
 

“งานการศึกษาและเฝ้าระวงัส่ือ 

ในช่วงการแข่งขนัฟุตบอล ระดบัโลก” 
 โดย 

โครงการมีเดยีมอนิเตอร์ 

มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา 
Foundation For Media Studies 

 



การศึกษาท่ีผา่นมา 

• ปี 2549   “ฟตุบอลโลก 2006: การพนนั, แอลกอฮอล์และการชิงโชค
กบับทบาทของส่ือไทย”  

• ปี 2551  “ฟตุบอลยโูร 2008: การพนนัและการชิงโชค”  

• ปี 2555   “SMS และฟตุบอลยโูร 2012” 



หน่วยการศึกษา 

ส่ือที่ศกึษา ช่วงเวลาที่ศกึษา 

ฟุตบอลโลก 

2006 

1.โทรทศัน์ 

2.วิทย ุ

3.หนงัสือพมิพ์ทัว่ไป 

4.หนงัสือพมิพ์กีฬา 

5.อินเตอร์เน็ต : เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หากีฬาโดยตรง 
6.ระบบบริการข้อความเสียงและข้อความสัน้ผ่านมือถือ 

(Audio Text /SMS) 

 วนัท่ี 9 -15 มิ.ย. 2549 

ฟุตบอลยูโร 

2008 

1.วิทย ุ

2.อินเตอร์เน็ต : เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หากีฬาโดยตรง 
3.ระบบบริการข้อความเสียงและข้อความสัน้ผ่านมือถือ 

(Audio Text /SMS) 

วนัท่ี 7 -15 มิ.ย. 2551 

4. หนงัสือพิมพ์ทัว่ไป 

5. หนงัสือพิมพ์กีฬา 

วนัท่ี 1-30 มิ.ย. 2551 

ฟุตบอลยูโร 

2012 

ระบบบริการข้อความสัน้ผ่านมือถือ (SMS) วนัท่ี 8 - 14 มิถนุายน พ.ศ. 2555 

วนัท่ี 22 – 27 มิถนุายน 2555 



วธีิการและเน้ือหาท่ีศึกษา 

ฟุตบอลโลก 2006 • ภาพรวมของสื่อในทกุประเภทโดยเลือกศกึษาเฉพาะเนือ้หาท่ีเก่ียวกบั

ฟตุบอลโลกโดยตรง 

• เนือ้หาท่ีศกึษา คือ ประเดน็แอลกอฮอล์  ประเดน็การพนนั และเนือ้หา

อ่ืนๆ เช่น การชิงรางวลั 

ฟุตบอลยูโร 2008 • ศกึษาเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการพนนัและการชิงโชค โดยแบง่เนือ้หาการ

พนนัออกเป็น  
G1-ข้อมลูท่ีไม่สามารถนําไปใช้ในการพนนัได้เลย 

G2-ข้อมลูท่ีต้องตีความก่อนนําไปใช้พนนั 

G3-ข้อมลูท่ีนําไปใช้ในการพนนัได้ทนัทีโดยไม่ต้องตีความ   

G4-ข้อมลูเพ่ือการรับแทงพนนัโดยตรง  

ฟุตบอลยูโร 2012 • ศกึษามิติการพนนัของ sms ฟตุบอลยโูร 2012  

• ผู้ประกอบการ sms ฟตุบอลยโูร 2012 ในมิติของการ
คุ้มครองสทิธิผู้บริโภค 



ภาพรวมการศึกษา 

1. ประเดน็เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

2. ประเดน็เก่ียวกบัการพนนั 

3. ประเดน็เก่ียวกบัการชิงโชค 

4. ประเดน็เก่ียวกบัผู้ประกอบการ SMS ในมิติการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 



 ประเดน็เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

- พบโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรายการเก่ียวกบัฟตุบอลโลกทกุช่อง     

ยกเว้นช่อง 11 

- ช่อง itv มีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรายการขา่วกีฬาของ 
ทกุช่วง ตลอดทัง้วนั 

- ช่อง itv มีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสดุ จํานวน 5 
ผลติภณัฑ์ รองลงมาคือ ช่อง 9 จํานวน 4 ผลติภณัฑ์ และช่อง 3, 5, 7 

จํานวน 1 ผลติภณัฑ์ตามลําดบั  



ประเดน็เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ต่อ) 

- พบโฆษณา “เคร่ืองด่ืมตราช้าง” ในทกุช่วงรายการถ่ายทอดสดฟตุบอล

โลก  

- รูปแบบท่ีพบ คือ โฆษณาตรง และโฆษณาแฝง  ลกัษณะภาพกราฟฟิก

มมุจอ  ต้น-ท้ายรายการ, แฝงในเนือ้หาช่วงจบัรางวลั SMS และ แฝง
กบับคุคล 

 



ส่ือทีศึ่กษาในประเดน็การพนัน 

หน่วยที่
ทาํการศกึษา 

SMS 

internet 

โทรทัศน์ วทิยุ 

หนังสือพมิพ์  



หน่วยวดัเนือ้หาการพนัน 

G1 
 

ข้อมูลที่ไม่

สามารถ

นําไปใช้ใน

การพนัน

ได้เลย 

 

G2 
 

ข้อมูลที่ต้อง

ตคีวามก่อน

นําไปใช้

พนัน 

G3 
 

ข้อมูลที่

นําไปใช้ใน

การพนันได้

ทนัทโีดยไม่

ต้องตีความ   
 

G4 
 

ข้อมูลเพื่อ

การรับแทง

พนัน

โดยตรง  
 



ประเดน็การพนันในเวบ็ไซต์ 

เวบ็ไซต์เป็นช่องทางหลักที่ให้ข้อมูลเร่ิมต้นสาํหรับผู้ต้องการเล่นพนันฟุตบอล 

“ได้ง่าย” และ “ถูก” เพราะสามารถเข้าเรียกดูได้ด้วยคอมพวิเตอร์ส่วนตัว 

• ฟตุบอลโลก 2006 พบ 48 เว็บไซต์ มีข้อมลูท่ีสามารถใช้ในการพนนัได้ 

ทัง้นีท้กุเว็บไซต์มีข้อมลูท่ีสามารถนําไปใช้ในการพนนัได้ และบาง

เว็บไซต์ก็มีข้อมลูเพ่ือรับแทงพนนั 

• ฟตุบอลยโูร 2008 พบ 43 เว็บไซต์ ท่ีนําเสนอข้อมลูเพ่ือนําไปใช้ในการ

พนนัได้  

• พบเนือ้หา G3 25 เว็บไซต์ , G2  9 เว็บไซต์  และ G4 พบ 8 เว็บไซต์  

 



 ตวัอย่าง G3 ทีพ่บบนเวบ็ไซต์ 



• มี 21 เว็บไซต์จาก 43 เวบ็ไซต์  ยังคงเปิดให้บริการข้อมูลเพื่อใช้

การพนันอย่างต่อเน่ือง จากฟุตบอลโลกปี 2006 ถงึ 

    ฟุตบอลยโูร 2008  

www.lad168.com            www.hotleague.com     www.gayji.com  
www.soccercool.com     www.siamsport.co.th    www.polball.com 
www.mrtded.com          www.teamtded.com      www.meeball.com  
www.coreball.net/wc2006  www.guideball.com    www.baiball.com 
www.ballded.com www.thailandsportsonline.com 
www.tangball.com  www.lookball.com          www.soccersuck.com        
www.t-ded.com   www.looknang.com        www.mytded.com         
www.soccerhot.com 



ประเดน็การพนันในส่ือวทิยุ 

• ทัง้ฟตุบอลโลก 2006 และฟตุบอลยโูร 2008 พบสถานีวทิยุที่

เป็นหน่วยในการศกึษาทุกสถานีมีเนือ้ท่ีสามารถนําไปใช้ใน

การพนนัได้โดยไมต้่องตีความอีก (G3) 

 
• เนือ้หาท่ีสามารถนําไปใช้ในการพนนัได้นัน้ มาจากทัง้ ผู้ดาํเนิน

รายการ และผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแสดงความคดิเหน็ใน

รายการ รวมทัง้ การรับข้อมลูผ่านระบบข้อความสัน้ (sms)  
โฆษณาของบริษัทรับแทงพนนัจากประเทศองักฤษ 



ประเดน็การพนันในส่ือหนังสือพมิพ์ทัว่ไป 

• พบข้อมลูท่ีสามารถนําไปใช้ในการพนนัได้โดยไมต้่องตีความ

อีก  (G3)  จํานวน 4 จาก 6 ฉบบั  

• ในเทศกาลฟตุบอลยโูร 2008 พบเนือ้หาทัง้ 3 ระดบั คือ G1 
G2  และ G3ในหนงัสือพิมพ์ทกุฉบบั 

 

 



ประเดน็การพนันในส่ือหนังสือพมิพ์ทั่วไป 

• การศึกษาฟุตบอลยูโร 2008 พบว่า หนังสือพมิพ์ไทยรัฐ และ

ผู้จัดการ มีคอลัมน์ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการพนันมากที่สุด คือเฉล่ีย 

3-4 ชิน้/ฉบบั ฉบบั และ 2-3 ชิน้/ฉบบั ตามลําดบั  

• พบข้อความใน บทความ, คอลัมน์เว็บไซต์อัตราต่อรองการพนัน

ที่มาจากบริษัทรับแทงพนันจากต่างประเทศ, คอลัมน์ทรรศนะ

ส่ือมวลชนที่มาจากผู้บรรยายกีฬา ผู้ส่ือข่าวกีฬา นักพากย์กีฬา ผู้

ประกาศข่าวกีฬา 



 

• พบการนําเสนอข้อมลูทัง้ 3  ระดบั คือ G1 
G2 G3 ในหนงัสือพิมพ์กีฬาทกุฉบบั  

• มีหนงัสือพิมพ์กีฬา 4 ฉบบั ท่ีนําเสนอข้อมลู

นําไปสูก่ารพนนั (G4)  โดยพบรูปแบบ
โฆษณา เช่น โฆษณารับแทงพนนัของ 

Ladbrokes โฆษณาอตัราตอ่รองจาก
บริษัทตา่งๆ และโฆษณารับฟังผลวิเคราะห์

และแทงบอล 001 800 8000 2828 และ

โฆษณาwww.188bet.com  

ประเดน็การพนันในหนังสือพมิพ์กฬีา 



ประเดน็การพนันในส่ือบริการข้อความเสียง/ข้อความสัน้ 

• การศกึษา “ฟตุบอลโลก2006” มีผู้ให้บริการ ส่ือบริการข้อความเสียง/

ข้อความสัน้ทัง้หมด 53 ราย (ไมเ่ปิดใช้บริการ 3 ราย) ทัง้ 50 ราย มี

เนือ้หาสนบัสนนุการพนนับอล 

• การศกึษา “ฟตุบอลยโูร 2008”  : พบระบบโทรศพัท์มือถือ/โทรศพัท์

พืน้ฐานระดบับคุคล 14 ราย มีเนือ้หาระดบั G2 3 ราย, ระดบั G3   
4 ราย และ ระดบั G4 7 ราย 

• การศกึษา “ฟตุบอลยโูร 2012”  พบ ข้อความสัน้(sms) ทัง้ 20 ราย 
เป็นการตดิตาม / รายงานผลการแขง่ขนั และให้ ข้อมลูก่ียวกบัการพนนั  

แตไ่มพ่บการรับแทงพนนัโดยตรง 



ประเดน็เก่ียวกับการชงิโชค 

• ฟตุบอลโลก 2006  มีสนิค้าและบริการ 27 รายการจดักิจกรรมชิงรางวลั 

เช่น หนงัสือพิมพ์ ห้างสรรพสนิค้า ขนม ระบบโทรศพัท์ สถาบนัการเงิน 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองด่ืม รายการโทรทศัน์อาหารเสริม  

• ฟตุบอลยโูร 2008 มีกิจกรรมการชิงโชค 12 รายการ เป็นกิจกรรมที่จัด

โดยหนังสือพมิพ์ 8 ฉบับ นอกนัน้เป็นสนิค้าอปุโภคบริโภคทัว่ไป 

 



ผลการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงธุรกจิ 

แผนภาพความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจ SMS ฟตุบอลยโูร 2012 



ผลการศกึษาประเดน็สิทธิผู้บริโภค : ฟุตบอลยูโร 2012 

เนือ้หาสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิผู้บริโภคแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดงันี ้

•  ไมมี่การแจ้งข้อมลูช่องทางยกเลกิบริการ และไมมี่การแจ้งเตือนอีกครัง้

เม่ือครบกําหนดโปรโมชัน่ฟรี 

•  มีการเก็บคา่บริการข้อความ หรือการร่วมสนกุด้วยวิธีการโหวต โดยท่ี

ผู้บริโภคไมไ่ด้ทําการสมคัร หรือร่วมสนกุ 

• โฆษณาเชิญชวนให้สมคัรรับบริการ sms ไมไ่ด้บอกอตัราคา่บริการ 

     ท่ีแท้จริงแก่ผู้บริโภค 



ข้อเสนอแนะ 

• ส่ือมวลชนควรระงบั/หลีกเล่ียงการนําเสนอข้อมูลที่

เก่ียวกับการพนันในทุกระดบั  

• การจัดชิงโชค ต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย  

• หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเข้ามาควบคุมดแูลคุ้มครองสิทธิ

ของผู้บริโภค โดยเฉพาะในบางรายการหรือบางผลิตภัณฑ์

นัน้ ที่เป็นการจัดชิงโชคเทยีม  



แนวทางการควบคุมดูแลปัญหาข้อความส้ัน 

ผ่านโทรศัพท์มอืถือ (SMS) 

• ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMS : กระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลติ SMS 
ท่ีมีเนือ้หาเหมาะสม ไมมี่การชีช้วนสูก่ารพนนั 

• ส่ือหนังสือพมิพ์และเว็บไซต์กีฬา : ควรคดักรองโฆษณาท่ีลงในส่ือ 

• ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ : ผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือควรคดักรอง

บริการข้อความสัน้ผา่นโทรศพัท์มือถือ(sms) โดยเฉพาะการชีช้อ่งทางพนนั 

• ผู้บริโภค :  กระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนกัถงึสทิธิของ เปล่ียนทศันคตเิร่ือง

การชมกีฬาเพ่ือการพนนั และดแูลการใช้ส่ือของเดก็และเยาวชน 
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