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“งานการศึกษาและเฝ้าระวงัส่ือในช่วงการแข่งขนัฟตุบอล ระดบัโลก” 

วนัจนัทรท่ี์ 9 มิถนุายน 2557 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชัน้ 14   โรงแรมดิ เอมเมอรลัด ์

 

ผศ.ดร. เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อาํนวยการโครงการ มีเดียมอนิเตอร์ กลา่วว่า  นบัตัง้แตปี่ 2549 หรือ 

2006 เป็นต้นมา มีเดียมอนิเตอร์ ได้ศึกษาส่ือในช่วงการแข่งขนัฟุตบอล ระดบัโลก ดงันี ้ ฟุตบอลโลก 2006 ( 9 

มิถนุายน ถึง 9 กรกฎาคม 2549)  ฟุตบอลยูโร 2008 (7 มิถนุายน – 29 มิถนุายน 2551)  ฟุตบอลยูโร 2012 (8 

มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 2555) โดยมีการศกึษาระดบัเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการพนนั ท่ีปรากฏในส่ือประเภทต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ ส่ือบริการข้อความเสียง (Audio text) และส่ือบริการข้อความสัน้ (SMS) เป็นต้น 

โดยทัง้ 3 รอบการศกึษา  ใช้หน่วยวดัระดบัเนือ้หาการพนนั 4 ระดบัดงันี ้

G1- ข้อมลูท่ีไมส่ามารถนําไปใช้ในการพนนัได้เลย  หมายถึง เนือ้หาประเภทการรายงานผลการแขง่ขนัหรือ

ข้อมลูท่ีได้หลงัจากการแขง่ขนัสิน้สดุลงแล้ว, ขา่วหรือบทความเก่ียวกบัวงการฟตุบอล   

G2- ข้อมลูท่ีต้องตีความก่อนนําไปใช้พนนั  หมายถึง เนือ้หาประเภทรายงานข้อเท็จจริงของทีมก่อนการแขง่ขนั 

เช่น สภาพความพร้อมของทีม รายช่ือผู้ลงเลน่ สถิตกิารแขง่ขนัท่ีผา่นมา เป็นต้น 

G3- ข้อมลูท่ีนําไปใช้ในการพนนัได้ทนัทีโดยไม่ต้องตีความ  หมายถึง เนือ้หาประเภทการแสดงความคิดเห็น 

การคาดการณ์เก่ียวกบัเกมการแข่งขนั การทํานายผล อตัราต่อรอง และการให้ทรรศนะสําหรับนกัเล่นพนนัว่าควรเล่น

ทีมใด โดยมกันําเสนอก่อนการแขง่ขนั ผู้ เลน่พนนัสามารถนําไปใช้เลน่ได้อยา่งไมต้่องวิเคราะห์  

G4- ข้อมลูเพ่ือการรับแทงพนนัโดยตรง 

ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า  

mailto:mediamonitorth@gmail.com
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http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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 1.ส่ือหนังสือพมิพ์ 

พบเนือ้หาท่ีสามารถนําไปใช้ในการพนนัได้ในทกุระดบั ทัง้ในการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2006 และฟตุบอลยโูร 

2008  และพบวา่หนงัสือพมิพ์กีฬา 4 ฉบบั (สปอร์ตแมน สปอร์ตพลู คกิออฟ เจาะเกมส์) จาก 6 ฉบบั ท่ีศกึษา นําเสนอ

ข้อมลูเพ่ือการรับแทงพนนัโดยตรง (G4) 

การแขง่ขนัฟตุบอลยโูร 2008  พบวา่หนงัสือพิมพ์พิมพ์ทัว่ไป  คือ ไทยรัฐและผู้จดัการ  มีคอลมัน์ท่ีให้ข้อมลู

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

ในหนงัสือพิมพ์ทัว่ไป  ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนัมกัพบใน บทความ, คอลมัน์เว็บไซต์ อตัราตอ่รองการพนนั

ท่ีมาจากบริษัทรับแทงพนนัขององักฤษ และ ประเทศอ่ืนๆ , คอลมัน์ทรรศนะของผู้บรรยายกีฬา ผู้ ส่ือข่าวกีฬา นกัพากย์

กีฬา ผู้ประกาศขา่วกีฬา 

2. ส่ือวทิยุ 

ช่วงฟุตบอลโลก 2006  พบ สถานีวทิย ุ3 คล่ืน คือ FM 98 (Sport Online), FM 99 (คล่ืนเมืองไทยแข็งแรง 

เพ่ือคนรักกีฬา) และ FM 105 (Sport Radio)  มีเนือ้หาท่ีสามารถใช้ในการพนนัได้ โดยไมต้่องตีความ (G3)  โดยเนือ้หา

ดงักลา่วมาจาก ผู้ ดําเนินรายการ และผู้ฟังท่ีโทรศพัท์เข้ามาแสดงความคดิเห็น   

ช่วงฟุตบอลยูโร 2008 พบว่ามี 10 รายการจาก 3 คล่ืน   คือ FM 99 “คล่ืนกีฬาเมืองไทยแข็งแรง,  FM 90 

“Sport Radio” และ FM 105.0 “Wisdom Radio” มีเนือ้หาท่ีสามารถนําไปใช้ในการพนนัได้ ทัง้นี ้เนือ้หาในบางรายการ 

มาจากโฆษณารับแทงพนนัจากประเทศองักฤษ เช่น รายการ Kick off team (ทาง FM105 Wisdom Radio)  การ

สนทนาระหวา่งผู้ ดําเนินรายการ กบัผู้ ฟังท่ีโทรศพัท์เข้ามาในรายการ กบัผู้ ส่ือข่าว  หรือ แขกรับเชิญ รวมทัง้ ผู้รอบรู้เร่ือง

กีฬา (เซียน/กรูู) 

3. ส่ืออนิเตอร์เน็ท 

ช่วงฟุตบอลโลก 2006 พบ 48 เว็บไซต์มีข้อมลูท่ีสามารถใช้ในการพนนัได้  บางเวบ็ไซต์มีข้อมลูเพ่ือการรับแทง

พนนั (G4)  ทัง้นี ้การสร้างเนือ้หาในเว็บไซต์มี 3 ลกัษณะ คือ สร้างโดยเจ้าของเว็บไซต์  นําเนือ้หามาจากแหลง่อ่ืน และ

ไมร่ะบแุหลง่ท่ีมาอยา่งชดัเจน แตมี่การแจ้งเบอร์ตดิตอ่ กรณีต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิ 

ช่วงฟุตบอลยูโร 2008 พบ 43 เว็บไซต์ ท่ีนําเสนอข้อมลูเพ่ือนําไปใช้ในการพนนัได้   ลกัษณะดงันี ้  G3- 

นําไปใช้แทงพนนัได้ไมต้่องตีความ พบ 25 เว็บไซต์ , G2-ต้องตีความก่อนนําไปใช้พนนั พบ 9 เว็บไซต์  และ G4- รับแทง
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พนนัโดยตรง พบ 8 เว็บไซต์  และพบวา่มี 21 เว็บไซต์จาก 43 เวบ็ไซต์  เปิดให้บริการข้อมลูเพ่ือใช้การพนนัอยา่งตอ่เน่ือง

จากเทศกาลฟตุบอลโลกปี 2006 จนถึงเทศกาลฟตุบอลยโูร 2008  

เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักที่ “ง่าย” และ “ถูก” ในการให้ข้อมูลเร่ิมต้น สาํหรับผู้ต้องการพนันฟุตบอล

เพราะเข้าเรียกดไูด้ทางอนิเตอร์เน็ต 

4. ส่ือโทรทศัน์ 

มีการศกึษาเฉพาะฟุตบอลโลก 2006   พบวา่  สถานีโทรทศัน์ทกุช่องมีเนือ้หาท่ีสามารถนําไปใช้ในการพนนัได้ 

โดยไม่ต้องตีความ  และเม่ือพิจารณาในประเภทรายการ พบว่า  เนือ้หาท่ีสามารถนําไปใช้ในการพนนัได้โดยไม่ต้อง

ตีความอีก สว่นมากจะอยูใ่น รายการประเภทข่าว (ช่วงข่าวกีฬา) ตามด้วยรายการแม็กกาซีนกีฬา และรายการประเภท

วาไรตีท่ี้ปรับเนือ้หาให้มีข้อมลูเก่ียวฟตุบอลโลก  

5.ส่ือบริการข้อความเสียง/ข้อความสัน้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Audio Text/SMS) 

ในฟุตบอลโลก 2006  พบวา่ มีผู้ให้บริการข้อความเสียง (Audio Text) บริการข้อความสัน้ผา่นโทรศพัท์มือถือ 

(sms) และบริการสอบถามข้อมลูโดยตรง (Hot Line) ทัง้หมด 53 ราย ท่ีมีเนือ้หาสนบัสนนุการเลน่พนนั แตมี่ท่ีไมเ่ปิดใช้

บริการ 3 ราย 

ในฟุตบอลยูโร 2008 พบ การให้บริการข้อความเสียง (Audio Text) และบริการข้อความสัน้ผ่าน

โทรศพัท์มือถือ (SMS) ในส่ือต่างๆ พบ 46 หมายเลขผู้ให้บริการข้อมลูเพ่ือการพนนั แบง่ออกเป็น ระบบออดิโอเท็กซ์ 

(1900) 18 ราย โดยเนือ้หาระดบั G2-ต้องตีความก่อนนําไปใช้พนนั   ระบบบริการข้อความสัน้ 8 ราย เป็นเนือ้หาท่ี

สามารถใช้ในการพนนัได้โดยไม่ต้องตีความ (G3) ทัง้หมด  สว่น ระบบโทรศพัท์มือถือ/พืน้ฐานพบ  14 ราย เป็นเนือ้หา

ระดบั G2 3 ราย, ระดบั G3  4 ราย และระดบั G4 (รับแทงพนนัโดยตรง) 7 ราย  ท่ีเหลือเป็นหมายเลขท่ีตดิตอ่ไมไ่ด้ 

สําหรับฟุตบอลยูโร 2012 มีเดียมอนิเตอร์ ได้ศกึษาในประเดน็สทิธิของผู้บริโภค พบวา่ การส่ือสารข้อความสัน้ 

หรือ SMS ทางโทรศพัท์มือถือ มีเนือ้หาท่ีสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิผู้บริโภคใน 3 ลกัษณะ คือ 1)ไม่แจ้งข้อมลูช่อง

ทางการยกเลิกบริการและไม่แจ้งเตือนเม่ือครบกําหนดโปรโมชัน่ฟรี  2)มีการเก็บค่าบริการข้อความ หรือการร่วมสนุก

ด้วยวิธีการโหวต โดยท่ีผู้บริโภคไม่ได้ทําการสมคัร หรือร่วมสนกุ  3)การโฆษณาเชิญชวนให้สมคัรรับบริการ sms มกั

ไมไ่ด้บอกอตัราคา่บริการท่ีแท้จริงแก่ผู้บริโภค 

 

จากงานการศึกษาท่ีนําเสนอข้างต้น โดยสรุปแล้ว มีเดียมอนิเตอร์มีข้อเสนอแนะต่อการดูแลเนือ้หาที่

นําเสนอผ่านส่ือและการบริการทางโทรศัพท์มือถือ  ดงันี ้
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1. ส่ือมวลชนควรระงบั/หลีกเล่ียงการนําเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการพนนัในทกุระดบั  

2.  ส่ือหนงัสือพิมพ์และเว็บไซต์กีฬาควรคดักรองโฆษณาท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3.  ผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือควรคดักรองบริการข้อความสัน้ หรือ sm ท่ีชีช้วนหรือเก่ียวกบัการพนนั 

 4.  ควรมีการส่ือสารเพ่ือรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิ เพ่ือให้เปล่ียนทัศนคติการชมกีฬาให้

เป็นไปเพ่ือความรู้ ความบนัเทิง ไมใ่ช่เพ่ือการพนนั  

 5.   ผู้ปกครอง ผู้ เก่ียวข้อง ต้องร่วมกนัดแูลการใช้ส่ือของเด็กและเยาวชน ในช่วงการแข่งขนัฟตุบอล

ระดบัโลก 

 

            การทาํงานของมีเดยีมอนิเตอร์ สาํหรับฟุคบอลโลก 2014 ในปีนี ้ 

           1. เป็นการทํางานร่วมกบัภาคีคือ ศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั เครือขา่ยรณรงค์หยดุพนนั และ 

โครงการขบัเคล่ือนสงัคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดปัญหาจากการพนนั มลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาต ิ 

      2. วตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เนือ้หาการพนนัฟุตบอลโลก 2014 ในรายการข่าวกีฬา และ รายการ

เก่ียวกบัฟุตบอลโลกทางบางช่องของ ฟรีทีวี  ทีวีดาวเทียม และวิทยกุระจายเสียงบางสถานี  เพ่ือสํารวจเว็บไซต์ท่ีรับ

พนนับอล ทัง้หมดมีจดุมุ่งหมายสําคญั เพ่ือพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย ต่อ หน่วยงานกํากบัดแูลเนือ้หาในส่ือกระจาย

เสียง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือโทรคมนาคม ส่ืออินเตอร์เน็ต               

�   3. ศกึษาระหวา่งวนัท่ี 17 มิถนุายน – 22 มิถนุายน 2557 (นดั 2 รอบแรก) กําหนดเวลาท่ีเป็นหน่วยศกึษาคือ 

ในช่วงเวลา 8-10 ชัว่โมงก่อนการแขง่ขนั ในแตล่ะวนั เช่น วนัท่ี 20 มิถนุายน แข่ง 02.00 น. หน่วยเร่ิมวนัท่ี 19 มิถนุายน 

เวลา 18.00 น. (กรณีหน่วย 8 ชม.) หรือ 16.00 น. (กรณีหน่วย 10 ชม.) 

               4. ให้สาธารณะมีส่วนร่วมในการมอนิเตอร์ส่ือท่ีมีเนือ้หาหรือท่ีชีช้่องทางการพนนัฟุตบอล โดยแจ้งผลการ

มอนิเตอร์ทางช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว เช่น เฟซบคุของมีเดียมอนิเตอร์ และ องค์กรภาคี 

                5. แถลงผลการศกึษา ให้เร็วท่ีสดุ อยา่งช้าให้ทนัช่วงก่อน 8 ทีมสดุท้าย เพ่ือให้มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงในส่ือ

ท่ีจะไมเ่ป็นช่องทางสนบัสนนุการพนนัฟตุบอล 

                                                                                                              

                                                    ......................................................................... 
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