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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
 งานวิจัยชิ นนี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ (หนึ่ง) เพ่ือศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการเล่น

พนัน บริบทแวดล้อมและเงื่อนไขท่ีท้าให้วัยรุ่นเกิดแรงจูงใจในการเล่นพนัน จนกระทั่งถูกจับกุมและเข้าสู่
กระบวนการด้าเนินคดี  (สอง) เพ่ือศึกษาการด้าเนินงานและบทบาทของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ทั งระหว่างที่อยู่ในกระบวนการ
ด้าเนินคดีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นหลังเสร็จสิ นคดี และ (สาม) เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของวัยรุ่น 
 คณะผู้วิจัยใช้ศึกษากรณีศึกษา (Case study) รวมทั งสิ น 30 กรณี ซึ่งใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลที่
หลากหลาย ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational analysis) ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  การศึกษาประวัติชีวิต (Life history) 
การศึกษาเอกสาร และ การใช้เรื่องเล่า (Story telling) ซึ่งเป็นวิธีวิธีวิทยาเรื่องเล่า (Narrative Method) ซ่ึง
เทคนิคเหล่านี จะท้าผสมผสานและเสริมกันและกันรวมทั งปรับไปตามสถานการณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก
เหตุการณ์ส้าคัญที่เกิดขึ นในชีวิตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key informants) ที่เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงจาก
วัยรุ่นที่เข้าสู่สถานพินิจ จังหวัดอุบลราชธานีทุกรายในรอบสามปีที่ผ่านมา (2558-2560) เพ่ือท้าความเข้าใจ
ชีวิตวัยรุ่นหรือเยาวชนคนนั นกับการพนันภายใต้สภาพที่เป็นธรรมชาติ (Natural setting) ในบริบทของพวก
เขา และเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมรอบด้านและ
ถูกต้องมากท่ีสุดเกี่ยวกับพฤติกรรม ประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น เหตุการณ์ส้าคัญที่เกิดขึ นในชีวิต
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของวัยรุ่น การเข้าสู่การพนัน ช่วงเวลาที่เล่นพนัน 
การถูกจับกุม และกระบวนการศาลเยาวชน 
 ผลการศึกษา พบดังนี  
 ประการแรก พบว่า เยาวชนกรณีศึกษาที่ถูกจับกุมจากคดีการเล่นการพนันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ชนบท พ่อแม่ท้าอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง บางส่วนค้าขาย ส่วนเยาวชนที่อยู่ในเขตเมืองมีพ่อแม่รับ
ราชการและค้าขาย ส่วนใหญ่เยาวชนไม่ได้มีครอบครัวและบุตร มีเพียงส่วนน้อยเท่านั นที่เยาวชนมีครอบครัว
และบุตร เยาวชนส่วนมากอาศัยอยู่กับพ่อแม่ รองลงมาคืออยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะพ่อแม่หย่าร้างกัน และ 
มีส่วนน้อยที่เยาวชนอาศัยอยู่กับญาติ  
 บริบทและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเยาวชนกรณีศึกษาและความเป็นสังคมชนบทสมัยใหม่
เป็นเงื่อนไขท่ีเอื ออ้านวยให้เยาวชนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทั งโดยการเข้าไปเล่นการพนันโดยตรงและ
การเข้าไปอยู่ในพื นที่ที่มีบุคคลที่เป็นทั งวัยรุ่นด้วยกันเองและผู้ใหญ่ก้าลังเล่นพนันได้โดยง่ายเพราะในชุมชนมี
พื นที่การเล่นการพนันหลายแหล่ง เช่น กอไผ่ในหมู่บ้าน  กระท่อมกลางทุ่งนา ทุ่งนาในหมู่บ้าน ภายในบ้าน
ตัวเอง หลังบ้านตัวเอง หอพักนักศึกษา ป่่าละเมาะหลังบ้านของญาติ  บ้านของเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน บ้านของ
เพ่ือนแม่ในหมู่บ้านอื่น ใต้ต้นไม้บริเวณทุ่งนาในหมู่บ้าน โต๊ะสนุกเกอร์ ลานมันในหมู่บ้าน สี่แยกในเมือง งาน
ศพ ศาลาในวิทยาลัย และบ้านเจ้ามือ  



 
 

 เงื่อนไขทางสังคมมีส่วนผลักดันให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจาก
เยาวชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลในครอบครัวใกล้ชิดเล่นการพนัน มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพ่ือนและ
รุ่นพี่ที่เล่นการพนัน สถานะความเหนือกว่าของผู้ใหญ่ที่ชักชวนให้เกิดการเล่นพนัน การใช้เวลาว่างเล่นพนัน
เพ่ือความสนุกเนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่างจากการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื อที่ท้าผิดกฎหมายอื่น การ
ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลน้อย ได้แก่ การอยากได้ค่าจ้าง อยาก
ได้เงินหรือมีรายได้เพ่ือใช้จ่ายส่วนตัว และความยากจน 

การเล่นพนันของเยาวชนกรณีศึกษาส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพ่ือความเพลิดเพลินและสังสรรค์ซ่ึงเป็น
ลักษณะวัฒนธรรมของวัยรุ่น มากกว่าเน้นการสร้างรายได้ เพราะเยาวชนมักเล่นกับกลุ่มคนที่เยาวชนมี
ความคุ้นเคยสนิทกันมากๆ ได้แก่ เพ่ือนรุ่นเดียวกัน เพ่ือนรุ่นพี่ พ่อแม่และญาติ เพ่ือนบ้าน และ เจ้ามือที่ตน
รู้จัก และจ้านวนเงินที่เล่นก็เล็กน้อย เช่น เล่นครั งละ 2-10 บาท และเสียเงินจากการเล่นพนันไม่เกิน 100 หรือ 
200 บาท และเยาวชนหญิงมักจะใช้เงินในการเล่นการพนันน้อยกว่าเยาวชนชาย และการพนันที่เยาวชนเล่น
และถูกจับมีหลากหลายประเภท การพนันที่เยาวชนเล่นมากท่ีสุด คือ การเล่นไพ่ ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ไพ่
กบด้ากบแดง ไพ่คอยคู่ ไพ่แปดเก้า ไพ่ป๊อกเด้ง ไพ่ป๊อกแปด ไพ่รัมม่ี ไพ่ตักเต ไพ่สเตอร์ ไพ่แคง และไพ่ผสมสิบ 
และบางคนเล่นสลากกินรวบ เบี ยโบก สนุกเกอร์ ทายผลฟุตบอล มวยตู้ น ้าเต้าปูปลา ไฮโล ชนไก่และโดมิโน 
ส่วนใหญ่เยาวชนเล่นการพนันกลางวันและถูกจับในช่วงเวลากลางวัน ระหว่างเวลาเที่ยงวัน ช่วงบ่ายจนถึงช่วง
เย็น ยกเว้นพนันฟุตบอลและการเล่นในงานศพที่ถูกจับในเวลากลางคืน  

ก่อนที่เยาวชนกรณีศึกษาจะถูกจับกุมจากการเล่นการพนันเยาวชนส่วนใหญ่ได้เล่นการพนันมาก่อน
หลายครั งแล้วจึงถูกจับและมีส่วนน้อยที่ถูกจับในครั งแรกท่ีเล่นการพนัน กลุ่มคนที่เยาวชนเล่นการพนันด้วยมี 
5 กลุ่มได้แก่ เพ่ือนรุ่นเดียวกัน เพ่ือนรุ่นพ่ี พ่อแม่และญาติ เพ่ือนบ้าน และเจ้ามือ ส่วนสาเหตุที่เยาวชนถูก
จับกุม ได้แก่  สายลับแจ้งต้ารวจเพราะหวังรางวัล  เยาวชนมีอาการส่อพิรุธระหว่างต้ารวจเข้ามาในพื นที่ ส่ง
เสียงดังขณะเล่นการพนันและมีคนแจ้งต้ารวจมาจับ และต้ารวจออกตรวจพื นที่เสี่ยงยาเสพติด  และเยาวชนมี
ความคิดเห็นและทัศนะต่อการเล่นการพนันโดยทั งมองว่าการพนันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย ไม่เป็นปัญหา และการถูกจับด้วยคดีการพนันถือว่าโชคร้ายและคิดว่าตนเอง “ซวย” รวมทั ง คิดว่า
ตนมิได้ติดการพนันแต่เล่นเพ่ือความสนุกสนาน และเล่นเพ่ือหวังเงินตอบแทนเล็กน้อย  
 

ประการที่สอง สถานพินิจมีบทบาทส้าคัญในกระบวนการสืบเสาะข้อเท็จจริงและเสนอแนวทาง
รวมทั งแผนแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟูพฤติกรรมของเยาวชนหลังจากการถูกจับกุมและด้าเนินคดี กล่าวคือภายหลัง
การรายงานตัวที่ศาลหลังจากถูกจับกุม เยาวชนจะมาที่สถานพินิจและเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และนัดหมายตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับบทบาท
หน้าที่ของสถานพินิจในการด้าเนินการด้านคดีเด็กและเยาวชน สถานพินิจจะเป็นผู้ด้าเนินการด้านการ
สืบเสาะประมวลข้อเท็จจริงคดีอาญา คดีครอบครัว และก้ากับดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
ผู้เยาว์ ตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล และด้าเนินการด้านการควบคุม ดูแล บ้าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ป้องกัน พัฒนา 
พฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ทั งระหว่างสอบสวน หรือการพิจารณาคดีภายหลังปล่อย รวมถึง
ด้าเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก และปฏิบัติงาน



 
 

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ส้าหรับในกรณีของ
การพนันนั น สถานพินิจจะด้าเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงและจัดท้าแผนแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟูเสนอต่อศาลและให้
เยาวชนปฏิบัติ โดยเยาวชนในบางรายอาจจะไปรายงานตัวต่อศาลแทนการไปที่สถานพินิจ ซึ่งต่างจากเยาวชน
ในคดีร้ายแรงอ่ืนที่สถานพินิจมีบทบาทในการควบคุมตัวมาก 
 โดยสถานพินิจ มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นผ่านการจัดท้าแผนแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟู 
และในกรณีของเยาวชนที่อยู่ในสถานแรกรับ สถานพินิจ จะเป็นผู้ด้าเนินการตามแผนดังกล่าวแทนผู้ปกครอง 
ส้าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นภายหลังเสร็จสิ นคดี ในกรณีของเยาวชนที่มีสภาพครอบครัวหรือ
สภาพแวดล้อมที่อยู่ดี ส่วนใหญ่จะเกรงกลัวและไม่กล้ากระท้าผิดซ ้า ส่วนเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง ยังคงมีกรณีท่ีถูก
ด้าเนินคดีอาญาอ่ืนๆ ด้วย 

หลังจากท่ีเยาวชนเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจฯและศาลแล้วพบว่า เยาวชนมีทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นว่าการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีท้าให้เสียเวลาในการด้าเนินชีวิตของตนและ
ผู้ดูแลเยาวชนส่วนหนึ่งต่างรู้สกึผิด ท้าให้พ่อแม่เสียใจ เสียเงิน เสียเวลาเรียน ได้รับบทเรียน ไม่อยากท้าผิดซ ้า
อีก ส้าหรับรายที่ไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาลรู้สึกเสียดายและเสียใจที่ไม่ไปรายงานตัวต่อศาลเพราะไม่ทราบว่า
จะช่วยให้คดียุติตามก้าหนด บางคนมีการเตือนเพื่อนๆ ไม่ให้เล่น โดยบางคนผู้ปกครองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง 
  
 ประการที่สาม คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

1) การสร้างบริบทของพื นที่เพ่ือลดการเล่นการพนันของเยาวชน 
งานวิจัยชิ นนี ชี ชัดได้ว่าบริบทเชิงพื นที่ทั งทางกายภาพ ได้แก่ ที่พักอาศัยของเยาวชนเองในหมู่บ้าน 

บ้านของเพ่ือนบ้านในหมู่บ้านของเยาวชน มีพื นที่ในชุมชนและพื นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เอื อหรือสะดวกต่อการ
เล่นพนัน บ้านเพื่อนแม่ท่ีหมู่บ้านอื่น บริเวณสี่แยกของถนนในเมือง หอพักนักศึกษา ศาลาในวิทยาลัย ร้านเกม 
บ่อนท่ีบ้านเจ้ามือ บริบททางสังคมได้แก่  การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลในครอบครัวใกล้ชิดเล่นการพนัน 
เช่น พ่อ แม่ หรือญาติพ่ีน้อง มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพ่ือนและรุ่นพี่ที่เล่นการพนัน เช่น เพ่ือนชวนเล่น ชวน
เพ่ือนเล่น หรือรุ่นพี่ชวนเล่น การมีสถานะความเหนือกว่าของผู้ใหญ่ เช่น การใช้ให้ไปซื อหวย การใช้เวลาว่าง
เล่นพนันเพื่อความสนุกเพราะไม่เรียนหนังสือ สภาพแวดล้อมที่เอื อที่ท้าผิดกฎหมายอื่นเช่นแหล่งระบาดของ
ยาเสพติด การขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ และประการสุดท้ายคือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อยากได้ค่าจ้าง 
อยากได้เงินหรือมีรายได้เพ่ือใช้จ่ายส่วนตัว และความยากจน ดังนั นมาตรการเพ่ือท้าให้เงื่อนไขที่กล่าวมาไม่
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันควรด้าเนินการดังนี  

1.1 ในระดับครอบครัว: พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติของเยาวชนต้องไม่ให้เยาวชนเข้าใกล้แหล่งการ
เล่นการพนันและพ่อแม่และญาติของเยาวชนบางคนต้องก้ากับมิให้เยาวชนเล่นการพนัน 

1.2 ส้าหรับเอกชน: เจ้าของหอพักต้องเคร่งครัดและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเรื่องการห้ามการเล่นการ
พนันในหอพักโดยเด็ดขาด และควรสร้างมาตรการเฝ้าระวังการเล่นการพนันในหอพัก 

1.3ในระดับสถาบันชุมชน: ผู้น้าชุมชนและต้ารวจต้องเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีพื นที่ของการเกิดวงการ
เล่นการพนันในชุมชนทั งในชุมชนและนอกชุมชน เช่น ทุ่งนา กระท่อมกลางนา ป่าละเมาะ และศาลาริมทาง 
เป็นต้น เน้นการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนมีรายได้มากกว่าที่จะไปพ่ึงพาการหารายได้จากการพนัน 



 
 

1.4 สถานศึกษา: ครูที่โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนและอาจารย์ที่สอนในระดับวิทยาลัยควรแทรกเนื อหา
การเรียนการสอนเรื่องผลกระทบของการพนันต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการเสียเวลารวมทั งให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการถูกจับกุมเยาวชนในวงพนันแม้ว่าเยาวชนมิได้เล่นการพนันก็ตามหากเยาวชนต้อง
เข้าไปอยู่ในพื นที่ที่มีการเล่นการพนันและต้องมีมาตรการเข้มงวดกวดขันมิให้นักเรียนและนักศึกษาเล่นการ
พนันในพื นที่ของโรงเรียน เช่น หลังโรงเรียน หรือศาลาในโรงเรียน รวมทั งจัดตารางสอนให้เหมาะสม เช่น จัด
ให้มีชั่วโมงว่างตรงกันและมีเวลาว่างมากเกินไปท้าให้นักศึกษามีเวลาเล่นพนันได้ รวมทั งกวดขันการใช้เวลา
ของนักเรียนที่อยู่ในชนบทระหว่างที่นั่งรอรถตู้กลับบ้าน ซึ่งนักเรียนและนักศึกษาสามารถแอบเล่นการพนันได้
ระหว่างรอขึ นรถกลับบ้าน ตัวอย่าง การพักการศึกษาส้าหรับนักเรียนที่เล่นพนันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่
เหมาะสม เพราะอาจจะท้าให้นักเรียนหายไปจากโรงเรียน ครูควรก้าหนดมาตรการลงโทษที่เป็นประโยชน์ 
เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือการการบ้าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

 
2)  ส้าหรับภาครัฐ 
2.1 ในด้านกฎหมาย ควรมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะบทลงโทษในฐานความผิด

ของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด้าเนินคดีและการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน โดย
แยกแยะประเภทความผิดเกี่ยวกับการพนันในกรณีที่ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรงด้วย โดยในกรณีที่ไม่ใช่คดีร้ายแรง รัฐ
ควรท้าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการเล่นการพนันของเยาวชนจ้านวนหนึ่งสะท้อนการเป็นวัฒนธรรมของวัยรุ่น
ที่เน้นเพื่อความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจมิใช่เล่นเพ่ือต้องการหารายได้หรือก่อปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ  

2.2 รัฐควรพิจารณาใช้กระบวนการยุติธรรมชุมชนมากขึ นโดยเน้นการร่วมวางแผน ด้าเนินการฟ้ืนฟู 
ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น เนื่องจากการพนันของเยาวชนส่วนใหญ่เกิดในชุมชน ดังนั นจึง
ควรให้ชุมชนเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหา  

2.3  ควรมีแนวทางในการให้ความรู้กับผู้ปกครองของเยาวชนมากขึ นและเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะ
ยังพบว่าผู้ปกครองของเยาวชนบางคนเห็นว่า การที่เยาวชนเล่นการพนันนั นไม่ควรถูกจับเพราะการเล่นการ
พนันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเหมือนการก่อคดีอ่ืนแต่อย่างใด เมื่อต้ารวจเห็นเยาวชนเล่นการพนันจึงเพียงว่ากล่าว
ตักเตือนและให้ความเมตตาต่อเด็กมากกว่าการจับเด็กไปด้าเนินคดี เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่าการด้าเนินคดี
การพนันกับเยาวชนท้าให้ขาดโรงเรียน เสียอนาคตและเสียเงินและเวลาของผู้ปกครองเมื่อเทียบกับการที่
ผู้ใหญ่ที่ถูกด้าเนินการพนันที่เพียงเสียค่าปรับแล้วก็เสร็จสิ นคดี 

ส้าหรับเยาวชนจ้านวนหนึ่งยังเป็นที่น่าเป็นห่วงมากเพราะเยาวชนจ้านวนหนึ่งยังมีทัศนะต่อการเล่น
การพนันว่าไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย กลับมองว่าเป็นสิ่งสร้างความเพลิดเพลินยามว่าง ผ่อนคลาย และได้เงิน
ค่าจ้าง รวมทั งขาดความรู้ว่าการเข้าไปอยู่ในพื นที่ที่ก้าลังมีการเล่นการพนันแม้ตัวเองไม่ได้เล่นจะไม่ถูกจับ
ด้าเนินคดี ดังนั นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี อย่างชัดเจนต่อเยาวชน 
 
 3. ข้อเสนอแนะระหว่างที่เยาวชนเข้าสู่กระบวนการด้าเนินคดีและบทบาทของสถานพินิจ 

เนื่องจากคดีการพนันเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงท้าให้มีเยาวชนจ้านวนน้อยที่เข้าสู่สถานแรกรับของสถาน
พินิจ งานวิจัยพบว่าแนวทางการด้าเนินคดีต่อเด็กและเยาวชนตามกฎหมายเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม อย่างไรก็
ดี พบว่ามีช่องว่างบางอย่างที่ท้าให้เกิดความเข้าใจต่อการด้าเนินคดีที่คลาดเคลื่อน คณะผู้วิจัยเห็นว่า 



 
 

3.1 สถานพินิจควรมีเอกสารส้าหรับเยาวชนในการให้ความรู้เฉพาะด้าน ส้าหรับเยาวชน เช่น ในกรณี
ของคดีพนัน ควรมีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะ  

3.2 ส้าหรับในกระบวนการสืบเสาะข้อเท็จจริง สถานพินิจฯ ควรสืบเสาะข้อเท็จจริงจากเยาวชนที่ถูก
จับคดีพนันเป็นการเฉพาะ เช่น แบบสอบถามที่เน้นแต่เรื่องการพนันเป็นหลัก  

3.3 ในการด้าเนินกิจกรรมส้าหรับเยาวชนที่อยู่ในสถานแรกรับ แม้ว่าในสถานแรกรับจะมีการรับตัว
เยาวชนต่างคดีต่างวาระและอยู่ในสถานแรกรับด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันก็ตาม สถานแรกรับอาจจะ
พิจารณาให้ความรู้ประจ้าสัปดาห์ในเฉพาะเรื่อง โดยหากมีข้อจ้ากัดด้านบุคลากร ควรความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการเป็นจิตอาสาให้ความรู้ได้ 

3.4 การจัดเก็บข้อมูลในกรณีของการพนัน พบว่า แม้ว่าสถานพินิจจะมีฐานข้อมูลทางคดี แต่ทว่ากลับ
ไม่มีข้อมูลที่เผยแพร่แยกรายคดี จึงเสนอให้มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติอย่างชัดเจน ซึ่งจากเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  

4. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด้าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 4.1 ส้าหรับกระบวนการตัดสินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว คณะผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางท่ีศาลใช้
มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาในกรณีของการพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่า 
ศาลควรเพิ่มแนวทางการส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หากพบว่าเยาวชนถูกจับกุมด้วยคดีพนันใน
สถานศึกษา ศาลควรก้าหนดให้สถานศึกษาให้ความรู้กับเยาวชนและกลุ่มอ่ืนในสถานศึกษารับทราบปัญหา
ด้วย 

4.2 ในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญา ศาลอาจพิจารณาใช้กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนมากขึ นโดยเน้นการร่วมวางแผน ด้าเนินการฟื้นฟู ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น เนื่องจาก
การพนันของเยาวชนส่วนใหญ่เกิดในชุมชน ดังนั นจึงควรให้ชุมชนเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหา 

4.3 ในกรณีท่ีเยาวชนที่ถูกจับกุมก้าลังเรียนในสถานศึกษาในระบบ ศาลควรมีมาตรการให้สถานศึกษา
ให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน โดยอาจจะให้การอบรมหรือแทรกเนื อหาการเรียนการสอนเรื่องผลกระทบของ
การพนันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการถูกจับกุมเยาวชนในวงพนัน
แม้ว่าเยาวชนมิได้เล่นการพนันก็ตาม นอกจากนี  ควรกระตุ้นให้สถานศึกษาก้าหนดแนวทางการใช้เวลาว่างใน
ระหว่างอยู่ในโรงเรียนของเยาวชนให้เกิดประโยชน์ 
 
 5. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าการเล่นพนันของกลุ่มกรณีศึกษาที่ถูกจับกุม มักเป็นกรณีท่ีไม่ร้ายแรง ถูกจับกุมใน
ฐานะผู้เล่น และมักจะไม่ประสบปัญหาจากการเล่นพนัน นอกเหนือจากการถูกจับกุมที่กลายมาเป็นปัญหา
ส้าหรับเขา ดังนั น ในการวิจัยครั งต่อไป ควรศึกษากลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเล่นพนันโดยเฉพาะ 
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1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การเล่นพนันในสังคมในสังคมไทยในปัจจุบัน ได้กระจายในวงกว้างและลุกลามไปสู่เด็กและเยาวชน
มากขึ น จากรายงานประจ้าปี 2559 ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันชี ว่า “เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเข้าสู่การ
เล่นการพนันได้เร็วขึ น” โดยพบว่า วัยรุ่นเริ่มเล่นพนันที่อายุเฉลี่ย 22 ปี อายุต่้าสุดที่เคยเล่นพนันครั งแรก คือ 
7 ปี โดยประเภทการพนันที่เริ่มเล่นในครั งแรกมีสัดส่วนใกล้เคียงกันใน 3 อันดับแรก คือ หวยใต้ดิน ไพ่ และ
สลากกินแบ่งรัฐบาล อยู่ที่ร้อยละ 35.3, 25.2 และ 23.9 ตามล้าดับ (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 2559: 43)    
โดยเฉพาะการพนันบอลของนักศึกษาต้องจับตามองและเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะวัยรุ่นชายอายุ 15-
20 ปี  วสันต์ ปัญญาแก้ว (2559: 95) กล่าวว่าการเล่นพนันบอลของวัยรุ่นชายสัมพันธ์กับสังคมสมัยใหม่ ที่
เน้นความเป็นสังคมแบบปัจเจกแข่งขันรวมทั งการสร้างกลุ่มเพ่ือนและหลีกหนีความจ้าเจน่าเบื่อหน่ายใน
ชีวิตประจ้าวัน ทั งนี  ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2559:138) ได้ศึกษาเรื่อง “เยาวชนไทยกับการ
เล่นพนันทายผล ฟุตบอลยูโร 2016” พบว่า “การแข่งขันฟุตบอลทุกนัดส้าคัญมีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนก้าวเข้า
สู่เส้นทางสายพนัน ด้วยคุณสมบัติ ‘ง่าย-กระตุ้น –ลุ้นถี่’ มีสื่อชี ช่อง คนรอบข้างเล่นพนันบอลกลุ่มเพ่ือน ให้
การยอมรับ และช่องทางเล่นพนันเข้าถึงง่าย ยุคนี เยาวชนนิยมเล่นพนันบอลผ่านระบบออนไลน์ ที่น่าเป็นห่วง
คือ เยาวชนที่ตอนเปิดฤดูกาลแข่งขันตั งใจจะไม่เล่นพนันยังเปลี่ยนใจมาเล่นพนันบอลยูโรมากถึงร้อยละ 8.3” 
และ “เยาวชนไทยมีแนวโน้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลกันมากขึ น ปัจจัยเงื่อนไขส่วนหนึ่งมาจากการมีคน
แวดล้อมที่เล่นพนันบอล การมีช่องทางการเล่นที่เข้าถึงง่าย และมีข้อมูลช่วยตัดสินใจจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
เว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่เป็นเสมือน ‘คู่มือเล่นพนัน’ เพ่ิมความมั่นใจในการเล่นพนัน รวมถึงการมี
ทัศนคติที่สุ่มเสี่ยงต่อการเล่นพนันทายผลฟุตบอลของเยาวชนเอง” (2559: 145) 

ทั งนี  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2558) ได้รายงานสถานการณ์การเล่นการพนันในสังคมไทยที่
น่าสนใจจาก 7,018 ตัวอย่างทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเก่ียวกับการพนันของวัยรุ่น โดยพบว่า กลุ่มวัยรุ่น (อายุ
ระหว่าง 15-19 ปี) มีประสบการณ์การเล่นการพนันโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 39.4 และมากกว่าร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมดมีประสบการณ์การเล่นการพนันครั งแรกในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั่นเองคือมีอายุไม่ถึง 
20 ปี  และเริ่มเล่นการพนันครั งแรกตั งแต่อายุ 7  ปี แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นพนันคือคนที่มีอายุมากกว่า 
20 ปี โดยกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปีมปีระสบการณ์เล่นการพนันโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 81 ผู้
เล่นการพนันส่วนมากมีการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63 และร้อยละ 57  มีรายได้ต่้า
ว่า 10,000  บาท ประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52 มีประสบการณ์การเล่นพนัน
มากกว่า ร้อยละ 70 และภาคอีสานจะเป็นภาคที่มีคนเล่นการพนันมากกว่าทุกภาค จากสถิติดังกล่าว ท้าให้การ
พนันในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง และหลายฝ่ายเห็นความส้าคัญและมองหาวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการคุ้มครองและป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน 

ส้าหรับการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้ที่มีปัญหาการติดพนันขั นรุนแรง (Pathological Gamblers) ที่พบว่า 
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เยาวชนเริ่มเล่นการพนันตั งแต่เด็กและสามารถเข้าถึงการพนันที่ถูกกฎหมายและมีข้อจ้ากัดทางกฎหมายได้
สะดวกหลากหลายทาง และที่ส้าคัญคือ มีผู้ปกครอง เพียงร้อยละ 5 ที่พยายามจะหยุดบุตรหลานของตัวเอง
จากพฤติกรรมการพนัน “แม้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปข้องแวะกับการพนันไม่ได้มีปัญหาการติด
พนัน แต่ก็พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจากการพนันในอัตราสูงถึงร้อยละ 3-8 ซึ่งสูงกว่าผู้ใหญ่”         (ธี
รารัตน์ พันทวี วงส์ธนะเอก,2559: 64) ด้วยปัญหาดังกล่าวประเทศเหล่านี ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการพนัน
เพ่ือป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ น (ธีรารัตน์ พันทวี วงส์ธนะเอก, 2559) หรือในประเทศไทยเอง ก็ได้ตระหนัก
ในปัญหาเด็กและเยาวชนกับปัญหาการพนันเพ่ือหาทางแก้ไขเช่นกัน อาทิ ควบคุมการโฆษณาที่มีเนื อหา
เกี่ยวกับการเสี่ยงโชค การปราบปรามการพนันออนไลน์ โดยรัฐจ้าเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบอย่าง เข้มงวด เปิด
พื นที่สร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือสนองต่อนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การขยายบริการ
เพ่ือให้ค้าปรึกษา และบรรเทาปัญหาจากการพนัน โดยอาจด้าเนินการได้หลายวิธีเช่น การแจกคู่มือ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การให้ค้าปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็นต้น (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 2559:74)  

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาจ้านวนหนึ่งพบว่า การพนันหากไม่เกิดปัญหาก็ไม่จ้าเป็นที่รัฐหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องวิตกกังวล เพราะเป็นเพียงสิ่งที่สร้างความบันเทิงหรือความตื่นเต้นเร้าใจในชีวิตประจ้าวัน รวมทั ง
เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมด้วยซ ้าไป เช่น เล่นเพ่ือความสนุกสนานกับเพื่อนๆหรือ
อยากลองเล่น บางครั งบางครา เป็นต้น เช่น บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2556) ทีพ่บว่า วัยรุ่นมองเรื่องการพนัน
ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นการพนันในระดับค่อนข้าง
บวก ทั งนี มาจากฐานคิดเรื่องการชอบการเสี่ยงโชคของคนไทย มีประสบการณ์ในการเล่นการพนันมาก่อน โดย
อาจจะรู้ว่าไม่มีใครประสบความส้าเร็จได้จากการพนันและการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตาม เข้าข่าย “รู้ทั งรู้ว่าไม่ดี 
แต่ก็ยังท้า” สื่อออนไลน์ สื่อสมัยใหม่ และกลุ่มเพ่ือน รวมทั งปัจจัยด้านประชากร เช่น เพศ รายได้ และ
สถานศึกษา ต่างเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เล่นการพนัน   

การศึกษาจ้านวนมากพบว่า การเล่นการพนันของวัยรุ่นส่งผลกระทบตามมาอย่างมาก ที่พบเห็นทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คณะ, 2542) มีการศึกษาพบว่า การติดการพนันใน
วัยรุ่นนั นเกิดก่อนการเป็นวัยรุ่นด้วยซ ้าไป หรือเริ่มต้นของการเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องให้ติดการพนัน
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการถูกกระตุ้นด้วยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเข้าถึงการพนันได้
ง่ายมากขึ น ซึ่งบริบทความสังคมแวดล้อมของวัยรุ่นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส้าคัญมากท่ีส่งเสริมการเล่นการพนัน
ของพวกเขาและท้าให้พวกเขามีปัญหาการติดการพนัน เช่น บริบทที่สร้างความวิตกกังวล การสิ นหวังในชีวิต
ในชีวิต การสูญเสียบุคคลส้าคัญในชีวิต สถานการณ์ที่ท้าให้เกิดการขาดความยับยั งชั่งใจ การต่อต้านสังคม และ 
ความด้อยความสามารถในการเรียนรู้ เป็นต้น (Blaszczynski and Nower, 2002; ธีรารัตน์ พันทวี วงส์ธนะ
เอก, 2559; Messerlian and Derevensky, 2005) อีกทั งพบว่าการเล่นการพนันที่ไม่เป็นปัญหาในตอนแรก
สามารถวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัญหาการติดพนันได้ในระยะต่อมา ซึ่งจะเร็วหรือช้านั นขึ นกับ
เงื่อนไขของแต่ละคน หรือบริบทแวดล้อมของความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจของคนๆนั น 
นอกจากนั น การติดการพนันจนน้ามาสู่ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของวัยรุ่นมาจากบริบททางสังคมที่มีความ
เสี่ยงและการขาดกระบวนการพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical thinking) หรือการคิดแบบรอบคอบ
ไตร่ตรอง (Reflexive thinking) (Korn and Shaffer, 1999) ประเด็นที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของวัยรุ่นที่ติด
การพนันคือ มีช่องว่างระหว่างการเล่นการพนันแบบไม่เป็นปัญหาและการเล่นการพนันแบบเกิดปัญหา 
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กล่าวคือ วัยรุ่นส่วนมากเล่นการพนันเพ่ือความสนุก หรือนานๆ ครั งจึงเล่น แต่ วัยรุ่นจ้านวนหนึ่งเล่นเป็น
ประจ้า เช่น พบว่า วัยรุ่นที่เล่นพนันอาทิตย์ละครั งมีแนวโน้มและมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นผู้ติดการพนันได้
มาก ซึ่งมักเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะพยายามหาทางออกจากปัญหาบางอย่างในชีวิตหรือต้องการตอบ สนองความ
ต้องการทางกายภาพของพวกเขา นอกจากนี วัยรุ่นที่ติดการพนันมักหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องการพนันเสมอๆ จน
ส่งผลต่อการนอนหรือการพักผ่อนหย่อนใจและการติดการพนันของวัยรุ่นส่งผลต่อปัญหาอ่ืนๆ เช่น การติด
เครื่องดื่มมึนเมา บุหรี่ ยาเสพติด และน้ามาสู่การถูกจับกุม (Gupta and Pinzon, 2012) 

จากข้อมูลสถิติการจับเด็กและเยาวชนข้อหาเกี่ยวกับการพนันพบว่านับตั งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 
พบว่าเด็กอายุ 8-15 ปี มีร้อยละ 0.11 ส่วนระหว่างอายุ 16-18 ปี มรี้อยละ 1.07 แต่เพ่ิมมากขึ นในกลุ่มเยาวชน
อายุระหว่าง 19-25 ปีซึ่งพบว่ามีถึงร้อยละ 9.76  (ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ, 2560) เมื่อพิจารณาสถิติจ้านวน
และร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการกระท้าผิด พรบ.การพนัน และด้าเนินการผ่านสถานพินิจ 
พบว่าพื นที่ในจังหวัดอีสานตอนล่างมีสถิติค่อนข้างสูงและมิได้ลดลงเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 สถิติการจับกุมเปรียบเทียบคดี พรบ. การพนัน ปี 2558-2560 

หน่วยงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
จ้านวน
คดี
ทั งหมด 

จ้านวน
คดี 
พรบ.
การพนัน 

ร้อยละ จ้านวน
คดี
ทั งหมด 

จ้านวน
คดี 
พรบ.
การพนัน 

ร้อยละ จ้านวน
คดี
ทั งหมด 

จ้านวน
คดี 
พรบ.
การพนัน 

ร้อยละ 

สถานพินิจ
อุบลราชธาน ี

939 101 10.76 967 88 9.10 223 14 6.28 

สถานพินิจ
ยโสธร 

254 22 8.66 227 13 5.73 57 3 5.26 

สถานพินิจ 
อ้านาจเจรญิ 

242 17 7.02 354 20 5.65 42 - - 

สถานพินิจ
นครราชสมีา 

1258 78 6.05 602 46 4.85 238 3 1.26 

ที่มา: ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (2560) * ข้อมูลปี 2560 ไม่ใช่ข้อมูลทั งปี 
 

ภาคอีสานตอนล่างหลายจังหวัด มีสถิตกิารเล่นพนันออนไลน์และการจับกุมการพนันในปริมาณที่สูงกว่า
จังหวัดอ่ืนๆ โดยรอบ โดยเฉพาะวัยรุ่นกับการพนันบอลและอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่เยาวชนเล่นพนันบอล
มากที่สุดในภาคอีสาน  (สุชัย  เจริญมุขยนันท, 2556) นอกจากนี  ภายใต้บริบทการเป็นสังคมชนบทอีสานใหม่
ทีพ่่อแม่ไม่ได้อยู่ดูแลลูก ออกไปท้างานต่างถ่ิน สังคมที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากขึ นทั งผ่านการศึกษาแบบ
สมัยใหม่ อาชีพการเกษตรที่พ่ึงพาตลาดและเมือง การย้ายถิ่นของคนในชุมชน  (จามะรี เชียงทอง และคณะ 
2554)  และผสมผสานกับวัฒนธรรมการเล่นการพนันที่ด้ารงอยู่ในสังคมชาวบ้านมายาวนาน ปัจจัยเหล่านี 
ส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้าถึงการเล่นการพนันได้ง่ายมากยิ่งขึ น ดังนั น ค้าถามหลักของการวิจัย
คือ เหตุใดเยาวชนในอีสานตอนล่างจึงมีสถิติถูกด้าเนินคดีพนันและเข้าไปสู่กระบวนการของสถานพินิจ อย่าง
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ต่อเนื่อง โดยสถิติดังกล่าวไม่ลดลงแต่อย่างใดในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีการอย่างไร
ในการจัดการรับมือและแก้ไขปัญหาภายหลังเยาวชนถูกด้าเนินคดี เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจาก
การติดพนัน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการเล่นพนัน บริบทแวดล้อมและเงื่อนไขที่ท้าให้วัยรุ่นเกิด
แรงจูงใจในการเล่นพนัน จนกระท่ังถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการด้าเนินคดี 

2) เพ่ือศึกษาการด้าเนินงานและบทบาทของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ทั งระหว่างที่อยู่ในกระบวนการด้าเนินคดีและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นหลังเสร็จสิ นคดี 

3) เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของวัยรุ่น 
 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้ชุดความรู้ที่เกี่ยวกับการพนันในวัยรุ่นที่ถูกจับกุมด้าเนินคดี 
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันวัยรุ่นติดการพนัน รวมทั งแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

วัยรุ่นที่ติดพนัน 
3) ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพนันผ่านบทความวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
1.4 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยนี ใช้ค้านิยามเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ทีร่ะบุว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุยังไมเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แตยังไมถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  
 การคิดแบบมีวิจารณญาณ หมายถึง หนทางหรือวิธีการที่เยาวชนชอบใช้ในการรับรู้ เก็บรวบรวม 
ประมวล ท้าความเข้าใจ จดจ้าข่าวสารที่ได้รับและใช้ในการแก้ปัญหารวมทั งการปฏิเสธสิ่งเร้า ความคิดท่ีมี
เหตุผล เพ่ือตัดสินใจที่จะเชื่อหรือตัดสินใจที่จะท้าสิ่งต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นความคิดระดับสูง 
 การคิดแบบไตร่ตรอง หมายถึง การใช้ความคิดพิจารณาทบทวน ย้อนกลับไปมา  ตั งค้าถาม
ตรวจสอบข้อสรุป ความคิด และ การตัดสินใจของตนเองว่ามีความถูกต้อง มีเหตุผล  มีความเหมาะสมและมี
คุณธรรม เพ่ือพิจารณาทางเลือก และใคร่ครวญถึงผลลัพธ์ของการกระท้าได้   
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สถานพินิจ  หมายถึง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 ศาล  หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัว 
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บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

เพ่ือท้าความเข้าใจสภาพแวดล้อมและบริบทที่เป็นเงื่อนไขส้าคัญและการขาดความยับยั งชั่งใจ จนท้า
ให้วัยรุ่นเข้าสู่การพนันและถูกจับไปอยู่ในสถานพินิจ งานศึกษานี จึงใช้แนวคิดวัยรุ่นกับการพนัน เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทและการขาดความคิดแบบยับยั งชั่งใจและการเล่นการพนันของ
วัยรุ่นจนน้ามาสู่ปัญหาการถูกจับกุมและเข้าสู่สถานพินิจ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยจ้าแนกรายละเอียดดังนี  

2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับการพนัน (Adolescences and gambling) 
2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับการพนัน 

 
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับการพนัน (Adolescences and gambling) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 นิยามความหมายของการพนัน (Gambling) ว่า
หมายถึง “เล่นเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนใดโดยอาศัยความฉลาด ความช้านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั ง
โชค ด้วย การเล่นเช่นนั นเรียกว่า การพนัน1 ” (2543: 756) ส่วน มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ (2556: 1) นิยาม
ว่า 

                                                 
1  ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไมไ่ด้ก้าหนดนิยามการพนันไว้ โดยตามมาตรา 4 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การพนันประเภทห้ามเดด็ขาดได้แก่ การเล่นตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบญัญัติ  การพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมี 28 ชนดิ 
คือ 1.หวย ก.ข. 2.โปปั่น 3.โปก้า 4.ถั่ว 5.แปดเก้า 6.จับยี่กี 7.ต่อแตม้ 8.เบี ยโบกหรือคู่คีห่รืออีโจ้ง 9.ไพ่สามใบ 10.ไม้สามอัน 
11.ช้างงาหรือป๊อก 12.ไมด้้าไม้แดงหรือปลาด้าปลาแดงหรืออีด้าอีแดง 13.อีโปงครอบ 14.ก้าตัด 15.ไม้หมุนหรือล้อหมุนทุกๆ 
อย่าง 16.หัวโตหรือทายภาพ 17.การเล่นซึ่งมีการทรมานสตัว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูกหรือวางยาเบือ่ยาเมา ให้สัตว์ชนหรือ
ต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งขันหรือการเล่นอ่ืนๆ ซึง่เป็นการทรมานสัตว์อันมลีักษณะคล้ายกับท่ีว่ามานี  18.
บิลเลยีดรู ตีผี 19.โยนจิ่ม 20.สี่เหงาลัก 21.ขลุกขลิก 22.น ้าเต้าทุกๆ อย่าง 23. ไฮโลว์ 24.อีก้อย 25.ปั่นแปะ 26. อีโปงซัด 27.
บาการา 28.สล๊อตแมชินการเล่นอันระบุไว้ในบญัชี ก. ประเภทนี  ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น
โดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานท่ีใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิด
ใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการพนัน ฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การอนุญาต
กระท้าได้ยาก จึงมีผลเท่ากับไม่อนญุาตให้จัดใหม้ีการเล่นในตัว และประเภทที่สองคือ การพนันประเภทอนุญาตได้แก่ การเล่น
ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตกิารพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมี 28 ชนิด คือ 1.การเล่นต่างๆ ที่ใหส้ัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น 
ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากท่ีกล่าวมาในอันดับ 17 แห่งบัญชี ก. 2.วิ่งวัวคน 3.ชกมวย มวยปล ้า 4.แข่งเรือพุ่ง 
แข่งเรือล้อ 5.ชี รูป 6.โยนห่วง 7.โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 8.ตกเบด็ 9.จับสลากโดยวิธีใดๆ 10.ยิงเป้า 11.ปา
หน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ 12.เตา๋ข้ามด่าน 13.หมากแกว 14.หมากหัวแดง 15.บิงโก 16.สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการ
เล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน หรอืประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ่ง 17.โตแตไลเซเตอร์ส้าหรับการเล่นอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 18.สวีปส้าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 19.บุ๊กเมกิ งส้าหรับการเล่นอยา่งใดอย่างหนึ่ง 20.ขายสลากกินแบ่ง สลากกิน
รวบหรือสวีปซึ่งไม่ใช่ออกในประเทศไทย แตไ่ด้จดัให้มีขึ นโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีจัดนั น 21.ไพ่นกกระจอก ไพต่่อ
แต้ม ไพ่ต่างๆ 22.ดวด 23.บิลเลียด 24.ข้องอ้อย 25.สะบ้าทอย 26.สะบ้าชุด 27.ฟุตบอลโต๊ะ 28.เครือ่งเล่น    ซึ่งใช้เครื่องกล 
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หมายถึง “เป็นการทายผลแพ้ชนะหรือการวางเดิมพันในผลเกมการแข่งขันหรือเหตุการณ์” การนิยามดังกล่าว
สะท้อนว่าการพนันเป็นเกมของการยั่วยุให้เกิดความอยากเล่นอยากลองและกระตุ้นอารมณ์ให้มีความต้องการ
เล่นปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใดก็ตาม หรืออยู่ในสภาวะ
เสี่ยงหรือไม่เสี่ยง หรือได้หรือเสียก็ตาม ซึ่ง มธุรดา สุวรรณโพธิ์ (คมชัดลึก, 2560) ระบุว่าคนไทยร้อยละ 70 
เล่นการพนันแบบข้าๆ สนุกสนาน โดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะน้าไปสู่การติดพนันและจะมี
ปัญหาสุขภาพจิตตามมา ดังนั นการติดพนันมีผลกระทบอย่างร้ายแรง ไม่ต่างอะไรจากการติดยาเสพติด การ
เล่นการพนันมีโทษเนื่องจากเป็นการปลูกฝังนิสัยและก่อให้เกิดภาวะเสพติด (Griffiths & Wood, 2001)  ซึ่งผู้
ที่ติดการพนันมักจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว หงุดหงิดง่าย มีอาการซึมเศร้า แม้จะรู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี 
เล่นแล้วมีหนี สิน แต่สมองจะสั่งให้ไปเล่น ทั งนี การติดพนันเลิกง่ายกว่าการติดยาเสพติด ทางออกคือต้องรีบ
รักษา เพ่ือน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ส้าคัญคนใกล้ชิดต้องให้ก้าลังใจ และหมั่นสั่งเกตพฤติกรรม  
การเสพติดการพนัน ถ้าไม่ได้เล่นพนันจะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย ลืมภารกิจส้าคัญของตนเอง มีปัญหา
การสุขภาพ พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่กินอาหาร ร่ายกายอ่อนแอ มีโอกาสป่วยง่าย พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง มี
ภาวะซึมเศร้า เจ็บป่วยทางจิตร่วมด้วย ซึ่งเป็นพฤติกรรมความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งเรียกว่า Pathological 
Gambling หรือโรคติดพนัน ที่มีผลต่อการพัฒนาสมอง (ไทยโพสต์, 2559)  

พฤติกรรมของการติดพนันนั น  โดยทั่วไปจะพิจารณาจากความต่อเนื่องของการเล่นพนันที่ขยายจาก
ความสามารถในการควบคุมการเล่นพนันได้ไปสู่ปัญหาในการติดพนัน (Corless & Dickerson 1989; 
Volberg 1994; Brown & Coventry 1997) ซึ่ง Darbyshire & Oster (2000: 187) เห็นว่า การนิยามว่าเป็น
ผู้ที่ติดการพนันนั น ต้องพิจารณาจากการที่พวกเขาเล่นการพนันจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้และมี
ผลกระทบต่อชีวิตของผู้นั นในหลายทาง  ซึ่งผลการศึกษาชี ให้เห็นว่า ปัญหาการติดพนันก่อให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพอย่างมาก  โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ นกับสมาชิกในครอบครัว (Lesieur & 
Rosenthal 1991: 19) ทั งผลกระทบทางด้านอารมณ์ ความเครียดที่เกิดจากการโต้เถียง หรือความขัดแย้ง ที่
อาจน้าไปสู่การหย่าร้าง หรือปัญหาด้านการเงิน ปัญหาการท้าร้ายร่างกาย (Abbott & Cramer, 1993; 
Heineman,1994; Orford, 1994; Volberg, 1994) 

นอกจากนี   ยังมีการศึกษาถึงผลกระทบของลูกท่ีพ่อแม่ติดการพนันว่า เด็กในครอบครัวที่พ่อแม่ติด
พนันมักมีปัญหาในการเรียน  พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ขาดความสนใจและความเกี่ยวข้องในพัฒนาการของลูก
ท้าให้เกิดความตึงเครียดขึ นในครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
อาจท้าให้เกิดการใช้ความรุนแรงทั งทางร่างกายและวาจา (Hogan 1997) ท้าให้เด็กมีทักษะในการจัดการ
ความเครียดของตนเองต่้า การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีน้อยลง และมีความสามารถในการดูแลตนเองด้อยลง 
(Jacobs et al, 1989) เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาด้านการพนันอาจสับสนกับพฤติกรรมการแสดงออก
ของพ่อแม่ อาจกลายเป็นเด็กที่แยกตัวจากสังคม รู้สึกถูกทอดทิ ง โกรธ ซึมเศร้าหรืออาจน้าไปสู่การฆ่าตัวตาย 
(Abbott et al., 1995; Jacobs et al, 1989) 
                                                 

พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดท่ีใช้เล่นโดยวิธีสมัผสั เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใด ซึ่งสามารถ
ท้าให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่กต็าม (อ้างใน 
http://www.thaihealth.or.th/Content/20944) 
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เด็กในปัจจุบันมีความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity) ช้ากว่าในอดีต ศรีเรือน แก้วกังวาล (2540: 19) ระบุว่า
การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นเดิมคือ อายุ 12-21 ปี แต่เนื่องจาก ปัจจุบันเด็กต้องเรียนในสถาบันการศึกษานาน
ขึ น จึงต้องยืดเวลาการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถหาเลี ยงตัวเองได้ออกไปอีก ดังนั น ความเป็นวัยรุ่น 
จึงได้ขยายออกไปเป็นช่วงอายุ 12-25 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ช่วงอายุ 12-15 ปีเป็นช่วงวัยรุ่น
ตอนต้น เริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น ยังมีพฤติกรรมค่อนไปทางเป็นเด็ก ร่างกายจะมีการเจริญเติบโตทางเพศ
อย่างสมบูรณ์ ทั งเพศชายและหญิง 2) ช่วงอายุ 16-18 ปี เป็นระยะวัยรุ่นตอนกลางเป็นวัยรุ่นที่แท้จริง 
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 3) ช่วงอายุ 19-25 ปี เป็น
ระยะวัยรุ่นตอนปลาย มีพฤติกรรมเป็นผู้ใหญ่มากขึ น 

มุมมองด้านจิตวิทยา ได้อธิบายพฤติกรรมของวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
พัฒนาการทางการและอารมณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งท้าให้พวกเขาต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มาก ท้าให้มีความกังวล กดดัน เครียดและฉุนเฉียวได้ง่าย และมักมีอารมณ์ท่ียังไม่มั่นคงเป็นอย่างยิ่ง (โยธิน 
ศันสนยุทธ, 2533: 191-192) นอกจากนี  พวกเขามักมีความหวั่นไหวไปกับสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระตุ้นได้
ง่าย โดยมักขาดความยั งคิด เอาแต่ใจตนเอง เป็นหลัก และเน้นการเลียนแบบคนบางกลุ่มที่ชักน้าได้ง่าย พวก
เขามักแสดงออกทางพฤติกรรมโดยขัดกับบรรทัดฐานของสังคม หรือมีลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ค่านิยมบางอย่างในสังคมได้ง่าย เช่น การติดยาเสพติด และการเล่นการพนัน เป็นต้น (สุชา จันทน์เอม, 2533) 
อีกทั งบางครั งมีความประพฤติไม่เหมาะสม เป็นปรปักษ์กับคนอ่ืน ชอบท้าร้ายตัวเองและละเมิดศีลธรรม 
รวมทั งท้าลายสังคม  ละเมิดบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviance) และนักคิดสาย
พฤติกรรมการเบี่ยงเบนมักอธิบายการติดการพนันของวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางสังคมแบบหนึ่ง 
(Bisanze and Bisanze, 1983)  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น แบ่งออกได้ 4 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยทางพันธุกรรม มี  2 ลักษณะ คือ การถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ 

จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน ได้แก่ การสืบเนื่องลักษณะต่างๆ ที่เป็นลักษณะเด่นประจ้าตัว ซึ่งการถ่ายทอดทาง
นี เอง ท้าให้มนุษย์มีลักษณะทางร่างกายแตกต่างกันออกไป และความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์กับพฤติกรรม
แสดงออก ลักษณะการถ่ายทอดหลายประการมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เช่น พฤติกรรมเปิดเผย ชอบสังคม 
หรือเป็นคนเก็บตัว กรรมพันธุ์มีส่วนก้าหนดด้วยเช่นกัน และจากการทดลองด้านสติปัญญา พบว่า ระดับ
สติปัญญาของเด็กจะมีส่วนสัมพันธ์ระดับสติปัญญาของพ่อแม่ ประมาณร้อยละ 0.5 และพันธุกรรมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออก  

2) ปัจจัยทางจิตวิทยา คือ อารมณ์และพฤติกรรมวัยรุ่น อารมณ์วัยรุ่นมักจะเกิดขึ นได้ง่าย เร่าร้อน
รุนแรง บางทีสาเหตุเพียงเล็กน้อยอาจท้าให้วัยรุ่นถึงกับฆ่าตัวตายได้เช่น การที่พ่อแม่ ห้ามเท่ียวห้ามคบเพ่ือน
บางคน และเปลี่ยนแปลงง่ายเช่น มีอารมณ์โกรธ และดีใจในเวลารวดเร็ว ขาดการควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ อารมณ์บางชนิด โดยเฉพาะอารมณ์ผิดหวัง บางครั งอารมณ์ลดความรุนแรงลงไป แต่ยังคงค้างอยู่ให้ให้
จิตใจเศร้า ว้าเหว่ อาจเกิดความเครียดได้ ส่วนด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมวัยรุ่น เกิดจากการผสมผสานของ
องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์สติปัญญา  และสังคม บุคลิกภาพเป็นผลงานของความคิด 
ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง จากการประเมินจากความคิดตนเอง และประเมินจากความเข้าใจคนอ่ืนที่มีต่อ
ตน (ปรีชา คัมภีรปกรณ์, 2532) สาเหตุของกระท้าผิดของเด็กและเยาวชน พบว่า เกิดจากความสนุกสนาน คึก
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คะนองในกลุ่มเพ่ือน ท้าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเห็นเพื่อนท้าก็ท้าตามและไม่  ่ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเอง
กระท้านั นเป็นสิ่งที่ผิด ไม่มีวุฒิภาวะในการควบคุมตนเองและต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคม (ญาณิศชา สงค์
อยู่, 2559) 

3) ปัจจัยทางสังคม  ครอบครัวที่ดีนั นสมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี ท้าให้วัยรุ่นปรับตัวได้ดี   
พ่อแม่มีความเข้าใจลักษณะธรรมชาติความต้องการของวัยรุ่น เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งจะท้าให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่
จะรับพฤติกรรมที่ดี นอกจากนี  ครอบครัวที่เลี ยงดูแบบประชาธิปไตย วัยรุ่นจะเป็นตัวของตัวเอง ฉลาดรอบรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ หากครอบครัวที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับค้าอธิบาย อธิบายและตัดสินใจท้าให้วัยรุ่นพัฒนา
ไปในทางที่ดี คนในครอบครัวสอนให้เด็กวัยรุ่นรู้จักสิทธิและหน้าที่ มีการอบรมสั่งสอนวัยรุ่นเรียนรู้ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานของกลุ่ม พ่อแม่มีเจตคติท่ีดีต่อลูก ครอบครัวไม่ใช้มาตรฐานผู้ใหญ่ตัดสินพฤติกรรมเด็ก พ่อแม่ไม่
ดุด่า วิจารณ์หรือท้าโทษ เมื่อเด็กอยากรู้อยากเห็น อยากมีอิสรภาพ ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเรื่องอุดมการณ์ของเด็กท่ี
มีต่อตนเอง พ่อแม่ตระหนักถึงอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น เมื่อมีน้องใหม่เด็กอาจอารมณ์ฉุนเฉียว ไม่ค่อยร่วมมือและ
อาจทะเลาะวิวาทกัน เพราะเด็กสนใจเพื่อนมากกว่าสมาชิกในครอบครัว 

ครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก บรรยากาศในครอบครัวพ่อแม่เป็น
ประชาธิปไตยท้าให้ลูกมีความอบอุ่นกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ลูกมีความสุข รักครอบครัว มี
พฤติกรรมไปในทางที่ดีถ้าตรงกันข้ามคือ เข้มงวด เต็มไปด้วยกฎระเบียบ ลูกก็มีพฤติกรรมเก็บกด ไม่แสดง
ความเห็น หลบหนีเบื่อครอบครัว อาจคบเพ่ือนเกเร เสพยาเสพติดก็เป็นได้ การอบรมเลี ยงดู พ่อแม่ที่คอยให้
ก้าลังใจเอาใจใส่ ลูกจะแสดงพฤติกรรมดี หากบ้านขาดความอบอุ่นวัยรุ่นก็จะพยายามหาเพ่ือนนอกบ้าน หาก
เพ่ือนไม่ดีอาจเป็นคนมีปัญหาได้ พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก อยู่ใกล้ชิดลูกวัยรุ่น เขาก็จะรักบ้าน และมี
โอกาสที่จะรับเอาพฤติกรรมที่ดีนั นได้ 

4) ปัจจัยทางกายภาพ  ประกอบด้วยปัจจัยทางบ้าน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยทางบ้านในลักษณะ
ของสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และบรรยากาศในครอบครัว และปัจจัยทาง
กายภาพ ได้แก่จ้านวนสมาชิกขนาดบ้าน สภาพแวดล้อมและอ่ืนๆ เช่น เครื่องอ้านวยความสะดวก เครื่อง
บันเทิง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในฐานะปัจจัยแวดล้อม แออัด นักเรียนมีแนวโน้ม ที่จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น
ก้าวราว ติดยาเสพติด หรือมีความผิดทางเพศ นอกจากนี ยังมีปัจจัยทางโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
วัยรุ่น ได้แก่ ประเภทของโรงเรียน  ขนาดโรงเรียน  ชื่อเสียงของโรงเรียน และสภาพแวดล้อม ที่มีผลทั งในด้าน
การส่งเสริมพฤติกรมที่ดีและยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ เช่น โรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยโรงแรม แหล่ง
อบายมุข เป็นส่วนยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน นักเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมักแสดงตัว และมีพฤติกรรม
ไปในทางตรงกันข้าม ประการสุดท้ายคือ ปัจจัยทางชุมชน ชุมชนจะมีองค์ประกอบทั ง 3 ส่วน คือ บ้าน โรงเรียน 
และชุมชน วัยรุ่นอาจมีพฤติกรรมแตกต่างไปตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี คือ ประเภทของชุมชน ขนาดของ
ชุมชน ที่ตั งของชุมชน พฤติกรรมที่แตกต่างขึ นอยู่กับลักษณะทั ง 3 เพราะพฤติกรรมมีแหล่งที่มาจากพันธุกรรม
และสภาพแวดล้อม (ปรีชา คัมภีรปกรณ์, 2532) แต่ละระบบมีส่วน สร้างพฤติกรรมของบุคคลและอาจถูก
เปลี่ยนแปลงได้จากคนในระบบนั นๆ ด้วย มนุษย์ที่พัฒนาหรือ เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมมี
พฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปด้วย (Bronfenbrenner, 1979) 

รายงานวิจัยเรื่อง “Neurobiology of the development of motivated behaviors in 
adolescence: A window into a neural systems model” โดย โมนิก เอิร์นส และคณะ (อ้างใน มูลนิธิ



9 
 

สดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556: 4) พบว่า วัยรุ่นยังเป็นวัยที่ขาดความยังยั งชั่งใจมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจาก “สมองส่วน
หน้าที่เกีย่วข้องกับกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่ใช้เหตุผลยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ ท้าให้วัยรุ่นมักตัดสินใจ
โดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล การพนันเป็นเกมที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้มากไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ใน
สถานการณ์ที่ได้หรือเสีย ดังนั นเด็กและเยาวชนจึงเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดการพนัน ได้ง่าย
และถอนตัวได้ยาก” 

ผลการศึกษาเพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2552 – 2556 ของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มปป.) พบว่า เด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดมักจะมาจาก
ครอบครัวที่มีปัญหาในด้านต่างๆ และขาดการอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม เช่น ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่
พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลบุตร ครอบครัวที่มีการศึกษาน้อย ไม่มีอาชีพและขาดโอกาสต่างๆ ทางสังคม ปัจจุบัน
แนวโน้มเด็กที่กระท้าความผิดมีอายุน้อยลง     ในขณะที่หากพิจารณาจากเกณฑ์ความสามารถในการรู้สึกผิด
ชอบตามหลักการทางการแพทย์แล้ว จ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก้าหนดเกณฑ์อายุผู้กระท้าความผิดที่
ไม่ต้องรับโทษเพ่ิมสูงขึ น ซึ่งการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื นที่ ปัญหาด้านสังคม และเศรษฐกิจ การท้างานก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการท้าผิดของเด็ก ใน
บางจังหวัดพ่อแม่จะอพยพไปหางานท้าในเมือง ปล่อยให้บุตรหลานอยู่กับปู่ย่าที่สูงอายุมากไม่สามารถอบรม
ดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง เด็กเหล่านี มักจะมีแนวโน้มไปกระท้าผิด อีกทั งในสังคมปัจจุบันให้ความส้าคัญกับ
ความทันสมัย และการบริโภคนิยม เด็กและเยาวชนบางคนหลงในวัตถุ ใช้สินค้าราคาแพงจากห้างสรรพสินค้า
ที่มาเปิดกิจการในต่างจังหวัด การกระท้าผิดของเด็กบางครั งเกิดจากลอกเลียนแบบ การเอาแบบอย่างที่ไม่ดี
จากผู้ปกครอง เพ่ือน คนรอบข้าง ภาพยนตร์ หรือการมีทัศนคติบริโภคนิยม การลอกเลียนแบบและเอาอย่าง
ตามกัน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการกระท้าผิด 

การพนันยังถูกศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์โดย สมประวิณ มันประเสริฐ (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
เล่นการพนันในประเทศไทยผ่านการจ้าลองทางเศรษฐมิติ พบว่า “การพนันเป็นสินค้าเสพติด (Addictive 
Goods) และ 'ความสุข' ที่ได้จากการเล่นการพนันมีส่วนส้าคัญในการก้าหนดว่า บุคคลจะเป็นผู้ที่เล่นการพนัน
หรือไม่  โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่เล่นการพนันเป็นผู้ที่เกลียดความเสี่ยง (Risk-averse Person) และรู้ตัวว่าตนเป็นผู้ที่
ติดการพนัน ดังนั น ผลการศึกษาจึงชี ไปในทิศทางที่สรุปว่า ผู้เล่นการพนันในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมเป็น 'ผู้เสพติดอย่างมีเหตุผล' (Rational Addiction Behavior) กล่าวคือ ผู้พนันได้ท้าการตัดสินใจ
เลือกบริโภคสินค้าการพนันอย่างมีเหตุผลโดยเปรียบเทียบ 'ต้นทุนส่วนบุคคล' (Private Cost) ทั งท่ีเกิดขึ นทันที 
เช่น เงินที่เสียจากการเล่นการพนัน หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสอื่นๆ ในอนาคต เช่น การออมและความเป็นไปได้
ของการมีทรัพย์สินที่ลดลงในอนาคต เปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการเล่นการพนัน นอกจากนั น ยังมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าบุคคลรอบข้าง (Peer Effects) ได้แก่ จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนและกลุ่ม
เพ่ือนมีส่วนส้าคัญอย่างยิ่งในการก้าหนดพฤติกรรมการเล่นการพนันของคนไทย อย่างไรก็ตาม คนเป็นโรคติด
การพนันจึงมีลักษณะคล้ายกับการเสพยาและติดยา ที่สภาพจิตใจมีความหมกมุ่นจดจ่อกับการพนันตลอดเวลา 
และขาดการยั งคิด ไม่มีจิตใจหรือความคิดที่จะท้ากิจกรรมอย่างอ่ืน นอกจากการเล่นการพนัน” 
 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับการพนัน 



10 
 

 2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการติดพนัน 
การศึกษาเก่ียวกับการพนันและวัยรุ่นนั นพบว่า การเล่นการพนันและติดการพนันนั นมาจากทั งปัจจัย

ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เช่น มธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2559) วิเคราะห์ว่าวัยรุ่นมักเป็นช่วงวัยที่มี
ความเสี่ยงสูงมากท่ีจะติดการพนันได้ง่ายและถอนตัวได้ยากโดยมีสาเหตุส้าคัญมาจาก (หนึ่ง) สื่ออินเตอร์เน็ต
ออนไลน์ที่มีโฆษณาต่างๆ จ้านวนมากมายที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายดาย  (สอง) กลุ่มเพ่ือนที่มักแนะน้าให้
ลองเล่นและสอดรับกับช่วงวัยที่อยากรู้อยากลอง (สาม)  ขาดเงิน หรือเดือดร้อนเรื่องเงิน เพ่ือน้ามาใช้
ตอบสนองต่อความต้องการทางวัตถุตามสมัยนิยม และ (สี่) เกิดจากสภาพปัญหาของครอบครัว เช่น ต้องการ
ประชดพ่อแม่ ต้องการหาเงินใช้เอง หรือ มีปัญหาทะเลาะกับครอบครัวและหนีออกจากบ้าน มูลนิธิสดศรี-
สฤษดิ์วงศ์ (2554) สรุปว่าสภาพแวดล้อมของวัยรุ่นเป็นปัจจัยส้าคัญมากที่สุดที่ท้าให้พวกเขาติดการพนัน เช่น 
แหล่งที่พักอาศัย พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันมีสภาพแวดล้อมใกล้บ้านที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่ีมักมี
การพนัน เช่น ร้าน โต๊ะสนุกและตู้ม้า มีนิตยสารฟุตบอลในร้านสะดวกซื อที่ตั งในแทบทุมมุมของโต๊ะบอลตั งอยู่
รอบๆ สถานศึกษาโดยมีเด็กเดินโพยบอลท้าหน้าที่กระตุ้นและชวนเล่นถึงในมหาวิทยาลัย โดยช่องทางที่ใช้รับ
ข้อมูลเล่นพนันบอล อันดับแรกคือ เว็บไซต์ รองลงมา ได้แก่ หนังสือพิมพ์กีฬา อินเทอร์เน็ต และทีวี (ไทยโพสต์
, 2559) 

นอกจากนี  ณัฐพงศ์ ส้าเภาแก้ว (คมชัดลึก, 2560) ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การพนันสามารถบุก
เข้าถึงห้องนอน โดยมีสื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือของกลุ่มธุรกิจพนันในการโฆษณาชักชวน ทั งรายการทีวี 
หนังสือพิมพ์ เฟสบุ๊ค ยูทูป เกม และแอพพลิเคชั่นในระบบมือถือ ทุกๆ ต้นเดือนและกลางเดือน มีการส่งข้อมูล
และพูดคุยผ่านสื่อโซเชียลในกลุ่มเด็กและเยาวชน ถึงเลขเด็ดเลขดัง สะท้อนให้เห็นว่าหวยใต้ดิน และสลากกิน
แบ่งรัฐบาล เป็นการพนันที่ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นการพนันแรกๆ ที่เด็กเยาวชนจ้านวนหนึ่ง
เข้าถึง ที่นอกเหนือจากการพนันฟุตบอลของเด็กและเยาวชน เพียงแต่ผ่านมาทางสื่อสมัยใหม่ด้วยรูปแบบของ
การล่อหลอกท่ีซับซ้อนมากขึ น  
 
 
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการเล่นพนัน 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อการเล่นพนันฟุตบอล ที่ Walker & Courneya (2006) 
อธิบายว่า ทัศนคติต่อการพนันเป็นตัวแปรที่คาดเดาการเกิดพฤติกรรมการเล่นการพนันได้ จากการศึกษา
พฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กลุ่มนักพนันมัธยมปลายและอาชีวศึกษา รอบ
ที่ 1  พบว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 42.7 มีทัศนคติว่าการเล่นพนันบอลไม่ใช่การเสี่ยงดวง เพราะ
ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ ร้อยละ 45.7 มองว่าการวางเดิมพันข้างทีมที่เชียร์เป็นการแสดงออกถึง
การเป็นแฟนบอลของทีมนั น ซึ่งสอดคล้องกับการส้ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของเยาวชนไทย 
ที่ระบุว่า เยาวชนมีทัศนคติต่อการพนันว่า การพนันเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย/คลายเครียดได้ 
รองลงมาคือ การพนันเป็นที่ฝังอยู่ในนิสัยลึกๆ ของคนไทย จึงไม่ควรมีการห้ามกัน และ การพนัน เป็นช่องทาง
ที่ดีในการหารายได้เข้ารัฐ/ประเทศได้ (ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, มปป.) และผลการศึกษาของ McMillen J. 
(1996) ที่สรุปว่า การพนันเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมท่ีปรากฏในหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่ง Raylu 
& Oei (2004) เห็นว่า การพนันมีความเก่ียวโยงกับความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะค่านิยมเรื่อง
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เชื่อโชคลางและอ้านาจดลบันดาล ซึ่งมีผลต่อนิสัยพนัน คือ เชื่อว่า การเสี่ยงโชคเป็นหนทางที่จะร่้ารวยได้ 
(วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์, 2558: 3) 

นอกจากนี  ผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อการเล่นพนันฟุตบอล ยังระบุว่า กลุ่มตัวอย่าง
ราวร้อยละ 60 ไม่เคยได้ยินได้ฟังการรณรงค์หรือถูกห้ามปรามไม่ให้เล่นพนันบอล เมื่อถามถึงบุคคลที่มีอิทธิพล
ที่จะห้ามปรามไม่ให้เล่นพนันบอล พบว่า 3 อันดับแรกคือ พ่อแม่ ผู้ปกครองร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ โรงเรียน 
วิทยาลัย ร้อยละ 15.1 และครู อาจารย์ ร้อยละ 14.7 กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 3 เคยมีประสบการณ์เล่นพนันทาย
ผลกีฬา และการพนันที่นิยมเล่นมากที่สุดคือ พนันฟุตบอล ที่น่าห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างที่เล่นพนันฟุตบอลร้อยละ 
26 เล่นทุกสัปดาห์ และ 2 ใน 3 ไม่กังวลว่าจะถูกจับหรือถูกลงโทษ (ไทยโพสต์ 2559)  

ข้อมูลภาคสนามของโครงการวิจัย “เยาวชนกับการพนัน: ปัจจัยเสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบ
ทางสังคม” โดย กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ และธีรโชติ ภูมิภมร (2560 อ้างใน CGS Team 2560) พบว่า การ
เติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการพนันได้สร้างรูปแบบ วิธีการ และทัศนคติใหม่ๆ เกี่ยวกับการพนัน เช่น 
การพนันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความทันสมัย การเล่นพนันสร้างรายได้ การใช้การพนันเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงท่องเที่ยว การให้คุณค่ากับกระบวนการของการพนันในฐานะองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การให้คุณค่าต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันในฐานะอาชีพที่สร้างรายได้ ภาครัฐมักมีส่วนพัวพันกับ
การพนัน เป็นต้น โดยกลุ่มคนเล่นพนันมักอ้างว่าการกระท้าของพวกเขาเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่สร้างความ
เดือดร้อนหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม โดยลืมไปว่าคนเล่นพนันไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่หรือคนที่หา
รายได้ได้ด้วยตนเอง แต่ยังมีเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ที่เล่นพนันโดยใช้เงินที่ได้รับจากผู้ปกครอง หรือถ้าไม่มีเงินหรือเงินไม่เพียงพอ ทั งเงินที่ใช้เล่น
พนันหรือต้องช้าระหนี ที่เกิดจากการเล่นพนัน เยาวชนอาจกู้เงินนอกระบบหรือขายบริการทางเพศเพื่อแลกกับ
เงิน โดยไม่หวาดกลัวกับผลที่จะตามมา นอกจากนี  เมื่อการพนันเข้าไปตั งในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบ่อน โต๊ะบอล 
ตู้พนันออนไลน์ ฯลฯ ธุรกิจการพนันได้กลายเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ไม่เว้นแม้แต่เยาวชน เช่น
ในชุมชนเตาปูนหรือชุมชนดอนเมือง คนในชุมชนมองว่าการเข้ามาเล่นพนันในบ่อนของนักพนันในพื นที่และ
นักพนันต่างถิ่นช่วยท้าให้พวกเขามีรายได้ และมีการพ่ึงพาอาศัยระหว่างคนในชุมชนกับคนในบ่อน จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกที่คนในชุมชนมองว่าการเล่นพนันเป็นเรื่องปกติ (CGS Team 2560) 

ในมิติทางเศรษฐกิจ เยาวชนส่วนใหญ่มองว่า การพนันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้จ้านวน
มากโดยไม่ต้องท้างาน และพบว่าเยาวชนจ้านวนไม่น้อยที่มีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอเนื่องจากมีพฤติกรรมการใช้
จา่ยสุรุ่ยสุร่าย มักพ่ึงพาการพนันทุกรูปแบบเป็นทางเลือกหนึ่งในการหมุนเวียนรายได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินจาก
ครอบครัว ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เยาวชนมองว่า การพนันเป็นวิธีหาเงินที่ง่าย ลงทุนต้่าแต่ผลตอบแทนสูง 
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า กรณีเสียก็เสมอตัวหรือเท่าทุน และการพนันยังมีวิธีการเล่นที่ท้าทาย ล่อตาล่อใจ ตื่นเต้น 
รู้สึกว่าการเล่นพนันเป็นการกระท้า ที่ท้าให้เป็นผู้มีสติปัญญา ท้าให้มีตัวตน ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง 
เยาวชนชายให้ความหมายว่า การเล่นพนันช่วยคลายเครียดจากการเรียน การท้างาน เล่นแล้วเพลิน มีความสุข 
ส่วนใหญ่เล่นพนันในกลุ่มเพ่ือน คนที่รู้จัก หรือคอเดียวกัน เช่นชอบทีมฟุตบอลเดียวกัน และมักใช้พื นที่ร้าน
เกมส์เป็นพื นที่เล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล โดยได้โพยบอลมาจากเจ้าของร้านเกมส์ เพ่ือนหรือรุ่นพ่ีที่
รู้จัก นอกจากนั นยังพบอีกด้วยว่า เยาวชนนอกระบบมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าเยาวชนในระบบโรงเรียน และมี
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พฤติกรรมสร้างเสริมค่อนข้างน้อย ขณะที่เยาวชนที่พ่อแม่สอนเรื่องการออม การประหยัดเงิน มักไม่สนใจเล่น
การพนัน (CGS Team 2560) 
 

2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากการติดพนัน 
การศึกษาความเสี่ยงในกรติดการพนัน พบว่า วัยรุ่นที่เล่นการพนันในทางการแพทย์ระบุว่า ผู้ที่เล่น

การพนันตั งแต่อายุยังน้อยมีโอกาสเสี่ยงสูงมากท่ีเป็นโรคติดการพนันมากกว่าผู้เล่นอายุมากที่เริ่มเล่นครั งแรก 
(มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2559; ธีรารัตน์ พันทวี วงส์ธนะเอก, 2559; Messerlian and Derevensky, 2005; 
Gupta and Pinzon, 2012) ซึ่งโรคติดพนันการพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะด้านสมอง  งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่า การพนันเป็นเกมที่สามารถท้าลายสมอง
ของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัยโลกก้าหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทาง
จิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์จากการเล่น
พนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ยังคงต้องเล่นต่อไป (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2559) 

นักวิชาการบางกลุ่มเสนอว่า ปัญหาเยาวชนติดพนันนั น เกิดจากค่านิยมและทัศนคติหนักไม่เอาเบาไม่
สู้และลักษณะนิสัยที่ไม่สามารถอดกลั นต่อสิ่งเร้าที่ยั่วเย้าให้เข้าไปเล่นพนันจนถอนตัวไม่ขึ น ซึ่งเป็นลักษณะของ 
“โรคติดพนัน” (Pathological Gambling) ก็เป็นได้ ซึ่งหากเป็นโรคติดการพนันแล้วมักจะมีจิตใจที่ไม่อยากจะ
เรียนหนังสือ หมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนัน ซึ่งส่งผลกระทบท้าให้ขาดคนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับคนในประเทศ
อ่ืน และขาดก้าลังความคิดของคนในวัยหนุ่มสาวที่เป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศ (สุพร อภินันทเวช, 
2555)  

อย่างไรก็ตาม การติดการพนันส่งผลต่อปัญหาต่างๆ ตามมา ดังเห็นได้จากรายงานจากการวิจัย
เกี่ยวกับ Epigenetic and gambling addiction ที่ศึกษาพัฒนาการทางสมองของกลุ่มเยาวชนอายุน้อย 
Under Age โดยพบว่า การพนันเป็นต้นตอให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอ่ืนๆ มาก เช่น ติดเหล้า 5 เท่า ยา
เสพติด 6 เท่า การน้าไปสู่ความรุนแรงและการใช้อาวุธ 6 เท่า การสูบบุหรี่ 3-10 เท่า เกิดภาวะซึมเศร้า 4 เท่า 
มีโอกาสฆ่าตัวตาย มีทักษะในการใช้ชีวิตลดลง และก่อหนี และปัญหาอาชญากรรม นอกจากนี ยังส่งผลกระทบ
ต่อร่างกาย เนื่องจากพฤติกรรมการเล่นและการติดเกมพนันท้าให้วัยรุ่นขาดการออกก้าลังกาย ท้าให้เกิด
ปัญหาทางกายเช่น ปวดหลัง ปวดคอ แสบตา ตาพร่ามัว ขาดสมาธิเรียนหนังสือและหงุดหงิดง่าย  อีกทั งการ
พนันส่งผลกระทบต่อสมองหรือท้าให้สมองเสียหายถาวรได้อีกด้วย ทั งนี  องค์การอนามัยโลกได้ก้าหนดว่า
พฤติกรรมการติดการพนันเป็นโรคผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง คือ ไม่สามารถหยุดเล่นได้ต้องเล่นต่อไปและมี
ความทุกข์ท่ีตามมาจากการเล่นพนัน (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556:4) ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการให้บริการของ
สายด่วนสุขภาพจิตเลิกพนัน 1323 ที่พบว่า วัยรุ่นอายุ 13-21 ปี มีปัญหาการพนันฟุตบอล ร้อยละ 50 
รองลงมาคือ พนันออนไลน์ ร้อยละ 25 ไพ่/ไฮโล ร้อยละ 19 หวย/ลอตเตอรี่ ร้อยละ 6 เด็กและเยาวชนมี
แนวโน้มเล่นพนันสูงขึ น ซึ่งปัญหาการพนันอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพกายหรือปัญหาสุขภาพจิต มี
ทักษะชีวิตลดลง มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 6 เท่า มีโอกาสติดเหล้า 5 เท่า มีความรุนแรงและการใช้
อาวุธ 6 เท่า เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ 3-10 เท่า มีภาวะซึมเศร้าและโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึ น 4 เท่า เป็นหนี และ
อาชญากรรม (ไทยโพสต์, 2559) การเสวนาเด็กและเยาวชนกับวิกฤตพนันในสังคมไทยจากการส้ารวจ
พฤติกรรมและผลกระทบจากการพนันรวมถึงความคาดหวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนชายบ้าน
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กาญจนาภิเษก 189 รายพบว่าเยาวชนร้อยละ 84.7 เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันร้อยละ 53.1 เริ่มเล่นการ
พนันครั งแรกตอนอายุ 10 ปีการพนันที่เล่น บ่อยที่สุดคือไพ่รองลงมาคือตู้ม้า พนันบอล ไฮโลและหวย สถานที่
ที่นิยมเล่นได้แก่บ้านเพ่ือนร้อยละ 48.1% บ้านตัวเองร้อยละ 24.4 และบ่อนการพนันร้อยละ 10.6 ปัจจัยที่ท้า
ให้เล่นการพนัน คือ เล่นแล้วสนุกสนานร้อยละ 48.8 อยากได้เงินร้อยละ 25.6 อยากรู้อยากลองร้อยละ 11.2 
(ไทยรัฐ 2554(ก)) งานศึกษาดังกล่าวนี สอดคล้องกับงานศึกษาของคงกริษ เล็กศรีนาค และคณะ (2555) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อการ
เล่นพนันอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ การมีเพ่ือนเล่นพนัน ส่งผลให้เล่นพนันส่วนปัจจัยด้านโครงสร้างได้แก่ การ
ได้รับสื่อข่าวสารที่มีเนื อหาเกี่ยวกับแหล่งพนัน รวมทั งวิธีการเล่นพนันที่ส่งผลในการเล่นพนันอยู่ในระดับมาก
และปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจในการเล่นพนันมีน ้าหนักในระดับมากที่สุดได้แก่ เป็นช่องทางหาเงินและ
ต้องการเงินที่เสียไปคืน ส่งผลต่ออารมณ์และกายภาพอ สูญเสียความมั่นใจ เครียด และปล่อยเลยตามเลย และ
มักกลายเป็นคนชอบโกหกคนในครอบครัวเพื่อการไปเล่นพนัน รวมทั งการทะเลาะกับคนในครอบครัวเพราะ
การพนัน การขโมยเงินของคนในครอบครัวเพราะผลจากการพนัน การกู้ยืมเงินมาเพ่ือเล่นพนัน มีพฤติกรรม
เกเร ขาดเรียน เสียสมาธิในการจนท้าให้การเรียนตกต่้า ส่วน สุพร อภินันทเวช (2555) อธิบายการติดการพนัน
ของวัยรุ่นเชิงจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นว่า มาจากปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรค เช่น ความบกพร่องทางพันธุกรรม 
ความผิดปกติด้านสมองและสารสื่อน้าประสาทที่ควบคุมความรู้สึกพึงพอใจ ความตื่นเต้นเร้าใจ และความ
รุนแรงของอารมณ์ และรวมถึงปัจจัยด้านบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมในครอบครัว และในชีวิตของเยาวชน   

หลายภาคส่วนทั งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนต่างเห็นว่า การเล่นและการติดการพนันของวัยรุ่น
ก้าลังเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องมีการแก้ไข (ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน 2559; มูลนิธิมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 
2556; ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอก 2559) สุพร อภินันทเวช (2555) เสนอว่า ทางออกจากปัญหาจึงเน้นการ
เฝ้าระวังและการป้องกันและการมีส่วนร่วมในกระบวนการบ้าบัดรักษาเยาวชนผู้ติดการพนัน หรือที่เรียกว่า 
“ครอบครัวบ้าบัด”  โดยครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นหลัก ส่วน ธีรารัตน์ พัน
ทวี วงศ์ธนะอเนก (2559) เสนอว่า สังคมต้องร่วมมือกันโดยทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจในเรื่องนี  เช่น บังคับ
ใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวด ก้าหนดการพนันของเยาวชนเป็นวาระแห่งชาติ ลดการกระตุ้นการเล่นการ
พนัน เช่น การเข้มงวดทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ส้ารวจข้อมูลการเล่นการพนันของเยาวชน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ น 
จัดท้าชุดข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาและผลกระทบ การเข้ามามีบทบาทของโรงเรียนและสถานศึกษา เป็น
ต้น ข้อเสนอของ มูลนิธิมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2556) มีลักษณะคล้ายกันคือ  การจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การพนันของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันหาทางออกร่วมกันโดยเน้นการป้องกัน รวมทั ง
การจัดตั งกองทุนเพ่ือท้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (ไทยโพสต์ 2559) เสนอแนวทางการแก้ไขการติดการ
พนันของวัยรุ่นโดยการปรับทัศนคติของตนเอง แนะน้าคนรอบข้างที่มีปัญหาการพนันให้เห็นผลกระทบและ
ส่งเสริมให้เลิกเล่นพนัน ความรักความเข้าใจของคนในครอบครัว โดยให้โอกาสได้กลับตัว ปลูกฝังเด็กและ
เยาวชน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการพนัน เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงในการ
เข้าถึงพนัน และลดโอกาสในการเกิดนักพนันหน้าใหม่ การน้าเสนอของสื่อ ควรน้าเสนออย่างถูกต้อง เหมาะสม 
แนะน้าให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากการเล่นพนัน มีกฎหมาย และบทลงโทษท่ีชัดเจน 
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2.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและสถานพินิจ 
การศึกษาเก่ียวกับเยาวชนและสถานพินิจมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น โดยเฉพาะการศึกษา

เกี่ยวกับสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท้าผิด เช่นการศึกษาของ สิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์ (2555) ที่ศึกษา
องค์ประกอบการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบรุ ี
พบว่า เด็กและเยาวชนที่รับโทษในสถานพินิจร้อยละ 58 ไม่เคยท้าความผิดมาก่อน เด็กและเยาวชนท้า
ความผิดเนื่องจากท้าตามเพ่ือน อยากรู้ อยากลอง และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาพครอบครัวไม่อบอุ่นหรือแตกแยก 
และต้องการความตื่นเต้นสนุกสนาน เยาวชนรับรู้ว่า ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนหญิงมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่และเล่นการพนันสูงกว่าผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนชาย และผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนอายุ 16-
18 ปีมีพฤติกรรมจู้จี ขี บ่นสูงกว่าผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนอายุ 7-15 ปี องค์ประกอบการกระท้าความผิด
ของเด็กและเยาวชนเกิดจากปัจจัยภายใน คือ การอบรมเลี ยงดูของพ่อแม่ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
ส่วนปัจจัยภายนอกประกอบด้วยอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนและการลอกเลียนแบบจากเพ่ือน รวมถึงอิทธิพลของ
สื่อมวลชน โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต วิทยุและเกม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรอุมา วชิร-ประดิษฐพร
(2555) ที่พบว่า สาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท้าความผิด เกิดจากปัญหาจากปัจจัยด้านครอบครัว ความ
บกพร่องทางจิตใจหรือร่างกาย ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน และความอ่อนด้อยทาง
สติปัญญาหรือประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน ควรมีกระบวนการป้องกัน คือ การสร้างเครือข่ายชุมชน ครู 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือในสถานศึกษาเผยแพร่ความรู้ ติดตามดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิด
หลังจากกลับเข้าสู่ชุมชน กระบวนการแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟู เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ที่มีปัญหาในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการท้าให้เป็นอุปสรรคในการแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟู รวมทั งกระบวนการพิทักษ์คุ้มครอง
สถาบันครอบครัวและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในครอบครัว ซึ่งตะวันฉาย มิตรประชา (2557) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าความผิดซ้ าของเยาวชน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเยาวชนพบว่า สภาพ
ปัญหาที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าความผิดซ้ าของเยาวชนภายหลังการปล่อยตัวคือ สภาพแวดล้อมในครอบครัว 
สภาพแวดล้อมในชุมชนและสภาพแวดล้อมในสถานฝึกและอบรม  

กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย จากการศึกษาของ 
สุณีย์ กัลยะจิตร (2555) พบว่า กระบวนการเข้าสู่การกระท้าความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและ 
เยาวชนชาย สาเหตุประการส้าคัญมาจากครอบครัวคือ ขาดการอบรมดูแล การเอาใจใส่และการที่ไม่มีเวลา
ขาดการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่กับเด็กและเยาวชน ท้าให้เด็กและเยาวชนหันไปคบเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมเกเร มีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพ่ือนค่อนข้างมาก ซึ่งเด็กและเยาวชนจะปรึกษากับกลุ่มเพ่ือน
ได้ทุกเรื่อง ไว้วางใจเพ่ือนมากเมื่ออยู่กับกลุ่มเพ่ือนจะมีความสุขได้เที่ยวเตร่ เล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ต จับกลุ่ม
ดื่มสุรา เด็กและเยาวชนชาย เป็นวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรง โมโหง่าย หงุดหงิด ใจร้อน มีการแก้ปัญหาโดยใช้
ก้าลังจากการถูกท้าทายถูกหยามศักดิ์ศรีท้าให้กระท้าการใดๆ ลงไปโดยขาดความยั งคิดร่วมกับการดื่มสุรา การ
กระท้าผิดมาจากการร่วมกันกระท้ากับกลุ่มเพ่ือน การกระท้าจะมีความรุนแรงโดยใช้ก้าลังทางกายร่วมกับ
อารมณ์ที่รุนแรง รูปแบบการกระท้าผิดส่วนใหญ่มาจากการเลียนแบบในกลุ่มเพ่ือนและการเลียนแบบจากสื่อ 
เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เกมส์ มักจะใช้ความรุนแรงจะเพ่ิมมากขึ นและหากเหยื่อขัดขืนหรือต่อสู้จะใช้อาวุธ
ที่เตรียมมา เช่น มีด หรือปืน เป็นต้น 
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ผลเสียของการที่เยาวชนต้องเข้าสู่สถานพินิจนั น The National Juvenile Defender Center 
(2016) ระบุว่า ในอเมริกา เนื่องจากเยาวชนต้องถูกย้ายออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย คือ ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน หากไม่มีการสนับสนุนจากครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เยาวชนจะมีความเครียดสูง มีความกังวล 
และอาจมีอาการทางจิตใจ รวมทั งขาดโอกาสในการศึกษา เมื่อถูกปล่อยจากสถานพินิจ เยาวชนเหล่านี มี
แนวโน้มที่จะไม่เข้าเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 60 ไม่กลับไปเรียนหรือออกกลางคันภายใน 5 เดือน และมีโอกาส
สองเท่าในการกระท้าผิดซ ้ามากกว่าเยาวชนที่ไม่เคยเข้าสถานพินิจ และ 1 ใน 3 ของเยาวชนเหล่านี ถูกวินิจฉัย
ว่า มีความเครียดเมื่อถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ 

Kattiya Ratanadilok (2014: 178) ให้ความเห็นในงานศึกษาเรื่อง The State of Juvenile Justice 
in Thailand ว่า สิ่งที่ท้าทายในระบบการด้าเนินคดีเก่ียวกับเยาวชนที่กระท้าผิดและถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจ ก็คือ ความแออัดของเยาวชนในสถานพินิจและการจัดการที่ไม่เหมาะสม ความแออัดในสถานพินิจเกิด
จากการที่ศาลมีแนวโน้มที่จะตัดสินให้เยาวชนรับโทษในสถานพินิจ ส่วนจัดการที่ไม่เหมาะสมเป็นผลจากความ
แออัด การขาดฝึกอบรมและติดตามประสานงานของเจ้าหน้าที่ ทั งนี เนื่องจากหน่วยงานหรือชุมชนที่สามารถ
ดูแลเยาวชนที่กระท้าผิดก่อนและหลังการด้าเนินคดีมีน้อยมาก ทั งยังมีแรงกดดันจากชุมชนที่ต้องการให้น้า
เยาวชนที่กระท้าผิดออกจากชุมชน เพราะชุมชนมีทัศนคติไม่ดีต่อเยาวชนที่กระท้าผิด นอกจากนี ชุมชนยังขาด
ความเชื่อถือในประสิทธิภาพของระบบการบ้าบัด แก้ไขและฟ้ืนฟูเยาวชนที่กระท้าผิด งบประมาณที่จ้ากัดก็ท้า
ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม่สามารถท้าได้อย่างทั่วถึง ความไม่เหมาะสมในการสร้างโปรแกรมบ้าบัด แก้ไขและ
ฟ้ืนฟูที่อยู่บนพื นฐานของหลักฐาน ท้าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของเยาวชนได้ 
ประเด็นดังกล่าวไม่แตกต่างจากผลการศึกษาของ สมชาย ดีละม้าย (2552) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุทิตา เกิด
จากบุคลากรที่มีจ้ากัดทั งด้านปริมาณและความสามารถ ซึ่งเป็นผลมาจากด้านงบประมาณจากส่วนกลางที่
จัดสรรมาให้มีจ้านวนจ้ากัดในการจ้างเจ้าหน้าที่ บุคลากร ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบในการฝึกและอบรมใหม่ๆ 
อันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นวิชาชีพที่มีหน่วยงานสามารถรองรับไปฝึกงานต่อ หรือท้างาน
ภายหลัง การเรียนการสอนยังขาดมาตรฐาน เครื่องมือมีจ้านวนไม่เพียงพอกับจ้านวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรม เงินทุนในการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ มีจ้านวนจ้ากัด ทั งงบประมาณด้านการจ้าง
บุคลากร งบประมาณด้านสถานที่และอุปกรณ์ การปรับปรุง     เพ่ิมเติมสิ่งอ้านวยความสะดวก ห้องน้ า ห้อง
ส้วม ที่มีไม่เพียงพอบางส่วนช้ารุดใช้การไม่ได้  ปัญหาที่เกิดขึ นจากเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาที่มีภูมิหลัง 
และสาเหตุที่เข้ามาอยู่แตกต่างกัน เด็กบางรายไม่เปิดใจในการที่จะให้ครูในบ้านมุทิตาได้ทราบถึงปัญหาที่
แท้จริง ปัญหาที่อยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจเด็กและเยาวชน ท้าให้น้าไปสู่การแก้ปัญหาและหาทางออกไม่ตรง
จุด เด็กและเยาวชนมีจุดประสงค์ที่ต้องการไม่แน่นอน ท้าให้ไม่แน่ใจในสิ่งที่ตนเองต้องการ บางครั งเด็กและ
เยาวชนเปลี่ยนความต้องการไปเรื่อยๆ ท้าให้การแก้ปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร พฤติกรรมเด็กและเยาวชนชาย 
ในบ้านมุทิตาในส่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

ส้าหรับการติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่ม ครอบครัว
และชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั น สุมาลี วงษ์วิทิต (2555) เสนอว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความมีโอกาสและช่องทางในการมีส่วนร่วมที่สามารถปฏิบัติได้ 
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โดยให้ความส้าคัญเป็นพิเศษ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั งการส่งเสริมให้กรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนส้าหรับสถานพินิจ และกรรมการชุมชนได้เข้ามามีบทบาทนับตั งแต่การประชุมกลุ่ม ครอบครัว ไป
จนถึงการติดตามและประเมิน พฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านการประชุมกลุ่ม ครอบครัวและชุมชน พัฒนา
ให้เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ซึ่งสามารถแบ่งบันความรู้ระหว่างผู้ที่ท้าหน้าที่ติดตามฯ 
ด้วยกันเองได้ ควรจัดกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมส้าหรับเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้ผู้น้าชุมชนตื่นตัวในการรับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการติดตามฯ ฝึก
ทักษะในการท้ากิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมติดตาม นอกจากนั น ควรจัดโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่เด็กและ เยาวชนฯ และผู้ปกครอง ในเรื่องเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการติดตามฯ และประโยชน์
ของการติดตาม ให้ความส้าคัญในการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในชุมชนให้เป็นแกนน้าในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาของเด็กและเยาวชนในชุมชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนฯ และผู้ปกครองปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ถูก
ที่ควร และเพ่ือให้เกิดความต้องการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และน้าความรู้ไปใช้ในการ
ปรับตัวให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้  

นอกจากนี  ควรให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้รับความรู้ถึงสิทธิในการขอรับบริการจาก
หนว่ยงานรัฐ เอกชน และรวมถึงกรรมการสงเคราะห์ฯ ได้เช่น การหาที่เรียน ที่ท้างาน และรวมถึงบริการให้
ค้าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและเด็กท่ีมีปัญหา เป็นต้น สร้างความตระหนักรู้ถึง ความส้าคัญของการมีส่วนร่วมใน
การติดตาม และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว 
และประชาชนในชุมชนให้ยอมรับในตัวเด็กและเยาวชน รวมทั งสร้างความมีโอกาสและช่องทางในการมีส่วน
ร่วมที่สามารถปฏิบัติ ได้โดยให้ความส้าคัญกับปัญหาของเด็กและเยาวชนในชุมชน ช่วยให้เด็กและเยาวชน
ผู้ปกครองรวมทั งกรรมการสงเคราะห์ฯ และกรรมการชุมชนมองว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของชุมชน 
และถือว่า ประโยชน์ของชุมชนเป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนที่จะต้องมีสิทธิในการเข้าร่วมด้าเนินการจัดการ 
แก้ไขปัญหาของชุมชน สร้างสิ่งจูงใจและให้อ้านาจตัดสินใจในกระบวนการมีส่วนร่วมติดตาม กรมพินิจฯ ควร
ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมติดตาม ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการสร้าง
แรงจูงใจ ซึ่งอาจจะเป็นการให้สิ่งตอบแทนแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การประกาศเกียรติคุณ เปิดโอกาส และ
พัฒนาช่องทางให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และเพ่ิมมากขึ น (สุมาลี วงษ์วิทิต 2555) 

ทั งนี ควรจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ระบบการติดตาม
และประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการก้าหนด
กิจกรรม การประสานงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณท่ีใช้ ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งระบบดังกล่าวควรมีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพ่ือที่จะท้าให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ น (สุมาลี วงษ์วิทิต 
2555) 
  การศึกษาพฤติกรรม ความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค เป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการติดตาม โดยท้าการศึกษา พฤติกรรม ความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค ของเด็ก 
และเยาวชน ผู้ปกครอง เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว สามารถน้าข้อมูล 
เบื องต้นที่ได้จากการศึกษานั น มาเป็นแนวทางในการวางแผนหรือก้าหนดแนวทางในการบ้าบัด แก้ไข และ
ฟ้ืนฟูแบบมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับ เด็กและเยาวชน แต่ละราย ด้าเนินการตามแผนเป็นล้าดับและขั นตอนที่
ได้ก้าหนดไว้ เมื่อเด็กและเยาวชนฯ หรือ ผู้ปกครองเกิดปัญหาหรืออุปสรรคจนไม่สามารถ ปฏิบัติตามแผนได้ 
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หรือต้องการได้รับการสงเคราะห์อย่างใดนอกเหนือจากแผนที่ได้ก้าหนดไว้จะต้องรีบแจ้งปัญหา อุปสรรค และ
ความประสงค์ตอ่เจ้าหน้าที่ทันทีและมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้สามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหา หรือ
ให้การสงเคราะห์ต่อไป ติดตามและประเมินพฤติกรรมทั งก่อนการด้าเนินการ ระหว่างการด้าเนินการ และ
ภายหลังการด้าเนินการตามแผนการแก้ไขบ้าบัดและฟ้ืนฟู เพ่ือให้สามารถน้าผลที่ได้นั นมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ นหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรค 
มีความต้องการอย่างไร ซึ่งสามารถน้ามาวางแผน และแก้ไขแผนการบ้าบัด แก้ไข และฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชนแต่ละราย ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้กระบวนการต่างๆ 
มี ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงได้ โดยต้องได้รับการ
ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทุก
องค์ประกอบ และทุกขั นตอน ควรจัดท้าระบบ การติดตาม แบบบูรณาการ ประสานการ ท้างานและสร้าง
เครือข่ายกับทั งหน่วยงานภายใน ของกรมพินิจฯ หน่วยงานภาครัฐอื่น หน่วยงาน ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เป็นการช่วยลดปัญหาความซ ้าซ้อน 
ประหยัดเวลา และงบประมาณได้และควรแยกภารกิจระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน รวมทั งสร้างเครือข่ายการ
ท้างานระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทุกจังหวัด และหน่วยงานภายนอก ควรพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ จดัหาอุปกรณ์จัดท้าระบบเครือข่าย และจัดท้าระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนฯ 
พร้อม ทั งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงระบบกับ
หน่วยงานภายในของกรมพินิจฯ หน่วยงานภายนอก เช่น ส้านักงานต้ารวจ แห่งชาติส้านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กรมคุมประพฤติ ศาล เป็นต้น เพ่ือเป็น ฐานข้อมูลในการติดตามและควรปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่้าเสมอ  (สุมาลี วงษ์วิทิต 2555) 

เมื่อเด็กและเยาวขนถูกปล่อยตัวแล้ว ตะวันฉาย มิตรประชา (2557) เสนอว่า ควรจัดให้เยาวชนที่
กระท้าความผิดซ้ ามีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ทั งสายสามัญ ความรู้สายอาชีพและการส่งเสริมอาชีพรวมทั งการ
จัดให้มีงานท้าเพ่ือประกอบอาชีพสุจริต ให้มีรายได้ส้าหรับการเลี ยงชีพในอนาคต การจัดด้านสวัสดิการสังคม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้โอกาสเพ่ือแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านความประพฤติ การใช้ชุมชนบ้าบัด และ
การจัดบริการให้ค้าปรึกษา แนะน้า มีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่องภายหลังการปล่อยตัว อีกทั งควรจัดให้มีการก้าหนดนโยบายและมาตรการให้สถานฝึกและอบรม
เยาวชนมีการพัฒนาองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมที่หลากหลายส้าหรับเยาวชนที่กระท้าความผิดซ้ าโดยเฉพาะ
เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
อย่างจริงจังก่อนการปล่อยตัวเพ่ือคืนเยาวชนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป 

นอกจากนี ในประเด็นของข้อกฎหมาย ทองเหมาะ พรประเสริฐผล และสุพล อิงประสาร (2557) 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 วรรคสอง กรณีเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี
กระท้าความผิด ได้ก้าหนดให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
โดยไม่ได้ก้าหนดแนวทางให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเข้าไปวางข้อก้าหนดในการดูแล หรือให้พนักงาน
สอบสวนจัดท้าข้อก้าหนดร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน จึงพบว่า เด็กและเยาวชน
ไม่ได้รับการดูแลและไม่ได้รับความผูกพันจากครอบครัวตามวัยของเด็กและเยาวชน ส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก
และพัฒนาการของเด็กท่ีจะต้องได้รับการเลี ยงดูจากพ่อ แม่ของตนเอง นอกจากนั นการที่ประมวลกฎหมาย 
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อาญา มาตรา 74 (2) (5) ก้าหนดให้ศาลใช้ดุลยพินิจ ในการให้พ่อแม่ต้องน้าเงินมาช้าระต่อศาลไม่เกินครั งละ 
10,000 บาท ถ้าเด็กกระท้าความผิดนั นอีก พบว่า มิใช่แนวทางท่ีจะพัฒนานิสัยหรือพฤติกรรม ของเด็กได้ แต่
จะต้องวางข้อก้าหนดหรืออบรมเพ่ือ พัฒนาศักยภาพในการเลี ยงดูบุตรของตนแทนการน้าเงินมาเป็นเงื่อนไข 
และการที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 142 ใช้อายุของเด็กเป็นเงื่อนไขในการส่งไปโรงเรียนหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานที่ซึ่งจัดตั งขึ น
เพ่ือฝึกและอบรมเด็ก พบว่า เป็นความไม่ยุติธรรมในการก้าหนดให้ศาลใช้ดุลยพินิจ ถ้าเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ก็
สามารถ ส่งไปสถานฝึกหรืออบรมหรือสถานที่ซึ่งจัดตั งขึ น เพ่ือฝึกหรืออบรมเด็กได้ถึง 8 ปี แต่ถ้าเด็กนั นมี อายุ
มากกว่า 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปีศาลก็สามารถใช้ดุลยพินิจได้เพียง 3 ปีเท่านั น  

การที่ศาลมีอ้านาจใช้วิธีการส้าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยได้จนกว่าอายุ 24 ปีบริบูรณ์นั น ทองเหมาะ พรประเสริฐผล และสุพล อิงประสาร (2557) เห็นว่าใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจนานเกินไป อาจท้าให้เกิดปัญหาการถ่ายทอดลักษณะ
นิสัยที่ไม่ดีออกมาได้และปัญหาการก้าหนดบทลงโทษและหลักเกณฑ์ในการก้าหนดโทษของผู้กระท้าความผิด 
ต่อเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พบว่ามีการก้าหนดระวางโทษจ้าคุกสูงสุด ไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั งจ้าทั งปรับ และมีอัตราโทษต่้าสุดจ้าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท เป็นการก้าหนดบทลงโทษน้อยเกินไป จึงควรแก้ไขบทลงโทษเพ่ือท้าให้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพและเกรงกลัวต่อการที่จะกระท้าความผิดต่อเด็กหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการกระท้าความผิด 

ในออสเตรเลีย มีการน้าเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสถานพินิจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชน   McGregor (2017) เสนอแนวคิดใน Reframing the purpose 
of custodial education: framing juvenile offenders as learners ว่า วัตถุประสงค์และนโยบายในการ
ก้าหนดทิศทางของสถานพินิจต้องเปลี่ยนจากสถานที่ควบคุมเป็นศูนย์ที่จะท้าให้เยาวชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและ
พัฒนาความสามารถของเยาวชนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ การศึกษาจะท้าให้ลดการกระท้าผิดซ ้าของ
เยาวชน การจัดหลักสูตรต่างๆ ในสถานพินิจที่เน้นการฝึกวิชาชีพท้าให้หลักสูตรมีข้อจ้ากัดและมีวิธีสอนที่ไม่
สามารถจูงใจเยาวชนให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้ หรือดึงให้เยาวชนห่างไกลจากอาชญากรรมได้ 
McGregor เสนอว่า สถานพินิจสามารถที่จะเป็นสถานที่ที่ท้าให้เยาวชนเกิดความตื่นเต้น สนใจ สามารถ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ มีวัฒนธรรม มีเจ้าหน้าที่ มีโปรแกรมการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพในศูนย์การเรียนรู้ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย การให้ความส้าคัญต่อการเรียนรู้ในศูนย์ความ
เป็นเลิศของสถานพินิจจะมีส่วนช่วยให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีและกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างดี  
 

2.2.5 งานวิจัยเกี่ยวกับมาตรการสร้างความตระหนักและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการปัญหาการ
พนันของเยาวชน 

การป้องกันปัญหาการพนันของหน่วยงานรัฐนั น หลายภาคส่วนทั งภาควิชาการ ภาครัฐ และมูลนิธิ
ต่างๆ ได้เสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างความตระหนักและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการพนันของเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและการลดปัญหาการพนันได้มากน้อยเพียงใด เช่น ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพ่ือลดปัญหาจาก
การพนันของมูลนิธิสดศรี–สฤษดิ์วงศ์ (2556) ได้มีเอกสารส้าคัญคือ “การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการ
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พนัน: สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย” โดยเสนอวิธีการหนึ่ง นอกเหนือจากวิธีการทางสังคมแล้วคือการ
ทบทวนกฎหมายต่างเกี่ยวกับการพนันและพบว่ามีหลายกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี  

1) การก้าหนดมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่ให้เก่ียวข้องข้องกับการพนัน ซึ่งมีการระบุถึงการ
ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่้ากว่า 20 ปี เล่นการพนันในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 การคุ้มครองเด็กท่ี
อายุต่้ากว่า 18 ปี ไม่ให้เล่นการพนันและเข้าถึงพื นที่ที่จัดให้มีการพนันตามพระราชบัญญัติ การคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546  

2) มาตรการเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ มาตรการการก้ากับดูแลผู้ได้รับในอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ดูแลผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปใช้โดยมิชอบ ท้าลายศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก้ากับกิจการวิทยุกระจาย- เสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  

3)  การห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนเล่นพนันตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และการ
ก้ากับดูแลไม่ให้มีการอออกรายการที่มีเนื อหาสาระที่ก่อให้เกิดการไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และการการก้ากับดูแล
การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ 
พ.ศ. 2550 

4) การปราบปรามการจัดให้มีกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นบทบาท
ของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการ
ด้าเนินการติดตามจับกุมการพนันออนไลน์ และ  

5) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เก่ียวกับการพนันผิดกฎหมาย ส้านักงาน ปปง. มีหน้าที่ด้าเนินการกับ
เจ้ามือพนันออนไลน์ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีแต่มีข้อติดขัดในทาง
กฎหมายและการสืบสวนสอบสวนเพื่อยึดหรือายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับพนันผิดกฎหมาย (มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์
วงศ,์ 2556: 6) 
มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ (2556: 7) ได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณป์ัญหาที่ซับซ้อนและปริมาณที่มากขึ นของการพนันในเยาวชน โดยชี ว่าเนื อหาของกฎหมายที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันมีความล้าสมัยเช่น พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งเนื อหาและบทลงโทษที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การพนันในปัจจุบัน รวมทั งไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนันที่เข้มข้น
เป็นการเฉพาะ ขาดกลไกการเฝ้าระวัง ขาดประสิทธิภาพในการประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
โดยเฉพาะกับภาคประชาชน การตีความพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ เช่น ขอบเขตหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการป้องกันและปราบปรามการพนัน
ออนไลน์ เป็นต้น และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เป็นการเฉพาะ เช่น การห้ามไม่ให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี เล่นพนันประเภทสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ 
หรือล็อตโต้ (lotto) เป็นต้น  

ในทางวิชาการ นักวิชาการท่ีศึกษาด้านปัญหาการพนันของเด็กได้เสนอว่า รัฐต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจน
เกี่ยวกับปัญหาการพนันของเด็กและก้าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ รวมทั งตั งกองทุนเพ่ือการแก้ไขปัญหาการ
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พนันในเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ รวมทั งการรณรงค์การสร้างการตระหนักรู้ผลกระทบและผลเสียและ
ความอันตรายที่ตามมาของการเล่นการพนันของเด็ก อีกทั งควบคุมการโฆษณาเก่ียวกับการพนันต่างๆในสื่อ
ออนไลน์รวมทั งสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับการพนันและปัญหาการติดการพนันของเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ใน
ตั งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ นมาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการพนัน รวมทั งปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในสังคมเรื่องการพนันว่าส่งผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมโดยรวม (ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะ-
อเนก, ออนไลน์)  

นอกจากนี  เครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชน จาก 9 มหาวิทยาลัย  ได้เสนอมาตรการ 5 ข้อเรียกร้องให้
หน่วยงานรัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีเร่งการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนติดการพนันได้แก่ 1) กระทรวง
ศึกษาต้องมีมาตรการปรับเปลี่ยนให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อการพนันอย่างเร่งด่วน เพราะการศึกษาพบว่า การ
เล่นการพนันของเยาวชนตั งแต่อายุยังน้อยท้าให้เยาวชนมองการเล่นการพนันในเชิงบวกซึ่งจะหล่อหลอม
เยาวชนให้เล่นการพนันต่อไปเมื่อโตขึ นโดย 2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาติ ต้องควบคุมเว็บพนันออนไลน์และสื่อออนไลน์ต่างอย่างเข้มงวดและมีความโปร่งใส 3) รัฐต้องเข้มงวด
การโฆษณาผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงทุกประเภทด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เช่น การส่ง SMS ชิงรางวัล การชิง
โชคเปิดฝาลุ้นเงินล้าน หรือการพนันพื นบ้านที่อ้างว่าเป็นประเพณี เป็นต้น 4) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย
ชัดเจนเพื่อมิให้การพนันแพร่หลายในมหาวิทยาลัยและ 5) ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ควรบรรจุการต่อต้านการพนันเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

เยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก  (ไทยรัฐ 2554(ก)) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการเล่นพนันว่า 
กฏหมายต้องเข้มงวดร้อยละ 32.3 เพ่ิมบทลงโทษที่รุนแรงร้อยละ 22.2เจ้าหน้าที่รัฐต้องท้าหน้าที่อย่างสุจริต
เจ้าหน้าที่ต้ารวจและกระทรวงศึกษามีเพียง ส่วนน้อยที่ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่วนที่เห็นด้วยหากรัฐบาล
จะมีหน่วยงานเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันคือร้อยละ 93.7 การแก้ไขปัญหา คือรัฐบาลมี
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน พิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพนันให้ทันสมัยและครอบคลุมการพนันออนไลน์และการพนันรูปแบบใหม่ ให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเสมอภาคและมีหน่วยงานตรวจสอบการรับผลประโยชน์จากการพนัน ให้
กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
และเยาวชน ให้สื่อมวลชนไม่น้าเสนอข่าวในลักษณะที่ยั่วยุให้เกิดการพนัน 

ส่วนการลดปัญหาการพนันในชุมชน โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดปัญหา
การพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2556) มีการถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากประสบการณ์การท้างานของ
ชุมชนจัดการการพนันในประเทศไทย  จ้านวน 10 ชุมชน เพ่ือน้ามาเป็นข้อมูลความรู้เผยแพร่แก่สาธารณชน   
พบว่า ปัจจัยของความส้าเร็จดังกล่าวประกอบด้วย 

1) การมีผู้น้าที่เข้มแข็ง จริงจัง  ทุ่มเท และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในชุมชนในการด้าเนินชีวิตที่ห่างไกล
จาการพนันและอบายมุขต่างๆ  

2) ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการด้าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการพนันของชุมชน 
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   3) การรู้จักแสวงหาแนวร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและบารมีของชุมชน เพื่อร่วมสนับสนุนและเป็นก้าลังกาย และก้าลังใจและความคิดแก่ผู้น้าใน
การแก้ไขปัญหา 

4) วิธีการสื่อสารของผู้น้าที่ใช้เวทีของการประชุมรูปแบบต่างเพ่ือชี แจงชาวบ้านถึงผลดีผลเสียของ
อบายมุขและการพนันทั งในรูปค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่างๆที่เป็นรูปธรรม ท้าให้ชุมชนเห็นภาพในเชิง
ประจักษ์และให้ความร่วมมือในการท้างาน 

5) ความยืดหยุ่นในการด้าเนินมาตรการ รู้จักรอเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการน้ามาตรการ ต่างๆ 
มาใช้ในชุมชน เช่น การปรับไหมผู้ที่ฝ่าฝืนเล่นการพนันในงานศพ มีการชี แจงท้าความเข้าใจกับชาวบ้านให้เห็น
ผลได้ผลเสียและสร้างเป็นกติกาประชาคมออกมา 
โดยชุมชนบ้านท่าต้นกวาวต้าบล ชมภู อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและให้ความสนใจในการเฝ้า
ระวังเด็กและเยาวชน   โดยร่วมมือกับสถานศึกษาในการสอดส่องสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานในชุมชน 
หากพบว่าเด็กหรือเยาวชนคนไหนมีความเสี่ยงก็จะร่วมกันหาทางแก้ไข เช่น แนะน้าตักเตือนให้ความรู้   หรือ
ชักชวนให้ร่วมท้ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชนเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตร่วมกับผู้ใหญ่ (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
2556: 11) 

ชุมชนบ้านคลองน ้าเย็นใต้ ต้าบลโค้งไผ่ อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก้าแพงเพชร  กรรมการหมู่บ้าน
จะสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวในวงการพนันของผู้ใหญ่  มีการจัดตั งคณะกรรมการชุมชน
ฝ่ายเยาวชนขึ นเพ่ือสนับสนุนการท้ากิจกรรมของเด็กและเยาวชน  เช่น ร่วมกับอบต. โค้งไผ่ในการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาและสร้างสนามกีฬาให้เยาวชนได้ออกก้าลังกายและเล่นกีฬา  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกความสามารถด้านกิจกรรมต่างๆ ในวาระส้าคัญของชุมชน เช่น งานวันเด็ก   งานแห่เทียนพรรษา 
และงานวันลอยกระทง เป็นต้น  กรรมการฝ่ายเยาวชนของหมู่บ้านจะท้าหน้าที่เป็นพี่เลี ยงคอยดูแลและ
ตอบสนองในความต้องการที่เขาบอกมา  มากกว่าการก้าหนดกฎเกณฑ์ให้เขาต้องท้า ชุมชนยังได้ส่งเสริม
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับผู้ใหญ่ เช่น กิจกรรมด้านอาชีพและกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ  โดยเริ่มจาก
การให้เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์และต่อมาก็มอบหมายความรับผิดชอบให้ช่วยงานผู้ใหญ่เพ่ือการเรียนรู้งาน ทั งนี 
โดยมุ่งหวังว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ท้างานและสามารถสืบสานงานต่อจากผู้ใหญ่ได้ในอนาคต 
(มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556: 20-21) 

ต้าบลนาด่าน อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู เห็นว่า กระบวนการที่ท้าให้เด็กและเยาวชน
เข้าสู่การพนันนั นสาเหตุส้าคัญมาจาก กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเรื่องการพนันที่ผู้ใหญ่เล่นให้
เป็นแบบอย่างเด็กจึงเล่นตาม การที่เด็กได้ซึมซับรับรู้ว่าการเล่นพนันเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีของชุมชน  เป็น
เรื่องธรรมดาในวิถีชีวิตคนในชนบท และไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต  กระแสทุนนิยมที่ท้าให้เด็กและเยาวชนให้คุณค่า
ของการมีเงินและการบริโภคทางวัตถุมากขึ น   เด็กเองจึงต้องการมีเงินไว้ส้าหรับการใช้จ่ายและซื อสิ่งของที่
อาจเกินความจ้าเป็นในสายตาผู้ใหญ่ และกระบวนการบังคับทางกฎหมายที่ไม่เข้มแข็งพอ ชุมชนจัดกิจกรรม
ค่าย เด็ก  เยาวชน และผู้ปกครอง คือค่าย “ ปรับแต่งจิต  เพ่ือพัฒนาตนเอง และชุมชน” ขึ น  ให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงของโทษภัยจากการพนัน โดยเชิญเซียนพนันบางคนไปเล่าประสบการณ์ให้ฟัง  ได้รับ
แนวทางจากเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขความเชื่อท่ีว่า การพนันในงานศพเป็นสิ่งที่จ้าเป็น
เพราะเป็นการเล่นเพ่ืออยู่เป็นเพ่ือนเจ้าภาพ และเจ้าภาพเองก็ต้องการให้มีการเล่นการพนันในงานด้วย     โดย
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การจัดกิจกรรมความบันเทิงเข้าไปดึงผู้คนมาเป็นเพ่ือนเจ้าภาพแทนนักพนัน (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556: 
32-33) 

ชุมชนหนองสาหร่าย ต้าบลดอนเจดีย์ อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี          ชุมชนสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนมีพื นที่สีขาวในการแสดงความรู้และความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนเป็นผู้เฝ้าระวังการเล่นการพนันของคนในครอบครัว  มีการประสานงานกับครูในโรงเรียนและ
ชุมชนในการสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กนักเรียนที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง   และการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต้ารวจที่พร้อมให้ความร่วมมือประสานงานในการปราบปราม โดยจะมีการจับปรับ เพ่ือให้เกิดความ
หลาบจ้า พ่อแม่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้เด็กเล่นพนัน ไม่ส่งเสริมให้มีการเล่น ต้องมีความเท่าทันกับเทคโนโลยีที่
เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเล่นพนันได้โดยง่าย ผู้น้าชุมชนที่ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน สมาชิกองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคนในชุมชน จะต้องเป็นตัวอย่างที่ไม่เล่นการพนันให้เด็กและเยาวชนเห็นเป็น
ตัวอย่าง มีการตักเตือนห้ามปรามไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556: 65) 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดส้มแป้น ต้าบลหาดส้มแป้น อ้าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนองร่วมมือ
กับครอบครัวของเด็กและเยาวชนชี แจงให้เห็นผลเสียและชว่ยกันป้องกันไม่ให้เด็กติดเกม เพราะคนในชุมชน
ส่วนหนึ่งยังเห็นว่าเกมไม่ใช่การพนัน   รวมถึงจะต้องฝึกอาชีพง่ายๆ แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีโอกาสสร้าง
รายได้และเรียนรู้ความเหนื่อยยากในการหาเงินของพ่อแม่ ควบคู่กับการสนับสนุนการท้ากิจกรรมด้านกีฬา
เพ่ือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน 
โดยคุณครูต้องเข้ามารับรู้และมีการเยี่ยมเด็กและครอบครัว เพ่ือติดตามสถานการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ นเปน็
ระยะๆ (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556: 83) 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒนาวัดพระงาม อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง น้าเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรมเพ่ือ
สร้างความเข้าใจเรื่องการพนัน  ผู้จัดการเรียนรู้หรือพระสงฆ์บูรณาการเนื อหาของหลักธรรมให้เข้ากับเรื่องการ
พนัน  พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ น ให้เนื อหามีความหลากลาย อาจมีเจ้าหน้าที่
ต้ารวจร่วมเป็นวิทยากร เพ่ือยกตัวอย่างจากการจับกุม ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพ่ือน้าเด็กและ
เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาอบรมเพ่ือขัดเกลาจิตใจ ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างความเป็นคนดีให้แก่บุตร
หลาน  จัดการเข้าค่าย 3 ครั ง/ปี  ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 150 คน/รุ่น  หรือประมาณ 450 คน/ปี (มูลนิธิสด
ศร-ีสฤษดิ์วงศ์ 2556: 88-89) 

ซึ่งมาตรการการจัดการแก้ไขปัญหาการพนันของชุมชน   สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ 
 1. มาตรการทางตรง  โดยการออกกฎระเบียบของชุมชนเพ่ือป้องกันการเล่นการพนัน โดยมีขั นตอน
เริ่มตั งแต่การรณรงค์สร้างความรู้และความเข้าใจ การท้าประชาคมขอรับความคิดเห็นในการออกกฎระเบียบ
ของชุมชน  การน้าไปใช้ในทางปฏิบัติและการติดตามประเมินผล     
 2. มาตรการทางอ้อม โดยส่วนใหญ่จะไม่พุ่งเป้าหมายที่การแก้ไขปัญหาการพนันโดยตรง   แต่จะใช้
วิธีการทางอ้อมผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ เพ่ือท้าให้ชาวบ้านมีความรู้และวินัยทางการเงินและเกิดความเท่าทัน
ภัยจากการพนัน จึงสามารถควบคุมหรือลดความโลภของตนเองที่ต้องการหาเงินจากการพนันลงไป   รวมทั ง
ใช้มาตรการทางสังคมในการกดดันให้เห็นว่า สมาชิกท่ีมีพฤติกรรมเป็นนักเลงการพนันไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การช่วยเหลือจากกลุ่มหากไม่มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง   (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556: 93-94) 
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 โดยผู้น้ามีผลส้าคัญที่สุดต่อความส้าเร็จของชุมชนในการจัดการพนันทีมงานที่ดีและมีมุมมองหรือ
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการพนันที่สอดคล้องกันช่วยให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  ความร่วมมือจาก
ชุมชนการสื่อสารข้อมูลที่ดีและต่อเนื่อง  ความสามารถในการประสานความร่วมมือ  โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั งในและนอกพื นที่ ในด้านทรัพยากร ข้อมูลวิชาการ  และการร่วมด้าเนินมาตรการป้องปรามการ
พนัน   การมีกฎระเบียบที่ชัดเจน  ส้าหรับใช้ในการด้าเนินงาน และมีการสร้างความศักดิ์สิทธิแก่กฎระเบียบที่
ก้าหนดขึ น   โดยมีมาตรการปรับไหมลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืน  (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556: 95-96)
 ส้าหรับการป้องกันปัญหาการพนันในสถานพินิจ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนา
ภิเษกจัดโครงการถอดบทเรียนเยาวชนกับการพนันเพ่ือป้องกันและ แก้ไข โดยน้าเยาวชนที่เคยหลงผิดกว่า 40 
คน มาเข้าค่ายเพ่ือนกันรู้ทันพนัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองประสบการณ์ชีวิตทั งทางตรงและทางอ้อม 
สร้างความตระหนักเก่ียวกับพิษภัยของการพนัน รวมทั งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เพ่ือให้ สามารถสะท้อน
สังคมและเป็นบทเรียนให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ห่างไกลจากการพนัน ท้าให้เยาวชนได้เปิดโลก
ทัศน์และรู้ถึงพิษภัยจากการพนันมากขึ นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพ่ือนที่เคยหลงผิดในรูปแบบ
ต่างๆ มองเห็นปัญหาของแต่ละคน เห็นที่มาของปัญหาว่าเกิดจากอะไร มีผลกระทบอย่างไรบ้าง ได้ร่วมกัน
หาทางแก้ไขเกิดความตระหนักและไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีก เยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกเกินกว่าครึ่ง
เคยติดการพนันด้วยความอยากรู้อยากลอง ได้เงินง่าย เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่มีอยู่ตามร้าน
อินเตอร์เน็ตทั่วไป ดังนั นจึงเสนอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความส้าคัญสร้างเกราะป้องกันเพ่ือ
อนาคตที่ดี ของเยาวชน (ไทยรัฐ 2554(ข)) 
 ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มีการจัดท้าหลักสูตรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา ที่ครูและผู้ปกครองสามารถน้าไปใช้ได้ เช่น โปรแกรม Too much to lose (2M2L) เป็นโครงการ
ของแผนกยาเสพติดและแอลกอฮอล์ รัฐเพนซิลวาเนีย Too much to lose (2M2L) เป็นโปรแกรมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบในการจัดท้าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพ่ือน้าเสนอปัญหาการพนันในหมู่เยาวชน เป็นเกมท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและมีการอภิปรายในชั นเรียน เป็นโครงการที่ใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้ใน
ส้าหรับเด็กในโรงเรียนตั งแต่ชั นมัธยมศึกษาปีที่สามถึงหก เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของปัญหา
การพนันและให้ข้อมูลข่าวสารที่จะชี น้าให้เยาวชนมีการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นไปในทางบวก ในโปรแกรม
นี เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของนิยามความหมายที่ชัดเจนของการพนันและประเภทของการพนัน เด็กจะได้ท้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการเล่นเกมท่ีขึ นอยู่กับโอกาส ซึ่งอาศัยความเป็นไปได้ เด็กยังได้อภิปรายถึง
องค์ประกอบของความเสี่ยงที่อาจน้าเด็กเข้าไปสู่ปัญหาการพนัน ได้เรียนรู้ถึงการติดพนันได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เกิดขึ นในช่วงของการติดพนัน ได้เรียนรู้ทักษะในการปฏิเสธการเล่นพนัน 
(Learning Lamp 2018) 

นอกจากนี ยังมีโปรแกรม Kids don’t gamble…wanna bet? ซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันปัญหารการ
พนันที่ท้าขึ นจากการวิจัยเป็นฐาน เหมาะส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองแคม
เบรีย  เป็นโปรแกรมท่ีมีลักษณะสหสาขาวิชา ออกแบบมาเพ่ือให้เยาวชนที่อายุต่้ากว่ากฎหมายก้าหนดในการ
เล่นพนันมีความรู้สึกไม่อยากเล่น โดยการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมในการเล่นพนัน ประเด็นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับเกมที่ขึ นอยู่กับ
โอกาสในบริบทของคณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ สุขภาพทักษะชีวิตและสังคมศาสตร์หลักสูตรท้าให้เกิด
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ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งชี เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนที่ใช้โปรแกรม พบว่า นักเรียนร้อยละ 10 มี
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความเสี่ยงในการที่จะเป็นนักพนัน นักเรียนเกือบร้อยละ 20 มีความรู้ มีการ
รับรู้เพ่ิมขึ นที่เชื่อมโยงกับความถ่ีของการเล่นพนัน ที่จะท้าให้เกิดความเสี่ยงอันอาจเป็นอันตรายได้ นักเรียน
หลายคนรายงานว่า มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเก่ียวกับการเล่นพนันกับเพ่ือน รู้ว่าดีหรือไม่ โปรแกรมนี มีหลาย
รูปแบบ เช่น มีห้าถึงหกโปรแกรมท่ีสามารถใช้ในห้องเรียนทางด้านสุขภาพ        มีโปรแกรม เฉพาะที่จัดให้
ส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน มีโปรแกรมส้าหรับพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู มีการ
จัดโต๊ะให้ค้าแนะน้าข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนและกิจกรรมชุมชนงานในรูปแบบต่างๆ (Learning Lamp 2018) 

Oh, Ong and  Loo (2017) พบว่า โปรแกรมการป้องกันปัญหาพนันหลายโปรแกรมได้พัฒนาจาก
ปัญหาการติดพนันของวัยรุ่น วิธีการป้องกันขึ นอยู่กับการหาเนื อหาและกลุ่มเป้าหมาย ความเสี่ยงและ
องค์ประกอบที่ช่วยป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เป็นส่วนประกอบส้าคัญในการออกแบบโปรแกรมการ
ป้องกันปัญหาพนันสามารถใช้ทฤษฎีที่แตกต่างกัน ทฤษฎีหนึ่งอาจเน้นที่การน้าเสนอลักษณะพิเศษที่จะตัดสิน
พฤติกรรมหรือองค์ประกอบของความเสี่ยง และโปรแกรมอ่ืนอาจเน้นเรื่องของการประเมินพฤติกรรมหรือ
องค์ประกอบด้านการป้องกันความเสี่ยง องค์ประกอบความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบที่สามารถท้าให้เกิดความ
เป็นไปได้ในการเพ่ิมปัญหาการพนัน และการเพ่ิมองค์ประกอบในการป้องกันสามารถลดความเป็นไปได้ของ
ปัญหาการพนัน ดังนั นโปรแกรมการป้องกันปัญหาการพนันจึงมุ่งไปที่องค์ประกอบของความเสี่ยงที่มี
จุดประสงค์เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ นกับองค์ประกอบของความเสี่ยง ในขณะที่โปรแกรมป้องกันปัญหาการ
พนันที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมอิทธิพลขององค์ประกอบที่ป้องกัน ดังนั นโปรแกรมการป้องกันปัญหาพนันที่ใช้
การศึกษาเป็นฐานส้าหรับเยาวชน สามารถที่จะจ้าแนกได้ทั งในเรื่องของลักษณะเฉพาะหรือวิธีการตัดสิน
ปัญหาการพนัน 

Donati, Primi, and Chiesi. (2014) ได้ศึกษาโปรแกรมที่ใช้การศึกษาเป็นฐานในการป้องกันปัญหา
การพนันโดยเน้นที่การให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน และความเข้าใจที่ผิดพลาดในการรับรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการ
พนันและความคิดที่เกินความเป็นจริง พบว่า โปรแกรมที่ใช้การศึกษาเป็นฐานในการป้องกันปัญหาการพนันมี
ผลอย่างมีนัยยะส้าคัญในการเพ่ิมความรู้เรื่องของการพนัน เศรษฐกิจเก่ียวกับการพนัน กลุ่มตัวอย่างลดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับการปัญหาการพนันอย่างมีนัยยะส้าคัญรวมทั งความเชื่อความคิดท่ีเกินความจริง กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถรักษาความคงที่ของความรู้ได้เป็นระยะเวลานานและพฤติกรรมทางด้านการพนันมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย                                        
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
 
 งานวิจัยนี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท้าการศึกษาจากกรณีศึกษา (Case study) โดยใช้เครื่องมือการ
เก็บข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational analysis) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  การศึกษาประวัติชีวิต (Life history) และ การ
ใช้เรื่องเล่า (Story telling) ซึ่งเป็นวิธีวิธีวิทยาเรื่องเล่า (Narrative Method) โดยเทคนิคเหล่านี จะท้า
ผสมผสานและเสริมกันและกันรวมทั งปรับไปตามสถานการณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกเหตุการณ์ส้าคัญที่เกิดขึ น
ในชีวิตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key informants) ที่เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงจากวัยรุ่นที่เข้าสู่สถานพินจิ
จังหวัดอุบลราชธานีทุกรายในรอบสามปีที่ผ่านมา (2558-2560) เพ่ือท้าความเข้าใจชีวิตวัยรุ่นหรือเยาวชนคน
นั นกับการพนันภายใต้สภาพที่เป็นธรรมชาติ (Natural setting) ในบริบทของพวกเขา โดยให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมรอบด้านเกี่ยวกับพฤติกรรม ประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น เหตุการณ์ส้าคัญที่เกิดขึ นใน
ชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของวัยรุ่น การเข้าสู่การพนัน  ช่วงเวลาที่อยู่
ในวังวนของการพนัน การถูกจับกุม และกระบวนการศาลเยาวชน การใช้กรณีศึกษานอกจากต้องการได้ข้อมูล
เชิงลึกแล้วยังเพ่ือต้องการตอบค้าถามว่า เหตุใดวัยรุ่นจึงเข้าสู่การพนันและการพนันดังกล่าวส่งผลต่อชีวิตและ
ครอบครัวของพวกเขาอย่างไร  

 
3.1 ขอบเขตการวิจัย 

3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
การศึกษาครั งนี มีกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือ วัยรุ่นที่อาศัยในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุ 15 ปี

บริบูรณ ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการในสถานพินิจ จังหวัด
อุบลราชธานีในรอบสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2560) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key informants) จ้านวน 
30 กรณีศึกษา จากเยาวชนที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในทุกอ้าเภอของอุบลราชธานีเพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กระจายตัว
ในจังหวัดให้มากที่สุดและเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายมากที่สุด ทั งในแง่ที่อยู่อาศัย ความใกล้ไกลจาก
เมือง สภาพความหลากหลายของความเป็นอยู่และเพศ  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือให้ได้
จ้านวนตัวอย่างตามต้องการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เคยถูกจับกุมซึ่งเข้าถึงข้อมูลได้ยาก โดยเลือก
ตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่ถูกจับกุมในระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2560 และเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเลือกจากรายชื่อผู้ที่เคยถูกจับกุมในรอบ 3 ปี โดยขอสัมภาษณ์ตามความสมัครใจ
ของผู้ให้ข้อมูล 
 จ้านวนของกลุ่มตัวอย่างเป็นการศึกษารายกรณี (Case study) การประพฤติตนและความเห็นจึงไม่ได้
เป็นตัวแทนของเยาวชนที่เล่นพนันทั งหมด แต่เป็นภาพสะท้อนที่จะช่วยชี ให้เห็นกรณีท่ีแตกต่างกันของเยาวชน
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ที่ถูกจับกุมในคดีการพนันซึ่งจะน้าไปสู่การท้าความเข้าใจสาเหตุของการเล่นพนันของวัยรุ่นและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอีกทางหนึ่ง 
 ทั งนี  ในแต่ละกรณีศึกษาบางกรณ ีคณะผู้วิจัยไม่ได้สัมภาษณ์เยาวชนโดยตรงแต่ใช้วิธีการสอบถามจาก
ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน คร ูเป็นต้น ขึ นอยู่กับสถานการณ์ว่ากรณีท่ีเลือกศึกษานั นพร้อมให้
สัมภาษณ์โดยตรงหรือไม่ โดยการศึกษาแบบรายงานข้อเท็จจริงของเยาวชนจากสถานพินิจประกอบ โดย
คณะผู้วิจัยได้ท้าการสัมภาษณ์กรณีศึกษารวมทั งหมด 22 กรณีศึกษา แบ่งเป็นกรณีที่ถูกกระท้าผิดขณะที่เป็น
เยาวชนจ้านวน 20 ราย และกรณีที่กระท้าผิดขณะเป็นเด็กจ้านวน 2 ราย ในจ้านวนดังกล่าวได้สัมภาษณ์
โดยตรงกับผู้กระท้าผิดจ้านวน 11 ราย กรณีท่ีเหลือคณะผู้วิจัยท้าการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เนื่องจากหลาย
กรณีเยาวชนได้ย้ายที่อยู่  ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ หรือติดธุระ แตกต่างกันไป ส่วนอีก 8 รายคณะผู้วิจัยเลือกน้า
รายงานข้อเท็จจริงมาท้าสรุปเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นความหลากหลายเนื่องจากเป็นกรณีที่ถูกจับกุมด้วยคดีที่
แตกต่างกันไป  ทั งนี มีเพียง 1 กรณีท่ีอยู่ในสถานแรกรับเป็นระยะเวลานานแตกต่างจากกรณีอ่ืนที่มักจะต้องไป
รายงานตัวเท่านั น 
 ในกรณีดังกล่าวแบ่งเป็นกรณีที่สัมภาษณ์แบ่งตามเพศเป็น เพศชาย 25 ราย (ในจ้านวนดังกล่าวมีเพศ
ที่สาม 2 ราย) เพศหญิง 5 ราย  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ทั งหมดรวมถึงชื่อผู้ปกครองที่ให้สัมภาษณ์จะถูกปกปิดเป็นความลับตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณของคณะผู้วิจัย โดยจะใช้นามสมมติเท่านั น สรุปผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี  

 
ตารางท่ี 2 สรุปจ้านวนผู้ให้สัมภาษณ์ 
กรณีที ่ ปีที่กระท า

ความผิด 
ชื่อ

เยาวชน 
อายุ
ขณะ

กระท า
ผิด 

ข้อหา 
พนันเอา

ทรัพย์สินโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ที่อยู่ ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเหตุ 

1 2560 น .ส.เอ  15 ปี ไพ่กบด้า-กบ
แดง 

อ.กุด
ข้าวปุ้น 

- เยาวชน 
- ป้า 

ปัจจุบันเรียนต่อ กศน.
ชั น ม.ต้น 

2 2560 นายบ ี 15 ปี เล่นการพนัน
สลากกินรวบ  

อ.เมือง - เยาวชน ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจ คดียาเสพติด/ 

3 2560 นายซ ี 16 ปี ไพ่คอยคู ่ อ.พิบูลมัง
สาหาร 

- เยาวชน  ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจ คดียาเสพติด 

4 2560 นายด ี 17 ปี ไพ่แปดเก้า อ.เขมราฐ - เยาวชน  ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจฯคดียาเสพตดิ 

5 2560 นายอ ี 16 ปี ไพ่แปดเก้า อ.พิบูลมัง
สาหาร 

- เยาวชน 
- บิดาและ
มารดา 

ถูกจับมาพร้อมกรณีที่
6, 7 และ8 ข้อหาไพ่
ป๊อกเด้ง แต่ในส้านวน
เยาวชนเขียนไพ่แปด
เก้า 

6 2560 นายเอฟ 17 ปี ไพ่ป๊อกเด้ง อ.พิบูลมัง
สาหาร 

เยาวชน  ถูกจับพร้อมกรณีที5่, 
7  และ8 
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กรณีที ่ ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อ
เยาวชน 

อายุ
ขณะ

กระท า
ผิด 

ข้อหา 
พนันเอา

ทรัพย์สินโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ที่อยู่ ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเหตุ 

7 2560 นายจ ี 17 ปี ไพ่ป๊อกเด้ง อ.สว่างวี
ระวงศ์   

เยาวชน ถูกจับพร้อมกรณีที่5, 
6 และ8 

8 2560 นายไอ 17 ปี ไพ่ป๊อกเด้ง อ.สิรินธร เยาวชน ถูกจับพร้อมกรณีที5่, 
6  และ 7 

9 2560 นายเจ 18 ปี ไพ่คอยคู ่ อ.เดชอุดม - เยาวชน 
- บิดา 

ปฏิเสธในชั นพนักงาน
คุมประพฤต ิ

10 2560 น .ส.เค  17 ปี ร่วมกับพวกท่ี
หลบหนีเล่นการ
พนันไพ่ 

อ.ดอนมด
แดง 

เยาวชน ปัจจุบันเรียนต่อกศน.
ชั น ม.ปลาย 

11 2560 นายสอง  17 ปี โดมิโน อ.เขื่องใน บิดา  
มารดา พี่ชาย  

เยาวชนเป็นเพศท่ีสาม 
ปัจจุบันศึกษาในระดับ 
ม.ปลาย  ที่โรงเรียน
ประจ้าต้าบล 

12 2559 น.ส.แอล 15  ปี เบี ยโบก อ.ส้าโรง มารดา ปัจจุบันเยาวชนไป
ท้างานกับพ่อเลี ยงและ
ญาติๆที่กทม. /ก้าลัง
เรียนต่อ กศน.ชั น ม.
ต้น 

13 2559 นายเอ็ม   17  ปี ไพ่กบด้ากบแดง อ.นาตาล พี่สาว ถูกจับคดีการพนันมา
พร้อมพี่สาว  

14 2559 นายเอ็น   17  ปี ไพ่ป๊อกแปด อ.นาเยีย น้าสาว ปัจจุบันเยาวชนไป
ท้างานท่ี กทม.กับ
พี่สาว 

15 2559 น .ส.โอ  17  ปี ไพ่รัมมี ่
 

อ.โพธ์ิไทร ตา ,ยาย (มี
เพื่อนบ้านร่วม
ให้ข้อมูลด้วย) 

ในส้านวนเขียนถูก
จับกุมที่ก่อไผ่หา่งจาก
บ้าน 100 เมตร/ ยาย
ให้ข้อมูลตอน
สัมภาษณ์ว่าเล่นไฮโล 

16 2559 นายพ ี 15  ปี สนุ๊กเกอร ์
 

อ.เขื่องใน ยาย , บิดา 
(สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์) 

เรียนต่อ กศน. ชั น ม.
ต้นที่ กทม. 
ปัจจุบันอยู่ที่ กทม. 

17 2558 นายคิว 16  ปี ร่วมกันกับพวก
หลบหนลีักลอบ
เล่นการพนัน 

)ไพ่คอยคู่ (  

อ.วารินช้า
ราบ 

บิดา , มารดา 
(มีเพื่อนบ้าน
ร่วมให้ข้อมูล
ด้วย) 

บางคนท่ีเล่นแล้วเลิก
เล่นแตย่ืนดูเพื่อนเล่นก็
ถูกจับมาด้วยกัน 
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กรณีที ่ ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อ
เยาวชน 

อายุ
ขณะ

กระท า
ผิด 

ข้อหา 
พนันเอา

ทรัพย์สินโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ที่อยู่ ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเหตุ 

18 2558 นายอาร ์ 15  ปี ทายผลฟตุบอล  
 

อ.เมือง มารดา 
(สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์) 

ปัจจุบันเยาวชนเรียน
ชั น ม.ปลาย ใหม่ อยู่
ชั น ม.5 สายศิลป์ 
กลับไปอยู่กับแม ่

19 2558 นายเอส 14 ปี 8
เดือน 

ไพ่ตั๊กเต  
 

อ.เขมราฐ ยาย ตอนท่ีถูกจับเยาวชน
ยังเป็นเด็ก (ปัจจุบัน
ฝึกงานอยู่ที่โรงเชื่อม
ในตัวอ้าเภอ) 

20 2558 นายท ี 17 ปี ไพ่สเตอร ์ อ.เมือง บิดา, มารดา 
 

เยาวชนเป็นเพศท่ีสาม
ปัจจุบันอยู่ในเรือนจ้า
ด้วยคดีค้ามนุษย์ 
(ค้าประเวณี) 

21 2558 นายย ู 16 ปี พนันรัมมี ่
 

อ.เขื่องใน มารดา  ในส้านวนสถานท่ีถูก
จับกุมเป็นกระท่อมทุ่ง
นา/  มีวงนั่งดื่มสรุาอยู่
ใกล้วงไพ่ไมไ่ด้ถูก
ควบคุมตัว 

22* 2560 ด.ญ.ว ี 14 ปี ไพ่แคง อ.เขมราฐ เยาวชน, บิดา เป็นเด็ก 
*ขณะที่ถูกจับกุมยังอายไุม่ครบ 15 ปี บริบูรณ ์
 
ตารางท่ี 3 กรณีศึกษาที่น่าสนใจที่น้ามาศึกษาโดยการศึกษารายงานข้อเท็จจริง 
กรณีที ่ ปีที่กระท า

ความผิด 
ชื่อ

เยาวชน 
อายุขณะ
กระท าผิด 

ข้อหา 
พนันเอาทรัพย์สิน

โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ที่อยู่ หมายเหตุ 
(ไม่ได้สัมภาษณ์) 

23 2558 นายกอ 16 ปี มวยตู ้ อ.เขื่องใน  
24 2559 นายขอ 16 ปี น ้าเต้า ปู ปลา อ.สิรินธร   
25 2559 นายคอ 17 ปี เล่นการพนันสลาก

กินรวบ (หวยใต้ดิน) 
อ.สว่างวีระ
วงค์ 

ซื อหวยไม่ถูกรางวัลแตเ่ก็บ
โพยหวยไว้ในกระเป๋ากางเกง  

26 2560 นายงอ 17 ปี ทายผลฟตุบอล อ.เมือง   
27 2560 นายจอ 17ปี ไฮโล อ.เขื่องใน  ถูกจับที่งานศพ  
28 2560 นายฉอ 16 ปี ชนไก่ อ.วารินช้า

ราบ  
 

29 2560 นายหนึ่ง 17 ปี ไพ่ตักเต อ.บุณฑริก   



29 
 

กรณีที ่ ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อ
เยาวชน 

อายุขณะ
กระท าผิด 

ข้อหา 
พนันเอาทรัพย์สิน

โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ที่อยู่ หมายเหตุ 
(ไม่ได้สัมภาษณ์) 

30 2560 นายสอง 14 ปี 8
เดือน 

ไพ่แปดเก้า อ.เดชอุดม บรรพชาเป็นสามเณรและ
เรียนชั น ม.1-2 แต่ไมส่นใจ
เรียนจึงลาสิกขา 

 
 
3.1.2 พื้นที่ศึกษา  
พื นทีศ่ึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  

 3.1.3 ระยะเวลา  
ระยะเวลา 6 เดือน ตั งแต่เดือน 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 

 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ศึกษาข้อมูลจากแบบรายงานข้อเท็จจริงของ
สถานพินิจ ในแต่ละกรณีศึกษา เพ่ือน้ามาประกอบการวิเคราะห์ภาพรวมของการพนันในกลุ่มเยาวชน ทั ง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยต่างๆ หนังสือ ต้าราที่เก่ียวข้อง รายงานสถิติต่างๆ และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  

  
2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory observation)  
นักวิจัยเข้าไปในครอบครัวและชุมชนของเยาวชนแต่ไม่ได้ท้ากิจกรรมกับเยาวชน หรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัวหรือชุมชนของเยาวชน แต่เยาวชนอาจะรู้ว่ามีนักวิจัยเข้าไปในพื นที่ ทั งนี นักวิจัยทั งแสดงตัวและ
ไม่แสดงตัวซึ่งขึ นกับสถานการณ์  นักวิจัยเป็นเพียงผู้สังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ นและสภาพแวดล้อม พฤติกรรม
ธรรมชาติของเยาวชนในชุมชน  เช่น สถานที่ที่อาจส่งผลต่อการเล่นการพนัน ความเป็นอยู่ของ บ้านพักอาศัย 
สภาพแวดล้อม การใช้เครื่องมือการสื่อสาร สถานที่ที่เยาวชนมักรวมตัวกัน เป็นต้น 
 

3) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์แบบทางการและไม่เป็นทางการ (Formal/Informal interview) 
ด้าเนินการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากตัวแทนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องโดยมีแบบค้าถาม

ปลายเปิดเพ่ือน้าข้อมูลมาวิเคราะห์และประกอบการสร้างข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยด้าเนินการสัมภาษณ์เยาวชน ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่

เป็นทางการเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลาย และใช้การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ในกรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ไม่พร้อมใหส้ัมภาษณ์โดยตรง 
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  
นักวิจัยสัมภาษณ์โดยตรงกับเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวของเยาวชนควบคู่กับการสังเกตบุคลิก

ของเยาวชนและสภาพแวดล้อมรวมทั งบรรยากาศในสถานที่ที่นักวิจัยสัมภาษณ์ โดยการมีการนัดสัมภาษณ์
นักวิจัยจะท้าความคุ้นเคยกับเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจเพ่ือให้เยาวชนพูดความจริงอย่าง
ตรงไปตรงมามากท่ีสุด นักวิจัยจะใช้ค้าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) เป็นการสัมภาษณ์
ที่มิได้ใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง มีเพียงตั งแนวหัวข้อการสัมภาษณ์ (interview guide) ที่เป็นชุดค้าถาม
แบบปลายเปิดที่ระบุถึงประเด็นในการสนทนาและแต่ละข้อเป็นเพียงค้าถามกว้างๆ เพ่ือให้นักวิจัยมีอิสระใน
การถามและให้เยาวชนตอบค้าถามด้วยความความผ่อนคลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องการพนันได้ ส้าหรับพื นที่ในการสัมภาษณ์ สถานที่สัมภาษณ์ขึ นอยู่กับความสะดวกของ
ผู้ให้ข้อมูล 

ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ขอความยินยอมจากเยาวชนในการสัมภาษณ์ โดยเยาวชนไม่จ้าเป็นจะต้อง
ตอบทุกค้าถามที่สัมภาษณ์ แต่เน้นการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทั งนี มีการศึกษาประวัติชีวิต โดยใช้เทคนิคการเล่า
เรื่องมาใช้ร่วมด้วย 

 
ประวัติชีวิต (Life history) 
นักวิจัยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิตของเยาวชนโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ค้าถามปลายเปิด 

พร้อมจะปรับและเพ่ิมเติมค้าถามได้ตลอดเวลา ลักษณะการถามจะเป็นถามแบบเจาะจิ มลงไปเรื่อยๆ 
(Probing) ในช่วงที่เก่ียวกับการพนัน และท้าเส้นประวัติศาสตร์ (Historical timeline) ชีวิตของเยาวชนแต่ละ
ราย โดยให้ความส้าคัญกับข้อมูลชีวิตที่เป็นพลวัตของเยาวชนในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่การเล่นการพนันของพวกเขา เยาวชนเป็นผู้เล่าย้อนความทรง
จ้าในอดีตในวัยเยาว์ ก่อนและหลังการเล่นการพนันจนสู่การเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจ โดยเริ่มจาก
ค้าถามง่ายๆและพื นฐานก่อน เพ่ือให้เยาวชนคุ้นเคยก่อนเข้าสู่การตั งค้าถามเรื่องการพนัน ซึ่งช่วยให้เยาวชนได้
สร้างภาพของอดีต กระตุ้นให้ทบทวน ให้เข้าใจตนเองในบริบทต่างๆ ทั งนี ผู้สัมภาษณ์จะใช้เวลาในการ
ด้าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมงและนัดล่วงหน้า 
 

4) การใช้เรื่องเล่า (Story telling)  
นักวิจัยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบการใช้เรื่องเล่า (Story telling) เพ่ือต้องการให้เยาวชนเล่าเรื่อง

ของตัวเอง เนื่องจากนักวิจัยให้ความส้าคัญกับเสียงและประสบการณ์ของเยาวชนผ่านการเล่าเรื่อง นักวิจัยจะ
ทราบรับรู้และเข้าใจ ชีวิตของเยาวชน  โดยนักวิจัยใช้ค้าถามน้อยที่สุด เพ่ือให้เยาวชนเล่าเรื่องได้อย่างต่อเนื่อง
ให้มากที่สุด เพ่ือเห็นเหตุการณ์และเรื่องราวของเยาวชน การเล่าเรื่องให้เล่าในพื นที่ของเยาวชน นักวิจัยจะ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเยาวชน อธิบายเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจนและแจ้งการ
คุ้มครองสิทธิ์การได้รับการปกป้องจากการศึกษาเช่น การไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของเยาวชน จากนั น
ให้เยาวชนเล่าประสบการณ์ก่อนเล่น ระหว่างเล่น และการถูกจับกุม เน้นการน้าค้าพูดและถ้อยค้าของเยาวชน
มาเป็นข้อมูลส้าคัญ แนวค้าถามท่ีนักวิจัยจะใช้เช่น เรื่องท่ีก้าลังจะเล่าเกิดขึ นเมื่อไร ที่ไหน ท้ากับใคร เยาวชน
ท้าอะไร ตอบโต้อย่างไร รู้สึกอย่างไร ผลที่ตามมาเป็นอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไร เป็นต้น 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) คือ  การเก็บข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข ปัจจัย  
สภาพการณ์แวดล้อมหลายระดับในปัจจุบัน และแนวโน้มของบริบทแวดล้อมในอนาคตของวัยรุ่น
ผู้เกี่ยวข้องกับการพนัน น้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินให้เห็นถึงเง่ือนไขหรือปัจจัยที่เป็นภาวะ
เสี่ยงในพื นที่ที่อาจส่งผลโดยตรงและทางอ้อมให้วัยรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพนัน รวมทั งการคาดหวังเพ่ือ
หาทางออกจากปัญหาดังกล่าวเชิงนโยบายระดับจังหวัดหรือระดับชาติ ดังนั น มิติของการวิเคราะห์บริบท
แวดล้อมของวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ประกอบด้วย  

 บริบทด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความใกล้ชิดหรือห่าง
เหินของสมาชิกในครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัว ความเชื่อของ
ครัวเรือน ความเคร่งครัดด้านศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของครัวเรือน ความ
คาดหวังของครอบครัวต่อวัยรุ่น เป็นต้น 

 บริบทด้านเศรษฐกิจ ได้แก ่รายได้ของครอบครัว รายได้ของวัยรุ่น ค่าใช้จ่าย กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ความพอเพียงของรายได้ ความยากง่ายของการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการ
ด้ารงชีพ ภาวะหนี สิน ความยากง่ายในการคืนเงินยืม เป็นต้น 

 บริบทด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก ่เพ่ือนใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิด บทบาทของเพ่ือนใน
ชีวิต กิจกรรมที่ท้ากับเพ่ือน ครูอาจารย์ที่ใกล้ชิด ระดับความสัมพันธ์กับครูอาจารย์ 

 บริบทด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก ่ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ความไกลใกล้
เมือง การมีถนนและมีไฟฟ้าใช้  

 บทบาทด้านการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี การใช้โทรศัพท์มือถือ สื่อ การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลด้านการพนันทั งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ วัย รวมทั งแรงจูงใจในการตัดสินใจเล่นการพนัน 
 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผู้วิจัยจะน้าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 

และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม โดยน้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ น 
 

3.4 แผนการด าเนินงาน (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2560 – มกราคม 2561) 
 
ตารางท่ี 4 แผนการด้าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
ส้ารวจข้อมูลมือสองในพื นที่จากส่วน
ราชการ 

สิงหาคม 2560  

ขออนุญาตจากกรมพินิจฯ ในการ
ด้าเนินงานวิจัย 

กันยายน 2560 ได้รับการอนุญาตจากกรมพินิจ
ตามหนังสือที่ ยธ 06109/4229 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 
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กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญและ
การศึกษารายงานข้อเท็จจริง 

ตุลาคม ถึงธันวาคม 2560  

เขียนรายงานการวิจัย ตุลาคม ถึงธันวาคม 2560  
ส่งรายงานความก้าวหน้า พฤศจิกายน 2560  
ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง มกราคม 2560  
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีนาคม 2561  

 
3.5 ข้อจ ากัดและความท้าทายในการวิจัย 
 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่เคยถูกจับกุมในคดีพนันในระยะ 3 ปี ในการติดตามขอ
สัมภาษณ์กรณีศึกษา ผู้วิจัยพบอุปสรรคในการด้าเนินการวิจัยดังนี  

1) ปัญหาในติดต่อสื่อสารกับกรณีศึกษา เนื่องจากในบางกรณี เยาวชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยน
เบอร์โทรศัพท์ ท้าให้ไม่สามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ได้ 

2) ในพื นที่ที่เป็นพื นที่เมือง ชุมชนไม่ค่อยรู้จักกันและพื นที่กว้าง การติดตามศึกษาสภาพแวดล้อมที่
เยาวชนอยู่จึงท้าได้ยากมาก ในบางกรณีผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากบุรุษไปรษณีย์ในการช่วยตามหาบ้าน 

3) แม้ว่าผู้วิจัยจะไปถึงบ้านของกรณีศึกษา แต่ก็ไม่สามารถสัมภาษณ์เยาวชนได้ เนื่องจากในบางกรณี 
เยาวชนบรรลุนิติภาวะและติดคดีซ ้าในคดีอ่ืน และในบางกรณีเยาวชนได้ย้ายที่อยู่หรือไปอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
ในที่อ่ืน 

นอกจากนี  ผู้วิจัยยังมีความเสี่ยงในการเข้าไปในชุมชนที่เป็นพื นที่เสี่ยง เช่น พื นที่ที่มีปัญหายาเสพติด
เป็นต้น เหล่านี เป็นอุปสรรคและความท้าทายของผู้วิจัยในการด้าเนินงานเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการวิจัย 
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บทที่ 4 
สถานการณ์พนันในจังหวัดอุบลราชธานี การด าเนินการทางคดี  

และบทบาทของสถานพินิจ 
 
 

 ในบทนี  กล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไปเก่ียวกับการพนันในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแสดงสถิติการจับกุม
คดีการพนัน และสถิติการจับกุมเยาวชนในคดีการพนัน การด้าเนินการทางคดีเมื่อถูกจับกุม และการ
ด้าเนินการของสถานพินิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4.1 สถานการณ์พนันในจังหวัดอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยอยู่ในเขตอีสานใต้ มี
อาณาเขตชายแดนติดกับประเทศลาวและกัมพูชา มีจ้านวนประชากรสูงเป็นล้าดับ 2 ของภาคอีสาน 

ส้าหรับสถานการณ์การเล่นพนันผิดกฎหมายในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัด
อ่ืนๆ ในภาคอีสาน มีทั งการเล่นแบบตั งวงเล่นไพ่แบบกันเอง จนถึงมีบ่อนวิ่ง การเล่นพนันออนไลน์ พนัน
ฟุตบอล และพนันพื นบ้าน เช่น ชนไก่ พนันบั งไฟ เป็นต้น ซึ่งเห็นได้จากข่าวการจับกุมที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่
เสมอ ซึ่งผู้เล่นก็มีตั งแต่เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ โดย“คดีการพนัน”เป็นคดีอาญาที่อยู่ในกลุ่ม “คดีรัฐเป็น
ผู้เสียหาย” ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เป็นกรอบในการก้าหนดนโยบายและควบคุม
การพนันในประเทศ โดยในมาตรา 12 ก้าหนดว่า กรณีผู้เล่นถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 
1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกันนี ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต ่3 เดือนขึ นไปจนถึง 3 ป และปรับตั งแต่ 500 บาท ขึ นไปจนถึง 5,000 
บาท  

จากสถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2549 – 2558 
พบว่าในช่วงปี 2557-58 มีสถิติการจับกุมคดีพนันค่อนข้างสูงและมีการจับกุมการพนันสลากกินรวบในจ้านวน
ที่สูง ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ้าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2549 – 2558 

ประเภทคดี  จับ/ราย (Arrested/Cases) จับ/คน (Offender/Person) 
พ.ร.บ.การพนัน 
ปี พ.ศ. 

การพนัน
ทั่วไป 

การพนันสลาก
กินรวบ 

รวม การพนัน
ทั่วไป 

การพนันสลาก
กินรวบ 

รวม 

2558 2,621 1,061 3,682 6,568 1,066 7,634 
2557 2,477 1,060 3,537 5,645 1,069 6,714 
2556 1,206 313 1,519 3,379 315 3,694 
2555 718 183 901 2,000 184 2,184 
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ประเภทคดี  จับ/ราย (Arrested/Cases) จับ/คน (Offender/Person) 
2554 709 157 866 1,832 158 1,990 
2553 1,131 285 1,416 4,075 286 4,361 
2552 1,365 304 1,669 4,861 306 5,167 
2551 1,644 401 2,045 6,279 402 6,681 
2550 1,727 511 2,238 7,466 513 7,979 
2549 2,122 561 2,683 8,870 564 9,434 

ที่มา: ส้านักงานต้ารวจแห่งชาต ิ
* สืบค้นจากเว็บไซตส์้านักงานสถิติแห่งชาติ: สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญจ้าแนกตาม
ประเภทคดีที่รับแจ้ง พ.ศ. 2549 - 2558 (ข้อมูลรายจังหวัด) 
service.nso.go.th/nso/web/statseries/tables/43400_Ubon_Ratchathani/8.1.5.xls 

 
4.1.1 สถานการณ์พนันในกลุ่มเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 

 การเล่นพนันในกลุ่มเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีหลากหลายรูปแบบ ทั งการเล่นไพ่ ไฮโลตามงาน
ศพ การเล่นพนันฟุตตบอล ชนไก่ เป็นต้น จากข้อมูลของสถานพินิจ จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ในระหว่างปี 
2558-2560 คนที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกจับกุมด้วยคดีการพนันเป็นเด็กอายุ 13 ปี ถูกจับกุมด้วยคดีการเล่นพนันไพ่
คอยคู่ในเขตอ้าเภอเขมราฐซึ่งเป็นอ้าเภอที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศลาว 
 ผู้ที่ถูกจับกุมมีทั งที่เล่นพนันในหมู่เยาวชนด้วยกันเองและถูกจับกุมรวมกับการเล่นของผู้ใหญ่ และบาง
คนไม่ได้เล่นแต่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุจึงถูกจับกุมมาด้วย โดยเมื่อเปรียบเทียบสถิติการจับกุมคิดเป็นร้อยละแล้ว
จะพบว่าการจับกุมเยาวชนมีจ้านวนไม่มากนัก ดังตารางที่ 6 อย่างไรก็ดี สถิติการจับกุมไม่ได้เป็นตัวชี วัดหรือจะ
เป็นค่าประมาณการในการเล่นพนันของเยาวชนได้ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยมีสถิติ ดังนี  
 
ตารางท่ี 6 สถิติคดีพนันที่ผ่านกระบวนการของสถานพินิจ จ.อุบลราชธานี ใน ปี 2550-2560 

 ปี พ.ศ. จ านวน (คดี) คิดเป็นร้อยละของจ านวน
คดีพนันทั้งหมด* 

หมายเหตุ 

2560 38 n/a นับถึงเดือนกันยายน 2560 อย่างไรก็ดีจาก
การสอบถามภายหลังพบว่า สถิตคิดีการ
พนันในปี 2560 มีจ้านวนคดี 46 คด ี

2559 93 n/a  
2558 149 4.05  
2557 156 4.41  
2556 57 3.75  
2555 64 7.10  
2554 59 6.81  
2553 97 6.85  
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 ปี พ.ศ. จ านวน (คดี) คิดเป็นร้อยละของจ านวน
คดีพนันทั้งหมด* 

หมายเหตุ 

2552 86 5.15  
2551 146 7.14  
2550 167 7.46  

ที่มา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  
*จ้านวนร้อยละเปรียบเทียบโดยทมีวิจัย 
** อย่างไรกด็ี จากการสัมภาษณ ์นายพลพิพัฒน์ วรชินาคมน ์ผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 
วันท่ี 4 มกราคม 2560 ให้ข้อมูลวา่สถิติคดเีด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการศาลมสีถิติ ดังนี  
 ปี 2560 มี 37 คดี  
 ปี 2559 มี 71 คด ี
 ปี 2558 มี 90 คด ี
 ปี 2557 มี 140 คดี 
 ปี 2556 มี 48 คด ี
 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยตั งข้อสังเกตว่า การเก็บสถิติคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความ
สอดคล้องกันเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบอย่างชัดเจน อนึ่ง จากการสอบถาม
ข้อมูลสถิติคดีของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สถานีต้ารวจภูธรเมอืงอุบลราชธานี ก็พบว่ามีการเก็บข้อมูลสถิติราย
ปีงบประมาณ (ไม่ได้แยกรายปี ซึ่งหากแยกต้องใช้เวลาเก็บข้อมูล) และไม่ได้มีการแยกคดีเยาวชนอย่างชัดเจน 

ทั งนี  จากข้อมูลสถิติตารางที่ 6 ข้างต้น การพนันที่ถูกจับกุมมากที่สุดคือ ไพ่ รองลงมาคือ หวย การ
พนันทายผลฟุตบอล การพนันอื่นๆ ที่เยาวชนเล่นได้แก่ ไฮไลและชนไก่ เบี ยโบก มวยตู้ สนุกเกอร์ โดมิโน 
น ้าเต้าปูปลา โดยมีสถิติที่มีการบันทึกไว้ ในระหว่างปี 2558 – เดือนกันยายน 2560 ดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 สรุปสถิติคดีพนันในปี 2558 – เดือนกันยายน 2560 แยกตามประเภทการพนัน 

 ประเภทการพนัน จ านวน (คดี) หมายเหตุ 
2558 2559 2560

(กันยายน) 
ไฮโล 7 7 5  
ชนไก่ 3 3 4  
พนันบอล/ทายผลการแข่งขัน 17 19 1  
เบี้ยโบก 1 1 0  
มวยตู้ 1 0 0  
สนุกเกอร์ 1 3 0  
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 ประเภทการพนัน จ านวน (คดี) หมายเหตุ 
2558 2559 2560

(กันยายน) 
โดมิโน2 2 6 1  
น้ าเต้าปูปลา 2 1 0  
หวย     
- ใต้ดิน - 1 3  
- หวยหุ้น/หวยลาว/สลากกินรวบ 23 9 2  
ไพ ่     
- รัมมี /ดัมมี่ 7 9 4  
- คอยคู่ 10 16 9  
- ผสมสิบ/สมสิบ 10 9 1  
- เก้าเก 0 0 1  
- แปดเก้า 1 1 3  
- ตักเต/ตังเต 12 4 3  
- กบด้ากบแดง 2 1 1  
- ป๊อกแปด/ป๊อกเด้ง 4 2 0  
- สเตอร์ 1 0 0  
- ปั่นแปะ 1 0 0  
- พนันบั งไฟ (สูง-ต้่า) 2 0 0  
อ่ืนๆ 0 1 * 0 * เป็นเจ้าของบ้านจัดให้มกีารเล่นการพนัน 

รวม 107 93 38  
ที่มา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560) 
 
จากสถิตใินระหว่างปี 2558 – เดือนกันยายน 2560 ข้างต้น เมื่อแยกตามอ้าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
มีการจับกุมในอ้าเภอเมืองมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางที่ 6 
 
 
 
 
                                                 
22 ส้าหรับการเล่นโดมโิน (Dominoes) ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากมีความเห็นเป็นไปได้ 2 แนวทาง คือ อาจเข้า
ลักษณะเป็นการเล่นตามบญัชี หมายเลข 7 หรือ อาจมองว่าเป็นการเล่นการพนันไพ่ต่อแต้มตามบัญชี หมายเลข 21 ก็ได้ แต่
อย่างไรก็ตามในการเล่น โดมโินหากเป็นการเล่นท่ีไม่มีการไดเ้สียกันโดยไม่มีการวางสินพนันกันแล้ว กจ็ะเข้าลักษณะเป็นเพียง
การเล่นเกมกีฬาและเป็นอุปกรณฝ์ึกเชาว์ปัญญาเท่านั น 
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ตารางท่ี 8 สรุปสถิติคดีพนันในปี 2558- เดือนกันยายน 2560 แยกตามพื นที่อ้าเภอ 
พื้นที่ (อ าเภอ) จ านวน (คดี) หมายเหตุ 

2558 2559 2560  
เมืองอุบลราชธานี 34 23 6  
เขมราฐ 6 4 2  
เขื่องใน 10 15 5  
เดชอุดม 1 5 -  
เหล่าเสือโก้ก - 1 1  
โขงเจียม - 3 4  
โพธิ์ไทร - 2 -  
กุดข้าวปุ้น - 1 1  
ดอนมดแดง - - 2  
ตระการพืชผล 7 2 -  
ตาลสุม - - -  
ทุ่งศรีอุดม 5 - -  
นาเยีย - 10 1  
นาจะหลวย - 4 2  
นาตาล - 1 -  
น้ าขุ่น - - 1  
น้ ายืน 4 - -  
บุญฑริก 3 1 1  
พิบูลมังสาหาร 9 5 3  
ม่วงสามสิบ - - 1  
วารินช าราบ 8 7 1  
ศรีเมืองใหม่ 4 - -  
สว่างวีระวงศ์ 3 2 1  
ส าโรง 12 2 2  
สิรินธร 1 5 4  
นอกเขตอุบล - - -  
รวม 107 93 38 238 

ที่มา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560) 
 

ส้าหรับการจับกุมในคดีการพนันของเยาวชนในเขตพื นที่เมือง เยาวชนส่วนมากจะถูกจับในคดีพนัน
บอลมากกว่า ส่วนคดีของผู้ใหญ่จะเป็นคดี ไพ่ ไฮโล กลุ่มเด็กจะเข้าถึงฟุตบอล เกมออนไลน์ ลักษณะการเล่น
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ของเด็ก เด็กมักจะถูกจับมากับกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ก็จะถูกจับมาในกลุ่มของผู้ใหญ่ โดยการจับกุมคดีในแต่ละครั ง
ส่วนใหญ่จะทราบจากสายลับ สถานที่จับกุม ถ้าไปเจอกับเด็กไปเจอกับตัวเด็กเล่นเพ่ือความสนุกผ่อนคลาย 
ตามหอพัก  โซนพื นท่ีที่ถูกจับก็จะมีอยู่ทั่วๆ ไป ถ้าเป็นนักเรียนก็จะเป็นตามหอพักมากกว่า ตั งวงไพ่รัมมี่ ป๊อก
เด้ง เล่นเพ่ือสนุกกัน  ถ้าเป็นกรณีที่เล่นกินเหล้าส่งเสียงดัง จะเป็นห้องข้างๆ โทรศัพท์แจ้ง เจ้าของหอพัก ส่วน
คดีพนันไพ่ที่แปลกๆ อยู่ในเขตพื นที่เมืองจะมีน้อย (ศิริพงศ์ สุดา, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561) 

เมื่อแยกตามเพศพบว่า เพศชายถูกจับกุมมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสถิติดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าเพศ
ชายจะเป็นผู้ที่เล่นพนันมากกว่าผู้หญิงในภาพรวม อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยตั งข้อสังเกตว่า ที่เยาวชนชายถูกจับกุม
มากกว่าเพศหญิงน่าจะมาจากชนิดการพนันและปัจจัยด้านจิตวิทยาด้วย เช่น มีสถิติการจับกุมการเล่นพนัน
บอลเป็นจ้านวนมากซึ่งก็มักจะมีแต่เพศชายเล่น และเพศชายมักจะมีแนวโน้มถูกจับได้ง่ายกว่าเพราะเพศหญิง
มักจะมีท่าทีประนีประนอมเม่ือถูกจับ ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 9 สรุปคดีพนันแยกตามเพศในปี 2558 – เดือนกันยายน 2560  
เดือน จ านวน (คดี) รวม 

ชาย หญิง 
ปี 2560    
มกราคม 3 0 3 
กุมภาพันธ์ 3 3 6 
มีนาคม 8 1 9 
เมษายน 4 2 6 
พฤษภาคม 1 0 1 
มิถุนายน 6 0 6 
กรกฎาคม 2 0 2 
สิงหาคม 2 0 2 
กันยายน 2 1 3 

รวม 31 7 38 
ปี 2559    
มกราคม 8 2 10 
กุมภาพันธ์ 3 0 3 
มีนาคม 13 6 19 
เมษายน 5 4 9 
พฤษภาคม 2 0 2 
มิถุนายน 12 1 13 
กรกฎาคม 5 0 5 
สิงหาคม 5 2 7 
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เดือน จ านวน (คดี) รวม 
ชาย หญิง 

กันยายน 4 0 4 
ตุลาคม 8 1 9 
พฤศจิกายน 8 2 10 
ธันวาคม 2 0 2 

รวม 75 18 93 
 

ปี 2558    
มกราคม 6 1 7 
กุมภาพันธ์ 12 3 15 
มีนาคม 11 1 12 
เมษายน 6 2 8 
พฤษภาคม 13 7 20 
มิถุนายน 4 3 7 
กรกฎาคม 8 0 8 
สิงหาคม 9 0  9 
กันยายน 3 0 3 
ตุลาคม 7 2 9 
พฤศจิกายน 7 0 7 
ธันวาคม 2 0 2 

รวม 88 19 107 
รวมทั้งสิ้น 194 44 238 
 
จากสถิตดิังกล่าว พลพิพัฒน์ วรชินาคมน์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธาน ี

(สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2560) กล่าวว่า คดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่เยาวชนเป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นเจ้ามือ และมักจะไม่มี
คดีร้ายแรง พร้อมให้ความเห็นว่า สถิติคดี ไม่ได้บ่งชี ว่า ผู้เล่นการพนันมีมากน้อย เพราะสถิติคดีบางครั งก็ไม่ได้
ชี ความเป็นจริง เช่น บางครั ง ขึ นอยู่ที่การจับของต้ารวจหรือที่เรียกว่าการระดมกวาดล้างแต่ละปีของต้ารวจ 
และข้อมูลที่ลดลงไม่ได้แปลว่าคดีการพนันมีแนวโน้มลดลง หรือไม่ได้ลดเพราะป้องกันปราบปรามน้อยลง 
เนื่องจากไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่ชี ชัด 
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4.2 การด าเนินการทางคดีเม่ือเยาวชนถูกจับกุม 
 ส้าหรับการด้าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีการพนัน การจับกุมในส่วนของเด็กและ
เยาวชนจะดูในเรื่องของความเหมาะสม เป็นคดีเล็กน้อยไม่ได้มีโทษร้ายแรง ต้ารวจก็จะเดินล้อมหน้าล้อมหลัง 
แม้กระทั่งผู้ใหญ่เอง เพราะคดีพนันมีโทษไม่ร้ายแรง มีโทษแค่ปรับ ถ้าถูกต้ารวจจับกุมได้แล้ว ส่วนใหญ่ก็จะไม่
หน ี เมื่อน้าตัวมาท่ีสถานีต้ารวจ ต้ารวจจะท้าส้านวน ส่วนเยาวชนจะมีท่ีควบคุมตัวแยกชายหญิงต่างหากออก
จากห้องขังของผู้ใหญ่ (ศิริพงศ์ สุดา, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561) เยาวชนที่ถูกจับกุมมักจะได้รับการประกัน
ตัวทันทีหลังจากถูกจับกุม และต้ารวจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและส่งตัวไปที่ศาลภายใน 24 ชั่วโมง จากนั นจะ
ถูกน้าตัวไปรายงานตัวที่สถานพินิจ เนื่องจากคดีการพนันเป็นคดีที่โทษไม่ร้ายแรงและเยาวชนมีโอกาสกลับตน
เป็นคนดี สถานพินิจ จึงมักจะเสนอแนวทางตามมาตรา 86 ของ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ.  2553 โดยสถานพินิจ จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มด้าเนินการเสนอให้ใช้
มาตราดังกล่าวในปี 2560 เป็นปีแรก ทั งนี  สถานพินิจจะเสนอให้มีแผนการแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟูและมีผู้น้าชุมชน
เป็นผู้ควบคุมดูแลแทน โดยจะมีการท้าแผน บ้าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูจากการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และ
เยาวชนจะต้องเข้ารายงานตัวตามท่ีศาลก้าหนด เมื่อเสร็จสิ นกระบวนการ แล้วชื่อของเยาวชนก็จะถูกน้าออก
จากบัญชีของผู้ที่เคยต้องคดีอาญา (จ้าหน่ายคดี) หากเยาวชนไม่ไปรายงานตัวต่อศาลตามที่ศาลสั่ง ชื่อก็จะยัง
อยู่ในระบบบัญชีผู้ต้องหาซึ่งถือว่าเป็นผู้หลบหนีคดี ซึ่งหลังถูกจับกุมเยาวชนจะต้องไปที่หน่วยงานต่างๆ ตาม
กระบวนการ ดังนี  
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แผนภาพที่ 1 การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดีจากคดีการพนัน 

ศาล 
ม. 132 ยังไม่พิพากษา ก้าหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัต ิ

 

ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
จ้าหน่ายคดีออกจากสารบบความ (ม.92) ศาล 

ม.90 จัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟื้นฟู 
 

ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ยุติคดโีดยไม่มีการพิพากษา (ม.133) 

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ยกคดีขึ นพิจารณา 

สถานีต ารวจ 
ต้ารวจจับกมุ/ พนักงานสอบสวนสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา 

ส่งตัวไปท่ีศาลภายใน 24 ช่ัวโมง 

สถานพินจิ 
รับส้านวนและดา้เนินการตามขั นตอน 

พนักงานอัยการเห็นชอบ 
ส่งฟ้องภายใน 30 วัน 

(ผัดฟ้องครั งละไมเ่กิน 15 วัน ได้ไม่เกิน 2 ครั ง) 

ศาล 
ตรวจสอบการจับกุม/แจ้งข้อกล่าวหา 

ประกันตัว ไม่ประกันตัว 
ออกหมายควบคุมตัว 

 

สถานแรกรับ 
ควบคุมตัว 

กลับบ้าน 
ไม่ควบคุมตัว 

เจ้าหน้าท่ี 
นัดสอบข้อเท็จจริง 

สถานพินจิ 
พนักงานคุมประพฤตสิืบเสาะข้อเท็จจริง /
ประเมินความเสี่ยงและความจา้เปน็ (R&N)  

ส่งรายงานข้อเท็จจริง 
ศาล/ ต้ารวจ 

เสนอใช้มาตรการพิเศษ ม.86 
จัดท้าแผนแกไ้ขบ้าบัดฟ้ืนฟูฯ 

อัยการเห็นชอบ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ศาลมีค้าสั่งไม่ฟ้อง 

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ส่งฟ้อง 
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 4.2.1 แนวทางการพิจารณาคดีและการก าหนดโทษของศาล 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน ได้แก่ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และมีการปรับปรุงแก้ไขจนปัจจุบันใช้ 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่  5) พ.ศ.2559 
เมื่อเยาวชนถูกจับกุม เจ้าหน้าที่จะด้าเนินการตามมาตรการที่ถูกก้าหนดแนวทางไว้ ซึ่งในการพิจารณาการ
ก้าหนดโทษจะเป็นอ้านาจของศาล การเสนอแนวทางการก้าหนดโทษจะมาจากของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นขั นตอนของสถานพินิจ โดยในการพิจารณาคดี ศาลจะมีแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนด
ไว้  
 การด้าเนินคดีอาญาของเด็กต่างจากผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่เมื่อถูกจับและสารภาพแล้วต้องส่งฟ้อง
ภายใน 48 ชั่วโมง โดยจะไปที่ศาลแขวง ส่วนเด็กและเยาวชน เมื่อถูกจับกุมต้องส่งศาลภายใน 24 ชั่วโมง ศาล
จะท้าการตรวจสอบการจับกุม และให้เยาวชนไปให้ถ้อยค้าที่สถานพินิจ คดีเยาวชนจะต้องฟ้องภายใน 30 วัน 
ดังนั น จึงสามารถผัดฟ้องได้ 2 ครั ง ครั งละไม่เกิน 15 วัน ซึ่งในช่วงดังกล่าว เจ้าหน้าที่คุมประพฤติของสถาน
พินิจจะเป็นผู้ด้าเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงและผู้อ้านวยการสถานพินิจก็จะส่งข้อมูลไปที่ศาลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ในบางกรณีอาจจะไม่ต้องสืบเสาะข้อเท็จจริงก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติ มีการสืบเสาะข้อเท็จจริงทุกราย 
และเม่ือครบผัดฟ้อง คดีจะอยู่ในชั นพิจารณาคดี ซึ่งการพิจารณาคดี ศาลจะต้องดูรายงานจากสถานพินิจ
ประกอบ ต้องมีการสืบเสาะข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้เป็นเชิงลึกทุกมุมมองเกี่ยวกับเด็ก เพราะจะต้องมีข้อมูลการ
สืบเสาะข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ต้องทราบต้นเรื่องความเป็นมาของเด็กว่าเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะมา
ก่อคดี  ซึ่งข้อมูลนี ก็จะต้องดูเป็นรายกรณี และดูทุกมุมมองว่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง  (พล
พิพัฒน์ วรชินาคมน์, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2561) 

ขั นตอนการพิจารณาคดีทางศาลมองเรื่องการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ในเรื่องของ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนควรได้รับการฟ้ืนฟูให้โอกาสมากกว่าการได้รับบทลงโทษ ระดับการ
พิจารณาคดีจะดูที่ระดับความร้ายแรงของเด็ก ดังนั น ก่อนมีค้าพิพากษาศาลจะใช้มาตรา 90 3 ก่อน ซึ่งเป็น
มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญา หากมาตรา 90 ใช้ไม่ได้ผล แล้วมีการส่งฟ้อง ในขั นการพิพากษา ศาล
จะใช้มาตรา 132  คือยังไม่มีค้าพิพากษา แล้วให้เยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขก้าหนด เมื่อปฏิบัติตามครบ ศาล ก็
จะถูกจ้าหน่ายคดี เป็นการยุติคดีโดยไม่มีค้าพิพากษา  
                                                 
3 มาตรา 90 เมื่อมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระท้าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษ อยางสูงตามที่กฎหมายก้าหนดไว
ใหจ้าคุกไมเกินยี่สิบป ไมวาจะมโีทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  ถาปรากฏวา  เด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจ้าคุกโดยค้า
พิพากษาถึงที่สุดใหจ้าคุกมากอน  เวนแตเปนความผิด ที่ไดกระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  กอนมีค้าพิพากษา  หาก
เด็กหรือเยาวชนส้านึกในการกระท้าและผเูสยีหายยินยอมและโจทกไมคัดคาน  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาพฤติการณแหงคดีไม
เปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร  และศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได และผเูสียหายอาจไดรับการ
ชดเชยเยียวยาตามสมควรหากน้าวิธีจัดท้าแผนแกไขบ้าบัดฟนฟู  ซึ่งเปนประโยชนตออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและตอผู
เสียหายมากกวาการพิจารณาพิพากษา  ใหศาลมีค้าสั่งใหผอู้านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดใหมีการ
ด้าเนินการจัดท้าแผนดังกลาว  โดยมีเง่ือนไขใหเด็กหรือ เยาวชน  พอ่  แม่  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยูดวยปฏิบัติ  แลวเสนอตอศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวนันับแตที่ศาลมคี้าสั่ง  หากศาลเหน็ชอบดวยกับแผนแกไข
บ้าบัดฟนฟู ใหด้าเนินการตามนั นและใหมีค้าสั่งจ้าหนายคดไีวช่ัวคราว  หากศาลไมเห็นชอบ  ใหด้าเนินกระบวน พิจารณาต
อไป 
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ในกรณีของคดีการพนัน เนื่องจากเป็นคดีไม่ร้ายแรง หากเยาวชนไม่ได้มีคดีร้ายแรงอ่ืนด้วย ศาลจึงมัก
ใช้มาตรา 1324 ในการด้าเนินคดี โดยให้เยาวชนอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง บ้าเพ็ญประโยชน์ตามที่ศาล
เห็นควร และมารายงานตัวตามท่ีศาลก้าหนด เมื่อเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดศาลจะสั่งยุติคดีโดยไม่มี
มีค้าพิพากษา แต่หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะยกคดีมาพิจารณาต่อดังเดิม โดยหากมีการพิพากษา คดีพนัน
ส่วนใหญ่ ศาลจะมีค้าพิพากษาให้ปรับ 500 บาท แต่เนื่องจากเยาวชนเคยถูกกักขังมาแล้ว 1 วัน จึงเทียบเท่า
กับการปรับ จึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับ5 
 
4.3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับการด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุม 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานภายใต้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ซึ่งประเทศไทยมีสถานพินิจครอบคลุมทั งหมด 77 จังหวัด และกรมพินิจฯ มีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ในส่วนกลางมีทั งหมด 8 แห่ง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มีทั งหมด 10 แห่ง 

 
4.3.1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั งอยู่ที่เลขที่ 118 ถนนชยางกูร กม.14, 

ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้าเนินการมาตั งแต่ปี 2523 โดยในขณะนั นเป็นหน่วยงานที่ควบรวมหน้าที่
ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ด้วย แต่เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการในปี 2545 ก็มีการแยกส่วนการแยกส่วนการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแทน ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) มี ส.ต.ท.วิญญา  
พิทักษ์ชาติ เป็นผู้อ้านวยการ สถานพินิจ มีอ้านาจหน้าที่ที่ส้าคัญคือ  

1) สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับเด็กหรือเยาวชน และบุคคลอ่ืน แล้วจัดท้า
รายงานและความเห็น เกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระท้าผิด แล้วส่งรายงานให้พนักงานสอบสวน เพ่ือเสนอ

                                                 
4         มาตรา 132 ในกรณีที่ศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดียังไมสมควรจะมีคา้พิพากษาหรือพ่อ แม่ ผปูกครอง หรือบุคคล
ซึ่งจ้าเลยอาศยัอยดูวยรองขอ  เมื่อศาลสอบถามผเูสียหายแลว ศาลอาจมีค้าสั่งใหปลอยตัวจ้าเลยชั่วคราวแลวมอบตัวจ้าเลยให
บุคคลดังกลาวโดยไมมีประกันหรอืมีประกัน  หรือมปีระกันและหลกัประกันดวยก็ได โดยก้าหนดเง่ือนไข เชน ใหจ้าเลยรายงาน
ตัวตอพนักงาน คุมประพฤติหรือเจาพนักงานอ่ืนหรือบุคคลใดหรือองคการดานเด็กเขารับการแกไขบ้าบัดฟนฟู รับค้าปรึกษา
แนะน้า เขารวมกิจกรรมบ้าบัดหรอืกิจกรรมทางเลือก หรือใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภยั  ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร 
แตตองไมเกินกวาจ้าเลยนั นมีอายคุรบยี่สิบสี่ปบริบูรณ ในการนี ศาล มีอ้านาจสั่งใหพ่อ แม่ ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจ้าเลย
อาศัยอยูดวยเขารวมกิจกรรม หรอืรับค้าปรึกษาแนะนา้ดวยก็ได  
         ในกรณีศาลเห็นวาจ้าเลยไมสมควรใชวิธีการตามวรรคหนึ่ง  ศาลจะสงตัวจ้าเลยไปยังสถานพินิจหรือสถานท่ีอื่นที่จัดตั ง
ขึ นตามกฎหมายและตามที่ศาลเหน็สมควรที่ยินยอมรับตัวจ้าเลยไวดแูลชั่วคราว หรือจะใหใชวิธีการส้าหรับเด็กและเยาวชนไป
พลางกอนก็ได แตตองไมเกินกวาจ้าเลยนั นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
         หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพปญหาการจัดท้าแผนแกไขบ้าบัดฟ
นฟู การเตรียมความพรอมเพื่อมอบตัวจ้าเลยใหพ่อ แม่ ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจ้าเลยอาศัยอยดูวย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของประธานศาลฎีกา  (ราชกิจจานุเบกษา 2553: 54) 
5 การปรับแก้ไขอัตราเงินในการกักขังแทนค่าปรับ เปลี่ยนอัตราโทษกักขังแทนค่าปรับจากวันละ 200 บาท เป็นวันละ 500 
บาท มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา (ประกาศวันท่ี 7 เม.ย.2559) 
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พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาล ให้ส่งรายงานพร้อมความเห็นเกี่ยวกับ
การลงโทษหรือการใช้วิธีการส้าหรับเด็กและเยาวชนต่อศาลเยาวชน และครอบครัว 

 2) ด้าเนินการและประสานงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่นในการสงเคราะห์ แก้ไข และบ้าบัด
ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 

โดยในการด้าเนินงานดังกล่าวจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ งานคดีก่อนพิพากษาและหลังพิพากษา  
 
งานคดีก่อนพิพากษา  
เมื่อเด็กและเยาวชนถูกจับและเป็นกรณีท่ีจะต้องด้าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว พนักงาน

สอบสวน จะต้องถามปากค้าเด็กหรือเยาวชน และเมื่อเสร็จแล้วต้องน้าตัวเด็กหรือเยาวชนนั นไปศาลเยาวชน
และครอบครัว เพ่ือตรวจสอบการจับกุมภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อศาลตรวจสอบการจับกุมแล้วศาลอาจมีค้าสั่ง 
ดังนี   

1) ให้มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรหรือมีค้าสั่ง
ให้ปล่อยชั่วคราว โดยก้าหนดให้พ่อแม ่ผู้ปกครอง บุคคล องค์การหรือ นายประกัน มีหน้าที่น้าตัวเด็กหรือ
เยาวชนไปพบพนักงานสอบสวน เพ่ือท้าการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค้า และไปพบพนักงานคุมประพฤติ
ที่ สถานพินิจ เพ่ือสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับเด็ก หรือเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 2) ให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนไว้ในสถานพินิจ หรือสถานที่อ่ืนตามที่ศาลเห็นสมควร กรณีท่ีเด็กและ
เยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติดังนี  

- ท้าความสะอาดร่างกาย และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย  
- ให้แพทย์ตรวจสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเบื องต้น และถ้าเห็นสมควรให้จิตแพทย์ตรวจสภาพจิต

ด้วย  
- ถ้าเด็กหรือเยาวชนเจ็บป่วย ต้องได้รับการรักษาพยาบาล 
กรณีท่ีไม่ใช่การกระท้าผิดร้ายแรง และเป็นการกระท้าผิดครั งแรก หรือเมื่อตอบแบบประเมินความ

เสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่้า เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาตาม มาตรา 866 
                                                 
6 มาตรา 10 แห่ง พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2559 ระบุว่า  
ให้ยกเลิกความในมาตรา 86 แหง่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  
2553  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา 86 ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง ตามที่กฎหมายก้าหนดไว้
ให้จ้าคุกไมเ่กินห้าป ี ไม่ว่าจะมโีทษปรับด้วยหรือไม่กต็าม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดร้ับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผดิที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ หากเด็กหรือเยาวชนส้านึกใน
การกระท้าก่อนฟ้องคดี เมื่อค้านึงถึงอายุ ประวัต ิความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพรา่งกาย สภาพจิต  อาชีพ 
ฐานะ และเหตุแห่งการกระท้าความผิดแล้ว หากผู้อ้านวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั น อาจกลับตนเป็น
คนดีไดโ้ดยไมต่้องฟ้อง ให้จัดท้าแผนแก้ไขบ้าบดัฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจา้เป็นเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครอง
เด็กหรือเยาวชนอาจก้าหนดให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือผูแ้ทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็
ได้ ทั งนี  เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแกผู่้เสยีหาย  
หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแกชุ่มชนและสังคม  แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อ



45 
 

กล่าวคือจะไม่ด้าเนินการฟ้อง แต่เด็กหรือเยาวชนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแผนแกไ้ข บ้าบัด ฟนฟูใหเด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัต ิ

งานคดหีลังพิพากษา 
ในกรณีศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งให้เด็กหรือเยาวชนรับการฝึกอบรม เด็กหรือเยาวชนจะถูกส่งไป

รับการฝึกอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งในการฝึกอบรมจะมีการประเมินและจัดท้าแผนการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมแก่เด็กหรือเยาวชนแต่ละรายไป ทั งนี  ศาลอาจจะก้าหนดระยะเวลาฝึกอบรมขั นต่้าและ
ขั นสูงไว้ก็ได ้ หากเด็กหรือเยาวชนรายนั นมีผลการฝึกอบรมก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์หรือได้ท้าความชอบเป็น
พิเศษให้ได้รับประโยชน์ คือ เลื่อนชั น ลาเยี่ยมบ้าน ลดวันฝกึอบรม หรือพักการฝึกอบรม นอกจากนี หากผ่าน
หลักสูตร การฝึกอบรม ศาลอาจมีค้าสั่งให้ปล่อยตัวไปก่อนก้าหนดครบระยะเวลาขั นต่้าก็ได้ แต่หากเด็กหรือ
เยาวชนชนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ไม่ตั งใจรับการฝึกอบรม หลบหนีหรือ พยายามหลบหนี หรือกระท้า
การใดอันก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร้าคาญ หรือขัดต่อความสงบสุขของเด็กหรือเยาวชนอื่นหรือ ก่อความไม่
สงบเรียบร้อยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ต้องถูกตัดประโยชน์หรือก็อาจจะต้องอยู่รับการฝึกอบรม 
ไปจนกว่าจะครบขั นสูง หรือศาลอาจให้เพ่ิมระยะเวลาฝึกอบรมได้ 

ส้าหรับการควบคุมตัวเด็กในสถานพินิจ มีการก้าหนดให้อยู่ในสถานแรกรับได้ไม่เกิน 90 วัน และท่ี
หากต้องส่งตัวไปรับการอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรม (ศูนย์ฝึกที่ 5) จะควบคุมตัวเด็กตามท่ีศาลตัดสินโทษหรือ
ควบคุมจนอายุไม่เกิน 24 ปี  

อย่างไรก็ดี ในกรณีคดีการพนันมีการก้าหนดให้อยู่ในสถานแรกรับได้ไม่เกิน 60 วัน และไม่มีกรณีที่
ต้องส่งตัวไปรับการอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรม  

ขั นตอนการการปฏิบัติงานด้าเนินคดีอาญา ปรากฏดังแผนภาพที่ 2 

                                                 

พิจารณา  โดยการจัดท้าแผนแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผูเ้สยีหายด้วยหากคดี
นั นเป็นคดีที่มผีู้เสยีหาย 
 เมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูและความเห็นของผู้อา้นวยการสถานพินิจ ตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากมี
ข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อ้านวยการสถานพินิจหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได ้ ถ้าพนักงานอัยการไม่
เห็นชอบกับแผนแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟู  ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟูหรือสั่งด้าเนินคดีต่อไป และใหผู้้อ้านวยการสถานพินิจ
แจ้งค้าสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้เกีย่วข้องทราบ หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบ้าบดัฟื้นฟูได้
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผน
ดังกล่าวและให้มีการด้าเนินการตามแผนแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟูทันที พร้อมทั งรายงานให้ศาลทราบ ทั งนี  แผนแก้ไข บ้าบดั ฟื้นฟ ู
ต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรอืเยาวชนและผู้เสยีหายด้วยหากคดีนั นเป็นคดีที่มผีู้เสียหาย 

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟื้นฟูนั นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาล
พิจารณาสั่งตามทีเ่ห็นสมควร 

ศาลต้องมีค้าสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับรายงาน ทั งนี  ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อก้าหนดเกี่ยวกับแนวทางในการดา้เนินการของศาลด้วย” 
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แผนภาพที่ 2 ขั นตอนการปฏิบัติงานด้าเนินคดีอาญา 

ที่มา: คู่มือปฏิบัติงานด้าเนินคดีอาญา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2557: 3) 
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 โดยในกระบวนการรับตัวเด็กและเยาวชนที่ไม่ควบคุมตัวกับที่ถูกควบคุมตัวมีขั นตอนการด้าเนินงาน
ดังแผนภาพที่ 3 และ 4 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 กระบวนการรับตัวเด็ก/เยาวชน (ท่ีไม่ถูกควบคุมตัว)  
ที่มา: ประมวลจากเอกสาร “กระบวนการด้าเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ  
        (ท่ีมีสถานแรกรับ)” 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการรับตัวเด็ก/เยาวชน 
(ที่ไมถู่กควบคุมตัว) 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการด้าเนินงาน 

ธุรการคด ี

-พนักงานพินิจ 

-พนักงานคุมประพฤต ิ

1. รับและตรวจสอบหนังสือแจ้งการจับกุม/แจ้ง
ข้อกล่าวหา ลงทะเบียนรับตัว จดัตั งส้านวนและ
สมุดประจ้าตัว (ตรวจเอกสารและลงระบบ
สารสนเทศ) 

2.ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด 
-แบบรายงานผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
เบื องต้น (พต.น.03) 

3.จัดท้าแบบข้อมูลการรับตัว  
-แบบข้อมูลการรับตัว (คป.01) 
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แผนภาพที่ 4 กระบวนการรับตัวเด็ก/เยาวชนที่ถูกควบคุมตัว 

ที่มา: ประมวลจากเอกสาร “กระบวนการด้าเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ (ท่ีมี 
 สถานแรกรับ)” 

 
 
 
 
 

กระบวนการรับตัวเด็ก/เยาวชน 
(ที่ถูกควบคุมตัว) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

วิธีการด้าเนินงาน 

-ธุรการคด ี

-พนักงานพินิจ 

-พนักงานคุมประพฤติ (ในเวลาราชการ) 
-พ่อบ้าน/แม่บ้าน (นอกเวลาราชการ) 
 

- พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

- พนักงานพินิจ 
- พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
- เจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้รับแต่งตั ง 

1. รับและตรวจสอบหนังสือแจ้งการจับกุม/แจ้ง
ข้อกล่าวหาตลอดจนค้าสั่งให้ควบคุม (ตรวจ
เอกสารและลงระบบสารสนเทศ) 

2. ตรวจค้นร่างกาย 
3. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพตดิ 
 

4. จัดท้าแบบข้อมูลการรับตัว 

5. จัดท้าทะเบียนรับตัวเด็ก/เยาวชน 
6. การประเมินระดับการควบคุม 

7.การจัดท้ารายงานเงินสดและทรพัย์สิน จัดท้าบัญชรีับ
ฝาก-คืน /จัดท้าบญัชีรับฝากเงินสดและทรัพย์สินมีค่า 

- พ่อบ้าน/แม่บ้าน 8. จัดเสื อผา้และของใช้จ้าเป็น  
9.ให้ค้าแนะน้าเบื องต้นเกี่ยวกับ กฎระเบียบ 
และการปฏิบัตตินในสถานควบคมุ 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้าเนินงานในสถานพินิจ 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานและปฏบิัติต่อเด็ก/เยาวชนของสถานพินิจ 

เด็ก/เยาวชนที่ควบคุมตัว เด็ก/เยาวชนที่ไม่ควบคุมตัว 
ธุรการคดี ธุรการคดี 
พนักงานพินิจ พนักงานพินิจ 
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ 
นักจิตวิทยา นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ 
คณะกรรมการนักวิชาชีพ (ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข) 

คณะกรรมการนักวิชาชีพ (ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข) 

นักวิชาการพลศึกษา  
พยาบาล  
นักวิชาการทางการศึกษาและอาชีพ  
หัวหน้าสถานแรกรับ  
นักวิชาชีพ  
ครูที่ปรึกษา  
พ่อบ้าน/แม่บ้าน  

 
 ส้าหรับคดีการพนันโดยส่วนใหญ่เยาวชนมักจะไม่ถูกควบคุมตัวในสถานแรกรับ เพราะมักจะมีผู้มา
ประกันตัว ส้าหรับคนที่ไม่มีมีผู้ปกครองมาประกันตัว ศาลจะให้ควบคุมตัวในสถานแรกรับซึ่งเป็นสถานที่ที่จะ
รับเด็กหรือเยาวชนไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะพินิจเด็กหรือเยาวชนและครอบครัวก่อนจะก้าหนด
แนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กหรือเยาวชนแต่ละราย 
 

4.3.2 บทบาทของสถานพินิจในการด าเนนิงานด้านเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีการพนัน 
 สถานพินิจมีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับคดีอาญาในกรณีของเด็กและเยาวชน 
ได้แก่ การสืบเสาะข้อเท็จจริง การประชุมสหวิชาชีพ การจัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟื้นฟู รายละเอียดดังต่อไปนี  
 1) การสืบเสาะข้อเท็จจริง 

อ้านาจหน้าที่หนึ่งของสถานพินิจตาม มาตรา 827 คือ ในขั นตอนการรับส้านวน โดยพนักงานคุม
ประพฤติจะเป็นผู้ด้าเนินการรับส้านวน ท้าแบบขอมูลการรับตัว และแบบสัมภาษณเพ่ือประเมินความเสี่ยง
                                                 
7 มาตรา 82 เมื่อผู้อ้านวยการสถานพินิจไดรับแจ้งการจับกุมเด็กหรอืเยาวชนตามมาตรา 70 วรรคหนึง่ หรือได รับตัวเด็กหรือ
เยาวชนตามมาตรา 73 แล้ว ให ด้าเนินการดังตอไปนี   
(1) สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงตามมาตรา 36 (1) เว้นแต่ในคดีอาญา ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ให้ จา้คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ ถ้าผู้อ้านวยการสถานพินิจเห็นกว่าการสืบเสาะ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่จ้าเป็นแก่คดี จะสั่งงดการสืบเสาะข้อเท็จจริงนั นเสียกไ็ด้ แล้วให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนท่ีเกี่ยวข้อง  
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และความจ้าเป็น (R&N) และสืบเสาะขอ้เท็จจริง  ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตรฐานเดียวกันกับคดีอาญาอ่ืนๆ ของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งมีความยาวและครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
การมีเพศสัมพันธุ์ การทะเลาะเบาะแว้ง และ ลักษณะการเลี ยงดูของพ่อแม่ เป็นต้น 

พนักงานคุมประพฤติจะรับส้านวนและถามปากค้าเด็กหรือเยาวชนตามแบบขอมูลการรับตัว (กรณี
วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการจะด้าเนินการโดยพอบาน แมบาน ครูเวร พนักงานพินิจ เวรส้านักงาน 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) จากนั น พนักงานคุมประพฤติสัมภาษณเด็ก/เยาวชน ผ ูปกครอง ตามแบบสัมภาษณ
เพ่ือประเมินความเสี่ยงและความจ้าเปนและลงระบบสารสนเทศ และในการด้าเนินงานสืบเสาะข้อเท็จจริง 
พนักงานคุมประพฤติออกสืบเสาะสภาพแวดลอมเพ่ือใหไดขอเท็จจริงที่ครบถวน ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎใน
แบบรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก/เยาวชน ซึ่งกระบวนการขั นตอนและแนวทางได้ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
การด้าเนินคดีอาญา (2557) ไว้อย่างละเอียด 

 
ภาพที่ 1 การสืบเสาะข้อเท็จจริง 

ที่มา: http://www.djop.go.th/imf/ay3.pdf 
 

                                                 

(2) ท้ารายงานในคดีที่มีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงขอเท็จจริงตามมาตรา 36 (1) และแสดงความเหน็เกี่ยวกับสาเหตุแห่งการ
กระท้าความผิดของเด็กหรือเยาวชน แล้วส่งรายงานและความเห็นนั น ไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่
กรณี และถ้ามีการฟ้องร้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาล ให้เสนอรายงานและความเห็นนั นต่อศาลพร้อมทั งความเห็นเกี่ยวกับการ
ลงโทษ หรือการใช้วิธีการสา้หรับเด็กและเยาวชนด้วย 
(3) ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ใหเด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏบิัติ ดงัต่อไปนี               
 (ก)ท้าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย               
 (ข  (ให  แพทยตรวจสภาพรางกายและสภาพจิตใจในเบื องต้น และถา้เห็นสมควรใหจิตแพทยตรวจสภาพจิตด้วย 
            (ค (ถ้าปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวย ซึ่งควรจะไดรับการรักษาพยาบาลกอนด้าเนินคดี ใหมีอ้านาจสั่งใหได
รับการรักษาพยาบาลในสถานพินจิหรือสถานพยาบาลอื่นตามที่เห็นสมควร ในกรณเีชนวานี ใหแจ้งไปยงัพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องด้วย (ราชกิจจานุเบกษา 2553: 39) 
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ในการด้าเนินงานสืบเสาะข้อเท็จจริง พนักงานคุมประพฤติจะด้าเนินงานที่สถานพินิจเป็นหลัก มักจะ
ไม่ได้ออกไปดูสภาพแวดล้อมในพื นที่ของเยาวชนในที่ที่ถูกจับกุม เนื่องจากเป็นคดีไม่ร้ายแรง มีผู้ให้ข้อมูลหรือ
ทราบสภาพพื นที่ก่อนแล้ว และเยาวชนจะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งต่างจากคดีร้ายแรงอ่ืนๆ 

 
2) การประชุมสหวิชาชีพ 
ตามมาตรา 43 ของ พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ได้ก้าหนดให้มีคณะกรรมการสหวิชาชีพซึ่ง มี

หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะการจ้าแนกเด็กและเยาวชน การแกไข บ้าบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย หรือหน้าที่
อ่ืนตาม พรบ. ก้าหนด ซึ่งครึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554 ทั งนี  สถานพินิจ จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพด้านจิตวิทยา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา เพ่ือหาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ้าแนกและการแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนทุกราย จัดการประชุมประจ้าทุก
วันอังคารและวันศุกร์ โดยพนักงานคุมประพฤติและฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
3) การจัดท าแผนแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู 

 ส้าหรับการจัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู จะมีการด้าเนินการตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้าแผนแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554 โดยตาม
มาตรา 6 ก้าหนดผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
 (1) ฝ่ายเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ เด็กหรือเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การที่เด็ก
หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนร้องขอ  
 (2) ฝ่ายผู้เสียหาย ได้แก่ ผู้เสียหาย พ่อแม่ หรือผู้ปกครองผู้เสียหายในกรณีผู้เสียหาย เป็นผู้เยาว์ และ
บุคคลซึ่งผู้เสียหายร้องขอ  
 (3) นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์  
 (4) พนักงานคุมประพฤติ  
 (5) พนักงานอัยการ  
ซ่ึง หากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท้า
ความผิดด้วยก็ได้  
 อย่างไรก็ดี ในคดีการพนัน ไม่มีผู้เสียหายจึงถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายแทน เพราะฉะนั น จึงให้อ้านาจของ
สถานพินิจ ในการด้าเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐ 
 ในกรณีที่เยาวชนได้รับการพิจารณาให้ได้รับด้าเนินมาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญา (ตาม
มาตรา 86, อ่านรายละเอียดในหน้า 24) มีล้าดับขั นตอนในการจัดท้าแผนแก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟู ตามแผนภาพที่ 
5 
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แผนภาพที่ 5 ขั นตอนในการจัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู 

ที่มา: ประมวลจากระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน 
การจัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554 และคู่มือการปฏิบัติงานมาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดี

อาญา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2554) 
 

 ส้าหรับการด้าเนินมาตรการพิเศษแทนคดีอาญามีข้อดีคือ ชื่อของเยาวชนจะไม่อยู่ในบัญชีด้า/บัญชี
แดง ซึ่งจะมีผลต่อการสมัครงานในหน่วยงานราชการบางหน่วยงานที่มีข้อห้ามในเรื่องการต้องคดีอาญาไว้ แต่
หากเยาวชนด้าเนินการตามมาตรการพิเศษ คดีก็จะถูกจ้าหน่ายไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าว ซึ่งสถานพินิจ มี
ความพยายามจะให้มีการด้าเนินโดยใช้มาตรการพิเศษในการด้าเนินคดีกับเยาวชนก่อน อย่างไรก็ดี ข้อเสียคือ 
ใช้ระยะเวลานานและผู้ปกครองอาจจะต้องเสียเงินเพ่ือพาเยาวชนมาที่สถานพินิจ ตามเงื่อนไข ผู้ปกครองบาง
คนจึงยอมให้ฟ้องศาล ซึ่งใช้ระยะเวลาสั นและไม่เสียเวลานาน แต่ก็จะเป็นผลเสียกับตัวเยาวชนในอนาคต ซึ่ง
สถานพินิจ เห็นว่าแนวทางการด้าเนินงานดังกล่าว เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาความประพฤติของตัวเยาวชน 

ผอ.แจ้งค้าสั่งของพนักงาน
อัยการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 

คดีเข้าเกณฑ์ ม.86  
พนักงานคุมประพฤติเสนอ ผอ.สถานพินิจ 

สถานพินจิ 
กรณีเห็นชอบ ผอ. แต่งตั งคณะท้างาน 

ผอ. สถานพินิจ เสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา 

พนง.คุมประพฤติแจ้งพนักงานสอบสวนว่า
คดีอยู่ระหว่างจัดท้าและปฏิบัติตามแผน

แก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟู 
 

กลุ่มประสานงานและมาตรการพิเศษด้าเนินการจัด
ประชุมจัดท้าแผน 

ผู้ประสานบันทึกการประชุมและให้ทุก
ฝ่ายลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้อง 

ส้าเร็จ 
ไม่สา้เร็จ 

ส่งกลับด้าเนินคดตีามปกต ิ

พนักงานอัยการ 

ไม่เห็นชอบ 
แก้ไขแผนฯ/ด้าเนินคดตี่อ 

เห็นชอบ 

รายงานต่อศาล ด้าเนินการ ปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ไม่ฟ้อง 

น 



53 
 

เพราะครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขปัญหาโดยตรง (ผู้อ้านวยการสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน, สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2560) 
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บทที่ 5 
บริบทของการเล่นพนัน ลักษณะและพฤติกรรมการเล่นพนัน 

 
 
5.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเยาวชนผู้เล่นการพนัน 
 กลุ่มตัวอย่างของเยาวชนที่เล่นการพนัน สามารถจ้าแนกข้อมูลพื นฐานได้ดังนี  
 
 5.1.1 เพศและอายุของเยาวชนที่เล่นการพนัน 

จากกรณีศึกษาทั ง 30 กรณ ีพบว่าผู้ที่เล่นการพนันเป็นเพศชายจ้านวน 25  คน และมีเพศหญิงเพียง 
5 คน โดยพบว่า อายุของเยาวชนขณะกระท้าความผิดในข้อหาพนันส่วนมากมีอายุระหว่าง 16-17  ปี ซึ่ง
สามารถแยกได้ว่า อายุ 17 ปี มีจ้านวน 14 คน แยกเป็นเพศชาย 12 คนและเพศหญิง 2 คน อายุ  16 ปีมี
จ้านวน 7 คน ซึ่งเป็นเพศชายทั งหมด อายุ 15  ปีมีจ้านวน 5 คน เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 2  คน อายุ14 
ปี มี 3 คน แยกเป็นเพศชาย 2 คนเพศหญิง 1   คน อายุ 18 ปี มีหนึ่งคนและเป็นเพศชาย  

 
5.1.2 การศึกษา 
เมื่อพิจารณาเรื่องการศึกษาของเยาวชนขณะที่กระท้าความผิดพบว่าผสมผสานกันซึ่งแบ่งออกได้ 3 

กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรก คือกลุ่มที่ลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งมีจ้านวน 11 คน ทั งออกจากโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 1 คนเพศชาย) และมัธยมศึกษาตอนต้นคือ ม.1 (จ้านวน 4 คน เพศ
ชาย 3 คน เพศหญิง 1 คน) และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 (จ้านวน 5 คน เพศชาย 4 คนและเพศหญิง 1 คน) และ
มัธยมศึกษาตอนปลายคือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพศชาย 1 คน) กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มท่ีจบภาคบังคับระดับ
ประถมศึกษาชั นปีที่ 6 (จ้านวน 3 คนเป็นเพศชาย) และ มัธยมศึกษาชั นปีที่ 3 (จ้านวน 2 คนเป็นเพศหญิง) และ 
กลุ่มท่ีสามคือกลุ่มที่ก้าลังศึกษาซึ่งมีทั งการศึกษาสายสามัญ สายวิชาชีพ และการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยพบว่าเยาวชนที่ศึกษาในสายสามัญนั นก้าลังศึกษาอยู่ชั นมัธยมศึกษาชั นปีที่ 
2 (2 คน เพศชาย1 คน และเพศหญิง 1 คน) และก้าลังศึกษาชั น มัธยมศึกษาชั นปีที่ 5 จ้านวน 2คน (เป็นเพศ
ชายทั ง 2 คน) ก้าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั นปีที่ 1 จ้านวน 3 คน (เพศชายทั ง 3 คน) 
ชั นปีที่ 2 จ้านวน 1 คน (เพศชาย) และชั นปีที่  3 จ้านวน 3 คน เป็นเพศชายทั งหมด และผู้ที่ก้าลังศึกษาใน
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้นจ้านวน 2 คน (เพศชาย) 
และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ้านวน 1 คน (เพศชาย) 

 
5.1.3 สถานภาพของครอบครัวของเยาวชน 
สถานภาพของครอบครัวเยาวชนมีทั งแบบที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกร้างกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่

กรรม เมื่อแยกแยะในแต่ละรูปแบบพบว่า มีเยาวชนจ้านวน 17 คน (เพศชาย 15 และเพศหญิง 2) ที่พ่อแม่ยัง
อยู่ด้วยกัน และบางกรณีท่ีแม่พ่อแม่อยู่ร่วมกันแต่เยาวชน (เพศหญิง 1 คน) มาอยู่กับญาติคือลุงและป้า มี
เยาวชนจ้านวน 10 คนที่พ่อแม่หย่าร้างกันและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม ท้าให้พวกเขาทั งหมดอาศัยอยู่กับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือไม่อยู่กับแม่ก็อยู่กับพ่อ รวมทั งญาติพ่ีน้อง เช่น พ่ีสาว ลุงป้า น้า รวมทั งตาและยาย  
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5.1.4 สถานภาพสมรสของเยาวชน 
ส้าหรับสถานภาพสมรสของเยาวชน ในจ้านวน 30 คน เป็นโสด 25 คน มีคู่ครองหรือแต่งานแล้วมี

เพียงเยาวชน  4 คน (เพศหญิง 3 คน และเพศชาย 1 คน) แล้วที่มีคู่ครองหรือแต่งงานและหนึ่งในจ้านวนนั นมี
เยาวชนเพศชาย 1 คนที่หย่าร้างและมีลูกติด 1 คน 

 
 5.1.5 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
 โดยส่วนใหญ่แล้วสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเยาวชนมีฐานะปานกลางถึงยากจน ผู้ปกครอง
มากกว่าร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร ท้านา ท้าไร่ ท้าสวน เลี ยงสัตว์ และท้าอาชีพเสริมได้แก่ค้าขายบ้างบางส่วน 
มีบางส่วนที่เยาวชนอยู่กับญาติพ่ีน้องโดยพ่อแมท่้างานรับจ้างที่กรุงเทพฯ ส่วนครอบครัวของเยาวชนที่อยู่ใน
เมืองพบว่า มีบางครอบครัวที่มีแม่รับราชการและบางส่วนท้าอาชีพค้าขาย 
 
ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลพื นฐานของกรณีศึกษา 
 
กรณี
ที ่

ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อเยาวชน 
(นามสมมต)ิ 

เพศ อายุ
ขณะ
กระท า
ผิด 

การศึกษา ณ 
ขณะนัน้ 

สภาพครอบครัว สถานภาพ
เยาวชน 

1 2560 น.ส.เอ หญิง 15 ปี จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน
ท้างานท่ีกทม. 
เยาวชนอาศัยอยู่
กับป้าและสาม ี

แต่งงานแล้ว
ก้าลัง
ตั งครรภ์ได้ 
8 เดือน 

2 2560 นายบ ี ชาย 15 ปี จบ ม. 1 (ออก
กลางคัน) 

พ่อถึงแก่กรรม 
เยาวชนอาศัยอยู่
กับแม่  

หย่าร้าง,มี
ลูกชาย 1 
คน 

3 2560 นายซ ี ชาย 16 ปี จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

4 2560 นายด ี ชาย 17 ปี จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่เลิกร้างกัน 
และมีคูค่รองใหม่
ทั งคู่ เยาวชน
อาศัยอยู่กับพ่ีสาว 

โสด 

5 2560  นายอ ี ชาย 16 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น
ปวช.1 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

6 2560  นายเอฟ ชาย 17 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น
ปวช.3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

7 2560  นายจี ชาย 17 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น
ปวช.3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

8 2560  นายไอ ชาย 17 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น
ปวช.3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 
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กรณี
ที ่

ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อเยาวชน 
(นามสมมต)ิ 

เพศ อายุ
ขณะ
กระท า
ผิด 

การศึกษา ณ 
ขณะนัน้ 

สภาพครอบครัว สถานภาพ
เยาวชน 

9 2560  นายเจ ชาย 18 ปี จบ ป. 6 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

10 2560 น.ส.เค หญิง 17 ปี จบการศึกษาชั น ม.
3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

11 2560 นายสอง ชาย 17 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น 
ม. 5 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

12 2559  น.ส.แอล หญิง 15 ปี จบ ม. 1 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่เลิกร้างกัน
,แม่มีคู่ครองใหม ่

มีคู่ครอง 

13 2559  นายเอ็ม  ชาย 17 ปี จบ ป. 6 พ่อแม่เลิกร้างกัน
,พ่อขาดการติดต่อ 

แต่งงานแล้ว
มีลูก 2 คน 

14 2559 นายเอ็น  ชาย 17 ปี กศน. ชั น ม.ต้น พ่อแม่เลิกร้างกัน 
เยาวชนอาศัยอยู่
กับน้า  

โสด 

15 2559  น.ส.โอ หญิง 17 ปี จบ ม. 3  พ่อแม่เลิกร้างกัน 
แม่เสียชีวิต 
เยาวชนอยู่กับตา
ยาย,ตายายเลี ยง
เหมือนลูก 

แต่งงานแล้ว 

16 2559 นายพ ี ชาย 15 ปี จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด 

17 2558 นายคิว ชาย 16 ปี จบ ม. 4 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด 

18 2558 นายอาร ์ ชาย 15 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ท่ีชั น
ปวช.1 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด 

19 2558  นายเอส ชาย 14 ปี 8
เดือน 

ม. 2  พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด 

20 2558 นายท ี ชาย 17 ปี จบ ม. 3 เรียนกศน. 
ชั น ม.ปลาย 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด 

21 2558  นายยู ชาย 16 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น
ปวช .1  

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

22 2560 ด.ญ. วี หญิง 14 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น 
ม. 2 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

23 2558 นายกอ ชาย 16 ปี ชั น ม. 1 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่เลิกร้างกัน,
เยาวชนพักอาศัย
อยู่กับตายาย 
 

โสด 
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กรณี
ที ่

ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อเยาวชน 
(นามสมมต)ิ 

เพศ อายุ
ขณะ
กระท า
ผิด 

การศึกษา ณ 
ขณะนัน้ 

สภาพครอบครัว สถานภาพ
เยาวชน 

24 2559  นายขอ ชาย 16 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น
ปวช.2 

พ่อแม่เลิกร้างกัน,
เยาวชนพักอาศัย
อยู่กับแม่ 

โสด 

25 2559  นายคอ ชาย 17 ปี จบการศึกษาชั น
มัธยมปีที่ 1 (ออก
กลางคัน) มาเรยีน 
กศน. ชั น ม.ต้น 

พ่อแม่เลิกร้างกัน
,พ่อขาดการติดต่อ
,แม่มีสามีใหม ่

โสด 

26 2560 นายงอ ชาย 17 ปี จบการศึกษาชั น ป. 
6 

พ่อแม่เลิกร้างกัน,
เยาวชนอยู่กับแม ่

โสด 

27 2560 นายจอ ชาย 17 ปี จบการศึกษาชั น ม. 
1 (ออกกลางคัน) 

พ่อถึงแก่กรรม ,
อาศัยอยู่กับแม ่

โสด 

28 2560 นายฉอ ชาย 16 ปี จบการศึกษาชั น ป. 
6 

พ่อแม่หย่าร้าง, 
เยาวชนพักอาศัย
อยู่กับลุง 

โสด 

29 2560 นายหนึ่ง ชาย 17 ปี ก้าลังศึกษาอยู่ชั น 
ม. 5 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

30 2560 ด.ช.สาม ชาย 14 ปี 8
เดือน 

จบการศึกษาชั น ป. 
6 / บวชเรียนชั นม. 
2 (ออกกลางคัน)
บรรพชาเป็น
สามเณรและเรียน
ชั นม.1-2 แต่ไม่
สนใจเรียนจึงลา
สิกขา 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด 

 
 
 
5.2 พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน 
 พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนกลุ่มกรณีศึกษา พบว่า ส่วนมากเป็นการเล่นเพ่ือความสนุกและ
สังสรรค์ในหมู่เครือญาติหรือเพ่ือนฝูงมากกว่าจะเล่นเพ่ือต้องหารายได้อย่างจริงจัง เพราะเยาวชนเล่นกับคน
ใกล้ชิดรอบข้างเป็นหลัก ได้แก่ คนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน เพ่ือนๆพ่ีๆของเยาวชน ญาติๆและเจ้ามือที่เยาวชน
รู้จักดี โดยพบว่ามีเพียง 1 รายที่ถูกจับในบ่อนผิดกฎหมาย นอกจากนี  ประเภทการพนันที่เล่นก็เป็นการพนันที่
เล่นง่ายๆ เงินที่ใช้ในการเล่นแต่ละครั งส่วนมากก็ไม่มากมาย เช่น ห้าบาทสิบบาท มีเพียงส่วนน้อยที่เล่นเป็น
หลักร้อยบาทและแหล่งเงินที่น้ามาเล่นพนันก็มาจากเงินที่ผู้ปกครองให้เยาวชนใช้ไปโรงเรียนหรือใช้จ่าย
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เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจ้าวัน จ้านวนครั งที่เล่นก่อนถูกจับกุมก็มักจะเป็นการเล่นครั งแรกๆ และผลการเล่น
พนันก็มักเล่นแล้วเสียเป็นส่วนใหญ่  
 

5.2.1 ประเภทการพนันที่เล่น 
การพนันที่เยาวชนเล่นและถูกจับมีหลากหลายประเภท จากการกรณีศึกษาพบว่า การพนันที่เยาวชน

เล่นมากที่สุด คือ การเล่นไพ่ ประกอบด้วย ไพ่กบด้ากบแดง ไพ่คอยคู่ ไพ่แปดเก้า ไพ่ป๊อกเด้ง ไพ่ป๊อกแปด ไพ่
รัมมี่ ไพ่ตักเต ไพ่สเตอร์ ไพ่แคง และไพ่ผสมสิบ  

เยาวชนเพียงส่วนน้อยเล่นการพนันชนิดอื่น ได้แก่ หวย เบี ยโบก สนุกเกอร์ ทายผลฟุตบอล มวยตู้ 
น ้าเต้าปูปลา ไฮโล ชนไก่และโดมิโน 

เยาวชนส่วนใหญ่เล่นการพนันในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ถูกจับกุม
ในขณะเล่นการพนันในเวลากลางวัน ตั งแต่ช่วงเที่ยงวัน ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น มีเพียงการพนันชนิดทายผล
ฟุตบอลและการเล่นพนันในงานศพเท่านั นที่เยาวชนถูกจับกุมในช่วงกลางคืน 
 จากการสัมภาษณ์พันต้ารวจโท ศิริพงศ์ สุดา รองผู้ก้ากับสืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี กล่าวว่า
ลักษณะการถูกจับกุมในคดีการพนันของเยาวชนเมือง เยาวชนส่วนมากจะถูกจับในคดีแทงบอลมากกว่า ผู้ใหญ่
จะเป็นคดี ไพ่ ไฮโล เพราะว่ากลุ่มเด็กจะเข้าถึงฟุตบอล เกมออนไลน์ ลักษณะการเล่นของเด็ก เด็กจะถูกจับมา
กับกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ก็จะถูกจับมาในกลุ่มของผู้ใหญ่ (สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2561) 
 

5.2.2 เวลาที่เล่นพนัน 
จากกรณีศึกษาพบว่าช่วงเวลาที่เยาวชนเล่นพนันจะแตกต่างกันไป โดยเยาวชนกรณีศึกษามักจะถูก

จับกุมช่วงเวลากลางวันมากกว่าเวลากลางคืน ส้าหรับเยาวชนที่ถูกจับกุมในช่วงเวลากลางคืนมักจะเล่นพนันไป
พร้อมกับการดื่มสุราและมีการส่งเสียงดังจึงถูกแจ้งจับ 
 
ตารางท่ี 12 แสดงช่วงเวลาที่กรณีศึกษาถูกจับกุม 

เวลา จ านวน (ราย) 
กลางวัน 27 
กลางคืน 3 

 
 
5.2.3 จ านวนครั้งในการเล่นพนันก่อนถูกจับกุม 
กลุ่มตัวอย่างของเยาวชนที่ศึกษาถูกจับกุมในข้อหาเล่นพนันเป็นครั งแรก แต่เยาวชนที่ถูกจับกุมมัก

เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันมาก่อนหน้านั นหลายครั ง โดยมากเยาวชนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเล่น
การพนันมาก่อน เช่น ในครอบครัว ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือในกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น จ้านวนครั งในการเล่นพนัน
ของเยาวชนจ้าแนกได้ดังนี  
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1) เล่นพนันครั งแรกแล้วถูกจับกุม 
เยาวชนจ้านวนส่วนน้อยที่ถูกจับด้าเนินคดีเล่นการพนัน เนื่องจากการเล่นหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

การพนันครั งแรกและถูกจับได้ เช่น กรณี น.ส.เอ เนื่องจากคบเพ่ือนที่เล่นการพนันชนิดไพ่ ส่วนนายเจ ก็ไม่เคย
เล่นการพนันชนิดใดๆ มาก่อนเช่นกัน บังเอิญผ่านมาและเห็นคนอื่นๆ เล่นไพ่และอยู่ใกล้บริเวณท่ีเขาเล่นการ
พนันจึงถูกจับมาด้าเนินคดีด้วย เขาเล่าว่า ตัวเขาเองไม่คิดที่จะเล่นการพนันทุกชนิดอยู่แล้ว เพราะเล่นไม่เป็น
และไม่อยากลองเล่นด้วย ดังที่เขากล่าวว่า "ผมบ่เล่นการพนันอยู่แล้วครับ ผมกินแต่เหล้ากับไปเบิ่งหมอล้า 
พวกหมู่กะบ่มีไผเล่นไพ่”  

การเข้าไปอยู่ในบริเวณท่ีมีการเล่นพนัน เข้าไปดูหรืออยู่ในกลุ่มท่ีก้าลังเล่นพนันมีส่วนอย่างมากที่ท้า
ให้เยาวชนถูกจับกุม ในกรณีที่เริ่มเล่นแล้วถูกจับกุมมีน้อยมาก เช่น น.ส.เค ที่เพ่ิงจะลองเล่นการพนัน ขณะที่
ถูกจับกุมยังเล่นไม่ค่อยเป็น “ตอนถูกจับก็ยังเล่นบ่ทันเป็นปานได”๋  กลุ่มที่เล่นพนันด้วยกันมีจ้านวน 3-4 คน 
ถูกจับกุม 2 คน เป็นผู้ใหญ่ 1 คน และเยาวชน 1 คน 
 

2) มีประสบการณ์เล่นพนันไม่กี่ครั งแล้วถูกจับกุม 
เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการเล่นพนัน มักจะเริ่มเล่นในกลุ่มเพ่ือนก่อนที่จะขยายขอบเขตในการ

เล่นพนันไปยังกลุ่มญาติพ่ีน้อง เพ่ือนรุ่นพ่ี เพ่ือนบ้านและเจ้ามือในแหล่งการพนันตามงานศพ และอ่ืนๆ เช่น 
ด.ญ. วี ระบุว่า เคยเล่นพนันมาก่อนประมาณ 2-3 ครั ง เห็นคนอื่นเล่นพนันจึงอยากเล่นตาม ขณะที่ถูกจับกุม
ได้เล่นพนันไพ่กับเพ่ือน ครั งละ 2 บาท เยาวชนเริ่มเล่นการพนันไพ่ได้ประมาณ 2 เดือน ไม่ได้เล่นประจ้า 
ในขณะที่ น.ส.โอ เคยเล่นการพนันไพ่กับกลุ่มเพ่ือนมาแล้ว 2-3 ครั ง “ก่อนหน้านี ก็เล่นผู้ใหญ่พาเล่น” ในชุมชน
ที่เยาวชนอาศัย ก็มีการเล่นการพนันบางครั ง วันที่เยาวชนถูกจับกุมได้ไปนั่งดูกลุ่มท่ีเล่นพนัน “ไปนั่งเบิ่งขะเจ้า 
บ่ทันได้เล่นต้ารวจก็มา” เธอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โดยปกติ “ต้ารวจเข้ามาทุกวัน เขาเห็นนั่งหัวจุ้มกันเขากะเข้า
มาจับ” 

 
3) มีประสบการณ์เล่นพนันหลายครั งแต่เพ่ิงถูกจับกุมครั งแรก 
ส่วนมากแล้วเยาวชนที่ถูกจับกุม เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันมาก่อนหน้านั นหลายครั ง ผู้ที่สอน

การเล่นพนันส่วนใหญ่จะเป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกัน เพ่ือนรุ่นพ่ีหรือญาติพ่ีน้อง คนในหมู่บ้าน เช่น นายซี ระบุว่า ผู้ที่
สอนเล่นพนันครั งแรก คือ เพ่ือนที่เล่นไพ่ด้วยกันทั งไพ่ป๊อกเด้ง และไพ่คอยคู่   ส่วนมากจะเล่นพนันกับเพ่ือนใน
หมู่บ้าน ที่อายุประมาณ 16-17 ปี ในช่วงที่เรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ส่วนใหญ่เพ่ือนจะเป็นคนชวนเล่น
มากกว่า เยาวชนเล่นการพนันเดือนละ 2-3 ครั ง การพนันที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นไพ่  สาเหตุที่เล่นเพราะ 
“เวลาว่างคิดสนุกอยากเล่น ก็จะชวนกันกับเพ่ือนเล่นการพนันตรงเถียงนาเป็นประจ้า” ส่วนนายเอ็ม เห็น
เพ่ือนบ้านก้าลังนั่งล้อมวงเล่นการพนันไพ่อยู่ที่ใต้ร่มไม้บริเวณทุ่งนาใกล้บ้านของเยาวชน เยาวชนจึงไปร่วมเล่น
พนันด้วย ในบางกรณีการดื่มสุราอาจน้าไปสู่การเล่นพนันได้ เช่น นายจอได้ไปดื่มสุราสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือน
จ้านวน 5-6 คน จากนั นจึงมีคนชักชวนเยาวชนและกลุ่มชาวบ้านดังกล่าวเล่นพนันไฮโล 
 เยาวชนบางส่วนมีประสบการณ์ในการเล่นพนันอย่างอ่ืนมาก่อน โดยเฉพาะการเล่นพนันตามงานบุญ 
หรืองานศพในหมู่บ้าน ซึ่งมีทั งไพ่แปดเก้า ผสมสิบ ไพ่เก และไฮโล นายอี เริ่มเล่นการพนันครั งแรกตอนอายุ 12 
ปี ขณะเรียนอยู่ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 พ่อกับแม่ก็ทราบว่าเยาวชนเล่นการพนัน แต่แค่เตือนเอาไว้ ห้ามไม่ให้
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เล่น แต่ช่วงมีงานศพในหมู่บ้านก็อนุญาตให้เล่น ปกติเยาวชนจะขอเงินแม่ครั งละ 20 บาท เล่นการพนันไฮโล
ตามงานศพ จะเล่นเฉพาะที่มีงานในหมู่บ้านตัวเองเท่านั น “เวลามีงานศพจะไปหาอ้าย (พ่ีแถวบ้าน) อ้ายก็จะ
พาไปเล่น” แม่ของเยาวชนเห็นว่า การที่เยาวชนขออนุญาตเล่นการพนันไม่ใช่เรื่องเสียหายมากนัก เพราะแม่ก็
เคยให้เงินเยาวชนไปเล่นการพนันไฮโลตามงานศพในหมู่บ้าน โดยเห็นว่าเป็นเพียงการ “เล่นพอเป็นหมู่เขาใน
งานศพ” เยาวชนถูกจับด้าเนินคดีเป็นครั งแรก  เนื่องจากมาร่วมเล่นการพนันไพ่ป๊อกเด้งที่หอพักกับเพ่ือนรุ่นพ่ี 
 เยาวชนส่วนหนึ่งเริ่มเล่นการพนันเมื่อเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น นายสาม  เล่นการ
พนันไพ่ เริ่มเล่นการพนันอายุ 14 ปี เช่นเดียวกับนายสอง ที่เริ่มเล่นพนันโดมิโน่และไพ่ป๊อกแปดป๊อกเก้ากับ
เพ่ือนหญิงและชาวบ้านภายในหมู่บ้านเมื่ออายุประมาณ 14 ปี ต่อมาได้เล่นการพนัน    โดมิโน่และการพนันไพ่
เดือนละ 5 ครั ง เยาวชนมีนิสัยชอบสนุกสนาน เล่นการพนันกับญาติและเพ่ือน ส่วนนายบี เริ่มเล่นการพนัน
ตั งแต่อายุ 14 ปีเช่นกัน ครั งแรกน้าผู้ชายเป็นคนสอน เคยเห็นน้าผู้ชายข้างห้องเล่น เริ่มเล่นไพ่ป๊อกเด้งกับเพ่ือน 
บางครั งก็ชวนเพื่อนเล่นบางครั งเพื่อนเป็นฝ่ายชวนเล่น ส่วนมากเยาวชนเล่นการพนันกับเพื่อนอาทิตย์ละ 1-2 
ครั ง เพื่อนที่ร่วมเล่นการพนันด้วยกันมีอายุต่้าสุดคือ 10-11 ปี   

เยาวชนบางส่วนรู้จักการเล่นพนันจากเพ่ือนในสถานศึกษา เช่น นายเอฟ เริ่มเล่นการพนันตั งแต่เรียน
อยู่ชั นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 จากการนั่งดูเพ่ือนและรุ่นพี่เล่นพนันไพ่ป๊อกเด้ง ไพ่คอยคู่ “เห็น
หมู่เล่น รุ่นพี่เล่น กะนั่งเบิ่งเขานับแต้มจังได๋ เล่นบ่เป็นกะถามอ้าย” เช่นเดียวกับนายจี และนายไอ ที่เริ่มเล่น
การพนันตั งแต่อายุประมาณ 15 ปี “เห็นเขาเล่น ไปเบิ่งเขาเล่น” ส่วนมากจะเล่นกันวันจันทร์เพราะมีเรียนครึ่ง
วัน และเป็นวันแรกของสัปดาห์มีเงินที่ได้รับมาจากผู้ปกครอง เยาวชนกลุ่มนี เล่นพนันด้วยกันสัปดาห์ละ 3-4 
วัน  

ส่วนหนึ่งมีประสบการณ์เล่นการพนันในสถานศึกษา เช่น นายขอ กับกลุ่มเพ่ือนร่วมชั นเรียนจ้านวน 
4-5 คน ชักชวนกันไปเล่นการพนันที่ศาลาที่พักภายในวิทยาลัยฯ เล่นพนันทายผลน ้าเต้า ปู ปลา เยาวชนและ
กลุ่มเพ่ือนหรือบุคคลใกล้ชิดชักชวนเล่นการพนันน ้าเต้าปูปลามาแล้วหลายครั ง ส่วนนายดี เคยแอบเล่นไพ่อยู่
หลังโรงเรียน ช่วงเที่ยง ชว่งบ่าย จนถึง 4 โมงเย็น โดยเล่นกับเพ่ือนผู้ชายชั นเดียวกัน และเพ่ือนจะเป็นเจ้ามือ 
เล่นเดิมพันครั งละ 5 บาท เยาวชนเล่าว่า "เล่นไพ่ในโรงเรียนเคยได้เงินสูงสุด 100 บาท "  เยาวชนแอบเล่นไพ่
ในโรงเรียนอาทิตย์ละ 2-3 วัน เคยถูกครูจับได้ครั งเดียว เพราะเพ่ือนผู้หญิงมาเจอและไปแจ้งครู ตอนนั นเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก็ถูกพักการเรียน 

นอกจากการเล่นพนันไพ่และไฮโลแล้ว ประสบการณ์การเล่นพนันอ่ืนๆ เช่น หวยใต้ดินนั น นายคอ 
ระบุว่า เคยเล่นหวยใต้ดินมาหลายครั งแล้ว ตากับยายเคยเล่นหวยใต้ดิน เยาวชนซึ่งอยู่ในความดูแลของตายาย
ที่ชอบเล่นหวยใต้ดิน มักหารายได้จากการเล่นหวยใต้ดินโดยถือว่าเสี่ยงโชค ท้าให้เยาวชนซึมซับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม สภาพแวดล้อมจึงไม่เป็นคุณกับเยาวชน ส่วนกรณีของนายบี เคยซื อหวยใต้ดินให้น้าประมาณ 6-7 
ครั ง ได้รับค่าจ้างจากการไปซื อหวยใต้ดินซึ่งง่ายกว่าการไปท้างานรับจ้าง เยาวชนเคยเล่นการพนันเมื่อมีเพ่ือน
มาเล่นด้วย ส่วนมากจะเล่นการพนันวันเสาร์-อาทิตย์  

ส่วนการเล่นพนันฟุตบอล เยาวชนจะฝากเงินให้เพ่ือนหรือรุ่นพ่ีไปซื อโพยเล่นพนันทายผลฟุตบอล
ต่างประเทศให้ โดย นายอาร์ ได้ฝากเงินเพ่ือนรุ่นพ่ีที่เคยเรียนด้วยกัน ให้ไปซื อโพยพนันทายผลฟุตบอล
ต่างประเทศ 1 คู่ เยาวชนได้ฝากเพ่ือนซื อในลักษณะดังกล่าวประมาณเดือนละ 1 ครั ง ครั งละประมาณ 500 
บาท เช่นเดียวกับนายงอ  ที่น้าเงินจ้านวน 200 บาท ให้เพ่ือนน้าไปเล่นพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศให้
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เยาวชน นอกจากนี ยังน้ารถจักรยานยนต์ให้เพ่ือนแข่งขันประลองความเร็วบนถนน สัปดาห์ละ 2 ครั ง ในวัน
ศุกร์และวันเสาร์ โดยมักจะพนันเงินกันได้เสียเงินครั งละ 1,000-2,000 บาท 
  การพนันอ่ืนๆ ที่เยาวชนมีประสบการณ์ในการเล่น คือ พนันมวยตู้ ที่นายกอ  เล่นพนันกับเพ่ือนรุ่นพ่ี
ประมาณ 10 คน โดยเยาวชนเล่นการพนันมวยคู่ละ 50-60 บาท และนายฉอ  เล่นการพนันชนไก่ บริเวณป่า
ละเมาะใกล้หมู่บ้าน ส่วนนายพี เล่นพนันสนุกเกอร์ เป็นต้น ส่วนการเล่นพนันในบ่อนมีน้อยมาก เช่น นายที ถูก
จับกุมในบ่อน เนื่องจากลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่สเตอร์) พนันเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมาย โดยเพื่อนชักชวน 
และเยาวชนต้องการเงินมาใช้จ่ายส่วนตัวจึงได้เล่นการพนัน   
 เยาวชนบางรายมีประสบการณ์ในการเล่นพนันที่หลากหลาย เช่น นายดี เคยแอบเล่นไพ่อยู่หลัง
โรงเรียนในชั นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมาเลี ยงไก่ชน ประมาณ 7-8 ตัว เลี ยงไว้เพ่ือเดิมพัน น้าไก่ไปเล่นพนันชน
ไก่ อาทิตย์ละครั งที่บ่อนไก่ในหมู่บ้าน เยาวชนเคยเดินทางไปเล่นพนันชนไก่ไปกับกลุ่มเพื่อนรุ่นพ่ี (อายุ
ประมาณ 27-28 ปี) ไปถึงจังหวัดอ้านาจเจริญ เยาวชนได้เงินจากพนันไก่ชน ตั งแต่ 2,000-5,000 บาท และยัง
ขายไก่ชนที่เลี ยงไว้ ตัวละ 1,000 บาท แต่เยาวชนถูกจับกุมด้าเนินคดีเนื่องจากเยาวชนเล่นการพนันไพ่แปดเก้า
กับกลุ่มเพ่ือน 
  

5.2.4 จ านวนเงินที่เล่นพนันและแหล่งเงินที่น ามาเล่นพนัน  
เยาวชนส่วนใหญ่ได้รับเงินที่น้ามาเล่นพนันจากผู้ปกครองที่ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือค่าใช้จ่าย

รายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน  เช่น นายซี   ใช้เงินที่แม่ให้ไป โรงเรียนวันละ 100 บาท  เล่นพนันเดือนละ 
2-3 ครั ง แต่ส่วนมากจะเล่นเสียมากกว่าได้ ตนเองเป็นคนที่เสียเงินมากท่ีสุดและบ่อยที่สุดในกลุ่มที่เล่นการ
พนันด้วยกัน เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน ก็จะน้าไปซื ออาหาร ขนม ของกินอ่ืนๆ  เติมน ้ามันรถ เติมเงิน
โทรศัพท์ และซื อเสื อผ้า มีเยาวชนเพียงสองรายเท่านั นที่สามารถหารายได้ด้วยตนองและน้าเงินนั นมาเล่นพนัน 
เช่น นายดี   เลี ยงไก่ชน และขายไก่ชนที่เลี ยงไว้ ตัวละ 1,000 บาท หรือ น.ส.เค รับจ้างท้าความสะอาดบ้าน
ได้รับเงินค่าจ้าง 300 บาท เป็นต้น 

การเล่นพนันไพ่และไฮโลของเยาวชนส่วนใหญ่จะเล่นพนันแต่ละรอบเป็นจ้านวนเงินไม่มากนัก เช่น  
นายยู   เล่นไพ่รัมมี่รอบละ 5 บาท และนายอี   เล่นการพนันไพ่ที่หอพักกับรุ่นพ่ีรวมกันทั งหมด 4 คน โดยเล่น
ไพ่ป๊อกเด้ง เล่นรอบละ 5 บาท ขณะที่ถูกจับมีเงินในกอง 80 บาท เมื่อเล่นการพนันไฮโลตามงานศพในหมู่บ้าน 
จะขอเงินแม่ครั งละ 20 บาท เยาวชนเล่นการพนันได้เสียแต่ละครั ง ประมาณครั งละไม่เกิน 100 บาท เมื่อเล่น
เสียก็จะเลิกเล่น น้อยครั งที่จะยืมเงินเพ่ือนเล่น  เคยยืมเงินเพื่อนเล่นการพนันไพ่บางครั งแต่ไม่บ่อย ครั งละไม่
เกิน 50 บาท นายดี   เล่าว่า ขณะที่เรียนชั นประถมศึกษา ได้เล่นไพ่กับเพ่ือนครั งละ 5 บาท เงินที่น้ามาเล่นการ
พนัน ได้มาจากเงินที่แม่ให้ไปโรงเรียน วันละ 50 บาท ขณะที่ถูกจับกุมเล่นพนันไพ่แปดเก้า รอบละ 10 บาท 
เยาวชนเคยยืมเงินเพ่ือนเล่นการพนันจ้านวน 500 บาท และเคยยืมเงินพ่ีสาว 1,000 บาท เพ่ือจะน้าไปแต่ง
รถจักรยานยนต์ เงินที่น้ามาคืนพี่สาว ได้มาจากการชนไก่ นายบี   เล่นไพ่กับเพ่ือน เดิมพันครั งละ 5-10บาท 
เงินที่น้ามาเล่นได้มาจากแม่ วันละ 50 บาท 

ส่วนเยาวชนที่เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกลุ่มที่ถูกจับกุมด้วยกัน มีวงเงินที่ใช้ในการเล่น
พนันสูงกว่า เช่น นายเอฟ   เล่นการพนันไพ่ เล่นกันรอบละ 4-10 บาท เงินในวงไพ่ที่เล่นกันประมาณ 400-
500 บาท เคยได้เงินและเสียเงินอยู่ประมาณ 500 บาท เงินที่น้ามาเล่นการพนันมาจากเงินที่ผู้ปกครองให้มา
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โรงเรียน สัปดาห์ละ 500 บาท นายไอ   เงินที่น้ามาเล่นการพนันมาจากเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียน สัปดาห์
ละ 1,000 บาท ส่วนนายจี   เงินที่น้ามาเล่นการพนันมาจากเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียน วันละ 100 บาท   

น่าสังเกตว่า เยาวชนหญิงเล่นพนันในวงเงินที่น้อยกว่าเยาวชนชาย เช่น ด.ญ. วี    เล่นการพนันไพ่กับ
เพ่ือนครั งละ 2 บาท วันที่เกิดเหตุเยาวชนเล่นพนันกันประมาณ 1 ชั่วโมง เยาวชนมีเงินทุน 40 บาท ส่วน น.ส.
เค  เล่นไพ่ผสมสิบกับเพ่ือนบ้าน เล่นครั งละ 5 บาท เยาวชนหยุดเรียนมาหนึ่งปีเศษ เยาวชนท้างานรับจ้างได้
ค่าจ้างเป็นครั งคราว ประมาณ 100-200 บาท นอกจากนี  น.ส.โอ   มีเงินในการเล่นการพนันครั งละ 100 บาท 
เงินที่น้ามาเล่นพนันนั นได้มาจากพ่อมอบหมายให้เยาวชนท้างานบ้าน  โดยจะให้เงินเยาวชนครั งละ 20-50 
บาท 

การเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชน จะใช้เงินในจ้านวนที่สูงกว่า เช่น นายอาร์  ซื อโพยพนันทายผล
ฟุตบอลต่างประเทศ เดือนละ 1 ครั ง จ้านวน 500 บาท จากเงินที่ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียนวันละ 100 บาท และ
นายงอ  เล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ จ้านวน 200 บาท เยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือและไม่ได้
ประกอบอาชีพใด ขอเงินจากพ่อเลี ยงและแม่ไว้ใช้จ่ายวันละ 100 บาท และยังเล่นพนันแข่งรถจักรยานยนต์ที่
ถนน สัปดาห์ละ 2 ครั ง คือวันศุกร์และวันเสาร์ โดยมักจะพนันเงินกันได้เสียเงินครั งละ 1,000-2,000 บาท 

เยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะปานกลาง เช่น นายพี  พ่อแม่ไปท้างานกรุงเทพฯ จะกลับมาเยี่ยมบ้าน 1-
2 เดือนครั ง โดยส่งค่าใช้จ่ายให้เยาวชนเดือนละ 3,000-4,000 บาท ส่วนยายของเยาวชนประกอบอาชีพ
ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท เยาวชนกับเพ่ือนร่วมกันเล่นสนุกเกอร์พนัน
เอาเงินจ่ายค่าเกม ครั งละ 10 บาท  

เยาวชนร่วมเล่นการพนันน ้าเต้าปูปลา อย่างนายขอ  ใช้เงินในการเล่นครั งละ 20 บาท เงินที่ใช้เล่น
พนัน แม่ให้ใช้จ่ายเงินวันละ 100 บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าเติมน ้ามันเชื อเพลิงรถจักรยานยนต์ ส่วน
นายกอ  เล่นการพนันมวยตู้ โดยเยาวชนเล่นการพนันมวยคู่ละ 50-60 บาท 

 
5.2.5 ผลการเล่นพนัน: ได้หรือเสีย                    

 การเล่นพนันของเยาวชนส่วนใหญ่จะเล่นเสียมากกว่าเล่นได้ เช่น นายซี   เล่นทั งไพ่ป๊อกเด้ง และไพ่
คอยคู่  แต่ส่วนมากที่เล่นจะเสียเงินมากกว่าได้ แต่ก็ชอบเล่น และส่วนมากจะเล่นกับเพ่ือนในหมู่บ้าน  ในกลุ่ม
ที่เล่นการพนันด้วยกัน จะมีปอ (นามสมมติ) ได้เงินมากที่สุด 800-900 บาท ในกลุ่มท่ีเล่นการพนันด้วยกันคนที่
เสียเงินมากที่สุดและบ่อยที่สุดคือตัวเยาวชนเอง หรือในกรณีของนายอี  เยาวชนมาร่วมเล่นการพนันไพ่ที่
หอพักกับพวกรุ่นพ่ี เวลาเล่นเสียก็จะเลิกเล่น เยาวชนเล่นการพนันได้เสียแต่ละครั ง ประมาณ ครั งละ 100 บาท 
ในกรณีของนายบี   พอเล่นพนันเสร็จบางครั งก็จะเอาเงินมาซื อขนมกินด้วยกัน บางครั งก็ซื อบุหรี่ 

ส่วนนายดี    เคยเล่นไพ่ในโรงเรียนเคยได้เงินสูงสุด 100 บาท ได้เงินก็เอาไปซื อกิน ซื อขนม ซื ออาหาร 
นอกจากนี  นายดียังเลี ยงไก่ชนไว้ตีเดิมพัน น้าไก่ไปชนอาทิตย์ละครั ง ได้เงินจากพนันไก่ชน ตั งแต่ 2,000-5,000 
บาท น้าเงินไปแต่งรถจักรยานยนต์  เยาวชนคิดว่าตัวเองติดการพนัน โดยเล่น 3-4 อาทิตย์ติดต่อกันจนถูกจับ  
เคยยืมเงินพ่ีสาว 1,000 บาท และได้คืนเงินพ่ีสาวด้วยเงินที่ ได้มาจากการชนไก่  
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5.2.6 กลุ่มคนที่เยาวชนเล่นพนันด้วยกับความเป็นชุมชน 
ดังที่กล่าวมาแล้ว กลุ่มคนที่เยาวชนร่วมเล่นพนันส่วนใหญ่เป็นคนที่เยาวชนรู้จักเป็นอย่างดีซ่ึงส่วน

ใหญ่อยู่ในชุมชนของเยาวชนเป็นหลัก และเป็นกลุ่มคนที่เยาวชนรู้จัก คุ้นเคยเป็นอย่างดี มีเพียงบางคนเท่านั น
ที่เป็นคนนอกชุมชน เช่น เจ้ามือที่เล่นเป็นอาชีพ  ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มคนที่เยาวชนไปเล่นการพนันด้วย
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี  

 
1) เพ่ือนรุ่นเดียวกันในชุมชน 
เพ่ือนรุ่นเดียวกันเป็นกลุ่มคนที่เยาวชนร่วมเล่นพนันด้วยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีทั งเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน

และเพ่ือนในหมู่บ้านเดียวกัน การเล่นพนันไพ่มักจะเล่นกันในกลุ่มเพ่ือน เช่น นายหนึ่ง  ไปหาเพื่อนที่บ้าน 
พบว่า เพ่ือนเล่นการพนันไพ่ตักเต เยาวชนจึงได้ร่วมเล่นด้วย ส่วนนายบี  เล่นไพ่ป๊อกเด้งกับเพ่ือน บางครั ง
ตนเองชวนเพื่อนเล่นบางครั งเพ่ือนก็เป็นฝ่ายชวนเล่น และนายเอ็น   กับเพ่ือนรวม 7 คน กลับมาจากดื่มสุราที่
ร้านอาหารแล้วมาเล่นการพนันไพ่แปดเก้าที่ห้องพักของเยาวชน นายดีและกลุ่มเพ่ือนเล่นการพนันไพ่แปดเก้า 
หรือ น.ส.โอ  เคยเล่นการพนันไพ่กับกลุ่มเพ่ือนมาแล้ว 2-3 ครั ง เช่นเดียวกับ ด.ญ.ว ี ที่เล่นพนันไพ่กับเพ่ือนมา
ก่อนประมาณ 2-3 ครั ง ก่อนถูกจับกุม การเล่นสนุกเกอร์พนันก็นิยมเล่นกันในกลุ่มเพ่ือน หรือในกรณีของนาย
เอฟ นายจี และนายไอ ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันและในวงพนันที่เล่นก็มีรุ่นน้องร่วมด้วย 

การเล่นพนันกับเพื่อนรุ่นเดียวกันยังมีการเล่นในสถานศึกษา เช่น นายขอ  กับกลุ่มเพ่ือนร่วมชั นเรียน
จ้านวน 4-5 คน เล่นพนันน ้าเต้า ปู ปลา เป็นต้น ส่วนการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศนั นเยาวชนได้น้า
เงินให้เพื่อนไปซื อโพยพนันทายผลฟุตบอลให้เยาวชน  

 
2) เพื่อนรุ่นพ่ีในชุมชน 
เพ่ือนรุ่นพ่ีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เยาวชนเล่นการพนันด้วย อย่างการพนันมวยตู้ ที่นายกอ   ร่วมเล่นพนัน

มวยกับเพื่อนรุ่นพ่ีประมาณ 10 คน นายยู ร่วมเล่นการพนันไพ่รัมมี่กับเพ่ือนรุ่นพ่ี นายอี เล่นการพนันไพ่ป็อก
เด้งที่หอพักกับเพ่ือนรุ่นพ่ี หรือนายสาม   ที่เพ่ือนรุ่นพ่ีได้ชักชวนเยาวชนเล่นการพนันไพ่บริเวณหลังบ้าน
เยาวชน นอกจากนี  เยาวชนยังขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวเล่นกับเพ่ือนรุ่นพ่ี ชักชวนกันดื่มสุรา 

การพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศนั น เยาวชนได้น้าเงินให้เพื่อนรุ่นพ่ีไปซื อโพยพนันทายผลฟุตบอล
ให้ เช่น นายอาร์   ได้ฝากเงินเพ่ือนรุ่นพ่ีที่เคยเรียนด้วยกัน ให้ไปซื อโพยพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ หรือ
ในกรณีของนายอี ที่เล่นกับนายเอฟ นายจี และนายไอที่ถูกจับมาพร้อมกัน 

 
3) พ่อแม่และญาติของเยาวชน 
ครอบครัวมีบทบาทส้าคัญในการบ่มเพาะนิสัยการเล่นพนันให้แก่เยาวชน เช่น นายคอ   ซึ่งอยู่ในความ

ดูแลของตาและยายที่ชอบเล่นหวยใต้ดิน มักหารายได้จากการเล่นหวยใต้ดินโดยถือว่าเป็นการเสี่ยงโชค ท้าให้
เยาวชนเรียนรู้การเล่นหวยใต้ดิน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  

กรณีของนายสอง  เยาวชนมีนิสัยชอบสนุกสนานเล่นการพนันกับญาติและเพ่ือน คนในครอบครัวไม่
เห็นว่าการเล่นพนันในหมู่ญาติพ่ีน้องเป็นพิษภัยต่อเยาวชน อีกทั งเมื่อถูกจับกุม จะให้แม่เป็นผู้ที่ถูกจับกุมแทน
เยาวชน เพราะเยาวชนจะได้ไม่เสียเวลา ไม่เสียประวัติ แต่กลุ่มคนที่เล่นในวงเดียวกันไม่ยอม เยาวชนจึงต้องไป
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สถานีต้ารวจ  และถูกควบคุมตัวในห้องขัง ซึ่งการที่ผู้ปกครองยอมรับผิดแทนเยาวชนที่เล่นพนัน อาจท้าให้
เยาวชนไม่เห็นว่า ตนต้องรับผิดชอบต่อการกระท้าของตนเอง และยังเล่นพนันต่อได้โดยขาดความตระหนักถึง
ผลเสียที่จะเกิดขึ นกับตนเอง 

 
4) เพ่ือนบ้านของเยาวชน 
ชุมชนที่มีเพ่ือนบ้านนิยมเล่นการพนัน หรือมีการเล่นพนันในพื นที่ใกล้เคียง เยาวชนมักจะเรียนรู้การ

เล่นพนัน มีการชักชวนกันเล่นพนัน เช่น น.ส.โอ    มีเพ่ือนบ้านขับขี่รถจักรยานยนต์มาชักชวนออกไปเล่นการ
พนันไพ่ เยาวชนเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้เงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัวจึงติดตามไปเล่นพนันบริเวณท่ีห่างจากท่ีพักของ
เยาวชนประมาณ 100 เมตร ส่วนนายจอ    เพ่ือนบ้านชักชวนเยาวชนและกลุ่มชาวบ้านเล่นพนันไฮโล โดย
เพ่ือนบ้านน้าลูกเต๋าจ้านวน 3 ลูก ฝาครอบพร้อมจานรองจ้านวน 1 ชุด และป้ายบอกแต้มจ้านวน 1 แผ่น มาใช้
เป็นอุปกรณ์เล่นการไฮโล เยาวชนชอบติดต่อพูดคุยกับเพื่อน เล่นอินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟชบุ๊ก หรือขับข่ี
รถจักรยานยนต์เที่ยวเตร่กับเพ่ือน บางวันชักชวนกันสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเล่นไพ่ ไฮโล เพ่ือพนันครั งละ 100-
200 บาท  

กรณีของ น.ส.เค   วันเกิดเหตุเยาวชนไปรับจ้างท้าความสะอาดบ้านหลังหนึ่ง  หลังเสร็จงาน เยาวชน
ได้รับเงินค่าจ้าง 300 บาท จากนั นเยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ทุ่งนาเพ่ือจะไปสมทบกับแม่ที่ออกไปเลี ยง
วัว แต่เยาวชนได้แวะเข้าไปบ้านของเพ่ือนรุ่นพ่ีของเยาวชน เมื่อเยาวชนไปถึงพบว่ามีเพ่ือนบ้าน 4 คน ก้าลัง
นั่งเล่นการพนันไพ่ผสมสิบอยู่บริเวณแคร่ไม้ไผ่ เยาวชนถูกชักชวนให้ร่วมเล่นการพนันไพ่ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณี
ของนายเอ็ม  ที่เพ่ือนบ้านก้าลังนั่งล้อมวงเล่นการพนันไพ่อยู่ที่ใต้ร่มไม้บริเวณทุ่งนาใกล้บ้านของเยาวชน 
เยาวชนจึงไปร่วมเล่นด้วย พนันเอาทรัพย์สินกัน ครั งละ 5-10 บาท ปกติชาวบ้านก็เล่น ส่วนมากจะเป็นคนบ้าน
อ่ืนมาเป็นเจ้ามือ วันที่ถูกจับกุมนั น พี่สาวและเยาวชนถูกจับกุมพร้อมกันที่บ้านที่มีการจัดให้มีการเล่นการพนัน 
(ทั งนี ในส้านวนเขียนว่าใต้ร่มไม้บริเวณทุ่งนาในหมู่บ้าน) “ตอนไป ไปไผไปมัน ไปเจอกันอยู่วงไพ่ ไปยังบ่ทันได้
เล่นต้ารวจก็เข้ามาล้อมจับ” วันนั นถูกจับกุมทั งหมด 12 คน “มีแต่ผู้เฒ่า แม่ลูกอ่อน ถูกจับทั งผัวทั งเมีย” ปกติ
พ่ีสาวก็จะไปที่วงไพ่เป็นประจ้า “วงไพ่ก็มีกินเหล้ากินเบียร์ รอบแรกที่ถูกจับก็ไปนั่งกินอยู่นั นก็เลยถูกจับ” 

การเล่นการพนันชนไก่ในชุมชน เยาวชนจะเข้าไปดูและเล่นพนันกับเพ่ือนบ้าน เช่น นายฉอ   เพ่ือน
ชักชวนเยาวชนไปดูและเล่นการพนันชนไก่ ที่ป่าละเมาะใกล้หมู่บ้าน เมื่อไปถึงมีเพ่ือนบบ้านรออยู่บริเวณนั น
แล้วหลายคนและมีไก่ชนหลายตัว จากนั นมีการชนไก่เพ่ือการพนันและมีการเล่นการพนันชนไก่ระหว่างที่
เยาวชนดูการชนไก่ มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้าไปจับกุม 
 

5) เจ้ามือ 
 นายที   เป็นเยาวชนรายเดียวที่ถูกจับกุมในบ่อน เป็นข่าวใหญ่ มีการแถลงข่าวด้วย มีผู้ถูกจับกุม
ประมาณ 15 คน เยาวชนเป็นเยาวชนคนเดียวที่ถูกจับ จากการลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่สเตอร์) พนันเอา
ทรัพย์สินโดยผิดกฎหมาย อยู่ในที่เกิดเหตุ โดยพบผู้ต้องหาอยู่ในวงการพนันฯ พบเงินสด 100 บาท ไพ่ 1 
ส้าหรับ ผ้าปูรองเล่น จ้านวน 1 ผืน จึงจับกุมผู้ต้องหากับพวก 
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5.3 การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันของเยาวชนก่อนถูกจับกุม 
จากการศึกษา พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่รู้ว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย   และเยาวชนบางคน

มองว่าเล่นการพนันบางอย่างเพ่ือความบันเทิงสังสรรค์มากกว่า และเห็นว่าไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเล่นด้วยเงิน
จ้านวนเล็กๆน้อยๆ บางคนไม่ได้เล่นแต่ไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีโดยตั งใจและไม่ตั งใจในพื นที่ที่มีมีการเล่น และ
เมื่อเยาวชนถูกจับแล้วจึงรู้ว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย รายละเอียดของการรับรู้เกี่ยวกับการพนัน
สามารถอธิบายในมิติต่างๆ ดังนี  
 

5.3.1 รับรู้ว่าการพนันที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  
1) การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
จากกรณีศึกษาพบว่า มีเยาวชนจ้านวนไม่มากนักท่ีเห็นว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เช่น นายจอ 

ชักชวนเพื่อตั งวงสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเล่นไพ่ ไฮโล เพ่ือพนันเอาเงินกันครั งละ 100-200 บาท หรือกรณีของ
นายงอ ซึ่งเป็นนักศึกษานัดกันไปแข่งรถจักรยานยนต์ที่ถนนชยางกูร สัปดาห์ละ 2 ครั ง (วันศุกร์และวันเสาร์) 
โดยมักจะพนันเงินกันได้เสียเงินครั งละ 1,000-2,000 บาท รวมทั งพนันทายผลฟุตบอล 

 
2) รู้ว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ผู้ปกครองไม่ได้ห้ามจึงเข้าใจว่าเล่นได้ 

 เยาวชนและผู้ปกครองเข้าใจว่า การเล่นการพนันของเยาวชนในงานศพไม่คิดว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
และมีจ้านวนน้อย เช่น กรณีของนาย นายอี ซึ่งพบว่า แม่ของเยาวชนจะเตือนทุกครั ง ห้ามไม่ให้เยาวชนท้าสิ่งที่
ผิดกฎหมาย เช่น พูดว่า “บักหล่าอย่าไปเฮ็ดแนวบ่ดีเด้อ” เป็นค้าที่แม่ของเยาวชนพูดเตือนเยาวชนอยู่เป็น
ประจ้า แต่เยาวชนก็ชอบเถียงโดยบอกว่า “แม่บอกอย่าเฮ็ดแนวบ่ดี แต่บ่ได้บอกว่าห้ามเล่นไพ่” เพราะเยาวชน
เห็นว่าเล่นการพนันในงานศพเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน เยาวชนมักจะขอเงินแม่ครั งละ 20 
บาท เพ่ือเล่นการพนันไฮโลตามงานศพ จะเล่นเฉพาะที่มีงานในหมู่บ้านตัวเองเท่านั น และแม่ของเยาวชนคิด
เช่นกันว่าหากเยาวชนขออนุญาตเรื่องเล่นการพนัน ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายมากมาย เพราะแม่ก็เคยให้เงิน
เยาวชนไปเล่นการพนันไฮโลตามงานศพในหมู่บ้านโดยมีทัศนะว่าการเล่นการพนันในงานศพเป็นการเล่น
วัฒนธรรมของการสร้างความเป็นเพื่อนบ้านให้กับบ้านที่มีคนเสียชีวิต ดังที่กล่าวว่า “เล่นพอเป็นหมู่เขาในงาน
ศพ ถ้าเยาวชนเล่นเงินหมด เยาวชนก็จะเลิกเล่น ไม่มาขอเงินมาไปเล่นอีก” 
 นอกจากนี  ผู้ปกครองของนายอียังมองว่าการไปเล่นพนันเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่เรื่องเสียหายมากมาย 
ดีกว่าการเป็นเด็กซ่ิงเกเร “เล่นพอเป็นหมู่เขาในงานศพ ถ้าอีเล่นเงินหมด อีก็จะเลิกเล่น ไม่มาขอเงินมาไปเล่น
อีก”  
 

3) ผ่อนคลาย สนุกสนาน เงินที่เล่นมีเล็กน้อย 
 เยาวชนจ้านวนหนึ่งเห็นว่าการเล่นการพนันเล็กๆ น้อยๆ และใช้เงินไม่มากเป็นเรื่องของการผ่อนคลาย
และสร้างความสนุกสนานมากกว่า แม้จะทราบว่าผิดกฎหมายแต่ว่าเห็นว่าการเล่นเพ่ือความสนุกสนานก็ไม่
น่าจะผิดแต่อย่างใด เช่น นายยู กล่าวว่า การเล่นการพนันเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับเพ่ือนเป็นครั ง
คราวถือเป็นเรื่องปกติและไม่เคยมีผู้ใดถูกจับด้าเนินคดีมากก่อน ท้าให้เกิดความย่ามใจ จึงชักชวนกันเล่นการ
พนันไพ่อีก จนกระทั งถูกเจ้าหน้าที่ต้ารวจมาพบเห็น จึงเป็นเหตุให้เยาวชนถูกจับกุมมาด้าเนินในคดีนี  “ตอนถูก
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จับ แม่ไม่ได้ตกใจอะไร แต่ สูน(โกรธ) ลูกก็บอกว่า เล่นม่วนๆ กินเหล้ากับเขาซื่อๆ เงินเล่นก็บ่มี เพราะที่หมู่บ้าน
ก็มีเล่นตามบุญ งานปีใหม่เขาก็ปล่อยกันบ้าง ตอนที่ไป ร้อยเวรเขาก็ดีอยู่ ได้ยินร้อยเวรบอกลูกน้องว่า ‘พวกมึง
จับมาท้าไม ตาละ 5 บาท เสียเวลา เขาเป็นเด็กอยู่ นายร้อยเขาก็ดีมาก” แม่ของยูบอก 
 ส่วนนายเอฟ เห็นว่าตนเองไม่ติดการพนัน เพราะเล่นเพ่ือความสนุกเท่านั น ดังที่เขากล่าวว่า “เล่นเอา
ม่วน ได้เงินก็มาแบ่งกันกินคือเก่า” ละแวกบ้านของเยาวชนก็เล่นการประจ้าเพราะมีวงไพ่ ไฮโล (โดยขอต้ารวจ
เล่น) และมักจะเล่นตามป่า ใต้ต้นไม้ ย้ายสถานที่เล่นการพนันไปเรื่อยๆ ในหมู่บ้าน ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เล่น 
และท่ีบ้านของเยาวชนเองก็มีมีซุ้มไก่ชนซึ่งเป็นซุ้มไก่ของพ่อและญาติๆ กันเอามาเลี ยงด้วยกันและพนันกันด้วย 
ส่วน นายจี ว่าตนเองไม่ติดการพนันเช่นกัน เพราะเล่นเพ่ือความสนุกเท่านั น “ไผได้เงินหลายก็มาซื อสู่หมู่กิน 
เพราะกินอยู่น้ากันอยู่แล้ว” รวมทั งนายไอ ก็เป็นเยาวชนอีกคนหนึ่งที่คิดว่าตนเองไม่ติดการพนัน เพราะเล่น
เพ่ือความสนุกเท่านั น รวมทั งนายซี ก็เห็นว่าเล่นการพนันเพ่ือความสนุกในเวลาว่างดังที่พูดว่า “เวลาว่างคิด
สนุกอยากเล่น ก็จะชวนกันกับเพื่อนเล่นการพนันตรงเถียงนาเป็นประจ้า” ส่วนเยาวชนหญิงคือเด็กหญิงวี ก็
กล่าวว่าพวกเขาเล่นพนันลงครั งละ 2 บาท ซึ่งเล่นมาเพียง 2-3 ครั งเท่านั นและเริ่มเล่นการพนันไพ่ได้ประมาณ 
2 เดือนแต่ไม่ได้เล่นประจ้าแต่เล่นเพ่ือความสนุกเท่านั น วันที่เกิดเหตุเยาวชนเล่นกันอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมงและ
มีเงินทุนเพียง 40 บาทเท่านั น 

 
5.3.2   รบัรู้ว่าการข้องเกี่ยวกับการพนันในสถานการณ์บางอย่างมิใช่สิ่งผิดกฎหมาย 
เยาชนจ้านวนหนึ่งเห็นว่าเข้าใจว่าการท่ีเยาวชน เข้าไปอยู่ในพื นที่ท่ีมีการเล่นการพนันแต่ตัวเองไม่ได้

เล่นไม่ถือว่าผิดกฎหมายและไม่ควรต้องถูกจับแต่อย่างใด และในบางกรณีไม่ทราบว่าการเล่นพนันบางชนิด
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะเสนอเป็นกรณีๆต่อไปนี  
 
 1) ไม่ทราบว่าเป็นการพนันแต่อย่างใด 
 กรณีของนายดี ที่ไม่ไปรายงานตัวต่อศาลเพราะน้าไก่ไปชน นายดีมองการชนไก่เป็นเรื่องของการเดิม
พัน ไม่ได้มองว่าเป็นการพนัน และไม่ทราบว่าในพื นที่ชนไก่ห้ามเยาวชนเข้า เนื่องจากไปเป็นประจ้า เมื่อ
คณะผู้วิจัยสอบถามว่าคิดว่าชนไก่เป็นการพนันหรือไม่ “บ่ครับ” จึงเป็นค้าตอบที่ไม่ต้องคิดมากนัก คิดว่าไม่มา
รายงานตัวคงไม่มีปัญหาอะไร เพราะวันที่ศาลนัดรายงานตัว เป็นวันเดียวกันที่เยาวชนไปเล่นตีไก่ชน และได้
เงินจากการพนันชนไก่ 5,000 บาท สถานที่ที่เยาวชนน้าไก่ไปตี เป็นบ่อนไก่ชนของทหาร และฃไม่ไปรายงาน
ตัวต่อศาลแต่น้าไก่ไปชน เพราะมั่นใจว่าเลี ยงไก่ดี “มั่นใจว่าต้องชนะ"  เยาวชนใช้เวลาว่างกับการเลี ยงไก่ชน 
และชื่นชอบในการเลี ยงไก่ชน เยาวชนมีไก่ชนที่เลี ยง ประมาณ 7-8 ตัว เลี ยงไว้ตีเดิมพัน น้าไก่ไปตีบ่อย อาทิตย์
ละครั ง ได้เงินจากพนันไก่ชน ตั งแต่ 2,000-5,000 บาท เคยขายไก่ท่ีเลี ยงได้ ตัวละ 1,000 บาท น้าไก่ไปตีใน
บ่อนในหมู่บ้าน และเคยเอาไก่ไปตีไกลสุดถึงจังหวัดอ้านาจเจริญ  

2) ลูกไปขอเงินขณะแม่เล่นไพ่ 
 กรณีของ น.ส.แอล ซึ่งคบเพ่ือนรุ่นเดียวกัน และส่วนใหญ่เยาวชนจะคบเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน 
โดยมีเพ่ือนสนิท 2 คนและเพ่ือนยังเรียนหนังสืออยู่ เมื่อเยาวชนกับเพ่ือนพบกันมักจะนั่งพูดคุยกันและ
รับประทานอาหารด้วยกัน ไม่เคยลักลอบเล่นการพนันมาก่อน ไม่มีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสพหรือจ้าหน่ายยาบ้า 
วันเกิดเหตุเยาวชนเดินไปหาแม่เข้าไปเล่นการพนันอยู่กับเพ่ือนบ้าน ปรากฏว่าได้มีเจ้าหน้าที่พต้ารวจไปพบจึง
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ถูกจับกุมมาด้าเนินคดี ปัจจุบัน แม่ไม่ได้ท้างานอาศัยเงินจากสามีท่ีท้างานส่งให้ใช้ และเงินเบี ยเลี ยงผู้สูงอายุ
ของยายไว้จ่ายค่าน ้าค่าไฟ บ้านก็อาศัยพักกับพ่ีสาว แม่ของเยาวชนปัจจุบันยังเล่นการพนันอยู่ “ตอนนี ก็ยังเล่น
อยู่ 2-3 อาทิตย์ คิดอยากเล่นก็ไปเล่นแต่ไม่ไปบ่อยเหมือนเมื่อก่อน” ส่วนเยาวชนปกติไม่ได้เล่นการพนันอยู่
แล้ว 

 
3) นั่งดูคนอ่ืนเล่นเพื่อมีความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย 

 นายคิว ถูกจับ ตอนที่เข้าไปดูมวยในช่วงที่ผู้ใหญ่ก้าลังเล่นพนันมวยตู้และต้ารวจก้าลังจะจับพอดี ดังที่
เยาวชนพูดว่า “บ่จักว่าเขาสิจับก็พากันยืนเบิ่ง เขาก็เลยจับไป”  หรือกรณีของ นางสาวโอ ที่อาศัยในชุมชนที่
ชาวบ้านชอบเล่นการพนัน วันที่เยาวชนถูกจับ เยาวชนไปนั่งดูผู้ใหญ่เล่นการพนันด้วยความเพลิดเพลิน ดังที่
เยาวชนพูดว่า “ไปนั่งเบิ่งขเจ้า บ่ทันได้เล่นต้ารวจก็มา” ปกติ “ต้ารวจเข้ามาทุกวัน เขาเห็นนั่งหัวจุ้มกันเขากะ
เข้ามาจับ” 
 
 4) นั่งกินขนมในวงไพ่ 
 เยาวชนเข้าไปขอกินขนมจากผ้าที่ก้าลังเล่นไพ่และถูกจับ เช่น กรณีของนายเจ โดย เยาวชนไม่เคยเล่น
การพนันทุกชนิดมาก่อน แต่เนื่องจากเยาวชนต้องการรับประทานขนมกับป้าจึงไปนั่งรับประทานขนมกล้วย
แขกกับป้าในวงไพ่ เยาวชนจึงถูกจับกุมมาด้าเนินคดี เยาวชนกล่าวว่า “ต่อไปจะบ่เข้าไปใกล้วงไพ่” ซึ่งจากการ
ถามพ่อของเยาวชน พ่อเล่าว่า  ในหมู่บ้านไม่มีบ่อนการพนัน หรือวงไพ่ที่เล่นกันเป็นประจ้า อาจจะมีแอบเล่น
สนุกๆ บ้าง และพ่อเคยเตือนและสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปอยู่ใกล้บริเวณท่ีเขามีการเล่นไพ่ หรือท้าผิดกฎหมายอื่นๆ 
โดยบอกกับนักวิจัยว่า "อย่าไปใกล้เขา ยามเวลาเขาเล่นไพ่ เวลา เจ้านาย (ต้ารวจ) มา ถึงจะบ่ได้เล่นแต่อยู่ใน
รัศมีวงไพ่ เขาก็จับไปหมด" 
 

5) บังเอิญเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบตกกระไดพลอยโจน 
 บ้านของเยาวชนอยู่ใกล้กับกอไผ่ที่ผู้ใหญ่เล่นการพนันและเยาวชนเดินไปท้าผมให้กับแม่ของเยาวชนที่
เล่นไพ่ เช่น กรณีน.ส.เอ โดยเยาวชนยืนยันไม่เคยเล่นการพนันมาก่อนซึ่ง วันเกิดเหตุ เยาวชนสังเกตเห็นที่ก่อ
ไผ่ซึ งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 30 เมตร  มีบุคคลโดยประมาณ 5-6 คน ก้าลังเล่นการพนันไพ่  แต่เยาวชนไม่ได้
ไปร่วมเล่น ต่อมามีบุคคลหนึ่งร้องให้ผู้เล่นหยุดเล่น มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจมา  กลุ่มคนที่เล่นการพนันจึงได้หยุดเล่น 
จนถึงเวลาประมาณ 09.30 น. เยาวชนเดินไปเข้าห้องน ้าของบ้าน ที่อยู่ใกล้บริเวณกอไผ่ที่มีวงไพ่  มีนางแป๊ก 
ร้องเรียกเยาวชนให้ไปถักผมเปียให้ เยาวชนจึงเดินไปตรงที่กลุ่มบุคลเคยเล่นการพนันไพ่ แต่เยาวชนไม่ได้ร่วม
เล่นการพนันไพ่ และไม่สังเกตเห็นไพ่ ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจประมาณ 5-6  คน ไปในที่เกิดเหตุ พบ
ของกลาง คือไพ่ กับเงิน 20 บาท อยู่ในห่อผ้าข้างกอไผ่ จึงจับกุมเยาวชนมาด้าเนินคดีนี  หรือกรณีของนายคิว 
เยาวชนเข้าไปดูมวยในช่วงที่เขาก้าลังจะจับพอดี “บ่จักว่าเขาสิจับก็พากันยืนเบิ่ง เขาก็เลยจับไป” เยาวชน
สามารถเล่นไพ่ป๊อกแปด และไพ่ผสมสิบ มานานประมาณ 2 เดือน โดยเล่นไพ่พนันเงินกับเพื่อนๆ เดือนละ 5-
6 ครั ง พนันเงินได้ครั งละ 100-200 บาท  

หรือกรณีนางสาวแอล ที่เยาวชนถูกต้ารวจจับ เยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้ท้างานอยู่บ้านช่วยงาน
บ้านแม่ วันที่เกิดเหตุเยาวชนไปหาแม่ ตอนนั นแม่ของเยาวชนก้าลังเล่นการพนันโบกเบี ย ลูกสาวไปขอเงินแม่



68 
 

จะไปกินเนื อย่างกับเพ่ือน เลยถูกต้ารวจจับมาพร้อมแม่ ส่วนนายเอส ซึ่ง ยายของเยาวชนเล่าว่าตอนที่
เยาวชนถูกจับ “ถูกจับอยู่บ้านหมู่ ไปนั่งเบิ่งหมู่เล่น” หลังจากออกมา “ก็บ่ได้ไปยุ่งเก่ียวอีกยาก็บ่เอา ออกมาก็
คือจังเข็ดหลาบ หลังมื อถูกจับก็บ่ออกไปเล่นอีก”ตอนที่เยาวชนถูกจับ ผู้ปกครองก็ไม่ได้ดุด่า “บ่จักสิว่า มันแค่
บังเอิญไปหาหมู่แล้วต้ารวจมา” เด็กได้รับเงินใช้จ่ายจากพ่อแม่วันละ 50-100 บาท ใช้จา่ยเงินกับการซื อขนม
ขบเคี ยวและน ้าอัดลม เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนตามงานมหรสพเป็นบางครั ง 

 
5.3.3. รู้สึกว่าเป็นความ “ซวย” ที่ถูกจับคดีการพนัน 

 จากการศึกษาพบว่ามีเยาวชนบางคนเห็นว่าการถูกจับด้วยคดีการพนันเป็นความซวย หรือ โชคร้าย
ของตนเพราะไม่คิดว่าการเล่นพนันในวงเงินเล็กน้อยจะท้าให้ถูกจับ เช่น การเล่นโดมิโน ใครชนะก็ได้เงินรางวัล 
ในกรณีของนายสอง เป็นต้น หรือเคยเล่นเป็นประจ้าวันดีคืนดีก็มีต้ารวจมาจับ  เช่น กรณีของนายเอ็ม ที่ถูกจับ
พร้อมกับพ่ีสาว และเขาถูกจับเป็นครั งที่สอง เขาพูดว่า  “ซวยคัก” การที่ถูกจับครั งแรกเพราะไปนั่งเล่นและกิน
อาหารใกล้กับท่ีมีคนเล่นการพนัน ส่วนการถูกจับครั งท่ีสองไปนั่งดื่มเหล้าใกล้แหล่งที่เขาเล่นและมีพ่ีสาวเล่นไพ่
ด้วย เยาวชนพูดว่า “วงไพ่ก็มีกินเหล้ากินเบียร์ รอบแรกท่ีถูกจับก็ไปนั่งกินอยู่นั นก็เลยถูกจับไป” ซ่ึงต้ารวจมัก
เข้ามาตรวจในหมู่บ้านบ่อยๆ จึงถูกจับไปด้วย เยาวชนพูดต่อว่า “ต้ารวจก็มาตรวจที่หมู่บ้านบ่อย ไปบ่ถูก
จังหวะ เป็นน้าดวงน้า ปีนั นถูกจับพร้อมกันสองคน เจ้าของถูกจับสองครั ง” 
 อย่างไรก็ดีจากกรณีที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า เยาวชนต่างมองว่าการเล่นพนันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน และต่างไม่ได้มองว่าการพนันจะส่งผลเสียจนเป็นเรื่องใหญ่ กระทั่งถูกจับกุม โดยจะ
เห็นว่าความเข้าใจต่อเรื่องการพนันมีความหลากหลายทั งการมองเป็นเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน การมองเป็น
เรื่องของการผ่อนคลายเล่นเพ่ือสนุกสนาน เป็นต้น ซึ่งเราคงต้องตั งค้าถามว่าเยาวชนควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจหรือการรับรู้เกี่ยวกับการพนันอย่างไร  
  
5.4 สาเหตุที่เยาวชนถูกจับกุมขณะเล่นการพนัน 

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่เยาวชนถูกจับกุมจนน้ามาสู่การเข้ากระบวนการสืบเสาะข้อเท็จจริง และ
เข้าสู่กระบวนการทางศาลอันเนื่องมาจากการเล่นการพนัน สามารถแยกแยะได้ 4  สาเหตุ ได้แก่ 1) สายลับ
แจ้งต้ารวจเพราะหวังรางวัล 2) เยาวชนมีอาการส่อพิรุธระหว่างต้ารวจเข้ามาในพื นที่ 3) ส่งเสียงดังขณะเล่น
การพนันและมีคนแจ้งต้ารวจมาจับ และ 4) ต้ารวจออกตรวจพื นที่เสี่ยงยาเสพติด  รายละเอียดของแต่ละ
สาเหตุและกรณีศึกษามีดังนี  

 
5.4.1 สายลับแจ้งต ารวจเพราะหวังรางวัล 

 การตั งรางวัลน้าจับของต้ารวจเพื่อให้พลเมืองแจ้งเรื่องที่ประชาชนท้าผิดกฎหมายเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการช่วยให้ต้ารวจตามจับผู้กระท้าผิดกฎหมายได้ง่ายขึ น กรณีการเล่นพนันก็เช่นกัน เช่น กรณีของนายพี 
เยาวชนและเพ่ือนได้ร่วมกันเล่นสนุกเกอร์พนันเอาเงินจ่ายค่าเกมๆละ 10 บาท นานประมาณ 5 นาทีต่อมา 
ขณะที่เยาวชนและเพ่ือนก้าลังเล่นสนุกเกอร์อยู่นั น มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจเดินทางมาประสบเหตุพบเยาวชนก้าลัง
เล่นสนุกเกอร์พนันเอาเงินกับผู้อื่น เยาวชนจึงถูกจับกุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนด้าเนินคดี พฤติการณ์คดีของ
เจ้าพนักงานต้ารวจ ตามหนังสือแจ้งการจับกุมของสถานีต้ารวจภูธรแห่งหนึ่ง ได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุ 
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เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้รับแจ้งจากสายลับเพื่อประสงค์สินบนน้าจับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันสนุกเกอร์จึงไป
ตรวจสอบพบผู้ต้องหากับพวกก้าลังเล่นได้เสียการพนันสนุกเกอร์จึงแสดงตัวเข้าจับกุม และท้าการจับกุม
ผู้ต้องหากับพวกรวม 2 คน พร้อมของกลาง น้าส่งพนักงานสอบสวนคดี  

กรณีของนายเอ็มกับเพ่ือนบ้านก้าลังนั่งล้อมวงเล่นการพนันไพ่อยู่ที่ใต้ร่มไม้บริเวณทุ่งนาใกล้บ้านของ
เยาวชน เยาวชนจึงไปร่วมเลน่ด้วย พนันเอาทรัพย์สินกัน ครั งละ 5-10 บาท มีเจ้าหน้าที่พนักงานต้ารวจวิ่งเข้า
มาแสดงตัวและจับกุมเยาวชนและเพ่ือนบ้านส่งด้าเนินคดี เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้รับแจ้งจากสายลับเพื่อหวัง
สินบนน้าจับ แจ้งว่าบริเวณกลางทุ่งนาทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านมีการเล่นการพนันกันอยู่จึงเดินทางไป
ตรวจสอบ พบกลุ่มคนก้าลังเล่นการพนันจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่พนักงาน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน 
และตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นน้าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต้ารวจด้าเนินคดี ส่วนกรณีของนางสาวเค ตาม
หนังสือแจ้งการจับกุม ของสถานีต้ารวจภูธรแห่งหนึ่งระบุว่าเวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดจับกุม
ได้รับแจ้งจากสายลับเพื่อประสงค์ขอรับรางวัลสินบนน้าจับ แจ้งว่าบริเวณป่าละเมาะทางทิศตะวันตกของ
หมู่บ้านที่เยาวชนอาศับอยู่ มีการลักลอบเล่นการพนัน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เดินทางออกตรวจสอบตาม
สถานที่ดังกล่าว พบว่า มีการลักลอบเล่นการพนันไพ่ผสมสิบจริง จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้าท้าการ
จับกุม ผลการจับกุมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหา
ทราบ แล้วน้าตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินคดีต่อไป 
 ส้าหรับกรณีนายนายดี ท่ีเจ้าหน้าที่ต้ารวจได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีการลักลอบเล่นการพนันกันอยู่ใน
ที่เกิดเหตุ จึงได้ไปตรวจสอบ พบผู้ต้องหากับพวกท่ีหลบหนี ก้าลังลักลอบเล่นการพนันไพ่แปดเก้า โดยใช้
อุปกรณ์ในการเล่นพนัน ปรากฏตามบัญชีของกลางในคดี เป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน โดยพนันเอา
ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงจับกุมส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินคดี เยาวชนร่วมเล่นการพนันทั งหมด 6 
คน ไม่นานมีเจ้าพนักงานต้ารวจนอกเครื่องแบบและทหารประมาณ 5 คน ควบคุมตัวเยาวชนกับพวกและยึด
ไพ่จ้านวน 1 ตลับและเงินพนันจ้านวนประมาณ 200 บาท แล้วจับกุมเยาวชนกับคู่ครองและกลุ่มเพ่ือน
ด้าเนินคดี รวมทั งกรณีของเด็กชายสาม ที่ได้รับการชักชวนให้เล่นการพนันไพ่ อยู่บริเวณหลังบ้านเด็ก ใน
ระหว่างนั นเจ้าพนักงานต้ารวจได้เดินทางมา แล้วจับกุมตัวเด็กและนายโด (นามสมมติ) เด็กจึงถูกด้าเนินคดี 
ตามหนังสือแจ้งการจับกุมของสถานีต้ารวจภูธรแห่งหนึ่ง ระบุว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต้ารวจชุด
จับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน จึงได้ออกไปตรวจสอบ พบกลุ่มวัยรุ่นนั่งล้อมวงกัน
เล่นการพนันอยู่ เมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นเจ้าหน้าที่ต้ารวจได้พากันวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่ต้ารวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วน้าตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินคดีต่อไป 

กรณีของนายจอ ซึ่งเยาวชนกับกลุ่มชาวบ้านรวมจ้าวน 5 คน ร่วมเล่นไฮโลพนันเอาเงินประมาณ 1-2 
เกมๆละ 5-10 บาท จนถึงเวลาประมาณ 23.00 น. มีเจ้าพนักงานต้ารวจเดินทางมาพบเยาวชนอยู่ในการกลุ่ม
บุคคลที่ก้าลังเล่นการพนันไฮโล เยาวชนถูกจับกุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนด้าเนินคดี ซึ่งตามหนังสือแจ้งการ
จับกุมระบุว่า เจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลอยู่บริเวณท่ี
เกิดเหตุ จึงออกไปสืบสวนจับกุม ได้ผู้ต้องหารวม 5 คน (ผู้ใหญ่ 3 คน เด็กหรือเยาวชน 2 คน) พร้อมของกลาง
คือ กับพวกรวม 5 คน พร้อมของกลางคือ เงินสดจ้านวน 21 บาท ลูกเต๋าจ้านวน 3 ลูก ถ้วยไฮโลพร้อมฝาครอบ
จ้านวน 1 ชุด และป้ายบอกแต้มจ้านวน 1 แผ่น 



70 
 

 นอกจากนี ยังมีสายลับแจ้งให้ต้ารวจทราบว่ามีนักศึกษาเล่นการพนันในสถานศึกษา ดังเช่นกรณีของ
นายขอ ที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานต้ารวจเดินทางมาประสบเหตุพบเยาวชนอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ก้าลังเล่นพนันเอา
เงินกัน เยาวชนจึงถูกเจ้าพนักงานต้ารวจจับกุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนด้าเนินคดีนี  โดยเจ้าหน้าที่ต้ารวจชุด
จับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดจับกุมจึงได้
ไปออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบว่า มีวัยรุ่นประมาณ 10 คน ก้าลังเล่นการพนันอยู่บริเวณศาลาที่พักใน
วิทยาลัยฯ จึงเข้าไปควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด้าเนินคดี 

 
5.4.2 เยาวชนมีอาการส่อพิรุธระหว่างต ารวจเข้ามาในพื้นที่ 
อากัปกิริยาของเยาวชนเมื่อพบกับสายตรวจที่เข้ามาในพื นที่มักมีอาการหรือแสดงท่าทีมีพิรุธจนท้าให้

ต้ารวจสงสัย เช่น กรณีของนายอาร์ ซึ่งเยาวชนได้ฝากเงินเพ่ือนรุ่นพ่ีที่เคยเรียนด้วยกัน จ้านวน 500 บาท ให้ไป
ซื อโพยพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ 1 คู่ เพ่ือนได้น้าโพยพนันผลฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวมาส่งให้
เยาวชน ที่ร้านค้าขายของมินิมาร์ทสี่แยกแห่งหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเวลากลางคืนและเยาวชนเดิน
เล่นอยู่ละแวกดังกล่าวคนเดียว มีพนักงานต้ารวจสายตรวจได้ผ่านมาและสงสัย จึงได้ขอตรวจค้นตัวเยาวชน 
พบโพยพนันทายผลฟุตบอลดังกล่าวอยู่ที่เยาวชน จึงเป็นเหตุให้เยาวชนถูกด้าเนินคดี  

ส่วนกรณีของนายคอ ซึ่งเล่นหวยใต้ดินกับเจ้ามือที่รับซื อต่างหมู่บ้าน ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 
15.30 – 16.00 น. จะมีการประกาศผลสลากท่ีเยาวชนเล่นไว้ ซึ่งเยาวชนซื อไม่ถูกแต่ได้เก็บโพยหวยไว้ที่
กระเป๋ากางเกง ต่อมาเวลาประมาณ 17.00 น. เยาวชนไดส้วมกางเกงดังกล่าวไปนั่งเล่นบริเวณศาลาที่พักริม-
ทาง มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจผ่านมาและสงสัยจึงขอตรวจค้นตัวและพบโพยหวยอยู่ในกระเป๋ากางเกง เจ้าหน้าที่จึง
แจ้งข้อหาให้ทราบและจับกุมเยาวชนส่งด้าเนินคดี  
 

5.4.3 ส่งเสียงดังขณะเล่นการพนันและมีคนแจ้งต ารวจมาจับ 
 การเล่นการพนันของเยาวชนหลายคนในพื นที่ห้องส่วนตัว เช่น หอพัก มักจะส่งเสียงดังไม่ว่าการเล่น
นั นจะได้เงินหรือเสียเงินก็ตาม ท้าให้ผู้คนที่อาศัยในหอพักหรือบริเวณใกลักับหอพักโทรแจ้งต้ารวจให้มาจับกุม
เยาวชน เช่น กรณีของนายอี นายเอฟ นายจี และ นายไอ ได้  ร่วมกันเล่นการพนันในหอพักส่งเสียงดังรบกวน
ผู้คนในละแวกนั นมากจนกระทั่งมีคนโทรแจ้ง 191  หนึ่งในเยาวชนพูดกับนักวิจัยว่า “พอไปเปิดประตู ต้ารวจ
ก็รีบวิ่งเข้ามาในห้อง ล้อมวงไพ่แล้วบอก “นั่งลงบ่ต้องแล่น มันสิเมื่อย ไปคุยกันโรงพัก ” แล้วบอกเยาวชนให้
ถอดเสื อนักศึกษาออก แล้วถ่ายรูปของกลางเป็นหลักฐานไว้  แล้วจับกุมตัวมาด้าเนินในคดีนี   และเยาวชนเล่า
ต่อว่า “ต้ารวจเขาก็บ่ค่อยอยากจับ ต้องจับเพราะว่ามีคนโทรแจ้ง 191 เขาก็เลยต้องจับ” หลังจากถูกจับ
เจ้าของหอพักก็ให้ย้ายออกจากหอ และตอนนั นเยาวชนก็ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว เป็นหอพักในตัวอ้าเภออีกแห่ง
หนึ่งที่ไม่ไกลจากท่ีเดิมมากนัก เยาวชนคิดว่า คนที่โทรแจ้ง 191 แจ้งจับ ก็คือลูกน้องของเจ้าของหอพัก และคิด
ว่าที่หอพักยังมีสายต้ารวจ เพราะหลังจากถูกต้ารวจจับในคดีนี ก็ไม่เห็นหน้าอีกเลย 

กรณีของนายเอ็น และเพ่ือนรวม 7 คน ที่กลับมาจากดื่มสุราที่ร้านอาหารแล้วได้มาที่ห้องพักของ
เยาวชนที่หอพักจากนั นเพ่ือน 5 คนได้นั่งดื่มสุราและพูดคุยกันเสียงดัง ส่วนเยาวชนและเพ่ือน ได้ร่วมเล่นการ
พนันไพ่แปดเก้าอยู่ที่ห้องพัก ต่อมามีเจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้ามาจับกุมตัวด้าเนินคดีนี  ก่อนเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่
ต้ารวจได้ออกตรวจพื นที่ในเขตรับผิดชอบตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันและมีการมั่วสุมอยู่ที่
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หอพักท่ีเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบห้องที่ได้รับแจ้ง แล้วพบผู้ต้องหาก้าลังลักลอบเล่นการพนัน โดย
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามผู้ต้องหาว่าได้เล่นพนันเอาทรัพย์สินกันจริง เจ้าหน้าที่จึง
จับกุมพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินคดี 
 

5.4.4 ต ารวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเล่นการพนันและพื้นที่เสี่ยงยาเสพติด 
 เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของต้ารวจที่มักเข้าไปสอดส่องและตรวจตราในพื นที่ท่ีสืบทราบว่าอาจมี
ปัญหายาเสพติดและเล่นการพนัน ท้าให้เยาวชนถูกจับกุมระหว่างเล่นการพนัน เช่น กรณีของนายหนึ่ง 
เยาวชนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปพบเพ่ือนรุ่นพ่ีที่ไปช้าระค่างวดรถจักรยานยนต์ เมื่อไปถึงพบเพ่ือนคนนั น
ก้าลังเล่นไพ่ตักเตอยู่กับเพ่ือนของเขาอีกคนหนึ่ง เยาวชนจึงได้ร่วมเล่นด้วย เยาวชนเล่นไพ่ได้จ้านวน 4-5 รอบ 
ต่อมาเวลาประมาณ 12.30 น. ได้มีเจ้าพนักงานต้ารวจ 3 นาย ตรวจผ่านมาพบเยาวชนกับเพ่ือนร่วมกับเล่นการ
พนันไพ่ตักเตจึงจับกุมด้าเนินคดีนี   โดยตามหนังสือแจ้งการจับกุม ระบุว่า เจ้าหน้าที่ออกตรวจพบผู้ต้องหากับ
พวกก้าลังลักลอบเล่นการพนันไพ่ตักเต โดยใช้อุปกรณ์ในการเล่นการพนันปรากฏตามบัญชีของกลางในคดีนี  
เป็นอุปกรณ์ในการพนัน พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต  

กรณีของนายฉอ ที่ไปดูและเล่นการพนันชนไก่ ระหว่างนั นมีเจ้าพนักงานต้ารวจไปจับกุมผู้ที่อายุพ้น
เกณฑ์เยาวชนได้ 20 คน เป็นเยาวชน 1 คน ตามหนังสือแจ้งการจับกุมระบุว่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ออกพื นที่
ในเขตรับผิดชอบ พอมาถึงบริเวณป่าละเมาะในหมู่บ้าน ผู้ถูกจับกุมทั งหมดก้าลังเล่นการพนันชนไก่พนันเอา
ทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้าท้าการจับกุมพร้อมยึด
ของกลาง (ไก่ชนจ้านวน 2 ตัว) ผู้ต้องหาทั งหมดยอมรับว่าได้ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนันชนไก่พนัน
เอาทรัพย์สินกันจริง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งว่าพวกเขาจะถูกจับเพราะเล่นการพนันชนไก่ พร้อมแจ้งสิทธิให้
ทราบเจ้าหน้าที่ผู้จับได้น้าตัวผู้ต้องหาไปยังที่ท้าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับโดยทันทีและเจ้า
พนักงานผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบอีกครั งหนึ่ง ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหา
ดีแล้วจึงน้าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
 กรณีของนายที ถูกเจ้าหน้าที่ต้ารวจออกตรวจท้องที่เกิดเหตุพบผู้ต้องหากับพวก 14 คน ก้าลังลักลอบ
เล่นการพนัน (ไพ่สเตอร์) พนันเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมาย อยู่ในที่เกิดเหตุ โดยพบผู้ต้องหาอยู่ในวงการพนัน
พบเงนิสด 100 บาท ไพ่ 1 ส้าหรับ ผ้าปูรองเล่น จ้านวน 1 ผืน จึงจับกุมผู้ต้องหากับพวก พร้อมของกลาง
พนักงานสอบสวนด้าเนินคดีนี  หรือกรณีนางสาวโอ ที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจเดินทางมาพบเยาวชนอยู่ในกลุ่ม
เล่นการพนันไพ่เอาเงินกัน เยาวชนจึงถูกจับกุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน 

ส่วนกรณีของนายยู ตามที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งการจับกุมระบุว่า เวลาประมาณ 15.00 น. 
เจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน จึงออกไปสืบสวนจับกุมได้ตัว
ผู้ต้องหาพร้อมพวกรวมกัน 2 คน (ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 คน) พร้อมของกลางน้าส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินคดีนี   
ส่วนกรณีการเข้ามาตรวจพื นที่เสี่ยงยาเสพติดในพื นที่ชายแดนเช่นกรณีท่ีนายเอส ถูกจับกุมเพราะมีทหารชุด
นอกเครื่องแบบประมาณ 4 นาย มาตรวจการลักลอบเสพและจ้าหน่ายยาบ้า ที่บ้านญาติ และเข้ามาควบคุมตัว
เด็กและกลุ่มเพ่ือนที่ก้าลังเล่นการพนันและเกี่ยวกับคดียาบ้า 
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5.5 เงื่อนไขและบริบทชุมชนภายใต้ความเป็นชนบท และความเป็นเมืองกับการเล่นการพนันของวัยรุ่น 

การศึกษาครั งนี พบว่า บริบทแวดล้อมทางกายภาพและเงื่อนไขทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ทาง
สังคม และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ มีผลให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนในการเล่นการพนันและเข้าไปอยู่ในจุดที่มีการ
เล่นพนันทั งแบบจงใจและแบบไม่ได้ตั งใจได้โดยง่าย กล่าวคือ สังคมชนบทในปัจจุบัน ผู้ปกครองต้องดิ นรนท้า
มาหากิน ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลบุตรหลาน บุตรหลานมีโอกาสเข้าสู่การเล่นพนันได้ง่าย หรือบางกรณีบุตร
หลานก็เรียนในเมือง การสอดส่องดูแลก็มีจ้ากัด 
 

5.5.1 เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนทั งในเมืองและชนบทที่แวดล้อมเยาวชนมีความหลากหลาย 

มากถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการเล่นการพนัน ซึ่งพบว่า มีหลายกรณีที่บริบททางกายภาพเอื อให้เยาวชน
เล่นการพนัน รวบรวมจากกรณีศึกษาพบว่าแหล่งที่เยาวชนถูกจับกรณีเล่นการพนันมีดังนี คือ ข้างกอไผ่ใน
หมู่บ้าน  กระท่อมกลางทุ่งนา ทุ่งนาในหมู่บ้าน ภายในบ้านตัวเอง หลังบ้านตัวเอง หอพักนักศึกษา ป่าละเมาะ
หลังบ้านของญาติ  บ้านของเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน บ้านของเพ่ือนแม่ในหมู่บ้านอ่ืน ใต้ต้นไม้บริเวณทุ่งนาใน
หมู่บ้าน โต๊ะสนุกเกอร์ ลานมันในหมู่บ้าน สี่แยกในชุมชนเมือง งานศพ และบ้านเจ้ามือ ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถ
จัดกลุ่มออกเป็นหลายแหล่ง ซึ่งแยกเป็นพื นที่ชนบทและพื นที่เมือง ดังนี  

 
ในพื้นที่ชนบท 
1) ที่พักอาศัยของเยาวชนเองในหมู่บ้าน  
เยาวชนบางคนถูกจับคดีการพนันภายในบ้านของตัวเองแต่เป็นจ้านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

การถูกจับในพื นที่อ่ืนๆ เช่น กรณีของ นายบี ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 11.00 น. 
โดยเยาวชนเล่าว่า น้ามอบเงินให้ 200 บาท ให้ไปซื อหวย เขาซื อหวยไปทั งหมด 180 บาท เงินที่เหลือ 20 บาท
เขาน้าไปซื อบุหรี่ 10 บาท และขนม 10 บาทพอกลับมาถึงบ้านเขาวางโพยหวยไว้ที่โต๊ะภายในบ้านต่อมามีเจ้า
พนักงานต้ารวจเดินเข้าไปภายในบ้านและขอจับกุมเยาวชนพร้อมโพยหวย และน้าเยาวชนมาด้าเนินคดี เขาพูด
ว่า “ก้าลังจะเอาลูกชายนอน เห็นต้ารวจเดินเข้ามาทางหลังบ้าน เข้ามาค้นในบ้าน เจอโพยหวยที่วางไว้หน้าทีวี
ในบ้าน ต้ารวจรีบเข้ามาล็อกแขนกดแขนพาดหลัง กดหน้าเข้าก้าแพง จากนั นต้ารวจน้าตัวไปโรงพัก”  และ
กรณีของเด็กชายสาม ถูกจับกุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. โดยมีเพ่ือนเดินทางมาหา
เด็กชายสามและได้ชักชวนนายสามเล่นการพนันไพ่ ณ บริเวณหลังบ้านเด็กชายสาม ในระหว่างนั นเจ้า
พนักงานต้ารวจได้เดินทางมาพบเห็นและจับกุม เด็กชายสามและคนที่ร่วมเล่นถูกด้าเนินคดี 

 
2) บ้านของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านของเยาวชน  
เยาวชนมักถูกจับกุมที่บ้านของเพ่ือนบ้านในหมู่บ้านที่เยาวชนอาศัยอยู่ซึ่งมักเป็นบ้านที่เล่นการพนัน 

โดยส่วนมากเยาวชนมักเล่นไพ่ มีเพียงบางกรณีที่เยาวชนเล่นมวยตู้ เบี ยโบก และโดมิโน เช่น กรณีนายหนึ่ง ได้
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปพบเพ่ือนรุ่นพ่ีที่ต้าบลแห่งหนึ่ง เพ่ือไปชักชวนให้พาเยาวชนไปช้าระค่างวด
รถจักรยานยนต์ที่ในตัวอ้าเภอ เมื่อไปถึงพบเพ่ือนดังกล่าวก้าลังเล่นการพนันไพ่ตักเตอยู่กับอีกคนหนึ่ง เยาวชน
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จึงได้ร่วมเล่นด้วย เยาวชนเลน่ไพ่ได้จ้านวน 4-5 รอบ ต่อมาเวลาประมาณ 12.30 น. ได้มีเจ้าพนักงานต้ารวจ 3 
นาย ตรวจผ่านมาพบเยาวชนกับเพ่ือนร่วมกับเล่นการพนันไพ่ตักเตจึงจับกุมด้าเนินคดี  ส่วนกรณีของนายกอ
กับเพ่ือนที่เป็นรุ่นพ่ีที่ประมาณ 10 คน ได้ร่วมกันเล่นการพนันมวยตู้ในรายการทีวีทางช่อง 7 สี ณ หมู่บ้านแห่ง
หนึ่งในอ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยเยาวชนเล่นการพนันมวยคู่ละ 50-60 บาท ระหว่างนั นต้ารวจ
เข้ามาจับกุมเยาวชนกับพวก ส้าหรับกรณีของนายเอส ซึ่งไปหาเพื่อนที่บ้านญาติของเพื่อนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และพบเห็นคนกลุ่มหนึ่งในบ้านก้าลังเล่นไพ่ เยาวชน นั่งดูพวกเขาเล่น 
ประมาณ 30 นาทีต่อมาได้มีทหารชุดนอกเครื่องแบบประมาณ 4 นาย เข้ามาตรวจการลักลอบเสพและ
จ้าหน่ายยาบ้าพอดีเพราะสืบทราบว่ามีการเสพและขายยาบ้าบริเวณนั น ทหารจึงเข้ามาควบคุมตัวเด็กและ
กลุ่มเพ่ือนด้าเนินคดี  ยายของเเยาวชน เล่าตอนที่เยาวชนถูกจับว่า “ถูกจับอยู่บ้านหมู่ ไปนั่งเบิ่งหมู่เล่น” วัยรุ่น
ในหมู่บ้านคนอ่ืนถูกจับตรวจฉี่เจอ แต่เยาวชนไม่เจอฉี่ม่วง  

ส่วนกรณีของเด็กผู้หญิงวี ในวันที่ถูกจับกุม เยาวชนตื่นสายเนื่องจากไม่สบาย เตรียมตัวจะแต่งตัวไป
โรงเรียนแต่ไม่ทันรถท่ีมารับ เยาวชนจึงขาดเรียนอยู่บ้าน ส่วนพ่อของแม่ของเยาวชนออกจากบ้านไปรับจ้างขุด
มัน เยาวชนจึงอยู่บ้านเพียงล้าพัง เยาวชนนอนพักผ่อนอยู่บ้านตนเอง จนเวลาประมาณ 13.00 น. เยาวชนจึง
เดินไปบ้านญาติอยู่ใกล้กัน เป็นพี่เพศหญิงสี่คน มีอายุระหว่าง 20-40 ปี หลังจากชวนกันรับประทานส้มต้า
จนถึงเวลาประมาณ 14.00 น. ระหว่างพี่ทั งสี่คนรอรับลูกกลับจากโรงเรียน จึงชักชวนกันเล่นการพนันไพ่ 
ต้ารวจจึงได้เข้ามาจับกุม 
 

3) มีพื้นที่ที่เล่นพนันหลายแห่งท้ังในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง  
จากการศึกษาพบว่า พื นที่ในชุมชนและพื นที่ใกล้เคียงกับบ้านที่เยาวชนอยู่อาศัยอยู่คือสถานที่เยาวชน

ถูกจับคดีการพนันมากท่ีสุด พื นที่ดังกล่าวได้แก่ กระท่อมในทุ่งนาที่ค่อนข้างไกลจากหมู่บ้าน กระท่อมที่ทุ่งนาที่
อยู่ติดกับหมู่บ้าน ใต้ต้นไม้เช่นกอไผ่ข้างบ้านของเยาวชน  ใต้ต้นไม้ในทุ่งนาในหมู่บ้าน ป่าละเมาะหลังบ้าน ทุ่ง
นาของเพ่ือนในหมู่บ้าน ป่าละเมาะใกล้หมู่บ้าน ลานมันในหมู่บ้าน โต๊ะสนุกเกอร์ในหมู่บ้าน และบ้านที่จัดงาน
ศพยายของเพ่ือน เช่น กรณีนางสาวเอที่ถูกจับกุมพร้อมกับผู้ใหญ่ เยาวชนสังเกตเห็นบริเวณกอไผ่ซึ่งอยู่ห่าง
จากบ้านประมาณ 30 เมตร  มีบุคคลโดยประมาณ 5-6 คน ก้าลังเล่นการพนันไพ่  แต่เยาวชนไม่ได้ไปร่วมเล่น 
ต่อมามีบุคคลหนึ่งร้องให้ผู้เล่นหยุดเล่น มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจมา  กลุ่มคนที่เล่นการพนันจึงได้หยุดเล่น จนถึงเวลา
ประมาณ 09.30 น เยาวชนเดินไปเข้าห้องน ้าของบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณกอไผ่ที่มีวงไพ่  มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียก
เยาวชนให้ไปถักผมเปียให้ เยาวชนจึงเดินไปตรงที่กลุ่มบุคลเคยเล่นการพนันไพ่ แต่เยาวชนไม่ได้ร่วมเล่นการ
พนันไพ่ และไม่สังเกตเห็นไพ่และถูกจับกุมไปด้วย เยาวชนเล่าว่าภายในหมู่บ้านของเยาวชนมีแหล่งเล่นไพ่ถึง 4 
จุด ได้แก่ กอไผ่ในหมู่บ้าน จุดกกขาม (ต้นมะขามทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) จุดที่สามคือทุ่งนา และจุดที่สี่ 
เรียกว่า กระต๊อบ ส่วนมากเล่นการพนันไพ่ จ้านวนคนที่ไปเล่นมากสุดมีประมาณ 15-20 คน ส่วนมากเป็นวัย
ผู้ใหญ่   

นอกจากนี จุดที่เยาวชนเล่นการพนันอีกแห่งคือบ้านที่จัดงานศพ เช่นกรณีของนายจอที่ถูกจับในงาน
ศพยายของเพ่ือน โดยนายจอเดินทางไปร่วมงานเลี ยงวันคล้ายวันเกิด ดื่มสุราสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือนของ
เยาวชนจ้านวน 5-6 คนจนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. เพ่ือนรุ่นพ่ีของเยาวชนได้ชวนไปงานศพของยายที่เป็น
เพ่ือนรุ่นพ่ีและได้เล่นไฮโลกับชาวบ้านคนอ่ืนๆ เยาวชนเข้าไปร่วมดื่มสุราสังสรรกับชาวบ้านรวมจ้านวน 5 คน 
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ระหว่างนั น มีนมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจเดินทางมาพบเยาวชนอยู่ในการกลุ่มบุคคลที่ก้าลังเล่นการพนันไฮโล เยาวชน
ถูกจับกุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนด้าเนินคดีอาญา  

ป่าละเมาะติดกับหมู่บ้านก็เป็นพื นที่หนึ่งที่เยาวชนบางคนเล่นการพนันและถูกจับ เช่น กรณีของ นาย
ฉอ โดย เพ่ือนขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปรับเยาวชนที่บ้านชักชวนเยาวชนไปดูและเล่นการพนันชนไก่ จากนั น
เยาวชนกับเพ่ือนได้เดินทางไปที่ป่าละเมาะใกล้หมู่บ้าน เมื่อไปถึงมีผู้รออยู่บริเวณนั นแล้วหลายคนและมีไก่ชน
หลายตัว จากนั นมีการชนไก่เพ่ือการพนันและมีการเล่นการพนันชนไก่ ระหว่างที่เยาวชนดูการชนไก่ มีเจ้า
พนักงานต้ารวจไปจับกุมผู้ที่อายุพ้นเกณฑ์เยาวชนได้ 20 คน ถูกด้าเนินคดี  หรือ กรณีนายเจ ที่ได้เดินออกจาก
บ้านพักของเยาวชน เพ่ือจะไปล้างรถยนต์ให้กับป้าของเยาวชน (พ่ีสะใภ้ของพ่อ)  ซึ่งบ้านของป้า อยู่ห่างจาก
บ้านของเยาวชนประมาณ 50 เมตร (ถัดจากบ้านเยาวชนไปหนึ่งหลัง) เมื่อเยาวชนเดินไปถึงบ้านป้า ก็เห็นป้าขี่
รถจักรยานยนต์เข้ามาในบ้านของป้าพร้อมกับถุงขนม จากนั นป้าของเยาวชนได้เดินไปที่บริเวณป่าละเมาะหลัง
บ้านของป้าที่มีคนเล่นการพนัน 
 กระท่อมกลางทุ่งนาและทุ่งนาในหมู่บ้านก็เป็นพื นที่ที่เยาวชนแอบเล่นการพนันเช่นกัน เช่นกรณีนาย
ซี เพ่ือนชักชวนเยาวชนไปเล่นการพนันไพ่คอยคู่ พนันเอาทรัพย์สินกัน เยาวชนจึงตามไปและไปเล่นพนันกัน 4 
คนโดยเล่นกันอยู่ที่ทุ่งนา ประมาณ 1 กิโลเมตร เยาวชนเล่าว่า “เล่นอยู่ตรงทุ่งนาห่างจากบ้านประมาณ 1 
กิโลเมตร ที่เลือกเล่นตรงทุ่งนาเพราะไกลจากผู้คน เป็นเถียงนาของคนในหมู่บ้าน” หรือ กรณี น.ส.เค เยาวชน
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปที่ทุ่งนาของตนเองเพ่ือจะไปสมทบกับแม่ที่ออกไปเลี ยงวัว แต่เยาวชนได้แวะเข้าไปบ้าน
ของนางสาวนัด(นามสมมติ) เป็นเพื่อนรุ่นพ่ีของเยาวชนซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับทุ่งนาของเยาวชน เมื่อเยาวชนไปถึง
พบว่ามีเพ่ือนบ้านเพศหญิงอีก 4 คน ซึ่งก้าลังนั่งเล่นการพนันไพ่ผสมสิบอยู่บริเวณแคร่ไม้ไผ่ เยาวชนถูกชักชวน
ให้ร่วมเล่นการพนันไพ่ หลังจากเยาวชนเล่นการพนันกับเพ่ือนผ่านไปประมาณ 2-3 เกม มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจขับ
รถยนต์กระบะเข้ามาที่บ้านของนางสาวนัด ทุกคนตกใจต่างวิ่งแยกย้ายหลบหนี เข้าไปซ่อนตัวในบริเวณบ้าน
ของนางสาวนัด เจ้าพนักงานต้ารวจได้ติดตามไปควบคุมตัวเยาวชนและผู้หญิงอีกคนไว้ได้จึงจับกุมตัวมา
ด้าเนินคดี วันทีถู่กจับ เยาวชนเล่าว่า “ลงเมือนาไปเล่นน้าหมู่ ปกติก็จะไปขายผักช่วยป้า แต่มื อนั นลงไปนาไป
เล่นน้าหมู่คนหนึ่งนอกนั นก็ผู้ใหญ่ 3-4 คน พากันตั งวงเล่นไพ่ ก็เล่นไปเล่นน้าเพ่ิน เล่นเดิมพันตาละ 5 บาท” 
ต้ารวจขี่รถกระบะสีขาว ลงมาจับ พาตัวไป สถานีต้ารวจ ปกติเยาวชนจะไปหาเพ่ือนไปเล่น กินส้มต้ากัน หรือ 
กรณีของนายซี ประมาณ 08.30 น.  ขณะที่เยาวชนก้าลังเล่นไพ่คอยคู่ร่วมเล่นกับเพ่ือนด้วยกันทั งหมด 4 คน 
ที่เล่นทุ่งนาห่างจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร  เขาเล่าเหตุผลที่ไปเล่นที่ทุ่งนาว่า “ที่เลือกเล่นตรงทุ่งนาเพราะ
ไกลจากผู้คน เป็นเถียงนาของคนในหมู่บ้าน” ส่วนกรณีของนายซี คล้ายกับกรณีของนายดี เวลาประมาณ 
16.00 น. เป็นช่วงที่เยาวชนไปซ้อมชนไก่ ที่บริเวณทุ่งนาของพ่อของนางสาวเก๋ (นามสมมติ) ด้านทิศตะวันออก
ของหมู่บ้าน ร่วมกันขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวที่วัดปาแซง เยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์น้าไก่ชนกลับมาท่ีทุ่ง
นาของพ่อของนางสาวเก๋ พบกับนายอาร์ต (นามสมมติ) และญาติกับเพ่ือนของนายอาร์ต ที่บริเวณทุ่งนา
ดังกล่าวและร่วมดื่มสุราด้วยกันกับเยาวชนและกลุ่มเพ่ือน ระหว่างที่เยาวชนดื่มสุรากับพวกเพ่ือน ต่อมาเวลา
ประมาณ 15.30 น. นางสาวกิ๊ก ชักชวนเยาวชนและกลุ่มเพื่อนดังกล่าวเล่นการพนันไพ่แปดเก้าเยาวชนร่วม
เล่นการพนันทั งหมด 6 คน ไม่นานมีเจ้าพนักงานต้ารวจนอกเครื่องแบบและทหาร เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้รับแจ้ง
จากสายลับว่า มีการลักลอบเล่นการพนันกันอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้ไปตรวจสอบ พบผู้ต้องหากับพวกท่ีหลบหนี 
ก้าลังลักลอบเล่นการพนันไพ่แปดเก้า โดยพนันเอาทรัพย์สิน (เงิน) กันโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงจับกุมส่ง



75 
 

พนักงานสอบสวนด้าเนินคดี “ตอนเกิดเหตุ เล่นการพนันด้วยกันประมาณ 6 คน เล่นไพ่แปดเก้าเล่นอยู่บ้าน
ของพ่ีสาว (พ่ีสาวที่นับถือกันในหมู่บ้าน)” 
 ส่วนกรณนีายยู ได้เล่นการพนันในเวลาประมาณ 12.00 น. ซึ่งไม่มีวิชาเรียนอีกในวันนั น เยาวชนจึงขับ
ขี่รถจักยานยนต์กลับบ้านอีกอ้าเภอหนึ่ง เพราะเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกัน ในเทศกาลปีใหม่ เมื่อเยาวชนกลับถึง
บ้าน เยาวชนเปลี่ยนเสื อผ้าแล้วออกไปเล่นพูดคุยอยู่บ้านเพ่ือนในชุมชน จนถึงเวลาประมาณ 13.00 น. ขณะ
เยาวชนก้าลังเล่นเฟซบุ๊กพูดคุยกับเพ่ือนอยู่นั น นายสี ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพ่ีที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ได้เข้ามา
พูดคุยกับเยาวชนทางเฟสบุ๊กแล้วชักชวนเยาวชนออกไปเล่นอยู่ที่กระท่อมของนายอินทร์ ซึ่งเยาวชนและพวก
มักจะออกไปรวมกลุ่มกันอยู่กระท่อมนาดังกล่าวเป็นครั งคราว เยาวชนขับขี่รถจักยานยนต์ออกไปสมทบกับ
เพ่ือนที่กระท่อมนา พบมีวัยรุ่นประมาณ 8 คน แยกกันอยู่ 2 กลุ่ม บางคนก้าลังเล่นการพนันไพ่ และบางคนนั ง
พูดคุยดื่มสุราสังสรรค์กันอยู่ที่กระท่อมดังกล่าว เยาวชนจึงเข้าไปร่วมเล่นการพนันไพ่รัมม่ี และถูกจับกุม  

ลานมันส้าปะหลังและโต๊ะสนุกเกอร์ในหมู่บ้านก็ถือเป็นพื นที่ที่เยาวชนเล่นการพนันได้เช่นกัน เช่น 
กรณีของนายคิว ที่ท้างานรับจ้างในร้านรับซื อมันเทศท่ีอยู่หมู่บ้าน  จนถึงเวลาประมาณ 13.00 น. จึงมีเพ่ือนๆ 
น้าไพ่ป๊อกมาเล่นพนันเอาทรัพย์สินกัน ซึ่งมีเพ่ือนบางคนที่ก้าลังเล่นการพนัน และมีบางคนที่เล่นแล้วเลิกเล่น
แต่ยืนดูผู้อ่ืนเล่น  ส่วนกรณีของนาย นายพี ถูกจับได้บริเวณโต๊ะสนุกเกอร์ในหมู่บ้าน เวลาประมาณ 20.00 น. 
เยาวชนและเพ่ือนอีกคนและอีกคนที่ไม่ทราบชื่อและสกุลจริง เป็นเพื่อนเยาวชน ชักชวนไปเล่นสนุกเกอร์ที่
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านพักอาศัยแต่มีโต๊ะสนุกเกอร์เปิดให้บริการ
ลูกค้า 1 ตัว จากนั นเยาวชนและเพ่ือนร่วมกันเล่นสนุกเกอร์พนันเอาเงินโดยจ่ายค่าเกม เกมละ 10 บาท นาน
ประมาณ 5 นาท ีต่อมา ขณะที่เยาวชนและเพ่ือนก้าลังเล่นสนุกเกอร์อยู่ มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจเดินทางมาประสบ
เหตุพบเยาวชนก้าลังเล่นสนุกเกอร์พนันเอาเงินกับผู้อ่ืน เยาวชนจึงถูกจับกุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน
ด้าเนินคดี 

พ.ต.อ. ปรัชญา คงสกุล ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจอ้าเภอเขมราฐ (สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2560) เห็น
ว่าพื นที่ในชุมชนเป็นสิ่งที่ดึงดูดหรือล่อใจให้เยาวชนเข้าไปอยู่ในวังวนของการเล่นพนัน “ถ้าชุมชนไม่มีแหล่งมั่ว
สุม ไม่มีอบายมุข ไม่มีการตอบสนองภายในชุมชน ครอบครัวดูแลเด็กปัญหาการเล่นพนันก็จะไม่เกิด” 

 
4) บ้านเพื่อนแม่ที่หมู่บ้านอ่ืน  

 บ้านเพื่อนของแม่ของเยาวชนก็เป็นแหล่งเล่นการพนัน เช่น กรณี น.ส. แอล ซึ่งแม่ของแอลได้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ไปเล่นการพนันไพ่กับเพ่ือนบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต่อมาเวลาประมาณ 13.00 น. เยาวชน
เดินออกจากบ้านไปหาแม่เพ่ือขอเงินจากแม่ไปรับประทานอาหาร แต่ระหว่างเดินเข้าไปในวงพนันได้มี
เจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้ามาจับกุมตัวเยาวชนด้าเนินคดี เยาวชนเล่าว่า “ตอนนั นแม่ก้าลังเล่นการพนันโบกเบี ย ลูก
สาวไปขอเงินแม่จะไปกินเนื อย่างกับเพ่ือน จึงถูกต้ารวจจับมาพร้อมแม่ วันที่ถูกจับแม่และลูกสาวถูกจับมา
ด้วยกัน” ปัจจุบันแม่ไม่ได้ท้างานหรือมีอาชีพอะไรที่มั่นคง รายได้ของแม่มาจากเงินจากสามีท่ีท้างานส่งให้ใช้ 
และเงินเบี ยผู้สูงอายุของยายที่เก็บเป็นค่าค่าน ้าค่าไฟ บ้านของเยาวชนเองก็เป็นบ้านของพ่ีสาวของแม่ของ
เยาวชนปัจจุบัน ซึ่งบ้านหลังนี มักเป็นแหล่งเล่นการพนันบ่อยๆ ดังที่แม่ของเยาวชนเล่าว่า “ตอนนี ก็ยังเล่นอยู่ 
2-3 ครั งต่ออาทิตย์ คิดอยากเล่นก็ไปเล่นแต่ไม่ไปบ่อยเหมือนเมื่อก่อน” 
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ในพื้นที่เมือง: พื้นที่เล่นและเวลาที่หลากหลาย 
1) บริเวณสี่แยกของถนนในเมือง  

 สี่แยกถนนในชุมชนเมือง คืออีกพื นที่หนึ่งที่เยาวชนถูกจับเพราะสายตรวจต้ารวจเข้ามาตรวจสอบใน
พื นทีเ่ป็นประจ้า เพราะได้ข่าวเรื่องมีการพนันฟุตบอล เช่น กรณีของนายอาร์ โดยเยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาได้
ฝากเงินเพ่ือนรุ่นพ่ีที่เคยเรียนด้วยกันที่มีอายุประมาณ 18 ปีเศษ จ้านวน 500 บาท ให้ไปซื อโพยพนันทายผล
ฟุตบอลต่างประเทศ 1 คู่ โดยเยาวชนไม่ทราบว่านายเมฆไปซื อที่ร้านใด และนายเมฆได้น้าโพยพนันผลฟุตบอล
ต่างประเทศดังกล่าวมาส่งให้เยาวชน ที่ร้านค้าขายของมินิมาร์ทสี่แยกแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุบลราชธานี  

 
2)  หอพักนักศึกษา 
หอพักในเมืองที่นักศึกษามาอาศัยอยู่ระหว่างมาศึกษา ได้แก่ หอพักของเพ่ือนและหอพักของรุ่นพ่ี เป็น

แหล่งที่เยาวชนเล่นการพนันระหว่างที่ไม่ได้มีชั่วโมงเรียน เช่น กรณีนายอี ถูกจับกุมระหว่างเล่นการพนันใน
หอพัก โดยเยาวชนเล่าว่า เยาวชนเล่นการพนันที่หอพักแห่งหนึ่งในอ้าเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่เกิดเหตุ หลัง
เลิกเรียนตอนเที่ยง ซึ่งไปรอเพ่ือนอยู่ที่หอพักของเพ่ือนรุ่นพ่ีและเห็นรุ่นพ่ีเล่น “ไปรอหมู่ประมาณ 2  ชม. เห็น
อ้ายเขาเล่น เลยเข้าไปเล่นน้า” เล่นไพ่ป๊อกเด้ง เล่นกันตาละ 5 บาท ตอนที่ถูกจับมีเงินในกอง 80 บาท เล่น
ด้วยกันทั งหมด 4 คน “ตอนที่ต้ารวจเข้ามาจับก้าลังได้เงิน” ซึ่งเวลามีคนได้เงินก็จะพากันร้องเฮเสียงดัง เล่นอยู่
นานสักพักก็ มีต้ารวจ 4-5 คนมาเคาะประตูห้อง นายโอเข้าใจว่าเพ่ือน จึงได้เปิดห้อง แล้วต้ารวจจึงได้เข้ามา
จับกุม น้าตัวไปโรงพักเพ่ือด้าเนินคดี ส่วนอีกกรณีคือ  นายเอฟ นายจี และ นายไอ ที่ถูกจับ ณ หอพักในตัว
อ้าเภอ ขณะเล่นพนันไพ่ป๊อกเด้ง มีคนเล่นไพ่กันทั งหมด 4 คน มีนายเอฟ นายจี นายอี และนายไอเจ้าของตลับ
ไพ่เป็นเจ้ามือ เยาวชนทั งสี่คนเริ่มเล่นการพนันส่งเสียงดังเวลามีเพื่อนในวงไพ่ได้เงิน เสียเงิน ก็จะพากันส่งเสียง
เฮดังลั่นห้อง ต่อมามีเจ้าหน้าที่ต้ารวจประมาณ 5-6 คน เข้ามาเคาะประตูห้อง นายเอฟ เข้าใจว่าเป็นเพ่ือนที่
ตัวเองฝากซื อข้าว เอาข้าวเข้ามาให้ จึงรีบไปเปิด เพราะเยาวชนและพวกเพ่ือนๆ ที่เล่นการพนัน เริ่มเล่นตั งแต่
ยังไม่เที่ยง จนถึงเย็น ไม่ได้กินข้าวเที่ยงจึงหิวจัด นายเอฟ จึงรีบไปเปิดประตู นายเอฟ เล่าว่า  “ผมนึกว่าเพ่ือน
ที่ฝากซื อข้าว เอาข้าวมาให้กิน เลยฟ้าวไปเปิด เพราะตอนนั นพากันหิวข้าวแฮง” นายจี เสริมว่า  “ผมบอกอยู่
ว่าอย่าฟ้าวเปิด ให้เก็บวงไพ่สะก่อน แต่เอฟกะบ่ฟัง” พอ นายเอฟ ไปเปิดประตู ต้ารวจก็รีบวิ่งเข้ามาในห้อง 
ล้อมวงไพ่แล้วบอก “นั่งลงบ่ต้องแล่น มันสิเมื่อย ไปคุยกันโรงพัก” แล้วบอกเยาวชนให้ถอดเสื อนักศึกษาออก 
แล้วถ่ายรูปของกลางเป็นหลักฐานไว้  แล้วจับกุมตัวมาด้าเนินในคดีนี   เยาวชนเล่าว่า มีเงินในวงไพ่ที่เล่นกัน
ประมาณ 400-500 บาทกับไพ่หนึ่งส้ารับ ส่วนเพื่อนอีกสองคนที่นั งเล่นกีต้าร์อยู่หลังห้องต้ารวจไม่ได้จับมา
ด้าเนินคดีด้วย   

 หรือกรณีนายไอ และเพ่ือนอีกสามคนซึ่งมีเรียนเพียงครึ่งวัน พอเลิกเรียนเวลา 11.00 น. เยาวชนจึงได้
กลับเข้ามาที่หอพัก และเพ่ือนอีกกลุ่มหนึ่ง 2-3 คน มาร่วมตัวกันที่หอพักจากนั นนายวิน ซึ่งเป็นเจ้าของตลับไพ่ 
จึงชวนเพื่อนเล่นการพนันไพ่ป๊อกเด้ง มีคนเล่นไพ่กันทั งหมด 4 คน ส่วนเพื่อนที่เหลืออีกสองคนไม่ได้ร่วมเล่น
ด้วย นั งดีดกีต้าร์อยู่ด้านหลังห้อง  นายเอ็น ได้กลับมาจากดื่มสุราที่ร้านอาหารแล้วได้มาที่ห้องพักของเยาวชน
ที่หอพักในตัวเมือง จากนั นเพ่ือน 5 คนได้นั่งดื่มสุราและพูดคุยกันเสียงดัง ส่วนเยาวชนและเพ่ือนอีกคน ได้ร่วม
เล่นเล่นการพนันไพ่แปดเก้าอยู่ที่ห้องพัก ต่อมามีเจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้ามาจับกุมตัวด้าเนินคดีตอนที่เยาวชนถูก
จับ “ถูกจับเล่นไพ่อยู่หอผู้สาว ต้ารวจสภ.ในเมืองจับ โทรหาน้าตอนตี 2 น้าไปถึงโรงพักตอนตี 3-4” 
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3) ศาลาในวิทยาลัย  

 ศาลาในวิทยาลัยก็ถือเป็นแหล่งของการเล่นการพนันของเยาวชนได้เช่นกัน เช่น กรณีของนายขอ ซึ่ง
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 7.00 น. ขณะที่เยาวชนเดินทางออกจากที่พักไปเรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยเทคนิค
แห่งหนึ่งของจังหวัด จนถึงเวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกเรียน เยาวชนกับกลุ่มเพ่ือนร่วมชั นเรียนจ้านวน 
4-5 คน ชักชวนกันไปนั่งพักผ่อนอยู่ที่ศาลาที่พักภายในวิทยาลัยดังกล่าว ต่อมามีนายเต่า ซึ่งเป็นนักเรียนต่าง
ห้องเรียน เดินทางมาชักชวนเยาวชนกับกลุ่มเพื่อนของเยาวชนเล่นทายผลน ้าเต้า ปู ปลาใช้เป็นอุปกรณ์เล่น
การพนัน เยาวชนถึงถูกจับกุม  

 
4) หน้าร้านเกม   

 กรณีของนายงอ  เยาวชนออกจากกลุ่มบ้านไปเล่นเกม ที่ถนนในเมือง ต่อมาเวลาประมาณ 12.00น. 
เยาวชนได้น้าเงินให้เพ่ือนชื่อนายคิม จ้านวน 200 บาท ให้น้าไปเล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศให้
เยาวชน ต่อมาเวลาประมาณ 15.00 น. นายคิม น้าโพยที่ไปลงเล่นการพนันไว้มาให้เยาวชน เยาวชนจึงน้าโพย
ดังกล่าวซุกซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกง ต่อมาเวลาประมาณ 18.00 น. เยาวชนและเพ่ือนอีก 2 คน ได้ออกมายืน
พูดคุยกันที่หน้าร้านเกม แล้วได้มีเจ้าพนักงานต้ารวจเข้ามาขอตรวจค้นตัวเยาวชนพบโพยการพนัน เยาวชนจึง
ถูกด้าเนินคดี 

 
5) บ่อนที่บ้านเจ้ามือ 

 บ่อนท่ีบ้านเจ้ามือถือเป็นแหล่งเล่นการพนันของเยาวชน แต่พบว่า มีเยาวชนไม่มากนักที่ถูกจับใน
พื นที่นี  จากรณีศึกษาทั งหมดพบว่า มีเพียงนายที คนเดียวที่ถูกจับในบ่อน กล่าวคือมีคนรู้จักของเยาวชน ได้
โทรศัพท์มาชวนเยาวชนไปเล่นการพนันไพ่ เยาวชนจึงขับขี่รถจักยานยนต์ไปที่บ้านของนางมะลิ ซึ่งอยู่ใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอ้าเภอ จากนั นเยาวชนกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันไพ่สเตอร์ ต่อมามีเจ้าหน้าที่พนักงาน
ต้ารวจจับกุมตัวมาด้าเนินคดีนี  พ่อของเยาวชนเล่าว่า “ทีถูกจับในบ่อน ตอนนั นเป็นข่าวใหญ่ เพราะมีการแถลง
ข่าวด้วย จ้าได้ว่า ถูกจับประมาณ 15 คน ลูกเป็นเยาวชนคนเดียวที่ถูกจับ ตอนนั น น่าจะเป็นข่าว เพราะนาย
ใหญ่เขาไปจับ และมีการตั งโต๊ะแถลงข่าววันต่อมา ที่ สน.เมือง” 
 
ตารางท่ี 13 แสดงข้อหา สถานที่ถูกจับกุมและเวลาการถูกจับกุม  

กรณี
ที ่

ปีที่
กระท า

ความผิด 

ชื่อ
เยาวชน 

(นามสมมติ) 

ข้อหาพนันเอา
ทรัพย์สินโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

สถานที่ถกูจับกุม วันที ่ เวลาที่ถูก
จับกุม 

1 2560 น.ส.เอ ไพ่กบด้า-กบแดง กอไผ่ข้างบ้าน 22 ก .ย.  60 09.00 น. 
2 2560 นายบ ี เล่นการพนันสลาก

กินรวบ  
ในบ้านของตัวเอง 25 มิ .ย . 60 

 
11.00 น. 

3 2560 นายซ ี ไพ่คอยคู ่ กระท่อมทุ่งนาในหมู่บ้าน 17 มี .ค.  60 08.30 น. 
4 2560 นายด ี ไพ่แปดเก้า ทุ่งนาในหมู่บ้าน 31 เม .ย.  60 14.00 น. 
5 2560 นายอ ี ไพ่แปดเก้า หอพักรุ่นพี่ในอ้าเภอ 30 ต .ค.  60 16.00 น. 



78 
 

กรณี
ที ่

ปีที่
กระท า

ความผิด 

ชื่อ
เยาวชน 

(นามสมมติ) 

ข้อหาพนันเอา
ทรัพย์สินโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

สถานที่ถกูจับกุม วันที ่ เวลาที่ถูก
จับกุม 

6 2560 นายเอฟ ไพ่ป๊อกเด้ง หอพักในอ้าเภอ 30 ต .ค.  60 16.00 น. 
7 2560 นายจ ี ไพ่ป๊อกเด้ง หอพักในอ้าเภอ 30 ต .ค.  60 16.00 น. 
8 2560 นายไอ ไพ่ป๊อกเด้ง หอพักในอ้าเภอ 30 ต .ค.  60 16.00 น. 
9 2560 นายเจ ไพ่คอยคู ่ ป่าละเมาะหลังบ้านป้า 2 พ .ย.  60 15.00 น. 
10 2560 น.ส.เค ไพ่ผสมสิบ ทุ่งนาเพื่อนในหมู่บ้าน 15 ก .พ.  60 15.00 น. 
11 2560 นายสอง โดมิโน ่ บ้านเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน 12 ม .ค.  60 13.30 น. 
12 2559 น.ส.แอล เบี ยโบก บ้านเพื่อนแม่ท่ีหมู่บ้านอื่น 17 ต .ค.  59 12.00น. 
13 2559 นายเอ็ม ไพ่กบด้ากบแดง ใต้ร่มไม้บรเิวณทุ่งนาใน

หมู่บ้าน (*ให้สัมภาษณ์ว่าถูก
จับที่บ้านเพื่อนบ้าน) 

29 เม .ย.  59 
 

14.20 น. 

14 2559 นายเอ็น ไพ่ป๊อกแปด หอพักเพื่อน ในอ.เมือง อุบลฯ 4 ส .ค.  59 04.30 น. 
15 2559 น.ส.โอ ไพ่รัมมี ่ ทุ่งนาหลังบ้าน 3 มี .ค.  59 13.30 น. 
16 2559 นายพ ี สนุกเกอร ์ โต๊ะสนุกเกอร์ในต้าบล 3 ต .ค.  59 12.00 น. 
17 2558 นายคิว ไพ่คอยคู ่ ลานมันในหมู่บ้าน 15 ก .พ.  58  14.20 น. 
18 2558 นายอาร ์ ทายผลฟตุบอล  ละแวกสี่แยกในชุมชนเมือง 16.ส .ค.  58 19.30 น. 
19 2558 นายเอส ไพ่ตั๊กเต  บ้านเพื่อนในหมู่บ้าน 19 มี .ค.  58 15.00 น. 
20 2558 นายท ี ไพ่สเตอร ์ บ้านเจ้ามือ (บ่อน) 6 ต .ค.  58 14.00 น. 
21 2558 นายย ู พนันรัมมี ่ บ้านเพื่อนท้ายหมู่บ้าน 29 ธ .ค.  58 15.00 น. 
22 2560 ด.ญ. วี ไพ่แคง บ้านเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน 6 ธ .ค.  60 14.00 น. 
23 2558 นายกอ มวยตู ้ บ้านเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน 22 ก .พ.  58 14.00 น. 
24 2559 นายขอ น ้าเต้า ปู ปลา ศาลาในวิทยาลยัฯ 19 ก .พ.  59 17.00 น. 
25 2559 นายคอ สลากกินรวบ 

(หวยใต้ดิน) 
ศาลารมิถนนในหมู่บ้าน 4 เม .ย.  59 

 
17.35 น. 

26 2560 นายงอ ทายผลฟตุบอล หน้าร้านเกม 27 มิ .ย.  60 18.00 น. 
27 2560 นายจอ ไฮโล บ้านงานศพยายของเพื่อน 19 มิ .ย.  60 23.00 น. 
28 2560 นายฉอ ชนไก่ ป่าละเมาะใกลห้มู่บ้าน 21 ม .ค.  60 12.30 น. 
29 2560 นายหนึ่ง ไพ่ตักเต บ้านเพื่อน 21 ส .ค.  60 11.00 น. 
30 2560 นายสาม ไพ่แปดเก้า หลังบ้านตัวเอง 7 เม.ย. 60 15.30 น. 

 
ตารางท่ี 14 สรุปพื นท่ีที่ถูกจับกุมของกรณีศึกษา 
พ้ืนที่ที่ถูกจับ จ านวน (กรณี) 
1. บ้านตนเอง 2 
2. บ้านเพื่อน 7 
3. บ้านงานศพ 1 
4. บ่อน 1 
5. ทุ่งนา 5 
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พ้ืนที่ที่ถูกจับ จ านวน (กรณี) 
6. หอพัก 5 
7. ป่าละเมาะ 2 
8. กอไผ ่ 1 
9. หน้าร้านเกม 1 
10. โตะ๊สนุกเกอร ์ 1 
11. ลานมันในหมู่บ้าน  1 
12. ละแวกสี่แยกในชุมชนเมือง 1 
13. ศาลาในวิทยาลัยฯ 1 
14. ศาลาริมถนน 1 

 
5.5.2 บริบททางสังคม 
จากการศึกษาพบว่า เงื่อนไขทางสังคมเป็นเงื่อนไขที่ส้าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเล่นการพนันและ

เข้าไปสู่พื นที่ของการพนันของเยาวชน เงื่อนไขทางสังคมหลายประการท้าให้เยาวชนเล่นการพนันหรือเข้าไป
ในพื นที่ของการพนัน ซึ่งสามารถแยกได้  6 ประการ  ได้แก่  1) การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลใกล้ชิดใน
ครอบครัวเล่นการพนัน เช่น พ่อ แม่ หรือญาติพ่ีน้อง 2) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพ่ือนและรุ่นพี่ท่ีเล่นการพนัน 
เช่น เพ่ือนชวนเล่น ชวนเพื่อนเล่น หรือรุ่นพี่ชวนเล่น 3) สถานะความเหนือกว่าของผู้ใหญ่ เช่น การใช้ให้ไปซื อ
หวย 4)  การใช้เวลาว่างเล่นพนันเพื่อความสนุกเพราะไม่เรียนหนังสือ 5) สภาพแวดล้อมที่เอื อที่ท้าผิดกฎหมาย
อ่ืนเช่นแหล่งระบาดของยาเสพติด  6) การขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม ่โดยมีกรณีตัวอย่างดังนี  
 

1) การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านใกล้ชิดเล่นการพนัน 
สภาพแวดล้อมทางสังคมภายในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ เป็นเงื่อนไขที่ท้าให้เยาวชนเข้าสู่พื นที่ของ

การพนันได้ง่าย เช่น การมีบุคคลในครอบครัวเล่นการพนันอยู่แล้ว และการเห็นเพ่ือนบ้านใกล้ชิดกันเล่นการ
พนัน เป็นต้น  เช่น กรณีของเยาวชนหญิงคนหนึ่งซึ่งในวันเกิดเหตุเป็นวันที่เยาวชนไปหาแม่ ซึ่งเป็นช่วงที่แม่
ของเยาวชนก้าลังเล่นการพนันโบกเบี ย เยาวชนต้องการขอเงินแม่จะไปกินเนื อย่างกับเพ่ือน เยาวชนจึงถูก
ต้ารวจจับมาพร้อมแม่  หรือกรณีของนายคอ  เยาวชนอยู่ในความดูแลของตายายที่ชอบเล่นหวยใต้ดิน และเคย
ถูกจับกุมข้อหาเล่นการพนัน ซึ่งคุณตามักหารายได้จาก การเล่นหวยใต้ดินและชอบการเสี่ยงโชค ท้าให้เยาวชน
ซึมซับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมจึงไม่เป็นคุณกับเยาวชน วันเกิดเหตุเยาวชนนั่งอยู่บนศาลา เมื่อ
เห็นเจ้าหน้าที่ก็มีพิรุธน่าสงสัย จึงได้แสดงตัวข้อค้นและตรวจพบกระดาษโพยสลากกินรวบ จึงได้ควบคุมตัว
ด้าเนินคดี ส่วนกรณีของเจ ซึ่งไปหาป้าและพบว่าป้าก้าลังเล่นไพ่และเพ่ือนอีก 5 คนและซึ่งเยาวชนเข้าไปนั่ง
ข้างๆ ป้าและกินขนมกล้วยแขกแต่เยาวชนไม่ได้เล่นไพ่ ด้วยขณะนั น มีต้ารวจ 6 คนวิ่งเข้ามาท่ีวงไพ่ แล้วร้อง
บอกคนในวงไพ่ว่า "หยุดๆ อย่าวิ่งๆ มันเมื่อย อย่างเพ่ิงไป คุยกันสะก่อน " แล้วต้ารวจก็เดินเข้ามาถามเยาวชน
ว่า "อายุจักปี เคยเล่นยาบ่" แล้วมีต้ารวจอีกนาย ถามขึ นมาว่า "ได้เล่นไพ่น้าเขาบ่" ป้าในวงไพ่อีกคนก็บอกว่า 
"หมอนี บ่ได้เล่นนั่งกินขนมซื่อๆ" จากนั นต้ารวจก็จับกุมมาท่ีโรงพัก 
 หรือกรณีของนายซี ที่พักอาศัยที่บ้านของพ่อ ถูกจับเพราะเล่นการพนันไพ่คอยคู่ แม่ของเยาวชนมี
ประวัติการถูกจับคดีการพนันและสลากกินรวบ ส่วนพ่อมีประวัติถูกด้าเนินคดียาเสพติด (ยาบ้า) ส่วนกรณีของ



80 
 

นายเอ็มที่ถูกจับจากการเล่นเล่นไพ่แปดเก้า และไพ่กบด้ากบแดงร่วมกับกลุ่มเพ่ือน เนื่องจากเยาวชนเห็นเพ่ือน
บ้านก้าลังนั่งล้อมวงเล่นการพนันไพ่อยู่ที่ใต้ร่มไม้บริเวณทุ่งนาใกล้บ้านของเยาวชน เยาวชนจึงไปร่วมเล่นด้วย 
พนันเอาทรัพย์สินกัน ดังที่เยาวชนตอบว่า “ตอนไป ไปไผไปมัน ไปเจอกันอยู่วงไพ่ ไปยังบ่ทันได้เล่นต้ารวจก็
เข้ามาล้อมจับ” ส่วนเยาวชนหญิงอีกหนึ่งคนถูกจับขณะที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปที่ทุ่งนาของตนเองเพ่ือจะไป
สมทบกับแม่ที่ออกไปเลี ยงวัว แต่เยาวชนได้แวะเข้าไปบ้านของเพ่ือนบ้านรุ่นพ่ีของเยาวชนซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับ
ทุ่งนาของเยาวชน เมื่อเยาวชนไปถึงพบว่ามีเพ่ือนบ้านคือผู้หญิง 4 คน ก้าลังเล่นไพ่ผสมสิบอยู่บริเวณแคร่ไม้ไผ่ 
เยาวชนถูกชักชวนให้ร่วมเล่นการพนันไพ่ “ลงเมือนาไปเล่นน้าหมู่ ปกติก็จะไปขายผักช่วยป้า แต่มื อนั นลงไป
นาไปเล่นน้าหมู ่ 1 คนนอกนั นก็ผู้ใหญ่ 3-4 คน พากันตั งวงเล่นไพ่ ก็เล่นไปเล่นน้าเพิน เล่นเดิมพันตาละ 5 
บาท” กรณีของนายสองก็เล่นโดมิโนกับเพ่ือนบ้านที่อยู่หน้าบ้านของตนเองซึ่งเพ่ือนบ้านมักเล่นกันเป็นประจ้า 
หรือกรณีของเด็กชายสาม ที่มีเพ่ือนรุ่นพ่ีสามคนเดินทางมาพบเด็ก และได้ชักชวนกันเล่นการพนันไพ่ อยู่
บริเวณหลังบ้านเด็ก ในระหว่างนั นเจ้าพนักงานต้ารวจได้เดินทางมา แล้วจับกุมตัวเด็กและนายโด้ เด็กจึงถูก
ด้าเนินคดี หรือกรณีของนายสอง ก่อนถูกด้าเนินคดีนี ตั งแต่เยาวชนอายุประมาณ 14 ปี  ได้เริ่มเล่นโดมิโน่และ
ไพ่ป๊อกแปดป๊อกเก้ากับเพ่ือนหญิงและชาวบ้านภายในหมู่บ้าน เยาวชนได้พกโดมิโน่ไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
ของพ่อและขับไปรอรับหลานที่โรงเรียนศรีศึกษา พบชาวบ้านคือ นางใยและนางมด (นามสมมุติ) ชักชวนเล่น
โดมิโน่พนันเอาเงิน เพ่ือรอเวลาเลิกเรียน กระทั่งเวลาประมาณ 13.30 น. มีเจ้าพนักงานต้ารวจนอกเครื่องแบบ
ไปจับกุมเยาวชน นางใยและนางมด พร้อมยึดเอาโดมิโน่  เงินพนันจ้านวน 40 บาท เล่นโดมิโน อยู่บ้านตรงข้าม 
พ่อกับแม่ก็รู้ว่าเล่นเพราะตอนที่เล่น พ่อแม่อยู่ในบ้าน เล่นร่วมกับเพื่อนและพ่ีสาว เคยเล่นกันเป็นประจ้าแต่
เพ่ิงถูกจับครั งแรก 
 

2) มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่ที่เล่นการพนัน  
เยาวชนที่ถูกจับจากกรณีการพนันจ้านวนมากเกิดจากการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน

และรุ่นพ่ีที่เรียนและไม่ได้เรียนด้วยกัน ซึ่งทั งเกิดจากการที่เยาวชนชวนเพื่อนเล่นและเยาวชนถูกชักชวนให้เล่น 
กรณีนายหนึ่ง เพ่ือนที่คบด้วยมักเป็นรุ่นพี่ในละแวกบ้านเดียวกัน โดยคนกลุ่มนี ชอบเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน 
ดื่มสุราและมีพฤติกรรมชอบเล่นการพนันในวันเกิดเหตุเยาวชนกับเพ่ือนลักลอบเล่นไพ่ แล้วเจ้าพนักงานต้า
ตรวจตรวจผ่านมาพบ เยาวชนจึงถูกจับกุมมาด้าเนินคดีนี  ส่วนกรณีของนายเอส คบเพ่ือนที่ไม่มีใครเรียน
หนังสือและชอบเล่นการพนัน ดังที่เขากล่าวว่า “พวกท่ีถูกจับไปน้ากันบ่มีไผเรียนหนังสือ มีแต่หลานที่เรียน
หนังสือ” เพ่ือนเหล่านั นมีพฤติกรรมเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุรา เบียร์ เล่น
การพนันไพ่ ไฮโล ชนไก่ แต่ไม่มีเพ่ือนที่มีลักษณะเป็นอันธพาลทะเลาะวิวาทท้าร้ายร่างกายผู้อื่นหรือยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนอกจากนี เด็กยังเคยลักเงินของพ่อแม่ ไปซื อขนมและใช้จ่ายเล่นการพนันไพ่ตักเต
กลับกลุ่มเพ่ือนเป็นบางครั ง นอกจากนี ยังมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เรียนหนังสือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ทั งหมดแต่ใช้เวลาว่างเล่นไพ่ป๊อกเด้งหรือไม่ก็ไพ่แปดเก้า ในหอพักนักศึกษาซึ่งส่งเสียงดังมีคนได้เงินจากการ
เล่นการพนัน เช่น การเล่นไพ่ป๊อกเด้ง นอกจากเล่นไพ่แล้วยังดื่มสุราและเล่นดนตรีด้วย เพ่ือนบางคนเสพยา
และเล่นการพนันและถูกจับ  

ส่วนกรณีนายจอ มีเพ่ือนรุ่นพ่ีของเยาวชนที่มักชักชวนเยาวชนไปรับประทานอาหารภายในสถานที่จัด
งานศพยายของเพื่อนอีกคนหนึ่ง เมื่อไปถึงสถานที่จัดงานศพ เพ่ือนจึงชักชวนเยาวชนและกลุ่มชาวบ้าน
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ดังกล่าวเล่นไฮโลเพ่ือพนันเอาเงิน หรือกรณีของนายยู ซึ่งมีเพ่ือนและญาติกลับจากกรุงเทพฯ วันปีใหม่ จึง
ชักชวนให้ไปเล่นการพนันที่บ้านของเพ่ือนแต่เล่นด้วยวงเงินไม่มากดังที่แม่ของเยาวชนเล่าว่า “เล่นไพ่ ตาละ 5 
บาทนึง” แม่บอกว่า ในกลุ่มที่ถูกจับ ลูกของตนเองเป็นเยาวชนคนเดียวที่อายุยังไม่พ้นเกณฑ์เยาวชนจึงถูก
จับกุมมาด้าเนินคดีนี  ส่วนเพื่อนคนอ่ืนๆ ที่นั่งดื่มสุราสังสรรค์กันอยู่ตรงนั น ไม่ได้ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด  หรือ
กรณีของนายควิที่เล่นการพนันที่ลานมักับเพ่ือน หรือกรณีของนายอาร์ ที่ฝากเงินเพ่ือนรุ่นพี่ที่เคยเรียนด้วยกัน
ซื อโพยพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ เป็นต้น 

 
3) สถานะความเหนือกว่าของผู้ใหญ่ เช่น การใช้ให้ไปซื้อหวย ชักชวนให้เล่นด้วย 
เยาวชนถูกจับกุมเนื่องจากผู้ใหญ่จ้างให้ไปซื อหวยให้ เช่นกรณีของเยาวชนชายที่มีนางแมว เป็นเพ่ือน

บ้านที่เยาวชนเรียกว่าน้าเพราะรู้จักกันกับแม่ของเยาวชน นางแมวได้น้าเงินจ้านวน 200 บาทให้เยาวชนไปซื อ 
จ้างเป็นเงิน 80 บาท หลังรับเงินแล้ว เยาวชน ขับข่ีรถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน ไปซื อหวยจากหญิง (ไม่ทราบ
ชื่อนามสกุล) ใกล้วัดบ้านปากห้วยวังนอง ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  หลังจากซื อหวยแล้ว เยาวชนขับขี่รถ
จักยานยนต์กลับบ้าน และวางโพยหวยไว้ที่โต๊ะภายในบ้านต่อมามีเจ้าพนักงานต้ารวจไปภายในบ้านของ
เยาวชนและจับกุมเยาวชนได้พร้อมโพยหวยแล้วน้าเยาวชนมาด้าเนินคดี 

 
4) การใช้เวลาว่างเล่นพนันเพราะไม่เรียนหนังสือ  
การที่เยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือและมีเวลาว่างมากท้าให้เยาวชนมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน 

เช่นกรณีของนางสาวแอล ในวันที่เยาวชนถูกต้ารวจจับ เยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้ท้างานอยู่บ้านช่วยงาน
บ้านแม่ วันที่เกิดเหตุเยาวชนไปหาแม่ ตอนนั นแม่ของเยาวชนก้าลังเล่นการพนันโบกเบี ย ลูกสาวไปขอเงินแม่
จะไปกินเนื อย่างกับเพ่ือน จึงถูกต้ารวจจับมาพร้อมแม่  

ส่วนกรณีเด็กหญิงวีพบว่า วันเกิดเหตุเป็นวันที่ไม่สบายจึงขาดเรียนอยู่บ้าน ส่วนพ่อของแม่ของ
เยาวชนออกจากบ้านไปรับจ้างขุดมัน เยาวชนจึงอยู่บ้านเพียงล้าพัง เยาวชนนอกพักผ่อนอยู่บ้านตนเอง จน
เวลาประมาณ 13.00 น. เยาวชนจึงเดินไปบ้านญาติอยู่ใกล้กัน เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี หลังจากกิน
ส้มต้าจนถึงเวลาประมาณ 14.00 น. ระหว่างที่รอรับลูกกลับจากโรงเรียน จึงชักชวนกันเล่นการพนันไพ่ ซึ่งไพ่
เป็นของพ่ีหมู เล่นไพ่แคงคือ วิธีการเบื องต้นคือกินรอบวง โดยทิ งไพ่ที่เหลือ 1-2 ใบหรือมีแต้มน้อยสุด จะได้เงิน 
แล้วแต่จะเปิดไพ่ให้มีแต่น้อยสุดก็จะได้เงินในวง เรียกว่าแคงไพ่ เยาวชนกับพวกเล่นกันตาละ 2 บาท ซึ่ง
เยาวชนเคยเล่นมาก่อนประมาณ 2-3 ครั ง เยาวชนเริ่มเล่นการพนันไพ่ได้ประมาณ 2 เดือน ไม่ได้เล่นประจ้า 
และไม่เล่นไพ่แบบอ่ืน เยาวชนเคยเล่นการพนันตามงานศพ แต่ไม่บ่อย เล่นเพ่ือความสนุกเท่านั น วันที่เกิดเหตุ
เยาวชนเล่นกันอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง เยาวชนมีเงินทุน 40 บาท หลังจากถูกจับเยาวชนคิดว่าจะเลิกเล่นการ
พนัน หลังจากท่ีถูกจับก็รู้สึกเครียดมากต่อไปก็จะไม่เล่นอีก เยาวชนเคยเห็นคนอื่นเล่นจึงอยากเล่นตาม ใน
หมู่บ้านมีเล่นการพนันตามงานศพบ้างบางครั ง ที่ผ่านมายังไม่มีใครเคยถูกจับคดีการพนันในหมู่บ้านมาก่อน  

 
5) สภาพแวดล้อมที่เอื้อที่ท าผิดกฎหมายอ่ืนเช่นแหล่งยาเสพติดและติดสุรา 
สภาพแวดล้อมที่เยาวชนอาศัยอยู่มีส่วนให้เยาวชนเข้าสู่วงจรของการพนันได้ง่าย เช่น กรณีของนาย

เอ็น ซึ่งอาศัยในชุมชนมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการลักลอบเล่นการพนัน และมีการทะเลาะ
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วิวาทตามงานรื่นเริงบ่อยครั ง เพ่ือนและบุคคลใกล้ชิด พบว่า เยาวชนเคยคบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่
ประมาณ 8 คน เมื่อเยาวชนเดินทางกลับมาบ้านที่อุบลราชธานี เยาวชนมักจะออกจากบ้านไปหาเพ่ือนและ
ชักชวนกันสร้างสรรค์ดื่มสุราในเวลากลางคืน มีเพ่ือน 2 คนที่มีพฤติกรรมเสพยาบ้าและกลุ่มเพ่ือนสนิทของ
เยาวชนมีพฤติกรรมดื่มสุรา เยาวชนมีการใช้ชีวิตที่อิสระ บางครั งใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน ์
เมื่อเยาวชนกลับมา เยาวชนมักจะชักชวนเพื่อนมานอนและสังสรรค์กัน มีการพูดคุยกันเสียงดัง ในวันเกิดเหตุ
เยาวชนและเพ่ือนพูดคุยกันเสียงดัง และลักลอบเล่นกันพนัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงถูกด้าเนินคดี ส่วนกรณี
ของ นายฉอ ก็อยู่อาศัยในย่านที่มีสภาพแวดล้อมค่อนข้างแออัด มีผู้ลักลอบเล่นการพนันและมีผู้ลักลอบเสพ
ยาบ้า เยาวชนคบเพ่ือนส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า มีเพ่ือนสนิทละแวกบ้าน เพ่ือนบางคนเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา
เล่นการพนัน เนื่องจากปัญหาครอบครัวพ่อแมเ่ลิกร้างกัน พ่อแม่ต่างไปพักอาศัยอยู่ที่อ่ืนเยาวชนพักอาศัยอยู่
กับลุงป้าที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการปกครองที่ชัดเจน มีการติดตามพฤติกรรมเยาวชนไม่เข้มงวด เยาวชน
คบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถูกชักจูงไปเล่นการพนันชนไก่และถูกจับด้าเนินคดีเป็นความผิด  

หรือกรณีของนายดี ที่มักมีพฤติกรรมติดเพ่ือนทั งดื อรั น ประพฤติตามใจตนเอง ไม่เรียนต่อ และไม่
ประกอบอาชีพใดๆ โดยใช้เวลาว่างไม่เหมาะสมเที่ยวเตร่คบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเล่นการพนัน ทั งแฟนของ
เยาวชนก็เล่นการพนันไพ่ ท้าให้เยาวชนถูกชักชวนให้เล่นการพนันไพ่ นอกจากนี ยังพบว่าพ่ีสาวและพ่ีเขยเคย
เสพยาบ้าและเข้ารับการบ้าบัดยาเสพติดทั งคู่ครองของเยาวชนก็ถูกจับกุมด้าเนินคดีนี  ในชุมชนมีร้านจ้าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค มีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ทั งเมื่อมีงาน
มหรสพต่างๆ จะมีกลุ่มวัยรุ่นดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุรา เบียร์ เป็นประจ้า และมีกลุ่มชาวบ้านลักลอบเล่นการ
พนันไพ่ ไฮโล ตามงานศพ จากการสัมภาษณ์ เยาวชนเล่าว่า "ในหมู่บ้านมีบ่อนไก่ชนกับวงเล่นการพนันเล็กๆ 
ธรรมดาที่เล่นกัน”ว่า "เคยลักเล่นไพ่อยู่หลังโรงเรียน "ช่วงเวลาที่เล่น คือ ช่วงเที่ยง ช่วงบ่าย จนถึง 4 โมงเย็น 
เล่นกบัเพื่อนชั นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเพ่ือนเพศชาย และเพ่ือนจะเป็นเจ้ามือ เล่นเดิมพันครั งละ 5 
บาท เงินที่น้ามาเล่นการพนัน ได้มาจากเงินที่แม่ให้ไปโรงเรียน วันละ 50 บาท เยาวชนเล่าว่า "เล่นไพ่ใน
โรงเรียนเคยได้เงินสูงสุด 100 บาท "เยาวชนคบเพ่ือนหญิง-ชายที่มีอายุใกล้เคียงกันและที่มีอายุมากกว่าใน
ละแวกที่พัก กลุ่มเพ่ือนดังกล่าวส่วนใหญ่ท้างานและก้าลังศึกษาเล่าเรียน แต่เพ่ือนบางคนว่างงานและมี
พฤติกรรมเที่ยวเตร่ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทสุรา เบียร์ เล่นการพนันต่างๆและยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ 
แต่ไม่มีเพ่ือนที่มีลักษณะเป็นอันธพาล ซึ่งเยาวชนมีภาวะความเป็นผู้น้าในกลุ่มเพ่ือนน้อย จากการสัมภาษณ์ 
เยาวชนจะไปกับกลุ่มเพ่ือนรุ่นพ่ี (อายุประมาณ 27-28 ปี) ไปตีไก่ ไกลสุดถึงจังหวัดอ้านาจเจริญ โดยขับรถเก๋ง
น้าไก่ไปตี เยาวชนถูกจับคดีพนันไม่ไปรายงานตัวต่อศาล และถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ ด้วยคดียาเสพติด 
หรือกรณีนางสาวโอ ซึ่งอยู่อาศัยในชุมชนที่การเล่นการพนันบางครั ง วันที่เยาวชนถูกจับ“ไปนั่งเบิ่งขะเจ้า บ่ทัน
ได้เล่นต้ารวจก็มา” ปกติ “ต้ารวจเข้ามาทุกวัน เขาเห็นนั่งหัวจุ้มกันเขากะเข้ามาจับ” โดยพบว่า ก่อนถูกจับกุม
ตัว เยาวชนเคยเล่นไพ่เอาเงินกับเพ่ือนหลายครั ง ต่อมาเจ้าหน้าที่ต้ารวจพบเยาวชนอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ก้าลังเล่น
การพนัน เยาวชนจึงถูกจับกุมด้าเนินคดี 
 

6) การขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ 
 การขาดความเอาใจใส่ของพ่อแมม่ีส่วนท้าให้เยาวชนไม่ได้รับการแนะน้าและตักเตือนเรื่องพนัน 
เช่นกัน กรณีของนายเอ็ม   ซึง่ผู้ปกครองมีภาระในการประกอบอาชีพท้านาและรับจ้างจึงไม่อาจะติดตามดูแล
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เยาวชนอย่างใกล้ชิด และไม่ใช้ความเข้มงวดเท่าท่ีควร ครอบครัวยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน และขาดความ
สม่้าเสมอ ท้าให้เยาวชนมีความอดทนต่้าและใช้ชีวิตตามใจตนเอง จึงไปคบหากับกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมตั งวง
เล่นการพนันเพ่ือเอาทรัพย์สินกัน เยาวชนมีนิสัยดื อรั นและเอาใจตัวเองอยู่บ้าง แม่ไปท้างานจึงไม่ค่อยมีเวลา
ดูแลมากนัก ไม่มีวิธีการควบคุมพฤติกรรมเยาวชนอย่างชัดเจน ทั งปล่อยให้เยาวชนใช้ชีวิตอย่างอิสระเกิน
สมควรและมีเพ่ือนบ้านที่ชอบเล่นไพ่เป็นประจ้า แต่ผู้ปกครองสั่งสอนเยาวชนด้วยความมีเหตุผล มุ่งเน้น
การศึกษาของเยาวชน และเข้มงวดกับเยาวชนมากขึ น เยาวชนช่วยผู้ปกครองท้านาและท้างานรับจ้างเป็น
ประจ้า รู้จักแบ่งเบาภาระ 

กรณีของ นายเอ็น ที่ผู้ปกครองละเลยการควบคุมพฤติกรรมของเยาวชน ประกอบกับกลุ่มเพื่อนสนิท
ของเยาวชนมีพฤติกรรมดื่มสุรา เยาวชนมีการใช้ชีวิตที่อิสระ บางครั งใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิด
ประโยชน์ เมื่อเยาวชนกลับมา เยาวชนมักจะชักชวนเพื่อนมานอนและสังสรรค์กัน มีการพูดคุยกันเสียงดัง ใน
วันเกิดเหตุเยาวชนและเพ่ือนพูดคุยกันเสียงดัง และลักลอบเล่นกันพนัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงถูกด้าเนินคดี 
ส้าหรับนายอาร์ ที่มีสภาพครอบครัวขาดระเบียบวินัย ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่เยาวชนเท่าที่ควร 
บางครั งมีลักษณะปล่อยตามใจ ขาดการควบคุมพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม ทั งอุปนิสัยเยาวชนไม่เชื่อฟัง
ผู้ปกครองเท่าท่ีควร ติดเพ่ือน น้าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และก่อเหตุท้าผิดในคดีนี  สภาพชุมชน
แวดล้อมเป็นชุมชนเมืองมีสิ่งยั่วยุจ้านวนมาก สถานบันเทิง การเปิดร้านรับแทงพนันทายผลฟุตบอลอยู่ใกล้ 
เยาวชนคลุกคลีกับกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสียหายเล่นการพนันทายผลฟุตบอล  ส่วน กรณีนายพี ที่พ่อแม่
ประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเอาใจใส่ใกล้ชิดเยาวชนได้ ส่วนเยาวชนอยู่ในความดูแลของตายายที่
อายุมากแล้ว พบว่า การสื่อสารระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครองมีความไม่เข้าใจกัน เยาวชนไม่ขวนขวายในการ
เล่าเรียน เที่ยวเตร่ตามประสาวัยรุ่น เยาวชนจึงมีเวลาไปเล่นสนุกเกอร์พนันเงินกับผู้อ่ืนบ่อยครั ง  ส้าหรับกรณี
ของขอ ที่พ่อแมเ่ลิกร้างกัน โดยแม่รับภาระอบรมเลี ยงดูบุตรเพียงล้าพัง ท้าให้ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสอดส่อง
พฤติกรรม ไม่มีความสม่้าเสมอในการดูแลเอาใจใส่ต่อเยาวชน กอปรกับสภาพแวดล้อมทางสังคมภายนอก
เยาวชนเคยคบหากับกลุ่มเพ่ือนจ้านวนมาก เยาวชนถูกจับกุมด้าเนินคดีกรณีการพนันน ้าเต้าปูปลาเพ่ือหา
รายได้ซึ่งเล่นกันเป็นประจ้า  
 

5.5.3 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาพบว่า ส้าหรับกลุ่มกรณีศึกษาส่วนใหญ่แล้วแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมิใช่เงื่อนไขส้าคัญให้

เยาวชนตัดสินใจเล่นการพนัน โดยพบว่า กลุ่มท่ีเล่นการพนันเพื่อรายได้ เล่นเพ่ือ อยากได้ ได้ค่าจ้างและ เงิน 
เพ่ือใช้จ่ายส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั น โดยมีเพียง 1 รายที่เล่นเพื่อหวังเงินเพ่ือเลี ยงชีพ ดังนั นแรงจูงใจด้าน
รายได้ไม่เป็นองค์ประกอบส้าคัญท้าให้เยาวชนเล่นการพนันเมื่อเปรียบกับเงื่อนไขทางสังคมและกายภาพที่
แวดล้อมตัวเยาวชน   

 
1) ได้เงินค่าจ้างจากไปซ้ือหวย 
การได้เงินค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ ถือเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนเกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น กรณีของนายบี ที่

เพ่ือนบ้านที่เยาวชนเรียกว่าน้าให้ไปซื อหวยให้ โดยมีค่าจ้างเป็นเงิน 80 บาท โดยหลังจากที่เยาวชนรับเงิน 200 
จากน้า แล้วเยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปซื อหวยกับเจ้ามือ เยาวชนซื อหวยทั งหมด 180 บาท 
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มีเงินเหลือมา 20 บาท เยาวชนน้าไปซื อบุหรี่ 10 บาท และขนมอีก 10 บาท ซึ่งเยาวชนมักได้ค่าจ้างซื อหวยจาก
น้าในการไปซื อหวยให้ครั งละ 50-150 บาท หากน้าถูกหวยน้าจะให้เงินเยาวชนเพิ่มอีก แต่งวดที่เยาชนถูกจับ
เป็นงวดที่ไม่ถูกหวย ซึ่งถ้าน้าถูกหวยก็จะได้ค่าตอบแทนครั งละประมาณ 200 บาท เยาวชนเคยไปซื อหวยให้น้า
ประมาณ 6-7 ครั ง จึงเห็นว่าค่าจ้างท่ีได้จากการไปซื อหวยหามาได้ง่ายมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการที่
เยาวชนต้องออกไปท้างานรับจ้างในช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 22.00-24.00 น. ซึ่งเหนือ่ยกว่ามาก ส่วนเงินที่
ได้จากค่าจ้างไปซื อหวยนั น ส่วนมากเยาวชนจะน้าไปเล่มเกมส์ ซื อน ้าและขนม แม่ของเยาวชนได้เคยห้ามปราม
ไม่ให้ไปซื อหวยให้น้าเพราะกลัวถูกต้ารวจจับ  

 
2) ต้องการมีรายได้เป็นของตัวเองเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการ 

 เยาวชนที่ถูกจับได้จ้านวนไม่มากนักคือไม่ถึง 5 คน ที่เล่นการพนันเพราะต้องการมรีายได้เป็นของ
ตัวเองเพ่ือซื อของที่ต้องการ เช่น กรณีนายซี ซึ่งมักมีรายได้จากการเล่นการพนันแต่ละครั งได้ตั งแต่ 100 บาท
จนถึงมาสุดคือ  500 บาท เงินที่น้ามาเล่นการพนันได้มาจากการขอแม่แต่เยาวชนมิได้บอกว่าจะน้าเงินไปเล่น
การพนัน และบางครั งใช้เงินเก็บของตัวเองที่เก็บที่ได้มาจากเงินที่แม่ให้ไปโรงเรียนวันละ 100 บาท  เยาวชน
พูดว่า เหตุผลที่เล่นการพนันเพราะ “อยากได้เงิน” เงินที่ได้จากการเล่นการพนันก็มักจะน้าไปซื ออาหาร ขนม 
ของกินอ่ืนๆ  ซื อน ้ามันรถ เติมเงินจากตู้โทรศัพท์ หรือซื อเสื อผ้า  

ส้าหรับกรณี นายดี เยาวชนเล่าว่า "เคยลักเล่นไพ่อยู่หลังโรงเรียน และเล่นเดิมพันครั งละ 5 บาท เงิน
ที่น้ามาเล่นการพนันมาจากเงินที่แม่ให้ไปโรงเรียนเช่นกันที่เขาได้วันละ 50 บาท เยาวชนเล่าต่อว่า "เล่นไพ่ใน
โรงเรียนเคยได้เงินสูงสุด 100 บาท "  เยาวชนแอบเล่นไพ่ในโรงเรียนบ่อยๆ อาทิตย์ละ 2-3 วัน ได้เงินได้น้าไป
ซื ออาหารกิน ซื อขนม และเยาวชนเคยยืมเงินเพ่ือนเล่นการพนันตีไก่ และ พนันไพ่ป๊อกแปดป๊อกเก้าหรือ เก้า
เก๊ บางครั งใช้เงินมากถึง 500 บาท โดยเคยยืมเงินพ่ีสาว 1,000 บาทมาเล่นการพนัน โดยใช้จ่ายเงินเล่นการ
พนันดังกล่าวครั งละ 200-300 บาทและเงินพนันที่ได้มาเยาวชนเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนตัว เชน่ ซื ออาหาร บุหรี่ หรือ 
เติมเงินโทรศัพท์ ส่วนกรณีนาย นายเอฟ เงินที่น้ามาเล่นการพนันมาจากเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียน สัปดาห์
ละ 500 บาท (ไม่รวมค่าน ้ามันรถจักรยานยนต์) ซึ่งเขามักเล่นพนันกับเพ่ือนสัปดาห์ละ 3-4 วัน เยาวชนเล่าว่า
นอกจากเล่นเพื่อความสนุกแล้วยังได้เงินก็มาแบ่งกันซื ออาหารด้วย และเยาวชนลี ยงไก่ชนกับพ่อและน้าไก่ไป
ชนตามบ่อนใหญ่ บางครั งก็มีลงเงินเดิมพัน ครั งละ 200-300 บาท เป็นรายได้ของเยาวชน  ส่วนนายไอ 
มักเล่นการพนันเป็นประจ้าและหลายประเภท  เช่น พนันไพ่ป๊อกเด้ง ไพ่คอยคู่ น ้าเต้าปูปลา (เล่นใน
แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์) เงินที่น้ามาเล่นการพนันมาจากเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียน ได้เงินมาโรงเรียน  
สัปดาห์ละ 1,000 บาท  และเมื่อเล่นพนันได้เงินก็น้ามาซื อของใช้ส่วนตัว หรือ ซื อสุราดื่ม และอ่ืนๆ 

3) ความยากจนอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเล่นการพนัน 
เยาวชนกรณีศึกษาส่วนหนึ่งที่มีฐานะยากจนท้าให้มีความเสี่ยง เสี่ยงต่อการเล่นการพนันหาเงินเพื่อ

น้ามาใช้จ่ายส้าหรับส่วนตัวได้ง่าย เช่น กรณีของนายทีที่หวังได้เงินจากการพนัน โดยไปเล่นในบ่อนพนันเพ่ือใช้
จ่ายเพราะแยกไปอาศัยอยู่เพื่อนข้างนอก ทั งนี คล้ายคลึงกับที่พันต้ารวจเอก ปรัชญา คงสกุล ผู้ก้ากับการสถานี
ต้าราวจภูธรอ้าเภอเขมราฐ (สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2560) ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาของเยาวชนที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การท้าสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนมากจะมีฐานะยากจนและมีปัญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว กล่าวคือ การที่
พ่อแม่มีรายได้ไม่พอ ไม่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ซึ่งอาจจะส่งผลให้สุ่มเสี่ยงต่อการเล่นพนัน เนื่องจากอยู่ใน
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สภาพแวดล้อมและวงจรที่ยั่วยุให้เกิดการเล่นพนัน เช่น ชุมชนมีสถานที่เล่นการพนัน มีกลุ่มเพ่ือนที่ไม่ได้เรียน
หนังสือมีการกระท้าทิ่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอ่ืนๆ เช่น ยาเสพติด 
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บทที่ 6 
ประสบการณ์การถูกด าเนินคดีภายหลังเยาวชนถูกจับกุม 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนภายหลังคดีสิ้นสุด 
 
 
 จากที่กล่าวในบทที่ 4 ถึงขั นตอนในการด้าเนินการของหน่วยงานเมื่อเยาวชนถูกจับกุม ในบทนี  จะ
กล่าวถึงประสบการณ์การถูกจับกุมและการถูกด้าเนินคดีจนสิ นสุดคดีภายหลังจากท่ีเยาวชนถูกจับกุมในข้อหา 
“พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต” หรือก็คือการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนั นเอง ประสบการณ์การถูก
จับกุมของเยาวชนแต่ละกรณีต่างมีแตกต่างกันไป และต่างได้รับการแก้ไขหรือบ้าบัดฟ้ืนฟูผ่านกระบวนการที่
แตกต่างกัน ภายหลังสิ นสุดคดี คดีของเยาวชนที่ถูกจับกุมในคดีการพนันทุกกรณีท่ีเข้าสู่กระบวนการของศาล
จะถูกจ้าหน่ายและจะไม่มีชื่อในประวัติอาชญากร  แต่จะยังคงมีชื่ออยู่ในบันทึกการจับกุมของต้ารวจ 
 
6.1 การกระท าผิดและสถานการณ์การตัดสินคดีของกรณีศึกษา 
 เยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนัน มีทั งที่เคยถูกจับเป็นครั งแรกจากการเล่นครั งแรก เล่นมาหลายครั ง
แล้วเพ่ิงถูกจับ หรือเคยมีประสบการณ์การถูกจับกุมมาก่อนที่จะถูกจับด้วยคดีการพนัน ส้าหรับกรณีศึกษาทั ง 
30 คดี พบว่า เยาวชนทั งถูกจับด้วยคดีพนันเป็นคดีแรกและเคยถูกจับด้วยคดีอ่ืนๆมาก่อนที่จะมาถูกจับคดี
พนัน ดังเห็นได้จาก เยาวชนจ้านวน 23 คน (เพศชาย 18 คนและเพศหญิง 5 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกจับด้วยคดี
การพนันเป็นคดีครั งแรก ส่วนที่เหลือเคยถูกจับด้วยคดีอ่ืนมาก่อนที่จะถูกจับด้วยคดีการพนัน ได้แก่ คดีเมาแล้ว
ขับ (เพศชาย 1 คน) คดีหมิ่นประมาทและค้ามนุษย์ (เพศชาย 1 คน) คดีทะเลาะวิวาท (เพศชาย 1 คน) คดียา
เสพติด (4 คน เพศชายทั งหมด)  
 สถานการณ์และขั นตอนของคดีการพนัน (ณ ขณะที่ท้าการศึกษาวิจัย) พบว่า ส่วนใหญ่คดีจะพิพากษา
ไปแล้วโดยการใช้มาตรา 132 จ้านวน 8 ราย และ มาตรา 86 จ้านวน 4 ราย อีก 3 รายยังไม่ได้ก้าหนดโทษ 4 
รายเพียงแต่เสียค่าปรับ และ  1  รายอยู่ระหว่างการหลบหนีไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาล 
 ปัจจุบันเยาวชนที่เป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยชิ นนี มีสถานภาพที่หลากหลาย ส้าหรับผู้ที่พ้นคดีมาแล้ว
ก็กลับไปเรียนหนังสือดังเดิมซึ่งมี 13 คน เช่น ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจ้านวน 3 คน ซึ่ง
เป็นเพศชายทั งหมดถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเนื่องจากกระท้าผิดซ ้าด้วยคดีอ่ืนๆ ได้แก่ คดีเสพยาบ้า และ
ขายยาบ้า และมีหนึ่งคน (เพศชาย) ที่ถูกคุมขังท่ีเรือนจ้าจังหวัดจากคดีค้ามนุษย์ซึ่งมีอายุเกินกว่าเยาวชนไป
แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนต่อก็กลับมาท้าอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือหารายได้ เช่น ท้านาและท้าไร่มันส้าปะหลัง ขับรถตู้
รับจ้าง และท้างานรับจ้างต่างจังหวัด เป็นต้น 
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ตารางท่ี 15 แสดงการพิพากษาคดี ประวัติการท้าผิดและสถานการณ์ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560) 

กรณี
ที ่

ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อ การพิพากษาคดี ประวัติการท าผิด สถานการณ์ปัจจุบัน หมายเหตุ 

1 2560 น.ส.เอ ยังไม่ได้ก้าหนด
โทษ 

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันเรียนต่อกศน.ชั น 
ม.ต้น / ตั งท้อง 8 เดือน 

 

2 2560 นายบ ี ม.132  ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก / ถูกจับครั งท่ีสอง
ด้วยคดียาเสพติด 

ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจคดียาเสพติด 
 

ถูกควบคุมตัวใน
สถานแรกรับ 45 
วัน รายงานตัวที่
ศาลทุก 6 เดือน 

3 2560 นายซ ี ม.132 ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก / ถูกจับครั งท่ีสอง
ด้วยคดียาเสพติด 

ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจคดียาเสพติด 

 

4 2560 นายด ี หลบหนี ไม่ไป
รายงานตัวต่อศาล 

มีประวัตเิข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดในป5ี8ถูกจับคดีการ
พนันครั งท่ี2 /  ถูกจับ
ครั งท่ี 3 ด้วยคดียาเสพ
ติด 

ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจคดียาเสพติด 

 

5 2560 นายอ ี มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ก้าลังศึกษาอยู่ชั น ปวช.1 
/ด้าเนินการ ม. 86 

กรณีที่ 5, 6, 7 
และ 8 ถูกจับมา
พร้อมโดยเล่นไพ่
ป๊อกเด้ง แต่ใน
ส้านวนเยาวชน
เขียนไพ่แปดเก้า 

6 2560 นายเอฟ มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ก้าลังศึกษาอยู่ชั น ปวช.3 
/ด้าเนินการ ม. 86 

7 2560 นายจ ี มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ก้าลังศึกษาอยู่ชั น ปวช.3 
/ด้าเนินการ ม. 86 

8 2560 นายไอ มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ก้าลังศึกษาอยู่ชั น ปวช.3 
/ด้าเนินการ ม. 86 

9 2560 นายเจ ยังไม่ได้ก้าหนด
โทษ 

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ท้างานขับรถตู้รับจ้าง
ช่วยลุง 

ปฏิเสธในชั น
พนักงานคุม
ประพฤต ิ

10 2560 น.ส.เค ปรับ 250 บาท 
ยุติคด ี

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันเรียน ต่อ กศน.
ชั นมัธยมปลาย /ท้า
อาชีพขายผักช่วยป้า 

 

11 2560 นายสอง ม. 132  ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันศึกษาในระดับ ม.
ปลายที่โรงเรียนประจ้า
ต้าบล 

 

12 2559 น.ส.
แอล 

ปรับ 500 บาท 
ยุติคด ี

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันเยาวชนไป
ท้างานกับพ่อเลี ยงและ
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กรณี
ที ่

ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อ การพิพากษาคดี ประวัติการท าผิด สถานการณ์ปัจจุบัน หมายเหตุ 

ญาติๆที่กทม. /ก้าลัง
เรียนต่อ กศน. ชั น ม.ต้น 

13 2559 นายเอ็ม ม.132 และยุติคด ี ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ประกอบอาชีพท้าเกษตร
กับภรรยา เลี ยงลูก2 คน 

ถูกจับคดีการ
พนันมาพร้อม
พี่สาว 

14 2559 นายเอ็น ม.132 และยุติคด ี ถูกจับคดีขับรถขณะเมา
สุราเมื่อปี 58 / ถูกจับ
ครั งท่ีสองด้วยคดีการ
พนัน 

ปัจจุบันเยาวชนไป
ท้างานท่ี กทม.กับพ่ีสาว 

 

15 2559 น.ส.โอ ปรับ 250 บาท 
ยุติคด ี

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันเรียน กศน.
ระดับชั น ม.ปลาย/ ท้า
เกษตร (ไร่มัน) กับสามีที่
บ้าน 

ในส้านวนเขียน
ถูกจับกุมที่ก่อไผ่
ห่างจากบ้าน
100เมตร/ ตอน
สัมภาษณ์ยายให้
ข้อมูลว่าเล่น
ไฮโล 

16 2559 นายพ ี ม.132 และยุติคด ี ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันเรียน กศน. ที่
กทม. 

 

17 2558 นายคิว ปรับ 500 บาท 
ยุติคด ี

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันไปท้างานอยู่ที่ จ.
ชลบุร ี

บางคนท่ีเล่น
แล้วเลิกเล่นแต่
ยืนดูเพื่อนเล่นก็
ถูกจับมาด้วยกัน 

18 2558 นายอาร ์ ม.132 และยุติคด ี ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันเรียนชั น ม.ปลาย
ใหม่ อยู่ชั นม.5 สายศิลป ์

 

19 2558 นายเอส ม.132 และยุติคด ี ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบันฝึกงานอยู่ท่ีโรง
เชื่อม ในอ้าเภอที่ตนเอง
อาศัยอยู่ 

ตอนท่ีถูกจับ
เยาวชนยังเป็น
เด็ก 

20 2558 นายท ี มาตรา 132 และ
ยุติคด ี

ถูกจับครั งแรกด้วยคดี
หมิ่นประมาทฯเมื่อปี 57 
/ถูกจับครั งท่ีสองด้วยคดี
การพนัน /ถูกจับครั งท่ี
สามด้วยคดีค้ามนุษย์ฯ 

ปัจจุบันติดคุกอยู่ใน
เรือนจ้าด้วยคดีค้ามนุษย์ 
(ค้าประเวณี) 

 

21 2558 นายย ู มาตรา 132 และ
ยุติคด ี

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ปัจจุบัน เรียนช่างซ่อม
รถยนต์ ที่
วิทยาลัยเทคนิค 

 

22 2560 ด.ญ. วี ยังไม่ได้ก้าหนด
โทษ 

ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

ก้าลังศึกษาอยู่ชั น ม. 2 เป็นเด็ก 
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กรณี
ที ่

ปีที่กระท า
ความผิด 

ชื่อ การพิพากษาคดี ประวัติการท าผิด สถานการณ์ปัจจุบัน หมายเหตุ 

23 
 
 

2558 นายกอ ม.132 ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

n/a  

24 2559 นายขอ ม.132 ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

n/a  

25 2559 นายคอ ม.132  มีเรื่องทะเลาะวิวาทฯ 
เมื่อปี 58พนักงาน
สอบสวนเปรียบเทียบ
ปรับเป็นเงินคนละ100
บาท /ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก  

n/a  

26 2560 นายงอ ม.132 ถูกจับครั งแรกด้วยคดียา
เสพติดเมื่อปี 59/ ถูกจับ
ครั งท่ีสองด้วยคดีการ
พนัน 

n/a ปัจจุบัน ถูกจับ
ด้วยคดี งัดตูเ้ติม
เงิน 

27 2560 นายจอ ม.132 ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

n/a  

28 2560 นายฉอ ม.132 ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

n/a  

29 2560 นาย
หนึ่ง 

ม.132  ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

n/a  

30 2560 ด.ช.สาม ม.132 ถูกจับคดีการพนันครั ง
แรก 

n/a  

 
 
6.2 การประกันตัว 
 จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.2 ในบทที่ 4 ในเรื่องของการด้าเนินคดี ในส่วนนี จะให้รายละเอียดและ
ประสบการณ์การประกันตัวของเยาวชน โดยส้าหรับความผิดฐานคดีพนันมีการประกันตัวใน 2 ลักษณะคือ
ประกันตัวในชั นพนักงานสอบสวนที่สถานีต้ารวจ และการประกันตัวที่ชั นศาล 
 ส้าหรับการประกันตัวในชั นพนักงานสอบสวน พบว่า ไม่ได้มีการก้าหนดวงเงินที่ตายตัวในการประกัน
ตัว กรณีศึกษาบางกรณีก็มีการประกันตัวเนื่องจากผู้ปกครองไม่อยากให้เยาวชนอยู่ในที่คุมขัง ซึ่งหลายกรณี
ต้องอยู่ในที่คุมขังเพียงคนเดียวท้าให้เยาวชนเกิดความรู้สึกกลัวและร้องไห้ แต่บางกรณีก็ประกันตัวที่ชั นศาล
เนื่องจากไม่คุ้มกับการประกันตัว หรือไม่มีเงินประกันตัว หากมีการประกันตัวด้วยเงินสด เมื่อประกันตัวที่ชั น
ศาลต้ารวจจะคืนเงินประกันเป็นเช็ค คืนให้กับผู้ประกันตัว 
 ส้าหรับการประกันตัวที่ชั นศาล เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ้าเลยในคดีอาญา 
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พ.ศ.2548 ทั งนี  พลพิพัฒน์ วรชินาคมน์ (สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2561) กล่าวว่า ผู้ประกันจะยื่นค้าร้องขอปล่อย
ตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค ้าประกันก็ได้ โดยโทษพนันสูงสุดส้าหรับผู้เล่นคือ โทษจ้าคุกไม่เกิน 3 
ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ อย่างไรก็ดีโทษส้าหรับเยาวชนอาจจะไม่ถึงขั นนั น เพราะคดี
ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น วงเงินประกันคดีการพนันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3,000 บาท แต่ก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ตายตัว การ
ก้าหนดหลักของประกันศาลก็จะต้องพิจารณาในส่วนอื่นประกอบด้วย เช่น ดูความร้ายแรงของคดี
ประกอบด้วย ในการปล่อยตัวชั่วคราวบางกรณีอาจมีเงินประกันหรือไม่มีเงินประกันขึ นอยู่กับดุลยพินิจของ
ศาล เช่น เด็กไม่มีพฤติกรรมหลบหนี ศาลอาจมีดุลพินิจฝากตัวเด็กไว้กับครอบครัว หรือมีกรณีอ่ืนอาจมีคดีโทษ
ความผิดเล็กน้อยด้วยก็ต้องดูประกอบด้วยกันหลายๆเรื่อง ต้องดูครอบครัวด้วย หรือหากไม่มีใครมาหาเลย 
หากปล่อยตัวออกมาแล้วไม่มีผู้ปกครองดูแล ศาลก็จะช่วยดูแลให้ โดยจะติดต่อไปที่สถานพินิจให้ช่วยดูแลหรือ
ฝากไว้จนกว่าจะมีค้าพิพากษา ในกรณีของการประกัน สามารถประกันเป็นเงินสด หรือใช้หลักทรัพย์อื่น หรือ
ต้าแหน่งก็ได้ ถ้าประกันเป็นเงินสด เวลาจ่ายคืนศาลจะจ่ายเป็นเช็ค หรือเงินสด กรณีจ่ายเป็นเงินสด ศาลจะดู
ว่าตอนนั นศาลมีเงินสดหรือไม่ ถ้ามีส้ารองศาลก็สามารถจ่ายได้เลยแต่ต้องไม่เกิน 5,000 บาท  
 ส้าหรับกรณีศึกษาต่างมีประสบการณ์กับการถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่แตกต่างกันและได้รับการ
ประกันตัวแตกต่างกันด้วย คนที่มีครอบครัวดูแลมักจะได้รับการประกันตัว แต่บางคนครอบครัวก็ไม่ประกันตัว
เพราะเห็นว่าต้องดัดนิสัยของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเกเร ซึ่งหากไม่ได้รับการประกันตัวเยาวชนจะต้องเข้าไปอยู่
ที่สถานแรกรับของสถานพินิจ ดังจะกล่าวต่อไป 
 

1) กรณีแรก มีการประกันตัว (เยาวชนจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานแรกรับ) 
กรณีประกันตัวในชั นพนักงานสอบสวน 
เมื่อเยาวชนถูกจับ ต้ารวจจะต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ หากกรณีศึกษามีการประกันที่ชั นสอบสวน 

ผู้ปกครองก็จะพากลับบ้าน โดยไปรายงานตัวต่อศาลในวันถัดไป กรณีท่ีผู้ปกครองใช้ต้าแหน่งราชการประกัน
ตัว เยาวชนก็จะไม่ได้อยู่ในห้องขังข้ามคืน เช่น ในกรณีของนายอาร์ แม่ใช้ต้าแหน่งราชการประกันตัวลูกออกมา 
หรือในกรณีของนางสาวเอ ได้ติดต่อกับสมาชิก อบต. ที่รู้จักกันใช้ต้าแหน่งประกันตัว เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
เยาวชนหลายคนเมื่อถูกจับก็จะไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ แต่อาจจะบอกญาติพ่ีน้องแทน เพราะกลัวว่าพ่อแม่
จะต่อว่า เป็นต้น แต่สุดท้ายผู้ปกครองก็จะมาประกันตัวบุตรหลาน ตัวอย่างเช่น นายคิว คนที่ไปประกันตัว เป็น
ญาติพ่ีน้องของเยาวชน และจ่ายเงินประกันตัวออกจากห้องขังคนละ 1,000 บาท ซึ่งในขณะที่ไปประกันตัวยัง
ไม่ได้ถูกน้าตัวเข้าไปในห้องขัง เมื่อเสร็จสิ นคดีศาลสั่งปรับ 500 บาท และได้เงินประกันตัวรวมทั งหมด 1,500 
บาท   

การจับกุมเยาวชนในหลายกรณีเป็นเรื่องยุ่งยาก แม้ว่าอาจจะมีการเล่นพนันรวมกับผู้ใหญ่ ต้ารวจก็
อาจจะไม่จับ เพราะมีขั นตอนยุ่งยาก ตัวอย่างเช่นในกรณีของนายยู แม่ตามไปประกันตัวที่สถานีต้ารวจ โดย
จ่ายเงินประกันตัว จ้านวน 800 บาท โดยเยาวชนไม่ได้ถูกขังในห้องขัง “ตอนที่ไป ร้อยเวรเขาก็ดีอยู่ ได้ยิน
ร้อยเวรบอกลูกน้องว่า ‘พวกมึงจับมาท้าไม ตาละ 5 บาท เสียเวลา เขาเป็นเด็กอยู่’ นายร้อยเขาก็ดีมาก” แม่
ของนายยูเล่า ทั งนี  ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ได้ถูกคุมขังในห้องขัง ในกรณีของ ด.ญ.วี วันที่ถูกจับ พ่อของเยาวชนได้
ประกันตัวเยาวชนออกจากห้องขังเสร็จเวลาประมาณ 22.00 น. โดยใช้ต้าแหน่งของนายก อบต. ประกันตัว
ออกมาทั งหมดที่ถูกจับด้วยกัน แล้วจึงไปท่ีสถานีต้ารวจในวันรุ่งขึ นเพื่อไปท่ีศาล 
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ในกรณีของนายทีที่ถูกจับในบ่อนไพ่ ซึ่งในขณะนั นเป็นข่าวในเมืองอุบลฯด้วย ในขณะนั นไม่ได้พัก
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ซ่ึงขายพวงมาลัย ซึ่งพ่อแม่ต้องไปกู้ยืมหนี นอกระบบรายวันดอกเบี ยร้อยละ 20 จ้านวนเงิน 
2,500 บาท เพ่ือประกันตัว พ่อบอกว่า “เงินประกันตัวชั่วคราวไม่ได้คืน ที่ต้องประกันเพราะ ‘เหลือโตนลูก 
เหลืออยู่ผู้เดียว คนอ่ืนได้ประกันตัวไปหมดแล้ว’ เพราะเป็นเยาวชนคนเดียวที่ถูกจับในกลุ่มผู้ใหญ่” และต้อง
ประกันตัวในชั นศาลอีก 5,000 บาท ซึ่งก็ต้องกู้ยืมเช่นกัน ซึ่งหนี ดังกล่าวต้องใช้กว่า 2 ปีจึงจะคืนหนี หมด (ใน
กรณีนี  คณะผู้วิจัยตั งข้อสังเกตว่าให้ข้อมูลว่าได้ประกันตัวที่ชั นศาลมากกว่ากรณีอ่ืน อาจจะเป็นเพราะคดีผ่าน
มานานหรือจ้าข้อมูลคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ดี ได้ให้ข้อมูลว่าเงินประกันตัวที่ชั นศาลได้รับเงินคืนหมด) 

ส้าหรับนายดี เมื่อครั งที่ถูกจับ ต้องอยู่ในห้องขังประมาณ 2 ชม. พ่ีสาวจึงมาประกันตัว อย่างไรก็ดี แต่
เยาวชนผิดนัดศาลหลบหนี ไม่ยอมไปรายงานตัวต่อศาล เยาวชนบอกว่า "ขี ค้านขึ นศาล" (ขี เกียจ) พ่ีสาวที่เป็น
คนประกันก็บอกให้เยาวชนไปรายงานต่อศาล แต่เยาวชนก็ปฏิเสธ บอกไม่อยากมา คิดว่าไม่มารายงานตัวคงไม่
มีปัญหาอะไร ทั งนี  วันที่ศาลนัดรายงานตัว เป็นวันเดียวกันที่เยาวชนไปเล่นตีไก่ชน ซึ่งได้เงินจากการพนันชนไก่ 
5,000 บาท การผิดนัดศาล ท้าให้ถูกริบเงินประกัน และท้าให้เยาวชนยังมีคดีติดตัวอยู่ 

ในหลายกรณี พ่อแม่รู้สึกโกรธที่เยาวชนเล่นพนันจนถูกจับ บางกรณีรู้สึกอาย จึงไม่ไปประกันตัว 
ตัวอย่าง นายอี เยาวชนถูกจับกุมตั งแต่เวลาประมาณ 15.00 น.เยาวชนถูกจับกุมขึ นรถน้าตัวมาท่ีโรงพัก คน
แรกท่ีเยาวชนโทรหาคือพ่ีสาว เนื่องจากเยาวชนไม่กล้าโทรหาผู้ปกครองกลัวถูกผู้ปกครองดุ จากนั นเวลาต่อมา 
พ่ีสาวได้โทรบอกพ่อแม่ เรื่องเยาวชนถูกจับ หลังจากท่ีแม่ทราบว่าเยาวชนถูกจับ แม่และพ่อของเยาวชนได้ไป
หาเยาวชนที่โรงพักในเวลาประมาณ 19.00 น. ซึ งตอนนั นเยาวชนถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของโรงพักแล้ว  
แม่เล่าว่าครั งแรกท่ีได้ยินข่าวว่าเยาวชนถูกจับ “ครั งแรกแม่บอกว่าจะบ่ประกันตัวดัดนิสัยให้มันนอนในห้องขงั
จักคืนอีก็ไห้ร้องย่านแม่กับพ่อบ่ประกัน” แม่เล่าว่า “ถ้าบ่ติดว่าต้องไปโรงเรียนว่าจะไม่ประกัน จะให้อยู่ในห้อง
ขังให้ดัดนิสัย” ตอนที่ถูกจับอยู่ในห้องขังเยาวชนร้องไห้เพราะผู้ปกครองขู่ว่าจะไม่มาประกัน อย่างไรก็ดี 
ผู้ปกครองบางคนมีความห่วงใยลูกหลาน ก็ได้ไปนอนเฝ้าหน้าห้องขัง ตัวอย่างกรณีของนางสาวเค ในครั งท่ีถูก
จับอยู่ในห้องขังมีพ่อไปนอนเฝ้าหน้าห้องขัง เป็นต้น 

 
2) การประกันตัวที่ชั้นศาล 
ส้าหรับเยาวชนที่ประกันตัวในชั นสอบสวนจะไปรายงานตัวต่อเพ่ือประกันตัวที่ชั นศาล แต่หาก

เยาวชนที่ถูกคุมขัง ต้ารวจก็จะเป็นคนพาไปพร้อมกับผู้ปกครองเพ่ือประกันตัวที่ชั นศาล  
การที่เยาวชนได้ประกันตัวหรือไม่ที่ชั นสอบสวน ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของต้ารวจหรือเงื่อนไขท่ีแตกต่าง

กันไป เช่นเดียวกันกับในชั นศาล การให้ประกันตัวก็มีเงื่อนไขในการพิจารณาหลายอย่าง เงินประกันคดีพนัน
ส้าหรับเยาวชนส่วนใหญ่จะก้าหนดไว้ที่ 3,000 บาท ซึ่งจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาพบว่ามีตั งแต่ใช้ต้าแหน่ง
และใช้เงินประกัน 500-5,000 บาท ดังจะกล่าวต่อไป 

ส้าหรับนายเอฟซึ่งเล่นพนันด้วยกันกับนายอี ได้โทรหาลุงที่เป็นก้านัน บอกให้มาหาตนเองที่โรงพักแต่
ลุงก็ไม่มา “ตอนถูกจับโทรหาลุงที่เป็นก้านัน แต่เรากะบ่มา เราย่านเสียหน้า” นายเอฟบอก จากนั นก็โทรบอก
ผู้ปกครอง แต่ก็ไม่มีใครมาบอกแค่ว่าจะไปประกันที่ศาลพรุ่งนี เช้า มีแต่เพ่ือนและแฟนสาวเท่านั นที่มาหาตอน
อยู่ห้องขัง ซื อข้าวมาให้กิน ส่วนนายจีได้โทรบอกแม่ว่าตนถูกจับการพนันไพ่อยู่ที่โรงพัก แต่แม่ไม่ได้มา แม่ของ
นายเอฟให้ลุงกับป้ามาแทน “ป้ากับลุงก็แค่มาดูแล้วก็กลับเพราะต้องรอประกันพรุ่งนี อยู่ศาล” ส่วนนายไอได้
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โทรบอกพ่ีที่รู้จักกันให้มาหาที่โรงพัก เพราะไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ว่าถูกต้ารวจจับ จากนั นประมาณ 1 ชม. พ่อ
กับแม่น่าจะรู้แต่ก็ไม่มา เพราะถึงมาก็ประกันไม่ได้ “ตอนอยู่ในห้องขัง มีแต่หมู่กับอ้ายมาเบิ่ง ผมบอกบ่ให้พ่อ
กับแม่มา เพราะรู้ว่ามากะบ่ได้ประกัน” เยาวชนทั งสี่คนได้นอนในห้องขัง 1 คืน ตอนเช้าวันถัดไปถึงถูกน้าตัวไป
ที่ศาลเยาวชนฯ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยถูกน้าตัวออกจากสถานีต้ารวจเวลาประมาณ 09.00 น. ถึงท่ีศาล
เยาวชนฯเวลาประมาณ 11.00 น. โดยพ่อกับได้น้าเงินมาประกันตัวคนละ 3,000 บาท  จากนั นเวลาประมาณ 
14.00 น. ศาลจึงปล่อยตัวให้กลับบ้านได้ โดยศาลแจ้งให้ไปรายงานตัวครั งแรกท่ีสถานพินิจ 

ในกรณีของนายเจ พ่อเป็นคนประกันตัวเยาวชนที่ศาล เพราะสงสารและรู้ว่าลูกไม่ได้เล่น เงินที่น้ามา
ประกันตัวชั่วคราวของเยาวชน พ่อได้ไปกู้ยืมมาจากญาติพ่ีน้อง(ไม่มีดอกเบี ย) เป็นจ้านวน 5,000 บาท เพ่ือใช้
ประกันตัวเยาวชนในคดีนี  เช่นเดียวกับ นายเอ็ม ที่ได้ประกันตัวด้วยเงินจ้านวน 5,000 บาท ซึ่งพ่ีสาวให้
สัมภาษณ์ว่า “เป็นเงินที่ยืมมาดอกเบี ยร้อยละ 10 จนรายงานตัวครบก้าหนด จ่ายดอกหมดไปเยอะเหมือนกัน” 

ส้าหรับ น.ส.แอล ซึ่งถูกจับมาพร้อมกับแม่ ก็ได้รับการอนุญาตให้นอนที่ห้องขังด้วยกัน 1 คืน ซึ่งในส่วน
คดีของแม่สามารถประกันตัวออกได้ แต่ไม่ประกันตัว “ต้ารวจบอกประกันได้แต่ผู้ใหญ่ แต่เด็กน้อยประกันบ่ได้ 
เลยบ่ประกันอยู่กับลูกในห้องขัง” แม่กล่าว โดยเยาวชนประกันตัวที่ศาลด้วยเงิน 2,000 บาท  

ในกรณีของนายเอ็น เมื่อถูกจับในเมือง น้าสาวซึ่งเป็นผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า “ต้ารวจสายสืบเพิ่นจะ
เอาเงิน 10,000 บาท แต่น้าบ่มี ตอนนั นน้ามีแค่ 8,000 บาท ขอเพินบ่ได้ก็เลยบ่ประกัน” ซ่ึงน้าก็โทรไปปรึกษา
เพ่ือน เพ่ือนแนะน้าว่า “หมู่ก็บอกว่าบ่ต้องจ่ายให้มันนอนคืนหนึ่งแล้วมื ออ่ืนจังไปประกันศาล”  ต้ารวจบอกถ้า
จ่าย 10,000 บาทจะไม่ท้าคดีให้ แต่ขอลดแค่ 2,000 ก็ให้ไม่ได้ “ฉันก็เมียต้ารวจเก่าเด้อ” น้ากล่าว “ต้ารวจ
บอกว่า คนอ่ืนเขาเสียหมื่นหนึ่งยังได้ เงินสองพันสิหาบ่ได้เลยเบาะ ถ้าหาบ่ได้ก็ให้มันติดแม่งไปเลย” น้าจึงไม่
ประกันและให้หลานนอนในห้องขัง น้าบอกกับหลานว่า “อดเอานอนคืนเดียวเดี๋ยวน้าไปประกันมื ออ่ืน เขาบ่
ซ้อมตายดอก หลานก็บอกต้ารวจซัดท้องผม เพราะเสียงดัง เขาเลยขู่” ส้าหรับเงินประกันตัว 5,000 บาท ก็เป็น
เงินของน้าเอง 

 
3) กรณีไม่ได้ประกันตัวจากคดีพนัน จึงได้เข้าไปอยู่ในสถานแรกรับ 
ดังที่กล่าวว่าการได้ประกันตัวหรือไม่ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของศาลด้วย เมื่อศาลพิจารณาสภาพแวดล้อม

รวมถึงปัจจัยด้านครอบครัว ศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวและให้อยู่ในความดูแลของสถานพินิจ ซึ่งเยาวชนก็ต้อง
ไปอยู่ในสถานแรกรับ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของนายบี แม้ว่าครอบครัวคือ แม่ พ่ีสาวและลูกชายตามไปที่สถานี
ต้ารวจ ขณะที่ถูกจับอยู่ที่สถานีต้ารวจให้นั่งรอในห้องสืบสวนมีต้ารวจนั่งพิมพ์ส้านวนในห้อง จากนั นก็ได้น้าตัว
เยาวชนเข้าห้องขัง 1 คืน ก่อนวันรุ่งขึ นจะน้าตัวไปที่ศาล ใช้เวลาอยู่ที่ศาลจนถึง 16.00 น. แล้วส่งตัวมาท่ีสถาน
พินิจ และอยู่ในสถานแรกรับ เป็นเวลา 45 วัน ซึ่งก็มีกิจกรรมตามที่สถานพินิจก้าหนด เช่น เวรท้าความสะอาด
ประจ้าวัน เล่นกีฬา รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆ ที่มชีั่วครั งชั่วคราว 
 
6.3 การพิจารณาและตัดสินคดี 
 ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 วา่คดีการพนันเป็นคดีไม่ร้ายแรง ศาลจึงจะเลือกใช้แนวทางหรือมาตรการ
แทนการพิพากษาคดีก่อนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน โดยศาลจะก้าหนดแนวทางให้เยาวชนมา
รายงานตัวและบ้าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น โดยอยากเห็นเยาวชนประพฤติตนเป็นคนดี ส้าหรับกรณีศึกษาในบาง
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กรณีท่ีหยิบยกมานี มีทั งท่ีอยู่ระหว่างการรายงานตัวต่อศาล ซึ่งยังไม่มีการตัดสินคดี การประพฤติผิดซ ้าด้วยคดี
อ่ืน และมีกรณีที่สถานพินิจเสนอให้ใช้มาตรา 86 แทน ซึ่งยังไม่มีการก้าหนดโทษ อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย ผู้ปกครองหลายคนจึงขอขึ นศาลมากกว่าการท้าตามแผนแก้ไข
บ้าบัดฟื้นฟู เพราะไม่ยุ่งยาก แม้ว่าในกรณีการด้าเนินการตามแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูจะเป็นผลดีต่อเยาวชนก็
ตาม อย่างไรก็ดีเง่ือนไขด้านครอบครัวก็มีส่วนในการตัดสินใจด้วย ตัวอย่างเช่น คดีของ น.ส.เอ ป้าและเยาวชน
มีสองทางเลือกคือ จะต้องเข้าพบจิตแพทย์และรายงานตัวบ้าเพ็ญประโยชน์กับสถานพินิจ และมารายงานตัว
ตามท่ีศาลนัด ป้าเลือกพบศาล(ขึ นศาล) เพราะจะได้ไม่ต้องมาบ่อย เพราะเป็นห่วงหลานที่ใกล้คลอด  
 ส้าหรับกรณีศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการท้าผิดในคดีการพนันเป็นครั งแรก และ/หรือหากเยาวชนไม่
เคยยุ่งเก่ียวกับการพนัน ศาลจะให้ประกันตัวเป็นการปล่อยตัวชั่วคราว และให้มารายงานตัวจนกว่าจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขจนครบ  
 ส้าหรับกรณีศึกษาจะไม่มีการกระท้าผิดคดีการพนันซ ้า แต่จะไปก่อคดีซ ้าในเรื่องอ่ืนแทน เช่น การค้า
ยาเสพติด โดยหากเยาวชนกระท้าผิดซ ้าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจ ตัวอย่างเช่น นายบี ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก และถูกจับครั งที่สองด้วยคดียาเสพติด ถูกจับคดีการพนันแม่ไม่ได้ประกัน อยู่ที่ศาลจนถึง 16.00 น. 
แล้วส่งตัวมาท่ีสถานพินิจ และอยู่ในสถานแรกรับ เป็นเวลา 45 วัน กิจกรรมที่ท้าขณะอยู่ในสถานพินิจ ได้เข้า
เรียนหลักสูตร 15 คาบ เรียนหลักสูตร กศน. วิชาที่เรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย แต่ยังเรียนไม่จบ ครบ 45 วัน
ก่อน จึงยังไม่ได้ไปสอบ กิจกรรม 7 วันแรก ได้เข้าพบนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา (กิจกรรมที่ท้ากับสถาน
พินิจเยาวชนบอก จ้าไม่ได้) นอกจากการเรียนหนังสือ ทุกวันอังคารจะมีพระมาเทศนาและพาสวดมนต์และมี
หน่วยงานจากด้านนอกเข้ามาจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆกิจกรรมที่ท้าขณะอยู่ในสถานพินิจ คือ เล่นกีฬาได้แก่ 
ฟุตบอล เทนนิส ตระกร้อ ปิงปอง ตัดหญ้า ถูพื น ท้าเวรตามที่ได้รับหมอบหมาย 
 หลังจากออกจากสถานพินิจ เยาวชนและครอบครัวได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อ่ืน ต่อมาได้กระท้าผิดซ ้า โดน
จับในข้อหาคด ี เสพยาบ้า เนื่องจากเพ่ือนชักชวน จึงอยากลองเสพ ความรู้สึกในตอนที่เสพยาบ้า จะท้าให้ไม่
อยากนอน เดินเล่นรอบบ้านทั งวัน พอหมดฤทธิ์ยาก็จะนอนยาว นอนทั งวัน ต้องที่เสพยาบ้าได้ซื อมาจากเพ่ือน 
แต่ครั งแรกท่ีได้ลองเสพยาบ้าได้มาจากเพ่ือนให้ฟรี  ครั งนั นไปเสพท่ีบ้านเพื่อน และไปดื่มเหล้าที่บ้านพ่ีที่รู้จัก
ต่อ หลังจากนั นก็กลับมาท่ีบ้าน  ในชว่งตอนเช้าก็มีต้ารวจเข้ามาที่บ้านและขอตรวจฉี่ พบฉี่สีม่วงจึงถูกจับกุม 
เงินที่ใช้ในการซื อยาบ้าได้มาจากแม่ ในวันออกพรรษา แม่ได้ให้เงินไปเที่ยว แต่เยาวชนได้น้าเงินส่วนนั นไปซื อ
ยาบ้ามาเสพโดยที่แม่ไม่ทราบมาก่อนว่าเยาวชนติดยาเสพติด จากการท้ากิจกรรมและได้เข้ามาอยู่ในสถาน
พินิจ คือ ได้ออกก้าลังกาย ผ่อนคลายท้าให้รู้สึกไม่อยากกลับไปท้าผิดซ ้า เยาวชนเล่าว่า ตอนที่โดนจับคดีล่าสุด 
(เสพยาบ้า) ตอนนั นตนเองตั งใจจะเลิกแล้ว แต่ฉี่มันยังไม่หมดฤทธิ์ยา 
 กรรีของนายซี ก็คล้ายคลึงกัน ถูกจับคดีการพนันครั งแรก และถูกจับครั งท่ีสองด้วยคดียาเสพติด ถูก
จับคดีเล่นการพนัน (ไพ่คอยคู่) เป็นคดีแรกถูกจับที่สถานีต้ารวจ หลังจากถูกต้ารวจจับไปที่โรงพัก ต้ารวจได้
สอบสวนนานประมาณ 1 ชั่วโมง และถูกจับเข้าห้องขัง 1 คืน ก่อนวันรุ่งขึ นไปขึ นศาล และได้ไปประกันตัวที่
ศาล วันนั นมีพ่อแม่และพ่ีสาว ขับรถยนต์ไปหาที่โรงพัก แต่ไม่ได้ประกันตัว ต้องรอประกันตัวที่ศาล เงินที่ใช้
ประกันจ้านวน 3,000 บาท จากนั นก็กลับไปอยู่บ้าน ประมาณ 7 วัน ศาลก็ได้นัดมาให้ปากค้า (สอบปากค้าครั ง
ที่ 1) ทีส่ถานพินิจ และส่งรายงานไปที่ศาล ศาลตัดสินให้คุมประพฤติ และให้ไปรายงานตัวที่ศาลตามที่ศาลนัด 
และห้ามก่อคดีซ ้า โดยรายงานตัวกับศาลทุกๆ 15 วัน จนครบก้าหนด  แต่เยาวชนท้าผิดเงื่อนไข คือได้ก่อคดี 
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กระท้าความผิดซ ้ารอบที่สองที่มาสถานพินิจ ด้วยคดีพยายามจ้าหน่ายและครอบครองยาเสพติด (ยาบ้า) 
เยาวชนเล่าว่า น้ายามาจากหมู่บ้านตรงข้าม ซื อมาในราคา 6 เม็ด 500 บาท และน้ามาขายต่อ ในราคา 3 เม็ด 
500 บาท ขายประมาณ 3 ครั งก็ถูกจับ  ครั งที่ถูกจับ เยาวชนเล่าว่า มีสายจากต้ารวจมาล่อซื อยา โดยโทรเข้า
มาขอซื อยาบ้า ตนจึงเอาออกไปส่งและถูกจับไปด้าเนินคดีท่ีสถานีต้ารวจ (จุดที่ถูกจับเกิดที่หมู่บ้านหนึ่ง แต่จุด
ที่ขายยาบ้าอยู่ที่อีกหมู่บ้าน โดยซื อยาบ้ามาจากอีกหมุ่บ้าน (ไม่ทราบที่มา) ลูกค้าที่มาซื อยากับเยาวชนส่วนมาก
จะเป็นคนมีอายุ ซื อขายแบบมือต่อมือ  แรงจูงใจที่ท้ามาจากอยากได้เงิน  ถ้าย้อนกลับไปได้ เยาวชนเล่าว่า ไม่
อยากกลับไปท้าอีก และรอบนี คดียาโทษหนักกว่าที่ผ่านมา 
 ส้าหรับในคดีค้ายาเสพติดของนายซี เยาวชนถูกถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน  
เยาวชนเล่าว่า ในขณะที่อยู่ในสถานพินิจ ก็ได้พบแม่อุ๊ ที่เป็นนักจิตวิทยา มาให้ทักษะในเรื่องการปฏิเสธ ไม่
กลับไปยุ่งกับเพ่ือนที่เสพยาบ้า สอนวิธีการปฏิเสธแบบนุ่มนวล เช่น ไม่ว่าง มีธุระต้องไปที่อ่ืน พบแม่เอ นัก
สังคมสงเคราะห์ และมีแม่อ๋ังเป็นครูที่ปรึกษา และหมอเอ๋เป็นพยาบาลบ้าบัดผู้ติดยา และมีพ่อเทพเป็นนัก
กฎหมาย เจ้าหน้าที่คุมประพฤติท่ีเป็นเจ้าของรายงาน กิจกรรมที่ท้าขณะอยู่ในสถานพินิจ เล่นกีฬา แตะบอล 
ตระก้อ หมากฮอต และท้าเวร กวาดหอ จัดที่นอน ตามท่ีแบ่งไว้ หลังจากท่ีได้อยู่ในสถานพินิจ เยาวชนกล่าววา่  
รู้สึกดีกว่าเดิม รู้จักการท้างานบ้านมากขึ น รู้จักโทษของยาเสพติด เห็นโทษที่ได้รับ เห็นความผิดที่ท้าแล้วไม่
อยากกลับไปท้าอีก  ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เยาวชนบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก และจากประสบการณ์ที่ได้เคยท้า
ผิดพลาดและมีบทเรียน พอออกมาจากการถูกจับกุม ก็มีเพ่ือนที่เล่นการพนันด้วยกันมาถามไถ่ พ่อแม่ก็บอกว่า
ไม่อยากให้กลับไปยุ่งเกี่ยวอีก 
 ส้าหรับในกรณีของนายซี แม้ว่าเยาวชนจะไม่ได้ถูกควบคุมตัวในสถานแรกรับในคดีการพนัน แต่ก็เห็น
แนวทางการปฏิบัติของสถานพินิจในการดูแลและช่วยเหลือเยาวชน อย่างไรก็ดี ผู้อ้านวยการสถานพินิจ 
(สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2560) เห็นว่า สถานแรกรับเป็นที่รับตัวชั่วคราว รอการตัดสินคดี ท้าให้ไม่มีหลักสูตรที่
ชัดเจนส้าหรับเยาวชน เนื่องจากแต่ละคนมีระยะเวลาควบคุมตัวไม่เท่ากัน ซึ่งต่างจากศูนย์ฝึกท่ีมีหลักสูตร
ชัดเจนมากกว่า   
   
6.4 เงื่อนไขการปฏิบัติตนตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู 
 เยาวชนในทุกกรณีจะได้รับการเสนอแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูเพ่ือให้เยาวชนกลับตัวประพฤติตนเป็นคน
ดี ซึ่งจะมีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี ในปี 2560 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุบลราชธานี ได้เริ่มให้มีการเสนอแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูในรายกรณีของนายอี เอฟ จี ไอ โดยมีการรายงานตัว
และบ้าเพ็ญประโยชน์รวม 30 ชั่วโมง ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติตัวที่คล้ายคลึงกัน ขอยกตัวอย่างดังภาพที่  2 และ 
3 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู 1 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู 2 
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6.5 แนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนในขณะที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
 ในระหว่างด้าเนินคดี เยาวชนจะต้องไม่กระท้าผิดซ ้า โดยต้องรายงานตัวตามเงื่อนไขหรือแนวทางที่
ศาลก้าหนด ซึ่งจะมีการท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูให้เยาวชนแต่ละรายปฏิบัติด้วย ในกรณีศึกษาส่วนใหญ่จะถูก
ก้าหนดให้ท้าจิตอาสาที่ศาลหรือบ้าเพ็ญประโยชน์ในครั งที่มารายงานตัว เช่น การกวาดขยะ เป็นต้น โดยในแต่
ละกรณีจะมีระยะเวลาและจ้านวนครั งที่รายงานตัวแตกต่างกัน ซึ่งผู้ปกครองจะต้องเป็นคนพาไป เยาวชนที่
ได้รับการประกันตัวจะใช้เวลาที่ศาลมากกว่าสถานพินิจ ยกเว้นคนที่ถูกควบคุมตัวในสถานแรกรับ โดยที่สถาน
พินิจ พบว่ามีกระบวนการที่ต้องเก่ียวข้อง เช่น เยาวชนจะต้องไปรายงานตัว ให้ข้อมูลในการสืบเสาะข้อเท็จจริง 
การท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู และการฝึกอบรม ซึ่งในบางกระบวนการอาจจะท้าในวันเดียวกันก็ได้ หรือบางคน
ก็อาจไม่ได้เข้ารับการอบรม  
 ในกรณีของนายที ใช้เวลาที่ศาลเกือบปี พ่อได้ไปที่สถานพินิจ 1 ครั ง ที่เหลือก็ไปบ้าเพ็ญประโยชน์ที่
ศาล ไปตามศาลนัด เมื่อเสร็จสิ น ศาลก้าชับผู้ปกครองว่าอย่าให้ท้าผิดอีก เพราะพ่อแม่ต้องรับผิดแทน แม่ก็บอก
ว่า “มันบ่แม่นของดี  เซาสาลูก” กรณีของนายยู แม่ได้ไปขึ นศาล 3 ครั ง ใช้เวลาทั งประบวนการประมาณ 3-4 
เดือน ซึ่งแม่ไปร่วมด้วยทุกครั ง ตัวอย่างกรณีของนายเอ็น  น้าสาวไปประกันเยาวชนที่ศาลเด็กและเยาวชนฯ 
“ศาลจะให้รายงานตัว ปฏิบัติธรรม กวาดขยะ” น้ากล่าว  
 ในกรณีของ น.ส.โอ เยาวชนไปท่ีสถานพินิจ 2 ครั ง ครั งแรกไปเจ้าหน้าที่ถามประวัติ แล้วก็แนะน้า
เยาวชนเรื่องท่ีถูกจับ ครั งที่ 2 ที่ไปสถานพินิจ ไปอบรมกับผู้ปกครอง “เจ้าหน้าที่ก็พูดดีแนะน้าเก่ียวกับห้ามท้า
แบบนั นแบบนี สิ่งที่บ่ดี และให้บ้าเพ็ญประโยชน์” ผู้ปกครองกล่าว โดยเยาวชนไปศาลทั งหมด 7 ครั ง ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ศาลก็พูดเกี่ยวกับ “พูดว่าไม่ให้ท้าในสิ่งที่บ่ดี”  

ส้าหรับนายคิว เยาวชนไปศาลทั งหมด 2 ครั ง ได้เข้าไปข้างในศาล และรับฟังศาลพูด ในขณะที่ไปที่
สถานพินิจเยาวชนได้เข้าอบรม ท้าความสะอาด เจ้าหน้าที่ถามประวัติ อบรมเรื่องเก่ียวกับยาเสพติด การ
ประพฤติตัว ระยะเวลาในการอบรมทั งหมด 1 วัน  

จากกรณีข้างต้น จะพบว่าแต่ละคนมีประสบการณ์การไปที่ศาลและสถานพินิจแตกต่างกันไป ทั ง
จ้านวนครั งและวิธีการในการแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู แต่จะพบว่าจะได้รับแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน 
 
6.6 ความเข้าใจของเยาวชนต่อกระบวนการด าเนินคดี 
 ในการเข้าสู่กระบวนการด้าเนินคดีนั น เยาวชนจะได้รับการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั งท่ีสถานี
ต้ารวจ ศาล และสถานพินิจ โดยเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารและชี แจงข้อกฎหมาย ซึ่งในแต่ละกรณีก็ได้รับทราบ
ข้อมูลมากน้อยแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่สถานพินิจให้ความเห็นว่า เยาวชนบางคนไม่ใส่ใจที่จะฟังจึงอาจจะไม่
ทราบข้อมูลหรือไม่สนใจที่จะสอบถาม จากกรณีศึกษา พบว่ามีจ้านวน 1 รายที่เลือกไม่ไปศาล เนื่องจากให้
ความสนใจกับการชนไก่มากกว่า ส่วนในกรณีอ่ืนๆ ไปรายงานตัวครบก้าหนด โดยแต่ละกรณีศาลจะให้รายงาน
ตัวมากน้อยแตกต่างกัน แต่รวมจนเสร็จสิ นการด้าเนินคดีจะไม่เกิน 1 ปี ทั งนี  คณะผู้วิจัยตั งข้อสังเกตว่าสถานะ
ครอบครัวอาจจะมีผลต่อผู้ปกครองที่ไม่กล้าสอบถามอะไรจากเจ้าหน้าที่มากนัก ครอบครัวที่ยากจนมักจะรับ
สภาพและไม่รู้ว่าจะต้องท้าอะไรต่อ ส้าหรับผู้ปกครองบางรายอาจจะมีประสบการณ์การด้าเนินคดีในกรณีของ
เยาวชนมาแล้ว จึงท้าให้ทราบขั นตอนต่างๆ และแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
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 ตัวอย่างกรณีของนายสอง เป็นตัวอย่างที่ชี ว่า ครอบครัวไม่มีความรู้เกี่ยวกับคดีมากนัก โดยเคยพา
เยาวชนไปสถานพินิจ  1 ครั ง ในตอนนั นมีผู้ใหญ่บ้านไปด้วย และ ไปศาล 2 ครั ง ใช้เวลาไม่นานมาก ในครั ง
หลังสุดศาลเรียกตัวไป แต่เยาวชนไปเข้าค่าย จึงไม่ได้ไป พ่อกับแม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคดีมากนัก เอกสารทาง
คดีไม่ชัดเจนเมื่อ เจ้าหน้าที่บอกว่า “แล้วๆ” ก็คิดว่าคดีสิ นสุด โดยไม่ได้สนใจตรวจสอบเอกสาร ทั งนี  เยาวชนมี
ความกังวลเกี่ยวกับการด้าเนินคดี ว่าจะไปสมัครรับราชการได้หรือไม่ เพราะเคยติดคดีมาก่อน แต่ก็ไม่ได้มีผู้ให้
ความรู้ในด้านนี   
 
6.7 ความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติของศาลและสถานพินิจ  

ผู้ปกครองของนางสาวเคเห็นว่าแนวทางของสถานพินิจ ในการแก้ปัญหาของเยาวชนเป็นแนวทางท่ีดี 
“คิดว่าดี เพราะตอนถูกจับมีทั งคดียา แต่เจ้าของบ่ได้ถูกคดียา อบรมดี เปิด VDO เด็กติดยาเสพติด ให้ความรู้
เรื่องกฎหมาย อบรมตั งแต่ช่วงเช้า จนถึงเที่ยง แม่เป็นคนพาไปที่สถานพินิจ และแม่ก็เข้าอบรมด้วยกัน” ผู้เป็น
แม่กล่าว  

ตัวอย่างกรณีของนายเอ็น  น้าสาวไปประกันเยาวชนที่ศาลเด็กและเยาวชนฯ “ศาลจะให้รายงานตัว 
ปฏิบัติธรรม กวาดขยะ” น้ากล่าว กระบวการแนวทางของสถานพินิจและศาล “คิดว่าดี ออกมาแล้วก็ย่านได้
เข้าไปอยู่ในสถานพินิจ น้าพาเฮ็ดก็เฮ็ดน้า ตื่นมาใส่บาตรแต่ตีห้า ต้องมีภาพบันทึกไว้ รายงานศาล” “ตอนไปที่
ศาลผู้พิพากษา แนะน้า บอกสอน สิเว้าบ่ม่วนก็คือต้ารวจ ก็ฮู้อยู่ว่าหลานเจ้าของบ่ดี” ไปศาลครั งนี ก็เป็นครั งที่ 
2 “ประสบการณ์ 2 ครั งแล้ว ก็พอได้ฮู้แนวทาง” 

ส้าหรับ น.ส.โอ เยาวชนได้ไปที่สถานพินิจ 2 ครั ง ครั งแรกไปเจ้าหน้าที่ถามประวัติ แล้วก็แนะน้า
เยาวชนเรื่องท่ีถูกจับ ครั งที่ 2 ที่ไปสถานพินิจ ไปอบรม ผู้ปกครองกล่าวว่า “ก็พอใจ ถือว่าดี แต่กระบวนการ
ของศาลเยอะไป น่าจะให้ไปสักประมาณ 2 ครั ง”  

 ส้าหรับผู้ปกครองของนายคิว มีความรู้สึกว่า การอบรมของสถานพินิจสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้
แค่บางคนที่ไม่ได้ตั งใจท้าผิด “คงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้แค่บางคน เด็กบางคนออกมาก็ยังเหมือนเดิม” 
เยาวชนและผู้ปกครองท้ากิจกรรมที่สถานพินิจ ตั งแต่เช้าจนถึงค้่า ผู้ปกครองเห็นว่าการไปสถานพินิจ 2 ครั งคิด
ว่ามีความเหมาะสม คือ ครั งแรกไปสอบประวัติของครอบครัวก่อนที่จะพบเจ้าหน้าที่สถานพินิจมีจดหมายจาก
ทางสถานพินิจส่งมาที่บ้านให้ไปอบรม 

 
6.8 มุมมอง ทัศนคติ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังการถูกจับกุมและระหว่างอยู่สถานพินิจ 
 การถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ต้ารวจ การเข้าไปอยู่ที่สถานีต้ารวจและถูกสอบปากค้าท่ีสถานีต้ารวจเป็น
เวลานาน การหาเงินและหาผู้มาประกันตัวทั งได้ประกันในวันเดียวที่ถูกจับกุมบ้างและไม่ได้รับประกันในวันถูก
จับกุมบ้าง การถูกส่งตัวเยาวชนไปท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว การต้องเข้าสู่กระบวนสืบเสาะข้อเท็จจริง ณ 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กโดยใช้เวลาค่อนวัน รวมทั งการต้องเดินทางไปมาระหว่างบ้านพักของเยาวชนที่อยู่
ห่างจากอ้าเภอเมือง กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวรวมทั งสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก อยู่บ่อยๆ เงื่อนไข
เหล่านี ส่งผลให้เยาวชนปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการเล่นการพนัน การปรับความคิดและพฤติกรรมต่อการพนันไป
มาก ดังรายละเอียดต่อไปนี  
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 6.8.1 เสียเวลาในการด าเนินชีวิตของตนและผู้ดูแลเยาวชน 
เยาวชนจ้านวนมากที่ถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการของต้ารวจ ศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั ง

กระบวนการสืบเสาะข้อเท็จจริงโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กมีความเห็นว่าเป็นการเสียเวลามากในการ
ด้าเนินชีวิตแทนที่จะได้เอาเวลาที่เข้าสู่กระบวนการต่างๆ เหล่านี ไปท้ามาหากินสร้างรายได้ ดูแลครอบครัว 
หรือเรียนหนังสือ เช่นกรณีนางสาวเอ ซึ่งอยู่ระหว่างตั งครรภ์ด้วย ซึ่งเธอเดินทางมากับป้าของเธอ เธอเล่าว่า 
เธอมาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกับป้า และขณะที่ใช้เวลาเกือบทั งวันที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เธอมี
ความคิดกังวลขณะนั่งรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพราะป้าของเธอมีลูกเล็กที่ต้องให้สามีดูแลซึ่งสามีก็มีงานมาก
เพราะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เธอเป็นห่วงลูกเล็กๆ ของเธอป้าและป้าก็กังวลเรื่องดังกล่าวเช่นกันและกังวลเรื่อง
การใกล้เวลาคลอดลูกของเธอด้วย และป้าของเธอได้เล่าให้กับคณะผู้วิจัยฟังว่าการที่ต้องเสียเวลามาสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กบ่อยๆ ซึ่งเสียเวลาและเงิน ท้าให้ป้าตัดสินใจว่าจะต้องเลือกทางออกท่ีคิดว่าเหมาะสมกับ
สภาพครอบครัวของป้าด้วยเพราะเยาวชนอยู่ในความดูแลของป้า ซึ่งป้าของเธอมีทางเลือกสองทางคือหนึ่ง มา
รายงานตัวและบ้าเพ็ญประโยชน์กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และสอง มารายงานตัวตามท่ีศาลนัดและให้
ศาลตัดสิน ป้าของเธอเลือกทางเลือกที่สอง คือยอมขึ นศาลเพ่ือให้ศาลตัดสิน เพราะจะได้ไม่ต้องมาบ่อย เพราะ
และเป็นห่วงหลานสาวที่ก้าลังใกล้คลอด เยาวชนและป้าที่ดูแลเยาวชนเห็นว่าการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
ท้าให้เสียเวลาและงบประมาณการเดินทาง 

 
6.8.2 ท าให้พ่อแม่เสียใจ เสียเงิน เสียเวลาเรียน ได้รับบทเรียน กลัว ร้องให้ และ เตือนเพื่อนๆ
ไม่ให้เล่น 

 การเล่นการพนันและถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายท้าให้เยาวชนส้านึกว่าท้าให้พ่อแม่
เสียใจ เสียเงินและเสียเวลาเป็นอย่างมาก เช่น กรณีนายอี ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แม่ของเยาวชน แม่ของ
เยาวชนเล่า “ครั งแรกแม่บอกว่าจะบ่ประกันตัว ดัดนิสัยให้มันนอนในห้องขังจักคืน อี ก็ไห้ร้องย่านแม่กับพ่อบ่
ประกัน” แม่เล่าต่อว่า “ถ้าบ่ติดว่าต้องไปโรงเรียนว่าจะไม่ประกัน จะให้อยู่ในห้องขังให้ดัดนิสัย” ตอนที่ถูกจับ
อยู่ในห้องขังเยาวชนร้องไห้ออกมาเพราะผู้ปกครองขู่ว่าจะไม่มาประกันตัว แตผู่้ปกครองก็ต้องประกันตัวลูก
ออกมาเพราะความรักลูก แต่แม่เสียใจมากท่ีลูกถูกจับเพราะท้าผิดกฎหมาย  ซึ่งการถูกจับครั งนี ยังท้าให้ต้อง
เสียทั งเงิน เสียทั งเวลาของแม่พ่อ และเวลาเรียนของลูก เพราะพ่อแม่และลูกต้องเดินทางไปรายงานตัวตามที่
ศาลนัดทุกครั ง ดังที่แม่กล่าวว่า “ก็เสียใจ มันยาก ไปหลายครั ง เสียเวลาเรียน เทียวไปหลายครั ง” นอกจากนี 
ผู้ปกครองของเยาวชนแสดงความเห็นต่อเงินประกันว่า หากจ้านวนเงินประกันคดีการพนันสูงกว่านี  คือมากว่า 
3,000 บาท คนก็จะไม่กล้าเล่น และไม่อยากเล่น แต่อย่างไรก็ตาม ส้าหรบัคนจนแล้ว จ้านวนเงินประกัน 3,000 
บาทก็ถือเป็นเงินจ้านวนที่มากพอสมควร ดังนั นแม่ของนายอี จึงได้ย ้ากับนายอีมาตลอดคือไม่อยากให้ลูกไปท้า
สิ่งผิดกฎหมายอีกและอยากให้นายอีตั งใจเรียน ดังที่แม่ของนายอีพูดว่า “บักหล่าอย่าเฮ็ดแนวบ่ดีเด้อ”  ส่วน
เยาวชนเองได้เล่าว่าถ้าหลุดพ้นจากคดีการพนันแล้วจะไม่กลับไปเล่นการพนันอีกเลย โดยเยาวชนได้กล่าวว่า 
“เห็นเพื่อนเล่นก็จะไม่เล่นอีกแล้ว” 

ส้าหรับกรณีของนายเอฟ เล่าว่าหลังจากการถูกจับด้วยคดีพนัน เยาวชนส้านึกผิดเพราะเป็นเรื่องท่ีไม่
ดีมาก สร้างความยุ่งยาก เสียทั งเงินเสียทั งเวลาและอับอาย และขณะนี หากเห็นเพ่ือนคนไหนเล่นเยาวชนก็จะ
เตือนบอกให้เพ่ือนระวัง เดี๋ยวจะถูกจับเหมือนเยาวชนโดยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือนักเรียนนักศึกษาต้ารวจ
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ก็จับทั งนั น โดยกล่าวว่า “เซาเล่นเสียทั งเงิน เสียทั งเวลา ถ้าเห็นหมู่เล่นก็บอกหมู่ให้ระวัง” ซึ่งหลังจากเอฟท่ีถูก
จับ ได้มีเพ่ือนๆ รุ่นพ่ีทราบข่าวก็มาถามว่าเป็นยังไงบ้าง เช่น บางคนถามว่า “เขาถามว่าถูกจับคดีหยังบอกว่า
คดีไพ่ เขาก็หัวเราะ” “พวกถูกคดีใหญ่ๆ ก็มาหัวเราะให้” เช่น คดียา คดีปืนฯ นอกจากการถูกเพ่ือนหัวเราะ
เยาะเรื่องการถูกจับด้วยคดีไพ่ซึ่งเพ่ือนๆ และพ่ีๆ เห็นว่าเป็นคดีเล็กๆ น้อยๆ เมื่อเทียบกับคดียาเสพติดหรือคดี
ปืน นายเอฟยังถูกเจ้าของหอพักให้ย้ายออกจากหอเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับหอพักนอกจากนี ยังมีกรณี
ของนายจี หลังจากที่ถูกจับก็รู้แล้วว่าท้าให้แม่เสียใจต่อจากนี ก็คงเลิกเล่น เพราะกลัวถูกจับอีกรอบที่สอง  และ
เยาวชนจะเตือนเพ่ือนๆ เวลาเห็นเพื่อนเล่นพนันเกี่ยวกับความยุ่งยากที่ตามมาหากถูกจับด้าเนินคดีเพ่ือนๆ 
ของเยาวชนไม่เคยเล่นพนันกันมาก่อน เพ่ิงจะมาเริ่มเล่นได้ไม่นานเพราะส่วนใหญ่แล้วเยาวชนและเพ่ือนๆ มัก
ใช้เวลาว่าง  ซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ แต่งรถ หรือไม่ก็จะเล่นกีตาร์ เยาวชนกล่าวว่า “ระวังต้ารวจเด้อ ผมโดน
มาแล้ว นอนดมเหล็ก”  

ส่วนนายไอ ที่ถูกจับคดีเล่นการพนันมาด้วยกันเล่าคล้ายกับนายเอฟเช่นกัน เขาเล่าว่าจะไม่เล่นการ
พนันอีก เพราะการถูกด้าเนินคดีท้าให้เห็นผลเสียมากมายจนกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ นอีก
เพราะเขาและครอบครัวก็เสียทั งเงินและเวลาและมักจะเตือนเพื่อนๆ ในกลุ่มเดียวกันไม่ให้เล่นการพนัน ถ้า
เห็นเพื่อนเล่นก็จะเตือน เพราะกลุ่มเพ่ือนก็ยังเล่นการพนันกันอยู่แม้จะเตือนก็ตาม เช่น เขามักจะบอกเพ่ือนว่า 
“ระวังได้ไปนอนดมเหล็ก” พร้อมอธิบายถึงการถูกจับกุมและขั นตอนต่างๆที่เก่ียวข้องให้เพ่ือนๆฟังเสมอ ส่วน
นายเจ มีวิธีการหลีกเลี่ยงการเข้าถึงการพนันหลังจากที่มีบทเรียนการถูกด้าเนินคดีมาก่อน เขาเล่าว่าถ้า
เยาวชนหรือใครก็ตามก้าลังเล่นการพนันบริเวณใกล้เคียงที่ตนอยู่ เยาวชนจะเดินออกไปให้ไกล ดังที่เขากล่าว
ว่า “เห็นเขาเล่นไพ่อยู่ตรงนั น กะบ่ย่างไปใกล้ บ่เข้าไปยุ่ง" เพราะเยาวชนได้เรียนรู้แล้วว่าถึงแม้เยาวชนไม่ได้
ร่วมเล่นการพนัน แต่ถ้าอยู่ใกล้บริเวณท่ีมีบุคคลเล่นการพนัน เยาวชนก็จะถูกจับมาด้าเนินคดีไปด้วย เนื่องจาก
เยาวชนถูกจับเพราะเข้าไปนั่งกินกล้วยแขกในวงไพ่ จึงถูกจับมาด้าเนินคดีเหมือนคนอ่ืนๆที่เล่นการพนันจริงๆ 
พ่อของเยาวชนเคยตักเตือนเยาวชนหลายครั งในเรื่องนี เช่นกันและสั่งห้ามไม่ให้เยาวชนเข้าไปอยู่ใกล้บริเวณท่ีมี
คนเล่นไพ่ หรือท้าผิดกฎหมายอ่ืนๆ โดยพ่อกล่าวว่า "อย่าไปใกล้เขา ยามเวลาเขาเล่นไพ่ เวลา เจ้านาย (ต้ารวจ) 
มา ถึงจะบ่ได้เล่นแต่อยู่ในรัศมีวงไพ่ เขาก็จับไปหมด"  

กรณเีด็กหญิงวี หลังจากถูกจับด้าเนินคดีแล้วกล่าวว่าจะเลิกเล่นการพนันเพราะหลังจากที่เยาวชนถูก
จับ เยาวชนมีความเครียด ส่วนพ่อของเยาวชนได้เล่าถึงความรู้สึกที่ลูกสาวถูกจับว่ามีความล้าบากใจ และ
เสียเวลาท้างาน เสียเงินเดินทางมาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กมากมายและเป็นห่วงเรื่องการเรียนของลูกสาว 
แต่วันที่ลูกสาวถูกจับ พ่อไม่ได้ดุด่า แต่ได้สั่งสอนและตักเตือนโดยพูดว่า “ทีหลังอย่ามาเล่นให้อยู่บ้านท้างาน
ช่วยแม่” และลูกสาวได้ให้สัญญาว่าจะไม่เล่นการพนันอีก ดังที่ลูกสาวกล่าวว่า “หนูสิจ้าไว้ สิบ่เล่นอีก” พ่อของ
เยาวชนเล่าต่อว่า หลังจากถูกจับมาแล้วท้าให้ยุ่งยากล้าบาก เพราะการมาตามนัดของสถานพินิจและคุ้มครอง 
ลูกสาวของตนก็ต้องขาดโรงเรียนทุกครั ง ดังที่พ่อของเยาวชนกล่าวว่า “ให้ลูกสาวไปลาครู แต่ไม่ได้บอกว่าลูก
ถูกจับ แต่ครูก็น่าจะรู้เรื่อง”  

กรณีของนางสาวเค เล่าว่าระหว่างที่ถูกจับกลัวมากและร้องให้เสียใจ เยาวชนพูดว่า “ย่าน จนร้องไห้
ตอนถูกต้ารวจจับ”และระหว่างอยู่ห้องขังพ่อของเยาวชนไปนอนเฝ้าหน้าห้องขัง หลังจากท่ีเยาวชนออกมา
ห้องขังแล้วและเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กพ่อกับแม่ก็ห้ามไปเล่นอีกโดยพูดกับเยาวชน
ว่า “อย่าไปเล่นอีกเด้อ” ซึ่งระหว่างที่เยาวชนอยู่ระหว่างการสืบเสาะข้อเท็จริงและได้รับความรู้และการอบรม



100 
 

จากหน่วยงานดังกล่าวท้าให้เยาวชน เห็นว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีและเยาวชนตัดสินใจเลิกเล่นการพนันและไป
ช่วยป้าท้างานเช่น ขายผักที่ตลาดนัดดีกว่าเพราะได้รายได้จากการช่วยงานป้าขายของ ดังที่เยาวชนกล่าวว่า 
“บ่ไปเล่นก็ไปขายของอยู่ตลาดช่วยป้า ป้าให้วันละ 100 บาท” หรือกรณีนางสาวโอ ให้ความเห็นว่า
กระบวนการขึ นศาลท้าให้เยาวชนคิดได้และมีส้านึกดังที่เยาวชนพูดว่า “คิดว่าท้าให้เด็กได้ส้านึก และเป็นการ
อบรมเด็ก” และภายหลังจากที่เยาวชนออกมาจากกระบวนการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วเยาวชนได้
เลิกเล่นการพนัน ซึ่งเยาวชนได้เล่าย้อนความหลังให้ฟังว่าขณะที่เยาวชนถูกขังอยู่ในโรงพักตาและยายของ
เยาวชนไปนอนเฝ้าที่ห้องขัง  “ตายายและน้าสาวไปนอนเฝ้าหน้าห้องขัง หอบหมอนหอบสาดไปนอนหน้าห้อง
ขัง” ท้าให้เยาวชนมีความรู้สึกเสียใจมากและเม่ือได้เข้าสู่กระกระบวบการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กยิ่ง
ท้าให้เยาวชนส้านึกมากยิ่งขึ นและไม่กลับไปเล่นการพนันอีก   

 
6.8.3  คิดถึงลูก แม่ และครอบครัว ส านึกผิด ไม่อยากท าผิดซ้ าอีก และความฝันในอนาคต 

 มีบางกรณีท่ีเยาวชนถูกจับเพราะกระท้าความผิดซ ้าในคดีอ่ืนๆ เช่น ยาเสพติดหลังจากที่เคยถูกจับกุม
คดีการพนันและเข้าสู่กระบวนการของต้ารวจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก รวมทั งกระบวนการศาล และต่อมา
ต้องเข้ามาอยู่ในสถานแรกรับของสถานพินิจและกระบวนการศาลอีกครั งเพราะกระท้าผิดซ ้า ระหว่างที่
เยาวชนต้องอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นระยะเวลาหนึ่ง ท้าให้เยาวชนมีส้านึกและอารมณ์บางอย่าง
เกิดขึ น เช่น มีความรู้สึกคิดถึงลูก (กรณีที่เยาวชนมีลูกแล้ว) คิดถึงแม่และครอบครัวที่เคยอยู่ด้วยกัน เช่น จาก
การสัมภาษณ์ นายบี ในวันที่คณะนักวิจัยได้รับอนุญาตให้เข้าไปสัมภาษณ์เยาวชน ณ สถานพินิจ เยาวชนเล่า
ว่า การเข้ามาท้ากิจกรรมและได้เข้ามาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กท้าให้เยาวชนได้ออกก้าลังกาย ได้ผ่อน
คลาย ท้าให้รู้สึกไม่อยากกลับไปท้าผิดซ ้า และช่วงที่ถูกจับจากคดีล่าสุด (เสพยาบ้า) ขณะนั นเยาวชนตั งใจจะ
เลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายแล้ว แต่ยาบ้าที่เยาวชนเสพเข้ายังมีผลท้าให้ปัสสาวะของเยาวชนเป็นสีม่วงขณะ
ต้ารวจเข้าตรวจค้นและเอาปัสสาวะของเยาวชนไปตรวจ ดังที่เยาวชนพูดว่า “ฉี่ (สีม่วง) มันยังไม่หมด (ยังเป็น
สีม่วง)”   

เยาวชนเล่าต่อว่า ระหว่างที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เยาวชนถึงบ้าน แม่ และลูกชายของ
เยาวชน และสะท้อนว่า การอยู่ข้างในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกับอยู่ข้างนอกให้ความรู้สึกแตกต่างกันมาก
เพราะการอยู่ข้างนอกได้ท้ากิจกรรมกับลูกและกับเพ่ือนสนิทหลายอย่าง เยาวชนพูดว่า “หลังจากพ้นโทษครั ง
นี ไป แม่และพ่ีสาวของเยาวชนจะพาเยาวชนไปออกยา (เข้ากระบวนการเลิกยาเสพติด) ณ วัดป่าใหญ่ จะ
สาบานต่อหลวงพ่อ และจะพาไปอยู่กับพ่ี” เยาวชนเล่าต่ออีกว่าครั งแรกท่ีเล่นการพนันเยาวชนไม่คิดว่าผิด
กฎหมายโดยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่หลังจากที่เยาวชนถูกจับ เยาวชนจึงได้รู้ว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิด
กฎหมายและผิดต่อตัวเอง  หากเยาวชนสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ในภายภาคหน้า เยาวชนยืนยันว่า
จะไม่กลับมาอยู่สถานพินิจอีก โดยมีความตั งใจในอนาคตข้างหน้าคืออยากมีร้านซ่อมรถเป็นของตัวเอง ดังที่
เยาวชนพูดว่า “เปิดร้านซ่อมรถ เพราะชอบซ่อมรถและแต่งรถอยู่แล้ว” 
 

6.8.4 เสียดายและเสียใจที่ไม่ไปรายงานตัวต่อศาลเพราะไม่ทราบว่าจะช่วยให้คดียุติตามก าหนด 
 จากการศึกษาพบว่ามีหนึ่งกรณีท่ีเยาวชนไม่ทราบว่าผลพวงที่ตามมากรณีไม่ไปรายงานตัวต่อศาลจะ
ท้าให้คดีไม่สิ นสุดและน้ามาซึ่งความยุ่งยากตามมาและเสียเวลามากขึ นไปอีก เช่น กรณีของนายดี เยาวชนได้
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ผิดนัดศาลและหลบหนี โดยไม่ยอมไปรายงานตัวต่อศาลตามวันเวลาที่ก้าหนดมา เยาวชนบอกว่า "ขี เกียจขึ น
ศาล” ทั งท่ีพ่ีสาวได้พยายามบอกให้เยาวชนไปรายงานต่อศาลตามก้าหนด แต่เยาวชนได้บอกปฏิเสธ โดยคิดไป
เองว่า การที่ไม่ไปรายงานตัวต่อศาลคงไม่มีปัญหาอะไรมากมาย นอกจากนี เหตุผลส้าคัญกว่านั นคือเหตุที่
เยาวชนไม่ไปซึ่งวันที่ศาลนัดรายงานตัวเพราะเยาวชนต้องการเงินจากการไปพนันชนไก่ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่
ส้าคัญมากและเป็นวันเดียวกันกับที่เยาวชนต้องไปรายงานตัวต่อศาล เยาวชนเล่าว่าวันที่ไปพนันเล่นไก่ชน 
เยาวชนได้เงินจากการพนันชนไก่ มากถึง 5,000 บาท ซึ่งเป็นจ้านวนมากซึ่งก่อนน้าไก่ไปพนันชนกัน เยาวชน
มั่นใจมากว่าไก่ชนตนจะชนะ ดังที่เยาวชนพูดว่า "มั่นใจว่าเลี ยงไก่ดี มั่นใจว่าต้องชนะ"  ต่อมาภายหลังเยาวชน
เสียใจมากเมื่อรู้ว่าคู่คดีเยาวชนคนอ่ืนที่ถูกจับมาพร้อมเยาวชนด้วยคดีการพนันนั น บัดนี ศาลได้ตัดสินคดีของ
เยาวชนคนนั นไปแล้วโดยใช้มาตรา 132 ซึ่งเขาได้ไปรายงานตัวครบตามท่ีศาลก้าหนด และศาลตัดสินเพียงให้
เยาวชนคนนั นได้รับการคุมประพฤติสามเดือนโดยการควบคุมของครอบครัว และมารายงานตัวตามท่ีศาล
ก้าหนดเป็นระยะเท่านั นซึ่งเมื่อครบก้าหนดแล้ว ศาลได้สั่งยุติคดีของเยาวชนคนนั นทั งที่ถูกจับด้วยคดีการพนัน
มาพร้อมกันและศาลได้คืนเงินประกันตัวให้เยาวชนคนนั นไปแล้วด้วย เยาวชนจึงเล่าด้วยน ้าเสียงเสียดายและ
เสียใจว่า "เสียดายที่ไม่ได้ไปรายงานตัว ผิดนัดศาล ถูกริบเงินประกัน" 

 
6.8.5 ความกังวลในอนาคตข้างหน้าเกรงว่าจะส่งผลต่อการสมัครรับราชการ 

 จากกรณีศึกษาทั งหมดพบว่า มีเยาวชนหนึ่งนายที่มีความกังวลว่าหากตนต้องการสมัครงานราชการ
ในอนาคตอาจจะท้าให้ไม่มีสิทธิ์สมัครและรับราชการเพราะเคยติดคดีการพนัน เช่น นายสองที่เป็นนักเรียน 
และพ่อและแม่ของนายสองเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคดีมากนัก และไม่เข้าใจเอกสารเกี่ยวกับทางคดีเท่าท่ีควร
ในเรื่องการมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิการรับราชการของลูกที่เคยมีประวัติการมีคดีการพนัน  
  
 6.8.6 ยังไม่แน่ใจว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง 

จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเยาวชนบางท่าน มีความเห็นว่า แม้ว่าเยาวชนจะเคยถูกจับและมี
ประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการของต้ารวจ ศาล และสถานพินิจก็ตาม การที่เยาวชนได้รับการอบรมและ
ควบคุมความประพฤติมิได้หมายความว่าเยาวชนทุกคนจะไม่กลับไปเล่นการพนันอีก ดังเช่นผู้ปกครองท่าน
หนึ่งพูดว่า “คงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้แค่บางคน เด็กบางคนออกมาก็ยังเหมือนเดิม” เนื่องจากในหลายชุมชน
ที่เยาวชนที่เคยถูกจับยังมีแหล่งเล่นการพนันเหมือนเช่นเดิม ซึ่งผู้ใหญ่และบุคคลใกล้ชิดรวมทั งกลุ่มเพ่ือนของ
เยาวชนยังคงเล่นการพนันกันอยู่บ่อยครั ง 
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บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

งานวิจัยชิ นนี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนันและเข้าสู่
กระบวนการด้าเนินคดีซึ่งมีสถานพินิจเป็นหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ เกิดขึ นจากการเห็นปรากฏการณ์การเล่นการ
พนันของเยาวชนในพื นที่ภาคอีสานและมีสถิติการที่การถูกจับกุมที่ต่อเนื่องและต้องเข้าสู่ด้าเนินการตาม
กระบวนการของต้ารวจ ศาลเยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใช้วิธีการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนจ้านวน 30 คน เป็นการสัมภาษณ์เยาวชนและ
ครอบครัวของเยาวชนจ้านวน 22 กรณีส่วนอีก 8 กรณีใช้ข้อมูลเอกสารจากการสืบเสาะข้อเท็จจริงที่คณะผู้วิจัย
ได้รับอนุญาตจากสถานพินิจ โดยเน้นท้าความเข้าใจบริบทที่เป็นเงื่อนไขท่ีท้าให้เยาวชนเล่นการพนัน 
พฤติกรรมการเล่นการพนัน การรับรู้เกี่ยวกับการพนัน ขบวนการทางกฎหมายของเยาวชนหลังจากถูกจับ 
ได้แก่ กระบวนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกระบวนการทางศาล เช่น การใช้มาตรการ
พิเศษเพ่ือคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน ค้าถามหลักของการวิจัยคือ เหตุใดเยาวชนในอีสานตอนล่างจึงมี
สถิติถูกด้าเนินคดีพนันและเข้าไปอยู่ในสถานพินิจอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติดังกล่าวไม่ลดลงแต่อย่างใดในช่วงสี่
ห้าปีที่ผ่านมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีการอย่างไรในการจัดการรับมือและแก้ไขปัญหาภายหลังเยาวชน
ถูกด้าเนินคดีเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการติดพนัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  

1) เพ่ือศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการเล่นพนัน บริบทแวดล้อมและเงื่อนไขที่ท้าให้วัยรุ่นเกิดแรงจูงใจใน
การเล่นพนัน จนกระทั่งถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการด้าเนินคดี 

2) เพ่ือศึกษาการด้าเนินงานและบทบาทของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ทั งระหว่างที่อยู่ในกระบวนการด้าเนินคดีและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของวัยรุ่นหลังเสร็จสิ นคดี 

3) เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของวัยรุ่น 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 

7.1.1 ลักษณะการเล่นการพนันและบริบทแวดล้อมต่อการเล่นพนันของเยาวชน 
 1) เยาวชนที่ถูกจับกุมจากคดีการเล่นการพนันที่เป็นกรณีศึกษาทีอ่าศัยอยู่ในชนบท พ่อแม่ท้าอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้าง บางส่วนค้าขาย ส่วนเยาวชนที่อยู่ในเขตเมืองมีพ่อแม่รับราชการและค้าขาย ส่วนใหญ่
เยาวชนไม่ได้มีครอบครัวและบุตร มีเพียงส่วนน้อยเท่านั นที่เยาวชนมีครอบครัวและบุตร เยาวชนส่วนมาก
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ รองลงมาคืออยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะพ่อแม่หย่าร้างกัน และมีส่วนน้อยที่เยาวชนอาศัย
อยู่กับญาติ ส่วนสาเหตุที่เยาวชนถูกจับกุม ได้แก่ หนึ่ง สายลับแจ้งต้ารวจเพราะหวังรางวัล สอง เยาวชนมี
อาการส่อพิรุธระหว่างต้ารวจเข้ามาในพื นที่ สาม ส่งเสียงดังขณะเล่นการพนันและมีคนแจ้งต้ารวจมาจับ และสี่ 
ต้ารวจออกตรวจพื นที่เสี่ยงยาเสพติด  
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2) บริบทและสภาพแวดล้อมของเยาวชนและความเป็นสังคมชนบทสมัยใหมเ่ป็นเงื่อนไขส้าคัญให้
เยาวชนก้าวเข้าสู่พื นที่ของการพนัน ในบางชุมชนมีวัฒนธรรมการเล่นพนันที่ฝังตัวอยู่ในชุมชนอีสาน เช่น เล่น
ในงานศพ เป็นต้น ความเอาใจใส่ของครอบครัวที่น้อยลงเนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองท้างานนอกพื นที่ และบาง
คนส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือในเมืองและอยู่ประจ้าหอพัก เงื่อนไขเหล่านี คือส่วนส้าคัญมากท่ีสุดมากกว่า
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจคืออยากได้เงินจากการเล่นการพนัน เป็นเงื่อนไขผลักดันให้เยาวชนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การพนันทั งโดยการเข้าไปเล่นการพนันโดยตรงและการเข้าไปอยู่ในพื นที่ที่ก้าลังมีบุคคลที่เป็นทั งวัยรุ่นด้วย
กันเองและผู้ใหญ่ก้าลังการพนัน เงื่อนไขเหล่านั นได้แก่เง่ือนไขทางกายภาพที่เอื ออ้านวยที่เป็นที่พบปะสังสรรค์ 
ได้แก่ กอไผ่ที่ร่มรื่นมีร่มเงาภายในหมู่บ้าน  กระท่อมกลางทุ่งนา ทุ่งนาในหมู่บ้าน ภายในบ้านตัวเอง หลังบ้าน
ตัวเอง หอพักนักศึกษา ป่่าละเมาะหลังบ้านของญาติ  บ้านของเพ่ือนบ้านในหมู่บ้าน บ้านของเพ่ือนแม่ใน
หมู่บ้านอื่น ใต้ต้นไม้บริเวณทุ่งนาในหมู่บ้าน โต๊ะสนุกเกอร์ ลานมันในหมู่บ้าน สี่แยกในเมือง งานศพ ศาลาใน
วิทยาลัย และบ้านเจ้ามือ ส่วนกรณีพื นที่เมืองพบว่าเยาวชนที่เข้ามาเรียนในเมืองสามารถเล่นการพนันได้ง่าย 
เช่นเล่นในหอพัก ร้านเกม สถานศึกษาหรือตามร้านต่างๆรวมทั งข้างถนนหรือสี่แยก 

3) เงื่อนไขทางสังคมมีส่วนผลักดันให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันได้ง่าย เพราะ  หนึ่ง การอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลในครอบครัวใกล้ชิดเล่นการพนัน เช่น พ่อ แม่ หรือญาติพ่ีน้อง สอง ความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเพ่ือนและรุ่นพี่ที่เล่นการพนัน เช่น เพ่ือนชวนเล่น ชวนเพื่อนเล่น หรือรุ่นพี่ชวนเล่น สาม สถานะ
ความเหนือกว่าของผู้ใหญ่ เช่น การใช้ให้ไปซื อหวย สี่ การใช้เวลาว่างเล่นพนันเพื่อความสนุกเพราะไม่เรียน
หนังสือ ห้า สภาพแวดล้อมที่เอื อที่ท้าผิดกฎหมายอื่นเช่นแหล่งระบาดของยาเสพติด และหก การขาดการเอา
ใจใส่จากพ่อแม่และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การอยากได้ค่าจ้าง อยากได้เงินหรือมีรายได้เพ่ือใช้จ่ายส่วนตัว 
และความยากจน โดยทั งสามเงื่อนไขมีความเชื่อมโยงกันกล่าวคือ การที่เยาวชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแหล่ง
การเล่นการพนัน และคนที่เล่นการพนันที่เป็นผู้ใหญ่หรือเพ่ือนของเยาวชนมีประสบการณ์การเล่นการพนันคือ
กลุ่มคนที่เยาวชนมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับเยาวชน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ลุง พ่ีๆและญาติรวมทั ง
ผู้ใหญ่ที่เยาวชนรู้จักแต่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งคนเหล่านี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นการพนันของเยาวชนไม่โดยตรงก็
โดยอ้อม นอกจากนี เยาวชนบางกลุ่มยังต้องการเล่นการพนันเพื่อหวังรายได้มาใช้จ่ายส่วนตัวเพราะฐานะของ
พ่อแม่ไม่ดี 

4) การพนันที่เยาวชนเล่นและถูกจับมีหลากหลายประเภท การพนันที่เยาวชนเล่นมากที่สุด คือ  
การเล่นไพ่ ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ไพ่กบด้ากบแดง ไพ่คอยคู่ ไพ่แปดเก้า ไพ่ป๊อกเด้ง ไพ่ป๊อกแปด ไพ่รัมมี่ ไพ่
ตักเต ไพ่สเตอร์ ไพ่แคง และไพ่ผสมสิบ และบางคนเล่นสลากกินรวบ เบี ยโบก สนุกเกอร์ ทายผลฟุตบอล มวย
ตู้ น ้าเต้าปูปลา ไฮโล ชนไก่และโดมิโน ส่วนใหญ่เยาวชนเล่นการพนันกลางวันและถูกจับในช่วงเวลากลางวัน 
ระหว่างเวลาเที่ยงวัน ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น ยกเว้นพนันฟุตบอลและการเล่นในงานศพที่ถูกจับในเวลา
กลางคืน  

5) การเล่นพนันของเยาวชนส่วนมากเล่นเพ่ือความเพลิดเพลินและเป็นการสังสรรค์และเป็น 
วัฒนธรรมการเล่นการพนันของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมากกว่าเน้นการสร้างรายได้ เพราะพบว่ากลุ่มคนที่เยาวชนเล่น
การพนันด้วยมี 5 กลุ่มท่ีล้วนแล้วแต่มีความสนิทสนมคุ้ยเคยใกล้ชิดกันมากกว่า ได้แก่ เพ่ือนรุ่นเดียวกัน เพ่ือน
รุ่นพี่ พ่อแม่และญาติ เพ่ือนบ้าน และ เจ้ามือ โดยพบว่า จ้านวนเงินที่เยาวชนน้ามาเล่นแทบทั งหมดมาจากเงิน
ที่พ่อแม่ให้เยาวชนใช้ส่วนตัวและไปโรงเรียนหรือวิทยาลัย และจ้านวนเงินที่เล่นน้อยที่สุดที่พบคือเล่นครั งละ 2-
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10 บาท (เล่นไพ่ และยกเว้นการพนันบอลที่ใช้เงินมากกว่า) และเสียเงินจากการเล่นพนันไม่เกิน 100 หรือ 200 
บาท และเยาวชนหญิงมักจะใช้เงินในการเล่นการพนันน้อยกว่าผู้ชาย เช่น ครั งละ 2 บาท เป็นต้น ส่วนมากแล้ว
เยาวชนที่เล่นการพนันมักจะเล่นแล้วเสียเงินมากกว่าเล่นแล้วได้เงินเน้นความสนุก จนท้าให้เยาวชนมองว่าการ
เล่นการพนันเป็นเรื่องผ่อนคลายจากการเรียน จึงมักไปเล่นตามสถานที่ต่างๆที่ผู้ใหญ่กว่าร่วมวงกันเล่นการ
พนันกันอยู่แล้ว  เล่นการพนันในหอพักยามหรือศาลาในสถานศึกษาในยามว่างจากการเรียนเพ่ือความ
เพลิดเพลิน เยาวชนจึงมักเล่นการพนันกันบ่อยๆและส่งเสียงดังเฮฮา เพราะพบว่าก่อนที่เยาวชนจะถูกจับกุม
จากการเล่นการพนัน เยาวชนส่วนใหญ่ได้เล่นการพนันมาก่อนหลายครั งแล้วค่อยถูกจับ มีเยาวชนส่วนน้อยที่
ถูกจับในครั งแรกที่เล่นการพนัน  

นอกจากนี ยังพบว่า เยาวชนคิดว่าการเข้าไปอยู่ในพื นที่ที่มีคนก้าลังเล่นการพนันจะไม่ถูกจับเพราะ
ไม่ได้เล่นการพนัน ซึ่งพบว่ามีหลายกรณีมาก ได้แก่ ไปขอเงินขณะแม่ขณะที่แม่ก้าลังเล่นไพ่ นั่งดูคนอ่ืนเล่นเพ่ือ
มีความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย นั่งกินขนมในวงไพ่ บังเอิญเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบตกกระได
พลอยโจน  

6) เยาวชนส่วนมากทราบว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีเยาวชนส่วนน้อยที่เห็นว่าการเล่นการพนัน
เป็นสิ่งไม่ผิดหมาย โดยเยาวชนมองว่าการพนันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นปัญหา 
และการถูกจับด้วยคดีการพนันถือว่าโชคร้ายและคิดว่าตนเอง “ซวย” รวมทั ง คิดว่าตนมิได้ติดการพนันแต่เล่น
เพ่ือความสนุกสนาน และเล่นเพ่ือหวังเงินตอบแทนเล็กน้อย เห็นได้จากจ้านวนเงินที่เยาวชนน้าไปเล่นในแต่ละ
ครั งและจ้านวนครั งที่เล่นที่ไม่มากนักและมาจากเงินที่ผู้ปกครองให้ใช้ในชีวิตประจ้าวัน  

 
7.1.2 กระบวนการเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1) เยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีการพนันช่วงปี 2556-2560 สว่นใหญ่แล้วคดีจะพิพากษาไปแล้วโดยการ

ใช้มาตรา 132 จ้านวน 8 ราย และ มาตรา 86 จ้านวน 4 ราย อีก 3 รายยังไม่ได้ก้าหนดโทษ 4 รายเพียงแต่เสีย
ค่าปรับ และ  1  รายอยู่ระหว่างการหลบหนีไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาล และผู้ที่หลุดพ้นจากคดีส่วนใหญ่ที่เป็น
นักเรียนนักศึกษาจะกลับไปเรียน มีบางรายที่ถูกจับเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจเนื่องจากกระท้าผิดซ ้า
ด้วยคดีอ่ืนๆ ได้แก่ คดีเสพยาบ้าและขายยาบ้า ส่วนคดีเยาวชนที่ท้าผิดกฎหมายค้ามนุษย์ถูกขังในเรือนจ้า
เนื่องจากมีอายุเกินกว่าเยาวชน นอกจากนี เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อได้ด้าเนินอาชีพเพ่ือหารายได้ เช่นท้า
การเกษตรและรับจ้างทั งในและต่างจังหวัด  

2) เยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการศึกษาได้รับการประกันตัวในสองรูปแบบคือ ในชั นพนักงาน
สอบสวนที่สถานีต้ารวจโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานแรกรับ และการประกันตัวที่ชั นศาลซึ่งขึ นอยู่กับดุลย
พินิจของศาลเงินที่เยาวชนใช้ในการประกันตัวก้าหนดไว้ที่ 3,000 บาท บางคนให้ญาติหรือผู้น้าใช้ต้าแหน่งใน
การประกันตัว บางรายใช้เงินประกันตัวระหว่าง 500-5,000 บาท ส่วนกรณีบางรายไม่ได้เยาวชนไม่ได้รับการ
ประกันตัวก็ถูกส่งเข้าสู่สถานแรกรับ 

3) ในการพิพากษาคดีเยาวชนกรณีการพนันนั น ศาลเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรง จึงเลือกใช้มาตรการ
พิเศษแทนการพิพากษาคดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน เช่น ก้าหนดแนวทางให้เยาวชนมารายงานตัว
และบ้าเพ็ญประโยชน์ ส่วนบางกรณีสถานพินิจเด็กและเยาวชนเสนอให้ใช้มาตรา 86 แทนคือท้าแผนการบ้าบัด
ฟ้ืนฟูซึ่งผู้ปกครองต้องเห็นด้วยจึงจะด้าเนินการได้ เงื่อนไขท่ีเยาวชนต้องด้าเนินการอย่างเคร่งครัดในระหว่าง
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ด้าเนินคดี คือต้องไม่กระท้าผิดซ ้า ต้องมารายงานตัวตามเงื่อนไขหรือแนวทางที่ศาลก้าหนด หรือการท้าจิต
อาสาตามที่ศาลก้าหนด เช่น มารายงานตัวตามก้าหนด และ การกวาดขยะ เป็นต้น 

4) ส้าหรับบทบาทหน้าที่ของสถานพินิจในการด้าเนินการด้านคดีเด็กและเยาวชน สถานพินิจจะเป็น
ผู้ด้าเนินการด้านการสืบเสาะประมวลข้อเท็จจริงและก้ากับดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์ 
ตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล ด้าเนินการด้านการควบคุม ดูแล บ้าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ป้องกัน พัฒนา พฤตินิสัย
และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ทั งระหว่างสอบสวน หรือการพิจารณาคดีภายหลังปล่อย รวมถึงด้าเนินการ
ด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ดี ในการด้าเนินคดีใน
กรณีของการพนันนั น สถานพินิจจะด้าเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงโดยใช้แบบสัมภาษณ์รูปแบบเดียวกับ
คดีอาญาอ่ืนๆ และจัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูเสนอต่อศาลและให้เยาวชนปฏิบัติ โดยเยาวชนในบางราย
อาจจะไปรายงานตัวต่อศาลแทนการไปที่สถานพินิจ ซึ่งต่างจากเยาวชนในคดีร้ายแรงอ่ืนที่สถานพินิจมีบทบาท
ในการควบคุมตัวมาก 

อย่างไรก็ดีในการด้าเนินคดีในกรณีของการพนันนั น สถานพินิจจะด้าเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงและ
จัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูเสนอต่อศาลและให้เยาวชนปฏิบัติ โดยเยาวชนในบางรายอาจจะไปรายงานตัวต่อ
ศาลแทนการไปท่ีสถานพินิจ ซึ่งต่างจากเยาวชนในคดีร้ายแรงอ่ืนที่สถานพินิจมีบทบาทในการควบคุมตัวมาก 

5) เยาวชนมีความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการด้าเนินคดีแตกต่างกัน เช่น การรับรู้
ขั นตอนของสถานพินิจ และศาลแม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายละเอียดและขั นตอนต่างๆให้เยาวชนและ
ผู้ปกครองทราบ ซึ่งขึ นกับหลายปัจจัย เช่น การเอาใจใส่ของเยาวชน เพราะให้ความส้าคัญต่อการท้ากิจกรรม
อ่ืนๆมากกกว่าไปรายงานตัวต่อศาลตามนัด นอกจากนี ผู้ปกครองหรือญาติและบางรายก็ไม่เข้าใจกระบวนการ
ด้าเนินคดีก็มิได้ถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สถานพินิจและศาลได้ท้าตามบทบาท
ของหน่วยงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

5) หลังจากท่ีเยาวชนเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจและศาลแล้วพบว่า เยาวชนมีทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นว่าการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีท้าให้เสียเวลาในการด้าเนินชีวิตของตนและ
ผู้ดูแลเยาวชน ส้านึกผิด ไม่อยากท้าผิดซ ้าอีก และรู้สึกเสียดายและเสียใจที่ไม่ไปรายงานตัวต่อศาลเพราะไม่
ทราบว่าจะช่วยให้คดียุติตามก้าหนด ท้าให้พ่อแม่เสียใจ เสียเงิน เสียเวลาเรียน ได้รับบทเรียน กลัว ร้องให้ และ
เตือนเพื่อนๆ ไม่ให้เล่น ยังไม่แน่ใจว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง 
 
7.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากกรณีศึกษา ผู้วิจัยตั งข้อสังเกตุว่า กลุ่มกรณีศึกษาที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ถูกจับกุมด้วยคดี
พนันเพียงเล็กน้อย ไม่ได้เกิดจากการถูกจับกุมในบ่อนหรือจากการวางเดิมพันด้วยวงเงินจ้านวนมากเพ่ือหวัง
เงินรายได้จากการพนัน มีเงินลงทุนในการเล่นต่้า ซึ่งกลุ่มเหล่านี น่าจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมติดพนัน
สังเกตจากพฤติกรรมที่ถูกจับได้ง่ายและไม่มีลู่ทางในการหลบเลี่ยงการจับกุมของต้ารวจ หากแต่กลุ่มที่มี
ความสามารถทั งช้านาญในการเล่นและมีเงินพอสมควรส้าหรับต่อรองก็สามารถหลุดคดีโดยที่ไม่ต้องส่งฟ้อง 
โดยเห็นได้จากมี 1 กรณีจากการสัมภาษณ์ ที่ให้ข้อมูลว่าเพ่ือนที่ถูกจับด้วยกันไม่ได้ถูกด้าเนินคดี คือไม่มีประวัติ
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การจับกุมเลย แต่กลุ่มที่เข้าไปอยู่ในวงพนันที่เป็นบ่อนผิดกฎหมายมีน่าจะเป็นกลุ่มท่ีน่าจะให้ความสนใจในแง่
ของความเสี่ยงต่อการติดพนันมากกว่า  

การเล่นการพนันของวัยรุ่นในพื นที่ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการพนันของเยาวชนอยู่ภายใต้บริบท การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั งชนบทและเมืองในยุคสมัยที่เน้นการปะทะประสานกันทางสังคมในพื นที่ทางสังคม
มากขึ นเพ่ือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั งสังสรรค์ผ่อนคลาย หลายกรณีพบว่าการเยาวชนเล่น
การพนันนั นเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานและเป็นวัฒนธรรมของวัยรุ่น พวกเขาสามารถส่งเสียงดังได้ตามท่ี
ตนต้องการแม้จะได้เงินเพียงน้อยนิดในการพนันในแต่ละครั งที่เล่น อีกทั งเป็นการตอบสนองจิตใจและต้องการ
อยู่กับเพ่ือนมากกว่าเล่นเพื่อหวังรายได้หรือค่าตอบแทนดังที่ Prus (2004) วิเคราะห์การเล่นการพนันว่าเป็น
กิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ ภายใต้วัฒนธรรมเฉพาะ ที่มนุษย์ได้แสดงออกถึงความต้องการทางจิตใจและอารมณ์ท่ี
ได้มีโอกาสในการมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในชุมชนและสังคมของพวกเขา และสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวตนภายใต้บริบททางสังคมของพวกเขา และท้าให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระทั งอาการกิริยาและการ
พูดออกมา ซึ่งการอธิบายการเล่นการพนันจากมุมมองนี แตกต่างไปจากการมองเห็นการเล่นการพนันเชิงที่เป็น
ปัญหาทางสังคมและโครงสร้าง ในท้านองเดียวกัน  Derevensky& Gilbeau (2015)  กล่าวว่า พฤติกรรมการ
เล่นการพนันของวัยรุ่นมีหลายระดับและสามารถต่อเนื่องจากการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน เล่นเพ่ือเข้าสังคม 
เพ่ือความผ่อนคลาย เล่นเป็นบางครั งบางคราวกับเพ่ือนๆ พ่ีๆหรือคนอ่ืนๆ จนถึงขึ นเล่นตลอดเวลาและ
กลายเป็นนักและ ระดับการติดการพนันและมีปัญหาต่างๆทางจิตวิทยา สังคมและเศรษฐกิจตามมา ส้าหรับ
การศึกษานี พบว่า การเล่นการพนันของเยาวชนจนถูกจับและเข้าสู่กระบวนการสถานพินิจและศาลนั นมักเป็น
การเล่นการพนันในระดับเพื่อความสังสรรค์ผ่อนคลายและสนุกสนานมากกว่า นอกจากนี การเข้าไปเล่นการ
พนันถือเป็นผลผลิตจากการมีปฎิสัมพันธ์ของเยาวชนกับคนรอบข้างและการให้ความหมายของเยาชนต่อการ
พนันว่าเป็นสิ่งสนุกท้าให้เกิดการสังสรรค์ในกลุ่มเพ่ือนๆ พี่ๆหรือคนรู้จัก  ดังที่ เสริน  ปุณณะหิตานนท์ (2537) 
กล่าวว่า คนในสังคมมักให้ความหมายทางสัญญลักษณ์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านการกระท้าบางอย่างและปฎิบัติตาม
ความหมายที่สังคมนั นๆสร้างขึ นมา 

นอกจากนี การเล่นการพนันของเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนชนบทที่การพนันเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมพื นบ้าน หรือ เรียกว่าการพนันพื นบ้าน เช่น การเล่นการพนันในงานศพที่เยาวชนเห็นว่าพ่อแม่เล่น
และเม่ือตนเองไปเล่นด้วยพ่อแม่ก็มิได้ห้ามเล่นเพราะพ่อแม่เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งการชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ปฎิบัตกับสืบมา (วิเศษ สุจินพรัหม และ คณะ 2557)  ภายใต้บริบทการด้าเนินชีวิตแบบพื นบ้าน ซึ่ง มีอิทธิพล
ให้เยาวชนเข้าสู่การเล่นการพนันตั งแต่อายุยังน้อย เช่น การมีสถานที่เล่นการพนันรอบๆบ้านและชุมชนจ้านวน
มาก และเงื่อนไขทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเยาวชนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  การมีพ่อแม่ พ่ี น้อง 
ญาติ เพ่ือนรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนรุ่นน้องเล่นการพนัน รวมทั งขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว เช่น พ่อแม่หย่าร้างกัน 
หรือไปท้างานต่างถิ่น และ เยาวชนต้องอาศัยกับญาติ เช่น ปู่ ย่า ยาย หรือ พ่ีสาว เป็นต้น ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา
ให้กับเยาวชน ซึ่งสะท้อนได้จากบทสรุปของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2554) และคงกริษ เล็กศรีนาถและคณะ 
(2555) ที่ชี ว่าปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดที่ท้าให้เยาวชนเล่นและติดการพนันเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบข้างของ
เยาวชน ซึ่งการเล่นการพนันของเยาวชนที่เล่นการพนันและถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจ
และศาลมักมีอายุน้อยและเมื่อสิ นสุดคดีแล้วก็มิได้หมายความว่าเยาวชนทุกคนจะไม่กลับไปเล่นการพนันอีก
อย่างไรก็ดี จากการที่เยาวชนกรณีศึกษาส่วนใหญ่ถูกจับกุมด้วยคดีพนันครั งแรกและเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เล่นพนัน
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เป็นประจ้า ท้าให้ผู้วิจัยตั งข้อสังเกตว่า เยาวชนที่เล่นเป็นประจ้าอาจจะมีความสามารถในการหลบเลี่ยงการ
จับกมุจนไม่ได้ถูกด้าเนินดคี ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดพนันมากกว่ากลุ่มดังกล่าว 

ส่วน Gupta and Pinzon (2012) และ ธีรารัตน์ พันทวี วงส์ธนะเอก (2559) วิเคราะห์ว่าการเล่นการ
พนันตั งแต่อายุยังน้อยมักมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดการพนันได้เมื่อเยาวชนเติบโตขึ นเป็นผู้ใหญ่ 
นอกจากนี การศึกษาครั งนี ยังพบว่าเยาวชนหลายรายที่เข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจและศาลแล้วยังถูก
จับกุมซ ้าแต่ในคดีอ่ืนได้แก่ เสพยาบ้า ค้ายาบ้า และค้ามนุษย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการพนันยังส่งผลให้เยาวชน
ก้าวเข้าสู่อบายมุขและการท้าผิดกฎหมายอื่นๆ (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 2556)  
 พฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการเข้าสู่การเล่นการพนัน เพราะพบว่าเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดี ถูกชักชวนให้
เล่นการพนันหรือเข้าไปใกล้กับพื นท่ีการเล่นการพนันโดยผู้ใหญ่ทั งท่ีเป็นญาติและไม่ใช่ญาติ เพ่ือนรุ่นเดียวกัน
และรุ่นพ่ีของเยาวชน รวมทั งเป็นคนที่เยาวชนนับถือในชุมชนเพราะเป็นเพ่ือนบ้านกัน ซึ่งเยาวชนมิได้ปฏิเสธ
การเล่นแต่อย่างใด ซึ่งการที่เยาวชนถูกชักจูงให้เล่นการพนันได้ง่ายส่วนหนึ่งมาจากการเป็นวัยรุ่นนั่นเอง
กล่าวคือวัยรุ่นมักมีพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่คงท่ี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและฉุนเฉียวง่าย (โยธิน ศันสน
ยุทธ 2533) ด้วยเหตุนี เยาวชนจึงมักถูกชักจูงและกระตุ้นโดยปัจจัยภายนอกได้ง่ายเพราะเป็นวัยที่ขาดความ
ยับยั งชั่งใจ เช่นการเข้าสู่พื นที่การเล่นการพนันและการชวนเล่นการพนันได้ง่าย (สุชา จันทร์เอม 2533)  
 การรับรู้ว่าการพนันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายสามารถส่งผลเสียท้าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่การเล่นการ
พนันที่มากขึ นเมื่อกลายเป็นผู้ใหญ่ได้ จากการศึกษาพบว่าเยาวชนจ้านวนหนึ่งไม่คิดว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมายหากแต่เป็นการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานคลายเครียด และเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนๆ
หรือพ่ีๆมากกว่าหลังจากท่ีไม่เจอกัน หรือการเล่นการพนันในงานศพถือเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (มปป.) และการศึกษาของกาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ และ ธีรโชต ิ
ภูมิภมร (CGS Team 2560) ที่กล่าวว่าเยาวชนมักมีทัศนคติว่าการเล่นการพนันว่าเป็นเครื่องมือผ่อนคลาย
ความเครียดได้ ส่วน วรัญญา ทัศนีย์วงศ์ (2558) เห็นว่าการเล่นการพนันที่เกิดขึ นในพื นที่วัฒนธรรมถือว่าเป็น
ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรมมากกว่า  
 การเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจท้าให้เยาวชนได้เรียนรู้หลายอย่างและมองเห็นพิษภัยของการ
เล่นการพนันมากขึ นและทราบว่าการเล่นและไม่ได้เล่นการพนัน แต่ตัวเองอยู่ในสถานที่ที่มีคนเล่นการพนันถือ
ว่าเป็นการเล่นการพนันเช่นกัน กระบวนการของสถานพินิจถือเป็นการขัดเกลาทางสังคมของเยาวชนในระดับ
หนึ่งเท่านั น เพราะได้อบรมให้เยาวชนได้เห็นผลกระทบและผลเสียที่ตามมาจากกการเล่นการพนันและถูก
จับกุมด้าเนินคดีต่อเยาวชนและครอบครัวของเยาวชน อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเช่นงานของ สุมาลี วงษ์วิทิต 
(2555) ชี ว่าบทบาทของสถานพินิจควรเน้นท้างานเชิงรุกมากขึ น เช่น การสร้างการรับรู้ถึงสิทธิของเยาวชนและ
ครอบครัวในการขอรับการบริการจากภาครัฐ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและติดตามเยาวชนอย่างใกล้ชิด เน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและครอบครัวในการก้ากับติดตามประเมินพฤติกรรมของเยาวชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการจัดการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนัน ส่วน McGregor (2017) เห็นว่ารัฐควรปรับเปลี่ยนมุมมองและ
วิธีการของสถานพินิจจากการควบคุมเป็นศูนย์ที่ท้าหน้าที่เอื ออ้านวยให้เยาวชนมีความรู้สึกและความเป็นอยู่ที่
ดี เป็นสถานที่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาเยาวชนตามศักยภาพที่มีอยู่  
 นอกจากนี งานศึกษาของ Kattiya Ratanadilok (2014) สะท้อนว่าสถานพินิจควรมีระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ นในการให้ข้อมูลด้านการแก้ไขบ้าบดฟ้ืนฟูและมีโปรแกรมที่เหมาะสมการแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู
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ที่ชัดเจน โดยมีกรณีศึกษาที่ขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิของตน สะท้อนให้เห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างเยาวชน
และหน่วยงานในการท้าความเข้าใจในกระบวนการของศาลและสถานพินิจ สอดคล้องกับงานศึกษาของสุมาลี 
วงษ์วิฑิต (2555) ที่ชี ว่าสถานพินิจควรเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนและครอบครัวในการสร้างความเข้าใจ
และความรู้เกี่ยวกับขั นตอนระยะเวลาและแนวปฏิบัติระหว่างการด้าเนินการแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู 
 
7.3 มาตรการสร้างความตระหนักและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการปัญหาการพนันของเยาวชน 

 
7.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันของวัยรุ่น 
เยาวชนที่เล่นการพนันส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของเยาวชนที่ขัดแย้งกับความคาดหวัง และ

วัฒนธรรมของสังคม  (เสริน ปุณณะหิตานนท์ 2537) แต่เมื่อเด็กและเยาวชนกระท้าผิดแล้วเข้าสู่กระบวน
ยุติธรรมไม่ถือว่าเป็นอาชญากร เพราะพวกเขาอ่อนด้อยประสบการณ์ รู้ไม่เท่าทันกลุ่มคนหรือกระแสทางสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อเยาวชน เช่น บริบทแวดล้อมทางวัฒนธรรมสังคมแบบชาวบ้าน กลุ่มคนที่มีอ้านาจเหนือเยาวชน
ที่สามารถชักจูงให้เยาวชนกระท้าความผิดได้และตัวเเยาวชนเองที่ยังขาดความยังยั งชั่งใจ (จุฑารัตน์ 
เอื ออ้านวย และคณะ 2550) ดังนั นมาตรการบ้าบัด ป้องกันและแก้ไขและใช้กระบวนการยุติธรรมชุมชนจึงน่า 
เป็นแนวทางท่ีดีที่สุดเพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนมุ่งแก้พฤติกรรมของเยาวชน (อรอุมา วชิรประดิษฐพร 2555)  เพราะ 
การที่เยาวชนเล่นการพนันเกิดจากบริบทแวดล้อมของชุมชนและเป็นการเล่นที่หวังความสนุกสังสรรค์หรือบาง
คนเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันแต่ไม่ได้เล่นการพนันเพ่ือหวังรายได้จนกลายเป็นติดการพนัน 

 
จากการศึกษา คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี  
1) การสร้างบริบทของพื นที่เพ่ือลดการเล่นการพนันของเยาวชน 
งานวิจัยชิ นนี ชี ชัดได้ว่าบริบทเชิงพื นที่ทั งทางกายภาพ ได้แก่ ที่พักอาศัยของเยาวชนเองในหมู่บ้าน 

บ้านของเพ่ือนบ้านในหมู่บ้านของเยาวชน มีพื นที่ในชุมชนและพื นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เอื อหรือสะดวกต่อการ
เล่นพนัน บ้านเพื่อนแม่ที่หมู่บ้านอื่น บริเวณสี่แยกของถนนในเมือง หอพักนักศึกษา ศาลาในวิทยาลัย ร้านเกม 
บ่อนท่ีบ้านเจ้ามือ บริบททางสังคมได้แก่  การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลในครอบครัวใกล้ชิดเล่นการพนัน 
เช่น พ่อ แม่ หรือญาติพ่ีน้อง มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพื่อนและรุ่นพ่ีที่เล่นการพนัน เช่น เพ่ือนชวนเล่น ชวน
เพ่ือนเล่น หรือรุ่นพ่ีชวนเล่น การมีสถานะความเหนือกว่าของผู้ใหญ่ เช่น การใช้ให้ไปซื อหวย การใช้เวลาว่าง
เล่นพนันเพื่อความสนุกเพราะไม่เรียนหนังสือ สภาพแวดล้อมท่ีเอื อที่ท้าผิดกฎหมายอื่นเช่นแหล่งระบาดของ
ยาเสพติด การขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม ่และประการสุดท้ายคือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อยากได้ค่าจ้าง 
อยากได้เงินหรือมีรายได้เพ่ือใช้จ่ายส่วนตัว และความยากจน ดังนั นมาตรการเพ่ือท้าให้เงื่อนไขที่กล่าวมาไม่
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันควรด้าเนินการดังนี  

1.1 ในระดับครอบครัว: พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติของเยาวชนต้องไม่ให้เยาวชนเข้าใกล้แหล่งการเล่น
การพนันและพ่อแม่และญาติของเยาวชนบางคนต้องก้ากับมิให้เยาวชนเล่นการพนัน 

1.2 ส้าหรับเอกชน: เจ้าของหอพักต้องเคร่งครัดและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเรื่องการห้ามการเล่นการ
พนันในหอพักโดยเด็ดขาด และควรสร้างมาตรการเฝ้าระวังการเล่นการพนันในหอพัก 
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1.3ในระดับสถาบันชุมชน: ผู้น้าชุมชนและต้ารวจต้องเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีพื นที่ของการเกิดวงการ
เล่นการพนันในชุมชนทั งในชุมชนและนอกชุมชน เช่น ทุ่งนา กระท่อมกลางนา ป่าละเมาะ และศาลาริมทาง 
เป็นต้น เน้นการพฒันาชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนมีรายได้มากกว่าที่จะไปพ่ึงพาการหารายได้จากการพนัน 

1.4 สถานศึกษา: ครูที่โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนและอาจารย์ที่สอนในระดับวิทยาลัยควรแทรกเนื อหา
การเรียนการสอนเรื่องผลกระทบของการพนันต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการเสียเวลารวมทั งให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการถูกจับกุมเยาวชนในวงพนันแม้ว่าเยาวชนมิได้เล่นการพนันก็ตามหากเยาวชนต้ อง
เข้าไปอยู่ในพื นที่ที่มีการเล่นการพนันและต้องมีมาตรการเข้มงวดกวดขันมิให้นักเรียนและนักศึกษาเล่นการ
พนันในพื นที่ของโรงเรียน เช่น หลังโรงเรียน หรือศาลาในโรงเรียน รวมทั งจัดตารางสอนให้เหมาะสม เช่น จัด
ให้มีชั่วโมงว่างตรงกันและมีเวลาว่างมากเกินไปท้าให้นักศึกษามีเวลาเล่นพนันได้ รวมทั งกวดขันการใช้เวลา
ของนักเรียนที่อยู่ในชนบทระหว่างที่นั่งรอรถตู้กลับบ้าน ซึ่งนักเรียนและนักศึกษาสามารถแอบเล่นการพนันได้
ระหว่างรอขึ นรถกลับบ้าน  

การพักการศึกษาส้าหรับนักเรียนที่เล่นพนันอาจจะไม่ใช่ทางออกท่ีเหมาะสม เพราะอาจจะท้าให้
นักเรียนหายไปจากโรงเรียน ครูควรก้าหนดมาตรการลงโทษที่เป็นประโยชน์ เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หรือการการบ้าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

 
2)  ส้าหรับภาครัฐ 
2.1 ในด้านกฎหมาย ควรมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะบทลงโทษในฐานความผิด

ของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด้าเนินคดีและการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน โดย
แยกแยะประเภทความผิดเกี่ยวกับการพนันในกรณีที่ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรงด้วย โดยในกรณีที่ไม่ใช่คดีร้ายแรง รัฐ
ควรท้าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการเล่นการพนันของเยาวชนจ้านวนหนึ่งสะท้อนการเป็นวัฒนธรรมของวัยรุ่นที่
เน้นเพื่อความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจมิใช่เล่นเพ่ือต้องการหารายได้หรือก่อปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ  

2.2 รัฐควรพิจารณาใช้กระบวนการยุติธรรมชุมชนมากขึ นโดยเน้นการร่วมวางแผน ด้าเนินการฟ้ืนฟู 
ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น เนื่องจากการพนันของเยาวชนส่วนใหญ่เกิดในชุมชน ดังนั นจึง
ควรให้ชุมชนเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหา  

2.3  ควรมีแนวทางในการให้ความรู้กับผู้ปกครองของเยาวชนมากขึ นและเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะ
ยังพบว่าผู้ปกครองของเยาวชนบางคนเห็นว่า การที่เยาวชนเล่นการพนันนั นไม่ควรถูกจับเพราะการเล่นการ
พนันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเหมือนการก่อคดีอ่ืนแต่อย่างใด เมื่อต้ารวจเห็นเยาวชนเล่นการพนันจึงเพียงว่ากล่าว
ตักเตือนและให้ความเมตตาต่อเด็กมากกว่าการจับเด็กไปด้าเนินคดี  เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่าการด้าเนินคดี
การพนันกับเยาวชนท้าให้ขาดโรงเรียน เสียอนาคตและเสียเงินและเวลาของผู้ปกครองเมื่อเทียบกับการที่
ผู้ใหญ่ที่ถูกด้าเนินการพนันที่เพียงเสียค่าปรับแล้วก็เสร็จสิ นคดี 

ส้าหรับเยาวชนจ้านวนหนึ่งยังเป็นที่น่าเป็นห่วงมากเพราะเยาวชนจ้านวนหนึ่งยังมีทัศนะต่อการเล่น
การพนันว่าไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย กลับมองว่าเป็นสิ่งสร้างความเพลิดเพลินยามว่าง ผ่อนคลาย และได้เงิน
ค่าจ้าง รวมทั งขาดความรู้ว่าการเข้าไปอยู่ในพื นที่ที่ก้าลังมีการเล่นการพนันแม้ตัวเองไม่ได้เล่นจะไม่ถูกจับ
ด้าเนินคดี ดังนั นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี อย่างชัดเจนต่อเยาวชน 
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 3. ข้อเสนอแนะระหว่างที่เยาวชนเข้าสู่กระบวนการด้าเนินคดีและบทบาทของสถานพินิจ 
เนื่องจากคดีการพนันเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงท้าให้มีเยาวชนจ้านวนน้อยที่เข้าสู่สถานแรกรับของสถาน

พินิจ งานวิจัยพบว่าแนวทางการด้าเนินคดีต่อเด็กและเยาวชนตามกฎหมายเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม อย่างไรก็
ดี พบว่ามีช่องว่างบางอย่างที่ท้าให้เกิดความเข้าใจต่อการด้าเนินคดีที่คลาดเคลื่อน คณะผู้วิจัยเห็นว่า 

3.1 สถานพินิจควรมีเอกสารส้าหรับเยาวชนในการให้ความรู้เฉพาะด้าน ส้าหรับเยาวชน เช่น ในกรณี
ของคดีพนัน ควรมีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะ  

3.2 ส ำหรับในกระบวนกำรสืบเสำะข้อเท็จจริง สถำนพินิจฯ ควรสืบเสำะข้อเท็จจริงจำกเยำวชนที่ถูก
จับคดีพนันเป็นกำรเฉพำะ เช่น แบบสอบถำมที่เน้นแต่เรื่องกำรพนันเป็นหลัก  

3.3 ในการด้าเนินกิจกรรมส้าหรับเยาวชนที่อยู่ในสถานแรกรับ แม้ว่าในสถานแรกรับจะมีการรับตัว
เยาวชนต่างคดีต่างวาระและอยู่ในสถานแรกรับด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันก็ตาม สถานแรกรับอาจจะ
พิจารณาให้ความรู้ประจ้าสัปดาห์ในเฉพาะเรื่อง โดยหากมีข้อจ้ากัดด้านบุคลากร ควรความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการเป็นจิตอาสาให้ความรู้ได้ 

3.4 การจัดเก็บข้อมูลในกรณีของการพนัน พบว่า แม้ว่าสถานพินิจจะมีฐานข้อมูลทางคดี แต่ทว่ากลับ
ไม่มีข้อมูลที่เผยแพร่แยกรายคดี จึงเสนอให้มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติอย่างชัดเจน ซึ่งจากเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  

4. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด้าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 4.1 ส้าหรับกระบวนการตัดสินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว คณะผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางท่ีศาลใช้
มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาในกรณีของการพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่า 
ศาลควรเพิ่มแนวทางการส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หากพบว่าเยาวชนถูกจับกุมด้วยคดีพนันใน
สถานศึกษา ศาลควรก้าหนดให้สถานศึกษาให้ความรู้กับเยาวชนและกลุ่มอ่ืนในสถานศึกษารับทราบปัญหา
ด้วย 

4.2 ในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญา ศาลอาจพิจารณาใช้กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนมากขึ นโดยเน้นการร่วมวางแผน ด้าเนินการฟื้นฟู ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น เนื่องจาก
การพนันของเยาวชนส่วนใหญ่เกิดในชุมชน ดังนั นจึงควรให้ชุมชนเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหา 

4.3 ในกรณีที่เยาวชนที่ถูกจับกุมก้าลังเรียนในสถานศึกษาในระบบ ศาลควรมีมาตรการให้สถานศึกษา
ให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน โดยอาจจะให้การอบรมหรือแทรกเนื อหาการเรียนการสอนเรื่องผลกระทบของการ
พนันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการถูกจับกุมเยาวชนในวงพนันแม้วา่
เยาวชนมิได้เล่นการพนันก็ตาม นอกจากนี  ควรกระตุ้นให้สถานศึกษาก้าหนดแนวทางการใช้เวลาว่างใน
ระหว่างอยู่ในโรงเรียนของเยาวชนให้เกิดประโยชน์ 
 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าการเล่นพนันของกลุ่มกรณีศึกษาที่ถูกจับกุม เป็นกรณีที่มักไม่ร้ายแรง ถูกจับกุมใน
ฐานะผู้เล่น และมักจะไม่ประสบปัญหาจากการเล่นพนัน นอกเหนือจากการถูกจับกุมที่กลายมาเป็นปัญหา
ส้าหรับเขา ดังนั น ในการวิจัยครั งต่อไป ควรศึกษากลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเล่นพนันโดยเฉพาะ 
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ภาคผนวก ก 
ความเป็นมาของสถานพินิจและบทบาทหน้าที่ 

 
 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานด้วยการบริหารงานยุติธรรมของเด็กและเยาวชน ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ส่งเสริมการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม 
ศึกษาและด้าเนินการป้องกัน แก้ไข บ้าบัด ฟ้ืนฟู พฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถ
รับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อครอบครัวและสร้างเสริมประโยชนต่อสังคมและประเทศชาติได้ 

ก่อนการก่อตั้งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ขณะที่ใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 มีการควบคุมเด็กท่ีกระท้าผิด โดยในปี พ.ศ.2450 ได้จัดตั ง

โรงเรียนดัดสันดานขึ นที่เกาะสีชัง อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเพื่อควบคุมผู้กระท้าผิดซึ่งมีอายุระหว่าง 10-16 
ปี อยู่ในความดูแลของกรมต้ารวจและในเวลาต่อมาได้โอนไปอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์หลักจากนั นมี
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ้าพวก
พุทธศักราช 2479 วางหลักปฏิบัติต่อนักโทษผู้ใหญ่กับนักโทษเด็ก และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดัดสันดานมา
เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพพร้อมทั งย้ายมาตั งท่ีต้าบลเกาะใหญ่ อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อ
ปี 2501 กรมราชทัณฑ์ได้โอนกิจการโรงเรียนฝึกอาชีพไปให้กรมประชาสงเคราะห์ด้าเนินการ ซึ่งกรม
ประชาสงเคราะห์ได้รับเด็กไว้ฝึกอบรม ณ เยาวชนสถาน บ้านห้วยโป่ง จังหวัดระยอง  

รัฐบาลเห็นว่าการปฏิบัติต่อเด็กในระหว่างจับกุมหรือพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการเช่นเดี่ยวกับผู้ใหญ่นั น
เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม และเป็นผลเสียต่อเด็กจึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 
2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 และกระทรวงยุติธรรม ได้เปิดด้าเนินการ
ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2495 มีที่ท้าการ
ชั่วคราวที่ศาลแขวงพระนครใต้ (เดิม) ต้าบลตลาดน้อย อ้าเภอสัมพันธ์วงศ์ จังหวัดพระนคร ซึ่งภายหลังได้ย้าย
มาอยู่อาคารที่ถนนราชินี ใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

ต่อมาเห็นความส้าคัญของสถาบันครอบครัวว่ามีความส้าคัญต่อการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน
จึงน้าคดีครอบครัวมาพิจารณาในศาลนี ด้วย โดยยกเลิกกฎหมายเดิมทั งสองฉบับและให้ใช้พระราชบัญญัติ
จัดตั งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 แทน พร้อมทั งเปลี่ยน
ชื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก มาเป็น ศาลเยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

 
เมื่อกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเกิด  
กรมก่อก้าเนิดโดยมาตรา 33 (6) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 3 ตุลาคม 
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2545 และได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.
2545 มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ได้แก่ส้านักงานเลขานุการกรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
ส้านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยภารกิจของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเดิม
นั น ถูกแยกส่วนการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแทน และกรมได้เปิด
ด้าเนินการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนครบทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ส่วนศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนมีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ รวม 19 ศูนย์ ภายหลังกรมเกิดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
อีกครั งหนึ่ง คือ ได้ยกเลิกกฎหมายเดิมและใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เด็กและเยาวชนและครอบครัว พ .ศ . 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยมี
ผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ที่มา: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
http://www2.djop.moj.go.th/about/history 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้าเนินการด้านการสืบเสาะประมวลข้อเท็จจริงคดีอาญา คดีครอบครัว และก้ากับดูแลรักษาทรัพย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์ ตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล 
2. ด้าเนินการด้านการควบคุม ดูแล บ้าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ป้องกัน พัฒนา พฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน ทั งระหว่างสอบสวน หรือการพิจารณาคดีภายหลังปล่อย 
3. ด้าเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก  
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 

แบ่งงานภายในออกเป็น 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.1 ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน -บัญชี งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

งานบริหารงานบุคคลเบื องต้น การเสนอของบประมาณประจ้าปีของสถานพินิจ ฯ งานประชาสัมพันธ์ งาน
ประชุม ด้าเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ส้าหรับ
เด็กและเยาวชน ในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชม  

1.2 ด้าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับตัวเด็กและเยาวชนผู้กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความ
ผิด จากพนักงานสอบสวน พิมพ์ลายนิ วมือ จัดท้าประวัติและจัดส่งเด็กและเยาวชนไปยังสถานแรกรับ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ค้าแนะน้าและอ้านวยความสะดวกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ต้ารวจที่มาติดต่อ 
ดูแลเก็บรักษาและให้บริการค้นหาส้านวนคดี ตรวจสอบและลงทะเบียนค้าร้องขอผัดฟ้อง และคืนตัว พร้อม
จัดท้าทะเบียนคุมเก็บรักษาเก่ียวกับเอกสารสิทธิ หรือทรัพย์สินมีค่าของผู้เยาว์ ตลอดจนรวบรวมและจัดท้า
สถิติข้อมูลประเภทต่าง ๆ  
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2. กลุ่มงานคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
2.1 ด้าเนินการสืบเสาะ และสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดและจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดท้ารายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเด็กและเยาวชนเสนอต่อศาล 
ด้าเนินการเกี่ยวกับการเสนอประกันตัวเด็กและเยาวชนในชั นสถานพินิจ รวมทั งด้าเนินการสืบสวนและ
สอบสวนเพื่อพิจารณาอนุญาตในกรณีที่ผู้เสียหายขอฟ้องคดีอาญาและจ้าแนกเพ่ือกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

2.2 ด้าเนินการสืบเสาะและสอบข้อเท็จจริงตามค้าสั่งศาลในคดีครอบครัวที่ยื่นค้าฟ้องหรือค้าร้องต่อ
ศาลเพ่ือขอด้าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้เยาว์ในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 
รวบรวมหลักฐานและจัดท้ารายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดี 
รวมทั งไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความในคดีครอบครัวและประมวลความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอ
ต่อศาล  

2.3 ด้าเนินการเกี่ยวกับการปกครองดูแลผู้เยาว์ ก้ากับดูแลทรัพย์สินของผู้เยาว์ในกรณีท่ีศาลมีค้าสั่งให้
ก้ากับผู้ใช้อ้านาจปกครอง พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของผู้เยาว์ ควบคุมดูแลการท้านิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้เยาว์ ท้าการเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิหรือทรัพย์สินมีค่าของผู้เยาว์ ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้เยาว์จนกว่าจะมีการยุติก้ากับ
การปกครอง พร้อมทั งรวบรวมและรายงานข้อเท็จจริงและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก้ากับการปกครอง และ
ผู้ปกครองต่อศาล  
 
   3. กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

3.1 ทดสอบและประเมินทางจิตวิทยา ให้ค้าแนะน้า ปรึกษา ติดตาม และสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนและครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตัวชั่วคราวและภายหลังจาก
ศาลพิพากษาหรือมีค้าสั่ง  

3.2 บริการให้ค้าปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาและบุคคลทั่วไป  
3.3 ด้าเนินงานเกี่ยวกับการบ้าบัด ฟ้ืนฟู ป้องกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนและครอบครัวเพ่ือด้ารงไว้

ซึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์  
3.4 ด้าเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก  
3.5 ด้าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม

และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 
    4. สถานแรกรับเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

รับตัวเด็กและเยาวชนชาย หญิง ซึ่งต้องหาว่ากระท้าความผิด ให้การดูแลในระหว่างสอบสวน และ
พิจารณาคดีด้วยการให้การอภิบาล ดูแลเรื่องการกินอยู่หลับนอนของเด็กและเยาวชน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สาเหตุแห่งการกระท้าผิดเพื่อพิจารณาจ้าแนกเด็กและเยาวชน และก้าหนดแนวทางการแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมและความประพฤติของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล จัดท้ารายงานจ้าแนกเด็กและเยาวชน บ้าบัด
แก้ไข ฟ้ืนฟูเบื องต้น ปลูกฝัง เสริมสร้างระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
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เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ตลอดจนด้าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน ให้ค้าแนะน้าปรึกษาและเอื ออ้านวยความสะดวกแก่พ่อแม ่ผู้ปกครอง 
หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่มาติดต่อเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทั งในด้านการด้าเนินคดี การควบคุม ดูแล และการจัด
กิจกรรมต่างๆ  

แบ่งงานภายในออกเป็น  
4.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงาน

บุคคลเบื องต้น ยกเว้นกรณีเสนอความดีความชอบ การเสนอของบประมาณประจ้าปี งานประชาสัมพันธ์ 
ประชุม จัดท้าและรวบรวมสถิติข้อมูลเด็กและเยาวชน ประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็กและ
เยาวชน ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชม จัดท้ารวบรวม ควบคุมดูแลรักษาสมุดประจ้าตัวเด็ก
และเยาวชน ให้ค้าแนะน้าและอ้านวยความสะดวกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ ต้ารวจที่มาติดต่อ จัดท้า
ทะเบียนต่างๆ เก็บรักษาส่งคืนเอกสาร หรือทรัพย์สินและเงินฝากของเด็กและเยาวชนรวมทั งด้าเนินการส่งตัว
เด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

4.2 กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
4.2.1 ให้การอภิบาล ดูแลการกินอยู่หลับนอนของเด็กและเยาวชน  
4.2.2 ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลเพ่ือประกอบการจ้าแนก และ  

บ้าบัดแก้ไขฟ้ืนฟู  
4.2.3 วางแผนและด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบ้าบัดแก้ไข และพัฒนาจิตใจของเด็ก  

และเยาวชนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนเจตคติ สร้างจิตส้านึก ปลูกฝังค่านิยม และพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน ให้การอบรมจริยธรรม เสริมสร้างระเบียบวินัยแก่เด็กและเยาวชน  

4.2.4 จัดท้าแผนการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังรักษา วิเคราะห์พฤติกรรมเด็กและ  
เยาวชนเพื่อพัฒนา ซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

4.2.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
 
4.3 กลุ่มงานบ าบัดแก้ไขฟื้นฟู มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุหรือปัจจัยของการกระท้าความผิดในด้านต่าง ๆ การตรวจสุขภาพกาย

จิตของเด็กและเยาวชนเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมบ้าบัดแก้ไขเบื องต้น และสรุปรายงานผลการจ้าแนกเด็ก
และเยาวชนพร้อมทั งแนวทางแก้ไขเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล ตลอดจนให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพ โภชนาการ การดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานควบคุม ส่งเสริมทักษะการปรับตัว สนับสนุนเด็ก
และเยาวชนให้มีความพร้อมที่จะด้ารงชีวิตในสังคม ให้บริการและสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่าง
เหมาะสม และเตรียมเด็กและเยาวชนเพื่อการส่งต่อภายหลังมีค้าพิพากษา 
 
ที่มา: http://www2.djop.moj.go.th/sp7310/duty.html 
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ภาคผนวก ข 
สรุปข้อมูลกรณีศึกษา 

 
สรุปข้อมูลกรณีศึกษา 
กร
ณี
ที่ 

ปีที่
กระ
ท า
ควา
มผิด 

ชื่อ
สมมต ิ

อายุ
ขณะ
กระ
ท า
ผิด 

ข้อหา 
พนัน 

สถานที่
ถูกจับกุม 

เวลาที่ถูก
จับกุม 

การศึกษา 
ณ ขณะน้ัน 

สภาพครอบครัว สถานภาพ ประวัติการท าผิด ที่อยู่ การพิพากษาคด ี หมายเหต ุ

1 2560 น.ส.เอ 15 ปี ไพ่กบ
ด้า-กบ
แดง 

ก่อไผ่ข้าง
บ้าน 

22 ก .ย. 60 
09.00 น. 

จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน
ท้างานที่กทม. 
เยาวชนอาศัยอยู่
กับป้าและสาม ี

แต่งงาน
แล้ว 

ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.กุด
ข้าวปุ้น 

ยังไม่ได้ก้าหนด
โทษ 

ปัจจุบันเรียนต่อ กศน.
ชั น ม.ต้น 
ก้าลังตั งครรภ์ได้ 8 
เดือน 

2 2560 นายบ ี 15 ปี สลาก
กินรวบ  

ในบ้าน
ของ
ตัวเอง 

25 มิ .ย .60 
11.00 น. 

จบ ม. 1 (ออก
กลางคัน) 

พ่อถึงแก่กรรม 
เยาวชนอาศัยอยู่
กับแม่  

หย่าร้าง, 
มีลูกชาย1
คน 

ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก/ ถูกจับครั งที่
สองด้วยคดียาเสพติด 

อ.เมือง ม.132 ถูก
ควบคุมตัวใน
สถานแรกรับ 45 
วัน รายงานตัวที่
ศาลทุก 6 เดือน 

ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจคดียาเสพติด/ 
 

3 2560 นายซี 16 ปี ไพ่คอย
คู่ 

กระท่อม
ทุ่งนาใน
หมู่บ้าน 

17 มี .ค.  60 
08.30 น. 

จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก / ถูกจับครั ง
ที่สองด้วยคดียาเสพ
ติด 

อ.พิบูลมัง
สาหาร 

ม.132 ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจคดียาเสพติด 

4 2560 นายด ี 17 ปี ไพ่แปด
เก้า 

ทุ่งนาใน
หมู่บ้าน 

31 เม .ย. 60 
14.00 น. 

จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่เลิกร้างกัน 
และมีคู่ครองใหม่
ทั งคู่ เยาวชน
อาศัยอยู่กับ
พี่สาว 

โสด มีประวัติเข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในปี 58 ถูก
จับคดีการพนันครั งที่ 
2 / ถูกจับครั งที่ 3 
ด้วยคดียาเสพติด 

อ.เขมราฐ หลบหนี ไม่ไป
รายงานตัวต่อ
ศาล 

ถูกควบคุมตัวในสถาน
พินิจคดียาเสพติด 

5 2560 นายอ ี 16 ปี ไพ่แปด
เก้า 

หอพักรุ่น
พี่ใน
อ้าเภอ 

30 ต.ค. 60 
16.00 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั น ปวช.1 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.พิบูลมัง
สาหาร 

มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับมาพร้อมกรณีที่ 6 
7 และ 8 ข้อหาไพป่๊อก
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กร
ณี
ที่ 

ปีที่
กระ
ท า
ควา
มผิด 

ชื่อ
สมมต ิ

อายุ
ขณะ
กระ
ท า
ผิด 

ข้อหา 
พนัน 

สถานที่
ถูกจับกุม 

เวลาที่ถูก
จับกุม 

การศึกษา 
ณ ขณะน้ัน 

สภาพครอบครัว สถานภาพ ประวัติการท าผิด ที่อยู่ การพิพากษาคด ี หมายเหต ุ

เด้ง แต่ในส้านวนเขียน
ไพ่แปดเก้า 

6 2560 นาย
เอฟ 

17 ปี ไพ่ป๊อก
เด้ง 

หอพักใน
อ้าเภอ 

30 ต.ค. 60 
16.00 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั น ปวช.3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.พิบูลมัง
สาหาร 

มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับมาพร้อมกรณีที ่5 
7 และ 8 

7 2560 นายจ ี 17 ปี ไพ่ป๊อก
เด้ง 

หอพักใน
อ้าเภอ 

30 ต.ค. 60 
16.00 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั น ปวช.3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.สว่างวี
ระวงศ์   

มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับมาพร้อมกรณีที ่5 
6 และ 8 

8 2560 นายไอ 17 ปี ไพ่ป๊อก
เด้ง 

หอพักใน
อ้าเภอ 

30 ต.ค. 60 
16.00 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั น ปวช.3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.สิรินธร มาตรการพิเศษฯ 
(ม.86) 

ถูกจับมาพร้อมกรณีที ่5 
6  และ 7 

9 2560 นายเจ 18 ปี ไพ่คอย
คู่ 

ป่า
ละเมาะ
หลังบ้าน
ป้า 

2 พ .ย.  60 
15.00 น. 

จบ ป. 6 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เดช
อุดม 

ยังไม่ได้ก้าหนด
โทษ 

ปฏิเสธในชั นพนันกงาน
คุมคุมประพฤติ 

10 2560 น.ส.เค 17 ปี ไพ่ ทุ่งนา
เพื่อนใน
หมู่บ้าน 

15 ก .พ. 60 
15.00 น. 

จบการศึกษา
ชั น ม.3 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.ดอนมด
แดง 

ปรับ 250 บาท 
ยุติคด ี

ปัจจุบันเรียนต่อกศน.
ชั น ม.ปลาย 

11 2560 นาย
สอง 

17 ปี โดมิโน่ บ้านเพื่อน
บ้านใน
หมู่บ้าน 

12 ม .ค.60  
13.30 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั น ม. 5 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เขื่องใน ม.132  เยาวชนเป็นเพศที่สาม 
ปัจจุบันศึกษาในระดับ 
ม.ปลาย ที่โรงเรียน
ประจ้าต้าบล 

12 2559 น.ส.
แอล 

15 ปี เบี ย
โบก 

บ้านเพื่อน
แม่ที่
หมู่บ้าน
อื่น 

17 ต .ค. 59 
12.00 น. 

จบ ม. 1 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่เลิกร้างกัน
, แม่มีคู่ครองใหม่ 

มีคู่ครอง ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.ส้าโรง ปรับ500บาท 
ยุติคด ี

ปัจจุบันเยาวชนไป
ท้างานกับพอ่เลี ยงและ
ญาติๆที่กทม. /กา้ลัง
เรียนต่อกศน.ชั น ม.ต้น 

13 2559 นาย
เอ็ม  

17 ปี ไพ่กบ
ด้ากบ
แดง 

ใต้ร่มไม้
บริเวณทุ่ง
นาใน
หมู่บ้าน 

29 เม .ย.  59 
14.20 น. 

จบ ป. 6 พ่อแม่เลิกร้างกัน
,พ่อขาดการ
ติดต่อ 

แต่งงาน
แล้วมีลูก2
คน 

ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.นาตาล ม.132 และยุติ
คด ี

ถูกจับคดีการพนันมา
พร้อมพี่สาว  
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ปีที่
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สภาพครอบครัว สถานภาพ ประวัติการท าผิด ที่อยู่ การพิพากษาคด ี หมายเหต ุ

 
14 2559 นาย

เอ็น  
17 ปี ไพ่ป๊อก

แปด 
หอพัก
เพื่อน ใน
เมือง 

4 ส .ค. 59 
04.30 น. 

กศน. ชั น ม.
ต้น 

พ่อแม่เลิกร้างกัน 
เยาวชนอาศัยอยู่
กับน้า  

โสด ถูกจับคดีขับรถขณะ
เมาสุราเมื่อปี 58 / 
ถูกจับครั งที่สองด้วย
คดีการพนัน 

อ.นาเยีย ม.132 และยุติ
คด ี

ปัจจุบันเยาวชนไป
ท้างานที่กทม.กับพี่สาว 

15 2559  น .ส.โอ  17 ปี ไพ่รัมมี ่
 

ทุ่งนาหลัง
บ้าน 

3 มี.ค.59 
13.30 น. 

จบ ม. 3  พ่อแม่เลิกร้างกัน 
แม่เสียชีวิต 
เยาวชนอยู่กับตา
ยาย,ตายายเลี ยง
เหมือนลูก 

แต่งงาน
แล้ว 

ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.โพธิ์ไทร ปรับ 250 บาท 
ยุติคด ี

ในส้านวนเขียนถกู
จับกุมที่กอ่ไผ่ห่างจาก
บ้าน 100 เมตร/ ตอน
สัมภาษณ์ยายให้ขอ้มูล
ว่าเล่นไฮโล 

16 2559 นายพ ี 15 ปี สนุ๊กเก
อร์ 
 

โต๊ะสนุก
เกอร ์

3 ต .ค. 59 
12.00 น. 

จบ ม. 2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เขื่องใน ม.132 และยุติ
คด ี

เรียนต่อ กศน. ชั น ม.
ต้นที่ กทม. 
ปัจจุบันอยู่ที่ กทม. 

17 2558 นายคิว 16 ปี ไพ่คอย
คู่ 

ลานมันใน
หมู่บ้าน 

15 ก .พ. 58 
14.20 น. 

จบ ม. 4 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.วารินช้า
ราบ 

ปรับ 500 บาท 
ยุติคด ี

บางคนที่เล่นแล้วเลิก
เล่นแต่ยืนดูเพื่อนเล่นก็
ถูกจับมาดว้ยกัน/ใน
ส้านวนบอกวา่เยาวชน
รวมเล่นพนัน สัมภาษณ์
แม่บอกยังไม่ทันได้เล่น
ต้ารวจก็มาจับก่อน 

18 2558 นาย
อาร ์

15 ปี ทายผล
ฟุตบอล  
 

ละแวกสี่
แยกใน
เมือง 

16.ส .ค.  58 
19.30 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ที่ชั นปวช.1 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เมือง ม.132 และยุติ
คด ี

ปัจจุบันเยาวชนเรียนชั น
ม.ปลายใหม่ อยู่ชั นม.5 
สายศิลป์ กลับไปอยู่กบั
แม่ 

19 2558  นาย
เอส 

14 ปี 
8
เดือน 

ไพ่ตั๊ก
เต  
 

บ้านเพื่อน
ใน
หมู่บ้าน 

19 มี .ค.  58 
15.00 น. 

ม. 2  พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เขมราฐ ม.132 และยุติ
คด ี

ตอนที่ถูกจับเยาวชนยัง
เป็นเด็ก (ปัจจุบัน
ฝึกงานอยู่ในอ.เขมราฐ) 
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สภาพครอบครัว สถานภาพ ประวัติการท าผิด ที่อยู่ การพิพากษาคด ี หมายเหต ุ

20 2558 นายท ี 17 ปี ไพ่
สเตอร์ 

บ้านเพื่อน
ในเมือง 

6 ต .ค. 58 
14.00 น. 

จบ ม. 3 
เรียนกศน. ชั น 
ม.ปลาย 

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน โสด ถูกจับครั งแรกด้วยคดี
หมิ่นประมาทฯเมื่อปี
57 /ถูกจับครั งที่สอง
ด้วยคดีการพนัน /ถูก
จับครั งที่สามด้วยคดี
ค้ามนุษย์ฯ 

อ.เมือง มาตรา 132 และ
ยุติคด ี

ปัจจุบันเยาวชนติดคุก
อยู่ในเรือนจ้าด้วยคดีค้า
มนุษย์ (ค้าประเวณี) 

21 2558  นายย ู 16 ปี พนัน
รัมมี ่
 

บ้านเพื่อน
ท้าย
หมู่บ้าน 

29 ธ .ค. 58 
15.00 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั น ปวช.1 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เขื่องใน มาตรา 132 และ
ยุติคด ี

ในส้านวนสถานที่ถกู
จับกุมเป็นกระทอ่มทุ่ง
นา/  มีวงนั่งดื่มสุราอยู่
ใกล้วงไพ่ไม่ได้ถูก
ควบคุมตัว 

22
* 

2560 ด.ญ. วี 14 ปี ไพ่แคง บ้านของ
เพื่อนบ้าน
ใน
หมู่บ้าน 

6 ธ .ค. 60 
14.00น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั น ม. 2 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เขมราฐ ยังไม่ได้ก้าหนด
โทษ 

เป็นเด็ก 

23 2558 นายกอ 16 ปี มวยตู ้ บ้านเพื่อน
บ้านใน
หมู่บ้าน 

22 ก .พ.  58 
14.00 น. 

ชั น ม. 1 (ออก
กลางคัน) 

พ่อมารเลิกร้าง
กัน,เยาวชนพัก
อาศัยอยู่กับตา
ยาย 

โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เดช
อุดม 

ม.132 ไม่ได้สัมภาษณ์ 

24 2559  นาย
ขอ 

16 ปี น ้าเต้า 
ปู ปลา 

ศาลาใน
วิทยาลยัฯ 

19 ก .พ.  59 
17.00 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่
ชั นปวช.2 

พ่อมารเลิกร้าง
กัน,เยาวชนพัก
อาศัยอยู่กับแม ่

โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.สิรินธร  ม.132 ไม่ได้สัมภาษณ์ 

25 2559  นาย
คอ 

17 ปี สลาก
กินรวบ 
(หวยใต้
ดิน) 

ศาลาริม
ถนนบ้าน
ห้วยขาม 

4 เม.ย.59 
17.35 น. 

จบ ม. 1 (ออก
กลางคัน) มา
เรียน กศน. 
ชั น ม.ต้น 

บิดแม่เลิกร้างกัน
,พ่อขาดการ
ติดต่อ,แม่มีสามี
ใหม่ 

โสด มีเร่ืองทะเลาะวิวาท
เมื่อปี 58 พนักงาน
สอบสวนเปรียบเทียบ
ปรับเป็นเงินคนละ

อ.สว่างวี
ระวงค์ 

ม.132  ซื อหวยไม่ถูกรางวัลแต่
เก็บโพยหวยไว้ใน
กระเป๋ากางเกง /ไม่ได้
สัมภาษณ ์



125 
 

กร
ณี
ที่ 

ปีที่
กระ
ท า
ควา
มผิด 

ชื่อ
สมมต ิ

อายุ
ขณะ
กระ
ท า
ผิด 

ข้อหา 
พนัน 

สถานที่
ถูกจับกุม 

เวลาที่ถูก
จับกุม 

การศึกษา 
ณ ขณะน้ัน 

สภาพครอบครัว สถานภาพ ประวัติการท าผิด ที่อยู่ การพิพากษาคด ี หมายเหต ุ

100บาท /ถูกจับคดี
การพนันครั งแรก  

26 2560 นายงอ 17 ปี ทายผล
ฟุตบอล 

หน้าร้าน
เกม 

27 มิ.ย.60 
18.00 น. 

จบ ป. 6 พ่อแม่เลิกร้างกัน
,เยาวชนอยู่กับ
แม่ 

โสด ถูกจับครั งแรกด้วยคดี
ยาเสพติดเมื่อปี59/ 
ถูกจับครั งที่สองด้วย
คดีการพนัน /ปัจจุบัน 
ถูกจับด้วยคดี งัดตู้
เติมเงิน 

อ.เมือง  ม.132 ไม่ได้สัมภาษณ์ 
 

27 2560 นายจอ 17 ปี ไฮโล บ้านงาน
ศพยาย
ของเพื่อน 

19 มิ.ย.60 
23.00 น. 

จบ ม. 1 (ออก
กลางคัน) 

พ่อถึงแก่กรรม ,
อาศัยอยู่กับแม ่

โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เขื่อง
ใน  

ม.132 ถูกจับที่งานศพ /ไม่ได้
สัมภาษณ ์

28 2560 นายฉอ 16 ปี ชนไก่ ป่า
ละเมาะ
ใกล้
หมู่บ้าน 

21 ม.ค .60 
12.30 น. 

จบ ป. 6 พ่อแม่หย่าร้าง, 
เยาวชนพกัอาศัย
อยู่กับลุง 

โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.วารินช้า
ราบ  

ม.132 ไม่ได้สัมภาษณ์ 

29 2560 นาย
หนึ่ง 

17 ปี ไพ่ตัก
เต 

บ้านเพื่อน 21 ส.ค. 60 
11.00 น. 

ก้าลังศึกษาอยู่ 
ม. 5 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.
บุณฑริก  

ม.132  ไม่ได้สัมภาษณ์ 

30 2560 ด.ช.
สาม 

14 ปี 
8
เดือน 

ไพ่แปด
เก้า 

หลังบ้าน
ตัวเอง 

7 เม.ย. 60 
15.30 น. 

จบชั น ป. 6 / 
บวชเรียนชั นม. 
2 (ออก
กลางคัน) 

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โสด ถูกจับคดีการพนัน
ครั งแรก 

อ.เดช
อุดม 

ม.132 บรรพชาเป็นสามเณร
และเรียนชั นม.1-2 แต่
ไม่สนใจเรียนจึงลา
สิกขา / ไม่ได้สัมภาษณ์ 

 

 
 


