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ข้อเสนอเชิ งนโยบายเรื่อง “การจัดการปัญหาการพนันฟุตบอลในสังคมไทย”
โดยนายสายชล ปั ญญชิต1
1. ความเป็ นมาและสถานการณ์การพนันฟุตบอล
การเล่ นการพนันฟุ ต บอลในสังคมไทยเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากสาเหตุ สาคัญ หลาย
ประการได้แก่ 1) สังคมไทยเป็ นสังคมทีช่ อบการเสีย่ งโชคตัง้ แต่การพนัน ในระดับหมู่บ้าน การ
พนันที่จดั ให้มโี ดยหน่ วยงานของรัฐบาล หรือการจัดการเสี่ยงโชคแฝงของบริษัทเอกชนก็มกั
ได้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งมาก 2) วัฒ นธรรมการชมฟุ ต บอลที เ่ ข้า มาในสัง คมไทยได้ ส ร้า ง
ปรากฏการณ์กลุ่มแฟนคลับฟุ ตบอลโดยเฉพาะคนที่ชอบฟุ ตบอลต่างประเทศได้เกิดการขยาย
ตัว อย่ า งมากของจ านวนผู้ ช มและอุ ต สาหกรรมการค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (การขายลิข สิท ธิก์ าร
ถ่ายทอดสด การจัดทัวร์ไปดูฟุตบอล การเปิ ดร้ายขายสินค้า) 3) กีฬาฟุตบอลเป็ นกีฬาทีไ่ ด้รบั
ความนิ ยมสูงสุ ด ในยุค หลัง พ.ศ. 2500 ไม่ว่าจะด้ว ยสาเหตุ ข องความชื่น ชอบในตัว นัก กีฬ า
กระแสจากต่างประเทศหรือความรุ่งเรืองของวงการฟุตบอลไทยในสมัยหนึ่งได้ส่งผลให้คนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนคลังไคล้
่ การดูฟุตบอลอย่างมาก เห็นได้จากความชื่นชมในตัวนักกีฬา
ฟุตบอลเมื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาประเภทกีฬาอื่นๆ หรือการนาทีมฟุ ตบอลจากต่างประเทศ
เข้ามาแข่งขันก็ตาม ด้วยสาเหตุสาคัญที่กล่าวไปข้างต้นทาให้เกิดกลุ่มคนที่ตดิ ตามการแข่งขัน
ฟุตบอลจานวนมาก และเมือ่ กลุ่มธุรกิจการพนันผิดกฎหมายได้เข้ามาใช้โอกาสกระแสความชื่น
ชอบการชมกีฬาฟุ ตบอลจึงส่งผลให้การพนันฟุ ตบอลได้กลายเป็ นปั ญหาคุกคามสังคมไทยที่ม ี
แนวโน้มขยายวงกว้างมากขึน้
จากผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวกับการพนันฟุตบอลในรายการแข่งขันฟุตบอลโลกครัง้ ล่าสุดใน
“รายงานการเฝ้ าระวัง และเตือ นภัย ทางสัง คม: ผลกระทบจากการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลโลกกับ
สังคมไทย” โดยศูนย์เฝ้ าระวังภัยและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ (พม.) และ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาแบบยังยื
่ น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 29,869 ราย ใน 75 จังหวัด มีการประมาณการว่า มีผเู้ ล่นพนัน
บอลโลก (ปี พ.ศ. 2553) ทัง้ สิ้น 3,651,938 ราย มีว งเงิน หมุ น เวีย นในการเล่ น พนั น บอล
(ภาพรวม) 728,988,550 บาทต่อคู่ และมีเงินหมุนเวียนการเล่นพนันบอลตลอดเทศกาล อยู่ท่ี
46,655,267,203 บาท โดยเหตุผลในการเล่นพนันส่วนใหญ่คอื เล่นเพื่อความสนุ กและตามเพื่อน
มากทีส่ ุด2
1 นักวิจยั อิสระและอาจารย์พเิ ศษภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์ และวิจยั ความสุขชุมชน. พฤติ กรรมและทัศนคติ ต่อการเล่นพนันฟุตบอล

โลกปี 2553 : กรณี ศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ (ศูนย์วจิ ยั ความสุข
ชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553), 2.
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1.1 ย้อนอดีตการพนันฟุตบอล
การพนันฟุตบอลเริม่ แพร่หลายในประเทศไทยอย่างมากในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
ครัง้ ที1่ 5 ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเจ้าภาพ เมือ่ ปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) ซึง่ เป็ นยุคทีเ่ ริม่ มีการ
ใช้เทคโนโลยีส่อื สารสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจการพนันฟุตบอล นอกจากนี้การพนันฟุตบอลที่ม ี
การขยายตัวมากเป็ นเพราะเหตุผล 3 ประการ คือ เล่นง่าย สะดวกไม่ต้องพะวงเรื่องตารวจ
และไม่เสี ยเวลา ดังนัน้ การพนันฟุ ตบอลที่เริม่ แพร่หลายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นการเล่น
พนั น ทายผลการแข่งขัน ฟุ ต บอลต่ างประเทศ โดยเฉพาะฟุ ต บอลของกลุ่ ม ประเทศในยุโรป
อย่ างไรก็ ต ามในระยะ2-3 ปี ท่ีผ่ านมาฟุ ต บอลลีก ของไทยก็พ ัฒ นามีค นดูจ านวนมากขึ้น จน
กลายเป็ น กลุ่ มแฟนคลับซึ่งมีท งั ้ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อ งกับ การพนันและไม่เกี่ยวข้อ งกับ การพนัน
สถานการณ์ในปั จจุบนั การเล่นพนันฟุตบอลมีการเปิ ดให้พนัน ได้ในแทบทุกลีก(League) ทีม่ กี าร
แข่งขันทัวโลก
่
ทัง้ อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี ฝรังเศส
่
สเปน สก็อตแลนด์ เนเธอร์แลนด์ บราซิล
รัสเซีย ฯลฯ อัตราต่อรองในการพนันมีให้นกั พนันเลือกเล่นกันทุกวัน และในหลากหลายช่องทาง
จากเดิม ที่ห าได้จากหนังสือ พิมพ์ ปั จจุบ ันได้แพร่ห ลายไปยังทีว ีดาวเทียมและเว็บไซต์ท าง
อินเทอร์เน็ ต เป็ น ต้น ทัง้ นี้รูปแบบการเล่ น พนัน ฟุ ต บอลในอดีต จะแทงเดิมพันผ่ านโต๊ ะพนัน
ฟุตบอลซึ่งมักมีเด็กเดินโพยเพื่อป้ องกันเจ้ามือจากเจ้าหน้ าที่ตารวจและเพื่อให้สามารถเข้าถึง
เยาวชนรวมทัง้ กลุ่มคนทีเ่ ล่นการพนันฟุตบอลได้ทวถึ
ั ่ งมากทีส่ ุด ซึง่ สถานทีข่ องโต๊ะพนันฟุตบอล
มักจะมีท่ตี งั ้ อยู่ในแหล่งอบายมุข หรือบริเวณใกล้ๆ สถานศึกษาเพื่อให้สะดวกกับกลุ่มเยาวชนที่
กาลังอยูใ่ นช่วงวัยเรียน
1.2 มองปัจจุบนั
สาหรับการพนันฟุตบอลในปั จจุบนั มีช่องทางที่สามารถเล่นได้มากขึน้ แนวโน้มรูปแบบ
ของการเล่นพนันฟุตบอลได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เยาวชนและกลุ่มคนที่ตดิ การพนันจะเล่น
ผ่านโต๊ะพนันฟุตบอลในช่วงทีม่ ฟี ุตบอลรายการสาคัญ เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลชิงแชมป์ ระดับ
ทวีป หรือฟุตบอลลีกในยุโรปที่ได้รบั ความนิยมจากคนไทย (อังกฤษ อิตาลี สเปน เป็ นต้น) มา
เป็ น ”เล่ น ทุ ก ลี ก เล่ น ทุ ก วัน ง่ ายแค่ มื อ คลิ ก ” อาจสรุป สถานการณ์ ก ารพนั น ฟุ ต บอลใน
สังคมไทยออกได้ดงั นี้
1.2.1 การเล่นผ่านเว็บไซต์ทางอินเตอร์เนต รูปแบบการเล่นการพนันลักษณะนี้เป็ นที่
นิยมอย่างมากในกลุ่มเยาวชนเพราะสามารถหลีกเลีย่ งการควบคุม ดูแลจากผูป้ กครอง เพียงแต่
ผูต้ ้องการเล่นการพนันสมัครผ่านรูปแบบออนไลน์เพื่อรับรหัสผ่าน โดยผู้เล่นการพนันแต่ละคน
จะมีเลขที่บญ
ั ชีท่สี ามารถสมัครได้โดยทัวไปในธนาคารพาณิ
่
ชย์ จากนัน้ จะมีการฝากเงินไว้ใน
บัญชีของตนและเมื่อต้องการแทงพนันฟุตบอลออนไลน์จงึ ใช้บญ
ั ชีดงั กล่ าวในการหักเงินในกรณี
ทีพ่ นันเสีย และทางเจ้ามือโต๊ะพนันฟุตบอลออนไลน์จะโอนเงินเข้ามาในบัญชีในกรณีทแ่ี ทงพนัน
ฟุตบอลได้ถูกต้อง
1.2.2 การเล่นพนันฟุตบอลเสมือนกิจวัตรประจาวัน เนื่องจากรูปแบบการเล่นทีส่ ามารถ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและความสะดวกของระบบธุรกรรมทางการเงิน จึงส่งผลให้การพนัน
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ฟุตบอลออนไลน์เป็ นที่แพร่หลายมากขึน้ ผนวกกับปั จจุบนั การเล่นพนันฟุตบอลได้ขยายการเล่น
ไปในลีกต่างๆทัวโลก
่
ทัง้ รัสเซีย โปรตุเกส ตุรกี อาร์เจนติน่า เป็ นสาเหตุทท่ี าให้การเล่นรูปแบบ
นี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สามารถสรุปได้ 3 ประการคือ 1)การเล่นพนันฟุต บอลออนไลน์มคี วาม
สะดวกมากขึ้นเล่นได้ทุกวันเพราะไม่ตอ้ งทาธุรกรรมทางตรงกับเจ้ามือโต๊ะพนันฟุตบอลเพียงแต่
ใช้บญ
ั ชีธนาคารเป็ นสื่อกลางในการรับ-จ่ายเงิน 2) มีเว็บไซต์อนิ เทอร์เน็ตที่ให้ขอ้ มูลและรายงาน
ผลการแข่งขันสดแบบทุก ลีก ทุก คู่ทวโลกซึ
ั่
่งได้รบั ความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ติดการพนัน
ฟุตบอลส่งผลให้กลุ่มคนที่เล่นการพนันฟุ ตบอลมีช่องทางในการตามผลการแข่งขันได้มากขึ้น
ทัง้ ในปั จจุบ ันตลาดการแข่งขัน เรื่อ งของลิขสิท ธิ ์การถ่ ายทอดสดฟุ ต บอลมีก ารต่ อ สู้ก ัน อย่าง
เข้มข้น อีกทัง้ ยังมีการซื้อลิขสิทธิ ์การแข่งขันฟุตบอลที่หลากหลายมากขึน้ เช่น ในปี พ.ศ.2553
เริม่ มีการถ่ายทอดสดฟุ ตบอลลีกโปรตุเกส สก็อตแลนด์ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า เข้ามาใน
ประเทศไทยมากขึน้ 3) สื่อสารมวลชนทัง้ ประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ทีม่ กี ารรายงานอัตราการต่อรองครอบทุกลีก พร้อมบทวิเคราะห์ซง่ึ สามารถติดตามได้ในช่องทาง
ทีห่ ลากหลายไม่ว่าจาเป็ นวิทยุหรือโทรทัศน์ทม่ี รี ปู แบบการนาเสนอความเห็นล่อแหลมไปในทาง
ให้ขอ้ มูลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพนัน
1.2.3 ช่อ งโหว่ทางกฎหมาย ปั จจุบนั กฎหมายที่ใช้ค วบคุ มการพนันในสังคมไทยคือ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกาหนด
บทลงโทษการทายผลพนันฟุตบอล ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ
ทัง้ จาทัง้ ปรับและมีการเพิม่ โทษถ้ากระทาความผิดซึ่งภายใน 3 ปี โทษจะทวีคูณ และทัง้ จาทัง้
ปรับ ในมาตรา 14 ทวิ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั กิ ารเปิ ดโต๊ะพนันฟุ ตบอลได้แปรเปลี่ยน
พืน้ ทีไ่ ปสู่โลกออนไลน์ทย่ี ากต่อการควบคุมในรูปแบบเดิมเพราะหลักฐานหรือการกระทาผิดไม่ม ี
หลักฐานหรือโพยฟุตบอลก็ไม่ได้มคี วามจาเป็ นเช่นในอดีต
1.2.4 เยาวชน: เหยือ่ แสนโอชะ จากการสารวจ 3 พบว่าเยาวชนจาวนวนมากเข้าเป็ น
เหยื่อการเล่นพนันฟุตบอลซึ่งสาเหตุอาจเพราะกีฬาฟุตบอลเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของการเป็ น
วัย รุ่น กล่ าวคือ ต้อ งเล่ น ต้อ งดู ต้อ งรู้จกั อีกทัง้ ความเป็ นเกมส์ท่มี ีค วามสนุ ก เป็ น ที่นิย มของ
สังคมไทยจึงสามารถติดตามข่าวสารได้ง่าย ประกอบกับช่อ งทางการเล่นการพนันฟุ ต บอลมี
ความสะดวกและยากต่อการตรวจสอบจากผู้ปกครองเพราะอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็ นปั จจัยที่
สาคัญในวิถชี วี ติ ของสังคมปั จจุบนั จึงส่งผลให้เยาวชนในเข้าสู่พน้ื ทีข่ องการพนันฟุตบอลได้อย่าง
รวดเร็วจนน่าวิตกเป็ นอย่างยิง่ ว่า ในอนาคตอันใกล้ทจ่ี ะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการสาคัญอย่าง
3 ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจยั ความสุขชุมชน. พฤติ กรรมและทัศนคติ ต่อการเล่นพนันฟุตบอล

โลกปี 2553 : กรณี ศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ (ศูนย์วจิ ยั ความสุข
ชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553) ผลสารวจ “World Cup 2006 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม”พบว่า
ร้อยละ 37.0 ทีม่ กี ารเล่นพนันบอล โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตกรุงเทพและปริมณฑลอายุระหว่าง 20-29 มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
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การแข่งขันชิงแชมป์ แห่งชาติยุโรปหรือที่คนไทยรูจ้ กั กันดีในนาม ”ฟุ ตบอล ยูโร 2012” จะเป็ น
หนึ่งอีกจุดเริม่ ต้นของเยาวชนไทยหลายคนในการเข้าไปยุ่งเกีย่ วกับการพนัน
2. ตัวตนของคนที่ติดการพนันฟุตบอล
กลุ่มคนที่”ติดบอล”นัน้ ส่วนมากเกิดจากความชื่นชอบต่อทีมฟุ ตบอลเนื่องจากรูปแบบ
การเล่นของทีมหรือมีนกั ฟุตบอลทีม่ ชี ่อื เสียง โดยทัวไปแล้
่
วผูท้ ช่ี ่นื ชอบการดูฟุตบอลนัน้ ส่วนหนึ่ง
เป็ นเพราะตนเองชอบการเล่นฟุตบอลอยูก่ ่อนแล้วจึงทาให้ตนเองมีความรูส้ กึ หรือมีประสบการณ์
ร่ว มกับ การดูแ ข่งขัน มากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์ ท างสังคมของกลุ่ ม คนเหล่ านี้ ท่ีช่นื ชอบในทีม
เดียวกันมักจะมารวมตัวหรือรวมกลุ่มในการเชียร์ฟุตบอล อาจเริม่ ตนจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน
หรือ กลุ่ มคนที่ไ ม่เคยรู้จกั กัน เพีย งแค่ มคี วามชื่น ชอบในทีม ฟุ ต บอลเดียวกัน ท าให้เวลาเชีย ร์
ฟุตบอลเกิดความรูส้ กึ สนุ กและคล้ายกับมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน หรือทีเ่ รียกกันว่า “กลุ่ม
ฟุ ตบอลแฟนคลับ” ดังเช่นงานศึกษาของสายชล ปั ญ ญชิต ได้ศึกษาเรื่องฟุ ตบอลแฟนคลับใน
สังคมไทยสมัยใหม่: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด ซึง่ ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยที่
ส่งเสริมการเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มฟุตบอล โดยเริม่ จากการมีภมู หิ ลังของความชื่นชอบกีฬาฟุตบอล
เป็ นสาคัญ แต่ ก็มคี วามแตกต่างในประเด็นของช่วงเวลา ลักษณะความสนใจของการติดตาม
(ฟุตบอลไทย - ฟุตบอลต่างประเทศ) เป็ นต้น และมี 3 ปั จจัยสาคัญทีส่ ่งเสริมการเข้าเป็ นสมาชิก
กลุ่มฟุ ตบอลแฟนคลับ ได้แก่ การที่ติดตามฟุ ตบอลต่างประเทศมาก่อน การที่ติดตามฟุตบอล
ไทยมาก่อน และความชื่นชอบในท้องถิ่นนิยมโดยมีการจัดการแข่งขันฟุ ตบอลอาชีพของไทย
ออกสู่ภูมภิ าค นอกจากนี้การรวมตัวของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับยังได้สร้างตัวตนและเอกลักษณ์
ของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับทีส่ ามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม
จากการศึกษานี้เป็ นส่วนหนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นถึงตัวตนของคนที่ตดิ บอลหรือการคลังไคล้
่
การดูกฬี าฟุตบอล อาจกล่าวได้ว่ามีขอ้ ดีคอื เป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้กลุ่มคนที่ช่นื ชอบกีฬาฟุ ตบอล
กลุ่มเดียวกันได้มโี อกาสได้แสดงเอกลักษณ์บางอย่างรวมกันเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มขึน้ มา
แต่ในขณะเดียวกันการหมกมุ่นอยู่กบั การชมกีฬาฟุตบอลก็เป็ นบ่อเกิดของการเล่นพนันฟุตบอล
สาเหตุอาจเนื่องมากจากความสนุกและความท้าทายต่อการชมการแข่งขันฟุตบอลโดยให้เหตุผล
ว่าทาให้การชมกีฬาฟุตบอลมีสสี นั มากยิง่ ขึน้ ซึง่ สามารถจาแนกกลุ่มสาเหตุของการเข้าไปเล่น
การพนันฟุตบอลได้ดงั นี้ได้ดงั นี้4
กลุ่มที ่ 1 กลุ่มทีค่ รอบครัวไม่มเี วลาเอาใจใส่ พ่อแม่ไม่เคยหรือไม่มเี วลาอบรมสังสอน
่
โดยบางครอบครัวประสบกับปั ญหาเศรษฐกิจจากเมื่อก่อนเคยมีเงิน หรือบางครอบครัวพ่อแม่
หย่าร้างกัน ทาให้เกิดการทะเลาะกับพ่อแม่บ่อย และบางครอบครัวก็เลีย้ งลูกตามใจทุกอย่างและ
4 ส่วนหนึ่งจาก พิภพ ขัตฤิ กษ์. ปั จจัยที่ มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์

สังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2543.
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ไม่เคยให้ลูกลาบาก ซึง่ การเลีย้ งดูทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลกระทบทาให้เด็กเกิดปมด้อยและก้าวเข้าสู่
วงจรการพนันทัง้ สิน้ โดยคิดว่าการพนันจะทาให้มเี งิน เพราะได้เงินมาง่ายโดยไม่ตอ้ งทางานและ
ไม่ลาบาก
กลุ่มที ่ 2 กลุ่มทีเ่ คยเห็นพ่อแม่เล่นการพนัน หรือมีประสบการณ์ในการร่วมเล่นการพนัน
ตามพ่อแม่จนติดการพนัน ปั จจัยทีเ่ ป็ นแรงเสริมอาจมาจากการทีพ่ ่อแม่ได้เงินจากการเล่นพนันก็
จะให้รางวัลแก่ลูก ลูกก็จะเกิดการเรียนรูแ้ ละมีทศั นคติกบั การเล่นพนันนัน้ สามารถหาเงินได้ง่าย
และรวดเร็ว โดยเริม่ จากการเล่ น และติดพนันอื่น มาก่ อ น เช่น สนุ้ ก เกอร์ ตู้ม า ไฮโล เป็ น ต้น
จนกระทังเล่
่ นจนติดการพนันฟุตบอลตามมาด้วย
กลุ่ ม ที ่ 3 กลุ่ ม คนทีอ่ าศัยอยู่บ ริเวณทีแ่ วดล้อ มไปด้ว ยบ่ อ นการพนัน ในชุม ชน ได้แ ก่
โต๊ะสนุ้กฯ ตู้มา้ ซึ่งตู้มา้ เป็ นการพนันอย่างแรกที่ทาให้คนกลุ่มนี้เข้าสู่วงจรการติดพนัน เพราะ
เล่นง่ายได้เงินเร็ว และอยากได้เงินเพื่อมาเล่น จนเข้าสู่การขโมย หรือเข้าสู่วงจรยาเสพติด และ
การลองเล่นพนันรูปแบบใหม่เช่นการพนันฟุตบอล เพื่อต้องการเงินมาเล่นการพนันประเภทอื่น
กลุ่มที ่ 4 กลุ่มคนทีช่ นื ่ ชอบชมฟุ ตบอล ชอบเตะฟุตบอล ทัง้ นี้คนกลุ่มนี้จะเข้ามาติดการ
พนันฟุ ตบอลเนื่องจากต้องการความท้าทายและอยากเสี่ยง เพื่อให้การชมฟุ ตบอลมีสสี นั และ
สนุ กเมื่อได้เชียร์ทมี ทีต่ นชื่นชอบพร้อมกับ ได้ลุน้ ส่วนได้หรือเสียอาจจะไม่ได้คานึงเพียงได้เชียร์
ทีมที่ตนชื่นชอบและเมื่อทีมนัน้ ชนะก็จะทาให้เกิดความรูส้ กึ สะใจและสนุ ก โดยเฉพาะถ้าหากมี
กลุ่มเพื่อนทีส่ นิทเป็ นผูต้ ดิ การเล่นการพนันฟุตบอลอยู่แล้วจะทาให้มโี อกาสเสีย่ งเข้าไปเป็ นเหยื่อ
ของการเล่นการพนันฟุตบอลได้ง่ายมากขึน้
กลุ่ ม ที ่ 5 กลุ่ ม คนทีพ่ ่ ายแพ้ต่ อ การชี้น าของสือ่ สารมวลชนบางประเภท อิท ธิพ ลของ
สื่อมวลชนกลุ่มนี้จะมีรปู แบบทีห่ ลากหลายตัง้ แต่คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ ผูว้ เิ คราะห์และพากษ์
กีฬ าทางสถานี ว ิท ยุ ผู้ด าเนิน รายการวิเคราะห์ก ารแข่งขัน ในสถานี โทรทัศ น์ ด าวเทียม หรื อ
เนื้อหาข่าวทัวไปในหนั
่
งสือพิมพ์หวั กีฬา โดยรูปแบบการนาเสนอของสื่อประเภทนี้จะเนินการ
แจ้ง รายละเอีย ดอัต ราต่ อ รองของบริษัท รับ พนั น ถู ก กฏหมายในต่ า งประเทศ และจะมีก าร
วิเคราะห์ทเ่ี ร้าอารมณ์ผอู้ ่านหรือผูฟ้ ั งคล้อยตามกับบทวิเคราะห์ทเ่ี สมือนชีช้ วนให้เข้าไปเล่นการ
พนันฟุตบอล
โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่ากลุ่มเยาวชนเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่จะเริม่ ต้นเข้ามาติดการเล่นพนัน
ฟุ ตบอลได้มากที่สุด ซึ่งในระยะยาวกลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็ นคนที่ติดการเล่นพนันฟุ ตบอล
ต่อไปเรื่อยๆในช่วงวัยอื่น และเนื่องจากการพนันชนิดนี้ผู้เล่นมักมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าการพนั น
ชนิดประเภทอื่น5 การจัดทาบทลงโทษและสร้างมาตรการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ตารวจจึงควรมี
ความเข้มข้นมากกว่าในอดีต

5 ผาสุก พงษไพจิตรและคณะ. อุตสากรรมการพนัน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์silkworm. 2543
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แผนภูมิแสดงประเด็นปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล (Problem tree)
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3. บทเรียนจากผูห้ ลงผิด: เส้นทางการลด ละ เลิ ก การพนันฟุตบอล6
3.1 การสานึกถึงบทบาทความรับผิดชอบที่มตี ่อครอบครัว ส่วนใหญ่ คนที่เลิกเล่นการ
พนันฟุ ตบอลในกลุ่มนี้จะมีวยั วุฒคิ ่อนข้างสูง และต้องรับผิดชอบครอบครัวของตนเองมากขึ้น
ทัง้ นี้กลุ่มผูเ้ ลิกเล่นการพนันฟุตบอลในลักษณะนี้จะผ่านประสบการณ์การเล่นมาเป็ นระยะเวลาไม่
ต่ ากว่า 5 ปี และพบว่าไม่ประสบความสาเร็จทัง้ ทัง้ ทางการเงินและความสุขทางจิตใจจึงถอนตัว
จากอบายมุขทีผ่ ดิ กฎหมายชนิดนี้
3.2 การสานึกถึงปั ญหาด้านการเงิน เป็ นที่ยอมรับโดยทัวไปว่
่ าการเล่นการพนันไม่ว่า
ชนิดใดก็ตาม สิง่ ที่ตามมาคือปั ญหาด้านการเงินจะมีกลุ่มคนที่ร่ารวยจากการพนันได้นัน้ ถือว่า
น้อยเต็มที ผูเ้ ล่นการพนันฟุตบอลก็มกั จะประสบปั ญหาความล้มเหลวในด้านการบริหารการเงิน
ของตนเอง ต้องติดหนี้ทงั ้ ในระบบและนอกระบบเป็ นปั ญหาในลักษณะวงจรอุบาทว์ ดังนัน้ กลุ่มผู้
เลิกเล่นการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่งจึงเป็ นกลุ่มคนทีไ่ ด้รบั บทเรียนด้านการเงินจนเข็ดขยาดต่อการ
เล่นการพนันฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ทผ่ี ่านมาการพนันฟุตบอลเล่น
ง่ายเพราะใช้ระบบพนันออนไลน์ยงิ่ ทาให้มจี านวนคู่แทงพนันมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ติดการเล่นการ
พนันฟุตบอลมีโอกาสทีจ่ ะเสียเงินไปมากขึน้ ตามไปด้วย
3.3 ความช่วยเหลือจากเพื่อนและคนรอบข้าง กลุ่มคนที่เล่นการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่ง
เป็ นเหยื่อเพราะการชักจูงของเพื่อนและ/หรือเลียนแบบจากคนรอบข้าง ในทางกลับกันอีกส่วน
หนึ่งที่เลิกเล่นการพนันเพราะเข้าไปอยู่ในสังคมทีป่ ราศจากการพนันหรือทีเ่ รียกว่า “สิง่ แวดล้อม
ไม่เอื้ออานวยต่อการกระทาผิดศีลธรรม” กลุ่มเพื่อนลักษณะนี้จะเป็ นกลุ่มคนที่เข้าใจและรักใน
วัฒนธรรมการชมกีฬาฟุตบอล เช่น ในกลุ่มกองเชียร์แฟนคลับฟุตบอลไทย กลุ่มสถานศึกษาบาง
แห่งทีร่ ณรงค์จนปราศจากอบายมุขประเภทนี้ เป็ นต้น ดังนัน้ สภาพแวดล้อมจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ง
ทีม่ ผี ลอย่างมากต่อการกาหนดให้คนสามารถเข้าไปหยุดเกี่ยวกับการพนันหรือไม่หยุดเกี่ยวกับ
การพนัน
3.4 การตระหนักจากข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มผู้เลิกการพนันฟุ ตบอลส่วนหนึ่งไม่เคย
ได้รบั รูข้ อ้ มูลเชิงวิชาการทีเ่ ป็ นกล่าวถึงปั ญหาทีต่ ามมาจากการเล่นการพนันฟุตบอล เช่น ปั ญหา
อาชญากรรมจากการตามทวงหนี้ ปั ญหาครอบครัวแตกแยก หรือการเอารัดเอาเปรี ยบผ่านการ
วางระบบกิน ค่ า น้ า (กิน เปอร์เ ซ็น หากเล่ น ชนะ)ของเจ้า มือ โต๊ ะ พนั น ฟุ ต บอล ดัง นั ้น จึง เป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ที่มหี น่ วยงาน สถาบันการศึกษา มูลนิธ/ิ องค์กรภาคเอกชนที่ สามารถนาเสนอ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เหล่านี้ให้กลุ่มที่กาลังเข้าไปเป็ นเหยื่อของการเล่นการพนันฟุตบอลได้ ทราบ
ก่อนเพื่อเป็ นข้อเตือนใจถึงความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และบทเรียนทีจ่ ะได้รบั ถ้ายังหากเข้าไป
เป็ นส่วนหนึ่งของวงจรการเล่นพนันฟุตบอล
สรุปจาก สายชล ปั ญญชิต. ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด.
วิทยานิพนธ์สงั คมวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2553. และรายงานการประชุมเวทีสาธารณะ “เด็กไทยดูบอลอย่างสร้างสรรค์ ก้าวข้ามพนันบอล”
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3.5 การพัฒนาของสโมสรฟุตบอลไทย ในระยะ 2-3 ปี ท่ผี ่านมา กลุ่มแฟนคลับฟุตบอล
ไทยมีความตื่นตัว มากขึ้น การทากิจกรรมและความพยายามที่จะสร้างการตลาดให้กลุ่มของ
ตนเองเพื่อดึงดูดผูช้ มในสนามและการสนับสนุ นแก่สโมสรเพิม่ มากขึน้ ได้ส่งผลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้ อ งกัน การเล่ น การพพนัน ฟุ ต บอลไปด้วย เช่น มีการออกกฏระเบียบที่จะต่ อ ต้านการพนัน
ฟุตบอล มีการนานักกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็ นขวัญใจแฟนบอลมาร่วมทากิจกรรมอบรมเยาวชนให้ดู
ฟุ ตบอลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบนี้ได้ส่งผลทางจิตวิทยาต่อ
กลุ่มผู้ชมกีฬ าฟุ ตบอลไทยให้ออกห่างจากการเล่นการพนันฟุ ตบอลได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กลุ่มเยาวชนการรณรงค์ผ่านการสร้างแม่แบบที่เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change agent)ซึ่ง
เป็ นนักกีฬาฟุตบอลทีม่ ชี ่อื เสียงถือเป็ นรูปแบบทีด่ แี ละประสบความสาเร็จอย่างมากทีเดียว
4. ข้อเสนอเชิ งนโยบาย
1) ในระยะเร่งด่วนกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อ สาร ควรมีการจัดตัง้
คณะทางานเพื่อเฝ้ าระวังและชีเ้ บาะแสให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ารวจ เกี่ยวกับการกระทาผิดทีเ่ กี่ยวข้อง
การพนันฟุตบอลบนเว็บไซต์ท่อี าศัยผ่านช่องทางของอินเทอร์เน็ตซึ่งในระยะนี้ควรเร่งประสาน
กับสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่ออายัดบัญชีธนาคารทีเ่ ปิ ดใช้
สาหรับการโอนเงินในการเล่น พนันฟุ ต บอลออนไลน์ โดยในระยะต่ อ ไปกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อ สาร ควรเสนอแก้ไขกฏหมายพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยการกระท าผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้ครอบคลุมถึงการกระทาทีม่ ลี กั ษณะตัง้ แต่ชช้ี วน ส่งเสริมให้
เกิดการเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ และการเล่นการพนันประเภทอื่นๆด้วย
2) ส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ โดยกองบังคับ การปราบปรามการกระท าผิด เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ ต้อ งบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดกับบริษัทเอกชนด้านสื่อ สารมวลชน ทัง้
ประเภทสื่อสิง่ พิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อบนอินเทอร์เน็ต
3) สมาคมฟุ ต บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬ าแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า ควรผลักดันให้มกี ารกาหนดบทลงโทษนักกีฬ า และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในวงการกีฬา (ผู้ฝึกสอน เจ้าของสโมสร ผู้บริหารสโมสร/องค์กรกีฬ า ฯลฯ) เพื่อให้
บรรจุอยู่ในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมกีฬาอาชีพ โดยเป็ นการระบุโทษสาหรับคนทีก่ ระทาความผิด
เกีย่ วกับการพนันฟุตบอลไม่ให้สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการกีฬาฟุตบอลได้
4) ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) ควรจัด ต้ ง คณะท างานเพื่ อ ก ากั บ ดู แ ล และตรวจสอบ
สถานีโทรทัศน์ สถานีวทิ ยุ และสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมที่มกี ารนาเสนอรายการกีฬ าที่ม ี
ลักษณะล่อแหลมต่อการส่งเสริม และชีช้ วนให้เกิดการเล่นการพนันฟุตบอล นอกจากนี้สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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ควรเร่งกาหนดบทลงโทษเฉพาะที่มคี วามรุนแรงสาหรับผู้รบั สัมมปทานของภาครัฐที่ปล่อยปะ
ละเลยให้มกี ารนาเสนอรายการในลักษณะดังกล่าว
5) ควรมีการผลักดันให้ สานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และ สานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) จัดโปรแกรมที่สนับสนุ นทุนการศึกษาวิจยั ด้านนโยบายการ
จัดการปั ญหาการพนันฟุ ตบอลของแต่ละประเทศ รวมทัง้ รูปแบบและโครงสร้างของปั ญหาการ
พนันฟุตบอลในสังคมไทยทัง้ ในมิตเิ ศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา อาชญวิทยา เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อให้
ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านในการสื่อสารกับภาครัฐ องค์กรทางสังคม และสาธารณชนให้ถึงภัยที่
รุนแรงของปั ญหาการพนันฟุตบอลในสังคมไทย
6) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษทั ไทย พรีเมียร์ ลีก
จากัด ในฐานะผู้จดั การแข่งขันฟุ ตบอลลีกอาชีพ ของไทย กาหนดเป็ นโยบายให้ในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทย พรีเมียร์ลกี และการแข่งขันรายการอื่นๆ ทีจ่ ดั โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น รายการมูลนิธไิ ทยคม เอฟเอ คัพ รายการโตโยต้า ลีกคัพ รายการ
คิงส์คพั เป็ นต้น ต้องไม่มหี นังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ ท่เี กี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการเล่นการ
พนัน หรือในลักษณะการบอกราคาต่อรอง การวิเคราะห์ การแข่งขันที่มลี กั ษณะส่งเสริมให้เล่น
การพนันเข้ามาอยูใ่ นบริเวณรอบสนามฟุตบอลโดยเด็ดขาด
7) สมาคมผู้ส่อื ข่าวกีฬา สมาคมผู้ส่อื ข่าววิทยุและสถานีโทรทัศนแห่งประเทศไทยหรือ
องค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับสื่อสารมวลชน ควรกาหนดจริยธรรมของการรายงานข่าวกีฬาไม่ให้
ส่งเสริมการเล่นการพนันฟุ ตบอล เช่น การบอกอัตราต่ อรอง การวิเคราะห์ผ ลการแข่งขันที่ม ี
ลัก ษณะส่ งเสริม ให้เกิด การพนัน เป็ นต้น และควรมีม าตรการลงโทษต่ อ สื่อ มวลชนที่ล ะเมิด
จริยธรรมดังกล่าวเ
8) ควรมีการผลักดันให้เกิด ”เครือข่ายเฝ้ าระวังทางสังคม” เพื่อคอยช่วยตรวจสอบและ
สนับสนุ นข้อมูลให้กบั การทางานของภาครัฐ อีกทัง้ เพื่อเฝ้ าระวังภาคเอกชนที่พยายามใช้ความ
นิยมในกีฬ าฟุ ต บอลเพื่อ หาประโยชน์ และชี้ชวน ส่ งเสริมให้เกิด การเล่ น การพนัน ฟุ ต บอลใน
สังคมไทย
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