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คาํนํา 

 

เกมพนนัทายผลฟุตบอลเป็นประเภทเกมพนนัท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมายาวนาน เกมพนนัประเภทน้ี
เป็นอีกหน่ึงเกมพนนัท่ีสร้างปัญหาและผลกระทบทางลบในมิติต่างๆให้กบัหลายประเทศซ่ึงรวมถึงประเทศ
ไทยดว้ย สาํหรับกรณีของประเทศไทยนั้น ผูบ้ริหารประเทศ นกัวิชาการ รวมถึงนกัเคล่ือนไหวทางสังคม ใน
หลายยคุสมยั ต่างไดท้าํการศึกษา เพื่อเสนอแนวคิดและหวงัท่ีจะเป็นทางออกในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการ
เล่นพนนัทายผลฟุตบอล แต่ดูเหมือนปัญหาต่างๆ จะไม่ทุเลาลง และกลบัขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

งานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมพนนัทายผลฟุตบอลท่ีผา่นมา มุ่งศึกษาเฉพาะแต่โครงสร้าง รูปแบบ
ของตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอล วงเงินพนนัท่ีหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจเกมพนนัประเภทน้ี รวมไปถึงความ
คิดเห็นต่อการอนุญาตให้ธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลเป็นธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีค่อนขา้ง
แตกต่างจากงานวิจยัช้ินอ่ืนๆอย่างมีนัย กล่าวคือ งานวิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษาองคร์วมของเกมพนันประเภทน้ี 
ศึกษาในดา้นอุปทานคือ ระบบ รูปแบบ และโครงสร้างของตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอลทั้งยคุแรกเร่ิม และ
ยคุใหม่ท่ีมีการนาํเอาเทคโนโลยกีารส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตผนวกกบัการเล่นพนนั และศึกษาในดา้นอุปสงค์
ซ่ึงถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยัช้ินน้ีนัน่คือ ศึกษาถึงสาเหตุของการเขา้สู่ และดาํรงอยูใ่นตลาดเกม
พนันทายผลฟุตบอลของผูเ้ล่นพนันชาวไทย รวมไปถึงวิธีการประเมินวงเงินพนันท่ีหมุนเวียนให้ไดผ้ลท่ี
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะผูว้ิจยัเช่ือว่า การจะแกไ้ขปัญหา และผลกละทบทางลบท่ีเกิด
จากเกมพนันทายผลฟุตบอลนั้น จาํตอ้งเขา้ใจองค์ประกอบรวมในทุกมิติของตลาดเกมพนันประเภทน้ี
เสียก่อน ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นฐานความรู้ท่ีช่วยลดช่องว่างของการศึกษาวิจยั
ทางดา้นการพนนัในประเทศไทย และจะเป็นองคค์วามรู้ให้กบัผูผ้ลิตนโยบาย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นฐาน
ความคิดในการนาํเสนอทางออกในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลต่อไป 

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะความช่วยเหลือและแรงสนับสนุนจากบุคคลจาํนวน
มาก ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ ท่ีให้โอกาสผมไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยัน้ี 
ขอขอบพระคุณ ดร. รัตพงษ ์สอนสุภาพ  ดร. ศรัณย ์ธิติลกัษณ์  ดร. บุญสม เกศประดิษฐ ์กบัคาํปรึกษาท่ีมีค่า
ยิง่ และร่วมเส่ียงอนัตรายเลก็ๆ นอ้ยๆ ในการลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลร่วมกนั  
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ขอกราบขอบพระคุณหลายต่อหลายท่านท่ีให้ขอ้มูลสาํคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถา้ไม่มีพวก
ท่าน งานวิจยัช้ินน้ีไม่สามารถดาํเนินการจนเสร็จเรียบร้อยไดอ้ยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ตามขออนุญาตท่ีจะไม่
เปิดเผยช่ือท่านเหล่านั้นในท่ีน้ี เพราะน่ีคือคาํมัน่สัญญาท่ีให้ไวก้บัทุกท่านเพื่อแลกมาซ่ึงขอ้มูลอนัมีค่า และ
ทา้ยท่ีสุดหากงานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผมในฐานะผูว้ิจยัขอนอ้บรับดว้ยความคาราวะยิง่ 

 
 
         

        ดร. วษิณุ วงศ์สินศิริกลุ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลธุัรกจิบัณฑิตย์ 

                      

                                         
  

 

 

  



3 
 

 
 

สารบัญ 

คาํนํา ...................................................................................................................................................................... 1 

สารบัญ .................................................................................................................................................................. 3 

1. เกร่ินนํา ............................................................................................................................................................. 4 

2. รูปแบบเกมพนันทายผลฟุตบอล: ความสนุกเจือความหายนะ .......................................................................... 7 

3. โครงสร้างของธุรกจิพนันทายผลฟุตบอล: หายนะทีล่งตัว ............................................................................. 11 

3.1 อตัราต่อรอง: กระดูกสันหลงัของเกมพนันทายผลฟุตบอล ...................................................................... 11 

3.2 เจ้ามือผู้ให้บริการพนันทายผลฟุตบอล: ตัวจักรด้านอุปทาน .................................................................... 15 

3.3 ผู้เล่นพนันทายผลฟุตบอล: ตัวจักรด้านอุปสงค์ ........................................................................................ 24 

3.4 เหตุผลของการเข้าสู่ตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอล: ข้อเทจ็จริงทีค่วรทราบ ............................................ 30 

4. เงินพนันทีห่มุนเวยีนในตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอล: เท่าไหร่กนัแน่? ........................................................ 37 

5. ผลกระทบของเกมพนันทายผลฟุตบอล: มิติทางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง ................................................... 39 

5.1 มิติทางเศรษฐกจิ ....................................................................................................................................... 39 

5.2 มิติทางสังคม ............................................................................................................................................. 46 

5.3 มิติทางการเมือง ........................................................................................................................................ 50 

6. บทวเิคราะห์: ข้อเทจ็จริง ทศิทาง และแนวโน้มของตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอลในสังคมไทย ................... 52 

7. ข้อเสนอแนะ: ทางออกสําหรับการแก้ปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอล ...................................................... 60 

บรรณานุกรม ...................................................................................................................................................... 62 

ภาคผนวก ............................................................................................................................................................ 64 

  

 



4 
 

 
 

1. เกร่ินนํา 

 การพนันทายผลฟุตบอลไม่ใช่เร่ืองใหม่สําหรับสังคมไทย เพราะเกมพนันประเภทน้ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยไม่ตํ่ากวา่ 95 ปี ดงังานเขียนของอศัวพาหุ (นามแฝงของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลท่ี 6) ท่ีว่า “....ข้าพเจ้าหวังใจว่า บรรดาคนไทยท่ีชอบดูฟุตบอลโดยเชิงนักเลงกรีฑาแท้ๆ จะช่วยกัน

เปล่งเสียงให้ดังพร้อมกัน ติเตียนคนท่ีจะมาเอาสนามฟุตบอลเป็นบ่อน....” (จิรัฏฐ,์ 2543)  

 ความนิยมในการเล่นพนันทายผลฟุตบอลในประเทศไทยเร่ิมเป็นรูปธรรมมากข้ึนในราวปี พ.ศ. 

2533  เม่ือคร้ังการแข่งขนัฟุตบอลโลกท่ีประเทศอิตาลีเป็นเจา้ภาพ  หลงัจากนั้นการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล

ก็เติบโตแพร่ขยายในวงกวา้งไปเกือบทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวยั  โดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่นและกลุ่มชน

ชั้นกลางทัว่ไป  จากงานวิจยัเร่ือง  หวย  ซ่อง  บ่อน  ยาบา้  ของผาสุก  พงไพจิตร และคณะ (2543) แสดงให้

เห็นถึงมูลค่าของวงเงินท่ีหมุนเวียนอยูใ่นธุรกิจเกมพนนัประเภทน้ี ซ่ึงมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า  123,000  ลา้นบาท

ในปีพ.ศ. 2536 – 2538 และเพิ่มสูงข้ึนอยูใ่นระดบัราว 300,000 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2544 – 2545 ซ่ึงหากเทียบ

วงเงินพนนัของคน 1 คนท่ีเล่นพนนัทายผลฟุตบอลกบัวงเงินพนนัของคน 1 คนท่ีเล่นพนนัหวยใตดิ้นจะ

พบว่า จาํนวนเงินท่ีเล่นพนนัทายผลฟุตบอลจะสูงกว่าวงเงินท่ีเล่นพนนัหวยใตดิ้นถึง 6.5 เท่าโดยประมาณ 

(สังศิต พิริยะรังสรรค ์และคณะ, 2546) เทียบเคียงกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียอยา่งประเทศฮ่องกง (ส่วน

หน่ึงของประเทศจีน) ท่ีมีวงเงินพนนัหมุนเวียนในธุรกิจเกมพนนัทายผลฟุตบอลในปี 2004 ประมาณ 1.6 

หม่ืนลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 4.8 แสนลา้นบาท (คาํนวณท่ีอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากบั 30 บาท) (RTHK 3 audio website, 2012) ในขณะท่ีประเทศเวียดนาม มีเงินพนนั

หมุนเวียนอยูใ่นธุรกิจเกมพนนัประเภทน้ีในปี 2012 ประมาณ 100 ลา้นดอง (Dong) ต่อเดือนหรือประมาณ 

6.6 หม่ืนลา้นบาทต่อเดือน (คาํนวณท่ีอตัราแลกเปล่ียน 1 บาทเท่ากบั 660 ดอง) แต่ในช่วงการแข่งขนั

ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุรปหรือยฟู่ายโูร 2012 (UEFA EURO 2012) ท่ีผา่นมา มีวงเงินพนนัไหลเวียนสูง
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ถึง 1,000 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3 หม่ืนลา้นบาท และมีจาํนวนผูเ้ล่นพนนัไม่ตํ่ากว่า 1 

ลา้นคน (Thai news Service Group, 2012) 

สังศิต พิริยะรังสรรค ์และคณะ (2546) ไดท้าํการสํารวจจาํนวนผูเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอล ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงในโครงการวิจยัเร่ือง เศรษฐกิจการพนนั: ทางเลือกเชิงนโยบาย ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 พบว่ามี

จาํนวนประมาณ 2 ลา้นคน และหากจาํแนกตามอายใุนจาํนวน 2 ลา้นคนน้ีจะพบว่า เกือบร้อยละ 50 มีอายุ

ระหว่าง 15-22 ปี ซ่ึงโดยมากเป็นนกัเรียน นิสิต/นกัศึกษา ในขณะท่ีศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ได้

ทาํการสํารวจในปีพ.ศ. 2553 และระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า นักเรียน/ นักศึกษา และพนักงาน

บริษทัเอกชน เป็นสองกลุ่มลูกคา้หลกัของตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอล จึงมิอาจปฏิเสธว่า เกมพนัน

ประเภทน้ีไดส้ร้างปัญหาให้กบัสังคมไทยอย่างร้ายแรง ทั้งน้ีเพราะกลุ่มผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่ยงัเป็นเยาวชน 

เม่ือบุคคลเหล่าน้ีตอ้งเป็นหน้ีพนนัฟุตบอลทาํใหมี้ความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งหารายไดจ้ากกิจกรรมใดก็ได้

โดยใช้ระยะเวลาท่ีไม่นานนัก แต่ด้วยเพราะกลุ่มบุคคลเหล่าน้ียงัอ่อนทั้ งคุณวุฒิและวยัวุฒิ ซ่ึงความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีกไ็ม่มากนกั ส่งผลใหกิ้จกรรมท่ีกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเลือกท่ีจะเขา้ไปพวัพนั  

กม็กัจะไม่พน้เร่ืองของยาเสพติดดว้ยการหารายไดจ้ากการรับยาเสพติดจากเอเยนตค์า้ยาเพื่อไปส่งต่อ หรือหา

รายไดช้ดใชห้น้ีพนนัดว้ยการเขา้ไปพวัพนักบัการคา้ประเวณี จะเห็นไดว้่าเกมพนนัทายผลฟุตบอลนั้นเป็น

ทั้งตวัปัญหาและยงัเป็นตวัเร่งให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆตามมาอย่างมิอาจหลีกเล่ียง และหากพิจารณาใน

ภาพรวมจะพบว่า เกมพนนัประเภทน้ียงัส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการผลิต (productivity) 

ของประเทศอีกดว้ย 

มีหลายคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทายผลฟุตบอลท่ีสงัคมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งขบคิดเพื่อนาํไปสู่

การแกปั้ญหาการเล่นพนนัประเภทน้ี อาทิเช่น เหตุใดการพนนัทายผลฟุตบอลจึงเป็นท่ีนิยมและแพร่ขยาย

อย่างรวดเร็ว? เพราะเหตุใดจาํนวนนกัพนนัทายผลฟุตบอลจึงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้งท่ีมีตวัอย่างไม่นอ้ยท่ี
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แสดงใหเ้ห็นถึงหายนะของผูท่ี้เป็นหน้ีพนนัฟุตบอล? สาเหตุใดคือตวักระตุน้ให้คนสนใจท่ีจะเล่นพนนัทาย

ผลฟุตบอล? เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามงานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมพนัน

ทายผลฟุตบอลนั้นมีไม่มากนกั ยิ่งกว่านั้นงานวิจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาระบบโครงสร้างและรูปแบบ

ของเกมพนันหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือมุ่งศึกษาทางด้านอุปทาน (Supply) โดยค่อนข้างละเลยท่ีจะให้

ความสําคญัในการศึกษาถึงสาเหตุและปัจจยัของความตอ้งการเล่นพนันหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือศึกษา

ทางดา้นอุปสงค ์(Demand) ส่งผลใหง้านวิจยัเหล่าน้ีไม่สามารถตอบคาํถามท่ีถูกสังคมตั้งไวด้งัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงมุ่งคน้ควา้ศึกษาดา้นอุปสงคเ์ป็นสาํคญั ทั้งน้ีเพราะตอ้งการท่ีจะรู้ถึงสาเหตุและปัจจยัท่ี

แทจ้ริงของการตดัสินใจเขา้สู่ตลาดเกมพนนัทายฟุตบอลของนักเล่นพนนั รวมไปถึงเหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้

นกัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลส่วนใหญ่ยงัคงดาํรงอยูใ่นตลาดเกมพนนัประเภทน้ี ทั้งท่ีประสบภาวะการณ์เสีย

พนนัมาโดยตลอด แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาทางดา้นอุปทานคือรูปแบบและโครงสร้างของตลาดพนนัทาย

ผลฟุตบอล ก็มิไดถู้กละเลยในงานวิจยัช้ินน้ี ทั้งน้ีเป็นเพราะปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั

อย่างอินเทอร์เน็ตเขา้ผสมผสานกบัการเล่นพนันทายผลฟุตบอล จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบ

โครงสร้างของตลาดเกมพนนัประเภทน้ีว่ามีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่เม่ือเทียบกบัรูปแบบท่ีเป็นอยูเ่ดิมใน

อดีต  

เพื่อสร้างความชัดเจนจึงตอ้งเน้นย ํ้าว่า งานศึกษาวิจัยช้ินน้ีมิได้มุ่งเพื่อตอบคาํถามว่า ท่ีสุดแลว้

ประเทศไทยควรมีร้านใหบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลถูกกฎหมายหรือไม่ และมิไดใ้หค้วามสาํคญัมากนกักบั

ความเห็นท่ีวา่ ควรหรือไม่ควรท่ีจะทาํใหก้ารพนนัทายผลฟุตบอลเป็นส่ิงถูกกฎหมาย รวมไปถึงจาํนวนผูเ้ล่น

พนนัและปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในตลาดพนนัทายผลฟุตบอล  

ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงรูปแบบเกมพนันทายผลฟุตบอล จากนั้นจะเป็นรายละเอียดในเร่ืองของ

โครงสร้างธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอล ในส่วนน้ีจะประกอบไปดว้ยโครงสร้างของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพนนัทาย
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ผลฟุตบอลหรือเจา้มือพนนั โครงสร้างของผูรั้บบริการพนนัทายผลฟุตบอลหรือผูเ้ล่นพนนั และเหตุผลของ

การเขา้สู่ตลาดพนันทายผลฟุตบอล ในส่วนท่ีสามจะกล่าวถึงรายละเอียดในการประเมินวงเงินพนันท่ี

หมุนเวียนอยูใ่นธุรกิจเกมพนนัประเภทน้ี ส่วนถดัไปจะเป็นเร่ืองของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเกมพนนัทายผล

ฟุตบอล ในมิติต่างๆ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง จากนั้นจะเป็นบทวิเคาระห์ซ่ึงจะรวมไปถึงการ

วิเคราะห์ทิศทางและแนวโนม้ของตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอลในประเทศไทย และในส่วนสุดทา้ยจะเป็น

ขอ้เสนอเบ้ืองตน้เพื่อเป็นทางออกในการแกปั้ญหาการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในสงัคมไทย 

 

2. รูปแบบเกมพนันทายผลฟุตบอล: ความสนุกเจอืความหายนะ  

รูปแบบเกมพนนัทายผลฟุตบอลในประเทศไทยแบ่งได ้ 2 ประเภทดว้ยกนั คือหน่ึง ประเภทบอล

เด่ียว และสอง ประเภทบอลชุด 

ประเภทบอลเดี่ยว หมายถึง ผูเ้ล่นพนนัจะเล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นคู่ๆ โดยผลได ้– เสียพนนัของ

แต่ละคู่แข่งขนัจะไม่เช่ือมโยงต่อกนั ผูเ้ล่นพนนัมีสิทธิท่ีจะเลือกเล่นพนนัก่ีคู่ก็ได ้เงินพนนัท่ีจะไดห้รือเสีย

พนันในแต่ละคู่แข่งขนันั้น ข้ึนกบัอตัราต่อรองระหว่างทีมคู่แข่งขนัท่ีเป็นต่อกบัทีมท่ีเป็นรอง อตัราขั้นตํ่า

ของเงินเดิมพนัโดยทัว่ไปมกัไม่ตํ่ากวา่ 500 บาทต่อหน่ึงคู่แข่งขนั   

ประเภทบอลชุด  ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกหลายช่ือแตกต่างกนัไปเช่น “บอลสเตป็” “บอลพวง”  หรือ “บอล

โยง”  (เรียกกนัมากท่ีอาํเภอหาดใหญ่) หมายถึง  ผูเ้ล่นพนนัจะตอ้งเล่นพนนัแต่ละชุดไม่ตํ่ากว่า 3 คู่แข่งขนั 

โดยท่ีผูเ้ล่นพนนัจะไดพ้นนัก็ต่อเม่ือ  เล่นพนนัถูกทุกคู่ต่อหน่ึงชุด ถา้ผิดคู่ใดคู่หน่ึงถือว่าเสียพนนั จากการ

สัมภาษณ์ผูใ้ห้บริการเกมพนนัทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุดรายหน่ึง ซ่ึงทาํธุรกิจพนันประเภทน้ีมานาน

กว่า 20 ปี พบว่า เกมพนนัประเภทบอลชุดเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในหมู่นกัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลชาวไทยราวปี 

พ.ศ. 2535 หรือ 2 ปีให้หลงัจากท่ีเกมพนันประเภทบอลเด่ียวเป็นท่ีนิยม ในช่วงเร่ิมแรกเกมพนันประเภท

บอลชุดไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก และท่ีผูเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอลหันมาให้ความสนใจก็เพราะว่า ไดเ้สียเงิน
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พนนัไปมากแลว้กบัเกมพนนัประเภทบอลเด่ียว ส่งผลให้ผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่มีทุนทรัพยไ์ม่เพียงพอในการ

วางเงินเดิมพนัในหลายๆคู่แข่งขนั เพราะวงเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งวางเดิมพนัในแต่ละคู่แข่งขนัคือ 500 – 1,000 

บาท ในขณะท่ีวงเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งวางเดิมพนัในประเภทบอลชุดคือ 50 – 100 บาทต่อหน่ึงชุด 

ในยุคแรกๆของเกมพนนัประเภทบอลชุด เจา้มือหรือผูใ้ห้บริการพนนัทายผลฟุตบอลจะออกโพย

รายช่ือของคู่แข่งขนัเพื่อให้ผูเ้ล่นพนันไดเ้ลือกว่าจะวางเดิมพนัก่ีชุด และชุดละก่ีคู่แข่งขนั ซ่ึงผูเ้ล่นพนัน

จะตอ้งเลือกเล่นพนนัอยา่งนอ้ย 3 คู่ต่อหน่ึงชุดดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยผูเ้ล่นพนนัสามารถเลือกเล่นพนนัได้

วา่ทีมใด ระหวา่งทีมเจา้บา้น (ทีมท่ีมีช่ือข้ึนก่อนในโพยรายช่ือ) หรือทีมผูม้าเยอืนจะเป็นผูช้นะ หรือเลือกเล่น

พนันว่า ผลการแข่งขนัจะจบลงท่ีผลเสมอกนั เน่ืองจากผลพนันหรือผลการแข่งขนัสามารถออกผลได ้3 

รูปแบบคือ ทีมเจา้บา้นชนะ ทีมผูม้าเยือนชนะ หรือผลเสมอกนั ดังนั้นกลุ่มนักเล่นพนันทายผลฟุตบอล

จาํนวนหน่ึง จะเรียกโพยพนนัในลกัษณะน้ีวา่ “โพยสามหน้า” รูปแบบของโพยสามหนา้มีลกัษณะดงัน้ี 

 

ภาพที ่1: โพยพนนัทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุดในยคุแรก 

ทีมเจา้บา้น ชนะ เสมอ ชนะ ทีมเยอืน 

ก    A 

ข    B 

ฃ    C 

ค    D 

ฅ    E 

ฆ    F 

ง    G 

จ    H 

ฉ    I 

ช    J 
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 ทายถูก 8 คู่ 1 จ่าย 200  ทายถูก 7 คู่ 1 จ่าย 160  ทายถูก 6 คู่ 1 จ่าย 85 
 ทายถูก 5 คู่ 1 จ่าย 40  ทายถูก 4 คู่ 1 จ่าย 20  ทายถูก 3 คู่ 1 จ่าย 10 
 ถา้เลือก 5 คู่ข้ึนไปแลว้ทายผดิหมดทุกคู่ คืนเงินท่ีเล่นพนนั ราคาน้ีไม่รวมทุน 
ทีม่า: (ดดัแปลงมา) พินิต, 2546 

  

 ในขณะเดียวกนั เจา้มือผูใ้หบ้ริการพนนัประเภทบอลชุดบางราย อาจมีขอ้เสนอพิเศษเพื่อดึงดูดความ

สนใจของลูกคา้พนันเช่น เลือกเล่นพนัน 8 คู่ ทายผลผิดคู่เดียว อตัราต่อรองคือ 1 จ่าย 20 แต่ถา้ทายผลผิด

หมดทุกคู่ อตัราต่อรองคือ 1 จ่าย 5 หรือเลือกเล่นพนนั 6 คู่ ทายผลผดิคู่เดียว อตัราต่อรองคือ 1 จ่าย 10 แต่ถา้

ทายผลผิดหมดทุกคู่ ผูเ้ล่นพนนัจะไดรั้บเงินคืนเต็มจาํนวน อย่างไรก็ตามโพยสามหนา้หรือโพยบอลชุดใน

ลกัษณะน้ี มีใหบ้ริการอยูใ่นตลาดพนนัทายผลฟุตบอลไดไ้ม่นานก็เปล่ียนรูปแบบ สาเหตุหลกัก็เพราะเจา้มือ

ผูใ้หบ้ริการพนนัรับความเส่ียงสูงและประสบปัญหาขาดทุน ทั้งน้ีเป็นเพราะผูเ้ล่นพนนัหลายรายมกัเลือกเล่น

พนนัหลายชุดในวงเงินพนนัท่ีเท่ากนัทุกชุด โดยเลือกเล่นพนนัชุดละ 3 คู่แข่งขนัและเลือกคู่แข่งขนัท่ีผลการ

แข่งขนัค่อนขา้งจะคาดการณ์ไดง่้าย 2 คู่และอีกหน่ึงคู่แข่งขนัท่ีคาดการณ์ผลการแข่งขนัไดย้ากสลบักนัไป 

ส่งผลใหโ้อกาสท่ีผูเ้ล่นพนนัจะไดเ้งินพนนัมีมากข้ึน และเงินพนนัท่ีไดต่้อหน่ึงชุดก็มากเพียงพอท่ีจะคลอบ

คลุมเงินเดิมพนัท่ีวางเดิมพนัในชุดท่ีเสียพนนั ดงันั้นเพื่อลดความเส่ียงของเจา้มือผูใ้หบ้ริการพนนั ทางเจา้มือ

พนนัจึงมีการปรับรูปแบบบอลชุด โดยใชอ้ตัราต่อรองของแต่ละคู่แข่งขนัเป็นอตัราเดียวกนักบัประเภทบอล

เด่ียวกล่าวคือ อตัราต่อรองแบบสามหนา้หรือแบบ ทีมเจา้บา้นชนะ ทีมเยอืนชนะ หรือผลเสมอ ถูกยกเลิกไป 

 กล่าวไดว้่าในยุคต่อมาของการเล่นพนันประเภทบอลชุด ผูเ้ล่นยงัคงถูกกาํหนดให้ตอ้งเลือกเล่น

พนันอย่างน้อย 3 คู่แข่งขนัต่อหน่ึงชุดเช่นเดียวกบัในยุคแรก หากแต่อตัราต่อรองพนันในยุคต่อมามีเพียง

ประเภทเดียวคือ อิงกบัอตัราต่อรองประเภทบอลเด่ียว อตัราต่อรองประเภทสามหน้า หรืออตัราต่อรอง

ประเภทเลือกทายผล 6 คู่แข่งขนั หากทายผลผิดหมด ผูเ้ล่นจะไดเ้งินท่ีวางเดิมพนัคืน ฯลฯ อตัราต่อรองใน

ลกัษณะเหล่าน้ีถูกยกเลิกแทบทั้งส้ิน ผูเ้ล่นพนนัประเภทบอลชุดในยุคน้ี จะไดเ้งินพนนัต่อเม่ือทายผลพนนั
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ถูกทุกคู่ และจะไดพ้นนัมากข้ึนหากผูเ้ล่นเลือกเล่นพนนัหลายคู่แข่งขนัมากข้ึนในหน่ึงชุด เพราะเงินรางวลัจะ

ถูกคิดทบตน้คู่ต่อคู่ อยา่งไรก็ตามเจา้มือผูใ้ห้บริการพนนัยงัคงมีมาตรการในการลดภาระความเส่ียงจากการ

ขาดทุน ดว้ยการกาํหนดจาํนวนคู่แข่งขนัสูงสุดท่ีผูเ้ล่นพนนัสามารถวางเดิมพนัต่อหน่ึงชุดเอาไว ้กล่าวคือ ผู ้

เล่นพนนัสามารถเลือกเล่นพนนัไดไ้ม่เกิน 7-10 คู่แข่งขนัต่อหน่ึงชุด ทั้งน้ีข้ึนกบัเจา้มือพนนัแต่ละราย เจา้มือ

ท่ีมีเงินทุนสาํรองไวม้าก กอ็าจกาํหนดไวท่ี้อตัราการเลือกเล่นพนนัไดไ้ม่เกิน 10 คู่แข่งขนัต่อหน่ึงชุด ในขณะ

ท่ีเจา้มือรายเล็กลงมาอาจกาํหนดไวท่ี้ผูเ้ล่นพนันสามารถเล่นพนันไดไ้ม่เกิน 7 หรือ 8 คู่แข่งขนัต่อหน่ึงชุด 

ยิง่กว่านั้นเจา้มือพนนัส่วนใหญ่ยงักาํหนดวงเงินท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินรางวลัไวไ้ม่เกิน 100,000 บาทต่อหน่ึง

ชุดอีกดว้ย รูปแบบของโพยพนนัประเภทบอลชุดในยคุต่อมามีรูปแบบดงัน้ี 

ภาพที ่2: โพยรับเล่นพนนับอลชุดยคุปัจจุบนั 

ราคา ทีมเจา้บา้น อตัราต่อรอง ทีมเยอืน ราคา 

1.9 ก ป -10 A 1.9 

2 ข 1-5 B 1.8 

1.8 ฃ 1 C 2 

2 ค ป D 1.8 

1.8 ฅ ส E 2 

ท่ีมา: (ดัดแปลงมา) ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อพลเมือง  (http://www.tcijthai.com/investigative-
story/1268 วนัท่ี 15 ก.พ. 2555)  
 

“...สมัยก่อนบอลชุดเป็นแบบสามหน้าคือ ให้เล่นชนะ เสมอ แพ้ อยู่ไม่นานเพราะเจ้ามือขาดทุน เจ๊งหมด 

ตอนเปิดใหม่ๆเจ้ามือแข่งกันน่าดู เจ้ามือบางรายเปิดแบบแปลกๆ เช่น เลือกเล่นเจ็ดคู่ เล่นผิดหมดได้ทอง

เส้นนึง แต่ต้องผิดหมดน่ะ ถ้าดันถกูคู่เดียวจบเลย...เอาเข้าจริงคนกเ็ล่นไม่เยอะเท่าไหร่หรอก พวกท่ีมาเล่นก็

พวกท่ีเจ็บมาจากบอลเด่ียว อยากเล่นหลายคู่แต่เงินไม่พอถ้าเล่นแบบบอลเด่ียว พอมีแบบบอลชุดกเ็อาสิ เล่น
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น้อยแต่ได้เล่นทุกคู่ท่ีอยากเล่น....คือจะให้ลดบอลเด่ียวแบบไปรับเล่นตํา่กว่าคู่ละห้าร้อย มันไม่ไหวหรอก 

แค่นีเ้จ้ามือกไ็ม่ได้อะไรมากแล้ว... 

พอบอลชุดเปล่ียนมาเป็นแบบปัจจุบัน คราวนีช้อบท้ังสองฝ่าย ฝ่ายเจ้ามือกช็อบ ไม่เส่ียง กาํไรกดี็ ผู้ เล่นก็

ชอบเพราะชุดนึงวางเงินเล่นไม่มาก ถ้าถกูหมดกไ็ด้หลายต่ออยู่.....” (ส่วนหน่ึงของบทสัมภาษณ์ผูใ้หบ้ริการ

พนนัประเภทบอลชุด ซ่ึงขอ้มูลสอดคลอ้งกบัท่ีกล่าวขา้งตน้) 

 

3. โครงสร้างของธุรกจิพนันทายผลฟุตบอล: หายนะทีล่งตวั 

 โครงสร้างของตลาดพนนัทายผลฟุตบอลของไทยมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหลายประเทศในภูมิภาค

เอเชีย ไม่วา่จะเป็น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง (จีน) สิงคโปร์ เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้โครงสร้างตลาดพนนั

ทายผลฟุตบอลประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ หน่ึง กลุ่มผูใ้หบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลหรือเจา้มือพนนั และ

สอง กลุ่มผูรั้บบริการพนนัทายผลฟุตบอลหรือผูเ้ล่นพนนั โดยตวัเช่ือมระหว่างบุคคลทั้ง 2 กลุ่มน้ีคือ “อัตรา

ต่อรอง” 

  

3.1 อตัราต่อรอง: กระดูกสันหลงัของเกมพนันทายผลฟุตบอล 

  อตัราต่อรองสําหรับตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอลทัว่โลกแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ 

อตัราต่อรองแบบยโุรป (European style) และอตัราต่อรองแบบเอเชีย (Asian style) 

  อตัราต่อรองแบบยโุรปประกอบไปดว้ยหลากหลายรูปแบบของการใหบ้ริการพนนัทายผล เช่น การ

ทายผลการแข่งขนัเม่ือการแข่งขนัส้ินสุด (correct score form) การทายผลการแข่งขนัคร่ึงแรก/ คร่ึงหลงั 

(half time/ full time form) การทายผลผูท้าํประตูเป็นคนแรกของเกมการแข่งขนั (first score form) เป็น

ตน้ แต่อตัราต่อรองท่ีถือเป็นอตัราต่อรองหลกัของอตัราต่อรองแบบยโุรปคือ ทีมเจา้บา้นชนะ-ผลเสมอ

กนั-ทีมเยอืนชนะ (Home- Draw – Away form) ยกตวัอยา่งเช่น ทีม ก. แข่งกบัทีม ข. โดยมีอตัราต่อรอง 
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ทีมเจา้บา้นชนะ (2/7) ผลเสมอกนั (10/3) ทีมเยอืนชนะ (8/1) หมายความว่า หากผูเ้ล่นพนนัวางเดิมพนั 7 

บาท ขา้งทีม ก. และผลการแข่งขนัปราฏว่าทีม ก. ชนะ ผูเ้ล่นพนนัจะไดเ้งินพนนั 2 บาทไม่รวมทุน หาก

ผูเ้ล่นวางเดิมพนั 3 บาท ท่ีผลเสมอกนั และเม่ือส้ินสุดการแข่งขนัแลว้ผลออกมาเสมอกนัจริง ผูเ้ล่นพนนั

จะไดเ้งินพนนั 10 บาทไม่รวมทุน และหากผูเ้ล่นพนนัวางเดิมพนั 1 บาท ขา้งทีม ข. และผลการแข่งขนั

ปรากฏวา่ทีม ข. ชนะ ผูเ้ล่นพนนัจะไดเ้งินพนนั 8 บาทไม่รวมทุน 

  อตัราต่อรองแบบเอเชียหรือท่ีเรียกกนัว่า “เอเช่ียนแฮนดิแคป (Asian Handicap)” อตัราต่อรองใน

ลกัษณะน้ีดดัแปลงมาจากอตัราต่อรองแบบยุโรป โดยการคาํนวณความเป็นไปไดข้องผลการแข่งขนัท่ี

น่าจะเกิดข้ึน จากการศึกษาพบว่า อตัราต่อรองแบบเอเช่ียนแฮนดิแคปมีตน้กาํเนิดมาจากนักเล่นพนัน

ทายผลฟุตบอลท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศอินโดนีเซีย ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ตลาดรับเล่น

พนันทายผลฟุตบอลของอินโดนีเซียถือเป็นตลาดพนันทายผลฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคน้ี อตัรา

ต่อรองแบบเอเช่ียนแฮนดิแคปของแต่ละคู่แข่งขนั จะถูกกาํหนดราคามาจากเจา้มือผูใ้หบ้ริการพนนัทาย

ผลฟุตบอลในอินโดนีเซีย จากนั้นจะมีการกระจายอตัราต่อรองเหล่าน้ีไปยงัเจา้มือพนนัรายอ่ืนๆท่ีอาศยั

อยู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย แต่หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้ตลาดพนันทายผล

ฟุตบอลของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ก้าวข้ึนมาเป็นผูน้ําตลาดแทนตลาดพนันทายผลฟุตบอล

อินโดนีเซีย  

  อตัราต่อรองในรูปแบบน้ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่นกัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลชาวเอเชียไม่

เวน้แมแ้ต่นักพนันชาวไทย เจา้มือรายหน่ึงในกรุงเทพฯซ่ึงถือเป็นเจา้มือในระดบัใหญ่ติดอนัดบัตน้ๆ 

ของประเทศประมาณการไวใ้นปี พ.ศ. 2540 ว่า ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในตลาดพนนัฟุตบอลของไทย

เทียบไดป้ระมาณร้อยละ 10 ของปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในตลาดพนนัทายผลฟุตบอลแถบเอเชียเท่านั้น 

  อตัราต่อรองแบบเอเช่ียนแฮนดิแคปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ หน่ึง ส่วนต่างของประตูรวม 

(Score)  และสอง ราคาต่อรอง ส่วนต่างของประตูรวมคือ ผลต่างของจาํนวนประตูท่ีแต่ละฝ่ายทาํประตู
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ไดใ้นหน่ึงคู่การแข่งขนั ในขณะท่ีราคาต่อรองคือ อตัราท่ีนาํมาคิดคาํนวณเงินพนนัได ้– เสียของแต่ละคู่

แข่งขนั 

  

 ตารางที ่1 แสดงตวัอยา่งอตัราต่อรองในส่วนต่างของประตูรวมและผลไดเ้สียพนนั 

  

อตัราต่อรอง ผู้เล่นทมีต่อได้พนัน ผู้เล่นทมีรองได้พนัน 
เสมอควบคร่ึง  (= ,½) ทีมท่ีเป็นต่อชนะ ทีมท่ีเป็นรองชนะ  แต่หากผลแข่งขนัเสมอ

กนั  ผูเ้ล่นทีมรองไดพ้นันคร่ึงหน่ึงของเงิน
ท่ีไดพ้นนั 

คร่ึงลกู  (½ ) ทีมท่ีเป็นต่อชนะ ผลแข่งขนัเสมอหรือทีมท่ีเป็นรองชนะ 
คร่ึงควบลกู (½  , 1) ทีมท่ีเป็นต่อชนะโดยผลต่างของประตูต้อง

มากกวา่  1  ลูก  หากผลต่างของประตูต่างกนั
แค่ 1 ลูก ผูเ้ล่นทีมต่อจะไดพ้นนัคร่ึงหน่ึงของ
เงินท่ีไดพ้นนั 

ผลแข่งขนัเสมอหรือทีมท่ีเป็นรองชนะ 

หน่ึงลกู (1) ทีมท่ีเป็นต่อชนะโดยผลต่างของประตูต้อง
มากกวา่ 1 ลูก  หากผลต่างของประตูเท่ากบั 1 
ลกู ไม่มีผูไ้ดห้รือเสียพนนั 

ผลแข่งขนัเสมอหรือทีมท่ีเป็นรองชนะ 

หน่ึงลูกควบหน่ึงลูกคร่ึง  
(1, 1½) 

ทีมท่ีเป็นต่อชนะโดยผลต่างของประตูตอ้งไม่
นอ้ยกวา่  2 ลกู 

ผลแข่งขนัเสมอหรือทีมท่ีเป็นรองชนะ  แต่
หากทีมท่ีเป็นรองแพแ้ต่ผลต่างของประตู
นอ้ยกว่า  2  ลูก  ผูเ้ล่นทีมรองไดพ้นัน
คร่ึงหน่ึงของเงินท่ีไดพ้นนั 

หน่ึงลกูคร่ึง  (1½) 
 

ทีมท่ีเป็นต่อชนะโดยผลต่างประตูตอ้งไม่น้อย
กวา่  2  ลกู 

ผลแข่งขันเสมอหรือทีมท่ีเป็นรองชนะ  
และกรณีท่ีทีมท่ีเป็นรองแพแ้ต่ผลต่างประตู
นอ้ยกวา่  2  ลกู 

หน่ึงลูกคร่ึง  ควบสองลูก 
(1½ , 2) 

ทีมท่ี เป็นต่อชนะโดยผลต่างประตูจะต้อง
มากกวา่  2  ลูก  หากผลต่างประตูต่างกนัแค่  2  
ลูก  ผูเ้ล่นทีมต่อจะไดพ้นันคร่ึงหน่ึงของเงินท่ี
ไดพ้นนั 

ผลแข่งขันเสมอหรือทีมท่ีเป็นรองชนะ  
และกรณีท่ีทีมท่ีเป็นรองแพแ้ต่ผลต่างประตู
นอ้ยกวา่  2  ลกู 

สองลกู  (2) ทีมท่ี เป็นต่อชนะโดยผลต่างประตูจะต้อง
มากกวา่  2  ลูก  หากผลต่างประตูเท่ากบั  2  ลูก  
ไม่มีผูไ้ดห้รือเสียพนนั 

ผลแข่งขันเสมอหรือทีมท่ีเป็นรองชนะ  
และกรณีท่ีทีมท่ีเป็นรองแพแ้ต่ผลต่างประตู
นอ้ยกวา่  2  ลกู 
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ตารางที ่2 แสดงอตัราต่อรองในส่วนของราคาต่อรองและจาํนวนเงินได ้– เสีย พนนั 

  

  จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่าราคาอตัราต่อรอง (ในคอลมัน์ท่ี 1) ท่ีเจา้มือระบุให้กบัผูเ้ล่นในแต่ละคู่

แข่งขนันั้น เป็นอตัราต่อรองของผูเ้ล่นท่ีเลือกจะวางเดิมพนัขา้งทีมท่ีเป็นรอง แต่หากผูเ้ล่นตอ้งการวาง

เดิมพนัขา้งทีมท่ีเป็นต่อจะตอ้งปรับราคาอตัราต่อรองใหเ้ป็นไปตามตาราง ยกตวัอยา่งเช่น ในราคาอตัรา

ต่อรองท่ีเสมอกนั (=) ผูเ้ล่นพนนัทั้งสองฝ่ายวางเงินเดิมพนัในอตัราเท่ากนัท่ี 10 บาท ผูเ้ล่นพนนัท่ีเลือก

วางเดิมพนัขา้งทีมท่ีเป็นรองจะไดห้รือเสียพนนัในอตัราเท่ากนัคือ 10 บาท ในขณะท่ีผูเ้ล่นพนนัท่ีเลือก

วางเดิมพนัขา้งทีมท่ีเป็นต่อ จะตอ้งปรับราคาอตัราต่อรอง นัน่หมายความว่า เงินพนนัท่ีไดห้รือเสียพนนั

จะมีอตัราท่ีไม่เท่ากนักล่าวคือ ถา้ไดพ้นนั ผูเ้ล่นพนนัจะไดเ้งินพนนัเพียง 8 บาท แต่ถา้เสียพนนั ผูเ้ล่น

พนนัจะเสียเงินพนนัในอตัรา 10 บาท จะเห็นไดว้า่เกิดส่วนต่างระหวา่งเงินได ้– เสียพนนัในกรณีท่ีผูเ้ล่น

พนนัวางเดิมพนัขา้งทีมต่อไดพ้นนักล่าวคือ ผูเ้ล่นพนนัขา้งทีมต่อจะได ้8 บาท ในขณะท่ีผูเ้ล่นพนนัขา้ง

ทีมรองจะเสีย 10 บาท เกิดส่วนต่าง 2 บาท แต่ถา้เป็นกรณีท่ีผูเ้ล่นพนันขา้งทีมรองไดพ้นัน เงินพนัน

จาํนวน 10 บาทจากผูเ้ล่นพนนัขา้งทีมต่อจะถูกโอนไปให้ผูเ้ล่นพนนัขา้งทีมท่ีเป็นรอง ในกรณีน้ีไม่เกิด

อตัราต่อรอง อตัราสาํหรับผูเ้ล่น
ทีมต่อ 

ผูเ้ล่นพนนัเดิมพนัขา้งทีมต่อใน
อตัรา 10  บาท 

ผูเ้ล่นพนนัเดิมพนัขา้งทีมรอง 
ในอตัรา 10  บาท 

 ได ้ เสีย ได ้ เสีย 
 

ลบ 5:4 (-5:4) เสมอ 10 บาท 10 บาท 8  บาท 10  บาท 
 

ลบ 10 : 9  (-10 : 9) 10 : 9 9 บาท 10  บาท 9  บาท 10  บาท 
 

เสมอ  (=) 5 : 4 8  บาท 10  บาท 10  บาท 10  บาท 
 

บวก  10 : 9  (+10 : 9) 11 : 8 8  บาท 11  บาท 10  บาท 9  บาท 
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ส่วนต่างของเงินได ้– เสียพนนั ในวงการเกมพนนัทายผลฟุตบอลจะเรียกส่วนต่างของราคาต่อรองหรือ

ส่วนต่างของเงินได ้– เสียพนนัวา่ “ค่านํา้” หรือ “ค่านํา้จิม้”   

 

3.2 เจ้ามือผู้ให้บริการพนันทายผลฟุตบอล: ตัวจักรด้านอุปทาน 

โครงสร้างของเจา้มือพนนัหรือผูใ้หบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอล แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดงัน้ี 

  ยุคเร่ิมแรก: เจา้มือพนนัในยคุน้ีจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีใหบ้ริการพนนัทายผลประเภทบอล

เด่ียว และกลุ่มใหบ้ริการพนนัทายผลประเภทบอลชุดหรือทั้งสองประเภท 

  กลุ่มท่ีใหบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลเฉพาะประเภทบอลเด่ียว จะใชโ้ทรศพัทเ์ป็นเคร่ืองมือสาํคญัใน

การติดต่อกับลูกคา้พนันเพื่อให้บริการพนัน ผูเ้ล่นพนันประเภทบอลเด่ียวส่วนใหญ่ ไม่จาํเป็นตอ้ง

วางเงินเดิมพนัเป็นเงินสด ในวงการพนันทายผลฟุตบอลเรียกว่า “การเล่นแบบเครดิต” ดงันั้นเจา้มือ

พนันในกลุ่มน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีสถานท่ีให้บริการพนันเป็นหลกัแหล่ง หรือท่ีกลุ่มเจา้มือพนันทายผล

ฟุตบอลเรียกกนัว่า “ไม่ต้องมีหน้าร้าน” ในขณะท่ีกลุ่มเจา้มือท่ีให้บริการพนนัทายผลประเภทบอลชุด 

หรือให้บริการพนนัทายผลทั้งสองประเภท จาํเป็นตอ้งมีหนา้ร้านหรือท่ีให้บริการพนนัเป็นหลกัแหล่ง

ชดัเจน ทั้งน้ีเพราะการวางเงินเดิมพนัทายผลพนนัประเภทบอลชุดนั้น ผูเ้ล่นพนนัจาํตอ้งวางเงินเดิมพนั

เป็นเงินสด เจา้มือผูใ้หบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลมกัถูกเรียกกนัในวงการพนนัวา่ “โต๊ะพนันบอล” 

 

 

 

 

 ภาพที ่3: โครงสร้างธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอล 

 
               ในประเทศ             ต่างประเทศ 
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               โตะ๊พนนับอล          โตะ๊พนนับอล        โตะ๊พนนับอล      โตะ๊พนนับอล                      โต๊ะพนนับอลใน 

                   ระดบัเลก็  ระดบักลาง            ระดบักลาง           ระดบัใหญ่                          ฮ่องกง  มาเลเซีย 

                      ค่อนเลก็                 ค่อนใหญ่        สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ฯลฯ 

  

 

 ภาพท่ี 3 แสดงถึงโครงสร้างของธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี เม่ือผูเ้ล่นพนันเล่น

พนันกับโต๊ะพนันทายผลฟุตบอล เจา้มือในแต่ละระดับโต๊ะพนันจะจับคู่วงเงินเดิมพนัของแต่ละคู่

แข่งขนั วงเงินส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่จะถูกถ่ายไปยงัเจา้มือโตะ๊พนนับอลท่ีมีระดบัใหญ่กว่า ทั้งน้ีเพื่อเป็น

การลดภาระความเส่ียงท่ีเจา้มือในแต่ละระดบัตอ้งแบกรับไว ้ยกตวัอย่างเช่น คู่แข่งขนัระหว่างทีม ก. 

และทีม ข. มีวงเงินเดิมพนัจากผูเ้ล่นพนันท่ีเดิมพนัขา้งทีม ก. 200 บาท และขา้งทีม ข. 100 บาท

ตามลาํดบั เจา้มือโต๊ะพนนับอลในระดบัเลก็จะจบัคู่วงเงินเดิมพนั นัน่หมายความว่าจะมีเงินเดิมพนัขา้ง

ทีม ก. เหลืออยูอี่ก 100 บาท เจา้มือโตะ๊พนนับอลระดบัเลก็น้ีมีสองทางเลือกในการบริหารจดัการเงินเดิม

พนั 100 บาทน้ีคือ ทางเลือกที่หน่ึง รับไวเ้องทั้งจาํนวนหรือส่วนหน่ึง ทางเลือกน้ีแสดงให้เห็นว่า เจา้มือ

พนันตอ้งการท่ีจะเดิมพนัขา้งทีม ข. และทางเลือกที่สอง ส่งเงินทั้ งจาํนวนต่อไปยงัโต๊ะพนันบอล

ระดบักลางค่อนเล็ก เจา้มือในระดบักลางค่อนเล็กก็จะปฏิบติัเช่นเดียวกบัเจา้มือพนันระดบัเล็กผ่าน 2 

ทางเลือกเช่นกนั กระบวนการน้ีจะดาํเนินต่อไปเร่ือยๆจนไปส้ินสุดท่ีระดบัเจา้มือพนนัทายผลฟุตบอลท่ี

อาศยัอยูใ่นต่างประเทศ เช่น เจา้มือพนนัท่ีอาศยัอยูท่ี่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นตน้  

 การจบัคู่วงเงินเดิมพนัหรือท่ีเรียกกนัในวงการพนนัทายผลฟุตบอลว่า “การจับชน” น้ี จะก่อใหเ้กิด

ส่วนต่างระหว่างจาํนวนเงินเดิมพนัขา้งทีมต่อและจาํนวนเงินเดิมพนัขา้งทีมรองดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ส่วนต่างน้ีเองนาํมาซ่ึงรายไดข้องเจา้มือ ในขณะท่ีวงเงินเดิมพนัท่ีเหลือจากการถูกจบัคู่และถูกส่งต่อไป

ผูเ้ล่นพนนั
คนไทย 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 

7.5 

ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

3 
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ยงัโตะ๊พนนับอลท่ีมีระดบัใหญ่กวา่ เจา้มือพนนัในระดบัท่ีใหญ่กว่าโดยส่วนใหญ่จะใหค่้าตอบแทนหรือ

อาจเรียกไดว้่าเป็น “ค่าคอมมิชช่ัน (Commission)” แก่เจา้มือพนนัในระดบัเลก็ท่ีส่งเงินเดิมพนัมาให ้ซ่ึง

โดยมากจะอยูท่ี่อตัราร้อยละ 2-3 ของวงเงินเดิมพนัท่ีส่งมา จะเห็นไดว้่ารายไดข้องเจา้มือนั้นมาจากสอง

ทางท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวางเงินเดิมพนัเสียเองกล่าวคือ มาจาก “การจับชน” และ “ค่าคอมมิชช่ัน”  

 อาจกล่าวไดว้่าทางเลือกท่ีหน่ึงหรือ “การจับชน” นั้นดูจะสร้างรายไดไ้ดม้ากกว่าอีกทางเลือกหน่ึง 

แต่นัน่หมายความว่า เจา้มือพนนัท่ีเลือกทางเลือกน้ียอ่มมีภาระความเส่ียงมากกว่าการส่งเงินเดิมพนัไป

ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีเป็นเพราะเม่ือมีผลได ้– เสียพนนัเกิดข้ึน ยอ่มตอ้งมีผูไ้ดแ้ละผูเ้สียพนนั ถา้หากผูเ้สียพนนั

ขอผ่อนผนัการชาํระหน้ีพนัน เจา้มือพนันจาํตอ้งสํารองจ่ายเงินพนันให้กบัผูท่ี้ไดพ้นันไปก่อน เพราะ

เจา้มือพนนัโดยส่วนใหญ่จาํตอ้งรักษาลูกคา้นกัพนนัของตนไว ้เจา้มือพนนัรายใดขอผอ่นผนัการจ่ายเงิน

พนนัใหก้บัผูไ้ดพ้นนั ถือเป็นการทาํลายฐานลูกคา้นกัพนนัของตนโดยแท ้ 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดระดบัขนาดของโต๊ะพนนับอลมีดว้ยกนั 2 ปัจจยัคือ หน่ึง ส่วนต่างของอตัรา

ต่อรองระหวา่งทีมท่ีเป็นต่อและทีมท่ีเป็นรอง สอง ปริมาณเงินเดิมพนั 

 ส่วนต่างของอตัราต่อรองนั้นมีดว้ยกนั 5 อตัรา คือ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5 และ

ร้อยละ 3 ในส่วนของอตัราส่วนต่างร้อยละ 3 นั้นเป็นระดบัโต๊ะพนันบอลในต่างประเทศ ความหมาย

ของส่วนต่างของอตัราต่อรองสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  หากมีทีม ก. แข่งกบัทีม ข. โดยทีม ก. เป็นต่อท่ี

อตัราต่อรอง เสมอทีม ก. นัน่หมายความว่า หากผูเ้ล่นคนใดตอ้งการวางเดิมพนัทีม ก. ราคาจะปรับเป็น 

5:4 กล่าวคือ หากวางเดิมพนัทีม ก. 10 บาท ถา้ไดพ้นนัจะได ้8 บาท ถา้เสียพนนัจะเสีย 10 บาท น่ีคือโต๊ะ

พนนับอลระดบัร้อยละ 20 ถา้เป็นโตะ๊พนนับอลระดบัร้อยละ 10 ผูท่ี้วางเดิมพนัทีม ก. ถา้ไดพ้นนัจะได ้9 

บาท แต่ถา้เสียพนนัจะเสีย 10 บาท ในขณะท่ีถา้เป็นโต๊ะพนนับอลระดบัร้อยละ 7.5 ผูท่ี้วางเงินเดิมพนั

ขา้งทีม ก. และไดพ้นนัจะได ้9.25 บาท และถา้เสียพนนัจะเสีย 10 บาทเช่นกนั และถา้เป็นโต๊ะพนนับอล

ระดับร้อยละ 5 ผูท่ี้วางเดิมพนัทีม ก. และถา้ได้พนันจะได้ 9.5 บาท แต่ถา้เสียพนันจะเสียในอตัรา



18 
 

 
 

เดียวกนัคือ 10 บาท จะเห็นไดว้่า หากผูเ้ล่นพนันคนใดวางเงินเดิมพนัดว้ยจาํนวนมากๆ ย่อมตอ้งการ

ส่วนต่างของอตัราต่อรองท่ีตํ่าๆ นัน่หมายถึงตอ้งเป็นโต๊ะพนนับอลท่ีมีขนาดใหญ่จึงสามารถเสนอส่วน

ต่างของอตัราต่อรองท่ีตํ่าได ้และเช่นเดียวกนัโต๊ะพนันทายผลฟุตบอลท่ีจะสามารถให้บริการรับเล่น

พนนัดว้ยวงเงินเดิมพนัจาํนวนมากๆไดน้ั้น ยอ่มตอ้งไม่ใช่โตะ๊พนนับอลขนาดเลก็  

 ดงันั้นระดบัความใหญ่ – เลก็ของโต๊ะพนนัทายผลฟุตบอลของไทยในยคุท่ีกล่าวถึงอยูน้ี่ จึงถูกแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบัตามแผนภาพท่ี 3 โต๊ะพนนับอลขนาดใหญ่จะมีร้อยละของส่วนต่างของอตัราต่อรองท่ี

ร้อยละ 5 เรียงลาํดบัลงมาจนถึงร้อยละ 20 คือโต๊ะพนนับอลท่ีมีขนาดเลก็สุด กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า ร้อย

ละส่วนต่างของอตัราต่อรองจะแปรผกผนัในขณะท่ีปริมาณเงินเดิมพนัจะแปรผนัตรงกบัระดบัขนาด

ของโตะ๊พนนัทายผลฟตุบอล 

 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยความต่างของอตัราต่อรองระหวา่งทีมท่ีเป็นต่อและทีมท่ีเป็นรองน้ีเอง ท่ีนาํมา

ซ่ึงรายไดใ้ห้กบัเจา้มือพนนัในแต่ละระดบั แต่ก็ใช่ว่าทุกอตัราต่อรองของแต่ละเกมการแข่งขนัจะสร้าง

รายไดใ้หก้บัเจา้มือพนนัเสมอไป ทั้งน้ีข้ึนกบัผลการแข่งขนัและอตัราต่อรองของแต่ละคู่แข่งขนัดว้ย  

 ตารางท่ี 3 ขา้งล่างน้ีแสดงถึงโอกาสท่ีเจา้มือพนนัจะสามารถสร้างรายไดจ้าก “การจับชน” ระหว่าง

ส่วนต่างของอตัราต่อรองท่ีระดบัร้อยละ 20 และระดบัร้อยละ 7.5 

 
 
ตารางที ่3 แสดงตวัอยา่งอตัราต่อรองในส่วนของราคาในระดบัโตะ๊พนนับอลร้อยละ 20 และร้อยละ 7.5 

 

อตัราต่อรอง อตัราสาํหรับผู้
เล่นทีมต่อ 

ผูเ้ล่นพนนัขา้งทีมต่อ
ในอตัรา 10  บาท 

ผูเ้ล่นพนนัขา้งทีมรอง 
ในอตัรา 10  บาท 

อตัราท่ีเจา้มือไดจ้ากการจบัชนกนั 
(ในอตัราพนนั  10  บาท) 

  ได ้ เสีย ได ้ เสีย  
โต๊ะพนันบอล 
ระดบั 20% 
ลบ 5:4 (-5:4) 

 
 
เสมอ 

 
 
10 บาท 

 
 
10 บาท 

 
 
8  บาท 

 
 
10  บาท 

 
 
อาจจะได ้ 2  บาท  หรือไม่ไดเ้ลย 

ลบ 10 : 9  (-10 : 9) 10 : 9 9 บาท 10  บาท 9  บาท 10  บาท ได ้1  บาท  ในทุกกรณี 
เสมอ  (=) 5 : 4 8  บาท 10  บาท 10  บาท 10  บาท อาจจะได ้ 2  บาท  หรือไม่ไดเ้ลย 



19 
 

 
 

บวก  10 : 9  (+10 : 9) 11 : 8 8  บาท 11  บาท 10  บาท 9  บาท ได ้1  บาท  ในทุกกรณี 
โต๊ะพนันบอล 
ระดบั 7.5% 
ลบ 5:4 (-5:4) 

 
 
8.75 : 10 

 
 
10  บาท 

 
 
8.75 บาท 

 
 
8  บาท 

 
 
10  บาท 

 
 
อาจได ้0.75  บาท  หรือไม่ไดเ้ลย 

ลบ 10 : 9  (-10 : 9) 9.75 : 10 10  บาท 9.75 บาท 9  บาท 10  บาท อาจได ้0.75  บาท  หรือไม่ไดเ้ลย 
เสมอ  (=) 10: 9.75 9.25  บาท 10 บาท 10  บาท 10  บาท อาจได ้0.75  บาท  หรือไม่ไดเ้ลย 
บวก  10 : 9  (+10 : 9) 10: 8.25 8.25  บาท 10 บาท 10  บาท 9  บาท อาจได ้0.75  บาท  หรือไม่ไดเ้ลย 

 

ยุคใหม่: โครงสร้างของเจ้ามือให้บริการพนันทายผลฟุตบอลในยุคน้ี มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

โครงสร้างของเจา้มือใหบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลยคุก่อนหนา้น้ีกล่าวคือ แบ่งเป็นระดบัขั้นความใหญ่ 

– เล็กของธุรกิจโดยใชร้้อยละส่วนต่างของอตัราต่อรองเป็นตวัแบ่งเช่นกนั หากแต่เจา้มือพนันทายผล

ฟุตบอลยคุใหม่น้ีจะนาํเทคโนโลยีทางการส่ือสารคือ อินเทอร์เน็ต (Internet) เขา้มาใชใ้นการให้บริการ

การพนนั อาจเรียกเจา้มือพนนัในยคุน้ีวา่ “เจ้ามือผู้ให้บริการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์” 

วิษณุ (2554) ระบุว่า เจา้มือหรือผูใ้หบ้ริการพนนัฟุตบอลออนไลน์แบ่งได ้3 ระดบั คือ เจา้มือระดบั

ใหญ่ เจา้มือระดับกลาง และเจา้มือรายย่อย เจา้มือรายใหญ่ในประเทศไทยหรือวงการพนันทายผล

ฟุตบอลออนไลน์เรียกว่า “ระดับมาสเตอร์เอ (Master A)” มีอยู่ประมาณ 4 ราย โดยรายใหญ่ท่ีสุดใน

ปัจจุบันเป็นคนเช้ือสายมาเลเซีย ท่ีทาํธุรกิจทั้ งให้บริการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ และเปิด

ร้านอาหารซ่ึงตั้งอยูท่ี่ถนนสุขมุวิท ในกรุงเทพมหานคร  

 

ภาพที4่ : โครงสร้างผูใ้หบ้ริการทายผลฟุตบอลออนไลน์ในประเทศไทย 
 
 
 
 

 
 
 

Website พนนัฟุตบอลของต่างประเทศ 

ไทย  
(เจา้มือระดบัใหญ่) 

ประเทศอ่ืนๆ เช่น จีน 
มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย เป็นตน้ 
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                ตอ้งมีลูกคา้ท่ีเป็นเจา้มือระดบักลางค่อนเลก็อยา่งนอ้ย 20      
                                                                                                                         คน               

                                                                                                          
                 ตอ้งมีลูกคา้ท่ีเป็นเจา้มือรายยอ่ยอยา่งนอ้ย 50 
คน     

 
 
 
 

 
 

          ท่ีมา: วิษณุ, 2554 

 

จากแผนภาพท่ี 4 อธิบายไดว้่า เจา้มือรายใหญ่ของไทยจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของ website พนนั

ทายผลฟุตบอลของต่างประเทศเสียก่อน แต่กมี็เจา้มือรายใหญ่ของไทยบางรายไดร่้วมลงทุนกบันกัธุรกิจ

ชาวต่างชาติในการผลิต website พนนัทายผลฟุตบอลข้ึนเอง โดยอาศยั server ในต่างประเทศ website 

พนนัทายผลฟุตบอลของต่างประเทศมีหลาย website ให้เจา้มือรายใหญ่ของไทยสามารถเลือกเพื่อขอ

สมคัรเป็นสมาชิก แต่ website ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ website ท่ีมีช่ือว่า “sbobet” และ website น้ี

เองไดถู้กแตกยอ่ยเป็น website ลูกในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก จากการศึกษาพบว่า เจา้มือรายใหญ่

จะตอ้งมีทุนตั้งตน้ไม่ตํ่ากว่า 1,000 ลา้นบาท เพราะเจา้มือพนันรายใหญ่บางรายซ่ึงส่วนมากเป็นชาว

เอเชีย จะให้บริการพนันทายผลฟุตบอลขา้มประเทศ ดังนั้ นวงเงินตั้ งตน้หรือเงินลงทุนตั้ งต้นจึงมี

ความสาํคญัอย่างยิ่ง เพราะนัน่หมายถึงความเช่ือถือท่ีเจา้ของ website พนันทายผลฟุตบอลมีต่อเจา้มือ

คนเดินโพยบอล 

เจา้มือราย
ยอ่ย 

เจา้มือ
ระดบักลาง 

คนแจกจ่าย username 
และ password  

ระดบักลาง
ค่อนใหญ่ 

ระดบักลาง
ค่อนเลก็ 

มี website เป็น
ของตวัเอง 

ไม่มี website 
เป็นของตวัเอง 
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ระดบัใหญ่ และความเช่ือถือน้ีเองนาํมาซ่ึงระยะเวลาในการชาํระเงินได ้– เสียพนนั หรือท่ีเรียกกนัใน

วงการเจา้มือพนนัทายผลฟุตบอลวา่ “การให้เครดิต (Credit)" ระยะเวลาการใหเ้ครดิตยิง่นานเท่าไหร่ ยิง่

ง่ายต่อเจ้ามือรายใหญ่ในการบริหารจัดการเงินพนัน และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศ รวมไปถึงเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเจา้มือรายใหญ่

บางรายอาจสามารถทาํกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนไดอี้กดว้ย  

โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาในการชาํระเงินได ้– เสียพนนัระหว่างเจา้ของ website พนนักบัเจา้มือราย

ใหญ่อยู่ท่ีสัปดาห์ละ 1 คร้ัง แต่ถา้หากเจา้มือรายใหญ่รายใดไดรั้บความเช่ือถือก็อาจไดรั้บการขยาย

เครดิตการชาํระเงินได ้– เสียพนนัเป็น 2 สปัดาห์ต่อ 1 คร้ัง 

ในส่วนของกรณีประเทศไทย ดว้ยวงเงินลงทุนจาํนวนมาก ส่งผลใหเ้จา้มือรายใหญ่ของไทยมกัเป็น

กลุ่มบุคคล หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เจา้มือรายใหญ่ของไทยจะร่วมกนัลงทุนเป็นกลุ่มบุคคล โดยเจา้มือ

แต่ละรายจะแบ่งพื้นท่ีกนัในการใหบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลกระจายไปทัว่ประเทศ  

หลงัจากเจา้มือรายใหญ่ของไทยไดเ้ป็นสมาชิกของ website พนนัของต่างประเทศ ก็จะไดรั้บเครดิต

หรือจาํนวนวงเงินท่ีสามารถเล่นพนนัได ้รวมถึง username และ password จากนั้นเจา้มือรายใหญ่จะ

สร้าง website ลูกและกระจาย website พร้อมเครดิตไปใหเ้จา้มือระดบักลางท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตน  

 ในส่วนของเจา้มือระดบักลางจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่ึง เป็นเจา้มือระดบักลางค่อนใหญ่ 

และกลุ่มสอง เป็นเจา้มือระดบักลางค่อนเลก็ จากการศึกษาของวิษณุ พบว่า เจา้มือระดบักลางค่อนใหญ่

ในประเทศไทยมีอยูป่ระมาณ 10 คนในปี พ.ศ. 2554 ในขณะท่ีจาํนวนของเจา้มือในระดบักลางค่อนเลก็

มีค่อนขา้งมาก ยากต่อการประเมิน หนา้ท่ีของเจา้มือในระดบักลางก็จะทาํหนา้ท่ีคลา้ยเจา้มือในระดบั

ใหญ่คือ สร้าง website ลูกพร้อม username และ password เพื่อทาํการกระจายต่อไปยงัเจา้มือรายยอ่ยท่ี

อยู่ในเครือข่ายของตน นอกจากน้ีเจา้มือรายใหญ่ยงัจูงใจเจา้มือระดบักลางท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนใน

การสร้างฐานลูกคา้ดว้ยการใหค่้าคอมมิชชัน่ โดยทัว่ไปอตัราค่าคอมมิชชัน่อยูท่ี่ 3,000 บาทต่อวงเงินเดิม
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พนั 1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ในขณะท่ีเจา้มือรายใหญ่บางรายท่ีตอ้งการกระชบัความสัมพนัธ์

กบัเจา้มือระดบักลางค่อนใหญ่ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน เจา้มือรายใหญ่จะเสนอใหเ้จา้มือระดบักลางค่อนใหญ่

มาร่วมลงทุน และตกลงท่ีจะใหค่้าตอบแทนโดยปันจากผลกาํไร ซ่ึงโดยมากจะไม่เกินร้อยละ 75 ของผล

กาํไร 

 หากวิเคาระห์ถึงขอ้เสนอท่ีเจา้มือรายใหญ่เสนอให้กบัเจา้มือระดบักลางค่อนใหญ่ในเร่ืองของการ

แบ่งผลกาํไรท่ีกล่าวขา้งตน้จะพบว่า เจา้มือหรือผูท่ี้ให้บริการพนนัทายผลฟุตบอลนั้นค่อนขา้งมัน่ใจว่า

จะสามารถทาํกาํไรจากธุรกิจเกมพนนัประเภทน้ีได ้ซ่ึงอนุมานไดว้่า ธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลนั้นใน

ระยะยาวแล้ว ฝ่ายเจ้ามือซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการพนันมีโอกาสท่ีจะได้กาํไร ในขณะท่ีผูเ้ล่นพนันหรือ

ผูรั้บบริการพนนัมีแนวโนม้จะเป็นฝ่ายท่ีขาดทุน 

 จากการสมัภาษณ์เจา้มือระดบักลางค่อนใหญ่รายหน่ึงไดข้อ้มูลดงัน้ี 

 “.....จะว่าไปเจ้ามือระดับนี้มันแบ่งออกเป็นสามระดับน่ะคือ มีใหญ่ กลาง เลก็ ระดับใหญ่ต้องมี

เงินทุน ต้ังต้นกป็ระมาณ 100 – 300 ล้านบาท กลางก ็50 – 100 ล้านบาท ในกรุงเทพฯ กมี็สัก 30 คน

เห็นจะได้  ส่วนต่างจังหวัด จังหวัดใหญ่ๆกสั็กจังหวัดละ 2 คน ส่วนระดับเลก็น่ีเงินทุน 30 ล้านบาทก็

อยู่แล้ว... 

 เจ้ามือในกลุ่มนีท่ี้ระดับใหญ่อย่างผม ได้กาํไรเฉล่ีย 5 ล้านบาทต่อเดือน ถ้ารายเลก็ๆก ็1 ล้านบาทต่อ

 เดือน ท่ีพูดน่ีกาํไรน่ะ” (สมัภาษณ์วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555) 

 

 ในระดบัเจา้มือรายย่อยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกบัเจา้มือระดบักลางกล่าวคือ กลุ่มแรก เป็น

กลุ่มท่ีมี website ลูกเป็นของตนเอง และกลุ่มสอง เป็นกลุ่มท่ีไม่มี website ลูกเป็นของตนเอง อาจกล่าว

ไดว้า่เจา้มือท่ีมี website ลูกเป็นของตวัเองนั้นดูจะมีขนาดธุรกิจพนนัท่ีใหญ่กว่าเจา้มือท่ีไม่มี website ลูก

เป็นของตนเอง อย่างไรก็ตามโดยส่วนมากแลว้ เจา้มือรายย่อยหน่ึงรายจะมีลูกนอ้งหรือพนกังานท่ีถูก
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ว่าจา้งมาช่วยบริหารจดัการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ หน่ึง ฝ่ายเก็บผลท่ีวางเดิมพนั และ สอง ฝ่าย

แจกจ่าย username และ password ซ่ึงทาํหนา้ท่ีคลา้ยคอลเซ็นเตอร์ (call centre) ของบริษทัเอกชนทัว่ไป 

 การท่ีเจ้ามือรายย่อยจะต้องแบ่งพนักงานท่ีว่าจ้างมาช่วยบริหารจัดการออกเป็น 2 ฝ่าย ก็เพื่อ

ให้บริการพนันทัว่ถึงทุกกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะผูเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอลจาํนวนหน่ึงนิยมท่ีจะเล่นพนันใน

ระหวา่งท่ีการแข่งขนัจริงดาํเนินอยู ่ซ่ึงตอ้งการวางเดิมพนัผา่น website พนนัดว้ยตนเอง ผูเ้ล่นพนนักลุ่ม

น้ีจึงตอ้งการ username และ password เพื่อเขา้สู่ website พนนัทายผลฟุตบอลท่ีตนเองเป็นสมาชิก 

ในขณะท่ีผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลอีกจาํนวนหน่ึงตอ้งการวางเงินเดิมพนัคร้ังเดียวก่อนการแข่งขนัจะ

เร่ิม และผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีอาจไม่สะดวกในการเล่นพนนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต อาจกล่าวไดว้่าผูเ้ล่นพนนั

ทายผลฟุตบอลกลุ่มน้ีกคื็อผูเ้ล่นพนนักลุ่มเดียวกนักบัผูเ้ล่นพนนัท่ีเล่นพนนัผา่นโตะ๊พนนับอลนัน่เอง  

  หนา้ท่ีหลกัของเจา้มือรายยอ่ยท่ีมี website ลูกเป็นของตนเองก็จะคลา้ยคลึงกบัเจา้มือในระดบัท่ีสูง

กว่าคือ แจกจ่าย website พนนัฟุตบอลพร้อม username และ password ไปใหก้บัลูกคา้พนนัท่ีตอ้งการ

เล่นพนนัทายผลฟุตบอลออนไลน์ พร้อมทั้งเก็บผลการวางเดิมพนัจากลูกคา้ท่ีไม่ประสงคจ์ะเล่นพนัน

ผา่นทางออนไลน์ เพื่อมาเล่นพนนัผา่น website พนนับอลของตน ในขณะท่ีหนา้ท่ีหลกัของเจา้มือราย

ยอ่ยท่ีไม่มี website เป็นของตนเองก็คือ การแจกจ่าย username และ password ใหก้บัลูกคา้พนนัทายผล

ฟุตบอลเพ่ือเล่นพนนัผา่น website ของเจา้มือระดบักลางค่อนเลก็ท่ีตนสังกดัอยูใ่นเครือข่าย รวมไปถึง

การรวบรวมขอ้มูลเงินท่ีวางเดิมพนัจากลูกคา้ท่ีไม่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลผา่นออนไลน์ เพื่อนาํมาเล่น

พนันผ่าน website ของเจา้มือระดบักลางค่อนเล็กท่ีอยู่ในเครือข่ายเดียวกนั ค่าคอมมิชชัน่ท่ีเจา้มือ

ระดบักลางจะให้เป็นค่าตอบแทนแก่เจา้มือรายย่อย จะอยู่ท่ีอตัราประมาณร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ของ

วงเงินเดิมพนัท่ีเจา้มือรายยอ่ยส่งต่อไปยงัเจา้มือระดบักลาง  

  จากการสมัภาษณ์เจา้มือผูใ้หบ้ริการทายผลพนนัฟุตบอลในหลายระดบัพบว่า การชาํระเงินได ้– เสีย

พนนัระหว่างเจา้มือนั้น กระทาํโดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ในบางคร้ังจาํนวนเงิน
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พนันท่ีจะถูกโอนนั้นมีมากกว่า 2 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินโอนท่ีกฎหมายระบุไวว้่า ทางธนาคาร

พาณิชยจ์ะตอ้งรายงานต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซ่ึงแน่นอนวา่หากตอ้งมี

การรายงานย่อมไม่เป็นผลดีต่อเจา้มือพนัน เพราะเจา้มือพนันทายผลฟุตบอลทั้งหลายย่อมกลวัการ

ตรวจสอบ ปัญหาดงักล่าวน้ีแกไ้ขโดยการโอนเงินพนนัในแต่ละคร้ังใหไ้ม่เกิน 2 ลา้นบาท และโอนเงิน

หลายๆคร้ังเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบ ซ่ึงเจา้มือพนนัหลายรายยืนยนัตรงกนัว่า ผูท่ี้คอยอาํนวยความ

สะดวกในการโอนเงินน้ีก็คือ ผูจ้ดัการธนาคารในแต่ละสาขาท่ีเจา้มือแต่ละรายใชบ้ริการอยู ่ ยิ่งกว่านั้น 

ผูจ้ดัการธนาคารสาขาบางรายยงัอาํนวยความสะดวกในการให้บริการเปิดบญัชีธนาคารแทนกนัโดย

ตวัแทนของเจา้มือพนนั ซ่ึงถือเป็นการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย 

  “ทาํไมผู้ จัดการแบงก์จะไม่เอาด้วย มีเงินผ่านแบงก์สาขาตัวเองต้ังเยอะ แต่ละยอดกไ็ม่ใช่น้อยๆ... 

ของ ผมนีไ้ปน่ังเฉยๆ เด๋ียวเค้ากส่ั็งลกูน้องเค้าทาํให้เอง ส้ินปีหรือตามเทศกาล กเ็อาของเอาอะไรไปให้เค้า

 หน่อย ไม่ยากเลย ผู้ จัดการกไ็ด้ท้ังของ ได้ท้ังผลงาน” (ส่วนหน่ึงของบทสัมภาษณ์เจา้มือพนนัทาย

ผลฟุตบอล วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2555) 

  อยา่งไรก็ตามเจา้มือพนนัรายใหญ่บางรายอาจมีบญัชีธนาคารในต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก

ในการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัเจา้ของ website พนนัทายผลฟุตบอล 

 

3.3 ผู้เล่นพนันทายผลฟุตบอล: ตัวจักรด้านอุปสงค์ 

 จากการศึกษาวิจยัพบว่า ในส่วนของผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลนั้นสามารถจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม

คือ หน่ึง กลุ่มท่ีเล่นพนนัเป็นประจาํ ผูเ้ล่นพนนัท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีมกัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลแทบทุก

ลีกฟุตบอล (Football League) ของต่างประเทศ ซ่ึงมีใหเ้ล่นพนนัไดเ้กือบตลอดทั้งปี ลีกฟุตบอลท่ีเป็นท่ี

นิยมของหมู่นักเล่นพนันทายผลฟุตบอลชาวไทยมีดังน้ี ลีกฟุตบอลของประเทศอังกฤษ (Premier 

League) ของประเทศอิตาลี (Calcio Serie A) ของประเทศสเปน (La Liga) ของประเทศเยอรมนั 
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(Bundesliga) ของประเทศฝร่ังเศส (Ligue 1) ยิง่กว่านั้นผูเ้ล่นพนนับางรายในกลุ่มน้ียงัเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลในลีกอ่ืนๆอีก เช่น ลีกฟุตบอลของประเทศสวีเดน (Allsvenskan) ของประเทศรัสเซีย (Russia 

Premier League) ของประเทศบราซิล (Brazil Serie A) ของประเทศญ่ีปุ่น (J-League) รวมไปถึงของ

ประเทศไทย (Thai Premier League) เป็นตน้ ซ่ึงบางลีกฟุตบอลของต่างประเทศนั้น ผูเ้ล่นพนนัแทบไม่

รู้จกัช่ือของนักฟุตบอลหรือขอ้มูลใดๆเลยดว้ยซํ้ า แต่ผูเ้ล่นพนันตอ้งการเพียงแค่ผลการแข่งขนัเพื่อให้

เกิดการได ้– เสียพนนั ไม่เพียงแต่เล่นพนนัทายผลฟุตบอลลีกเพียงเท่านั้น ผูเ้ล่นพนนัท่ีถูกจดัให้อยู่ใน

กลุ่มท่ีเล่นพนนัเป็นประจาํ ยงัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรายการอ่ืนๆแทบทุกรายการท่ีจดัข้ึนในรอบปี

นั้นๆอีกดว้ย อาทิเช่น การแข่งขนัฟุตบอลโลกเยาวชนอายไุม่เกิน 17 ปี (FIFA U-17 World Cup) การ

แข่งขนัฟุตบอลโลกเยาวชนอายไุม่เกิน 20 ปี (FIFA U-20 World Cup) การแข่งขนัฟุตบอลโลกเยาวชน

หญิงอายไุม่เกิน 19 ปี การแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์ของทวีปต่างๆ การแข่งการแข่งขนัฟุตบอลกระชบัมิ

ตทั้งระดบัประเทศ และระดบัสโมสร เป็นตน้ ผูเ้ล่นพนนัในกลุ่มน้ีมกัเล่นพนนัทายผลหลายคู่แข่งขนัต่อ

หน่ึงวนั จึงอาจกล่าวไดว้่า ผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลกลุ่มน้ี คือผูท่ี้เสพติดการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล

อยา่งแทจ้ริง ส่วนหน่ึงของบทสัมภาษณ์ผูเ้ล่นพนนัซ่ึงเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สามารถยืนยนักบัคาํกล่าว

ขา้งตน้ 

 “ผมเล่นทุกลีกจริงๆ ลีกใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึง ลีกแปลกๆท้ังอาร์เจนตินา บราซิล ฮังการี สวีเดน ผม

เอา หมด...บางคู่กด็ูน่ะ กห็าดูเอาตามอินเทอร์เน็ต แต่บางคู่ก็ไม่ดู ดูไม่ไหว ดูมากๆมันกเ็อียน ดูยังไง

ไหว วัน ละส่ีห้าคู่ก็แทบอาเจียนแล้ว หลายคู่คือต่ืนมาดูผล จบ เคลียร์เงิน” (สัมภาษณ์วนัท่ี 29 

กมุภาพนัธ์ 2555) 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ของผูเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอล 2 รายซ่ึงเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ทั้งคู่ 

ดงัน้ี 
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 “เล่นวันละเป็นสิบคู่ครับ กเ็ล่นกับแฟนน่ีแหละ หุ้นๆกัน ถ้าได้กเ็อาเงินไปเท่ียวกัน แต่ถ้าช่วงไหน

โดน  (เสียพนัน) กกิ็น เท่ียวกันน้อยหน่อย แต่เงินมนักห็มนุไปมาน่ะครับ เพราะบอลมนัมีให้เล่น

ท้ังปี ปิด ฤดูกาลกเ็ล่นบอลถ้วย บอลกระชับมิตร คือหลายลีคกเ็ตะสลับกัน กเ็ล่นไปเร่ือย ไม่มีหยุด

หรอกครับ”  (สมัภาษณ์วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555)  

  ขอ้มูลขา้งตน้คลา้ยคลึงกบัส่วนหน่ึงของบทสมัภาษณ์ชายวยั 30 ปี ท่ีเล่ายอ้นอดีตเม่ือตอนสมยัเรียน

อยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และเป็นผูห้น่ึงท่ีหลงใหลในเกมพนนัทายผลฟุตบอล บทสัมภาษณ์น้ีปรากฏใน 

website ของศูนยข์อ้มูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง ซ่ึงเป็นทีมข่าวท่ีเสนอข่าวแบบสืบสวน 

เจาะลึกผา่นทาง website 

  “ผมเล่นเยอะ แต่กย็งัได้พนันอยู่บ้าง อาศัยจาํนวนคู่ ตอนแรกเราเล่นแค่คู่เดียว แต่พอเร่ิมเข้าใจการ

เล่น แล้วเราอาจจะเล่น 3 คู่ เรามองว่าอาจจะเล่นเสีย 1 คู่ ได้ 2 คู่ หรือเล่น 2 คู่ ได้ 1 คู่ เสีย 1 คู่ เอาไปเฉล่ีย

 กัน ส่วนหน่ึง ผมมีเงินเกบ็ของตัวเองอยู่แล้ว ช่วงแรกผมจะได้ 100 บ้าง 50บ้าง ย่ิงทาํให้เราฮึกเหิม 

มัน่ใจ  ย่ิงกล้าเล่นหนักขึน้.... ผมเล่นบ่อย ไม่เคยเบีย้ว เขากใ็ห้เครดิตไปเร่ือยๆ จาก 1 อาทิตย์เคลียร์คร้ัง

หน่ึงทุก วันจันทร์ กก็ลายเป็น 2 อาทิตย์ จนท้ายท่ีสุด ผมคุยผ่านคนเดินโพยว่าจะขอจ่ายทุกส้ินเดือนนะ คน

เดิน โพยกต่็อไปท่ีโต๊ะ แล้วกบ็อกว่า โอเค ไม่มีปัญหา จนท้ายท่ีสุด ผมได้เครดิตเดือนหน่ึง 

 ......เงินก้อนท่ีเคยได้ จึงมัน่ใจว่ามีเงินเสียให้เขาได้ ผมกเ็ล่นคู่ละ 5,000 บาท เร่ิมเสีย ไม่เจ๊า (เสมอ

ตัว)  เล่น 5 คู่ เสีย 3 คู่ ได้ 2 หรือบางทีเสีย 2 ได้ 3 กไ็ม่เท่าท่ีเสียไป นานเข้าแพ้รวดหมดเลย แต่มนักย็งั

เป็น เครดิตอยู่ ผมยงัสามารถแก้มือ กะเอาคืน เป็นความรู้สึกของคนท่ีเล่นเสีย แล้วอยากเอาคืน...  

 ...ตอนน้ันไม่คิดเลยว่าถ้าเสียจะเอาเงินมาจากไหนมาจ่าย คิดแค่ว่าเล่นหนักๆ เพ่ือให้ได้เงินคืนมา ผม

คิด อย่างเดียวจริงๆว่า ต้องเล่นเพ่ิมเพ่ือถอนทุนกลับคืนมา เล่น 2-3คู่ คู่ละ 20,000 บาท สุดท้ายท่ีผมจาํ

ได้ ผมต้องจ่ายให้โต๊ะ 90,000 บาท” (www.tcijthai.com) 
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 อาจกล่าวไดว้า่ ผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ี เม่ือกา้วเขา้สู่วงการเกมพนนัทายผลฟุตบอลแลว้ โดยส่วนใหญ่ยาก

ท่ีจะหยดุตวัเองใหเ้ลิกเล่นพนนัหรือเดินออกจากวงการเกมพนนัประเภทน้ีได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะหากผูเ้ล่น

คนไหนเสียพนันมากจากประเภทบอลเด่ียว ก็จะหันมาเล่นพนันทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุด และ

เม่ือใดท่ีมีเงินเดิมพนัมากพอกจ็ะหนักลบัมาเล่นพนนัทายผลประเภทบอลเด่ียวอีก  

 ยิ่งกว่านั้นมีผูเ้ล่นพนันในกลุ่มน้ีหลายรายมกัผนัตวัเองไปเป็นผูใ้ห้บริการพนันทายผลฟุตบอล

ออนไลน์ และมีจาํนวนไม่น้อยท่ีเป็นทั้งผูเ้ล่นพนันและผูใ้ห้บริการพนัน จากการศึกษาพบว่า เหตุผล

หลกัท่ีผูเ้ล่นพนันผนัตวัเองไปเป็นผูใ้ห้บริการพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉพาะการให้บริการพนันทาง

ออนไลน์ควบคู่ไปกับการเล่นพนันทายผลเองด้วยนั้นคือ รายได้จากการให้บริการเกมพนันทายผล

ฟุตบอลออนไลน์ค่อนขา้งสูงและค่อนขา้งปลอดภยัจากการถูกจบักุมจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ และจะนาํรายไดท่ี้

ไดน้ั้นไปวางเดิมพนัในคู่แข่งขนัอ่ืนๆ โดยหวงัท่ีจะไดเ้งินเพิ่มสูงข้ึนไปอีก รายไดท่ี้ไดจ้ากการเป็นเจา้มือ

ทายผลฟุตบอลออนไลน์นั้นมาจากทั้ง 3 ทางกล่าวคือ “จากการจับชน” “จากอัตราส่วนต่างของราคา” 

และ  “จากค่าคอมมิชช่ัน” ปัจจุบันจึงมีนักเล่นพนันทายผลฟุตบอลจํานวนมากท่ีมีความรู้เ ร่ือง

อินเทอร์เน็ต มกัจะสมคัรเป็นสมาชิกกบั website พนนัทายผลฟุตบอลออนไลน์เพื่อรับสิทธิในการเป็นผู ้

ใหบ้ริการพนนั 

 ตอนหน่ึงของงานวิจยัของ วิษณุ (2544) เร่ือง เกมพนนัออนไลน์: หายนะเกมพนนัท่ีตอ้งควบคุม ได้

สมัภาษณ์ผูท่ี้เป็นทั้งเจา้มือพนนัและผูเ้ล่นพนนั 2 ราย ซ่ึงขอ้มูลนั้นสอดรับกบัขอ้เทจ็จริงขา้งตน้  

 ผูใ้หข้อ้มูลรายท่ีหน่ึงเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

  “… เร่ิมเล่นพนันบอลออนไลน์ประมาณกลางปี 53 ตอนเร่ิมเล่นกเ็ร่ิมรับเล่นด้วย มีลกูค้าแค่ 6-7 คน

เอง  รายได้จากการรับเล่นต่ออาทิตย์กป็ระมาณ 10,000 บาท แต่บางอาทิตย์มีบอลเตะเยอะ กอ็าจจะได้ 

 12,000 – 15,000 บาท เฉล่ียแล้วได้ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงบวกกับเงินเดือนกป็ระมาณ 7 

 หม่ืนกว่า 8 หม่ืนบาท กอ็ยู่สบาย ... 
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 ... ต้นทุนกต็ํา่ กแ็ค่ค่าเนต็เดือนละ 600 – 700 บาทแล้วกค่็าไฟ อาจจะมีอีกกค่็าเหน่ือย บางอาทิตย์

บอล เตะติดกัน 7 วันรวดแล้วเป็นแบบนี ้2 – 3 อาทิตย์ติดกเ็หน่ือย แต่จะให้ตีค่าเหน่ือยเป็นตัว

เงินยงัไงหล่ะ ...  ไม่รู้สิคิดว่ายงัไงกคุ้็ม”       

  ผูใ้หข้อ้มูลรายท่ีสองเป็นพนกังานโรงงาน 

“เล่นพนันบอลมาเป็น 10 กว่าปีแล้ว แต่มาเร่ิมเล่นและรับเล่นทางออนไลน์เม่ือตอนบอลโลกปี 

2010 นี ้ เอง รายได้ต่อเดือนเป็นหลักหลายแสน แต่กมี็รายจ่ายด้วยนะ อย่างจ่ายให้โรงพักก ็5,000 บาทต่อ

เดือน  ให้กับสายสืบภาคก ็4,000 บาทต่อเดือน ค่าเดก็เดินโพยก ็400 บาทต่อวันต่อคน ค่าคอมมิชช่ัน ค่า

ถ่าย เอกสารอีก...มีลูกค้าแบ่งเป็นสาย กมี็ 10 กว่าสาย สายหน่ึงกต็กเล่นมาสัก 50,000 – 70,000 บาทต่อ

วัน ได้ พูดตรงๆกมี็เบ่ือและเหน่ือยบ้าง โดยเฉพาะบอลท่ีเตะกันดึกๆนัดกลางสัปดาห์ แต่กคุ้็มน่ะ รายได้

ดี มาก”  

อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ผูเ้ล่นพนนัท่ีทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการพนนั และนาํรายไดท่ี้ได้

จากการให้บริการไปวางเดิมพนัทายผลพนัน โดยหวงัจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนั้น ส่วนใหญ่มกัไม่สามารถ

สร้างรายไดเ้พิ่มตามท่ีตอ้งการหรือกล่าวโดยง่ายคือ ส่วนใหญ่จะเสียพนนั และมีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเสียเงิน

พนนัไปมากกวา่รายไดท่ี้ไดจ้ากการเป็นเจา้มือใหบ้ริการพนนัเสียดว้ยซํ้า อาจกล่าวไดว้่า ขอ้มูลในส่วนน้ี

ช้ีให้เห็นถึงความไดเ้ปรียบของเจา้มือท่ีมีต่อผูเ้ล่น โดยมีราคาอตัราต่อรองเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการ

สร้างความไดเ้ปรียบ เพราะในบางกรณี อตัราต่อรองก่อให้เกิดส่วนต่างของเงินพนันได ้– เสียหรือท่ี

เรียกวา่ “ค่านํา้” ท่ีไดก้ล่าวไปก่อนหนา้น้ี นัน่หมายความว่า หากผูเ้ล่นพนนัเลือกวางเดิมพนัทั้งส้ิน 10 คู่

แข่งขนั ถา้ไดพ้นนั 5 คู่ และเสียพนนัอีก 5 คู่ท่ีเหลือ ก็ใช่ว่าผูเ้ล่นพนนัจะไม่เสียพนนั กล่าวคือ มีความ

เป็นไปไดสู้งท่ีจาํนวนเงินท่ีเสียพนนันั้นมีจาํนวนมากกวา่จาํนวนเงินท่ีไดพ้นนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั “ค่านํา้” ท่ี

เกิดข้ึน อาจกล่าวไดว้่า ในจาํนวน 10 คู่แข่งขนัท่ีถูกวางเดิมพนั ผูเ้ล่นพนนัจะไดพ้นนัก็ต่อเม่ือ ตอ้งเล่น

พนนัถูกอยา่งนอ้ย 6 หรือ 7 คู่แข่งขนั    



29 
 

 
 

 สอง กลุ่มท่ีเล่นพนนัเฉพาะทวัร์นาเมนท ์(Tournament) สาํคญัๆ เส้นทางการเขา้สู่เกมพนนัทายผล

ฟุตบอลของผูเ้ล่นพนันกลุ่มน้ีมกัเร่ิมตน้จากการทดลองเล่นในเกมการแข่งขนัฟุตบอลรายการสาํคญัๆ 

เช่น การแข่งขนัฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) การแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุรป (UEFA 

European Football Championship) เป็นตน้ โดยส่วนมากผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีมกัเร่ิมเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลแบบประเภทบอลเด่ียว เพราะเจา้มือหรือผูใ้ห้บริการทายผลฟุตบอลมกัไม่นาํเสนอการทายผล

พนนัประเภทบอลชุดให้กบัผูเ้ล่นพนนัในการแข่งขนัฟุตบอลท่ีเป็นทวัร์นาเมนท ์เพราะในแต่ละวนัท่ีมี

การแข่งขนั โดยมากแลว้จะมีการแข่งขนัไม่เกิน 3 คู่แข่งขนั จึงเป็นภาระความเส่ียงท่ีค่อนขา้งสูงสาํหรับ

เจา้มือท่ีจะมีการใหบ้ริการทายผลพนนัฟุตบอลประเภทบอลชุดกบัผูเ้ล่นพนนั  

 กล่าวไดว้่า มีความเป็นไปไดสู้งท่ีผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีจะเสียพนนัดว้ยเงินจาํนวนมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ

เจา้มือส่วนใหญ่จะรับวางเงินเดิมพนัอย่างน้อย 1,000 บาทต่อหน่ึงคู่แข่งขนัสําหรับการพนนัทายผล

ฟุตบอลประเภทบอลเด่ียว และดว้ยเหตุน้ีเองผนวกกบัผลการศึกษายนืยนัว่า ผูท่ี้เพิ่งเร่ิมเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลส่วนใหญ่ท่ีเสียพนนัหลงัการแข่งขนัส้ินสุดลงในแต่ละทวัร์นาเมนท ์มกัเลือกท่ีจะเล่นพนนัทาย

ผลฟุตบอลต่อเม่ือถึงฤดูกาลแข่งขนัฟุตบอลลีก โดยหวงัท่ีจะไดเ้งินพนนัท่ีเสียไปกลบัคืนมา ไม่แตกต่าง

กบัผูท่ี้เพิ่งเร่ิมเล่นพนนัทายผลฟุตบอล และไดพ้นนัเม่ือการแข่งขนัฟุตบอลในแต่ละทวัร์นาเมนทจ์บลง 

โดยส่วนมากกเ็ลือกท่ีจะเล่นพนนัทายผลฟุตบอลต่อในฟุตบอลลีกเช่นกนั ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ไดรั้บรู้วิธีการ

เล่นพนนัทายผลฟุตบอลแลว้ และเกิดความรู้สึกท่ีวา่ ไดเ้งินมาโดยไม่ตอ้งลาํบากยากเขญ็นกั  

 จึงมิอาจปฏิเสธท่ีจะระบุว่า การแข่งขนัฟุตบอลทวัร์นาเมนท์สําคญัๆ มกัสร้างนักพนันหน้าใหม่

เพิ่มข้ึนเสมอ และนกัพนนัหนา้ใหม่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นนกัพนนัหนา้เก่าหรือนกัพนนัขาประจาํ ดว้ย

การกา้วเขา้สู่การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลลีก กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ นกัพนนัทายผลฟุตบอลท่ีถูกจดัอยูใ่น

กลุ่มสองน้ีจะเกิดข้ึนเป็นระยะๆ และจะกลายเป็นนกัพนนัทายผลฟุตบอลท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีหน่ึงอยา่ง

ต่อเน่ือง  
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 สาม กลุ่มท่ีเล่นพนนักนัเองกบัเพื่อน ผูเ้ล่นพนนัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี มีทั้งผูท่ี้เล่นพนนัทายผลฟุตบอล

เป็นคร้ังคราวและเล่นพนนัเป็นประจาํ ผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีจะวางเดิมพนักนัเองเฉพาะในหมู่เพื่อนฝงู ไม่

วางเดิมพนัผา่นโตะ๊พนนัทายผลฟุตบอล หรือ website พนนัทายผลฟุตบอล โดยส่วนใหญ่เงินพนนัท่ีวาง

เดิมพนั มกัเป็นจาํนวนไม่มากเม่ือเทียบกบัรายไดข้องผูเ้ล่นพนนั ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า หากผูเ้ล่นพนนัราย

ใดในกลุ่มน้ีเสียพนนั การเสียพนนันั้นมิไดส้ร้างความเดือดร้อนใหก้บัผูเ้ล่นพนนัมากมายนกั 

 เส้นทางการเขา้สู่การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลของผูเ้ล่นพนนัในกลุ่มน้ีมกัเร่ิมตน้จาก การเล่นพนนั

ทายผลฟุตบอลคู่แข่งขนัสาํคญัๆ หรือเร่ิมจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลรายการสาํคญัๆ จากการศึกษา

พบวา่ ผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลในกลุ่มน้ีจาํนวนไม่นอ้ย มกัไม่เล่นพนนัอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ มกัเล่น

พนนัเฉพาะเม่ือมีโอกาส เช่น ไดน้ัง่ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลกบัเพื่อน บางรายก็เล่นพนนั

เฉพาะรายการแข่งขนัท่ีเป็นท่ีนิยมและมีช่วงเวลาท่ีทาํการแข่งขนัสั้นๆ เช่น การแข่งขนัฟุตบอลโลก เป็น

ตน้ จึงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า ผูเ้ล่นพนนัท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่มน้ี ไม่น่าถูกจดัเป็นผูเ้สพติดการเล่นพนัน

ทายผลฟุตบอล 

 

3.4 เหตุผลของการเข้าสู่ตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอล: ข้อเทจ็จริงทีค่วรทราบ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีจาํแนกกลุ่มผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลออกเป็น 3 กลุ่มจะพบว่า กลุ่มผูเ้ล่นพนนัท่ี

ดูจะเป็นปัญหาจากการเล่นพนนัคือผูเ้ล่นท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีหน่ึงและสอง ซ่ึงอาจเรียกไดว้่าเป็นผูเ้สพ

ติด และกาํลงัจะเสพติดการเล่นพนันทายผลฟุตบอลตามลาํดบั ในขณะท่ีผูเ้ล่นท่ีถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มท่ี

สาม ดูจะเล่นพนันเพื่อความบนัเทิง อย่างไรก็ตามวตัถุประสงคห์น่ึงจากหลายวตัถุประสงคข์องงาน

ศึกษาวิจยัช้ินน้ีคือ การคน้หาเหตุผลท่ีแทจ้ริงของการเขา้สู่ และดาํรงอยูใ่นตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอล 

ทั้งท่ีผูเ้ล่นพนนัจาํนวนไม่นอ้ยประสบปัญหาในหลายมิติจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลกต็ามที  
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 วิธีการศึกษาเพื่อคน้หาเหตุผลดงักล่าวนั้น ทาํโดยอาศยัการสัมมนากลุ่มยอ่ย (Focus group) ควบคู่

ไปกบัการสํารวจ (Survey) ในหลากหลายกลุ่มอายุและวิชาชีพ โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการ

สาํรวจมีทั้งการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เช่น การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะท่ีเป็นผูเ้ล่น

พนนัทายผลฟุตบอลในหลากหลายช่วงอาย ุและการเลือกแบบสุ่ม (Random Sampling) เช่น การเลือก

กลุ่มตวัอย่างจากบุคคลทัว่ไปในหลากหลายช่วงอายุ และวิชาชีพ คาํถามในแบบสํารวจเป็นคาํถาม

ปลายเปิด (Open – Ended Questions)  

 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นตอนตน้ของงานศึกษาช้ินน้ีว่า การศึกษาคร้ังน้ีมิไดมุ่้งเพื่อแสวงหาคาํตอบท่ีว่า เห็น

ดว้ยหรือไม่กบัการอนุญาตใหธุ้รกิจพนนัทายผลฟุตบอลเป็นธุรกิจถูกกฎหมายเฉกเช่นธุรกิจทัว่ๆไป รวม

ไปถึงปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในตลาดการพนนัทายผลฟุตบอล ดงันั้นคาํถามในแบบสาํรวจจึงมุ่งเนน้ไป

ท่ีสาเหตุของการตดัสินใจเขา้และไม่เขา้สู่ตลาดการพนนัทายผลฟุตบอล รวมไปถึงเหตุผลท่ียงัคงอยูใ่น

ตลาดเกมพนนัประเภทน้ี นอกจากน้ีในแบบสาํรวจยงัมีคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

เล่นพนนัทายผลฟุตบอลของผูต้อบแบบสอบถามเอง และของบุคคลรอบขา้ง  

 ผลการศึกษาเหตุผลของการเขา้สู่ และการดาํรงอยูใ่นตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอลของแต่ละกลุ่มผู ้

เล่นพนนั มีภาพรวมดงัน้ี 

 กลุ่มที่หน่ึงคือ กลุ่มท่ีเล่นพนนัเป็นประจาํ ผูเ้ล่นในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเล่นพนนั

ทายผลฟุตบอลว่า อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีแต่คนเล่นพนันฟุตบอล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนฝูง 

รองลงมาคือคนในครอบครัวอย่าง พ่อ หรือพี่ชายท่ีเล่นพนนัทายผลฟุตบอลอยู่เป็นประจาํก่อนหน้าน้ี

แลว้ จึงเห็นวา่การเขา้ไปขอ้งแวะ เก่ียวพนั รวมไปถึงการเล่นพนนัเกมพนนัประเภทน้ี มิใช่เร่ืองน่าแปลก

ประหลาดหรือมีความผดิแต่อยา่งใด แมจ้ะรู้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายก็ตาม แต่ก็ยงัไม่เคยเห็นว่าคน

รอบขา้งจะถูกจบักมุจากเจา้หนา้ท่ีรัฐแต่อยา่งใด  
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 ในกรณีท่ีผูเ้ล่นพนนั ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยเพื่อนฝูงท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลมกัอา้งว่า การท่ีตนเล่น

พนนัเกมพนนัประเภทน้ีนั้นเพราะตอ้งการเขา้สังคม ตอ้งการพูดคุยกบัเพื่อนฝงูได ้โดยเฉพาะช่วงการ

ตดัสินใจก่อนการวางเดิมพนั คร้ันจะชมการแข่งขนัเพียงอยา่งเดียวโดยไม่เล่นพนนั ก็ไม่รู้สึกสนุกและ

ไม่มีส่ิงกระตุน้เพียงพอเพื่อให้ติดตามการแข่งขนัจนจบ ยิ่งกว่านั้นหากไดร่้วมวางเดิมพนัไปพร้อมกบั

เพื่อน หากไดพ้นนัก็จะมีเพื่อนชวนร่วมสังสรรค ์หรือแมแ้ต่ในกรณีท่ีเสียพนนั ก็ยงัรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วม

เสียพนนัดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีถูกแปลเป็นเร่ืองของการเขา้สงัคมของผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ี  

 “คือถ้าไม่เล่นพนันเลย ให้น่ังดูบอลอย่างเดียวกไ็ม่เอา ดูมากเข้าหลายๆคู่ติดกันกเ็บ่ือ แต่ถ้าเล่นพนัน

ไป ด้วย มันกจ็ะต่ืนเต้นเหมือนมีส่ิงจูงใจให้ดู แต่ถ้าไม่ดูเลย กคุ็ยกะเพ่ือนไม่รู้เร่ือง สรุปกคื็อเล่นพนัน

ไป พร้อมกับเพ่ือนน่ีแหละ กเ็ล่นพนันบอลกันท้ังกลุ่ม... 

 ย่ิงเวลาท่ีช่วยกันติดสินในว่าจะเล่นคู่ไหน เลือกเล่นพนันทีมไหน น่ีย่ิงสนุก ถ้าได้กไ็ด้เหมือนกัน ก็

ไป เท่ียวกัน คือถ้าไม่เล่นพนันไปกับเพ่ือน เวลาเค้าได้ พวกเค้าไปเท่ียวกัน เรากไ็ม่มีเงินไปด้วย กอ็ดไป 

จะ ให้เพ่ือนเลี้ยงก็น่าเกลียด เพราะตอนเค้าเสีย เราก็ไม่ได้ช่วยเค้าออก แต่ถ้าเสียพนัน มันก็เสีย

เหมือนๆกัน  กอ็ดเท่ียว ใช้ประหยดัๆ กส็นุกไปอีกแบบ แล้วกม็าน่ังคิดว่าคืนนีจ้ะเล่นพนันคู่ไหนดี มนัก็

ดูเป็นการเข้า สังคมแบบหน่ึงน่ะ” (นกัศึกษาชั้นท่ีท่ี 2, สมัมนากลุ่มยอ่ยวนัท่ี 28 มีนาคม 2555) 

 นอกจากเหตุผลในเร่ืองของการเขา้สังคม และการเพ่ิมอรรถรสในการชมการแข่งขนัฟุตบอลแลว้ ผู ้

เล่นพนนักลุ่มน้ียงัอา้งถึงเหตุผลในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลว่า เป็นการหารายไดเ้สริม ทั้งท่ีในความ

เป็นจริง ผูเ้ล่นพนนัหลายรายยอมรับว่า เม่ือคิดเบด็เสร็จแลว้เงินท่ีไดจ้ากการพนนันั้นดูจะนอ้ยกว่าเงินท่ี

เสียไปกบัการเล่นพนนัเกมพนันประเภทน้ี แต่ก็มีผูเ้ล่นพนนัจาํนวนไม่นอ้ย ยงัมีความรู้สึกว่า การเล่น

พนนัทายผลฟุตบอลเป็นการหารายไดเ้สริมทางหน่ึง ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า พวกเขาเหล่านั้นเลือกท่ีจะ

จดจาํเฉพาะช่วงเวลาท่ีตนไดเ้งินพนนั และเลือกท่ีจะละเลยเหตุการณ์ท่ีตนเสียเงินพนนัไป   
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 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูเ้ล่นพนนัท่ีจดัอยู่ในกลุ่มท่ีหน่ึงมกัผนัตวัเองเป็นเจา้มือหรือผูใ้ห้บริการรับเล่น

พนนัทายผลฟุตบอลพร้อมกบัการเป็นผูเ้ล่นพนนัไปดว้ย ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายได ้และเร่ืองของรายไดน่ี้เองท่ี

ดูจะเป็นเหตุผลหลกัท่ีทาํให้ผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ียงัคงอยู่ในตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอล แมผู้เ้ล่นพนัน

หลายรายท่ีเป็นเจา้มือพนนัดว้ย จะไดรั้บรายไดจ้ากการทาํธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลกต็าม แต่ก็มีจาํนวน

ไม่นอ้ยท่ีเล่นพนนัโดยวางเงินเดิมพนัมากกวา่เงินรายไดท่ี้ไดรั้บมา ซ่ึงผลท่ีสุดกคื็อ การเสียพนนั 

 อย่างไรก็ตาม มีผูเ้ล่นพนนับางรายในกลุ่มน้ีซ่ึงมีจาํนวนไม่มากนกั ไดต้ดัสินใจออกจากตลาดเกม

พนันประเภทน้ี หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เลิกเล่นพนันทายผลฟุตบอลโดยเด็ดขาด โดยเหตุผลท่ีไดรั้บ

จากการสัมภาษณ์คือ เสียเงินพนันไปกบัเกมพนันทายผลฟุตบอลเป็นจาํนวนมาก จนไม่กลา้ท่ีจะหัน

กลบัไปเล่นพนันอีก แต่จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ล่นเหล่าน้ีมิไดต้ดัขาดจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอล

อย่างแทจ้ริง บางรายก็เปล่ียนจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลประเภทบอลเด่ียวมาเป็นการทายผล

ประเภทบอลชุด เพราะใชเ้งินวางเดิมพนัในจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ ในขณะท่ีบางรายก็หนัไปเล่นพนนักบัเพื่อน

ฝงูหรือคนใกลชิ้ดแทน จึงอาจกล่าวไดว้่า ในความเป็นจริงแลว้ มีจาํนวนนอ้ยมากๆหรืออาจแทบไม่มี ท่ี

ผูท่ี้เคยเล่นพนนัทายผลฟุตบอล จะตดัสินใจเลิกเล่นพนนัเกมพนนัประเภทน้ีโดยเดด็ขาด 

 ส่วนหน่ึงของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมมนากลุ่มย่อยในวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

ขา้งตน้ 

 “กเ็ร่ิมจากเล่นพนันไปกับเพ่ือนๆในกลุ่ม จากน้ันกร่็วมกับเพ่ือนตัดสินใจท่ีจะรับแทงพนันบางส่วน

จาก คนอ่ืน ท่ีเหลือก็ส่งต่อไปท่ีโต๊ะบอล เก็บไว้ลุ้น ก็คุ้มในส่วนของค่านํ้า จากน้ันก็พัฒนาไปเป็น

สมาชิก ของเว็บไซด์รับแทงบอล ซ่ึงก็เป็นมาจนถึงทุกวันนี้... คือถ้าไม่รับไว้เองเลย จับชนอย่าง

เดียว เหลือส่งต่อ  กคุ้็มเลยแหละ แต่มนัไม่สนุก คือฟุตบอลมนัต้องมีเล่นพนันด้วย มนัถึงจะดูสนุก  

 ...กมี็ได้บ้าง เสียบ้าง ปนๆกันไป รวมๆกไ็ม่น่าจะได้ แต่กค็งไม่เสียมาก ไม่เคยลองทาํบัญชีครับ ไว้

จะ ลองทาํดู” (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สามราย)  
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 “....เร่ิมเล่นพนันบอลเพราะแฟนชวน เล่นอยู่ได้สัก 3 อาทิตย์มัง้ค่ะ เสียไปหลายหม่ืน คือแบบท้ังยืม

เงิน เพ่ือน ท้ังเอาของท่ีมีขาย เงินเกบ็แทบหมดเลย กเ็ลยตัดสินใจกะแฟนว่า เลิกเหอะ ไม่ใช่ทางเรา ก็

หยดุไป นานค่ะ เป็นปีเลยแหละ ไม่ยุ่ง ไม่สน ไม่ดูเลยหล่ะ จากน้ันเพ่ือนกช็วนมาเล่นบอลชุดแทน 

กเ็ล่นมา จนถึงวันนี ้ก็เล่นขาํๆ ไม่ซีเรียส เพราะเล่นพนันไม่มาก แต่พอได้ก็ได้เยอะดีน่ะ เสียกไ็ม่

เท่าไหร่....ถ้า รวมๆกไ็ม่ได้ไม่เสียมัง้ค่ะ 

 กมี็น่ะเพ่ือนแฟนบางคนกเ็ลิกเล่นไปเลย แต่น้อยค่ะ มีไม่ก่ีคนหรอกท่ีเลิกเล่นพนันบอลไปเลย จากท่ี

เคย เล่นมาอ่ะน่ะ จะว่าไปไม่รู้เลิกจริงหรือป่าว อาจจะหันมาเล่นบอลชุดแบบหนู หรือเล่นกันเองกะ

เพ่ือนก ็ ไม่แน่ ไอ้มีเลิกจริงจังแบบจากเคยแทง กค็งมีมั้งค่ะ แต่หนูว่าน้อยมาก หรือเผลอๆไม่มีเลย 

คือถ้าดู ถ่ายทอดบอลมนักต้็องเล่น ถ้าไม่เล่นเลย ต้องไม่ดู”  (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3) 

 

 กลุ่มที่สองคือ กลุ่มท่ีเล่นพนันเฉพาะทวัร์นาเมนท์สําคญัๆ เหตุผลหลกัของการเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลของผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีคือ อยากลองเล่น เพราะเพื่อนชกัชวนและเล่นตามกระแสนิยม ผูเ้ล่นพนนั

บางรายในกลุ่มน้ี ได้ให้เหตุผลว่า เห็นเพื่อนท่ีเล่นพนันบอลแลว้ได้เงิน ก็อยากได้บา้ง และเห็นว่า

กระบวนการเล่นพนนัก็ไม่ซบัซอ้น หรือเขา้ใจยากแต่อยา่งใด จึงอยากลองดูบา้ง ผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีส่วน

ใหญ่มกัมีความเช่ือท่ีว่า การลองเล่นพนันทายผลฟุตบอลไม่น่าจะทาํให้ติดการพนัน เพราะดว้ยการ

แข่งขนัในแต่ละทวัร์นาเมนทน์ั้นมีระยะเวลาท่ีแน่นอนและไม่ยาวนาน เม่ือการแข่งขนัส้ินสุด ก็หยดุเล่น

พนัน ยิ่งกว่านั้น การเล่นพนันทายผลฟุตบอลมีส่วนช่วยเพ่ิมอรรถรสในการชมการแข่งขนั แต่ใน

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงกลบัไม่เป็นไปตามท่ีผูเ้ล่นพนันกลุ่มน้ีคาดการณ์ ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ว่าผูท่ี้ลอง

เล่นพนนัส่วนใหญ่ เม่ือไดพ้นนัก็จะรู้สึกติดใจ และเกิดความรู้สึกว่าเงินนั้นหามาไดไ้ม่ยากเยน็นกั เม่ือ

ฤดูกาลแข่งขนัฟุตบอลลีกเร่ิมตน้ข้ึน ผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีก็จะเล่นพนนัทายผลฟุตบอลต่อ ในขณะท่ีผูท่ี้เสีย
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พนนั กจ็ะเล่นพนนัต่อเช่นกนั เพราะรู้สึกเสียดายเงินท่ีเสียพนนัไป และหวงัวา่จะไดเ้งินจาํนวนนั้นคืนมา 

และน่ีคือสาเหตุหลกัท่ีทาํใหผู้เ้ล่นพนนัในกลุ่มน้ียงัคงวงัวนอยูบ่นเสน้ทางการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล  

 “ลองเล่นพนันบอลเพราะเพ่ือนท่ีทาํงานชวน เร่ิมเล่นพนันจริงจังตอนบอลโลก 2010 ท่ีผ่านมาน่ีเอง 

ได้ เกือบทุกนัด ท่ีเสียกเ็สียนิดหน่อย จบทัวร์นาเมนท์ได้มาหลายหม่ืนบาท...ยอมรับว่าติดใจ รู้สึกว่าเล่น

ไม่ ยาก มีรายได้เสริมอีกต่างหาก กเ็ล่นต่อมาตอนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ ลีก เล่นพนันได้ไม่ถึงคร่ึงฤดูกาล 

เงิน ท่ีได้มาตอนบอลโลกกเ็สียหมด แต่เสียไม่น่าเกินท่ีได้น่ะ ทุกวันนีก้เ็ล่นแต่บอลชุด คิดว่าคงเล่นพนัน

ไป เร่ือยๆ เล่นไว้ดูถ่ายทอดน่ะ” (สัมภาษณ์วนัท่ี 20 มีนาคม 2555) ส่วนหน่ึงของคาํสัมภาษณ์พนกังาน

บริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

 “เพ่ิงเร่ิมลองเล่นพนันบอลตอนฟุตบอลโลก 2010 เล่นเพราะพ่ีชายเล่น เพ่ือนพ่ีชายเค้าเปิดรับแทง 

แรกๆ เสียพนัน เสียหนักด้วย หมดไปเป็นหม่ืน พอรอบลึกๆและรอบชิง ได้คืนมาบ้าง แต่ไม่คืน

ท้ังหมด กเ็ลย เล่นต่อตอนบอลลีกเปิด ทุกวันนีเ้ล่นหมดท้ังลีก อังกฤษ อิตาลี สเปน เยอรมัน เล่น

ท้ังบอลเด่ียว บอลชุด  แล้วแต่ว่าคู่ไหนมัน่ใจหน่อยกแ็ยกมาเล่นแบบเด่ียว  

 ...ผมว่าพนันบอลน่ีเข้ามาแล้วออกยากน่ะ คือมีเงินมากก็เล่นมาก มีเงินน้อยก็เล่นน้อย เงินมันก็

หมนุๆ กันไปมา เพ่ือนผมท่ีเล่นพนันบอลด้วยกันกย็ังไม่เห็นมีใครเลิกเล่นเลย....คงไม่ไปเป็นคน

รับแทงด้วย หรอก เอาแบบนีแ้หละ เล่นพนันอย่างเดียว สนุกดี ขีเ้กียจเป็นเจ้ามือรับแทง” (นกัศึกษาชั้น

ท่ีท่ี 4,  สมัมนากลุ่มยอ่ยวนัท่ี 28 มีนาคม 2555) 

 กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มท่ีเล่นพนันกนัเองกบัเพื่อน เหตุผลส่วนใหญ่ของการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล

ของผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีคือ เล่นพนนัเพื่อความสนุก เพิ่มความต่ืนเตน้ในการชมการแข่งขนั ซ่ึงมกัเกิดจาก

การชกัชวนกนัเองระหวา่งเพื่อนฝงู และท่ีสาํคญั ผูเ้ล่นพนนัท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีส่วนมากมองว่า การเล่น

พนนัทายผลฟุตบอลระหวา่งเพื่อน ไม่น่าจะนาํไปสู่การเสพติดการเล่นพนนั และไม่คิดวา่จะเป็นตวัสร้าง

ปัญหาใดๆใหก้บัสงัคม  
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 ผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลในกลุ่มน้ีจาํนวนไม่นอ้ย ท่ีตดัสินใจเลิกเล่นพนนัเกมพนนัประเภทน้ีดว้ย

เหตุผลท่ีวา่ เบ่ือหน่ายและไม่รู้สึกสนุกกบัเกมพนนัชนิดน้ีอีกต่อไปแลว้ บา้งก็ใหเ้หตุผลว่า เลิกเล่นพนนั

ทายผลฟุตบอลเพราะกลัวจะติด และหากเล่นนานไป ไม่ว่าจะได้หรือเสียพนัน ก็เกรงจะกระทบ

มิตรภาพระหว่างเพื่อน เพราะมีเร่ืองเงินเขา้มาเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีผูเ้ล่นพนันท่ียงัคงเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลระหว่างเพื่อนกนัเอง กลบัมองว่า เป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน เพราะจะมีการหยอกลอ้

เม่ือทีมท่ีตนถือหางไดรั้บชยัชนะเหนือคู่แข่ง และท่ีสาํคญั วงเงินเดิมพนัก็ไม่มากจนอาจก่อใหเ้กิดปัญหา

ได ้ 

 ขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการทาํสัมมนากลุ่มยอ่ยในวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 ของผูเ้ล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลในกลุ่มน้ี มีดงัน้ี 

 “เล่นพนันฟุตบอลมา 3-4 ปีแล้วครับ เล่นพนันกันเองกับเพ่ือน ประมาณ 100 หรือ 200 บาทในขณะ

ท่ีดู ถ่ายทอดฟุตบอล บางคร้ังกแ็บ่งเป็น 2 ฝ่าย เชียร์กันคนละข้าง ฝ่ายไหนแพ้ กเ็ลีย้งข้าวมือ้น้ันให้กับ

ฝ่ายท่ี ชนะ เล่นเป็นประจาํ อาทิตย์ละคร้ัง สองคร้ัง...สนุกดีครับ ทาํให้ดูฟุตบอลสนุกขึน้ และพอ

ทีมอีกฝ่ายแพ้  กจ็ะโดนอาํ โดนล้อ ตามประสาเพ่ือนฝงู” (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3)    

 “เคยเล่นพนันฟุตบอล เล่นพนันกันเองกับเพ่ือน แต่เล่นเฉพาะบอลถ้วยอย่างบอลโลก บอลยโูร หรือ

อาจ เล่นพนันบางคู่แข่งขันท่ีสาํคัญๆ เช่น แมนยูเตะกับลิเวอร์พูล แต่ตอนนีเ้ลิกเล่นแล้ว เบ่ือและรู้สึกว่า

ไร้ สาระ อีกอย่างถ้าได้บ่อยๆ ได้เงินเพ่ือนบ่อยๆ กก็ลวัเด๋ียวเสียเพ่ือน ไม่คุ้ม” (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4)   

  

 ในส่วนของกลุ่มคนท่ีไม่เคยเล่นพนนัทายผลฟุตบอลเลย ส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่า เป็นกิจกรรมท่ี

ผิดกฎหมาย ไม่อยากขอ้งเก่ียวเพราะกลวัถูกจบักุม ท่ีสําคญัเกมพนันชนิดน้ีน่ากลวั เพราะเสพติดง่าย 

กลุ่มตวัอย่างบางรายให้เหตุผลว่า ดูกีฬาฟุตบอลไม่เป็น ไม่เขา้ใจกฎกติกา และยิ่งกว่านั้นคือ ไม่เขา้ใจ

วิธีการเล่นพนนัเกมพนนัประเภทน้ี ไม่เขา้ใจอตัราต่อรอง 
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4. เงนิพนันทีห่มุนเวยีนในตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอล: เท่าไหร่กนัแน่? 

 เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัว่า ปริมาณวงเงินท่ีหมุนเวียนในธุรกิจเกมพนันทายผลฟุตบอลนั้นมีมูลค่า

มหาศาล หลายช้ินงานศึกษารวมไปถึงการสํารวจของหลายสถาบนัวิจัย พยายามท่ีจะประเมินวงเงินท่ี

หมุนเวียนจาํนวนน้ี โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้จาํนวนเงินพนนัท่ีถูกประเมินมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมาก

ท่ีสุด ผลจากการประเมินวงเงินดงักล่าวของสถาบนัต่างๆท่ีผ่านมา ให้ผลสอดคลอ้งกนัว่า ปริมาณวงเงินท่ี

หมุนเวียนอยูใ่นตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอลนั้นมีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่แสนลา้นบาทต่อปี 

 กล่าวไดว้่า การประเมินวงเงินพนนัท่ีไหลเวียนในธุรกิจพนนัท่ีผิดกฎหมายให้ถูกตอ้งสมบูรณ์นั้น

กระทาํไดย้ากยิ่ง เพราะเน่ืองจากการพนนัส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย ดงันั้นจะหาบุคคลท่ียอมรับ

ว่าตนนั้นได้ร่วมทาํกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอย่างการเล่นพนันทายผลฟุตบอลนั้นทาํได้ค่อนขา้งยาก ใน

ขณะเดียวกนับุคคลท่ียอมรับว่าเล่นพนนัก็ใช่ว่าจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกคน ทั้งน้ีข้ึนกบัปัจจยัอย่าง

น้อย 3 ปัจจยัดว้ยกนัคือ ปัจจัยที่หน่ึง  เน่ืองจากการพนันทายผลฟุตบอลนั้นมีความถ่ีในการเล่นพนันสูง 

กล่าวคือ ในหน่ึงสัปดาห์แทบจะมีการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลเกือบทุกวนัและวนัละหลายคู่แข่งขนั ดงันั้น

หากผูท้าํการประเมินไปสอบถามผูเ้ล่นพนนัถึงจาํนวนเงินพนนัท่ีเล่นพนนัเป็นหน่วยเดือน (ต่อเดือน) หรือ

เป็นหน่วยปี (ต่อปี) กเ็ป็นการยากอยา่งยิง่ท่ีผูเ้ล่นพนนัจะจาํไดแ้ละใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งหากผูเ้ล่นพนนัรายนั้นๆ 

เล่นพนนัเป็นประจาํ ซ่ึงต่างจากการพนนัหวยใตดิ้น (ท่ีอิงกบัผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล) หรือการเล่น

พนนัสลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ีความถ่ีในการเล่นพนนันั้นไม่สูงนกั (24 งวดต่อปี) ส่งผลใหผู้เ้ล่นพนนัสามารถ

จดจาํวงเงินพนนัท่ีตนไดเ้ล่นพนนัไปได ้ 

 ปัจจัยที่สอง เน่ืองจากการพนนัทายผลฟุตบอลเป็นการผสานกนัระหว่างเร่ืองของกีฬาและเร่ืองของ

การพนนั ดงันั้นผูเ้ล่นพนนัจาํนวนหน่ึงตั้งใจจะจดจาํเฉพาะวงเงินพนนัท่ีตนไดพ้นนัเท่านั้น เพราะผูเ้ล่นพนนั

ในกลุ่มน้ีมกัภาคภูมิใจในความสามารถในการเล่นพนันของตน และมกัเขา้ใจไปเองว่าตนนั้นวิเคราะห์
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เทคนิคแผนการเล่นฟุตบอลของแต่ละทีมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ ยิ่งกว่านั้น เพราะความถ่ีของการเล่นพนนั

ทายผลฟุตบอลนั้นสูง ก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้ผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลจาํนวนไม่นอ้ยเลือกท่ีจะจาํเฉพาะเวลาท่ี

ตนไดพ้นนัเท่านั้น 

 ปัจจัยที่สาม ถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะมกัส่งผลใหก้ารประเมินวงเงินพนนัท่ีไหลเวียนใน

ธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลนั้นคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงอยา่งมาก เพราะเป็น “ปัญหาของการนับซ้ํา” 

การนบัซํ้ านั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเช่น มีคู่แข่งขนัระหว่างทีม A และทีม B สมมติให้นาย ก. เล่นพนนัขา้งทีม A 

ดว้ยวงเงิน 100 บาท ในขณะท่ีนาย ข. เล่นพนันขา้งทีม B ดว้ยวงเงิน 100 บาทเช่นกนั หากผูป้ระเมินไป

สอบถามนาย ก.และนาย ข. ว่าเล่นพนันดว้ยวงเงินเท่าไหร่ ย่อมไดรั้บคาํตอบว่าเล่นพนันคนละ 100 บาท 

รวมทั้ง 2 คนเป็นเงิน 200 บาทท่ีหมุนเวียนในระบบพนนั และน่ีเองคือปัญหาของการนบัซํ้ า เพราะในความ

เป็นจริงแลว้ เงินท่ีหมุนเวียนในระบบมีเพียง 100 บาทเท่านั้น เน่ืองจากหากนาย ก. ไดพ้นนั เงินพนนัท่ีนาย 

ก. ได ้คือเงินเดิมพนัท่ีนาย ข. เสียพนนั ในทางกลบักนั หากนาย ข. ไดพ้นนั เงินพนนัท่ีนาย ข. ไดก้็คือเงิน

เดิมพนัท่ีนาย ก. เสียพนนั จะเห็นว่าเงินท่ีหมุนเวียนในระบบพนนันั้นมีเพียง 100 บาทเท่านั้น ทั้งน้ีไม่นับ

ส่วนต่างของเงินพนนัท่ีเป็นรายไดข้องเจา้มือหรือผูใ้หบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอล 

 ดังนั้ นทางแก้ปัญหาเพื่อให้การประเมินวงเงินพนันท่ีหมุนเวียนในธุรกิจพนันทายผลฟุตบอล

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงท่ีสุดคือ ผูท้าํการประเมินจาํตอ้งสอบถามผูเ้ล่นพนันถึงวงเงินพนันเป็นหน่วย

สัปดาห์ (ต่อสัปดาห์) เพื่อบรรเทาการหลงลืมของผูเ้ล่นพนันเน่ืองจากความถ่ีของการเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลนั้นสูง จากนั้นผูป้ระเมินตอ้งนาํผลสาํรวจท่ีไดไ้ปเทียบเคียงกบัรายไดข้องเจา้มือท่ีให้บริการพนนั

ทายผลฟุตบอล ทั้งเจา้มือท่ีให้บริการพนนัผา่นโต๊ะพนนัทายผลฟุตบอลและเจา้มือท่ีใหบ้ริการพนนัผา่นทาง 

website พนันทายผลฟุตบอล จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า วงเงินพนันท่ีหมุนเวียนในธุรกิจพนันทายผล

ฟุตบอลในช่วงเทศกาลฟุตบอลลีก คือ ประมาณแสนลา้นบาทต่อสัปดาห์ แต่นัน่มิไดห้มายความว่า วงเงินท่ี

หมุนเวียนจาํนวนน้ีจะขยายเป็น 4 แสนลา้นบาทต่อเดือน หรือ 4.8 ลา้นลา้นบาทต่อปี เพราะนัน่หมายถึงการ
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นับซํ้ า กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ไม่ว่าหน่วยท่ีนับจะเป็นต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนหรือต่อปีก็ตาม วงเงินพนันท่ี

ไหลเวียนในธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลจะประมาณแสนลา้นบาท 

 ในขณะท่ีการประเมินวงเงินพนันท่ีไหลเวียนในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลทวัร์นาเมนท์สําคญัๆ 

อยา่งเช่น ฟุตบอลโลก ก็สามารถประเมินไดด้ว้ยการเอาฐานเงินพนนัท่ีไหลเวียนในช่วงเทศกาลฟุตบอลลีก

คือจาํนวนแสนลา้นบาทเป็นตวัตั้ง และวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีอาจส่งผลให้เงินพนันในช่วงการแข่งขนั

ฟุตบอลทวัร์นาเมนทน์ั้น มีปริมาณสูงหรือตํ่ากวา่ปริมาณเงินพนนัท่ีหมุนเวียนในช่วงเทศกาลฟุตบอลลีก  

 ปัจจยัท่ีทาํใหเ้งินพนนัในการแข่งขนัฟุตบอลทวัร์นาเมนทต่์างๆ น่าจะมีจาํนวนท่ีสูงกวา่คือ หน่ึง เงิน

เดิมพนัขั้นตํ่ามีจาํนวนสูงกว่า ทั้งน้ีเป็นเพราะในการแข่งขนัฟุตบอลทวัร์นาเมนท ์ประเภทเกมพนนัทายผล

ฟุตบอลท่ีเจา้มือเปิดใหบ้ริการพนนัทายผลนั้นมีเฉพาะแบบประเภทบอลเด่ียวคือ ผลได ้- เสียพนนัไม่ผกูพนั

กบัคู่แข่งขนัอ่ืน ไม่มีแบบประเภทบอลชุดคือ ผลได ้- เสียพนนัผกูพนักบัคู่แข่งขนัอ่ืนในชุดเดียวกนั ซ่ึงต่าง

จากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในช่วงเทศกาลฟุตบอลลีก ท่ีมีบริการให้เล่นพนนัทายผลทั้งแบบประเภท

บอลเด่ียวและประเภทบอลชุด สอง มีจาํนวนผูเ้ล่นพนนัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการแข่งขนัฟุตบอลทวัร์นาเมนท์

สาํคญัๆ มกัจะสร้างนกัพนนัทายผลฟุตบอลหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 ในขณะท่ีปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้งินพนนัท่ีหมุนเวียนในการแข่งขนัฟุตบอลทวัร์นาเมนทน่์าจะมีปริมาณท่ี

ตํ่ากว่าคือ จาํนวนคู่แข่งขนัท่ีผูเ้ล่นพนนัสามารถเล่นพนนัทายผล ในการแข่งขนัฟุตบอลทวัร์นาเมนทน์ั้นมี

จาํนวนคู่แข่งขนันอ้ยกวา่ในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลลีกอยูม่าก  

 

5. ผลกระทบของเกมพนันทายผลฟุตบอล: มิตทิางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง 

 ธุรกิจเกมพนนัทายผลฟุตบอลนั้นส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อสังคมและประเทศชาติ ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนเป็นผลกระทบทางลบทั้งในมิติทางแศรษฐกิจ มิติทางสงัคม และมิติทางการเมือง 

5.1 มิติทางเศรษฐกจิ 
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 เร่งใหเ้กิดปัญหาเงินเฟ้อ 

 การได ้– เสียพนนัต่อหน่ึงคู่แข่งขนัของเกมพนนัทายผลฟุตบอลจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีผูเ้ล่น

พนนัฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดพ้นนั และมีผูเ้ล่นพนนัอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูเ้สียพนนั กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การได ้

– เสียพนนัของเกมพนนัทายผลฟุตบอลคือ การโอนเงินจากผูเ้สียพนนัไปยงัผูไ้ดพ้นนั และเป็นปกติ

วิสยัของนกัพนนัส่วนใหญ่เม่ือไดพ้นนัแลว้ กม็กัจะนาํเงินพนนัท่ีไดไ้ปใชจ่้ายเพื่อการบริโภค ส่งผล

ใหร้ะดบัการบริโภคโดยรวมภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน  

 ในขณะท่ีความถ่ีในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลนั้นมีมากกล่าวคือ ผูเ้ล่นพนนัสามารถเล่น

พนันทายผลฟุตบอลได้เกือบทุกวนัในหน่ึงสัปดาห์ตลอดทั้ งปี จึงกล่าวได้ว่าระดับการบริโภค

โดยรวมภายในประเทศ (Demand Side) มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัระดบัการ

ผลิตโดยรวมภายในประเทศ (Supply Side) ท่ียงัอยูเ่ท่าเดิมหรือเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย  ทั้งน้ีเป็น

เพราะ เปรียบเสมือนมีผูไ้ดพ้นนัจากเกมพนนัทายผลฟุตบอลอยูทุ่กวนั และผูท่ี้ไดพ้นนัเหล่านั้นก็จะ

ใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค ในขณะท่ีระดบัการผลิตโดยรวมนั้นเติบโตไม่ทนัการเพิ่มข้ึนของระดบัการ

บริโภคโดยรวม ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่า หากการเพิ่มข้ึนของระดบัการบริโภคโดยรวมหรือ

ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยรวมนั้นสูงกวา่ระดบัการเพ่ิมข้ึนของความสามารถใน

การผลิตโดยรวมหรือปริมาณการผลิตสินคา้และบริการโดยรวมอยูม่าก จะนาํไปสู่การเพิ่มข้ึนของ

ระดบัราคาสินคา้และบริการ ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของระดบัราคาสินคา้และบริการก็คือปรากฏการณ์ของ 

“เงินเฟ้อ (Inflation)” นั่นเอง ยิ่งกว่านั้นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ยงัถือว่า การหมุนเวียนของเงิน

พนันเป็นเพียงการโอนอาํนาจซ้ือของบุคคลหน่ึง ไปยงัอีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการผลิตท่ี

เพิ่มข้ึน ในท่ีสุดภาวะเงินเฟ้อจะมาเยอืนอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้
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 ปรากฏการณ์เงินเฟ้อท่ีเกิดจากธุรกิจเกมพนนัทายผลฟุตบอลเป็นประเภท “เงินเฟ้อด้านอุป

สงค์ (Demand-Pull Inflation)” กล่าวคือ เป็นปัญหาเงินเฟ้อท่ีเกิดจากการเพิ่มข้ึนของระดบัอุปสงค์

รวม (Aggregate Demand) โดยระดบัอุปทานรวม (Aggregate Supply) ไม่สามารถเพ่ิมข้ึนได ้ 

 จึงกล่าวไดว้่า การเล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็นกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มสูงในการเร่งให้เกิด

ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศตามมา 

 เงินพนนัสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 เจา้มือหรือผูใ้หบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลหลายราย โดยเฉพาะเจา้มือตั้งแต่ระดบักลางข้ึน

ไป มกัประกอบธุรกิจถูกกฎหมายควบคู่ไปกบัธุรกิจพนนัดว้ย และรายไดท่ี้ไดจ้ากธุรกิจพนนัมกัถูก

นาํมาสนับสนุนในธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเหล่าน้ี กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เงินท่ีไดจ้ากธุรกิจผิดกฎหมาย

อย่างธุรกิจพนันทายผลฟุตบอล จะถูกนาํมาใช้เป็นเงินทุนเพื่อการแข่งขนัทางธุรกิจในธุรกิจถูก

กฎหมายอยา่งต่อเน่ือง  

 ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์มองว่า การแข่งขนัทางธุรกิจระหว่างธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย 2 

รูปแบบ โดยรูปแบบหน่ึงมีเงินทุนสําหรับการประกอบธุรกิจมาจากธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงเป็นท่ี

ทราบโดยทัว่กนัวา่ การไดม้าซ่ึงรายไดจ้ากธุรกิจผดิกฎหมายนั้นค่อนขา้งง่าย ในขณะท่ีอีกรูปแบบมี

เงินทุนสาํหรับการประกอบธุรกิจมาจากรายไดข้องการประกอบธุรกิจถูกกฎหมายนั้นๆ ซ่ึงก็เป็นท่ี

ทราบในวงกวา้งเช่นกนัว่า การไดม้าซ่ึงรายไดข้องธุรกิจถูกฎหมายนั้นไม่ง่ายอย่างการไดม้าซ่ึง

รายได้ของธุรกิจผิดกฎหมาย การแข่งขนัทางธุรกิจในลกัษณะน้ีจึงมิได้อยู่บนพื้นฐานของการ

แข่งขนัท่ีเป็นธรรม เพราะปริมาณเงินทุนสาํหรับการแข่งขนัทางธุรกิจของธุรกิจถูกกฎหมายทั้ง 2 

รูปแบบมีปริมาณ และความยากง่ายของการได้มาซ่ึงเงินทุนสนับสนุนท่ีมีความต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญั ผูป้ระกอบการสุจริตท่ีประกอบธุรกิจถูกกฎหมายเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแข่งขนั

ทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจถูกกฎหมายแต่มีเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายคอยหนุน
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หลงัได้ และทา้ยท่ีสุด ผูป้ระกอบการท่ีสุจริตอาจจาํตอ้งออกจากตลาดการผลิตไป จากนั้นกลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจถูกกฎหมายท่ีมีเงินสนับสนุนจากธุรกิจผิดกฎหมายของตน จะสามารถครอง

และมีอาํนาจเหนือตลาดธุรกิจถูกกฎหมาย ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในประเด็นอ่ืนๆ

ต่อไป 

 จึงกล่าวไดว้่า การนาํรายไดท่ี้ไดรั้บจากธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลซ่ึงเป็นธุรกิจผดิกฎหมาย 

มาจุนเจือธุรกิจถูกกฎหมายนั้น ก่อให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจระหว่างธุรกิจถูกกฎหมายดว้ยกนั ท่ี

ไม่เป็นธรรม    

 ก่อใหเ้กิดปัญหาการฟอกเงิน 

  ดงัท่ีกล่าวไวใ้นประเด็นก่อนหน้าน้ีว่า เจา้มือหรือผูใ้ห้บริการพนันทายผลฟุตบอลตั้งแต่

ระดบักลางข้ึนไป มกัมีธุรกิจถูกกฎหมายเป็นของตนเองควบคู่ไปกบัธุรกิจพนนัดว้ย เจา้มือในกลุ่มน้ี

จาํนวนไม่น้อย มีวตัถุประสงคห์ลกัของการประกอบธุรกิจถูกกฎหมายก็เพื่อใชเ้ป็นแหล่งในการ

ฟอกเงิน (Money Laundering) รายไดท่ี้ไดจ้ากธุรกิจพนนัเขา้สู่ระบบ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงอุปสรรค

ของเจา้หน้าท่ีรัฐในการพิสูจน์ว่า รายไดท่ี้ไดม้าเหล่านั้นไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ธุรกิจถูก

กฎหมายท่ีเจา้มือกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เลือกประกอบกิจการ มกัเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและง่ายต่อ

การประสบภาวะขาดทุนทางธุรกิจ เพราะการบริหารธุรกิจให้ขาดทุน ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ี

แนบเนียนและแยบยลสาํหรับการฟอกเงิน และท่ีสาํคญัยากต่อการถูกตรวจสอบเป็นอยา่งยิ่ง ธุรกิจ

ถูกกฎหมายท่ีเป็นท่ีนิยมของเจา้มือกลุ่มน้ี ในการประกอบกิจการเพ่ือเป็นฐานในการฟอกเงินเช่น 

ธุรกิจซ้ือขายรถมือสอง (เตน็ทร์ถ) ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านทอง เป็น

ตน้ 
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 “....ผมมีเตน็ท์รถ 3 เตน็ท์ และกร่็วมกับเพ่ือนเปิดร้านอาหาร เปิดผับ กเ็อาเงินไปลงทุนไปเร่ือย

เป่ือย  ไม่ได้คิดไรมาก กมี็ธุรกิจอ่ืนไว้บ้าง ใจไม่ได้คิดไร กล็งทุนไปง้ันๆ เผ่ือใครถามว่าทาํอะไร 

กจ็ะได้ ตอบได้.... 

 .....ถามว่าเอาเวลาท่ีไหนไปบริหาร คือผมไม่ได้ดูแลเองเลยน่ะ เตน็ท์รถกเ็ปิดไปง้ันๆ มีน้องๆ

ดูแลให้  พวกร้านอาหารก็เพ่ือน บอกตรงๆ กาํไรหรือขาดทุน ผมยังไม่รู้เลย” (ส่วนหน่ึงของบท

สมัภาษณ์ผูใ้หบ้ริการรับเล่นพนนัทายผลฟุตบอลระดบักลางค่อนใหญ่ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555)      

  จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น แม้ผู ้ให้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นผู ้ให้บริการพนันทายผลฟุตบอล

ระดบักลาง ค่อนใหญ่ และประกอบธุรกิจถูกกฎหมายหลายธุรกิจ จะไม่กล่าวตรงๆว่า ธุรกิจถูก

กฎหมายท่ีประกอบ กิจการอยู่นั้นถูกใชเ้ป็นแหล่งฟอกเงิน แต่จากคาํสัมภาษณ์ก็น่าจะวิเคราะห์ไดว้่า 

ธุรกิจถูกกฎหมายของ เจา้มือพนันรายน้ี น่าจะถูกใชเ้ป็นฐานในการฟอกเงิน ทั้งน้ีเพราะ โดยปกติวิสัย

ของผูป้ระกอบการท่ีทาํ ธุรกิจถูกกฎหมายทัว่ไป จะตอ้งให้ความสนใจในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะ

ดาํเนินธุรกิจ หลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งมาก แต่สาํหรับกรณีน้ีน่าจะ

อนุมานไดว้า่  ธุรกิจท่ีเจา้มือพนันรายน้ีประกอบกิจการอยู่ น่าจะถูกใชเ้ป็นแหล่งสําคญัในการฟอกเงิน

รายไดท่ี้ไดม้า จากการประกอบธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอล 

  จึงกล่าวไดว้่า ธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลเป็นอีกหน่ึงธุรกิจผิดกฎหมายท่ีนาํไปสู่พฤติกรรม

การ ฟอกเงิน และท่ีสาํคญัปัญหาการฟอกเงินนั้นส่งผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จน

ทัว่ โลกระบุวา่ พฤติกรรมการฟอกเงินถือเป็นความผดิอาญาท่ีร้ายแรง 

 เงินจาํนวนหน่ึงไหลออกนอกประเทศ 

 จากโครงสร้างของธุรกิจเกมพนันทายผลฟุตบอลท่ีได้แสดงไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น

โครงสร้างของธุรกิจเกมพนนัทายผลฟุตบอลในยคุก่อนท่ีเป็นโต๊ะพนนัฟุตบอล หรือยคุใหม่ท่ีเป็น

การให้บริการพนันผ่าน website พนันทายผลฟุตบอล จะเห็นไดว้่าท่ีสุดแลว้ เงินท่ีวางเดิมพนัใน
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ประเทศส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปยังเจ้ามือหรือผู ้ให้บริการพนันทายผลฟุตบอลท่ีอาศัยอยู่ใน

ต่างประเทศ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เงินจาํนวนหน่ึงท่ีควรหมุนเวียนอยูใ่นประเทศเพ่ือก่อให้เกิด

การผลิตและการบริโภค ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเครษฐกิจภายในประเทศ กลับถูกโอนไปยงั

ต่างประเทศ โดยเงินท่ีถูกโอนไปนั้นไม่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศเลย 

 จึงกล่าวไดว้่า ธุรกิจเกมพนนัทายผลฟุตบอล เป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนให้เกิดการร่ัวไหลของ

เงินภายในประเทศไปยงัต่างประเทศ โดยเงินจาํนวนมหาศาลท่ีสูญเสียไปนั้นไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์

ต่อสงัคมและประเทศชาติแต่อยา่งใด 

 ผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศลดลง 

 ผลกระทบในประเด็นน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ ระดบัจุลภาค (Micro) และระดบัมหภาค 

(Macro) ดงัน้ี 

 ในระดบัจุลภาค ผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากผูเ้ล่นพนนัหรือผูรั้บบริการพนนั

ทายผลฟุตบอลกล่าวคือ ผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่มกัติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลในคู่

แข่งขนัท่ีไดว้างเดิมพนัไว ้ในขณะท่ีเวลาของการแข่งขนัระหว่างเวลาทอ้งถ่ินของประเทศท่ีจดัการ

แข่งขนัเช่น กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป กบัเวลาของประเทศไทยมีความแตกต่างค่อนขา้งมาก ซ่ึง

เวลาทอ้งถ่ินของการแข่งขนัส่วนใหญ่มกัตรงกบัช่วงกลางดึกท่ีเป็นเวลาปกติของการพกัผอ่น นอน

หลบัของคนในประเทศไทย ดงันั้นหากผูเ้ล่นพนนัของไทยรายใดเลือกท่ีจะชมการถ่ายทอดสด ยอ่ม

ต้องสูญเสียเวลาของการพักผ่อนปกติไป  ส่ิงเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ 

ประสิทธิภาพและสมาธิในการเรียนของผูเ้ล่นพนนัท่ีอยูใ่นวยัเรียน และผลิตภาพในการทาํงานของผู ้

เล่นพนันท่ีอยู่ในวยัทาํงานในวนัถดัมา ซ่ึงย่อมตอ้งส่งผลกระทบด้านลบต่อไปยงัผลิตภาพของ

องคก์รหรือหน่วยงานท่ีผูเ้ล่นพนนัสงักดัอยู ่
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 ในระดบัมหภาค จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีระบุว่า ลูกคา้พนนัหลกัของธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอล

ในประเทศไทยคือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 15 – 35 ปี โดยจาํนวนหน่ึงเป็นเยาวชน นิสิต/

นกัศึกษา ซ่ึงถือเป็นกาํลงัแรงงานหลกัของประเทศชาติในอนาคตอนัใกล ้ในขณะท่ีอีกจาํนวนหน่ึง

นั้นเป็นกาํลงัแรงงานหลกัของประเทศชาติ ดงันั้นหากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีติดการพนันหรือมุ่งให้

ความสําคญักบักิจกรรมการพนนัมากเกินไป โดยละเลยกิจกรรมอ่ืนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาประเทศ ยอ่มส่งผลใหผ้ลิตภาพของประเทศลดลงอยา่งมิอาจหลีกเล่ียง 

“ผมไม่มีสมาธิในการเรียนเลยครับ หัวจะคิดแต่ว่าคืนนีจ้ะเล่นคู่ไหน ข้างไหนดี เจอเพ่ือนกถ็าม 

คืนนีเ้อาไงดี ทีมไหนจะมา ย่ิงถ้ามีถ่ายทอดสดติดๆกันหลายวัน ผมกโ็ดดเรียนเลยในวันถัดมา 

คืออาทิตย์หน่ึง ต้องมีโดดเรียนอย่างน้อยวันหรือสองวัน เรียนระดับมหาวิทยาลยั เร่ืองโดดเรียน 

ก็เป็นเร่ืองปกติน่ีครับ...คือไม่ดูก็ไม่ได้ มันต้องลุ้น” (ส่วนหน่ึงของบทสัมภาษณ์นักศึกษา

ปริญญาตรี)  

 “ผมเองไม่ค่อยได้ดูถ่ายทอด ถ้าบอลเตะกันวันธรรมดา เพราะวันรุ่งขึน้ต้องไปเรียนหนังสือ จะ

มีก ็ แอบดูบ้าง แต่ไม่บ่อย เพราะกลวัพ่อจับได้ แต่ถ้าอยู่ ท่ีโรงเรียน กม็ักคุยกับเพ่ือนว่า คืนนีจ้ะเล่น

พนัน คู่ไหนดี บางทีกแ็อบอ่านหนังสือพิมพ์ท่ีเค้าวิเคราะห์เกมแข่งขนัในห้องเรียน แบ่งกับเพ่ือน

อ่าน แล้ว กม็าน่ังวิเคราะห์กันก่อนกลับบ้าน พวกผมเป็นแบบนีก้ันมา 2 ปีแล้วครับ” (ส่วน

หน่ึงของบทสมัภาษณ์นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6) 

  “....ก็มีบ้างถ้าดูฟุตบอลแล้วนอนดึก พอตอนบ่ายๆอีกวันก็ง่วง เพลีย ไม่ค่อยมีสมาธิทาํงาน

เท่าไหร่  ย่ิงถ้าช่วงไหนเสียพนันเยอะๆ ติดๆ กันน่ะ ยอมรับเลยว่า พอว่างปุ๊บ จะคิดทันทีเลยว่า คืนนี้

จะเล่นคู่ ไหนดี คือมนัเหมือนคิดโดยอัตโนมติัเลยน่ะ บางทีกห็าข้อมลูจากอินเทอร์เนต็ คือมาน่ังอ่าน

 หนังสือพิมพ์ท่ีทาํงานมันกไ็ม่ได้หรอก ไม่มีใครรู้ว่าเล่นพนันบอล ท่ีรู้กคื็อคนท่ีเล่นด้วยกัน....

คุย วิเคราะห์กับเพ่ือนบ้างมั้ย กมี็น่ะ ย่ิงตอนเสียเยอะๆ เอาเลย ตามเพ่ือนเลย ว่าไงว่ากัน คือหมด
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ความ มั่นใจ มันเหมือนอาศัยดวงเค้าเล่นพนันอ่ะ...”  (ส่วนหน่ึงของบทสัมภาษณ์พนักงาน

ธนาคาร)   

 จึงกล่าวไดว้่า ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในระดบัจุลภาคหรือมหภาค การเล่นพนันทายผม

ฟุตบอลมีแนวโนม้สูงท่ีส่งผลให้ผลิตภาพของประเทศลดลง ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยยืนยนั

ไดจ้าก 3 บทสมัภาษณ์ขา้งตน้ 

5.2 มิติทางสังคม 

 เร่งใหธุ้รกิจคา้ยาเสพติด และขายบริการทางเพศเติบโตมากข้ึน 

 ผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลท่ียงัเป็นเยาวชน หรือเป็นนกัเรียน/ นิสิต นกัศึกษา ถือเป็นกลุ่มผู ้

เล่นพนนัท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเขา้ไปขอ้งเก่ียวกบัธุรกิจคา้ยาเสพติด และธุรกิจขายบริการทางเพศ 

ทั้งน้ีเพราะไม่ว่าผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีจะตอ้งการเงินเพื่อไปวางเดิมพนัในเกมพนนัประเภทน้ี โดยหวงั

ว่าจะไดเ้งินในจาํนวนท่ีมากข้ึน หรือตอ้งการเงินเพื่อไปชดใชห้น้ีพนันท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นพนัน

ทายผลฟุตบอล แต่ดว้ยประสบการณ์ท่ีมีไม่มากนกั ประกอบกบัความสามารถหรือโอกาสในการหา

รายไดท่ี้มีอยูเ่ลก็นอ้ย ส่งผลให้ผูเ้ล่นพนนัในกลุ่มน้ีจาํตอ้งหาช่องทางใดช่องทางหน่ึงท่ีใชเ้วลาและ

ประสบการณ์นอ้ยๆ แต่สามารถสร้างรายไดม้ากๆ ซ่ึงช่องทางดงักล่าวมกัหนีไม่พน้ธุรกิจคา้ยาเสพ

ติด และธุรกิจขายบริการทางเพศ 

 เป็นท่ีทราบในวงกวา้งว่า การขายบริการทางเพศเป็นคร้ังคราว และการเป็นผูจ้ ัดและ

จาํหน่ายยาเสพติดรายยอ่ย เป็นช่องทางท่ีผูเ้ล่นพนนักลุ่มน้ีมกัเลือกเป็นทางออกเพ่ือสร้างรายได ้ใน

อดีตการขายบริการทางเพศมกัจาํกดัอยูใ่นหมู่เยาวชนท่ีติดพนนัท่ีเป็นผูห้ญิง เช่นเดียวกบัการเป็นผู ้

จดัและจาํหน่ายยาเสพติดรายย่อยท่ีมกัจาํกดัอยู่ในหมู่เยาวชนท่ีติดพนันท่ีเป็นผูช้าย แต่จากการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจุบนัการขายบริการทางเพศมิไดจ้าํกดัอยูแ่ต่ในกลุ่มเยาวชนเพศหญิง และ

การเป็นผูจ้ดัและจาํหน่ายยาเสพติดก็มิไดจ้าํกดัแต่ในกลุ่มเยาวชนเพศชาย หากแต่เยาวชนส่วนใหญ่
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ท่ีติดพนนัทายผลฟุตบอลทั้งหญิงและชาย มกัเลือกทั้ง 2 กิจกรรมดงักล่าวน้ี เป็นทางออกในการหา

รายไดเ้พื่อไปชดใชห้น้ีพนนัท่ีเกิดข้ึน 

 จึงกล่าวไดว้่า ธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลเป็นอีกหน่ึงธุรกิจ ท่ีกระตุน้และส่งเสริมให้ธุรกิจ

คา้ยาเสพติด และธุรกิจเพศพาณิชยน์ั้นเติบโตอย่างมีอนาคต ซ่ึงถือเป็นธุรกิจท่ีทาํลายสังคม และ

ความมัน่คงของประเทศชาติเป็นอยา่งยิง่ 

 นาํไปสู่การเพิ่มข้ึนของปัญหาอาชญากรรม 

 กรณีตวัอยา่งจากหลายประเทศ ทั้งประเทศท่ียินยอมให้ธุรกิจการพนนัเป็นส่ิงถูกกฎหมาย

และประเทศท่ียนิยอมใหธุ้รกิจการพนนัเฉพาะบางประเภทเกมพนนัเป็นส่ิงถูกกฎหมาย ต่างพิสูจน์

ใหเ้ห็นแลว้วา่ ธุรกิจการพนนันั้นนาํไปสู่การก่อปัญหาอาชญากรรม งานศึกษาวิจยัหลายช้ินแสดงให้

เห็นอย่างชดัแจง้ว่า เม่ือประเทศหน่ึงประเทศใดอนุญาตให้การประกอบธุรกิจการพนนัเป็นส่ิงถูก

กฎหมาย ปัญหาท่ีเกิดตามมาอย่างรวดเร็วในอนัดบัตน้ๆคือ การเพิ่มข้ึนของปัญหาอาชญากรรม 

รูปแบบของการก่ออาชญากรรมท่ีเป็นผลพวงจากธุรกิจการพนนันั้นมีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น 

การฉกชิง จ้ี ปลน้ทรัพยสิ์น การทุจริต ฉอ้โกงทรัพยสิ์น การทาํร้ายร่างกายเพ่ือการทวงหน้ีพนนั เป็น

ตน้ 

 ยิ่งกว่านั้นธุรกิจพนันยงัมกัโยงใยไปกบัธุรกิจนอกระบบท่ีผิดกฎหมายอีกหลายประเภท 

และเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีธุรกิจผิดกฎหมายเหล่าน้ีจะอยูแ่ละเติบโตได ้ยอ่มตอ้งอาศยัแรงสนบัสนุนจาก

กลุ่มผูมี้อิทธิพลไม่ว่าจะเป็น กลุ่มมาเฟีย กลุ่มมือปืน ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นสัญลกัษณ์ของปัญหา

อาชญากรรมแทบทั้งส้ิน 

 จึงกล่าวไดว้่า ธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสร้างหน้ีจาํนวนมากให้กบัผูเ้ล่น

พนนัในระยะเวลาอนัสั้น เป็นธุรกิจพนนัท่ีนาํไปสู่การเพิ่มข้ึนของปัญหาอาชญากรรมในประเทศ 
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และปัญหาอาชญากรรมท่ีเพิ่มข้ึนย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ และทาํลาย

บรรยากาศการลงทุนซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 นาํไปสู่ปัญหาคอร์รัปชนั 

 นิยามของคอร์รัปชนัในท่ีน้ีคือ การใชอ้าํนาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจาก

ประชาชน หรือการให้คุณให้โทษกบัประชาชนในทางมิชอบโดยใชอ้าํนาจรัฐ ซ่ึงจากโครงสร้าง

ของธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลในยุคเร่ิมแรก จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า เจา้มือท่ีให้บริการโต๊ะพนนั

บอล โดยเฉพาะเจา้มือท่ีให้บริการพนันทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุดซ่ึงตอ้งมีหน้าร้าน ธุรกิจ

พนนัของเจา้มือเหล่าน้ีจะดาํเนินกิจการไดอ้ยา่งราบร่ืนโดยไม่ถูกปราบปราม จบักุม ตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั ยอ่มตอ้งอาศยัแรงสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ ดงันั้นเจา้มือผูใ้ห้บริการพนนัทายผลฟุตบอล

ทั้งหลาย จาํตอ้งนาํผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไปแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงแรงสนบัสนุนหรือ

แรงเก้ือหนุนท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 อย่างไรก็ตามแมโ้ครงสร้างของธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลในยุคใหม่จะเปล่ียนแปลงไป

กล่าวคือ เป็นการเล่นพนนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่งผลใหย้ากต่อการถูกปราบปรามและถูกจบักุม

มากข้ึนก็ตาม แต่เจา้มือพนนัก็ยงัคงตอ้งอาศยัแรงสนบัสนุนท่ีผิดกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐเช่นกนั 

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือโดยตรงหรือผ่านช่องว่างของกฎหมายจากเจา้หน้าท่ีรัฐ ในการบรรเทา

โทษหนักให้เป็นเบาในกรณีท่ีเจา้มือพนันถูกจบักุม การละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างจริงจงัในการ

จบักุมหรือปราบปราม website ท่ีให้บริการทายผลพนนัฟุตบอล เป็นตน้ การช่วยเหลือสนบัสนุน

ธุรกิจผิดกฎหมายด้วยการแลกเปล่ียนซ่ึงผลประโยชน์ท่ีได้มาอันมิชอบในทางกฎหมายของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐในลกัษณะน้ี ถือเป็นปัญหาคอร์รัปชนัทั้งส้ิน 

 ไม่เพียงแต่ปัญหาคอร์รัปชันซ่ึงถือเป็นการทุจริตระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชน 

หากแต่ปัญหาการทุจริตระหว่างประชาชนกนัเองก็ถือเป็นอีกหน่ึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากธุรกิจ
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พนันทายผลฟุตบอล การทุจริตระหว่างประชาชนกนัเองดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวตามส่ือต่างๆอย่าง

ต่อเน่ืองเช่น การยกัยอกเงินหรือทรัพยสิ์นของบริษทัหรือองคก์รเอกชน เพื่อนาํไปใชห้น้ีสินท่ีเกิด

จากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล  

 จึงกล่าวไดว้่า หน่ึงผลพวงท่ีเป็นผลกระทบทางลบต่อสังคมของธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอล

คือ ปัญหาคอร์รัปชนัและปัญหาทุจริต ฉอ้โกง 

 ทาํลายมาตรฐานกีฬาฟุตบอลภายในประเทศ 

 ในมุมมองของผูท่ี้นิยมเล่นพนนัทายผลฟุตบอลบางกลุ่ม รวมไปถึงส่ือมวลชนบางส่วนเช่ือ

ว่า ธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนกีฬาฟุตบอลภายในประเทศให้ไดรั้บการ

พฒันา และมีระดบัมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีเพราะเม่ือผูค้นหนัมาเล่นพนนัทายผลฟุตบอลมากข้ึน ทาํ

ใหค้นสนใจในกีฬาฟุตบอลมากข้ึนเช่นกนั และเม่ือระดบัความนิยมกีฬาฟุตบอลภายในประเทศเพ่ิม

สูงข้ึน ย่อมส่งผลให้การกีฬาฟุตบอลภายในประเทศไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพมากข้ึนตามไป

ดว้ย แต่ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงหาไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ ธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลกลบัทาํลายระบบ

โครงสร้าง รวมไปถึงมาตรฐานการกีฬาฟุตบอลภายในประเทศอย่างส้ินเชิง เพราะธุรกิจเกมพนัน

ประเภทน้ี นาํไปสู่การกาํหนดผลการแข่งขนัไวล่้วงหน้า หรือท่ีเรียกกนัในวงการกีฬาฟุตบอลว่า 

“การล้มบอล (Match Fixing)” 

 งานศึกษาของ Forrest (2012) ระบุว่า การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลนาํไปสู่การว่าจา้งลม้

บอล และการวา่จา้งลม้บอลนั้นเกิดข้ึนในหลายประเทศ ทั้งในแถบทวีปยโุรปและเอเชีย องักฤษเป็น

ประเทศหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองกีฬาฟุตบอล มีการตรวจสอบและคน้พบวา่ มีการว่าจา้งลม้

บอลท่ีประเทศองักฤษในปี ค.ศ. 1994 และ ค.ศ. 1997 โดยเฉพาะกรณีการว่าจา้งลม้บอลในปี ค.ศ. 

1994 ซ่ึงเป็นข่าวไปทัว่โลก เน่ืองจากเป็นการว่าจา้งนกัฟุตบอลทีมลิเวอร์พลู (Liverpool) ซ่ึงเป็นทีม

สโมสรฟุตบอลท่ีโด่งดังมาก ให้ทาํการล้มบอล อิตาลีเป็นอีกหน่ึงประเทศในทวีปยุโรปท่ีมี
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มาตรฐานกีฬาฟุตบอลเป็นท่ียอมรับทัว่โลก ก็ไม่พน้ขอ้หามีการว่าจา้งลม้บอลเช่นกนั ในเดือน

พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2011 หนงัสือพิมพกี์ฬาของอิตาลีเปิดเผยว่า มีการว่าจา้งนกัฟุตบอลท่ีเล่นในลีก

ฟุตบอลระดบัล่าง (Lower Division) ใหท้าํการลม้บอลจากกลุ่มผูมี้อิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียท่ีมีธุรกิจ

พนนัทายผลฟุตบอลในอิตาลี โดยระดบัราคาท่ีว่าจา้งนกัฟุตบอลต่อรายคือ 400,000 ยโูร (ประมาณ 

16 ลา้นบาท คาํนวณท่ีอตัราแลกเปล่ียน 1 ยโูร เท่ากบั 40 บาท) สาํหรับนกัฟุตบอลท่ีเล่นในระดบัดิวิ

ชนั 1 (First Division) 120,000 ยูโร (ประมาณ 4.8 ลา้นบาท) สําหรับระดบัดิวิชนั 2 (Second 

Division) และ 50,000 ยโูร (ประมาณ 2 ลา้นบาท) สาํหรับดิวิชนั 3 (Third Division) มีการประมาณ

การว่า ในหน่ึงปีมีการจ่ายเงินจากกลุ่มผูมี้อิทธิพลเพื่อว่าจา้งลม้บอลในกลุ่มประเทศยโุรปประมาณ 

12 ลา้นยโูร (ประมาณ 480 ลา้นบาท) และสร้างผลกาํไรจากการว่าจา้งลม้บอลไดถึ้ง 7.5 ลา้นยูโร 

(ประมาณ 300 ลา้นบาท) ต่อปี  

 Forrest (2012) ยงัช้ีให้เห็นว่า ฟุตบอลลีกของจีนนั้นถูกทาํลายและไร้ซ่ึงอนาคตท่ีสดใส 

หลงัถูกตรวจพบการว่ามีการว่าจา้งลม้บอลเกิดข้ึน ผลท่ีตามมาคือ การสูญส้ินศรัทธาของผูช่ื้นชอบ

กีฬาฟุตบอลชาวจีน รวมไปถึงการถอนตวัของผูส้นบัสนุน (Sponsor) รายใหญ่แทบทุกราย ซ่ึงไม่

ต่างไปจากฟุตบอลลีกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ท่ี

มีชะตากรรมคลา้ยฟุตบอลลีกของจีน ในขณะเดียวกนัมาตรฐานกีฬาฟุตบอลภายในประเทศก็ถูก

ทาํลายไปดว้ย  

 จึงกล่าวไดว้่า ธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลนั้นมีส่วนสําคญัในการทาํลายโครงสร้าง และ

มาตรฐานกีฬาฟุตบอลภายในประเทศ ผ่านกลไกการว่าจา้งลม้บอล ซ่ึงการถูกว่าจา้งเพ่ือทาํการลม้

บอลนั้นมิไดจ้าํกดัอยูแ่ต่นกัฟุตบอลเท่านั้น หากแต่ยงัขยายวงไปถึงบุคคลต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

กีฬาฟุตบอล เช่น ผูจ้ดัการทีม กรรมการ ผูจ้ดัการแข่งขนั เป็นตน้ 

5.3 มิติทางการเมือง 
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 แมไ้ม่มีหลกัฐานหรืองานวิจยัช้ินไหนท่ีสามารถยืนยนัไดอ้ยา่งแน่ชดัว่า ธุรกิจพนนัทายผล

ฟุตบอลนั้นส่งผลกระทบต่อการเมืองกต็าม หากแต่มีงานศึกษาหลายช้ินอยา่งเช่น งานวิจยัของผาสุก 

และคณะ (2543) ท่ียืนยนัชดัแจง้ว่า ธุรกิจผิดกฎหมายทุกชนิดซ่ึงหมายรวมถึงธุรกิจพนนั เจา้มือผู ้

ให้บริการพนันจะประกอบกิจการได้อย่างราบร่ืน และสร้างธุรกิจให้เติบโตได ้จาํตอ้งอาศยัผูมี้

อิทธิพลทุกวงการทั้งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐ นกัการเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ นกัธุรกิจ

ทอ้งถ่ินท่ีทรงอิทธิพลในพื้นท่ี ฯลฯ   

 ธุรกิจพนันซ่ึงเป็นหน่ึงในประเภทธุรกิจผิดกฎหมาย มกัโยงใยกบัธุรกิจการเมือง (Money 

Politics) เจา้มือท่ีให้บริการพนันส่วนใหญ่ทั้ง เจา้มือบ่อนการพนัน เจา้มือหวยใตดิ้น และเจา้มือ

ให้บริการทายผลฟุตบอล จะมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับนักการเมืองทั้ งระดับท้องถ่ินและ

ระดบัประเทศ บา้งก็เป็นเครือญาติ เพื่อนสนิท หัวคะแนนทางการเมือง เป็นตน้ หรือนกัการเมือง

บางรายกลบัเป็นเจา้ของธุรกิจพนนัเสียเอง หากแต่ให้ผูใ้กลชิ้ดบริหารจดัการแทน จึงมีความเป็นไป

ไดสู้งท่ีเงินพนนัท่ีผดิกฎหมายเหล่าน้ีจะถูกนาํไปใชเ้พื่อสนบัสนุนทางการเมือง โดยเฉพาะการสร้าง

ฐานเสียงทางการเมืองดว้ยการซ้ือเสียงทั้งทางตรง เช่น นาํเงินไปแจกให้ชาวบา้นเพ่ือแลกมาซ่ึง

คะแนนเสียงทางการเมือง และทางออ้ม เช่น ใชเ้งินในการซ้ือตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีอยู่ใน

พรรคเดียวกนั เพื่อสร้างกลุ่มกอ้นทางการเมืองไวต่้อรองตาํแหน่งการเมืองกบัทางพรรคท่ีสังกดั 

นกัการเมืองจาํนวนไม่นอ้ยใชเ้งินท่ีไดจ้ากธุรกิจพนนัในการสร้างและเสริมสถานภาพทางสงัคมของ

ตน ดว้ยการสร้างสาธารณูปโภคในทอ้งถ่ิน บริจาคเงินตามงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ซ่ึงแน่นอนว่า 

นกัการเมืองท่ีลงทุนสร้างฐานการเมืองดว้ยวิธีการน้ีในปัจจุบนั ยอ่มตอ้งถอนทุนคืนในอนาคตเม่ือมี

โอกาส โดยไม่คาํนึงถึงความถูกหรือผดิทั้งทางกฎหมายและทางศีลธรรม 
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 จึงกล่าวไดว้่า ธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลนั้นมีส่วนในการสร้างผลกระทบทางลบต่อระบบ

การเมือง โดยใช้เงินท่ีเป็นรายได้จากธุรกิจพนันเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงยงันําไปสู่การก่อปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสงัคมในประเดน็อ่ืนต่อไป 

     

6. บทวิเคราะห์: ข้อเท็จจริง ทิศทาง และแนวโน้มของตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอลใน

สังคมไทย 

 สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกมพนนัทายผลฟุตบอลเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งก็เพราะ เกมพนันประเภทน้ีเป็น

การผนวกเอาการเล่นพนันเขา้กบัเกมกีฬาฟุตบอลซ่ึงเป็นเกมกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุดในโลก ผูใ้ดท่ี

ฝักใฝ่การเส่ียงโชคและช่ืนชอบในเกมกีฬาฟุตบอล ก็มกัจะให้ความสนใจต่อเกมพนนัทายผลฟุตบอล ทั้งน้ี

เป็นเพราะหากไดพ้นนัก็จะรู้สึกภูมิใจและเช่ือมัน่ว่าตนนั้นมีความสามารถในการวิเคราะห์กีฬาฟุตบอล ใน

ขณะเดียวกนัหากเสียพนนักม็กัโทษโชคชะตาท่ีไม่เขา้ขา้ง รวมไปถึงคิดแต่จะเล่นพนนัในวนัต่อไป เน่ืองจาก

ยงัมัน่ใจในความสามารถของตนในการวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอล และท่ีสาํคญัเกมพนนัทายผลฟุตบอลเป็น

เกมพนนัท่ีมีเพียง 2 ทางเลือกใหก้บัผูเ้ล่นพนนัในการเลือกวางเดิมพนั ซ่ึงหากพิจารณาอยา่งผวิเผนิ เสมือนว่า

โอกาสท่ีผูเ้ล่นพนนัจะไดพ้นนัมีถึงร้อยละ 50 ทั้งน้ีไม่คาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขนั 

เช่น ความสามารถของนกัฟุตบอลในแต่ละทีม สมาธิ ความตั้งใจในการแข่งขนัของนกัฟุตบอลในแต่ละทีม 

สภาพภูมิอากาศท่ีอาจเอ้ืออาํนวยให้กบัทีมใดทีมหน่ึงท่ีทาํการแข่งขนักนั เป็นตน้ ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นหน่ึง

สาเหตุท่ีทาํให้ผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลมกัเล่นพนนัอย่างต่อเน่ืองเกือบทุกวนั เพราะคิดอย่างง่ายๆว่า การ

พนนัทายผลฟุตบอลนั้นเล่นพนนัไม่ยาก และคงเป็นไปไดย้ากท่ีจะเสียพนนัทุกวนัติดต่อกนั 

 เกมพนนัทายผลฟุตบอลเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในหมู่นกัเล่นพนนัชาวไทยอย่างรวดเร็ว ดว้ยสาเหตุ

เพราะ เป็นเกมพนนัท่ีมีระยะเวลาท่ีแน่นอนและรวดเร็วในช่วงของการลุน้ผลพนนักล่าวคือ ผูเ้ล่นพนนัทาย

ผลฟุตบอลจะรู้ผลได ้– เสียพนนัทนัทีท่ีส้ินสุดการแข่งขนั ซ่ึงใชร้ะยะเวลาประมาณ 90 นาที (หน่ึงชัว่โมง
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คร่ึง) เท่านั้น นอกจากน้ีโอกาสในการเล่นพนันก็มีมาก สามารถเล่นพนันทายผลฟุตบอลไดเ้กือบทุกวนั

ตลอดทั้งปี ซ่ึงต่างจากอีกหลายๆประเภทเกมพนัน ยิ่งกว่านั้นการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยุคใหม่ ยงัเปิด

โอกาสใหผู้เ้ล่นสามารถเล่นพนนัไดข้ณะชมการแข่งขนั โดยมีรูปแบบเกมพนนัทายผลท่ีหลากหลายมากกว่า

การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในยคุก่อน เช่น ใหมี้การวางเดิมพนัวา่ทีมใดจะทาํประตูไดก่้อนในหน่ึงคู่แข่งขนั 

ผูเ้ล่นทีมใดจะทาํประตูไดก่้อนระหวา่ง 2 ทีมท่ีทาํการแข่งขนั เป็นตน้  

 กล่าวไดว้า่หลายปัจจยัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ส่งผลใหเ้กมพนนัทายผลฟุตบอลเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความ

นิยมอยา่งมากในหมู่คนไทยท่ีนิยมเล่นการพนนั ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อไปยงัการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ต่อเน่ืองและ

มัน่คงของตลาดพนนัทายผลฟุตบอล เจา้มือพนนัแทบไม่ตอ้งทาํการตลาดมากนกัในการดึงดูดใหผู้เ้ล่นพนนั

เขา้สู่ตลาดเกมพนนัประเภทน้ี กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอลสามารถสร้างตลาด สร้าง

ความนิยมไดด้ว้ยตวัของมนัเอง ลูกคา้พนันส่วนใหญ่ตดัสินใจเขา้สู่ตลาดพนันทายผลฟุตบอลดว้ยตนเอง 

เจา้มือพนนัเพียงให้บริการเพื่อให้กระบวนการพนนัตั้งแต่ขั้นตน้ จนถึงขั้นสุดทา้ยคือการรับ – จ่ายเงินได ้– 

เสียพนนัเป็นไปอยา่งราบร่ืน ตรงตามความตอ้งการของผูเ้ล่นพนนัเท่านั้น  

 อีกหน่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้เกมพนนัทายผลฟุตบอลเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย และส่งผลให้ตลาด

เกมพนนัชนิดน้ีขยายตวัอย่างมีอนาคตคือ การท่ีผูเ้ล่นพนนัไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดในการวางเดิมพนั (เล่น

แบบเครดิต) ปัจจยัน้ีถือเป็นดาบสองคมกล่าวคือ ด้านหน่ึงเพิ่มความสะดวกในการบริหารจดัการของผู ้

ให้บริการพนนั ในขณะท่ีผูรั้บบริการพนนัก็ไดรั้บความสะดวกเช่นกนั และท่ีสาํคญัสามารถเล่นพนนัไดแ้ม้

ไม่มีเงินวางเดิมพนั แต่ในอีกดา้นหน่ึง เพราะความท่ีสามารถเล่นพนนัไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีเงินวางเดิมพนั 

ส่งผลให้ผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่เล่นพนนัโดยไม่มีขอบเขต ขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ เล่นพนนัโดยคาดหวงัว่าจะได้

เงินท่ีเสียพนนัไปกลบัคืนมา ทา้ยท่ีสุดหากไม่ไดพ้นนัตามท่ีคาด ผลท่ีตามมาคือ หน้ีสินพนนัท่ีพอกพนูอยาก

รวดเร็ว ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างปัญหาท่ีรุนแรงในดา้นต่างๆในสงัคมตามมาอยา่งมิอาจหลีกเล่ียง  
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 ในเร่ืองของการตดัสินใจวางเดิมพนัพนนั เง่ือนไขท่ีผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่ใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือวาง

เดิมพนัขา้งทีมใดทีมหน่ึงนั้นประกอบไปดว้ยหลายเง่ือนไข อาทิเช่น ขอ้มูลนกัฟุตบอลของแต่ละทีมท่ีทาํการ

แข่งขนั ผลวิเคราะห์แผนการเล่น ความช่ืนชอบต่อทีมฟุตบอลของผูเ้ล่นพนันแต่ละคน เป็นตน้ โดย ผูเ้ล่น

พนันส่วนใหญ่มกัไม่ไดค้าํนึงถึงอตัราต่อรองในส่วนท่ีเป็นราคาต่อรอง (ค่านํ้ า) ทั้งท่ีอตัราต่อรองนั้นคือ

เคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบให้กบัผูใ้ห้บริการพนนัทายผลฟุตบอล และเพิ่มความเสียเปรียบ

ใหก้บัผูรั้บบริการพนนัทายผลฟุตบอล  

 ในขณะเดียวกนั อตัราต่อรองท่ีว่าน้ียงัถูกนาํมาใชเ้ป็นตวัแบ่งระดบัชั้นของเจา้มือผูใ้ห้บริการพนนั

ทายผลฟุตบอล โครงสร้างของเจา้มือเกมพนันประเภทน้ีแบ่งเป็นระดบัชั้น คลา้ยกบัหลกัการตลาดแบบ

หลายชั้น (Multi – Level Marketing) หรือหลกัการตลาดแบบสร้างเครือข่าย (Network Marketing) ในยคุ

แรกเร่ิมของเกมพนนัทายผลฟุตบอล เจา้มือระดบัท่ีใหญ่กวา่จะพยายามควบคุมเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าท่ีอยูใ่น

เครือข่ายเดียวกบัตน ไม่ให้สร้างรายไดจ้ากส่วนต่างของอตัราต่อรองหรือ “การจับชน” กล่าวคือ เจา้มือ

ระดบัท่ีใหญ่กว่าตอ้งการให้เจา้มือระดบัท่ีเล็กกว่า ส่งยอดเงินเดิมพนัท่ีไดรั้บมาจากลูกคา้พนันเต็มจาํนวน 

เพราะเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าในยุคนั้นมีความเช่ือว่า หากยินยอมให้มี “การจับชน” ของเจา้มือระดบัท่ีเล็ก

กวา่ รายไดข้องตนจะลดนอ้ยลง เน่ืองจากการควบคุมของเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าเพื่อไม่ใหเ้กิด “การจับชน” 

คือ การสร้างแรงจูงใจให้กบัเจา้มือระดบัท่ีเล็กกว่าดว้ยการให้ค่าคอมมิชชัน่ตามร้อยละของจาํนวนเงินเดิม

พนัท่ีส่งมา โดยเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าไม่ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนเงินได ้– เสียพนนัท่ีเกิดข้ึนหลงัจบการแข่งขนั 

ยิง่ส่งปริมาณเงินเดิมพนัมามากเท่าไหร่ ยิ่งไดร้ายไดม้ากเท่านั้น แต่ถา้มี “การจับชน” ของเจา้มือระดบัท่ีเลก็

กว่า จาํนวนเงินเดิมพนัท่ีจะส่งต่อไปยงัเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าก็จะมีจาํนวนลดลง ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณเงิน

เดิมพนัท่ีเจา้มือระดบัใหญ่จะตอ้งส่งต่อไปยงัเจา้มือระดบัท่ีใหญ่ข้ึนไปอีกทอดหน่ึงมีจาํนวนลดลงเช่นกนั 

นัน่หมายถึงรายไดท่ี้จะไดรั้บกจ็ะลดลงตามไปดว้ย  
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 แต่ในความเป็นจริง การควบคุมไม่ใหเ้กิด “การจับชน” ของเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่านั้นกระทาํไดย้าก

ยิง่ เพราะในบางอตัราต่อรอง “การจับชน” นั้นสร้างรายไดม้ากกว่าการส่งเงินเดิมพนัต่อเพื่อไดม้าซ่ึงรายได้

จากค่าคอมมิชชัน่ นอกจากเร่ืองของอตัราต่อรองท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจใน “การจับชน” ของเจา้มือระดบัท่ี

เลก็กว่าแลว้ ยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้จา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าเลือกท่ีจะทาํ “การจับชน” มากกว่าจะส่งเงิน

พนนัเตม็จาํนวนไปยงัเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กวา่ กล่าวคือ ในยคุแรกเร่ิมของการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล เจา้มือ

ระดบัท่ีเลก็กว่าจะไดอ้ตัราต่อรองของแต่ละคู่แข่งขนัโดยตรงจากเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าในเครือข่ายของตน 

หากเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าไม่พอใจและตดัสินใจไม่ให้อตัราต่อรองกบัเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่ารายใด เจา้มือ

ระดบัท่ีเลก็กว่ารายนั้นก็จะไม่สามารถสร้างรายไดจ้ากการให้บริการพนนัทายผลฟุตบอลได ้และในยคุนั้น

จาํนวนเจา้มือระดบัใหญ่มีจาํนวนไม่มากนกั ดงันั้นการท่ีเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าจะหาเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่า

รายใหม่เพื่อส่งต่อเงินเดิมพนัจึงทาํไดไ้ม่ง่ายนัก ซ่ึงต่างจากธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลในยุคต่อมาท่ีเจา้มือ

ระดบัท่ีเล็กกว่าสามารถหาอตัราต่อรองไดจ้ากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือพิมพ ์หรือทางอินเทอร์เน็ต 

ประกอบกบัจาํนวนเจา้มือระดบัใหญ่ก็เพิ่มข้ึนค่อนขา้งมาก ส่งผลใหเ้จา้มือระดบัท่ีเลก็กว่ากลา้ท่ีจะทาํ “การ

จับชน” โดยไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กวา่ในเครือข่ายของตนมากนกั  

 ในทางกลบักนั เจา้มือระดบัท่ีใหญ่กวา่กลบัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าในเครือข่าย

ของตน ดว้ยการสร้างแรงจูงใจต่างๆ เพื่อไม่ให้เจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าในเครือข่ายของตนยา้ยไปอยูเ่ครือข่าย

อ่ืน เช่น การจดัเล้ียงสังสรรคร์ะหว่างเจา้มือในเครือข่ายตวัเองเป็นประจาํทุกเดือน การพาเจา้มือระดบัท่ีเลก็

กว่าในเครือข่ายของตนไปท่องเท่ียวในต่างประเทศในช่วงฟุตบอลลีกปิดฤดูกาลแข่งขนั เป็นตน้ และการ

ปรับตวัเพื่อสร้างแรงจูงใจท่ีสาํคญัของเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าในแต่ละเครือข่ายคือ การเพิ่มช่องทางเลือกใน

การสร้างรายไดใ้ห้กบัเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าในเครือข่ายเดียวกนักล่าวคือ เจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าจะให้ส่วน

ต่างของอตัราต่อรองแก่เจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าแต่ละรายท่ีระดบัต่างกนั เจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่ารายใดสามารถ

ส่งเงินเดิมพนัไดม้ากก็จะไดรั้บส่วนต่างของอตัราต่อรองท่ีนอ้ย ในทางกลบักนัเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่ารายใด
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ส่งเงินเดิมพนัไดน้อ้ย ก็จะไดรั้บส่วนต่างของอตัราต่อรองท่ีมาก เช่น เจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าท่ีสามารถส่งเงิน

เดิมพนัไดม้าก จะไดรั้บส่วนต่างของอตัราต่อรองท่ีร้อยละ 7.5 นัน่หมายความว่า ถา้ราคาต่อรองของคู่แข่ง

ขนัเท่ากบัเสมอ (=) สมมติเจา้มือระดบัท่ีเล็กกว่ารับเงินเดิมพนัขา้งทีมท่ีเป็นต่อจากลูกคา้พนันมา 10 บาท 

หากเสียพนนัจะเสีย 10 บาท (ซ่ึงเป็นเงินเดิมพนัของลูกคา้พนนั) แต่หากไดพ้นนั เจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าจะได้

เงินพนนัมา 9.75 บาท (จ่ายคืนใหก้บัลูกคา้พนนั 8 บาท ไม่รวมทุน) มีกาํไร 1.75 บาท ในขณะท่ีเจา้มือระดบั

ท่ีเล็กกว่าท่ีส่งเงินเดิมพนัไดน้้อย ไดรั้บส่วนต่างของอตัราต่อรองท่ีร้อยละ 10 ท่ีราคาต่อรองของคู่แข่งขนั

เท่ากนัคือเสมอ (=) ถา้เสียพนนัจะเสีย 10 บาทเช่นกนั (ซ่ึงเป็นเงินเดิมพนัของลูกคา้พนนั) แต่ถา้ไดพ้นัน 

เจา้มือระดบัท่ีเลก็กวา่จะไดเ้งินพนนัมา 9 บาท (จ่ายคืนใหก้บัลูกคา้พนนั 8 บาท ไม่รวมทุน) มีกาํไร 1 บาท  

 จะเห็นไดว้่าระดบัส่วนต่างของอตัราต่อรองนั้นมีความสําคญัมาก เพราะนาํมาซ่ึงความต่างของ

รายไดข้องเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่า ยิ่งเจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าสามารถส่งเงินเดิมพนัไดม้ากเท่าไหร่ โอกาสท่ีจะ

ไดรั้บรายไดเ้พิ่มก็สูงข้ึนเท่านั้น และการท่ีจะไดเ้งินเดิมพนัมามากๆ ก็ตอ้งเร่งขยายฐานลูกคา้พนนัให้กวา้ง

ออกไปอยา่งต่อเน่ืองนัน่เอง จากการสร้างแรงจูงใจโดยใชร้ะดบัส่วนต่างของอตัราต่อรองน้ีเอง นาํมาซ่ึงการ

แบ่งระดับเจ้ามือหรือโต๊ะพนันทายผลฟุตบอลดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ซ่ึงโต๊ะพนันทายผลฟุตบอล

ภายในประเทศมีทั้งส้ิน 4 ระดบัคือ โตะ๊พนนัทายผลฟุตบอลระดบัร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7.5 และร้อย

ละ 5 ตามแผนภาพท่ี 3  

 กล่าวได้ว่า จากเดิมท่ีเจ้ามือระดับท่ีเล็กกว่ามีเพียงทางเลือกเดียวในการสร้างรายได้คือจากค่า

คอมมิชชัน่ แต่ในเวลาต่อมาเจา้มือระดบัท่ีเล็กกว่ามีทางเลือกเพิ่มคือ เร่งหาเงินเดิมพนัมากๆดว้ยการขยาย

ฐานลูกคา้พนนั เพื่อนาํไปต่อรองกบัเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กวา่ในการขอระดบัส่วนต่างของอตัราต่อรองตํ่าๆ ใน

ขณะเดียวกนัเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าไม่เพียงแต่ตอ้งปรับตวัดว้ยการสร้างแรงจูงใจให้กบัเจา้มือระดบัท่ีเล็ก

กว่าเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งปรับกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอล ดว้ยการสร้างผลิตภณัฑเ์กม

พนนัทายผลฟุตบอลเพ่ิมเช่น ให้บริการพนนัทายผลฟุตบอลในลีกฟุตบอลท่ีหลากหลายมากข้ึน ให้บริการ
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พนนัทายผลประตูรวมท่ีจะเกิดข้ึนในหน่ึงคู่แข่งขนั ฯลฯ และท่ีสาํคญัตอ้งปรับความคิดในเร่ือง “การจับชน” 

เจา้มือระดบัท่ีใหญ่กวา่จาํตอ้งยนิยอมใหเ้จา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าทาํ “การจับชน” แต่ตอ้งกระตุน้เจา้มือระดบัท่ี

เลก็กว่าในเครือข่ายของตนใหเ้ร่งหาลูกคา้พนนัเพิ่ม เร่งขยายฐานลูกคา้พนนั เพื่อนาํมาซ่ึงจาํนวนเงินเดิมพนั

ท่ีสูงข้ึน เพราะยิง่มีลูกคา้พนนัมากเท่าไหร่ โอกาสท่ีจะมีการวางเงินเดิมพนัในหลากหลายคู่แข่งขนักจ็ะมีมาก

ข้ึนเท่านั้น และยิ่งมีการวางเงินเดิมพนัมากคู่แข่งขนั เจา้มือพนนัทุกระดบัยิ่งไดเ้ปรียบผา่นอตัราต่อรองของ

แต่ละคู่แข่งขนั ทั้งน้ีเพราะอตัราต่อรองนั้นสร้างความไดเ้ปรียบใหเ้จา้มือพนนัเหนือผูเ้ล่นพนนัในทุกกรณี 

 การปรับเปล่ียนของเจา้มือผูใ้ห้บริการพนนัทายผลฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ การ

ปรับความคิด ลว้นก่อให้เกิดพฒันาการของธุรกิจเกมพนนัประเภทน้ี จนกา้วเขา้สู่ยุคใหม่ของเกมพนนัทาย

ผลฟุตบอล ท่ีผนวกเอาเทคโนโลยีทางดา้นอินเทอร์เน็ตเขา้กบัธุรกิจพนันหรือท่ีเรียกว่าเกมพนันทายผล

ฟุตบอลออนไลน์  

  ในยุคของเกมพนนัทายผลฟุตบอลออนไลน์ ผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่มกัผนัตวัเองไปเป็นผูใ้ห้บริการ

พนันควบคู่ไปกบัสถานภาพการเป็นผูเ้ล่นพนัน ดว้ยการสมคัรเป็นสมาชิคผ่านทาง website พนันทายผล

ฟุตบอล และเม่ือมีสถานภาพเป็นผูใ้ห้บริการพนนั ก็จะไดรั้บอตัราต่อรองของแต่ละคู่แข่งขนัท่ีดีกว่าผูเ้ล่น

พนนัทัว่ไป ถา้ยิ่งสามารถขยายฐานลูกคา้พนนั และส่งเงินเดิมพนัต่อไปยงัเจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าไดม้าก ก็

จะไดร้ะดบัอตัราต่อรองท่ีตํ่าลง และยงัสามารถบอกรับสมาชิกกบัผูเ้ล่นพนนัท่ีตอ้งการเป็นเจา้มือให้บริการ

พนันทายผลฟุตบอลไดอี้กดว้ย ลกัษณะโครงสร้างของเจา้มือพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ก็จะแบ่งเป็น

ระดับชั้นคลา้ยโครงสร้างของโต๊ะพนันทายผลฟุตบอล ในทาํนองเดียวกัน เจา้มือพนันทายผลฟุตบอล

ออนไลน์ระดบัท่ีใหญ่กว่า ก็ยินดีท่ีจะใหเ้จา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าในเครือข่ายของตนบอกรับสมาชิก เพราะนัน่

หมายถึงการช่วยขยายฐานลูกคา้พนนัในเครือข่ายของตนใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนไปอีก 

 ในดา้นการบริหารจดัการไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการกระจายอตัราต่อรองของแต่ละคู่แข่งขนั การรับ – 

จ่ายเงินโอนได ้– เสียพนนั ค่าคอมมิชชัน่ เจา้มือระดบัท่ีใหญ่กว่าในแต่ละเครือข่ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ดูแล



58 
 

 
 

เจา้มือระดบัท่ีเลก็กว่าในเครือข่ายเดียวกนั ในส่วนของการใหเ้ครดิต (ไม่ตอ้งใชเ้งินสดวางเดิมพนั) กบัผูเ้ล่น

พนนั กข้ึ็นกบัดุลยพินิจของเจา้มือผูใ้หบ้ริการพนนัในแต่ละระดบัชั้น 

 ในส่วนของผลิตภณัฑ์พนันของเกมพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ไดรั้บการพฒันาจนเกิดความ

หลากหลายอย่างมาก เม่ือเทียบกบัเกมพนันทายผลฟุตบอลในยุคแรกเร่ิม ไม่เพียงแต่มีบริการพนนัทายผล

ประตูรวมวา่จะสูงหรือตํ่ากวา่ท่ีอตัราต่อรองกาํหนด บริการพนนัทายผลจาํนวนลูกเตะมุม (Corner) ท่ีเกิดข้ึน

ทั้งการแข่งขนัวา่จะสูงหรือตํ่ากวา่ท่ีอตัราต่อรองกาํหนด บริการพนนัทายผลจาํนวนใบเหลืองท่ีเกิดข้ึนทั้งการ

แข่งขนัวา่เป็นจาํนวนคู่หรือจาํนวนค่ี ฯลฯ หากแต่ยงัมีการพฒันาอตัราต่อรองของแต่ละคู่แข่งขนั จากเดิมท่ีมี

เพียงหน่ึงอตัราต่อรองต่อหน่ึงคู่แข่งขนั แต่ในเกมพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์มีถึงสองหรือสามอตัรา

ต่อรองต่อหน่ึงคู่แข่งขนั (ดูภาคผนวกประกอบ) ความหลากหลายของผลิตภณัฑพ์นนัถือเป็นอีกหน่ึงสาเหตุ

ท่ีทาํใหเ้กมพนนัทายผลฟุตบอลออนไลน์เป็นท่ีนิยมในหมู่นกัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลชาวไทยอยา่งรวดเร็ว  

 แนวโนม้และทิศทางของธุรกิจพนนัทายผลฟุตบอลในสงัคมไทย จากน้ีไปมีความเป็นไปไดสู้งว่าจะ

มีนักพนันทายผลฟุตบอลหน้าใหม่เกิดข้ึนทุกปีอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเป็นเพราะมีการแข่งขนัฟุตบอลรายการ

สาํคญัๆสลบักนัไปในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุรป การแข่งขนัฟุตบอล

โลก การแข่งขนัฟุตบอลคอนเฟเดอเรชนัส์คพั (Confederations Cup) การแข่งขนัฟุตบอลโลกหญิง เป็นตน้ 

ซ่ึงการแข่งขนัฟุตบอลรายการสาํคญัๆดงักล่าวน้ี สร้างนกัพนนัหนา้ใหม่ในตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอลอยู่

เสมอ และเม่ือบุคคลเหล่าน้ีก้าวเขา้สู่วงจรการเล่นพนันทายผลฟุตบอลแลว้ ก็ยากยิ่งท่ีจะออกจากวงจร

ดงักล่าว ทั้งน้ีเป็นเพราะ ช่วงใดก็ตามท่ีผูเ้ล่นพนันเสียเงินพนันไปมากกับการเล่นพนันทายผลฟุตบอล

ประเภทบอลเด่ียว ผูเ้ล่นพนนัรายนั้นก็สามารถหนัมาเล่นพนนัทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุดแทนได ้ซ่ึงใช้

เงินในการวางเดิมพนัไม่สูงนกั กล่าวไดว้่าเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืน

ของผูเ้ล่นพนนั คลา้ยกบัสดัส่วนของเงินเดิมพนัในเกมพนนัหวยใตดิ้น ท่ีผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่ใชจ่้ายเพื่อเล่น

พนนัหวยใตดิ้นในสดัส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืนๆ ของผูเ้ล่นพนนัหวยใตดิ้นเอง 
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และถา้ไดพ้นนัจากการทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุด ผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่กจ็ะนาํเงินพนนัท่ีไดม้าเล่นพนนั

ในประเภทบอลเดียว เม่ือเสียพนนัจากประเภทบอลเด่ียว กก็ลบัไปเล่นพนนัประเภทบอลชุดเช่นเดิม 

 ดงันั้นอีกหน่ึงแนวโน้มท่ีน่าจะเกิดข้ึนในตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอลคือ ความนิยมในการเล่น

พนนัทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุดจะเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากผูเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลส่วนใหญ่เสียเงินพนนั

ไปมากกบัการเล่นพนนัประเภทบอลเด่ียว ทั้งน้ียอ่มส่งผลให้จาํนวนเงินพนนัท่ีหมุนเวียนในตลาดเกมพนนั

ทายผลฟุตบอลมีแนวโน้มท่ีจะไม่เพิ่มสูงข้ึนหรืออาจมีจาํนวนลดลง เพราะปริมาณเงินเดิมพนัในการเล่น

พนันประเภทบอลชุดนั้นน้อยกว่าปริมาณเงินเดิมพนัในการเล่นพนันประเภทบอลเด่ียว นอกจากน้ีไม่

เพียงแต่จาํนวนผูเ้ล่นพนนัจะเพิ่มข้ึนในตลาดเกมพนนัทายผลฟุตบอล หากแต่จาํนวนเจา้มือผูใ้หบ้ริการพนนั

ก็เพิ่มข้ึนดว้ย โดยเฉพาะผูใ้หบ้ริการพนนัทายผลฟุตบอลออนไลน์ ดว้ยการสมคัรเป็นสมาชิกกบัเจา้มือพนนั

ระดบัท่ีใหญ่กวา่ผา่นทางออนไลน์  

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า เจา้มือระดบัท่ีเล็กกว่าหรือเจา้มือรายย่อยผูใ้ห้บริการพนนั

ทายผลฟุตบอลจาํนวนหน่ึง ไม่ประสงคจ์ะผนัตวัเองเป็นเจา้มือระดบัท่ีใหญ่ข้ึน ทั้งน้ีเพราะตอ้งการใหบ้ริการ

เกมพนันทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุด เน่ืองจากเจา้มือพนันระดบัใหญ่โดยมาก มกัไม่ให้บริการพนัน

ประเภทบอลชุด เพราะรายไดท่ี้ไดจ้ากเกมพนนัประเภทบอลชุด ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนรวมในการบริหารจดัการ 

เจา้มือรายย่อยจาํนวนหน่ึงท่ีพอใจกบัรายไดท่ี้ไดจ้ากการให้บริการพนนัประเภทบอลชุด จึงไม่ประสงคจ์ะ

ขยบัตวัเองไปเป็นเจา้มือพนนัท่ีมีระดบัใหญ่ข้ึน 

 จึงกล่าวโดยสรุปในเบ้ืองตน้ถึงแนวโน้มของตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอลในสังคมไทยได้ว่า 

จาํนวนผูเ้ล่นพนันและจาํนวนผูใ้ห้บริการพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉพาะเจ้ามือพนันทายผลฟุตบอล

ออนไลน์ มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอลมี

แนวโน้มท่ีจะไม่เพิ่มข้ึนหรืออาจจะลดน้อยลง ความนิยมในเกมพนันทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุดจะ

ไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เพราะขอ้กาํหนดในการวางเงินเดิมพนัขั้นตํ่าไม่สูงนกั  ซ่ึงเป็น
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ส่ิงท่ีสังคมไทยตอ้งพึงระวงั เน่ืองจากมีความเป็นไปไดสู้งท่ีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลประเภทบอลชุด 

อาจกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเฉกเช่นการเล่นพนนัหวยใตดิ้น ในอนาคตอนัใกล ้   

 

7. ข้อเสนอแนะ: ทางออกสําหรับการแก้ปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 

 ไม่ใช่แต่เพียงประเทศไทยเท่านั้นท่ีประสบปัญหาและผลกระทบจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

หากแต่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียก็ผชิญหนา้กบัปัญหาน้ีเช่นกนั  จึงกล่าวไดว้่าปัญหาการเล่นพนนัทาย

ผลฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาระดบัประเทศ แต่ไดก้ลายเป็นปัญหาระดบัภูมิภาคไปเสียแลว้   

กรณีของประเทศไทย ทั้งผูบ้ริหารประเทศและกลุ่มนกัเคล่ือนไหวทางสงัคม ไดพ้ยายามหาทางต่อสู ้

แกไ้ขปัญหาการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลมาอยา่งยาวนาน แต่ก็มิอาจปฏิเสธว่าผลท่ีไดรั้บ ดูจะไม่สัมฤทธ์ิผล

เท่าใดนัก ผูว้ิจัยจึงใคร่ขอเสนอขอ้เสนอเบ้ืองต้น เพื่ออาจนําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากเกมพนนัประเภทน้ี 

แนวทางในการปัญหาอาจแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลาคือ แนวทางในการแกปั้ญหาระยะสั้น และ

แนวทางในการแกปั้ญหาระยะยาว   

แนวทางในการแกปั้ญหาและผลกระทบระยะสั้นประกอบไปดว้ย 2 แนวทางหลกั คือ หน่ึง การ

ปราบปรามผูใ้หบ้ริการหรือเจา้มือพนนั และสอง การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหผู้รั้บบริการหรือผูเ้ล่นพนนั

ตระหนกัถึงผลเสียของการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

 แนวทางที่หน่ึง การปราบปรามเจา้มือพนันถือเป็นการแกปั้ญหาทางดา้นอุปทาน ตอ้งไม่ลืมว่า

ความถ่ีของโอกาสในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลนั้นมีมาก ผูเ้ล่นพนนัสามารถเล่นพนนัไดเ้กือบทุกวนัใน

รอบปี ในขณะเดียวกนัปริมาณเจา้มือผูใ้ห้บริการพนันก็มีเป็นจาํนวนมาก แมต้าํรวจซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงใน

การปราบปรามอบายมุขต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม แต่ดว้ยสรรพกาํลงัตาํรวจท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนน้อยมากเม่ือ

เทียบกบัจาํนวนเจา้มือพนนั รวมไปถึงโอกาสในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลท่ีมีเกือบทุกวนั จึงอาจกล่าวได้
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ว่า การจะใชส้รรพกาํลงัของตาํรวจในการปราบปรามจบักุมเพียงฝ่ายเดียว  โดยหวงัใหก้ารเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลหมดไป ดูไม่น่าจะเป็นทางออกท่ีจะสัมฤทธ์ิผลเท่าใดนกั อยา่งไรก็ตามแมก้ารเร่งปราบปราม จบักุม 

อาจไม่ประสบผลสําเร็จนัก แต่แนวทางน้ีก็ถือเป็นแนวทางท่ีจาํเป็นอย่างยิ่ง และมิอาจปฏิเสธสําหรับการ

แกปั้ญหาและผลกระทบในระยะสั้น  

 แนวทางที่สอง การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้เห็นโทษของการพนัน ซ่ึงถือเป็นการแกปั้ญหา

ทางดา้นอุปสงคน์ั้น ท่ีผา่นมาแมจ้ะมีการรณรงคผ์า่นทั้งส่ือวิทย ุโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพ ์ให้เห็นโทษและ

พิษภยัจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลก็ตาม แต่ดูเหมือนแนวทางน้ีดูจะประสบความสาํเร็จนอ้ยมาก เพราะ

การท่ีจะทาํให้สังคมตระหนักถึงโทษและผลกระทบทางลบของการเล่นพนันทายผลฟุตบอล การรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ควรเป็นการประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุก ควรให้ผูท่ี้เคยประสบปัญหาการเล่นพนันทายผล

ฟุตบอล ทั้งผูท่ี้เลิกเล่นพนันแลว้ และผูท่ี้ยงัเล่นพนันอยู่ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึก และปัญหาท่ี

ประสบ สู่สาธารณะ เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะถ่ายทอดเร่ืองราว ปัญหา และผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากเกม

พนันประเภทน้ีได้ดีท่ีสุด แต่แนวทางน้ีอาจสุ่มเส่ียงต่อผูใ้ห้ขอ้มูล ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของตาํรวจท่ีตอ้ง

คุม้ครอง ปกป้องแหล่งขอ้มูล และท่ีสาํคญัตอ้งไม่เอาผดิทางอาญากบัผูใ้หข้อ้มูล เพราะในความเป็นจริงแลว้

บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้กระทาํผิดกฎหมาย เน่ืองจากเล่นพนนัในเกมพนนัท่ีกฎหมายหา้มไว ้ซ่ึงประเด็นหลงัน้ี

ยงัตอ้งไดรั้บการถกเถียง แสดงความคิดเห็นกนัต่อไป 

  สาํหรับแนวทางในการแกปั้ญหาและผลกระทบในระยะยาวนั้น ไดถู้กหยิบยกข้ึนมาพูดคุย เสวนา 

แสดงความคิดเห็นในสังคมเป็นระยะๆ และแทบทุกคร้ังหลงัจบการแข่งขนัฟุตบอลรายการสําคญัๆ แต่

ทา้ยท่ีสุดก็เงียบหายไปทุกคร้ัง แนวทางท่ีว่าน้ีก็คือ การอนุญาตใหธุ้รกิจเกมพนนัทายผลฟุตบอลเป็นธุรกิจท่ี

ถูกกฎหมายเฉกเช่นธุรกิจทัว่ไป อยา่งไรก็ตามการอนุญาตใหธุ้รกิจเกมพนนัประเภทน้ีเป็นธุรกิจถูกกฎหมาย

นั้นเป็นส่ิงท่ีล่อแหลม และสุ่มเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาในสังคม ดงันั้นประเด็นน้ีจึงควรไดรั้บ

การศึกษาวิจยัอย่างรวดเร็ว ละเอียด รอบคอบ ถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ในมิติต่างๆ ของการมีธุรกิจเกมพนนัทายผล
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ฟุตบอลท่ีถูกกฎหมายในประเทศ และนาํผลการศึกษาท่ีไดเ้สนอต่อสาธารณะ เพื่อให้บุคคลต่างๆท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัวิพากษบ์นพื้นฐานขององคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง เพื่อนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีชดัเจนในการแกปั้ญหา

และผลกระทบจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล    
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ภาคผนวก 

            

           ท่ีมา: วิษณุ, 

2554  

แบบจาํลองหนา้ website ท่ีเสนอราคาอตัราต่อรองของ website รับเล่นพนนัฟุตบอล website หน่ึง ในวนั

เสาร์ท่ี 23 เมษายน 2554 ในท่ีน้ีจะสมมุติวา่ทีมท่ีแข่งขนั 2 ทีมคือ ทีม A และทีม B 

 

 
(FT)       (FT OU)   (ส่วนที ่1) 
A  1.47  1 0.835  2.5 – 3  O   -0.925 
B  6.70   -0.895    U    0.835 
Draw  4.16    
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
(HT)       (HT OU)   (ส่วนที ่2) 
A  1.99  0.5 0.995  1  O    0.825 
B  6.53   0.905    U   -0.915 
Draw  2.25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
(FT)       (FT OU)   (ส่วนที ่3) 
A  1 – 1.5  -0.865   2.5  O    0.825 
B    0.805     U   -0.915 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
(HT)       (HT OU)   (ส่วนที ่4) 
A  0 – 0.5  0.665   1 – 1.5  O   -0.755 
B    -0.755     U    0.665 

 
 
จากแบบจาํลองหนา้ website ในกรณีตวัอยา่งท่ี 1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

FT หมายถึง  Full Time  (ผลการแข่งขนัเตม็เวลา) 

HT หมายถึง  Half Time  (ผลการแข่งขนัคร่ึงเวลาแรก) 

O หมายถึง  Over (สูงกวา่)  และ U หมายถึง  Under (ตํ่ากวา่) 

ในคอลมัน์ท่ี 2 ของส่วนท่ี 1 ตวัเลขเหล่าน้ีคือ ราคาอตัราต่อรองท่ีผูเ้ล่นจะไดห้ากผูเ้ล่นไดพ้นนั 

1.47 หมายถึง  ผูเ้ล่นจะไดพ้นัน 14.70 บาท หากผูเ้ล่นเล่นว่าทีม A จะชนะในผลการ

แข่งขนั       

เตม็เวลา ท่ีอตัราเดิมพนั 10 บาท และผลการแข่งขนัจริงคือ ทีม A ชนะ 
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 6.70 หมายถึง         ผูเ้ล่นจะไดพ้นนั 67 บาท หากผูเ้ล่นเล่นว่า ทีม B จะชนะในผลการแข่งขนั

เตม็     เวลา ท่ีอตัราเดิมพนั 10 บาทและผลการแข่งขนัจริงคือ ทีม B 

ชนะ 

 4.16 หมายถึง  ผูเ้ล่นจะไดพ้นนั 41.60 บาท หากผูเ้ล่นเล่นว่า ผลการแข่งขนัเสมอกนัใน

การ     แข่งขนัเต็มเวลา และผลออกมาเสมอกนัจริง โดยวางเงินเดิมพนั 

10 บาท 

ในคอลมัน์ท่ี 3 ของส่วนท่ี 1 ตวัเลขน้ีคือ ผลต่างระหว่างประตูรวมเม่ือจบการแข่งขนัเตม็เวลา ในท่ีน้ีคือ ทีม 

A เป็นต่อทีม B ท่ีผลต่าง 1 ประตู 

ในคอลมัน์ท่ี 4 ของส่วนท่ี 1 ตวัเลขเหล่าน้ีคือ ราคาอตัราต่อรองท่ีผูเ้ล่นจะไดห้รือเสียพนนั 

 0.835 หมายถึง   หากผูเ้ล่นพนนัขา้งทีม A ไดพ้นนั จะได ้8.35 บาท และหากเสียพนนัจะ

เสีย      10 บาท 

 -0.895 หมายถึง  หากผูเ้ล่นพนนัขา้งทีม B ไดพ้นนัจะได ้10 บาท และหากเสียพนนัจะเสีย 

8.95     บาท 

คอลมัน์ท่ี 5 ของส่วนท่ี 1 ตวัเลขน้ีคือ ผลประตูรวมท่ีทั้ง 2 ทีมทาํไดเ้ม่ือจบการแข่งขนัเตม็เวลา ในท่ีน้ีคือ ผล

ประตูรวมนั้นจะมากหรือนอ้ยกวา่ สองลูกคร่ึงควบสามลูก (2.5, 3) 

คอลมัน์ท่ี 7 ของส่วนท่ี 1 ตวัเลขเหล่าน้ีคือ ราคาอตัราต่อรองท่ีผูเ้ล่นพนนัจะไดห้รือเสีย เม่ือเล่นพนนัว่าผล

ประตูรวมนั้นสูงหรือตํ่ากวา่ตวัเลขท่ีกาํหนดในคอลมัน์ท่ี 5 

 -0.925 หมายถึง  ผูเ้ล่นจะไดพ้นัน 10 บาท หากผลประตูรวมของการแข่งขนัเต็มเวลาสูง

กว่าตวั     เลขท่ีกาํหนดในคอลมัน์ท่ี 5 และจะเสียพนัน 9.25 บาท หากผล

การแข่งขนั     เป็นตรงกนัขา้ม 
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 0.835 หมายถึง  ผูเ้ล่นจะไดพ้นนั 8.35 บาท หากผลประตูรวมของการแข่งขนัเตม็เวลาตํ่า

กว่า     ตวัเลขท่ีกาํหนดในคอลมัน์ท่ี 5 และจะเสียพนนั 10 บาท หากผล

การแข่งขนั     เป็นตรงกนัขา้ม 

 

ในส่วนท่ี 2 แต่ละคอลมัน์สามารถอธิบายไดต้ามแบบส่วนท่ี 1 เหตุท่ีราคาต่อรองส่วนท่ี 2 แตกต่างกบัส่วนท่ี 

1 กเ็พราะ ในส่วนท่ี 2 จะคิดผลพนนัแค่คร่ึงเวลาแรกของผลการแข่งขนั (half time) 

ในส่วนท่ี 3 คือ ราคาอตัราต่อรองผลการแข่งขนัเต็มเวลาคลา้ยส่วนท่ี 1 หากแต่แตกต่างกนัท่ี ผลต่างของ

ประตูรวมและผลรวมของประตูท่ีทั้ง 2 ทีมทาํได ้ส่งผลใหร้าคาอตัราต่อรองยอ่มแตกต่างตามไปดว้ย 

ในส่วนท่ี 4 คลา้ยกบั ส่วนท่ี 2 คือ จะคิดผลพนนัเฉพาะหมดคร่ึงเวลาแรกของการแข่งขนั 

 

 


