ข้ อ เสนอ
การป้ อ งกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันฟุตบอลผ่า นช่ อ งทางออนไลน์

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์
ความสาคัญของปัญหา สถานการณ์และแนวโน้ม
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยสถานการณ์การพนันในประเทศไทยโดยสถาบันวิชาการต่าง ๆ ตั้งแต่ปี
๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน พบข้อมูลสอดคล้องกันว่า มีเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูล
ล่าสุดจากการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดย ดร. พินิจ ลาภธนา
นนท์ และคณะ ระบุว่า เยาวชนร้อยละ ๔.๑ หรือประมาณ ๑.๙ ล้านคนเคยเล่นการพนัน โดยนิยมเล่น
หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล ไพ่ พนันฟุตบอล และไฮโล ตามลาดับ เหตุผลที่เล่นเพราะต้องการเสี่ยงโชค
และเพื่อความสนุกสนาน โดยสถานที่เล่นพนันครัง้ แรก ๆ คือบ้านหรือละแวกบ้าน และในสถาบันการศึกษา
ข้อมูลนีส้ อดคล้องกับผลการสารวจของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน
(ศูนย์วิจัยความสุขขุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ระบุว่ามีเด็กและเยาวชนไทยเข้าสู่วงจรการพนันกว่า
๒,๓๘๘,๐๔๘ คน โดยกลุ่มอายุ ๑๘-๒๔ ปี เคยเล่นการพนันมากถึงร้อยละ ๒๒ ขณะทีก่ ลุ่มอายุ ๑๒-๑๗
ปี เคยเล่นพนันร้อยละ ๑๒ ทั้งนีข้ ้อมูลที่น่าเป็นห่วงคือ ความถี่ในการเล่นพนัน โดยกลุ่มอายุ ๑๒-๑๗ ปี เฉลี่ย
เล่นเดือนละ ๕ ครัง้ อายุ ๑๘-๒๔ ปีเดือนละ ๖ ครัง้

เด็กและเยาวชนไทยในวังวนพนันฟุตบอล
ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลมากขึน้ งานวิจัยเชิงสารวจของหลายสถาบัน
ระบุตรงกันว่า นับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการ
เล่นพนันฟุตบอลมากยิ่งขึ้น อาทิ ผลการสารวจพฤติกรรมการพนันบอลของเด็กและเยาวชนปี ๒๕๔๙ โดย
สถาบันรามจิตติ พบข้อมูลที่น่ากังวลว่า เด็กประถมศึกษากว่าสามแสนคนติดการพนัน ส่วนเด็กมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประมาณ ๑.๑ ล้านคนติดการพนันฟุตบอล และเป็นการเล่นชนิดขาประจา การ
สารวจพบอีกว่าในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละนัดเด็กแทงพนันครัง้ ละ ๑๐๐ บาทไปจนถึง ๑,๐๐๐ บาท หรือ
เฉลี่ยคนละ ๑๐๐-๒๐๐ บาทต่อการแทงฟุตบอล ๑ นัด ทาให้มีเงินสะพัดอย่างต่า ๒๐๐-๓๐๐ ล้านบาท ตอก
ย้าความรุนแรงของปัญหาจากรายงานผลการเปรียบเทียบการเล่นพนันฟุตบอลของเด็กและเยาวชนทั่ว
ประเทศปี ๒๕๔๙ กับปี ๒๕๕๐ โดยสถาบันรามจิตติที่พบว่า เด็กและเยาวชนทุกระดับเล่นพนันบอลเพิ่มมาก
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ขึน้ ผลการศึกษานีพ้ บว่า ภาคที่มีเยาวชนเล่นพนันบอลมากที่สุดอันดับ ๑ คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ
๒ ภาคเหนือตอนล่าง อันดับ ๓ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อันดับ ๔ ภาคกลาง และอันดับ ๕ ภาคตะวันออก
ในส่วนของภาคประชาสังคมนั้น ข้อมูลการสารวจของเครือข่ายรณรงค์หยุดการพนัน มูลนิธเิ ครือข่าย
ครอบครัวพบว่า มีเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ ที่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นการพนันสูงถึงร้อยละ ๖๔ โดย
การพนันที่นิยมมากที่สุดคือ การพนันฟุตบอล รองลงมา คือ เกมออนไลน์ โดยแหล่งพนันฟุตบอลที่เด็กและ
เยาวชนนิยมเล่นมากที่สุด คือ เพื่อนร้อยละ ๓๙.๘๔ รองลงมาคือโต๊ะพนันบอล ร้อยละ ๑๘.๗๐ และเล่น
พนันบอลผ่านช่องทางออนไลน์ ร้อยละ ๕.๒๙
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถเล่นพนันฟุตบอลได้ในทุกลีก (League) ทั่วโลกได้ทุกวัน โดยมีข้อมูล
อัตราต่อรองนาเสนอผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งจากหนังสือพิมพ์กฬี า ทีวีดาวเทียม และเว็บไซต์ ทั้งนี้
รูปแบบการเล่นพนันฟุตบอลในอดีตเน้นแทงเดิมพันผ่านโต๊ะพนันฟุตบอล โดยมีเด็กเดินโพยเพื่อป้องกันเจ้ามือ
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ และเพื่อให้สามารถเข้าถึงเยาวชนรวมทั้งกลุม่ คนที่เล่นการพนันฟุตบอลได้ทั่วถึงมาก
ที่สุด ซึ่งโต๊ะพนันฟุตบอลมักตั้งอยู่ในแหล่งอบายมุขหรือบริเวณใกล้ๆ สถานศึกษา เพื่อให้สะดวกกับกลุ่ม
เยาวชนที่กาลังอยูใ่ นช่วงวัยเรียน อย่างไรก็ตามแนวโน้มรูปแบบของการเล่นพนันฟุตบอลได้เปลี่ยนแปลงเป็น
การเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังคาที่ว่า “เล่นทุกลีก เล่นทุกวัน ง่ายแค่มือคลิก” เพราะ
สามารถหลีกเลี่ยงการควบคุมดูแลจากผู้ปกครอง เพียงผู้เล่นสมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับรหัสผ่าน โดยผู้
เล่นการพนันแต่ละคนจะมีเลขที่บัญชีธนาคารพาณิชย์ จากนั้นจะมีการฝากเงินไว้ในบัญชีของตน และเมื่อ
ต้องการแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ จึงใช้บัญชีดังกล่าวในการหักเงินในกรณีที่เสียพนัน หรือรับเงินโอนเข้าบัญชี
กรณีแทงถูก

ปัจจัยส่งเสริมการพนันฟุตบอลของเด็กและเยาวชน
สาเหตุที่การพนันฟุตบอลได้รับความนิยมจากเด็กและเยาวชนนั้น ธนาคม พจนาพิทักษ์และคณะ 1 ได้
ทาการศึ กษาทบทวนปั จ จั ย ต่ างๆ ที่ ส่ งผลให้ เ กิด การเล่ นการพนั น อั น ได้ แก่ สภาพแวดล้ อ ม ครอบครั ว
แรงจูงใจจากสื่อ การศึกษา การควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ พบว่า อิทธิพลของสื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
1

ธนาคม พจนาพิทักษ์ และ วิโรจน์ ศรีหิรัญ.บทบาทและอิทธิพลของนักพากย์ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอลที่มีต่อการเล่นพนัน (๒๕๕๔)
ฟุตบอลของเยาวชน
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ความสาคัญอย่างยิ่ง ผ่านการชี้นาของสื่อมวลชนตั้งแต่คอลัมนิสต์ในหนังสือพิ มพ์ ผู้วิเคราะห์และพากย์
กีฬาทางสถานีวิทยุ ผู้ดาเนินรายการวิเคราะห์การแข่งขันในสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม หรือเนื้ อหาข่าวทั่วไปใน
หนังสือพิมพ์กีฬา ซึ่งเน้นการบอกรายละเอียดอัตราต่อรองของบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในต่างประเทศ และ
การวิเคราะห์ที่เร้าอารมณ์ผู้อ่านหรือผู้ ฟังจนคล้อยตามกับบทวิเคราะห์ที่เสมือนชี้ชวนให้เข้าไปเล่นการพนัน
ฟุตบอล งานวิ จัยนี้ ค้นพบว่า คอลัม นิสต์ ฟุตบอลมี บทบาทในการโน้ม น้าวชักจู งใจมากที่ สุด คื อมีก ารส่ ง
สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันฟุตบอลอย่างมาก เนือ่ งจากมีการวิเคราะห์วิจารณ์เกม อัตราการต่อรอง
และการทายผลการแข่งขัน งานวิจัยค้นพบว่ากลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เล่นพนันสนใจเล่นพนันโดยใช้ข้อมูลจากสื่อ
หนังสือพิมพ์กฬี าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเล่นพนัน
ส่วนปัจจัยที่ทาให้การพนันฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาจากการ
เข้า ถึง อิน เตอร์ เน็ ตอย่า งรวดเร็ วและสะดวกผ่ านโทรศั พท์ มื อถื อ แบบสมาร์ ทโฟน แท็บ เล็ ต และอุ ปกรณ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ2 รวมทั้งจากพฤติกรรมของวัยรุ่นที่รักสนุกและแสวงหาความตื่นเต้นจากการเสี่ยงโชค
และการเลียนแบบเพื่อน นอกจากนี้ผลการวิจัยล่าสุดในปี ๒๕๕๖ หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ
ข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนัน ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ”3
ยืนยันว่า ยิ่งเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการพนันจากสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล
และสื่อใหม่มากเท่าใด ยิ่งมี ทัศนคติเชิงบวกและจะเล่นการพนันมากขึ้นเท่านั้น เข้าข่าย “ยิ่งรู้ ยิ่งอยากเล่น ”
และยังพบอีกว่าเว็บไซต์และเฟซบุ๊คกลายเป็นสื่อใหม่ที่นักศึกษาใช้เพื่อหาข้อมูลเล่นการพนันมากขึน้

ผลกระทบของการพนัน
๑. ต้นตอสู่อบายมุขอื่น
จากการวิจัยเกี่ยวกับ Epigenetic and gambling addiction ที่ศึกษาพัฒนาการทางสมองของกลุ่ม
เยาวชน Under Age ของนานาประเทศพบว่า การพนันเป็นต้นตอให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอื่น ดังนี้
 การพนันมีสว่ นทาให้เด็กมีโอกาสติดเหล้า ๕ เท่า
 การพนันมีสว่ นนาไปสู่การติดยาเสพติด ๖ เท่า
 การพนันมีสว่ นนาไปสู่นาไปสู่ความรุนแรงและการใช้อาวุธ ๖ เท่า
2

ไพศาล ลิม้ สถติย์ข .(๒๕๕๔) .้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าด้วยการปองกันและควบคุมการพนันออนไลน์
บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ .(๒๕๕๖) .ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนัน ของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ .คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย .
3
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 การพนันมีสว่ นนาไปสู่การสูบบุหรี่ ๓ เท่า
 การพนันมีสว่ นทาให้มภี าวะซึมเศร้า ๔ เท่า และทาให้มีโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึน้
 การพนันทาให้ทักษะในการใช้ชีวิตลดลง
 การพนันนาสูก่ ารเป็นหนีแ้ ละการก่ออาชญาธรรม
ข้อมูลของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี ๒๕๕๓ ชี้ให้เห็นลักษณะการทาสิ่งไม่
เหมาะสมของเยาวชนที่ติดพนัน โดย ๖๑% ปล้นชิงทรัพย์หรือล่อลวงเงินจากคนใกล้ชิด ๑๒% ทาร้ายร่างกาย
คนใกล้ชิด ๙% ขายทรัพย์สินใช้หนีพ้ นัน ๗% ขายบริการทางเพศ ๖% พยายามฆ่าตัวตาย และ ๕% ค้ายา
เสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย4
นอกจากนี้จากการศึกษาสถานการณ์และการป้องกันการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกองวิจัยและพัฒนา สานักงานตารวจแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๓
พบว่า นักเรียน ม.๑-ม.๖ ที่เล่นพนันฟุตบอลใช้เงินสาหรับใช้จา่ ยในชีวิตประจาวันไปพนันบอล แต่หากไม่มีเงิน
นักเรียนร้อยละ ๗๕ จะกู้เงินนอกระบบเพื่อใช้เล่นพนันฟุตบอล และแม้รู้ว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย ผู้เล่นพนันร้อยละ ๒๔.๒ ไม่กังวลที่จะถูกจับดาเนินคดี และพบว่าเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ ๙
จะเลือกใช้วิธผี ิด ๆ เช่น ขายบริการหรือให้คนรักขายบริการเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ และร้อยละ ๓ จะทาเรื่องผิด
กฎหมายทั้งการขโมยหรือการค้ายาเสพติดเพื่อหาเงินมาใช้หนี้5

ผลกระทบต่อสมอง (สมองเสียหายถาวร)
องค์การอนามัยโลกกาหนดให้พ ฤติกรรมติดการพนั นเป็น ความผิ ดปกติ ทางจิ ตชนิดหนึ่ง เรียกว่ า
Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน อาการคือ แม้ผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์จากการเล่นพนัน แต่ก็
หยุดไม่ได้ ยังคงต้องเล่นต่อไป
การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของสมองของเด็กและเยาวชน งานวิจัยด้า น
การแพทย์ระบุชัดเจนว่า การพนันสามารถทาลายพัฒนาการของสมองของเด็กและเยาวชนได้

4

สุธาสินี ทองลิ่ม.ทาไมต้องป้องกันเยาวชนจากการพนัน (๒๕๕๔) .
ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลกปี ๒๕๕๓ : กรณีศึกษาประชาชนอายุ ๑๒ ๖๐ปี ในในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่
5
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อย่างถาวร จากงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและการทางานของสมอง6 ซึ่งเป็นการทบทวน
วิชาการเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของการพนัน ระบุชัดเจนว่าสมองของเด็กและวัยรุ่นหากถูกกระตุ้นด้วย
การพนันรูปแบบต่างๆ สมองส่วน striatum ซึ่งเปรียบเสมือนคันเร่งจะถูกใช้งานบ่อย เปรียบได้เหมือนเป็นการ
ฝึกฝนตั้งแต่อายุน้อย ทาให้สมองส่วนนีม้ ีความว่องไวในการทางานมากขึ้น จนเป็นไปได้ว่าสมองส่วนหน้า ซึ่ง
เปรียบเสมือนเบรก ซึ่งพัฒนาช้ากว่าคันเร่งโดยธรรมชาติของช่วงวัยอยู่แล้ว ไม่สามารถพัฒนาแข่งขันกับ
สมองส่วนคันเร่งได้ อาจมีผลให้เด็กหรือวัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดวุฒิภาวะอย่างถาวร และถ้า ยิ่งได้มี
โอกาส “ลุน้ ผล” บ่อย ๆ และมี “อารมณ์” ร่วมบ่อย ๆ ก็มีโอกาสติดการพนันมากขึน้ เท่านั้น

6

พรจิรา ปริวัชรากุล (๒๕๕๖) .ความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและการทางานของสมอง.
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สมมุติฐานเกี่ยวกับผลของการเล่นพนันรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เด็กที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างสมองที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ การควบคุมตัวเอง และ
การตัดสินใจ

จากสถานการณ์และผลกระทบของพนันฟุตบอล หากสังคมยังปล่อยให้การพนันฟุตบอลคืบคลานสู่
เยาวชน ผลกระทบไม่ได้เกิดกับเด็กเยาวชนที่เล่นพนันเท่านั้น แต่ยังกระทบคนในครอบครัวและความมั่นคง
ของสังคมในวงกว้างด้วย เพราะมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า คนที่ติดพนัน ๑ คนจะสร้างผลกระทบให้กับคนใน
ครอบครั ว ถึ ง ๘ คน ในขณะที่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ วมี ม าตรการก ากั บดู แ ลการพนั น อย่า งชั ด เจนภายใต้
วัตถุประสงค์สาคัญ ๓ ประการคือ เพื่อสร้างหลักประกันว่าการพนันจะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ผู้ที่เข้าไป
เล่นการพนันจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และสุดท้ายซึ่งสาคัญที่สุด เด็กและผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการ
คุ้มครองมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน7

บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนกฎหมายที่มอี ยู่ในปัจจุบัน มีกฎหมายที่ระบุถึงอานาจในการจัดการการพนัน ดังนี้
๑. การกาหนดมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งมีการระบุถึงการ
ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ากว่า ๒๐ ปีเล่นการพนันในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ การคุ้มครอง
เด็กที่อายุต่ากว่า ๑๘ ปีไม่ให้เล่นการพนันและเข้าถึงพื้นที่ที่จัดให้มีการพนันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. มาตรการเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แก่ มาตรการการกากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ดูแลผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ให้กระทาการโดยมิชอบ ทาลาย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. การห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนเล่นพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ .ศ.
๒๔๗๘ มิให้มกี ารออกรายการที่มีเนื้อหาสาระที่สง่ ผลต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
7

ผาสุก พงษ์ไพจิตร,สังสิค วิริยะรังสรรค์,นวลน้อย ตรีรัตน์,กนกศักดิ์ แก้วเทพ. (๒๕๔๒) อุตสาหกรรมการพนัน ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย. หน้า

๒๓
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หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ การให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มทรามทางจิ ต ใจหรื อ สุ ข ภาพของประชาชนอย่ า งร้ า ยแรง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ และการกากับดูแลการ ๒๕๕๑ .ศ.
เผยแพร่ส่ิงพิมพ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศ ีลธรรมอันดีของประชาชน ตาม พระราชบัญญัติจดแจ้ง
การพิมพ์ พ๒๕๕๐.ศ.
๔. การปราบปรามการจัดให้มีกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์ ซึ่งมีเป็น
บทบาทของสานักงานตารวจแห่งชาติ และในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็น
อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการดาเนินการติดตามจับกุมการพนันออนไลน์
๕. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น (ปปง.) มี อานาจหน้ าที่ ดาเนิน การกับ เจ้า มือ พนัน ออนไลน์ต ามพระราชบัญ ญัติ ป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ๒๕๔๒ .ศ. แต่มีข้อติดขัดในทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวนเพื่อยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย

สภาพปัญหาต่อการจัดการการพนันของประเทศไทย
๑. ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานในเรื่องการพนัน พบว่าหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ตาม พ การพนัน .บ .ร .พคือ กระทรวงมหาดไทยในฐาน ๒๔๗๘ .ศ .ะหน่วยงานรักษาการตาม
กฎหมาย ยังมิได้ทางานเชิงรุกเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
ธุรกิจพนันผิดกฎหมาย และพนันออนไลน์
๒. ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ล้าสมัย เนื่องจาก พมี ๒๔๗๘.ศ.การพนัน พ .บ.ร.
เนือ้ หาและบทลงโทษที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การพนันในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการปรับใช้ฐานความผิด
กับบทลงโทษที่เหมาะสมระหว่างผู้จัดให้เล่น และผู้เล่น บทลงโทษที่ล้าสมัยอัตราการลงโทษที่ต่ามาก
ย้อนหลังไปกว่า ๘๐ ปี จึงไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน และไม่มี บทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากการเล่นพนันที่เข้มข้นเป็นการเฉพาะ
๓. ปัญ หาในการบั งคั บใช้ กฎหมาย การไม่ มีก ลไกการเฝ้า ระวั ง ตรวจสอบการพนั นที่ ผิ ด
กฎหมายขาดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอื่น
โดยเฉพาะการทางานกับภาคประชาชน
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๔. ปัญหาการตีความและการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ๒๕๕๒ .ศ. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของพนันออนไลน์ โดยเฉพาะความ
สับสนถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ในการปฏิบัตเิ พื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์
๕. ปัญหาในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่าง พ .... .ศ.การพนัน พ.บ.ร.ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีมติรับ
หลั ก การในช่ ว งมหาอุ ท กภั ย ปี ๒๕๕๔ และก าลั ง อยู่ ใ นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกฤษฎี ก า ไม่ มี
บทบัญญัติที่เป็นมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่แตกต่างจาก พ การพนัน .บ .ร .๒๔๗๘ แต่อย่างใด
กล่าวคือในร่าง พ .... .ศ .การพนัน พ.บ .ร . มาตรา ๑๓ ยังอนุญาตให้เยาวชนหรือผู้มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี
สามารถเล่นพนันประเภทสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือล็อตโต้ )lotto) ได้ เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน
อายุ ๑๕๑๘- ปี สามารถซื้อหวยได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง เพราะกฎหมายในหลาย
ประเทศมีบทบัญญัติห้ามเด็กในวัยดังกล่าวเล่นพนันในลักษณะนี้ จึงไม่ควรมีบทยกเว้นตามมาตรา ๑๓ อีก
ทั้งร่าง พไ .... .ศ .การพนัน พ.บ .ร .ม่มีบทบัญญัติที่ห้ามการโฆษณา การเชิญชวน หรือการส่งเสริมการเล่น
พนันหรือธุรกิจพนันที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งในกฎหมายการพนันในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสาคัญในเรื่องนี้ มีการบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจน และมี
บทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง เช่น กฎหมายอังกฤษ กฎหมายออสเตรเลียในหลายมลรัฐ เนื่องจากมีผลเสียต่อ
ประชาชนทั่วไปอย่างมาก ทานองเดียวกันกับการห้ามโฆษณาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาพนันฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์
๑.ข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ
๑.๑ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
๒๔๗๘ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีการระบุถึงการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
อย่างชัดเจน
๑.๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา
อาชีพ พศ. ๒๕๕๖ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมไม่เล่นพนันของบุคลากรในวงการกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอ)น
เจ้าของสโมสร ผู้บริหารสโมสร (องค์กรกีฬา ฯลฯ/
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๑.๓. กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ควรจัดตั้งคณะทางานเพื่อเฝ้าระวังและชี้
เบาะแสการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลบนเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ และควรประสานกับ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่ออายัดบัญชีธนาคารที่เปิดใช้สาหรับการโอน
เงินในการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ และแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พให้ครอบคลุมถึงการกระทาที่มีลักษณะตั้งแต่ชี้ชวน ส่งเสริมให้เกิดการ ๒๕๕๒ .ศ.เล่น
การพนันฟุตบอลออนไลน์ และการเล่นการพนันประเภทอื่นๆด้วย
๑.๔. สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี และกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ต้องบังคับใช้
กฏหมายอย่างเคร่งครัดกับบริษัทเอกชนด้านสื่อสารมวลชน ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
บนอินเทอร์เน็ต
๑.๕.สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ควรจัด ตั้ง คณะทางานเพื่อก ากั บดู แล และตรวจสอบสถานีโ ทรทัศน์ สถานีวิ ทยุ และสถานีโทรทั ศน์ ผ่า น
ดาวเทียม ที่มีการนาเสนอรายการกีฬาที่มีลักษณะล่อแหลมต่อการส่งเสริม และชีช้ วนให้เกิดการเล่นการพนัน
ฟุตบอล และควรเร่งกาหนดบทลงโทษเฉพาะสาหรับผู้รับสัมปทานของภาครัฐที่ปล่อยปะละเลยให้มีการ
นาเสนอรายการในลักษณะดังกล่าวตั้งแต่การลงโทษสถานเบาไปจนถึงการยกเลิกสัมปทานและดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
๑.๖.คณะกรรมการกากับดูแลกาจการวิ ทยุ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) จัดทา Code of Conduct ระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการมือถือ ห้ามกระทาความผิด
ตามกฎหมายการพนัน โดยกาหนดให้เป็นเงื่อนไขสาคัญในการออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ รวมทั้งระบบ
กรองเนือ้ หาบนมือถือ
๑.๗ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา รณรงค์เปิดพื้นที่สาธารณ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการดู
ฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ ก้าวข้ามการพนันตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาจนถึงสถานที่ทางาน

๒. ข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านกีฬา
๒ ๑.สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทย พรีเมียร์ ลีก จากัด ใน
ฐานะผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทย กาหนดเป็นโยบายให้การแข่งขันฟุตบอลไทย พรีเมียร์ลีก และ
การแข่งขันรายการอื่นๆ ที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
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๒ ๑.๑.ต้องไม่มผี ู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเล่นการพนัน
หรือในลักษณะการบอกราคาต่อรอง การวิเคราะห์การแข่งขันที่มีลักษณะส่งเสริมให้เล่นการพนันเข้ามาอยู่ ใน
บริเวณรอบสนามฟุตบอลโดยเด็ดขาด
๒.๒ กาหนดนโยบายให้ทุกสโมสรที่ได้รับเงินสนับสนุนประจาปีจากการกีฬาแห่งประเทศไทยรณรงค์
ให้สโมสรของตนเป็น ”สนามบอลสีขาว”ที่ปลอดการพนันและอบายมุขอื่น เช่น เหล้า บุหรี่ เป็นตัวชี้วัดของแต่
ละสโมสรเพื่อที่จะสามารถรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในปีต่อไป เป็นต้น

๓.ข้อเสนอต่อสื่อมวลชน
๓.๑ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา สมาคมผู้สอื่ ข่าววิทยุและโทรทัศนไทย
เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน ควรดาเนินงาน ดังนี้

และองค์กรวิชาชีพที่

๓.๑.๑ ต้องเข้มงวดกับจริยธรรมของการรายงานข่าวกีฬาเพื่อไม่ให้มีเนื้อหาข่าวที่เป็นการส่งเสริมการ
เล่นการพนันฟุตบอล เช่น การบอกอัตราต่อรอง การวิเคราะห์ผลการแข่งขันที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการ
พนัน
๓.๑.๒ กาหนดอายุขนั้ ต่าสาหรับผู้ซื่อหนังสือพิมพ์กฬี าที่มีอัตราต่อรองการพนันฟุตบอลหรือการพนัน
กีฬาประเภทอื่นๆ แทรกอยู่ในเนือ้ หาของข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น
๓.๑.๓ มีมาตรการลงโทษต่อสื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรมดังกล่าว
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