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นิยาม 

เด็กและเยาวชน  

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. ๒๕๔๖ และ พระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ความหมายของ “เด็ก” ไว้ตรงกันว่าหมายถึง ผู้ที่มีอายุต่สากว่า ๑๘ ปี1  ในสว่น “เยาวชน” น้ัน 

ความหมายอันเป็นสากลซ่ึงก าหนดโดยสหประชาชาติ  ทือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ป ีขณะที่ พระราชบัญญัติ

สง่เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ความหมายของเยาวชนคือ  บุคคลซ่ึงมอีายุต้ังแต่สบิ

แปดปีบริบูรณ์ถงึย่ีสิบห้าปีบรบิูรณ ์  

ดา้นจ านวนประชากรเด็กและเยาวชน รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจ าปี ๒๕๕๔2 ระบุว่า จ านวน

ประชากรเด็กและเยาวชนไทยประมาณ ๒๒,๕๒๒,๕๑๒ คน หรือร้อยละ ๓๕.๑๕ ของประชากรทั้งประเทศ 

แบง่เป็นเพศชาย ๑๑,๕๒๓,๕๓๑ คน และเป็นเพศหญงิ ๑๐,๙๙๘,๙๘๑ คน โดยเพศหญงิมีน้อยกว่าเพศชาย 

๕๒๔,๕๕๐ คน จังหวัดที่มีประชากรเด็กและเยาวชนมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (๑,๘๑๓,๕๗๔ คน) สว่น

จังหวัดทÉีมีประชากรเด็กและเยาวชนน้อยที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงคราม (๕๙,๕๑๗ คน) ขณะทีข่้อมูลคาด

ประมาณดา้นประชากรระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีประชากรอายุ ๑๕-๒๕ ปเีพ่ิมเป็น ๑๐.๗  ลา้นคน  และเป็น

กลุ่มที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยตรงมากที่สุด เพราะเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ในวัยกา้วสูก่ารท างาน วัยที่เป็นก าลัง

หลักของสังคม ในขณะที่ประชากรอายุ ๖-๑๔ ปีซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเกือบ ๙ ลา้นคน เป็นวัยที่ต้องมี

กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบทั้งการศึกษา การพัฒนาตนเอง การจัดกิจกรรมแวดล้อมให้สอดคล้องกับ

พัฒนาการทุกด้าน      

   

การพนัน   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒3 ให้ความหมายของการพนันว่า หมายถึง การ

เลน่เอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ เลห่์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย  

ขณะทีท่วามหมายตามกฎหมายนั้น เน่ืองจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไมไ่ด้ก าหนดนิยาม

ความหมายของค าวา่ “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แตก่ าหนดการเลน่ที่จัดเป็นการพนันไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ  

 

                                              
1 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ และ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔  
2 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจ าปี ๒๕๕๔ ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๗๕๖ 
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นอกจากน้ี ยังมีค านิยามซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาดา้นการพนันในปัจจุบัน วา หมายถึง “อะไรก็

ไดที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไมแน่นอน”4  สวน

การพนันที่เลน่กันเป็นการสวนตัว มีเงินหมุนเวียนไปมา แต่ไมมกี าไรเกิดขึ้น และไมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหารายได ไมถอื

ว่าเป็นการพนัน  ขณะทีก่ารเลน่พนันที่จัดข้ึนโดยองค์กรการพนัน เช่น กาสโินซึ่งจัดบรกิารหรือเกมการเลน่ในหลาย

รูปแบบเพ่ือดงึดูดให้คนเข้ามาเลน่การพนัน ถือเป็นการพนัน5  

ในภาษาอังกฤษน้ัน มีค าที่ใช้เรยีก “การพนัน” โดยรวมอยู่ ๒ ค าคือ “gambling”6 ซึ่งมคีวามหมายถึงเป็น

การทายผลแพช้นะ หรือการวางเดมิพันในผลเกม การแข่งขัน หรือเหตุการณ อีกค าหน่ึงคือ “gaming”7 หมายถึง

กิจกรรมที่กฎหมายรับรองให้ถูกกฎหมาย หรือไดรับการยกเว้นความผิดตามกฎหมายอาญา   

ส าหรับการก าหนดค านิยามที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย8 จากการทบทวนนิยามการพนันในกฎหมายของ

นานาประเทศ พบนิยามของ “การพนัน” ตามกฎหมายจารีตประเพณ ีทือ“การลงเงิน/วางเดิมพันเพื่อโอกาสที่

จะชนะและได้รับเงินรางวัล” ดังน้ันองค์ประกอบของการพนันจึงมี ๓ สว่นคือ ๑. มีการวางเงินเดมิพัน ๒. มีเรื่อง

ของโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง และ ๓ มีรางวัล   ดังน้ันหากมีการวางเดิมพัน การเสี่ยงโชท และรางวัล ถอืเป็นการ

พนันทั้งสิ้น เช่น การสง่เอสเอ็มเอสชิงโชคที่มรีาคาสูงกว่าปกติเพื่อให้ไดม้าซึ่งรางวัล ถอืเป็นการพนัน  หรือการพนัน

ออนไลน์ที่เข้าขา่ยการวางเดมิพันชัดเจน เพราะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือวิธกีารอื่น ๆ  

สถานการณ์การพนันฟุตบอลในประเทศไทย  

เด็กและเยาวชนไทยในวังวนพนันฟุตบอล 

“กลุ่มวัยรุ่นจ านวนมากที่ชมการแข่งขันฟุตบอลมักพ่วงท้ายด้วยการเล่นพนันบอล” 

ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลมากขึน้ งานวิจัยเชิงส ารวจของหลายสถาบันระบุตรงกันว่า 

นับจากมหกรรมฟุตบอลโลกต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการเลน่พนันฟุตบอลมาก

ย่ิงขึ้น  อาทิ ผลการส ารวจพฤติกรรมการพนันบอลของเด็กและเยาวชนปี ๒๕๔๙  โดยสถาบันรามจิตติ  พบข้อมูล 

 
                                              
4 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, เศรษฐกิจการพนัน ทางเลือกเชิงนโยบาย, หนา ๒. 
5 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, เศรษฐกิจการพนัน ทางเลือกเชิงนโยบาย, หนา ๒. 
6 Glimne, Dan. (2009). Gambling. In Encyclopedia Britannica Online. Available: http://www.britannica. com/EBchecked/ topic/224836/gambling 
74 Chuck Humphrey. Gambling law US [Online].Available: http://www.gambling-law-us.com/  
8 รณวิทย์  สิมะเสถียร. (๒๕๕๖) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการก าหนดค านิยามการพนันและการเสี่ยงโชค.  

 

http://www.britannica/
http://www.gambling-law-us.com/
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ที่น่ากังวลว่า  เด็กประถมศึกษากว่าสามแสนคนติดการพนัน  สว่นเด็กมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ประมาณ ๑.๑ ลา้นคนติดการพนันฟุตบอล  และเป็นการเลน่ชนิดขาประจ า การส ารวจพบอีกว่าในการแข่งขัน

ฟุตบอลแต่ละนัดเด็กแทงพนันครัง้ละ ๑๐๐ บาทไปจนถึง ๑,๐๐๐ บาท หรือเฉล่ียคนละ ๑๐๐-๒๐๐ บาทต่อการ

แทงฟุตบอล ๑ นัด ท าให้มเีงินสะพัดอย่างต่ านัดละ ๒๐๐-๓๐๐ ลา้นบาท ตอกย้ าความรุนแรงของปัญหาจาก

รายงานผลการเปรยีบเทียบการเล่นพนันฟุตบอลของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศป ี๒๕๔๙ กับปี ๒๕๕๐ โดย

สถาบันรามจิตติที่พบว่า เด็กทุกระดับเลน่พนันบอลเพ่ิมมากขึ้น เฉล่ียปี ๒๕๕๐ มีเด็กไทยเลน่พนันฟุต 

บอล ๑๓.๘๔% จ าแนกเป็นชาย ๒๑.๗๘% หญงิ ๕.๘๒ % ผลการศึกษานี้พบว่า ภาคที่มีเยาวชนเลน่พนันบอลมาก

ที่สุดอันดับ ๑ คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนัดับสองภาคเหนือตอนล่าง อันดับสามกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

อันดับส่ีภาคกลาง และอันดับห้าภาคตะวันออก  

ในสว่นของภาคประชาสังคมน้ัน จากข้อมูลของเครอืข่ายรณรงค์หยุดการพนัน มูลนิธเิครอืข่ายครอบครัว 

พบว่า มีเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ ที่เคยมปีระสบการณใ์นการเล่นการพนันสูงถึงร้อยละ ๖๔ โดยการพนันที่นิยม

มากที่สดุคือ การพนันฟุตบอล รองลงมา คือ เกมออนไลน์ โดยแหลง่พนันบอลที่เด็กและเยาวชนนิยมเล่นพนันบอล

ดว้ยมากที่สุด คือเพ่ือนร้อยละ ๓๙.๘๔ รองลงมาคือ โต๊ะพนันบอล รอ้ยละ ๑๘.๗๐ และเลน่พนันบอลออนไลน์ 

ร้อยละ ๕.๒๙    

แม้งานวิจัยหลายช้ินสะท้อนตรงกันว่า เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์เล่นการพนันต้ังแต่ระดับ 

ประถมศึกษา  แต่การที่เด็กและเยาวชนเปิดรับการพนันเข้ามาในชีวิตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ผลการวิจัย

ลา่สุดในปี ๒๕๕๖ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ  และพฤติกรรมการเล่นการพนัน

ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ”9 ยืนยันว่าย่ิงเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการพนันจากสื่อประเภท

ต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน  สื่อเฉพาะกิจ  สื่อบุคคล  และสื่อใหม่มากเท่าใด ย่ิงมทีัศนคติเชิงบวกและจะเล่นการพนันมาก

ขึน้เท่าน้ัน เข้าขา่ย “ย่ิงรู้   ย่ิงอยากเลน่” งานวิจัยนียั้งพบว่า เว็บไซต์และเฟซบุ๊คกลายเป็นสื่อใหม่ที่นักศึกษาใช้เพ่ือ

หาข้อมูลเล่นการพนันมากขึ้น ทั้งน้ีปัจจัยประการหน่ึงที่ท าให้เด็กและเยาวชนไม่คิดว่าการเล่นการพนันเป็น

พฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ โดยนักศึกษากว่าร้อยละ ๗๐ ระบุว่า ไม่เคยถูกพ่อแม่ลงโทษหรือตักเตือนเมื่อเล่นพนัน

หรือเสี่ยงโชค10  

                                              
9 บุปผา  ลาภะวัฒนาพันธ์. (๒๕๕๖). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ  และพฤติกรรมการเลน่การพนนัของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาทั่วประเทศ. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

10 เครือข่ายเยาวชน ๔ ภาค. (๒๕๕๖).การส ารวจสถานการณ์การพนันของเยาวชน ๒๕๕๖. 
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ปัจจัยส่งเสริมการพนันฟุตบอลในสังทมไทย  

๑. เล่นทุกลกี เล่นทุกวัน ง่ายแท่มือทลิก 
 

การพนันฟุตบอลเร่ิมแพร่หลายในประเทศไทยอย่างมากในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครัง้ที่ ๑๕ (๒๕๓๗) 

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ เป็นยุคที่เร่ิมมกีารใช้เทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจการพนัน

ฟุตบอล ผู้เล่นพนันฟุตบอลมทีั้งผู้หญงิและผู้ชาย เร่ิมเล่นพนันฟุตบอลเพราะชื่นชอบกีฬาประเภทนี้ และพบว่า การ

เลน่พนันฟุตบอลเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการแสดงออกถงึการติดตามฟุตบอลแบบให้ความรูส้กึใกล้ชิดกับกีฬานีม้าก

ขึน้ และเมื่อได้เลน่พนันฟุตบอลแล้ว ผู้เล่นรู้สึกพึงพอใจกับการเสี่ยงโชคในการเล่นพนัน อันเป็นอารมณ์ต่ืนเต้นที่ได้

มากกว่าการชมฟุตบอลโดยไมม่ีการพนันเลย ที่น่าสนใจคือ ผู้เล่นสว่นใหญไ่มส่นใจบันทึกสถิติการเลน่พนันของตน

หรือคิดว่าตัวเองเสยีพนันบอล หรือไมส่นใจว่าได้หรอืเสยีพนัน และเมื่อได้เงินจากการพนันส่วนใหญน่ าไปใช้เพื่อการ

บรโิภคสินค้าและบริการที่ฟุุมเฟือย 
 

การเลน่พนันฟุตบอลในสังคมไทย เกิดขึ้นจากสาเหตุส าคัญ ได้แก่ ๑) สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบการเสี่ยง

โชค ต้ังแต่การพนันในระดับหมู่บ้าน การพนันที่จัดให้มีโดยหน่วยงานของรัฐบาล หรือการจัดการเสี่ยงโชคแฝงของ

บรษิัทเอกชนก็มักไดรั้บความนิยมอย่างมาก  ๒) วัฒนธรรมการชมฟุตบอลที่เข้ามาในสังคมไทย ท าให้เกิดกลุ่มคนที่

ติดตามการแข่งขันฟุตบอลจ านวนมาก โดยเฉพาะฟุตบอลต่างประเทศ และอุตสาหกรรมการค้าที่เกี่ยวข้อง (การ

ขายลขิสิทธิ์การถ่ายทอดสด การจัดทัวร์ไปดูฟุตบอล การเปิดร้ายขายสนิค้า) ๓) กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความ

นิยมสูงสุดในยุคหลัง ๒๕๐๐ ทั้งด้วยสาเหตุจากความช่ืนชอบในตัวนักกีฬา กระแสจากต่างประเทศหรือความ

รุ่งเรอืงของวงการฟุตบอลไทยในสมัยหน่ึงสง่ผลให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนช่ืนชอบการดูฟุตบอลอย่างมาก 

เห็นได้จากความช่ืนชมในตัวนักกีฬาฟุตบอลเมื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาประเภทกีฬาอื่นๆ หรือการน าทีมฟุตบอล

จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันก็ตาม เมื่อกลุ่มธุรกิจการพนันผิดกฎหมายเข้ามาใช้กระแสความช่ืนชอบการชมกีฬา

ฟุตบอล สง่ผลให้การพนันฟุตบอลกลายเป็นปัญหาคุกคามสังคมไทยที่มีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น 

 

อีกปัจจัยกระตุ้นส าคัญที่ท าให้การพนันฟุตบอลขยายตัวอย่างมากคือ พัฒนาการในการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ท าให้สามารถรับภาพหรือสง่ภาพและเสยีงจากซีกโลกหน่ึงมาอีกซีกโลกหน่ึงไดภ้ายใน

เสี้ยววินาที ท าให้ความนิยมในการรับชมฟุตบอลต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น และได้อรรถรสในการเชียร์ผู้แขง่ขันมาก

ขึน้เป็นทวีคูณ เพราะเป็นการชมในเวลาเดยีวกับการแข่งขัน จึงยังไมท่ราบผลแพ้ชนะ ต่อมาการเกิดเคเบิ้ลทีวีและ

หนังสือพิมพ์กฬีารายวัน ได้หนุนเสริมให้คนไทยสามารถเกาะติดการแข่งขันฟุตบอลสากลได้อย่างใกล้ชิดย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ี “อุปกรณ์ส่ือสารไฮเทค” อาทิ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของ 
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อุตสาหกรรมฟุตบอลไดอ้ย่างมาก เพราะท าให้เกิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้ามอืและผู้เลน่ รวมถึงการ

ต้ัง “บ่อนพนัน” และโอนเงินได้อยา่งรวดเร็วและคลอ่งตัวอย่างย่ิง11 
 

สถานการณ์ในปัจจุบัน การเล่นพนันฟุตบอลมีการเปิดให้พนันได้ในทุกลีก (League) ที่มีการแข่งขันทั่วโลก 

ทั้งอังกฤษ อิตาล ีเยอรมนี ฝร่ังเศส สเปน สก็อตแลนด ์เนเธอร์แลนด ์บราซิล รัสเซีย ฯลฯ อัตราต่อรองในการพนัน

มีให้นักพนันเลอืกเล่นกันทุกวัน และในหลากหลายช่องทางจากเดิมที่หาได้จากหนังสือพิมพ์  ปัจจุบันได้แพร่หลาย

ไปยังทีวีดาวเทียมและเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนีรู้ปแบบการเลน่พนันฟุตบอลในอดตีเน้นแทงเดิมพันผ่าน

โต๊ะพนันฟุตบอล ซึ่งมีเด็กเดนิโพยเพ่ือปูองกันเจ้ามอืจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเพ่ือให้สามารถเข้าถึงเยาวชนรวมทั้ง

กลุ่มคนที่เล่นการพนันฟุตบอลได้ทั่วถึงมากที่สุด ซึ่งสถานที่ของโต๊ะพนันฟุตบอลมักต้ังอยู่ในแหล่งอบายมุขหรือ

บรเิวณใกล้ๆ  สถานศึกษา เพ่ือให้สะดวกกับกลุ่มเยาวชนที่ก าลังอยูใ่นช่วงวัยเรยีน 

ส าหรับการพนันฟุตบอลในปัจจุบันมีช่องทางที่สามารถเล่นได้มากขึ้น แนวโน้มรูปแบบของการเล่นพนัน

ฟุตบอลได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเล่นผ่านโต๊ะพนันฟุตบอลในช่วงที่มีฟุตบอลรายการส าคัญ เช่น ฟุตบอลโลก 

ฟุตบอลชิงแชมป์ระดับทวีป หรือฟุตบอลลีกในยุโรปที่ไดรั้บความนิยมจากคนไทย (อังกฤษ อิตาล ีสเปน เป็นต้น) มา

เป็น “เล่นทุกลีก เล่นทุกวัน ง่ายแท่มือทลิก”  

๒. ช่องโหว่ทางกฎหมาย  

ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ควบคุมการพนันในสังคมไทยคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘  มาตรา ๑๒  

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดบทลงโทษการทายผลพนันฟุตบอล ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่

เกิน ๒,๐๐๐ บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการเปิดโต๊ะพนันฟุตบอลได้แปรเปลี่ยนพ้ืนที่ไปสู่

ระบบออนไลน์ที่ยากต่อการควบคุมตรวจสอบ  เพราะไมม่หีลักฐานการกระท าผิดเช่นโพยฟุตบอลดังในอดตี 

๓.สภาพแวดล้อม  

ซึ่งสรุปได้ดังน้ี12 

                                              
11 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สังคมไทยในวังวนการพนันฟุตบอล. สืบคน้จาก http://www.grad.chula.ac.th/download/e-articles/thai-

soccer.pdf 

12 ส่วนหนึ่งจาก พิภพ ขัติฤกษ์. ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานทร. วทิยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญา

วิทยา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓. 

http://www.grad.chula.ac.th/download/e-articles/thai-soccer.pdf
http://www.grad.chula.ac.th/download/e-articles/thai-soccer.pdf


ข้อเสนอเชิงนโยบาย การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล 

Page 6 

 

๓.๑ ครอบครัวไม่มีเวลาเอาใจใส่  เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจ สง่ผลให้เด็กเกิดปมด้อยและก้าวเข้าสู่วงจร

การพนัน โดยคิดว่าการพนันจะท าให้มเีงิน   

๓.๒ ครอบครัวเล่นการพนัน หรือมีประสบการณ์ร่วมเลน่การพนันตามพ่อแม่จนติดการพนัน ปัจจัยที่เป็น

แรงเสริมอาจมาจากการที่พ่อแม่ไดเ้งินจากการเลน่พนันแล้วให้รางวัลแก่ลูก ลูกจึงเกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดี

กับการเลน่พนัน โดยเร่ิมจากการเลน่และติดพนันอื่นมาก่อนมาติดการพนันฟุตบอล   

๓.๓ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งพนัน  ได้แก่ โต๊ะสนุ้กฯ ตู้ม้า ซึ่งตู้ม้าเป็นการพนันอย่างแรกที่

ท าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีเข้าสู่วงจรการติดพนัน เพราะเลน่ง่ายได้เงินเร็ว ต่อมาจึงลองเล่นพนันรูปแบบอื่น ๆ เช่น 

การพนันฟุตบอล  

๓.๔ ความชื่นชอบฟุตบอล  คนกลุ่มน้ีติดการพนันฟุตบอล เน่ืองจากต้องการความท้าทายและอยากเสี่ยง  

ได้ทั้งเชียร์และลุ้นทีมที่ตนช่ืนชอบ เมื่อทีมน้ันชนะก็ย่ิงสนุก  ถ้ามีกลุ่มเพ่ือนสนิทเป็นผู้ติดการเล่นการพนันฟุตบอล 

ย่ิงท าให้มโีอกาสเสี่ยงสูงที่จะเลน่การพนันฟุตบอล  

  ๓.๕ การชี้น าของสื่อสารมวลชนบาง  ต้ังแต่คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ ผู้วิเคราะห์และพากย์กีฬาทาง

สถานีวิทยุ ผู้ด าเนินรายการวิเคราะห์การแข่งขันในสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม หรือเนื้อหาข่าวทั่วไปในหนังสือพิมพ์หัว

กีฬา โดยรูปแบบการน าเสนอของสื่อประเภทนี้เน้นการบอกรายละเอียดอัตราต่อรองของบริษัทรับพนันถูกกฏหมาย

ในต่างประเทศ และการวิเคราะห์ที่เรา้อารมณ์ผู้อ่านหรือผู้ฟังจนคล้อยตามกับบทวิเคราะห์ที่เสมือนชี้ชวนให้เข้าไป

เลน่การพนันฟุตบอล  

รูปแบบการพนันฟุตบอลในสังทมไทยในปัจจุบัน  

การเล่นผ่านเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มเยาวชน เพราะสามารถหลีกเลี่ยงการ

ควบคุมดูแลจากผู้ปกครอง เพียงผู้เล่นสมัครผ่านระบบออนไลน์เพ่ือรับรหัสผ่าน โดยผู้เล่นการพนันแต่ละคนจะมี

เลขที่บัญชีที่สามารถสมัครได้โดยทั่วไปในธนาคารพาณิชย์ จากน้ันจะมีการฝากเงินไว้ในบัญชีของตน  และเมื่อ

ต้องการแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ จึงใช้บัญชีดังกล่าวในการหักเงินในกรณีที่เสยีพนัน หรือรับเงินโอนเข้าบัญชีกรณี

แทงถูก   ประกอบกับมีเว็บไซต์ที่ให้ขอ้มูลและรายงานผลการแข่งขันสดแบบทุกลีก ทุกคู่ทั่วโลก  สื่อสารมวลชนทั้ง

ประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรายงานอัตราการต่อรองครอบทุกลีก พร้อมบทวิเคราะห์ซึ่ง 
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สามารถติดตามได้ในช่องทางที่หลากหลาย ส่งผลให้กลุ่มคนที่เล่นการพนันฟุตบอลมีช่องทางในการตามผลการ

แข่งขันได้มากขึ้น ท าให้การเลน่พนันฟุตบอลแพร่ขยายมากขึน้  

  โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเร่ิมต้นเข้ามาติดการเล่นพนันฟุตบอลได้มากที่สุด 

ซึ่งในระยะยาวกลุ่มคนเหลา่นีจ้ะกลายเป็นคนที่ติดการเลน่พนันฟุตบอลต่อไปเร่ือยๆ  และเน่ืองจากการพนันชนิดน้ีผู้

เล่นมักมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าการพนันชนิดประเภทอื่น 13 การจัดท าบทลงโทษและสร้างมาตรการควบคุมโดย

เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงควรเข้มข้นมากกว่าในอดตี 

ผลกระทบของการพนัน  

๑. ผลกระทบของการพนันต่อเด็กและเยาวชน 

๑.๑ ต้นตอสู่อบายมุขอ่ืน 

จากการวิจัยเกี่ยวกับ Epigenetic and gambling addiction ที่ศึกษาพัฒนาการทางสมองของกลุ่มเยาวชน 

Under Age พบว่าการพนันเป็นต้นตอให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอื่น ดังนี้  

 การพนันมีสว่นท าให้เด็กมีโอกาสติดเหลา้ ๕ เท่า  

 การพนันมีสว่นน าไปสู่การติดยาเสพติด ๖ เท่า  

 การพนันมีสว่นน าไปสู่น าไปสู่ความรุนแรงและการใช้อาวุธ ๖ เท่า  

 การพนันมีสว่นน าไปสู่การสูบบุหร่ี ๓-๑๐ เท่า   

 การพนันมีสว่นท าให้มภีาวะซึมเศร้า ๔ เท่า และท าให้มีโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึน้  

 การพนันท าให้ทักษะในการใช้ชีวิตลดลง 

 การพนันน าสูก่ารเป็นหน้ีและการก่ออาชญาธรรม 

ข้อมูลของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี ๒๕๕๓ ชี้ให้เห็นลักษณะการท าสิ่งไม่

เหมาะสมของเยาวชนที่ติดพนัน โดย ๖๑% ปล้นชิงทรัพย์หรือล่อลวงเงินจากคนใกล้ชิด ๑๒% ท าร้ายร่างกายคน

ใกล้ชิด ๙% ขายทรัพย์สินใช้หน้ีพนัน ๗% ขายบริการทางเพศ   ๖% พยายามฆ่าตัวตาย  และ ๕% ค้ายาเสพติด

                                              

13 ผาสุก พงษไพจิตรและคณะ. อุตสากรรมการพนัน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ ์silkworm. 2543 
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และสิ่งผิดกฎหมาย14  นอกจากน้ีจากการศึกษาสถานการณ์และการปูองกันการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกองวิจัยและพัฒนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในปี 

๒๕๕๓ พบว่า นักเรยีน ม.๑-ม.๖ ที่เลน่พนันฟุตบอลใช้เงินส าหรับใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันไปพนันบอล แต่หากไม่มี

เงิน นักเรียนร้อยละ ๗.๕ จะกู้เงินนอกระบบเพ่ือใช้เล่นพนันฟุตบอล และแม้รู้ว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งผิด

กฎหมาย ผู้เล่นพนันร้อยละ ๒๔.๒ ไม่กังวลที่จะถูกจับด าเนินคดี  และพบว่าเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ ๑.๙ 

จะเลือกใช้วิธีผิด ๆ  เช่น ขายบริการหรือให้คนรักขายบริการเพ่ือหาเงินมาใช้หนี้ และร้อยละ ๑.๓ จะท าเร่ืองผิด

กฎหมายทั้งการขโมยหรือการค้ายาเสพติดเพ่ือหาเงินมาใช้หนี้15   

๑.๒ ผลกระทบต่อร่างกาย   

พฤติกรรมติดเกมและการพนัน สง่ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ท าให้ขาดการออกก าลังกาย นอกจากน้ียังก่อ

ปัญหาอื่นๆ แก่ร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดคอ แสบตา ตาพร่ามัว ไมม่ีสมาธิเรยีนหนังสือ หงุดหงิดง่าย   

๑.๓ ผลกระทบต่อสมอง (สมองเสียหายถาวร)  

องค์การอนามัยโลกก าหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหน่ึง เรียกว่า 

Pathological Gambling หรือ โรคตดิพนัน อาการคอื แม้ผู้เลน่การพนันจะมีความทุกขจ์ากการเลน่พนัน แตก่็หยุด

ไมไ่ด้ ยังคงตอ้งเลน่ต่อไป  

การพนันสง่ผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของสมองของเด็กและเยาวชน  งานวิจัยดา้นการแพทย์

ระบุชัดเจนว่า การพนันสามารถท าลายพัฒนาการของสมองของเด็กและเยาวชนได้อยา่งถาวร จากงานวิจัยเร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและการท างานของสมอง16  ซึ่งเป็นการทบทวนวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาว

ของการพนัน ระบุชัดเจนว่าสมองของเด็กและวัยรุ่นหากถูกกระตุ้นดว้ยการพนันรูปแบบต่างๆ สมองสว่น striatum 

ซึ่งเปรียบเสมอืนคันเรง่จะถูกใช้งานบ่อย เปรยีบได้เหมือนเป็นการฝึกฝนต้ังแต่อายุน้อย ท าให้สมองส่วนนีม้ีความ

ว่องไวในการท างานมากขึน้ จนเป็นไปได้ว่าสมองส่วนหน้า (PFC) ซึ่งเปรยีบเสมอืนเบรก ซึ่งพัฒนาช้ากว่าคันเรง่โดย

ธรรมชาติของช่วงวัยอยูแ่ล้ว  ไมส่ามารถพัฒนาแข่งขันกับสมองส่วนคันเรง่ได้ อาจมีผลให้เด็กหรอืวัยรุ่นเติบโตเป็น 

                                              
14 สุธาสินี ทองลิ่ม. (๒๕๕๔) ท าไมต้องปูองกันเยาวชนจากการพนัน. 

15 ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั. พฤตกิรรมและทัศนคติต่อการพนันฟตุบอลโลกปี ๒๕๕๓ : กรณีศึกษาประชาชนอายุ ๑๒-๖๐ ป ีในใน

เขต กทม. และหัวเมืองใหญ่ 

16 พรจิรา ปริวัชรากุล. (๒๕๕๖) ความสัมพนัธ์ระหว่างการพนันและการท างานของสมอง. 
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ผู้ใหญท่ี่ขาดวุฒภิาวะอย่างถาวร และถ้าย่ิงไดม้ีโอกาส “ลุน้ผล” บ่อย ๆ และม ี“อารมณ”์ ร่วมบ่อย ๆ ก็มีโอกาสติด

พนันมากขึน้เท่าน้ัน 

จากสถานการณ์และผลกระทบของพนันฟุตบอล  หากสังคมยังปล่อยให้การพนันคืบคลานสูเ่ยาวชน ผลกระทบ

ไมไ่ด้เกิดกับเด็กเยาวชนที่เลน่พนันเท่าน้ัน แตยั่งกระทบคนในครอบครัวและความมั่นคงของสังคมในวงกว้างด้วย 

เพราะมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า คนที่ติดพนัน ๑ คนจะสร้างผลกระทบให้กับคนในครอบครัวถึง ๘ คน ในขณะที่

ประเทศที่พัฒนาแลว้มีมาตรการก ากับดูแลการพนันอย่างชัดเจนภายใต้วัตถุประสงค์ส าคัญ ๓ ประการคือ เพ่ือ

สร้างหลักประกันว่าการพนันจะไมเ่กี่ยวข้องกับอาชญากรรม ผู้ที่เข้าไปเลน่การพนันจะได้รับการปฏิบัตอิย่าง

ยุติธรรม และสุดท้ายซึ่งส าคัญที่สุด เด็กและผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการคุ้มครองมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน17 

๓. บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายปัจจุบัน  

จากการทบทวนกฎหมายที่มอียู่ในปัจจุบัน มีกฎหมายที่ระบุถึงอ านาจในการจัดการการพนัน ดังน้ี 

 ๓.๑ การกสาหนดมาตรการทุ้มทรองเด็กและเยาวชน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนัน  ซึ่งมกีารระบุถึง

การห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีเลน่การพนันในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ การคุ้มครองเด็กที่

อายุต่ ากว่า ๑๘ ปีไมใ่ห้เลน่การพนันและเข้าถงึพืน้ที่ที่จัดให้มีการพนันตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖  

 ๓.๒ มาตรการเกี่ยวกับผู้ให้บรกิารอินเทอร์เน็ต  ได้แก่ มาตรการการก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต

ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ดูแลผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปใช้โดยมิชอบท าลายศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓  และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔   

 ๓.๓ การห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทนเล่นพนัน ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 

และ การก ากับดูแลมใิห้มีการออกรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการก ากับดูแลการ

เผยแพร่สิ่งพิมพ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์  พ.ศ.

๒๕๕๐  

                                              
17 ผาสุก พงษ์ไพจิตร,สังสิค วิริยะรังสรรค์,นวลน้อย ตรีรัตน์,กนกศักด์ิ แก้วเทพ. (๒๕๔๒) อุตสาหกรรมการพนัน ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย. หน้า ๒๓  
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 ๓.๔ การปราบปรามการจัดให้มีกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย และการพนันออนไลน์  ซึ่งมี

เป็นบทบาทของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่ได้มีการ

ด าเนนิการติดตามจับกุมการพนันออนไลน์   

 ๓.๕ การยึดหรอือายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย  ส านักงาน ปปง.มีอ านาจหน้าที่

ด าเนินการกับเจ้ามือพนันออนไลน์ตาม พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่มีข้อติดขัด

ในทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวนเพ่ือยดึหรอือายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย 

 

๔. สภาพปัญหาต่อการจัดการการพนันของประเทศไทย  

 ๔.๑ ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานในเรื่องการพนัน พบว่าหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่

รับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ คือ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานรักษาการตามกฎหมาย 

ยังมิไดท้ างานเชิงรุกเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากธุรกิจพนันผิด

กฎหมาย รวมถึงกรณีพนันออนไลน์    

 ๔.๒ ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ล้าสมัย  เน่ืองจาก พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มี

เนื้อหาและบทลงโทษที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การพนันในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการปรับใช้ฐานความผิดกับ

บทลงโทษที่เหมาะสมระหว่างผู้จัดให้เลน่ และผู้เลน่  บทลงโทษที่ล้าสมัยอัตราการลงโทษที่ต่ ามากย้อนหลังไปกว่า 

๘๐ ปี จึงไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน  และไมม่ีบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนันที่

เข้มข้นเป็นการเฉพาะ  

 ๔.๓  ปัญหาในการบังทับใช้กฎหมาย การไม่มีกลไกการเฝูาระวัง ตรวจสอบการพนันที่ผิดกฎหมาย

ขาดประสทิธิภาพการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอื่น โดยเฉพาะการ

ท างานกับภาคประชาชน 

 ๔.๔ ปัญหาการตีทวามและการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทสาทวามผิดเกี่ยวกับ

ทอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนของพนันออนไลน์ โดยเฉพาะความสับสนถึง

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัตเิพ่ือปูองกันและปราบปรามการพนันออนไลน์  

 ๔.๕ ปัญหาในการทุ้มทรองเด็กและเยาวชน ร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. .... ซึ่งรัฐบาลชุดน้ีมีมติรับ

หลักการในช่วงมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ และก าลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่มีบทบัญญัติที่

เป็นมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่แตกต่างจาก พ.ร.บ.การพนัน ๒๔๗๘ แต่อย่างใด อาทิ  ไม่มีบทบัญญัติที่

ห้ามการโฆษณา การเชิญชวน หรือการส่งเสริมการเลน่พนันหรือธุรกิจพนันที่มีกลุ่มเปูาหมายเป็นเด็ก เยาวชน หรือ 
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บุคคลทั่วไป ซึ่งในกฎหมายการพนันในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญในเร่ืองน้ี มี

การบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจน และมีบทลงโทษที่ค่อนขา้งรุนแรง   

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาพนันฟุตบอล  

๑.ข้อเสนอต่อหน่วยงานภาทรัฐ   

๑.๑  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างเป็นระบบ  ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 

๒๔๗๘ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ โดยมีการระบุถึงการปูองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน

อย่างชัดเจน   

๑.๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราช 

บัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ..... และก าหนดบทลงโทษแก่นักกฬีา และบุคลากรในวงการกีฬาฟุตบอล (ผู้ฝึกสอน 

เจ้าของสโมสร ผู้บริหารสโมสร/องค์กรกีฬา ฯลฯ) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไว้อย่างชัดเจน  

๑.๓ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ควรจัดต้ังคณะท างานเพื่อเฝูาระวังและชีเ้บาะแสการ

กระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลบนเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ และควรประสานกับส านักงาน

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ืออายัดบัญชีธนาคารที่เปิดใช้ส าหรับการโอนเงินในการเล่น

พนันฟุตบอลออนไลน์ และแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้

ครอบคลุมถงึการกระท าที่มีลักษณะต้ังแต่ช้ีชวน สง่เสริมให้เกิดการเลน่การพนันฟุตบอลออนไลน์ และการเลน่การ

พนันประเภทอื่นๆดว้ย 

๑.๔ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี และกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ต้องบังคับใช้กฏหมาย

อย่างเคร่งครัดกับบริษัทเอกชนดา้นสื่อสารมวลชน ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อบนอินเทอร์เน็ต 

๑.๕  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ควรจัดต้ังคณะท างานเพ่ือก ากับดูแล และตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม ที่มีการน าเสนอรายการกีฬาที่มีลักษณะล่อแหลมต่อการส่งเสริม และชี้ชวนให้เกิดการเล่นการพนัน

ฟุตบอล และควรเร่งก าหนดบทลงโทษเฉพาะส าหรับผู้รับสัมปทานของภาครัฐที่ปล่อยปะละเลยให้มีการน าเสนอ

รายการในลักษณะดังกลา่วต้ังแต่การลงโทษสถานเบาไปจนถึงการยกเลิกสัมปทานและด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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๑.๖ กระทรวงศึกษาธิการ ควรบรรจุหัวข้อ ”ผลกระทบและบทเรียนจากปัญหาการพนัน” เข้าไปใน

หลักสูตรต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่จะ

ได้รับจากการเลน่การพนันประเภทต่างๆ 

๑.๗ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพลศึกษา กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา ควรรณรงค์ เปิดพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการดูฟุตบอล

อย่างสร้างสรรค์ ก้าวข้ามการพนันต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาจนถึงสถานที่ท างาน 

๒. ข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านกีฬา   

๒.๑ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทย พรีเมียร์ ลีก จ ากัด ในฐานะ

ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชพีของไทย ก าหนดเป็นโยบายให้การแข่งขันฟุตบอลไทย พรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน

รายการอื่นๆ ที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ ๒.๑.๑ ต้องไม่มีผู้สื่อข่าวของ

หนังสือพิมพ์หรอืสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการสง่เสริมการเลน่การพนัน หรือในลักษณะการบอกราคาต่อรอง การ

วิเคราะห์การแข่งขันที่มีลักษณะสง่เสริมให้เลน่การพนันเข้ามาอยู่ในบรเิวณรอบสนามฟุตบอลโดยเด็ดขาด  

๒.๒ ก าหนดนโยบายให้ทุกสโมสรที่ได้รับเงินสนับสนุนประจ าปีจากการกีฬาแห่งประเทศไทยรณรงค์ให้

สโมสรของตนเป็น ”สนามบอลสีขาว”ที่ปลอดการพนันและอบายมุขอื่น เช่น เหล้า บุหร่ี เป็นตัวชี้วัดของแต่ละ

สโมสรเพ่ือที่จะสามารถรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในปีต่อไป เป็นต้น 

๒.๓ ผลักดันให้เกิดการรณรงค์ตัวอย่างที่ดีของการเลน่กีฬาฟุตบอล (ลักษณะนักกีฬาเยาวชนดเีดน่ นักกีฬา

ฟุตบอลขวัญใจท้องถิ่น) เพ่ือให้ความรู้ถงึประโยชน์ของการเล่นและดูกีฬาฟุตบอล โดยบูรณาการเครือข่ายร่วมกัน

ของสโมสรกีฬาฟุตบอลซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศกับองค์กรการศึกษาในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถเข้าถึง

เยาวชนได้อยา่งทั่วถึง  

๓.ข้อเสนอต่อส่ือมวลชน   

๓.๑ สมาทมผู้สื่อข่าวกฬีา สมาทมผู้สื่อข่าววิทยุและโทรทัศนไทย และองท์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

สื่อสารมวลชน ควรด าเนนิงาน ดังน้ี 

๓.๑.๑ ต้องเข้มงวดกับจริยธรรมของการรายงานข่าวกีฬาเพ่ือไมใ่ห้มีเนื้อหาข่าวที่เป็นการสง่เสริมการเลน่

การพนันฟุตบอล เช่น การบอกอัตราต่อรอง การวิเคราะห์ผลการแข่งขันที่มีลักษณะสง่เสริมให้เกิดการพนัน  
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๓.๑.๒ ก าหนดอายุขัน้ต่ าส าหรับผู้ซื่อหนังสือพิมพ์กฬีาที่มีอัตราต่อรองการพนันฟุตบอลหรอืการพนันกีฬา

ประเภทอื่นๆ แทรกอยู่ในเนือ้หาของข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับนัน้ 

๓.๑.๓ มมีาตรการลงโทษตอ่สื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรมดังกลา่ว 

๔.ข้อเสนอต่อภาทวิชาการและภาทประชาสังทม    

๔.๑ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายต่อต้านการพนัน ส่งเสริมให้เกิด 

“เครือข่ายเฝูาระวังทางสังคมเกาะติดปัญหาการพนันฟุตบอล” ที่ประกอบด้วยองค์กร หน่วยงาน เครือข่าย

ภาคเอกชนและประชาสังคม เพ่ือคอยช่วยตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลให้กับการท างานของภาครัฐ อีกทั้งเพ่ือเฝูา

ระวังภาคเอกชนที่พยายามใช้ความนิยมในกีฬาฟุตบอลเพ่ือหาประโยชน์และชี้ชวน ส่งเสริมให้เกิดการเล่นการพนัน

ฟุตบอลในสังคมไทย 

๔.๒ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัด

โปรแกรมที่สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยด้านนโยบายการจัดการปัญหาการพนันฟุตบอลของแต่ละประเทศ รวมทั้ง

รูปแบบและโครงสร้างของปัญหาการพนันฟุตบอลในสังคมไทยทั้งในมิติเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา  อาชญวิทยา 

เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา สถานการณ์และแนวทางในการจัดการปัญหาการพนันฟุตบอลของประเทศต่างๆ

และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการพนันฟุตบอลในสังคมไทย 
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รายการอ้างอิง 

ธนาคม  พจนาพิทักษ์; วิโรจน์  ศรีหิรัญ. บทบาทและอิทธิพลของนักพากย์ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอลที่มีต่อ

การเลน่พนันฟุตบอลของเยาวชน. โครงการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-

สฤษดิ์วงศ,์  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,  ๒๕๕๔. 

ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทย. มูลนิธสิดศรี-สฤษดิ์วงศ.์ ๒๕๕๖. 

พรจิรา ปรวิัชรากุล. ความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและการท างานของสมองในเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: 

โครงการจัดการความรูเ้พ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธสิดศรี-สฤษดิ์วงศ์. ๒๕๕๖ . 

ไพศาล ลิ้มสถิตย์. การศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังทม . รายงานวิจัยฉบับ    

สมบูรณ์ โครงการจัดการความรูเ้พ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน. มูลนิธสิดศรี-สฤษดวิ์งศ์. ๒๕๕๕. 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร,สังสิต วิริยะรังสรรค์,นวลน้อย ตรีรัตน์,กนกศักดิ์ แก้วเทพ.  อุตสาหกรรมการพนัน ไทย 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย. กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

๒๕๔๒ 

วริทธิ์  โอนพรัตน์วิบูล. กระบวนการตัดสินใจและอิทธิพลของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่มีต่อการตัดสินใจเลิกเล่น

การพนันฟุตบอลของกลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชานิเทศศา

สตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

สายชล ปัญญชิต. ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   คณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุพร อภินันทเวช. เยาวชนกับการพนันในมุมมองของจติแพทย์เด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: โครงการจัดการ

ความรูเ้พ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธสิดศรี-สฤษดวิ์งศ์. ๒๕๕๕ . 
 

ส านักงานสง่เสริมสวัสดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์.รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจ าปี ๒๕๕๔.   

ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, พฤติกรรมและทัศนคติต่อ

การเลน่พนันฟุตบอลโลกปี ๒๕๕๓ : กรณีศึกษาประชาชนอายุ ๑๒-๖๐ ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและหัว

เมืองใหญ่. ๒๕๕๓. 



ข้อเสนอเชิงนโยบาย การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล 
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ร่าง กรอบยุทธศาสตร์การขับเทล่ือนสังทมและนโยบายสาธารณะเพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชน

จากการพนัน 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

  

\    

 

 

 

ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนา 

เครือข่าย 

เพื่อการขับเทลื่อนนโยบาย 

พัฒนา และบูรณาการ 

องค์ความรู้  

เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพนัน 

พัฒนา  

กลไก มาตรการ  

เพื่อจัดการปัญหาการพนัน 
 

ประเด็น

ดสาเนินงาน 
ปราบปราม 

 

ป้องกัน  
 

เยียวยา 
 

เป้าหมาย 


