
"It's a game before a product, 
a sport before a market, 

a show before a business."

มันคือเกมที่มากอนสินคา 
คือกีฬาที่มากอนการตลาด 
คือการแสดงที่มีกอนธุรกิจ 

มิเชล พลาตินี่ 
ประธานยูฟา 

(UEFA - Union of European Football Associations)

ปที่ 3 ฉบับที่ 11 ตุลาคม 2557

คอบอล พนันบอล

ฟุตบอลโลก 
เชียรบอลแถมพนัน

ผลกระทบที่คาดไมถึง

ชุมชนคนจริง 
ชุมชนคนรักฟุตบอล

บี บางปะกง 
คอลัมนิสตสายเลือด
บอลไทยขนานแท

สนามฟุตบอล 
พื้นที่สรางสรรค
ที่ยังขาดแคลน

"การพนันกำลังตามธุรกิจกีฬาฟุตบอลไปติดๆ..."
นายเจิด
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ฟุตบอล อาจเรียกได้ว่าเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ เพราะ
แทบทุกประเทศทั่วโลกรู้จัก หลายชาติคลั่งไคล้หลงใหลการ
เล่นตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงไปจนถึงผู้ใหญ่และคนสูงวัย บาง
ประเทศก็ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลดความขัดแย้งและเชื่อมไมตรี
ของฝ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าใจกัน กลายเป็นกีฬาที่กระชับมิตร 
สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ไม่มีใครรู้ว่า ฟุตบอลได้กลายสภาพจากกีฬาเพื่อความสนุกสนานบันเทิง
เข้ามาสู่แวดวงการพนันขันต่อระดับโลกได้อย่างไร ที่สุดแล้วถึงตอนนี้ ฟุตบอล
ไม่เพียงเป็นธุรกิจกีฬาที่ทำารายได้มหาศาลให้กับผู้จัดการแข่งขัน แต่ยังเป็น
แหล่งสร้างรายได้จำานวนเท่าทบทวีให้กับเจ้ามือพนันอีกด้วย ประเด็นที่น่า
ห่วงใยก็คือ กลุ่มคนที่หลงเข้าไปในวังวนนี้โดยเฉพาะนักพนันหน้าใหม่เแล้ว
ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจำานวนมาก บ้างสิ้นเนื้อประดาตัว บ้างก็ถูกมุ่ง
ร้ายหมายชีวิตเหตุเพราะเบี้ยวหนี้ไม่มีเงินจ่ายแพ้พนันบอล

“ทันเกม”ฉบับนี้ ชวนคุณผู้อ่านมาเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับฟุตบอล  
ไปติดตามว่าพฤติกรรมของคนที่ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกเกี่ยวพันกับการพนัน 
อย่างไร ได้รับผลกระทบอะไรบ้าง แล้วไปดูตัวอย่างของต่างประเทศคือ
ฟิลิปปินส์ว่าเขาใช้กฎหมายกำากับดูแลการทำางานของสื่อเพื่อไม่ให้รายงาน
ข่าวสารโน้มเอียงไปสู่การพนันได้อย่างไร ที่สำาคัญคือ ไปฟังความคิดของคนที่
คลุกคลีกับแวดวงลูกหนังเขาจะมาบอกเคล็ดลับกับเราว่า อยู่กับฟุตบอลด้วย
ความสนุกในเกมกีฬาโดยไม่จำาเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับการพนันนั้น...ทำาได้อย่างไร

ขอให้สนุกกับการอ่านทุกหน้าและได้แง่คิดใหม่ๆ ที่จะทำาให้คุณๆ เข้าใจ
การพนันได้รอบด้านมากขึ้น สามารถเลือกที่จะอยู่ห่างไกลจากมันให้ได้  
เพราะการพนันไม่เคยทำาให้ใครรวยค่ะ

บรรณาธิการ
โสภิต หวังวิวัฒนา

คุยกันก่อน
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จุลสาร “ทันเกม”
เจ้าของ  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
สถานที่ติดต่อ ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299
   e-mail:thaicgs@gmail.com 
บรรณาธิการบริหาร  รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
บรรณาธิการ โสภิต หวังวิวัฒนา
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
   กิตติราช คงยก นีรนุช วิชัยดิษฐ
รูปเล่ม   Darkfish
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย แผนงานศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมปัญหาการพนัน
   สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ

เรื่องเด่นในฉบับ

ฟุตบอลโลก : เชียร์บอล แถมพนันกับผลกระทบที่คาดไม่ถึง
 

บทความ

ห้ามสื่อนำาเสนอการพนันทุกรูปแบบ

สัมภาษณ์พิเศษ

 “บี บางปะกง” คอลัมนิสต์สายเลือดบอลไทยขนานแท้

สรรหามาเล่า

ชุมชนคนรักฟุตบอล

เรื่องจาก...ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

พนันบอล อำานาจ และความเป็นชาย

มุมนักอ่าน

พนันพื้นบ้าน ท่ามกลางสายลมแห่งธุรกิจการพนัน

คลิก 

สนามร้าง
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เรื่องเด่นในฉบับ

Story : 
CGS Team

ฟุตบอลโลก หนึ่งในมหกรรมกีฬาที่หมุนเวียนให้ผู้คนทั่วโลกได้ชมได้เชียร์ทุก 
4 ปี เป็นทัวร์นาเม้นต์ที่เตะกันถึง 64 แมตช์ ภายในเวลา 1 เดือน ไม่ว่า 
จะหันไปทางไหนก็เจอวงพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอล และอีกสิ่งหนึ่งที่พ่วงมาคือ 
การพนันฟุตบอล 

ผลการสำารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014  ประชาชน
ทั่วประเทศที่มีอายุระหว่าง 15-69 ปี ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ และศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่าฟุตบอลโลกเป็นรายการแข่งขันที่กลุ่มตัวอย่างนิยมรับชมการ
ถ่ายทอดสดมากที่สุด ทิ้งห่างการรับชมการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการ

  ตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014  กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งติดตามชมการ
ถ่ายทอดสดการแข่งขัน  และร้อยละ 9.4 หรือประมาณ 4.6 ล้านคนเล่นพนันฟุตบอล  โดย
เกือบคร่ึงของกลุ่มท่ีเล่นพนันฟุตบอลมีลักษณะการเล่นแบบ “เล่นกันเอง”  อีกเกินคร่ึงเล็กน้อย 
หรือประมาณ 2.3 ล้านคน “เล่นกับเจ้ามือรับแทงพนัน” คือ เล่นกับโต๊ะโดยตรง เล่นกับคน
เดินโพย เล่นแบบออนไลน์  ทั้งนี้นักพนันบางคนมีการเล่นพนันหลายช่องทาง และบางคน 
ทั้งเล่นพนันกันเองและเล่นกับเจ้ามือรับแทงพนันพร้อมกัน

ฟุตบอลโลก
เชียร์บอลแถมพนัน 

กับผลกระทบที่คาดไม่ถึง

ทันเกม
5

ทันเกม 
4
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จำานวนนักพนันฟุตบอลที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมเอื้ออำานวย เช่น การ
มีบุคคลรอบข้างเล่นพนันฟุตบอลแล้วชวนไปเล่นด้วย การเข้าถึงแหล่งรับพนันได้ง่าย สังคม
ส่วนหนึ่งยอมรับว่าการเล่นพนันกับเพื่อนโดยใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เงินเป็นเรื่องเหมาะสม เป็นต้น  
จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่พบว่า กลุ่มที่เล่นพนันฟุตบอลเกือบ 3 ใน 4 คิดว่าการเล่น
พนันทำาให้เชียร์ฟุตบอลสนุกตื่นเต้นขึ้น  ขณะที่ร้อยละ 42.7 ระบุชัดเจนว่า ชอบการพนัน

ในทางตรงกันข้าม หลายภาคส่วนมีปฏิบัติการป้องกันปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลก 
นับตั้งแต่ภาครัฐคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำาสั่งที่ 24/2557 เรื่อง “ห้ามไม่ให้มีการ
เล่นพนันที่ผิดกฎหมาย” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  และก่อนเข้าช่วงการแข่งขันฟุตบอล
โลก สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการ
พนันทายผลบอลโลก”  นอกจากนี้ สื่อและภาคประชาสังคมยังได้รณรงค์/ห้ามปรามต่อเนื่อง

นักพนันฟุตบอลบางคนกล่าวว่า การเข้มงวดกวดขันของตำารวจช่วงฟุตบอลโลก ทำาให้
ร้านรับพนันบางแห่งลดการสร้างแรงจูงใจให้คนเล่นพนันฟุตบอล  ดังนั้นเมื่อเล่นพนันได้ไม่
สะดวกเหมือนก่อน นักพนันฟุตบอลบางคนจึงไม่เล่นพนัน บ้างก็เล่นพนันลดลง ขณะที ่
บางคนหันไปเล่นพนันกับคนรู้จักแทน  

เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ีเล่นพนันฟุตบอลคร้ังแรก หรือเป็น “นักพนันฟุตบอลหน้าใหม่” 
พบว่ามีประมาณ 2 ล้านคน ในจำานวนน้ีมีกลุ่มท่ีเล่นกับเจ้ามือรับแทงพนันมากถึงกว่า 1 ล้านคน 
ที่น่าสนใจคือหลังจบฟุตบอลโลก 2014 ประมาณ 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักพนัน
ฟุตบอลหน้าใหม่คิดว่าจะเล่นพนันฟุตบอลรายการอื่นต่อไป และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่
เล่นกับเจ้ามือรับแทงพนันพบว่ามีสัดส่วนของกลุ่มที่คิดจะ “เล่นต่อ” สูงกว่า แสดงให้เห็นว่า 

ฟุตบอลโลกเป็นรายการแข่งขันที่ทำาให้เกิดนักพนันฟุตบอลหน้าใหม่จำานวนมาก และ
การเล่นกับเจ้ามือรับแทงพนันจะทำาให้กลายเป็นกลุ่มที่เล่นพนันฟุตบอลต่อเนื่องในสัดส่วนที่
สูงกว่าการเล่นพนันเอง

นักพนันฟุตบอลหนาใหม
ทั้งหมด

เลนตอ ไมเลน ไมแนใจ

ความตั้งใจเลนพนัน
หลังจากจบฟุตบอลโลก 2014

ภาพรวม
(ทั้งเลนและไมเลน)

เฉพาะผูที่เลน
พนันฟุตบอล

เลนตอ ไมเลน ไมแนใจ

นักพนันฟุตบอลหนาใหม
เฉพาะเลนกับเจามือรับแทงพนัน

11.7 %

28.8 %
31.7 %

32.8 %

44.2 %

88.6%

64.4%

40.0%

25.9%

50.5%

80.7%

29.5%

ระบุวา เคยไดยินไดฟงการรณรงค
หามปรามไมใหเลนพนันทายผล
ฟุตบอลโลก 2014

ระบุวา ประกาศสั่งหามไมใหมี
การเลนพนันผิดกฎหมายของ
คสช. มีผลใหคนเลนพนันฟุตบอลลดลง

กังวลวา จะถูกตำรวจจับ

เลนพนันนอยกวาที่ตั้งใจ

ระบุวา ประกาศสั่งหามไมใหมี
การเลนพนันผิดกฎหมายของ คสช. 
และการปองกันและปราบปราม
อยางเขมงวดของตำรวจ มีผลตอ
การเลนพนันฟุตบอล โดย

ระบุวา ศูนยปองกันและปราบปราม
การลักลอบเลนการพนันทายผล
บอลโลก มีผลใหคนเลนพนันฟุตบอลลดลง

ปรับเปลี่ยนชองทางเลนพนัน 
ที่ชัดเจนที่สุดคือ เปลี่ยนจากการ
เลนกับโตะโดยตรง/คนเดินโพย 
มาเลนกันเองกับคนรูจัก

28.8%

19.5%
199,141คน

294,617คน

51.7%
529,467 คน1,113,458 คน

403,593 คน

508,147 คน
25.1%

19.9%

55.0%

นโยบาย vs การรณรงค์ 
ปรามการเล่นพนันฟุตบอลโลกได้จริง

ทันเกม
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คนเล่นพนันฟุตบอลโลกน่าจะเป็นแฟนบอล เพราะทุกคนที่เล่นพนันฟุตบอลรับชม
การถ่ายทอดสดการแข่งขัน  และมากถึงร้อยละ 34.1 ระบุว่าชมการถ่ายทอดสดทุกแมตซ์   
ส่วนการเล่นพนัน  พบว่าส่วนใหญ่เล่นพนันบางคู่  ร้อยละ 11.8 ระบุว่าเล่นพนันทุกคู่  และ
ที่สำาคัญ ร้อยละ 33.7 ชักชวนให้เพื่อนเล่นพนันฟุตบอลด้วย

ด้านวงเงินพนัน  พบการเล่นพนันในวงเงินที่แตกต่างกันมาก แยกตามระดับรายได้ของ
ผู้เล่น ตั้งแต่ 10-50,000 บาทต่อคู่ โดยในแต่ละคู่ของรอบลึกๆ จะมีการเพิ่มวงเงินเล่นพนัน 
ทำาให้ประมาณการวงเงินหมุนเวียนตลอดฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 อยู่ที่ 33,261 ล้าน
บาท 

อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างที่เล่นพนันฟุตบอลระบุว่า การที่บุคคลแวดล้อมรับรู้และห้าม
ปรามการเล่นพนันมีแนวโน้มทำาให้วงเงินพนันเฉลี่ยต่อคู่ลดลงเมื่อเทียบกับกรณีที่บุคคล
แวดล้อมรับรู้แต่ไม่ห้ามปราม  และกรณีหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาหรือคนรู้จักในชุมชน/
ละแวกที่พักอาศัยเป็นผู้ห้ามปราม มีผลทำาให้วงเงินพนันโดยเฉลี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง

การพนันฟุตบอล
ตลอดฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลโลก 2014

นักพนันฟุตบอลหนาใหม
ทั้งหมด

เลนตอ ไมเลน ไมแนใจ

ความตั้งใจเลนพนัน
หลังจากจบฟุตบอลโลก 2014

ภาพรวม
(ทั้งเลนและไมเลน)

เฉพาะผูที่เลน
พนันฟุตบอล

เลนตอ ไมเลน ไมแนใจ

นักพนันฟุตบอลหนาใหม
เฉพาะเลนกับเจามือรับแทงพนัน

11.7 %

28.8 %
31.7 %

32.8 %

44.2 %

88.6%

64.4%

40.0%

25.9%

50.5%

80.7%

29.5%

ระบุวา เคยไดยินไดฟงการรณรงค
หามปรามไมใหเลนพนันทายผล
ฟุตบอลโลก 2014

ระบุวา ประกาศสั่งหามไมใหมี
การเลนพนันผิดกฎหมายของ
คสช. มีผลใหคนเลนพนันฟุตบอลลดลง

กังวลวา จะถูกตำรวจจับ

เลนพนันนอยกวาที่ตั้งใจ

ระบุวา ประกาศสั่งหามไมใหมี
การเลนพนันผิดกฎหมายของ คสช. 
และการปองกันและปราบปราม
อยางเขมงวดของตำรวจ มีผลตอ
การเลนพนันฟุตบอล โดย

ระบุวา ศูนยปองกันและปราบปราม
การลักลอบเลนการพนันทายผล
บอลโลก มีผลใหคนเลนพนันฟุตบอลลดลง

ปรับเปลี่ยนชองทางเลนพนัน 
ที่ชัดเจนที่สุดคือ เปลี่ยนจากการ
เลนกับโตะโดยตรง/คนเดินโพย 
มาเลนกันเองกับคนรูจัก

28.8%

19.5%
199,141คน

294,617คน

51.7%
529,467 คน1,113,458 คน

403,593 คน

508,147 คน
25.1%

19.9%

55.0%
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ผลการสำารวจชี้ชัดว่า  สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเล่นหรือไม่เล่นพนัน
ฟุตบอล  และการห้ามปรามของคนรอบข้าง โดยเฉพาะหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาหรือคน
รู้จักในชุมชน/ละแวกที่พักอาศัย มีผลทำาให้วงเงินพนันโดยเฉลี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง  และที่
สำาคัญ การเข้มงวดกวดขันของตำารวจมีนัยสำาคัญต่อร้านรับพนัน  

หลายฝ่ายจึงเชื่อว่า ถ้าตำารวจม ี“ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน
ทายผลบอล” ทำางานต่อเนื่องและจริงจัง  บุคคลรอบข้างที่รับรู้เรื่องการเล่นพนันถือว่า การ
พนันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา ต้องห้ามปรามผู้เล่น  ในท้ายที่สุดจำานวนผู้เล่นพนัน ปัญหาและ
ผลกระทบจากการพนันจะลดขนาดลง

ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข ร่วมแสดงพลังรณรงค์/ห้ามปรามการเล่นพนัน  
เพื่อลดผลกระทบจากการพนันและพฤติกรรมการเล่นพนันที่เป็นปัญหา

 ผลกระทบอันดับแรกคือ ปัญหาเรื่องเงิน  นักพนันฟุตบอลร้อยละ 14.8 ยอมรับ
ว่าประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทัน  ส่วนใหญ่อาศัยเพื่อนหรือคนในครอบครัวเป็นที่พึ่ง  บาง
รายต้องขายทรัพย์สินมีค่า  บางรายนำาเงินบริษัท/หน่วยงานมาหมุนใช้ก่อน  บางรายเลือก
หาเงินด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย/ศีลธรรม  และส่วนหนึ่งระบุว่าต้องเป็นหนี้ต้องกู้เงินนอกระบบ  
โดยร้อยละ 6.6 หรือประมาณ 303,087 คน ระบุว่ามีหนี้สินจากการเล่นพนันฟุตบอลโลก  

นอกจากปัญหาเรื่องเงินและหนี้สิน  การเล่นพนันฟุตบอลโลกยังส่งผลกระทบอีกหลาย
ลักษณะ และบางส่วนมีพฤติกรรมการเล่นพนันที่เป็นปัญหา  ดังนี้ 

ร้อยละ 10.6 มีความเครียดมาก
ร้อยละ 10.4 มีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว
ร้อยละ 10.2 ถูกโกง ( ไม่จ่าย / จ่ายไม่ครบ )
ร้อยละ 8.7 เสียการเรียน / เสียงาน
ร้อยละ 4.7 ทะเลาะวิวาทกับคู่พนัน
ร้อยละ 4.2 ถูกขู่ / กรรโชก / ทำาร้ายร่างกายจากเจ้าหนี้
ร้อยละ 3.8 ต้องหาเงินมาเล่นหรือใช้หนี้ด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย / ศีลธรรม

 เล่นพนันแล้วเสียเงิน 
   แต่ไม่มีเงินพอจ่าย

 เล่นพนันเกินความตั้งใจ
   ที่ต้องการจะเล่น

 รู้สึกผิดกับการเล่นพนัน
   ทายผลฟุตบอลของตัวเอง

 เล่นพนัน เพียงต้องการได้เงิน
   ที่เสียไปกลับคืนมา

 คิดที่จะลดหรือเลิกเล่นพนัน
   ทายผลฟุตบอล

นักพนันฟุตบอลหนาใหม
ทั้งหมด

เลนตอ ไมเลน ไมแนใจ

ความตั้งใจเลนพนัน
หลังจากจบฟุตบอลโลก 2014
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(ทั้งเลนและไมเลน)
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11.7 %

28.8 %
31.7 %

32.8 %

44.2 %

88.6%

64.4%

40.0%

25.9%

50.5%

80.7%

29.5%

ระบุวา เคยไดยินไดฟงการรณรงค
หามปรามไมใหเลนพนันทายผล
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การเลนพนันผิดกฎหมายของ
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เลนพนันนอยกวาที่ตั้งใจ

ระบุวา ประกาศสั่งหามไมใหมี
การเลนพนันผิดกฎหมายของ คสช. 
และการปองกันและปราบปราม
อยางเขมงวดของตำรวจ มีผลตอ
การเลนพนันฟุตบอล โดย

ระบุวา ศูนยปองกันและปราบปราม
การลักลอบเลนการพนันทายผล
บอลโลก มีผลใหคนเลนพนันฟุตบอลลดลง

ปรับเปลี่ยนชองทางเลนพนัน 
ที่ชัดเจนที่สุดคือ เปลี่ยนจากการ
เลนกับโตะโดยตรง/คนเดินโพย 
มาเลนกันเองกับคนรูจัก

28.8%

19.5%
199,141คน

294,617คน

51.7%
529,467 คน1,113,458 คน

403,593 คน

508,147 คน
25.1%

19.9%

55.0%

ผลกระทบจากการ
เล่นพนันฟุตบอลโลก

พลังคนรอบข้าง 
ช่วยลดปัญหาการพนันฟุตบอล

พฤติกรรมของการเล่นพนันที่เป็นปัญหา

ทันเกม
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ประเทศไทยอาจเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการควบคุม
เนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากเป็นอันดับ
ต้นๆ เหตุเพราะหลายต่อหลายครั้งที่เรามักพบว่าเมื่อเข้า
สู่เทศกาลมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ บรรดาสื่อมวลชนก็
จะโหมกระพือกิจกรรมแข่งขันแทงบอลผ่านรูปแบบการ
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่ความพยายามแก้ไขปัญหา
สื่อมวลชนนำาเสนอเนื้อหาพนันนั้นก็ดำาเนินมาอย่างต่อ
เนื่องในระยะ 5-6 ปีหลังเป็นต้นมา

หามสื่อนำเสนอ

การพนัน
ทุกรูปแบบ

อ่านต่อหน้า 8

บทความ

Story : 
ธาม  เชื้อสถาปนศิริ

สังเกตได้จากการที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติออก “คู่มือจริยธรรมการ
รายงานข่าวกีฬา” (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://icgp.thaissf.org/au-
topagev4/files/fR0PQaAWed20204.pdf) ซึ่งมีสาระสำาคัญว่า เนื้อหาที่สื่อมวลชน 
(หนังสือพิมพ์) ต้องไม่นำาเสนอเกี่ยวกับการพนัน คือ การไม่ชี้นำาและชักจูงไปสู ่
การพนัน  โดยมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

5.1 ผู้สื่อข่าวกีฬาควรคำานึงถึงโอกาสและความละเอียดอ่อนที่การเสนอข่าวกีฬาอาจ
นำามาซึ่งการพนันอันไม่พึงประสงค์ได้เสมอ ผู้สื่อข่าวจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังการ
รายงานข่าว การวิเคราะห์การแข่งขันเกี่ยวกับแต้มต่อ อัตราต่อรอง ไม่ให้มีนำ้าหนัก
โน้มเอียง ชี้นำาหรือชักจูงไปในทางการพนัน หรือคล้อยตามในทางที่ไม่ดีงาม
5.2 ไม่ระบุหรือชี้ช่องทางเพื่อนำาไปสู่การพนันทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง

ทันเกม
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4.1 ความผิดส่วนบุคคล (ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว พิธีกรรายการ)
การกระทำาผิดครั้งแรกจะต้องถูกปรับเงิน 5,000 เปโซ (หรือ ราว 3,670 บาท) หรือ 

10,000  เปโซ (7,346 บาท) และถูกออกจดหมายตักเตือน
การกระทำาผิดครั้งที่ 2 จะถูกปรับราว 10,000 – 15,000 เปโซ และถูกห้ามออกอากาศ

ในรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นเวลายาวนาน 6 -12 เดือน
การกระทำาผิดครั้งที่ 3 จะถูกปรับราว 15,000 – 20,000 เปโซ และถูกห้ามออกอากาศ

ในรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นเวลายาวนาน 3– 5 ปี
หากกระทำาผิดอีกเป็นคร้ังท่ี 4 จะถูกระงับให้ออกอากาศในรายการวิทยุโทรทัศน์ตลอดชีพ

4.2 ความผิดส่วนสถานี/ผู้บริหาร 
การกระทำาผิดสำาหรับครั้งแรกจะถูกปรับเงิน 5,000 เปโซ (หรือ ราว 3,670 บาท) หรือ 

10,000 เปโซ (7,346 บาท) และถูกออกจดหมายตักเตือน
การกระทำาผิดคร้ังท่ี 2 จะถูกปรับราว 10,000 – 15,000 เปโซ ส่วนทางสถานีจะถูกระงับ

สิทธิสมาชิก/อภิสิทธ์ิจากการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ ของ KBP  เป็นระยะเวลา 8-12 เดือน
การกระทำาผิดครั้งที่ 3 จะถูกปรับราว 15,000 – 20,000 เปโซ และถูกระงับสถานภาพ

การเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ KBP เป็นระยะเวลา 12 เดือน แต่ยังคงถูกควบคุมและ
กำากับดูแลโดยองค์กรสมาชิกเช่นเดิม (ไม่สามารถลาออกได้)

หากกระทำาผิดอีกเป็นครั้งที่ 4 ก็จะถูกขับไล่จากการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ KBP และ 
KBP จะเขียนจดหมายร้องเรียนไปยัง NTC (National Television Commission) ให้ระงับใบ
อนุญาตหรือยกเลิกการต่อสัญญาสัมปทานกิจการวิทยุโทรทัศน์ในรอบอายุสัญญาถัดไป

ประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมสื่อในการ “ไม่นำาเสนอ” เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับหวยและการพนัน  โดยองค์กรวิชาชีพชื่อ KBP หรือชื่อเต็มว่า Kapisanan Ng 
Mga Brodkaster Ng Pilipinas (Association of Broadcasters of the Philippines) ปรากฏ
ในหนังสือ Media Monitors in Asia (1996) หน้า 262 ดังนี้

1. โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการพนัน การเสี่ยงโชค เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเผยแพร่
ออกอากาศได้ภายใต้กฎระเบียบทั่วไปของรัฐบาล

2. ไม่ควรนำาเสนอข่าวและรายงานใดๆ ที่อาจมีแนวโน้มนำาไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมการพนัน การเสี่ยงทายชิงโชค การนำาเสนอข่าวสารด้านกีฬาต้องไม่สนับสนุนหรือ
เป็นข้อมูลเพื่อผู้ชมสามารถนำาไปใช้เล่นพนันได้ทุกรูปแบบประเภทกีฬา 

3. ไม่สามารถนำาเสนอ/หรือให้ข้อมูลเรื่องอัตราต่อรอง ตารางการแข่งขัน ผลการ
แข่งขันเกี่ยวกับการแข่งขันม้า ชนไก่ หรือลอตเตอรี่ชุมชนท้องถิ่นหรือหวยได้ทั้งหมด

4. บทลงโทษสำาหรับผู้ที่ฝ่าฝืน มีดังนี้ คือ

กฎของสื่อฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีกฎระเบียบที่เข้มงวด  ใช้บังคับสื่อที่สังกัดองค์กรวิชาชีพ เพื่อ
กำากับดูแลควบคุมอย่างเป็นระบบ โดยใช้การกำากับดูแลร่วม ระหว่างกลไกการกำากับดูแล
ทางจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ และกลไกของรัฐคือ หน่วยงานกำากับดูแลที่พิจารณา
เรื่องการต่อ/ยึดใบอนุญาต

การแก้ปัญหาการพนันในสังคมไทย จึงต้องแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับให้เข้มงวดและ
ผูกเข้ากับระบบให้คุณให้โทษจากการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ และเชื่อมต่อกลไกการ
ลงโทษเข้ากับระบบการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ด้วย ถึงจะ
เป็นผลสำาเร็จ
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สัมภาษณ์พิเศษ

วันนี้ บี บางปะกง นักข่าวกีฬาที่ครำ่าหวอดในวงการฟุตบอลไทยและนักวิเคราะห์ข่าว 
ฟุตบอลระดับเซียน มาบอกเล่ามุมมองความคิดของเขาที่มีต่อวงการลูกหนังของไทย

บี บางปะกง
คอลัมนิสต์สายเลือดบอลไทยขนานแท้

วรเทพ มากโภคา เจ้าของนามปากกา ‘บี บางปะกง‘ เป็นคนที่
วงการฟุตบอลไทยรู้จัก เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลไทยตั้งแต่
วัยเด็กถึงขนาดตีตั๋วรถไฟจากบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มา
ลงที่หัวลำ โพง ต่อรถเมล์ไปสนามศุภชลาศัยเพื่อเชียร์บอลไทย
ในสนาม เคยมีวีรกรรมวิ่งตามนักเตะทีมชาติไทยจนรองเท้าหล่น
หายทำ ให้ต้องเดินเท้าเปล่าไปขึ้นรถไฟเที่ยวดึกกลับบ้านมาแล้ว

“ได้ทำาในสิ่งที่รัก ไม่รู้สึกว่ามันคือ 
การทำ งาน หากมีส่ิงใดเข้ามาทำ ร้าย 
ส่ิงท่ีรัก ก็พร้อมจะลุกข้ึนมาปกป้อง
ผมไม่เคยเล่นพนันบอล เพราะคิดว่า 
การพนันบอลทำ ร้ายวงการ
ฟุตบอล”
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เดี๋ยวนี้ มีบอลโลก บอลยูโร บอลลีก กระแสพนันบอลดังแทบจะกลบกระแส
กีฬา คุณบีในฐานะคอลัมนิสต์ฟุตบอล คิดอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้

บ้านเราการพนันไม่ถูกกฎหมาย แต่ประเทศรอบๆ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เวียดนาม หรือ
มาเลเซีย เขารับเอาวัฒนธรรมการพนันจากยุโรป มีโต๊ะพนันฟุตบอลอย่างถูกกฎหมายมาตั้ง
นานแล้ว เรารับวัฒนธรรมเหล่านี้มาทีหลัง แต่กลับมีรูปแบบการเล่นพนันบอลที่หลากหลาย
กว่าฝรั่งมาก สามารถเล่นสกอร์สูงตำ่า ใครเตะมุมมากกว่า สามารถเล่นระหว่างเกมได้ตลอด
เวลา

การพนันฟุตบอลในบ้านเราที่มันระบาดหนักส่วนหนึ่งเกิดจากแฟชั่น คือนอกจากคุยว่า
ทีมนั้นเก่งกว่าทีมนี้แล้ว ยังมีการคุยว่า “เฮ้ย เดี๋ยววางทีมนี้สักห้าร้อย” “วัดแมนยูสักพัน” 
พอพูดราคาต่อรองฟังแล้วมันเท่  ในหมู่วัยรุ่นใครไม่รู้เรื่องพวกนี้มันไม่เท่ พอพนันบอลมัน
กลืนมากๆ มันเริ่มระบาดไม่เฉพาะวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นใหม่ มันยังลามไปถึงคนทั่วไปด้วย 

เมื่อพูดถึงการพนันฟุตบอล หลายคนมักพูดว่า “สื่อ คือปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัว
กระตุ้นหรือเร้าให้เด็กเข้ามาสู่วงจรการพนันบอลได้ง่ายขึ้น” 

ระยะหลัง เมื่อมีสื่อโซเชียลเข้ามา ต้องยอมรับว่าสิ่งพิมพ์ยอดขายตก เขาจึงต้องค้นหา
วิธีการที่ทำาให้อยู่รอด การเขียนวิจารณ์บอลอย่างเดียวไม่พอแล้ว เพราะคนเสพจากสื่ออื่นได้ 
จึงต้องมีการให้ ‘ทีเด็ด’ คุณต้องซื้อหนังสือถึงจะได้รู้ทีเด็ดอย่างละเอียด ผู้อ่านบางคนไม่ดู
ตรงคำาวิจารณ์ที่คอลัมนิสต์เขียน แต่จะดูตอนท้ายที่เขียนว่าใครจะชนะ สกอร์เท่าไหร่ นี่คือ
สื่อที่ยังเกรงใจ แต่บางสื่อไปเอาราคาของต่างประเทศมาตีพิมพ์ให้เห็นชัดๆ เลย

อย่างข่าวกีฬาไทยรัฐ เราไม่มีนโยบายชี้นำา จะไม่มีการให้ข้อมูลจำาพวกครึ่งควบลูก 
เขียนแต่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียว คนไทยจะอ่านน้อย สังเกตดูได้จากวัยรุ่นหรือคนที่เล่นพนัน 
เขาไม่ได้พกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แต่จะพกพวกแทบลอยด์ ตอนหลังแทบลอยด์บางฉบับไม่มี
เนื้อหาฟุตบอลเท่าไหร่ มีแต่ตัวเลขอัตราต่อรองของโต๊ะบอลต่างประเทศทั้งนั้น เพราะเรา
ไม่มีกฎหมายควบคุม

ในฐานะสื่อมวลชน คุณบีคิดอย่างไรกับสื่อที่ให้ข้อมูลแบบนี้
ผมไม่ชอบ ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำาเลยว่า ยี่สิบปีที่ผมทำาข่าวกีฬามา ผมไม่เคยข้อง

แวะการพนันทั้งๆ ที่ผมอยู่ใกล้ที่สุด เพราะเป็นผู้วิจารณ์ฟุตบอล ทำาข่าวฟุตบอลโดยตรง 
แม้กระทั่งตอนไปทำาข่าวต่างประเทศ ผมก็ไม่เคยไปจิ้มไปแทงเหมือนคนอื่น เพราะผม
ชอบฟุตบอลจากเนื้อหาของมัน ผมชอบเพราะผมมีฮีโร่อย่าง  ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ‘ซิโก้’ 
เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  ดีเอโก้ มาราโดน่า แต่คนท่ีดูท่ีเน้ือหาของฟุตบอลมันมีน้อย บางคน 
ไม่รู้ด้วยซำ้านักบอลทีมนั้นๆ ชื่ออะไร รู้แต่ว่าวันนี้มันต่อครึ่งควบลูก รู้จักฟุตบอลจากการ
พนันเท่านั้น

คุณบีเคยพูดว่า การออกราคาของโต๊ะบอลเป็นวิชาที่ล้ำ ลึก เป็นศาสตร์ที่
สุดยอด เล่นอย่างไรก็เสีย 

เวลาเขาออกราคาต่อรองมันจะเป็นราคายั่วใจ ยั่วกิเลสคน เหมือนโต๊ะบอลเข้าไปอยู่ใน
ความรู้สึกคน อย่างบุรีรัมย์เตะในบ้านกับทีมระดับกลางๆ เขาจะออกราคาบุรีรัมย์ต่อลูกครึ่ง 
บางคนบอกบุรีรัมย์เล่นในบ้านอย่างน้อยต้องมีสองลูก แต่ในความเป็นจริงบุรีรัมย์เล่นแค่
เอาชนะ ลูกเดียวก็แฮปปี้แล้ว ซึ่งตรงนี้โต๊ะบอลมีการเก็บสถิติว่า เวลาบุรีรัมย์เล่นในบ้าน  
เขาเล่นแค่เอาชนะ ไม่ได้ชนะหลายลูก
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โต๊ะบอลมีที่ปรึกษาเยอะ หลายโต๊ะมีที่ปรึกษาเป็นนักข่าวกีฬาและยังมีกรณีทุจริตด้วย 
กรณีทุจริตจะเกิดกับลีกล่างๆ ซึ่งนักเตะยังมีรายได้น้อย โต๊ะบอลจะอาศัยช่องว่าง เขาไม่
ต้องจ้างทั้งทีม แต่เลือกจ้างเป็นบางคน จ้างแค่ประตูสักคน จ้างศูนย์หน้าให้ยิงพลาด หรือ
จ้างตัวจ่ายให้จ่ายขวางไปขวางมา ส่วนกองหลังก็ทำาแฮนด์บอลหรือปล่อยให้คู่ต่อสู้หลุดบ้าง 

ในยุคนี้เริ่มเลวร้ายเข้าไปใหญ่ หันมาเข้าทางกรรมการ ให้โกงการแข่งขัน เพราะ
กรรมการเบี้ยเลี้ยงออกช้า กรรมการไทยลีกกับกรรมการดิวิชั่น 1 รายได้ต่างกันมาก ไทยลีก
กรรมการได้นัดละประมาณหนึ่งหมื่น  ขณะที่ดิวิชั่น 1 ได้นัดละ 2-3 พัน

พนันบอลขยายสู่ไทยลีกมากขนาดไหน
ประมาณ 2-3 ปีท่ีผ่านมา มีเยอะ มันมาคู่กันกับการถ่ายทอดสด ตอนท่ียังไม่มีถ่ายทอดสด 

คนเล่นไม่ได้ลุ้นแบบ real time เขาต้องเช็คผลตอนบอลจบเกมทีเดียว แต่ปัจจุบัน ถ้าบอกว่า 
จะปิดกั้น จะงดถ่ายทอดสด มันทำาไม่ได้  

การถ่ายทอดสดบอลไทยเป็นผลดีในแง่ของค่าลิขสิทธ์ิท่ีวนกลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทย 
ในทางตรงกันข้าม  เมื่อมีการถ่ายทอดสดมันก็เหมือนบอลนอก การพนันก็งอกขึ้นมา โต๊ะก็
ออกราคาต่อรองได้ง่ายขึ้น

การพนันขยายตัวแบบนี้ เราจะมีวิธีจัดการอย่างไร
สมัยก่อนวัฒนธรรมการพนันของบ้านเราอยู่กับมวย ซึ่งถูกกฎหมายนะครับ แต่พนัน

ฟุตบอลไม่มีกฎหมาย ซึ่งยังมีประเด็นถกเถียงอยู่ ฝ่ายหนึ่งมองเรื่องการทำาวิกฤตให้เป็น
โอกาส คือไหนๆ ก็ลักลอบเล่นกันแล้ว ทำาให้มันถูกต้อง เปิดให้ถูกกฎหมายไปเลย เพื่อให้
ควบคุมได้ง่ายกว่า แต่ฝ่ายต่อต้านซึ่งมีมากกว่า มองว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ทำาให้
ธรรมะกลายเป็นอธรรม ซึ่งรับไม่ได้

ผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เชื่อว่าบางคนพอแยกแยะได้ คนส่วนนี้จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจาก
รายได้เอามาเล่นให้พอสนุก ผ่อนคลาย คิดว่าถ้าเสียก็เป็นเงินเข้ารัฐไป แต่ยังมีคนอีกส่วน
หนึ่งที่ไม่สามารถแยกแยะได้ อันนี้ไม่ใช่การดูถูกนะ แต่มันคือเรื่องจริง

ในยุคนี้เริ่มเลวร้ายเข้าไปใหญ่ หันมาเข้าทาง
กรรมการ ให้โกงการแข่งขัน เพราะกรรมการ
เบี้ยเลี้ยงออกช้า กรรมการไทยลีกกับ
กรรมการดิวิชั่น 1 รายได้ต่างกันมาก
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 ผมว่าการพนันจะทำาให้เขาขี้เกียจ ไม่ใช้สติไตร่ตรอง และจะใช้เงินที่มีไปทุ่มเทเล่น 
การพนัน เพราะแต่ก่อนต้องทำางานหนักกว่าจะได้เงิน ถ้ามีพนันถูกกฎหมาย เขาแค่เข้าไปจ้ิม 
มันง่าย  
 ผมว่าเรายังไม่มีความพร้อมที่จะเปิด (ให้ถูกกฎหมาย) เพราะเรามีคนส่วนหลังมากกว่า
คนส่วนแรก ผมกลัวว่ามันจะทำาให้เกิดปัญหา ในอนาคตถ้าผู้คนมีคุณภาพมันก็อาจจะเป็นไปได้ 
แต่ถ้าถาม ณ พ.ศ.นี้ ผมว่าประเทศไทยเรายังไม่พร้อม 

ในสถานการณ์แบบนี้ ภาคส่วนต่างๆ ควรจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
ผมว่าปัญหาอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐ พูดกันแรงๆ เลย คือมีคอร์รัปชั่น เพราะฉะนั้นอันดับแรก 

ต้องทำาให้ต้นนำ้ามีประสิทธิภาพ กฎหมายต้องควบคุมให้ได้ ต้องกำาจัดการคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่รัฐ การไปตามจับโต๊ะพนันมันไม่มีวันหมดสิ้น มันเป็นเพียงปลายนำ้า บ้านเรามือ
ถือสากปากถือศีล คนที่พูดว่าการพนันเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ตัวเองเป็นเจ้าของโต๊ะก็มี ไม่อยาก
ให้การพนันถูกกฎหมายเพราะเดี๋ยวจะมาทับซ้อนผลประโยชน์ของตน

ส่วนวิธีการที่จะทำาให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเนื้อหาของฟุตบอล คือเรา
จำาเป็นต้องสร้างคนที่เป็นไอดอลหรือเป็นดาราในวงการฟุตบอลขึ้นมา ทำาให้คนอยากดูบอล
เพราะติดตามดาราดีกว่าติดตามฟุตบอลเพราะการพนัน เช่นยุคที่ซิโก้เล่นฟุตบอล ยุคนั้น 
เราจะรู้เลยว่า 11 คนแรกของทีมชาติไทยเป็นใคร ศูนย์หน้าต้องเป็นซิโก้ กองกลางต้องตะวัน 
ศรีปาน หรือกองหลังต้องสุรชัย จิระศิริโชติ เป็นต้น

แล้วคิดว่าสื่อควรจะทำ อะไรบ้าง
สื่อมีส่วนในเรื่องของการสร้างดารา ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาเพราะนักกีฬาเป็น

คนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพ พื้นที่ข่าวหน้าหนึ่ง เรามักจะนำาเสนอแต่สิ่งแย่ๆ ทำาชั่วลงฟรี ทำาดี
เสียตังค์ สื่อควรปรับปรุงเรื่องนี้ ต้องนำาเสนอเรื่องกีฬา เอามาเชิดชูบนหน้าหนึ่งบ่อยๆ สร้าง
นักกีฬาให้เป็นฮีโร่ ให้มีคุณค่า ให้คนรู้สึกว่ามาดูกีฬาก็เหมือนมาดูคอนเสิร์ต ดูกีฬามันเป็น
แฟชั่น ฮิต ไม่ใช่ดูกีฬาเพื่อจ้องจะเล่นพนัน ส่วนสื่อที่ลงราคาต่อรองโจ๋งครึ่มก็ให้เพลาลง
หน่อย เชื่อว่าต้องมีกฎหมายควบคุมสื่อ องค์กรสื่อต้องเข้มงวดกับการกำากับจรรยาบรรณสื่อ
เหล่านี้

คุณบีจะให้คำ แนะนำ เยาวชนว่า เชียร์บอลไม่พนัน มันส์กว่าเล่นพนันอย่างไร
จริงๆ แล้วเด็กสมัยนี้มีจินตนาการและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เยอะ ผมแนะนำาว่าให ้

ดูฟุตบอลเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนดูหนังดีๆ สักเรื่องหนึ่ง ดูให้จรรโลงใจ อย่าให้มันเครียด 
ถ้าจะมีอารมณ์ร่วมกับฟุตบอลก็เช่นเสียใจเวลาที่ทีมชาติไทยที่เรารักแพ้ แต่อย่าไปมีอารมณ์
ร่วมว่า “เฮ้ย วันนี้ไม่รักชาติ เพราะทีมตรงข้ามราคามันดีกว่า” มันก็จะกลายเป็นเงื่อนไข 
พอเราทำาอย่างน้ีไปเร่ือยๆ แทนท่ีเราจะเอาทีมท่ีเรารักเป็นท่ีต้ัง เรากลับไปเอาอัตราราคาต่อรอง 
เป็นที่ตั้ง กลายเป็นรักพนันมากกว่ารักบอล รักชาติ เหมือนกับที่บางคนบอกประเทศชาติ 
จะแพ้ก็ช่างเหอะแต่กูได้ตังค์ 

นอกจากเกมในสนามแล้ว บนอัฒจันทร์ก็มีเรื่องราวชีวิตของฟุตบอลมากมายให้ได้รู้
ได้เห็น โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเชียร์หรือการด่ากันก็ดี บรรยากาศเหล่านี้มันจะทำาให้รู้สึก
ติดใจมากกว่าไปเล่นการพนัน เพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกมีหลาน ให้ปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็ก 
หาทีมเชียร์ต้ังแต่เด็กๆ ให้หมกมุ่นกับฟุตบอล ยังไงก็ดีกว่าหมกมุ่นกับการพนันและยาเสพติด

หมกมุ่นฟุตบอลไม่ใช่หมกมุ่นกับอัตราราคาต่อรองฟุตบอลนะครับ.

ทันเกม
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สรรหามาเล่า

Story :
นายเจิด

 ความจริงแล้ว แฟนบอลตัวจริงกำาลังต่อสู้กับกระแสความเข้าใจผิดนั้น 
พวกเขาใช้ “เวบบอร์ด/แฟนเพจ” เป็นช่องทางรวมกลุ่มกันแสดงความเห็น
เรื่องฟุตบอลกันอย่างหลากหลาย ไล่ตั้งแต่วิเคราะห์แผนการเล่น วิจารณ์ความ
สามารถของนักเตะ/โค้ช ร่วมกันแต่งเพลงเชียร์ ไปจนถึงติติงการทำางานของ
สมาคมฟุตบอล ฯลฯ และเรื่องที่สมาชิกจำานวนมากร่วมกันถกเถียงคือ “ปัญหา” 
ในวงการฟุตบอล เช่นกรณีที่มีโฆษณาพนันบอลอยู่บนเวบไซต์/แฟนเพจฟุตบอล 
สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างมาก แม้ทุกคนจะรับรู้ว่ามีการเล่นพนันบอล
กันอย่างแพร่หลาย หรือโฆษณาจะเป็นรายได้แก่เวบไซต์นั้นๆ แต่ยังถือว่าเป็น
เรื่องผิดกฎหมาย และถ้าขึ้นชื่อว่าการพนันแล้ว ก็ย่อมไม่ดีต่อวงการใดแน่ๆ ดัง
ตัวอย่างบอลลีกของประเทศเพื่อนบ้านที่ล่มจมจนกู่ไม่ขึ้นเพราะมีต้นตอมาจาก
การล้มบอลนั่นเอง ชุมชนแห่งนี้จึงมีกฎเหล็กห้ามการโพสต์หรือลงโฆษณาเกี่ยว
กับการพนัน หากใครฝ่าฝืนก็จะโดนแบน

ชุมชนคนรักฟุตบอล

เมื่อฟุตบอลลีกยุโรปเปิดฤดูกาล หรือมหกรรมฟุตบอล
โลกเปิดฉาก เป็นที่รู้กันว่าสื่อกีฬาบางฉบับจะนำ เสนอ
ข่าวราคาต่อรองจากโต๊ะพนันต่างประเทศ อัตราต่อรอง
ถูกพาดไว้บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กีฬาแทบทุกวัน 
มุมมองต่อฟุตบอลที่ควรได้รับความสนใจในมิติของ
กีฬา เกมการแข่งขัน ความสามารถนักเตะ การเชียร์
ของแฟนบอล ฯลฯ จึงมักแถมพกเรื่อง “การพนัน” 
จนทำ ให้คนนอกวงการฟุตบอลเข้าใจว่าคนบ้าบอลต้อง
เล่นพนันบอล

ทันเกม
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นอกจากพบปะกันในโลกโซเชียล แฟนบอลยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 
เช่น รวมตัวกันเตะฟุตบอลเพ่ือหาเงิน/ส่ิงของไปบริจาคยังพ้ืนท่ีทุรกันดาร นัดแนะรูปแบบ 
การเชียร์และทำาป้ายโชว์ข้อความการเชียร์ที่สอดคล้องกันในวันแข่งขันของทีมชาติไทย

หลายๆ ครั้งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในวงการฟุตบอล ข้อความบนป้ายก็อาจจะกลาย
เป็นการรณรงค์หรือการประท้วงได้เช่นกันอย่างกรณีการติดแฮชแท็ก/ลายเซ็นต์ 
“ร่วมไว้อาลัยสมาคมฟุตบอลไทย” ในโลกโซเชียลที่เริ่มมาจากการตั้งกระทู้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลไทย จากน้ันได้กลายมาเป็นป้ายไวนิล 
สำาหรับนำาไปใช้ประท้วงสมาคมฯ ในสนามฟุตบอล จนในที่สุดได้กลายมาเป็นการทำา
หนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อยื่นไปยังสมาคมฯ ให้ออกมาชี้แจงหรือปฏิบัติตามข้อเรียก
ร้องของแฟนบอล 

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแฟนบอลตัวจริงกำาลังพยายามสร้างสรรค์กีฬาฟุตบอล
และร่วมกันปกป้อง “กีฬาฟุตบอล”จากสิ่งต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหา และเมื่อการ
พนันกำาลังตามธุรกิจกีฬาฟุตบอลไปติดๆ พวกเขาจึงลุกขึ้นมาประกาศอย่างชัดเจนว่า
พวกเขาไม่ต้อนรับการเข้ามาของธุรกิจพนันบอล เพราะ ”ชุมชนคนรักฟุตบอล” ต่าง
รู้กันดีว่าการพนันสามารถทำาลายสิ่งที่พวกเขารักลงได้ คนรักบอลตัวจริงจึงกีดกันไม่
ให้การพนันเข้ามายุ่งกับกีฬาฟุตบอลที่พวกเขารัก พูดแบบสั้นๆ ชัดๆ คือ 

“ที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของคนรักบอล ไม่ใช่ที่ของธุรกิจพนันบอล”
เรามาถึงจุดที่คนรักฟุตบอลประกาศไม่เอาการพนันมาตั้งนานแล้ว.. (รู้ยัง?)
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เรื่องจาก

ศูนย์ศึกษา

ปัญหาการพนัน

Story :
วสันต์ ปัญญาแก้ว 
พงศกร สงวนศักดิ์

จุติพร ทรัพย์ปัญญาญาณ

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ด้านหนึ่งชีวิตคนเรากลายเป็นส่วน
หนึ่งของ “ชุมชนโลก” มากขึ้น ทว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องเผชิญกับ
กิจกรรมจำ เจซ้ำ ซากน่าเบื่อหน่ายจาก “สินค้า” ระบบงานบริการ
ที่มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานมากขึ้น การทำ งานภายใต้ระบบ
บริษัท การบริหารงานสมัยใหม่หรือระบบการผลิตแบบโรงงาน
ชีวิต   พนักงานบริษัท “คนงานในระบบ” กลับถูกพันธนาการ
และตกอยู่ภายใต้ภาวะไร้อำ นาจมากขึ้น

ฉะนั้นการที่กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคือ ผู้ชาย โสด อายุระหว่าง 25-40 ปี มี
เงินเดือนแต่ก็ไม่สูงมากนัก จะแสวงหากิจกรรมสร้างชีวิตวัฒนธรรมเพื่อทดแทนไม่ให้
ตนเองรู้สึกแปลกแยก ไร้ชีวิตความเป็นคนมากไปกว่าจุดที่มนุษย์จะทนต่อไปได้ ผ่าน
การเล่นพนัน เข้าร้านดื่มกิน สุงสิงกับเพื่อนและผู้หญิงในผับบาร์ จึงอาจกลายเป็น
หนทางหนึ่งที่จะช่วยเยียวยารักษาใจพวกเขาได้บ้างเช่นกัน

พนันบอล

และความเป็นชายอำ นาจ

ทันเกม
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การเล่นพนันบอล ไม่เพียงต้องอาศัยทักษะความสามารถในการวิเคราะห์จัดการ
กับ “ข่าวสาร” มากมายมหาศาลที่ถูกส่งผ่านมาทางสื่อสมัยใหม่ในแต่ละวัน ที่สำาคัญ
การได้ทำานายทายผลการแข่งขัน ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์สังคมต่างๆ ไปกับกลุ่มเพื่อน
ในเครือข่ายชุมชนนักพนัน นอกจากจะเป็น “การลงทุนที่ท้าทาย” แล้ว (ดังที่นักพนัน
บอลชายส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ามูลเหตุจูงใจที่นำาไปสู่การเล่นพนันบอลคือการ
ได้ลุ้นและสนุกที่ได้เล่น) การ “ได้เล่น” พนันบอล ยังอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกอบสร้างความเป็นชาย เป็นกระบวนการที่เอื้อให้นักพนันบอลชายทั้งหลายได้ผลิต
ซำ้าอำานาจ ความสามารถที่จะกำาหนดชะตาชีวิตของตนในสังคมเสี่ยงยุคโลกาภิวัตน ์
อีกทั้งการได้เล่นพนันบอล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ยังอาจทำาให้สามารถแสวงหา 
“ประโยชน์” ทางเศรษฐกิจ และยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการได้ท้าทายอำานาจรัฐ
อำานาจที่กดบังคับควบคุมชีวิตประจำาวันของพวกเขามาอย่างยาวนาน

ชีวิตของผู้คนในโลกสมัยใหม่ถูกกำาหนดด้วยเวลา เมื่อพิจารณากีฬาฟุตบอลใน
ฐานะธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมผลิตสินค้า อุตสาหกรรมฟุตบอลจึงเป็นเสมือน “ตลาด”  
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงสังคมไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก และในตัวของมันเองก็เป็นพื้นที่ 
ที่ทำาให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลก

ชีวิตของผู้คนในโลกสมัยใหม่ถูกกำ หนดด้วย
เวลา เมื่อพิจารณากีฬาฟุตบอลในฐานะธุรกิจ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมผลิตสินค้า อุตสาหกรรม
ฟุตบอลจึงเป็นเสมือน “ตลาด” ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
สังคมไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก และในตัวของมันเอง
ก็เป็นพื้นที่ ที่ทำ ให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิด
ขึ้นทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลก
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มากไปกว่านั้น พนันบอล การเล่นพนันบอล ยังสลับซับซ้อนด้วยเหตุที่ว่าเป็นเรื่อง
ของสื่อและการบริโภคสื่อยุคเสรีนิยมใหม่โดยตรง ผู้เล่นไม่เพียงแต่ต้องติดตามข่าวสาร
ในแวดวงฟุตบอล ทว่าจำานวนมากยังต้องลงทุนและยินดีที่จะลงทุน เช่น การจ่ายค่า
บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน การสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับ (Pay TV) 
เพื่อที่จะได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดผลการแข่งขัน การวิเคราะห์ของกูรู การติดตาม
แนวโน้มราคาพนันขันต่อ (ผ่านรายการวิเคราะห์เจาะลึก) ที่ไม่ต่างไปจากราคาขึ้น
ลงของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในแง่นี้ระบบและเครือข่ายของการเล่นพนันบอลจึงซับ
ซ้อนพอๆกับระบบตลาดเงินที่ดำาเนินไปในระดับข้ามชาติ  เราจะไม่สามารถเข้าใจ 
“ระบบ” นี้ได้หากยังคงคิดอยู่ในระดับชาติ 

ในบริบทของสังคมเมืองสมัยใหม่ พนันบอลจึงถือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปฏิบัติการในชีวิตประจำาวันของผู้คน กล่าวอีกอย่างหนึ่ง นักพนัน
หรือผู้ชายที่เล่นพนันบอล นอกจากจำาเป็นต้องมี “คู่มือ” (หมายถึงสื่อเทคโนโลยีสมัย
ใหม่และทักษะต่างๆ ที่ใช้ติดตามข่าวสาร) ยังต้องมีเพื่อนหรือกลุ่มก๊วน ไม่ต่างไปจาก
การเล่นรถของกลุ่มคนรักรถ ยานยนต์  ด้วยเหตุดังนั้น พนันบอลจึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตสมัยใหม่ เป็นเรื่องของผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง อันเป็นสังคมในโลก
สมัยใหม่ที่ชีวิตเต็มไปด้วย “ภาวะเสี่ยง” และความไม่มั่นคง เป็นสังคมเสี่ยง (risk  
society) ท่ีเน้นความเป็นปัจเจกชน เป็นสังคมท่ีเต็มไปด้วยแนวโน้ม อำานาจ กระบวนการ 
เชิงสถาบันต่างๆ ท่ีพยายามร้ือถอน “ความเป็นชุมชน” และตัวตนของผู้คนอยู่ตลอดเวลา 
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ด้วยเหตุนี้สำาหรับกลุ่มผู้ชายที่มีรายได้ระดับกลางจนไปถึงค่อนข้างล่าง พนัน
บอล/วัฒนธรรมแฟนบอล จึงกลายเป็น “พื้นที่ของผู้ชาย” เป็นพื้นที่แห่งการประกอบ
สร้างและผลิตซำ้า “ความเป็นชาย” ได้อย่างลงตัว 

กล่าวอย่างถึงที่สุด พนันบอล ถือเป็น “ประสบการณ์ร่วม” อย่างหนึ่ง ไม่ต่างไป
จากการได้เข้าไปชมเชียร์เกมการแข่งขันฟุตบอลในสนามหรือตามผับบาร์ ท่ีมีเพ่ือนฝูง 
ร่วมดื่มกิน และเชียร์เกมการแข่งขันผ่านจอโทรทัศน์ ไม่มีใครดูเกมการแข่งขัน
ฟุตบอลอยู่ในห้องคนเดียวแล้วจะสนุก ในทำานองเดียวกันกับการเล่นพนันบอลที่จะ
เล่นได้อย่างสนุกและมีความหมาย (อย่างน้อยสำาหรับกลุ่มผู้ชายที่มีรายได้ระดับกลาง
และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองใหญ่) จะต้องเล่นกับคนรู้จัก ดูบอลกับเพื่อน ดื่มกินกัน 

ในระดับโครงสร้าง สิ่งที่แฟนบอลนักพนันกลุ่มนี้กำาลังพิสูจน์หรือประกอบสร้าง
และแสดงออกซึ่งความเป็นชาย จึงอาจหมายถึงตั้งแต่ ความสามารถในการสืบพันธุ์ 
ความสามารถที่จะกำาหนดชะตาชีวิต และการปกป้องดูแลเสรีภาพของตนเอง (และ
คนที่รัก) ที่อาจแสดงออกมาผ่านอัตลักษณ์ความเป็นชายที่ดิบเถื่อนและความรุนแรง
ทางกายภาพ ในเงื่อนไขเช่นนี้ การเชียร์บอล พนันบอล และดื่มกินกับเพื่อนฝูงในช่วง
สุดสัปดาห์หลังเลิกงาน จึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ความเป็นชายหรือ
การประกอบสร้าง “ชุมชนของผู้ชาย” ในสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์ นั่นเอง

มากไปกว่านั้นพนันบอล การเล่นพนันบอล 
ยังสลับซับซ้อนด้วยเหตุที่ว่าเป็นเรื่องของสื่อ
และการบริโภคสื่อยุคเสรีนิยมใหม่โดยตรง
ผู้เล่นไม่เพียงแต่ต้องติดตามข่าวสาร
ในแวดวงฟุตบอล ทว่าจำ นวนมากยังต้อง
ลงทุนและยินดีที่จะลงทุน
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มุมนักอ่าน

Story : 
วอลรัส

พนันพื้นบ้าน 
ท่ามกลางสายลมแห่งธุรกิจการพนัน

เนื้อหาประกอบด้วย ไก่ชน: จากการละเล่นสู่การพนัน  วัวชน:‘นักสู้’ ใน
ดง ‘นักเลง’บั้งไฟ: จากงานบุญสู่การแข่งขัน  เรือยาว: เมื่อวิถีอนุรักษ์ปะทะกับ
การพนัน  และบ่อนงานศพ: เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้านาย

จุดเด่นของ “พนันพื้นบ้าน” คือการฉายภาพให้เห็นถึงความเป็นมาและ
ความเป็นไปของการพนันที่ดำารงอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ที่กำาลัง
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นธุรกิจการพนัน ตั้งแต่วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ของการพนัน เช่นการชนไก่ จากเดิมเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ 
คนในชุมชนและเกี่ยวพันกับวิถีการเกษตร สู่การเปิดธุรกิจบ่อนการพนันเพื่อ 
หารายได้จากการพนันขันต่อ จนกลายเป็นบ่อนบ้านและบ่อนเมือง เพื่อรองรับ
นักพนันมืออาชีพ หรือกรณีการจุดบั้งไฟ ซึ่งเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญ
ประเพณีตามความเช่ือของชาวอีสาน กลับกลายเป็นการจุดบ้ังไฟเพ่ือการแข่งขัน 
และพัฒนามาเป็นการพนันบั้งไฟเต็มรูปแบบ หรือแม้แต่กรณีของวิถีปฏิบัติเรื่อง
การอยู่เป็นเพื่อนศพ ที่ใช้การพนันเป็นกิจกรรมฆ่าเวลา ในปัจจุบัน กลับกลาย
เป็นว่ามีนายทุนจากภายนอกเข้ามาอาศัยงานศพบังหน้าเพื่อเปิดบ่อน ถึงขั้น
เจรจาต่อรองกับทางเจ้าภาพและวัดเพื่อขยายเวลาตั้งศพให้นานกว่าปรกติ 

จากกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและความสัมพันธ์อันดีของคน 
ในชุมชน การพนันพ้ืนบ้านในปัจจุบันเปล่ียนรูปแบบมาสู่การเป็น ‘ธุรกิจการพนัน’  
ที่ต้องมีระบบการจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อ
ดึงดูดผู้ชมและนักพนัน 

บ่อนพนันพื้นบ้านจึงมีนายทุนเข้ามาบริหารจัดการ มีการลงทุนพัฒนา
บ่อนให้ทันสมัย สะดวกสบาย บ่อนไก่ชนบางแห่งถึงกับมีห้องพนันแบบติดแอร ์
จัดที่นั่งให้นักพนันวีไอพี บริหารจัดการที่เป็นระบบ ตั้งแต่การเก็บค่าเข้าสนาม 
การค้าขายภายในพื้นที่บ่อนที่มีอาหารการกินสำาหรับนักพนันหรือผู้ชม อุปกรณ์
สำาหรับการพนัน เช่น สมุดจดและปากกาสำาหรับการต่อรอง หยูกยาหรือ
อาหารเสริมสำาหรับสัตว์ที่มาชนในบ่อน และธุรกิจรับฝากรถ เป็นต้น รูปแบบท่ี

มุมนักอ่านฉบับน้ีขอแนะนำ หนังสือ “พนันพ้ืนบ้าน : การ 
รุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน” พ็อคเก็ตบุ๊คเล่ม
เล็กๆ ที่ร้อยเรียงขึ้นจากชุดโครงการวิจัยการพนันที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุน
โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-
2556
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เปล่ียนแปลงไปน้ี ก็เพ่ือรองรับให้การ
พนันพ้ืนบ้านดังกล่าวมีลักษณะของ
การเป็น ‘การพนันสมัยใหม่’ ที่ต่อ
เนื่องและเข้มข้นมากขึ้น สามารถ
จัดพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
แหล่งรายได้ให้แก่นักธุรกิจการพนัน
อย่างเป็นกอบเป็นกำา

นอกจากนี้  หนังสือ “พนัน
พื้นบ้าน” ยังอธิบายให้เห็นความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจท่ีดำารงอยู่ใน 
การพนัน เช่นกรณีพนันวัวชน ซ่ึง
เก่ียวพันอย่างแน่นแฟ้นกับการเมือง
ทั้งระดับท้องถิ่นและโยงไปถึงระดับ
ชาติ เจ้าของบ่อนวัวชนอกจากจะ 
มีสถานะเป็นนักธุรกิจการพนันแล้ว ยังเป็นผู้มีอิทธิพลมีบารมี และมีความเป็น 
‘นักเลง’  

การชนวัวเองก็เป็นกิจกรรมที่เผยโครงสร้างทางชนชั้น ดังคำากล่าวที่ว่า 
“วัวเท่ากัน คนเท่ากัน เงินเท่ากัน” การจัดชนวัวจึงไม่ใช่กิจกรรมที่ใครก็ได้ที่มี
เงินสามารถทำาได้ หากแต่เป็นกิจกรรมที่วางอยู่บนโครงสร้างสถานะทางสังคม 
การชนวัวและบ่อนชนวัวสามารถยกระดับบุคคลให้กลายเป็นชนช้ันนำาในสังคมได้ 

สำาหรับผู้ที่สนใจการพนันพื้นบ้านในแง่มุมของวัฒนธรรมท้องถิ่น หนังสือ
เล่มนี้ก็ยังอธิบายให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมาแต่โบราณ เช่น
ภูมิปัญญาการคัดเลือกไก่ชนหรือวัวชน การเลี้ยงดู พัฒนาพันธุ์ เทคนิควิธีใน
การสร้างความได้เปรียบ หรือภูมิคิดประดิษฐ์ค้นการทำาบั้งไฟ การประยุกต ์
นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาบั้งไฟ กติกา ข้อตกลง ธรรมเนียม
ปฏิบัติ วิธีการแข่งขัน การเล่นพนันในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเกร็ดความเชื่อเรื่อง
โชคลางต่างๆ ที่มีอยู่ในการพนันพื้นบ้าน เป็นต้น  

หนังสือ พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน จึงเหมาะ
แก่ผู้ที่สนใจการพนัน ทั้งในแง่ของวิถีชุมชนวิถีวัฒนธรรมและในแง่พัฒนาการ
ของธุรกิจการพนันพื้นบ้านสมัยใหม่ เป็นงานที่อ่านง่าย ให้ภาพและตีแผ่ให้เห็น
ถึงพื้นที่สีเทาของการพนันที่ดำารงอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ฟรี ที่ 
www.gamblingstudy-th.org 
“การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ซึ่งดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง ถูก

ขยายความมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ มีผลให้ธุรกิจการพนันมีการเติบโตและขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ   
สุดท้าย การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินจึงถูกแทรกแซงด้วยธุรกิจการพนัน”
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คลิก
Story : 

แบดบอย

ตอนเข้าคิวรอลงสนาม อยู่ๆ ไอ้เบสก็เปรยว่า “เฮ้ย วันหลัง
พวกเราไปลองไตรโกลกันมั๊ย”

“ไตรโกลอะไรวะ” หลายคนสงสัย
“ตรงสยามไง มึงไม่รู้เหรอ ได้ยินว่าหนุก” ไอ้เบสเฉลย และบอกด้วยว่า “ของ

ไทยนะโว้ย สนามแบบใหม่ คนไทยคิด” 
ผมหยิบมือถือมาเปิด “ไตรโกล” ได้คำาตอบจาก HereiLike ว่า มันคือการเล่น

ฟุตบอลแบบใหม่ สนามเป็นรูปสามเหลี่ยม เตะกัน 3 ทีม แข่ง 3 ช่วง ช่วงละ 8 นาที 
ทีมที่เสียประตูถูกหัก 1 คะแนนทีมที่ยิงเข้ากับอีกทีมได้ทีมละ 1 คะแนน ตอนจบทีมที่
ได้คะแนนสูงสุดชนะ

ยุคนี้ คนเมืองที่รักฟุตบอลอย่างพวกเรา พวกหนึ่งชอบสนามหญ้าเทียม จ่าย
ชั่วโมงละพันกว่าๆ ได้เตะสนามมาตรฐาน มีอุปกรณ์ครบ แถมสิ่งอำานวยความสะดวก
เพียบ ถือว่าคุ้ม อีกพวกเตะในสนามฟุตซอลที่โรงเรียน หรือไม่ก็ใช้พื้นที่ใต้ทางด่วน 
บางทีรอคิวกันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เตะสักนัด แต่พวกเราก็มีความสุขกับการเตะบอลได้
เหมือนกัน ไม่เหมือนผู้ใหญ่บางพวกที่ใช้กีฬาเป็นข้ออ้าง หาเรื่องเลี้ยงกันตลอด

อย่างปีที่แล้ว ตอนไปบ้านไอ้ต้นที่ต่างจังหวัด พอดีมีแข่ง “กีฬาต้านยาเสพติด” 
ไอ้ต้นชวนผมลงแข่งให้ทีมหมู่บ้าน สนามเพิ่งลงหญ้าใหม่ ลูกฟุตบอลใหม่ ของใน
สนามดูใหม่หมด ผมนึกว่าเค้าเพิ่งทำาสนามเสร็จ จนไอ้ต้นมันบอก “สนามที่นี่เค้าใช ้
ปีละครั้ง ก่อนแข่งต้องทำาใหม่หมด ไม่งั้นในสนามเต็มไปด้วยไม้เสียบลูกชิ้น นักบอล
ล้มที ขาเป็นรูแน่ ฮ่า..ฮ่า..” 

และที่เด็ดสุด พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเตรียมฉลองเพียบ เค้าไม่สนว่าบอลจะแพ้หรือ
ชนะ เค้าถือว่ามีงานต้องมีเลี้ยง และสนามที่ใช้จัดเลี้ยงก็คือ สนามฟุตบอล

สนามร้าง

ทันเกม
23

ทันเกม 
22
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ผมเสียดายสนาม ตอนไอ้ต้นบอกว่า “เป็นงี้ทุกปี จบกีฬาต้านยาเสพติด สนามบอล
ก็ถูกทิ้งร้าง กลายเป็นที่จัดเลี้ยงประจำาหมู่บ้าน จนถึงปีหน้า ได้งบมาใหม่ ก็ทำาสนาม
ใหม่ เฮ้อ..”

พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรู้ไหม คนรักฟุตบอลอย่างพวกเรา ต้องรอคิวสนาม ต้อง
จ่ายเงินเช่าสนามเตะ ได้เหงื่อจากสนามแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่น สนามบอลเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ ใช้มันให้ถูกวิธี ไม่ใช่มีไว้แข่งกีฬาปีละหน หรือเอาไว้เป็นเครื่องมือเล่นพนัน 
หรือคิดแต่จะเอางบมาเผาให้หมดไปแบบปีต่อปี
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"It's a game before a product, 
a sport before a market, 

a show before a business."

มันคือเกมที่มากอนสินคา 
คือกีฬาที่มากอนการตลาด 
คือการแสดงที่มีกอนธุรกิจ 

มิเชล พลาตินี่ 
ประธานยูฟา 

(UEFA - Union of European Football Associations)

ปที่ 3 ฉบับที่ 11 ตุลาคม 2557

คอบอล พนันบอล

ฟุตบอลโลก 
เชียรบอลแถมพนัน

ผลกระทบที่คาดไมถึง

ชุมชนคนจริง 
ชุมชนคนรักฟุตบอล

บี บางปะกง 
คอลัมนิสตสายเลือด
บอลไทยขนานแท

สนามฟุตบอล 
พื้นที่สรางสรรค
ที่ยังขาดแคลน

"การพนันกำลังตามธุรกิจกีฬาฟุตบอลไปติดๆ..."
นายเจิด
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