ข้ อมูลสาหรับสื่อมวลชน

วัยรุ่นวุ่นพนัน วังวนอันตราย
จากการรวบรวมข้อมูล จากงานวิจยั แหล่งต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การพนันในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดย โครงการการจัดการความรู้ เพือ่ ขับเคลือ่ นสังคมปลอดพนัน ภายใต้มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์ พบ
ข้อมูลที่น่าสนใจมากมายหลายประเด็น

เปิ ดโผ 3 การพนันทีค่ นไทยติดงอมแงม
ตัวเลขรายได้ การพนัน นอกกฎหมาย 3 ประเภท ที่ “ฮอทฮิต ” ในกลุ่มคนไทย ได้แก่ หวยใต้ดิน พนัน
ฟุตบอล และธุรกิจบ่อนคาสิ โน ซึ่งสร้างรายได้ ระหว่างปี 2536-2538 ถึง 134 -277 พันล้านบาทต่อปี และหาก
คานวณรวมการพนันผิดกฎหมายในเมืองไทยทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันอาจมีมูลค่าสูงถึง 360 พันล้านบาท และ
มูลค่าน่าจะสูงขึ้นอีกมากในปั จจุบนั
ปั ญหาปวดใจผูใ้ หญ่หลายคนที่จะหาวิธีการ ป้ องกันเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนัน ได้อย่างไร แม้วา่
เด็กจะเล่นพนันแต่ละครั้งจะมีเงินพนันไม่สูงเมื่อเทียบกับผูใ้ หญ่ แต่เด็กมักจะเล่นการพนันด้วยความเสี่ ยงมากกว่า
ผูใ้ หญ่ถึงสองเท่า มัน่ ใจได้วา่ เยาวชนส่วนใหญ่ที่เริ่ มเล่นการพนันก่อนอายุ 18 ปี จะติดพนันมากกว่าในผูใ้ หญ่
อาจมีขอ้ โต้แย้งว่าต้องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น พฤติกรรม ทัศนคติ และแบบอย่างการดารงชีวติ ของพ่อแม่
แต่ในการศึกษาพบว่า นักพนันผู้ใหญ่ ทตี่ ้ องรับการรักษาและกลุ่มวัยรุ่นทีต่ ดิ พนัน เป็ นกลุ่มทีเ่ ริ่มเล่ นพนันตั้งแต่
อายุยงั น้ อย

วัยรุ่ นวุ่นพนัน
ผลสารวจพบว่า ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีสดั ส่วน
ประมาณ ร้อยละ 15- 20 ซื้อสลากกิน แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ทั้งแบบเล่นประจาและเป็ นครั้งคราว และ
ร้อยละ 10-16 เล่นพนันฟุตบอล ล่าสุดในปี 2553 จากการศึกษาสถานการณ์และการป้ องกันการลักลอบเล่น
การพนันฟุตบอลของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกองวิจยั และพัฒนาสานักงา น
ตารวจแห่งชาติ พบว่า นักเรี ยน ม.1-ม.6 เล่นพนันฟุตบอลถึง ร้อยละ 26.8 และแม้วา่ นักเรี ยนส่วนใหญ่จะใช้เงิน
สาหรับใช้ประจาวันไปพนันบอล แต่หากไม่มีเงิน นักเรี ยน ร้อยละ 7.5 จะกูเ้ งินนอกระบบเพื่อใช้แทงพนัน
ฟุตบอล และแม้จะรู ้วา่ การพนันฟุตบอลเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย เด็กหรื อผูเ้ ล่นพนัน ร้อยละ 24.2 ไม่กงั วลที่จะถูกจับ
ดาเนินคดี
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การสารวจเชิงภาพรวมของการเล่นพนันในสังคมไทย ในปี 2544 พบว่า ประชากรไทย ร้อยละ 74 มี
ประสบการณ์เล่นการพนัน ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มอายุระหว่าง 36-50 ปี แต่ที่น่าตกใจคือ เกือบครึ่ งหนึ่งของ
ประชากรกลุ่มอายุระหว่าง 15-22 ปี เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพนันมาแล้ว และยิง่ การศึกษาน้อย มีอตั รา
การเล่นพนันสูงกว่าผูม้ ีการศึกษาสูง เช่นเดียวกับสัดส่วนของปริ มาณเงินที่ใช้เล่นพนันต่อรายได้ พบว่า ผูม้ ีรายได้
น้อยมีแนวโน้มใช้ เงินทุ่มเล่น พนัน มากกว่าผูม้ ีรายได้สูง เหตุผลง่ายๆ หวังรวยทางลัดจึง เล่นพนันเพื่อเสี่ ยงโชค
รู ปแบบการพนันที่นิยมเล่นมากที่สุดคือหวยใต้ดิน โดยประชากรไทยประมาณ 23.7 ล้านคน หรื อ ร้อยละ 51 ของ
ประชากรที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี เล่นแทงหวยใต้ดิน ตามด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาล

ติดพนัน ชีวติ ตีบตัน
จากรายงานของ National gambling impact study commission สหรัฐอเมริ กา การศึกษามากมายยืนยัน
ว่า การเล่นพนันก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมและสุขภาพ เช่น อารมณ์แปรปรวน
ซึมเศร้า และพบการ
พยายามฆ่าตัวตายในกลุ่มผูต้ ิดพนันสูงกว่าปกติ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม สมาธิส้ นั ความเครี ยดสูง และนาไปสู่
ผลกระทบในครอบครัว ทั้งจากปั ญหาทางการเงินและปั ญหาทางอารมณ์ เกิดปั ญหาการหย่าร้าง และพบว่า กว่า
1 ใน 4 ถึงครึ่ งหนึ่งของผูต้ ิดพนัน มีปัญหาใช้ความรุ นแรงในครอบครัว ทอดทิ้งครอบครัว และเป็ นปั ญหาคน
เร่ ร่อน และมีความเชื่อมโยงกับปั ญหาการก่ออาชญากรรมในเด็ก
ด้วยกระแสของเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ทาให้การเล่นพนันบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ขยายตัวอย่างกว้างขวาง และทาให้ผเู ้ ล่นติดพนันได้มากขึ้น
จากการศึกษาในสหรัฐอเมริ กาในอดีต พบว่า รู ปแบบการเล่นพนันของประชาชนทัว่ ไปเป็ นการซื้ อ
สลากและเล่นคาสิ โนมากขึ้น ส่วนในเด็กแตกต่างไปเล็กน้อย เด็กนิยมเล่นการพนันที่มีลกั ษณะเป็ นการพนันที่ไม่
เปิ ดเผยและไม่มีใบอนุญาตมากกว่าผูใ้ หญ่ เช่น การพนันไพ่ พนันกีฬา และการพนันบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
การศึกษาในสหราชอาณาจักร พบว่า ร้อยละ 75 ของนักพนันที่เล่ นพนันบนเครื อข่าย อินเทอร์เน็ต มี
ปั ญหาติดพนัน ซึ่งมากกว่าปั ญหาติดพนันของนักพนันที่เล่นในสถานพนัน ร้อยละ 20
นี่คอื วิถีทสี่ วนทางกับการก้ าวไปสู่ สังคมอารยะอย่ างยิง่ !
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ตารางแสดงข้ อมูลการเติบโตของธุรกิจเว็บไซต์ พนันออนไลน์

(Rex and Jackson, 2009; Cotte and Latour,2008; Manzin and Biloslavo, 2008; Wilson, 2003; Sinclair, 1999.
ตารางแสดงค่ าประมาณการรายได้ ของธุรกิจเกมพนันออนไลน์ ทวั่ โลก

ทีม่ า: ส่อง “วิถีพนัน” ชัฏสรวง หลวงพล โครงการการจัดการความรู ้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน
สืบค้ นจาก : www.facebook.com/pages/เด็กไทยไม่เอาพนัน/215797431794865?SK
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