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ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ือง “การจดัการปัญหาการพนันฟตุบอลในสงัคมไทย” 
        โดยนายสายชล ปัญญชติ1 
 
1. ความเป็นมาและสถานการณ์การพนันฟตุบอล 

การเล่นการพนันฟุตบอลในสงัคมไทยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุส าคญัหลาย
ประการได้แก่ 1) สงัคมไทยเป็นสงัคมทีช่อบการเสีย่งโชคตัง้แต่การพนันในระดบัหมู่บ้าน การ
พนันที่จดัให้มโีดยหน่วยงานของรฐับาล หรอืการจดัการเสี่ยงโชคแฝงของบรษิัทเอกชนก็มกั
ได้ร ับความนิยมอย่างมาก  2) วัฒนธรรมการชมฟุตบอลทีเ่ข้ามาในสังคมไทยได้สร้าง
ปรากฏการณ์กลุ่มแฟนคลบัฟุตบอลโดยเฉพาะคนที่ชอบฟุตบอลต่างประเทศได้เกดิการขยาย
ตัวอย่างมากของจ านวนผู้ชมและอุตสาหกรรมการค้าที่เกี่ยวข้อง (การขายลิขสิทธิก์าร
ถ่ายทอดสด การจดัทวัรไ์ปดูฟุตบอล การเปิดรา้ยขายสนิค้า) 3) กฬีาฟุตบอลเป็นกฬีาทีไ่ด้รบั
ความนิยมสูงสุดในยุคหลงั พ.ศ. 2500 ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของความชื่นชอบในตัวนักกีฬา 
กระแสจากต่างประเทศหรอืความรุ่งเรอืงของวงการฟุตบอลไทยในสมยัหนึ่งไดส้่งผลให้คนไทย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนคลัง่ไคลก้ารดฟุูตบอลอย่างมาก เหน็ไดจ้ากความชื่นชมในตวันกักฬีา
ฟุตบอลเมื่อเปรยีบเทยีบกบันักกฬีาประเภทกฬีาอื่นๆ หรอืการน าทมีฟุตบอลจากต่างประเทศ
เขา้มาแข่งขนักต็าม ด้วยสาเหตุส าคญัที่กล่าวไปขา้งต้นท าให้เกดิกลุ่มคนที่ตดิตามการแข่งขนั
ฟุตบอลจ านวนมาก และเมือ่กลุ่มธุรกจิการพนันผดิกฎหมายได้เขา้มาใช้โอกาสกระแสความชื่น
ชอบการชมกีฬาฟุตบอลจงึส่งผลให้การพนันฟุตบอลได้กลายเป็นปัญหาคุกคามสงัคมไทยที่มี
แนวโน้มขยายวงกวา้งมากขึน้ 

จากผลการศกึษาทีเ่กี่ยวกบัการพนันฟุตบอลในรายการแข่งขนัฟุตบอลโลกครัง้ล่าสุดใน 
“รายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม : ผลกระทบจากการแข่งขันฟุตบอลโลกกับ
สงัคมไทย” โดยศูนยเ์ฝ้าระวงัภยัและเตอืนภยัทางสงัคม กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ -
มัน่คงของมนุษย ์(พม.) และ ศูนยก์ารศกึษาการพฒันาแบบยัง่ยนื สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร-
ศาสตร ์พบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 29,869 ราย ใน 75 จงัหวดั มกีารประมาณการว่า มผีูเ้ล่นพนัน
บอลโลก (ปี พ.ศ. 2553) ทัง้สิ้น 3,651,938 ราย มีวงเงินหมุนเวียนในการเล่นพนันบอล 
(ภาพรวม) 728,988,550 บาทต่อคู่ และมเีงนิหมุนเวยีนการเล่นพนันบอลตลอดเทศกาล อยู่ที ่
46,655,267,203 บาท โดยเหตุผลในการเล่นพนันส่วนใหญ่คอืเล่นเพื่อความสนุกและตามเพื่อน
มากทีสุ่ด2 

                                                 
1 นกัวจิยัอสิระและอาจารยพ์เิศษภาควชิาสงัคมวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 ศูนยเ์ครอืขา่ยวชิาการเพื่อสงัเกตการณ์และวจิยัความสขุชุมชน. พฤติกรรมและทศันคติต่อการเล่นพนันฟตุบอล

โลกปี 2553 : กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ12-60 ปี ในเขตกรงุเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ (ศูนยว์จิยัความสขุ

ชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, 2553), 2. 
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 1.1 ย้อนอดีตการพนันฟตุบอล 
การพนันฟุตบอลเริม่แพร่หลายในประเทศไทยอย่างมากในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก

ครัง้ที1่5 ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเจา้ภาพ เมือ่ปีพ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) ซึง่เป็นยุคทีเ่ริม่มกีาร
ใชเ้ทคโนโลยสีื่อสารสารสนเทศมาใชใ้นธุรกจิการพนันฟุตบอล นอกจากนี้การพนันฟุตบอลที่มี
การขยายตวัมากเป็นเพราะเหตุผล 3 ประการ คอื เล่นง่าย สะดวกไม่ต้องพะวงเร่ืองต ารวจ 
และไม่เสียเวลา ดงันัน้การพนันฟุตบอลที่เริม่แพร่หลายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการเล่น
พนันทายผลการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศ โดยเฉพาะฟุตบอลของกลุ่มประเทศในยุโรป 
อย่างไรก็ตามในระยะ2-3 ปีที่ผ่านมาฟุตบอลลีกของไทยก็พัฒนามีคนดูจ านวนมากขึ้นจน
กลายเป็นกลุ่มแฟนคลบัซึ่งมทีัง้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน  
สถานการณ์ในปัจจุบนัการเล่นพนันฟุตบอลมกีารเปิดใหพ้นันไดใ้นแทบทุกลกี(League) ทีม่กีาร
แข่งขนัทัว่โลก ทัง้องักฤษ อติาล ีเยอรมนี ฝรัง่เศส สเปน สก็อตแลนด์ เนเธอรแ์ลนด์ บราซลิ 
รสัเซยี ฯลฯ อตัราต่อรองในการพนนัมใีห้นกัพนนัเลอืกเล่นกนัทุกวนั และในหลากหลายช่องทาง
จากเดิมที่หาได้จากหนังสือพิมพ์  ปัจจุบันได้แพร่หลายไปยงัทีวีดาวเทียมและเว็บไซต์ทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทัง้นี้รูปแบบการเล่นพนันฟุตบอลในอดีตจะแทงเดิมพันผ่านโต๊ะพนัน
ฟุตบอลซึ่งมกัมเีด็กเดนิโพยเพื่อป้องกนัเจา้มอืจากเจา้หน้าที่ต ารวจและเพื่อให้สามารถเขา้ถึง
เยาวชนรวมทัง้กลุ่มคนทีเ่ล่นการพนันฟุตบอลไดท้ัว่ถงึมากทีสุ่ด ซึง่สถานทีข่องโต๊ะพนันฟุตบอล
มกัจะมทีี่ตัง้อยู่ในแหล่งอบายมุขหรอืบรเิวณใกล้ๆ  สถานศกึษาเพื่อให้สะดวกกบักลุ่มเยาวชนที่
ก าลงัอยูใ่นช่วงวยัเรยีน 

1.2 มองปัจจบุนั 
ส าหรบัการพนันฟุตบอลในปัจจุบนัมชี่องทางที่สามารถเล่นได้มากขึน้ แนวโน้มรปูแบบ

ของการเล่นพนันฟุตบอลได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิที่เยาวชนและกลุ่มคนที่ตดิการพนันจะเล่น
ผ่านโต๊ะพนันฟุตบอลในช่วงทีม่ฟุีตบอลรายการส าคญั เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลชงิแชมป์ระดบั
ทวปี หรอืฟุตบอลลกีในยุโรปที่ได้รบัความนิยมจากคนไทย (อังกฤษ อติาล ีสเปน เป็นต้น) มา
เป็น ”เล่นทุกลีก เล่นทุกวนั ง่ายแค่มือคลิก” อาจสรุปสถานการณ์การพนันฟุตบอลใน
สงัคมไทยออกไดด้งันี้  

1.2.1 การเล่นผ่านเวบ็ไซต์ทางอินเตอรเ์นต รูปแบบการเล่นการพนันลกัษณะนี้เป็นที่
นิยมอย่างมากในกลุ่มเยาวชนเพราะสามารถหลกีเลีย่งการควบคุม ดูแลจากผูป้กครอง เพยีงแต่
ผูต้้องการเล่นการพนันสมคัรผ่านรูปแบบออนไลน์เพื่อรบัรหสัผ่าน โดยผู้เล่นการพนันแต่ละคน
จะมเีลขที่บญัชีที่สามารถสมคัรได้โดยทัว่ไปในธนาคารพาณิชย์ จากนัน้จะมกีารฝากเงนิไว้ใน
บญัชขีองตนและเมื่อต้องการแทงพนันฟุตบอลออนไลน์จงึใชบ้ญัชดีงักล่าวในการหกัเงนิในกรณี
ทีพ่นนัเสยี และทางเจา้มอืโต๊ะพนนัฟุตบอลออนไลน์จะโอนเงนิเขา้มาในบญัชใีนกรณีทีแ่ทงพนัน
ฟุตบอลไดถู้กตอ้ง 

1.2.2 การเล่นพนันฟุตบอลเสมอืนกจิวตัรประจ าวนั เนื่องจากรปูแบบการเล่นทีส่ามารถ
โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารและความสะดวกของระบบธุรกรรมทางการเงนิ จงึส่งผลให้การพนัน
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ฟุตบอลออนไลน์เป็นที่แพรห่ลายมากขึน้ ผนวกกบัปัจจบุนัการเล่นพนนัฟุตบอลไดข้ยายการเล่น
ไปในลกีต่างๆทัว่โลก ทัง้รสัเซยี โปรตุเกส ตุรก ีอารเ์จนตน่ิา เป็นสาเหตุทีท่ าใหก้ารเล่นรปูแบบ
นี้ขยายตวัอย่างรวดเรว็ สามารถสรุปได้ 3 ประการคอื 1)การเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์มคีวาม
สะดวกมากขึ้นเล่นไดทุ้กวนัเพราะไม่ตอ้งท าธุรกรรมทางตรงกบัเจา้มอืโต๊ะพนนัฟุตบอลเพยีงแต่
ใชบ้ญัชธีนาคารเป็นสื่อกลางในการรบั-จ่ายเงนิ 2) มเีวบ็ไซตอ์นิเทอรเ์น็ตที่ใหข้อ้มลูและรายงาน
ผลการแข่งขนัสดแบบทุกลกี ทุกคู่ทัว่โลกซึ่งได้รบัความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ติดการพนัน
ฟุตบอลส่งผลให้กลุ่มคนที่เล่นการพนันฟุตบอลมชี่องทางในการตามผลการแข่งขนัได้มากขึ้น 
ทัง้ในปัจจุบันตลาดการแข่งขนัเรื่องของลิขสิทธิก์ารถ่ายทอดสดฟุตบอลมกีารต่อสู้กันอย่าง
เขม้ขน้ อกีทัง้ยงัมกีารซื้อลขิสทิธิก์ารแข่งขนัฟุตบอลที่หลากหลายมากขึน้ เช่น ในปี พ.ศ.2553 
เริม่มกีารถ่ายทอดสดฟุตบอลลกีโปรตุเกส สก็อตแลนด์ สหรฐัอเมรกิา อารเ์จนติน่า เข้ามาใน
ประเทศไทยมากขึน้ 3) สื่อสารมวลชนทัง้ประเภทหนังสอืพมิพ์ วทิยุและโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม
ทีม่กีารรายงานอตัราการต่อรองครอบทุกลกี พรอ้มบทวเิคราะหซ์ึง่สามารถตดิตามไดใ้นช่องทาง
ทีห่ลากหลายไมว่่าจ าเป็นวทิยุหรอืโทรทศัน์ทีม่รีปูแบบการน าเสนอความเหน็ล่อแหลมไปในทาง
ใหข้อ้มลูเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการพนนั  

1.2.3 ช่องโหว่ทางกฎหมาย ปัจจุบนักฎหมายที่ใช้ควบคุมการพนันในสงัคมไทยคือ 
พระราชบญัญตัิการพนัน พ.ศ. 2478  มาตรา 12  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกบัการก าหนด
บทลงโทษการทายผลพนันฟุตบอล ซึ่งมโีทษจ าคุกไม่เกนิสองปี ปรบัไม่เกนิ 2 ,000 บาท  หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบัและมกีารเพิม่โทษถ้ากระท าความผดิซึ่งภายใน  3  ปีโทษจะทวคีูณ และทัง้จ าทัง้
ปรบั ในมาตรา 14 ทว ิแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏบิตักิารเปิดโต๊ะพนันฟุตบอลได้แปรเปลี่ยน
พืน้ทีไ่ปสู่โลกออนไลน์ทีย่ากต่อการควบคุมในรปูแบบเดมิเพราะหลกัฐานหรอืการกระท าผดิไม่มี
หลกัฐานหรอืโพยฟุตบอลกไ็มไ่ดม้คีวามจ าเป็นเช่นในอดตี 

1.2.4 เยาวชน: เหยือ่แสนโอชะ จากการส ารวจ3 พบว่าเยาวชนจ าวนวนมากเข้าเป็น
เหยื่อการเล่นพนันฟุตบอลซึ่งสาเหตุอาจเพราะกฬีาฟุตบอลเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของการเป็น
วยัรุ่นกล่าวคือต้องเล่น ต้องดู ต้องรู้จกั อีกทัง้ความเป็นเกมส์ที่มีความสนุก เป็นที่นิยมของ
สงัคมไทยจงึสามารถติดตามข่าวสารได้ง่าย ประกอบกบัช่องทางการเล่นการพนันฟุตบอลมี
ความสะดวกและยากต่อการตรวจสอบจากผู้ปกครองเพราะอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นปัจจยัที่
ส าคญัในวถิชีวีติของสงัคมปัจจุบนัจงึส่งผลใหเ้ยาวชนในเขา้สู่พืน้ทีข่องการพนนัฟุตบอลไดอ้ย่าง
รวดเรว็จนน่าวติกเป็นอย่างยิง่ว่า ในอนาคตอนัใกลท้ีจ่ะมกีารแขง่ขนัฟุตบอลรายการส าคญัอยา่ง

                                                 
3 ศูนยเ์ครอืขา่ยวชิาการเพื่อสงัเกตการณ์และวจิยัความสขุชุมชน. พฤติกรรมและทศันคติต่อการเล่นพนันฟตุบอล

โลกปี 2553 : กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ12-60 ปี ในเขตกรงุเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ (ศูนยว์จิยัความสขุ

ชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, 2553)  ผลส ารวจ “World Cup 2006 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม”พบวา่ 

รอ้ยละ 37.0 ทีม่กีารเล่นพนนับอล โดยส่วนใหญ่อยูใ่นเขตกรงุเทพและปรมิณฑลอายรุะหวา่ง 20-29 มรีะดบัการศกึษา

ในระดบัปรญิญาตร ี
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การแข่งขนัชงิแชมป์แห่งชาติยุโรปหรอืที่คนไทยรูจ้กักนัดีในนาม ”ฟุตบอล ยูโร 2012” จะเป็น
หนึ่งอกีจดุเริม่ตน้ของเยาวชนไทยหลายคนในการเขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัการพนัน 
 
2. ตวัตนของคนท่ีติดการพนันฟตุบอล 
 กลุ่มคนที่”ตดิบอล”นัน้ส่วนมากเกิดจากความชื่นชอบต่อทมีฟุตบอลเนื่องจากรูปแบบ
การเล่นของทมีหรอืมนีกัฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีง โดยทัว่ไปแลว้ผูท้ีช่ ื่นชอบการดฟุูตบอลนัน้ส่วนหน่ึง
เป็นเพราะตนเองชอบการเล่นฟุตบอลอยูก่่อนแลว้จงึท าใหต้นเองมคีวามรูส้กึหรอืมปีระสบการณ์
ร่วมกับการดูแข่งขนัมากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์ทางสงัคมของกลุ่มคนเหล่านี้ที่ชื่นชอบในทีม
เดยีวกนัมกัจะมารวมตวัหรอืรวมกลุ่มในการเชยีร์ฟุตบอล อาจเริม่ตนจากครอบครวั กลุ่มเพื่อน 
หรอืกลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จกักันเพียงแค่มคีวามชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกันท าให้เวลาเชียร์
ฟุตบอลเกดิความรูส้กึสนุกและคลา้ยกบัมเีพื่อนร่วมอุดมการณ์เดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “กลุ่ม
ฟุตบอลแฟนคลบั” ดงัเช่นงานศึกษาของสายชล ปัญญชติ ได้ศึกษาเรื่องฟุตบอลแฟนคลบัใน
สงัคมไทยสมยัใหม:่ ศกึษากรณสีโมสรเมอืงทองหนองจอก ยไูนเตด็ ซึง่ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่
ส่งเสรมิการเขา้เป็นสมาชกิกลุ่มฟุตบอล โดยเริม่จากการมภีมูหิลงัของความชื่นชอบกฬีาฟุตบอล
เป็นส าคญั แต่ก็มคีวามแตกต่างในประเด็นของช่วงเวลา ลกัษณะความสนใจของการติดตาม 
(ฟุตบอลไทย - ฟุตบอลต่างประเทศ) เป็นต้น และม ี3 ปัจจยัส าคญัทีส่่งเสรมิการเขา้เป็นสมาชกิ
กลุ่มฟุตบอลแฟนคลบั ได้แก่ การที่ติดตามฟุตบอลต่างประเทศมาก่อน การที่ติดตามฟุตบอล
ไทยมาก่อน และความชื่นชอบในท้องถิ่นนิยมโดยมกีารจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชพีของไทย
ออกสู่ภูมภิาค นอกจากนี้การรวมตวัของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลบัยงัได้สรา้งตวัตนและเอกลกัษณ์
ของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลบัทีส่ามารถเชื่อมความสมัพนัธข์องสมาชกิภายในกลุ่ม 
 จากการศกึษานี้เป็นส่วนหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึตวัตนของคนที่ตดิบอลหรอืการคลัง่ไคล้
การดูกฬีาฟุตบอล อาจกล่าวได้ว่ามขีอ้ดีคอืเป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบกฬีาฟุตบอล
กลุ่มเดยีวกนัไดม้โีอกาสไดแ้สดงเอกลกัษณ์บางอย่างรวมกนัเพื่อสรา้งอตัลกัษณ์ของกลุ่มขึน้มา 
แต่ในขณะเดยีวกนัการหมกมุ่นอยู่กบัการชมกฬีาฟุตบอลกเ็ป็นบ่อเกดิของการเล่นพนนัฟุตบอล 
สาเหตุอาจเนื่องมากจากความสนุกและความทา้ทายต่อการชมการแข่งขนัฟุตบอลโดยใหเ้หตุผล
ว่าท าใหก้ารชมกฬีาฟุตบอลมสีสีนัมากยิง่ขึน้  ซึง่สามารถจ าแนกกลุ่มสาเหตุของการเขา้ไปเล่น
การพนนัฟุตบอลไดด้งันี้ไดด้งันี้4 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีค่รอบครวัไม่มเีวลาเอาใจใส่ พ่อแม่ไม่เคยหรอืไม่มเีวลาอบรมสัง่สอน 
โดยบางครอบครวัประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจจากเมื่อก่อนเคยมเีงนิ หรอืบางครอบครวัพ่อแม่
หย่ารา้งกนั ท าใหเ้กดิการทะเลาะกบัพ่อแมบ่่อย และบางครอบครวักเ็ลีย้งลกูตามใจทุกอย่างและ

                                                 
4

 สว่นหน่ึงจาก พภิพ ขตัฤิกษ.์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอลในเขตกรงุเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์

สงัคมวทิยามหาบณัฑติ (อาชญาวทิยา) ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 2543. 
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ไมเ่คยใหลู้กล าบาก ซึง่การเลีย้งดูทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลกระทบท าใหเ้ดก็เกดิปมดอ้ยและก้าวเข้าสู่
วงจรการพนนัทัง้สิน้ โดยคดิว่าการพนันจะท าใหม้เีงนิ เพราะไดเ้งนิมางา่ยโดยไม่ตอ้งท างานและ
ไมล่ าบาก 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีเ่คยเหน็พ่อแม่เล่นการพนัน หรอืมปีระสบการณ์ในการรว่มเล่นการพนัน
ตามพ่อแมจ่นตดิการพนัน ปัจจยัทีเ่ป็นแรงเสรมิอาจมาจากการทีพ่่อแมไ่ดเ้งนิจากการเล่นพนนัก็
จะใหร้างวลัแก่ลูก ลูกกจ็ะเกดิการเรยีนรูแ้ละมทีศันคตกิบัการเล่นพนันนัน้สามารถหาเงนิไดง้่าย
และรวดเร็วโดยเริม่จากการเล่นและติดพนันอื่นมาก่อน เช่น สนุ้กเกอร์ ตู้มา ไฮโล เป็นต้น 
จนกระทัง่เล่นจนตดิการพนันฟุตบอลตามมาดว้ย  

กลุ่มที ่3 กลุ่มคนทีอ่าศัยอยู่บรเิวณทีแ่วดล้อมไปด้วยบ่อนการพนันในชุมชน  ได้แก่ 
โต๊ะสนุ้กฯ ตู้มา้ ซึ่งตู้มา้เป็นการพนันอย่างแรกที่ท าให้คนกลุ่มนี้เข้าสู่วงจรการติดพนัน เพราะ
เล่นง่ายได้เงนิเรว็ และอยากไดเ้งนิเพื่อมาเล่น จนเขา้สู่การขโมย หรอืเขา้สู่วงจรยาเสพตดิ และ
การลองเล่นพนนัรปูแบบใหมเ่ช่นการพนนัฟุตบอล เพื่อตอ้งการเงนิมาเล่นการพนนัประเภทอื่น 

กลุ่มที ่4 กลุ่มคนทีช่ืน่ชอบชมฟุตบอล ชอบเตะฟุตบอล ทัง้นี้คนกลุ่มนี้จะเขา้มาตดิการ
พนันฟุตบอลเนื่องจากต้องการความท้าทายและอยากเสี่ยง เพื่อให้การชมฟุตบอลมสีสีนัและ
สนุกเมื่อไดเ้ชยีรท์มีทีต่นชื่นชอบพรอ้มกบัไดลุ้น้ ส่วนไดห้รอืเสยีอาจจะไม่ไดค้ านึงเพยีงไดเ้ชยีร์
ทมีที่ตนชื่นชอบและเมื่อทมีนัน้ชนะก็จะท าให้เกดิความรูส้กึสะใจและสนุก โดยเฉพาะถ้าหากมี
กลุ่มเพื่อนทีส่นิทเป็นผูต้ดิการเล่นการพนนัฟุตบอลอยู่แลว้จะท าใหม้โีอกาสเสีย่งเขา้ไปเป็นเหยื่อ
ของการเล่นการพนนัฟุตบอลไดง้่ายมากขึน้ 
  กลุ่มที ่5 กลุ่มคนทีพ่่ายแพ้ต่อการชี้น าของสือ่สารมวลชนบางประเภท อิทธิพลของ
สื่อมวลชนกลุ่มน้ีจะมรีปูแบบทีห่ลากหลายตัง้แต่คอลมันิสตใ์นหนงัสอืพมิพ ์ผูว้เิคราะหแ์ละพากษ์
กีฬาทางสถานีวิทยุ ผู้ด าเนินรายการวิเคราะห์การแข่งขนัในสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม หรือ
เนื้อหาข่าวทัว่ไปในหนังสอืพมิพ์หวักีฬา โดยรูปแบบการน าเสนอของสื่อประเภทนี้จะเนินการ
แจ้งรายละเอียดอัตราต่อรองของบริษัทรบัพนันถูกกฏหมายในต่างประเทศ และจะมีการ
วเิคราะหท์ีเ่รา้อารมณ์ผูอ่้านหรอืผูฟั้งคลอ้ยตามกบับทวเิคราะหท์ีเ่สมอืนชีช้วนใหเ้ขา้ไปเล่นการ
พนนัฟุตบอล  
  โดยภาพรวมจะเหน็ได้ว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเริม่ต้นเขา้มาตดิการเล่นพนัน
ฟุตบอลได้มากที่สุด ซึ่งในระยะยาวกลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็นคนที่ติดการเล่นพนันฟุตบอล
ต่อไปเรื่อยๆในช่วงวยัอื่น และเนื่องจากการพนันชนิดนี้ผู้เล่นมกัมอีายุเฉลี่ยน้อยกว่าการพนัน
ชนิดประเภทอื่น5 การจดัท าบทลงโทษและสรา้งมาตรการควบคุมโดยเจา้หน้าที่ต ารวจจงึควรมี
ความเขม้ขน้มากกว่าในอดตี 

                                                 
5

 ผาสกุ พงษไพจติรและคณะ. อตุสากรรมการพนัน. กรงุเทพฯ: ส านักพมิพs์ilkworm. 2543 
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แผนภมิูแสดงประเดน็ปัญหาการเล่นพนันฟตุบอล (Problem tree) 
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3. บทเรียนจากผูห้ลงผิด: เส้นทางการลด ละ เลิก การพนันฟตุบอล6 
 3.1 การส านึกถึงบทบาทความรบัผดิชอบที่มต่ีอครอบครวั ส่วนใหญ่คนที่เลกิเล่นการ
พนันฟุตบอลในกลุ่มนี้จะมวียัวุฒคิ่อนข้างสูง และต้องรบัผดิชอบครอบครวัของตนเองมากขึ้น 
ทัง้นี้กลุ่มผูเ้ลกิเล่นการพนนัฟุตบอลในลกัษณะน้ีจะผ่านประสบการณ์การเล่นมาเป็นระยะเวลาไม่
ต ่ากว่า 5 ปีและพบว่าไม่ประสบความส าเรจ็ทัง้ทัง้ทางการเงนิและความสุขทางจติใจจงึถอนตวั
จากอบายมขุทีผ่ดิกฎหมายชนิดนี้  
 3.2 การส านึกถึงปัญหาด้านการเงนิ เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปว่าการเล่นการพนันไม่ว่า
ชนิดใดก็ตาม สิง่ที่ตามมาคอืปัญหาด้านการเงนิจะมกีลุ่มคนที่ร ่ารวยจากการพนันได้นัน้ถอืว่า
น้อยเตม็ท ีผูเ้ล่นการพนันฟุตบอลกม็กัจะประสบปัญหาความลม้เหลวในดา้นการบรหิารการเงนิ
ของตนเอง ตอ้งตดิหนี้ทัง้ในระบบและนอกระบบเป็นปัญหาในลกัษณะวงจรอุบาทว ์ดงันัน้กลุ่มผู้
เลกิเล่นการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่งจงึเป็นกลุ่มคนทีไ่ดร้บับทเรยีนดา้นการเงนิจนเขด็ขยาดต่อการ
เล่นการพนันฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีทีผ่่านมาการพนันฟุตบอลเล่น
ง่ายเพราะใช้ระบบพนันออนไลน์ยิง่ท าให้มจี านวนคู่แทงพนันมากขึน้ส่งผลให้ผู้ติดการเล่นการ
พนนัฟุตบอลมโีอกาสทีจ่ะเสยีเงนิไปมากขึน้ตามไปดว้ย  
 3.3 ความช่วยเหลอืจากเพื่อนและคนรอบขา้ง กลุ่มคนที่เล่นการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่ง
เป็นเหยื่อเพราะการชกัจงูของเพื่อนและ/หรอืเลยีนแบบจากคนรอบขา้ง ในทางกลบักนัอกีส่วน
หนึ่งที่เลกิเล่นการพนันเพราะเขา้ไปอยู่ในสงัคมทีป่ราศจากการพนันหรอืทีเ่รยีกว่า “สิง่แวดลอ้ม
ไม่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผดิศลีธรรม” กลุ่มเพื่อนลกัษณะนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เขา้ใจและรกัใน
วฒันธรรมการชมกฬีาฟุตบอล เช่น ในกลุ่มกองเชยีรแ์ฟนคลบัฟุตบอลไทย กลุ่มสถานศกึษาบาง
แห่งทีร่ณรงคจ์นปราศจากอบายมุขประเภทนี้ เป็นตน้ ดงันัน้สภาพแวดลอ้มจงึเป็นอกีปัจจยัหนึ่ง
ทีม่ผีลอย่างมากต่อการก าหนดให้คนสามารถเขา้ไปหยุดเกี่ยวกบัการพนันหรือไม่หยุดเกี่ยวกบั
การพนนั 
 3.4 การตระหนักจากข้อมูลเชงิประจกัษ์ กลุ่มผู้เลกิการพนันฟุตบอลส่วนหนึ่งไม่เคย
ไดร้บัรูข้อ้มลูเชงิวชิาการทีเ่ป็นกล่าวถงึปัญหาทีต่ามมาจากการเล่นการพนันฟุตบอล เช่น ปัญหา
อาชญากรรมจากการตามทวงหนี้ ปัญหาครอบครวัแตกแยก หรอืการเอารดัเอาเปรียบผ่านการ
วางระบบกินค่าน ้ า(กินเปอร์เซ็นหากเล่นชนะ)ของเจ้ามือโต๊ะพนันฟุตบอล  ดังนั ้นจึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ที่มหีน่วยงาน สถาบนัการศกึษา มลูนิธ/ิองคก์รภาคเอกชนที่สามารถน าเสนอ
ขอ้มูลเชงิประจกัษ์เหล่านี้ให้กลุ่มที่ก าลงัเขา้ไปเป็นเหยื่อของการเล่นการพนันฟุตบอลได้ทราบ
ก่อนเพื่อเป็นขอ้เตอืนใจถงึความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ และบทเรยีนทีจ่ะไดร้บัถ้ายงัหากเขา้ไป
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเล่นพนนัฟุตบอล 

                                                 
6 สรปุจาก สายชล ปัญญชติ. ฟุตบอลแฟนคลบัในสงัคมไทยสมยัใหม่: ศกึษากรณีสโมสรเมอืงทองหนองจอก ยไูนเตด็. 

วทิยานิพนธส์งัคมวทิยามหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 2553. และรายงานการประชุมเวทสีาธารณะ “เดก็ไทยดบูอลอยา่งสรา้งสรรค ์กา้วขา้มพนันบอล” 
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 3.5 การพฒันาของสโมสรฟุตบอลไทย ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มแฟนคลบัฟุตบอล
ไทยมคีวามตื่นตวัมากขึ้น การท ากิจกรรมและความพยายามที่จะสร้างการตลาดให้กลุ่มของ
ตนเองเพื่อดงึดดูผูช้มในสนามและการสนบัสนุนแก่สโมสรเพิม่มากขึน้ไดส้่งผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ป้องกันการเล่นการพพนันฟุตบอลไปด้วย เช่น มีการออกกฏระเบียบที่จะต่อต้านการพนัน
ฟุตบอล มกีารน านักกฬีาฟุตบอลซึ่งเป็นขวญัใจแฟนบอลมาร่วมท ากจิกรรมอบรมเยาวชนให้ดู
ฟุตบอลอย่างสรา้งสรรค์ ซึ่งกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมรูปแบบนี้ได้ส่งผลทางจติวทิยาต่อ
กลุ่มผู้ชมกีฬาฟุตบอลไทยให้ออกห่างจากการเล่นการพนันฟุตบอลได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
กลุ่มเยาวชนการรณรงค์ผ่านการสร้างแม่แบบที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent)ซึ่ง
เป็นนกักฬีาฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงถอืเป็นรปูแบบทีด่แีละประสบความส าเรจ็อย่างมากทเีดยีว  
 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1) ในระยะเร่งด่วนกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ควรมกีารจดัตัง้
คณะท างานเพื่อเฝ้าระวงัและชีเ้บาะแสใหก้บัเจา้หน้าทีต่ ารวจ เกี่ยวกบัการกระท าผดิทีเ่กี่ยวขอ้ง
การพนันฟุตบอลบนเวบ็ไซต์ที่อาศยัผ่านช่องทางของอนิเทอรเ์น็ตซึ่งในระยะนี้ควรเร่งประสาน
กบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เพื่ออายดับญัชธีนาคารทีเ่ปิดใช้
ส าหรบัการโอนเงนิในการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยในระยะต่อไปกระทรวงเทคโนโลย ี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ควรเสนอแก้ไขกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ใหค้รอบคลุมถงึการกระท าทีม่ลีกัษณะตัง้แต่ชีช้วน ส่งเสรมิให้
เกดิการเล่นการพนนัฟุตบอลออนไลน์ และการเล่นการพนนัประเภทอื่นๆดว้ย 
 2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบังคบัการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีและกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าผดิเกี่ยวกบัอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ ต้องบงัคบัใช้กฏหมายอย่างเคร่งครดักับบรษิัทเอกชนด้านสื่อสารมวลชน ทัง้
ประเภทสื่อสิง่พมิพ ์สื่อวทิยโุทรทศัน์ และสื่อบนอนิเทอรเ์น็ต 
 3) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรผลกัดนัให้มกีารก าหนดบทลงโทษนักกีฬา และผู้ที่
เกี่ยวข้องในวงการกีฬา (ผู้ฝึกสอน เจ้าของสโมสร ผู้บรหิารสโมสร/องค์กรกีฬา ฯลฯ) เพื่อให้
บรรจุอยู่ในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิกฬีาอาชพี โดยเป็นการระบุโทษส าหรบัคนทีก่ระท าความผดิ
เกีย่วกบัการพนนัฟุตบอลไมใ่หส้ามารถเขา้มายุ่งเกี่ยวกบักจิการกฬีาฟุตบอลได ้ 
 4) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรจัดต้งคณะท างานเพื่อก ากับดูแล และตรวจสอบ
สถานีโทรทศัน์ สถานีวทิยุ และสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมที่มกีารน าเสนอรายการกีฬาที่มี
ลกัษณะล่อแหลมต่อการส่งเสรมิ และชีช้วนใหเ้กดิการเล่นการพนนัฟุตบอล นอกจากนี้ส านกังาน
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 
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ควรเร่งก าหนดบทลงโทษเฉพาะที่มคีวามรุนแรงส าหรบัผู้รบัสมัมปทานของภาครฐัที่ปล่อยปะ
ละเลยใหม้กีารน าเสนอรายการในลกัษณะดงักล่าว 

5) ควรมกีารผลกัดนัให ้ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) จดัโปรแกรมที่สนับสนุนทุนการศึกษาวจิยัด้านนโยบายการ
จดัการปัญหาการพนันฟุตบอลของแต่ละประเทศ รวมทัง้รปูแบบและโครงสรา้งของปัญหาการ
พนันฟุตบอลในสงัคมไทยทัง้ในมติเิศรษฐศาสตร ์สงัคมวทิยา อาชญวทิยา เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อให้
ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านในการสื่อสารกบัภาครฐั องค์กรทางสงัคม และสาธารณชนให้ถึงภยัที่
รนุแรงของปัญหาการพนนัฟุตบอลในสงัคมไทย 
 6) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ และ บรษิทั ไทย พรเีมยีร ์ลกี 
จ ากดั ในฐานะผู้จดัการแข่งขนัฟุตบอลลกีอาชพีของไทย ก าหนดเป็นโยบายให้ในการแข่งขนั
ฟุตบอลไทย พรเีมยีรล์กี และการแข่งขนัรายการอื่นๆ ทีจ่ดัโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ์ เช่น รายการมูลนิธไิทยคม เอฟเอ คพั รายการโตโยต้า ลกีคพั รายการ 
คงิส์คพั เป็นต้น ต้องไม่มหีนังสอืพมิพ์หรอืสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสรมิการเล่นการ
พนัน หรอืในลกัษณะการบอกราคาต่อรอง การวเิคราะห์การแข่งขนัที่มลีกัษณะส่งเสรมิให้เล่น
การพนนัเขา้มาอยูใ่นบรเิวณรอบสนามฟุตบอลโดยเดด็ขาด 
 7) สมาคมผู้สื่อข่าวกฬีา สมาคมผู้สื่อข่าววทิยุและสถานีโทรทศันแห่งประเทศไทยหรอื
องคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อสารมวลชน ควรก าหนดจรยิธรรมของการรายงานขา่วกฬีาไมใ่ห้
ส่งเสรมิการเล่นการพนันฟุตบอล เช่น การบอกอตัราต่อรอง การวเิคราะห์ผลการแข่งขนัที่มี
ลกัษณะส่งเสรมิให้เกิดการพนัน เป็นต้น และควรมมีาตรการลงโทษต่อสื่อมวลชนที่ละเมิด
จรยิธรรมดงักล่าวเ 
 8) ควรมกีารผลกัดนัให้เกดิ ”เครอืข่ายเฝ้าระวงัทางสงัคม” เพื่อคอยช่วยตรวจสอบและ
สนับสนุนขอ้มลูให้กบัการท างานของภาครฐั อกีทัง้เพื่อเฝ้าระวงัภาคเอกชนที่พยายามใช้ความ
นิยมในกีฬาฟุตบอลเพื่อหาประโยชน์และชี้ชวน ส่งเสรมิให้เกิดการเล่นการพนันฟุตบอลใน
สงัคมไทย   
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