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ลวงลูกขอมูลพนันบอล
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จดหมายขาวเพื่อการเทาทันสถานการณสุขภาพ
โดย สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
และ โครงการศูนยวิชาการ สสส.

Hi5 Hiso

นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
สำนักงานพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ถึงเวลาแก้ “กฎหมายปราบผีพนัน!”
ต้นคิด

จดหมายข่าว “ต้นคิด” รายเดือน

เจ้าของ
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ที่ปรึกษา
นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
เบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์
ข้อมูลจาก
หน่วยประสานวิชาการ สำนักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
บรรณาธิการ
อภิญญา ตันทวีวงศ์
ผู้เขียน
สิริกร เค้าภูไทย, ลักษนันท์ สุวรัตนานนท์
รูปเล่ม
วัฒนสินธ์ุ สุวรัตนานนท์
สนับสนุนโดย
โครงการศูนย์วิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4 PLUS Building
เลขที่ 56/22-24 ซ.งามวงศ์วาน 4 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ และ สมัครสมาชิก
ตู้ ปณ.126 ปณฝ.คลองจั่น 10240
โทรศัพท์ 02-668-2854 โทรสาร 02-241-0171
ข้อมูลทั้งหมดจากชุดสื่อ “ต้นคิด” สืบค้นได้
จาก เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ www.hiso.or.th หรือ
www.hiso.or.th/hiso/tonkit
พิมพ์ที่ บริษัท ทิคิวพี จำกัด

ปัจจุบัน “การเล่นพนัน” ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ า มา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการเล่ น พนั น และมอมเมา
เยาวชนสารพัดรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาวิธีการเล่นที่แยบยล
และซับซ้อนมากขึ้น แต่ทว่า จนถึงปัจจุบันประเทศไทยยังคง
ใช้ ก ฎหมาย การพนั น พ.ศ.2478 ซึ่ ง หลายมาตรการ
ล้าสมัยและบทลงโทษไม่สอดคล้องกับปัญหาทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนี้
กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอให้มีการปรับแก้ พ.ร.บ.
การพนัน ฉบับดังกล่าว โดยสาระสำคัญๆ คือ การกำหนด
บทลงโทษให้ครอบคลุมและเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น รวมถึง
มี ข้ อ เสนอว่ า ควรแยกการแถมหรื อ การให้ ร างวั ล ด้ ว ยการ
เสี่ยงโชค ในการประกอบกิจการค้าต่างๆ ด้วย
ต้นคิด ขอเปิดประเด็นใหญ่ว่าด้วย “การเล่นพนัน”
โดยเฉพาะการเล่นพนันฟุตบอล เนื่องจากปีหน้าเป็นปีเข้าสู่
วาระการแข่งขันฟุตบอลยูโรฯ 2005 สิ่งที่ต้องช่วยกันจับตา
และเฝ้ า ระวั ง คื อ การเล่ น พนั น ฟุ ต บอล ซึ่ ง เครื อ ข่ า ย
รณรงค์หยุดพนัน ชี้ว่า ที่ผ่านมา นอกจากจำนวนผีพนัน
บอลรุ่ น จิ๋ ว ที่ มี แ นวโน้ ม มากขึ้ น แล้ ว อายุ ก ลุ่ ม ผู้ เ ล่ น ยั ง มี
แนวโน้มน้อยลงเรือ่ ยๆ ติดตามได้ในเรือ่ งเด่น พิษพนันบอล

ภัยที่ไทยต้องก้าวให้พ้น	

วิ ถี เ สี่ ย ง เปิ ด ประเด็ น ต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย สื บ ต้ น สั ง เวี ย น
“เซียนพนันบอลรุน่ จิว๋ ” และ กองเชียร์ตกี นั ฝันร้าย
ที่ต้องสยบ ต่อด้วย วิถีสุข ในบทความ เลิกทาสพนัน
บอล เริ่มต้นจากตรงไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยกัน

ดูแลและเฝ้าระวังบุตรหลานมิให้ตกเป็นเหยื่อของการพนัน
สำหรับ คนต้นคิด ฉบับนี้ จะพาไปรูจ้ กั กับบุคคลสำคัญ
ที่ทำงานเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะสังคมไทย
มานาน โดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชนไทย นพ.ประเสริ ฐ
ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
และเป็นผู้จุดประกายการก่อตั้ง “เครือข่ายรณรงค์หยุด

พนัน”

เด็ ก และเยาวชนจำนวนมากกำลั ง ตกเป็ น ทาส
การพนัน โดยมี “เงินรางวัล” เป็นสิง่ ยัว่ ยวนใจ การบ่มเพาะ
มิให้ลกู หลานไหลไปตามกระแสทุนนิยม การรูจ้ กั ประมาณ
ตนเอง และทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในยามว่าง น่าจะ
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเท่าทันกลลวงอบายมุขเหล่านี้
ได้บ้างนะครับ
แล้วพบกันใน ต้นคิด ฉบับหน้า สวัสดีครับ...

จับให้ได้ไล่ให้ทัน

“วิถีพนันบอล”

Good

ต้นคิดเรื่องเด่น

เด็ ก ไทยจำนวนไม่ น้ อ ยที่ ก ลายเป็ น ทาสพนั น บอลและเข้ า ไปอยู่ วั ง วนของอบายมุ ข
จนบางครั้งกลายเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมและผลกระทบอื่นๆ ตามมาทั้งต่อตนเอง
และคนรอบข้าง...
ในทางจิตวิทยาชี้ว่า คนที่ติดพนันเป็นเสมือนโรคร้ายทางจิตเวช ที่เรียกว่า Pathological
Gambling แม้รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งที่ผิด หรือส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิต
ประจำวัน เช่น การเงิน การเรียน สุขภาพ หรือสังคม แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะไม่ทำ คล้าย
การติดสารเสพติด มีจิตใจจดจ่ออยู่กับการพนันตลอดเวลา ไม่สามารถคิด หรือทำอย่างอื่น
มี แ ต่ ค วามโหยหาที่ อ ยากจะเล่ น ยากที่ จ ะควบคุ ม ในที่ สุ ด ก็ จ ะเล่ น การพนั น ต่ อ โดยไม่ มี
การยั้งคิด
“การเล่นพนันบอล” เป็นอบายมุขที่นิยมอย่างมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากการ
สำรวจล่าสุดพบว่า การเล่นพนันประเภทนี้เข้าไปถึงกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุเพียง 5-6 ปี เท่านั้น
และเด็กที่เข้าสู่วงการพนันฟุตบอลที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 7 ปี
นี่คือภัยร้ายที่สังคมต้องเร่งแก้ไขและช่วยกันป้องกันโดยด่วน
โดยเฉพาะกระแสเทศกาลการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือ “ฟุตบอลยูโรฯ 2012”
ที่กำลังจะเริ่มเป่านกหวีดในปีหน้า นี่คือ ตัวกระตุ้นปัญหาที่คาดว่าจะมาแรง
อีกระลอก
แล้ว “ผู้ใหญ่” ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา รวมถึงภาครัฐ
จะวางแผนเพื่อเตรียมรับมือหรือวางท่าทีกับปัญหานี้กันอย่างไร?
มา “ล้วงลูก” ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลของเด็กไทยให้เห็น
ภาพลึกๆ ใน “ต้นคิด” ฉบับนี้...
นคิด
 ต้พฤศจิ
กายน 2554

วิถเี สี่ยง

“พิษพนันบอล”
ภัยที่ไทยต้องก้าวให้พ้น

ต้นคิด


ประเด็ น ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งอย่ า งยิ่ ง จากเครื อ ข่ า ยรณรงค์ ห ยุ ด พนั น ชี้ ว่ า
“ช่วงแรกทุกอย่างดีมาก ได้เงินเยอะมาก... เล่นไปเล่นมาพลาด
เสียเงินเยอะมาก จึงหาทางเพือ่ ให้ได้เงินมาแก้แค้น เลยเป็นจุดเริม่ ต้น นอกจากจำนวนของผีพนันบอลรุ่นจิ๋วที่มีแนวโน้มมากขึ้นแล้ว อายุของผู้เล่น
ของหนี้นอกระบบ สุดท้ายผมมีหนี้เกือบ 2 ล้าน ผมไม่รู้จะผลัด ยังมีแนวโน้มน้อยลงเรือ่ ยๆ จากสถิตพิ บว่า เยาวชนทีเ่ ริม่ เล่นการพนันฟุตบอล
อายุน้อยที่สุด คือ 5-6 ปี และเด็กที่เข้าสู่วงการพนันมีอายุเพียง 7 ปี เท่านั้น
เจ้าหนี้อย่างไร กระทั่งจะเอารถและบ้านไปจำนอง...”
นี่คือส่วนหนึ่งของคำบอกเล่าจากนักพนันฟุตบอล วัย 26 ปี ซึ่งเป็น
เรื่ อ งราวที่ ป รากฏบน www.yut-phanan.com เพื่ อ เป็ น อุ ท าหรณ์ ใ ห้ แ ก่
เยาวชนที่คิดจะก้าวเข้าสู่วงการพนันฟุตบอล
ปัจจุบันกระแสความสนใจในกีฬาฟุตบอลทั้งฟุตบอลต่างประเทศและ
ฟุตบอลไทยมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ทว่า ตัวเลขของคนที่เล่นพนันฟุตบอลก็เพิ่ม
ขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความนิยมในการ “แทงบอล” ในกลุ่มวัยรุ่น
ข้อมูลจาก กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้ว่า กลุ่ม
ที่เล่นการพนันฟุตบอลส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชายอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดย
กลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ
26.8 ส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนเขตชุมชนเมือง

สืบค้นจาก : ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

“โต๊ ะ บอล” จึ ง กลายเป็ น หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ สี ด ำที่ เ ฟื่ อ งฟู ใ นสั ง คมไทย
อย่างมาก และมีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะช่วงที่มีการ
แข่งขันฟุตบอลในลีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ เยอรมัน อิตาลี
ฝรั่งเศส และสเปน จาก “รายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม :
ผลกระทบจากการแข่งขันฟุตบอลโลกกับสังคม” ระบุว่า ช่วงการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก มีคนเล่นการพนันบอลโลกทั่วประเทศจำนวนถึง 3,651,938 ราย
วงเงินหมุนเวียนในการเล่นพนันบอลโดยเฉลี่ย คู่ละ 728,988,550 บาท และ
หากรวมเงินหมุนเวียนตลอดเทศกาลมีจำนวนมากถึง 46,655,267,203 บาท
ผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลต่อเยาวชนไทยมีแนวโน้มที่รุนแรง
และขยายออกไปอย่ า งกว้ า งขวางมากขึ้ น ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อ
สังเกตการณ์และวิจัยชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ จึ ง ทำการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “พฤติกรรมและทัศนคติต่อการ
พนันฟุตบอลโลกปี 2553 : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปี ใน

เขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สร้ า ง
องค์ความรู้ในการหามาตรการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล รวมถึง
การจัดตั้งเครือข่ายองค์กรในการแก้ปัญหานี้ในระยะยาวต่อไป

คนดูบอลเกินครึ่ง “เล่นพนัน” ด้วย

“ฟุตบอลโลก” กลายเป็นหนึ่งในเทศกาลที่คนทั่วโลกและคนไทย
ให้ ค วามสนใจติ ด ตามชมอย่ า งมาก จากข้ อ มู ล การศึ ก ษาวิ จั ย ศูนย์
เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่งหรือ ร้อยละ 51.3 ตั้งใจติดตามการถ่ายทอดสด
การแข่งขันฟุตบอลโลก และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่งหรือ
ร้อยละ 53.8 ยังคงเล่นพนันฟุตบอลอยู่ และกลุ่มตัวอย่างอีก ร้อยละ
16.6 มีประสบการณ์เคยเล่นพนันประเภทนี้มาก่อน

นอกจากจำนวนของผีพนันบอลรุ่นจิ๋ว
ที่มีแนวโน้มมากขึ้นแล้ว
อายุของผู้เล่นยังมีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆ
จากสถิติพบว่า
เยาวชนที่เริ่มเล่นการพนันฟุตบอลอายุ
น้อยที่สุด คือ 5-6 ปี
และเด็กที่เข้าสู่วงการพนัน
มีอายุเพียง 7 ปี เท่านั้น

ความสนุกและคนรอบข้าง จุดฉนวนผีพนัน

กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากที่ชมการแข่งขันฟุตบอลมักพ่วงท้ายด้วยการ
เล่นพนันบอล โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 68.6 หรือประมาณ 2 ใน 3
ของกลุ่มตัวอย่าง ให้เหตุผลว่าทำให้การชมการแข่งขันได้ลุ้นประตู
ได้เสียและเพิ่มสีสันความสนุกมากขึ้น เหตุผลรองลงมา คือ อยากเล่น
ตามเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก ร้อยละ 37.1 และเล่นการพนันเพราะ
อยากได้เงินหรืออยากรวยมี ร้อยละ 23.8 (ดังตารางที่ 1)
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เล่นการพนัน เพราะความชอบพนันเป็น
นิสัยมีเพียง ร้อยละ 15.9 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนน้อยกว่ามาก หรือกระทั่ง
เหตุ ผ ลที่ เ ล่ น เพราะความอยากรู้ แ ละอยากลองของตั ว ผู้ เ ล่ น เองก็ มี
สัดส่วนเพียง ร้อยละ 1.9 เท่านั้น

ที่มา : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลก ปี 2553 : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปี ในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่

นคิด
 ต้พฤศจิ
กายน 2554

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของปัจจัยทีท่ ำให้เล่นพนันฟุตบอล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของผลลัพธ์ของการเล่นพนันทายผลฟุตบอลในครัง้ ล่าสุด

ต้นคิด


ลำดับ	           ปัจจัยที่ทำให้เล่นฟุตบอล
1
เชียร์ฟุตบอลสนุกขึ้น / ได้ลุ้น / ตื่นเต้น
2
เล่นตามเพื่อน / ครอบครัว / คนรัก
3
อยากได้เงิน / อยากรวย
4
มั่นใจว่ามีโอกาส “เล่นได้” มากกว่า “เล่นเสีย”
5
ชอบเล่นการพนัน
6
กระแสสังคม / แฟชั่น
7
ร่วมสนุกชิงรางวัล
8
สื่อมวลชนให้ข้อมูลพิจารณาประกอบ
		
(เช่น ติดตามการวิเคราะห์ / อัตราต่อรอง)
9
เข้าถึงแหล่งพนันบอลได้ง่าย
10
อื่นๆ เช่น อยากรู้ / อยากลอง

ร้อยละ
68.6
37.1
23.8
17.6
15.9
8.8
8.8
8.8
8.3
1.9

ที่มา : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลก ปี 2553 ; กรณีศึกษาประชาชนอายุ
12-60 ปี ในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เล่นพนัน มีแต่ “เสีย” กับ “เสีย”

สำหรับนักพนัน “การได้-เสียจากเงินพนัน” ถือเป็นช่องทางในการหา
รายได้พิ เ ศษ โดยเฉพาะวั ย รุ่ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ เ หตุ ผ ลว่ า เล่ น การพนั น
เนื่องจากอยากได้เงินและอยากรวยมีสัดส่วนถึง ร้อยละ 23.8 และกลุ่มที่
มั่นใจว่ามีโอกาส “เล่นได้” มากกว่า “เล่นเสีย” มีประมาณ ร้อยละ 17.6
ทว่า ผลสำรวจผลลัพธ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอลของกลุ่มตัวอย่าง
กลับพบว่า กลุ่มที่เล่นเสียมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มที่เล่นได้ โดยกลุ่มที่เล่นเสียมี
ร้อยละ 55.1 และกลุ่มที่เล่นได้มี ร้อยละ 44.9 (ดังตารางที่ 2) แม้ว่าทั้งสอง
กลุ่มนี้มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็สะท้อนว่าความหวังในการได้เงิน
จากการเล่นพนันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก

ลำดับ	   ผลลัพธ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล ครั้งล่าสุด

ร้อยละ

1

เล่นได้

44.9

2

เล่นเสีย

55.1

รวมทั้งสิ้น

100.0

		

ที่มา : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลก ปี 2553 ; กรณีศึกษาประชาชนอายุ
12-60 ปี ในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นอกจากนี้ คำพูดทีม่ กั ได้ยนิ กันอยูเ่ สมอว่า “เงินทีไ่ ด้จากการเล่นพนันเป็น
เงินร้อน” เป็นเงินที่ได้มาง่าย แต่ก็ถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วเช่นกัน นักพนัน
จำนวนมากจึงใช้เงินที่ได้มาหมดไปกับการสังสรรค์ ดื่มเหล้า เลี้ยงเพื่อน หรือ
การซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์

“โต๊ะบอล” ต้นทางพนันบอล

แหล่งเล่นการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มนักพนันบอลคือ
“โต๊ะบอล” ทั้งวิธีการแทงที่โต๊ะบอล โต๊ะบอลผ่านเดินโพย และโต๊ะบอลผ่าน
ทางโทรศัพท์ โดยผลการสำรวจพบว่า นักพนันส่วนใหญ่นิยมเล่น “แทงที่
โต๊ะบอล” โดยตรงมากที่สุด ซึ่งจำแนกเป็นนอกเขตเทศบาลมี ร้อยละ 54.9
ในเขตเทศบาล ร้อยละ 54.7 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 48.1 (ดังตารางที่ 3)
ส่ ว นวิ ธี ก าร “โต๊ะบอลผ่านเดินโพย” ซึ่ ง มี ค นกลางรั บ แทงผลการ
แข่งขันที่เรียกว่า “เด็กเดินโพย” เป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยมมาก
รองลงมา โดยในเขตกรุงเทพฯ มี ร้อยละ 38.8 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ
25.5 และในเขตเทศบาล ร้อยละ 23.4
นอกจากนี้ นักพนันฟุตบอลบางส่วนยังนิยม “เล่นโต๊ะบอลผ่านทาง
โทรศัพท์” โดยเป็นเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 15.0 ในเขตเทศบาล ร้อยละ 10.9
และนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 9.8

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของวิธีการที่จะเล่นพนันฟุตบอลโลก 2010 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่	          วิธีการที่จะเล่นพนันฟุตบอลโลก 2010
ในเขต
			
เทศบาล
1
แทงที่โต๊ะบอล
54.7
2
โต๊ะบอลผ่านเดินโพย
23.4
3
โต๊ะบอลผ่านทางโทรศัพท์
10.9
4
อินเทอร์เน็ต
4.7
5
รับเป็นเจ้ามือ / รับแทงเอง
12.5
6
เล่นกับผูท้ มี่ าชมตามสถานบันเทิงทีม่ กี ารถ่ายทอดสดฟุตบอล 18.8
7
อื่นๆ
10.9

นอกเขต
เทศบาล
54.9
25.5
9.8
3.9
2.0
17.6
13.7

กทม.
48.1
38.8
15.0
12.5
8.8
11.9
6.3

ที่มา : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลก ปี 2553 ; กรณีศึกษาประชาชนอายุ
12-60 ปี ในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของแหล่งเงิน/ค่าใช้จ่ายที่จะใช้จ่ายในการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2010 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่	                     แหล่งเงิน / ค่าใช้จ่าย
			
1
ค่าขนมที่ผู้ปกครองให้
2
แฟน / คนรัก
3
เพื่อน / คนรู้จัก
4
เงินเดือนที่ได้จากการทำงาน
5
เงินโบนัสที่ีได้จากการทำงาน
6
เงินออมที่สะสมได้
7
เงินกู้
8
เงินที่ได้จากการเล่นแชร์

ในเขต
เทศบาล
12.1
16.7
7.6
78.8
4.5
28.8
1.5
1.5

นอกเขต
เทศบาล
13.5
5.8
73.1
1.9
17.3
-

กทม.
13.9
6.1
6.7
77.0
5.5
20.0
3.0
3.6

ที่มา : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลก ปี 2553 ; กรณีศึกษาประชาชนอายุ
12-60 ปี ในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นคิด
 ต้พฤศจิ
กายน 2554

ตารางที่ 5 ค่าร้อยละของการตัดสินใจที่จะกระทำ กรณีวงเงินที่เตรียมไว้เล่นหมด
แต่ยังมีการแข่งขันอยู่
ลำดับที่	                       กรณีวงเงินหมด
			
1
เลิกเล่น
2
กู้ยืม
3
หาเงินจากแหล่งอื่นมาเพิ่ม
		
รวมทั้งสิ้น
ต้นคิด


ในเขต
เทศบาล
65.7
13.4
20.9
100.0

นอกเขต
เทศบาล
77.3
17.0
5.7
100.0

กทม.
83.2
7.8
9.0
100.0

ที่มา : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลก ปี 2553 ; กรณีศึกษาประชาชนอายุ
12-60 ปี ในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กว่า ร้อยละ 70 ใช้เงินเดือนหายไปกับวงพนัน

ในประเด็นแหล่งที่มาของเงินสำหรับเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2010 ระบุว่า อันดับแรก
มาจากเงินเดือนที่ได้จากทำงาน โดยจำแนกเป็นในเขตเทศบาล ร้อยละ 78.8 นอกเขตเทศบาล
ร้อยละ 73.8 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 77.0 อันดับที่สอง เป็นเงินออมที่สะสมได้ เป็นเขตเทศบาล
ร้อยละ 28.8 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 17.3 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 20.0 (ตารางที่ 4)
ส่วนแหล่งที่มาของเงินที่ใช้สำหรับเล่นการพนัน กลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้จากบุคคลที่อยู่
ใกล้ชิด อาทิ พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อนหรือคนรู้จัก และแฟนหรือคนรัก ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มาก
กว่าแหล่งเงินที่มาจากเงินกู้และเงินที่ได้จากการเล่นแชร์

“เงินหมด” ไม่หยุดพนัน

การเล่นพนันฟุตบอลไม่ต่างจากการเล่นพนันประเภทอื่นๆ เมื่อเล่นได้เงินก็อยากเล่นต่อ
แต่เมื่อเล่นเสีย ส่วนใหญ่มักเลือกที่จะเล่นต่อ และพยายามหาเงินมาเพิ่ม โดยจากการสำรวจ
การตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างกรณีวงเงินทีเ่ ตรียมไว้เล่นหมด แต่ยงั มีการแข่งขันอยู่ พบว่า มีกลุ่ม

ตารางที่ 6 จำนวนและค่าร้อยละของความคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ หากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่
เสียพนันฟุตบอลโลก 2010 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่ หากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
			
1
ขอยืมเงินผู้ปกครอง / ญาติผู้ใหญ่
2
ขอยืมเงินแฟน / คนรัก
3
ขอยืมเงินเพื่อน / คนใกล้ชิด
4
กู้เงินนอกระบบ
5
กู้เงินจากบัตรเครดิต / สถาบันการเงิน
6
หาเงินโดยการเล่นแชร์
7
นำทรัพย์สินไปขาย / จำนำ
8
หยิบฉวบเงินของหน่วยงาน / กองกลางมาใช้ก่อน
9
ขายบริการ / ให้คนรักขายบริการเพื่อหาเงินมาใช้หนี้
10
ทำเรื่องผิดกฎหมาย (เช่น ขโมย / ค้ายาเสพติด)

ในเขต
เทศบาล
23.1
36.9
44.6
6.2
3.1
1.5
20.0
-

นอกเขต
เทศบาล
18.8
27.1
47.9
6.3
4.2
-

กทม.
19.5
17.5
40.9
8.4
5.2
2.6
8.4
0.6
1.9
1.3

ที่มา : พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพนันฟุตบอลโลก ปี 2553 ; กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปี ในเขต กทม.
และหัวเมืองใหญ่ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตัวอย่างเลือกที่จะเล่นพนันต่อไป โดยใช้วิธีการต่างๆ โดยการหาเงินจากแหล่งอื่นมาเพิ่ม ในเขตเทศบาล
มี ร้อยละ 20.9 นอกเขตเทศบาล  ร้อยละ 5.7 และเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 9.0 (ดังตารางที่ 5)
กรณีหากรายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเสียพนันฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างในทุกพื้นที่
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการขอยืมจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด โดยเลือกที่จะขอยืมจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมากที่สุด
รองลงมาคือ แฟนหรือคนรัก และขอยืมผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ (ดังตารางที่ 6)

ตะลึ ง ! เด็ ก กรุ ง เทพฯ ชี้ ช่ อ งหาเงิ น
“ผิดก็เอา”

“การไม่หยุด” เมื่อเล่นเสีย เป็นอีกปัญหา
สำคัญของคนที่ติดการเล่นพนัน โดยมักหาเงิน
มาเพื่ อ เล่ น พนั น ต่ อ ในเกมต่ อ ไป จนบางครั้ ง
ต้องกู้หนี้ยืมสินหรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้เงิน
มาเล่นต่อในเกมพนัน
จากการสำรวจพบข้ อ มู ล ที่ น่ า เป็ น ห่ ว ง
โดยเฉพาะเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่เดียวที่เลือกใช้ช่องทางการหารายได้ที่
ผิ ด กฎหมาย โดย ร้ อ ยละ 1.9 ระบุ ว่ า ใช้ วิ ธี
ขายบริการหรือให้คนรักขายบริการเพื่อหาเงินมา
ใช้หนี้ ร้อยละ 1.3 ทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ว่าจะ
เป็นการขโมยหรือการค้ายาเสพติด และ ร้อยละ
0.6 เลือกใช้วิธีหยิบฉวยเงินของหน่วยงานหรือ
กองกลางมาใช้ก่อน (ดังตารางที่ 6)
การสร้างวัฒนธรรมในการชมและเชียร์
การแข่งขันฟุตบอล แบบ “ปลอดการพนัน”
เป็ น สิ่ ง ที่ ดี แ ละควรให้ ก ารสนั บ สนุ น เป็ น
อย่างยิ่ง เพราะบทเรียนที่ผ่านมาได้พิสูจน์
แล้วว่า ไม่มีอนาคตของชาติที่เคยได้ดีจาก
การเล่นพนันฟุตบอล

นคิด
 ต้พฤศจิ
กายน 2554
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สืบต้นสังเวียน
“เซียนพนันบอลรุ่นจิ๋ว”
แม้เซียนพนันจำนวนมากรู้ดีว่า บนโต๊ะพนันโอกาส “เสีย” มากกว่า “ได้” ทว่า เงินรางวัลและกลอุบายใน
เกมพนันเป็นสิ่งยั่วยวนกิเลสและตอบสนองความละโมบของมนุษย์ ทำให้คนจำนวนไม่นอ้ ยชืน่ ชอบการเล่นพนัน
เป็นชีวติ จิตใจ โดยเฉพาะเด็กวัยรุน่ ทีร่ กั สนุกและกล้าได้กล้าเสีย…
จากการศึกษาวิจัยที่รวบรวมโดย เครือข่ายรณรงค์หยุดการพนัน ระบุว่า วัยรุ่นที่เล่นเสี่ยงโชค
ตัง้ แต่เด็ก โอกาสในการติดการเล่นพนันและระดับความรุนแรงในการเล่นพนันมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้
เรื่อยๆ ตามอายุของผู้เล่น
เครือข่ายรณรงค์หยุดการพนัน ยังชี้ว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ เคยมีประสบการณ์
การเล่นพนันมากถึง ร้อยละ 64 โดยเกือบครึ่งหนึ่งหรือ ร้อยละ 48 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 12.3
กลุ่มที่น่าเป็นห่วงและต้องจับตาเป็นพิเศษคือ นักเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจาก
เป็นกลุ่มเด็กเล็กที่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจต่ำ โดยเป็นกลุ่มประถมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 20 และกลุ่มประถมศึกษาตอนปลายอีก ร้อยละ 19.7 โดย
การพนันที่นิยมกันมากที่สุด คือ การพนันฟุตบอล
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สำหรั บ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเล่ น พนั น กลุ่ ม วั ย รุ่ น มั ก นำเงิ น ไปใช้ ใ นการ
ช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โต๊ะพนันฟุตบอลผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด เสพสุขส่วนบุคคลมากกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้เงิน อาทิ เที่ยว ดื่มเหล้า
ท่ามกลางกระแสฟุตบอลฟีเวอร์ โดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกและฟุตบอล เลี้ยงเพื่อน หรือซื้อของใช้ส่วนตัว และมักพบว่าเงินที่ได้มาเหล่านี้ถูกนำไปใช้
ชิงแชมป์แห่งชาติยูโรปหรือบอลยูโร เม็ดเงินบนโต๊ะพนันจะสะพัดมากกว่าช่วง จ่ายอย่างรวดเร็ว
ปกติ
โดยทั่วไปคนที่ทดลองเล่นการพนันครั้งแรกมักเริ่มต้นด้วยความสนุกและ “คอลัมนิสต์” กุนซือของผีพนันบอล
ปัจจุบันกระแสการตอบรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมีจำนวนเพิ่ม
ความอยากรู้ อ ยากลอง แต่ เ มื่ อ เล่ น นานวั น เข้ า มี ค นจำนวนไม่ ม ากนั ก ที่
สามารถหลุดออกจากวงการพนันได้ จากการศึกษาวิจัยของ ธนาคม พจนา- มากขึ้น สื่อมวลชนบางแขนงโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์กีฬา จึงตอบสนองผู้อ่าน
พิทักษ์ อาจารย์สาขาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัย โดยการนำเสนอเนื้ อ หาที่ ห ลากหลาย อย่ า งการติ ด ตามข่ า วคราวความ
ราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ระบุว่า ช่วงอายุที่เล่นพนันฟุตบอลมากที่สุด เคลื่ อ นไหวของนั ก เตะและที ม ฟุ ต บอล บางฉบั บ มี คอลั ม นิ ส ต์ เป็ น
คือ อายุ 15-25 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ชาย และผู้หญิงมักเล่นตามแฟน ผู้วิเคราะห์วิจารณ์เกมการเล่น อัตราการต่อรอง ไปจนถึงการทายผลการ
ที่ชอบเล่นอยู่แล้ว โดยระยะเวลาของประสบการณ์ในการเล่นจึงมีตั้งแต่ แข่ ง ขั น ว่ า ที ม ใดเป็ น ตั ว เต็ ง โดยเนื้ อ หาดั ง กล่ า วมี ส่ ว นโน้ ม น้ า วชั ก จู ง กลุ่ ม
เล่นพนันฟุตบอลอย่างมาก
4 เดือน จนถึง 8 ปี
ในขณะที่ นักพากย์การแข่งขันฟุตบอล ผู้ทำหน้าที่บรรยายเกม
และเป็นที่สังเกตว่า กลุ่มวัยรุ่นที่เล่นพนันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้
ปานกลาง โดยเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท รองลงคือ มากกว่า 10,000 บาท การแข่งขัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน เป็นเพียงแรงกระตุ้นที่ช่วย
ในการเชียร์ฟุตบอลสนุกขึ้นเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่มีบทบาทที่ชี้นำผู้ชม
และมีบางคนที่รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท
และยั ง พบว่ า ลั ก ษณะการ “แทงบอล” นิ ย มเล่ น ฟุ ต บอลชุ ด หรื อ ไปสู่การพนัน และด้วยความเป็นสื่อโทรทัศน์ที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด
บอลสเต็ ป มากกว่ า ฟุ ต บอลเดี ่ ย วหรื อ บอลเต็ ง เนื ่ อ งจากหากทายผล จากคณะกรรมการบริหารสถานี ฝ่ายตรวจสอบรายการแต่ละช่อง ซึ่งอยู่
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
ถูกต้องจะได้เงินพนันที่สูงกว่า
โทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์อีกขั้นหนึ่ง
แต่ทว่า ยังมีการพบว่า ผู้ดำเนินรายการใช้วิธีเลี่ยงโดยการให้ข้อมูล
“เพื่อน” เหตุชวนกันเฮ!
สำหรับแหล่งพนันบอลที่เด็กและเยาวชนนิยมเล่นพนันบอลด้วยมากที่สุด ทั่วไป การวิเคราะห์โดยหลักการและเหตุผล คือ สถิติต่างๆ ฟอร์มการเล่น
คือ เพื่อน ร้อยละ 39.84 รองลงมา คือ โต๊ะพนันบอล ร้อยละ 18.70 และ และทรรศนะส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการแทงผลฟุตบอลของ
นักพนันในทางอ้อมได้เช่นกัน
เล่นพนันบอลออนไลน์ ร้อยละ 5.29
ท่ า มกลางโต๊ ะ บอลที่ มี ทุ ก หนแห่ ง และสื่ อ ยั่ ว ยุ ใ นการพนั น บอล
โดยเหตุจูงใจในการเล่นพนันฟุตบอลมักเกิดจากค่านิยมและสังคมเพื่อน
โดยส่วนใหญ่ระบุว่า เล่นเพราะต้องการเงินให้ชีวิตสุขสบายมากขึ้น รองลงมา หลากรูปแบบ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเป็นอีกภาระกิจสำคัญ
คือ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนสนิทที่ชวนกันเล่นมากขึ้น รวมถึงความอยากรู้ อย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้อนาคตของสังคมต้องหล่นหายไปกับอบายมุข
อยากลองของตนเอง

“เงินรางวัล” ของล่อเป้าเซียนพนัน

ที่มา : เจาะใจนักพนันวัยเยาว์ : เหตุพนันฟุตบอล

นคิด
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ฝันร้ายที่ต้องสยบ

ปัจจุบันฟุตบอลไทยเป็นหนึ่งในกีฬายอดฮิตที่คนไทยสนใจติดตามชมการแข่งขันมากขึ้น จากข้อมูลของศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ในการสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ติดตามการแข่งขันใน
ฤดูกาลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี 2010 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,136 คน พบว่า มีผตู้ ดิ ตามชมการแข่งขัน
มากถึง ร้อยละ 81.4 และมีกลุ่มที่เป็นแฟนประจำติดตามการแข่งขันทุกอาทิตย์ ร้อยละ 21.1 ส่วนกลุ่มที่ชมเฉพาะการ
แข่งขันระหว่างทีมใหญ่และดูเฉพาะทีมที่ตนชื่นชอบ เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ 70
จนเรียกได้ว่าหลายทีมในไทยพรีเมียร์ลีกมีผู้ชมจำนวนมากที่เป็น “แฟนพันธุ์แท้” เช่นเดียวกับทีมดังๆ ของ
ฟุตบอลลีกต่างๆ ของต่างประเทศ นับเป็นสัญญาณที่ดีในการส่งเสริมให้คนไทยซื้อบัตรมาเข้าชมและเชียร์ทีมที่ตนเอง
ชื่นชอบ ซึ่งถือเป็นทิศทางการชมและเชียร์บอลอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการพัฒนาแวดวงฟุตบอลทั้งไทยและเทศ
ในฐานะ “กีฬา”
ทว่า ปรากฏการณ์ “บอลแพ้ แต่คนไม่แพ้” กลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทที่ไม่ควรเกิดขึ้น
อย่างปัญหากองเชียร์ยกพวกตีกันยกใหญ่ หลังจบการแข่งขัน โดยเฉพาะการ
แข่งขันระหว่างทีมใหญ่ๆ จนบางครั้งถึงขั้นเอาชีวิต ดังที่เคยปรากฏ
เป็ น ข่ า วบนหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ “บอลแพ้ ค นไม่ แ พ้
ชัก 9 มม. ยิงกระหน่ำสาหัส” ...

เหตุมีเฮ! กว่าครึ่งเกิดจากนักเตะไร้สปิริท

ตารางที่ 2 สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเพื่อแก้ปัญหาแฟนบอลตีกัน

ความสนุกและการเอาใจช่วยเชียร์การแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เล่น
เป็นทีมอย่างฟุตบอล ผู้ชมมักเกิดอาการลุ้นและมีความรู้สึกร่วมจากขอบ
สนาม ทำให้บางครั้งกลายเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทระหว่างแฟนบอล
จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพโพลล์) ชี้ว่า กว่า ร้อยละ 40.5 ระบุว่าเกิดจาก “นักเตะ” ไม่มีน้ำใจ
นักกีฬา ไม่รู้แพ้รู้ชนะ และไม่รับฟังคำตัดสิน (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักที่ทำให้แฟนบอลตีกัน
                            สาเหตุ
นักเตะไม่มีน้ำใจนักกีฬา ไม่รู้แพ้รู้ชนะ ไม่รับฟังคำตัดสิน
การยั่วยุจากกองเชียร์แต่ละฝ่าย 	
การดื่มสุรา ของมึนเมา 	
การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ได้มาตรฐาน 	
การติดสินบนผู้ตัดสินเพื่อล็อคผลการแข่งขัน 	

ร้อยละ
40.5
23.5
16.6
15.1
4.3

ที่ ม า : ผลสำรวจเรื่ อ งแฟนบอลคิ ด อย่ า งไรกั บ การพั ฒ นาฟุ ต บอลสปอนเซอร์ ไ ทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)

อีกปัจจัยที่ทำให้แฟนบอลตีกันมีเหตุมาจากสนามแข่งขัน คือ การทำ
หน้ า ที่ ข องผู้ ตั ด สิ น และผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน โดยมี ป ระชาชนที่
เห็ น ด้ ว ยกั บ ประเด็ น นี้ ร้อยละ 15.1 และการติ ดสินบนผู้ ตั ด สิ น เพื่ อ ล็ อ ค
ผลการแข่งขันอีก ร้อยละ 4.3
ดังนั้น ในทัศนะของแฟนบอลกว่า ร้อยละ 10.8 จึงเห็นควรให้มีการ
ยกระดั บ การตั ด สิ น ของผู้ ตั ด สิ น เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานของฟุ ต บอลไทย
(ดังตารางที่ 2)

“เมาเหล้า” เหตุกระตุ้นแฟนบอลตีกัน

สาเหตุของการทะเลาะวิวาทส่วนหนึ่งเกิดจาก “แฟนบอล” จากการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้ชม ระบุว่า ร้อยละ 23.5 เกิดจากการยั่วยุของกอง

            การแก้ปัญหาแฟนบอลตีกัน
ร้อยละ
ห้ามแฟนบอลนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในสนามแข่งขัน 	
19.4
แยกพื้นที่กองเชียร์ออกจากกันให้ชัดเจน 	
17.6
ให้อำนาจตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อยในสนามฟุตบอล 	 13.7
ทีมเจ้าบ้านต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย 	
12.5
ความสงบของแฟนบอลตัวเอง
ยกระดับการตัดสินของผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน 	
10.8
ปรับปรุงสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐาน มีทางเข้าทางออกที่สะดวก
3.3
ไม่แคบเกินไป
ที่ ม า : ผลสำรวจเรื่ อ งแฟนบอลคิ ด อย่ า งไรกั บ การพั ฒ นาฟุ ต บอลสปอนเซอร์ ไ ทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์).

เชียร์แต่ละฝ่าย และอีก ร้อยละ 16.6 มองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการดื่ม
สุราและของมึนเมา (ดังตารางที่ 1)
สิ่งสำคัญที่ควรทำเป็นอันดับแรกที่แฟนบอลเห็นด้วยมากที่สุด คือ ห้าม
นำเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เข้าไปในสนามแข่งขัน โดยมีผชู้ มทีเ่ ห็นด้วยกับวิธกี ารนี้
ร้อยละ 19.4
และอีกร้อยละ 17.6 เสนอว่า ควรแยกพื้นที่กองเชียร์ออกจากกันให้
ชัดเจน และ ร้อยละ 13.7 ชี้ว่า ควรให้อำนาจตำรวจในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยในสนามฟุตบอล ในขณะที่ ร้อยละ 12.5 เห็นว่า ทีมเจ้าบ้านต้องดูแล
รับผิดชอบความปลอดภัยและความสงบของแฟนบอลตัวเอง (ดังตารางที่ 2)
ฟุตบอลเป็นกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายจากผูค้ นทุกเพศ
ทุกวัย ซึ่งหลายภาคส่วนได้ระดมความคิดเพื่อพัฒนาวงการกีฬาชนิดนี้
ให้ได้มาตรฐานสู่วงการลูกหนังระดับโลก นอกเหนือจากการพัฒนา
ทักษะของผู้เล่นแล้ว เรายังต้องสร้างวัฒนธรรมการชมและเชียร์กีฬา
อย่างมีคุณภาพทั้งความมีน้ำใจ รู้จักการแพ้ชนะ รู้จักการให้อภัย และ
ที่สำคัญคือ ไม่นำกีฬาชนิดนี้ไปแสวงหาผลกำไรโดยการเล่นพนัน
ที่มา : แฟนบอลไทยไม่เอาพนันบอล

นคิด
13 ต้พฤศจิ
กายน 2554

วิถี สุข

ต้นคิด
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สืบค้นจาก แผนงานการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน

“เลิกทาส” พนันบอล
เริ่มต้นจากตรงไหน
“ติดพนัน” เป็ น ปั ญ หาสำหรั บ หลายคนที่ เ ริ่ ม ทดลองเล่ น เพี ย งเพราะอยากลองเล่ น
ความสนุก และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่เห็นการพนันเป็นช่องทางการได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยได้
ง่ายและทันใจ ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวังวนของการพนัน โดยเฉพาะการ
พนันบอล เป็นอบายมุขที่นิยมมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นไทย
ในขณะที่ตำรวจต่างกวดขันและสังคมต่างช่วยกันรณรงค์ “ไม่พนัน ก็มันส์ได้” เพื่อ
กระตุ้นเตือนให้เยาวชนดูการแข่งขันฟุตบอลในทางที่สร้างสรรค์ ทว่า การเปิด “โต๊ะบอล”
เพื่อรับแทงผลการแข่งขันฟุตบอลยังเป็นธุรกิจสีดำที่มีเม็ดเงินสะพัดจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะ
ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลโลก
ยังไม่นับรวมถึงธุรกิจการรับแทงผลการแข่งขันแบบออนไลน์ที่เปิดให้บริการ
จำนวนมาก และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ เป็นอบายมุขที่ผู้เล่นพนันสามารถ
เข้าไปใช้บริการได้อย่างเปิดเผย โดยไม่มีการจำกัดช่วงอายุ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่จูงใจให้เยาวชนไทยคลั่งไคล้การเล่น
พนันฟุตบอลอย่างถอนตัวไม่ขึ้น “ต้นคิด” จึงรวบรวมปัจจัยที่นำพา
เหล่านักพนันบอลหลุดจากการเป็น “ทาสพนันบอล” สู่เส้นทาง
สีขาว โดยเฉพาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ปรารถนาให้ลูกหลาน
หยุดอบายมุขประเภทนี้...

จำนวน : เว็บไซต์

“ฉุด” ตัวเองไม่ตกเป็นทาสพนันบอล

เหตุผลสำคัญที่ทำให้นักพนันรุ่นเยาว์นิยมเล่นพนันฟุตบอล นอกจาก
ความสนุกและท้าทายแล้ว “เงินรางวัล” เป็นปัจจัยในการกระตุ้นในการ
เล่นพนัน
ดังนั้น การรู้จักและเตือนตัวเองเป็นปราการด่านสำคัญที่เหล่านักพนัน
ต้องก้าวข้าม โดยหาวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งบางรายอาจใช้ “ธรรมะ”
เป็นสิ่งเตือนใจ หรืออาจใช้ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ตามกระแสพระ
ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางเตือนสติในการดำรง
ชีวิต ให้คิดว่า “ถึงจะได้เงินช้า แต่เป็นเงินสุจริตก็สบายใจกว่า” สมมติ
มีเงิน 500 บาท แต่อยากได้ของที่มีราคามากกว่า ก็เก็บสะสม แต่หากใช้เงิน
ไปเล่นการพนัน ก็มีโอกาสที่จะสูญเงินทั้งหมดกับอบายมุข
อีกวิธีหนึ่งคือ การเปิดโอกาสให้ตนเองได้ทบทวนถึงจำนวนเงินที่
เสียไปกับการพนัน โดยนักพนันบางคนอาจคิดว่าจำนวนเงินที่เล่นในแต่ละ
ครั้งไม่มากมาย ดังนั้น การได้คำนวณเงินพนันทั้งหมดจะได้เห็นยอดรายจ่าย
ที่แท้จริง จากการคำนวณของนักพนันบางรายที่เล่นมานานกว่า 5 ปี โดย
เล่นครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท แต่ตัวเลขที่เสียกับการเล่นพนันเกือบล้านบาท
เลยทีเดียว

เพื่อนชวนเพื่อน ดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์

สารพัน “สิ่งล่อใจ” ผีพนันรุ่นเยาว์

คนที่ติดการพนันฟุตบอลจำนวนมากระบุว่า ปัจจุบันการหา “โต๊ะพนัน
บอล” ที่ รั บ แทงผลการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลทำได้ไม่ยากและค่อนข้างเปิดเผย
โดยเฉพาะตามสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มี ม าตรการควบคุ ม โต๊ ะ พนั น บอลเหล่ า นี้ โดยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายต้ อ ง
เข้มงวดมากขึ้นด้วย
ในขณะเดียวกัน สื่อที่วิเคราะห์เกมการแข่งขันและมีเนื้อหาไปใน
ทางล่อแหลม อาทิ การทายผลการแข่งขัน หรืออัตราการต่อรอง ข้อมูล
เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เยาวชนอยากเล่นพนันฟุตบอล
มากขึ้นด้วย
แนวทางที่ดีที่สุดที่ช่วยให้เยาวชนไทยหลุดพ้นจากการเป็นทาสการพนัน
ฟุตบอล ซึ่งเป็นแนวทางที่เหล่านักพนันบอลรุ่นจิ๋วเห็นสอดคล้องกัน คือ การ
โฆษณาเป็นเพียงแค่การเตือน หรือภาพยนต์เรื่องโกลคลับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลเสียของการเล่นพนันฟุตบอล เป็นเพียงกระแสที่ช่วยหยุดการเล่นพนันได้
สักพักหนึ่งเท่านั้น
ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาจากการ
พนัน น่าจะเป็นหนทางที่ช่วยให้ลูกหลานของเราหลุดพ้นจากวงจร
อุบาทว์นี้ได้อย่างแท้จริง

สำหรับวัยรุ่น “เพื่อน” เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดและการใช้ชีวิต
อย่างมาก ดังนั้น ทางที่ดีคือ การไม่นำพาตนเองเข้าไปในอยู่กลุ่มเพื่อนที่เล่น
การพนัน หรือเตือนเพื่อนที่กำลังเล่นพนันให้ออกจากอบายมุขเหล่านี้
สิ่ ง สำคั ญ คื อ การปรั บ ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มการชมการแข่ ง ขั น
ฟุตบอลในกลุ่มวัยรุ่น แบบ “ไม่พนัน ก็มันส์ได้”
ที่มา : ถอดบทเรียน “พนันบอล”

นคิด
15 ต้พฤศจิ
กายน 2554

คนต้นคิด

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

กับงานเชิงรุก “เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน!”
ต้นคิด
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ที่ผ่านมา สังคมไทยมอง “การเล่นพนัน” เป็นเรื่องปกติวิสัยในวัฒนธรรม แม้กระทั่งการประกอบพิธีกรรม เช่น ในงาน
ศพ ก็ยังพบว่ามีการเล่นพนัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางวิชาการชี้ชัดว่า การติดอบายมุขเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและมี
ผลกระทบในระดับโครงสร้างสังคมเลยทีเดียว โดยเฉพาะการติดพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน  “คนต้นคิด” ฉบับนี้ ขอพาไป
สนทนากับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และเป็นผู้จุดประกายการก่อตั้ง
“เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน” ซึ่งนับเป็นหน่วยงานเดียวของประเทศไทยในเวลานี้ ที่นำข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับผลกระทบจากการพนันออกมาใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

แนวความคิดในการสร้างองค์ความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน การพนันเป็นอบายมุข
เพื่อรณรงค์การไม่เล่นพนันในสังคม ที่ดึงเยาวชนจำนวนมากให้จมปลักอยู่ในวงจรร้าย
ผิดกฎหมาย เสียอนาคต
มีความเป็นมาอย่างไร?
หลั ก คิ ด สำคั ญ คื อ ป้ อ งกั น เยาวชนก่ อ น
ตอนเริ่มต้นโครงการ พบว่า คนส่วนมากคิดว่าการ
พนันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทย และไม่ได้
สร้างความเสียหายมากมาย แต่จากการศึกษาวิจัย
ชี้ว่า การพนันเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบ
รุ น แ ร ง ต่ อ ค น จ ำ น ว น ม า ก โ ด ย ที่ สั ง ค ม ไ ม่ รู้

ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การพนั น ยั ง สร้ า งความ
เสียหายทำลายสมองของเยาวชนอย่างถาวร โดย
ทำให้วงจรประสาทด้านการวางแผน คิดวิเคราะห์
ค้นหาทางเลือก ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจ
ของชีวิตเสียหาย

เครือข่ายฯ สร้างองค์ความรู้ โดยใช้
เครื่องมืออะไร?
โครงการใช้เครือ่ งมือหลายอย่าง โดยหลักๆ
คือ การจัดประชุมที่ดี อย่างการประชุมแกนนำ
การประชุมวิชาการเฉพาะเรื่อง และการประชุม
ภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส่วนของการประชุม
แกนนำเป็ น การประชุ ม ที่ จั ด ขึ้ น สม่ ำ เสมอ ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ระดมสมองและระบุปญ
ั หา จากนัน้
จึงเป็นหน้าที่ของการประชุมวิชาการเฉพาะเรื่องที่

จะลงรายละเอียดของปัญหา แล้วส่งต่อให้การประชุมภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อดูปัญหาให้รอบด้าน พร้อมทั้งสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย
นอกจากการประชุมแล้ว ยังมีการวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์เฉพาะ
เรื่องโดยมุ่งเน้นการสำรวจเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ เช่น สถานการณ์
การพนันหรือชิงรางวัลด้วยการส่งข้อความสั้น (sms) ผลกระทบระยะยาวต่อ
สมองของเยาวชนที่ เ ล่ น การพนั น เป็ น ต้ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การทบทวน
สถานการณ์และการจัดการในต่างประเทศ การทบทวนมาตรการเชิงสังคม
และกฎหมายในต่างประเทศ เป็นต้น
นอกเหนือจากนี้ มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิว์ งศ์ ยังมีการจัดวงเสวนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เยาวชนติดพนัน เยาวชนปลอดพนันและชุมชนหยุดพนันเพื่อค้นหา

tacit knowledge ว่าด้วยการพนัน และประสบการณ์ตรงของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วถอดบทเรียนเป็นงานวิชาการตามบริบทเฉพาะเรื่องและพื้นที่อีกด้วย

เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าประเด็นในการศึกษาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้
ตรงเป้าหมาย มีการกำหนดเนือ้ หาในการศึกษาวิจยั ทำอย่างไร?
ประเด็ น เนื้ อ หาทั้ ง หมดผ่ า นที่ ป ระชุ ม แกนนำซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสาขาเป็น
ผู้ชี้ถึงประเด็นปัญหา ซึ่งมีที่ประชุมวิชาการเฉพาะเรื่องนำไปลงรายละเอียด
แล้วส่งต่อให้ที่ประชุมภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาให้รอบด้าน โดยปัญหา
ที่ โ ครงการให้ ค วามสำคั ญ เป็ น พิ เ ศษจะเป็ น ปั ญ หาที่ มี ข นาดใหญ่ รุ น แรง
กระทบคนส่วนมากโดยเฉพาะเยาวชน และอยู่ในวิสัยที่จะแก้ปัญหาได้
นคิด
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เครือข่ายนำองค์ความรู้ที่ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนานโยบายเป็นอย่างไร?
โครงการอยู่ในระยะแรกของการทำงาน ซึ่งเป็นการระบุปัญหาและ
สร้างองค์ความรู้ โดยมีภาคีมากมายร่วมกันทำงาน ซึ่งแต่ละภาคีก็พยายาม
นำความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้หรือขับเคลื่อนประเด็นของตนเอง โดยมีเครือข่าย
หยุดพนันที่ทำงานเชิงรณรงค์เคียงคู่กันตลอด ส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายยังอยู่
ระหว่างการทำรายละเอียดซึ่งเมื่อเรียบร้อยแล้ว จึงส่งให้ผู้กำหนดนโยบาย
ต่อไป
ต้นคิด
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ที่ผ่านมา ผลสำเร็จที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างไร?

การนำองค์ความรู้ที่ได้สื่อสารต่อประชาชน
หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
โครงการฯ มีทีมสื่อสารสาธารณะที่คอยติดตามความก้าวหน้าทาง
วิ ช าการ รวมทั้ ง ความเคลื่ อ นไหวเพื่ อ นำไปเผยแพร่ ทั้ ง ทางหนั ง สื อ พิ ม พ์
นิตยสาร วิทยุ รวมทั้งมีการจัดประชุมประเด็นการพนันในชุมชนต่างๆ ทั่ว
ประเทศ
นอกจากนี้ โครงการฯ มีการประชุมร่วมกับ สสส. เป็นระยะ เพื่อ
กำหนดประเด็นร่วมกันและสื่อสารผ่านช่องทางของ สสส. เอง รวมถึงการ
สื่อสารผ่านบล็อกของโครงการ คือ http://www.gotoknow.org/blogs/
books/view/nogambling

ประเด็นสำคัญที่โครงการทำอยู่มี 5 ประเด็น คือ การพนันฟุตบอล
การพนันออนไลน์ การพนันด้วยการส่งข้อความสั้น (sms) ทั้ง 3 กรณี เป็น
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนอย่างกว้างขวางและซึมลึก อย่างกรณีการ
พนันออนไลน์และการพนันด้วย sms เป็นปรากฏการณ์ที่มาพร้อมกับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะกรณีการพนันด้วย sms เป็นประเด็นที่
คาบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอย่างมาก ทำให้สังคม และผู้กำหนดนโยบาย แม้
กระทั่งพ่อแม่ไม่รู้เท่าทัน หรือรู้เท่าทันก็ไม่เข้าใจว่า เป็นการพนันและกระทบ
ต่อพัฒนาการทางสมองของเยาวชนอย่างไร
นอกเหนือจากนั้นยังมีประเด็น “หวยออนไลน์” คือ การติดตั้งเครื่อง
จำหน่ายสลากอัตโนมัติ และประเด็นการตั้งกองทุนสลากเพื่อการพัฒนา
สังคม ซึ่งจะเป็นการทำงานเชิงโครงสร้าง
อย่างเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติจะส่งผลกระทบต่อวิถีการซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและชุมชนอย่างไร ส่วนเรื่องกองทุนสลากฯ จะเป็นประเด็นว่า
กองทุนฯ ควรมีหน้าตาอย่างไร เงินมาจากไหน ไปไหน ควรนำไปใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมเชิงโครงสร้างให้แก่สังคมหรือทำสังคมสงเคราะห์
ทั้งสองประเด็นนี้จะนำไปสู่เรื่องการจัดสรรรายได้ที่เกิดจากสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและการก่อสร้างกองทุนหยุดพนันด้วย

การจัดทำเครื่องมือ “ระบบข้อมูลสุขภาพ”
“ระบบข้อมูลสุขภาพ” เป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสุขภาพ ด้วยวิธีการจัดเก็บ และลักษณะข้อมูลต่างๆ ได้แก่
ระบบการสำรวจด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลทะเบียนประชากร เกิด ตาย ระบบ
เฝ้าระวังโรค ระบบทะเบียนโรค ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้รับบริการ ระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ และระบบข้อมูลการเงิน เป็นต้น  
ประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบข้อมูลสุขภาพต่างๆ เหล่านี้
จะช่วยทำให้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บ ข้อมูล และรายงานได้สะดวกมากขึ้น
โดยระบบจะมี ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และเชื่ อ มโยงไปยั ง เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่

ข่าวล่า
หน้าสุดท้าย

เกี่ยวข้องตามระบบข้อมูลที่เลือก หรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา หน่วยงานสุขภาพ และภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ที่ต้องการค้นหา
ข้อมูลจากระบบข้อมูลต่างๆ โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับ จะทำให้
สามารถเลือกเนื้อหาและข้อมูลที่จะนำไปใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ได้  
ท่ า นที่ ต้ อ งการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สามารถเข้ า สู่ ร ะบบได้ ใ น http://
www.hiso.or.th/health_survey/

ภาพตัวอย่างการใช้งานระบบข้อมูลสุขภาพ
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