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คํานํา
เป้ าหมายของรายงานนี ้ คื อ การสํ า รวจคู่มื อ เครื่ อ งมื อ สื่ อ หรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง (ปั ญ หา) การพนัน
(Gambling Education Toolkit/Resource) ทีมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตร หรื อมีการนําไปใช้ ในการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ นในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย โดยมี
ขอบเขตการศึกษาอยูท่ ี่การสํารวจเครื่ องมือ หรื อชุดการเรี ยนรู้ 3 ชุด ได้ แก่
(1) คูม่ ือการศึกษาการพนัน (Gambling Education Toolkit) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้เรื่ องการพนัน
สําหรับเยาวชนอายุ 10-25 ปี ของประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักรอังกฤษ
(2) ชุดการเรี ยนรู้ การศึกษาการพนัน (Gambling Education Modules) ซึ่งเป็ นชุดการเรี ยนรู้ เรื่ องการ
พนันสําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 2-4 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2-3 จากรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
(3) ชุดการเรี ยนเรื่ องการพนัน จริ งๆ แล้ วเป็ นอย่างไร (What’s the Real Deal) ซึ่งเครื่ องมือการเรี ยนรู้
เรื่ องการพนันสําหรับชันเรี
้ ยนระดับมัธยมศึกษาที่ 2-3 ของรัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศที่มีการพัฒนาและออกแบบเครื่ องมือ หรื อชุดการเรี ยนรู้ 3 ชุดนี ้ขึ ้นมา ล้ วนเป็ นประเทศที่การพนันเป็ น
สิ่งที่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่งในด้ านหนึ่ง หมายถึงการยอมรับสิทธิการ ‘เล่น’ พนันของประชาชน แต่อีกด้ าน
หนึง่ ก็ให้ ความสําคัญกับปั ญหา ผลเสียและอันตรายที่เกิดจากการเล่นพนันนี ้ด้ วย ดังนัน้ ภายใต้ กรอบกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนัน ประเทศอังกฤษและรัฐทังสองในประเทศออสเตรเลี
้
ยมีการจัดตังองค์
้ กรบริ หารจัดการปกป้อง
สิ ท ธิ ผ้ ูเ ล่ น พนัน ขณะเดี ย วกัน ก็ พ ยายามป้ องกัน และบรรเทาปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ไปพร้ อมๆ กัน ด้ ว ยการเก็ บ
ค่าธรรมเนียมและภาษี จากธุรกิจและอุตสาหกรรมการพนันและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนํามาเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินการจัดการกับปั ญหาและผลเสียจากการพนัน ทังในด้
้ านการป้องกัน การรณรงค์ให้ ความรู้ และ
การดูแลรักษาผู้มีปัญหาการพนัน
เครื่ องมือ สื่อ หรื อชุดการเรี ยนรู้เรื่ อง (ปั ญหา) การพนันทัง้ 3 อย่างข้ างต้ น ล้ วนแต่ได้ รับการสนับสนุนทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมจากองค์กรต่างๆ เหล่านี ้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือ สื่อ หรื อชุดการเรี ยนรู้ตา่ งๆ
ขึ ้นมา เช่น ในอังกฤษและในสกอตแลนด์ องค์กร GambleAware ซึง่ มีเป้าหมายในการลดอันตราย ปั ญหาและ
ผลกระทบเนื่องจากการพนันและได้ รับสนับสนุนโดยสมัครใจจากจากธุรกิจอุตสาหกรรมพนัน (68 ล้ านยูโร หรื อ
82 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2557) เป็ นหนึง่ ในองค์กรที่ให้ เงินสนับสนุนแก่องค์กร Fast Forward ซึง่ เป็ นองค์กร
การกุศลทํางานกับเรื่ องเยาวชนในสกอตแลนด์เพื่อพัฒนาชุดสื่อการศึกษาเรื่ องการพนัน (Gambling
Education Toolkit) ขึ ้นในปี 2560 ขณะที่ในรัฐควีนส์แลนด์ซงึ่ มีรายได้ จากการจัดเก็บภาษีการพนันกว่า 1,100
เหรี ยญออสเตรเลีย (800 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) ในปี 2558 ก็ได้ มีการจัดตัง้ ‘กรรมการที ป่ รึ กษาเรื ่ องการพนันที ่นที ่
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รับผิ ดชอบต่อสังคมแห่งรัฐควี นส์แลนด์’ (Queensland Responsible Gambling Advisory Committee) ที่มี
ชื่อย่อว่า RGAC ขึ ้น ซึง่ นอกเหนือจากงานและกิจกรรมอื่นๆ แล้ ว RGAC ยังให้ การสนับสนุนการพัฒนาสื่อและ
อุปกรณ์สําหรับหลักสูตรการพนันที่มีความรับผิดชอบ (responsible gambling curriculum materials) สําหรับ
เด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและมัธยมศึกษาด้ วย รวมทัง‘ชุ
้ ดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการพนัน’ (Gambling
Education Modules) 3 ชุดของรัฐควีนส์แลนด์ ซึง่ ประกอบด้ วยชุดการเรี ยนรู้หรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2-3 หัวข้ อ
Gambling and Health: Communication skills และ Gambling: Minimizing health risks และสําหรับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 2-4 ชื่อ Gambling: That’s entertainment? ส่วนในรัฐทัสมาเนียมีการจัดตัง้ ‘กองทุนภาษี
ช่วยชุมชน’ (Community Support Levy) ซึง่ มีรายได้ จากภาษี ที่หกั จากตู้เกมพนันตามโรงแรมและคลับต่างๆ
กองทุนภาษีชว่ ยชุมชนนี ้มีการจัดสรรเงินไปใช้ ในกิจกรรมและองค์กรต่างๆ เช่น งานวิจยั ในเรื่ องการพนัน การให้
การศึกษาชุมชนเรื่ องการพนัน องค์กรการกุศล องค์กรกีฬาและบริการสุขภาพ รวมทัง้ ‘โครงการช่วยเหลื อและ
แก้ปัญหาด้านการพนัน’ (Gambling Support Program หรื อ GSP) ซึง่ ร่วมมือกันกับหน่วยงาน หรื อองค์กร
อื่นๆ ในการพัฒนาสื่อการสอนเรื่ องการพนันสําหรับชันเรี
้ ยนมัธยมปี ที่ 2-3 ชื่อ What’s the Real Deal ขึ ้นมา

บริบทและความเป็ นมา: สถานการณ์ และองค์ กร/หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ประเทศอังกฤษ:
ประเทศอัง กฤษมี อ งค์ ก รสํ า คัญ ในเรื่ อ งการพนัน อยู่ 3 องค์ ก ร ได้ แ ก่ ‘คณะกรรมาธิ ก ารการพนัน ’ (The
Gambling Commission) องค์กร GambleAware และ‘คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ การพนัน ที ่รับผิ ดชอบต่ อ
สังคม’ (The Responsible Gambling Strategy Board)
‘คณะกรรมาธิ การการพนัน’ (The Gambling Commission) มีอํานาจและหน้ าที่ในการกํากับ ควบคุมและดูแล
กิจการ ธุรกิจ อุตสาหกรรมและตลาดการพนันเชิงพาณิชย์ในประเทศ รวมทัง้ ‘สลากกินแบ่งแห่งชาติ’ (National
Lottery) คณะกรรมาธิ การด้ านการพนัน เป็ นหน่วยงาน (สาธารณะ) อิสระ มีรายได้ /ได้ รับงบสนับสนุนจาก
ค่าธรรมเนี ยมการขออนุญาตและใบอนุญาตของธุรกิ จอุตสาหกรรมการพนันและเงินช่วยเหลือให้ เปล่าจาก
สํานักงานฉลากกินแบ่งแห่งชาติ (ซึง่ เงินช่วยเหลือนี ้ไม่ถือเป็ นรายได้ )
ปี งบประมาณ 2556/57 ธุรกิจการพนันในประเทศทํารายได้ ถึง 6,800 ล้ านยูโร (ราว 258,400 ล้ านบาท) ขณะที่
ในปี งบประมาณ 2557/58 สํานักงานสลากกินแบ่งแห่งชาติทํารายได้ เกือบ 3,100 ล้ านยูโร (ราว 117,800 ล้ าน
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บาท) ในจํานวนนี ้กว่า 1,800 ล้ านยูโร (68,400 ล้ านบาท) ถูกจัดแบ่งไปใช้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่
เป็ นประโยชน์
ในปี งบประมาณ 2557/58 คณะกรรมการฯ มีรายได้ รวม (จากค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) 17.07 ล้ านยูโร (648.7
ล้ านบาท) (เที ยบกับรายได้ ปีก่ อน 13.27 ล้ านยูโร หรื อ 504.3 ล้ านบาท) โดยแยกเป็ นรายได้ จ ากการพนัน
ประเภทต่างๆ ดังนี ้ การแทงพนันร้ อยละ 32 บ่อนคาสิโนร้ อยละ 25 ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายตู้พนันร้ อยละ 18
สถานที่มีต้ เู กมให้ เล่น (arcades) ร้ อยละ 11 สลากกินแบ่งร้ อยละ 8 และการเล่นบิงโกอีกร้ อยละ 6 เงินรายได้
จํ านวนนีไ้ ม่รวมเงิ นสนับสนุนจาก National Lottery อีก 2.49 ล้ านยูโร (94.6 ล้ านบาท) และมี รายจ่า ยในปี
เดียวกัน 18.30 ล้ านยูโร (695.4 ล้ านบาท)
องค์ กร GambleAware เดิม ชื่ อ Responsible Gambling Trust (RGT) ต่อมาเปลี่ ยนชื่ อเป็ น GambleAware
เป็ นองค์กรการกุศลอิสระมีเป้าหมายในการลดอันตราย/ปั ญหา/ผลกระทบเนื่องจากการพนันทัว่ ประเทศอังกฤษ
โดยการค้ นคว้ าวิจยั การให้ การศึกษาและงานด้ านการดูแลรักษา องค์กรได้ รับเงินสนับสนุนทังจากจากบริ
้
ษัท
การพนันชันนํ
้ าและธุรกิจการพนันถูกกฎหมายรายย่อย องค์กรฯ กับคณะกรรมาธิการการพนันทํางานร่ วมกัน
ผลักดันให้ ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมพนันและผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิ จการพนัน ‘สมัครใจ’ จัดสรร
รายได้ 1 ใน 10 จากร้ อยละ 1 ของรายได้ รวมทังหมด
้
(ในปี 2013/14 อุตสาหกรรมการพนันมีรายได้ รวม 6,800
ล้ านยูโร ร้ อยละ 1 ของเงินจํานวนนี ้คือ 680 ล้ านยูโร ดังนัน้ 1 ใน 10 ของ 680 ล้ านยูโร จึงเท่ากับ 68 ล้ านยูโร
หรื อประมาณ 2,584 ล้ านบาท) เพื่อให้ องค์กรฯ นําไปใช้ สนับสนุนงานด้ านวิจยั การศึกษาและการดูแลรักษา (ผู้
มีปัญหาการพนัน) ขององค์กรฯ อย่างไรก็ตาม องค์กรฯ ก็แสดงท่าทีอย่างเปิ ดเผยว่า ในกรณีที่ ไม่ได้ รับเงิน
สนับสนุนจากองค์กร/ธุรกิจการพนันอย่างเพียงพอ องค์กรฯ อาจจะขอเงินสนับสนุนจากจากธุรกิจการพนันมาก
ขึ ้นกว่าเดิม รวมทังอาจจะร่
้
วมผลักดันให้ เปลี่ยนระบบการจัดสรรเงินสนับสนุนจากธุรกิจการพนันโดยสมัครใจ
เป็ นการใช้ มาตรการบังคับแทน
ท้ ายสุด ‘คณะกรรมการยุทธศาสตร์ การพนัน ที ่มี ความรั บผิ ดชอบต่ อสัง คม’ (The Responsible Gambling
Strategy Board) เป็ นคณะกรรมการที่ ตัง้ ตามข้ อ เสนอของคณะกรรมาธิ ก ารการพนัน มี ข อบเขตอํ า นาจ
ครอบคลุม ประเทศอัง กฤษ สกอตแลนด์ แ ละเวลส์ และมี ห น้ าที่ ใ นการพัฒ นากรอบยุท ธศาสตร์ และลํ า ดับ
ความสําคัญในการจัดสรรเงินทุนสําหรับการทําวิจยั เรื่ องการพนัน การศึกษาและการดูแลรักษา (ผู้มีปัญหาติด
การพนัน) ให้ คําแนะนํ าการใช้ เงิ นที่ จําเป็ นในการดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ และลํ าดับความสํ า คัญ
รวมทัง้ การให้ คําแนะนํ าคณะกรรมาธิ การการพนันในเรื่ องยุทธศาสตร์ แห่งชาติว่าด้ วยการพนันด้ วยความ
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รับผิดชอบ (national responsible gambling strategy) นอกจากนี ้คณะกรรมการฯ ยังต้ องชี ้แนะ ให้ คําแนะนํา
และทํางานอย่างใกล้ ชิดกับองค์กร GambleAware และปรึกษาหารื อกับผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้ร้ ู ตา่ งๆ ในเรื่ องงาน
ด้ านการวิจยั การศึกษาและการดูแลรักษา (ผู้มีปัญหา) เพื่อลดผลร้ ายจากปั ญหาการติดพนันในฐานะเป็ นส่วน
หนึ่งของยุทธศาสตร์ แห่งชาติว่าด้ วยการพนันด้ วยความรับผิ ดชอบและรวมทัง้ จํ านวนและสัดส่วนเงิ นทุนที่
จําเป็ นในการดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ตามลําดับความสําคัญตามที่แนะนํา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ การพนันที่มีความรับผิดชอบ ให้ คําแนะนําอย่างเป็ นเป็ นอิสระแก่คณะกรรมาธิ การ
การพนันและผ่านคณะกรรมาธิ การฯ ไปยังรัฐบาลในเรื่ องเกี่ ยวกับ ‘ยุทธศาสตร์ การพนันด้ วยความรับผิดชอบ
ระดับ ชาติ ’ (national responsible gambling strategy) คณะกรรมการฯ ไม่ มี ร ายได้ ข องตั ว เอง ยกเว้ น
งบประมาณจากคณะกรรมาธิ การการพนันสํ าหรั บคณะกรรมการฯ และสํานักเลขานุการ ซึ่งช่วงปี 2015-16
ได้ รับจํ านวน 305,000 ยูโร (11,590,000 บาท) คณะกรรมการฯ ทํ างานบนหลักคิดของ พ.ร.บ. การพนัน
(Gambling Act) ปี 2005 ที่ถือว่าการพนันควรได้ รับพิจารณาเป็ นกิจกรรมการใช้ เวลาพักผ่อนหย่อนใจอย่าง
หนึ่ง (a legitimate leisure time activity) ดังนัน้ ในด้ านหนึ่ง คณะกรรมาธิ การการพนันจึงมีภาระหน้ าที่ ตาม
กฎหมายในการควบคุมดูแลเพื่อลดผลร้ าย (จากการพนัน) ขณะในอีกด้ านหนึง่ ก็ต้องคํานึงถึงความจําเป็ นให้ ผ้ ู
เล่นพนันมีอิสระที่ จะเลื อกในยามพักผ่อนหย่อนใจ บทบาทของคณะกรรมการฯ คือการให้ คําแนะนํ าที่ ดีสุด
เพื่อให้ เกิดความพอดีระหว่างสองอย่างนี ้
ภาระหน้ าที่ของคณะกรรมการฯ ไม่ใช่เรื่ องการปฏิบตั ิ ดังนันการนํ
้
าคําแนะนําของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการ
หรื อนําไปใช้ จงึ เป็ นเรื่ องกลุม่ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ กลุม่ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมการพนันที่มีการทํากิจกกรม
หรื อ โครงการรั บ ผิ ด ชอบสัง คมอยู่ คณะกรรมาธิ ก ารการพนัน ที่ มี ง านงานด้ า นการกํ า กับ ดูแ ลและองค์ กร
GambleAware องค์กรการกุศลซึ่งเป้าหมายสอดคล้ องกับกรอบงานของคณะกรรมการฯ อยู่แล้ ว ได้ แก่ การให้
ทุนสนับสนุนด้ านการทําวิจยั การศึกษาและการดูแลรักษา (ผู้มีปัญหาการพนัน)
ในสก็อตแลนด์ ปั ญหาที่เป็ นข้ อกังวลใหญ่ในวงการสาธารณสุข คือการที่เด็กและเยาวชนชาวสก็อตมีโอกาส
ได้ รับรู้ และเติบโตในวัฒนาธรรมการพนันมากขึ ้น คณะกรรมาธิการพนันของอังกฤษ ได้ ตีพิมพ์งานวิจยั ขนาด
เล็กที่ชี ้ให้ เห็นว่าร้ อยละ 75 ของเด็กอายุ 11-15 ปี ได้ เห็นโฆษณาเกี่ยวกับการพนันทางโทรทัศน์และร้ อยละ 17
(1 ใน 6) เล่นพนันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการพนันที่เล่นกันได้ แก่ การซื ้อสลากกินแบ่ง การเล่นตู้เกม หรื อ
การแทงม้ า
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Gambling Education Tool Kit หรื อ ‘ชุดคู่มือการศึกษาเรื ่องการพนัน’ ไม่ได้ เป็ นสื่อการศึกษาที่ออกแบบขึ ้นมา
เพื่อใช้ กบั การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนโดยตรง แต่เป็ นสื่อการศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้นมาเพื่อสนับสนุนและช่วยคนที่
ทํางานกับเยาวชนในการป้องกันและควบคุมผลร้ ายและอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นกับเยาวชนเนื่องจากการ
พนัน สื่อการศึกษานี ้พัฒนาขึ ้นมาโดยองค์กร Fast Forward โดยทํางานร่วมกับกลุม่ คนที่ทํางานกับเยาวชนและ
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงานสาธารณสุขเมืองโลเธี่ ยนและได้ รับเงินทุนสนับสนุนจากรั ฐบาลสกอตแลนด์ มูลนิธิ
บริ การสาธารณสุขแห่งชาติเมืองโลเธี่ยน (National Health Service Lothian Foundation) และองค์กรการกุศล
GambleAware ของอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย:
รั ฐควีนส์ แลนด์
ธุรกิ จและอุตสาหกรรมพนันในออสเตรเลี ยมี การขยายตัวและเติบโตขัน้ มากในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่า นมา
ในช่วงปี 2520-21 ค่าใช้ จ่ายทังประเทศในเรื
้
่ องการพนันอยู่ที่ราว 4,000 ล้ านเหรี ยญ ได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นมากกว่า
15,000 ล้ านเหรี ยญในช่วงปี 2547-48 และมากว่า 22,700 ล้ านเหรี ยญในช่วงปี 2557-58 (Tasmanian Audit
Office 2017: 5) เช่นเดียวกับแนวโน้ มของประเทศ ในช่วงปี 2547-48 และ 2557-58 ค่าใช้ จ่ายการเล่นพนันใน
รั ฐ ควี น ส์ แลนด์ ไ ด้ เ พิ่ม สูงขึน้ จาก 2,900 กว่าล้ านเหรี ยญ เป็ นมากกว่า 3,700 ล้ านเหรี ยญ แม้ ว่ารั ฐ บาลจะ
จัดเก็บภาษี ได้ มากขึ ้นจาก 800 ล้ านเหรี ยญ เป็ น 1,100 กว่าล้ าน แต่ตวั เลขค่าใช้ จ่ายการเล่นพนันต่อหัวต่อคน
ก็เพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน โดยในรัฐรัฐควีนส์แลนด์ ค่าใช้ จ่ายการพนันต่อหัวต่อคนในรัฐควีนส์แลนด์ได้ เพิ่มสูงกว่า 3
เท่าตัว จาก 328 เหรี ยญเป็ น 1,048 เหรี ยญภายในในช่วงเวลา 25 ปี (Queensland Government Statistician’s
Office 2017: 180, 182 และ186) ปั ญ หาและผลกระทบที่ เ กิ ดขึน้ โดยเฉพาะปั ญ หาการติดพนัน (problem
gambling จึงกลายเป็ นความวิตกกังวลในระดับสาธารณะ ในบริ บทการขยายตัวของอุตสาหกรรมการพนันและ
ความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ ้นนี ้เอง รัฐบาลแต่ละรัฐและอุตสาหกรรมพนันในออสเตรเลียได้ เสนอทางออกด้ วย
มาตรการที่เรี ยกกันว่า ‘การเล่นพนันด้วยความรับผิ ดชอบต่อสังคม’ (responsible gambling practices) โดยมี
เป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริ โภค (consumer protection) และการควบคุม/บรรเทาผลร้ าย (harm minimization)
จากการพนัน
รัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ได้ ริเริ่ มออกมาตรการหลายอย่างเพื่อควบคุมผลร้ ายจากการพนันและส่งเสริ มการเล่น
พนันด้ วยความรับผิดชอบ อาทิ การจัดสรรเงินอุดหนุนบริ การให้ คําปรึ กษาเรื่ องปั ญหาติดการพนัน การจัดตัง้
บริ ก ารโทรศัพ ท์ ส ายด่ ว น 24 ชั่ว โมงสํ า หรั บ คนมี ปั ญ หาการพนั น โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย การจัด สรร
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งบประมาณสําหรับงานวิจยั รวมทังการจั
้
ดตัง้ ‘กรรมการที ่ปรึ กษาการพนันที ่มีความรับผิ ดชอบแห่งรัฐ ควี นส์
แลนด์’ (Queensland Responsible Gambling Advisory Committee) มีชื่อย่อว่า RGAC (Breen et al. 2009)
กรรมการที่ปรึ กษาฯ (RGAC) นี ้มีที่มาจากการประชุมร่ วมกันระหว่างภาคประชาคม ตัวแทนจากอุตสาหกรรม
การพนันในรัฐควีนส์แลนด์และในปี 2537 ด้ วยข้ อกังวลถึงผลกระทบของการพนันที่มีตอ่ ชุมชนและอุตสาหกรรม
การพนันเอง ข้ อสรุปจากการประชุมและข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจและสังคมของตู้เกม
พนันนําไปสูก่ ารจัดตัง้ Problem Gambling Advisory ปี 2539 ซึง่ ต่อมาได้ เปลี่ยนเป็ น Responsible Gambling
Advisory Committee ในปี 2541 เพื่อแสดงให้ เห็นถึงแนวแบบการทํางานเชิงรุ กและการยอมรับหลักการที่ว่า
แม้ การพนันเป็ นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ (a leisure activity) ของคนหลายคน แต่อาจจะก่อให้ เกิดผลร้ าย หรื อ
อันตรายกับคนบางคนได้
รู ปแบบของกรรมการที่ปรึ กษา ฯ (RGAC) สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทางการทํางานของรัฐบาลในประเด็นเรื่ องการ
เล่ น พนัน ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเฉพาะการใช้ น โยบาย มาตรการและการดํ า เนิ น การสายกลาง (an
appropriate balance) โดยคํานึงถึงผลกระทบด้ านเศรษฐกิจและสังคมของการพนัน ทังที
้ ่เป็ นผลดีและผลเสีย
กรรมการที่ปรึ กษาฯ มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ ทํางานร่วมกันระหว่างภาคีตา่ งๆ ประกอบด้ วยภาคประชาสังคม/ชุมชน
อุตสาหกรรมการพนัน และรัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์ โดยมีสมาชิกเป็ นตัวแทนจากกลุ่มสนับสนุนการพนัน
สมาคมธุรกิจ-อุตสาหกรรมพนัน กลุ่มประชาสังคมและหน่วยงานรัฐบาล โดยกรรมการที่ปรึ กษาฯ (RGAC) ทํา
หน้ าที่เป็ นเวทีให้ กลุ่มผลประโยชน์ตา่ งๆ ได้ ทํางานร่ วมกันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและพอดีพอควรในการ
เล่นพนัน (Queensland Responsible Gambling Advisory Committee 2009: 12)
กรรมการที่ ปรึ กษา ฯ (RGAC) รายงานโดยตรงกับรั ฐมนตรี ที่ดูแลเรื่ องการพนันและให้ คําแนะนํ าผ่านไปยัง
รัฐบาลในเรื่ องการควบคุมผลเสียจากการพนันและการพัฒนาส่งเสริมสภาพแวดล้ อมในการเล่นพนันให้ เป็ นไป
ด้ วยความรับผิดชอบ (a responsible gambling environment)
สํ านักงานและการบริ หารจัดการของกรรมการที่ ป รึ กษา ฯ (RGAC) ได้ รับการสนับสนุนจากฝ่ ายวิ จัย และ
นโยบายของสํ านักงานสุรา การเล่นพนันและการแข่งม้ า (Office of Liquor, Gaming and Racing) ซึ่ง เป็ น
หน่วยงานสังกัดในแผนกการจ้ างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรม
งานและกิจกรรมของกรรมการที่ปรึกษา ฯ (RGAC) มีหลายอย่าง อาทิ การพัฒนา ‘แนวทางปฏิ บตั ิ การพนันที ่มี
ความรับผิ ดชอบของรัฐควี นส์ แลนด์ ’ (Queensland Responsible Gambling Code of Practice) ซึ่งเป็ นการ
แสดงความตังใจของภาคธุ
้
รกิจ-อุตสาหกรรมพนันในการดําเนินการตามกรอบและมาตรการการ (ทําธุรกิจ)

8

พนันด้ วยความรับผิดชอบ การดําเนินการโครงการนําร่ อง Gambling Help Line การออกแบบและพัฒนาแนว
ปฏิบตั ิการส่งเสริ มและการโฆษณาการพนันด้ วยความรับผิดชอบ การสนับสนุนการพัฒนาการรณรงค์ คูม่ ือ
และคํ า แนะนํ า ง่ า ยๆ เพื่ อ ใช้ ไ ปในการส่ ง เสริ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพนั น ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Queensland
Responsible Gambling Strategy) รวมทัง้ ให้ การสนับสนุนการพัฒนาสื่ อและอุปกรณ์ สําหรั บหลักสูตรการ
พนัน ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (responsible gambling curriculum materials) ในฐานะที่ เ ป็ นยุท ธศาสตร์ ด้ า น
การศึกษาที่มีเป้าหมายเฉพาะสําหรับเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและมัธยมศึกษา สื่อการสอนบางส่วนมีการ
นํ าไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของ ‘ชุดสื่ อประกอบการสอนการพนันที่ มี ความรั บผิ ดชอบ’ (Responsible Teaching
Resource Kit) (Queensland Responsible Gambling Advisory Committee 2009: 8-14)
ข้ อมูลข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นว่า Gambling Education Modules หรื อ‘ชุดการเรี ยนรู้ เกี ่ยวกับการพนัน’ (Gambling
Education Modules) 3 ชุ ด ของรั ฐ ควี น ส์ แ ลนด์ ซึ่ ง ประกอบด้ วย ชุ ด การเรี ยนรู้ ชื่ อ Gambling: That’s
entertainment? (สํ าหรั บชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2-4) Gambling and Health: Communication skills (สํ าหรั บ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2-3) และ Gambling: Minimizing health risks (สํ าหรั บชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2-3) น่าจะมี
ความเชื่ อ มโยงและเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รการพนั น ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (responsible gambling
curriculum materials) และ‘ชุดสื ่อประกอบการสอนการพนันที ่มีความรับผิ ดชอบ’ (Responsible Teaching
Resource Kit)
รั ฐทัสมาเนีย:
ในช่วงปี 2558-59 อุตสาหกรรมพนันในรัฐทัสมาเนียมีรายได้ 311 ล้ านเหรี ยญ (แยกเป็ นรายได้ จากตู้เกมการ
พนันตามโรงแรมและคลับต่างๆ 147.6 ล้ านเหรี ยญ บ่อนการพนัน 89.8 ล้ านเหรี ยญ สลากกินแบ่ง/หวย 40.3
ล้ านเหรี ยญ การแข่งม้ า 30.1 ล้ านเหรี ยญและการแทงพนันกีฬา 3.2 ล้ านเหรี ยญ) และจ่ายภาษี ให้ รัฐบาลคิด
เป็ นร้ อยละ 32.5 ของรายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ 101 ล้ านเหรี ยญ ในจํานวนนี ้แยกเป็ นภาษี ให้ กับรัฐบาลโดยตรงร้ อย
ละ 31 หรื อ 96.4 ล้ านเหรี ยญและเป็ นเงินจ่ายให้ กบั ‘กองทุนภาษี ช่วยชุมชน’ (Community Support Levy) อีก
ร้ อยละ 1.5 หรื อ 4.6 ล้ านบาท (คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 0.7 ของรายได้ อตุ สาหกรรมพนันทังหมด)
้
ในจํ านวนภาษี ที่ใ ห้ รัฐบาลโดยตรง 96.4 ล้ านเหรี ยญ มี ที่ม าจากแหล่งต่างๆ ดัง นี ้ จากตู้เ กมการพนันตาม
โรงแรมและคลับต่างๆ 31.8 ล้ านเหรี ยญ ภาษี สลากกิ นแบ่ง 30.3 ล้ านเหรี ยญ ภาษี บ่อนการพนัน 20 ล้ าน
เหรี ยญ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ11.3 ล้ านเหรี ยญและเกมพนันในอินเตอร์ เน็ตและการแทงม้ าอีก 2.9 ล้ าน
เหรี ยญ (เป็ นที่น่าสังเกตว่าภาษี จากการเล่นพนันตู้เกมที่มีอยู่ตามโรงแรม คลับและบาร์ ต่างๆ เป็ นรายได้ ก้อน
ใหญ่ของรัฐบาล ในปี 2518-19 มีคนเสียเงินเล่นตู้เกมพนันตามโรงแรมและคลับต่างๆ 114.2 ล้ านเหรี ยญและตู้
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เกมในบ่อนการพนัน อี ก 76.9 ล้ านเหรี ยญ หักเป็ นภาษี ใ ห้ รัฐ บาล 29.6 ล้ านเหรี ยญและ 19.8 ล้ านเหรี ยญ
ตามลําดับ) ขณะที่กองทุนภาษี ช่วยชุมชนเป็ นภาษี ที่เก็บเฉพาะจากตู้เกมการพนันตามโรงแรมและคลับต่างๆ
รวมทัง้ บริ ษัทการพนันออนไลน์ (ในจํ านวนเงิ นภาษี ช่วยชุมชน 4.6 ล้ านเหรี ยญนี ้ มี การจัดสรรไปสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อลดผลเสียจากการพนัน 2.3 ล้ านเหรี ยญ องค์กรการกุศล 1.2 ล้ านเหรี ยญและองค์กรด้ านกี ฬาอีก
1.2 ล้ านเหรี ยญ) (Tasmanian Audit Office 2017: 7-8)
รายงาน ‘การศึ กษาผลกระทบเศรษฐกิ จและสัง คมของการพนันปี 2560’ (the 2017 Social and Economic
Impact Study of Gambling) ของทัสมาเนีย ระบุถึงผลดีและผลเสียของการพนัน โดยชี ้ให้ เห็นว่าในปี 2559
อุตสาหกรรมพนันในทัสมาเนียเป็ นแหล่งงานให้ กับคนจํานวนราว 4,000 คน สร้ างรายได้ ในรู ปภาษี ให้ รัฐ 96
ล้ านเหรี ยญ (ลดจาก 114 ล้ านเหรี ยญในปี 2542-43) และคิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ของรายได้ รัฐทังหมด
้
(ตํ่ากว่าร้ อย
ละ 2.5 ซึง่ เป็ นสัดส่วนเฉลี่ยทังประเทศ)
้
ผลดีอื่นๆ เป็ นเรื่ องของความบันเทิงและความเพลิดเพลินของผู้เล่น การ
ให้ เงินช่วยเหลืองานชุมชน การสนับสนุนสโมสรกีฬาต่างๆ การบริ จาคเงินและงานอาสาสมัคร รวมถึงการได้ เข้ า
ไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ตา่ งๆ ของอุตสาหกรรมพนัน ส่วนผลเสีย ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องของคนที่มีปัญหาจาก
การเล่นพนัน ซึ่งอาจจะส่งผลร้ ายต่อตัวผู้เล่น ครอบครัว เพื่อนและคนอื่นๆ ในชุมชน ผลเสียเหล่านี ้ แยกได้ เป็ น
ผลเสียด้ านการเงิน (หนี ้ เสียทรัพย์สินและหมดตัว) ส่วนตัว (เครี ยด หดหู่ อยากฆ่าตัวตายและสุขภาพยํ่ าแย่)
ความสัมพันธ์ (เสียเพื่อน ไม่มีใครอยากคบและครอบครัวทอดทิ ้ง) งานและการเรี ยน (ตกงาน ขาดเรี ยนและผล
การเรี ยนแย่) กฎหมาย (การลักขโมยและติดคุกติดตาราง) และชุมชน (เพิ่มงานและเพิ่มภาระให้ กบั งานกุศล
และการช่วยเหลือของรัฐ)
การสํารวจความชุกการเล่นพนัน (Gambling Prevalence Survey) ในปี 2556 ระบุว่าชาวทัสมาเนียร้ อยละ 5
จัดได้ ว่าเป็ นคนติดพนัน (problem gamblers) ร้ อยละ 1.8 เป็ นคนเล่นพนันที่มีความเสี่ ยงปานกลาง ร้ อยละ
3.9 เป็ นคนเล่นพนันที่ความเสี่ยงน้ อย ร้ อยละ 54.9 เป็ นคนเล่นพนันที่ไม่มีปัญหาและอีกร้ อยละ 38.8 เป็ นคน
ไม่เล่นพนัน
รัฐบาลทัสมาเนียมีบริ การให้ ความช่วยเหลือและแก้ ปัญหาการพนันหลายอย่าง โดยมี ‘โครงการช่วยเหลื อด้าน
การพนัน’ (Gambling Support Program หรื อ GSP) เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โครงการช่วยเหลือฯ (GSP)
ดํ าเนิ นการอยู่ภ ายใต้ การดูแ ลของกรมบริ การสุข ภาพและประชาชน (Department of Health and Human
Services) ของรั ฐ บาลทัส มาเนี ยและได้ รับเงิ นสนับสนุนจากกองทุนภาษี ช่วยชุม ชน (Community Support
Levy) ซึ่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเล่นพนันปี 2536 กําหนดให้ รายได้ ทงหมดจากตู
ั้
้ เกมพนันตามโรงแรมและ
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คลับต่างๆ ต้ องหักให้ กองทุนภาษี ช่วยชุมชนในอัตราร้ อยละ 4 เงินกองทุนฯ ได้ รับการจัดสรรไปใช้ ในกิจกรรม
และองค์กรต่างๆ เช่น โครงการช่วยเหลือด้ านการพนัน (GSP) งานวิจยั ในเรื่ องการพนัน การให้ การศึกษาชุมชน
เรื่ องการพนัน องค์กรการกุศล องค์กรกีฬาและบริการสุขภาพอื่นๆ
กิจกรรมต่างๆ ที่ โครงการช่วยเหลื อ ฯ (GSP) จัดสรรให้ เงินสนับสนุน ได้ แก่ การให้ คําแนะนํ าและการรักษา
(therapeutic counselling) เป็ นส่วนตัวและเป็ นกลุ่มและเป็ นครอบครั ว (สํ าหรั บคนติดพนันและคนที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ) การให้ ความรู้ความเข้ าใจให้ กบั ชุมชนและการสร้ างความใส่ใจของชุมชน (community education)
ในการแก้ สาเหตุพื ้นฐานของปั ญหาการติดพนัน บริ การสายด่วนเรื่ องการพนัน (Gambling Helpline) และการ
เปิ ดเว็บไซต์ให้ บริ การความช่วยเหลือ (ปั ญหา) การพนัน (Gambling Helpline) รวมทังการสนั
้
บสนุนและการ
ดําเนินการในเรื่ องการรณรงค์ โครงการและกิจกรรมสํ าหรับสาธารณะ กลุ่มเยาวชน โรงเรี ยนและเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข (The Tasmanian Department of Treasury and Finance 2017: 4-5)
สื่อการสอนชื่อ What’s the Real Deal? หรื อ ‘เรื ่ องพนัน จริ งๆ แล้วเป็ นอย่างไร’ เป็ นผลงานจากความร่ วมมื อ
ระหว่างของ ‘โครงการช่วยเหลื อ (เพื อ่ แก้ปัญหา) ด้านการพนัน’ (GSP) ซึ่งสังกัดอยู่ในกรมบริ การสุขภาพและ
ประชาชน (Department of Health and Human Services) และกรมการศึกษา (Department of Education)
โดยได้ รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากแผนกการศึกษาโรงเรี ยน ในสังกัดหน่วยงานมาตรฐานและการ
สนับสนุนหลักสูตร ครูและนักเรี ยนจากวิทยาลัยโฮบาร์ ทและโรงเรี ยนมัธยมเคลเร็ นซ์ คอสโกรฟและจีลส์ตนั เบย์
สมาคมเพื่อนและผู้ปกครองโรงเรี ยนรัฐบาลทัสมาเนีย โครงการให้ บริ การผู้มีปัญหาการพนันให้ ตงตั
ั ้ วได้ (Break
Even Gambling Support Services)และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย
ชุดการเรี ยนรู้ และหลักสูตร:
ชุด การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ การพนัน ที่ นํ า มาเสนอในรายงานชิ น้ นี ้ ชุด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาขึ น้ มาเพื่ อ
การศึกษาและการเรี ยนรู้สําหรับเด็กและเยาวชนชันประถมศึ
้
กษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น ในเรื่ องการพนันและ
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการพนัน แม้ จะมีชื่อและรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้ าง แต่โดยรวม ชุดการเรี ยนรู้
เหล่านี ้ล้ วนเป็ นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะส่งเสริ มให้ เยาวชนมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในเรื่ องการ
พนันและการจัดการกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นและเพื่อใช้ กบั หลักสูตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและสําหรับ
เยาวชนทัว่ ไป ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ประกอบด้ วย
1. คูม่ ือการศึกษาเรื่ องการพนัน (Gambling Education Toolkit) ของประเทศสกอตแลนด์
2. ชุดการเรี ยนรู้เรื่ องการพนัน (Gambling Education Modules) ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
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3. ชุดการเรี ยน ‘เรื่ องพนัน จริ งๆ แล้ วเป็ นอย่างไร’ (What’s the Real Deal) ของรัฐทัสมาเนีย
ประเทศออสเตรเลีย
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจแนวคิด วิธีการและรายละเอียดในการดําเนินการของชุดการเรี ยนรู้แต่ละชุด การนําเสนอ
ในรายงานนี ้ จะเป็ นการนําเสนอชุดการเรี ยนรู้แต่ละชุด โดยในแต่ละชุดจะมีโครงร่างและรายละเอียดแบ่งเป็ น 3
ส่วนหลักๆ คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นคําแนะนํ า/ความเป็ นมา ข้ อมูล/ความรู้ เรื่ องการพนัน แนวคิดสําคัญ ที่ ใช้ ใ นการออกแบบและ
พัฒนาชุดการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ขึ ้นมา รวมทังความเชื
้
่อมโยงกับหลักสูตร/วิชาต่างๆ ทังทางตรงทางอ้
้
อม
ส่วนที่ 2 เป็ นเรื่ องของแผนงาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในเรื่ อง
การพนันของแต่ละชุดการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ตาม รายงานชิ ้นนี ้ไม่ได้ นําเสนอแผนการจัดกิจกรรมทุกอย่าง หรื อ
หัวข้ อการเรี ยนการสอนทุกหัวข้ อ แต่เลือกจะนําเสนอบางแผนกิจกรรม หรื อหัวข้ อการเรี ยนการสอนจากชุดการ
เรี ยนรู้ แต่ละชุดเพียงชุดละ 1 แผน/หัวข้ อเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่อที่จะได้ นําเสนอแผนงาน กิจกรรมและวิธีการดําเนิน
กิ จ กรรมอย่างละเอี ยดเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูส นใจเรื่ องนี ส้ ามารถศึกษาทํ าความเข้ าใจแนวคิดและหลักการ
ตลอดจนวิธีการทํางานในการออกแบบและพัฒนาชุดการเรี ยนรู้เรื่ องการพนันสําหรับเยาวชนได้ ชดั เจนและเป็ น
ประโยชน์มากยิ่งขึ ้น
ขณะที่ ส่วนที่ 3 เป็ นภาคผนวกซึ่ง แบ่ง เป็ นส่วนที่ เ ป็ นเอกสาร/แหล่ง ข้ อมูล อ้ างอิง และที่ เ ป็ นเอกสาร/ข้ อมูล
เพิ่มเติมสําหรับกิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ของแต่ละชุดการเรี ยนรู้
1.คู่การศึกษาเรื่ องการพนัน (Gambling Education Toolkit)
คูม่ ือการศึกษาเรื่ องการพนันนี ้ ไม่ได้ เป็ นสื่อการศึกษาที่ออกแบบขึ ้นมาเพื่อใช้ กับการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
โดยตรง แต่เป็ นสื่อการศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้นมาเพื่อสนับสนุนและช่วยคนที่ทํางานกับเยาวชนในการป้องกันและ
ควบคุมผลร้ ายและอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นกับเยาวชนเนื่องจากการพนัน
คูม่ ือฯ นี ้พัฒนาขึ ้นมาโดยองค์กร Fast Forward ซึ่งเป็ นองค์กรการกุศลในสกอตแลนด์ องค์กรนี ้เน้ นการทํางาน
เพื่อช่วยให้ เยาวชนสามารถเลือกตัดสินใจได้ อย่าง ‘รู้ เท่าถึงการณ์ ’ (informed choices) เกี่ยวกับสุขภาวะและ
การใช้ ชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพของตัวเอง องค์กรให้ บริ การการศึกษาด้ านสุขภาพ มาตรการป้องกันและโครงการอื่นๆ
องค์กรฯ เริ่ มพัฒนาเป็ นโครงการนําร่องชื่อ ‘แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการพนันในเยาวชน’ (The Youth Problem
Gambling Initiative/YPGI) ที่เมืองเอดินเบอร์ ก (Edinburgh) และเมืองโลเธี ยน (Lothian) ในปี 2014 (2557)
เพื่ อป้องกันพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดพนันในหมู่เยาวชน ช่วงปี 2014-2015 (2557-2558) องค์กรฯ ทํ างาน
ร่ วมกับกลุ่มคนที่ ทํางานกับเยาวชนและเจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงานสาธารณสุขเมืองโลเธี ยนและได้ รับเงินทุน
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สนับสนุนจากรัฐบาลสกอตแลนด์ มูลนิธิบริ การสาธารณสุขแห่งชาติเมืองโลเธี ยน (National Health Service
Lothian Foundation) ในการจัดกิ จ กรรมยกระดับการรั บรู้ ในโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาและร่ วมงานกับองค์ ก ร/
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายการเข้ าถึง การสนับสนุนและการรักษาเยาวชนที่มีปัญหาเกี่ ยวข้ องกับการพนัน ในปี
2015 (2558) องค์กรฯ ได้ รับทุนสนับสนุนจาก GambleAware ให้ พฒ
ั นาเป็ นโครงการครอบคลุมระดับประเทศ
(สกอตแลนด์) การพัฒนาเครื่ องมือพร้ อมความรู้ ข้ อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ คนที่ทํางานคลุกคลีกับ
เยาวชนเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว หลังจากนําเอาความเห็นและข้ อแนะนําจากคนที่เข้ ารับการอบรม
และการปรึ กษาหารื อกับแหล่งทุนและคณะที่ปรึ กษามาปรั บปรุ ง คณะทํางานได้ การพัฒนา ‘คู่มือการศึ กษา
เรื ่องการพนัน’ (Gambling Education Toolkit) เสร็ จสิ ้นในปี 2560
การนําเสนอคูม่ ือการศึกษาเรื่ องการพนันในที่นี ้ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1.1 คําแนะนํา ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การนํ าเอาคู่มือนี ไ้ ปใช้ ข้ อมูลสํ าคัญๆ เรื่ องการพนัน รวมทัง้ แหล่งให้ ความช่วยเหลือและความเชื่อมโยงกับ
หลัก สูต รและแผนพัฒ นาเยาวชนและ 1.2 ตัว อย่ า งแผนการกิ จ กรรม ซึ่ ง เป็ นการให้ แ นวทาง วิ ธี ก ารและ
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ สําหรับการเรี ยนรู้เรื่ องการพนัน
1.1 คําแนะนํา:
ปั ญหาการพนัน (problem gambling) ว่าไม่ใช่เป็ นเรื่ องใหม่ แต่มกั จะเป็ นเรื่ องที่ไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจ คูม่ ือ
การศึกษาเรื่ องการพนัน เป็ นคูม่ ือการศึกษา เรี ยนที่ออกแบบให้ สําหรับคนที่ทํางานกับเด็ก วัยรุ่ นและคนหนุ่ม
สาว ประกอบด้ วยเนื ้อหา ข้ อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ในการจัดการกับเรื่ องการพนัน
และปั ญหาการพนันในกลุ่ม เด็ก วัยรุ่ นและคนหนุ่มสาว กิ จกรรมเหล่านี ส้ ามารถนําไปปรับใช้ ใ ห้ เ หมาะกับ
สถานการณ์ กลุม่ นักเรี ยนนักศึกษา เป้าหมาย ทักษะและความสามารถที่แตกต่างและหลากหลายได้ เด็ก วัยรุ่น
และคนหนุม่ สาว
ใช้ที่ไหนและใช้โดยใคร: คูม่ ือนี ้ออกแบบสําหรับครู หรื อคนที่ทํางานกับเด็ก วัยรุ่นและคนหนุ่มสาว ตังแต่
้ อายุ
10 ปี ถึง 25 ปี ในสถานศึกษาและการเรี ยนรู้ทวั่ ไป (universal education settings)
กิจกรรมและเนื ้อหาเน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกัน (ระหว่างผู้สอนผู้เรี ยน) แต่ก็สามารถนําไปปรับใช้ อย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการในโครงการเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพและสุขภาวะ พฤติกรรมเสี่ยง งานและการจ้ างงาน
การศึกษาด้ านการเงิน บริ การให้ ความช่วยเหลือแนะนําเรื่ องต่างๆ และโครงงานด้ านการศึกษา
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คนที่สามารถเอาไปประโยชน์ได้ ได้ แก่ ครูในระดับชันมั
้ ธยมและมหาวิทยาลัย คนทํางานกับเด็ก วัยรุ่นและหนุ่ม
สาว คนทํางานในงานให้ บริ การความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น งานดูแลสุขภาพ งานให้ คําปรึ กษาแนะนํา เจ้ าหน้ าที่
ตํารวจงานชุมชนสัมพันธ์และเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยจัดหางาน
ใช้กบั ใคร: ใช้ กับกลุ่มเยาวชนอายุตงแต่
ั ้ 10 ปี ถึง 25 ปี กิจกรรมที่นําเสนอในคู่มือนี ้ไม่ได้ กําหนดว่าจะต้ องใช้
เฉพาะกับกลุ่มอายุไหน เป็ นกิจกรรมที่ยากง่ายขนาดไหน เพราะเชื่อว่าคนที่คลุกคลีกบั เด็ก วัยรุ่ นและคนหนุ่ม
สาวย่อมเป็ นคนรู้ดีที่สดุ ว่ากิจกรรมอะไรจะเหมาะกับใคร แค่ไหน อย่างไร
กิจกรรมส่วนใหญ่ออกแบบให้ ใช้ เป็ นกิจกรรมกลุ่ม ผู้ออกแบบเชื่อว่าคูม่ ือ/เครื่ องมือนี ้สามารถนําไปใช้ กับกลุ่ม
เด็ก วัยรุ่นและคนหนุม่ สาวทัว่ ไปและกลุม่ เด็ก วัยรุ่นและคนหนุม่ สาวที่มีปัญหาการพนัน รวมทังกลุ
้ ม่ ที่เสี่ยงที่จะ
ติดพนัน การจะปรับและประยุกติใช้ เครื่ องมือให้ เหมาะกับสถานการณ์และความจําเป็ นขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์
ความรู้และความสามารถของคนที่สอน จัดการและแก้ ปัญหากับเด็ก วัยรุ่นและคนหนุม่ สาวโดยตรง
ใช้อย่ างไร: สามารถใช้ ในการสอนและการทํ ากิจกรรมสัน้ ๆ เบ็ดเสร็ จภายในครัง้ เดียว หรื อทําเป็ นโครงการ
ต่อเนื่องยาวๆ ก็ได้
ภาพรวมเรื่ องการพนัน:
ประกอบด้ ว ยข้ อ มูล และข้ อ เท็ จ จริ ง สํ าคัญ ๆ เกี่ ย วกับ การพนันและการเล่น พนัน จนเป็ นปั ญ หา (problem
gambling) ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องควรจะได้ รับรู้ ได้ แก่:
การพนันคื อการนํ าเอาเงิ น หรื อบางสิ่ ง บางอย่างที่ มีค่าไปเสี่ ยงลงทุนกับอะไรบางอย่างที่ ไ ม่ทราบผลลัพธ์
แน่นอน ด้ วยความหวังว่าจะได้ เงิน หรื อสิ่งมีคา่ อื่นๆ เพิ่มมากขึ ้น
การเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา/การพนันที ่เป็ นปั ญหา (problem gambling) หมายถึงการพนันที่ส่งผลเสียต่อ หรื อ
สร้ างความเสียหายให้ กบั ตัวเอง ครอบครัว หรื อการพักผ่อน
นักพนัน เล่ น ตามสัง คม (social gambler) เอาสนุก ได้ แก่ คนเล่นพนันเป็ นครัง้ คราว อยากได้ แต่ยอมรั บ ว่า
อาจจะเสีย คนที่เล่นเอาสนุก กําหนดเวลาและวงเงินเล่นและทําตามนัน้
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นักพนันที ่มีปัญหา/นักพนันที ่เล่นจนเป็ นปั ญหา (problem gambler) มีลกั ษณะเป็ นคนที่ใช้ เวลาและวางแผน
เล่นพนันมากขึ ้นเรื่ อยๆ คิดแต่ว่าจะได้ เล่นต่อเพื่อถอนทุน/เอาเงินที่เสียไปคืน เล่นพนันเพื่อชนะ หรื อไม่ก็เพื่อ
หนีปัญหา เล่นไม่เลิก ใช้ เงินที่จําเป็ นเอาไปทําอย่างอื่น หรื อยืมเงินไปเล่น
ปั จจัยเสี ่ยงที ่สมั พันธ์ กบั การเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา ได้ แก่ การเป็ นผู้ชาย เป็ นคนหนุม่ สาว ตังแต่
้ วยั รุ่ นจนถึงวัย
ยี่ สิ บกว่า (18-25) มี ประวัติครอบครั วเล่นพนัน กัน บ่อย ตกงาน สุขภาพไม่ดี ดื่ม หนัก การศึกษาตํ่าและอยู่
ครัวเรื อนรายได้ น้อย
การเล่นพนันจนเป็ นปั ญหามี ความสัมพันธ์ กบั ปั ญหาอื ่นๆ เช่น ติดเหล้ าและยาเสพย์ติด ไร้ ที่อยู่อาศัย ไม่มีใคร
คบ ครอบครัวแตกแยก ติดหนี ้ ทําผิดกฎหมาย ต่อต้ านสังคม คิดฆ่าตัวตาย ปวดหัว ปวดท้ อง ปวดกล้ ามเนื ้อ
หัวใจเต้ นเร็ว เหงื่อออกมาก มีปัญหาความดันและปั ญหาสุขภาพจิต
คนเล่นพนันที ่ถือว่าเป็ นนักพนันที ่มีปัญหา เนื ่องจากมี ลกั ษณะครบหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี ้อย่างน้อย 4 อย่าง
ได้ แก่ หมกมุน่ เล่นแต่พนัน อยากเล่นพนันด้ วยวงเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ตื่นเต้ นมากขึ ้น หงุดหงิดเมื่อเล่นพนันน้ อยลง
เล่นพนันเพื่อหนีปัญหา หรื อหนีความซึมเศร้ า กลับมาเล่นเอาคือในวันถัดไป หลังเสียเงินไปก่อนหน้ านี ้ โกหก
ครอบครั ว หรื อคนอื่ นเพื่ อปกปิ ดชี วิตที่ มัวเมาอยู่กับการพนัน มักจะใช้ เงิ นเล่นพนันมากกว่าที่ คิดไว้ ละเมิด
กฎระเบียบกติกาสังคม หรื อก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาเล่นพนัน ทะเลาะวิวาทกับครอบครัว หนีโรงเรี ยน
หรื อผลการเรี ยนแย่เพราะเล่นพนัน
คนอาจจะเสี ่ยงกลายเป็ นคนมี ปัญหาในการเล่นพนัน ถ้ามี ลกั ษณะสอดคล้องอย่างใดอย่างหนึ่ งกับลักษณะ
ดังต่อไปนี ้ คือ เคยพยายามจะเลิก ลด หรื อควบคุมการเล่นพนันของตัวเอง เคยโกหกครอบครัว เพื่อน หรื อคน
อื่นเรื่ องการพนันตัวเอง หรื อเรื่ องเงินที่ใช้ เล่นพนัน เคยเสียเวลาไปเยอะคิดเรื่ องการพนันของตัวเอง หรื อการเล่น
พนันต่อไปในวันข้ างหน้ า
ปั จจัยที ่มีอิทธิ พลต่ อนิ สยั การเล่ นพนันของคนมี ดงั นี ้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง ความตื่นเต้ น ได้ เงิน หนี
ปั ญหา มีเงินเล่น ที่ไหนก็มี/เล่นได้ ไม่เห็นใครว่าอะไร ช่วงวัยกําลังเหมาะ การโฆษณา การรู้เท่าทัน
กติ กาเล่นพนันให้ปลอดภัย ได้ แก่ กํ าหนด/ตัง้ วงเงิ นเล่นและทํ าตามนัน้ (คิดก่อนเล่นว่าจะยอมเสียเงินได้ สกั
เท่าไหร่ ก่อนจะเลิกเล่น อย่าเปลี่ยนใจเมื่อเล่นเสีย) กํ าหนดเวลาที ่จะเล่นและทํ าตามนัน้ (คิดก่อนว่าจะใช้ เวลา
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เล่นเท่าไหร่ เลิกเล่นเมื่อถึงเวลานัน้ ไม่วา่ จะได้ หรื อเสีย) วางกฎไว้เลยว่าจะไม่เล่นพนันโดยใช้เงิ นเครดิ ต (ไม่ยืม
เงินเล่นพนัน ไม่ทําสัญญากู้ยืมกับใคร หรื อถอนเงินสดจากบัตรเครดิตเอามาใช้ ก่อน) ถื อเสี ยว่าการเสี ยพนัน
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการเล่ นพนัน (คิดไว้ ก่อนว่าจะเสี ยและถื อว่าการเล่นได้ เ ป็ นของแถม) อย่ าเล่ นพนันตอน
อารมณ์ เสี ย โกรธ หรื อเหงา (พนันมีไว้ เล่นให้ สนุก ไม่ใช่ที่ฝึกทักษะการแก้ ปัญหาส่วนตัว) รักษาชี วิตให้สมดุล
(อย่าเล่นพนันจนไม่มีเวลากับเพื่อน ครอบครัว หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่ดีๆ ต่อชีวิต) อย่าพยายามเอาเงิ นทีเ่ สี ยไปคื น
(เรื่ องของเรื่ องก็ คือ ยิ่งเราพยายามเอาที่ เราเล่นเสี ยไปคืนมามากเท่าไหร่ เราจะยิ่งเสี ยเงิ นมากขึน้ กว่าเดิม
เท่านัน)
้ ทํ าตัวให้รู้เท่าทันอาการคนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา (ยิ่งรู้ มาก ยิ่งจะตัดสินใจเลือกทําอะไรดีๆ ให้ ชีวิต
ตัวเองได้ มากขึ ้น)
ตรรกะวิ บตั ิ (ความคิ ดและความเชื อ่ ผิ ดๆ) ของคนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา ได้ แก่ การพยายามกลบเกลื อ่ นปั ญหา
ตัวเอง (คนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหาส่วนมากคิดว่าคนเล่นพนันแบบตัวเองมีเยอะแยะ คนเล่นมีเยอะ เล่นกันก็
เยอะ ไม่นา่ จะเป็ นอะไรนี่หว่า) คิ ดว่าคําว่า ‘บ่อยๆ’ (often) เหมื อนกับคําว่า ‘น่าจดจํ า’ (memorable) (การชนะ
พนันเป็ นเรื่ องน่าจดจําเพราะมักจะเป็ นเรื่ องเงินก้ อนใหญ่และน่าตื่นเต้ นกว่าการเสียพนันเล็กๆ น้ อยๆ แต่บอ่ ยๆ
นักพนันจะจําการเล่นชนะได้ มากกว่าการเล่นเสีย ก็เลยมักจะคิดว่าตัวเองมือขึ ้นทังๆ
้ ที่กําลังเสียเอาๆ) เชื ่อโชค
ลาง (นักพนันจํานวนมากเชื่ออย่างผิดๆ ว่าโชคตัวเองจะดี ถ้ าได้ ทําอะไรตามที่เคยทํามาตามที่เชื่อผิดๆ ว่าทําให้
เล่นชนะ เช่น สวมเสื ้อยืดที่มีเครื่ องหมายโชคดี หรื อแทงเลขโชคดีของตัวเอง) ไม่ สนเรื ่ องโอกาสได้-เสี ย/อัตรา
ต่อรอง (odds) (คนส่วนมากไม่สนใจว่า ในมุมมองทางคณิตศาสตร์ แล้ ว การที่เจ้ ามือ/เจ้ าของบ่อนมีสถานะเป็ น
ต่อ (ในการเล่นพนัน) (house edge) ทําให้ ในระยะยาว คนเล่นไม่มีทางเอาชนะเจ้ ามือ/เจ้ าของบ่อนได้ เลย เช่น
คนอาจจะซื ้อหวยเพราะรู้ วา่ มีบางคนถูก แต่คนซื ้อไมรู้เลยว่ากว่าจะมีคนถูกหวย 2,000 คน จะต้ องมีคนซื ้อหวย
ถึง 30,000 ล้ านใบ ซึ่งมากกว่าจํานวนประชากรโลกถึง 4 เท่า) ลื มกฎค่าเฉลี ย่ (ยิ่งบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ ้นบ่อย
เท่าไหร่ ค่าเฉลี่ยก็ยิ่งมีค่าใกล้ โอกาสได้ -เสี ยมากขึน้ เท่านัน้ เราโยนเหรี ยญ 2 ครัง้ ได้ หวั ทัง้ 2 ครัง้ ไม่ใช่เรื่ อง
แปลก แต่เป็ นเรื่ องยากมากที่เราจะโยนเหรี ยญออกหัว 10 ครัง้ ติดต่อกัน การชนะพนันติดๆ กันในช่วงสันๆ
้ เป็ น
เรื่ องปกติ แต่การเล่นชนะติดกันยาวๆ เป็ นเรื่ องเป็ นไปไม่ได้ คนที่ดจู ะเล่นพนันแล้ วได้ บอ่ ยกว่าคนอื่นๆ คนที่ดจู ะ
โชคดีกว่าใคร มักจะเล่นพนันบ่อยกว่าและก็มกั จะเสียบ่อยกว่าคนอื่น เพียงแต่ไม่มีใครชอบโอ้ อวดเรื่ องที่ตวั เอง
เสียพนันเท่านันเอง)
้
สิ่ งที ่เกิ ดขึ้ นส่งเดชไม่มีแบบมี แผนอะไร (random) ไม่ได้รับอิ ทธิ พลใดๆ จากสิ่ งที ่เกิ ดขึ้นมา
ก่อน (ในสถานการณ์ชีวิตจริ งส่วนมาก สิ่งที่เกิดขึ ้นในอดีตมักจะช่วยให้ เราคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้
เราก็เลยมักจะมองหาแบบแผนอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ ้นและคาดเดาเอาว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ ้น แต่การเล่น
พนันด้ วยลูกเต๋า วงล้ อรู เล็ต ตู้เล่นพนัน เกมบิงโกและหวยเป็ นเรื่ องของสิ่งที่เกิดขึ ้นส่งเดชไม่มีแบบแผนอะไร
ดังนันผลลั
้
พธ์ของเกมพนันเหล่านี ้จึงเป็ นสิ่งที่คนเล่นคาดเดา หรื อใช้ ประสบการณ์ที่เคยเล่นมาควบคุมไม่ได้ )
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การเล่นได้ตาแรกๆ และเล่นชนะเป็ นครั้งคราวทําให้ (คนเล่น) เกิ ดความหวังผิ ดๆ ขึ้นได้ (วงการธุรกิจพนันรู้เรื่ อง
นี ้เป็ นอย่างดี ดังนันสถานที
้
่เหล่านี ้จะจัดให้ คนมีโอกาสชนะพนันเงินก้ อนใหญ่ๆ นานๆ ครัง้ และให้ คนได้ ชนะ
วงเงินเล็กๆ บ่อยๆ เพื่อคนเล่นพนันจะได้ เล่นต่อไปเรื่ อยๆ หวังว่าตัวเองจะชนะได้ เงินรางวัลก้ อนโต โดยไม่คิดถึง
โอกาสได้ -เสียและความได้ เปรี ยบของบ่อน/เจ้ ามือ ซึง่ ในระยะยาวจะทําให้ คนเล่นเสียแน่ๆ คนที่เล่นพนันจนเป็ น
ปั ญหาส่วนมากซวยที่เริ่ มเล่นพนันก็ชนะได้ เงินก้ อนโต) คนส่วนมากคิ ดว่าตัวเองแน่ถ้าเล่นได้และโทษอย่างอื ่น
สิ่ งอื ่นถ้าเล่นเสี ย (ข้ ออ้ างว่าตัวเองเล่นชนะเพราะฝี มือและเล่นเสียเพราะโชคไม่ดี เป็ นความคิดผิดๆ อย่างหนึ่ง
ของบรรดานักเล่นพนันที่มีปัญหา) เงิ นไม่ สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง (คนถูกหวยมักจะมีความสุขมากในปี
แรก หลังจากนันก็
้ กลับไปมีความสุขเหมือนเดิม คนเล่นพนันเชื่อกันอย่างผิดๆ ว่า ถ้ าตัวเองรวยขึ ้นมา ปั ญหา
ต่างๆ จะหายไปและตัวเองจะมีความสุขตลอดไป)
การพนันและคนหนุ่มสาว: ผลการวิ จยั
ข้ อมูลจาก ‘Adolescent Gambling in Great Britain’ โดย M. Griffiths (Education Today, Vol. 58 No.1)
ในปี 2006 เยาวชนอายุ 12-15 ร้ อยละ 73 เล่นพนันอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ (ผู้ชายร้ อยละ 77 ผู้หญิงร้ อยละ 68)
ตัวการเล่นพนันเพิ่มขึ ้น...
•
ตามอายุ (อายุ 12 ปี เล่นพนันร้ อยละ 66 อายุ 15 ปี ร้ อยละ 78)
•
ตามจํานวนเงินที่ได้ รับ/หามาได้ ในช่วงอาทิตย์ที่แล้ ว
•
ตามพฤติกรรมการเล่นพนันของพ่อแม่
•
ในหมูเ่ ยาวชนที่หนีเรี ยนในช่วงปี ที่แล้ ว (ร้ อยละ 88) หรื อที่ใช้ ยาเสพย์ติด (ร้ อยละ 81)
ข้ อมูลจาก ‘Prevalence and correlates of young gambling in Scotland’ โดย C. Moodie and F. Finnigan
(Addiction Research and Theory, August 2006, 14(4): 365–385.
งานสํารวจนี ้ศึกษาเยาวชนอายุ 11-16 ปี จํานวน 2,043 คนตามโรงเรี ยน 12 แห่งในเมืองกลาสโกว์และเมื อง
นอร์ ท ลานาร์ คไชร์ กลุ่มตัวอย่างที่ได้ เป็ นตัวแทนกลุ่มประชากรเยาวชนจํานวน 100,090 คน การวิจยั พบว่า
อัตราความชุกการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหามีร้อยละ 9 โดยอีกร้ อยละ 15.1 เป็ นพวกอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยงติดพนัน การ
พนันยอดฮิตของเยาวชนคือการเล่นตู้พนัน
สามเหลี ่ยม (แก้ปัญหา)พนัน ถ้ าองค์ประกอบทังสามซึ
้
่งได้ แก่ เงิน เวลาและการเข้ าถึงเกิดขึ ้นพร้ อมกัน พวกผี
พนันจะเล่นพนัน ถ้ าขจัดองค์ประกอบอันใดอันหนึง่ ออกไป นักพนันจะเล่นพนันไม่ได้ แม้ จะอยากเล่นสักแค่ไหน
เช่น เราอาจจะใช้ ซอฟแวร์ กนั จํากัดการเล่นพนัน การเข้ าถึงเว็บไซต์ หรื อบริ การอื่นๆ ในอินเตอร์ เน็ต
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การวางระบบกันไม่ให้ คนเล่นพนัน ซึง่ สามารถทําได้ ด้วยการขอให้ เจ้ าของบ่อน/สถานที่เล่นพนันห้ ามมิให้ ใคร
บางคนเข้ าไปเล่นพนันในที่นนๆ
ั ้ อย่างไรก็ตาม เราต้ องคิดถึงองค์ประกอบที่ 4 ด้ วย เช่น ความเครี ยด การมี
อารมณ์แปรปรวน แรงกดดันจากครอบครัว แรงกดดันทางสังคม
แหล่ งให้ ความช่ วยเหลือ
คูม่ ือการศึกษาการพนันนี ้ออกแบบให้ คนทํางานในแวดวงเยาวชนเอาไปใช้ ในการยกระดับการรับรู้ ปัญหาการ
เล่ น พนัน ในหมู่เ ยาวชนและให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง แต่ถ้ า เกิ ด มี ส ถานการณ์ ที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือจากมืออาชีพ ก็อาจจะลองหารื อกับหน่วยงานให้ บริ การแก้ ปัญหาการเล่นพนันในพื ้นที่ หรื อหารื อกับ
ครู ดูแลให้ คําแนะนํ าเยาวชนในโรงเรี ยน ถ้ าต้ องการหน่วยงาน/องค์กรให้ ความช่วยเหลือเฉพาะทางอื่ นๆ ก็
อาจจะติดต่อหน่วยงาน/องค์กรต่อไปนี ้ดู
RCA Trust
ให้ บริ การให้ คําปรึ กษา (counselling) แก่เยาวชนที่มีปัญหาพนันทัว่ สกอตแลนด์
• Website: http://www.renfrewshireadp.co.uk/advice-support/rca-trust.aspx
• Tel: 0141 887 0880
• Email: info@rcatrust.org.uk
Gamblers Anonymous Scotland
ให้ การช่วยเหลือคนเล่นพนันที่มีปัญหาและจัดประชุม Gamblers Anonymous Meetings ทัว่ สกอตแลนด์
• Website: www.gascotland.org
• Helpline 0370 050 8881 Open 24 hours
Gam-Anon Scotland
ให้ การสนับสนุนและให้ กําลังใจครอบครัวและเพื่อนคนติดการพนัน ให้ เข้ าใจและเอาชนะปั ญหาที่เผชิญอยู่
• Website: http://www.gamanonscotland.org/
• Helpline 0370 050 8881 Open 24 hours
GamCare
ให้ การช่วยเหลือ ให้ ข้อมูลและให้ คําแนะนําคนที่มีความเดือดร้ อนจากปั ญหาการพนัน
• Website: www.gamcare.org.uk and www.bigdeal.org.uk
• National Gambling Helpline: 0808 8020 133, 8am to midnight, 7 days a week.
• Netline, an online chat service http://www.gamcare.org.uk/support-and-counselling/frontlineservices/netline#.Vs2LofmLTct
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• Forum and Chatroom http://www.gamcare.org.uk/forum
• ให้ คําปรึกษาฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ สําหรับใครก็ได้ ที่กําลังประสบความเดือดร้ อนจากปั ญหาจากการพนัน เช่น
คนเล่นพนัน คูช่ ีวิตและครอบครัว ทัว่ สหราชอาณาจักร . http://www.gamcare.org.uk/support-andcounselling/face-face-counselling#.Vs2ORvmLTct
GambleAware
ให้ ข้อมูล คําแนะนําและเอกสารออนไลน์อื่นๆ เกี่ยวกับปั ญหาการพนัน
• Website: www.gambleaware.co.uk
• มีรายชื่อองค์กรต่างๆ ที่ให้ ความช่วยเหลือในการจัดการผลกระทบจากปั ญหาการพนัน เช่น หนี ้สิน
ความเครี ยดและปั ญหากับคนรอบข้ าง: http://www.gambleaware.co.uk/confidential-support-andadvice
ความเชื่อมโยงกับ ‘หลักสูตรความเป็ นเลิศ’ (Curriculum of Excellence):
แนวทางและเป้าประสงค์ของคูม่ ือการศึกษาเรื่ องการพนันได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับ ‘หลักสูตรความ
เป็ นเลิศ’ หรื อกรอบการศึกษาของประเทศ เช่น เนื ้อหาของคูม่ ือฯ จะมีความเชื่อมโยงกับ ‘มาตรฐานการเรี ยนรู้ ’
(benchmarks) ในเรื่ องการศึกษาสังคมและหลักสูตรเรื่ องสุขภาพและสุขภาวะ (ซึง่ ประกอบด้ วยหัวข้ อย่อย เช่น
หลักสูตรสุขภาวะด้ านจิตใจและอารมณ์ หลักสูตรการวางแผนการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลง) เป็ นต้ น
หลักสูตรด้านสุขภาพและสุขภาวะ: ครู อาจจะเห็นประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงเนื ้อหาในคูม่ ือฯ นี ้กับมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ สํ าหรั บการศึกษาด้ านสัง คมและที่ เ กี่ ยวกับตัวเอง (personal and social education) ที่ ประกาศโดย
กระทรวงศึกษาสกอตแลนด์ในเดือนมีนาคม ปี 2017 ในเรื่ องการสร้ างการรับรู้ เกี่ยวกับการเล่นพนันและปั ญหา
ที่ตามมาเพื่อจะได้ พฒ
ั นาทักษะของเยาวชนในการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป
การพูดคุยเรื่ องการพนันในฐานะที่ เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงและการยกระดับการรั บรู้ ในเรื่ องปั ญหาการติดพนัน
สามารถนําไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรี ยนรู้เรื ่ องสุขภาพและสุขภาวะ ระดับ 2 (ซึง่ เป็ นหลักสูตรสําหรับชัน้ P
5-7 ในสกอตแลนด์ซงึ่ เทียบได้ กบั ระดับชันประถมศึ
้
กษาที่ 3-5 ในประเทศไทย) ซึง่ กําหนดไว้ วา่ เยาวชนสามารถ
‘ระบุถึงผลกระทบของพฤติ กรรมเสี ่ยงที ่มีต่อการตัดสิ นใจและความสัมพันธ์ สําคัญๆในชี วิต เช่ น โอกาสงาน
เป็ นต้น’
การพนันได้ รับการระบุไว้ ในมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในหลักสูตรสุขภาพและสุขภาวะ ระดับ 3 ซึ่งมี ข้อความว่า
เยาวชนสามารถ ‘ชัง่ ใจและรู้ ได้ว่าพฤติ กรรมและการกระทํ าแบบไหนที เ่ สี ่ยงและพฤติ กรรมและการกระทํ าแบบ
ไหนที ป่ ลอดภัย เช่น ผลกระทบจากการพนัน เป็ นต้น’
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นอกจากนี ้ คู่มือฯ ยังมีความเชื่อโยงกับหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตรสุขภาวะด้านจิ ตใจและอารมณ์ หลักสูตร
การวางแผนการตัดสิ นใจและการเปลี ย่ นแปลง และ หลักสูตรคณิ ตศาสตร์ และตัวเลข เป็ นต้ น
การพัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน: โดยรวมการใช้ ค่มู ือฯ นี ้ในการจัดการเรี ยนการสอน หรื อการประชุมปฏิบตั ิการ
เรื่ องปั ญหาการพนันในหมูเ่ ยาวชน จะช่วยให้ เยาวชนพัฒนาศักยภาพ 4 ตามหลักสูตรความเป็ นเลิศ ได้ แก่
การเป็ นคนเรี ยนรู้ ที่ประสบความสํ าเร็ จ (successful learners) ที่มีความกระตือรื อร้ นและความตังใจในการ
้
เรี ยน ความแน่วแน่ที่จะไปให้ ถึงมาตรฐานความสําเร็ จและการเปิ ดกว้ างสําหรับการคิดและความคิดใหม่ๆ การ
เป็ นคนมั่น ใจตัวเอง (confident individuals) ที่ มีการเคารพตัวเอง มี ความเข้ าใจเรื่ องสุขภาวะทางอารมณ์
จิตใจและร่ างกายและมี ความเชื่ อและค่านิยมที่มั่นคง การเป็ นประชาชนที ่มีความรับผิ ดชอบ (responsible
citizens) ที่มีความเคารพผู้อื่นและความรับผิดชอบที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
และการเป็ นคนที ่ทําประโยชน์ จริ งต่อสังคม (effective contributions) ที่มีความคิดริ เริ่ ม กล้ าลงทุนทําสิ่งใหม่ๆ
และสิ่งยากๆ มีความอดทน พร้ อมฝั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ และยืนด้ วยลําแข้ งตัวเอง
ผลลัพธ์ และความเชื ่อมโยงกับ ‘ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ ’ (National Youth Work Strategy)
การใช้ คมู่ ือฯ ในกิจกรรม/โครงการพัฒนาเยาวชน ถือได้ วา่ เป็ นการช่วยสนับสนุนการดําเนินการยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเยาวชนชาติและส่งเสริ มผลที่คาดจะได้ รับจากกิจกรรม/โครงการพัฒนาเยาวชน อาทิ เยาวชนเป็ นคน
มัน่ ใจ มุ่งมัน่ และเชื ่อมัน่ ในอนาคต เยาวชนสามารถจัดการความสัมพันธ์ ส่วนตัว สังคมและที ่เป็ นทางการได้
เยาวชนสามารถสร้ าง อธิ บายและประยุกติ ใช้ทกั ษะและสิ่ งที ่เรี ยนรู้ ได้ มุมมองเยาวชนเปิ ดกว้างมากขึ้ นผ่าน
ประสบการณ์ และความคิ ดใหม่
การใช้ ค่มู ือฯ จะช่วยให้ ยุทธศาสตร์ เยาวชนบรรลุเป้าหมายต่างๆ เช่น การสร้ างความเชื ่อมัน่ ให้กบั เยาวชนว่า
สกอตแลนด์ เป็ นที ่ที่ดีที่สดุ ที ่เยาวชนจะเติ บโตและใช้ชีวิตอยู่ ที ่ที่เยาวชนจะเป็ นคนรอบรู้ และได้รับการส่งเสริ ม
ให้ตดั สิ นใจในสิ่ งที ่ดีและเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม การยอมรับความสํ าคัญของงานพัฒนาเยาวชนในฐานะเป็ น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรความเป็ นเลิ ศ การสร้างความสามารถและศักยภาพเยาวชนของสกอตแลนด์ ให้เป็ นคนมี
ความมุ่งมัน่ มี ความรู้และความสามารถรอบด้าน
1.2 ตัวอย่ างแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่ดีเป็ นสิ่งสําคัญในการสร้ างเสริ มประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ดีและได้ ผล คูม่ ือ
การศึกษาการพนันที่ Fast Forward พัฒนาขึน้ มานีไ้ ด้ วางโครงร่ างการทํ ากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ไว้ กว้ างๆ ที่ ผ้ ูที่
สนใจสามารถนําไปใช้ ในการออกแบบการเรี ยน การประชุมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ ด้วยตัวเอง
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กรอบโครงร่างนี ้มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็ นขันตอน
้
เพื่อทําให้ กระบวนการเรี ยนรู้เกิดประโยชน์มากที่สดุ โครง
ร่างกิจกรรมนี ้จะช่วยให้ เยาวชนได้ ทบทวนความรู้และความคิดที่มีอยู่ พร้ อมทังเรี
้ ยนรู้ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการ
พนัน กิจกรรมที่เป็ นการพูดคุย อภิปรายแสดงความคิดเห็นและการศึกษาสํารวจผลกระทบจากการพนัน จะทํา
ให้ เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาและตัดสินใจสิ่งที่ที่เป็ นผลดีตอ่ สุขภาพตัวเองได้ ดีกว่า ตารางที่
นําเสนอแสดงให้ เห็นขึ ้นตอนการจัดกิจกรรมและให้ ความคิดบางอย่างที่ใช้ ไปด้ วยกันได้ และความคิด ส่วนราบ
ละเอียดกิจกรรมแต่ละอย่าง สามารถดูได้ จากหัวข้ อ ‘กิ จกรรมและแบบตัวอย่าง’ (Activities and Templates)
ในการออกแบบแผนกิจกรรม ผู้จดั ควรจะคิดเรื่ องเหล่านี ้ไปด้ วย:
•
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
•
อายุ สถานการณ์และจํานวนเยาวชนเข้ าร่วม
•
เป้าหมายรวมและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในการจัดกิจกรรม
•
ประเด็นที่ต้องการเน้ นเป็ นพิเศษในการพูดถึงเรื่ องปั ญหาการพนัน
•
จําเป็ นต้ องมีการปรับโครงร่างกิจกรรมที่นําเสนอเป็ นตัวอย่างนี ้หรื อไม่ เช่น การปรับเปลี่ยน
หรื อตัดบางเรื่ องบางอย่างออก
•
ถ้ ามีเวลาจํากัด ผู้จดั อาจจะจําเป็ นต้ องยุบรวมกิจกรรมบางอย่างเข้ าด้ วยกัน (เช่นรวม ‘การหาข้ อมูล’
และกิจกรรม ‘การสํารวจท่าที’ เข้ าด้ วยกัน หรื ออาจจะยังไม่ต้องอภิปรายเรื่ องความคิดเห็นจนกว่าจะ
ถึงกิจกรรม ‘การตัดสินใจและการแก้ ปัญหา’ เป็ นต้ น)
•
กิจกรรมบางอย่างในคูม่ ือนี ้สามารถนําไปใช้ เพื่อเป้าประสงค์หลายอย่าง หรื อในขันตอนต่
้
าง ๆ หลาย
ขันตอนได้
้
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โครงร่ าง/กรอบแผนการจัดกิจกรรม
1

2

ขัน้ ตอน
รายละเอียดและเป้าหมาย
การกระตุ้นและ
เป็ นเรื่ อง ‘การทําความรู้จกั กัน’ อาจจะใช้ กิจกรรมนี ้รวมกับ
การละลายพฤติกรรม การแนะนําหัวข้ อหรับการจัดครัง้ นี ้
ตอนเริ่ ม ผู้จดั อาจจะต้ องการหาข้ อตกลงเพื่อกําหนดกติกา
พื ้นฐานและการรักษาความลับ (confidentiality) ในกรณี
มีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและมีการเล่าเรื่ อง/ปั ญหา
ส่วนตัว
การหาข้ อมูล
เป็ นขันตอนการวั
้
ด/ประเมินดูวา่ ผู้ร่วมงานรู้อะไรแค่ไหน

3

การสํารวจท่ าที

4

การถ่ ายทอด
ความรู้ใหม่

กิจกรรม
•Gambling Brainstorm &
Name Game
•Problem Gambling
Brainstorm
•Stand Up If
•Sunshine On
• A-Z of Gambling
• Bingo Game
• Coin Game
• Definitions’ Bingo Game
• Gambling Crossword
Puzzle
• Gambling Tree
• Logo Game
• Problem Gambling
Brainstorm
การสํารวจตรวจตราดูทา่ ทีของผู้เข้ าร่วมทีม่ ีตอ่ หัวข้ อใน
• Agree / Disagree
การจัดกิจกรรม
• Community Map
• Empathy Map
• Gambling Adverts
• Risky Behavior Ladder
ขันตอนนี
้
้น่าจะเป็ นเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรม ซึง่ มี • Coin Game
ขึ ้นเพื่อช่วยให้ เยาวชนค้ นพบและเรี ยนรู้ข้อเท็จจริ งและ
• Consequences of
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องตามหัวข้ อ แต่ก็ต้องระวังอย่ามุง่ เน้ นแต่
Problem Gambling
ประเด็นนี ้ เพราะการระดมยัดข้ อมูลใส่เข้ าไปในหัวคนนาน • Dice Game
เป็ นชัว่ โมง น่าจะไม่ได้ ผลอะไรนัก แต่การผสมผสานใช้
• Empathy Map
กิจกรรมหลายๆ อย่างปนๆ กันไป จะทําให้ ผ้ จู ดั ได้ รับ
• Events’ Odds Game
ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากและทําให้ ผ้ จู ดั บรรลุเป้าหมายรวมใน • Gambling Quiz
การจัดกิจกรรมได้ ในที่สดุ
• Gambling Tree
• Problem Gambling
Brainstorm
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5

การตัดสินใจและ
การแก้ ปัญหา

6

สรุ ปและปิ ดรายการ

ขันตอนนี
้
้เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ พดู คุยแลกเปลีย่ นกันว่า
ข้ อมูลใหม่ๆ ที่เพิง่ รู้กนั จะช่วยให้ เยาวชนตัดสินใจเลือกสิง่ ที่
มีผลดีตอ่ สุขภาพและในการเล่นพนันให้ ปลอดภัยได้
อย่างไร กิจกรรมในขันตอนนี
้
้ยังอาจจะตังคํ
้ าถามความรู้
และความเข้ าใจผิดๆ ที่เยาวชนอาจจะเล่าให้ ฟังในขันตอน
้
้
้อาจจะมีการพูดถึงสถานการณ์เสีย่ ง
ที่ 2 และ 3 ขันตอนนี
ต่างๆ การที่คนเราสามารถหาทางแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้
และวิธีการต่างๆ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ปิ ดรายการด้ วยการกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสรุปสิง่
ที่ได้ เรี ยนรู้ เน้ นประเด็นหลักๆ ทีเ่ ยาวชนสามารถเอาไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ไปได้ เปิ ดโอกาสให้ ถามคําถามที่อยากจะ
ถามและคิดเรื่ องการทําประเมินสันๆ
้ เรื่ องความคิดเห็นที่มี
ต่อการจัดกิจกรรม

• Agree / Disagree
• Decisional Balance
• Do’s and Don’ts
• Gambling Adverts
• Gambling Tree
• Last Man Standing

• Gambling Crossword
Puzzle
• Stand Up If
• Sunshine On
• The Ultimate Quiz

แนวทางการจัดแผนกิจกรรมเอง
เพื่ อแสดงวิ ธี การนํ าเอากรอบแผนกิ จ กรรมที่ เ สนอไปก่ อนหน้ านี ไ้ ปใช้ คู่มื อนี จ้ ะนํ าเสนอแผนกิ จ กรรมเป็ น
ตัวอย่าง 3 แผน ได้ แก่ ตัวอย่างแผนจัดกิจกรรมสันๆ
้ 2 ตัวอย่างและตัวอย่างแผนกิจกรรมยาวอีก 1 ตัวอย่าง
ตัวอย่างแผนกิ จ กรรมนี ไ้ ด้ รั บ การออกแบบสํ าหรั บ นัก เรี ย นในระดับชัน้ S3 จนถึง ชัน้ S6 (เที ย บได้ กับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 จนถึงมัธยมศึกษาปี ที ่ 6 ของไทย) หรื ออายุ 14-17 ปี ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนและอยูต่ ามศูนย์พฒ
ั นา
เยาวชนต่างๆ แต่ก็อาจจะสามารถปรับให้ เหมาะใช้ ในสถานการณ์ หรื อบริ บทอื่นๆ ได้ ตามความเหมาะสม ผู้ที่
จะนํ าไปใช้ อย่าได้ คิดลัง เลที่ จ ะปรั บตัวอย่างเหล่านี ใ้ ห้ เ หมาะกับ แผนกิ จ กรรมของตัวเอง ตามแต่ที่คิด ว่า
เหมาะสมกับกลุม่ เยาวชน/วัยรุ่นของตัวเอง
เมื่อคิดออกแบบและพัฒนาแผนกิจกรรมและเลือกกิจกรรมบางอย่าง อย่าลืมพิจารณาสิ่งต่อไปนี ้ด้ วย:
• ปั ญหาความต้ องการของเยาวชนที่ทา่ นเกี่ยวข้ อง หรื อทํางานด้ วย
• ผลการเรี ยนรู้ที่ทา่ นคาดหวังจะให้ เกิดขึ ้น
• เป้าหมายของหลักสูตรความเป็ นเลิศและ/หรื อผลการพัฒนาเยาวชน (Youth Work Outcomes) ที่ทา่ น
อยากจะเห็น
นอกจากนี ้ ดังที่กล่าวไปแล้ วว่า การหาข้ อตกลงเรื่ องกฎกติกาพื น้ ฐานของกลุ่มก่อนเริ่ มทํากิจกรรมเป็ นเรื่ อง
สําคัญ กฎกติกานี ้ต้ องมีเรื่ องการรักษาความลับ (confidentiality) อยู่ด้วย เพื่อสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการที่
ทุกคนสามารถแสดงออกได้ อย่างสะดวกใจ
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เราคิดว่าท่านควรจะออกแบบแผนกิจกรรมของท่านด้ วยลักษณะวัตถุประสงค์ที่เรี ยกว่า SMART ซึ่งหมายถึง
วัตถุประสงค์ท่ีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง (S: specific) วัดได้ (M: measurable) ทําให้ สําเร็จได้ (A: achievable)
เป็ นประโยชน์ (R: relevant) และมี ก รอบเวลา (T: time-bound) การกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ แ บบนี ้ ดูไ ด้ จ าก
‘กรอบ/โครงร่ างแผนการจัดกิจกรรม’ ก่อนหน้ านี ้ซึ่งในแต่ละขันตอนจะมี
้
การกําหนดผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ โดยรวม
เอาไว้ ส่วนตัวอย่างวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ อื่นๆ รวมทังกิ
้ จกรรมที่เกี่ยวข้ อง อาจจะดูได้ จากตัวอย่างต่อไปนี ้:
• วัตถุประสงค์: การมีความเข้ าใจความหมายศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน
กิ จ ก ร ร ม : A-Z of Gambling, Bingo game, Definitions’ Bingo Game, The Ultimate Quiz,
Gambling Brainstorm & Name Game, Gambling Crossword Puzzle
• การมีความสามารถในการอภิปรายและวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการเล่นพนัน
กิ จ กรรม: Agree / Disagree, Community Map, Decisional Balance, Empathy Map, Gambling
Tree, Problem Gambling Brainstorm
• วัตถุประสงค์:การมีความเข้ าใจเรื่ องแนวคิดเกี่ยวกับโอกาสและความเป็ นไปได้ ในเรื่ องการพนัน
กิจกรรม: Coin Gam, Dice Game, Event’s Odds Game, The Ultimate Quiz
• วัตถุประสงค์:การมีความเข้ าใจความเสี่ยงจากการเล่นพนัน ผลที่ตามมาและปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้น
กิ จ กรรม: Consequences of Problem Gambling, Empathy Map, Gambling Tree, Gambling
Quiz, Risky Behavior Ladder, Stand Up If
• วัตถุประสงค์:การมีความเข้ าใจในเรื่ องอิทธิพลและการโฆษณาของธุรกิจการพนัน
กิจกรรม: Dice Game, Events’ Odds Game, Gambling Adverts, Logo Game, Sunshine On
• วัตถุประสงค์:การมี ความเข้ าใจเรื่ องวิ ธีการลดความเสี่ ยงและอันตรายจากการเล่นพนันของตัวเอ
กิ จ กรรม: Do’s and Don’ts, Decisional Balance, The Ultimate Quiz, Last Man Standing, Stand
Up If, Sunshine On
แผนกิจกรรมการแนะนําเรื่ องการพนัน (ใช้ เวลา 1 ชั่วโมง)
1

ขัน้ ตอน
การแนะนํา

กิจกรรม
เวลา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัด
5 นาที
กิจกรรม/โครงการ
Name Game/
5 นาที
Gambling Brainstorm *

ประเด็นการพูดคุย
แนะนํากิจกรรม
ทําความรู้จกั ผู้เข้ าร่วมและให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ แสดง
ความคิดเห็นและประสบการณ์ตวั เองเกี่ยวกับ
การพนัน
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2

หาข้ อมูล

Short Bingo Quiz *

10 นาที

Coin Game*

5-10 นาที แนะนําแนวคิดโอกาสได้ เสีย/อัตราต่อรองและ
ความเป็ นไปได้ โดยใช้ ตวั อย่าง (เช่น การโยน
เหรี ยญ) ที่เยาวชนน่าจะคุ้นเคยดีอยูแ่ ล้ ว
10 นาที ในช่วงที่มกี ารอภิปรายพูดคุยกัน ให้ เน้ นเรื่ อง
ความหมาย (และสิง่ ที่นาํ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ) ของ
5 นาที
แนวคิด เช่น เรื่ องเจ้ ามือ/เจ้ าของบนเป็ นต่อ
(house edge) การเล่นเอาคืน (chasing
losses) และความเชื่อผิดๆ (myths) เกี่ยวกับ
กลเม็ดเด็ดเม็ดพรายในการเล่นพนันให้ ชนะ
10 นาที ประเด็นสําคัญคือการทําความเข้ าใจระหว่างสิง่
ที่เห็นกับความเป็ นจริ ง ผู้จดั อาจจะถามเยาวชน
ว่าโฆษณาที่เยาวชนจําได้ จากโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์และข่าวอื ้อฉาวต่าง (อย่าลืม
อินเตอร์ เน็ตด้ วย!!) แล้ วพูดถึงข้ อมูลที่เยาวชน
เรี ยนรู้จากขันตอน
้
4 และชวนให้ เยาวชนใช้
ข้ อมูลนันวิ
้ เคราะห์วิพากษ์ โฆษณาดังกล่าว
5 นาที
สรุปประเด็น/เรื่ องหลักๆ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการทํา
กิจกรรมต่างๆ

สํารวจตรวจสอบ
ท่ าที/ความรู้ท่ ีมอี ยู่

3

ความรู้ใหม่

Dice Game*
Events’ Odds Game*

4

การเลือกตัดสินใจ

Gambling Adverts*

5

สรุ ปและจบกิจกรรม

สรุปผลการพูดคุยและ
การตังคํ
้ าถาม

ข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับการพนัน: เยาวชนรู้อะไรไป
แล้ วแค่ไหน ตอนเล่นเกมเสร็ จ อย่าลืมถามว่าทุก
คนรับรู้และเข้ าใจข้ อมูลใหม่ๆ ชัดเจนแล้ ว ผู้จดั
อาจจะถามว่ามีอะไรที่เยาวชนรู้สกึ แปลกใจ หรื อ
ใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรบ้ าง

*รายละเอียดกิจกรรมต่ างๆ (เช่ น Name Game/Gambling Brainstorm, Short Bingo Quiz, Coin Game, Dice Game,
Events’ Odds Game) : (ดูภาคผนวก 1.1)
เครือข่ ายเชือ่ มโยงที่เป็ นประโยชน์ และข้ อมูลเพิ่มเติม (ดูภาคผนวก 1.2)
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2.ชุดการเรี ยนรู้เรื่องการพนัน (Gambling Education Modules) เรื่ อง ‘การลดความเสี่ยง/อันตรายต่อ
สุขภาพจากการพนัน’ (Gambling: Minimizing Health Risks)
2.1 แนะนําทั่วไป
ชุดการเรี ยนรู้นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร/วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education) และ
เป็ นส่วนหนึ่งของแกนวิชา (strand) การส่งเสริ มสุขภาพคนและชุมชน (Promoting the Health of Individuals
and Communities)
โดยมี เป้ าหมายเพือ่ ให้: นักเรี ยนศึกษาสํารวจปั จจัยด้ านวัฒนธรรมและสังคมที่สง่ ผลต่อการพนันที่เป็ นปั ญหา/
ปั ญหาการพนันและเสนอยุทธวิธี/วิธีการในการแก้ ปัญหา นักเรี ยนแต่ละคนทําบันทึกกิจกรรมเพื่อแสดงผลการ
เรี ยนรู้หลัก นักเรี ยนตรวจสอบการโฆษณาการพนันและโฆษณาในเรื่ องการช่วยเหลือคนที่ได้ รับผลกระทบจาก
การพนัน นักเรี ยนทุกคนออกแบบงานโฆษณาสําหรับเยาวชนที่เล่นพนันจนมีผลเสียต่อสุขภาพและนําตัวเอง
เข้ าไปอยูใ่ นสถานการณ์เสี่ยง/อันตรายอันเนื่องจากปั ญหาติดพนัน นักเรี ยนสร้ าง/ทําโฆษณาที่จะน่าสนใจ
สําหรับกลุม่ เป้าหมายและนําเสนอในสถานที่ที่สารสื่อถึงผู้รับ
ภาพรวมกิ จกรรม: กิจกรรมในชุดการเรี ยนรู้นี ้ตังอยู
้ บ่ นวิธีการเน้ นผู้เรี ยนเป็ นหลัก โดยให้ ความสําคัญกับการ
ตัดสินใจและการแก้ ปัญหา ดังจะเห็นได้ จากแผนผังต่อไปนี ้ การดําเนินกิจกรรมจะเกิดขึ ้นเป็ นลําดับ/ขันตอน
้
ได้ แก่
(1) การเริ่มต้ นทํางานและตัง้ คําถามร่ วมกัน (Turning in) โดยมีประเด็นพิจารณาประกอบด้ วยเรื่ อง
การพนันในสัง คมเรา สุข ภาพคื ออะไร ผลกระทบด้ านสุขภาพจากการเล่น พนัน เกิ น เหตุ (หมกมุ่น
เกินไป)
(2) การสํารวจศึกษา (Exploring) มีเรื่ องเยาวชนที่มีปัญหาเป็ นหัวข้ อพิจารณาหลัก
(3) การค้ นหาและการจัดจําแนก (หลักฐาน/ข้ อมูล) (Looking and Sorting) มีหวั ข้ อพิจารณาหลัก
ประกอบด้ วยการแสดงผลที่ได้ การโฆษณาที่ได้ ผล การตัดสินใจเลือกงานโฆษณา
(4) การทดสอบ (Testing) พิจารณาวิธีที่ใช้ วา่ เข้ าท่า/ดีไหม
(5) การลงมือทํา (Acting) หัวข้ อพิจารณาหลัก คือ การลงมือทําอะไรสักอย่าง
(6) การคิดตรึกตรอง (Reflecting) เน้ นการพิจารณาเรื่ องสิ่งที่ที่ทํามาว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง
(ที่ ม า: Social Investigators: An Approach to Active and Informed Citizenship for Years 8–10 and The Social
Education Framework: P–10,)
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ผลการเรี ยนรู้ หลัก: ชุดการเรี ยนรู้นี ้เน้ นผลการเรี ยนรู้หลักตามที่กําหนดไว้ ในโครงร่างการสอนพลศึกษาและสุข
ศึกษาตังแต่
้ ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 10 (Years 1 to 10 Health and Physical Education Syllabus) ภายใต้ แกนวิชา
(strand) การส่งเสริ มสุขภาพคนและชุมชน (Promoting the Health of Individuals and Communities)
จํานวน 2 ข้ อด้ วยกัน ได้ แก่:
•
ข้ อ 6.1 นักเรี ยนศึกษาค้ นคว้ าปั จจัยด้ านสิ่ง แวดล้ อม ด้ านวัฒนธรรมและด้ านสังคมที่เ กี่ ยวข้ องกับ
ปั ญหาสุขภาพของเยาวชน เพื่อนําเสนอวิธีการส่งเสริมสุขภาพในกลุม่ ตัวเองและคนอื่น
•
ข้ อ 6.2 นั ก เรี ย นคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารสํ า หรั บ ชุ ม ชนและคนแต่ ล ะคนในการจั ด การกั บ พฤติ ก รรมและ
สถานการณ์ที่อาจจะเป็ นอันตราย/ก่อให้ เกิดปั ญหาได้
สาระ/เนื อ้ หาวิ ชาหลัก: ชุดการเรี ยนรู้นี ้มีสาระ/เนื ้อหาวิชาหลักจากโครงร่างการสอนเพื่อส่งเสริ มสุขภาพคนและ
ชุมชน ได้ แก่
•
ปั จจัยที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
•
การดูแลรักษา การปกป้องและการป้องกัน เช่น การจัดการความเสี่ยง
•
การสร้ างและการรั กษาสภาพแวดล้ อมที่ ช่วยส่ง เสริ ม และปกป้องสุขภาพ โดยให้ ความสํ าคัญ กับ
บทบาทของคนแต่ละคนและชุมชน
วิ ธีการประเมิ น: ตัวอย่างการประเมินที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนแสดงผลการเรี ยนรู้ ที่ระบุไว้ ในชุดการเรี ยนรู้มี
ดังต่อไปนี ้
ผลการเรี ยนรู้ หลัก (เพื ่อเพื ่อส่งเสริ มสุขภาพคนและชุมชน ข้อ 6.1) ได้ แก่ การนักเรี ยนสามารถระบุปัจจัย
ด้ านสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรมและสังคมที่มีอิทธิพลการเล่นพนันของเยาวชนและสามารถระบุปัญหาสุขภาพจาก
การพนันได้ ด้วย นักเรี ยนใช้ ข้อมูล/ความรู้ ที่ได้ ออกแบบการโฆษณา (เช่น การทําโปสเตอร์ ) สําหรับยุทธศาสตร์
ของชุมชนที่แสดงให้ เห็นถึงผลเสียจากการพนันที่มีปัญหา โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา อย่างเช่น
•
นักเรี ยนพัฒนา/สร้ างผลงานการโฆษณาเรื่ องการพนันที่มีปัญหาในหมูเ่ ยาวชนและ/หรื อในหมูเ่ พื่อนๆ
และครอบครัวได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่
•
นักเรี ยนนําเสนอคําขวัญ ภาพ ข้ อความเสริ มและข้ อมูลการติดต่อในโปสเตอร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ/
ชัดเจนหรื อไม่ (ปรับเปลี่ยนคําถามนี ้ตามความจําเป็ น สําหรับสื่อการโฆษณาแบบอื่นๆ)
•
ผลงานโฆษณาของนักเรี ยนจะเป็ นที่นา่ สนใจสําหรับกลุม่ เป้าหมายหรื อไม่
•
ผลงานการโฆษณาของนักเรี ยนระบุถึงปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรมและสังคมที่อาจจะมีอิทธิพล
ต่อการเล่นพนันในหมูเ่ ยาวชนหรื อไม่
•
ผลงานโฆษณาระบุถึงผลกระทบของการพนันที่มีปัญหาต่อสุขภาพของเยาวชนหรื อไม่
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ผลการเรี ยนรู้หลัก (เพือ่ เพือ่ ส่งเสริ มสุขภาพคนและชุมชน ข้อ 6.3) ได้ แก่ นักเรี ยนสามารถอธิบายในการจด
บันทึกการทํางานของตัวเองได้ วา่ วิธีการของชุมชนและวิธีการส่วนตัวสามารถจัดการเรื่ องสถานการณ์เสี่ยงเป็ น
อันตรายและพฤติกรรมสร้ างผลเสียต่อสุขภาพจากการ (หมกมุ่น) เล่นพนันเกินควรได้ อย่างไร โดยอาจจะมี
หลักเกณฑ์พิจารณา อย่างเช่น
•
นักเรี ยนสามารถระบุถึง/มองเห็น/เข้ าใจสถานการณ์เสี่ยงเป็ นอันตรายและพฤติกรรมที่สร้ างผลเสียต่อ
สุขภาพเนื่องจากการ (หมกมุน่ ) เล่นพนันเกินควรได้ ตามแต่สภาพการณ์ได้ หรื อไม่
•
นักเรี ยนสามารถนําเสนอวิธีการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาได้ หรื อไม่
ข้อมูลเบื ้องต้น:

การพนันในออสเตรเลีย

การพนันเป็ นองค์ประกอบสําคัญของวัฒนธรรมของสังคมออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียแต่ละคนใช้ จ่ายเงินไป
กับการพนันมากกว่าใครในประเทศตะวันตก สําหรับคนจํานวนไม่น้อย การพนันเป็ นเรื่ องของกิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจยามสังสรรค์พบปะกันและกัน การพนันเป็ นเรื่ องของการทําอะไรสนุกๆ ในยามว่าง ไม่มีอนั ตรายใดๆ
แต่ก็มีบางคนที่หมกมุ่นเล่นพนันเกินเหตุ จนเกิดปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาสังคม ส่งผลเสียกับครอบครัวและชีวิต
ส่วนตัว
ประมาณกันว่า ในออสเตรเลีย มีคนหมกมุน่ เล่นพนันจนเกินควรอยู่ราวร้ อยละ 2 ของจํานวนประชากรทังหมด
้
(Productivity Commission 1999: 2) นอกเหนือจากนี ้ คนเล่นพนันเกินควรส่งผลกระทบด้ านลบต่อคนอื่นๆ
เป็ นจํานวนมาก รวมทังครอบครั
้
ว เพื่อนและคนร่ วมงาน รายงานการตรวจสอบการเล่นพนัน (Submission to
the Review of Gaming) ในรัฐควีนส์แลนด์ ระบุว่าการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา (problem gambling) มีความ
เชื่อมโยงกับความรุ นแรงในครอบครัว การฆ่าตัวตาย การไม่ใส่ใจการงาน ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้ า ความ
หว้ าเหว่ ภาวะไมรู้จะหันหน้ าไปพึง่ ใคร ครอบครัวแตกแยก ภาวะไร้ ที่พกั พิง ความยากจน พิษสุราเรื อ้ รังและการ
ทําผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาเล่นพนัน (Gaming Review Steering Committee 1999: 76)
แม้ การให้ นิยาม ‘การเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา’ ไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะพฤติกรรมและสถานการณ์ ท่ีเป็ นปั ญหา
ความเดื อดร้ อนสํ าหรั บบางคน อาจจะไม่ไ ด้ เ ป็ นปั ญ หาเดือดร้ อนสํ าหรั บคนอื่ น ๆ แต่ก็พ อจะให้ นิยาม ‘คน
หมกมุ่น เล่ น พนัน หรื อ เล่ น พนัน จนเป็ นปั ญ หา’ ได้ ว่ า เป็ น ‘คนที่ เ ล่ น พนัน จนเกิ น ตัว หรื อ ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
บางอย่างกับชีวิต เช่น ปั ญหาการเงิน ชีวิตแต่งงาน การงานอารมณ์ความรู้ สึก สุขภาพ ความเป็ นตัวของตัวเอง
ภาวะซึม เศร้ า เป็ นต้ น’ (Symond 1997: 27) ส่วนคํ าว่า ‘คนติดพนัน’ (pathological gambler) เป็ นคํา ที่ ใ ช้
สําหรับคนที่สภาพจิตใจมีปัญหาอย่างรุ นแรงจากการเล่นพนัน ขณะที่สําหรับชุดการเรี ยนรู้ นี ้ คําว่า ’การเล่น
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พนันอย่างพอเหมาะพอควร’ (responsible gambling) จะหมายถึงการเล่นพนันโดยไม่ก่อให้ เกิ ดผลร้ ายต่อ
สุขภาพ
คณะกรรมการดู แ ลการเล่ น พนัน ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (The Responsible Gambling Advisory
Committee) ประกอบด้ วยกลุม่ คนจากภาครัฐ จากธุรกิจอุตสาหกรรมการพนันและจากชุมชนในรัฐควีนส์แลนด์
ทีทํางานร่ วมกันเพื่อพัฒนาแนวทางและวิธีการที่คํานึงถึงความพอเหมาะพอควรในการบริ หารจัดการเล่นพนัน
หน้ าเว็บหลักสูตรการพนันอย่างพอเหมาะพอควร (ดูหวั ข้ อ ‘การอ้ างอิงและเอกสารเกี่ยวข้ อง’) จะมีเอกสารส่วน
ที่เป็ นหลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนาขึ ้นมาเพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนในรัฐควีนส์แลนด์สามารถแสดงผลการเรี ยนรู้
สําหรับชุดการเรี ยนรู้นี ้
ถ้ านักเรี ยนมีการพูดถึง หรื อเปิ ดเผยเรื่ องราวที่เป็ นปั ญหาเรื่ องพนัน อาจจะมีความจําเป็ นต้ องดึงเอาบุคลากรที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเข้ ามาช่วย ซึง่ ภาครัฐสามารถให้ บริ การเช่นนี ้ได้ ผา่ นบริ การชุมชนต่างๆ
การสํารวจศึกษาประเด็นปั ญหาสังคม

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ ในชุดการเรี ยนรู้นี ้สามารถนําไปใช้ ในการสํารวจศึกษาปั ญหา หรื อความสนใจเรื่ องสุขภาพอื่นๆ
ของเยาวชนได้
ศัพท์ ท่ ใี ช้

กิจกรรมต่างๆ ในชุดการเรี ยนรู้ นี ้มีการใช้ ภาษาในวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาดังนี ้: คนหมกมุ่นกับการพนัน คน
ติดพนัน การพนัน คนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา การเล่น (พนัน)
นโยบายของโรงเรียน

ครูจําเป็ นต้ องรู้ และปฏิบตั ติ ามนโยบายของโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับชุดการเรี ยนรู้นี ้ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับ
เรื่ องที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อความคิดและความรู้สกึ คนอื่นๆ ได้
หลักความเท่ าเทียมกัน

ชุด การเรี ย นรู้ นี เ้ ปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นได้ เ ข้ า ใจและเห็ น ความสํ า คัญ ของสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์มากขึ ้น กิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุในชุดการเรี ยนรู้นี ้จะช่วยให้ ให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าถึงความรู้เกี่ยวกับผลร้ าย
ต่อสุขภาพอันเกิดจากการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหาและสามารถพัฒนาทักษะการเข้ าถึงบริ การช่วยเหลือต่างๆ ที่
มีอยู่
สําหรับนักเรี ยนพิการ หรื อต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาจจะจําเป็ นต้ องมีการปรับ/ดัดแปลงกิจกรรม
บางอย่างเพื่อให้ สามารถเข้ าร่วมเรี ยนรู้ และสามารถแสดงผลการเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มที่ ครูควรจะได้ ปรึกษาหารื อ
กับพ่อแม่/ผู้ปกครองและผู้ชํานาญการของโรงเรี ยนเพื่อดูว่าจําเป็ นต้ องปรับเปลี่ยน/หรื อดัดแปลงอะไรหรื อไม่
อย่างไร
การอ้ างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (ดูภาคผนวก 2.1)
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2.1 การดําเนินกิจกรรม
(1) ชวนกันคิดชวนกันถาม/สร้ างความสนใจร่ วมกัน (Tuning in)
ประเด็ นที ่ 1: ชวนกันคิ ดเรื ่ องปั จจัย/เงื ่อนไขทางสัง คมและวัฒ นธรรมที ่รองรั บ/สนับสนุนการพนันในสัง คม
ปั จจุบนั เพือ่ ทําความเข้าเรื ่อง ‘การพนันในสังคมเรา’
กิ จกรรมที ่ 1: นักเรี ยนระดมความคิดเกี่ ยวกับความหมายของคําว่า ‘ปั จจัย/เงื่ อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม’
จากนันนั
้ กเรี ยนนําเสนอและแลกเปลี่ยนความหมายที่ตวั เองเข้ าใจ
________________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
Heinemann Australian Dictionary (ฉบับตีพิมพ์ครั ง้ ที่ 4) ระบุไว้ ว่า ‘ทางสังคม’ หมายถึงปั จจัย ‘ของ หรื อที่
เกี่ยวกับชีวิตในสังคม’ กลุ่มสังคมแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติในเรื่ องอายุ เพศ ชาติพนั ธุ์ ที่ตงภู
ั ้ มิศาสตร์ ฐาน
ชนชันทางเศรษฐกิ
้
จและสังคมและอื่นๆ ส่วน ปั จจัย/เงื่ อนไข ‘ทางวัฒนธรรม’ เป็ นสิ่งที่เกี่ ยวกับ ‘การประพฤติ
ปฏิบตั แิ ละความเชื่อที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสังคมหนึง่ ๆ’
ปั จจัย/เงื่ อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อค่านิยมและความเชื่อในสังคม รวมทังค่
้ านิยมและความ
เชื่อของกลุ่มสังคมย่อยเกี่ ยวกับกลุ่มตัวเอง กลุ่มย่อยอื่นๆและเกี่ ยวกับสังคมโดยรวม การพนัน เช่นเดียวกับ
พฤติกรรมอื่นๆ เป็ นสิ่ง (มนุษย์) สมมุติสร้ างกันขึ ้นมาบนฐานค่านิยมและความเชื่อในสังคม ดังนัน้ ในแต่ละ
สังคมและในกลุ่มต่างๆ ในสังคม จึงมีรูปแบบ วิธีการและมุมมองในการเล่นพนันแตกต่างกันไป บทบาทและ
การดําเนินการของกลุ่มองค์กรบางกลุ่ม เช่น องค์กรด้ านการโฆษณา มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนและผู้คนทัว่ ไปเป็ น
อย่างมาก การโฆษณาสามารถมี อิทธิ พ ลโน้ ม น้ าวชักจูงผู้บริ โภคให้ หันมาสนใจและให้ ความสํ าคัญ สินค้ า
บริ การและกิจกรรมบางอย่างได้
________________________________________
กิ จ กรรมที ่ 2: นักเรี ยนพิจารณาดูเ นื อ้ หาข้ อความต่างๆ ที่ ครู รวบรวมมา รวมทัง้ ที่ ปรากฏตามโทรทัศน์ แ ละ
สิ่ ง พิ ม พ์ โฆษณา ที่ แ สดงให้ เ ห็ นถึ ง วิ ธี การนํ าเสนอ หรื อการสร้ าง (ความคิด ความเข้ าใจและความหมาย)
บางอย่างให้ กบั ผู้บริ โภคในเรื่ องการพนัน
ประเด็นสําคัญที่นา่ จะชวนกันตอบ:
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•
•
•

•

•

•

•

•

ในเนื ้อหา/ข้ อความเหล่านี ้ มีการนําเสนอการพนันประเภทไหนอะไรบ้ าง
สําหรับคําว่า ‘การพนัน’ นักเรี ยนเข้ าใจว่าหมายถึงอะไร
ภาพ (สถานที่) ที่นกึ ได้ ที่เกี่ยวกับการพนันมีอะไรบ้ าง (ร้ านรับแทงม้ าและกีฬาของรัฐบาล Totalisator
Agency Board/TAB สนามม้ า โรงแรม คลับสโมสร คาสิโน ร้ านขายหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น) ภาพเหล่านี ้
บอกอะไรเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อของผู้ใหญ่/เยาวชนในเรื่ องพนัน ค่านิยมและความเชื่อแตกต่าง
ไปตามอายุ เพศ ชาติพนั ธุ์และอื่นๆ อย่างไร
รูปแบบการใช้ ชีวิตและบุคลิกคนแบบไหนที่นกั เรี ยนคิดว่ามักจะไปด้ วยกันกับการเล่นพนันในที่ตา่ งๆ (ที่
ร้ านรับแทงม้ าและกีฬาของรัฐบาล/TAB Totalisator Agency Board ที่สนามม้ า ที่โรงแรม ที่คลับ
สโมสร ที่คาสิโน ที่ร้านขายหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น)
คนกลุม่ ไหน (ฐานะยากดีมีจน เพศหญิง-ชาย ชาติพนั ธุ์อะไร วัยไหน เป็ นต้ น) ที่เป็ นเป้าหมายของสื่อ.o
ในโฆษณาที่ศกึ ษาดูกนั อยู่ ทําไมเยาวชนถึงไม่สามารถเล่นพนันได้ ในทุกที่ ที่ไหนบ้ างและใน
สถานการณ์ไหนบ้ างที่เยาวชนสามารถเล่นพนันได้
สื่อโฆษณาเหล่านี ้แสดงให้ เห็นท่าที มุมมองและความคิดบางอย่างคล้ าย/ร่วมกันหรื อไม่ ถ้ าใช่ ท่าที
มุมมองและความคิดคล้ าย/ร่ วมกันนันคื
้ ออะไร
โฆษณาเหล่านี ้มีเนื ้อหาที่พดู ถึงผลร้ ายด้ านสุขภาพหรื อไม่ (ลองคิดถึงการระบุผลร้ ายด้ านสุขภาพใน
โฆษณาบุหรี่ ) ถ้ าไม่มี ทําไมถึงไม่มี
นักเรี ยนรู้ อะไรบ้ างเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ การพนันในออสเตรเลีย ตัวอย่างเช่น การเล่นพนันมีกนั มา
ตังแต่
้ ในวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชนพื ้นเมือง หรื อว่าเพิ่งมาเริ่ มเล่นกันเมื่อคนยุโรปอพยพมาตังถิ
้ ่นฐานใน
ออสเตรเลีย

กิ จกรรมที ่ 3: นักเรี ยนอาจจะใช้ เวลาดูหนังสารคดีบางช่วงบางตอนด้ วยก็ได้ เช่น สารคดีชดุ Gambler Series
(Film Australia 1998) นักเรี ยนอาจจะลองคิดกันดูว่าความเชื่อและค่านิยมอะไรที่ชว่ ยสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจ
ว่าการพนันเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจของคนทัว่ ไปและทําให้ คนออสเตรเลียใช้ เงินไปในเรื่ องพนันต่อตัวต่อคน
มากกว่าใครในประเทศตะวันตก
____________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
การพนันเป็ นการนําเอาทรัพย์สินบางอย่าง (ปกติเป็ นเงิน) ไปลงทุนเพื่อให้ ได้ หรื อไปแลกเปลี่ยนกับผลลัพธ์ของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นไม่มากก็น้อยโดยบังเอิญ...คนอียิปต์โบราณเมื่อ 2000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช มีภาพสลักเล่น
บอร์ ดเกม ในสมัยโรมันเมื่อ 900 ปี ก่อนก่อนคริ สต์ศกั ราช มีการเล่นเกมลูกเต๋าและมีการแทงพนันในสนามแข่ง
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รถม้ า ไม่มีวฒ
ั นธรรมไหนที่ไม่มีหลักฐานการเล่นพนัน แต่จะมีข้อยกเว้ นอยู่บ้างก็คือ ในสังคมชนเผ่าพื ้นเมืองใน
ออสเตรเลียก่อนที่ชาวยุโรปจะอพยพเข้ ามา (ที่มา: Allcock, C. 1997 ‘An overview of pathological gaming’,
in K. Healey (ed.) Gambling: Issues for the Nineties, The Spinney Press, Sydney, p. 23.)
สิ่งสํ าคัญที่ นักเรี ยนควรจะเข้ าใจก็ คือ การพนันส่งผลร้ ายได้ กับคนทุกคน ไม่ว่าจะมี เชื อ้ ชาติอะไร เพศอะไร
ฐานะชนชันไหน
้
พื ้นเพวัฒนธรรมอะไร หรื ออายุเท่าไหร่
____________________________

ประเด็นที ่ 2: ชวนกันสํารวจและทําความเข้าใจความหมายของคําว่า ‘สุขภาพ’
นักเรี ยนอ่าน เอกสารชุดที ่ 1 เรื ่ อง ‘ความหมายของสุขภาพ’ * ซึ่งเป็ นเอกสารให้ ข้อมูลเรื่ องสุขภาพส่วนตัว
สุขภาพชุมชนและสุขภาพด้ านสิ่งแวดล้ อม นักเรี ยนนําเสนอข้ อมูลด้ วยภาษาตามความเข้ าใจตัวเองให้ เพื่ อนๆ
ฟั ง

* รายละเอียดเอกสารชุดต่ างๆ ในชุดการเรียนรู้น้ีดูในภาคผนวก 2.1

ประเด็นที ่ 3: ชวนกันสํารวจศึกษาปั จจัย/เงื อ่ นไขด้านสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของคนแต่
ละคนที ่จะเล่นพนัน ชวนกันตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพจากการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหาและช่ วยกันคิ ด
นําเสนอยุทธวิ ธีในการจัดการกับปั ญหาสุขภาพเนื อ่ งจากการเล่นพนัน เพือ่ ทําความเข้าใจเรื ่อง ‘ผลกระทบด้าน
สุขภาพเนือ่ งจากการหมกมุ่นเล่นพนันเกิ นควร’
กิ จกรรมที ่ 1: นักเรี ยนศึกษาสถานการณ์ 2 สถานการณ์ซึ่งเป็ นเรื่ องของเยาวชนที่หมกมุ่นเล่นพนันเกินควร (ดู
เอกสารประกอบที ่ 2 ชื ่อ ‘การหมกมุ่นเล่นพนันเกิ นควร: สองเรื ่องเดี ยวกัน’)
หลังจากอ่านทังสองเรื
้
่ องแล้ ว ชวนนักเรี ยนคุยกัน โดยอาจจะใช้ คําถามต่อไปนี ้เป็ นแนวทาง:
•
อะไรเป็ นอาการบ่งบอกว่าคนนันคนนี
้
้อาจจะเล่นพนันจนเกิดปั ญหาขึ ้น
•
อะไรเป็ นค่านิยมและความเชื่อที่อาจจะทําให้ คนเริ่ มหมกมุน่ กับการเล่นพนันจนเกินควร
•
สุขภาพของคนหมกมุน่ เล่นพนันมักจะได้ รับผลกระทบอย่างไรจากการพนันในตอนนี ้และในวันข้ างหน้ า
•
นักเรี ยนอยากจะเสนอวิธีการอะไรให้ คนหมกมุน่ เล่นพนัน/คนที่เล่นพนันจนเป็ นปั ญหา (หรื อนักพนัน
อื่นๆ) นําไปใช้ เพื่อบรรเทาผลร้ ายด้ านสุขภาพจากการเล่นพนัน
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คําถามหลักสําหรับเรื่ อง ‘แทงม้าเมลเบิ ร์นคัพ’ อาจจะใช้ คําถามต่อไปนี ้เป็ นแนวทาง:
•
การแข่งม้ าเมลเบิร์นคัพเป็ นธรรมเนียมประเพณีสําคัญสําหรับชาวออสเตรเลียอย่างไร
•
ถ้ ามองจากเรื่ องสุขภาพชุมชน การแทงม้ าปี ละครัง้ ในการแข่งม้ าเมลเบิร์นคัพ ก่อให้ เกิดปั ญหากับคน
ออสเตรเลียอย่างไร
•
การโฆษณามีสว่ นสําคัญในการโน้ มน้ าวให้ ริคเริ่มเล่นพนันได้ อย่างไร
•
ริ คคิดว่าการเล่นพนันให้ รางวัลอะไรแบบไหน
•
การโฆษณาเกี่ยวกับการพนันอาศัย หรื อใช้ ความเชื่อและค่านิยมอะไรเป็ นหลัก (ในการสื่อสารกับ
ลูกค้ า)
•
การชนะพนันตอนแรกๆ ส่งผลกระทบอะไรต่อความคิดของริ คที่ว่าการพนันมีแต่ให้ กําไร
•
เมื่อเขาหมกมุน่ กับการเล่นพนันจนเกินควร ริ คได้ รับผลเสียด้ านสุขภาพอะไรบ้ าง
•
สุขภาพทางกายของริ ค ได้ รับผลกระทบจากการหมกมุน่ เล่นพนันเกินควรอย่างไร
•
สุขภาพทางจิตใจของริ ค ได้ รับผลกระทบจากการหมกมุน่ เล่นพนันเกินควรอย่างไร
กิ จ กรรมที ่ 2: นักเรี ยนศึกษาทํ าความเข้ าใจรู ปแบบการจดบันทึ ก (ดูเ อกสารประกอบที ่ 3) และจดบันทึก
ความรู้สกึ นึกคิดที่มีตอ่ เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ จาก 2 เรื่ องที่อา่ นในการจดบันทึกรายการที ่ 1
______________________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
ต้ องให้ ความสําคัญกับการพูดคุยกับนักเรี ยนในเรื่ องที่วา่ การให้ นิยามสิ่งที่เรี ยกว่า ‘การเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา’
เป็ นสิ่งที่ทําได้ ยาก เพราะการกระทําและสถานการณ์ที่เป็ นผลเสียผลร้ ายกับบางคน อาจะไม่เป็ นปั ญหาสําหรับ
คนอื่นๆ (ดูหวั ข้ อ ‘ข้ อมูลเบื ้องต้ น’)
เมื่อทําการสํารวจศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา นักเรี ยนสามารถค้ นหาข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ ได้ จากหนังสื อของ Healy (1997) และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ อ้างถึงในหัวข้ อ ‘การอ้ างอิงและ
เอกสารเกี่ยวข้ อง’
การจดบันทึก (ดูเอกสารชุดที ่ 3) ได้ รับการออกแบบขึ ้นมาเพื่อให้ นกั เรี ยนจดบันทึกความคิดความเข้ าใจตัวเอง
เพื่อเติมเต็มข้ อความที่ตงไว้
ั ้ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงผลการเรี ยนรู้หลักของตัวนักเรี ยนเอง
การบันทึกรายการที ่ 1 อาจจะถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลชุดการเรี ยนรู้ นี ้ ครู ควรจะพูดคุยกับนักเรี ยน
ในเรื่ องหลักเกณฑ์ที่จะใช้ ในการประเมินผลการทําบันทึกก่อนที่นกั เรี ยนจะเริ่ มการบันทึกรายการแรก
ในการบันทึกรายการที่ 1 (ดูเอกสารชุดที ่ 3) ข้ อความต่อไปนี ้ได้ รับการออกแบบเพื่อแสดงผลการเรี ยนรู้ หลัก
(ของนักเรี ยน) ตามข้ อ 6.1 และข้ อ 6.3
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‘สถานการณ์ในเรื่ องนี ้เป็ นอันตรายต่อคนเล่าเรื่ องเพราะ: ...’
•
‘การเล่นพนันที่เป็ นผลเสียต่อสุขภาพในสถานการณ์นี ้ประกอบด้ วย: ...’
•
‘วิธีการที่คนเล่าเรื่ องสามารถนําไปใช้ เพื่อจัดการกับปั ญหาสุขภาพส่วนตัวเนื่องจากการเล่นพนัน
ประกอบด้ วย: …’
วิธีการที่นกั เรี ยนอาจจะแนะนําให้ กบั ริ ค อาจจะประกอบด้ วย:
•
การขอความช่วยเหลือจากครอบครัวและ/หรื อเพื่อน
•
การติดต่อเข้ ารับบริ การปรึกษาหารื อกับผู้ชํานาญการ
การพูดถึงองค์กร บริ การและแหล่งข้ อมูลสําคัญอาจจะเป็ นสิ่งจําเป็ น อาทิ:
•
เว็บไซต์ของ Gambling Policy Directorate, Queensland Treasury
•
บริ การ Break Even ที่สนับสนุนโดย Families, Youth and Community Care Queensland.
•

(2) การสํารวจศึกษา (Exploring)
ประเด็นพิ จารณา: เรื ่ อง ‘เยาวชนมี ปัญหา’ เพื อ่ พัฒนาการตระหนักรับรู้ ว่าการหมกมุ่นเล่นพนันจนเกิ นควรเป็ น
ปั ญหาสุขภาพชุมชนที ส่ ําคัญ
ให้ นกั เรี ยนอ่านเนื ้อหาใน เอกสารชุดที ่ 4 ชื ่อ ‘เยาวชนและการพนัน’ ให้ นกั เรี ยนคุยกันเรื่ องสถิ ติตวั เลข หลัก
ใหญ่ใจความและประเด็นสําคัญในเอกสารและจดบันทึกรายการที ่ 2 ในเอกสารชุดที ่ 3
แนวคําถามหลัก (ใช้ กระตุ้นการพูดคุย) อาจจะประกอบด้ วยคําถามเช่น:
•
ปั ญหาสุขภาพชุมชนที่เกิดจากการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหาคืออะไร
•
สถิตสิ นับสนุนข้ ออ้ างที่วา่ การเล่นพนันในหมูเ่ ยาวชนเป็ นปั ญหาสุขภาพสําคัญในออสเตรเลียคืออะไร
•
สถิตสิ นับสนุนข้ ออ้ างที่วา่ การเล่นพนันในหมูเ่ ยาวชนเป็ นปั ญหาสุขภาพสําคัญในประเทศอื่นคืออะไร
•
นักเรี ยนคิดว่าสถิตใิ นเอกสารชี ้ให้ เห็นถึงพฤติกรรมในหมูผ่ ้ ใู หญ่ในชุมชนตัวเองหรื อไม่
•
นักเรี ยนคิดว่าสถิตใิ นเอกสารชี ้ให้ เห็นถึงพฤติกรรมในหมูเ่ ยาวชนในชุมชนตัวเองหรื อไม่
__________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
ข้ อความในการจดบันทึ กรายการที ่ 2 มีไว้ เพื่อแสดงผลการเรี ยนรู้ (ของนักเรี ยน) สําหรับผลการเรี ยนรู้ หลักข้ อ
6.1 ซึง่ ได้ แก่:
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‘ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการพนันในหมูเ่ ยาวชนอาจจะประกอบด้ วย ...’
•
ผลกระทบของครอบครัวเราที่มีตอ่ นิสยั ความเคยชินและการใช้ เวลาว่างเป็ นปั จจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างหนึง่ นักเรี ยนอาจจะแสดงความคิดเห็นในเรื่ องข้ อเท็จจริ งที่วา่ เด็กที่พอ่ แม่มีปัญหา
พนันร้ อยละ 75 รายงานว่าตัวเองเคยเล่นพนันตังแต่
้ ก่อนอายุ 11 ปี นักเรี ยนอาจจะพูดถึงการเสี่ยงใช้
•
บัตรประจําตัวปลอมเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทําให้ เยาวชนอยากเล่นพนัน
•
‘วิธีการที่สามารถนําไปใช้ ในชุมชนในการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสาร ประกอบด้ วย...’
ในเรื่ องนี ้นักเรี ยนอาจจะเสนอแนะว่า:
•
โรงเรี ยนควรจะเปิ ดโอกาสให้ พดู คุยปั ญหาเช่น การเล่นพนันอย่างผิดกฎหมายมากขึ ้น
•
นักเรี ยนจําเป็ นต้ องรู้วา่ จะไปขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญได้ จากที่ไหน
•
เจ้ าหน้ าที่ต้องเอาจริ งเอาจังมากขึ ้นในการป้องกันไม่ให้ เยาวชนอายุตํ่ากว่าเกณฑ์เข้ าไปในสถานที่เล่น
พนัน
_______________________________
•

(3) การค้ นหาและการจัดจําแนก (Looking and Sorting)
ประเด็นที ่ 1: การทําให้ผลการเรี ยนรู้มีความชัดเจนและหาทางแสดงผลการเรี ยนรู้ เพือ่ ‘แสดงผลการเรี ยนรู้’
กิ จกรรมที ่ 1: นักเรี ยนศึกษาทบทวนผลการเรี ยนรู้หลักข้ อ 6.1 และ 6.3 และครูอธิบายถึงการทํางานของนักเรี ยน
เพื่อให้ ได้ ผลการเรี ยนรู้ โดยการทําบันทึกตามรายการต่างๆ หลังการอภิปราย นักเรี ยนจดบันทึกความเข้ าใจ
ตัวเองเรื่ องผลการเรี ยนรู้หลักข้ อ 6.1 และวิธีที่นกั เรี ยนจะแสดงผลการเรี ยนรู้นี ้ในชุดการเรี ยนรู้ (ดูเอกสารชุดที ่ 5
ชื ่อ ‘ความเข้าใจและการแสดงผลการเรี ยนรู้’)
กิ จกรรมที ่ 2: นักเรี ยนอภิปรายวิธีการของชุมชนในการจัดการกับสถานการณ์ ที่เป็ นอันตรายและพฤติกรรมที่
สร้ างผลเสียต่อสุขภาพเนื่องจากเยาวชนหมกมุน่ เล่นพนันจนเกินควร
ให้ นกั เรี ยนทังชั
้ น้ ระดมความคิด เน้ นเรื่ องการสร้ างงานโฆษณาส่งเสริ มสุขภาพเป็ นหลัก เช่น โปสเตอร์ งาน
โฆษณาตามหน้ าหนังสือพิมพ์ หรื อตามวิทยุ การทําไปรษณียบัตร วารสาร แผ่นปลิว เว็บเพจ (ที่มีข้อมูลตัวเลข
ตัวอักษร รูปภาพ เพลง หรื อวีดีโอ) ศิลปะการแสดง
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กิ จกรรมที ่ 3: นักเรี ยนหารื อกับครู ในการพัฒนาสร้ างผลงานโฆษณาชิ ้นหนึ่งที่จะส่งเสริ มให้ เยาวชนหลีกเลี่ยง
การหมกมุ่นเล่นพนันเกินควรและเพื่อบรรเทาผลร้ ายจากการหมกมุ่นเล่นพนันในหมู่เพื่ อนและในครอบครั ว
โปรดสังเกตด้ วยว่าข้ อมูล ในชุดการเรี ยนรู้ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ในการออกแบบโปสเตอร์ โฆษณา แต่นักเรี ยน
อาจจะเลือกสร้ างงานโฆษณาแบบอื่นๆ ก็ได้
ครู พูดคุยกับนักเรี ยนเรื่ องความสํ าคัญที่ จะต้ องมี ความคิดชัดเจนว่าจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของงาน
โฆษณาคืออะไร จะไปนําเสนอ ตีพิมพ์ หรื อแสดงที่ไหน
กิ จกรรมที ่ 4: หลังจากการพูดคุย นักเรี ยนจดผลการเรี ยนรู้ ข้อ 6.3 ตามความเข้ าใจตัวเองและวิธีการที่จะแสดง
ให้ เห็นผลการเรี ยนรู้ชดุ การเรี ยนรู้นี ้ (ดูเอกสารชุดที ่ 5 เรื ่อง ‘ความเข้าใจและการแสดงผลการเรี ยนรู้’)
นักเรี ยนเติมข้ อความในการจดบันทึกรายการที่ 3 ในเอกสารชุดที่ 3 เรื่ องการแสดงผลการเรี ยนรู้ หลักข้ อ 6.1
และข้ อ 6.3 ด้ วย นักเรี ยนเอาสิ่งที่จดบันทึกให้ ครู และเพื่อนๆ ดูในขณะทํากิจกรรมและเรี ยนรู้เรื่ องต่างๆ ไปตาม
ชุดการเรี ยนรู้นี ้
___________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
ข้ อความ (ให้ นกั เรี ยนเติม) ใน การจดบันทึ กรายการที ่ 3 ในเอกสารชุดที ่ 3 จะกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ ยน
พูดคุยกันและกันระหว่างนักเรี ยนกับครูในเรื่ องการแสดงผลการเรี ยนรู้
ที่สําคัญควรจะยํ ้าให้ นกั เรี ยนเข้ าใจด้ วยว่าผลการเรี ยนรู้ แต่ละอย่างเป็ นเรื่ องของหลักเกณฑ์การประเมินรวม
ทังหมด
้
ส่วนหลักเกณฑ์เฉพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเนื ้อหาในชุดการเรี ยนรู้ เช่น นักเรี ยนอาจจะหารื อ
กับครูในการกําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะใช้ ในการแสดงผลการเรี ยนรู้หลักข้ อที่ 6.3
____________________________________
ประเด็นที ่ 2: การพิ จารณาองค์ประกอบการโฆษณาให้ได้ผลตามที ต่ ้องการ
กิ จ กรรม: นักเรี ยนหาและวิเ คราะห์ โปสเตอร์ ท่ีแนะนําให้ ความช่วยเหลื อคนหมกมุ่นเล่นพนันเกิ นควร หรื อ
ครอบครั วคนเล่นพนันแบบนัน้ อย่างน้ อย 1 โปสเตอร์ ในการวิเคราะห์ นักเรี ยนควรจะให้ ความสําคัญ กับคํา
โฆษณา ภาพประกอบ คําขยายความ ข้ อมูลที่ตดิ ต่อและกลุม่ เป้าหมาย (ที่โปสเตอร์ ต้องการสื่อไปถึง)
หลังจากการวิเคราะห์โปสเตอร์ ที่ว่าแล้ ว นักเรี ยนจดบันทึกสันๆ
้ เพื่อนําไปใช้ สร้ างโปสเตอร์ ตวั เอง (ดูเอกสารชุด
ที ่ 6 เรื ่ อง ‘การออกแบบโปสเตอร์ ’) นักเรี ยนหารื อกับครู เรื่ องหลักเกณฑ์ที่จะใช้ ในการประเมินโปสเตอร์ ที่ตวั เอง
ทํา (ดูเอกสารชุดที ่ 7 เรื ่อง ‘การโฆษณาให้ได้ผล: หลักเกณฑ์ ในการประเมิ น’)
___________________________________
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สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
สํ าหรั บข้ อมูล เพิ่ ม เติม ในการสอนนักเรี ยนเรื่ องการโฆษณา ดูหลักสูตร the Media Curriculum Guide for
Years 1 to 10: Constructing Realities (Department of Education, Queensland 1994) หรื อเอกสารโครง
ร่ างการสอน English in Years 1 to 10 Queensland Syllabus Materials: A Guide to Genres in English
(Department of Education, Queensland 1994).
นักเรี ยนสามารถเข้ าไปที่ เว็บเพจหลักสูตรการพนันที่ พอเหมาะพอควร (responsible gambling curriculum
webpage) เพื่ อดูเอกสารส่งเสริ มสุขภาพสํ าหรั บการเล่นพนันจนเป็ นปั ญ หา นักเรี ยนอาจจะลองวิเ คราะห์
โปสเตอร์ ที่ออกแบบสํ าหรั บใช้ ใ นโครงการนํ าร่ องสายด่วนช่วยเหลื อเรื่ องพนัน (Gambling Help-Line Pilot
Project) ซึ่งเป็ นโครงการที่บริ หารจัดการโดย Families, Youth and Community Care Queensland โดยการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการดูแลการพนันให้ มีความพอเหมาะพอควรในปี 1998
_____________________________________
ประเด็นที ่ 3: การตัดสิ นใจเลื อกผลงานโฆษณาในเรื ่ องการออกแบบประเภทงานโฆษณา การกํ าหนด
จุดประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมายและการวางแผนการทํางาน
กิ จกรรมที ่ 1: นักเรี ยนทําแผนผัง KWL ให้ เสร็ จเพื่อสํารวจศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเล่นพนันที่จะเป็ นประโยชน์
ในการออกแบบงาน (ดูเอกสารชุดที ่ 8) วิธีการ KWL ประกอบด้ วยขันการศึ
้
กษาสํารวจ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
•
สิ่งที่เรารู้ (K: what we know)
•
สิ่งที่เราอยากรู้ (W: what we want to know)
•
สิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้ (L: what we’ve learnt)
นัก เรี ย นร่ า งออกแบบงานคร่ า วๆ ขึ น้ มาก่ อ น นัก เรี ย นอาจจะลองทดสอบงานร่ า งกั บ กลุ่ม ตัว อย่ า งของ
กลุ่มเป้าหมาย นักเรี ยน จดบันทึ กรายการที ่ 4 ในเอกสารชุดที ่ 3 ซึ่งจะมี ความเห็นของนักเรี ยนเรื่ องผลการ
ทดสอบงานฉบับร่างและการปรับปรุงแก้ ไขตามที่เห็นจําเป็ น
_________________________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
ต้ องยํ ้าให้ นกั เรี ยนเข้ าใจว่างานที่นกั เรี ยนออกแบบและพัฒนาขึ ้นมาเป็ นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สขุ ภาพระดับ
ชุมชนเพื่อจัดการกับสถานการณ์และพฤติกรรมอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากปั ญหาการหมกมุน่ เล่นพนันจนเกินควร
ข้ อความให้ เติมในการจดบันทึกรายการที่ 4 ในเอกสารชุดที่ 3 จะช่วยตอกยํ ้าความเข้ าใจในเรื่ องนี ้
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ระหว่างการทําแผนผัง KWL (ดูเอกสารชุดที่ 8) นักเรี ยนสามารถใช้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์จากหัวข้ อ ‘การอ้ างอิง
และเอกสารเกี่ยวข้ อง’ โดยเฉพาะเว็บเพจ responsible gambling curriculum และเว็บไซต์อื่นๆ รวมทังหนั
้ งสือ
Gambling: Issues for the Nineties (Healey 1997).
การทดลองงานฉบับร่างเป็ นการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างของกลุม่ เป้าหมายเกี่ยวกับงานโฆษณาที่นกั เรี ยนลองทํา
ขึ ้นด้ วยคําถาม เช่น ‘คิดว่ารู ปแบบที่นําเสนอจะทําให้ เยาวชนอายุ 13 ถึง 18 ปี สนใจหรื อไม่’ นักเรี ยนสามารถ
เข้ า ไปดูเ ว็ บ เพจ responsible gambling curriculum เพื่ อ ดูคํ า ถามต่า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นโครงการนํ า ร่ อ งสายด่ว น
ช่วยเหลือเรื่ องพนัน (Gambling Help-Line Pilot Project)
_________________________________________
(4) การทดสอบผลงาน (Testing)
ประเด็นที ่ 1: การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของงานโฆษณาที อ่ อกแบบขึ้นมา เพือ่ ดูว่า ‘งานทีท่ ําออกมาดี ไหม’
กิ จกรรมที ่ 1: นักเรี ยนตรวจดูเครื่ องมือทดสอบ (เช่น แบบฟอร์ มแสดงความคิดเห็น หรื อการทําสํารวจ) ที่อาจจะ
นํ าไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวัดประสิทธิ ผลของงานโฆษณาที่ ออกแบบขึน้ มา นักเรี ยน
อาจจะใช้ เครื่ องมือทดสอบที่มีอยูใ่ น เอกสารชุดที ่ 9 ไปเลยก็ได้ หรื อจะนําไปปรับเปลี่ยนได้ ตามความจําเป็ น
นักเรี ยนคุยกันเรื่ องแนวคิดกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนตัดสินว่าจะเอากลุ่มตัวอย่างขนาดไหน หรื อพูดอีกอย่างก็คือ
นักเรี ยนต้ องตัดสินใจว่าจะใช้ เครื่ องมือทดสอบทําการสอบถามคนจํานวนกี่คนนัน่ เอง
กิ จ กรรมที ่ 2: นัก เรี ย นให้ เ พื่ อ นๆ ประเมิ น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทดสอบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของงานใน
กลุม่ เป้าหมาย นักเรี ยนปรับแก้ งานตามความเห็นที่ได้ รับ
กิ จกรรมที ่ 3: นักเรี ยนจดบันทึกรายการที่ ถ ในเอกสารชุดที่ 3 ให้ เสร็ จ จดบันทึกความคิดเห็นที่ได้ รับและการ
ปรับแก้ งานตามที่เห็นจําเป็ น
__________________________________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
การที่นกั เรี ยนได้ ทดสอบผลงานตัวเองกับกลุม่ ตัวอย่างที่คล้ ายคลึงกับกลุม่ คนเป้าหมาย ถือเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ แต่
ถึงนักเรี ยนอาจจะเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมในเรื่ องอายุและเพศได้ นักเรี ยนอาจจะไม่สามารถทดสอบงาน
ที่ทํากับคนที่มีปัญหาในการเล่นพนัน อย่างไรก็ตามในชันนี
้ ้ การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเพื่อทดสอบให้ ได้ ตามเกณฑ์
ดังกล่าวยังไม่ใช่เรื่ องจําเป็ น
__________________________________________________
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(5) การลงมือทํา (Acting)
หัวข้อพิ จารณา: การลงมื อทําให้เกิ ดผล โดยการนําเสนองานโฆษณา
กิ จกรรมที ่ 1: นักเรี ยนระดมความคิดเห็นเรื่ องที่สําหรับการนําเสนอ หรื อพิมพ์เผยแพร่ โปสเตอร์ (หรื องานอย่าง
อื่น) ของตัวเอง ที่ที่ว่านี ้อาจจะรวมถึงสโมสรพัฒนาเยาวชน (police youth club) ลานสเก็ต ห้ องสมุด วารสาร
เยาวชนคนหนุม่ สาวและหนังสือพิมพ์นกั เรี ยน
กิ จกรรมที ่ 2: นักเรี ยนค้ นหาข้ อมูลและวางแผนที่จะพิมพ์เผยแพร่ หรื อแสดงงานโฆษณาของตัวเอง ในการจด
บันทึกรายการที่ 6 ในเอกสารชุดที่ 3 นักเรี ยนจดบันทึกสิ่งที่ได้ จากการค้ นและในการวางแผน
____________________________________________
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ในการสอน:
ชวนนักเรี ยนพูดคุยถึงความจําเป็ นที่ต้องไปสอบถามและหารื อกับคน/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในเรื่ องการจะนํา
งานตัวเองไปแสดง หรื อนําเสนอ นักเรี ยนควรจะดําเนินการเรื่ องเหล่านี ้และอาจจะสามารถเอางานตัวเองไป
แสดง หรื อพิมพ์เผยแพร่ แต่การแสดง หรื อเผยแพร่ผลงานไม่ควรนํามาใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ผลงานโฆษณาของนักเรี ยนอาจจะดัดแปลงให้ เ ป็ นเอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ซึ่ง จะทํ าให้ ส ามารถจัดส่ง ไปให้
คณะกรรมการดูแลการเล่นพนันให้ มีความพอเหมาะพอควร (Responsible Gambling Advisory Committee)
ได้ โดยใช้ เว็บเพจ responsible gambling curriculum นักเรี ยนที่ทําเช่นนัน้ จะได้ คําตอบรับเป็ นส่วนตัว
______________________________________________
(6) การคิดทบทวน (Reflecting)
หัวข้อพิ จารณา: การทบทวนกิ จกรรมและเนื อ้ หาการเรี ยนรู้เพื อ่ จะได้รู้ว่าที ่ทํากันมาเป็ นอย่างไร
กิ จกรรมที ่ 1: นักเรี ยนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี ้:
•
ผลงานพวกเขาพวกเธอจะช่วยชุมชนให้ ลดปั ญหาจากการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหาได้ อย่างไร
•
ทักษะที่พวกเขาพวกเธอใช้ ในการออกแบบ พัฒนาและผลิตงานโฆษณา
•
ความรู้ที่พวกเขาพวกเธอได้ เรี ยนรู้จากการทํากิจกรรมต่างๆ ในชุดการเรี ยนรู้ นี ้ เกี่ยวกับเรื่ อง
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การพนันในหมูเ่ ยาวชน การพนันโดยทัว่ ไปและผลร้ ายของการเล่นพนันที่มีตอ่ สุขภาพ
แนวคําถามหลัก อาจจะเป็ นคําถามทํานอง:
•
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อะไรบ้ างในเรื่ องที่มีเยาวชนเล่นพนันจนเกิดปั ญหา
•
ค่านิยมและความเชื่ออะไรที่อาจจะโน้ มน้ าวชักจูงให้ เยาวชนหันไปเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา
•
นักเรี ยนคิดว่าอะไรเป็ นผลเสียด้ านสุขภาพที่สําคัญที่สดุ จากการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา
•
กิจกรรมการเรี ยนรู้ อนั ไหนของชุดการเรี ยนรู้นี ้ที่มีประโยชน์กบั นักเรี ยนมากที่สดุ โดยนักเรี ยน
•
อาจจะลองนึกถึงการหาข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต การออกแบบร่างและทดสอบโปสเตอร์ การจด
•
บันทึกความคิดตัวเองด้ วยการเติมข้ อความให้ ครบ การอ่านเนื ้อหาบางส่วนเรื่ องราวและ
•
รายงานวิจยั ต่างๆ การวิเคราะห์สถิติ เป็ นต้ น
•

กิ จกรรมที ่ 2: นักเรี ยนจดบันทึกรายงานที ่ 7 ในเอกสารชุดที ่ 3 ให้ เสร็ จ
-------------------------------------------------------------------------------------

*เอกสารชุดที่ 1-9 ที่ใช้ ประกอบการชุดการเรียนรู้นี้ (ดูภาคผนวก 2.2)

40

3.ชุดการเรี ยน: เรื่องพนัน จริงๆ แล้ วเป็ นอย่ างไร? (What’s the REAL DEAL)
ชุดการเรี ยน/สื่อการสอนชื่อ เรื ่องพนัน จริ งๆ แล้วเป็ นอย่างไร? (What’s the Real Deal?) เป็ นผลงานจากความ
ร่ วมมื อระหว่ างของ ‘โครงการช่ ว ยเหลื อ (เพื ่อ แก้ ปั ญ หา) ด้ า นการพนัน ’ (GSP หรื อ Gambling Support
Program) ของรัฐทัสมาเนีย โครงการนี ้สังกัดอยู่ในกรมบริ การสุขภาพและประชาชน (Department of Health
and Human Services) และกรมการศึกษา (Department of Education) โดยได้ รับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือจากแผนกการศึกษาโรงเรี ยน ในสังกัดหน่วยงานมาตรฐานและการสนับสนุนหลักสูตร ครูและนักเรี ยน
จากวิทยาลัยโฮบาร์ ทและโรงเรี ยนมัธยมเคลเร็ นซ์ คอสโกรฟและจี ลส์ ตนั เบย์ สมาคมเพื่ อนและผู้ปกครอง
โรงเรี ยนรัฐบาลทัสมาเนีย โครงการให้ บริ การผู้มีปัญหาการพนันให้ ตงตั
ั ้ วได้ (Break Even Gambling Support
Services)และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย
3.1 แนะนําทั่วไป
เนื ้อหาและกิจกรรมที่นํามาเสนอในรายงานนี ้ เป็ นหน่วยการเรี ยนหัวข้ อชื่อ ‘ได้ (กิ น) หรื อโดน (กิ น)’ (Hits or
Myths) มีหวั ข้ อย่อยแยกเป็ นเรื่ องของเป้ าหมายความเข้าใจ (understanding goal) 1, 2, 3 และ 4 รวมเป็ น 4
หัวข้ อ แต่ละหัวข้ อมีเป้าหมายและรายละเอียดกิจกรรมแตกต่างกันไป เช่น เป้าหมายความเข้ าใจ 1 เป็ นการ
สร้ างความเข้ าใจให้ กับนักเรี ยนว่าการพนันหมายถึงอะไร ส่วนเป้าหมายความเข้ าใจ 2 เน้ นนักเรี ยนพัฒนา
วิจารณญาณในเรื่ องความเชื่อที่คนมีเกี่ยวกับการได้ และเสียพนัน เป็ นต้ น
ชุดการเรี ยนนี ้ออกแบบมาให้ เป็ นสื่อ/เครื่ องมือช่วยครู ในการสอนเยาวชนเกี่ ยวกับความเชื่อ (ผิดๆ) และความ
เสี่ยง/อันตรายเกี่ยวกับการพนันและช่วยให้ นกั เรี ยนรู้ คิดและตัดสินใจได้ โครงการนี ้ออกแบบให้ เหมาะสมกับชัน้
เรี ยนระดับ 7/8 ของรัฐทัสมาเนีย (เทียบได้ กบั มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ 3 ของไทย) และเป็ นโครงการที่มีเครื่ องมือ
หลากหลายให้ ครูได้ ใช้ ประโยชน์ รวมทังการใช้
้
สื่อวีดีทศั น์ชกั ชวนให้ นกั เรี ยนสนใจ
ครู สามารถใช้ สื่อ/เครื่ องมือนี ้ร่ วมกับหลักสูตร/วิชาอื่นๆ และทํางานร่ วมกับครู อื่นๆ และผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ
เช่น ในเรื่ องสุขภาพ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะและการแสดง
การสอน:กิจกรรมและภาระงานในชุดกการเรี ยนนี ้สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม สิ่งที่ควรจะให้
ความสําคัญคือ เป้าหมายความเข้ าใจในแต่ละหน่วย แต่ครู ก็สามารถจะลองสํารวจประเด็นอื่นๆ ที่นกั เรี ยน
สนใจได้
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ต้ องกล่าวยํ ้าในที่นี ้ด้ วยว่า ชุดการเรี ยนนี ้ไม่ใช่เอกสารต่อต้ านการเล่นพนัน แต่เป็ นสิ่งที่ออกแบบขึ ้นมาเพื่อช่วย
ให้ นกั เรี ยนตระหนักรับรู้ และเข้ าใจถึงผลกระทบของการพนันและใช้ ความรู้ ที่ได้ ในการตัดสินใจในเรื่ องการเล่น
พนันอย่างมีวฒ
ุ ิภาวะในอนาคต
ครู ควรจะให้ ความสําคัญกับ เรื่ องสําคัญสําหรั บนักเรี ยน เป็ นพิเศษ กิจกรรมหลายๆ อย่างในหน่วยการเรี ยน
กําหนดให้ นกั เรี ยนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึง่ ย่อมจะมีประเด็นและเนื ้อหาการพูดคุยแตกต่างกันไปในแต่ละ
ชัน้ เรี ยน ดัง นัน้ จึง เป็ นเรื่ องสํ า คัญ ที่ นัก เรี ย นควรจะจดจํ า ข้ อมูล และความคิ ดสํ า คัญ ๆ เพื่ อจะได้ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่เป็ นอันตรายในเรื่ องการพนัน
ครู สามารถจะเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับชันเรี
้ ยนและโรงเรี ยนของตัวเองได้ และประเมินความเหมาะสมใน
การจัดสรรเวลาสําหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามความจําเป็ น สําหรับเวลาโดยรวมที่ใช้ ทํากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
หน่วย คาดว่าน่าประมาณ 10-16 ชัว่ โมง
การเรี ยนรู้ แบบสหวิ ทยาการ: ครู ควรจะใช้ แนวการสอนแบบสหวิทยาการซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงการแก้ ปัญหาใน
ชีวิตจริ งในสังคม โดยอาจจะทําทังโดยการวางแผนและสอนร่
้
วมกันกับครู วิชาอื่นๆ เช่น การวางแผนการสอน
ร่ วมกันกับครู วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยนักเรี ยนในการเรี ยนเรื่ องโอกาสชนะหรื อแพ้ (ในการเล่นพนัน) และสถิติ
ในหน่วยการเรี ยน 1 หรื อวางแผนร่วมกับครู สอนศิลปะในหน่วยการเรี ยน 4 หรื อนักเรี ยนอาจจะไปนัง่ เรี ยนวิชา
สถิตใิ นชันเรี
้ ยนคณิตศาสตร์ และเรี ยนการสร้ างงานศิลปะในชันเรี
้ ยนศิลปะสัก 2-3 อาทิตย์ก็ได้
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้เรื่ องการโฆษณาจากหลายๆวิชา ทําให้ ได้ มมุ มองใหม่ๆ จากแต่ละวิชา การที่นกั เรี ยนได้
หัดคิดและมีมมุ มองแบบคณิตศาสตร์ จะทําให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจแท้ จริ งในเรื่ องโอกาสชนะ หรื อแพ้ ในการ
เล่นพนันและความสําคัญของคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน เช่นเดียวกับการได้ เห็นขันตอนการสร้
้
างงานศิลปะ
หรื อการทําโฆษณา นักเรี ยนจะมีความเข้ าใจลึกๆ ในเรื่ องสื่อต่างๆ และอิทธิพลในการโน้ มน้ าวชักจูงพฤติกรรม
คนของสื่อต่างๆ
การประเมิ น (ผลการเรี ยนรู้ ) : หน่วยการเรี ยนมี การประเมินทัง้ แบบหลังการเรี ยนและระหว่างการเรี ยน ครู
ประเมินผลการเรี ยนนักเรี ยนระหว่างการทํ ากิ จ กรรมในแต่ละหน่วย ด้ วยการเก็ บหลักฐานแสดงให้ เ ห็ น ว่า
นักเรี ยนบรรลุเ ป้ าหมายความเข้ าใจต่ างๆ แค่ไหน ขณะเดียวกันครู ก็เก็ บหลักฐานการประเมินหลัง การทํ า
กิจกรรมในช่วงท้ ายซึ่งครู จะถามนักเรี ยนให้ แสดงความเข้ าใจของตัวเองที่มีต่อ เป้ าหมายความเข้าใจต่ างๆ
อย่างเป็ นรูปธรรมด้ วย
นักเรี ยนควรจะมีการจดบันทึกความคิ ด (Reflective Journal) ตามรายการต่างๆ อย่าครบถ้ วนระหว่างการเรี ยน
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การประเมิน ‘ด้ วย’ การเรี ยนรู้ (assessment ‘as’ learning) เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนตรวจสอบและติดตามการ
ทํางานของตัวเอง นักเรี ยนเกิดดุลยพินิจในสิ่งที่ตวั เองกําลังเรี ยนและวิธีการที่ตวั เองเรี ยน การประเมินเช่นนี ้ทํา
ให้ นกั เรี ยนฝึ กคิดทบทวนด้ วยตัวเอง ติดตามและตรวจสอบสิ่งที่เรี ยนไปแล้ ว รวมทังเป
้ ้ าหมายการเรี ยนรู้ ครู
สามารถช่วยให้ คําแนะนํานักเรี ยนในการจดบันทึกความคิดนี ้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ข้างล่างนี ้
www.ltag.education.tas.gov.au/assessment/practice/assessforlearning.pdf

ครู ควรจะเก็บหลักฐาน (เพื่อประเมิน) ด้ วยวิธีการหลายๆ อย่างและสะท้ อนความคิดเห็นให้ กับนักเรี ยนด้ วย
หน่วยการเรี ยนจะมีคําแนะนําครูที่เป็ นประโยชน์กบั การสอน
หน่วยงานให้บริ การและข้อมูลเรื ่องการพนัน:
•
Gambling Support Program, Department of Health and Human Services
gambling@dhhs.tas.gov.au
www.dhhs.tas.gov.au/gambling
•
Tasmanian Gambling Helpline 1800 000 973.
•
The Helpline is a free crisis and referral service. Helpline staff will provide contacts
for the Break Even Gambling Support Services, which provide free and confidential
assistance for venue exclusions, counselling and support.
•
www.reachout.com.au – search for “gambling”, for youth specific information.
รายการอ้ างอิง (ดูภาคผนวก 3.1)
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3.2 หน่ วยการเรี ยนหัวข้ อ ‘ได้ (กิน) หรื อโดน (กิน)’ (Hits or Myths)?
การเรี ย นหัว ข้ อ นี เ้ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลัก สู ต รหลั ก (focus curriculum) วิ ช าสุ ข ภาพและสุ ข ภาวะ (Health and
Wellbeing) และหลั ก สู ต รเสริ ม (supporting curriculum) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ก ารนั บ เลข (Mathematicsnumeracy)
มีเป้าหมายเพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถให้ นิยามความหมายคําว่า ‘การพนัน’ และศึกษาทําความเข้ าใจว่าทําไมคน
ถึงเล่นพนัน รวมถึงการสํารวจมายาคติ ความเชื่อและความจริ งทางคณิตศาสตร์ เกี่ ยวกับการได้ และการเสี ย
พนัน นักเรี ยนรู้จกั วิธีหาความช่วยเหลือเมื่อตัวเองเจอปั ญหาและได้ รับผลร้ ายจากการพนัน
หน่วยการเรี ยนนี ้มี เป้ าหมายความเข้าใจ 4 อย่าง ประกอบด้ วย
เป้าหมายความเข้ าใจ 1: นักเรี ยนจะเข้ าใจความหมายของคําว่าการพนัน (เราหมายถึงอะไร เมื ่อเราพูดคํ าว่า
‘การพนัน’)
เป้าหมายความเข้ าใจ 2: นักเรี ยนจะเกิดการรับรู้ รอบด้ าน (critical awareness) เกี่ยวกับความเชื่อของคนใน
การได้ และการเสี ยพนันและการที่ ความเชื่ อเช่นนีส้ ่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของคนเราในเรื่ องการพนัน
อย่างไร (คนเราเชื ่ออะไรในเรื ่องพนันและทําไมคนเราเล่นพนัน)
เป้าหมายความเข้ าใจ 3: นักเรี ยนจะเข้ าใจ (หลัก/ความจริ งทาง) คณิตศาสตร์ ของโอกาสการได้ และเสียและ
จะเข้ าใจว่าการรู้ ข้อมูล/ความจริ งเหล่านี ้ในเรื่ องพนัน สามารถทําให้ มีสขุ ภาวะที่ดีได้ อย่างไร (เมื ่อนักเรี ยนเล่น
พนัน โอกาสได้และเสี ยตามหลักคณิ ตศาสตร์ คืออะไรและทําไมการรู้โอกาสได้เสี ยสําคัญอย่างไร)
เป้าหมายความเข้ าใจ 4: นักเรี ยนจะเข้ าใจว่าตัวเองจะขอความช่วยเหลือจากใครได้ อย่างไร ถ้ ารู้ สึกว่าตัวเอง
มีปัญหา/ได้ รับความเดือดร้ อนจากการพนัน (เราจะทํ าขอความช่วยเหลื อกับใครอย่างไร ถ้าเราคิ ดว่าตัวเองเจอ
ปัญหาเดื อดร้อนจากการพนัน)
_______________________________________________
เป้าหมายความเข้ าใจ 1: นักเรี ยนจะเข้ าใจความหมายของคําว่าการพนัน
คําถาม: เราหมายถึงอะไร เมื ่อเราพูดคําว่า ‘การพนัน’
กิจกรรม: การสร้ างแผนที่ความคิด (Creating concept maps)
เขียนคําว่า ‘การพนัน’ บนกระดาน ให้ นกั เรี ยนแบ่งเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 คนและให้ เขียนสิ่งที่นกั เรี ยนคิดเกี่ยวกับการ
พนันให้ มากที่สดุ ในกระดาษภายในเวลา 2 นาที
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ใช้ คําถาม ‘นักเรี ยนคิดว่ามีอะไรบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน’ เป็ นแนวทางการพูดคุยกันถึงความหมายต่างๆ ที่
เขียนกันมา
ให้ แต่ละกลุ่มเขียนคําว่าการพนันไว้ ตรงกลางกระดาษและสร้ างแผนที ่ความคิ ด (concept map) ของคําและ
ความคิดที่เกี่ยวข้ องกับคําว่าการพนัน ให้ แต่ละกลุม่ นําเสนอและอภิปรายแผนที่ความคิดของกลุม่ ตน
สร้ างแผนที่ความคิดใหญ่ กว่าบนกระดาน ชวนให้ นกั เรี ยนช่วยกันเติมรายละเอี ยดและอธิ บายความคิดและ
ความเกี่ยวข้ อง นักเรี ยนอาจจะเดินมาที่กระดาน ลากเส้ นแสดงความเชื่อมโยงและอธิบายความเชื่อมโยงนันๆ
้
เมื่อแผนที่ความคิดเสร็ จ อภิปรายผลที่ได้ ร่วมกับนักเรี ยน
การประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment as learning):
การพูดคุยอภิ ปรายกันด้ วยคํ าถาม เช่น สิ่งน่าสนใจที่ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการดูแ ผนที่ ความคิดนี ค้ ื อ อะไร
กิจกรรมอะไรที่เราถือเป็ นการพนัน
กิจกรรม: การสร้ าง/การแสดง ‘หุน่ นิ่งเป็ นกลุม่ ’ (group sculpture) เกี่ยวกับการพนัน
แนะนํ าครู : Group sculpture เป็ นแสดงของนักเรี ยนโดยให้ร่างกายสร้ างภาพนิ่ งของสถานการณ์ /เหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งในกรณี นีเ้ ป็ นเรื ่ องการพนัน เช่น คนสี ค่ นนัง่ ล้อมโต๊ะทํ าท่าเหมื อนกํ าลังเล่นไพ่กนั อยู่ หนึ่ง
ในนัน้ ทําท่าเอามื อกุมขมับ เป็ นต้น
ให้ นกั เรี ยนในแต่ละกลุม่ ใช้ เวลา 15 นาทีคดิ ออกแบบ ซักซ้ อมและสร้ าง group sculpture เรื่ องการพนัน
ให้ แต่ละกลุม่ นําเสนอผลงานการแสดง
ชวนให้ นกั เรี ยนพูดคุยกัน ใช้ คําถามต่อไปนี ้เป็ นแนวกระตุ้น
•
นักเรี ยนคิดว่าการแสดงหุน่ นิ่งเป็ นกลุม่ แบบนี ้หมายถึงอะไร
•
หุน่ นิ่งเป็ นกลุม่ ที่วา่ บอกอะไรเราในเรื่ องการพนัน
•
การพนันที่แสดงให้ เห็นคือการพนันแบบไหน
•
รู้สกึ กันอย่างไร ทําไมรู้สกึ อย่างนัน้
•
ทําให้ คิดอะไรได้ มงั่ ทําไม
•
นักเรี ยนอธิบายการแสดงหุน่ นิ่งของกลุม่ ตัวเองได้ ไหม ทําไมถึงคิด/สร้ างอะไรขึ ้นมาแบบนัน้
•
จะทําให้ การแสดงหุน่ นิ่งเป็ นกลุม่ ของตัวเองสื่อความหมายดีกว่านี ้ได้ ไหม ถ้ าได้ เราจะปรับแต่งอย่างไร
ให้ การแสดงหุน่ นิ่งสื่อความหมายได้ ดีกว่าเดิม
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กิจกรรม: ให้ นิยาม/ความหมายการพนัน
ถามนักเรี ยน: ถ้ าเราต้ องเขียนโดยใช้ คําไม่เกิน 20 คําเพื่อนิยามความหมายของคําว่าการพนัน เราจะเขียนอะไร
ให้ กลุ่มนักเรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนและนําเสนอความหมายของการพนัน เปรี ยบเทียบนิยามความหมายแต่ละ
กลุม่ หาข้ อตกลง/ความเห็นร่วมกันให้ ได้ วา่ นิยามไหนดีที่สดุ
ให้ มีการพูดคุยกัน โดยใช้ คําถาม เช่น
•
เมื่อเปรี ยบเทียบนิยามของแต่ละกลุม่ แล้ ว นักเรี ยนคิดว่าว่าเป็ นอย่างไร
•
คิดอย่างไรกับนิยามตามพจนานุกรมที่ให้ ไว้ ข้างล่างนี ้
•
นิยามตามพจนานุกรมมีอะไรบางอย่างที่นกั เรี ยนมองข้ ามไป (ตอนให้ นิยามกันเอง) หรื อไม่
การพนันหมายถึง:
การเล่นเกมเสี่ยงโชคอะไรก็ได้ เพื่อได้ หรื อเสียเงิน หรื อสิ่งมีคา่ อื่นๆ ตามผลลัพธ์จากการเสี่ยง
การทําอะไรด้ วยความหวัง หรื อการประเมินว่าจะได้ ประโยชน์
การสูญเสีย หรื อการถลุงเงินไปกับการเสี่ยงโชค
การเสี่ยง หรื อการคาดเดา
(จาก Macquarie Dictionary)
การประเมินด้ วยการเรียนรู้
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนคิดทบทวนความเข้ าใจใหม่ๆ ในบันทึกความคิ ด (Reflective journal) ของนักเรี ยน
แนวคําถาม: นักเรี ยนเรี ยนรู้อะไรเกี ่ยวกับการพนันที ไ่ ม่เคยรู้มาก่อน
การแต่ งกลอน
ให้ นกั เรี ยนแต่งกลอน ความยาวตามกําหนด โดยให้ เริ่ มต้ นบรรทัดแรก หรื อ ทุกๆ บรรทัดด้ วยคําว่า
การพนันคือ...
แนะนําครู : การประเมิ นการเรี ยนรู้ ทําได้ผ่านประเมิ นความสามารถนักเรี ยนในการแต่งกลอนที ม่ ี คําความหมาย
เกี ่ยวข้องกับการพนันได้หลากหลายและการเขี ยนสรุ ปความเข้าใจ/การเรี ยนรู้ ใหม่ ๆ เกี ่ยวกับการพนันและ
นิ ยามความหมายการพนัน
ใช้กิจกรรมทุกอย่างเป็ นเครื ่องมื อเพือ่ ดูว่านักเรี ยนรู้ และไม่รู้อะไรเรื ่องการพนัน ให้ระวังการพูดถึงเรื ่องส่วนตัวที ่
อาจจะเป็ นเรื ่ องอ่อนไหว (ชื ่อ หรื อบุคคลใกล้ชิด ปั ญหาตัวเอง เป็ นต้น) ครู อาจจะจํ าเป็ นต้องเข้าไปควบคุม
สถานการณ์ (ชวนคุยเรื ่องที เ่ ป็ นปั ญหา แทนที เ่ ป็ นเรื ่องของคนนัน้ คนนี ้) สังเกตประเด็นที ่นกั เรี ยนสนใจ ติ ดแผน
ที ค่ วามคิ ดและภาพ group structure ให้ได้เห็นกันทัว่ เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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______________________________________________
เป้าหมายความเข้ าใจ 2: นักเรี ยนจะเกิดการรับรู้อย่างเท่าทัน (critical awareness) เกี่ยวกับความเชื่อของคน
ในเรื่ องการได้ และการเสียพนันและการที่ความเชื่อเช่นนี ้ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนเราในเรื่ องการพนัน
คําถาม: คนเราเชื ่ออะไรในเรื ่องการพนันและทําไมคนเราเล่นพนัน
กิจกรรม: ‘คิด เขียน จับคู่ ขยายวง’ (Think-Ink-Pair-Share) ทําไมคนถึงเล่นพนัน
ดูวิดีโอ: Talking about Gambling
เขี ยนคํ าถามนี บ้ นกระดาน ทํ า ไมคนเล่ น การพนัน แล้ วให้ นักเรี ยนใช้ กิจ กรรม Think-Ink-Pair-Share ตอบ
คําถาม อภิปรายคําตอบที่ได้ เขียนคําตอบในกระดาษแผ่นใหญ่ให้ ทกุ คนได้ เห็น เช่น เล่นสนุกๆ เล่นเพื อ่ จะหา
เงิ นได้เร็ วๆ เล่นตามเพือ่ น เป็ นต้ น
บอกนักเรี ยนว่าเราสามารถหาคําตอบใหม่ๆ มาเพิ่มเติมได้ จากการดูวิดีโอ Talking about Gambling
ให้ นกั เรี ยนอ่านและเขียนคําตอบลงใน ใบงาน (worksheet) ต่อไปนี ้ เพื่อให้ นกั เรี ยนคุ้นเคยกับสิ่งควรจะสนใจ
ในวิดีโอ ยํ ้ากับนักเรี ยนด้ วยว่าวิดีโอนี ้สร้ าง ถ่ายทําและเกิดขึ ้นในทัสมาเนีย
เมื่อดูวิดีโอจบ กระตุ้นให้ นกั เรี ยนช่วยกันตอบคําถามในกลุม่ ให้ กลุม่ รายงานคําตอบและอภิปรายคําตอบที่ได้
การประเมินด้ วยการเรี ยนรู้
ใช้ ประสบการณ์ จากการดูวิดีโอตังประเด็
้
นคําถามเกี่ ยวกับการพนัน วิดีโอให้ คําตอบไว้ หลากหลาย เพื่อเป็ น
พื ้นฐานในการเรี ยนรู้ ตอ่ ไป ยกย่องชื่นชมความคิดเห็นและคําถามที่คมคาย/ลุม่ ลึกจากนักเรี ยน จดบันทึกความ
เข้ าใจผิด กลับมาพูดถึงความเข้ าใจผิดๆ นี ้อีกครัง้ ในตอนท้ ายๆ ของหน่วยการเรี ยนนี ้
_______________________________________________
ใบงาน (Worksheet)
วิดีโอ Talking about Gambling
•

นักเรี ยนเรี ยนรู้/ได้ อะไรจากการดูวิดีโอนี ้

•

หลังดูวิดีโอแล้ ว คิดว่ามีเหตุผลอื่นอีกไหมที่ทําให้ คนเล่นพนัน
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•

ทําไมคนบางคนเล่นพนัน

•

ทําไมบางคนไม่ชอบเล่นพนัน

•

นักเรี ยนคิดว่าทําไมคนถึงได้ พนันเป็ นบางครัง้ และเสียพนันเป็ นบางครัง้

_______________________________________________________
กิจกรรม: ศึกษาทําความเข้ าใจเหตุผลที่คนเล่นพนัน
การพูดคุยกัน โดยให้ นักเรี ยนแบ่ง เป็ นกลุ่ม และช่วยกันตอบคํ าถามต่อไปนี ้ พร้ อมทัง้ จดบันทึกทํ ารายการ
คําตอบด้ วย
•
นักเรี ยนคิดว่าอะไรคือเหตุผลทําให้ คนเริ่ มเล่นพนัน
•
นักเรี ยนคิดว่าอะไรคือเหตุผลทําให้ คนเล่นพนันเอาสนุก หรื อเล่นเป็ นครัง้ คราว กลายเป็ นคนติดพนัน
งอมแงม
คุยกันเรื่ องคําตอบที่ ไ ด้ เอาเหตุผลต่างๆที่ ระบุใน ข้ อมู ล ประกอบ: เหตุ ผ ลที่ ค นเล่ นพนั น* ให้ นักเรี ยนดู
พร้ อมทังชวนนั
้
กเรี ยนตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับรายการเหตุผลการเล่นพนันทัง้ 2 รายการ เช่น
•
ทัง้ 2 รายการมีอะไรที่เหมือนกันบ้ าง
•
ทัง้ 2 รายการมีอะไรที่ตา่ งกันบ้ าง
•
มีเหตุผลในรายการเหตุผลการเล่นพนันอันไหนที่ทําให้ นกั เรี ยนรู้สกึ แปลกใจ ทําไม
•
เหตุผล/คําอธิบายเหล่านี ้ตรงกับสิ่งที่นกั เรี ยนมีประสบการณ์ หรื อไม่ อย่างไร คนเราทําอะไรบางอย่าง
และทําต่อไปเรื่ อยๆ ด้ วยภาวะ หรื อแรงกดดันอะไร

*ข้ อมูลประกอบ ดูรายละเอียดภาคผนวก 3.2
คํ าแนะนํ าครู : ควรจะกล่าวยํ้ าให้นกั เรี ยนรู้ ว่า นักเรี ยนไม่จําเป็ นต้องตอบคําถามสุดท้ายถ้ารู้ สึกอึดอัดที ่จะตอบ
คําถามดังกล่าวไม่ได้ถามเรื ่องการเล่นพนันโดยตรง แต่เน้นไปที ภ่ าวะ หรื อแรงกดดันรอบๆ คนเราและการภาวะ
หรื อแรงกดดันเหล่านี ผ้ ลักดันให้คนเราทํ าอะไรที ่กลายเป็ นปั ญหาได้ จุดประสงค์หลักของคํ าถามก็เพื อ่ เน้นให้
เห็ นถึ งความสํ าคัญของภาวะ หรื อแรงกดดันเหล่านี ้และชี ้ให้เห็ นถึ งความเชื ่อมโยงระหว่ างความรู้ สึกนึ กคิ ด
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ภาวะ/แรงกดดันและการกระทํ า ระมัดระวังประเด็ นความอ่ อนไหวจากการเปิ ดเผยเรื ่ องส่ วนตัว ถ้าเห็ นว่ า
จํ าเป็ น ควรจะหยุดการแสดงความคิ ดเห็น หรื อเปลี ย่ นไปให้คนอื น่ พูดบ้าง พยายามอย่าพูดระบุชื่อ แต่ให้คยุ กัน
ในประเด็นที ส่ นใจกันกว้างๆ เข้าไว้
กิจกรรม: สํารวจศึกษาเหตุผลที่เยาวชนเล่นพนัน
ชวนนักเรี ยนพูดคุยด้ วยคําถาม เช่น รายการ ‘เหตุผลในการเล่นพนัน’ เป็ นเรื ่ องของนักพนันทัว่ ไป แต่เยาวชน
อาจจะเล่นพนันด้วยเหตุผลต่างออกไป เหตุผลที ต่ ่างไปนี ค้ ื ออะไร
อภิปรายคําตอบที่ได้ พยายามให้ มีการพูดถึงแนวคิดเรื่ องการชอบทําอะไรเสี่ยง (risk-taking) และแรงกดดัน
จากเพื่อน (peer pressure) ให้ นกั เรี ยนอ่าน ข้ อมูลประกอบ: เยาวชนกับการพนัน
การประเมินด้ วยการเรี ยนรู้
ให้ นกั เรี ยนคิดทบทวนการเรี ยนรู้ของตัวเองในเรื่ องที่วา่ ทําไมคนถึงเล่นพนัน ให้ นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปในใน
บันทึกความคิ ด (Reflective Journal) ของแต่ละคน หรื อไม่ก็ให้ จบั คูค่ ยุ กัน หรื ออภิปรายกันในกลุม่ เล็กๆ
•
เหตุผลที่คนเล่นพนันคืออะไร
•
เหตุผลข้ อไหนที่นกั เรี ยนแปลกใจ ลองอธิบายว่าทําไม
•
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้อะไรในเรื่ องที่วา่ ทําไมคนถึงเล่นพนัน
กิจกรรม: คุยกับนักเรี ยนฟั งเกี่ยวกับความเข้ าใจผิดๆ ในเรื่ อง ‘ดวง/โชค’ (beating the odds)
เล่าให้ นกั เรี ยนฟั งว่าคนเล่นพนันด้ วยเหตุผลหลายอย่าง บางครัง้ การพนันเป็ นเรื่ องสนุก ได้ พูดได้ คยุ สรวลเส
เฮฮากัน เช่น การเล่นไพ่ที่บ้าน
แต่บางครัง้ คนก็เชื่อว่าตัวเองเป็ นคน ‘ดวงดี/มีโชค’ และหาเงินได้ ง่ายจากการเล่นพนัน บอกให้ นกั เรี ยนรู้ ว่า
สําหรับในวงการธุรกิจการพนันแล้ ว เรื่ องดวงเรื่ องโชคไม่มีความหมายอะไรเลย ตู้เล่นพนัน การแทงม้ าและการ
พนันเชิงพาณิชย์อื่นๆ มีสิ่งที่เรี ยกว่า ‘เจ้ ามือเป็ นต่อ’ (house edge) ซึ่งหมายถึง ในวงการพนันพาณิชย์ ไม่ว่า
คนเล่นจะเก่ง แน่ รู้ ดี ดวงดี โชคดีแค่ไหน เจ้ ามือ เจ้ าของ หรื อคนลงทุนจะมีความได้ เปรี ยบ สามารถเอาเปรี ยบ
และได้ กําไรอยู่ดี ความเชื่อว่าคนเราหาเงินได้ จากการเล่นพนันเป็ นความเข้ าใจผิด หรื อความเชื่อผิดๆ (myth) ที่
ทําให้ คนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา
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“อย่าได้คิดเชี ยวว่า เล่นพนันแล้วคุณจะชนะ เพราะคุณไม่มีทางชนะ คุณอาจจะชนะสักประเดี ๋ยวประด๋ าว แต่
ในระยะยาว คุณไม่มีทางเลย” คําสัมภาษณ์ของ Michael Piggot ตัวแทนบริษัท Tabcorp ซึง่ เป็ นบริ ษัทรับแทง
พนันใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในออสเตรเลีย ใน National Nine News เมื่อเดือนกันยายน ปี 2005
ข้ อมูลเรื่ องโอกาสที่จะชนะในการพนันแต่ละแบบ ให้ ดจู ากเว็บไซต์ข้างล่างนี ้

www.problemgambling.vic.gov.au/firststep/resources/like_your_chances.htm

คําแนะนําครู : สมการง่ายๆ สําหรับการคํานวณความเป็ นไปได้
ความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ หนึ่ง = จํ านวนผลลัพธ์ ทีต่ อ้ งการ/จํ านวนผลลัพธ์ ทีเ่ ป็ นไปได้
นักเรี ยนอาจจะใช้ ลู กเต๋ า หรื อ spinner ในการเล่ น เกมที ่ไม่ มี ใครได้เ ปรี ยบใครและการเล่ นเกมที ่มี บางคน
ได้เปรี ยบคนอื ่น สํ าหรับความคิ ดเรื ่ องการเล่ นเกมที ่ไม่ มีใครได้เปรี ยบใครและความคิ ดเรื ่ อง ‘เจ้ามื อเป็ นต่ อ’
สามารถดู ไ ด้ จ ากเอกสารต่ อ ไปนี ้ (1) Joshua, A. ‘Enrichment Mathematics for Secondary School
Students’, Longman Australia, 1996 pages 153-154. (2) Maths 300 website (โรงเรี ยนต้องสมัค รเป็ น
สมาชิ ก เพราต้ อ งใช้ password เพื ่ อ login). www.curriculum.edu.au/maths300/links.php3activities
เลื อก links สํ าหรับเกมต่ างๆ เหล่ านี ้ Make a Moke; Problem Dice; Same or Different; Win at the Fair,
Greedy Pigs; and Cat and Mouse.
บอกนักเรี ยนว่า ตอนนี น้ ักเรี ยนจะเรี ยนเรื่ องความเชื่ อทั่วๆ ไปในเรื่ องการพนันและดูว่าความเชื่ อเหล่านี ม้ ี
อิทธิพลต่อสิ่งที่คนเราทําได้ อย่างไร
การสํารวจศึกษาความเชื่อเรื่ องการพนัน
เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆ หลายอย่างในชีวิตคนเรา การพนันมีทงสิ
ั ้ ่งที่เป็ นจริ งและสิ่งที่เป็ นความเชื่อ เราจําเป็ นต้ อง
ทําความเข้ าใจว่าความเชื่อของคนที่เล่นพนันถูก หรื อผิด
กิจกรรม: อะไรคือความเชื่อผิดๆ (myth)
คําแนะนําครู : น่าจะลองคุยลองถามนักเรี ยนดูว่ารู้จกั หรื อเคยดูรายการโทรทัศน์ ชื่อ Mythbusters (รายการนี ้มี
ชื ่อภาษาไทยว่า ‘ท้าพิ สูจน์ ท้าทดลอง’) หรื อเปล่า รายการนี ้มีประโยชน์ ที่จะช่วยแนะนํ าให้นกั เรี ยนได้รู้จักสิ่ งที ่
คนเราเชื ่อ หรื อเข้าใจกันผิ ดๆ (myths) ครู อาจจะเปิ ดรายการนี ้ให้นกั เรี ยนดูสกั ตอนหนึ่ง จะเอาจากที ่อดั ไว้ ดู
ผ่านระบบออนไลน์ หรื อที มีในแผ่น DVD ก็ได้
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เล่าให้ สิ่งที่เป็ นความเชื่อผิดๆ หลายๆ อย่างให้ นกั เรี ยนฟั ง (ดูรายการข้ างล่าง) ให้ นกั เรี ยนเข้ าแถวเรี ยงกันไป
ตามฝั่ งซ้ าย หรื อขวาของห้ องเรี ยน แถวฝั่ งหนึ่งเป็ นกลุ่มนักเรี ยนที่เห็นว่าความเชื่ อนัน้ ๆ ถูก อี กฝั่ งเป็ นกลุ่ม
นักเรี ยนที่เห็นว่าความเชื่อนันๆ
้ ผิด
ความเชื ่อที ผ่ ิ ด:
•
ถ้ าเราเป่ าเทียนบนเค้ กวันเกิดทีเดียวให้ ดบั หมด เราจะได้ สิ่งที่เราขอ
•
ถ้ าเราบอกลาเพื่อนบนสะพาน เราจะไม่ได้ เจอเพื่อนเราอีกเลย
•
ถ้ าเรารู้สกึ ว่าจูๆ่ แก้ มเราร้ อนขึ ้นมา แสดงว่ามีใครบางคนพูดถึงเรา
•
ถ้ าหยิบเหรี ยญขึ ้นมา แล้ วเป็ นด้ านก้ อย ถือว่าจะโชคร้ าย ถ้ าเป็ นหัว ถือว่าโชคดี
•
ดอกไม้ และต้ นไม้ ในกระถางจะดูดออกซิเจนไปจากห้ องคนป่ วย
•
หมากฝรั่ง (ที่กลืนลงไป) ใช้ ถึง 7 ปี กว่าจะผ่านระบบย่อยอาหารของคนเราไปได้
•
เหรี ยญหล่นจากตึกสูงทําให้ คนตายได้
•
ฟ้าผ่าไม่มีทางผ่าซํ ้าลงในที่เดียวกัน
•
นํ ้าไหลเวียนไปอีกทางหนึง่ ในซีกโลกใต้
•
กําแพงเมืองจีนสามารถเห็นได้ แม้ จะอยูไ่ กลถึงดวงจันทร์
•
กินแครอทแล้ วจะทําให้ สายตาดีขึ ้น
ความเชื ่อที ถ่ ูก:
•
ปลาเป็ นอาหารบํารุงสมอง
•
เราไม่ควรพูดโทรศัพท์ยามฟ้าคะนอง
เฉลยคําตอบให้ นกั เรี ยน หลังจากที่เรี ยงแถวกันแล้ ว
แจกใบงาน: อะไรคื อความเชื ่อผิ ดๆ และให้ นกั เรี ยนพูดคุยอภิปรายคําถามเป็ นกลุม่
เป้าหมายความเข้ าใจ 3: นักเรี ยนจะเข้ าใจ (หลัก/ความจริ งทาง) คณิตศาสตร์ ของโอกาสการได้ และเสียและ
จะเข้ าใจว่าการรู้ข้อมูล/ความจริ งเหล่านี ้ในเรื่ องพนัน สามารถทําให้ มีสขุ ภาวะที่ดีได้ อย่างไร
คํ าถาม: เมื ่อนักเรี ยนเล่นพนัน โอกาสได้และเสี ยตามหลักคณิ ตศาสตร์ คืออะไรและทํ าไมการรู้ โอกาสได้เสี ย
สําคัญอย่างไร
กิจกรรม: ตังแถว
้ ความเป็ นไปได้ ทางคณิตศาสตร์
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อธิบายให้ นกั เรี ยนว่าในเครื่ อง poker machine หนึง่ เครื่ อง มีวงล้ อ 5 วง แต่ละวงล้ อจุดหยุดหมุน 35 จุด ดังนัน้
ผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้ ของการผสมผสานจุดหยุดทังหมดจึ
้
งเท่ากับ 35 x 35 x 35 x 35 x 35 = 52, 521, 875
โดยทัว่ ไปมักจะกํ าหนดให้ เครื่ องหมายแจ็คพอต เป็ นหนึ่งใน 35 จุดหยุดของวงล้ อหนึ่งๆ การจะได้ รางวัลแจ็ค
พอต ต่อเมื่อสัญลักษณ์แจ็คพอตเรี ยงเป็ นแถวเดียวกัน ดังนันคนจะถู
้
กรางวัลแจ็คพอตได้ ด้ วยโอกาส 1 ใน 52
ล้ านเท่านัน้ ขณะที่ โอกาสที่ คนเราจะถูกฟ้ าผ่า คื อ 1 ใน 1,603, 250 พูดอี กอย่าง คนเรามี โอกาสถูกฟ้ าผ่า
มากกว่าถูกแจ็คพอต
_________________________________________________________
ใบงาน: อะไรคือความเชื่อผิดๆ (what are myths?)
ใช้ คําถามต่อไปนี ้ตังประเด็
้
นพูดคุยกันในกลุม่
•ทําไมคนถึงเชื่อในเรื่ องเหล่านี ้
•นักเรี ยนรู้ สก
ึ อย่างไร เมื่อตัวเองตอบถูก
•นักเรี ยนรู้ สก
ึ อย่างไร เมื่อตัวเองตอบผิด
•นักเรี ยนเห็นคนที่ทําตามความเชื่อผิดๆ ที่ไหนบ้ าง
•ความเชื่อที่ผิดส่งผลกระทบต่อคนเราอย่างไร
•การตังข้
้ อสงสัย หรื อตังคํ
้ าถามสิ่งที่เราเชื่อมีประโยชน์ไหม อธิบาย
•การตังข้
้ อสงสัย หรื อตังคํ
้ าถามสิ่งที่คนอื่นเชื่อมีประโยชน์ไหม อธิบาย
•เราจะทําไงดี ถ้ าเราเราไม่แน่ใจว่าความเชื่อเราผิด หรื อถูก อธิ บาย
•การคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่ องความเชื่อจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ คนเราอย่างไร

ยกตัวอย่าง

•นักเรี ยนคิดว่าคําถามที่ถามกันมานี ้เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ของเราในเรื่ องการพนันอย่างไร

_________________________________________________
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กิจกรรม: จัดแถว (ตามลําดับความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ)
ให้ นกั เรี ยนลองทําอะไรสนุกๆ ตามสิ่งที่ได้ เรี ยนไปในเรื่ องความเป็ นไปได้ ทางคณิตศาสตร์ แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น
กลุม่ ละ 5 คนและให้ สมาชิกแต่ละกลุม่ ถือป้ายระบุเหตุการณ์หนึง่ อย่าง ให้ นกั เรี ยนตกลงกันเองว่าจะตังแถวกั
้
น
อย่างไร ตามแต่โอกาสที่เหตุการณ์นนๆ
ั ้ จะเกิดได้ มากที่สดุ
อธิบายความเป็ นไปได้ ทางคณิตศาสตร์ เกิ ดขึ ้นจากการคํานวณการที่เหตุการณ์เหล่านี ้เกิ ดขึ ้นจริ งๆ หลักการ
คํ านวณเดี ยวกัน นี ม้ ี การเอาไปใช้ ใ นธุ รกิ จ การทํ าประกัน เพื่ อจะดูว่าโอกาสที่ บ้านคนจะถูกโจรงัดแงะมีสัก
เท่าไหร่ หรื อโอกาสที่คนเราจะได้ รับบาดเจ็บ (จากอุบตั ิเหตุ) มีสกั เท่าไหร่ ข้ อมูลนี ้จะเป็ นตัวกําหนดว่าบริ ษัทจะ
เก็บเบี ้ยประกันจากคนทําประกันเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้เท่าไหร่
โอกาสที่จะเกิดสิ่งต่างๆ ต่อไปนี ้มีสกั เท่าไหร่:
•
บาดเจ็บจากการเล่นพลุ
•
โดนที่โกนหนวดบาดเอา
•
บาดเจ็บจากการตัดหญ้ า
•
โดนฟ้าผ่า
•
นัดนางแบบนางฟ้ากินข้ าว
•
ถูกหวย Oz Lotto
•
อุกาบาตหล่นใส่บ้าน
•
เป็ นโรคข้ ออักเสบ
•
เป็ นโรคหอบหืด หรื อโรคภูมิแพ้
•
เป็ นหวัดในปี นี ้
บอกให้ นกั เรี ยนทราบว่า โอกาสสิ่งต่างๆ ที่ว่าจะเกิดขึ ้นจริ งๆ มีเท่าไหร่ (ดู ข้ อมูลประกอบ:โอกาสจริ งที่จะ
เกิดขึน้ ทางคณิตศาสตร์ )
ประเมินด้ วยการเรี ยนรู้
พูดคุยกันด้ วยคําถามต่อไปนี ้
เรื่ องโอกาสที่จะเกิดขึ ้นทางคณิตศาสตร์ ทําให้ นกั เรี ยนแปลกใจอะไรหรื อไม่
โอกาสที่สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ ้นจริ งต่างไปจากที่นกั เรี ยนคิดไว้ หรื อไม่
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เรื่ องนี ้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดและหวัง
เรื่ องนี ้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรากลัว
กิจกรรมนี ้บอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งคนคิดและหวังตอนเล่นพนัน
คํ าแนะนํ าครู : บอกให้นกั เรี ยนรู้ ด้วยว่าผลการคํานวณโอกาสที ่สิ่งนัน้ สิ่ งนี ้จะเกิ ดขึ้ นแตกต่างกันไปตามผลการ
สํารวจแต่ละแห่ง ในบางประเทศผลการคํ านวณก็ต่างไปประเทศอื ่น เช่น บางประเทศโอกาสที ่คนจะโดนฉลาม
ทํ าร้ ายมี น้อยมาก เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แม้โอกาสที ่คนเล่นพนันชนะจะมี น้อยมาก แต่ครู ก็ยงั น่าจะกระตุ้นให้
นักเรี ยนสงสัยสถิ ติตวั เลขที ่นําเสนอด้วย อะไรที ่ดูแปลกๆ อะไรที ่มาน่าจะเป็ นไปได้ (เพื ่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
ประเมิ นด้วยการเรี ยนรู้ ) ยํ้ าให้นกั เรี ยนรู้ ด้วยว่าในทุกประเทศในโลก โอกาสที ่จะถูกหวยล็อตโตมี น้อยมาก แม้
โอกาสที ่จะรวยจากพนันยังมี อยู่ แต่โอกาสทางคณิ ตศาสตร์ ที่ได้มกั จะตกอยู่กบั ธุรกิ จการพนัน ธุรกิ จนี ้ได้กําไร
มหาศาลและได้เงิ นตลอดจากคนหลายพันหลายหมื ่นที เ่ ล่นพนันและไม่ได้ชนะอะไรเลย
กิจกรรม: โยนเหรี ยญ
ให้ นกั เรี ยนจับคูแ่ ละให้ แต่ละคูโ่ ยนเหรี ยญ 30 ครัง้ ให้ คนหนึง่ เลือกหัว อีกคนเลือกก้ อย ให้ แต่ละคูจ่ ดผลการโยน
เหรี ยญแต่ละครัง้ และตอบคําถามนี ้ในใบงาน
อภิปรายผลกับเพื่อนร่วมชัน้ ใช้ คําถามนี ้เป็ นแนว
•
ความรู้สกึ สําคัญอย่างไรต่อการทําให้ คนอยากเล่นพนัน
•
เราจําเป็ นต้ องรู้อะไรในเรื่ องความรู้สกึ เพื่อเราจะได้ หยุดก่อนจะมีปัญหาในการเล่นพนัน
__________________________________________________________
ใบงาน: กิจกรรมโยนเหรี ยญ
โยนเหรี ยญ 30 ครัง้ จดบันทึกผลการโยน
หัว
ก้ อย
•

ด้ านไหนออกบ่อย

•

มีด้านที่เราเลือกออก หรื อไม่ออกติดต่อกันหลายครัง้ ไหม
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•

รู้สกึ อย่างไรที่ด้านที่เราเลือกไม่ออกเลยติดต่อกันหลายครัง้

•

รู้สกึ อย่างไรที่เราเลือกออกติดต่อกันหลายครัง้

•

การออกหัว หรื อก้ อยมีรูปแบบไหม

•

นักเรี ยนสามารถเดาผลที่จะออกได้ ไหม

•

นักเรี ยนสามารถเดาผลที่จะออกครัง้ ต่อไปได้ ไหม

กิจกรรม: เล่นเกม Chuck-a-luck (เกมเขย่าเอาโชค) ทําความเข้ าใจเรื่ องเจ้ ามือเป็ นต่อ (Chuck-a-luck เป็ น
เกมเหมื อนการเล่น ‘นํ้าเต้าปูปลา’ แต่ใช้ลกู เต๋าปกติ แทนที จ่ ะใช้ลกู เต๋าที ม่ ี รูปในแต่ละด้าน)
ครูแนะนําให้ นกั เรี ยนรู้จกั เกม Chuck-a-luck (เกมเขย่าเอาโชค)
เรื่องสําคัญสําหรับนักเรียน:
เกม Chuck-a-luck ที่จะเล่ นกันต่ อไปนี้อาจจะเป็ นเกม (เล่ นพนัน) ที่สนุกสนาน แต่ ในการเล่ นพนันจริงและใช้ เงินจริง
การแพ้ พนั นจะมีผลเสียในเรื่ องเงินทองและผลเสียต่ อตัวเอง คณิตศาสตร์ มีประโยชน์ ในการบอกให้ เรารู้ ว่าโอกาส
ชนะมีสักเท่ าไร่ และทําให้ เรารู้ความเสี่ยงที่เราจะแพ้ แต่ กระนั้น...
•
แม้ นั ก เรี ย นจะเก่ ง คณิ ต ศาสตร์ มาก แต่ นี่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า นั ก เรี ย นจะชนะในการเล่ น พนั น เพราะ
คณิตศาสตร์ ช่วยให้ นักเรียนรู้เรื่องหลักการได้ -เสียและการสร้ างกําไรในวงการการพนันดีขึ้นเท่ านั้น
•
การเป็ นคนฉลาดในเรื่ องคณิตศาสตร์ ไม่ ได้ ช่วยป้องกันให้ คนพ้ นจากปั ญหาในการเล่ นพนั น คนอาจจะรู้ ว่า
เล่ นพนันมีแต่ จะเสีย แต่ ก็ยังเล่ นจนเกินควรอยู่ดี
(ดู ‘ข้ อมูลประกอบ: เหตุผลในการเล่ นพนัน’)

เกมนี ้มีการโยนลูกเต๋า 3 ลูกในเวลาเดียวกัน คนเล่นจะวางเดิมพันกับตัวเลข 1 ถึง 6 เลขไหนก็ได้
ให้ นกั เรี ยนจับกลุม่ ๆ 7 คน ให้ คนหนึง่ เป็ นเจ้ ามือทําหน้ าที่รับแทง เก็บและจ่ายเบี ้ย (สมมุตแิ ทนเงินจริ ง)
ส่วน 6 คนที่ เ หลื อเป็ นคนแทง โดยแต่ล ะคนจะเลื อ กเลขใดเลขหนึ่ง จากหกตัว เลขตามหน้ าลูกเต๋า และไม่
เปลี่ยนเป็ นเลขอื่นในการโยนลูกเต๋าทุกครัง้
คนแทงแต่ละคนได้ รับ 10 เบี ้ย เจ้ ามือได้ 20 เบี ้ย
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คนแทงแต่ละคน ให้ เจ้ ามือ 1 เบี ้ยในการโยนลูกเต๋าแต่ละครัง้
เจ้ ามือโยนลูกเต๋าทัง้ 3 ลูก
ถ้ าลูกเต๋าออกเลขที่คนเลือกแทงเลข 1 ลูก คนแทงได้ เบี ้ยคืน 1 อัน ถ้ าลูกเต๋าออกเลขที่คนเลือกแทงเลข 2 ลูก
คนแทงได้ 2 เบี ้ย ถ้ าลูกเต๋าออกเลขที่คนเลือกแทงเลข 3 ลูก คนแทงได้ เบี ้ย 3 อัน ถ้ าเลขที่แทงกันไม่ออกเลย
เจ้ ามือเก็บเบี ้ยหมด
อภิ ปราย: ถามนักเรี ยนว่าคิดว่าจะมีโอกาสได้ หรื อชนะในเกมนี ้สักเท่าไหร่
เล่นต่อไปอีก 15 นาทีและให้ นกั เรี ยนเขียนผลลัพธ์ในแต่ละครัง้
เมื่ อถึ ง 15 นาที แ ล้ ว ชวนให้ นักเรี ยนตอบคํ าถามในใบงาน: ศึ ก ษาเกม Chuck-a-luck ต่อไปนี แ้ ละบันทึก
ผลลัพธ์ในสมุดบันทึกความคิด
__________________________________________________
ใบงาน: ศึกษาเกม Chuck-a-luck
•

ในเวลา 15 นาที ใครได้ เบี ้ยมากที่สดุ

•

นักเรี ยนแปลกใจกับผลแบบนี ้ไหม

•

นักเรี ยนรู้สึกอย่างไร

•

ความรู้สกึ ของนักเรี ยนส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ที่ได้ ในการเล่นเกมนี ้อย่างไร

•

ประสบการณ์ที่ได้ ของนักเรี ยนต่างไปจากที่คิดไว้ ตอนเริ่ มเล่นหรื อไม่

•

เกมนี ้บอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่ องพนัน

•

นักเรี ยนเชื่อมโยงการเล่นเกมนี ้กับการเล่นพนันจริ งๆ ได้ หรื อไม่

•

การรู้และเข้ าใจความรู้สึกตัวเองตอนเล่นพนันมีความสําคัญไหม
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•

ถ้ ามีคนรู้สึกตื่นเต้ นกับการเล่นเกมทํานองนี ้ แสดงว่าคนๆ นันจะชนะ/ได้
้
ใช่ไหม อธิบาย

______________________________________________________
อภิ ปราย: ชักชวนให้ นกั เรี ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนคําตอบสําหรับคําถามต่างๆ ในใบงาน
บอกนักเรี ยนว่าเจ้ าของกิจการพนันย่อมอยากจะให้ คนเล่นพนันเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสจะชนะ ถ้ าคนเล่นพนันรู้
จริ งๆ ว่าโอกาสจะได้ มีเท่าไหร่และโอกาสจะเสียมีมากขนาดไหน คนอาจจะไม่เล่นก็ได้
คนเล่นเกม Chuck-a-luck ส่วนมากเชื่อว่ามีโอกาสได้ แน่ๆ ผลตอบแทนสูง แต่ความจริ งเป็ นอีกอย่าง ที่แน่ๆ ก็
คือ คนที่เปิ ดธุรกิจให้ บริ การเล่นเกมนี ้จะทําเงินและได้ กําไรมากกว่าคนเล่น
คนส่วนมากคิดว่าโอกาสมีถึง 1 ใน 6 สําหรับลูกเต๋า 3 ลูก นัน่ หมายถึงโอกาสจะได้ มีถึง 3 ใน 6 หรื อร้ อยละ 50
โอกาสถูกมีเยอะมาก เล่นเลย แต่นี่เป็ นใช้ หลักคณิตศาสตร์ ผิดฝาผิดตัว
(ดู ข้ อมู ล ประกอบ Chuck-a-luck Wagers a Buck: A Case Study in Probabilistic Reasoning and the
Gambler’s Ruin)
คํ าแนะนํ าครู : นักเรี ยนอาจจะรู้ สึกตื ่นเต้นและเพลิ ดเพลิ นไปกับการเล่นเกมนี ้ นี ่เป็ นส่วนหนึ่ งของความรู้ สึก
หลายๆ อย่างที ่ทําให้คนชอบเล่นพนัน ระวังด้วยว่า ถ้านักเรี ยนรู้ สึกว่าการเล่นเกมนี ้สนุก นักเรี ยนอาจจะอยาก
ลองเล่นเกมพนันจริ งๆ ขึ้ นมาก็ได้ ครู น่าจะคุยเรื ่ องนี ้กบั นักเรี ยนและเตื อนนักเรี ยนถึงผลร้ ายและอันตรายต่าง
การถามไถ่ (debrief) ในตอนท้ายกิ จกรรมจะเป็ นประโยชน์และช่วยเรื ่องนี ไ้ ด้
กิจกรรม: การถามไถ่ (debrief) การพูดคุยถึงผลร้ ายและอันตรายของการเล่นพนัน
คํ า แนะนํ า ครู : กิ จ กรรมนี ้ อ าจจะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ นัก เรี ยนพู ด ถึ ง ผลเสี ย หรื ออัน ตรายจากการพนัน จาก
ประสบการณ์ ตวั เอง เช่ น ปั ญหาและความกังวลเรื ่ องการเงิ นในครอบครัว หรื อปั ญหาความสัมพันธ์ กบั เพือ่ น
หรื อปั ญหาเกี ่ยวกับญาติ พี่น้อง พึงระมัดระวังประเด็นความอ่อนไหวจากการเปิ ดเผยเรื ่ องส่วนตัว ถ้าเห็นว่า
จํ าเป็ น ควรจะหยุดการแสดงความคิ ดเห็น หรื อเปลี ย่ นไปให้คนอืน่ พูดบ้าง พยายามอย่าพูดระบุชื่อ แต่ให้คยุ กัน
ในประเด็นที ส่ นใจกันกว้างๆ เข้าไว้
ถามนักเรี ยน:
อันตรายจากความรู้สกึ ตื่นเต้ นเวลาเล่นพนันมีอะไรบ้ าง
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ผลที่ตามมาจากการความรู้สกึ เพลิดเพลินไปกับการเล่นพนันมีอะไรบ้ าง
การเพลินเพลินไปกับการเล่นพนัน ส่งผลร้ าย/อันตรายในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้อย่างไร ให้ นกั เรี ยนเขียนมา เช่น
อันตรายด้ านการเงิน อันตรายต่อตัวเอง อันตรายทางสังคม อันตรายด้ านกฎหมาย
แล้ วพูดคุยกันถึงคําตอบที่ได้
คําแนะนําครู : ดูเอกสารประกอบ: The Gambling Continuum
การประเมินผลการเรี ยนรู้
ประเมินความสามารถของนักเรี ยนในเรื่ องต่อไปนี ้:
•
ความเข้ าใจว่าคณิตศาสตร์ สามารถทําให้ มีดลุ ยพินิจในเรื่ องโอกาสได้ -เสียในการเล่นพนัน
•
มีความเข้ าใจเรื่ องความเชื่ อและความเข้ าใจผิดๆ ที่คนเรามีในเรื่ องพนัน รวมทังความเชื
้
่อผิดๆ ที่ว่า
ความรู้คณิตศาสตร์ เรื่ องโอกาสได้ -เสียจะทําให้ คนเล่นพนันชนะ
•
มีความเข้ าใจความจริ งในวงการธุรกิจพนัน โดยเฉพาะโอกาสและความได้ เปรี ยบของธุรกิจเหล่านี ้
•
มีความเข้ าใจว่าเรื่ อง ‘เจ้ ามือเป็ นต่อ’ เป็ นเรื่ องจริ ง
•
มีความเข้ าใจว่าพฤติกรรมของคนและสุขภาวะที่ดีอาจจะได้ รับผลกระทบจากความเข้ าใจและความ
เชื่อผิดๆ ในเรื่ องพนันได้
เป้าหมายความเข้ าใจ 4: นักเรี ยนจะเข้ าใจว่าตัวเองจะขอความช่วยเหลือจากใครได้ อย่างไร ถ้ ารู้ สึกว่าตัวเอง
มีปัญหา/ได้ รับความเดือดร้ อนจากการพนัน
คําถาม: ถ้าเราคิ ดว่าตัวเองเจอปั ญหาเดื อดร้อนจากการพนัน เราจะทําขอความช่วยเหลื อจากใคร อย่างไร
กิจกรรม: ‘คิด เขียน จับคู่ ขยายวง’ (Think-Ink-Pair-Share) หาความช่วยเหลือเมื่อได้ รับผลกระทบจากการ
พนัน
ให้ นกั เรี ยนจับกลุม่ เป็ นคูแ่ ละทํากิจกรรม ‘คิด เขียน จับคู่ ขยายวง’ ชี ้คําถามต่อไปนี ้เป็ นแนว:
•
ทําไมคนคิด/รู้สกึ กว่าเป็ นเรื่ องยากที่จะขอความช่วยเหลือ (จากคนอื่น)
•
นักเรี ยนคิดถึงตอนที่ตวั เองของความช่วยเหลือ (จากคนอื่น) ได้ ไหม
•
นักเรี ยนรู้สกึ อย่างไร
•
รู้สกึ ดีไหมที่ได้ รับความช่วยเหลือ
•
คนเราต้ องทําอะไรบ้ างในการที่จะเริ่ มขอความช่วยเหลือ (จากคนอื่น)
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ให้ นกั เรี ยนรายงานผลให้ เพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยน
คํ าแนะนํ าครู : บอกนักเรี ยนไม่ต้องพูดเรื ่ องส่วนตัวก็ได้ หากรู้สึกอึดอัด ยํ้ าให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของการ
ให้เกี ยรติ ความคิ ดความเห็นคนอื ่น ให้ระมัดระวังการพูดที ่อาจจะเป็ นเรื ่องอ่อนไหวและกระทบกระเทื อนคนอืน่
ดูแลการพูดจาและเสนอความเห็นให้ดี เมื ่อเห็นว่าจํ าเป็ น อาจจะหยุดการแสดงความคิ ดเห็นบางอย่าง หรื อตัง้
คําถามเบีย่ งเบนเป้ าสนใจไปที อ่ ี กคน เช่น เรามาลองสมมุติว่าคนนีม้ ี ปัญหานีบ้ า้ งซิ เป็ นต้น
อธิบายให้ นกั เรี ยนว่า ถ้ านักเรี ยนเชื่อว่าตัวเอง หรื อคนอื่นได้ รับผลกระทบจากการพนัน นักเรี ยนสามารถขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานและคนที่เกี่ยวข้ องได้
ถ้ านักเรี ยนรู้ ว่ามี ปัญหาการเล่นพนัน ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับองค์กร หรื อหน่วยงานที่ นกั เรี ยนสามารถติดต่อได้ ดู
รายละเอียดในหัวข้ อ องค์กรให้บริ การช่วยเหลื อและข้อมูลเรื ่องการพนันของรับทัสมาเนีย
กิจกรรม: สร้ างเรื่ อง 2 เรื่ อง
ให้ นกั เรี ยนจับคูช่ ว่ ยกันสร้ าง/แต่งเรื่ อง 2 เรื่ องที่แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างในท่าทีและประสบการณ์ของคน 2
ประเภท ได้ แก่:
•
คนที่เล่นการพนันอย่างรู้เท่าทัน ระมัดระวังและรอบคอบ
•
คนทีเล่นการพนันด้ วยความคิดผิดๆ สุม่ เสี่ยงและเป็ นอันตราย
นักเรี ยนจะต้ องคิดถึงเรื่ องพวกนี ้ด้ วย:
•
ความคิดและการกระทําของแต่ละคน
•
ท่าทีตอ่ การเล่นพนันที่ตา่ งกันส่งผลกระทบแต่ละคนอย่างไร
•
ปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อแต่ละคน เช่น เพื่อน
•
คนที่ได้ รับผลกระทบจากพนันจะหาความช่วยเหลือได้ อย่างไร
นักเรี ยนควรจะทําสิ่งต่อไปนี ้:
•
กลับไปอ่านทบทวนข้ อมูลประกอบทุกหัวข้ อ สมุดจดบันทึกและผลงานที่ทํา เช่น แผนที่ความคิด
•
ทํางานร่วมกันและเมื่อเสร็ จ อ่านเรื่ องที่เขียนให้ เพื่อนในชันฟั
้ ง
•
แสดงความเข้ าใจเป้าหมายการเรี ยนรู้อย่างชัดเจน
•
นักเรี ยนอาจจะหารื อกับครู และเพื่อนๆ เกี่ยวกับรู ปแบบการนําเสนอ เช่น อาจจะเป็ นการแสดงตามบท
ที่เขียน การทําเป็ นวิดีโอ หรื อการวาดเป็ นภาพการ์ ตนู ก็เป็ นได้
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การประเมินผลการเรี ยนรู้
นักเรี ยนสามารถทําในสิ่งต่อไปนี ้:
•
สร้ างและสื่อสารเรื่ อง 2 เรื่ องที่แตกต่างกันได้ อย่างชัดเจนและได้ ผล
•
มีความเข้ าใจว่าปั ญหาการเล่นพนันมีหลายแบบหลายอย่าง
•
มีความเข้ าใจว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ คนเล่นพนันด้ วยความคิดผิดๆ สุม่ เสี่ยงและเป็ นอันตราย
•
มีความเข้ าใจว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ คนเล่นพนันอย่างรู้เท่าทัน ระมัดระวังและรอบคอบ
•
รู้จกั วิธีการหาความช่วยเหลือหลายแบบที่สามารถใช้ แก้ ปัญหาการเล่นพนันได้ ยามจําเป็ น
__________________________________________________
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สรุ ป:
ตัวอย่างชุดการเรี ยนรู้และรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการพนันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น
ใน 2 ประเทศข้ างต้ น มีความแตกต่างและคล้ ายคลึงในหลายประเด็น เห็นได้ ชดั ว่า ชุดการศึกษาเรื ่ องการพนัน
(Gambling Education Toolkit) มีรายละเอียดด้ านข้ อมูลต่างๆ ในหัวข้ อภาพรวมเรื่ องการพนันค่อนข้ างมาก
ไม่ว่าจะเป็ นนิยามความหมายคําศัพท์สําคัญๆ เกี่ยวกับ หลักการเล่นพนันให้ ปลอดภัย หรื อตรรกะวิบตั ิของคน
ติดพนัน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นข้ อมูลและความรู้ พื ้นฐานที่เป็ นประโยชน์กบั ครู ผ้ สู อนและคนทํางานกับเยาวชน การที่ชดุ
การศึกษาฯ นี ไ้ ม่ไ ด้ ออกแบบเพื่ อใช้ กับหลักสูตรการเรี ยนการสอนโดยตรงและไม่ได้ ระบุใ ห้ ชัดว่าแผนการ
กิจกรรมกิจกรรมไหนเหมาะใช้ เยาวชนกลุ่ม อาจจะเป็ นเหตุผลสําคัญที่ ผู้ออกแบบจําเป็ นต้ องระบุและความ
ความสําคัญกับความเชื่อมโยงของชุดการศึกษาฯ และแผนกิจกรรมกับแผนงานเยาวชนแห่งชาติหลักสูตรหลัก
สิ่งที่เรี ยกว่า ‘มาตรฐานวิชา’ และเนื ้อหาวิชาอื่นๆ รวมทังประเด็
้
นต่างๆ ที่คนนําไปใช้ ต้องคิดถึงในการกํ าหนด
วัตถุประสงค์และออกแบบแผนกิจกรรมต่างๆ หรื อความจําเป็ นต้ องปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ วิธีการและกิจกรรม
ต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะ สถานการณ์และปั ญหาของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นได้ ชดั ว่า ผู้ออกแบบชุด
การศึกษาฯ นี ้คาดหวังครู และ/หรื อคนทํางานกับเยาวชนค่อนข้ างมาก ว่าจะสามารถนําเอาข้ อมูล คําแนะนํา
การวางแผนกิจกรรมและวิธีการทํากิจกรรมไปใช้ ให้ เหมาะสมกับเยาวชนกลุม่ เป้าหมายได้
น่าสนใจด้ วยว่ากิ จกรรมสํ าคัญๆ ที่ ชุดการศึกษาฯ นี ใ้ ช้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเยาวชนเรื่ องการพนัน เป็ นการ
ทดลองและปฏิ บัติจ ริ ง เกี่ ย วกับแนวคิ ด และหลักการพื น้ ฐานสํ า คัญ ๆ (อัตราต่อ รอง โอกาสได้ -เสี ย ความ
ได้ เปรี ยบของเจ้ ามื อ/เจ้ าของบ่อน) ของการเล่นพนันโดยรวม กิ จกรรมการเรี ยนรู้ เช่นนี ม้ ี ลักษณะคล้ า ยกับ
กิจกรรมทํานองเดียวกันกับชุดการเรี ยนรู้ อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ มีเป้าหมายต่อต้ านการพนัน (ซึ่งเป็ นสิ่งถูกฎหมาย) แต่
ต้ อ งการให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ ‘ลอง’ เล่ น และทํ า ความเข้ า ในเรื่ อ งพนัน เพื่ อ จะได้ ร้ ู และเข้ า ใจหลัก การ
คณิตศาสตร์ พื ้นฐานการได้ -เสียพนัน ความรู้สึกของคนเล่นพนันและการรู้เท่าทันกับผลร้ ายและปั ญหาจากการ
เล่นพนันจนเกินควรเป็ นหลัก
ชุดการเรี ยนรู้ การพนันที่เหลืออีก 2 ชุดมีลกั ษณะคล้ ายกันเองตรงที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ ้นมาเพื่อใช้ กับ
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนโดยตรง เป้าหมายหลักและรอง รวมทังกิ
้ จกรรมต่างๆ จึงมีรายละเอียดและขันตอน
้
การดําเนินงานที่ ชัดเจน รวมทัง้ รู ปแบบและวิธี การวัด/ประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ วย คู่มื อการศึ กษาการพนัน
(Gambling Education Modules) วางกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ต่างๆ ไปตามขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ 6 ขัน้ ตอนด้ วยกัน
เริ่ มตังแต่
้ การเริ่ มต้ นให้ นกั เรี ยนตังประเด็
้
นและชวนคิดชวนด้ วยกัน ไปจนถึงการลงมือทําและการคิดทบทวนสิ่ง
ที่ได้ เรี ยนรู้ รายละเอียดกิจกรรมและการทํากิจกรรม ที่มีการนําข้ อมูลต่างๆ มาใช้ เป็ นองค์ประกอบการเรี ยนรู้
ผสมผสานกับการใช้ เกม/การละเล่น ชี ้ให้ เห็นถึงรูปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็กและเยาวชนหัดค้ น
ความหาข้ อมูล คิด วิเคราะห์ สรุ ปและทําบันทึกสิ่งที่เรี ยนรู้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ขณะที่ก็ให้ ข้อมูล คําแนะนําและ
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แนวทางการดํ าเนิ นกิ จ กรรมสํ าหรั บครู ใ นแต่ล ะกิ จ กรรมด้ วย ประเด็น คําถาม/แนวคําถามต่างๆ ในแต่ล ะ
กิจกรรม รวมทังรายละเอี
้
ยดในเอกสารประกอบการพิจารณาหลายๆ ชิ ้น ชี ้ให้ เห็นว่าคู่มือการศึกษาฯ นี ้มีการ
ศึกษาวิจัย ค้ นคว้ าและตระเตรี ยมข้ อมูลและประเด็นคําถามในเรื่ องต่างๆ เกี่ ยวกับการพนันมาเป็ นอย่างดี
เอกสารชุดที่ 1 เรื่ องความหมายสุขภาพ หรื อเอกสารชุดที่ 4 เรื่ องเยาวชนกับการพนัน เป็ นตัวอย่างที่ดีของการ
จัดเตรี ยมข้ อมูล เนื ้อหา ประเด็นและตัวเลขต่างๆ ที่ครอบคลุม ชวนให้ คิดและสามารถเอาไปประโยชน์ได้ เป็ น
อย่างดี ส่วนชุดการเรี ยนเรื่ อง เรื ่ องพนัน จริ งๆ แล้วเป็ นอย่างไร (What the REAL DEAL?) ซึ่งในรายงานชิ ้นนี ้
ได้ นําเสนอตัวอย่างชุดการเรี ยนชื่อ ‘ได้ (กิน) หรื อ โดน (กิน)’ (Hits or Myths) เป็ นชุดการเรี ยนรู้ที่มีเป้าหมายไม่
ต่างจากชุดการเรี ยนรู้ ก่อนหน้ านี ้ ซึ่งก็คือ การมีเป้าหมายเพื่อสร้ างความเข้ าใจและการรับรู้ อย่างมีดลุ ยพินิจใน
ความหมาย ผลกระทบและหลักการคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการพนัน โดยมีประเด็นเรื่ องการขอความช่วยเหลือ
กรณีเกิดปั ญหาความเดือดร้ อนจากการพนันด้ วย เช่นเดียวกับคูม่ ือการศึกษาการพนัน ชุดการเรี ยนเรื่ องพนันฯ
มีรายละเอียดประเด็นพิจารณา รูปแบบและลักษณะกิจกรรม ขันตอนและการทํ
้
างานโดยใช้ ใบงานและการใช้
เอกสารข้ อมูลค่อนข้ างมากและซับซ้ อน ไม่เพียงในแต่ละกิจกรรมครูจะได้ รับคําแนะนําสําคัญๆ ทังเรื
้ ่ องข้ อมูลที่
ควรรู้ แนวทางการทํางานและการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเท่านัน้ ครูยงั ได้ รับคําแนะนําให้ พงึ ใส่ใจต่อ
ผลกระทบด้ านอารมณ์ความรู้ สึกในการพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวเรื่ องปั ญหาการพนันด้ วย เช่นเดียวกับคูม่ ือ
การศึกษาการพนัน รายละเอียดประเด็นคําถามต่างๆในใบงานต่างๆที่นกั เรี ยนต้ องตอบและข้ อมูลประกอบใน
ประเด็นต่างๆ ชี ้ให้ เห็นว่าผู้จดั ทําชุดการเรี ยนรู้ เรื่ องพนันฯ มีการศึกษา ค้ นคว้ าและตระเตรี ยมข้ อมูลและการ
นําเสนอมาเป็ นอย่างดีเช่นกัน
โดยรวมแล้ วชุดการเรี ยนรู้ทงสาม
ั้
มีประเด็นควรพิจารณาให้ ความสําคัญอยูห่ ลายข้ อ
ประการแรก เครื่ อ งมื อ สื่ อ การเรี ย นการสอนและชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งการพนั น (gambling education
toolkits/resources) เหล่านี ้เป็ นผลพวงของความพยายามของภาครัฐในประเทศที่การพนันเป็ นสิ่งถูกกฎหมาย
ในอันที่จะรักษาความสมดุลพอดีระหว่างการปกป้องสิทธิ ส่วนบุคคลในการเล่นพนันในฐานะเป็ นการละเล่น
และการพักผ่อนหย่อนใจกับการควบคุมและป้องกันผลร้ ายและอันตรายอื่ นๆ ที่ เกิ ดขึน้ ทัง้ ในระดับส่วนตัว
ความสัมพันธ์กบั คนอื่น อาชีพงาน การเรี ยน ชุมชนและสังคม
ประการที่ส อง ชุดการเรี ยนรู้ เรื่ องการพนันสํ าหรั บเด็กและเยาวชนเป็ นหนึ่ง ในมาตรการหลายๆ อย่างของ
รู ปแบบและแนวทางการบริ หารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการพนันและการเล่นพนันของปั จเจกภายใต้ แนวคิด
‘การทําธุรกิจพนันและการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม’ (responsible gambling) และแนวทาง
การป้องกันที่ไม่ได้ ม่งุ ขจัด แต่เน้ น ‘การบรรเทา หรื อควบคุมการผลเสีย ผลร้ ายและปั ญหาที่เกิดขึ ้นให้ ได้ มาก
ที่สดุ ’ (harm minimization)
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ประการที่สาม ชุดการเรี ยนรู้ ฯ ได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาโดยความร่ วมมือขององค์กรและหน่วยงานหลายฝ่ าย ไม่
ว่าจะเป็ นหน่วยงานการศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
โดยมี การวิ จัย การทดลองและการขยายผล การหารื อกับผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ต่างๆ และการพัฒ นาให้ มี ค วาม
เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง (ประชาธิปไตย สิทธิความเป็ นพลเมือง สิทธิส่วนตัว ความเท่าเทียม
กัน) และวิชาอื่ นๆ (คณิ ตศาสตร์ ศิลปะและการแสดง) รวมทัง้ นโยบายและแผนงานอื่ นๆ (เช่น แผนพัฒนา
เยาวชน)
ประการที่สี่ ชุดการเรี ยนรู้ ฯ สํ าหรั บเด็กและเยาวชน ได้ รับการออกแบบโดยคํานึง ถึงการเปลี่ ยนแปลงและ
อิทธิพลของสื่อรูปแบบใหม่ๆ การโฆษณาและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อการรับรู้
และการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆ และการใช้ ชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน
ประการที่ห้า ชุดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมื อการเรี ยนการสอนเรื่ องการพนันเหล่านี ้ นอกจากการให้ ความรู้ และ
ความเข้ าใจเรื่ องการพนัน ปั ญหาและการแก้ ปัญหาการพนันแล้ ว ยังมีเป้าหมายการออกแบบกิจกรรมและการ
เรี ยนรู้ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้ าใจและการรู้ จกั คิดและตัดสินใจอย่าง ‘รู้ เท่าถึงการณ์ ’ (wellinformed decision) ในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ไปอีกมากอีกด้ วย
ประการที่หก การนําเอาสื่อ/ชุดการเรี ยนรู้ เรื่ องการพนันสํ าหรับเด็กและเยาวชนจาก 2 ประเทศมาปรั บใช้ ให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกับหลักสูตรและการศึกษาสํ าหรับเด็กและเยาวชนเป็ นประเด็นที่ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องต้ อง
คํานึงและใส่ใจในหลายๆ เรื่ อง อาทิ เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่ทําให้ การพนันในสังคมไทยทัง้
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายกลายเป็ นวัฒนธรรมและสิ่งปกติในชี วิตประจํ าวัน ความล้ าหลังและระบบการ
บริ หารรวมศูนย์ขององค์กรที่รับผิดชอบต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนของประเทศ รวมทังเจตนาและความ
้
มุ่งมั่นของผู้นําทางการเมื อง สังคมและวัฒนธรรมที่ ต้องการสร้ างเด็กและเยาวชนของประเทศที่ มีคุณภาพ
เชื่อมัน่ ในอนาคตและสามารถสร้ างสังคมที่ดีและเป็ นธรรมกว่าที่เป็ นอยู่ได้ หลักสูตรและชุดการเรี ยนรู้ เรื่ องการ
พนันเหล่านี ้ถ้ าดูกันอย่างผิวเผิน ก็เป็ นเพียงแค่กิจกรรมและเนื อ้ หาที่ ต้องการสอนและเปิ ดโอกาสให้ เด็กและ
เยาวชนได้ เรี ยนรู้ เท่าทันเรื่ องการพนันเท่านัน้ แต่ถ้าพิจารณาด้ วยดุลยพินิจ จะเห็นได้ ว่า ชุดการเรี ยนรู้ เหล่านี ้มี
เป้าหมายและความคาดหวังผลการเรี ยนรู้ ที่กว้ างไกลกว่านัน้ โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ ร้ ู จกั คิด
วิเคราะห์และสรุ ปผล การใช้ เหตุผลและการตังคํ
้ าถามต่อมายาคติ หรื อความเชื่อผิดๆ ในสังคม ประเด็นนี ้ไม่ใช่
หรื อ ที่ ค วรจะเป็ นเรื่ อ งที่ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาอย่า งจริ ง จัง โดยเฉพาะในสัง คมที่ ระบบและหลัก สูตร
การศึกษาให้ ความสํ าคัญกับการท่องจํ า กฎกติกาและมายาคติต่างๆ มากกว่าการคิด การวิเคราะห์ การทํ า
ความเข้ าใจและการใช้ เหตุผลในการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ อย่าง ‘รู้เท่าถึงการณ์’ เช่นที่เป็ นอยูใ่ นสังคมไทย
________________________________________________
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ภาคผนวก:
ภาคผนวก 1.1:
รายละเอียดกิจกรรมสําหรับแผนกิจกรรมการแนะนําเรื่ องการพนัน (คูม่ ือการศึกษาการพนัน)
___________________________________________________
Gambling Brainstorm & Name Game
กิ จกรรมนี เ้ ป็ นกิ จกรรมละลายพฤติ กรรมเพือ่ ให้เยาวชนรู้จกั กัน ขณะเดี ยวกันก็เป็ นโอกาสแนะนําหัวข้อในการ
จัดกิ จกรรมให้เยาวชนและสํ ารวจความคิ ดเยาวชนเรื ่องการพนัน
ลําดับขัน้ ตอนทํากิจกรรม: การกระตุ้นผู้เข้ าร่วมและการละลายพฤติกรรม
เวลา: 10 นาที
อุปกรณ์ : กระดาษ flip-chart เขียน ปากกาเมจิกและสมุดจดบันทึกของผู้จดั (ถ้ ามือ)
วิธีการ:

1. ถามชื่อเยาวชนและให้ แต่ละคนบอกคําเกี่ยวกับการพนันมา 1 คํา เริ่ มจากอักษรตัวแรกของชื่อตัวเอง
2. จดคําที่เยาวชนเลือกในกระดาษ
3. ผู้จดั อาจจะใช้ คําต่างๆ ที่จดมาใช้ พดู อธิบายสรุปเหตุผลในการจัดกิจกรรม
4. ผู้จดั อาจจะชวนให้ เยาวชนพูดเล่า/ขยายความคําที่ตวั เองเลือกอีกสักหน่อย เพื่อจะได้ ร้ ูวา่ เยาวชนมีความคิด
ความเข้ าใจเรื่ องการพนันแค่ไหน อย่างไร
5.อธิบายให้ เยาวชนฟั งว่าการพนันคืออะไร โดยใช้ คําที่เยาวชนพูดถึง (“การพนันคื อการนําเอาเงิ น หรื อบางสิ่ ง
บางอย่างที ม่ ี ค่าไปเสี ่ยงลงทุนกับอะไรบางอย่างที ไ่ ม่ทราบผลลัพธ์ แน่นอน ด้วยความหวังว่าจะได้เงิ น หรื อสิ่ งมี
ค่าอื ่นๆ เพิ่ มมากขึ้น”)
ถ้ าจะทําแบบสัน้ ๆ: ก็ตงคํ
ั ้ าถามระดมความคิดเห็นกลุม่ เยาวชนเลยว่า ‘การพนัน’ คืออะไร อาจจะทําให้ การ

ระดมความคิดเห็นตื่นเต้ นมากขึ ้นด้ วยการให้ เยาวชนทําอะไรสนุกๆ เช่น ให้ ใช้ ปากกาเพียง 1 ด้ ามในการเขียน
ความคิดบนบอร์ ด ขณะที่ให้ สง่ ลูกโป่ งต่อๆ กันไปด้ วย จากนันก็
้ ทํากิจกรรมตังแต่
้ กิจกรรม 3 ต่อไป
__________________________________________
Bingo Game
เป็ นกิจกรรมที่ใช้ ละลายพฤติกรรมให้ เยาวชนได้ ร้ ูจกั และพูดคุยกับคนอื่นๆ ขณะเดียวกันที่ก็เรี ยนรู้ ข้อมูลและ
ข้ อเท็จจริ งเรื่ องการพนันได้ เป็ นอย่างดี
ลําดับขัน้ ตอนทํากิจกรรม: การหาข้ อมูล
เวลา: 10 นาที
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อุปกรณ์ : แผ่นกระดาษ ปากกา
วิธีการ:

1. แจกกระดาษให้ เยาวชนคนละแผ่น
2. อธิบายเกมที่จะเล่น ตามที่อธิบายไว้ ในกระดาษที่แจกไปแล้ ว บอกด้ วยว่าทุกคนใช้ ชื่อที่ได้ แต่ละชื่อได้ เพียง 2
ครัง้ และใช้ ชื่อตัวเองได้ ครัง้ เดียว
3. ให้ คนเดินถามคนอื่นๆ ด้ วยคําถามในกระดาษที่แจก จดเฉพาะชื่อคนที่ตอบได้ (ไม่ใช่คําตอบ) ลงไปใน
กระดาษ
4. นัง่ ลงและพูดคุยกันเรื่ องคําตอบที่ได้
กระดาษคําถาม

ตามกฎหมาย คนที่จะซื ้อหวยต้ อง ความเสี่ยงจากการเล่นพนันจน
มีอายุอย่างน้ อยท่าไหร่
เป็ นปั ญหาคืออะไร

คําที่ใช้ บอกความเป็ นไปได้ ที่อยูใ่ น
รูปอัตราส่วน (เช่น 10 ต่อ 1)

บอกชื่อที่รับแทงม้ ามาสัก 3 ชื่อ

ตามกฎหมาย คนที่จะเข้ าบ่อน
คาสิโนต้ องมีอายุอย่างน้ อย
เท่าไหร่

เกมพนันที่ผ้ หู ญิงชอบเล่นคืออะไร

ในอังกฤษ คนใช้ เงินเล่นพนันใน
แต่ละอาทิตย์สกั เท่าไหร่

ชอบดนตรี และการเต้ นรํ าโบราณ
และการเต้ นรํ าแบบบ้ านๆ ของ
ชาวสก็อตแลนด์ไหม

ถ้ ากังวลใจเรื่ องการเล่นพนันของ
ตัวเอง หรื อของญาติพี่น้อง หรื อ
ของเพื่อน คุณจะไปขอความ
ช่วยเหลือจากใคร

มีนาฬิกาในบ่อนคาสิโนที่
ลาสเวกัสสักกี่อนั

กลเม็ดทีสามารถทําให้ เรามี
โอกาสชนะการเล่นรูเล็ตเพิ่มขึ ้น
คืออะไร

หวยลอตเตอรี่ ใบหนึง่ ราคา
เท่าไหร่

คําแนะนํา: ผู้จดั /ครู อาจจะปรับเปลี่ยนและแก้ ไขคําถามในกระดาษที่แจกก็ได้
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กระดาษคําตอบ

ตามกฎหมาย คนที่จะซื ้อหวยต้ อง ความเสี่ยงจากการเล่นพนันจน
มีอายุอย่างน้ อยท่าไหร่
เป็ นปั ญหาคืออะไร

คําที่ใช้ บอกความเป็ นไปได้ ที่อยูใ่ น
รูปอัตราส่วน (เช่น 10 ต่อ 1)

บอกชื่อที่รับแทงม้ ามาสัก 3 ชื่อ

ตามกฎหมาย คนที่จะเข้ าบ่อน
คาสิโนต้ องมีอายุอย่างน้ อย
18 ปี
เท่าไหร่

เกมพนันที่ผ้ หู ญิงชอบเลานคือ
อะไร

ในอังกฤษ คนใช้ เงินเล่นพนันใน
แต่ละอาทิตย์สกั เท่าไหร่

ชอบดนตรี และการเต้ นรํ าโบราณ
และการเต้ นรํ าแบบบ้ านๆ ของ
ชาวสก็อตแลนด์ไหม

กว่ า 1,000 ล้ านปอนด์

แหะๆ ถามเล่ นๆ

ถ้ ากังวลใจเรื่ องการเล่นพนันของ
ตัวเอง หรื อของญาติพี่น้อง หรื อ
ของเพื่อน คุณจะไปขอความ
ช่วยเหลือจากใคร

มีนาฬิกาในบ่อนคาสิโนที่
ลาสเวกัสสักกี่เรื อน

กลเม็ดทีสามารถทําให้ เรามี
โอกาสชนะการเล่นรูเล็ตเพิ่มขึ ้น
คืออะไร

16 ปี

เช่ น Paddy Power, Coral,
Ladbrokes, Betfred,
William Hill

ไม่ มีเลย

เช่ น ไม่ มีใครคบด้ วย ครอบครัว
แตกแยก ติดหนี ้ วิตกกังวล ไม่
สนใจกฏกติกามารยาท

ไม่ มีกลเม็ดอะไรที่ช่วยได้

อัตราต่ อรอง

เกมบิงโก

ครูแนะแนว หมอทั่วไป เว็บไซต์
และบริการสายด่ วนต่ าง ๆ ที่ระบุไว้
ในหัวข้ อ ‘แหล่ งความช่ วยเหลือ’

หวยลอตเตอรี่ ใบหนึง่ ราคา
เท่าไหร่
2 ปอนด์

Bingo แบบสัน้ :
ตามหาคนที่ร้ ู คําตอบ
•
เขียนชื่อคนที่ร้ ู คําตอบในช่อง (ไม่ใช่เขียนคําตอบ)
•
สิ่งต้ องจํา คนเล่นสามารถใช้ ชื่อแต่ละชื่อได้ เพียง 2 ครัง้ และใช้ ชื่อตัวเองได้ ครัง้ เดียว
•
ตะโกนคําว่า BINGO! เมื่อเติมช่องได้ หมด
__________________________________________________________
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Coin Game (เกมโยนเหรี ยญ)
กิ จกรรมนี ช้ ่วยให้เยาวชนได้เห็น ได้ดูและลงมื อปฏิ บตั ิ ในการรู้จกั ความหมายของอัตราต่อรอง (odds) โอกาส
(chance) และความเป็ นไปได้ (probability) เพือ่ จะได้เข้าใจเรื ่องความเป็ นไปได้ดีขึ้น
ลําดับขัน้ ตอนกิจกรรม: การหาข้ อมูล การถ่ายทอดข้ อมูล/ความรู้ใหม่ๆ
เวลา: 5-10 นาที
อุปกรณ์ : เหรี ยญ กระดาษ flip-chart ปากกาเมจิก
วิธีการ:
1. หยิบเหรี ยญให้ กลุม่ เยาวชนดู
2. ถามเยาวชนว่า ถ้ าโยนเหรี ยญ โอกาสจะออกหัวมีเท่าไหร่ โอกาสออกก้ อยมีเท่าไหร่ คําตอบ คือ ร้ อยละ 50
3. หลังจากนัน้ ถามอีกว่า อัตราต่อรองเป็ นเท่าไหร่ คําตอบ คือ 1:2 (เป็ นการเขียนร้ อยละ 50 อีกแบบหนึง่
เท่านัน)
้
4. ถ้ าโยนเหรี ยญ 3 ครัง้ โอกาสจะออกหัว 3 ครัง้ ติดต่อกันมีไหม คําตอบ คือ มี
5. ถ้ าโยนเหรี ยญ 300 ครัง้ โอกาสจะออกหัว 300 ครัง้ มีไหม คําตอบ คือ แทบไม่มีทางเลย (เช่นอัตราต่อรอง
การโยนเหรี ยญออกหัว 12 ครัง้ ติดต่อกัน คือ 1: 4,096 ดังนัน้ การออกหัว 300 ครัง้ ติดต่อกันจึงเป็ นไปได้
ยาก... มากกกกก)
6. ดังนัน้ ถ้ าโยนเหรี ยญ 300 ครัง้ น่าจะได้ ผลลัพธ์แบบไหนมากที่สดุ คํ าตอบ คือ ร้ อยละ 50 ออกหัว อีกร้ อยละ
50 ออกก้ อย ซึง่ ก็คือ ออกหัว 150 ครัง้ และออกก้ อย 150 ครัง้
7. ชี ้ยํ ้าให้ เห็นว่าในระยะสัน้ (เช่น โยนเหรี ยญแค่ 3 ครัง้ ) ผลลัพธ์ (โอกาสได้ -เสีย) จะไม่แสดงให้ เห็นถึงตัวเลข
อัตราต่อรองของเกมนันๆ
้ แต่ถ้าเราเล่นบ่อยมากขึ ้นเท่าไหร่ ผลลัพธ์ยิ่งจะมีคา่ ใกล้ กบั ตัวเลขอัตราต่อรองของ
เกมนันๆ
้ มากขึ ้นเท่านัน้ พูดอีกอย่าง ยิ่งเราโยนเหรี ยญมากครัง้ เท่าไหร่ ผลลัพธ์โดยรวมจะเป็ นการออกหัว
ร้ อยละ 50 และออกก้ อยร้ อยละ 50 มากขึ ้นเท่านัน้ เพราะอัตราต่อรองของการโยนเหรี ยญของเหรี ยญทุก
เหรี ยญคือ 1:2 (หนึง่ ต่อสอง) ในทางคณิตศาสตร์ เราเรี ยกสิ่งนี ้ว่า ‘กฎของค่าเฉลี่ย’
8. อธิบายว่าหลักการนี ้ใช้ ได้ กบั เกมพนันทุกชนิดในบ่อนคาสิโน ร้ านรับแทงพนัน การเล่นหวยต่างๆ
การเล่นบิงโกและเกมพนันอื่นๆ
•
ถามว่าที่เล่นพนันเหล่านี ้มีเกมพนันที่ไม่มีใครได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบไหม ไม่มี เกมที่เล่นกันไม่เคยให้ คน
เล่นมีโอกาสชนะร้ อยละ 50 (หรื อสูงกว่านัน)
้ เลย ทําไมอย่างนันละ
้ เหตุผลก็คือธุรกิจพนันเป็ นธุรกิจหา
กําไร ซึง่ หมายถึงว่า ถ้ าจะให้ ธุรกิจอยูไ่ ด้ ก็ต้องมีรายได้ และรายได้ ของธุรกิจพนันก็มาจากคนเล่นพนัน
แล้ วเสียเงิน
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•

•

•

•

•

ผลประโยชน์ของธุรกิจพนันคือการทําให้ คนเล่นพนันเสียมากกว่าได้ ซึง่ ทําได้ ด้วยการสร้ างเกมเล่น
พนันที่มีอตั ราต่อรองทําให้ คนเล่นมีโอกาสเสียมากกว่า ดังนัน้ วงการธุรกิจพนันจึง (อยูใ่ นสถานะ)
ได้ เปรี ยบคนเล่นเสมอ ความได้ เปรี ยบนี ้เรี ยกกันว่า ‘อัตราการได้ เปรี ยบของเจ้ ามือ/เจ้ าของธุรกิจพนัน’
(house edge)
พูดอีกอย่าง เกมการพนัน ให้ โอกาสคนเล่นชนะแค่ระหว่างร้ อยละ 25 และร้ อยละ 49 ซึง่ หมายถึงว่าคน
เล่นพนันมีโอกาสจะเสียระหว่างร้ อยละ 51 และร้ อยละ 75
เช่นเดียวกับการโยนเหรี ยญ เราอาจจะเล่นได้ ตอนเริ่มเล่นเกมการพนัน (ได้ ในระยะสัน)
้ แต่เมื่ออัตรา
ต่อรอง (ของเกมพนันทุกชนิด) มีแต่ทําให้ เรา (ผู้เล่น) เสียเปรี ยบ ดังนันยิ
้ ่งเล่น โอกาสได้ -เสียก็จะยิ่ง
ใกล้ เคียงกับอัตราต่อรองมากขึ ้นเท่านัน้ ดังนันยิ
้ ่งเราเล่น เราก็ยิ่งจะเสียมากขึ ้นเท่านัน้ (คนเล่นพนันไม่
มีทางชนะในระยะยาว)
นัน่ หมายถึงว่า ในระยะสัน้ คนเล่นพนันอาจจะเล่นได้ บ้าง แต่ในระยะยาว คนเล่นจะมีแต่เสียกับเสีย
เท่านันและก็
้
ทําอะไรก็ไม่ได้ ด้วย
ดังนัน้ เมื่อไม่มีทาง (ที่คนเราจะ) เล่นพนันชนะได้ ในระยะยาว การเล่นต่อเพื่อเอา (เงินที่เสียไป) คืนจึง
เป็ นการเล่นพนันที่มีแต่จะแพ้ เท่านันเอง
้

หรือจะลองทําแบบอื่นดู:

ในระหว่างขันตอน
้
6 และ 7 เพื่อให้ เยาวชนเข้ าใจความคิดเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น ผู้จดั ลองให้ เยาวชนจับเหรี ยญ
โยนเล่นดู โดยให้ แต่ละคนลองโยนสักครัง้ หรื อสองครัง้ (หรื อมากกว่านัน้ ถ้ าเยาวชนที่เข้ าร่วมเป็ นกลุม่ เล็ก
หลักการคือให้ เหรี ยญได้ โยน 30 ครัง้ โดยรวม)
•
จดผลการออกหัวออกก้ อยของเยาวชนแต่ละคนเรี ยงตามลําดับในกระดาษ flip-chart
•
นับผลการออกหัวออกก้ อยที่ได้ ซึง่ น่าจะเป็ นในลักษณะที่วา่ บางครัง้ ก็จะมีการออกหัว หรื อก้ อย 2-3
ครัง้ ติดต่อกัน แต่โดยรวม ผลที่ได้ นา่ จะเป็ นการออกหัวออกก้ อยเท่าๆ กัน แสดงให้ เห็นตัวเลขอัตรา
ต่อรองของการโยนเหรี ยญ ร้ อยละ 50 ออกหัว ร้ อยละ 50 ออกก้ อย
ข้ อสังเกตเพิ่มเติม:

จําไว้ ด้วยว่า เกมพนันทุกชนิดที่มีเจ้ ามือ/มีเจ้ าของธุรกิจลงทุน/มีให้ เล่นกันตามสถานที่ตา่ งๆ (เช่น บ่อนคาสิโน
ร้ านรับแทงพนัน หวยต่างๆ ที่เล่นเกมบิงโก เป็ นต้ น) ล้ วนแต่เป็ นเกมที่เจ้ ามือ/เจ้ าของธุรกิจพนันมีอตั ราต่อรองที่
ได้ เปรี ยบ (คนเล่น) อยูแ่ ล้ ว (house edge) และผู้เล่นพนันก็ไม่มีทางชนะเลยในระยะยาว มีแต่เกมที่อาศัย
ทักษะในการเล่น (เช่น การเล่นบิลเลียด การเล่นฟุตบอล) ที่คนเล่นสามารถเอาชนะกันได้ จริ งๆ
__________________________________________________________
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Dice Game (เกมโยนลูกเต๋า)
กิจกรรมนี ้เป็ นการจําลองการเล่นพนัน เพื่อให้ เยาวชนได้ สํารวจตรวจตราและเข้ าใจความรู้สกึ นึกคิดเกี่ยวกับ
การเล่นได้ (ชนะ) และการเสีย (แพ้ ) พนัน กิจกรรมนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ เข้ าใจความหมายและ
ผลกระทบของแนวคิดเรื่ อง อัตราต่อรองที่ได้ เปรี ยบของเจ้ ามือ/เจ้ าของธุรกิจพนัน (house edge) และการเล่น
ต่อเพื่อเอาคืน (chasing losses) ด้ วยตัวอย่างจริ งและได้ เรี ยนรู้วา่ ความเป็ นไปได้ สง่ ผลต่อโอกาสได้ -เสียของ
คนเราได้ อย่างไร
ลําดับขัน้ ตอนกิจกรรม: การถ่ายทอดข้ อมูล/ความรู้ใหม่ๆ
เวลา: 15-20 นาที
อุปกรณ์ : ใบแทงพนัน (betting slip) ปากกา ลูกเต๋า กระดาษ flip-chart ปากกาเมจิก
วิธีการ:
1. แจกใบแทงพนันให้ ทกุ คนที่เข้ าร่วมกิจกรรม
2. บอกเยาวชนว่า เราจะเล่นเกมลูกเต๋ากัน เพื่อดูกนั ว่าการเล่นพนันเพื่อเอาชนะเจ้ ามือ/เจ้ าของบ่อน (กลุม่
ธุรกิจที่อยูเ่ บื ้องหลัง/ลงทุนในธุรกิจ) จะเป็ นอย่างไร (ต้ องแน่ใจด้ วยว่าเยาวชนที่เข้ าร่วมมีความเข้ าใจเรื่ อง
‘ความได้ เปรี ยบอัตราต่อรองของเจ้ ามือ/เจ้ าของบ่อน’ หรื อ house edge จากการเล่นเกมความหมายต่างใน
เกมบิงโกแล้ ว)
3. อธิบายกติกาการเล่นเกม:
ในการเล่นเกมนี ้ แต่ละคนจะต้ องจ่ายเงิน ‘สมมุต’ิ 1 ปอนด์ในการทายแต่ละครัง้ ดังนันแต่
้ ละคนจะต้ องจ่าย 10
ปอนด์สําหรับการการทายทังหมด
้
10 ครัง้ ในใบแทงพนัน
บ่อนคาสิโน (ตัวเยาวชนเองในเกมนี ้) จะ ‘จ่ายคืน’ 3 ปอนด์ สําหรับการทายถูกแต่ละครัง้
4. สิ่งที่ผ้ เู ข้ าร่วมต้ องทําคือ การเลือกทายตัวเลขใดเลขหนึ่งจากเลขตังแต่
้ 1 ถึง 6 และเขียนเลขที่นนในคอลั
ั้
มน์
เลขทายในใบแทงพนัน ให้ ทกุ คนเขียนเลขที่ทายจนครบแถว (10 แถว) ของคอลัมน์ก่อจะเริ่มเล่นเกม
5. ก่อนจะทอยลูกเต๋า บอกทุกคนว่ากติกาการเล่น คือทุกครัง้ ที่ใครทายตัวเลขถูก ให้ ตะโกนอะไรสักอย่างดังๆ
เช่น ‘ถูก!’ ส่วนคนที่ทายไม่ถกู ก็ให้ เงียบไว้
6. ทอยลูกเต๋าทังหมด
้
10 ครัง้ ในการทอยแต่ละครัง้ ผู้เข้ าร่วมจดเลขที่ออกในคอลัมน์เลขออก เล่นเกมให้ จบ
และครบตามกติกา
7. หลังจากทอยลูกเต๋า 10 ครัง้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมทําสิ่งต่อไปนี ้
•
เขียนตัวเลข 3 ปอนด์ลงในคอลัมน์ทายถูกสําหรับแต่ละครัง้ ที่ผ้ เู ข้ าร่วมทายเลขถูก
•
รวมจํานวน/ตัวเลขที่ชนะ
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8. ถามคนที่ทายไม่ถกู เลยมีกี่คน เขียนตัวเลขบนกระดาษ flip-chart และเตือนให้ ร้ ู ว่าผู้เข้ าร่วมกลุม่ นี ้ไม่ได้ อะไร
เลย จากนันถามคนที
้
่ทายถูก 1 ครัง้ มีกี่คน เขียนตัวเลขบนกระดาษและเขียนด้ วยว่าแต่ละคนได้ เงินกันคน
เท่าไหร่ (เช่น คนทายเลขถูก 1 ครัง้ มี 3 คน ก็จะได้ เงินคนละ 3 ปอนด์) ถามไปอีกเรื่ อยๆ ว่า มีคนทายถูก 2 ครัง้
กี่คน ถูก 3 ครัง้ กี่คน ถูก 4 ครัง้ กี่คน....จนถึงถูก 10 ครัง้ กี่คน (เช่น คนทายเลขถูก 3 ครัง้ จํานวน 4 คน ก็จะได้
เงินคนละ 4 ปอนด์)
9. ตอนนี ้ ดูตวั เลขบนกระดาษและชี ้ให้ เห็นว่า คนส่วนใหญ่ดเู หมือนจริ งๆ แล้ วจะทายถูกและได้ เงินติดไม้ ติดมือ
ไปบ้ าง ถามผู้เข้ าร่วมต่อว่าคนมักจะทําอะไรหลังเล่นพนันชนะแล้ วได้ เงิน คําตอบก็คือ ปกติคนที่เล่นพนันชนะ
มักจะเล่นต่อทันที่ เพราะสนุกและตื่นเต้ นไปกับสิ่งที่เกิดขึ ้น เป็ นต้ น
____________________________________________________________
Events’ Odds Game
กิ จกรรมนี แ้ สดงให้เห็นถึงโอกาส/อัตราต่อรองของการถูกหวยและโอกาสที เ่ หตุการณ์อื่นๆ จะเกิ ดขึ้น รวมทัง้ การ
เปิ ดโอกาสให้พดู คุยกันถึงความแตกต่างระหว่างสิ่ งที ่ (เคย) รู้และความเป็ นจริ งในเรื ่องการถูกหวย National
Lottery (เป็ นหวยที ใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในอังกฤษ มี รัฐบาลเป็ นเจ้ามื อ เป็ นหวยที ่นิยมกันมาก เพราะแม้โอกาสถูกมี นอ้ ย
มาก แต่เป็ นหวยที ใ่ ห้เงิ นรางวัลก้อนใหญ่มาก)
ลําดับขัน้ ตอนกิจกรรม: การถ่ายทอดข้ อมูล/ความรู้ใหม่ๆ
เวลา: 10-15 นาที
อุปกรณ์ : ‘บัตรเหตุการณ์’ 1 ชุด ‘บัตรโอกาสที่ (เหตุการณ์) จะเกิดขึ ้น’ 1 ชุด (ไม่ใช้ ก็ได้ ) และกระดาษคําถาม
สําหรับผู้จดั
วิธีการ:

1. แจกชุดบัตรเหตุการณ์ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
2. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเรี ยงบัตรตามลําดับจากเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดมากที่สดุ ไปถึงน้ อยที่สดุ ให้ คิดถึงเฉพาะ
โอกาสที่จะเกิดขึ ้นในอังกฤษเท่านัน้
3. ตรวจลําดับเหตุการณ์ที่จดั เรี ยงกันขึ ้น ถามให้ ผ้ เู ข้ าร่วมลองทายกันดูว่า โอกาสที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ ้นมี
สักเท่าไหร่
4. เฉลยคําตอบที่ถกู ต้ องสําหรับแต่ละเหตุการณ์ เพื่อให้ เยาวชนจัดเรี ยงลําดับบัตรเหตุการณ์เสียใหม่ (ใน
ระหว่างนัน้ ผู้จดั สามารถยื่น ‘บัตรโอกาสที่จะเกิดขึ ้น’ ให้ เยาวชนที่เข้ าร่วมเพื่อใช้ เรี ยงลําดับให้ ถกู ต้ อง)
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5. ชักชวนให้ พดู คุยกันในเรื่ องโอกาสที่ถกู ต้ องที่เหตุการณ์แต่ละอย่างจะเกิดขึ ้นและการที่คนเรารู้อะไรมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในเรื่ องการพนันได้ อย่างไร โดยเฉพาะ ลองคิดถึงความหมายของโอกาส 1: 97 ที่คนจะถูกหวย
ได้ รางวัล 25 ปอนด์ (รางวัลตํ่าเงินสุดตํ่าสุดสําหรับการถูกหวย 3 ตัวเลขหลัก) อาทิ:
•
โอกาสถูกหวย 3 ตัวมีมากกว่าการถูกรางวัลที่หนึง่ (ซึง่ มีโอกาสเพียง 1: 45 ล้ าน)
•
โอกาส 1: 97 หมายถึงว่า โดยเฉลี่ยแล้ ว ในจํานวนหวย 97 ใบ จะมีหวยที่ถกู รางวัล 25 ปอนด์ 1 ใบ (นี่
เป็ นค่าเฉลี่ย ดังนัน้ อาจจะไม่มีคนถูกเลยก็ได้ หรื อบางทีอาจจะมีหวยถูกรางวัล 25 ปอนด์มากกว่า 1
ใบก็เป็ นได้ )
•
เนื่องจากหวยใบหนึง่ ราคา 2 ปอนด์ ถ้ ามีคนถูกรางวัล 25 ปอนด์สกั ครัง้ ก็แสดงว่าคนๆ นันจะต้
้ องได้
ซื ้อหวยถึง 97 ใบ หรื อเสียเงินไป 194 ปอนด์ ถึงจะมีโอกาสถูกและได้ เงิน 25 ปอนด์คืน ดังนันคนที
้
่ถกู
รางวัลเลข 3 ตัวก็ต้องเสียเงิน 169 ปอนด์อยู่ดี
•
โดยเฉลี่ย ทุก 97 คนที่ซื ้อหวยคนละใบ จะมีคนเพียง 1 คนเท่านันที
้ ่จะถูกหวยได้ รางวัล 25 ปอนด์ แต่
ปกติคนที่ถกู หวยนี่แหละที่จะเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าตัวเองถูกหวย 25 ปอนด์ ขณะที่คนที่ไม่ถกู หวย
มักจะเงียบๆ ไป ข้ อมูลนี ้อาจจะทําให้ ความคิดคนเรื่ องการเล่นหวยเปลี่ยนไป ถ้ าได้ ร้ ู ว่าคนซื ้อหวยไม่ถกู
มีมากขนาดไหน
ลองทํากิจกรรมแบบอื่นดู: ถ้ ามีคนเข้ าร่วมกลุม่ ใหญ่ ผู้จดั อาจจะแบ่งผู้เข้ าร่วมออกเป็ นทีมๆ และใช้ บตั รหลายๆ

ชุด ผู้จดั แจกบัตรให้ คนละคน 1 บัตรและให้ กลุม่ ยืนตังแถวเรี
้
ยงไปตามคนถือบัตรเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดมาก
ที่สดุ ไปจนถึงคนที่ถือบัตรเหตุการณ์ที่มีโอกาสน้ อยที่สดุ แล้ วทําตามตังแต่
้ ขนตอน
ั้
3 ไป
อุปกรณ์ : บัตรเหตุการณ์

ทอยลูกเต๋ า 2 ลูกให้ ออกเลข 6 ทัง้ สองลูก

ถูกหวย National Lottery ได้ รางวัล 25 ปอนด์

โยนเหรี ยญออกหัวติดต่ อกัน 12 ครัง้

ได้ รับอุบัตเิ หตุจากเครื่ องเล่ นในสวนสนุก
ในอังกฤษ
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เสียชีวิตจากเครื่ องบินตก

ถูกหวย National Lottery ทัง้ 6 ตัว

ดึงไพ่ ได้ เลข 1 จากสํารั บไพ่ ทัง้ หมด

เจอใบ clover 4 ใบในการมองหาครั ง้ แรก
(ปกติ clover มี 3 ใบ ถ้ าเจอ 4 ใบ ถือว่าโชคดี)

โดนฟ้าผ่ าตาย

อุปกรณ์ : บัตรโอกาสที่ (เหตุการณ์ ) จะเกิดขึน้

1 ใน 10 ล้ าน

1 ใน 13

1 ใน 45 ล้ าน

1 ใน 11 ล้ าน
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1 ใน 2 ล้ าน

1 ใน 10,000

1 ใน 4,096

1 ใน 97

1 ใน 36

___________________________________________________________
Gambling Adverts (การโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน)
กิ จกรรมนี ้ศึกษาสาร/ความหมายและลักษณะการโฆษณาเกี ่ยวกับการพนัน การพูดคุยและอภิ ปรายในเรื ่ องนี ้
จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจว่าธุรกิ จการพนันนํ าเสนอภาพการพนันอย่างไรในโฆษณาที ท่ ํ าขึ้น กิ จกรรมนี ย้ งั จะช่วย
ให้เยาวชนพัฒนาการตระหนักรับรู้ลึกซึ้ งมากขึ้นว่า การโฆษณาเกี ่ยวกับการพนันสามารถมี อิทธิ พลโน้มน้าว
ความคิ ดและการรับรู้ของคนในเรื ่องการพนันได้อย่างไร
ลําดับขัน้ ตอนกิจกรรม: การสํารวจท่าที การตัดสินใจเลือกและการแก้ ปัญหา
เวลา: 10-15 นาที
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อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ หรื อแท็บเล็ท (ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต) อุปกรณ์/เครื่ องฉายภาพ (ไม่ใช้ ก็ได้ )

สําเนาสิ่งพิมพ์โฆษณาหลายๆ แผ่น

วิธีการ:

1. เปิ ดโฆษณาการพนันในโทรทัศน์ให้ ดสู กั 2 เรื่ อง (หรื อมากกว่า)
2. ช่วยให้ พดู คุยกันเป็ นกลุม่ (ในเรื่ อง คนดูกลุม่ เป้าหมาย สาร/ความหมายของโฆษณา ความรู้สึกนึกคิดที่
เกิดขึ ้นหลังจากดู เป็ นต้ น)
3. แจกจ่ายสําเนาสิ่งพิมพ์โฆษณาเกี่ยวกับการพนัน (เช่น โฆษณาตามหน้ าหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรื อตาม
ป้ายโฆษณา เป็ นต้ น) ให้ เยาวชนที่เข้ าร่วมจับคู/่ จับกลุม่ 3 คน เพื่อพิจารณาดูและคุยกันเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
โฆษณาบางส่วน
4. จากนัน้ ให้ แต่ละกลุม่ เลือกสิ่งพิมพ์โฆษณาสัก 1 หรื อ 2 ชิ ้นเพื่อนําเสนอให้ กบั กลุม่ อื่นๆ โดยชี ้ให้ เห็นถึงสาร/
ความหมาย (โฆษณา) ที่อาจจะเป็ นการหลอกลวงทําให้ เข้ าใจผิดและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เห็นว่าต่างไปจาก
ความจริ งเรื่ องการพนันที่พดู คุยกันมาก่อนหน้ านี ้
5. ให้ พดู คุยกันเป็ นกลุม่ โดยมีประเด็นพิจารณาให้ ชว่ ยกันคิดว่าธุรกิจการพนันพยายามนําเสนอภาพการเล่น
พนันในลักษณะใด (เช่น การพนันเป็ นเรื่ องง่ายๆ เล่นได้ ทกุ คน เล่นแล้ วสนุก มีความสุข ได้ เงิน สาวๆ ชอบ เป็ น
ต้ น)
6. ชวนให้ เยาวชนที่เข้ าร่ วมสังเกตความแตกต่างระหว่างสิ่งที่นําเสนอในโฆษณาและสิ่งที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง
สื่อประกอบ
ผู้จดั กิจกรรมสามารถค้ นหาและเลือกสื่อโฆษณาการพนันจากภาพใน Google โดยใช้ คําสําคัญ เช่น
‘gambling advert’ ‘lottery advert’ ‘bookmaker advert’ ‘bingo advert’
สําหรับโฆษณาในโทรทัศน์ ผู้จดั อาจจะค้ นหาโฆษณาอีกมากจาก YouTube เช่น
•

Foxy Bingo https://www.youtube.com/watch?v=VQey-AulYDo

•

Ladbrokes https://www.youtube.com/watch?v=MgCzKQJyWdk

•

•

National Lottery: extended version adverts https://www.youtube.com/watch?v=LC056876n9A or
https://www.youtube.com/watch?v=gL_SD7hOVuQ
National Lottery: short version adverts https://www.youtube.com/watch?v=uuIEMS6UyOo or
https://www.youtube.com/watch?v=9vmUPtnMp6o

_________________________________________________________________
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ภาคผนวก 1.2:
เครื อข่ายเชื่อมโยงที่เป็ นประโยชน์และข้ อมูลเพิม่ เติม
Videos or Audios ออนไลน์ ท่ นี ําเสนอแง่ ๆมุมต่ างๆ เรื่องปั ญหาจากการเล่ นพนัน เช่ น
• The Derren Brown show on gambling on channel 4:
http://www.channel4.com/programmes/derren-brown-the-specials/on-demand/44641-001
• For a visual explanation of the odds in flipping 10 heads in a row:
https://www.youtube.com/watch?v=rwvIGNXY21Y
• การพนันและฟุตบอล: เช่นเรื่ อง "Stoke City's Etherington: Loan sharks funded my gambling", "Match-fixing:
Champions League tie played in England 'was fixed'", "Gambling in football: FA ends deals with gambling firms
including Ladbrokes" และ "Gambling 'rife in Scottish football', says PFA Scotland chairman John Rankin"
เอกสารอ่ านเพิ่มเติม:
• ‘Youth Gambling Problems: Examining Risk and Protective Factors’ L. Dickson J. L. Derevensky, R. Gupta
International Gambling Studies, Vol. 8, No. 1, 25–47, April 2008
• ‘A prospective study of adolescent risk and protective factors for problem gambling among young adults’
K. E. Scholes-Balog, S. A. Hemphill, N. A. Dowling, J. W. Toumbourou, Journal of Adolescence 37 (2014)
215–224
• ‘British Survey of children, the National Lottery and Gambling 2008-2009’ Ipsos MORI
http://infohub.gambleaware.org/wp-content/uploads/2014/09/Children-and-gambling-FINAL-VERSION140709. pdf
เว็บไซต์ พร้ อมข้ อมูลเพิ่มเติม:
• GamCare: www.gamcare.org.uk
• GambleAware: www.gambleaware.co.uk
• GambleAware’s InfoHub: http://infohub.gambleaware.org/

• หลักสูตรความเป็ นเลิศ:
http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/thecurriculum/whatiscurriculumforexcellence/index.asp
• The Curriculum for Excellence – Benchmarks for Personal and Social Education:
https://education.gov.scot/improvement/Documents/HWBPersonalSocial%20EducationBenchmarksPDF.pdf
• The National Youth Work Strategy, 2014-2019:
http://www.youthlinkscotland.org/webs/245/documents/National%20Youth%20Work%20Strategy%20%202014%2015%20revised.pdf
______________________________________________________________________
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ภาคผนวก 2.1:
การอ้ างอิงและเอกสารเกี่ยวข้ อง (ชุดการเรี ยนรู้ ‘การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการพนัน’)

Allcock, C. 1997 ‘An overview of pathological gambling’, in K. Healey (ed.) Gambling: Issues for the Nineties, The
Spinney Press, Sydney, pp. 23–24.
American Psychological Association. Available URL: http://www.apa.org/(accessed October 2000).
Australian Institute for Gambling Research. Available URL: http://fassweb.macarthur.uws.edu.au/AIGR/ (accessed
April 2000).
Australian Psychological Society 1995–97, Psychological Aspects of Gambling Behaviour. Available URL:
http://www.aps.psychsociety.com.au/member gambling/(accessed April 2000).
Davy, J., Parker, R. & Patterson, J. 1994, Health Moves 2: Senior Personal Development, Health and Physical
Education, Heinemann, Port Melbourne, Vic.
Freiberg, P. 1995, ‘Research identifies kids at risk for problem gambling’, in Monitor on Psychology, American
Psychological Association, Dec., p. 36.
The Gamblers: A Behind-the-Scenes Look at Australia’s No. 1 Obsession (series of video-recordings): The Punter
and the Bookie, 16 September 1998; Casino, 23 September 1998; Hooked, 30 September 1998; The Track, 7
October 1998; The Crusaders, 14 October 1998; The Offenders,
21 October 1998, Film Australia. (The episodes of the series were broadcast on ABC Television on the dates
given.)
Gaming Review Steering Committee 1999, Review of Gaming in Queensland: Report to the Treasurer,
Queensland Government, Brisbane.
Healey, K. (ed.) 1997, Gambling: Issues for the Nineties, The Spinney Press, Sydney.
Hebron, H. 1997, ‘Gambling with education’, Health Education Australia, Autumn, May, pp. 20–23.
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__________________________________________________
ภาคผนวก 2.2:
เอกสารชุดที่ 1-9 สําหรับชุดการเรี ยนรู้ ‘การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการพนัน’
____________________________________________
เอกสารชุดที่ 1: ความหมายสุขภาพ
สุขภาพคืออะไร
กฎบัตร ณ เมืองออตตาวาเรื่ องการส่งเสริ มสุขภาพระบุไว้ ว่า: คนเราสร้ างสุขภาพและมีชีวิตอย่างมีสขุ ภาพใน
สภาพการณ์การใช้ ชีวิตประจําวัน ในที่เรี ยน ที่ทํางาน ที่เล่นและที่ๆ คนรักกัน สุขภาพเกิดขึ ้นจากการดูแลตัวเอง
และคนอื่น สุขภาพเกิดจากการสามารถตัดสินใจและควบคุมความเป็ นไปในชีวิตตัวเองได้ และสุขภาพเกิดจาก
การทําให้ สงั คมที่ตวั เองอยู่สร้ างเงื่อนไขต่างๆ ที่สามารถทําให้ ทกุ คนในสังคมมีสขุ ภาพที่ดีได้ (อ้ างใน Davy, J.,
Parker, R. & Patterson, J. 1994, Health Moves 2: Senior Personal Development, Health and Physical
Education, Heinemann, Port Melbourne, Vic., p. 445.)
นิยามนี ้ให้ ความหมายสุขภาพอย่างกว้ างๆ แต่ชาวออสเตรเลียหลายชัว่ อายุคน เติบโตมากับความคิดเกี่ยวกับ
สุขภาพแบบง่ายๆ ซึ่งก็คือ การไม่มีโรคภัยมารังควาญ นิยามอ้ างถึงข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นว่าสุขภาพมีองค์ประกอบ
หลายด้ าน รวมทังความหมายสุ
้
ขภาพที่คนส่วนใหญ่เข้ าใจ ซึง่ ก็คือสภาพร่างกายของแต่ละคน
นักคิด นักเขียน หรื อนักวิจยั ด้ านสุขภาพหลายคนพูดถึงสุขภาพด้ นต่างๆ แตกต่างกันไป บางคนพูดถึงเฉพาะ
สุขภาพส่วนตัวแต่ละคน บางคนพูดถึงสุขภาพสิ่งแวดล้ อมและ/หรื อสุขภาพด้ านชุมชน
สุขภาพส่วนตัวนี ้ประกอบด้ วย สภาพร่างกาย อารมณ์ความรู้สกึ จิตใจ เรื่ องด้ านสังคมและจิตวิญญาณ
สุขภาพสิ่งแวดล้ อม
สุขภาพสิ่งแวดล้ อมหมายถึงสภาพธรรมชาติของโลกและสภาพแวดล้ อมกายภาพที่คนเราสร้ างขึ ้น สิ่งสําคัญ
พื ้นฐานสําหรับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆรวมทังมนุ
้ ษย์ ได้ แก่อากาศที่เราหายใจ นํ ้าที่เราดื่มและดินที่เราอาศัยปลูกอาหาร
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ส่วนใหญ่ของเรา การรักษาสุขภาพของอากาศ นํ ้าและดินให้ ดี ปราศจากมลภาวะให้ มากที่สดุ มีความสําคัญต่อ
สุขภาพด้ านสิ่งแวดล้ อม การรักษาไว้ ซึ่งความหลากหลายชีวภาพ การอนุรักษ์ สถานที่ตา่ งๆ ในธรรมชาติและ
การสร้ างอาคารบ้ านเรื อนและพื ้นที่ที่ผ้ คู นสามารถใช้ ชีวิตอยูแ่ ละทํางานได้ อย่างสะดวกสบาย
เป็ นองค์ประกอบสําคัญเช่นกันสําหรับสุขภาพด้ านสิ่งแวดล้ อม
สุขภาพชุมชน:
สามารถดูได้ จากสุขภาพร่ างกายของคนในชุมชนและความสัมพันธ์ สงั คมในชุมชน โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในชุมชน
ลักษณะสําคัญของสุขภาพชุมชนได้ แก่:
ระบบความสัมพันธ์เปิ ดกว้ างสําหรับทุกคน (ระบบที่ตอบรับความต้ องการคนทุกคนในชุมชน)
ความสามัคคีที่ให้ ความสําคัญกับความแตกต่างและส่งเสริ มการมีส่วนร่วมและการร่วมมือกัน
การให้ บริ การชุมชนที่ใครก็สามารถเข้ าถึงและใช้ ได้
การสร้ างโอกาสให้ สมาชิกชุมชนสามารถทํามาหาเลี ้ยงชีพได้
การสร้ างโอกาสให้ สมาชิกชุมชนได้ เพลิดเพลินในการพักผ่อนหย่อนในเวลาว่าง
ชุมชนที่สุขภาพดีไม่ไ ด้ หมายถึ งชุม ชนที่ ปลอดความขัดแย้ ง แต่เป็ นชุมชนที่ สร้ างและเปิ ดโอกาสให้ กับ การ
แก้ ปัญหาความขัดแย้ งอย่างสันติและเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย
สุขภาพส่ วนตัวทางกายภาพ:
สุขภาพด้ นกายภาพคือการมี สภาพร่ างกายที่ ดี มีกําลังวังชาในการทํ างานในแต่ละวันและสํ าหรั บกิ จ กรรม
พักผ่อนหย่อนใจและไม่ป่วยไข้ นี่หมายถึงว่าร่ างกายและระบบภูมิค้ มุ กันเราทํางานได้ ดีและปกป้องเราจากการ
ติดเชื ้อ สุขภาพร่ างกายเป็ นเรื่ องของการพักผ่อนและการหลับนอนให้ พอและกินอาหารให้ ครบหมวดหมู่ การ
ออกกําลังก็เป็ นสิ่งสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของคนเราด้ วย
สุขภาพส่ วนตัวด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก:
สุข ภาพส่วนตัวด้ านอารมณ์ เ ป็ นเรื่ องของการรั กตัวเองและยอมรั บคนอื่ น เป็ นเรื่ องของการเข้ าใจอารมณ์
ความรู้ สึ ก ตัว เอง ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถรั บ ฟั งปั ญ หาคนอื่ น และเข้ าใจความรู้ สึ ก คนอื่ น ที่ สํ า คัญ คื อ
ความสามารถที่ จะแสดงอารมณ์ ความรู้ สึกอย่างสร้ างสรรค์ เช่น การควบคุมตัวเองและสามารถจัดการกับ
ความสําเร็ จ ความล้ มเหลวและปั ญหาใหม่ๆ ในชีวิตได้
สุขภาพส่วนตัวด้ านอารมณ์ หมายถึงการเปลี่ยนจากการพึ่งพิงคนอื่นเป็ นการเป็ นตัวของตัวเองเมื่อเราเติบโต
มากขึ ้น การเป็ นตัวของตัวเองด้ านอารมณ์ความรู้สึกหมายถึงความสามารถในการปลอบโยนและให้ กําลังใจคน
อื่นยามลําบากด้ วย
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การมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ช่วยให้ คนเราสามารถควบคุมและดูแลเอาใจใส่ชีวิตให้ มีคณ
ุ ภาพและเกื อ้ หนุนการ
ร่วมมือกันและการสร้ างความสัมพันธ์ดีระหว่างกันด้ วย
สุขภาพส่ วนตัวด้ านสติปัญญา/ด้ านความคิด:
สุขภาพด้ านสติปัญญา หรื อด้ านความคิดหมายถึงการที่คนเราสามารถคิดได้ อย่างมีสติ มีเหตุมีผลและตัดสินใจ
ได้ ซึ่งก็ คือเรื่ องของการทํ างานของความคิดคนเรานั่นเอง รวมทัง้ ความสามรถในการใช้ เหตุผลและการตัง้
คําถาม การท้ าทายความคิดต่างๆ และการวางแผนทํานันนี
้ ่ ความสามารถในการจัดการ แปรผลและประเมิน
ข้ อมูลเป็ นลักษณะสําคัญของสุขภาพด้ านสติปัญญา ที่สําคัญไม่น้อยก็คือ ความสามารถในการเห็นสิ่งต่างๆ
จากหลายมุมมอง ความพร้ อมที่ จะพิจ ารณาความคิดใหม่ๆ และความสามารถในการประเมิ นความเสี่ ยง
ความคิดสร้ างสรรค์ ความอยากรู้อยากเห็นและสิ่งที่พิสจู น์ได้ อยาก
สุขภาพส่ วนตัวด้ านสังคม:
สุขภาพด้ านสังคมเป็ นเรื่ องของความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เพื่อน ครอบครัวและคนอื่นๆ ในชุมชน
ความสัมพันธ์ ที่เกิดจากความต้ องการทางสังคม เช่น ความรู้ สึกผูกพันกัน การยอมรับกันและกันและการได้ รับ
ความใส่ใจจากคนอื่น พอๆ กันการใส่ใจคนอื่น ล้ วนช่วยสร้ างสุขภาพด้ านสังคม นอกจากนี ้ความสามารถใน
การใช้ ทกั ษะสังคมที่หลากหลายในสถานการณ์ตา่ งๆ ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของสุขภาพทางสังคมด้ วย
สุขภาพส่ วนตัวด้ านจิตวิญญาณ:
สุขภาพด้ านจิตวิญญาณเป็ นเรื่ องของได้ ทําในสิ่งที่ตวั เองเชื่อ การมีเป้าหมายในชีวิตและการได้ สมั ผัสรับรู้ ตวั ตน
ตัวเอง รวมทังการสร้
้
างความหมายชีวิตตัวเองด้ วยการสํารวจตรวจตราประเด็นปั ญหาทางจริ ยธรรมและทาง
ปรัชญา สําหรับบางคน สุขภาพทางจิตวิญญาณอาจจะรวมถึงการรับความเชื่อทางศาสนาเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่
ของชีวิต ความเชื่อดังกล่าวมีหลายแบบ รวมทังความรู
้
้ สึกผูกพันอย่างลึกซึ ้งกับสถานที่หนึ่งๆ หรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในธรรมชาติ
สุขภาพทางจิตวิญญาณอาจจะรวมถึงการเอาใจใส่ตวั เอง การเคารพสิ่งมีชีวิต การแสวงหาภูมิปัญญา การเงี่ย
ฟั งเสียงภายในจิตใจ การแสวงหาสัจจะสากล หรื อสัจจะส่วนตัว การดูแลรักษาสุขภาพทางจิตวิญญาณมักจะ
เป็ นเรื่ องความมุง่ มัน่ เดินทางไปหาเป้าหมายบางอย่างที่คนเราเห็นว่าสําคัญ
_________________________________
เอกสารชุดที่ 2 : การหมกมุ่นเล่ นพนันเกินควร: สองเรื่ องเดียวกัน
เล่ นพนันในอินเตอร์ เน็ต (เรื่องของพอล อายุ 14 ปี ):

ผมชอบเล่นวิดีโอเกมและท่องเน็ตประจําอยูแ่ ล้ ว พอผมไปเจอเกมที่เล่นโต้ ตอบกันโดยที่ถ้าผมชนะ
ผมจะได้ เวลาเล่นเน็ตเป็ นรางวัล ผมก็หลงเลย

79

ผมเก่ ง อยู่แ ล้ ว ในเรื่ อ งแบบนี ้ ผมได้ ค ะแนนสูง กว่ า ใครตอนเล่ น เกมนี ส้ ัก 2-3 ครั ง้ ที่ อ าเขต ผมเล่ น เกมใน
คอมพิวเตอร์ มาตังแต่
้ เด็ก
ในอาทิตย์แรก ผมชนะได้ เวลามาเล่น 10 ชัว่ โมง แค่เรื่ องง่ายๆ
แต่สกั พักผมชักเบื่อ ชักอยากเล่นอะไรที่มนั ยากๆ ขึ ้น ซึง่ ก็คือเกมระดับ 2 แต่ปัญหาอยูท่ ี่ว่าผมต้ องซื ้อเวลาเก็บ
ไว้ 50 ชัว่ โมงถึงจะสามารถเล่นในระดับนี ้ได้ ผมต้ องใช้ เงิน 90 เหรี ยญและจ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านัน้
ผมไม่ร้ ูทําไง ผมอยากเล่นและก็ร้ ูวา่ ถ้ าขอแม่ แกคงไม่ให้ ผมเล่น
ผมเลยคิดไม่ถามแก เพราะถ้ าผมจ่ายเงินเพื่อเล่น ผมเชื่อว่าผมจะชนะแน่ ๆ ผมบอกแม่ทีหลังก็ได้ แกคงดีใจ
ด้ วยซํ ้าที่ผมชนะและได้ เวลามาเล่นเน็ตฟรี ๆ เป็ นปี แม่แกก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้ เน็ตให้ ผมในเทอมต่อไป
ผมเลยใช้ บตั รเครดิตของแม่จา่ ยค่าเล่นเกม
ปั ญหาก็คือ เกมระดับ 2 มันยากกว่าระดับ 1 มาก ผมแพ้ แล้ วแพ้ อีก แต่ก็คิดว่าผมคงต้ องใช้ เวลาอีกสักนิดเพื่อ
พัฒนาฝี มือจนเอาชนะจนได้ ผมเล่นไปเรื่ อยๆ ผมซื ้อเวลาเพิ่มขึ ้น เชื่อว่าผมคงจะชนะได้ ผมเล่นดีขึ ้น
แต่เกมที่เล่นก็ยากขึ ้นเลยๆ ผมเริ่ มเครี ยด หลังเลิกเรี ยน ผมเลิกเล่นบาสเกตบอลกับเพื่ อนๆ ดิ่งตรงกลับบ้ าน
จ่อมตัวหน้ าจอเลย ที่โรงเรี ยนผมโดนลงโทษเพราะไม่ใส่ใจการเรี ยนและไม่ทําการบ้ าน
ผมไม่ค่อยกิ นข้ าวกิ นนํ า้ หรื อนอนเป็ นเรื่ องเป็ นราวสักเท่าไหร่ ทุกเวลานาทีของผมหมดไปกับการลองเล่น
เทคนิควิธีใหม่ๆ เพื่อจะเอาชนะเกมในคอมพิวเตอร์ นี ้ในครัง้ ต่อไปให้ ได้
แม่ผมรู้ ว่าผมกํ าลังมีปัญหา แต่ผมบอกแม่ไม่ได้ จนเมื่อแม่ได้ รับใบเสร็ จบัตรเครดิต ผมก็ใช้ เงินแม่ไปแล้ วถึง
360 เหรี ยญ
แทงม้ าเมลเบิร์นคัพ (เรื่องของริค อายุ 17 ปี )

ช่วงนี เ้ ป็ นช่วงเวลาการจัดแข่งม้ าชิงถ้ วยเมลเบิร์นคัพและเรากํ าลังเรี ยนเรื่ องความเป็ นไปได้ ในชันเรี
้ ยนวิชา
คณิตศาสตร์ เจด ซึง่ มักมีเรื่ องเล่านัน่ นี่อยูป่ ระจํา ก็กําลังคุยโม้ เรื่ องพี่ชายตัวเองที่ร้ ูจกั ใครบางคน อายุ 19 ปี และ
เพิ่งซื ้อรถใหม่ด้วยเงินจากการแทงม้ า เรี ยกได้ วา่ มีทงรถใหม่
ั้
เจ้ ามือรับแทงม้ าและสาวๆ ไม่อนั ้
อาจารย์คิม ครู สอนคณิตศาสตร์ บอกว่าโอกาสที่จะชนะได้ เงินรางวัลจากการแข่งม้ ามีน้อยมาก แต่ผมคิดว่า
เรื่ องการแทงม้ าน่าสนใจดี ผมอยากหาเงินใช้ แบบง่ายๆ
ผมจะซื ้อหวยล็อตโต้ ก็ได้ ถ้ าถูกก็ได้ เงินเป็ นล้ าน เงินล้ านนี่ทําอะไรได้ ตงเยอะ
ั้
บ่อนคาสิโนก็ดเู ป็ นที่ๆ ใครก็อยาก
ไปเล่น มีอะไรให้ เล่นเยอะแยะไปหมด แถมมีโอกาสให้ เงินก้ อนโตด้ วย
หลักจากนัน้ ผมได้ เจอพี่ชายเจดพอดี ผมอดถามถึงเจ้ ามือรับแทงม้ าของเขาไม่ได้ เขาบอกผมว่าเจ้ ามือของเขา
ไม่รับเงินเดิมพันตํ่ากว่า 100 เหรี ยญ
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ผมวางเดิมพันแทงม้ าด้ วยเงินที่ เก็ บออมจากการไปช่วยทํางานที่อู่ซ่อมรถ เป็ นก้ อนใหญ่ อยู่ แต่ผมก็ ร้ ู สึกมัน
เข้ าท่า ดีกว่าการซื ้อฉลากจับรางวัลงี่เง่าที่พวกครู หรื อสภานักเรี ยนชอบจัดตังเยอะ
้
ผมเพิ่มเงินเดิมพันมากขึ ้นสามเท่าตัวและเริ่ มติดต่อกับเจ้ ามือแทงม้ าโดยตรง ผมมือขึ ้น ทําอะไรก็ได้ ผมซื ้อมือ
ถือ อ่านคูม่ ือการแข่งม้ าเป็ นบ้ าเป็ นหลังและแทงม้ ากับโธมัส เจ้ ามืออีกคนหนึง่
ผมแทงม้ าชนะอยู่พกั หนึ่ง พอผมเสียเดิมพันหนักๆ สักครัง้ สองครัง้ โทมัส ให้ เครดิตผมไปแทงม้ าเพื่อจะเอาเงิน
คืนให้ เขา แต่หนี ้ผมเริ่ มเยอะขึ ้นเรื่ อยๆ
ในที่สดุ เขาก็เลิกให้ เงินผมยืม ผมมีหนี ้ท่วมหัว ผมขโมยเงินบ้ าน เงินโรงเรี ยนและเงินที่ทํางานเพื่อเอาไปจ่ายคืน
โทมัส ผมโดนไล่ออกจากงานที่อู่ หลังจากที่เงินเก็บในเก๊ ะหายในช่วงที่ผมทํางานหลายครัง้
แต่ผมยังติดหนี ้อยู่ ชีวิตผมเละตุ้มเปะ ได้ งีบหลับวันละ 2 ชัว่ โมงก็บุญโขแล้ ว สิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้ ผมหาย
กังวลเรื่ องหนี ้คือการดื่มเหล้ าเหล้ าสักแก้ วสองแก้ ว
ไม่นานผมเริ่ มดื่มเหล้ าทุกคืนตามที่ตา่ งๆ ที่ผมคิดว่าจะไม่เจอโทมัส เขาขู่ผมมากกว่าหนึง่ ครัง้ แล้ วว่า ถ้ าผมไม่
จ่ายเงินคืน เขาจะส่งลูกน้ องเขามาหาผม
ผมจนตรอกจริ งๆ ไม่ร้ ูจะแก้ ปัญหาให้ พ้นจากหลุมปลักนี ้ได้ อย่างไรดี
____________________________
เอกสารชุดที่ 3: การจดบันทึก
รายการที ่ 1: ผลกระทบต่อสุขภาพจากการหมกมุ่นเล่นพนันเกิ นควร
เลือกเรื่ องราว 1 เรื่ องจากเอกสารชุดที่ 2 แล้ วเติมข้ อความต่อไปนี ้ให้ ครบตามความเข้ าใจที่ได้ จากเรื่ องที่อา่ น
สถานการณ์ในเรื่ องนี ้เป็ นอันตรายต่อคนเล่าเรื่ องเพราะว่า:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การเล่นพนันที่เป็ นผลเสียต่อสุขภาพในสถานการณ์นี ้ประกอบด้ วย:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปั จจัย/เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่อาจจะมีอิทธิพลชักจูงให้ คนเล่าเรื่ องหมกมุน่ เล่นการพนันจนเกินควร
ประกอบด้ วย:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีการที่คนเล่าเรื่ องสามารถนํามาใช้ แก้ ปัญหาสุขภาพส่วนตัวเนื่องจากการหมกมุน่ เล่นพนัน ได้ แก่:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ถ้ านักเรี ยนเป็ นคนที่เล่าเรื่ อง นักเรี ยนจะ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพราะว่า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายการที่ 2: เยาวชนมีปัญหา
ปั จจัย/เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเล่นพนันในหมูเ่ ยาวชนอาจจะประกอบด้ วย:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีการที่สามารถนําไปใช้ ในชุมชนเพื่อจัดการกับปั ญหาที่ข้อความ/เนื ้อหา/ตํารา/เอกสารนี ้พูดถึงประกอบด้ วย:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายการที่ 3: การแสดงผลการเรี ยนรู้
ฉันคิดว่าผลการเรี ยนรู้ ที่สามารถแสดงได้ อย่างง่ายๆ คือ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพราะว่า
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ฉันคิดว่าผลการเรี ยนรู้ ที่ยากจะแสดงให้ เห็น คือ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพราะว่า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉันคิดว่าในการแสดงผลการเรี ยนรู้ ฉันอาจจะต้ องการให้ ครูชว่ ยฉันในเรื่ องดังต่อไปนี ้:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________
เอกสารชุดที่ 4: เยาวชนและการพนัน
การเล่ นพนันจนเป็ นปั ญหาและเยาวชนในรัฐวิกตอเรีย:

การสํารวจความคิดเห็นนักเรี ยนในโรงเรี ยน 1,017 แห่งและนักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐวิกตอเรี ย พบว่าผู้ตอบ
ที่แสดงความเห็นด้ วย หรื อความเห็นด้ วยอย่างยิ่งต่อข้ อความในเรื่ องการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหาเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละดังต่อไปนี ้
ข้ อความในเรื่องการเล่ นพนันจนเป็ นปั ญหา

ฉันเล่นพนันจนเป็ นปั ญหาบ้ างเหมือนกัน
บางครัง้ ฉันเล่นพนันเกินกว่าที่ตงใจไว้
ั้
บางครัง้ ก็มีคนว่าฉันใช้ เวลาเล่นพนันมากไป
บางครัง้ ก็มีคนว่าฉันใช้ เงินเล่นพนันมากไป
บางครัง้ ฉันรู้แย่กบั การพนันที่ฉนั เล่น
ฉันอยากจะเล่นพนันให้ น้อยลง แต่ก็ทําไม่ได้
บ่อยครัง้ ที่ฉนั พยายามเล่นพนันเพื่อเอาเงินที่เสียไปคืนมาให้ ได้
บางครัง้ ฉันพยายามปกปิ ดจํานวนเงินที่เล่นพนันไม่ให้ ครอบครัว หรื อเพื่อนรู้
บางทีฉนั ยืมเงินเอามาเล่นพนัน หรื อเอามาจ่ายหนี ้จากการพนัน
บางทีฉนั โดดเรี ยน หรื อโดดงานไปเล่นพนัน

ร้ อยละของคนที่เห็นด้ วย
หรือเห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

3.1
13.6
4.6
4.2
5.8
5.0
29.2
8.1
5.0
4.5
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ที่มา: Moore, S. & Ohtsuka, K. 1997, ‘Gambling activities of young Australians: Developing a model of behaviour’,
Journal of Gambling Studies, vol. 12 (3), Fall, pp. 207–236.
ผลเสียต่ อสุขภาพเนื่องจากการเล่ นพนัน:

ผลการศึกษาผู้ใหญ่ที่หมกมุ่นเล่นพนันเกินควร พบว่า พฤติกรรมดังกล่าวสร้ างปั ญหาและส่งผลกระทบด้ าน
จิตใจและด้ านสังคมหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการทําร้ ายร่างกาย การโดนไล่ออกจากงานเนื่องจากเอาเวลา
ทํางานไปเล่นพนัน การเกิดภาวะซึมเศร้ า ความรู้สกึ ว้ าเหว่ ครอบครัวแตกแยก สภาพไร้ ที่พกั พิง ความวิตก
กังวล ความยากจน การตกเป็ นทาสพิษสุราเรื อ้ รัง ภาวะไร้ ญาติขาดมิตรและการหันไปทําผิดกฎหมายเพื่อเอา
เงินมาเล่นพนัน (เช่นงานของ Dickerson ใน Cathcart 1996; Break Even 1995; Walker in Caldwell 1985)
ผลเสียด้ านการเงิน ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และด้ านสังคมที่มีตอ่ คนเล่นพนันเกินควร ครอบครัวตัวเขาเองและ
ชุมชนมีมากมายมหาศาล
ข้ อสรุปนี ้มีความสําคัญต่อเยาวชนใน 2 ประเด็น ประการแรก งานศึกษาบางชิ ้นพบความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ผู้ใหญ่ที่หมกมุน่ เล่นพนันจนเลยเถิดกับการได้ เคยเล่นพนันตอนเป็ นเยาวชน Lesieur และ Klein (1987) พบว่า
ผู้ใหญ่ที่เล่นพนันจนเป็ นปั ญหาร้ อยละ 37 เริ่ มเล่นพนันมาตังแต่
้ ก่อนอายุ 10 ขวบและอีกร้ อยละ 47 เริ่ มเล่น
พนันระหว่างอายุ 11 ปี และ 18 ปี Blaszczynski ระบุว่าในออสเตรเลีย คนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหามักจะเล่น
พนันแบบนันมาตั
้
งแต่
้ ก่อนอายุ 25 ปี (The Age, 29 October 1994)
ประการที่สอง งานศึกษาในอเมริ กา (ดูงานของ Shaffer et al. 1994; Lesieur & Klein 1987) และในอังกฤษ
(เช่นงานของ Griffiths 1993b, 1990, 1989; Fisher 1993) และในแคนาดา (เช่นงานของ Ladouceur
et al. 1994) ชี ้ให้ เห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี ้เป็ นคนเล่นพนันที่มีปัญหาหลายอย่าง (จากการเล่น
พนัน) รวมทังการติ
้
ดเล่นพนันจนงอมแงม (compulsive gambling behavior) การใช้ บตั รประจําตัวปลอมเข้ า
ไปในที่เล่นพนันสําหรับผู้ใหญ่ การโดดเรี ยน การขายของสมบัตสิ ว่ นตัว การยืมเงิน การเก็บเงินค่าอาหาร
กลางวันไปเล่นพนัน การลักขโมยของ การขายยาเสพย์ติดและการขายบริ การทางเพศเพื่อหาเงินไปเล่นพนัน
(ที่มา: Hebron, H. 1997, ‘Gambling with education’, Health Education Australia, Autumn, May, pp.
20–23.)
ลูกของคนเล่ นพนันจนเป็ นปั ญหา:

งานวิจยั ของ Durand Jacobs ศาสตราจารย์จิตเวชคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโลมาลินดา (Loma Linda
University) และรองประธานคณะกรรมาการแห่งชาติในเรื่ องการติดพนัน (National Council of Compulsive
Gambling) ชี ้ให้ เห็นว่าในอเมริ กาและแคนาดาปั ญหาการติดพนันอาจจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในหมูเ่ ด็กและ
เยาวชนมากกว่าในกลุม่ ผู้ใหญ่
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งานวิจยั ระบุว่า ขณะที่ผ้ ใู หญ่ที่เป็ นคนติดพนันมีประมาณร้ อยละ 1-3 ประมาณกันว่าเยาวชนอายุ 12-17 ปี ร้ อย
ละ 4-6 มีปัญหาติดพนัน
ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ศาสตราจารย์ Jacobs ได้ ทําการศึกษาแบบทดลองเพื่อประเมินผลเสียด้ านสังคม
และสุขภาพที่เกิดขึ ้นกับบุตรของคนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา โดยทําการสํารวจสุขภาพของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษา 4 แห่งในรัฐแคลิฟอร์ เนียและเปรี ยบเทียบคําตอบของกลุม่ นักเรี ยนที่ระบุวา่ ทังพ่
้ อและแม่ หรื อคน
ใดคนหนึง่ ติดพนันงอมแงมกับคําตอบของกลุม่ นักเรี ยนที่ระบุวา่ พ่อแม่ตวั เองไม่มีปัญหาดังกล่าว
เด็กที่พอ่ แม่มีปัญหาพนันร้ อยละ 75 และเด็กที่พอ่ แม่ไม่มีปัญหาพนันร้ อยละ 34 รายงานว่าตัวเองเคยเล่นพนัน
ตังแต่
้ ก่อนอายุ 11 ปี ข้ อมูลชี ้ให้ เห็นว่าเด็กที่พอ่ แม่มีปัญหาพนันยังมีปัญหาอื่นๆ ด้ วย อาทิ
•
มีการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้ าและใช้ ยาเสพย์ติดมากกว่าเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยน
•
เมื่ออายุ 15 ปี มีโอกาสมากกว่า 2 เท่าที่จะอยูใ่ นบ้ านที่พอ่ แม่แยกทางกัน หรื อหย่าร้ าง หรื อมีคนใดคน
หนึง่ ตาย
•
มีแนวโน้ มมากกว่าที่จะระบุว่าตัวเองไม่มีความสุข
•
มีผลการเรี ยนและการทํางานยํ่าแย่กว่า
•
คิดเรื่ องการฆ่าตัวตายมากกว่าเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยนสองเท่า
(ที่มา: Freiberg, P. 1995, ‘Research identifies kids at risk for problem gambling’, in Monitor on Psychology,
American Psychological Association, Dec. p. 36)

__________________________
เอกสารชุดที่ 5: ความเข้ าใจและการแสดงผลการเรี ยนรู้
อธิบายความหมายผลการเรี ยนรู้เหล่านี ้และสิ่งที่นกั เรี ยนต้ องทําเพื่อแสดงผลการเรี ยนรู้ดงั กล่าวด้ วยความคิด
และภาษาตัวเอง
ผลการเรียนรู้

ข้ อ 6.1 นักเรี ยนศึกษาค้ นคว้ า
ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ าน
วัฒนธรรมและด้ านสังคมที่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหาสุขภาพของ
เยาวชน เพื่อนําเสนอวิธีการ
ส่งเสริ มสุขภาพในกลุม่ ตัวเองและ
คนอื่น

ผลการเรียนรู้หมายถึงอะไร

สิ่งที่ฉันต้ องทําเพื่อแสดงผลการเรียนรู้
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ข้ อ 6.2 นักเรี ยนคิดค้ นวิธีการ
สําหรับชุมชนและคนแต่ละคนใน
การจัดการกับพฤติกรรมและ
สถานการณ์ที่อาจจะเป็ น
อันตราย/ก่อให้ เกิดปั ญหาได้
_____________________________________
เอกสารชุดที่ 6: การออกแบบโปสเตอร์
โปสเตอร์ ที่ดีจะประกอบด้ วยคําโฆษณา ภาพประกอบ คําขยายความและข้ อมูลที่ติดต่อ ที่สําคัญองค์ประกอบ
เหล่านี ้ต้ องผสมผสานเข้ ากันได้ อย่างเหมาเจาะเพื่อจะได้ สื่อสารถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง
คําโฆษณา:
คําโฆษณาเป็ นประโยค หรื อวลีสนๆ
ั ้ ที่เตะตาคนที่ได้ เห็น ส่วนมากเป็ นเรื่ องของการตกแต่งเล่นคําทําเป็ น
สํานวนต่างๆ
ในการเขียนคําโฆษณา นักเรี ยนเขียนสิ่งที่อยากจะพูดด้ วยภาษาธรรมดาๆ (เช่น ‘ตอนเล่นพนัน ก็อย่าไปกิน
เหล้ าเยอะ’) แล้ วพยายามแปลงให้ เป็ นภาษาที่นา่ อ่านน่าสนใจ (เช่น ‘อย่าเมาเดี๋ยวจะเศร้ าตอนพนัน’)
ภาพประกอบ:
ภาพที่ใช้ ต้องสะดุดตาคนเห็นด้ วย บางครัง้ ภาพเป็ นการนําถ้ อยคํามานําเสนอในมุมมองใหม่ๆ ที่คมคาย
บางครัง้ มีการใช้ ภาพให้ ร้ ูสกึ ตกอกตกใจเพื่อจะได้ ฉกุ คิด บางครัง้ มีการใช้ ภาพเพื่อชวนให้ รูสกึ ขบขัน ลอง
พิจารณาใช้ ภาพถ่าน ภาพเขียน ภาพสร้ างขึ ้นด้ วยคอมพิวเตอร์ ภาพตัดต่อ หรื อภาพตัดแปะ
คําขยายความ:
นอกเหนือจากคําโฆษณา ให้ ลองใช้ ข้อความ หรื อถ้ อยคําเพื่อขยาย หรื อตอกยํ ้าสารที่ต้องการสื่อ เช่น
นอกเหนือจากคําโฆษณา ‘อย่าเมาเดี๋ยวจะเศร้ าตอนพนัน’ นักเรี ยนอาจจะเพิ่มคําขยายต่อไปว่า ‘ถ้ าเมา จะเสีย
เงินมากกว่าไม่เมาแน่ รักษาสติให้ ดี เผื่อยังจะมีเงินเหลืออยูบ่ ้ าง’
ข้ อมูลที่ตดิ ต่ อ:
ให้ ชื่อหน่วยงานที่ให้ บริ การ หรื อหมายเลขติดต่อ เพื่อคนต้ องการความช่วยเหลือจะได้ ติดต่อได้
ที นีใ้ ห้ใช้ข้อมูลข้างต้นลองวางแผนออกแบบโปสเตอร์ ของตัวเอง
1. คําโฆษณา
ก.เขียนสิ่งที่ต้องการพูดเป็ นภาษาปกติธรรมดา:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข.ทีนี ้ลองเขียนคําโฆษณาเป็ นภาษาที่นา่ อ่านน่าสนใจ:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ภาพประกอบ
เขียนสันๆ
้ เกี่ยวกับรูปแบบภาพ วิธีการหาภาพและเนื ้อหาที่ต้องการสื่อในการนําเสนอ:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. คําขยายความ
จะใช้ คําขยายอะไรเพื่อทําให้ สารที่จะสื่อให้ คนดูคนอ่านมีความชัดเจนมากขึ ้น:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.รายละเอียดที่ตดิ ต่ อ
เพิ่มชื่อและรายละเอียดการติดต่อของหน่วยงานช่วยเหลือ หรื อบริ การที่เป็ นประโยชน์อื่นๆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________
เอกสารชุดที่ 7: หลักเกณฑ์ การประเมินโฆษณาที่ได้ ผล
หลักเกณฑ์กว้ างๆ สําหรับงานโฆษณาที่ได้ ผลในที่นี ้ คืองานโฆษณาที่สามารถเอาไปใช้ ได้ ในงานรณรงค์สขุ ภาพ
ระดับชุมชนเพื่อป้องกันสถานการณ์และพฤติกรรมอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากปั ญหาหมกมุน่ เล่นพนันจนเกินควร
ข้างล่างเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะบางอย่างที ส่ ามารถเอาไปใช้ประเมิ นผลงานโฆษณาของนักเรี ยน หารื อกับครูว่า
จะใช้หลักเกณฑ์ เฉพาะอะไรบ้าง จะใช้อย่างไร แค่ไหน หลังจากหารื อครู แล้ว นํามาปรับแก้หลักเกณฑ์ ของ
นักเรี ยน หรื อเพิ่ มเติ มหลักเกณฑ์ ใหม่ๆ ในที ่ว่างในตารางข้างล่าง เติ มข้อความตารางให้ครบ
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ฉันได้ หารื อกับครูเพื่อพัฒนาออกแบบงานต่อไปนี ้:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุม่ เป้าหมายที่งานต้ องการสื่อไปถึงคือ:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักเกณฑ์

ได้ ตามเกณฑ์ ไหม
ได้ /ไม่ ได้

หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป

การพัฒนาออกแบบการรณรงค์สขุ ภาพระดับชุมชนเพื่อจัดการกับสถานการณ์และ
พฤติกรรมอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากปั ญหาการหมกมุน่ เล่นพนันจนเกินควร
หลักเกณฑ์ เฉพาะ

1.องค์ประกอบทัว่ ไป
ก. คําโฆษณา
ข.ภาพประกอบ
ค.คําขยายความ
ง.ข้ อมูลที่ติดต่อ
2. สร้ างความน่าสนใจในกลุ่มเป้าหมาย
3.
4.
5.
ความเห็นของฉัน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นของครู
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________
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ภาคผนวก 3.1:
เอกสารอ้ างอิง (ชุดการเรี ยน ‘เรื่ องพนัน จริ งๆ เป็ นอย่างไร’)
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http://www.dhhs.tas.gov.au/gambling
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https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/gambling-2009/submissions/sub235.pdf
Tasmanian Audit Office. 2017. Report of Audit-General: Gambling Revenue and Managing Harm from Gambling.
http://www.audit.tas.gov.au/wp-content/uploads/Report-Gambling-revenue-and-managing-harm-fromgambling.pdf
The Responsible Gambling Strategy Board. 2016. The National Responsible Gambling Strategy 2016 to 2019.
https://about.gambleaware.org/media/1230/rgsb
The Tasmanian Department of Treasury and Finance. 2017. Tasmanian Gambling SEIS Issues Paper.
http://www.acilallen.com.au/cms_files/4SEIS of Gambling in Tasmania issues paper 2017.pdf

__________________________________________

89

ภาคผนวก 3.2:
ข้ อมูลประกอบชุดการเรี ยน ‘เรื่ องพนัน จริ งๆ เป็ นอย่างไร’
___________________________________________
ข้ อมูลประกอบ: เหตุผลในการเล่ นพนัน
(ก) เหตุผลที เ่ ริ่ มเล่นพนัน
•
พักผ่อน/สนุก/เพลิดเพลิน/ไปเที่ยว
•
แก้ เบื่อ แก้ เซ็ง
•
อยากทํา หรื อรู้สึกว่าต้ องทําตามเพื่อน
•
ไปเป็ นเพื่อนคนที่เล่นพนัน
•
พ่อแม่หนุนด้ วยมัง้
•
เหมือนเป็ นเรื่ องที่ครอบครัวเราทํากันอยูแ่ ล้ ว
•
หวังได้ เงิน
•
อยากทําอะไรที่เป็ นอันตราย หรื อเสี่ยงๆ
•
ชอบมีคนอื่นอยู่ด้วย (ไม่อยากเหงา)
•
อยากทําอะไรให้ ตวั เอง
(ข) เหตุผลที ท่ ําให้คนเล่นพนันเอาสนุก หรื อเล่นเป็ นครั้งคราว กลายเป็ นคนติ ดพนันงอมแงม
•
คนที่เล่นพนันพบว่าตอนเล่นพนันพวกเขาสามารถ ‘ตัด’ หรื อลืมปั ญหาที่มีทงหมดไปได้
ั้
สกั พัก
•
เมื่อคนๆ นันเริ
้ ่ มกังวลกับการเล่นพนันของตัวเองและปั ญหาต่างๆ ที่ตามมามากขึ ้นเรื่ อยๆ ก็ยิ่งอยากจะ
ตัดปั ญหา (ด้ วยการเล่นพนัน) มากขึ ้นเป็ นเงาตามตัว
•
พยายามเพิ่มเงินเดิมพัน หรื อเอาชนะเพื่อเอาเงินที่เสียไปการเล่นพนันก่อนหน้ านี ้
•
ลักษณะเฉพาะของเกมและอุปกรณ์การพนัน (โดยเฉพาะเครื่ องเล่น poker machine) ที่มกั จะทําให้ คน
เล่นต่อไปเรื่ อยๆ แม้ จะรู้วา่ ควรจะหยุดได้ แล้ ว
•
ความเชื่อผิดๆ ในเรื่ องโชค หรื อโอกาสจะได้ ซงึ่ รู ปแบบ/ประเภทการพนันเองมีสว่ นหนุนเสริ ม
(โดยเฉพาะเครื่ องเล่น poker machine)
•
ในสถานการณ์ยํ่าแย่สดุ ๆ (เช่น เสียเงินเป็ นจํานวนมาก ครอบครัวแตกแยก เป็ นต้ น) คนอาจจะคิด
เข้ าข้ างตัว
•
เองได้ วา่ ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี ้แล้ วและเล่นพนันต่อไป
____________________________________________________
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ข้ อมูลประกอบ: เยาวชนกับการพนัน
ประเด็นสําคัญ*
•
เยาวชนอายุ 15-17 ปี กว่าร้ อยละ 60 เล่นพนันและอย่างน้ อยร้ อยละ 15 เล่นพนันทุกอาทิตย
•
เยาวชนชายพนันมากกว่าเยาวชนหญิง
•
ร้ อยละ 3.5 ของเยาวชนกลุม่ อายุนี ้มีอาการของคนเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา (อัตราความชุกสูงกว่า
ผู้ใหญ่ร้อยละ 50)
•
ในทัสมาเนียคนหนุม่ สาวอายุ 18-24 ปี ร้ อยละ 11 ไม่เล่นพนัน ที่เหลือร้ อยละ 89 เล่นพนันอย่างน้ อย 1
ครัง้ ในปี ที่ทําการสํารวจ
•
(การเล่นพนัน) มีความคาบเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ โดยเฉพาะการดื่มเหล้ าและการเสพย์กญ
ั ชา
มาก
•
เยาวชนที่เล่นพนันเป็ นปกติมกั จะเป็ นคนไม่สงุ สิงใครและไม่คอ่ ยยุง่ กับเพื่อนที่โรงเรี ยน
•
พนันที่เยาวชนเล่นเป็ นส่วนมากคือ หวยล็อตโต (หวยขูด) แต่ก็มีอย่างอื่นด้ วย อาทิ การเล่นไพ่ การแทง
ม้ าและการพนันกีฬาต่างๆ
•
เยาวชนอายุตํ่ากว่าเกณฑ์ที่เล่นตู้เล่นพนัน แทงพนันตามตามร้ านรับแทงของรัฐและการเล่นพนันใน
อินเตอร์ เน็ตมีไม่มาก แต่วงการธุรกิจการพนันคาดการณ์ว่าการพัฒนาเกมพกพา การใช้ มือถือ เทค
โนโลยี่บลูทธู และเกมเพลสเตชัน่ ดังๆ จะมีความสําคัญมากขึ ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงนี ้จะทําให้
เยาวชนเสี่ยงเล่นพนันมากขึ ้น
•
เยาวชนและคนหนุม่ สาวไม่น้อยมีความคิดเพ้ อเจ้ อเกี่ยวกับการหาเงินได้ จากการเล่นพนัน โดยเฉพาะ
ถ้ าชนะในตาแรกๆ
•
เยาวชนอาจะเริ่ มเล่นพนันเพราะเพื่อนเชียร์ เพื่อนชวน (peer pressure) หรื อไม่ก็เพราะครอบครัวไม่ได้
ว่าอะไร แต่การเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา มักจะเป็ นผลจากการมีเหตุการณ์ตา่ งๆ ในชีวิตประเดประดัง
เข้ ามาด้ วย
•
เยาวชนที่เริ่ มเล่นพนันตังแต่
้ อายุน้อย มีแนวโน้ มจะกลายเป็ นคนมีปัญหาในเล่นพนัน
•
เยาวชนและคนหนุม่ สาวที่มีปัญหาการเล่นพนันน้ อยคนที่จะกันไปขอความช่วยเหลือจากผู้ร้ ู
ผู้เชี่ยวชาญ
•
ผลกระทบของการเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา (การเล่นพนันของเยาวชน หรื อการเล่นพนันของ
สมาชิกครอบครัว) ที่มีตอ่ เยาวชนมีหลายอย่างรวมทัง้ ภาวะซึมเศร้ า ความวิตกกังวล ภาวะไม่ร้ ูจะหัน
หน้ าไปพึง่ ใคร ความรู้สกึ ตัวเองไร้ คา่ มีความคิดและพยายามฆ่าตัวตายและผลการเรี ยนแย่

*ตัวเลขที่ระบุหมายถึงสถนการณ์ในออสเตรเลีย เว้ นแต่จะมีการระบุชื่อเป็ นของในทัศมาเนีย
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ที่มา: (1) Productivity Commission 1999, AusInfo, Canberra. Australia’s Gambling Industries, Report No. 10.
“How gambling gets a grip on young workers”, Liz Gooch, The Age, 24/9/05, p. 8. (2) Gambling Matters,
November, 2003, South Australian Department of Human Services. Referring to article published in Journal of
Adolescence, 2003. และ (3) Tasmanian Gambling Prevalence Study, Roy Morgan Research. Department of
Health and Human Services 2006

อาการแสดงให้ เห็นว่ าเยาวชนอาจจะมีปัญหาการเล่ นพนัน
•
เป็ นโต้ โผการแทงพนันกีฬาในหมูเ่ พื่อน
•
ใส่เสื ้อผ้ าใหม่ หรื อสิ่งของอื่นๆ ที่อยากมีอยากได้ มานาน
•
บางครัง้ มีเงินเยอะ แต่บอ่ ยครัง้ ที่ไม่มีเลย
•
ขาย หรื อจํานําของมีคา่
•
ขโมยเงิน
•
โดดเรี ยน
•
ลืมทําการบ้ าน
•
ปดเรื่ องจะไปไหนมาไหน
•
อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ ายและไม่อยากให้ ใครยุง่
•
อยากรู้อตั ราได้ เสียของตู้เล่น poker บางประเภท
•
ขี ้หงุดหงิด ขี ้โมโห ก้ าวร้ าว
•
ร่างกายและการแต่งตัวดูทรุ ดโทรม
_________________________________
ข้ อมูลประกอบ: โอกาสทางคณิตศาสตร์ ท่ จี ะเกิดขึน้ จริง
ตัวเลขมาจากข้ อมูลที่ระบุไว้ ตามเว็บไซต์ข้างล่างนี ้
www.funny2.com/odds.htm และ www.gambling.anu.edu.au/menu/factsheet.php (gambling odds)
Australian National University, Centre for Gambling Research 2006.
1. โอกาสจะเป็ นป่ วยโรคหอบหืด หรื อภูมิแพ้ มี 1 ใน 6
2. โอกาสจะเป็ นโรคข้ ออักเสบมี 1 ใน 7
3. โอกาสจะเป็ นหวัดปี นี ้มี 1 ใน 10
4. โอกาสจะลื ้นล้ มในห้ องนํ ้ามี 1 ใน 2,232
5. โอกาสที่จะบาดเจ็บจากการตัดหญ้ ามี 1 ใน 3,623
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6. โอกาสที่โกนหนวดจะบาดเอาได้ มี 1 ใน 6,585
7. โอกาสที่จะได้ รับบาดเจ็บจากการเล่นพลุมี 1 ใน 19,
8. โอกาสที่จะนัดนางแบบระดับนางฟ้าไปกินข้ าวได้ มี 1 ใน 88,000
9. โอกาสที่จะโดนฟ้าผ่ามี 1 ใน 576,000
10. โอกาสที่จะถูกหวย Oz Lotto มี 1 ใน 8,145,060
11. โอกาสที่อกุ าบาตรจะหล่นใส่บ้านมี 1 ใน 182,138,880,000,000
____________________________________________________________
ข้ อมูลประกอบ: Chuck-a-luck Wagers a Buck: A Case Study in Probabilistic

Reasoning and the Gambler’s Ruin

เกม Chuck-a-Luck (เขย่าเอาโชค) มีกลเม็ดบางอย่างแฝงอยูจ่ นคนจํานวนมากไม่เข้ าใจจนกว่าจะได้ วิเคราะห์
กันให้ เห็น ถ้ าลูกเต๋าทังสามออกเลขไม่
้
เหมือนกันเป็ นประจํา จะไม่มีใครได้ เปรี ยบ/เสียเปรี ยบในการเล่นเกมนี ้
เช่น ถ้ ามีคนเล่น 6 คน แต่ละคนเลือกแทงเลขต่างกันด้ วยเดิมพันคนละ 1 เหรี ยญ ถ้ าทอยลูกเต๋าแล้ ว ลูกเต๋า
ออกเลขไม่เหมือนกันเลย ทัง้ 3 ลูก เจ้ ามือจะเก็บเงินเดิมพัน 3 เหรี ยญจากคนแพ้ เพราะแทงเลขไม่ถกู และจ่าย
ให้ คนชนะเพราะแทงเลขถูกอีก 3 เหรี ยญ แต่บอ่ ยครัง้ หลังทอยแล้ ว มักจะมีลกู เต๋าออกเลขเหมือนกัน 2 ลูก
หรื อทัง้ 3 ลูกเลย นี่คือโอกาสที่เจ้ ามือจะทําเงิน
ยกตัวอย่าง สมมุตวิ ่าลูกเต๋าออกเลข 3, 3 และ 5 เจ้ ามือจะได้ เงินไป 4 เหรี ยญ (จากคนแทงเลข 1, 2, 4 และ 6
คนละ 1 เหรี ยญ) แต่จา่ ยให้ คนที่แทงถูกเพียง 3 เหรี ยญ (2 เหรี ยญให้ กบั ที่แทงเลข 3 และ 1 เหรี ยญสําหรับคน
แทงเลข 5) หรื อสมมุตวิ า่ ลูกเต๋าออกเลข 4, 4 และ 4 เจ้ ามือจะได้ เงินไป 5 เหรี ยญ (จากคนแทงเลข 1, 2, 3, 5
และ 6) แต่ก็จ่ายเงินไปแค่ 3 เหรี ยญ (ให้ กบั คนที่แทงเลข 4)
เจ้ ามือจะได้ เงินและจ่ายเงินแตกต่างกันไปตามที่คนเล่นเลือกแทงเลขต่างกันไปแต่ละครัง้ (บางครัง้ เจ้ ามือ/
เจ้ าของบ่อนได้ บางครัง้ คนเล่นได้ ) แต่ด้วยเกมพนันแบบนี ้ ในระยะยาวคนเล่นจะเสียให้ กบั เจ้ ามือราว 8 เซนต์
ในการแทงทุก 1 เหรี ยญ
ที่มา: www.ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/chuckaluck/chuck.html
______________________________________________
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ข้ อมูลประกอบ: The Gambling Continuum
การเล่นพนันจนเป็ นปั ญหา

ไม่มีปัญหา
การพนันเป็ น
ความบันเทิง
อดิเรก
กิจกรรมสังคม

มีปัญหาบ้ าง
การพนันอาจจะเป็ นเรื ่อง
การหาทางเอาเงินคืน
ความรู้สกึ ผิด
มีการทะเลาะโต้ เถียงกัน
มีการปิ ดบังเรื่ องเล่นพนัน
มีภาวะซึมเศร้ าบ้ าง
มีรายจ่ายสูง

ปั ญหาหนัก
เห็นได้ชดั ว่าการพนันทําให้
เกิดภาวะซึมเศร้ า
คิดตังใจฆ่
้ าตัวตาย
ต้ องหย่าร้ าง
ติดหนี ้และยากจน
ทําผิดกฎหมาย

สิ่งที่ให้ คนเลื่อนจากสภาพปั ญหาระดับหนึง่ ไปสูอ่ ีกระดับหนึง่ เกิดจากเงื่อนไข/ปั จจัยแตกต่างกันไป เช่น อาจจะ
จะเกิดจากความรู้ หรื อไม่ร้ ูเรื่ องอันตรายที่จะเกิดขึ ้น หรื อเป็ นเรื่ องของประเภท หรื อรูปแบบการพนันที่เล่น
ลักษณะนิสยั ที่แตกต่างกัน สถานการณ์และสิ่งแวดล้ อมในชีวิตคนเรา หรื ออาจจะเป็ นเรื่ องการเล่นพนันได้ ใน
ตอนแรกๆ
•
เมื่อคนเล่นพนันเลื่อนสถานะจากซ้ ายไปขวา คนจะเริ่ มรู้สึกไม่สามารถควบคุมการเล่นพนันตัวเองได้
เช่น ใช้ เวลาเล่นมากขึ ้น ใช้ และเสียเงินมากขึ ้นและเล่นคนเดียวมากขึ ้น
•
เมื่อควบคุมตัวเองไม่ได้ มากขึ ้น ผลเสียและอันตรายต่อตัวเองและคนอื่นก็เพิ่มมากขึ ้น เช่น ไม่กินข้ าว
ปลาอาหาร ไม่จา่ ยค่าเช่าบ้ าน ค่านํ ้าและค่าไฟ
•
เมื่อเล่นพนันมาถึงจุดเกินขนาด หรื อติดงอมแงม คนที่เล่นมักจะรู้สกึ ไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้
และรู้ตวั อยูบ่ ้ างว่าชีวิตตัวเองเสียหายและตกอยูใ่ นอันตรายแล้ ว แต่ก็อาจจะรู้สกึ ว่าหยุดเล่นไม่ได้
อาจจะคิดและเชื่อ (ผิดๆ) ด้ วยว่าเกิดจากความผิดตัวเองทังนั
้ นและไม่
้
มีหวังอะไรแล้ ว
•
เมื่อการเล่นพนันมาถึงระดับที่ตดิ งอมแงม คนเล่นมักจะรู้ สกึ เป็ นทุกข์สาหัสและมักจะทําอะไรที่ปกติไม่
ทํา เช่น โกหกครอบครัวและเพื่อน ทําผิดกฎหมาย เกรี ย้ วกราด โมโหร้ าย เป็ นต้ น
•
ด้ วนความช่วยเหลือจากผู้เชียวชาญ/นักวิชาชีพในเรื่ องนี ้ คนที่มีปัญหาเรื่ องการพนันสามารถเอาชนะ
ปั ญหาที่ประสบอยูไ่ ด้ การเอาชนะปั ญหา/การแก้ ปัญหานี ้ทําได้ ง่ายขึ ้น ถ้ าปั ญหาจากการเล่นพนันยัง
รุนแรงไม่มาก
_____________________________________

