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คํานํา
ก าท รร ที่ผานมา มูลนิธิ าธารณ ุขแ งชาติ ไดร มกับภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ ประชา ังคม
ถาบัน ิชาการ และเครือขายเด็กและเยา ชน ขับเคลื่อนการ รางค ามตระ นักถึงผลกระทบ
จากการพนันในมิติ ุขภาพ พัฒนาและผลักดันนโยบาย และมาตรการตางๆ ในการปองกันเด็กและ
เยา ชนจากการพนัน ผานกลไกที่เรียก า เครือขายนโยบาย าธารณะการลดปญ าจากการพนัน
และมีเ ที ื่อ ารค าม ําเร็จกับ าธารณะ ผานชองทางเ ทีนโยบาย าธารณะเพื่อปองกันเด็กและ
เยา ชนจากการพนัน ซึ่งไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องและครั้งนี้เปนเ ทีนโยบาย าธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบจากการพนัน ๑ ท รร ร มพลังปองกันเด็ ก
และเยา ชนจากการพนันออนไลน
เ ทีนโยบาย าธารณะครั้งนี้ มีการนําประเด็น “ค ามทาทาย” ตอการจัดการปองกันและ
ลดผลกระทบจากการพนันออนไลนที่กําลังเติบโตพรอมกับเทคโนโลยี ทําใ เด็กและเยา ชนเขาถึง
ไดงาย ในขณะเดีย กันยังขาดกลไกการจัดการปองกั นที่ดํ าเนินการอยางตอเนื่อง “บทบาทของ
น ยงานที่เกี่ย ของ” คือ กรม ุขภาพจิต กระทร ง าธารณ ุข กองทุน นับ นุนการ รางเ ริม
ุขภาพ กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค คณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น
และกิ จ การโทรคมนาคมแ งชาติ คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเท ดาน ั งคม และยั งไดนํ า เ นอ
“รูปธรรมของการขับเคลื่อนกลไกในระดับพื้นที่จาก 4 พื้นที”่ เพื่อนําไป ูการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ขยายผลการดําเนินงานตอไป ซึ่งประเด็นขอเ นอและขอคิดเ ็นจากการประชุม ไดรับการประม ล
นําเ นอใน นัง ือเลมนี้แล
ในนาม ูนยขอมูลนโยบาย าธารณะการลดปญ าจากการพนัน มูลนิธิ าธารณ ุขแ งชาติ
กระผมมีค ามยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ ูนยฯ ไดมีโอกา เชื่อมประ านเครือขายภาคีใ เกิดพื้นที่ าธารณะ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขับเคลื่อนขอเ นอนโยบาย มาตรการ แน ปฏิบัติ และขอขอบคุณภาคี
เครือขายภาค นตางๆ ที่ไดมี นร มการปองกันเด็ กและเยา ชนจากการพนัน ออนไลนและ
ังเปนอยางยิ่ง าค ามร มมือในนามเครือขายนโยบาย าธารณะการลดปญ าจากการพนัน จะเติบโต
แพร ลายขยายผลไป ูค ามร มมื อดานอื่นๆ ในอนาคต เพื่อจัดการปญ าและผลกระทบจาก
การพนันที่เกิดขึ้นตอเด็กและเยา ชน ซึ่งเปนกําลัง ําคัญของชาติตอไป
นายพง ธร จันทรั มี
ผูจัดการ นู ยขอมูลนโยบาย าธารณะการลดปญ าจากการพนัน
12 กันยายน 2562

สารบัญ
กลา ตอนรับผูเขาร มงานเ ทีนโยบาย าธารณะ
นายแพทย ภุ มิตร ชุณ ุทธิ ัฒน กรรมการมูลนิธิ าธารณ ุขแ งชาติ
จุดประกาย “1 ท รร ... ูกา ตอไปที่ทาทาย”
นายพง ธร จันทรั มี ผูจัดการ ูนยขอมูลนโยบาย าธารณะการลดปญ า
จากการพนัน มูลนิธิ าธารณ ุขแ งชาติ
ค ามทาทายตอ ถานการณการพนันออนไลนผาน ื่อตาง ๆ
นายพชรพรร ประจ บลาภ เลขาธิการ ถาบันยุ ทั นแ งประเท ไทย
ค ามทาทายตอการทํางานกับเครือขายเด็กและเยา ชน
นาง า ุภาพิชญ ไชยดิ ฐ ประธาน ภาเด็กและเยา ชนแ งประเท ไทย
ค ามทาทายตอการ รางค ามตระ นักผลกระทบตอ ุขภาพและการช ยเ ลือเยีย ยา
พญ.มธุรดา ุ รรณโพธิ์ ผูอําน ยการ ถาบันราชานุกูล กรม ุขภาพจิต กระทร ง
าธารณ ุข
ค ามทาทายตอการขับเคลื่อนนโยบายปองกันเด็กและเยา ชนของภาครัฐ
ผ .ร.ต.อ.ดร. ิเชียร ตัน ิริคงคล อาจารยประจําภาค ิชารัฐ า ตร คณะรัฐ า ตร
และนิติ า ตร ม า ิทยาลัยบูรพา
เ นา “ านคิด านกําลัง รางกลไกปองกันเด็กและเยา ชนจากพนันออนไลน”
ดร.ธีรารัตน พันท ี ง ธนะอเนก ประธานคณะทํางานยกรางแผนการปองกันและ
ลดผลกระทบเด็กและเยา ชนจากการพนันออนไลน
นายแพทยประ ิทย ลี่ ถาพร ง า กรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น
และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ (ก ทช.)
นายไมตรี อินทุ ุต กรรมการปฏิรูปประเท ดาน ังคม
นาง า ลัดดา ตั้ง ุภาชัย ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ย กับการเฝาระ ัง ื่อ
ไมปลอดภัยและไม ราง รรค
นาย ิเช ฐ พิชัยรัตน กรรมการกองทุน นับ นุนการ รางเ ริม ุขภาพ ( .)
ีดิทั น “1 ท รร ร มพลังปองกันเด็กและเยา ชนจากการพนันออนไลน”
กลา รายงานและชี้แจง ัตถุประ งค
นาย ิเช ฐ พิชัยรัตน กรรมการกองทุน นับ นุนการ รางเ ริม ุขภาพ
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สารบัญ (ต่อ)
กลา เปดงานและปาฐกถาพิเ
ั ขอ “ยุทธ า ตรชาติกับการปกปองคุมครองเด็ก
และเยา ชนจากพนันออนไลน”
ดร. าธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีช ย าการกระทร ง าธารณ ุข
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ลดผลกระทบเด็กและเยา ชนจากการพนันออนไลน
แลกเปลี่ยนกับภาคีเครือขาย
นายแพทยเกียรติภูมิ ง รจิต อธิบดีกรม ุขภาพจิต กระทร ง าธารณ ุข
Gam Talk Experience
นายพง ธร จันทรั มี มูลนิธิ าธารณ ุขแ งชาติ
นายพชรพรร ประจ บลาภ ถาบันยุ ทั นแ งประเท ไทย
นาง า ปุณิกา ง อุดร มูลนิธิ ถาบัน ิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอี าน
ผ .ดร.นิเ น อรุณเบิกฟา ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขตปตตานี
อาจารยจุฑาลัก ณ แ นโท ม า ิทยาลัยนครพนม
พญ.มธุรดา ุ รรณโพธิ์ กรม ุขภาพจิต กระทร ง าธารณ ุข
นางปยะ ดี พง ไทย กรมกิจการเด็กและเยา ชน กระทร งการพัฒนา ังคมและ
ค ามมั่นคงของมนุ ย
กลา ปดเ ทีนโยบาย าธารณะ
นายแพทยประ ิทย ลี่ ถาพร ง า กรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น
และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ (ก ทช.)
ภาคผนวก
โครงการเ ทีนโยบาย าธารณะฯ
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ประ ัติมูลนิธิ าธารณ ุขแ งชาติ (ม ช.)
รุปขา เผยแพรการจัดเ ที “1 ท รร ร มพลังปองกันเด็กและเยา ชนจากการ
พนันออนไลน” และภาพขา
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เวที นโยบายสาธารณะ

เ ทีนโยบาย าธารณะ
“1 ท รร ร มพลังปองกันเด็กและเยา ชนจากการพนันออนไลน”
จัดโดย ภาเด็กและเยา ชนแ งประเท ไทย และ ถาบันยุ ทั นแ งประเท ไทย
โดยค ามร มมือของ กรม ุขภาพจิต กรมกิจการเด็กและเยา ชน
ํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น
และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค
ํานักงานกองทุน นับ นุนการ รางเ ริม ุขภาพ และมูลนิธิ าธารณ ุขแ งชาติ
นั พฤ ั บดีที่ 12 กันยายน พ. . 2562
ณ อาคาร อประชุม ชั้น 2 ํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ยี ง
กิจการโทรทั น และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเวทีนโยบายสาธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและ
ลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

“ 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ”

นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

กระผม นายแพทยศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) ในนามของ
หนวยงานหลักที่จัดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและ
เยาวชนจากการพนันออนไลน “1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน”
ขอเรียนวา ใน 1 ทศวรรษที่ผานมา มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ โดยศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหา
จากการพนัน ไดรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
ดําเนินงานเพื่อปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันอยางตอเนื่อง รวมทั้ง การสื่อสาร
ตอสังคมวา “การติดพนันเทากับติดสารเสพติด” และมีผลกระทบตอพัฒนาการทางสมอง โดยเฉพาะกับ
เด็กและเยาวชน เพื่อใหสังคมไดรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดดําเนินการมุงเนนการสรางความรวมมือ
เพื่อปองกันผลกระทบจากการพนันออนไลน ซึ่งมีกลไกบูรณาการผานกิจกรรมการทํางานรวมกัน เชน
การลงนามความรวมมือในการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018
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เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

ของ 11 หนวยงาน ดวยการบูรณาการทํางานใน 4 มิติ ไดแก มิติดานการสื่อสารและสรางความตระหนัก
ใหแกสังคม มิติการปองกัน มิติการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย และมิติ การชวยเหลื อ/เยียวยา
พรอมทั้ ง การตั้ ง กระทู ถามนายกรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ หงชาติ ค รั้ ง ที่ 37/2561
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันบอลในกลุมเด็กและเยาวชน สิ่งที่ สํา คัญคือการมี
ขอเสนอแนะจาก 11 หนวยงาน หลังสิ้นสุดการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการทํางาน
ปองกันและแกไขปญหาการพนันฟุตบอล เชน การผลักดันใหมีกลไกการทํางานแบบถาวรในรูปแบบของ
คณะกรรมการกํากับปองกันควบคุมการพนันระดับชาติ ขอเสนอแนะตอการจัดทํายุทธศาสตรการปองกัน
แกไขปญหา และลดผลกระทบจากการพนันรวมกันในระยะยาว การหนุนเสริมการทํางานขามเงื่อนไขและ
ขอจํากัดระหวางหนวยงานในการสรางจุดเชื่อมตอกลไกการทํางาน การจัดทําฐานขอมูลกลางดานพนัน
การใชกลไกการเฝาระวังทางวัฒนธรรม การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ใหมีความทันสมัย
ตอการแกไขปญหาการพนัน รวมทั้ง การรวมกันผลักดันการแตงตั้งคณะทํางานยกรางแผนการปองกัน
และลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน โดยกําหนดมาตรการตาง ๆ จํานวน 5 ดาน ไดแก
1) การสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู 2) การปองกันและเผยแพรความรู 3) การเฝาระวังและ
การติ ดตามการบัง คั บ ใชกฎหมาย 4) การบํา บั ดชวยเหลื อ เยี ย วยา และ 5) การบริ ห ารจั ด การกลไก
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน ที่ จ ะเปนแนวทางรวมประสานการทํ า งานไดอยางเปนรู ป ธรรมและ
มีความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ จะเห็นภาพของการสานพลังของภาคีเครือขายที่รวมกันสนับสนุนการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะ เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการพนัน กระผมใน
นามขององคกรรวมจัดเวทีนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และ
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย โดยไดรับความรวมมือจากกรมสุขภาพจิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กองทุน
พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสรางสรรค สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสรางเสริ ม สุ ข ภาพ และมู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแหงชาติ ขอตอนรับทุกหนวยงานที่เปนแรงขับเคลื่อนในการสานพลังการทํางานที่ผานมาและ
จะรวมสานพลังกันตอไป ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง รวมทั้ง ไดรวมกันเปนสวนหนึ่งในการรวมพลั ง
เพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลนไปขางหนาอยางมั่นคงและตอเนื่องตอไป
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จุดประกาย

“ 1 ทศวรรษ...สู่ก้าวต่อไปที่ท้าทาย ”

นายพงศ์ธร จันทรัศมี

ผู้จัดการศู นย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุ ขแห่งชาติ

่ ําคัญ สู่ผลการดําเนินงานเด่นในรอบ 10 ปี
จากความท้าทายทีส

จากการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนัน ออนไลน โดยไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และความรวมมือของภาคีเครือขาย
ในการดําเนินงานการปองกั นเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน และภาคีเครื อขายมีป ระเด็น ที่ มี
ความทาทายและควรเดินหนารวมกันตอไป
จากวัน เริ่ม ตนการทํางาน ไดปรึกษาหารือวงการทํา งานเพียงไมกี่ ทาน จนถึงวัน นี้ ไดเกิดความ
รวมมือการทํางานที่เปนภาคีเครือขาย ซึ่งในสวนของภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐทีส่ ําคัญไดเชิญเขารวม
ดําเนินงานเกือบครบทุกกระทรวงที่มีสวนเกี่ยวของ ที่สําคัญมีภาคีเครือขายเด็กและเยาวชนแหงประเทศ
ไทยไดเขามารวมดําเนินการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลนดวย
มสช. เริ่มตนจากคําวา “พนันเรื่องยาก...แตจัดการได” ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2554 โดยเริ่มแรก
ทุ ก ทานมองเห็ น วา “พนั น เปนเรื่ อ งยาก” โดยเฉพาะในประเทศไทย เนื่ อ งจากคนไทยสวนใหญมี
ประสบการณเลนการพนัน และมีความรูสึกที่ฝงลึกสืบ กันมาวา “พนันไมใชปญหา” ยิ่งพนัน ออนไลน
จะไดรับความทาทายเปนอยางมากวาจะสามารถดําเนินการอะไรไดบาง จากผลสําเร็จของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากประสบการณจากตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภาคีเครือขาย โดยมีความเห็นที่เปน
ทิศทางเดียวกันวา “พนันเรื่องยาก...แตจัดการได”
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จากการทํางาน 10 ป เริ่มตนจากขอมูล การนําเสนอขาวรายวันของสื่อสารมวลชน เชน การปลน
การทุจริตของพนักงานในองคกร เพื่อนําเงินไปใชหนี้การพนันที่ไดนํามารวบรวมเปนขอมูลการทํางาน
สวนขอมูลดานวิชาการไดจากศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และจากหนวยงานสถาบันทางวิชาการที่ไดสํารวจขอมูล เพื่อชี้ใหเห็นถึงแนวโนมสถิติที่มีการเลนพนันทีม่ ี
อัตราสูงขึ้นของคนไทย ไมเฉพาะผูเลนการพนัน แตธุรกิจการพนันก็มีการเติบโตขึ้นตามมา โดยเฉพาะ
ธุรกิจการพนันออนไลนนั้น มีการเติบโตในระดับโลกอยางเห็นไดชัดเจน

สิ่งที่สําคัญที่ติดตามมาคือผลกระทบที่มีตอเด็กและเยาวชนที่อยูในสภาพแวดลอมของการพนัน
จากการแนะนําของอาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี กลาววา การดําเนินการปองกัน
เด็กและเยาวชนควรเริ่มจากบันได 5 ขั้น เพื่อการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การคนหาความจริ ง มาจากผลการสํ า รวจ งานวิ จั ย การวิ เ คราะหสถานการณ
สภาพปญหา บทเรียนที่ผานมา และแนวทางการแกปญหา
ขั้นที่ 2 การรวมคิดรวมทํ า เปนการพัฒนาเครือขาย การเปดรับฟงความคิดเห็ น และความ
รวมมือกับผูมีสวนได สวนเสีย สถาบันการศึกษา องคชุมชน และองคกรภาคประชาสังคม
ขั้นที่ 3 การสื่อสารสาธารณะ เปนการขยายพลังใหมากขึ้น ดวยการเชื่อมโยงเครือขาย รณรงค
ใหความรู เผยแพรสื่อสรางสรรค และเชื่อมโยงเครือขาย
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ขั้นที่ 4 การจัดการความรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบดวยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พัฒนาทางเลือก และการพัฒนาขอมูลเพื่อการขับเคลื่อน
ขั้นที่ 5 นโยบายสาธารณะ การประสานความรวมมือ กั บฝายนโยบาย การพัฒนาขอเสนอ
นโยบายและมาตรการ เปนตน
จากบันได 5 ขั้น ไดนํามาปรับเปนการวางแผนการทํางานของแตละป ในการปองกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันออนไลน เริ่มดําเนินการขับเคลื่อนการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2552 คือในป พ.ศ. 2550 เปนการสรางความตระหนักตอผลกระทบจากการพนัน
ตอเด็กและเยาวชน และสังคม พ.ศ. 2553 - 2554 จัดทําขอเสนอแนะในการปองกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนัน พ.ศ. 2555 - 2556 การเปดตัวการปองกันและผลกระทบจากการพนันดวยมิติสุขภาพ ไดศึกษา
ผลกระทบของสมองจากการพนั น การปองกั นการติด พนัน คุณปวี ณา หงสกุล อดี ต รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย (พม.) ไดนํ า เรื่ อ งพนั น เขาสู การประชุ ม ของ
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ เพื่อหาแนวทางการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน พ.ศ. 2557 – 2559
ไดพัฒนาเครือขายรวมกันขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันออนไลน รวมกับมหาวิทยาลัยไทยหยุด
พนั น ชุ มชนทองถิ่ นลดผลกระทบจากการพนั น ผลั กดัน เขาสูคณะกรรมการสมั ชชาสุ ข ภาพแหงชาติ
เปนมติสมัชชา 7.1 การบูรณาการปองกันเด็กและเยาวชนจากพนัน พ.ศ. 2560 - 2561 เกิดความรวมมือ
ปองกันพนันออนไลนชวงฟุตบอลโลก และเปนครั้งแรกที่มีการเชิญภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐ 11 หนวยงาน
คือ 1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3) กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 6) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 7) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 8) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 9) สํา นักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 10) สภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทย และ 11) สถาบั นยุวทัศนแหงประเทศไทย ตอมาป พ.ศ. 2562 ไดจั ดทํ า
(ราง) แผนการปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน พ.ศ. 2563 - 2569 จากการแตงตั้ง
ของคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองเด็กและเยาวชนจากการใชสื่อออนไลน ในคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรคือ 1) คณะกรรมการการพนันแหงชาติ
(กํากับ ควบคุมพนัน) 2) กลไกบูรณาการความรวมมือ 3) การวิจัยและจัดการองคความรู 4) การพัฒนา
เครือขายปกปอง ปรึกษา เยียวยา และ 5) เฝาระวัง และบังคับใชกฎหมายมีรายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1
การผลักดันประเด็นการรูเทาทันพนันออนไลนเปนวาระแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและพัฒนา
ใหเกิด กลไกในกํ ากั บของรัฐ เพื่อ ทํา หนาที่ บู รณาการความรวมมื อในการดํ าเนิน งาน ยุ ท ธศาสตรที่ 3
การสรางองคความรู การจัดการความรู และเผยแพร ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมบทบาทและระดมความ
รวมมือของทุกภาคสวนในการปองกันลดผลกระทบ การใหคําปรึกษาและบําบัดเยียวยา และยุทธศาสตรที่ 5
การสนับสนุนใหเกิดเครือขายเฝาระวังและสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย

5

6

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

ทั้งหมดนี้ ถือเปนนโยบายที่มี ความทาทายวา จะสามารถผลักดัน ไปสูนโยบายของรั ฐบาลได
อยางไร จากการติดตามเรื่องนี้พบวานายกรั ฐมนตรีเกือบทุกทานไดกลาวถึงปญหาการพนั นออนไลน
ปญหาตอเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน ได
กลาวไวในชวงฟุตบอลโลกที่ผานมา ในหนังสื อพิ มพ คมชัดลึก วา “ผมหวงคนไทยเลนพนัน บอลโลก
โบราณสอนวาไฟไหมบาน 10 ครั้ง ไมเทาเสียพนันเพียงครั้งเดียว”
คําถามคือดานกลไกการทํางาน ใครจะรับหนาที่เปนเจาภาพหลัก ซึ่งเปนประเด็นหลักในการ
ปรึกษาหารือกันทุกป สุดทายดานงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินงานขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เพื่อ
เปนการจุดประกายการทํางานตอไป ประกอบดวยสิ่งทีท่ าทายหลัก ๆ จํานวน 3 เรื่อง คือ 1) ภาครัฐจะนํา
ขอเสนอเพื่อปองกันพนันออนไลนไปบรรจุในนโยบายของรัฐบาลในดานใด 2) กลไกที่เปนเจาภาพหลักจะ
เปนใคร และ 3) การมีงบประมาณในการขับเคลื่อนกลไกการทํางานตอไป
ความท้าทายต่อสถานการณ์การพนันออนไลน์ผ่านสื่อต่าง ๆ

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ในฐานะของผูทําสื่อและอยูในพื้นที่สื่อ จบการศึกษาดานนิเทศศาสตร และเปนผูดําเนินรายการ
สถานีโทรทัศน กลาววา การพนันมีการยายชองทางขึ้นไปอยูบน platform ของออนไลน ขณะนี้ทุกอยาง
บนโลกอาศัยกลไกการทํางานบนอินเทอรเน็ต เชน ขอมูลลาสุดของการใชเทคโนโลยี 5 G ในการขับเคลื่อน
รถยนต คนบังคับรถยนตอยูกรุงเทพมหานครแตรถยนตอยูที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร วิท ยาเขต
หาดใหญ ถือเปนการเขาถึงการใชเทคโนโลยี
ในสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เฟสบุก แอปพลิเคชันไลน แมกระทั่งชองทางยูทูบในการ
เขาถึงเว็บไซตการพนันออนไลน สิ่งที่จะกลาวคือเฟสบุก แอปพลิเคชันไลน ไมไดเปนชองทางในการเลน
การพนั น ออนไลน แตเปนประตูไ ปสู ชองทางการเลนการพนัน ออนไลน ซึ่ง เด็ก และเยาวชนตองผาน
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ชองทางเฟสบุก แอปพลิเคชันไลน และยูทูบ เพื่อติดตอกับนายหนากอน สิ่งที่ตองมีการดําเนินหลังจากนี้
ตองมีการควบคุมภาคเอกชนคือ เฟสบุก แอปพลิเคชันไลน และยูทูบวาจะตองดําเนินการอยางไร
ชองทางการเขาถึงพนันออนไลน การใชเครื่องมือเฟสบุกในการประชาสัมพันธชองทางการเขาถึง
เว็บไซตการพนันออนไลน สวนดานยูทูบเปรียบเสมือนอาจารย ถาเด็กและเยาวชนไมสามารถเลนการพนัน
ได หรือเลนการพนันไมเปน จะอาศัยชองทางยูทูบในการศึกษาวิธีการเลน วิธีการเลนอยางไรใหชนะ เลน
อยางไรใหไดเงิน เปนตน แมกระทั่งชองทางแอปพลิเคชันไลน ถือเปนชองทางการสมัคร มีการปลอมแปลง
บัญชี แมกระทั่งในเว็บไซตขาวกีฬาก็มีการ Try in คือ การโฆษณาแฝงทั้งลักษณะขายตรงและโฆษณาแฝง
สิ่งที่ทาทายการทํางานมากที่สุดคือ ไมใชเปนเพียงการปดเว็บไซต เพราะไมสามารถมีหนทางปดกั้น
เว็บไซตไดหมดอยางแนนอน ดังนั้น มาตรการดําเนินการตองประกอบดวย การควบคุมทางกฎหมาย และ
การสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชน
ความท้าท้ายต่อการทํางานกับเครือข่ายเด็กและเยาวชน

นางสาวสุ ภาพิ ชญ์ ไชยดิษฐ์

ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ความทาทายในการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย หนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญคือ Leave
no one behind (การไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง) การทํางานรวมกันหลายเครือขายไมเฉพาะกับ
เครือขายเด็กและเยาวชน แตรวมถึงเครือขายอื่น ๆ เชน ผูปกครอง ผูที่เสี่ยงตอการเลนการพนัน
เด็ ก ที่กํ า ลังเลนการพนัน หรือทุ กคนที่ มี ความเกี่ ย วของกั บ การพนั น เห็ น วาเครื อขายเหลานั้ น
เปนเครือขายที่มีการทํางานรวมกับเรา work with, not work for (เราจะไมทํางานใหเขาแตเราจะ
รวมทํางานกับเขา) ถาใชหลักการนี้ในการทํางานรวมกับเครือขาย จะมองเขาเปนเครือขาย ไมใช
“ตัวปญหา” ไมใชบุคคลที่กอใหเกิดปญหา ถาใชหลักการนี้ ในการทํางานสิ่งที่ตามมาในการทํางาน
คือ ความสามารถรับรูถึงปญหาที่แทจริงไดวาปญหาคืออะไร เจาของปญหาจะรูดีที่สุดวาปญหานั้น
คืออะไร “มังกรตางถิ่น ก็ไมสูงูดินเจาของปญหา” ดังนั้น วิธีการกําจัดความทาทายคือการเปลี่ยนตัว
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เครือขายใหกลายเปนขอทาทายของการพนันแทน ถาสามารถเปลี่ยนเครือขายใหเปนขอทาทาย
ของการพนัน และการพนันจะไมใชขอทาทายในการทํางานของเราอีกตอไป
เครือขายที่มีความหลากหลายเมื่อมารวมตัวกัน แนนอนวาจะมีเรื่องหลาย ๆ เรื่อง ที่ตองมี
การปรับความคิด ทัศนคติ และการทํางานรวมกันในหลาย ๆ มิติ นั่นคือการเปลี่ยนตัวเองใหเปน
ความทาทายของพนัน และอยาใหพนันมาเปนความทาทายของเราอีกตอไป

ความท้าทายต่อการสร้างความตระหนักผลกระทบต่อ
สุขภาพและการช่วยเหลือเยียวยา

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์

ผู้อํานวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข

ทําไม! พนันออนไลนตองเปนเด็กและเยาวชน เพราะวาในสมองของเด็กและเยาวชน หากมีการ
ปลอยไว มีสวนสมองปกติและสวนสมองที่เปนการใหรางวัล เวลาการเลนเกม เลนพนัน หรือการไปชอบ
ผูหญิงสักหนึ่งคน ทําใหเกิดมีความสุข ดังนั้น ในเด็กและเยาวชนก็เชนเดียวกัน ในอายุที่ต่ํากวา 18 ปลงมา
สมองสวนนี้ทําใหเกิดอาการเคลิ้มฝน ในขณะที่อายุ 18 ปขึ้นไป สมองสวนเบรกคอนขางดี เด็กและเยาวชน
จึงเปนจุดมุงหมายวาทําไมตองมาปองกันเด็กและเยาวชน เมื่อไรก็ตาม ถาสวนสมองการใหรางวัลมีจํานวน
มากเกินไป สวนสมองที่เปนคันเบรกจะไมทํางานเลย จะเห็นไดวาสมัยนี้ คนหัวรอนมากขึ้น เพราะมีสื่อ
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และการเขาถึงเกมไดมากขึ้ น ในวงการแพทยไมอาจสามารถระบุไดวา คนนี้ เปนโรคติ ดพนัน แลว ไม
สามารถเจาะเลือดและบอกได ไมสามารถตรวจปสสาวะเหมือนโรคอื่น ๆ ซึ่งโรคติ ดพนัน (Gambling
Disorder) จั ดอยู ในกลุ มโรคเดี ยวกับ โรคที่เกี่ ยวกั บ สารเสพติด (Substance-related and Addictive
Disorders) ลักษณะของผูติดพนันตองมีอาการตอเนื่องอยางนอย 4 ขอ ในระยะเวลา 1 ป คือ
หมกมุนอยูกับการเลนการพนัน
อยากเลนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ไมสามารถหักหามใจ หรือหยุดการเลนได
มีอาการหงุดหงิด หากตองหยุดเลนหรือไมไดเลน
เมื่อมีความไมสบายใจจะไปเลนการพนัน
เมื่อเสียพนันก็อยากเลนอีก เพื่อใหไดเงินคืน
อาจโกหกคนใกลชิดหรือแพทยเรือ่ งการไปเลนพนันหรือปกปดจํานวนเงินที่ใชไปในการเลนพนัน
ตองพึ่งพาผูอื่นเรื่องเงิน เพราะมีปญหาการเงินจากการพนัน
มีความเสื่อมถอยในหนาที่การงาน การเรียน หรือเสียความสัมพันธกับคนรอบขาง เนื่องมาจากพนัน
ขณะนี้ กลยุทธทางธุรกิจที่เขามามีความนากลัว เชน อีสปอรตที่มีการเลนโดยที่ไมตองไปเลนเอง
ดวยการดูที่มีความเพลิ ดเพลิน และหากจะใหเกิดความสนุ กสนานมากกวานั้น คือ การลงเงิ นเดิมพัน
ในธุรกิจตรงนี้ ไดแพรขยายเขามาในประเทศไทย สิ่งที่ทาทายคือเด็กและเยาวชน ถาเกิดการปลอยปละ
ละเลย สมองจะไมสามารถกลับคืนมาได และจะมีผูปวยมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากอุปกรณสื่อสารไดรับ
การพัฒนาอยางรวดเร็ว ในขณะที่สังคมยังพัฒนาไมทัน จึงมีสิ่งที่ตองการฝากไววา จะเลนอยางไร ใหรูเทาทัน
และเลนอยางไร ใหมีความสุข โดยไมตองมาเปนคนไขของคุณหมอ
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ความท้าทายต่อการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันเด็ก
และเยาวชนของภาครัฐ

ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน” คําถามคือตอนนี้เรากําลังสูกับ
อะไร กําลังตอสูอยูกับยักษ เปนยักษที่มองแลววา จะสูเขาไดหรือ? เพราะธุรกิจที่เปนธุรกิจพนันออนไลน
เปนธุรกิจที่ใหญมากในโลกใบนี้ พนันทั้งหมด ตามคาสิโนตางๆ เปนอุตสาหกรรมแบบดั่งเดิม (Sunset
Industry) แตถาเปนการพนันผาน platform ที่มากับเทคโนโลยีเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตรวดเร็ว
มาก (Sunlight Industry) มูลคาการตลาดเปนจํานวน 3 ลานๆ บาท ซึ่งเปนขอมูลของ 2 ปที่ผานมา
นอกจากนั้น มูลคาการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น มาพรอมกับกลยุทธทางธุรกิจ ในธุรกิจมีการเจาะผาน
กลุมคนทุกยุคทุกวัย ประเด็นตางๆ เหลานี้ ในประเทศไทยจะไดพบเห็นเว็บไซตเหลานี้เกิดขึ้นมากมาย
สิ่งเหลานี้เกิดภายใตกลไกการตลาด ภายใตสิ่งที่เปนธุรกิจ สามารถเขาถึงไดทุกบาน ไมวาเด็ก เยาวชน
ผูใหญ และคนสูงวัย ไมเวนแมกระทั่งการเขาไปสูวงการศึกษา สิ่งที่เกิดขึ้นมาเหลานี้ จะจัดการอยางไร
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา มีการวิเคราะหวา ถาหากถอย ประเทศไทยคงไมตางอะไรกับคนปวยในเรื่องของ
ติดการพนัน ทั่วโลกก็มีการติดการพนัน แตในประเทศไทยมีความเชื่อที่ไมสามารถจะบอกไดวา “ถูก”
หรือ “ผิด” วาการพนันอยูในสายเลือดของคนไทย ประเด็นนี้เปนเรื่องใหญมาก เปนสํานึกที่ถูกตองหรือไม
ไมมี ใครทราบ ทราบแตวาการขยายตั วของธุ รกิ จ การพนัน สามารถกลาวไดวา “ประเทศไทยเปน
เปาหมายหลักของการพนันประเทศหนึ่ง เนื่องจากคนไทยมีจิตสํานึกที่ตางจากประเทศอืน่ ๆ”
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เมื่อธุรกิจ มีการขยายตัวจะมี การมุ งเจาะประเทศที่มี “จิตสํานึก” ที่เห็นวาสามารถทํา ธุรกิจได
ประเด็นนี้ เปนประเด็นใหญที่คิดวาเปนเรื่องที่สําคัญของประเทศไทย แตจะสูไดอยางไร เมื่อธุรกิจมีมูลคา
เปนลานๆ เหรียญสหรัฐอเมริกา เราสูได สิ่งที่ตองทําและคิดคือ การตัดวงจรคนรุนใหม ในขณะที่ไดปลุก
จิตสํ านึ กคนในประเทศ เพื่อใหรูวาพนันควรเปนงานอดิเรก พนัน ควรจะมีเหตุมีผล แตพบวา บางครั้ง
การตอสูกับคนตามสุภาษิตที่บอกวา “ไมแก ดัดยาก ไมออนดัดงาย” ไมแก สัมฤทธิผลยาก จึงตองมีการ
จัดการที่ไมออน เพราะฉะนั้น ในประเด็นที่มีการดําเนินงานมาตลอดระยะเวลา 10 ป จึงพยายามตัดวงจร
นักเลนพนันหนาใหม และพยายามสรางเยาวชนของชาติที่มีภูมิคุมกันที่เขมแข็งในเรื่องการพนันนั่นเอง
ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ภาคีเครือขาย องคกร มีการทํางานที่เขมแข็งในระดับหนึ่ง และในที่สุด
ของการสรางความเขมแข็งของการทํ างาน จนพลเอก ประยุท ธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดรั บรูถึง
สถานการณและปญหา และมีการสั่งการ กําชับ ใหดูแลเด็กและเยาวชนใหหางไกลการพนันไดสั่งเจาหนาที่
คุมเขมพนันออนไลน สถานบันเทิง-รานอาหาร กลาวไดวาถาผูบริหารไดรับทราบ มีการสั่งการและกําชับ
ถือวาการทํางานที่ผานมาประสบความสําเร็จแลวในเบื้องตน เพราะเรากําลังสูกับ “ยักษใหญทางธุรกิจ”
การสูกับยักษใหญทางธุรกิจจะใชเงินไปแขงสูกับเขาไมได แมกระทั่งการทุมเงินดานสื่อเปนพัน ๆ ลาน
ก็ ไมสามารถเอาชนะได หรื อ สรางยุ ท ธศาสตรดีอ ยางไร ก็ สู เขาไมได ถาปราศจากความเขมแข็ งของ
เครือขาย ชุมชน สังคม และครอบครัว เพราะฉะนั้น ตลอดระยะเวลา 10 ป แมวาจะไมสามารถปราบ
การพนันได หรือไมสามารถยุติธุรกิจการพนันออนไลนได แตเราจะทําอยางไร ใหคนเลนพนันหนาใหม
ลดลง ทําอยางไร ใหเด็กและเยาวชนของชาติ รูถึงพิษภัยในการเขาสูการพนันออนไลน และทําใหประเทศ
เกิดความเขมแข็งในทีส่ ุด
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เสวนา “สานคิด สานกําลังสร้างกลไกป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากพนันออนไลน์”

ดร.ธีรารัตน์ พั นทวี วงศ์ธนะอเนก

ผู้ดําเนินรายการ

ประธานคณะทํางานยกร่างแผนการป้องกันและลดผลกระทบ
เด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

หลายภาคสวนไดเรียกรองมาอยางตอเนื่องวา “การพนันตองไมเปนเรื่องปกติ” ตองเปนเรื่องที่ไม
คุนชินจนไมรูวา “มีผลกระทบ” วันนี้ ถือเปนสัญญาณที่ดีอยางยิ่ง ที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ
ภาคประชาสังคม และสถาบันวิชาการ มารวมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกัน
และลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน “1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน” ที่ทําใหทุกภาคสวนไดแสดงความรับผิดชอบรวมกัน
การพนันเปนปจจัยเสี่ยงในเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนวัยเปราะบาง
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง สี่ ท าน ที่ จ ะทํ า ใหเห็ น มุ ม มองในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน ใน 3 ประเด็น คือ
1) มุม มองตอสถานการณพนันออนไลน และบทบาทของหนวยงาน
คณะกรรมการปองกั น เด็ ก และเยาวชนจากการพนั น ออนไลน
2) ขอคิด เห็ น ตอแผนการปองกั น และลดผลกระทบเด็ กและเยาวชน
จากการพนันออนไลนและแนวทางการสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนงาน และ 3) ขอคิ ดเห็ นตอการประสาน
ความรวมมือและผลักดันใหการปองกันพนันออนไลนเปนวาระแหงชาติโดยรวม
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นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ในแวดวงคณะทํางานเรื่องการขับเคลื่อนปญหาการพนันตนเองไดดําเนินการมาระดับหนึ่ง เหมือน
ดังเชน แพทยหญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล ที่กลาวถึงพนันสงผลกระทบตอ
พัฒนาการทางสมอง และคอนขางถาวร ปญหาคือ ยิ่งติดพนันตั้งแตเด็ก ๆ จะยิ่งมีความรุนแรงของอาการ
ติดพนันมากกวาในผูใหญ สถานการณโดยรวมพบวาการเลนพนันเปลี่ยนจากการเลนการพนันในบอลเปน
การพนันออนไลน และการพนันออนไลนสามารถเขาถึงคนไดทุกกลุมอายุ ยกตัวอยาง ในบางประเทศ
บอนการพนันที่ถูกกฎหมาย จะตรวจคนต่ํากวาอายุเทาไร ที่หามเขาไปเลน เชน ต่ํากวาอายุ 20 ป หามเขา
พอเปนรู ป แบบการพนันออนไลน เด็ ก สามารถโกงอายุ ไ ด การพนั น ออนไลนแพรขยายไปที่ เ ด็ กได
คอนขางมาก ปญหาดานสุขภาพที่เกิดขึ้นคือ ปญหาไมไดอยูเฉพาะคนรุนเรา บางครั้งอาจเปนไปไดวา
อาการติดอะไรบางอยางจะถายทอดไปสูลูกหลาน ซึ่งมีการศึกษาในบางประเทศ พบวาแมที่ติดบุหรี่ ลูกที่
คลอดออกมามีสิทธิ์ในการติดบุหรี่มากกวาแมที่ไมไดสูบบุหรี่ ดังนั้น การพนันอาจจะไมมีความแตกตางกัน
เทาไร การพนั น จึ ง สามารถกอปญหาในรุ นเราและยัง สามารถกอปญหาในรุนตอไป ในหลัก การดาน
สาธารณสุขเห็นวา ถาเปนการกระจายปญหาในวงกวาง ก็ตองใชแนวทางการปองกันในวงกวางเชนกัน
ถาสิ่ ง นั้ น ระบาดอยู ก็ ต องการจั ด การปญหาในสิ่ ง ที่ นั้ น ๆ การไปสอนเด็ ก ที ล ะคนไมเปนประโยชน
ยกตัวอยาง พระตอใหเปนพระที่บวชแลวจะไมพยายามไปของแวะกับสถานที่อโคจร เว็บโป หนังโป และ
การพนัน ทั้งหลายจะไมของเกี่ยว การชนะจิตของคนไดงายมาก เชื่อทฤษฎีวาการสรางภูมิ คุมกั นเปน
สิ่งสําคัญแตตองสรางระดับหนึ่งที่เหนือกวาสิ่งแวดลอม หากปลอยใหสิ่งแวดลอมแพรระบาด ปญหาก็คือ
จะสามารถเอาชนะเราได ตอใหมีภูมิคุมกันดีก็ตาม เหมือนกับโรคระบาดรับการฉีดวัคซีนแลวแตทําไมยังปวย
นั่ น คือ วัคซีนไมไดผลรอยเปอรเซ็นตเสมอไป ในการปองกันโรคพบวาไมมีวัคซีน ไหนจะปองกัน ไดผล
รอยเปอรเซ็นตเชนกัน
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หลักการที่แลกเปลี่ ยนในวัน นี้คือ การมุงไปที่คนติดพนั น ซึ่งเชื่อวาในเชิงสถิ ติจะมี คนกลุ มใหญ
กับคนกลุมนอย จากผลการวิจัยตางประเทศพบวาการพนันที่สงผลกระทบทางเศรษฐกิจคือ การควบคุม
ตัวเอง เชน 1) ใชเวลามากกวาปกติในการเลนการพนัน 2) ใชจํานวนเงินมากกวาที่คาดหวัง ผลสรุปคือ
สิ่งที่เปนปญหาคือจํานวนกลุมคนกลาง ๆ ที่มีมากมายมหาศาลที่ไมสามารถควบคุมตัวเองได ดังนั้น ปญหาคือ
การพนันเปนปญหาทางสาธารณสุข ในหลายประเทศกําหนดวาการพนันเปนปญหาทางสาธารณสุข ตองมี
มาตรการในการปองกันโรค ในดานสาธารณสุขแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ (Primary) คือ
ระดับตนทําอยางไร ไมใหมีคนเลนการพนัน ระดับทุติยภูมิ (Secondary) คือ เปนระดับกลาง ถาหลวมตัว
ไปเลนการพนันแลว ทําอยางไร ไมใหติดการพนัน และระดับตติยภูมิ (Tertiary) เปนระดับสูงคือ ติดแลว
ทําอยางไรใหหาย ดังนั้น จึงตองมีมาตรการ แนวทางการปองกัน และตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก
สําหรับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ หรือ กสทช. ทําหนาทีใ่ นการกํากับดูแลเฉพาะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน คือวิทยุและ
โทรทัศน สวนเนื้อหาทางดานอินเทอรเน็ต กทสช. ไมมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลได ในสวนของดาน
โทรคมนาคม กทสช. มีหนาที่กํากับดูแลในสวนของการใหบริการ ยกตัวอยาง อินเทอรเน็ต ISP บริษัท
โทรศัพทเคลื่อนที่ กสทช. ทําหนาที่กํากับดูแลแตไมสามารถไปเกี่ยวของในรายละเอียดของเนื้อหาได ไม
สามารถไปดักฟงวาใครพูดคุยกับใคร ไมได ไมสามารถไปดักดูวาใครสงขอความสั้น (SMS) กับใคร ไมได
ใครสงไลนเขาเฟสบุกไปทําอะไร ไมได ดังนั้น ขอจํากัดคือการเขาไปของเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลนไมได แต
สิ่งที่กําลังดําเนินการคือการดําเนินการทางออมดวยการสรางความตระหนักรู สรางภูมิคุมกัน สอนใหคนรู
วาเด็กอายุเทาไร ไมควรใชอุปกรณสื่อสาร หรือใชอุปกรณสื่อสารควรมีการจํากัดเวลา สิ่งที่ดําเนินการได
คือ ตัวเนื้อหาออนไลน ที่ผานมาชวงการแขงขันฟุตบอลยูโร หรือฟุตบอลโลก 2-3 ครั้งกอนหนานั้น จะ
พบวาผูพากย ผูดําเนินรายการ ที่มีการถายทอดสดมีการเชิญชวนใหมีการทายผลดวยการสง SMS พอมี
กสทช. ก็มีการดําเนินการแจงใหทุกสถานีโทรทัศน ทุกสถานีวิทยุ ทุกรายการทราบวาการดําเนินการแบบ
นั้นมีความผิดทางกฎหมาย เพราะเปนการสนับสนุนใหเกิดการพนัน จะพบวาฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร
ประมาณ 2-3 ปที่แลว การโฆษณาผานสือ่ หลัก “ไมมี” แตปญหาที่ยังไมสามารถจัดการได คือ การโฆษณา
ผานสื่ อออนไลนที่อ ยูนอกอํา นาจหนาที่ ข องหนวยงาน อีก สวนหนึ่ งที่สามารถดํา เนิ น การไดคื อ การ
ประสานงานกับผูประกอบการโทรคมนาคม ทําอยางไร เพื่อชวยกันดูแลในเรื่องของปญหาเนื้อหาที่ ไม
เหมาะสมผานทางออนไลน เพราะเปนแหลงการสรางรายได เชน การเลนอีสปอรตก็ ตองมี การใชงาน
อินเทอรเน็ตมากขึ้น เปนความพยายามที่ตองหารือกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหลายมากขึ้น
จากการทบทวนขอมูลการศึกษาในตางประเทศในดานการจัดการกับการพนันออนไลน ตองการ
เปลี่ ยนบรรทัดฐานใหมในสั งคม ถายอมรับ วาการพนันยังเปนเรื่องปกติ ยังมีการเลนการพนันมากขึ้น
ดังนั้น ภาครัฐตองทํ าแนวทางปองกั นในวงกวาง ตองการเปลี่ยนบรรทัดฐานใหม (Denormalization)
ออกไป ดั งนั้น ไมใชประเทศไทย ทั่วโลกตองมี ก ารบู รณาการ เพราะการพนั นมีทั้ ง การปราบปราม
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การสรางความตระหนักรู การใหภูมิคุมกัน การบําบัดรักษา แมกระทั่งการตัดชองทางการสื่ อสารหรือ
ชองทางการเงิน รวมทั้ง การจะดําเนินการกับหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง อาจสงผลกระทบนอยมากตามไปดวย
ประการสุดทายคือ 1) การมีทิศทางที่ชัดเจนวา รัฐบาลจะสนับสนุนหวยออนไลน หรือขัดขวางหวย
ออนไลน ซึ่ง เปนเหรียญสองดาน มุม มองรั ฐบาลมองเรื่องรายได แตในหลายประเทศมองเรื่ องความ
เสียหาย หลายประเทศไมอนุญาตใหหวยออนไลนถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงคิดหวยชนิดใหม ๆ
ซึ่งตองมีการพิจารณาใหดี และ 2) การพนันเปนเรื่องเชิงพาณิชยรอยเปอรเซ็นต มีเจามือเจาของบอน
จะใชเหตุผลไมไดเลยวาอยูในสายเลื อด เพราะการพนันออนไลนไมเคยอยูในสายเลือดมนุ ษยมากอน
เพราะเปนสิง่ ที่มีการผลิตขึ้นมาเองในภายหลัง

นายไมตรี อินทุสุต

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

หลายทานทํางานเรื่องพนันมานับ 10 ป แตผมเริ่มมาเปนวันแรก สังคมตองกาวไกล เปนพลังละมุน
soft power, soft culture ตองมีการทําอยางตอเนื่อง ดวยการเสริมพลัง แลวก็เชื่อมโยง กอนอื่นตอง
บอกวาเวทีนโยบายสาธารณะนี้สุดยอด ผมเดินขึ้นมาเห็นกระบวนการ การนําเสนอคนละ 4 - 5 นาที
มาชก ๆ แลวกลับเขามุม เก็บเกี่ยวรอยโยง ผมคิดวาให A+ ทุกทาน ผมทํางานอยูกับชาวบาน และไดกลับ
เขามาทํางานในสวนกลาง ผมตั้งโจทยตอจากนายพงศธร จันทรัศมี ผูจัดการศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะ
การลดปญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น ลงทายดวยกลไก
นโยบายและงบประมาณ โจทยและคําตอบอยูที่ ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารยประจําภาควิชา
รั ฐ ศาสตร มหาวิท ยาลัย บูรพา คือการสรางความเขมแข็ งใหเครือขาย ชุมชน สั ง คม และครอบครั ว
ในทายที่สุดไดอยางไร
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การตองมีหุนสวน สิ่งสุดทายที่ยังไมไดคือ การหมั่นประชุมเปนเนืองนิตย ตามที่พระพุทธองคได
ทรงตรัสกับพระอัญญาโกณฑัญญะ ตอไปนี้ผมจะมาเสริมพลังทาน ใหเกิดกลไกคือหุนสวน (Partnership)
ตรงนี้ นับตั้งแตครอบครัวจนถึงระดับชาติ
ภาพรวมประเด็นปฏิรูปประเทศดานสั งคมที่สําคัญประกอบดวย 5 แกนคือ แกนที่ 1 การออม
สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม แกนที่ 2 กลุมผูเสียเปรียบในสังคม แกนที่ 3 การจัดการขอมูลทาง
สังคมและองคความรู แกนที่ 4 ระบบการสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง และแกนที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู
การรับรู และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม กรอบแนวคิดการปฏิรูปการมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู
และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม ประกอบดวย 1) สรางพลังจิตอาสา “สรางจิตสํานึกสวนรวมของ
ประชาชน ผานการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม” เชื่อมโยงพลังจิตอาสาทั้งประเทศผานกิจกรรมจิตอาสาใน
ทุกจังหวัด สงเสริมใหประชาชน ครอบครัวมีสวนรวมพัฒนาสังคม และพัฒนาสังคมสุขภาวะผานเครือขาย
จิตอาสาประชา+รัฐ+เอกชน 2) สรางพลังสรางสรรค “สงเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผานการ
สรางพื้นที่สรางสรรค” ขยายพื้นที่การเรียนรูที่มีความทันสมัย เขาถึงไดทุกระดับ ขับเคลื่อนคลังปญญา
ผู สู ง อายุ แ ละโรงเรียนผู สูง อายุ พั ฒ นาศักยภาพศูนยพัฒ นาเด็ ก เล็ ก เปนพื้น ที่ส งเสริ ม พั ฒนาการเด็ ก
ถอดรูปแบบและขยายเครือขายวิทยุชุมชนเพื่อเปนสื่อกลางในชุมชน 3) สรางพลังแผนดิน “พัฒนาศักยภาพ
และสรางเอกภาพแกกลุมอาสาสมัคร” สนับสนุนอาสาสมัครเปนพลังขับเคลื่อนหลักในชุมชน สงเสริม
กิจกรรมลูกเสือไทยใหเปนฐานการสรางความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะในสังคม และขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนแหงประเทศไทยเปนศูนยกลางการเรียนรูในระดับ ทองถิ่ น และ 4) สรางพลั งภูมิ คุ มกั น
“ใชสื่อออนไลนอยางสรางสรรค และประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังทางสังคม” สงเสริมจริยธรรมสื่อ
ผานการจั ดทํา มาตรฐานสื่ อออนไลน และสรางระบบดิจิทั ลเฝาระวัง ทางสัง คม Digital Community
Watch Dog (DCWD) ที่ประชาชนมีสวนรวม
ในดานสังคม จะใชสื่อออนไลนอยางสรางสรรคและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง
ทางสังคมประกอบดวย 5 ส. คือ ส.1 สื่อออนไลน ส.2 สรางสรรค ส.3 สงเสริม ส.4 เฝาระวังทางสังคม
และ ส.5 การมีสวนรวม เพราะฉะนั้น กลไกตางๆ ของความเปนหุนสวน จะเปนงานที่ไมใชของกระทรวง
ใดกระทรวงหนึ่ง โดยจะตองรวมมือกับภาคประชาสังคม มูลนิธิฯ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ เครือขายการสื่อสาร มารวมกันทําใหเรื่องยากใหยากนอยลง เรื่องพนันเปนเรื่องที่แกไมได
แตจะทําอยางไรใหเบาบางลง และการเบาบางลงนั้น ตองเปนพลังเชิงสรางสรรคดวย
ดานนโยบาย กลไก และงบประมาณ กลาวไดวานโยบายคือกรอบที่มีการทําแผนเด็กและเยาวชน
ป พ.ศ. 2550 - 2551 และลาสุดที่มีการดําเนินการใน 5 ยุทธศาสตร ตอนนี้นโยบายมีความชัดเจนแลว
แตตองทํานโยบายใหเปนระเบียบวาระการประชุม (Agenda) ตองนําไปเสนอตอนายกรัฐมนตรี เวลาทาน
ไปปราศรัยที่ไหน ตองขีดเสนใตตรงนี้ไว สรุปตรงนี้วา การทํางานดานการพนันออนไลน สื่อออนไลนตาง ๆ
ตองมีการบูรณาการกับเรื่องอื่นๆ ดวย ยกตัวอยางเชน การพบชาวบานอยาคุยเพียงเรื่องเดียวตองควบคู
เรื่องอื่นๆ ไปดวย ทั้งหาเรื่องตองไปดวยกันคือ ติดสื่อ ติดเสพ ติดเสี่ยง ติดซา และติดเซ็กส เพราะฉะนั้น
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เวลานําเสนอเรื่องการพนันออนไลน ตองพวงเรื่องอื่น ๆ เขาไปดวย เพื่อเปนการบูรณาการ ดังนั้น ตองทํา
เปนระเบียบวาระการประชุมของชาติใหได “เหลาแสงเรืองรองไฟสอง อาจารยทั้งสองชวยเคลื่อนตรงนี้ไป
ใหเกิดโหมกระพือ กระเพื่อม เปนพลังทางสังคม”
ดังนั้น ในกระบวนการทํางานจะตองมี 5P ประกอบดวย คือ 1) P Policy (นโยบาย) 2) P Prevention
(การปองกัน) 3) P Protection (การปกปอง) 4) P participation (การมีสวนรวม) จากทุกภาคสวน และ
5) Partnership (หุนสวน) ที่หางบประมาณมาสนับสนุนการทํางาน และควรระวังใน 2 ส. คือ สติ และ
สมอง สิ่งที่ระวัง คือ ไมรักสนุกกับเสี่ยง สตางค สติ และสมอง รวมทั้ง ตองมีการวัด (metrology) ดวย
เพราะนี่เปนความสําเร็จคือสิ่งเหลานี้ และทําตอเนื่องไปอีก 10 ป โดยจะเสริมพลังและรวมกิจกรรมกับ
หุนสวนตอไป

นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย

ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

จากประสบการณการดํา เนิ นงานที่ ผ านมา ในการแกไขปญหาเห็น วาจะตองมี การผนึ กกํ า ลั ง
เปนเครือขายในทุกมิติทางสังคม ปญหาการพนันไมใชปญหาของครัวเรือน เพราะเปนปญหาระดับชาติ
ระดั บ โลก เห็น ดวยกับ ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตัน ศิริคงคล ที่นํา มาเปดเผยประเด็ น ปญหาพนัน วาเปน
ประเด็นที่มคี วามยิ่งใหญ ซึ่งประเทศไทยรับมือไมอยู เหมือนกับที่เคยประสบกับวาตภัยครั้งรุนแรง ที่รับมือ
ไมอยู สิ่ ง ที่ ส ามารถรั บ มื อ ไดคื อ การสรางความเขมแข็ ง สรางความตระหนัก รู และการมี จิ ตสํ า นึ ก
ในประเทศไทยคนที่เลนการพนันคือเด็ก ตองกลับมาพิจารณาวาคนไทยมีความเขมแข็งมากนอยแคไหน
การอบรมสั่งสอน พื้ นที่ที่ จะใหความรูกับเด็ก จิตสํานึก หรือวาจะสอนเฉพาะฟสิ กส และวิทยาศาสตร
คํานวณ ภาษา แตขาดการเรียนการสอนดานชีวิต วิถีชีวิต วาสิ่งที่จะเดินตามแผนที่ควรจะเดินเปนอยางไร
เนื่องจากไมเคยกําหนดหนาตาเด็กไทยในแผนพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในแผนนี้ วาตองการให
เด็กไทยเปนอะไร อยางเชนประเทศเกาหลี มีการกําหนดวาในป ค.ศ. 2000 ตองเปน IT ทั้งหมด เคยเห็น
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ประเทศเกาหลีแกปญหาเด็กติดเกม เขากลาทํา และรวมกันทั้งประเทศ และสามารถรับรูไดวานี่คือปญหา
สวนของไทยดูเหมือนคนที่ไมไดผลกระทบก็จะนิ่งเฉย ขาดการมองปญหาในมิติเดียวกัน ปญหาตาง ๆ ใน
ประเทศไทยมีมากกวาการติดเกมพนันออนไลน ถาเด็กมีพื้นที่หลังเลิกเรียน และมีพื้นที่สรางสรรคจะเปน
สวนชวยลดปญหาพนันได
เพราะฉะนั้น การพนั นกับ คนไทยอยูในสายเลือด จึงตองมีการสรางความเขมแข็ ง สรางความ
ตระหนั กรู สรางภูมิคุมกัน และเปดพื้นที่ใหเด็กมีพื้นที่ส รางสรรค ไมใชการไปเลนซอฟบอลก็ เสี ย เงิ น
เลนบาสเกตบอลก็เสียเงิน เลนแบดมินตันก็เสียเงิน เลนเทเบิลเทนนิสก็เสียเงิน ดังนั้น จึงตองมีการดูแลเด็ก
อยางที่กลาวกันวา “You are what eat” ใหรั บประทานอยางไร ก็จ ะไดอยางนั้น ตองมี การเปดพื้นที่
ใหกับเด็ก ๆ นําพาชีวิต ขอนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 คือ “เขาใจ
เขาถึง จะนําไปสูการพัฒนา” มาใชในการทํางาน
การมองวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่ใหญมาก การจะบรรลุวัตถุประสงคนั้น เครือขายมีความสําคัญ
และการทํางานของเครือขายตองมองในมิติเดียวกัน มองภาพที่เปนภาพเดี ยวกัน ไมใชตางคนตางทํา
และการทํางานตองมีความตอเนื่อง แลวอยาไปคิดแควา “เราไดทํา” แตตองคิดวา “ทําแลวสังคมไดอะไร”

นายวิเชษฐ์ พิ ชัยรัตน์

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ผานมา ผมไดเขารวมเวทีการพนันมาพอสมควร เพราะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ไดยึดแนวทางของศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเวศ วะสี ในแนวคิดสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา สรางจุ ดเปลี่ยนพั ฒนาประเทศคือ 1) ดานการสรางองคความรู รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุนการวิจัยการพนัน และดานพนันออนไลน เปนอีกงานหนึ่ง
ที่มีการดําเนินการมากเชนเดียวกัน 2) ดานเครือขาย มีมูลนิธิรณรงคหยุดพนันที่ทําหนาที่ดานเครือขาย
เปนอีกงานหนึ่งที่ สสส. ใหการสนับสนุน และ 3) การสรางสังคมสุขภาวะไดอยางไร การมองสุขภาวะ
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ในมุมมองของ สสส. มีองคประกอบ 4 ดาน คือ กาย จิต ปญญา และสังคม เรื่องการพนันและการพนัน
ออนไลนทั้งหมด อยูในแนวคิดหลักของ สสส. จึงไดสนับสนุนเรื่องนี้มาตั้งแตตน ปญหานี้ เปนปญหาที่มี
การกลาวถึงกันมานานแลว จากการนําเสนอของหลายทานมีความเห็นตรงกัน วาเปนปญหาหนึ่งในเรื่อง
ของการบั ง คั บ ใชกฎหมาย เนื่ อ งจากมี ก ฎหมายหลายฉบั บ และจะปองกั น เด็ ก และเยาวชนจาก
สภาพแวดลอมการพนันไดอยางไร และสิ่งสําคั ญ ในวันนี้ ที่ เปนคํา สําคัญ คือ “สานคิ ด สานกํ า ลั ง”
แลวนําไปสูกลไกที่ชวยกันดูแล
ดานสานคิดมี 3 ประเด็น ประกอบดวย 1) องคความรู มีหลายฝายกําลังดําเนินการ จําเปนตองมี
องคความรูที่หลากหลายและทันสถานการณ ทันสมัยตลอดเวลา และมีการสนับสนุนการวิจัยเรื่องออนไลน
ใหมากขึ้นในทุกแงทุกมุม องคความรูตองมีเพียงพอ องคความรูที่สามารถนําไปสูการขับเคลื่อนของภาค
ประชาสังคม เครือขาย นําไปสูการนําเสนอเรื่องมาตรการ นโยบาย หรือดานกฎหมาย 2) การสรางความ
ตระหนัก การพนันไมใชเรื่องปกติ เปนเรื่องที่สังคมตองชวยกัน เหมือนเรื่องอุบัติเหตุทางถนน นายแพทย
แทจริง ศิริพานิช ไดสะทอนออกมาอยาง
หนึ่งที่มีการนําเสนอในที่ประชุม หลายที่
ประชุ ม วา “ทํ า อยางไรดี ถาคนไมมี
ความรู สึ ก วาคนที่ เ สี ย ชี วิ ต ทุ ก ๆ วั น ซึ่ ง
ตายมากกวาสงครามและคนยั ง ไมมี
ความรูสึก” ก็ยังไมนําไปสูการแกปญหา
อยางจริงจัง เพราะฉะนั้น การสรางความ
ตระหนักรูวายอมไมไดกับปญหาการพนัน
ที่เกิดขึ้นตอเด็กและเยาวชน ตองใหสังคม
คอยๆ มีความตระหนั ก และสงเสีย งให
ดังๆ อยางนอยก็สงเสียงดังๆ ไปยังกลไก
ที่เกี่ยวของ ตองใหความสนใจเรื่องมากขึ้น คือไมยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแลว และ 3) การสื่อสารสาธารณะ
(Public Communication) รวมไปถึงการสรางความรูเทาทัน เชน ขาวที่เปนลูกตํารวจเอาปนของพอไป
ยิงเด็กปม เพื่อนํา เงินไปเลนพนัน ดังนั้ น สื่อสารมวลชนนาจะมีการนําเสนอขาวที่ลึ กมากกวานี้ ที่เห็น
ประเด็นเหลานี้ ตองหยิบยก เพราะวาการเห็นแคเงิน 4,000 บาท แตทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต ตองมีการ
จุดประเด็นใหเห็นวาเปนสิ่งที่ไมสามารถยอมรับได ในบางครั้งเห็นขาวในลักษณะแบบนี้พอนําเสนอขาว
เสร็จก็จบกันไป เพราะฉะนั้นแนวทางการทํางานในการสืบสวนสอบสวนเพื่อมุงไปแนวทางการแกไขปญหา
หาผูรับผิดชอบ และหากลไกเพื่อสรางความตระหนักที่ยอมไมไดกับสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งที่ตองทํา แลวนํามาสู
กลไกที่กลาวกันวา จะทํากันอยางไร
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วัน นี้ เปนสวนหนึ่งของภาคี เครื อขาย สิ่ งที่สําคัญที่ สุดคือหลายครั้งเรามีภาคีเครื อขาย มี กลไก
แตมองหาผูรับผิดชอบหลักหรือเจาภาพหลักยังไมพบ
หลายทานไดกลาวถึงเรื่องเครือขายไวแลว และอีกเรื่องหนึ่งที่ตองการเนนคือเรื่องผูมีสวนไดเสีย
(stakeholder) ที่เกี่ย วของ เพราะผูมี ส วนไดเสียมี ทั้ ง ที่ เห็ น ดวยและตอตาน แตเนนไปที่ ผู สนั บ สนุ น
สิ่ งที่ผมตองการมองใหใหญกวานั้น คือภาคนโยบาย ผมมีความเห็นวาระยะหลังรัฐบาลหลาย ๆ สมั ย
ละเลยเรื่องสังคม รัฐบาลชุดนี้ ตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีเปนประธานฯ ผมตองการจะพบ
ประธานกรรมการ สสส. และจะนํ า เสนอวา รั ฐ บาลนาจะใหความสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งสั ง คม นาจะมี
คณะรัฐมนตรีเพื่อสังคมบาง เพราะการพนันเปนเรื่องสังคม ถาดําเนินการแบบนี้ ขางลางมีการขับเคลื่อน
และขางบนมี คณะรัฐมนตรีดานสังคม จะสามารถดํา เนินการไปไดสามารถรั บ ชวงงานตอกัน ไดทัน ที
ภาคนโยบายที่อยูขางบนเปนสวนสําคัญ ตองใหน้ําหนักเรื่องนี้ ผมเห็นวาตองมีคณะรัฐมนตรีดานสังคม
ที่มารับผิดชอบเรื่องสังคมและหนึ่งในนั้นก็เปนเรื่องปญหาการพนัน
วีดท
ิ ัศน์ “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์”

พนันออนไลนภัยรายตอเด็กและเยาวชน ผลการสํารวจการเลนการพนันพบวารอยละ 6.9 จํานวน
3,649,303 คน คิดเปนเพศชายจํานวน 2,048,874 คน และเพศหญิง 1,600,429 คน และเปนที่นาตกใจ
วาเปนเด็กและเยาวชนเกือบ 100,000 คน ติดหนี้จากพนันประมาณการกวา 335 ลานบาท หรือเฉลี่ย
ประมาณ 3,512 บาทตอคน ผลกระทบจากการเลนการพนันออนไลนไมไดสูญเสียเฉพาะเงินทองหรือ
ทรัพยสิน แตยังสงผลกระทบในมิติดานสุขภาพทําใหเกิดความเสี่ยงเปนโรคติดการพนัน เปนการเจ็บปวย
ทางจิตสงผลเสียตอสมอง พฤติกรรม และพัฒนาการทางอารมณ ทําใหไมสามารถควบคุมความอยากเลน
การพนันได นําไปสูปญหาดานการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตตามปกติ
ดวยเหตุนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
(มสช.) พรอมภาคีเครือขายหลายภาคสวนพรอมรวมมือผนึกกําลังการปองกันเด็กและเยาวชนจากการ
พนันออนไลน ทําใหเกิดเครือขายนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน เพื่อใหเกิดการจัดการ
ความรู การพัฒนาเครือขาย หรือการปองกันหรือการลดผลกระทบจากการพนันออนไลนใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย และเชิงพื้นที่ ตลอดจนหนุนเสริมใหเกิดมาตรการ และ
ความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในเชิงรุก ทั้งในสวนการเฝาระวัง การติดตาม และการปองกันชวยเหลือใน
ระดับพื้นที่ 1 ทศวรรษแหงความสําเร็จ เกิดเปนแผนการดําเนินงานตลอดระยะเวลากวา 10 ป ในการ
พัฒนาความรวมมือเพื่ อขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะการลดผลกระทบจากการพนั น ดวยกั น 6 ระยะ
ประกอบดวย
ระยะที่ 1 แผนงานสงเสริมชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินงาน
แผนแมบท สงเสริมชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข ภาคประชาสังคมมีขอเสนอในการจัดทํารางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการควบคุมการพนันแหงชาติ
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ระยะที่ 2 การปองกั นเด็ กและเยาวชนจากพนัน เกิดขอเสนอแนะแนวทางการปองกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ นําขอเสนอ
การปองกันเด็กและเยาวชนจากการจําหนายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ผานเครื่องจําหนายเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี และเกิดคูมือจริยธรรมการรายงานขาวกีฬาของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ระยะที่ 3 การสรางความตระหนั ก ผลกระทบตอสุข ภาพจากการพนัน ไดเกิ ดผลการศึ ก ษา
ผลกระทบจากการพนันตอสมอง เกิดขอเสนอยุทธศาสตรการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน เสนอ
ตอคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
ระยะที่ 4 เครือขายรวมขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนัน โดยมีมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ เกิดการบูรณาการกลไกเพื่อปองกันเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปจจัยเสี่ยง มีมติสมัชชาเพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหสงเสริมการรูเทาทันสื่อออนไลน
ระยะที่ 5 หนวยงานมีแนวทางการปองกันการพนันบรรจุในแผนงานของหนวยงาน รวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสงเสริมและปองกันเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 - 2564 รวมกับกรมสุขภาพจิตในการจัดการ
ความรู สงเสริมและรณรงคสายดวนหยุดพนัน เกิดบันทึกขอตกลงและขับเคลื่อนความรวมมือปองกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนันออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018 ของหนวยงาน 11 องคกร เกิดแนวทางการปฏิบัติ
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 2 เรื่อง คือ 1) การนําเสนอขาวและขาวกีฬา และ 2) การนําเสนอขาว
และภาพขาวความเชื่อทางไสยศาสตร ตัวเลข และสลากพนัน
ระยะที่ 6 รัฐบาลมีกลไกการลดผลกระทบจากการพนัน เกิดการทํางานรวมกันของตัวแทนจาก
หลายภาคสวน ยกรางแผนงานการปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน พ.ศ.
2563 - 2569 การเกิดแนวทางการปฏิบัติ และคูมือเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการพนันออนไลนของ
กลไกทีเ่ กี่ยวของใน 5 กลไก
เพื่อเปาหมายสูงสุดที่จะทําใหสังคมไทย เปนสังคมที่มีองคความรู การเฝาระวัง เห็นความสําคัญ
ของปญหาโดยมีการจัดการความรู การพัฒนาเครือขาย การมีกลไก และระบบการจัดการเพื่อนําไปสูการ
ลดปญหาจากการพนัน เครือขายนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ขอขอบคุณความมุงมั่น และความตั้งใจของภาคีเครือขาย ที่รวมเดินทาง
มาดวยกันตลอดระยะเวลากวา 1 ทศวรรษ และพวกเราพรอมที่จะกาวตอไป สานพลังภาคีเครือขายใหม
กาวสูการลดผลกระทบอยางตอเนื่อง มุงสูระบบการบริหารจัดการ เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการ
พนันที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทยปลอดภัยจากการพนันออนไลนอยางแทจริงสืบไป
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กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ การจัดเวทีนโยบาย
สาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและ
ลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์
“ 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ”

นายวิเชษฐ์ พิ ชัยรัตน์

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ

กระผม นายวิเชษฐ พิชัยรัตน กรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนองคกร
ที่สนับสนุนหลักในการจัดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบ
เด็ก และเยาวชนจากการพนั นออนไลน “1 ทศวรรษ รวมพลังปองกั นเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ออนไลน” ในครั้งนี้
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดจัดตั้งแผนงานดานการลดปญหาจากการพนัน
ไดพั ฒนาเครือขายการทํ างานเพื่ อ สนับสนุนการสรางความตระหนักตอปญหาการพนัน การปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่มีทิศทางไมเพิ่มพื้นที่การพนัน ประเด็น
ดังกลาวนี้สอดคลองกับกรอบยุท ธศาสตร 20 ป ดานการพัฒนาการเสริม สรางศักยภาพคน การสราง
โอกาสความเสมอภาคและความเทาทันทางสังคม รวมทั้ง สอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ในดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดทั้งชวงชีวิต และการ
เสริมสรางคนไดมีสุขภาวะที่ดี เพราะการพนันไดยกระดับใหเปนปญหาสุขภาพสําคัญที่มีผลกระทบตอเด็ก
เยาวชน ครอบครัว ชุนชน สังคม รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ
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ผูเลนพนันจํานวนหนึ่งไดกอใหเกิดปญหาผลกระทบติดตามมา ทั้งในดานตัวบุคคล คือ เปนโรคติด
พนัน ซึ่งสงผลตอสุขภาพ ความสัมพันธตอคนในครอบครัว สังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหาหนี้สิน
เชน ป พ.ศ. 2560 พบวามีผูเลนพนันมีหนี้สินประมาณ 1.2 หมื่นลานบาท เฉลี่ยที่ประมาณ 1.3 หมื่นบาท/คน
จากปญหาที่เกิดขึ้นนั้น สสส. มีความตระหนัก และไดมีความรวมมือกับทุกภาคสวน ไดสนับสนุน
การทํางานของภาคีเครือขายในการทํางานเรื่องนี้ทั้ง 3 ขา หรือสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาคือ ขาที่ 1 การสราง
องคความรู โดยศูนยศึกษาปญหาพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขาที่ 2 การสงเสริม
ใหมีภาคีเครือขายการหยุดพนัน โดย มูลนิธิรณรงคหยุดพนัน และขาที่ 3 การผลักดันนโยบายสาธารณะ
โดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ไดทํางานเรื่องนี้ มาอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันภาคีทั้ง 3 สวน ไดมีการ
สนับสนุนงบประมาณใหกับภาคีเครือขายยอยตาง ๆ ในการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง ดวยความหวังที่วา
จะสรางสังคมที่ลดปญหาผลกระทบจากเรื่องของการพนันใหไดมากที่สุด
การจัดเวทีนโยบายสาธารณะครั้งนี้ จะนําไปสูการสรางสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น นั่นคือ การสรางสังคมให
เกิดความตระหนัก จะเห็นวาปญหาการพนันเปนปญหาที่ทุกคนยอมรับไมได จากที่เห็นวาเปนเรื่องปกติ
เปนความทาทายที่วาถูกฝงในความเชื่อวา คนไทยมีนิสัยรักการพนัน ชอบการพนันมาตั้งแตตน เปนสิ่งที่ทาทาย
วาจะสามารถทําลายกําแพงความเชื่อตรงนี้ไปไดอยางไร และทําใหเห็นวาสังคมยอมรับไมไดกับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนรุนใหม
ในวั น นี้ รั ฐ มนตรี ช วยวาการกระทรวงสาธารณสุ ข (ดร.สาธิ ต ปตุ เ ตชะ) และในฐานะ
รองประธานกรรมการของ สสส. เวทีในวันนี้ ถือเปนเวทีสานพลังรวมกันที่จะทําใหทุกฝายมุงไปสูผลสําเร็จ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนาอยางที่ตองการคือ สรางสังคมที่ปลอดการพนันและปองกันเด็กและเยาวชน
ในอนาคตไดอยางแนนอน
ในโอกาสนี้ ขอเรียนประธานในพิธี ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดกลาวเปดงานเวทีนโยบายสาธารณะฯ ในครั้งนี้
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กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจากพนันออนไลน์”

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผมรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสกลาวเปดเวทีนโยบายสาธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน “1 ทศวรรษ
รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน” ซึ่งทุกทานไดใหความสําคัญ ไดตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของปญหานี้
การพนัน เปนสิ่งที่อยูคูสังคมไทยมานาน อยางไรก็ตาม ไมอยากใหมีจํา นวนคนเลนเพิ่มมากขึ้น
ก็ตองมีความเชื่ออยางนายวิเชษฐ พิชัยรัตน กรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดกลาวไว
หากเปรียบเทียบกับยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น ก็เชนเดียวกัน ถาสังคมคิดวาการคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา ถาคิดแบบนี้ก็เหมือนกับ การมีคอรัปชั่นมากขึ้น ทุกวัน แตถามีการเปรียบเทียบวาเปนสิ่ ง ที่
ผิดปกติ สังคมมีการชวยกันดําเนินการในเรื่องสําคัญ ๆ ถึงแมวามีอยูจริงในสังคม แตตองใชความพยายาม
ใหมากที่สุดใหมีนอยลงตามลําดับ ถาเปดใหมีมากขึ้น ก็จะเปนปญหาที่มากขึ้น ตัวเลขสถิติที่รวบรวมและ
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นํ า เสนอโดยเด็ ก และเยาวชนที่ เ ปนหนี้ จ ากการพนัน ซึ่ ง ไดขอมู ล มาจากศู น ยปญหาศึ ก ษาการพนั น
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาถาเปนปญหาแบบนี้ ยิ่งตองชวยกัน ผมและนายวิเชษฐ พิชัยรัตน
อยูในฐานะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ตอไปจะตองใหความรูแกเด็กและเยาวชนวา
ควรใหความรูอยางไร เพื่ อที่จะบอกวาดีหรือเสีย จากนั้น ใหเขารูจักคิดและวิเคราะหเอง เพราะฉะนั้น
พวกเราตองมาพัฒนาการทํางานตามแนวคิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งโชคดีที่มีเด็กมาชวยคิดในดานนี้
และถาคิดแลวก็จะสําเร็จ ปจจุบันการสอนเด็กตองมีการอธิบายเหตุผล ดังนั้น จึ งตองมีแนวคิดใหม ๆ
ใหกับสังคม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน การพนันเปนเรื่องที่ชัดเจนมาก ถาเปนเรื่องสวนตัวถาจะเสี่ยง
ก็เสี่ยงได แตถาถามวาดีไหม เปนเรื่องที่ไมดีแนนอน เพราะเปนการตัดสินใจเพียงแคอารมณที่จะเอาชนะ
พอชนะก็เกิดความมั่นใจ และนําไปสูการเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น
ขอขอบคุณสถาบัน ยุวทัศนแหงประเทศไทย ที่ชวยและไดคิดรูปแบบสํา เร็จมาเบื้องตน รวมทั้ง
ชวยกันแกปญหา ขอฝากอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการนําไปใชและตรวจสอบวาจะ
สามารถทําไดสําเร็จไดจริงหรือไม ผมพรอมใหการสนับสนุนเพื่อที่จะใหเด็กและเยาวชนของเราที่เติบโตมา
ชวยลดปญหาใหไดมากที่สุด ผมหวังวาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และภาคีเครื อขาย
ที่ ชวยกัน ลดปญหาพนันนี้ จะรวมกันทํ างานเพื่อเดินไปสูเปาหมายในการลดจํ านวนและลดผลกระทบ
ปญหาสังคมใหไดมากที่สุด รวมทั้งใหขอมูลตาง ๆ กับเด็กและเยาวชน
ทายนี้ ผมขออวยพรใหการจั ดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่ อขับเคลื่อนการดํ าเนินงานปองกันและ
ลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน “1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนันออนไลน” ครั้งนี้ ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งเปาหมายไวทุกประการ
พิ ธี ม อบโล่ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ องค์ ก รร่ ว มขับเคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั นและลด
ผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ
องคกรรวมขับเคลื่อนความรวมมือปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน
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หนวยงานที่ รับ มอบโลประกาศเกี ย รติ คุ ณ องคกรรวมขั บ เคลื่อ นความรวมมื อ ปองกั น และลด
ผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน จํานวน 26 องคกร มีดังนี้

1) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
3) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ
4) สํานักปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
6) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
7) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
8) สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
9) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
11) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เครือขายรณรงคหยุดพนัน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน
มูลนิธินวัตกรรมสรางสรรคสังคม
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

แลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย
“ 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ”

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับ
เรื่องการพนัน มีความยินดีมากที่ไดอยูในกระบวนการขับเคลื่อนการปองกันและลดผลกระทบเด็กและ
เยาวชนจากการพนันออนไลน ใหสามารถดําเนินการปองกันไดทุกทาง การพนันเปนกระแสใหญถาจะ
ปองกันการพนันในทุกคนถือเปนเรื่องที่ยากมาก การปองกันในกลุมเด็กและเยาวชนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนอนาคตของชาติ รวมทั้ง การใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการชวยคิด ชวยทํา ปลูกฝง
ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ หกั บ เด็ ก และเยาวชน การแกปญหาพนั น ออนไลนในเด็ ก และเยาวชนไทยกลาวไดวา
ตองปลู ก ฝงแนวคิ ด CPR ซึ่ง จะชวยเสริม สรางภูมิคุมกัน ใหเด็ก และเยาวชนหางไกลจากภั ย การพนัน
โดย C คือ Creativity หรือการสรางสรรค P คือ Positive หรือความคิดแงบวก และ R คือ Responsibility
หรือความรับผิดชอบรวมกันตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ปจจุบันนี้ การตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ที่พยายามหลอกลอเด็กและเยาวชน ไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑ สินคา กิจกรรมเด็กและเยาวชน จากการสํารวจมีการติดเกมมากขึ้นถึงขนาดมีการเลนขามวัน
ขามคืน โดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 ชั่วโมง/วัน ทําใหไมมีเวลาทําการบาน การออกกําลังกายสงผลกระทบตอ
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เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

สุขภาพ ขาดการพัฒนาการตามชวงวัย เกิดการเสพติดเกม และสงผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ผมไดมีโอกาสเขาไปศึกษาดูงานในเรือนจํา พบวานักโทษสวนใหญรอยละ 80 จากคดีเสพติด หากไมมี
ยาเสพติดในประเทศไทย คนในเรือนจําจะเหลือรอยละ 20 อาจเปนผลพวงของการนําไปสูในสวนนี้ได
เชนเดียวกัน
เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน ไดเปดโอกาสใหภาคีเครือขายไดรวมกันปองกันเด็กและเยาวชนไทย และแนนอนวา
ถาเด็กและเยาวชนเปนแกนนํา ก็จะสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและ
เยาวชนตอไปไดดีมาก
สวนภาครั ฐ โดยกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข มี ม าตรการสํ า คั ญ ในการแกไข
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต การควบคุมปองกันสิ่งที่เปนภัยตอสุขภาพทั้งหลาย เชน ยาเสพติด เหลา บุหรี่
เปนตน แตสิ่งที่มีผลเสียตอสุขภาพจิต ตอการพัฒนาการของเด็ก ยังไมพบวามีกฎหมายใดรองรับ จึงไดมี
การแกไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เพื่อใหเกิดการออกระเบียบ หรือออกประกาศที่ครอบคลุม product
process หรือกิจกรรม ที่จะสงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก อารมณ และจิตใจ หรือผลกระทบตอ
สุขภาพจิต จึงตองมีมาตรการเขาไปควบคุม เชน การจัดลําดับเรตติ้งเกม เพื่อดูผลกระทบของเกมตอเด็ก
และเยาวชน ตอไปนี้ บริ ษัท ตองมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ระยะเวลาการเลนเกม ทั้ ง หมดนี้
ตองอาศัยภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อชวยกันขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็ก
และเยาวชนจากพนัน โดยทํางานผานการทํางานกับสถาบันศึกษา คณะกรรมการเด็กระดับจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สํ านั กเฝาระวังทางวัฒนธรรม) เครือขายเด็กและ
เยาวชน กลาวไดวา เปนการทํางานผานกลไกที่มีความหลากหลาย ผลจากการทํางานดังกลาว ในชวง 10 ป
ที่ผานมา ไดเห็นผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ประการสําคัญคือภาคีเครือขายที่มีภารกิจ
หลากหลายมารวมระดมความคิดเห็นรวมมือกั นทํา งานตาง ๆ นับ วาเปนความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
หวังเปนอยางยิ่งวา การมีกลไกทํางานเหลานี้ จะขับเคลื่อนไปขางหนาอยางมั่นคง และประสิทธิภาพตอไป
การจัดเวทีนโยบายสาธารณะฯ ในครั้งนี้ เปนการสานพลังทั้งความคิดและพลังแรงใจของทุกภาคี
เครือขาย ไดรวมมือปองกันเด็กและเยาวชนในการลดผลกระทบจากพนันออนไลน รวมทั้งมีกลไกในการ
ทํางานที่เปนการขับเคลื่อนที่มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
ในโอกาสนี้ ตองขอขอบคุ ณสํ า นั ก งานกองทุน สนับ สนุนการสรางเสริมสุข ภาพ (สสส.) มู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และภาคีเครือขายที่มีสวนเกี่ยวของจํานวนมาก ขอใหความรวมมือและให
ทานทั้งหลายทํางานเหลานี้ ดวยความมุงมั่นแมวาจะเปนงานที่ยาก ไมไดสําเร็จโดยงาย ตองคอย ๆ ทํา
และตองทําอยางตอเนื่อง จึงจะเกิดผลในระยะยาว และใชเวทีสาธารณะนี้ ในการแลกเปลี่ยนเพิ่ ม เติ ม
ประสบการณที่สามารถนําไปใชประโยชนตอการทํางานไดตอไป

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

Gam Talk Experience
“ 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ”

นายพงศ์ธร จันทรัศมี

ผู้จัดการศู นย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุ ขแห่งชาติ

ตลอดระยะเวลา 10 ป ไดดําเนินงานเพื่อลดปญหาพนันอะไรบาง กลาวคือในป 2562 มีการผลักดัน
ใหเกิ ด แผนการปองกั น และลดผลกระทบเด็ ก และเยาวชนจากการพนั นออนไลน ที่ ร ะดมความคิ ด
จากนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ตั วแทนจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสั งคม
ที่เกี่ยวของ กําหนดบทบาทหนาที่คือดานที่หนึ่ง จัดทํา (ราง) แผนการปองกันและลดผลกระทบเด็กและ
เยาวชนจากการพนั นออนไลน ประกอบดวยมาตรการ 5 ดาน ไดแก 1) การสงเสริ ม และสนับ สนุน
การสรางองคความรู 2) การปองกันและเผยแพรความรู 3) การเฝาระวังและการติ ดตามการบังคับใช
กฎหมาย 4) การบําบัดชวยเหลือเยียวยา และ 5) การบริหารจัดการกลไกสนับสนุนการดําเนินงาน ดานที่สอง
การพั ฒ นาชุ ดความรู ขอเสนอนโยบาย และมาตรการเฉพาะประเด็ น ดานที่ ส าม การติ ดตามและ
ประเมิ นผลการดําเนินงานตามแผนงาน และดานที่สี่ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการ
สงเสริมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
ในการสงเสริมเครือขายและพั ฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายปองกันและลดผลกระทบจาก
การพนั นออนไลนในระดับพื้นที่และชุ มชนรอบสถานศึ กษา ไดพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายปองกั น
และลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถานศึกษาดวยการสรางพื้นที่ปลอดภัย (Safety zone) ในวันนี้
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ไดเรียนเชิญภาคีเครือขายในพื้นที่และกลุมเปาหมายเฉพาะนําเสนอผลความสําเร็จของการดํา เนินงาน
ปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลนและรวมแลกเปลี่ยน Gam Talk Experience ประกอบดวย
1) นายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย จะกลาวถึงเครือขายเด็กและ
เยาวชน ใหมีความเทาทันกับพนันออนไลน การขับเคลื่อนงาน และการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 2) ผศ.ดร.นิเวศน
อรุณเบิกฟา อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
กลาวถึงการขับเคลื่อนการทํางาน ความรวมมือ และพัฒนากลไกการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน
ในพื้นที่และชุมชนรอบวิทยาลัย มีการสํารวจสถานการณปญหาการพนันออนไลนของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดปตตานี และการขับเคลื่อนการลดพนันออนไลนในพื้นที่ 3) อาจารยจุฑาลักษณ แสนโท อาจารย
ประจํา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีการขับเคลื่อนงานตอคณะกรรมการ
คุมครองเด็กระดับจังหวัด การดําเนินกิจกรรมรวมกับสภาเด็กและเยาวชน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ยจั ง หวัด นครพนม (พมจ.) บานพั ก เด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด นครพนม (บพด.)
ถึ ง ขั้ น เปนประกาศเจตนารมณของจั งหวั ด 4) นางสาวปุ ณิ ก า หงษอุ ด ร ผู จั ด การโครงการฯ มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน จะกลาวถึงการขับเคลื่อนงานรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและ
ภาคีเครือขายในการปองกันลดผลกระทบจากการพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน 5) แพทยหญิงมธุรดา
สุวรรณโพธิ์ ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นําเสนอกลไกการให
คําปรึกษาสายดวนหยุดพนัน 1323 มีการรณรงค การสรางความตระหนัก การใหคําปรึกษาวาตนเองติด
พนันหรือไม ถาติดพนันจะมีวิธีการใหความรูกับบุคคลเหลานี้ไดอยางไร และ 6) นางปยะวดี พงศไทย
ผูอํ า นวยการศู นยประสานงานขับ เคลื่ อนการสงเสริม และปกปองคุมครองเด็ก และเยาวชนในการใช
สื่อออนไลน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กลาวถึง
กลไกนโยบายภายใตคณะกรรมการสงเสริมการพั ฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ วามีแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายอยางไร และจะกาวไปขางหนาไดอยางไร
หลังจากการนําเสนอของ 6 ภาคีเครือขาย ขอเรียนเชิญรวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะตอเวที
นโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ออนไลนตอไป
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นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ขอนําเสนอการดําเนินงานเรื่องการพนันออนไลนยอนหลังการทํางานไปเมื่อ 5-6 ป ที่แลว และเวที
นโยบายสาธารณะในวันนี้ ถือเปนเวทีที่ผมไดมีโ อกาสกลาวถึงความในใจของการขับ เคลื่ อนการพนัน
ออนไลน หากยอนไปเมื่อ 5 ปที่แลว ผมยังไมเขาใจวาการพนันคืออะไร การพนันออนไลนคืออะไร เพราะ
ทั้ ง ชี วิตของสถาบันยุว ทัศ นแหงประเทศไทย เติบ โตมาจากการทํ า งานดานสื่อ ผลิ ตสื่ อ ผลิ ตรายการ
โทรทัศน และผลิตสปอรตโฆษณา การทํ างานดานปจจัยเสี่ยงดานสุ ขภาพคือบุหรี่ รวมทั้ งปญหาดาน
อุบัติเหตุ ซึ่งเติบโตมากับสายนี้ ไมมีความเขาใจเรื่องการพนัน จนกระทั่งไดมาพบกับคุณพงศธรฯ
ในเรื่องแรก ผมไมมีความเขาใจเรื่องการพนัน ไมเขาใจวาเปนปญหาอยางไร “เมื่อเลนพนันเงินก็
เงินของฉัน ไปเลนแลวเสียพนัน มันก็คือเงินของฉัน” แตทําไม! คุณพงศธรฯ ตองมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ เมื่อเริ่ม
เขามาประชุมบอยครั้งจึงเกิดการซึมซับ เกิดความเขาใจการขับเคลื่อนการพนันออนไลน เพราะฉะนั้น
ผมถือวาเปนโอกาสที่ดีที่ทําใหสถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย ไดเขามามีสวนในการขับเคลื่อนเรื่อ งนี้
สวนเรื่องที่สอง การพนันเปนเรื่องที่ไมใช innovation (นวัตกรรม) แตเปนเรื่องที่ฝงรากลึกกับคนไทยและ
คนทั้งโลก เพราะตั้งแตเด็กจนโตจะมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดเวลา จนทําใหมีความรูสึกวาการพนัน
เปนเรื่องปกติ และอยูในชีวิตประจําวัน เชน การใหรางวัลของพอแม โดยที่มีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอยาง
ซึ่งไปกระตุนตอมความรูสึกความอยากของเด็ก การดําเนินการอะไรก็แลวแตตองมีการแลกเปลี่ยน เชน
ถาลูกสอบไดที่หนึ่ ง แมจะซื้อรถมอเตอรไซด รถยนต โทรศัพทเคลื่ อนที่ เงินและพาเที่ ยว ในลักษณะ
ทํ า นองเชนนี้ เพราะฉะนั้น จะเกิ ด การกระตุนความอยากมาตั้ง แตเด็ ก เรื่อ งนี้ไ มใชความผิ ด แตเปน
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ชีวิตประจําวันและเปนวิธีแบบนี้มาตั้งแตเด็กจนโต ผมเองก็ถูกใชวิธีแบบนี้มาเชนเดียวกัน สิ่งแบบนี้อยู
รอบตัวเรา มีพี่ เพื่อน บุคคลที่อยูรอบตัวเรา ก็เกิดการพนันกันขึ้น เปนการพนันเล็ก ๆ เชน พนันกันวันนี้
วาฝนจะตกหรือไมตก แมกระทั่งพอโตขึ้นมาเปนผูใหญ ก็เริ่มมีลอตเตอรี่ และเรื่องเหลานี้ไมใชเรื่องปกติ
และเริ่มเกิดปญหาตามมามากมาย ทําใหเกิดผลกระทบสองมิติ คือ มิติที่ 1 ดานสังคมเชื่อไหมวา การพนัน
สงผลกระทบตอสภาพสั งคม ถาเชื่อ เราไปตอได ในกรณีที่เด็กเลนการพนัน แลวไมมี เงิน ที่ จะเลนตอ
เด็กและเยาวชนจะหันหาเขาสูวงโคจรที่เปนธุรกิจผิดกฎหมาย เขาสูการคายาเสพติด สิ่งที่ปนแงมุมมอง
ของมิ ติ ส ภาพสังคม มิ ติที่ 2 ดานสุ ขภาพจิตและสุขภาพกาย จะเห็น วาเมื่อ เด็ก ไมมีเ งิ น และเริ่มเขาสู
สิ่ งผิดกฎหมาย จะไปเสริมสรางความรูสึกหรือความนึกคิด เด็กจะเกิดสภาวะเครียด ไมสามารถที่จะ
หั นเขาหาที่พึ่งได เชน มีหลายขาวมากที่เด็ กเลือกที่จะจบชีวิตเพราะไมมีเงินไปใชหนี้การพนัน คํ าถามตอมา
คื อ แลวที่ เ ด็ ก เขาถึ ง เว็ บ ไซตการพนั น ออนไลนเปนความผิ ด ของเด็ ก หรื อ เปนความผิ ด ของใครกั น
ผมขออนุญาตไมโทษใครเพราะเปนเรื่องที่ทุก ๆ ทานตองชวยกัน
ถาวันนี้ เด็กและเยาวชนมีภมู ิคุมกันที่ดี จะทําใหเด็กไมติด จึงเปนหนาที่หลักของทุกคนคือการสราง
ภูมิคุมกัน เพราะยุคนี้ไมสามารถสอนดวยการบังคับไดแลว ตองสอนใหรูจักคิด วิเคราะห และสิ่งที่ทําอยู
เปนคุณหรือเปนโทษ การขับเคลื่อนดานมิติสังคม มิติสุขภาพ ตองอาศัยกลไกในการสรางความเขาใจ สราง
ภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนเปนเรื่องที่หนึ่ง และเรื่องที่สอง เมื่อหลายปกอน ไดสํารวจเว็บไซตพนัน
ออนไลนที่ เ ขาถึ ง งายตามชองทางตางๆ และมี ข อเสนอตอกลไกทั้ ง 3 กลไก คื อ 1) กลไกภาครั ฐ
ตองปรับปรุงกฎหมายและมีการบังคับใชอยางจริงจัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเจาหนาที่
คอยตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายบนออนไลนทั้งประเทศ มีเจาหนาที่ เพียง 17 คน จึงตองปรับปรุงกฎหมาย
ใหมีความทันสมัย รวมทั้งพระราชบัญญัติการพนันไมมีขอความระบุเรื่องการพนันออนไลน 2) ภาคประชาสังคม
หรือภาคประชาชน เปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ เพราะถาประชาชาชนไมมีสวนในการ
ชวยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ เรื่องนี้จะเดินหนาไปไมสําเร็จ และ 3) สื่อสารมวลชน จะเสนอขาวสารผลกระทบ
จากการพนัน ดวยการใบหวย ทะเบียนรถนายกรัฐมนตรี และยังมีการบอกใบตัวเลข สิ่งผิดปกติของสัตวที่
งอกออกผิดดธรรมชาติมาเปน 2 ขา 3 ขา ถาดูดวยความบันเทิงก็ไมเปนไร แตดวยสภาพสังคมของไทย
ไมไดเอื้ออํานวยแบบนั้น แมกระทั่งการรายงานขาวการจับกุมยาเสพติด มีรายงานเปนจํานวนเงิน 300 ลาน
100 ลาน 30 ลาน ถาเด็กและเยาวชนไมมีภูมิคุมกันที่ดีพออาจทําใหเกิดความอยากได อยากทําธุรกิจนั้น
อยากเปดบอน อยากทําธุรกิจออนไลนเพราะเงินหางาย เด็กไมตองใชความพยายามใด ๆ ทั้งสิ้นในการทีจ่ ะ
หาเงิ น ดั งนั้ น จึ ง มี ส ามสิ่ ง ที่ จ ะขอฝากไว คื อ 1) กลไกของรั ฐ ตองเอื้ ออํ า นวย 2) ภาคประชาสั งคม
ภาคประชาชนตองเขมแข็ง และตองมีความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ และ 3) สื่อสารมวลชนตองชวยกัน
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ เพื่อใหภาคประชาชนเกิดความเขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได เพราะ
งานสื่ อสารสามารถเปลี่ย นพฤติ กรรมคนได ตองปรั บ เปลี่ย นทัศ นคติ เมื่อ ไรที่ ทั ศนคติข องคนเปลี่ยน
พฤติกรรมจะเปลี่ยนตามมา สื่อสารมวลชนจึงมีสวนสําคัญที่จะชวยในการปรับทัศนคติของคนวา “เรื่องพนัน
ไมใชเรื่องปกติ” ทายที่สุดแลวสังคมจะเปลี่ยนพฤติกรรม จะอยูรวมกันไดและไดรับผลกระทบนอยที่สุด
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นางสาวปุณิกา หงษ์อุดร

ผู้จัดการโครงการฯ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน ไดดําเนินการรวมพลังกลไกปองกันและเยาวชนหางไกล
พนันออนไลนกับการเฝาระวังทางวัฒนธรรม มีการดําเนินงานในสองพื้นที่ คือจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดอํานาจเจริญ วันนี้ ขอนําเสนอในสวนของการเฝาระวังทางวัฒนธรรมในการปองกันพนันออนไลน
ทีมงานไดรวมดําเนินการในหลายภาคสวน สวนใหญจะทํางานกับภาครัฐเปนหัวใจหลัก ทีมจังหวัด
อํานาจเจริญประกอบดวย นายนภัทร งามเถื่อน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด นายสิทธิพงษ พงษเสือ หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ
ดร.มะลิวัลย แซอุย อาจารยโครงการจัดตั้งหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ นางสาวชุติมา มณีรัตน และ
ดร.ปรี ย านุ ช จั น ทิ ม า เทศบาลเมื อ งอํ า นาจเจริ ญ และคณะจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ประกอบดวย
นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางวาสนา ภาคสินธุ ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและ
เฝาระวังฯ นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ชญาดา
ดานุวงศ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวกัญญา ดวงรัตน นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นางสาวปุณิกา หงษอุดร เลขานุการ/ผูจัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน นางสาววัชราภรณ
ลครรํา เจาหนาที่บริหารฯ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน และนางสาวธิดารัตน อาชญาทา
เจาหนาที่มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน
มูลนิธิฯ ไดทํางานรวมกันในเชิงประสานและปฺฏิบัติการรวมกัน จึงเกิดเปนความรวมมือรวมกัน
ตั้งแตกระบวนการเริ่มตนการทํางาน มูลนิธิฯ มีประสบการณการทํางานดานเหลา บุหรี่มากอน โดยเริ่ม
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จากชุมชนทองถิ่น ผานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพสต) ในพื้นที่ และมีสวน
สนับสนุนชุมชนใหมีความเขมแข็งโดยกระบวนการวิจัยเขาไปมีสวนในกําหนดวิธีการทํางาน
สวนเรื่อ งการพนั นไดเริ่ ม งานมาจากความสงสัย ความอยากรู และความอยากลอง การพนัน
ออนไลนคืออะไร ในมุมมองของสังคมและพื้นที่เปาหมายวา ชาวบานมีความคิดเห็นตอเรื่องนี้อยางไร
ถาเปนปญหาจริงแลวชาวบานจะลุกขึ้นมารวมมือกันไดอยางไร จึงไดมาเรียนรูรวมกันจากคุณพงศธรฯ
ที่ไดประสานและเขามารวมงาน ซึ่งถือเปนระยะที่ 2
กระบวนการทํางานจะมุงเนนไปที่เครือขายเปนหลักเพื่อนําคนไปขับเคลื่อนการทํางาน มีการหารือกันวา
“ความนากลัวของพนันออนไลน” คือ 1) เลนไดทุกที่ ทุกเวลา 2) เขาถึงงาย มีหลายชองทาง 3) ไดเงินจริง
ซึ่งมีความสอดคลองกับผลสํารวจที่ไดดําเนินการ ในผลสํารวจ อันดับ 3 คือ มีความตองการรวยทางลัด
ในสวนของวัฒนธรรมจังหวัดมีสวนเกี่ยวของและเชื่อมโยงกันอยางไร รวมทั้งมูลนิธิฯ ไดขับเคลื่อนงาน
โดยอาศัยแนวทางมาจากการทําบันทึกขอตกลง (MOU) 11 องคกร ในชวง“ฟุตบอลโลก” ซึ่งเปนชองทาง
ที่เปดใหหนวยงานที่ใหความสนใจกับเด็กและเยาวชนเขามาทํางาน ในเรื่องนี้ ในสวนของมูลนิธิฯ เห็นวา
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีความกระตือรือรน และมีความสนใจ เพราะมีเครื่องมือของตนเองคือ พ.ร.บ.
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ที่สามารถดําเนินการไดในหลายมิติ เชน การสื่อสารและสรางความ
ตระหนักใหแกสังคม มิติการปราบปรามและการบังคับใชกฎหมาย และมิติการปองกัน เปนตน
สิ่ ง ที่ วิ เ คราะหตรงกั น กั บ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด คื อ ฟุ ต บอลโลกจบฤดู ก าลแลว แตยั ง มี
การแขงขัน ฟุตบอลทีม่ ีการแขงขันในแมตชตางๆ เกือบตลอดทั้งป ประกอบกับการพนันออนไลนที่มีหลาย
ประเภทมากขึ้น ในมุมมองที่มองการเชือ่ มประเด็นเขาหากันคือ “การพนันทุกชนิดเปนสิ่งไมดี ผิดกฎหมาย
และผิ ดศี ล ธรรมอั น ดี ข องสัง คม” เปนมุ ม มองที่ ม องตรงกั น และเขามาทํา งานรวมกั น โดยสํ า นั กงาน
วัฒนธรรมจัง หวัดจะเนนไปที่ การเฝาระวัง โดยใชประเด็น นี้เ ปนจุ ด เชื่ อ มในการเฝาระวั ง ทั้ ง ในและ
นอกสถานศึกษา ผานคูมือแนวทางการทํางานของสํานักงาน ซึ่งสามารถนํามาดําเนินงานรวมกันได เมื่อมี
ความเห็นตรงกันแลววาฟุตบอลหรือการพนันออนไลนไมไดมีแคบางชวง แตจะมีอยูตลอดเวลา การเฝาระวัง
ทางวัฒนธรรม จึงตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และจะตองประสานความรวมมือ รวมกับภาคีเครือขาย
ใหเขามา “มีบทบาทรวมกัน”
สวนนี้ มูลนิธิฯ จึงมีกระบวนการ “เฝาระวังวัฒนธรรม นําปองกันพนันออนไลน” ใชกระบวนการ
ทํางานรวมกัน 4 กระบวนการ ประกอบดวยกระบวนการที่ 1 สรางการรับรูสถานการณรวมกับแกนนํา
สถานศึกษา กระบวนการที่ 2 สํารวจสถานการณในสถานศึกษา กระบวนการที่ 3 สรางความตระหนักรู
และกระบวนการที่ 4 สรุปบทเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา
การดําเนินงานในสถานศึกษาตองมีขอมูลเพื่อวางแผนการดําเนินงาน จากนั้นจึงไดมีการสํารวจ
สถานการณพนั นออนไลนของเด็ กและเยาวชนชวงอายุ 16 – 20 ป พบวา 1) กลุ มเปาหมายมองวา
การพนันออนไลนไมไดกอใหเกิดปญหา คิดเปนรอยละ 61.6 2) ไมรูสึกหรือไมคิดวาการพนันออนไลน
จะนํามาซึ่งผลกระทบในภายหลัง คิดเปนรอยละ 55.5 3) รูจักการพนันออนไลนในครั้งแรกจากเพื่อน
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คิดเปนรอยละ 55.5 และจากสื่อเว็บไซต คิดเปนรอยละ 13.3 4) เหตุผลที่เลนการพนันออนไลนมาจาก
ความอยากรูอยากลอง คิดเปนรอยละ 38.9 5) การเลนการพนันออนไลนที่นิยมเลนคือ พนันฟุตบอล
คิดเปนรอยละ 50.0 และอีสปอรต คิดเปนรอยละ 27.8 6) สถานที่ที่นิยมเลนการพนันออนไลนคือบานตนเอง
คิดเปนรอยละ 36.6 และรานบริการอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 24.4 7) ทรัพยสิน ที่นํามาเลนพนัน
ออนไลนเปนการนําเงินเก็บของตนเองมาเลนการพนันออนไลน คิดเปนรอยละ 46.6 และเงินที่ไดจากการ
เลนพนันออนไลนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 25.5 ผลการสํารวจยังพบอีกวา มีจํานวนเงินที่นํามาเลนขั้นต่ําสุด
เปนจํานวนเงิน 500 บาท สูงสุดมากกวา 5,000 บาท และ 8) ทุกครั้งที่เสียเงินจากการเลนพนันออนไลน
เด็กและเยาวชนเลือกที่จะเลิกเลนชั่วคราว คิดเปนรอยละ 42.2 ลดจํานวนเงินที่เลนลงรอยละ 14.4 และ
เพิ่มจํานวนเงินที่เลน รอยละ 11.1 ในสิ่งที่เขาไปเกี่ยวของกับการพนันเคยไดรับโทษทั้งถูกตักเตือน ทําโทษ
และการดําเนินคดี แตสิ่งที่นาใจคือขอมูลที่มีการดําเนินคดีมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะไมคอยปรากฏมากนัก
ในระดับพื้นที่
กิจกรรมการสรางความตระหนักในการขับเคลื่อน มูลนิธิฯ จะมองพื้นที่เปนตัวตั้ง ระดับพื้นที่คือ
รานเกมที่ใกลสถานศึกษา ถือเปนบทบาทของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมกับเครือขาย ทั้งสวนตาม
พระราชบัญญัติและสวนที่เพิ่มเติมเขามา โครงการชวยกันเฝาระวัง จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจและ
นําไปบูรณาการเขาในภารกิจของสถานศึกษาในเรื่องของวินัย อาจารยที่ปรึกษา การจัดกลุมการดูแลเพื่อน
ชวยเพื่อน สวนสถาบันอุดมศึกษามีการสรางความรูความเขาใจใหเห็นถึงดานบวกและดานลบดวยตัวเขาเอง
สวนเรื่องอีสปอรต พบวาปจจุบันมีการเลนลดลง และเกิดการรูเทาทันมากขึ้น สวนนอกสถานศึกษาจะมี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือขายไดรวมกันเฝาระวังเด็กและเยาวชนกับนะอยางใกลชิด
หลังจากการดําเนินงานกับในและนอกสถานศึกษาแลว ภาคีเครือขายหนวยงานในพื้นที่จะมีการ
ดําเนินการเพื่อสงตอแนวคิดเรื่องการพนันที่สงผลตอสุขภาพในสวนของพื้นที่ การดําเนินงานของสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ที่มีหลายภาคสวนที่เขาไปรวมกันคิด แลวไดแนวทางที่มาจากการจัดการความรู ในการ
จัดการปจจัยเสี่ยง การปกปอง รณรงค เฝาระวัง และการชวยเหลือเยียวยา จากกระบวนการที่ทํางาน
รวมกันจะสงผลใหเห็นความสําเร็จเบื้องตนในการทํางานภายใตระยะเวลาการทํางานที่มีจํากัด
ความสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจากการขยายเครื อ ขายเฝาระวั ง จํ า นวน 18 หนวยงาน ทั้ ง ในและ
นอกสถานศึกษา รวมถึงการมีแนวทางที่ขับเคลื่อนกับภาคีเครือขายใน 4 มิติ ซึ่งเปนแผนงานที่จะดําเนินงานกัน
ตอไป พรอมทั้งเปนการเปลี่ยนแปลงของกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีการจัดตั้งกลุมนักศึกษาเฝาระวัง
“ดูแลเพื่อนไมใหเลนการพนัน” ใหตระหนักถึงผลกระทบและการเปลี่ยนความคิดใหเลิกเลนพนันออนไลน
จากขอมูลสถิติในจังหวัดอุบลราชธานี พบวารานใหบริการประเภทอินเทอรเน็ตและเกมมีแนวโนม
ลดลงโดยเฉพาะในเขตรอบนอกสถานศึ ก ษา เพราะการเขาถึ ง อิ น เทอรเน็ ต ไดคอนขางยาก ดั งนั้ น
“ผูปกครองตองเขาถึงและรูเทาทัน” เพื่อชวยกันดูแลลูกหลานของตนเอง ในขณะเดียวกันในเขตเมือง
รานจะใหบริการประเภทอินเทอรเน็ตและเกมในพื้นที่เมืองและใกลสถานศึกษาจะยังคงมีอยู การเพิ่มของ
จํานวนรานอาจจะไมเพิ่มแตมีการขยายพื้นที่บริการภายในรานอาจมีเพิ่มมากขึ้น

35

36

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

สําหรับแนวทางการขยายผลในการทํางานคือ 1) กระตุนใหเกิดการนํา 4 แนวทางขางตนที่ไดจาก
เวที เ ครือ ขายเพื่ อ ทํ า ไปดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ของตนเอง 2) กระตุ นหรื อสรางพื้ น ที่ ก ลางเพื่ อ การ
แลกเปลี่ยน และการเรียนรูรวมกั น 3) ขยายวิธีการสรางความตระหนักรูไปยังสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ 4) การสนับสนุนใหสถานศึกษานําประเด็นการพนันออนไลนไปจัดกระบวน
การเรียนรูผานรายวิชา
ความทาทายคือการเห็นวา “การพนันเปนเรื่องของบุคคลจริงหรือ?” “การพนันแกไขยาก เพราะ
อยู ในวั ฒ นธรรม” และ “ใครจะเปนเจาภาพในการแกไขปญหาเหลานี้ ” ดั ง นั้ น ตอง “บู รณาการ
การทํางานรวมกัน” จึงจะเปนคําตอบในการทํางานตอไป

ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า

อาจารย์ประจํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“สรางความเปนเพื่อน ดวยการไมยุงเกี่ยวกับการพนัน”
โดยการสรางพื้น ที่สาธารณะและแนวปฏิบัติที่ดีสํา หรับ การขั บเคลื่อนกลไกลดผลกระทบพนั น
ออนไลนในสถานศึกษา จังหวัดปตตานี เรื่องการพนันเปนเรื่องที่มีความทาทายการทํางานเปนอยางมาก
เพราะตัวเองเคยเปนสวนหนึ่งที่ติดการพนันมาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 แทบไมมีเงินจายคาเทอมเพราะ
การพนัน จึงคิดไดวา ทําไมเราไมใชประสบการณที่มีมาถายถอดใหแกเด็กและเยาวชน
โจทยการทํางานคือการสรางความเปนเพื่อน โดยไมยุงเกี่ยวกับการพนัน ผานกระบวนการทํางาน
กับเด็กและเยาวชนจํานวน 11 เครือขาย แบงออกเปน 1) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 2) สังกัด
สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 5 แหง ไดแก โรงเรี ยนบํ ารุ งอิสลาม
โรงเรียนจงรักสัตย โรงเรียนศาสนสามัคคี โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา และ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา
3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จํานวน 2 แหง ไดแก วิทยาลัยการอาชีพปตตานี และ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 4) สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)
จํานวน 1 แหง ไดแก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี และ 5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จํานวน 1 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ซึ่งมีความหลากหลายของ
กลุมมาก โดยการเชิญสถาบันทั้งหมดมาทํางานรวมกัน ที่ผานมาเปนเรื่องพิสูจนวาพวกเราทําได หากมี
ความตั้งใจเหมือนกัน คือ “ไมตองการใหมีการพนันอยูในโรงเรียน” ซึ่งไดจากการสํารวจขอมูล
วิธีการทํางานคือ 1) อบรมใหความรูเกี่ยวกับสถานการพนันออนไลน 2) การจัดเสวนาวิช าการ
3) สรางหนังสั้น เพื่อสรางความตระหนักโทษภัยจากการพนันออนไลน 4) การรณรงครูเทาทันการพนัน
ออนไลน 5) สํารวจสถานการณการพนันออนไลนในกลุมเด็กและเยาวชน และ 6) จัดนิทรรศการใหความรู
ผลการสํารวจสถานการณปญหาการพนันออนไลนของเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี โดยใชผล
จากการสํารวจใชเปนกิจกรรมในการขับเคลื่อน จากกลุมตั วอยางจํานวน 636 คน พบวา เพศชาย 368 คน
คิดเปนรอยละ 57.9 เพศหญิง จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 42.1 ดานการพนันออนไลนมีคนเคยเลน
120 คน คิดเปนรอยละ 19 คนในจํานวนนี้อยูในภาวะติดพนันหนักมาก จากขอมูล 120 คน ที่เคยเลนการ
พนั น ออนไลน รูจักการพนันออนไลนครั้งแรกจากเพื่ อน คิดเปนรอยละ 48.4 เว็บ ไซต/แอปพลิ เคชั่ น
คิดเปนรอยละ 21.7 จากสื่อวิทยุและโทรทัศน คิดเปนรอยละ 15.5 สวนพฤติกรรมการพนัน/พนันออนไลน
ในประเภทของพนันออนไลนที่เลนมี 1) เลนพนันฟุตบอลออนไลน 2) อีสปอรต และ 3) คาสิโนออนไลน
นี่ คือการเลนพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน ขณะที่ พื้นที่ตรงนี้ เปนพื้นที่ที่มีความเขมแข็งทางศาสนามาก
และไดนําขอมูลนี้เสนอตอโตะอิหมาม (ผูนําศาสนา) ก็ยังแสดงความตกใจของขอมูลการเลนพนันของเด็ก
และเยาวชน คณะกรรมการอิสลามไมเชื่อวาในพื้นที่ปตตานีมีขอมูลการเลนการพนันออนไลนดวยหรือ
สาเหตุที่เลนการพนัน/พนันออนไลนคือ เลนเพื่อคลายเครียด คิดเปนรอยละ 53 อยากรูอยากลอง คิดเปน
รอยละ 48.3 เพื่อความสนุกสนาน ชอบลุนและตื่นเตน คิดเปนรอยละ 38.3 เลนตามเพื่อนหรือคนใกลชิด
คิดเปนรอยละ 21.7 และหวังรวยทางลัด คิดเปนรอยละ 15 สถานที่เลนการพนัน/พนันออนไลน และ
บานตนเอง คิดเปนรอยละ 55.0 บานเพื่อน 29.2 หอพัก คิดเปนรอยละ 28.3 และในสถานศึกษา คิดเปน
รอยละ 10
จากนั้น ไดนําขอมูลไปเสนอระดับผูบริหาร หนวยงานระดับจังหวัด ถึงสถานการณ วาจะรวมกัน
ดํ า เนิ น การอยางไร จนกระทั่งเปดพื้ นที่ สาธารณะสําหรับการขับ เคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากพนั น
ออนไลน เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน รวมถึง
นํ า ไปสู การขยายผลไปยั งองคกร หรือหนวยงานที่เ กี่ย วของ จนเกิด เปนกิ จกรรมการขั บ เคลื่ อ นการ
ดํา เนิน งานปองกั นและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนัน/การพนัน ออนไลน เชน กิ จกรรม
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ไดจัดกิจกรรมเผยแพรความรูใหเด็กในสถานศึกษา ภายใตโครงการ “เยาวชน
รวมใจยุติการพนันออนไลน” วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดจัดทําโครงการอาชีวะรวมใจจัดทําสื่อตอตาน
การพนัน ออนไลน ภายใตโครงการสรางพื้นที่ สาธารณะและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการขั บเคลื่อนกลไก
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ลดผลกระทบพนันออนไลนในสถานศึกษา จังหวัดปตตานี : สรางความเปนเพื่อนดวยการไมยุงเกี่ยวกับ
การพนัน” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนตน
จากนั้น มีการประกาศเจตนารมณ “เด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ไมยุงกับการพนันออนไลน”
โดยนายอําเภอเมืองปตตานี ไดประกาศออกขาวทางสื่อทองถิ่น และสื่อสาธารณะ
ผมไดขยายผลการทํางานตอไปยังจังหวัดยะลา นราธิวาส และ 5 จังหวัด ของชายแดนภาคใต
และไดมีการหารือกับทางการมาเลเซีย เรื่องผลกระทบจากการพนัน ซึ่งมีปญหาเรื่องการพนันจํานวนมาก
เชน มี ห วยออก 3 ครั้ ง /หนึ่ งอาทิต ย ถื อวามี ความถี่ ม าก และยัง มีหวยชนิ ดอื่น อีก ทั้ งในการประชุม
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจไดมีการปรึกษาหารือเรื่องนี้ และมีการรณรงคเรื่องการแขงนกเขาชวา ที่เปนสิ่งที่
กอใหเกิดการพนันอยางหนึ่ง โดยพนันในเรื่องของเสียงนกเขาอยูในระดับเสียงกลาง เสียงเหลม เสียงนอย
จากนั้นจะเปนการประมูลในเรื่องของคาตัวนกเขา ภาคใตยังมีหวยชักธง ฯลฯ หรือในทุกพื้นที่ที่มีแหลง
ทองเที่ยวจะมีบอนการพนัน ตอนนี้เศรษฐกิจในภาคใตตกต่ํา ในทางตรงกับขามเศรษฐกิจการพนันกลับ
มีความเฟองฟู
จากกิจกรรมการขับเคลื่อนและถอดบทเรียน“สรางพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมเสริมสรางและ
พัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถานศึกษา” สิ่งที่คนพบคือ 1) ผลการ
สํารวจสถานการณการพนันออนไลนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ไดรับการเผยแพรสูสาธารณะโดยสื่อตาง ๆ
ในพื้ นที่ 2) กิจ กรรมเสริมสรางและพัฒนากลไกการขับ เคลื่อนลดผลกระทบจากการพนั นในและรอบ
สถานศึกษา 3) เปนแรงกระตุนในการทํางานการลดผลกระทบการพนันออนไลนในสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดปตตานีวาจะขับเคลื่อนไปขางหนาอยางไร และ 4) การมีชุดขอมูล ประสบการณ และแนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี
ทั้งหมดนี้ เปนการสรางพื้นที่สาธารณะและสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการดําเนิน งาน
ปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนัน/พนันออนไลน โดยตั้งเปาหมายที่ “การสรางความ
เปนเพื่อน โดยไมยุงเกี่ยวกับการพนัน”
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อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท

อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อป พ.ศ. 2558 ไดรับการประสานจากคุณพงศธรฯ วามีความสนใจทําเรื่องลดปญหาพนันไหม
ตนเองไมเคยเขาใจวาการพนันคืออะไร และจังหวัดนครพนม เปนพื้นที่ที่มีความเรียบงาย เปนเมืองแหง
ความสุขที่สุด ไมมีปญหาการพนัน ไมมีโตะบอล มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่เรียบงายและเล็ก ๆ แตมี 3 ม.
ไม หมา และมา คือยาเสพติด ซึ่งจังหวัดนครพนม จะใชเปนเสนทางขนถายยาเสพติดที่มีมูลคาสูงที่สุด
ในชวงนี้ ซึ่งไดปฏิเสธไปในตอนแรก และไดกลับมาคิดอีกครั้งวา ขณะที่เราเปนจังหวัดอยูชายแดน อยู
หางไกล ทําไมไมลองทําในพื้นที่ของเรา อยางนอยเด็กและเยาวชนจะไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม ถาลูกเรา
ไดเติบโตมาในจังหวัดที่มีความสุขที่สุด ทั้งลูกเราและนักศึกษาเติบโตมาในคุณภาพที่ดี จึงตอบตกลงเขา
รวมโครงการฯ ทั้ง ๆ ที่ไมคอยเขาใจเรื่องการพนันมากอน เปนประสบการณที่สะทอนกลับมาที่ตัวเอง
ในป 2562 ไดชักชวนคนอื่นมารวมทํางาน ก็ไดรับคําตอบเหมือนกับที่ตนเองไดตอบกลับกับคุณพงศธรฯ
เมื่อราวป 2558
ป 2559 มหาวิท ยาลั ย นครพนมเริ่ม ดํ า เนิ น การ โดยมหาวิท ยาลัย รวมกั บ ศู น ยขอมู ลนโยบาย
สาธารณะการลดปญหาจากการพนั น จั ดทํ า โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนั น (University antigambling) ตอมาในป 2560 ไดขยายพื้นที่โดยทําโครงการจัดทําขอเสนอเพื่อสรางกลไกความรวมมือใน
การปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนและเสี่ยงโชคในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม
(Safety Zone) หลังจากนั้นป 2561 – 2562 จัดทําโครงการขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน เพื่อการคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
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ในป 2559 เปน 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่เขาโครงการ U Can anti-gambling เปนกิจกรรมเชิงการ
ใหความรูและรณรงค เริ่มมีความเขาใจวาการติดการพนันเทากับการติดสารเสพติด ทําลายสมอง และเปน
โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง จึงทําใหเริ่มมีความเขาใจมากขึ้น และไดนําประเด็นนี้ไปเผยแพร เพราะเปนเรื่อง
ใหมในจังหวัดนครพนม และเพิ่งทราบขอมูลวามีนักศึกษาเลนพนันจํานวนมาก บางรายใชเงินเลนการพนัน
ถึง 70,000 บาท บางรายนําเงินคาเทอมมาเลน สมัยกอนจะเห็นเปนโตะบอล แตตอนนี้ไมใชแลวเพราะ
การพนั น เขาไปอยูใน platform ของออนไลน และมีค วามพยายามในการสอดแทรกเขาไปในทุ ก ที่
เครือขายตาง ๆ กิจกรรมงานตาง ๆ ของจังหวัด เพราะการรณรงคประชาสัมพันธที่ผานมา สวนใหญจะ
เนนไปที่ดานยาเสพติด การตั้งครรภไมพรอมเปนสวนมาก พอมีการรณรงคเกี่ยวกับเรื่องการพนัน ทุกคน
เริ่มมีความสงสัย แมกระทั่งระดับผูบริหาร ก็ตั้งคําถามวาคืออะไร แลวจะทําอะไร แตก็ไดนําตัวเองเขาไป
สอดแทรกในทุกงาน มีงานอะไรจะนํางานการพนันออนไลนไปเผยแพรประชาสัมพันธดวย ตอมาป 2560
มีแกนนําเด็กและเยาวชนประกอบดวย นักศึกษา และเยาวชน เริ่มทํางานออกนอกพื้นที่ในการทํางานกับ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เริ่มใหความรูกับหอพัก คณะกรรมการชุมชน โรงเรียนที่อยูรอบนอกมหาวิทยาลัย
รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ดวยการเติมความรูใหกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ มีการประชุมหารือใน
การประชุมนโยบายกับผูบริหาร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพนันออนไลนใหกาวตอไป
ขางหนา ซึ่งจะตองมีการบริหารจัดการ ในเรื่องการขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากการพนันออนไลน
เพื่อเปนการกระตุนการคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม จึงเกิดเปน “นครพนมโมเดล” หาก
จะตองมีการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง จึงไดสกัดแนวคิดออกมาได 3 คํา คือ NKP Model ที่จะทําให
สามารถเดินหนาการขับเคลื่อนตอไปได นั่นคือ N (Network) คือ การสรางเครือขายการทํางานทั้งเด็ก
และผู ใหญ K (Knowledge) ความรู ความเขาใจการพนันเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพ สั งคม ชุ มชน
และครอบครัวและ P (Protection) การปองกันเด็กและเยาวชน เมื่อมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน ไดกอใหเกิดมรรคผลตามมา ทั้งนี้ กลุมเด็ กดีเดนจังหวัดนครพนม ไดรับ เกียรติบัตรเนื่องใน
“งานวันเยาวชนแหงชาติจังหวัดนครพนม” ประจําป 2561 อีกดวย
ป 2562 ไดใช NKP Model มาขับเคลื่อนใหเกิดเปนรูปธรรม มีการขับเคลื่อนรวมกับคณะกรรมการ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เพราะตองการผลักดันนโยบายเรื่องการพนั นออนไลนเขาไปสูระดับ
นโยบายของจังหวัด เพราะเห็นวาการทํางานในเชิงรณรงคมีผลลัพธที่เกิดขึ้นไดระดับ หนึ่งเทานั้น หาก
ยกระดับการทํางานเปนระดับนโยบายและแผนงานพัฒนาจังหวัด โดยคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด
ไดทราบวากําลังดําเนินการอะไร อยางไร ที่จะนําไปสูความยั่งยืน จังหวัดนครพนมอาจจะเปนจังหวัดแรก
ๆ ที่มีการขับเคลื่อนประเด็นการพนันออนไลนอยางจริงจัง ทั้งนี้ งานลดปญหาพนันไดรับการตอนรับเปน
อยางดี จ ากกลุ ม ONE HOME “รวมกั น เปนหนึ่ ง ที่ พึ่ ง ของกลุ มเปาหมาย” ของสํ า นั ก งาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครพนม และไดรับเสียงชื่นชมเปนอยางมากจากจังหวัดอื่น ๆ
ที่ไดมีการกลาววาทีมพัฒนาสังคม จังหวัดนครพนม มีความเขมแข็ง มีคณะทํางานที่มีความหลากหลาย
โดยเฉพาะสิ่งสําคัญคือเราไมไดฟงแคเสียงผูใหญ แตจะฟงเสียงเด็กและเยาวชนดวย สวนระดับนโยบาย
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ถือเปนบทบาทหนาที่ของผูใหญ แตการออกแบบกิจกรรมเปนบทบาทหนาที่ของเด็กและเยาวชน ที่มีการ
รวมคิด รวมทํา สิ่งที่ประสบความสํา เร็จคื อมีการหารือรวมกันตลอดเวลาทั้งผูใหญ เด็ก และเยาวชน
รวมทั้ง ผูมีสวนเกี่ยวของในการหาแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
การสื่อสารสาธารณะทางเพจ NKP Anti Gambling เพื่อเผยแพรสื่อสารสูสาธารณะไดเกิดการรับรู
ในวงกวาง การคิ ด คนสั ญ ลั ก ษณที่ดึ ง ดู ดความสนใจเชน “ภั ย รายที่ ป ลายนิ้ว ” และสรางคํ า ขวั ญ วา
“ติดพนัน = ติดสารเสพติด” มีการเขาพบรองผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหขอมูลและการขับเคลื่อนใน
ระดับเชิงนโยบาย คณะกรรมการคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดได ชี้แจงใหเห็นถึงผลกระทบดานสุขภาพ
สังคม ชุมชน และครอบครัว
ในดานกิจกรรมนั้น มีการจัดเวทีพัฒนากลไกการลดผลกระทบจากการพนันออนไลนในการคุมครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เปนการเติมเต็มความรูการติดพนันทําลายสมองไดอยางไร การหารือของเด็ก
และเยาวชน เพื่อสะทอนปญหาและสถานการณ การออกแบบกิจ กรรมการขับเคลื่ อนที่สอดคลองกับ
บริ บ ทพื้นที่ ในวงผู ใหญจะมี คณะกรรมการศูนยคุ มครองเด็ก จังหวัดนครพนม ในระดับ ชุ มชน/ตํา บล
โดยคณะกรรมการคุมครองเด็ก จังหวัดนครพนม จะมีหลายระดับ เชน ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
โดยมีคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับตําบล จะทํางานนํารองกับ 3 ตําบล มีคณะกรรมการศูนยในพื้นที่
ถาตองการคูมือสําหรับคณะกรรมการคุมครองเด็กในเรื่องนี้สัก 1 เรื่อง ไดรับเสียงตอบรับคือตองการคูมือ
ที่ อานงาย มีวิธีการทํางาน กระบวนการทํางานแตละขั้นตอนที่มีความชัดเจน เขาใจงาย และสามารถ
ดําเนินการได รวมทั้งสามารถนําเรื่องนี้ เขาไปในคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดนครพนมได เนื่องจาก
จะมี การประชุม เพียงปละ 1 ครั้ง และการคัดกรองวาระเขาที่ป ระชุมตองเปนเปนปญหาที่สําคัญของ
จั ง หวั ด จากการที่ชี้ ใหเห็ น ถึ ง ความสํา คั ญ และปญหานี้ จึ ง จะสามารถนํา เขาไปในวาระการประชุ ม
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดได เพื่อเสนอเปนแนวทางการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ดานการพนันออนไลน จะมีกิจกรรมที่จะดําเนินกับเด็กและเยาวชน จึงเปนที่มาของเวทีการขับเคลื่อน เวที
เสวนาวิชาการพัฒนากลไกลดผลกระทบจากการพนันออนไลน เพื่อการคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
โดยการขับเคลื่อนผานคณะกรรมการคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด คือ “เด็กคิด เด็กทํา เด็กนํา ผูใหญหนุน”
กิ จกรรมทุกอยางออกแบบโดยเด็กและเยาวชน มีการประกาศเจตนารมณคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัดนครพนม วาดวยการคุมครองเด็กจากปญหาการพนันออนไลน มีรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนา
สวนราชการตางๆ ไปรวมงาน มีสาระสําคัญคือ 1) คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดนครพนม ไดสงเสริม
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการพนันออนไลนรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
อยางเปนรูป ธรรม 2) สงเสริม ใหสถานศึ กษาดําเนิน งานปองกัน และแกไขปญหาพนั นออนไลน และ
3) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกั นรู เทาทันภัยพนันออนไลน โดยสภาเด็กและเยาวชนและภาคี
เครือขายดานเด็กและเยาวชน
เมื่อการทํางานเขาสูปที่ 3 เครือขายความรวมมื อไดเขามามี บทบาทมากขึ้น จากปแรกมี ตรา
สัญ ลั ก ษณของหนวยงาน 3 หนวยงาน คื อ มหาวิท ยาลัย นครพนม มู ลนิ ธิส าธารณสุ ขแหงชาติ และ
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พอการดําเนินงานเขาสูระยะที่ 3 เมื่อมีการจัดกิจกรรม
จะมีตราสัญลักษณของหนวยงานเขารวมจัดกิจกรรมเพิ่มจํานวนมากขึ้น
สิ่งที่ตองการจะดํา เนิน การตอเนื่องมี 3 ขอคือ 1) การขยายผลลงสูระดับ ชุม ชนและครอบครัว
2) การมี คูมือ สํา หรับ การดํ า เนิน งานดานการปกปองคุ มครองเด็ก ใหรู เทาทัน ภั ยพนั น ออนไลน และ
3) การมีหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน

แพทย์หญิง มธุรดา สุวรรณโพธิ์

ผู้อํานวยการสถาบันราชานุกูล
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข

ผูนําเสนอไดฉายวีดิทัศนและมีเนื้อหาประกอบดวย
เกมเปนสารเสพติดสําหรับเด็ก ในแตละเกมจะกอใหเกิดการเสพติดไดไมเทากัน เกมที่มีความสนุกมาก ๆ
มีความรุนแรงมากและมีผูรวมเลนจํานวนมาก จะทําใหเกิดการติดไดงายมากขึ้น ประเทศไทยมีการสํารวจ
ขอมูลลาสุดพบวา เด็กที่ติดเกมถึงขั้นเปนโรคติดเกม พบวามีรอยละ 10 หรือเด็กไทย 10 คน จะมีอยู 1 คนที่เปน
โรคติดเกม ในป 2562 นี้ องคการอนามัยโลกไดระบุวาโรคติดเกมเปนโรคสมองอยางหนึ่ง และเปนโรคทาง
จิตเวชซึ่งรักษาได หากเปรียบเทียบไทยกับประเทศแถบเอเชีย ตองกลาววาไทยอยูอันดับตน ๆ คือ 1 ใน 5
ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีอัตราสวนของรอยละการติดเกมอยูไมถึงรอยละ 5
นายกุมภฤทธิ์ พุฒิภญ
ิ โญ (พี่กู) @Coolerist จาก Thaigamewiki และ แชนแนล Joystick กลาว
วา ปญหาไมไดอยูที่เกม แตปญหาอยูที่คน ไมไดบอกวาเกมบริสุทธิ์ เพียงแตวาไมมีใครเถียงแทนใหวีดิโอ
เกม วีดิโอเกมเหมือนกระสอบทราย ก็คือทุกคนโยนขยะมา ทุกคนตอกย้ําอะไร อยางไรก็ได เพราะวีดิโอ
เกมไมมีความรูสึก ไมมีใครเถียง
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ROUND 1 อาชญากรรม หรือ ศิลปะ
แพทยหญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ จากเหตุการณการกราดยิงของเด็กในตางประเทศ พบวาเด็กๆ มี
พฤติกรรมในเรื่องการเลนเกมมายาวนาน จนทําใหสมองของเด็ก ขาดการยับยั้งชั่งใจ เด็กไมสามารถแยก
โลกเสมือนจริงกับโลกของความเปนจริงได เกมที่กอใหเกิดความรุนแรง อยางเชนเกมที่ตองเลนหลายๆ คน
มีทีมหลายๆ คน เวลาที่มีการใชอาวุธแลวมีเลือดสาด เพราะฉะนั้น เวลาที่ไปทํารายคนอืน่ ในชีวติ ประจําวัน
หรือชีวิตจริง เด็กจะคิดวามันเปนเหมือนเกม ตรงนี้ทําใหเด็ก ๆ เองติดเกมและกอความรุนแรงไดมากขึ้น
นายกุมภฤทธิ์ฯ กลาววาวีดิโอเกมเปนสื่อบันเทิง และสื่อบันเทิงที่มีผลกับจิตใจคน บางคนเลนแลว
อินมาก บางคนเลนแลว รูวานี่ไมใชเรื่องจริง สามารถแยกแยะได วาไมใชเรื่องจริง ตั้งแตเด็กจนโต ผมรูสึก
วาการฆากันมันมาก เหมือนกับทุกวันนี้เวลาอานขาว ดูขาวทีวี อานขาวหนังสือพิมพ คนฆากันทุกวัน คุณมีสิทธิ์
จะตายไดกับอะไรก็ไมรู ขับรถปาดหนากันลงมายิงกันตายหรืออะไรแบบนี้ มองวาวีดิโอเกมทําใหความรูสึก
วาการฆากัน เปนเรื่องปกติ นั่ นคือในโลกของจินตนาการ นั่น คือในโลกของความบั น เทิ ง หนั งที่ฆ ากัน
นิ ยายที่ ฆ ากั น มี มากไปหมด ทํ าใหเกิ ดความชิ น แตไมไดชิ นในลั กษณะที่ ว าพรอมที่ จะกระทํ าสิ่ งนั้ น
กับคนอื่น ผมคอนขางมั่นใจวานี่ไมใชตนเหตุประการเดียว ซึ่งอาจจะเปนตนเหตุก็ได แตตองมีอยางอื่น
ที่ประกอบกันดวย
ROUND 2 ปดกั้น หรือ จัดเรตติ้ง
แพทยหญิงมธุรดาฯ เกมในเด็กและเยาวชนมีผลกับเรื่องสมองของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เลนเกม
กอนอายุ 18 ป ยิ่งเลนเกม อายุนอยเทาไร จะพบวาเด็กๆ จะติดเกมมากขึ้น พบวาเด็กๆ ถูกจับกุมมากขึ้น
ในชวง 10 ปที่ผานมา และเมื่อถามกลับไปวาเด็กในสถานพินิจฯ หลายๆ คน จะมีปญหาดานสุขภาพจิต
ในตรงนี้จะมีในสวนของการติดเกมรวมดวย ถาถามบุคคลรอบ ๆ ขาง เขาเลนเกมจนกระทั่งมีพฤติกรรม
เลียนแบบความรุนแรง โดยที่ตัวเองไมรูตัว เพราะฉะนั้น ติดเกม ติดงายกวาติดยาเสพติด
นายกุมภฤทธิ์ฯ ความรุนแรงขายงาย เซ็กสขายงาย ผมก็ไมรูวาเปนความผิดของงาน คนทํางาน
หรือเปนความผิดของสังคม ที่ทําไมโลกมนุษยถึงมีบรรทัดฐานที่คอนขางจะหันไปชื่นชอบกับอะไรแบบนี?้
ทําไมที่ผานมา ถึงไมเคยมีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันอยางจริงจัง
นายกุมภฤทธิ์ฯ ผูที่มีอํานาจจะเห็น Priority กับเรื่องอื่นที่สําคัญมากกวาเรื่องชีวิต เรื่องปากทอง
อะไรที่ตองจัดการแกไข ไมแปลกที่คนจะใหความสําคัญเรื่องนี้เปนลําดับทาย ๆ
ROUND 3 สรางปญหา หรือ ไมสรางปญหา
แพทยหญิงมธุรดาฯ สมองของเด็กที่ติดเกมจะมีปญหาเรื่องของสมองในสวนของการยับยั้งชั่งใจ
จะเห็ น วาเด็ ก ติ ดเกมเอง จะมี อ าการลงแดงเหมือ นกั บ อาการของผูติ ด สารเสพติ ด ถาไมไดเลนเกม
จะสังเกตวาผูใหญเวลาเลนเกม จะมีตัวหามเพราะวาสมองไดพัฒนาแลว จึงไมคอยติดเกมกัน
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งานวิจัยหลายๆ ชิ้นจากตางประเทศมีการตอสูกันทางธุรกิจของการเลนเกมอยูพอสมควร ทําให
งานวิจัยหลายชิ้น มีการบอกวาเกมเปนสิ่งที่ดี ขณะที่งานวิจัยหลายแหง โดยเฉพาะอยางประเทศไทยซึ่ง
เปนประเทศที่บริโภคอยางเดียว จะพบวาเกิดภาวะในเรื่องของโรคติดเกมมากขึ้น และกอใหเกิดปญหา
อาชญากรรมได มีงานวิจัยบอกวาเกมเปนเรื่องปกติ รัฐบาลบางประเทศจะมีการเก็บภาษีจากบริษัทเกม
มีการปดกั้นเรื่องของการศึกษาพวกนี้คอนขางมาก
สวนเรตติ้งสามารถใชไดในหลายๆ ประเทศ แตเด็กหลายคน ก็จะไปโกงอายุ การใสขอมูลในเกม
ออนไลนตางๆ เด็กก็จะกําหนดอายุของตัวเองขึ้นมา เพราะไมเคยปลูกฝงเรื่องวินัย ดังนั้น เรตติ้งอาจจะ
ไมใชทางออกของประเทศไทย
นายกุมภฤทธิ์ฯ งานวิจัยของทั้งฝายที่มองวามีปญหาและไมมีปญหา มีงานวิจัยแบบนี้ดีแลว จะทํา
ใหไดเห็ น ทุ ก อยางรอบดาน สุ ด ทายแลวคนที่ มี อํ า นาจในการตั ด สิ นใจจะกํ า หนดวาแลวจะเชื่ อใคร
ดวยเหตุผลอะไร สิ่งนี้สําคัญ เพราะจะเปนการกําหนดบรรทัดฐานหรือแนวทางปฏิบัติใหกับสังคม
บริษัทเกมแตละที่ มีลักษณะไมเหมือนกัน มองวาตางเปนอิสระในการทํา ตราบใดที่ไมผิดกฎหมาย
คิดวาเขาทําได เพียงแตวามาตรการเยียวยาแกไข ก็ควรจะมี งายที่สุดคือจัดเรตติ้งใหชัดเจนวา เหมาะกับ
กลุมผูเลนประเภทไหน เลนไดทุกเพศทุกวัย เกมที่ตองมีอายุโตขึ้นมา หรือเกมที่ตองบรรลุนิติภาวะแลว
หากยอนถามกลับไปวา ระบบเรตติ้งกับโทรทัศนนั้น ไดผลมากนอยขนาดไหน คือคิดวาคนที่จะ
ออกระบบเรตติ้ง ตองเกิ ด จากการรวมกั น ของหนวยงานที่มี อํ า นาจ พอคา Developer หรื อ พอแม
ผูปกครอง อยาใหคนๆ เดียวหรือผูมีอํานาจอยูกลุมเดียว ที่ไมไดมีองคความรูดานอื่น ๆ ประกอบ ควรจะ
เปนการระดมสมองกันของทุกภาคสวน เพื่อที่จะใหทุกอยางที่เปนธรรม ในกรณีตางประเทศจะมีมาตรการ
หลายขั้น เชน เกมที่ จัดวารุ นแรงแตก็ไ มไดรุนแรงถึงขั้นหามขาย จะไมใหวางขายในชั้ น หากมี ขายได
แตตองใหมาถาม เพื่อซื้อดวยตนเอง ถาเปนเด็กที่เปนผูเยาวหรือดูแลวผิดปกติ จะไดปฏิเสธกัน ณ ตรงนั้น ทันที
ROUND 4 การละเลน หรือ การกีฬา
แพทยหญิงมธุรดาฯ หมอคิดวาประเทศไทยยังไมพรอม ที่จะไปสนับสนุนอีสปอรต ตอนนี้ประเทศ
ไทยเปน 1 ใน 2 ประเทศทั่วโลก ที่รับรองใหเปนกีฬาที่ถูกตอง ซึ่งจริงๆ แลวอีกหลายประเทศ คือรอยกวา
ประเทศไมไดยอมรับ แมแตการแขงขันในกีฬาโอลิมปก เขาบอกวาอีสปอรตไมไดเปนเรื่องของการกีฬา
จริงๆ ถาประเทศไทยมีการใหอีสปอรตเปนกีฬาจะตองสอนใหเด็กมีวินัย เหมือนนักกีฬาดวย
นายกุ ม ภฤทธิ์ ฯ สํ า หรั บ ผมไมจํ า เปนตองเปนกี ฬ า ไมจํ า เปนตองไดรั บ การยอมรั บ จาก
คณะกรรมการโอลิ มปกสากล เชน Motorsport ก็ ไ มเคยแขงในโอลิ ม ปก ถามวาเปนกี ฬ าไหม ไมรู
แตสามารถทํ า เงิ น ไดอยางมหาศาล หรื อ มี กี ฬ าอี ก หลายชนิ ด ไมจํ า เปนที่ จ ะตองถู ก กํ า หนดนิ ย าม
วานี่คือกีฬา
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FINAL ROUND สารเสพติด หรือ สิ่งสรางสรรค
แพทยหญิงมธุรดาฯ สมัยนี้เด็กเล็กๆ ไมเลนเกมเอง จะสนุกดวยการที่ไดดูพี่ๆ เลน หรือวาผาน
Youtuber จะเห็นไดวาความรุนแรงเทียบเทากับในสวนของเด็กที่เลนเกมเอง อะไรก็ตามที่สรางความสุข
ใหกับเด็กๆ ถามากเกินไป สมองในสวนของเหตุผลจะไมทํางาน เทียบเทากันกับในสวนของเด็กเลนเกมเอง
และก็เทียบเทากับสารเสพติดดวย
นายกุมภฤทธิ์ฯ ทุกวัน นี้ คนพูดกันก็อางสารพัด อางศีลธรรม อางความถู กตอง อางเทคโนโลยี
ผมมองวาจินตนาการเปนบอเกิดของอะไรอีกหลายอยาง เวลาคุณเลนเกมเกมๆ หนึ่ง จะมีแงมุมหลาย
อยางที่คุณจะสามารถเรียนรูได อยางเรื่องความรักในความยุติธรรม ความถูกตอง รักอิสรภาพ นี่คือสิ่งที่
จะหวงแหน แปลวาโลกปฏิเสธเกมไมไดไมมีทางที่โลกจะปฏิเสธได
สิ่งหนึ่งทีเ่ ปนความทาทายแนวโนมไปขางหนา คงไมใชเฉพาะการพนันอยางเดียว เมื่อมีการจัดการ
เรื่องที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เกมก็เปนอีกสวนหนึ่ง จากวีดิทัศนมีทั้งรุกและรับ แตยังมีคนในกระแส
โซเชียลอีกจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะที่เราไมเคยเห็นมากอน ยังมีการเสพและพูดตรงนี้อยู จึงเปนอีกโจทย
หนึ่งที่พวกเราตองเดินหนาตอไปในทศวรรษที่ 2 วา จะดําเนินการในเรื่องของโลกออนไลน อยางไรตอไป
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นางปิยะวดี พงศ์ไทย

ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน

การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ (COPAT)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทวา “การทํางานที่มั่นคง
และกาวหนานั้น มิใชวาจะกมหนากมตาทําหนาที่ของแตละ
คนเทานั้ น จะตองมี ค วามรวมมื อ สั ม พั น ธกั น ระหวาง
หนวยงานทุกหนวยงาน เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพียงกัน”
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร ในโอกาส
พระราชทานเครื่ อ งราชพระอิ ส ริ ย าภรณแกขาราชการ
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2513)
กรมกิจ การเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพั ฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เปนตัวแทนภาครัฐหนึ่ง
ที่มี หนาที่ ในการสงเสริม พั ฒ นาปกปองคุ มครองเด็ก และ
เยาวชน ไดเขามามีสวนเกี่ยวของในการขับเคลื่อนการพนัน
ออนไลนไดอยางไร เชนเดียวกันคือไดรับการเชิญชวน และ
ไดรูจักกั บคุณพงศธรฯ ในฐานะที่ไดมาเปนคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองเด็กและเยาวชนจาก
การใชสื่ อ ออนไลน ในคณะกรรมการสงเสริม การพั ฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ เมื่ อป พ.ศ. 2559
การทํางานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่ แกไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 ภายใตพระราชบั ญ ญั ติ มี
คณะกรรมการระดับชาติ ประธานกรรมการ ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ หรือเรียกวา กดยช. ชื่อเต็มวา “คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ” องคประกอบของคณะกรรมการระดับชาติคณะนี้ มีรองประธาน 2 ทานคือ ทานที่
หนึ่ ง คื อ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย และอี ก ทานคื อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ องคประกอบคือปลัดกระทรวงทางดานสังคม ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตําบล องคการบริหารงานสวนจังหวัด เทศบาล รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร มีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
คือองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย เครือขายสภาเด็กและเยาวชน มีประธานสภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทย ผูแทนเด็กและเยาวชนชาย ผูแทนเด็กและเยาวชนหญิง ที่มาจากการเลือกตั้ง
ของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
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การขับ เคลื่ อนการพนัน ออนไลน คณะกรรมการสงเสริม การพั ฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
(กดยช.) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดย นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ โดยหลายๆ เรื่องที่มาเกี่ยวของผลกระทบเด็ก
และเยาวชน ซึ่งเกิดจากการใชสื่อออนไลน ไดมีการนําไปสูกลไกในเชิงนโยบาย ทั้งในสวนของรัฐบาลและ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ซึ่งขณะนี้นายวัลลภฯ ไดดํารงตําแหนงในสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย
ตอมาคณะอนุ ก รรมการสงเสริ ม การปกปองคุ มครองเด็ ก และเยาวชนในการใชสื่ อ ออนไลน
ไดแตงตั้งคณะทํางานในสวนของพนันออนไลนขึ้น จํานวน 2 คณะคือ คณะประสานความรวมมือในการ
ปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018 จะมีการขับเคลื่อนในประเด็น
ฟุตบอลโลก และในสวนที่เกี่ยวกับการพนันออนไลนมีการจัดตั้งคณะทํางาน โดยเริ่มจากบันทึกขอตกลง
(MOU) ของ 11 หนวยงาน ในชวงระยะเวลาการทํางาน 1 ปผานมา พบวามีจํานวนภาคีเครือขายเขารวม
มากขึ้น สวนการทํางานไมเฉพาะหนวยงานภาครัฐเทานั้น ภาครัฐเปนกลไกหนึ่งเทานั้น งานจะไมสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นไปได หากขาดภาคสวนที่ ส นใจเรื่ อ งการพนั น/การพนัน ออนไลน ตองยอมรั บ วา มู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแหงชาติมีสวนอยางมาก ในการสนั บสนุ นในสวนของงบประมาณ เกื้ อหนุ น ซึ่งกั นและกั น
การจัดเวทีสาธารณะตางๆ ในเรื่องการจัดใหมีชุดความรู สื่อความรูตางๆ ทําใหกลไกภาครัฐมีขอมูลใน
การขับเคลื่อน และมีองคความรู การเรียนรูรวมกัน รวมถึงมีความมั่นใจที่จะเสนอใหเปนกลไกระดับชาติ
เกิ ดความครอบคลุม ในทุ ก จัง หวัด เหมื อ นเชน จั ง หวัดนครพนมที่มีค วามหวัง และเปนสวนหนึ่ ง ที่ มี
การขั บ เคลื่อนเหมื อนกัน และประธานคณะทํ า งานทั้ งสองคณะทํ า งานไดประสานความรวมมื อ ใน
การปองกัน เด็กและเยาวชนจากการพนัน ออนไลนในชวงฟุ ตบอลโลก 2018 และคณะทํา งานยกราง
แผนการปองกัน และลดผลกระทบเด็ก และเยาวชนจากการพนัน ออนไลน จากภาคประชาสัง คม คื อ
ดร.ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก สวนฝายเลขานุการไดทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคม
และเมื่ อสิ้นสุดฟุตบอลโลก 2018 ไดจั ดตั้งคณะทํางานชุดที่ 2 ขึ้น มองเห็นวาการทํางานที่ไมมีความตอเนื่อง
ไมยั่ ง ยื น เมื่อจบการทํ า งานกับ คณะแรก จะเห็ นภาคีเครือ ขาย (key person key worker) ที่ ชัด เจน
มีความเกาะเกี่ยวกัน มีความผูกพันกันดวยการทํางาน เมื่อเกิดขึ้นแลว ตองมีการดําเนินการตอ และนําไปสู
การมี ค ณะทํ า งานยกรางแผนการปองกั น และลดผลกระทบเด็ ก และเยาวชนจากการพนั น ออนไลน
สิ่งที่สําคัญคือการผลักดันใหเกิดกรอบแนวทางการทํางานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการระดับชาติตอไป
การทํางานที่ผานมา ในสวนที่ทําหนาที่ฝายเลขานุการฯ ในเรื่องการพนัน/การพนันออนไลน สิ่งที่
ทํางานรวมกันในความเปนเครือขาย จากการทํางานตามความชํานาญไดกอใหเกิดสิ่งตางๆ คือ 1) ขอมูล
การนําเขา (Input) ประกอบดวยองคความรู ผลการศึกษาวิจัย ขอคนพบตางๆ ขอเสนอเชิงนโยบาย
ทั้งหมดนี้เปนการทํางานรวมกันไมใชผลงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง 2) กระบวนการทํางาน (Process)
ประกอบดวย กดยช. ระดับชาติ คณะอนุกรรมการสื่อออนไลน คณะทํา งาน เวทีรับ ฟงความคิด เห็ น
เวทีสื่อสาธารณะ การตั้งกระทูของ สนช. ตอรัฐบาล ในสมัยนายวัลลภฯ ดํารงตําแหนงระหวางป 2559 – 2562
ซึ่งไดพยายามในการนําเสนอหลายๆ เรื่อง เชน การขับเคลื่อนการพนันออนไลน การบูรณาการรวมกัน
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มีการตั้งประเด็นกระทูใน สนช. ถามตอบตอนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นเปนเรื่องของความตองการทราบความ
คืบหนา ความสําเร็จการทํางานของภาคีเครือขาย ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูตอบ
กระทู (รมต. สุธี มากบุญ) ไดใหกรม กระทรวง และมูลนิธิฯ ไดจัดทําขอมูลเพื่อเสนอใหแกทาน และไดมี
โอกาสเขาไป strand by ในรัฐสภา ทําใหเห็นภาพของการทํางานรวมกัน และเหมือนกับเปนการใหรางวัล
ความสํ า เร็ จ ไมใชดานเงิ น ทอง แตไดดวยความรู สึ ก อิ่ ม อกอิ่ ม ใจจากการที่ ง านเกิ ด ความคื บ หนา
เกิดความสําเร็จ และเกิดเปนพลังในการทํางาน ในสมัยที่นายวัลลภฯ เปนประธานกรรมการฯ มีสองเรื่อง
ที่ทานไดเขาไปตั้งเปนกระทูคือพนั นออนไลน และอีสปอรตที่ส งผลกระทบตอเด็กและเยาวชน รวมถึง
ประเทศไทยมีการดําเนินการในเรื่องอีสปอรตอยางไร ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(นายวีระศักดิ์ฯ) เปนผูตอบกระทู 3) ผลการดําเนินงาน (Output) ในภาพของคณะทํางานฯ ขอเสนอเชิง
นโยบาย สิ่งหนึ่งที่ใหความสํา คัญอยางยิ่ง คือขอเสนอที่เกิดขึ้นจากการประชุ มตางๆ ไมวาจากวงการ
ทํางานจากผูใหญ หรือเด็กและเยาวชน ซึ่งไดพยายามเก็บขอเสนอเหลานั้น มาพิจารณาวาตองดําเนินการ
เพื่ อ เขาไปสู กลไกใด เพราะสวนใหญทุ ก เวที ข องการจั ด workshop เปนเพี ย งกระบวนการเทานั้ น
การไดมาของขอเสนอตอรัฐบาล หรือขอเสนอตอหนวยงานตางๆ ไดดําเนินการไปหลายดาน แตใครจะ
ผูขับเคลื่อน คณะทํางานจึงพยายามที่จะจัดระเบียบในสวนภารกิจความรับผิดชอบและประสานงานกับ
กรม กระทรวง โดยอาศัยชองทางที่เปนไปตามบทบาทหนาที่ที่จะเสนอขอเสนอเหลานั้น การขับเคลื่อน
นโยบายไดพยายามลดขอจํากัดจนเกิดการทํา บันทึกความรวมมื อ (MOU) กรอบแนวทางการทํา งาน
รวมกัน (ราง) แผนปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน (พ.ศ. 2564 – 2569)
สื่อ/ชุดความรู และ 4) ผลลัพธ (Outcome) เกิดการบูรณาการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ เด็กและเยาวชน การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนคุมครองเด็กฯ และ
รัฐบาล/กลไกสภานิติบัญญัติฯ
การทํางานในอนาคต จะเปนการทํางานรวมกัน โดยไมไดสงตัวแทนไปภาคใดภาคหนึ่ง จะมีการ
ทํางานเปนกลไก ฝายนิติบัญญัติตางใหความสําคัญ ตอนนี้ทราบวานายวัลลภฯ ไดเปนประธานกรรมาธิการ
สั ง คม เด็ ก และเยาวชน จะเปนชองทางอี ก ทางหนึ่ ง ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นงานในดานเด็ ก และเยาวชน
และสื่อออนไลนไปไดอยางตอเนื่อง
การทํางานที่มีการบูรณาการในหลายภาคสวน ทําใหเห็นพลังแกนนําเด็กและเยาวชนอื่นๆ ที่จะ
ขับเคลื่อนประเด็นนี้ตอไป โชคดีที่แกนนําเด็กและเยาวชนใหความสําคัญ มีการนําไปขับเคลื่อนในพื้นที่
ทั้งสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย ที่เปนแกนนําที่มีความสําคัญ
สิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดการพู ดคุ ยตลอดเวลาทั้งวงเล็ก วงยอย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานั กงานกองทุน
สนับ สนุ น การเสริม สุข ภาพ สวนของกองทุ นพั ฒ นาสื่อ ปลอดภัยฯ ในสวนของ Strategic Grant ก็ ใ ห
ความสําคัญของการใหทุนสนับสนุนเรื่องเกมออนไลน และพนันออนไลน ซึ่งอยูในชวงของการพิจารณา
มีวงเงินงบประมาณ 35 ลานบาท ประมาณ 49 โครงการฯ มีวงเงินเสนอเขามา 300 กวาลานบาท ในสวน
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ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปนฝายเลขานุการฯ
เพื่อใหเรื่องนี้อยู ในคณะกรรมการคุมครองเด็ กแหงชาติดวย เพื่อใหในสวนที่อยูภูมิภาค ทองถิ่น ตําบล
อําเภอ และระดับจังหวัด มีชองทางในการของบประมาณไดอยางคลองตัว
การทํางานตอไป ฝายเลขานุการฯ คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบ
เด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน อีสปอรต และภัยออนไลน ตอนนี้มีแผนปองกันและลดผลกระทบ
เด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน พ.ศ. 2564 – 2569 ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรคือ ยุทธศาสตรที่ 1
การผลักดันใหการรูเทาทันพนันออนไลนเปนวาระแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและพัฒนาใหเกิด
กลไกในกํากับของรัฐเพื่อทําหนาที่บูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางองค
ความรู จัดการความรู และเผยแพร ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมบทบาทและระดมความรวมมือของทุกภาค
สวนในการปกปองคุมครอง การใหคําปรึกษา และบําบัดเยียวยา และยุทธศาสตรที่ 5 การสนับสนุนให
เกิดเครือขายเฝาระวัง และสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณาใหความ
เห็น ชอบ หลังจากนายวัลลภฯ ไดลาออกจากตําแหนง เนื่องจากไดรับ การแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
ก็มีขาวดีวานายไมตรี อินทุสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทานมีความ
ยินดีที่จะเปนผูนําในการขับเคลื่อน ในฐานะของประธานคณะอนุกรรมการสื่อออนไลนฯ ตอนนี้รอการ
แตงตั้งจาก กดยช. เมื่อแผนผานกลไกของคณะอนุกรรมการฯ แลว ก็นําเขาสู กดยช. เพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นแผนนี้ ซึ่ ง ไมใชการยกรางมาจากเอกสาร แตยกรางจากขอเสนอตาง ๆ
จากบันทึกขอตกลงเกิดเปนตัวรางแผน สวนใครจะเปนคนขับเคลื่อน ไดทราบจากสถาบันยุวทัศนแหง
ประเทศไทยวา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มี ความสนใจ ทั้ งนี้ ก็จะไปปรึกษาหารือกั น ใน
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อใหความเห็นชอบอยางเปนทางการอีกครั้งวา จะมีการขับเคลื่อนตอไป อยางไร
และใหทุกภาคสวนมีสวนรวมไดอยางไร
นายภูเบศ จิตรจริง

ผู้ดําเนินรายการ
นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพั กเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จากการดําเนินงานจากผูปฏิบัติ ที่เปนคนแกไขปญหา ภาคนโยบายทีม่ ี
กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ออนไลน เปนภาพการนําเสนอทั้งหมด เพื่อนําไปตอยอดในทศวรรษที่ 2 ซึ่งจะใชพลังที่เกิดขึ้นใน 10 ป
ที่ผานมา ไปขับเคลื่อนงานใหกาวตอไปอยางมั่นคง ตองขอขอบคุณทุกทานที่รวมกันนําเสนอประเด็นที่มี
ความนาสนใจ ความทาทาย และเปนประสบการณที่นําไปสูความสําเร็จทายที่สุด ยังมีสวนไหนที่ตองการเติมเต็ม
หรือมีสวนไหน ที่ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ
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นางโกศล ศรีอาจ

ในนามตัวแทนเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

ขอชื่นชมมากๆ วาแตละจังหวัดมีการดําเนินการไดดีมากๆ มีการรวม
รณรงค แตเราอยูในสวนกลาง จะมีงานมากในชวงเทศกาลฟุตบอล มีผลงาน
กันออกมามาก ขอชื่นชมเปนอยางมากที่ทุกหนวยงานในระดับจังหวัดมีการ
ดํา เนิ น งานกั นไดดีมากๆ ไมมี อ ะไรติช ม ขอชื่ นชมอยางเดี ย ว ในฐานะผูที่
ทํา งานดานรณรงคเกี่ย วกับ พนั นดวยกัน เพราะเปนหวงเด็ กและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่ ง พอแม
ผูปกครอง ปูยา ตายาย ตองชวยรวมกันสังเกต ตองชวยกันเปนหูเปนตา ขอบคุณมากๆ ดีใจมากๆ ที่เด็ก
และเยาวชนหันมาชวยกันรณรงคการพนัน/การพนันออนไลน
แพทย์หญิง ทิพาวรรณ บูรณสิน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุ ขภาพจิต

เปนประเด็นที่มีความนาสนใจ ในการมารวมกันขับเคลื่อนการปองกัน
และลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน มีประเด็นหนึ่งที่มี
การพูดถึงกันปละปลายคืออีสปอรต ซึ่งในเรื่องของนิยามตองมีการกําหนดให
ชั ดเจนวาเปนกี ฬาหรื อ เปนเกม ในความเปนจริงคื อ Game competition
การแขงขันเกม เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงเกม จะโยงไปถึงโรคติดเกม มีอาการเสพติด และโยงไปผลกระทบ
สมอง พัฒนาการและผลกระทบเชิงสังคม ขอมูลที่ไดจากคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน พบวาปญหาที่พอแม
เปนกังวลในเรื่องของการพนันที่แฝงมากับเกมออนไลน ปญหาและพฤติกรรมที่พบมากที่สุด คือการเติม
เงินในเกมเพื่อเสี่ยงโชค เพื่อใหไดชัยชนะ เพื่อใหไดของที่ตองการ ให ดูเทรวมไปถึงการแฝงอาชญากรรม
อื่นๆ จากการถูกลอลวง จากการโดนรังแกหรื อชวนกันไปกอเหตุที่ไมไดคาดคิด เปนประเด็น ปญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งเปนเงาตามตัว ประเด็นเหลานี้ ถาไดพูดควบคูไปกับพฤติกรรมเสพติดเกมและพนันก็นาจะเปน
ประเด็นที่มีการทําควบคูกันไป และสงเสริมใหเยาวชนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น เอาตัวรอด รูเทาทัน ดูแล
ตัวเองเปน จะรักเกม ชอบเกม หมอไมวา แตถาไดไปรับผลกระทบมา อันนี้ หมอเปนหวง
Mr.Aung Kyaw San

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

จากหลายหนวยงานและหลายโครงการที่ ใหการสนับสนุนการแกไข
ปญหาตาง ๆ เปนสิ่งที่นาสนใจ และเปนสิ่งที่สามารถทําไดจริง ผมอยากให
ทุกองคกร นําแนวคิดตรงนี้ นําไปจัดกิจกรรมตางๆ ใหเปนภาพการทํา งาน
ที่ ต อเนื่ อ ง มี ค วามเสมอตนเสมอปลาย ไมใชวาพอเวลามี ป ญหาหรื อ
เกิดเหตุการณแลวคอยมาตอกย้ํา แตตองการใหมีการดําเนินการอยางยาวนานและตอเนื่องอยางเสมอตน
เสมอปลายตอไป

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

อยากใหหนวยงานลงไปใหความรูการพนันออนไลนในสถานศึ กษา
ของเอกชน เพราะวามี บ างพื้ น ที่ ที่ สื่ อ บางสิ่ ง บางอยางยั ง เขาไปไมถึ ง ใน
การใหความรู กั บ เด็ ก และเยาวชน และอยากใหรั ฐ หรื อ ภาคเอกชนตางๆ
ใหการสนับสนุนดวย
ดร.อนุกูล มโนชัย

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและส่ งเสริมความประพฤตินักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

เปนคนทํางานดานเด็กโดยตรง มีความหนักใจเพราะตองดูแลความ
ประพฤติ เ ด็ ก รอบดาน ตั้ ง แตหนี เ รี ย น อบายมุ ข ออนไลน เด็ ก แวน การ
ประพฤติตนไมเหมาะสม มั่วสุม และกลุมสุมเสี่ยงจากการคาประเวณี และ
วันนี้ ประเด็นการพนันออนไลนก็เปนอบายมุข เปนพนันชนิดหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญจะ
มีพนักงาน เจาหนาที่สงเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการสอดสองความประพฤติ ข อง
นักเรียนเนนการทํางานนอกสถานที่ และมีการเฝาระวัง สําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตรนั้น หลักสูตร
ออนไลนทาง สพฐ. มีการจัดทําเนื้อหาการรูเทาทันสื่อออนไลน รวมถึงขอดี/ขอเสียของสื่อออนไลน ซึ่งการ
พนันออนไลนจะอยูในหลักสูตรนั้นดวย ในความรับผิดชอบของดิฉัน มีความคาดหวังวาเรื่องเหลานี้นาจะ
ทําเปนหลักสูตรระยะสั้น หรือทําเปนหลักสูตร ตองมีการวิเคราะหหลักสูตรวา มีการสอนเกี่ยวกับการพนัน
ในทุกระดับชั้นแคไหนแลว ถาสอนแลวเหตุการณยังเปนอยางนี้ ก็แสดงยังไมเพียงพอ ถายังไมพอก็ตองมา
ทําหลักสูตรระยะสั้น เปนลักษณะของหลักสูตรเรงดวน สิ่งที่สําคัญก็เหมือนกับจังหวัดนครพนม คือการมี
เครือขายที่ตองมีการชวยกันในหลายภาคสวน และความรู เปนสิ่งที่มึความสําคัญมาก อาจเปนความรูที่
เกี่ยวกับการแพทย สาธารณสุข ก็เหมือนกลุม ICT ที่เปนความรูอยูแลว ดานวารสาร ดานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังคิดวาทําอยางไรใหเขามาเรียนรูแบบกลุมสีขาว สีเทา สีดํา หรือเรียนปนกันก็ได
มาเรียนกับเรา 3 วัน เชน การเรียนรูผานครู ครูก็ตองมีความรูกอนเพื่อที่จะบูรณาการ และเด็กก็มาเรียนรู
ดวย อาจทําเหมือนเพื่อนชวยเพื่อน ครูเฝาระวังเด็ก ชุมชนเฝาระวังเด็ก แตตองรอดูแผนฯ ที่ชัดเจนกอน
ถาแผนฯ ชัดเจน เราพรอมดําเนินการตามแผน
อยางไรก็ ต าม สพฐ. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยิ น ดี ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานปองกั น และ
ลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน หากทานมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือสิ่งที่ตองการเห็นอะไร
จะไดนําสิ่งนี้ไปผลักดัน ถาตรงนี้ ทานเห็นดวย เราจะดูกระบวนการของทานวาทําอะไรที่เปนผลสําเร็จ
คือตอนนี้เวลาคิดของเรามีนอย แตจะเอาอะไรที่เปนผลสําเร็จรูป และสามารถปฏิบัติไดทันที
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เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

นางสุ ภรณ์ วัฒนจัง

นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

จากการนั่งฟง ทําใหเกิดความคิดอยูอยางหนึ่ง คําวา “พนันออนไลน”
ทําไมเขาคิดวาเปนเรื่องปกติ เพราะวาอยางนี้หรือเปลา เปนความคิดตัวเอง
เพราะวาเมื่อมีการพูดถึงการพนัน เปนเรื่ อ งที่ ผิดกฎหมาย แตทํ า ไมพนัน
ออนไลนเปนเรื่องที่สามารถเลนได สามารถเขาถึงไดโดยไมมีขอจํากัด เพราะฉะนั้น ถาจะทําเรื่องการ
ปองกันไมใหเกิดพนันออนไลน เราสามารถนํากฎหมายเขาไปควบคุมในเรื่องเหลานี้ เหมือนกับพนันทั่วไป
ไดไหม มิฉะนั้นจะมีความรูสึกวาไมใชเรื่องพนัน เด็กและเยาวชนมีความรูสึกวาไมใชเรื่องของการพนัน จะ
รูสึกแควาเกมออนไลน หรือวาการเลนแคสนุกประมาณนี้ อันนี้ เปนขอที่นาคิด ถาจะทําเรื่องการพนัน
ออนไลนใหเปนเรื่องที่ไมปกติ ก็ตองนําเรื่องกฎหมายเขามาครอบคุม
นายปกรณ์เกียรติ พรมจันทร์

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ผมจะบอกวาการพนันเปนเรื่องทั่วไป บางคนอาจจะคิดวาไมจริง บาง
คนบอกวาการพนันเปนเรื่องผิดกฎหมาย การที่รัฐบาลยังขายสลากกินแบง
รัฐบาล เด็กทุกคนเติบโตมาจากครอบครัวที่ก็ยังมีการซื้อลอตเตอรี่ ถาผมบอก
วาชาวบานผมรอยละ 90 เลนพนัน ก็ไมใชเรื่องแปลก เพราะวาในมุมมองของ
ชนบท ผูชายรอยละ 90 มีสองอยางหลักๆ คือ มวยกับไกชน สําหรับผูหญิงจะซื้อหวยลาว หวยไทย ทุกวันนีย้ ังมี
หวยมาเลย หวยอินโดฯ และฮานอย พอแมซื้อทุกวัน แตผมมองกลับกันวาเด็กบางคนเลนอยางมีภูมิคุมกัน
เด็กบางคนเลนอยางไมมีภูมิคุมกัน ทําใหเกิดความเสียหาย ผมมองวาความพยายามในการปดกั้น คิดวา
ทําไมถูก สมมุติวา ผมไปเลนการพนันเสีย วันนี้ผมเลนการพนันเสีย 3,000 บาท ผมไมมีเงินจาย ผมคิดในใจ
ผมเปนเด็กคนหนึ่งผมจะหาเงินจากไหนในเมื่อติดหนี้ เมื่อผูใหญมองเรื่องนี้เปนเรื่องที่ผิด เด็กจะกลาไป
บอกพอแมไหม วาผมเสียพนัน ผมไมมีเงินใชหนี้พนัน ในเมื่อเราใหเด็กหาทางออกเอง เด็กก็จะไปใชวิธีที่
ผิด ไมวาจะเปนเรื่องการคายาเสพติด ทําสิ่งผิดกฎหมาย ลักขโมย ปญหากอเกิดตามมา จากมองกลับกัน
ถาทําถูกพอแมกลาสอนลูก ผมคิดวานาจะดีกวาในการสอนใหเด็กมีภูมิคมกั
ุ น แลวนําขึ้นมาใหถูกกฎหมาย
นี่คืออีกหนึ่งอยางที่เราไมมี เห็นวาพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย แลวในยุคไทยแลนด 4.0 ทุกทานเชื่อไหมครับวา
จะหยุดแคยุค 4.0 ทั้งที่รูทั้งรูวามี 5.0 แคยุค 4.0 ยังไมสามารถสกัดกั้นไดวาการพนันเขามาทางชองทาง
ไหนบาง

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ปญหาทุกอยางจะแกไขไดโดยวิธีไหนเปนสิ่งที่ทุกคนตองชวยกัน และ
ตองมาดูกันวาวิธีไหนเปนวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด แกแลวเกิดผลกระทบไดนอย
ที่สุด เพราะฉะนั้น การที่ทุกทานลุกขึ้นมาขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกั น
และลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน ตองมีการศึกษา
ทบทวนอยางดี ๆ ซึ่ ง เปนสิ่ ง สํ า คั ญ หั ว ใจสํ า คัญ ของเรื่ อ งนี้ ที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จไดทุกคนตองชวยกัน ไมวาจะถูกหรือผิดหรือผิดเปนถูก เปนเรื่องที่ตองมาหาขอมูล และตองมี
การทําการบานใหมากที่สุด ในอนาคตการเปดจะถูกหรือผิด เปนเรื่องของอนาคต แต ณ ตอนนี้พวกเราทุก
คนตองชวยกันขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน
และหัว ขอสํา คัญ ในวันนี้ คื อ “รวมพลั ง ปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน” ไมมีคําวา
“ปราบปราม” แสดงวาเราไมไดหาม เพราะฉะนั้นทุกคนตองรวมกัน “ปกปอง ปองกัน” เด็กและเยาวชน
ใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดจากการพนันออนไลน นี่คือเปนหัวใจสําคัญของพวกเราครับ
นายภูเบศ จิตรจริง

ผู้ดําเนินรายการ
นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพั กเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ป ระชุมมีก ารแลกเปลี่ ยนและขอเสนอแนะในหลากหลายมุมมอง
ความคิดไมมีอะไรผิดหรือถูก เปนความคิดที่สรางสรรค เปนสิ่งที่เยาวชนเปน
หวงเพื่อนพี่นองเด็กและเยาวชนดวยกันเอง เปนหวงอนาคตที่จะเกิดขึ้น และ
ตองการแกไขใหถูกทาง บางครั้งไมมีอะไรเปนสูตรสําเร็จ “ลางเนื้อชอบลางยา” บางครั้งยาตัวหนึ่งก็เหมาะ
กับอีกคนหนึ่ง ยาอีกขนานหนึ่งก็เหมาะกับอีกคนหนึ่ง พวกเราก็ตองสูกันตอไป ทีมที่เขมแข็ง พลังที่ยิ่งใหญ
กาวตอไปคือคุณคาความหวังของคนทั้งปวง
ในวันนี้ ไดเขาสูชวงสุดทายและขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมนําเสนอ แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ ลําดับ
ตอไปขอเรียนเชิญนายแพทยประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดกลาวปดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน “1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนันออนไลน”
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กล่าวปิดเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน์
“ 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ”

นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ขอขอบคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน ที่มารวมงานตั้งแตเชา และขอขอบคุณมากยิ่งขึ้นสําหรับผูที่อยู
ถึง ณ เวลานี้ จากการที่ไดรับฟงการนําเสนอในเวทีสาธารณะนี้ ไดรับความรูและสามารถสรุปไดวา ทําไม
คนไมคอยใหความสนใจปญหาการพนัน เพราะวาไมเห็น มีอยูแตมองไมเห็น ยกตัวอยาง จังหวัดนครพนม
พอทําการศึกษาแลวเห็น ทั้ง ๆ ที่ ไมมีอะไรเปลี่ยน แตศึกษาแลว ไดมองเห็นในสิ่งที่เคยมองไมเห็น จะทํา
ใหรู สึ ก วามี ค วามสํ า คั ญ กอนที่ จ ะมี ศู น ยศึ ก ษาปญหาการพนั น คณะเศรษฐศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เราไมมีขอมูลตัวเลข และไมเคยรูวาเด็กเลนการพนันมากนอยแคไหน วงเงินพนันมีมากมาย
ขนาดไหน พอมีงานศึกษามีขอมูลจึงรูวาเกิดปญหา และตองดําเนินการกับการพนันอยางไร และที่รูชัดเจน
คือทิศทางของพนันออนไลนโลก มีการเติบโตขึ้น แนนอนวาการพนันมีผลกระทบ แปลวาผลกระทบจาก
การพนัน ออนไลนจะเติ บโตขึ้ นเปนเงาตามตัว ปญหาอยางที่สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทยกลาวคือ
ผลกระทบ วิธีจัดการกับผลกระทบคือทําอยางไรที่ใหถูกจํากัดไดมากที่สุด การพนันจะถูกกฎหมายหรือ
ผิดกฎหมาย ไมไดแกปญหา ขอยกตัวอยางประเทศที่ใหการพนันถูกกฎหมาย ก็มีปญหา ก็ตองไปจัดการ
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“ผลกระทบ” ไมไดบอกวาถาทํ า ใหถู ก กฎหมายแลวทุ ก อยางจะหายไป เปนเพี ย งแตขั้ น ตอนการ
ปราบปราม การกํากับดูแลจะเปนอีกรูปแบบหนึ่ง “ผลกระทบ” จะมีลักษณะไมตางจากเดิม ยังตองถูก
จัดการอยูเหมือนเดิม เชนเดียวกันบางประเทศเปดบอนการพนันถูกกฎหมาย ไมใชคนในประเทศนั้นจะไม
เดินทางไปเลนตางประเทศ การถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย เปนแคนัยของการกํากับดูแล แตไมได
หมายความวาเปนทางออกหรือคําตอบอะไรตาง ๆ นานา เชนเดียวกันการมีการพนันประเภทใหม
ไมไดบอกวาคนจะเลิกเลนการพนันประเภทเกาแลวไปเลนการพนันประเภทใหม งานศึกษาบางประเทศ
พบวายิ่งมีการพนันมากประเภท คนก็ยิ่งเลนมากขึ้น ไมเหมือนตลาดวาคนมีกําลังซื้อแคเทานี้ พอมีของมา
เสนอขายแลวจะซื้อของใหมแลวไมมีเงินซื้อของเกา ถามวาทําไม เพราะวา “การพนัน” มีลักษณะพิเศษ
คือมัน เสพติด โดยหลักทั่วโลก อะไรที่เปนสิ่ งเสพติด ไมเฉพาะการพนัน จะไมเปดเผย จะไมเปดเสรี
อยางไรเสียตอใหถูกกฎหมาย ก็ตองมีการกํากับดูแลเชนเดิม
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ค นพบในระยเวลา 10 ป ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งาน ผมเชื่ อ วาเราไดองคความรู มาก
ไดวางรากฐานกระบวนการที่ทํ า งานดานนี้ การวางรากฐานของการจั ดการปญหาการพนัน มี ความ
พยายามในการประสานเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ชุ มชน และ
ทองถิ่น ฯลฯ และไดมีการปฏิบัติการในพื้นที่ วันนี้ สามารถกลาวไดวา 10 ป ที่ผานมา มีการมองปญหา
อยางเปนระบบ ซึ่งหัวใจสําคัญ ถาทําเปนจุด ๆ แกเปนหยอมๆ แกเปนเรื่องๆ (การพนัน) จะสูธุรกิจพนัน
ไมได เหมือนการตลาดทั้งหลาย ถามวาทําไมธุรกิจหลายประเภทมีการเติบโต ทําไมโทรศัพทมือถือยี่หอ
ตางๆ ขายดี เพราะบริษัทมี การวางแผน ยุท ธศาสตร และธุรกิจพนันก็มี ยุทธศาสตร ถาฝายที่ตองการ
จัดการปญหาลดผลกระทบจากการพนันไมมียุทธศาสตรก็สูไมได ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา เชื่อวามี
การออกแบบเคาโครง การลงมือทํา มีความพยายามในการยึดพื้นที่มากมาย เห็นเปนตัวอยางที่นาชื่นชม
ในหลายจังหวัด นาชื่นชมในหลายหนวยงาน กรม กระทรวง แตคําพูดของอาจารยจุฑาลักษณที่จังหวัด
นครพนมมีความนาสนใจที่วา “การรณรงคอยางไรก็ตามแต จะหายไปในสายลม ถาไมมีการฝงอยูใน
ระบบ อยูในหนวยงาน ฝงอยูในนโยบาย หรือแผนฯ” ดังนั้น สิ่งที่กําลังพยายามจะทํา สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพที่กําลังพยายามจะทําคือเรื่อง “สานพลัง” คือ พลังปญญา ดานการพนัน
คอนขางเติบโต มีโครงสรางที่ความเขมแข็ง มีองคความรู ไมไดแปลวาใหหยุดทํา แตใหทําไปอยางตอเนื่อง
เพื่อแตวาตัวมันเองมีการกอรางสรางตัวที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน พลังสังคม มีความพยายามกําลังสราง
เครือขาย ทั้งสถาบันวิชาการในสวนภูมิภาค เครื อขายเด็ กและเยาวชน เครือขายผู ปกครอง เครือขาย
รณรงคหยุดพนัน มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง กําลังเปนรูปเปนราง ที่สําคัญคือ พลังนโยบาย มีสิ่งที่
เกิ ดขึ้น และนาประทับใจ แมแตทีม ที่ขับเคลื่อนและทีมผูจัดงานตางก็ หยิบยกมาเปนตัวแบบตลอด คือ
มีการทําความรวมมือการรณรงคปญหาการพนันในชวงฟุตบอลโลก 2018 จากการที่หนวยงานภาครัฐมี
อํ านาจหนาที่ในแตละสวน ตางคนตางทํา มีความพยายามในการมาเชื่อมรอยเรียงประสานกัน ดังนั้น
ผมเขาใจวาสิ่งที่ตอไปตองทํา นอกจากการที่ทํามาดีแลว และตองมีการทําอยางตอเนื่อง คือ การแกปญหานี้
อยางเชิงระบบ คือการจัดการใหเปนทางการ ใหมีความเปนสถาบัน ไมใชเรื่องความสัมพันธสวนองคกร
หรือคนที่เชิญชวนมา แตใหอยูในโครงสราง ชึ่งจําเปนตองมีโครงสรางการจัดการปญหาการพนันระดับชาติหรือไม
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จําเปนตองมีกฎหมายการพนันระดับชาติจริง ๆ หรือไม จําเปนตองมีการบูรณาการที่เปนกิจจะลักษณะ
อยางเปนทางการจริงหรือไมนั้น ซึ่งเปนขั้นตอไปที่ตองมีการดําเนินการใหได
ผลสําเร็จของพลังปญญาและพลังสังคมมีความคืบหนาอยางมาก แตพลังนโยบาย ยังอยูในสวนที่
เปนเพี ยงแคขั้น การเริ่ ม ตน ถึ ง แมวาจะผานมาถึ ง 10 ป สิ่ง นี้เ ปนสิ่ง ที่คิด วาหลายคนตองมารวมกั น
ขับเคลื่อนตอไป ซึ่งเปนขอดีที่มีบางทานบอกวาเรื่องการติดพนันเปนเรื่องสาธารณสุข อาจจะตองใหกรม
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปนผูดูแลหรือไม ลักษณะนี้ไมใชเรื่องของการโยนงานแตเปนการมองให
เปนระบบวาตองมีการจัดการปญหาในลักษณะอยางนี้อยางไร ตองเรียนใหทราบวา ทุกคนก็คิดเหมือนกัน
การจัดการปญหาการพนันตองการเครือขาย ตองการปฏิบัติการ ตองการองคความรู ตองการภูมิคุมกัน
และตองการนโยบาย มีหลายทานเสนอภูมิคุมกันเปนสิ่งจําเปน เปนที่ทราบกันดีวาการทําใหคนแข็งแรง
ก็ตองสรางภูมิคุมกัน แตไมไดหมายความวา “มีภูมิคุมกัน” แลวจะไมปวย การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญมา
หมดแลวไมไดแปลวาจะไมเปนไขหวัดใหญ การฉี ดวัคซีน ไขเลือดออกไมไดแปลวาไมเปนไขเลือดออก
ก็จะมีคนกลุมหนึ่งที่ปวยอยูดี ซึ่งตรงนั้น เปนสิ่งที่ตองดูวาการสรางภูมิคุมกันอยางเดียว มันดีแตยังไมพอ
ยกตัวอยาง ถาตองการจัดการไขเลือดออกตองทําอยางไร นอกจาการสรางภูมิคุมกันใหคน คือกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง หรือไปดําเนินการอยางไรก็ตาม หรือพิษสุนัขบา นอกจากการฉีดวัคซีนในคน
ก็ไปกําจัดสุนัขบา แปลวาตองมีการควบคุมหรือการกํากับดูแลหรืออยางกิจการพนัน อยาทําใหเปนเรื่องที่
คุนชิน แมวาจะมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่พบเห็นได โดยสวนตัวจะมีการแยกตลอดในเรื่องการพนันขันตอ
ยกตัวอยาง การดูกีฬากับเพื่อนแลวขันตอระหวางกัน เปนเรื่องระดับหนึ่ง แตการเลนการพนันออนไลน
เปนอีกระดับหนึ่ง จริง ๆ มีใครเคยติดพนันระหวางเพื่อนไหม ไมใชติดหนี้พนัน แตเปนการเลนการพนันกับ
เพื่อนจนติดการพนันมีไหม “ไมมี” แตการเลนการพนันออนไลนจนติดมีไหม “มี” เพราะระดับปญหา
ระดับทางธุรกิจ มีความแตกตางกัน ความตื่นตาตื่นใจตางกัน ชวงเชาสถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทยได
นําเสนอเรื่อง 5G ตอไปในอนาคตธุรกิจพนัน จะทําบอนเสมือนใหเกิดตื่นตาตื่นใจ เหมือนเลนในคาสิโน
โดยไมตองไปคาสิโน แคสวมแวน VR แลวสามารถเดินไปที่โตะไหนก็ได ไปดูการแสดงอะไรก็ได ฟงเพลง
อะไรก็ได แลวก็สามารถเลนการพนันเหมือนอยูในบอนจริงๆ โดยไมตองเดินทาง การพนันจะทําใหเรา
เขาถึงงายไดเรื่อยๆ และติดงายไดเรื่อยๆ ดวย เพราะสนุก ในนั้นจะมีอะไรก็ได จะมีสิ่งลามกอนาจารก็ได
ไมมี ใครเห็ น เพราะเห็นอยูคนเดียว ไมมีการตรวจบั ตรประชาชนเพราะวาไมไดไปบอนจริง นอกจาก
ภูมิคุมกันของเด็กและเยาวชน การจัดการกับผูใหบริการการพนัน ยังตองมีการสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสม ทํ า อยางไร การตลาดดานการพนั น จะไมเปนเรื่ อ งปกติ ที่ เ ขาถึ ง ทุ ก โทรศั พ ทมื อ ถื อ ได
ตรงไปตรงมาผมไมตองใชความพยายามเลย วันดีคืนดีผมถูกถึงเขาไลนกลุมการพนัน และบอกเว็บไซตที่จะ
ไปแทงพนัน และบอกวิธีทั้งหมด โดยไมตองทําอะไร นั่งอยูเฉย ๆ และไลนกลุมพนันจะมาพรอมกับไลน
ภาพโป วีดิโอโป เปนสิ่งจูงใจที่ทําใหคนหลงอยูในวังวนนี้ตอไป เราตองการสภาพแวดลอมที่การพนันไมโจงแจง
การพนันไมใชเขาถึงทุกคนโดยไมมีการจํากัด ตองการสภาพแวดลอมที่สื่อเฉพาะการพนันตองถูกจํากัด
อยูจริง ๆ ไมใชผานไดทุกสื่อ ผานไดทั่วไป อยางที่เมื่อชวงเชามีคนนํามาโชว แมแตเว็บขาวขุนน้ํานางนอน

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

ก็มีโลโกของเว็บไซตพนัน เราไมตองการอะไรแบบนั้น เพราะเปนการทําใหเกิดความคุนชินแลวรูสึกวาเปน
CSR จริง ๆ เขาไมไดดําเนินการกับขุนน้ํานางนอนอะไรเลย เพียงแคมีการโฆษณาติดมากับขาวเทานั้น
โดยสรุป เรามาไกลแลวกับการจัดการปญหาการพนัน แตที่วาไกลยังไมพอเพราะหนทางขางหนา
ยังไกลกวานี้ ดังนั้น การพนันไมใชเพียงแคทํา 10 ปหยุด หลายประเทศกวาจะผานกฎหมายการพนั น
มี ก ารหารื อ กั น เปนสิ บ ๆ ป รั บ ฟงความเห็ น ทั่ ว ประเทศมา 2-3 ครั้ ง กวาจะตกผลึ ก เปนกฎหมาย
ออกกฎหมายมาแลวไมใชวาปญหาจะหมด ยังมีปญหาการพนันอยู ในการศึกษาหลายประเทศการพนัน
ถูกกฎหมายไมไดทําลายการพนันผิดกฎหมาย บอนในแอฟริกาที่ถูกกฎหมายไมไดทําลายกิจกรรมการพนัน
ผิดกฎหมายในแอฟริกาใตยังคงอยู ผมหวังวาจะตองมีคนรุนใหมเขามารวมงานกั นมากขึ้ น คงไมหวังวาอีก
1 ทศวรรษขางหนา หนาตาคนทํางานยังเหมือนเดิมหมด เพียงเปลี่ยนริ้วรอยกับสีผม ตองการเครือขาย
ที่มากกวานี้ ตองการภาคสวนที่มากกวานี้ อาจจะมีผูประกอบการดานโทรคมนาคมหรือผูประกอบการ
ดานอื่น ๆ ที่มาใหความรวมมือ หรืออาจมี นอกจากโรงเรียนเอกชน สถานศึกษาอื่น หรือแมหลักสูตร
ออนไลนทั้งหลายที่มีการสอนเขามามีสวนรวมมากกวานี้
วันนี้ ถือวาเปนเรื่องดีที่ไดมารวมกันทบทวนในสิ่งที่เกิดขึน้ ในรอบ 10 ปที่ผานมา ทบทวนในสิ่งทีท่ าํ
และยืนยันวายังมีคุณคาอยู ทุกจังหวัดที่ทํามีคุณคาเปนอยางยิ่ง เหมือนกับเครือขายหยุดพนันไดกลาวไว
คนอยู สวนกลาง ถาไมไดติ ด ตามขาวจะไมรู วามี รู ป ธรรมที่ ส งผลกระทบ ทํ า ใหรู สึ ก มี พ ลั ง มากขึ้ น
ในสวนกลางไดพูดปญหาการพนันบนโตะ ปญหาการพนันในเชิงหลักการ ในเชิงขอมูลแตไมมีตัวปฏิบัติการ
จริง นอกจากนั้น ตัวชุดความคิด ตองมีตัวปฏิบัติการจริง หวังวาเราทุกคนคงรูในสิ่งที่ทํามาทั้งหมด 10 ป
เปนรากฐานที่ดีสําหรับ กาวตอไป สุดทายคือตองพยายามเชื่อมประสานหนวยงานภาครัฐใหมากขึ้ น
เพื่อทําใหพลังสังคม พลังปญญาเปลงศักยภาพไดอยางเต็มที่ หวังวาพลังภาครัฐ ภาคนโยบาย พรอมที่จะ
รวมถักทอรอยเรียงไปกับเครือขายเหมือนความคิด “สานพลัง” ที่ สสส. กําลังผลักดัน
ขอปดการประชุ ม “1 ทศวรรษ รวมพลั ง ปองกั น เด็ ก และเยาวชนจากการพนั น ออนไลน”
ขอขอบคุณทุกทาน
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ภาคผนวก
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โครงการเวทีนโยบายสาธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน
“1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน”
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณการพนันในชวงหลายปที่ผานมา มีการเปลี่ยนรูปแบบเปนการพนันออนไลน (Online
Gambling) หรือการเลนพนันผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งถูกพัฒนามาจากการเลนตามบอนคาสิโนที่มีเกม
พนันออนไลนตาง ๆ เชน การเลนโปกเกอรออนไลน การทายผลการแขงขันกีฬาออนไลน หรือการเลน
บิงโก/คาสิโนออนไลน ผูเลนรูสึกเหมือนไดเลนพนันอยูในบอนจริง ๆ เพียงแคมีอินเทอรเน็ตก็สามารถเลน
พนันผานคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือได การพนันออนไลนในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมเติบโตอยางมาก
ควบคูกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานประจํ า ปของศูนยศึ ก ษาปญหาพนั น พ.ศ.2559 (รูป ที่ 1) พบวา การพนั น ออนไลนมี
ทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยในป พ.ศ. 2553 – 2557 อยูที่รอยละ 8 ตอป และคาดวาในชวงป
พ.ศ. 2558 – 2563 จะมีการขยายตัวเฉลี่ยที่รอยละ 10.7 ในประเทศแถบยุโรปมีสวนแบงการตลาดมาก
ที่สุดเปนรอยละ 48 ตามดวยภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ประมาณรอยละ 30 และอเมริกาเหนือ
รอยละ 13 โดยมีประเทศอังกฤษเปนตลาดที่ใหญที่สุดของการพนันออนไลน
รูปที่ ๑ มูลคาตลาดการพนันออนไลน ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓
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ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2561) ไดสํารวจทัศนคติ พฤติกรรม และผลกระทบจาก
การเลนพนันในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนกลุมเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 3,470 ตัวอยาง
พบวา อายุที่ เริ่มเลนพนั นครั้ งแรก อายุเฉลี่ย 11 ป ต่ํ า สุ ดที่ พ บคื อ 6 ปเทากัน ทั้ง เพศชายและหญิ ง
สวนการพนันที่มีการเลนดวยวงเงินเฉลี่ยตอครั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ พนันออนไลน วงเงินเลนพนัน
เฉลี่ยตอครั้งคือ 189.05 บาท รองลงมาคือพนันทายผลฟุตบอล วงเงินเลนพนันเฉลี่ยตอครั้ งคือ 171.98 บาท
และพนันทายผลกีฬาอื่นๆ วงเงินเลนพนันเฉลี่ยตอครั้งคือ 165.85 บาท
ธีรารัตน พันทวี วงศธนะอเนก (2561) ไดประเมินผลการดําเนิ นงานตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018 ระบุวา การ
พนันออนไลนที่เด็กและวัยรุนนิยมสูงที่สุดคือ การทายผลฟุตบอลออนไลน รองลงมาคือคาสิโนออนไลน
โดยในรอบ 1 ป คือ ระหวาง พ.ศ. 2558 - 2559 พบวามีเว็บไซตพนันออนไลนมากถึ ง 213,000 เว็บไซต
ทํ า ใหเขาถึ ง งายและเลนได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ขอเพี ย งมี อุ ป กรณ เชน โทรศั พ ทมื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต และ
คอมพิวเตอร โดยเว็บไซตสวนใหญมี เซิรฟเวอรอยูตางประเทศ ซึ่งยากตอการควบคุม ในชวงฟุตบอลโลก 2018
จะมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากกวารอยละ 10 ที่ตั้งใจเลนพนันทายผล เชน เลนกับคนใกลชิด
เพื่อน หรือคนรูจักกันในชุมชน และมีจํานวนไมนอยที่จะเลนแบบ หวังไดเงินเปนจํานวนมาก โดยตั้งใจ
จะเลนพนันกับธุรกิจรับแทงพนันหรือโตะบอล
มธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2562) ไดวิจัยการลดผลกระทบของพนันออนไลนตอเด็กและเยาวชนของไทย
พบวา การผลักดันใหทุกภาคสวน ไดมีสวนปองกันคุมครองเด็กและเยาวชนจากการพนัน ออนไลน คือ
1) การกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ และกําหนดใหปญหาพนันเปนเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ
2) การจั ดตั้งกองทุนเพื่ อการแกไขปญหาการพนัน ในเด็กและเยาวชนเปนการเฉพาะ 3) การกํา หนด
มาตรการคุมครองเด็กจากการพนัน โดยถือวาเปนการกระทําผิด ที่มีเด็กเขามาเกี่ยวของเปนความผิดขั้นรุนแรง
4) การขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมดวยกลุม
พลังเด็กและเยาวชนในชุมชน และ 5) สงเสริมเด็กและเยาวชนใหรูเทาทันสื่อออนไลน
ในชวงที่ผานมา หลายภาคสวนไดดําเนินการเพื่อปองกันและลดกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนัน
มาอยางตอเนื่อง และมุงเนนการปองกันปญหาผลกระทบจากการพนันออนไลนอยางจริงจังในระยะ 1 ปที่ผานมา
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปญหาที่มีความซับซอนและมี แนวโนมทวีความรุนแรงขึ้ น โดยมีกลไก
บูรณาการทํางานรวมกัน ดังนี้
1. การลงนามความรวมมือในการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวง
ฟุตบอลโลก 2018 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ระหวาง 11 หนวยงาน/องคกร ไดแก สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํ านักงาน กสทช. สํา นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมการปกครอง กรมสุขภาพจิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และสถาบัน
ยุวทัศนแหงประเทศไทย มีเปาหมายเพื่อใหเด็ก เยาวชน และสังคมตระหนักถึงภัยพนันฟุตบอลออนไลน
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โดยบู ร ณาการทํ า งานรวมกั น ใน 4 มิ ติ ไดแก มิ ติ ก ารสื่ อ สารและสรางความตระหนั ก ใหแกสั ง คม
มิติการปองกัน มิติการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย และมิติการชวยเหลือ/เยียวยา
2. คณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในใชสื่อออนไลน รวมกับภาคี
เครือขาย รายงานผลการดําเนินงานเพื่อเตรียมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนกับการพนันออนไลน
ในชวงฟุตบอลโลก ครั้งที่ 21 ป 2018 เสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
3. คณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในใชสื่อออนไลน ซึ่งมีนาย
วัลลภ ตังคณานุรักษ เปนประธานอนุกรรมการไดแตงตั้งคณะทํางานประสานความรวมมือในการปองกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมี
นายกสมาคมวิ ท ยุ แ ละสื่ อ เพื่ อ เด็ ก และเยาวชน (ดร.ธี ร ารั ต น พั น ทวี วงศธนะเอนก) เปนประธาน
คณะทํางาน องคประกอบ ไดแก ผูแทนหนวยงานภาครัฐ 20 หนวยงาน ภาคประชาสังคม 5 หนวยงาน
เครือขายเด็กและเยาวชน 2 องคกร และผูทรงคุณวุฒิ 6 ทาน ฝายเลขานุการรวม คื อ เจาหนาที่กรม
กิ จการเด็กและเยาวชน และมู ลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ มีหนาที่ในการจัดทํ าแผนการขับ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน
ในชวงฟุตบอลโลก 2018 รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การดําเนินการที่สําคัญ
1. การสรุ ป ผลการดํ า เนินงานของ 11 หนวยงาน ตามบั นทึ กขอตกลงความรวมมื อในการ
ปองกั นเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงฟุตบอลโลก 2018 ในการบู รณาการการ
ทํางาน 4 มิติ คือ 1) มิติการสื่อสารและสรางความตระหนักใหแกสังคม 2) มิติการปองกัน 3) มิติดานการ
ปราบปรามและการบังคับใชกฎหมาย และ 4) มิติการชวยเหลือ/เยียวยา
2. การตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 37/2561 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันบอลในกลุมเด็กและเยาวชน
โดย นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ขณะนั้น) ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เปนผูตอบกระทูถาม มี ขอเสนอแนะดั ง นี้
1) ขอใหสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับในการปองกันปญหา และ 2) ความเปนไปไดในการมี
หนวยงานหรือกลไกถาวรในการกํากับดูแล
3. การสัมมนาบทเรียนจากบอลโลกสูการพัฒนากลไกปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนั น
ฟุ ต บอลออนไลนในระยะยาวและมอบโลประกาศเกี ย รติ คุณ ใหแกตั ว แทน 11 หนวยงาน เมื่ อวั น ที่
2 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม อาคารรัฐสภา 2 โดยคณะกรรมาธิการสังคมเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ
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การสัม มนาไดนําเสนอ “ขอเสนอแนะจากองคกร 11 แหง หลั ง สิ้นสุ ด การดํา เนิ นงานตามบั นทึ ก
ขอตกลงความรวมมือในการทํางานปองกันและแกไขปญหาการพนันฟุตบอล” ดังนี้
1) ควรมี ก ลไกการทํ า งานถาวร ใหเกิ ด คณะกรรมการกํ า กั บ ปองกั น ควบคุ ม การพนั น
ระดับชาติ (National Gambling Council) มีภารกิจเฉพาะในดานการกํากับดูแลการพนันที่เปนอิสระ
(คลายองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) ที่เปนของรัฐ แตไมใชสวนราชการ เกิดจากการบูรณาการการทํางาน
รวมกั นระหวางหนวยงานที่เกี่ ยวของทั้งหมด (ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ และประชาชน)
รวมทั้งมีขอเสนอเรื่องการตั้งคณะกรรมการการพนันแหงชาติ (กํากับ ควบคุมพนัน) อาจเริ่มตนที่การตั้ง
คณะกรรมการ ลดปญหาและผลกระทบจากการพนันเสียกอน เพื่อพัฒนาขอเสนอหลักคิด ยุทธศาสตร
และการจั ด การกลไกการทํ า งาน เนื่ อ งจากคณะทํ า งานที่ มุ งเปาไปที่ เ ด็ ก และเยาวชนนาจะไดรั บ
การสนับสนุนในชวงแรกมากกวาการตั้งคณะกรรมการกํากับพนันโดยตรง ซึ่งอาจมีปญหาและอุปสรรค
มากเกินไป
2) มีข อเสนอแนะวาควรมี ก ารจั ดทํ า ยุ ท ธศาสตรการปองกั น แกไขปญหา และการลด
ผลกระทบจากพนันรวมกันในระยะยาว เชน ยุทธศาสตร 5 ป พรอมทั้งพัฒนาแผนปฏิบัติการรวมกันที่
บูรณากลไกการทํางานนี้ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การแบงปนทรัพยากร ขอมูล บุคลากร งบประมาณ
และมีการตั้งเปาความสําเร็จในงานดานการพนันรวมกันในแตละป
3) ควรมีการหนุนเสริมการทํางานขามเงื่อนไขและขอจํากัดระหวางหนวยงาน (ทั้งภายใน
องคกรและระหวางองคกร) ควรศึกษาวาขอจํากัดคืออะไรในการสรางจุดเชื่อมตอกลไกการทํางาน ทั้งใน
เชิงบทบาทหนาที่ขององคกรและระหวางผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ เนื่องจากผลการ
ประเมิ นผลการทํางานในระดับขอตกลง พบวา ยังไมสามารถปรับความรวมมือในระดับองคกรมาเปน
ความเขาใจและความยิ น ยอมที่จ ะปฏิบั ติง านรวมกั นขามหนวยงานในระดั บ เจาหนาที่ ป ฏิ บัติ การได
เทาที่ควรจะเปน
4) ควรมีการจั ดทําฐานขอมูลกลางดานการพนัน (Gambling Data Center) สื่อประชาสัมพันธ
และชุดองคความรูดานการพนันที่เปนฐานกลาง มีการพัฒนาขอความหลักในการสื่อสารเพื่อแกปญหาการ
พนันรวมกัน หรือจัดใหมีหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เปนผูจัดทําฐานขอมูลวิชาการชุดขอมูล
สื่อความรู ชุ ดกิจ กรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับ เจาหนาที่ดานการแกไขปญหาการพนัน และมีการ
สํารวจพฤติกรรมการเลนพนัน ลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมของนักเลนพนัน หรือพัฒนางานศึกษาพนัน
ในเด็กและเยาวชนในการรณรงคเรื่องปญหาการพนัน
5) ควรมีขอความสื่อสารหลักที่ตรงกันรวมกันไปในแนวทางความเขาใจเดียวกัน สามารถ
สรางความจดจํ าเดียวกั น เจตนามุ งเปาหมายหลัก เดียวกั น เพื่ อ ความแข็ งแรงในการสื่อ สารประเด็น
สาธารณะ แตอาจจะมี วิ ธีก ารแปลงขอความสื่ อสารรอง ใหแตกตางกั นไปในแตละกลุมเปาหมายได
(รณรงคกลางรวมกัน จัดใหมี วาระการรณรงคระดับชาติที่เปนวาทกรรม การรณรงคทางสั งคมและใช
ชุดความรูเดียวกันในการทํางานระดับนโยบายระหวางองคกรภาคพันธมิตร)
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6) ควรมีการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรการรูเทาทันสื่อ เทาทันพนันในโรงเรียน (Gambling
& Media Literacy) ทั้ ง ในระดั บ ผู เรี ย น (นั ก เรี ย น เด็ ก เยาวชน) ระดั บ ผู สอน (เชน ครู ผู บริ ห าร
สถานศึกษา) และระดับ ผูปฏิบัติงานสนั บสนุน สรางองคความรูใหกับผู ปฏิบัติงานทุกระดั บใหเทาทั น
สถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและธุรกิจการพนันที่ยายไปสูอินเทอรเน็ตและสื่อสังคม
7) การเรงปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพนันใหทันสมัย เทาทัน
และกาวหนาตอปญหาการพนันที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม ทั้งยังคํานึงถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะของ
หนวยงานรัฐ ทั้งในเชิงการกํากับ และการสรางสภาพแวดลอมทางการพนัน ใหอยูในระดับที่ควบคุมได
(Responsible gambling) หรือมีกฏหมายที่ทํางานในเชิงรุก เชน การมีหลักสูตรการศึกษาการรูเทาทันพนัน
8) การใชกลไกการเฝาระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ใหเปนประโยชนและ
เชื่อมโยงกับสวนงานภาครัฐตางๆ ใหมากขึ้น ในการเฝาระวังสื่อพนัน กิจกรรมการพนัน แหลงมั่วสุมและ
สื่อไมสรางสรรค ไมปลอดภัย ตามกฎหมายของรัฐในการเฝาระวังสื่อพนันในชวงเวลานอกเหนื อจาก
เทศกาลฟุตบอลโลกดวย และเชื่ อมโยงกลไกนี้เขากันกับ หนวยงานรัฐอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสงตอขอมู ล
ระหวางกัน
9) ควรพลักดันหนวยงานที่มีความสามารถและความพรอมดานตางๆ เขามามีสวนรวม
มากกวานี้ เชน กสทช. ใหเขามามีสวนรวมในการกํากับและมีมาตรการดานสื่อโดยเฉพาะที่ชัดเจน เปน
กฏหมายและขอบังคับมากขึ้น ใชเนื้อหาสาระจากกฎหมาย ดานสื่อและกิจการโทรคมนาคมที่มีอยูในมือ
หากเปนกรมประชาสัมพันธใหใชเครือขายวิทยุโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ ในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารการรณรงคยุติและลดผลกระทบจากปญหาพนันใหมากขึ้น
10) ควรขยายระยะเวลาของคณะทํางานออกไป เพื่อสรุปแผนการดําเนินการรวมกัน และให
มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมของตางประเทศ และขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการผลักดันกลไกการทํางานใน
ระดับหนวยงานกํากับถาวร และกลไกระดับชาติที่เปนกรรมการอิสระกํากับการพนันและกิจกรรมเสี่ยง
โชคอื่ น ๆ และควรมี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารรั บ มื อ ปองกั น แกไขปญหาพนั น รวมกั น ในระดั บ นวั ต กรรม
เพราะเรื่องพนันออนไลนนั้น มีหนวยงานที่เกี่ยวของดวยจํานวนมาก
4 คณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุมครองเด็ กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน ซึ่งเปน
คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในการ
ขับ เคลื่อนการดําเนิน งานเพื่ อปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนจากประเด็น ที่ไดรับ ผลกระทบจากสื่ อ
ออนไลน ไดมีคําสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แตงตั้งคณะทํางานยกรางแผนการ
ปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน ประกอบดวยนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดใหมีอํานาจและ
หนาที่ ดังนี้ 1) จัดทํารางแผนการปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน โดยมี
มาตรการ 5 ดาน ไดแก 1.1) การสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู 1.2) การปองกันและเผยแพร
ความรู 1.3) การเฝาระวังและการติดตามการบังคับใชกฎหมาย 1.4) การบําบัดชวยเหลือเยียวยา และ

63

64

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

1.5) การบริหารจัดการกลไกสนับสนุนการดําเนินงาน 2) พัฒนาชุดความรู ขอเสนอนโยบาย และมาตรการ
เฉพาะประเด็น 3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน และ 4) รายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
ในโอกาสครบรอบ 10 ป การดําเนินงานปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) ในฐานะภาคประชาสังคมที่ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลือ่ น
สังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการพนัน จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน จึงรวมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย สถาบั น
ยุวทัศนแหงประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค และสํานักงานกองทุ น สนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ ในฐานะคณะทํางานยกรางแผนการปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจาก
การพนันออนไลน จึงไดจัดเวทีแสดงเจตนารมณเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกันในงาน “1 ทศวรรษ
รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ขึ้น เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบดังกลาว และกาวไปสูการขยายผลในการปองกันและลดผลกระทบจาก
การพนันออนไลนอยางเปนรูปธรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางการขับ เคลื่อนแผนการปองกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจาก
พนันออนไลน อันจะนําไปสูการขยายผลในการปองกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลนอยางเปน
รูปธรรม
2.2 เพื่ อ เปนการแสดงเจตนารมณ และเสริ ม สรางความรวมมื อ ระหวางหนวยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และเครือขายเด็กและเยาวชน ใหเกิดความตระหนักถึงภัย
ของพนันออนไลนและผลกระทบในมิติสุขภาพที่เกิดกับเด็กและเยาวชน
3. กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 154 คน
4. วันเวลาและสถานที่จัดการประชุม
วันที่ 12 กันยายน 2562 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงาน กสทช.
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รายชื่อผูเขารวมเวทีนโยบายสาธารณะ
“1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน”
รายชื่อประธานในพิธี คณะวิทยากร องคกรรวมขับเคลื่อน และผูดําเนินรายการ
ที่
ชื่อ
1 ดร.
สาธิต
2 นพ.
เกียรติภูมิ
3 นางสาว จุฑาลักษณ
4 ดร.
5 ผศ.ดร.

ธีรารัตน
นิเวศน

6 นพ.

ประวิทย

7 นาง

ปยะวดี

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นางสาว
นพ.
นาย
นาย
นาย
พญ.
นาย
นางสาว
นาย

ปุณิกา
ศุภมิตร
พงศธร
พชรพรรษ
ภูเบศ
มธุรดา
ไมตรี
ลัดดา
วิเชษฐ
ผศ.ร.ต.อ.ดร. วิเชียร
นางสาว สุภาพิชญ

สกุล
ปตุเตชะ
วงศรจิต
แสนโท

สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
พันทวี วงศธนะเอนก
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
อรุณเบิกฟา
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
ลี่สถาพรวงศา
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พงศไทย
ศู นยประสานงานขั บเคลื่ อ นการสงเสริม และปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
หงษอุดร
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน
ชุณหสุทธิวัฒน
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
จันทรัศมี
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
ประจวบลาภ
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
จิตรจริง
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
สุวรรณโพธิ์
สถาบันราชานุกูล
อินทุสุต
กรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคม
ตั้งสุภาชัย
พิชัยรัตน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ตันศิริคงคล
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ไชยดิษฐ
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
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รายชื่อผูเขารวมเวทีนโยบายสาธารณะ
ที่
1 นาย

ชื่อ
กอกิจ

สกุล
ดานชัยวิจิตร

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
2 นางสาว กัญญา
ดวงรัตน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวงวัฒนธรรม
3 นางสาว กัญญารัตน ลบเมฆ
ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
4 นางสาว กาญจนา
วิจิตรบูรพา
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
5 พันโท กิตติ
ภักดีรักษพงศ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
6 นาย
กิตติพร
นพจนสุภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
7 วาที่ ร.ต. กิตติภพ
ทองปลอง
กรมการปกครอง
8 นาย
กิตติรัตน
ปลื้มจิตร
มูลนิธิสยามกัมมาจล
9 นางสาว กีรตยา
สุนทรชาตะพงศ สํานักเฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
10 ดร.
เก
ประเสริฐสังข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11 นาย
เกรียงศักดิ์ บุญสุข
12 นาง
โกศล
ศรีอาจ
เครือขายรณรงคหยุดพนัน
13 นพ.
คมสันต
เกียรติรุงฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
14 นางสาว จงจิตร
ฟองละแอ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 นาย
จักรพงษ
พื้นอินตะศรี
สถาบันพัฒนาศักยภาพเพื่อความเทาทันทางสังคม
16 พ.ต.อ. เจษฎา
จุโฑปะมา
กองแผนงานอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ
17 นางสาว ชนัตตา
หนูชู
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
18 นางสาว ชอผกา
หินทอง
องคกรชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ
19 นาย
ชาญณรงค สังขอยุทธ
ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
20 นาย
ชาญวิทย
โวหาร
สถาบันพัฒนาศักยภาพเพื่อความเทาทันทางสังคม
21 รศ.
ชานนท
โกมลมาลย
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
22 พล.ต.ต. โชคชัย
เหลือออน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
23 นาย
โชติเวชญ อึ้งเกลี้ยง
มูลนิธินวัตกรรมสรางสรรคสังคม
24 นาย
ฐนชัย
อิสลามนุกูล
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
25 ผศ.ดร. ฐาศุกร
จันประเสริฐ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ที่
ชื่อ
26 นาย
ณรงคศักดิ์
27 นางสาว ณัชชา
28 นาง
29 นาย
30 นาย
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

ณัฎฌา
ณัฐพงษ
ณัฐพล

สกุล
ตนทอง
จุยเจริญ

สังกัด
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

กันนรา
รสโหมด
ตันติวงศไชยชาญ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาว ณัฐภัสสรา สุขสม
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
นาง
ดวงจิต
พีระพลชัยกุล สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
นางสาว ดวงพร
อุดมทรัพย
หนังสือพิมพไทยรัฐ
นางสาว ดาริกา
เดี่ยวพานิช
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
นาย
ตรี
บุญเจือ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
นาย
ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
นาง
ถนอมศรี
วาสนะตระกูล
พญ.
ทิพาวรรณ บูรณสิน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
กรมสุขภาพจิต
นาย
ธนกฤต
วิเศษฤทธิ์
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
นาย
ธวัชชัย
กูลหลัก
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
วาที่ ร.ต. ธวัชชัย
ไหวพริบ
สํานักงานเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการอํานวยการ
ศอ.กต. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม
นางสาว ธัญธิตา
พุมอิ่ม
กองคุมครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาว ธันยชนก
พรรณพัฒน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
นางสาว ธันยลักษณ ปจจัยโย
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
นางสาว ธัมมิกา
เพชรเมือง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภัทรนาวิก
สถานีโทรทัศนชอง 5
นางสาว ธิดารัตน

67
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ที่
47 นาย

ชื่อ
ธีรพล

สกุล
ศรีสุข

48
49
50
51
52
53
54

นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว

ธีระศักดิ์
นพดล
นภัทร
นฤชานา
นลินี
นวมินทร
น้ําเพชร

เพ็งยิ้ม
อินทรตะ
งามเถื่อน
กิติมานนต
สุขใจ
ปตพี
มีสัตย

55
56
57
58
59
60

นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นางสาว

นิพนธ
นูรีดา
เนตรธิรางค
เนาวรัตน
ปกรณเกียรติ
ปฐมาภรณ

ชินสาย
หะยีดือเระ
คะอูป
อยูนาน
พรมจันทร
โหอวยชัย

สังกัด
สํานักงานเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการอํานวยการ
ศอ.กต. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
โรงเรียนศาสนสามัคคี

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
ศู น ยประสานงานขั บ เคลื่ อ นการสงเสริ ม และปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
61 นางสาว ประกายดาว นุชแดง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
62 นาง
ประชุมภร นนทธีระสวัสดิ์ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
63 นางสาว ปราชญา
ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
64 นางสาว ปราณี
คงอิ่ม
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
65 นาย
ปริทัศน
สุทธิวรกุลพงษ บานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
66 นางสาว ปยนุช
โพธิ์แกว
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
67 นาย
ปยศักดิ์
ธนวิกสิต
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
68 นางสาว ปุณยวีร
อิสริยะพร
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
69 นาย
พงษเทพ
สุทธิทํา
บริษัท SET IDEA COMPANY LIMITED

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

ที่
ชื่อ
70 นางสาว พจมาน

สกุล
แจมจิรารักษ

71 นางสาว พรทิพย

ไกรถาวร

72 นางสาว พรรณทิพย ทองหลิม

สังกัด
สํ านักงานอั ยการพิ เศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 2
สํานักอัยการสูงสุด
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศูนยประสานงานขับเคลื่อนการสงเสริมและปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข

73 พญ.
พรรณพิมล วิปุลากร
74 นางสาว พัฐนอร
พยนตฤทธากานต
75 นางสาว พัสนี
จําแนกยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
76 นางสาว พิมประภา โลนันท
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
77 นาย
พีช
เดชคง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
78 นาย
พีธากร
ศรีบุตรวงศ
มูลนิธนิ วัตกรรมสรางสรรคสังคม
79 นาย
เพชรมงคล วัสสุวรรณ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
80 นางสาว ฟองชมพู
ประเสริฐ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
81 นาย
ภานุวัฒน เดชานุภานนท สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
82 นาง
ภิญโญ
อิสรพงศ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
กรมสุขภาพจิต
83 นางสาว มธุรส
มานะศรี
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
84 นาย
มานพ
แยมอุทัย
คณะกรรมการกํากับทิศทาง กลุมแผนงานดาน
การลดปญหาจากการพนัน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
85 นาย
เมธีณัฐ
รัตนกุล
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
86 นาง
ยาใจ
สืบเสาะ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
87 นาย
โยธิน
จารุจุฑารัตน
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
88 นาย
โยธิน
ทองพะวา
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
89 นาง
รภา
เพเทอรส
สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
90 นางสาว รอฮานี
ดาโอะ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
91 นาง
ราตรี
จุลคีรี
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

69
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ที่
92 คุณ
93 นาย

ชื่อ
ราเมศร
วรพงษ

94 นาย

วรัตม

95 นาย
วสันต
96 นางสาว วสุอรรณ

97 นาย
98 นาง

วัชรพงษ
วาสนา

99
100
101
102
103
104
105
106

ศ.นพ.
นาง
นางสาว
นาย
ดร.
นางสาว
นาย
รศ.นพ.

วิจารณ
วิมล
วิไลภรณ
วีรวัฒน
ศรีดา
ศศิรินทร
ศิรเศรษฐ
ศิริไชย

107
108
109
110
111

นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นพ.

ศิริพร
ศิรลิ ักษณ
ศุภชัย
ศุภฑิต
สมบูรณ

112 นาย
สมพล
113 นาย
สมศักดิ์
114 นางสาว สรวงสุดา
115 นาง

สรอยทอง

สกุล
ศรีทับทิม
อัศวรังษี

สังกัด

มูลนิธิรณรงคหยุดพนัน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ศรีเทพ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
เจนรวมจิต
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กัลปาลี
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ราชบุรี
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
สิงหสรอย
สํานักปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พานิช
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
มาเทียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จรกลวัฒนา
ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
มานะศรี
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
ตัณทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
โพธิ์ศรี
BLT Bangkok
ตูจินดา
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
หงษสงวนศรี
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ยอดกมลศาสตร ศูนยศึกษาปญหาการพนัน
ชนะกิตติธร
อุตมะ
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
สนธินุช
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หทัยอยูสุข
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
เกษมสัมฤทธิผล บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ดียิ่ง
สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พรพิรักษ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
บุตตะ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

ที่
116 นาย

ชื่อ
สัจจะ

117
118
119
120
121

นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาง

สิทธิ์ชัย
สิรินภา
สุดารัตน
สุพิชญา
สุภรณ

122
123
124
125
126

นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว

สุภาวดี
สุมาลี
สุรเชษฐ
สุริยัณห
สุวลัย

127 นางสาว หรรษา
128 ดร.
อนุกูล
129 นาย
อรรถพล
130 นาง
อัจนา
131 นางสาว อัญชัญ
132 นางสาว อาติมา
133 นางสาว อารดา
134 นางสาว เอมปวีณ
135 นาย
136 Mr.

โอฬาร
Aung

สกุล
สังกัด
โชคบุญสงสวัสดิ์ สํ า นั ก ปองกั น และปราบปรามการกระทํ า ความผิ ดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สุวรรณลพ
สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อิ่มศิริ
พงศอัมพรไกวัล สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นิทัศนวรกุล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
วัฒนจัง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครพนม
สุวิญญัติชัยพร บานพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
ประทุมนันท
นักวิชาการสื่อสาร
โพธิ์แสง
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
ปานศิริอาจ
SET IDEA COMPANY LIMITED
เมืองเจริญ
ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
วิเศษคามินทร สํานักเฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
มโนชัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เลิศล้ํา
MCOT
สุขกล่ํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พระนอน
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โอกาส
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่นรุง
Bangkok Future
ชัยกาญจนาศักดิ์ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เกงรักษสัตว
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Kyaw San
สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย

71

72

เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)
เปนหนวยงานที่ทํา หนาที่ระดมสมองของฝายตางๆ โดยเนนการพัฒนาในสวนที่เปนนโยบาย
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของไทย
วัตถุประสงคของมู ลนิธิ คื อ 1) บริหารจัดการเพื่อใหเกิดการสรางความรู และใชความรู ในการ
พัฒนาระบบสุขภาพ 2) สนับสนุนใหสังคมและกลุมตางๆ ตระหนักและใหความสําคัญในการใชความรู
เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และการดําเนินงาน 3) สงเสริมและฝกอบรมใหเกิดผู มีความรู
ความชํานาญในการบริหารจัดการ เพื่อสรางระบบสุขภาพที่อยูบนฐานของความรูทั้งในและตางประเทศ
และ 4) ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน โดยรวมมือกับองคกรกุศลอื่นๆ ที่มีเปาหมายสาธารณประโยชน
ภารกิจ ที่ สํา คั ญ คื อการจัด การความรู การสื่อ สาร และการจัดเวที เพื่ อ สรางความเขาใจใหกั บ
สาธารณชนและกลุ มเปาหมายเฉพาะในแตละเรื่ อ ง โดยใชองคความรู เปนตั ว กลางในการสื่ อ สาร
สรางเครือขายและรวมมือกับหนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อรวมสรางและรวมใชประโยชนจากความรู
โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการสรางสังคมบนฐานความรูเพื่อสุขภาพ
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สรุปขาวเผยแพรการจัดเวที
“1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน”
จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และ สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย
โดยความรวมมือ กรมสุขภาพจิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารหอประชุม ชัน้ 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ที่
สื่อ
1 หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
ไทยโพสต
2
1

2

หัวขอขาว

วันเผยแพร

พบเด็กไทยเลนพนัน 3.6 ลาน หวั่น “อี-สปอรต” นําเขาวงจร
13 ก.ย. 2562
พบเด็กไทยเลนพนัน 3.6 ลาน หวั่น “อี-สปอรต” นําเขาวงจรการ 13 ก.ย. 2562
พนัน
คอลัมภ “บันทึกหนา4”
30 ส.ค.2562
https://www.thaipost.net/main/detail/44596

Social Media
RYT9 อ า ร ว า ย ที มสช.เชิญรวมงาน “๑ ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชน 2 ก.ย.2562
ไนน
จากการพนันออนไลน”
https://www.ryt9.com/s/prg/3036137?fbclid=IwAR3VNAj
SStbdOimfutpBKSYtK8pZKcR7Rocjvq1mNOc6fhh3009Kt9nVc
สยามรัฐออนไลน
มสช.เชิญรวมงาน “1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน”
https://siamrath.co.th/n/101614?fbclid=IwAR0ci_fV447G
Yulg4by1MpGPZe8mra85wq0s_v2Zwm2T1ctm0XZSSIql10
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ที่
สื่อ
3 บานเมือง

4

มติชนออนไลน

5

เดลินิวส

6

MGR ONLINE
ผูจัดการออนไลน

7

กรุงเทพธุรกิจ

8

สยามรัฐออนไลน

9

ไทยโพสต

10 moph channel
11 Bottom Line

12 ฐานเศรษฐกิจ

13 กรุงเทพธุรกิจ

หัวขอขาว
มสช.จัดงาน “๑ ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนันออนไลน”
https://www.banmuang.co.th/news/education/162750?f
bclid= IwAR1Sn76plZ_LxEz76H5xB9xfMfnvylfcgH3Dd4QSI
JSI49CDO13_kHWB3nc
1ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กจากการพนันออนไลน
https://www.matichon.co.th/education/news_1667438
"หวั่น อีสปอรต ตัวการใหมดึงวัยรุนเขาวงจรพนัน"
https://www.dailynews.co.th/politics/731114
เยาวชนไทยติดพนันงอมแงมกวา 3.64 ลานคน หวงพนันบน
"อี-สปอรต" ดึงนักเลนหนาใหม
https://mgronline.com/qol/detail/9620000087993
เด็กเยาวชนติดหนี้พนันเกือบ 1 แสนคน
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/847037
มสช. ผนึกกําลังพันธมิตร ชู 5 ยุทธศาสตร ขจัดภัย “พนัน-พนัน
ออนไลน” ในเยาวชน
https://siamrath.co.th/n/102696
พบเด็ก 3.6 ลานคนเกี่ยวของเลนพนันออนไลน กวาแสนคนติดหนี้
335 ลาน จิตแพทยชี้ อี-สปอรต อันตรายแฝงไมแพเกมพนันอื่นๆ
https://www.thaipost.net/main/detail/45619
ดร.สาธิต รวมพลังเครือขาย ปองกันเด็กติดพนันออนไลน
https://www.youtube.com/watch?v=GWphsZUrWoI
รอบ 10 ปที่ผานมา #การพนันออนไลน เติบโตขึ้นรอยละ 10 ใน
ภูมิภาคเอเชีย และพบวา เพียงแค 6 ปเด็กไทยก็เริ่มพนันแลว
https://www.facebook.com/564357840717330/posts/66
6137433872703?sfns=mo
รอบ 10 ปที่ผานมา #การพนันออนไลน เติบโตขึ้นรอยละ 10 ใน
ภูมิภาคเอเชีย และพบวา เพียงแค 6 ปเด็กไทยก็เริ่มพนันแลว
https://www.facebook.com/thansettakij/
รอบ 10 ปที่ผานมา #การพนันออนไลน เติบโตขึ้นรอยละ 10 ใน
ภูมิภาคเอเชีย และพบวา เพียงแค 6 ปเด็กไทยก็เริม่ พนันแลว
https://www.facebook.com/bangkokbiznews/

วันเผยแพร
10 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
12 ก.ย. 2562
12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
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ที่
สื่อ
หัวขอขาว
14 เนชั่ น สุ ด สั ป ดาห รอบ 10 ปที่ผานมา #การพนันออนไลน เติบโตขึ้นรอยละ 10 ใน
NationWeekend ภูมิภาคเอเชีย และพบวา เพียงแค 6 ปเด็กไทยก็เริ่มพนันแลว
https://www.facebook.com/nationweekend/
15 จุดประกาย กรุงเทพ รอบ 10 ปที่ผานมา #การพนันออนไลน เติบโตขึ้นรอยละ 10 ใน
ธุรกิจ
ภูมิภาคเอเชีย และพบวา เพียงแค 6 ปเด็กไทยก็เริ่มพนันแลว
https://www.facebook.com/judprakai/
16 คมชัดลึก
เด็กไทยเลนพนัน 3.64 ลานคน หวงอีสปอรตเขาวงจรการพนัน
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/388292
3 การเผยแพรผานหนวยงานของภาคีเครือขาย
1 สสส.
รวมพลังปองกันเด็ก-เยาวชนจากการพนันออนไลน
https: / / www. thaihealth. or. th/ Content/ 50002%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8
%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
% E0% B9% 80% E0% B8% 94% E0% B9% 87% E0% B8% 81%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8
%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99
%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8
%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html
2 กสทช.
งาน "๑ ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน"
https://www.nbtc.go.th/News/Information/38855.aspx
3 ม ห า วิ ท ย า ลั ย อาจารยประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะศิลป
นครพนม
ศาสตรและวิทยาศาสตร มนพ. เขารับโลประกาศเกียรติคุณในเวที
นโยบายสาธารณะ “1 ทศวรรษ รวมพลังปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน”
https://www.npu.ac.th/?page=event_news&news_id=15
68345809
4 สถาบันแหงชาติเพื่อ เว็บไซต
การพัฒ นาเด็ กและ https://thaichild21.com/2019/09/12/%e0%b8%aa%e0%b8%
ครอบครัว ม.มหิดล 96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0
%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%
af%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0

วันเผยแพร
12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562

13 ก.ย. 2562

3 ก.ย.2562

12 ก.ย.2562
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ที่

สื่อ

5

สถาบันแหงชาติเพื่อ
การพั ฒ นาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล

6

สถาบันยุวทัศนแหง
ประเทศไทย

7

เครื อ ขายนโยบาย
สาธารณะเพื่ อ ลด
ปญหาจากการพนัน

หัวขอขาว
%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%
a51%e0%b8%97/?fbclid=IwAR28g_aEWELOg11c5fsgEQYmxY5fiFC
7V8MeABL0q8IkxB7NAbq5uRlKSis
Facebook
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
https://www.facebook.com/permalink.php?id=622082954814
826&story_fbid=956704238019361
Live สดการจัดเวทีผาน facebook
https://www.facebook.com/TYI.Thailand/videos/682390
645572140/
Facebook
เครือขายนโยบายสาธารณะเพื่อลดปญหาจากการพนัน

วันเผยแพร
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84
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เวทีนโยบายสาธารณะ " 1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ "

85

86
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เวทีนโยบายสาธารณะ

“

1 ทศวรรษ
รวมพลัง
ป้องกันเด็ก
และเยาวชน
จากการ
พนันออนไลน์

”

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

เวทีนโยบายสาธารณะ
1 ทศวรรษ

รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน์
จัดพิ มพ์ โดย
ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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