ั บอล’
เจาะ ‘แฟนบอล - พนน

ของวงการมวยไทย

และการพนน
ั ในประเทศไทย

คุยกันก่อน

เทียนวรรณ (พ.ศ.2385-2458) เคยพูดไว้ว่า “การพนันเป็นความ
หวังของคนจน แต่เป็นกีฬาของคนรวย” ยิ่งยุคนี้ ที่ธุรกิจกีฬามาแรง
โดยมีการพนันเป็นเงามืด คำ�พูดของเทียนวรรณยิ่งชัดเจนลํ้าสมัย

เรื่องเด่นของ ทันเกมฉบับนี้ ว่าด้วยเรื่องกีฬากับการพนัน เปิดประเด็น
ด้วย “คนกีฬาห้ามพนัน” บอกเล่าเรื่องราววงการกีฬาสากลที่ต้องพยายาม
สร้างเส้นแบ่งให้ชัดเจน ให้การแข่งขันมีความเป็นธรรม ไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และไม่ให้การพนันเข้ามาเบีย่ งเบนผลการแข่งขัน เพราะในต่างประเทศ
ธุรกิจกีฬาใหญ่มากและเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่นๆ ต่อเนื่องมากมาย ธุรกิจพนัน
เป็นเพียงส่วนสีสันและช่วยให้ธุรกิจกีฬาขยายตัว จึงเกิดการสร้างกฎกติกาให้
กีฬากับพนันเติบโตควบคูก่ นั ไป ซึง่ “เจาะ ‘แฟนบอล’ กับ ‘บิก๊ จ๊ะ’ สาธิต กรีกลุ ”
ได้ขยายความให้เห็นชัดเจน ว่าต่างประเทศกับไทยนั้นแตกต่างกันในระดับ
จิตสำ�นึก เขาเล่นพนันกันพอหอมปากหอมคอ ส่วนเราเล่นพนันกันเอาเป็น
เอาตาย
แม้ประเทศไทยจะเดินตามสากล แต่การละเล่นกับการพนันเป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย ทอยกอง กัดปลา ตีไก่ ฯลฯ คำ�ว่า “พนันกันไหม”
ติดปากคนไทย เพียงแต่สิ่งนี้ในสมัยก่อนเป็นเพียงนิสัยรักสนุก ใครเป็นนักเลง
พนันกลับถูกรังเกียจจากสังคมไทยเพราะถือเป็นอบายมุข จิตสำ�นึกที่เปลี่ยน
ไปของสังคมไทยเริ่มที่ การแข่งม้า กีฬาของพระราชา ซึ่งมีในสมัยรัชกาลที่ 6
และยังคงเป็นโยงใยเครือข่ายสายอำ�นาจจนถึงทุกวันนี้ ซึ่ง “ม้าแข่ง เครือข่าย
อำ�นาจ และการพนันในประเทศไทย” จะเปิดเผยความเป็นมาในเรื่องนี้ ส่วน
อีกมุมหนึ่ง “ไชยา” ภาพยนตร์สะท้อนความเป็นจริงของวงการมวยไทย ได้
ตีแผ่วงจรอุบาทว์ของวงการมวยไทยอย่างถึงราก
จากอดีตกลับมายังปัจจุบัน วงการกีฬาไทยขยายตัว บางพื้นที่กลาย
เป็นวิถีการพัฒนาจังหวัด เช่นที่บุรีรัมย์ ซึ่งทำ�ให้จังหวัดอื่นๆ และวงการกีฬา
อาชีพพากันคึกคัก การพนันยิ่งขยายตัว แม้แต่สิ่งที่กฎหมายไทยไม่ยอมรับเช่น
การพนันออนไลน์ ก็ยังขยายตัวทวีคูณ ทุกเทคโนโลยี ทุกช่องทาง การพนัน
ได้แทรกเข้าไป จึงเกิดงานศึกษาวิจัยสร้างชุดเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ไทยจะรู้เท่าทันการพนัน โดยหวังว่าคนรุ่นต่อไปจะมีความสุขกับการกีฬาโดยมี
ภูมิคุ้มกันการพนันด้วย ซึ่งเราก็คงได้แต่...หวัง
กัญญา ลีลาลัย
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เรื่องเด่นในฉบับ

CGS TEAM

คนกีฬา

น
ั
น
พ
ห้าม
กีฬากับการพนันไม่ใช่ของ
ที่เกิดมาคู่กัน กีฬาเล่นแล้ว
ได้เหงื่อ ได้สุขภาพที่ดี การ
พนันเล่นแล้วเครียด สุขภาพ
ย่ำ�แย่ ยิ่งกว่านั้น หากนักกีฬา
หมกมุ่นกับการพนัน อาจจะ
ส่งผลกระทบทั้งกับตัวนักกีฬา
และเกมการแข่งขัน

การล็อกสกอร์ ล็อกผลการแข่งขัน เพื่อผลทาง
การพนันหรือผลด้านอื่นๆ อาจทำ�ได้โดยการจ้าง
นักกีฬา สตาฟฟ์โค้ช ผู้จัดการทีม กรรมการ ฯลฯ
เป็นปัญหาใหญ่ที่วงการกีฬาต้องการหยุด...หยุด
การคอรัปชั่นที่เป็นเสมือนมะเร็งร้ายทำ�ลายวงการกีฬา

การห้ามนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬายุ่งเกี่ยวกับการ
พนันจึงกลายเป็นข้อห้ามสำ�คัญ บางประเทศมีกฎหมายห้าม สหพันธ์/
สมาคมกีฬาบางประเภทกำ�หนดเป็นกฎระเบียบ รวมถึงสนับสนุนให้เกิด
หน่วยงานเฝ้าระวังการทุจริต โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนคือ การปรับ การแบนแบบมีระยะเวลากำ�หนด และการ
แบนตลอดชีวิต โทษเหล่านี้ถือเป็นโทษที่รุนแรงกว่าการทำ�ผิดกฎกติกาใน
สนามแบบเทียบกันไม่ได้
ทันเกม
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เป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมาย “ห้ามนักกีฬาเกี่ยวข้องกับการ
พนันและการโฆษณาการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือ
สมัครเล่น” ชื่อ Professional and Amateur Sports Protection Act 1992 โดย
สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ให้เหตุผลในการออกกฎหมายไว้ 3 ประการคือ
1. เพื่อให้เกิดการควบคุมการดำ�เนินการของรัฐเกี่ยวกับการพนันที่เกี่ยวกับกีฬา
2. เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและความดีงามของการกีฬา
3. เพื่อลดการแพร่กระจายของการพนันในหมู่เด็กและเยาวชนของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้กลับยกเว้นการบังคับใช้ใน 4 รัฐ ได้แก่ โอเรกอน
เดลารแวร์ มอนแตน่า และเนวาดา (ซึ่งมีเมืองที่ส�ำ คัญสำ�หรับอุตสาหกรรมการ
พนันคือ ลาสเวกัส)
สหรัฐอเมริกา

Bas
ket
ball

NBA (National
Basketball Association) ถือเป็น
ลีกการแข่งขันบาสเก็ตบอลอาชีพ
โด่งดังที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ
(สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) เป็นลีก
กีฬาอาชีพแรกที่มีโค้ชหลักเป็นคนผิว
ดำ� และมีนักบาสชั้นนำ�ของโลกเล่นอยู่
เป็นจำ�นวนมาก
NBA กำ�หนดกฎกติกาและระเบียบต่างๆ ใน Constitution and By-laws of
The National Basketball Association ระบุ “ห้ามมิให้นักบาสเก็ตบอลเล่นพนัน
ทายผลการแข่งขันบาส NBA” รวมถึงห้ามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นกรรมการ
และสมาชิกของ NBA ด้วย การควบคุมสองระดับ (คือกฎหมายสหรัฐฯ และ
กฎกติกาของ NBA) น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้คนเชื่อว่า NBA เป็นแฟร์เกม
ไม่มีการล็อกผลการแข่งขัน
บาสเก็ตบอล

ทันเกม
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สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ สมาคมเทนนิสอาชีพชาย สมาคมเทนนิส
อาชีพหญิง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม ได้ร่วมกันก่อตั้ง
TIU (Tennis Integrity Unit) เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดหลักปฏิบัติ หรือ Code of conduct
ที่เข้มงวดต่อนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเทนนิสทุกฝ่าย “ห้ามยุ่งเกี่ยว
กับการพนันเทนนิสโดยเด็ดขาด”
TIU เป็นที่รู้จักทั่วโลกเมื่อสั่งลงโทษแบน 18 เดือน และปรับ 175,000 บาท นัก
เทนนิสชาวไทย จตุพร ณ ลำ�พูน หลังตรวจพบว่ามีชื่อลงทะเบียนแทงพนันการแข่งขัน
เทนนิสออนไลน์ แม้จะแทงพนันเพียงไม่กี่ครั้งและอาจไม่ได้พนันในรายการที่ตนเอง
แข่งขัน
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีกของอังกฤษ เป็นลีกการแข่งขันฟุตบอลเก่าแก่และคนไทย
นิยมเล่นพนันมากที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ สมาคมฟุตบอลอังกฤษ ตระหนักถึงความ
เลวร้ายของการพนันและพยายามปกป้องฟุตบอลจากธุรกิจการพนัน โดยกฎระเบียบ
ของสมาคมชื่อ Rules of the Association 2015-2016 กำ�หนดเรื่องการห้ามเล่นพนัน
ไว้อย่างชัดเจน เรียกว่า Betting Rules ระบุว่า “ห้ามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคม
เช่น นักฟุตบอล ผู้จัดการทีม กรรมการ สตาฟฟ์โค้ช ฯลฯ เล่นการพนันฟุตบอลโดย
เด็ดขาด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการบอกข้อมูลการซื้อขายนักเตะให้
บุคคลภายนอกทราบ”
เทนนิส

Tennis
ทันเกม
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Foot
ball
สิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าการห้ามนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ยุ่งกับ
การพนันฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศคือ คำ�ขวัญบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “ไม่เล่น
การพนัน” ของสมาคมฯ ที่ว่า “Your Reputation, Your Responsibility, Your Career”
แปลเป็นไทยได้ว่า “มันคือ ‘เกียรติ’ ‘ความรับผิดชอบ’ และ ‘อาชีพ’ ของคุณ”
ยิ่งกว่านั้น ยูฟ่า หรือ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรป (UEFA - Union of European
Football Associations) ได้ร่วมมือกับ “บริษัทสปอร์ตเรดาร์” พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ข้อมูลทางการพนันและตรวจปัญหาการล็อคผลกีฬา โดยสปอร์ตเรดาร์มีสำ�นักงานสาขา
นับร้อยแห่งทั่วโลก ครอบคลุมทุกภูมิภาค มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย
แม้สปอร์ตเรดาร์จะมีธุรกิจหลักคือ การขายข้อมูลทุกประเภท ทุกชนิด ของทุก
กีฬาทั่วโลก และยํ้าว่า “พวกเขาไม่ได้มีหน้าที่จับกุมผู้กระทำ�ผิดหรือผู้ล้มบอล แต่มีหน้า
ที่นำ�เสนอข้อมูลที่ได้รับมาให้กับองค์กรที่รับผิดชอบ” แต่ก็เป็นข่าวดังเมื่อสปอร์ตเรดาร์
ตรวจพบความผิดปกติในเกมการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์ 2015 ระหว่าง ติมอร์เลสเตกับ
มาเลเซีย จึงส่งเรื่องให้เจ้าภาพเพื่อส่งต่อให้กับสำ�นักงานสืบสวนการกระทำ�ทุจริตของ
ประเทศสิงคโปร์ จนนำ�ไปสู่การจับกุมผู้ว่าจ้างล้มบอลชาวสิงคโปร์ ราเจนดราน อาร์
คูรูซามี พร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิด ทั้งผู้จัดการทีมและอดีตนักเตะของติมอร์
ทันเกม
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อดีตนักเตะทีมชาติไทยที่ผันตัวเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล
ทีมชาติไทย ‘ซิโก้’ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มี 4 วินัยกฎเหล็ก “ขอให้นักเตะทุกคน
ร่วมกันปฏิบัติเคร่งครัด คือ ห้ามดื่มเหล้า ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามหนีเที่ยว และ ห้ามเล่น
การพนัน เพราะมันไม่ดีกับการเป็นนักกีฬา” และบอกว่าด้วย “ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้...
ในการแข่งขันรายการต่อไป หากไม่มีชื่อติดทีมชาติก็จะมาว่ากันไม่ได้”
บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้ว่าจ้างบริษัทสปอร์ตเรดาร์ เข้ามาตรวจสอบการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกอาชีพเมืองไทย ทั้งไทยพรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 ดิวิชั่น 2 รวมถึงรายการอื่นๆ
ในประเทศไทย ว่าคู่ใดเข้าข่ายน่าสงสัยเรื่องการล้มบอลหรือล็อกผลการแข่งขัน
พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้ความสำ�คัญกับปัญหา “การล้มกีฬา” โดยให้
นิยามความหมายว่า “การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้ หรือโดยกระทําการหรือไม่
กระทําการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬา
อาชีพโดยสมยอมกันเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า” และ
กำ�หนดโทษผู้ฝ่าฝืนเป็นโทษอาญา ดังนี้
ประเทศไทย

มาตรา

64
มาตรา

65
มาตรา

66

มาตรา

67

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่
นักกีฬาอาชีพ หรือผู้อื่น เพื่อ
จูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระทําการ
ล้มกีฬา

ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับ 200,000-500,000
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้
มีการกระทําการล้มกีฬา

ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับ 200,000-500,000
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แก่ผู้ตัดสินหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจ
ให้ผู้ตัดสินทําหน้าที่ตัดสินไม่
เป็นไปตามระเบียบหรือกติกา
การแข่งขัน หรือทําหน้าที่ตัดสิน
อย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม

ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับ 200,000-500,000
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ผู้ตัดสินใดเรียก รับ หรือยอมจะ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดสําหรับตนเอง หรือผู้อื่น เพื่อ
ทําหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน
หรือทําหน้าที่ตัดสินอย่าง ไม่ถูก
ต้องเที่ยงธรรม

ต้องระวางโทษจำ�คุก 1-10 ปี
หรือปรับ 300,000-600,000
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ทว่าการไล่จับคนทำ�ผิด การมีกฎระเบียบและกฎหมายเคร่งครัด ย่อมไม่มี
ทางจัดการปัญหาได้เต็มร้อย ถ้าต้องการให้ การล้มกีฬา ล็อกผลการแข่งขัน
มะเร็งร้ายทำ�ลายวงการกีฬาหมดไป ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผลักดันให้ “คนวงการ
กีฬาเลิกยุ่งเกี่ยวกับการพนัน”
ทันเกม
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เฮลิคอน

สรรหามาเล่า

กีฬา กีฬา ... เป็นยาวิเศษ
แม้การพนันจะมีมานานในสังคมไทย แต่กระแสการพนันทายผลกีฬา
อย่างเอิกเกริกถือเป็นเรื่องใหม่ ธุรกิจการพนันทายผลกีฬาเพิ่งขยาย
ตัวแบบก้าวกระโดดในช่วง 10-20 ปีมานี้ การเติบโตของทุน-ธุรกิจการ
พนันได้บดบังส่วนที่ดีที่สุดของกีฬา นั่นคือ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” มัน
ทำ�ให้นักกีฬาต้อง “รู้ชนะ” ซึ่งหมายถึงรายได้ เงินอัดฉีด และอะไรอีก
มากมาย และบางครั้งบางคนก็ยินดี “รู้แพ้” เพราะถูกจ้าง เนื่องจาก
มีผู้จ่ายเงินเพื่อ “ล็อกผลการแข่งขัน”

ทุน-ธุรกิจการพนันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้สิ่งวิเศษสุดของกีฬาเลือนหายไป มันทำ�ให้
หลายคนเริ่มสงสัยว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ” ได้อย่างไร
ถึงเวลาที่สังคมไทยต้องรื้อฟื้นคุณค่าของกีฬา ซึ่งถูกรวบรวมไว้อย่างครบครันในเพลง
“กราวกีฬา” ประพันธ์ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2437 คำ�ร้องโดย ครูเทพ (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
หรือ สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ทำ�นองโดย นารถ ถาวรบุตร ดังนี้
พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ		
คราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ		

เชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อ
คราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทน (สร้อย)

อึม อึม อึม อึม กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ... ฮ้าไฮ้ ฮ้าไฮ้
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำ�คนให้เป็นคน
ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากล ตะละล้า
ร่างกายกำ�ยำ�ลํ้าเลิศ		
แข็งแรงทรหดอดทน		

กล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน
ว่องไวไม่ย่นระย่อใคร (สร้อย)

ใจคอมั่นคงทรงศักดิ		
์
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย			

รู้จักทีหนีทีไล่
ไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง (สร้อย)

ไม่ชอบเอาเปรียบเทียบแข่งขัน
มัวส่วนตัวเบื่อเหลือกำ�ลัง		

สู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลัง
เกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว (สร้อย)

เล่นรวมกำ�ลังกันทั้งพวก		
ไม่ว่างานหรือเล่นเป็นไม่กลัว

เอาชัยสะดวกมิใช่ชั่ว
ร่วมมือกันทั่วก็ไชโยฯ (สร้อย)

ทันเกม
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สัมภาษณ์พิเศษ

เจาะ

‘แฟนบอล - พนันบอล’
กับ ‘บิ๊กจ๊ะ’ สาธิต กรีกุล

สาธิต กรีกลุ เจ้าของนาม ‘บิก
๊ จ๊ะ’ กับหนวดงามๆ และการแต่งตัว
ทีม
่ ส
ี ส
ี น
ั เป็นทัง้ คอลัมนิสต์ในสตาร์ซอคเก้อร์รายวัน ผูป
้ ระกาศข่าว
กีฬาและผูบ
้ รรยายการแข่งขันฟุตบอลทางไทยทีวส
ี ี ช่อง 3 และ
เป็นพิธีกรรายการกีฬาทางโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงงานแถลงข่าว
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาหลายรายการ

นอกจากงานอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬา บิ๊กจ๊ะยังเป็นแฟนผี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
และเคยมีโอกาสไปเป็นนักข่าวประจำ�ที่อังกฤษ 2 ปี การได้โอกาสพูดคุยกับ ‘บิ๊กจ๊ะ’
ถึง ‘แฟนบอล - พนันบอล’ เจาะให้เห็นว่า วงการฟุตบอลและแฟนบอลล้วนต้องทำ�
แบบ ‘มืออาชีพ’ และการแก้ไขปัญหาการพนันบอลต้องแก้ไขด้วยการสร้างจิตสำ�นึก
รู้ว่าอะไรควรทำ� อะไรไม่ควรทำ�
ทันเกม
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’

คนไทยชอบฟุตบอล เมื่อเทียบกับคนอังกฤษ
เหมือนหรือต่างกันตรงไหน

ฟุตบอลเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนอังกฤษมา 100 กว่าปีแล้ว ฟุตบอลของอังกฤษเป็น
ฟุตบอลอาชีพมายาวนานมาก การเป็นแฟนฟุตบอลและการดูฟุตบอลของเขาก็มีมา
ยาวนานเช่นกัน คนอังกฤษจะดูและเชียร์ฟุตบอลในลักษณะที่ว่า ใครอยู่เมืองไหนก็จะ
เป็นแฟนทีมเมืองนั้น ถ้ามีทีมรักทีมโปรดแล้วก็แทบจะไม่เปลี่ยนไปเชียร์ทีมอื่น แต่อาจ
จะมีกรณีเพิ่มทีมเชียร์เข้าไป
สำ�หรับของไทยเรา รัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้นมา ปีนี้สมาคม
ฟุตบอลจะมีอายุครบ 100 ปี แต่วงการฟุตบอลหรือการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเราเป็น
ระดับสมัครเล่นมายาวนานมาก เพิ่งจะปรับเป็นระบบอาชีพในช่วง 10 กว่าปีหลังมานี้
เอง แต่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะสโมสรต้องปรับตัวเอง ตรงจุดนี้เลยทำ�ให้แฟนฟุตบอล
ยังไม่มีความเป็นแฟนบอลอาชีพพอ คือไม่ใช่ว่าไม่ตั้งอกตั้งใจดูนะ คำ�ว่าแฟนบอลอาชีพ
ต้องมีกฎกติกา มีกรอบ
แฟนบอลของอังกฤษก็ด่ากรรมการ ด่าทีมตัวเองที่เล่นไม่ดี หรือด่าฝั่งตรงกันข้าม
แต่เขารู้ขอบเขตว่าได้ประมาณไหน แค่ไหน เมื่อไหร่ที่เกินขอบเขตก็จะโดนบทลงโทษ
บางคนโดนแบนห้ามเข้าสนามบอลตลอดชีวิตก็มีนะ เขามีบทลงโทษขนาดนั้นเพราะ
เขาคำ�นึงถึงว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันส่งผลเสียหายต่อสโมสร ทั้งชื่อเสียงและภาพ
ลักษณ์ และสโมสรก็โดนปรับด้วย แต่ของบ้านเรา พอเกิดเรื่องแล้วลงโทษตามกฎ ทีม
ฟุตบอลก็จะโวยว่าลงโทษหนัก บางทีต้องอะลุ่มอล่วย บางทีต้องลดหย่อนผ่อนโทษลง
มา มันสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎระเบียบในบ้านเรา อย่าว่าแต่กฎเรื่องฟุตบอลเลย
กฎหมายก็คล้ายๆ กัน มันเลยทำ�ให้การปรับตัวไปสู่ฟุตบอลอาชีพของไทยมีปัญหา คือ
กฎระเบียบที่หย่อนยานมันทำ�ให้คนไม่กลัวที่จะทำ�ความผิด เพราะกฎไม่ศักดิ์สิทธิ์
การเล่นพนันฟุตบอลที่อังกฤษเป็นอย่างไร
มันส่งผลกระทบต่อกีฬาฟุตบอลไหม

อังกฤษมีบริษัทรับแทงพนันอย่างถูกกฎหมายมานาน และไม่ได้รับแทงพนันฟุตบอล
อย่างเดียวนะ เขา bet ได้ทุกเรื่อง แล้วแต่จะตั้งราคา แต่ไม่เคยมีเรื่อง คนอังกฤษเขา
เล่นกันพอหอมปากหอมคอ เช่นเวลาไปดูบอลก็ขอลุ้นหน่อย แทง 5 ปอนด์ 10 ปอนด์
เหมือนเป็นส่วนเสริมที่นอกเหนือไปจากค่าตั๋ว ค่าอาหาร ค่าเสื้อ และค่าของที่ระลึกของ
สโมสร เขาจะไม่แทงเยอะแบบบ้านเรา เขาไม่เคยมีข่าวว่าคนติดพนันแล้วไปก่อเรื่องก่อ
ราว จี้ปล้น อะไรก็ตาม แตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเรา หรืออาจจะ
พูดว่าแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับคนไทย คนอังกฤษหรือบริษัทพูลอังกฤษ
จะงงกับคนไทย งงว่า เฮ้ย..คุณจะทุ่มเล่นพนันอะไรกันสุดชีวิตขนาดนี้ คุณเล่นพนันกันที
หนึ่งเป็นจำ�นวนมหาศาล
ตรงนี้ ผมว่าต้องแก้ที่จิตสำ�นึกคนไทยเท่านั้น พูดง่ายๆ คือ มูลเหตุของการเกิด
ปัญหาการพนันและปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ผมขอใช้คำ�ว่า คนไทยเราจำ�นวนไม่น้อย
ขาดจิตสำ�นึก ขาดสามัญสำ�นึก คือคนเราถ้าไม่รู้ว่าสิ่งสามัญที่เราควรจะต้องทำ�คืออะไร
ชีวิตหลังจากนั้นลำ�บาก
ทันเกม
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แปลว่า การพนันฟุตบอลถูกหรือไม่ถูกกฎหมายไม่ใช่
เรื่องสำ�คัญ เรื่องสำ�คัญคือสามัญสำ�นึกของผู้คน

ถ้าพูดถึงเรื่องการพนัน ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดที่จะต้องคิดว่าถูกหรือ
ผิดกฎหมายถ้าเทียบกับเรื่องจิตสำ�นึกของคนไทย คือคนไทยหลายๆ คนรักความสบาย
ไม่อยากลำ�บาก อยากรวยเร็ว ไม่อยากเหนื่อย อยากลงทุนน้อย อยากได้เงินเยอะ ตราบ
ใดที่ยังแก้เรื่องจิตสำ�นึกไม่ได้ มันก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมา มันเหมือนเราคุยกันไม่ถูกเรื่อง
และจะเป็นที่ถกเถียงกันไปตลอด เช่น ทำ�ไมแทงม้าได้ไม่ผิดกฎหมาย ทำ�ไมแทงมวยที่
สนามมวยได้แต่แทงมวยตู้ไม่ได้ กฎหมายบ้านเรามันไม่มีมาตรฐาน ก็เลยทำ�ให้เถียงกัน
ไม่รู้จบ
ถ้าถามว่า “เมืองไทยควรจะเปิดให้เป็นการพนันอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่า” ผม
บอกตามตรงว่า มันก็ไม่มีอะไรที่จะระบุได้ 100% แม้ว่าการพนันผิดกฎหมาย ก็มีการ
แอบเล่น มีปัญหาอื่นๆ ต่อเนื่องอยู่ตลอด มันก็ย้อนมาที่เรื่องสังคมบ้านเรา ถ้าจะจับ
จริงๆ ก็จับกันได้ รู้กันอยู่ทั้งนั้นว่าบ่อนอยู่ตรงไหน แต่เราใช้วิธีที่ว่าวันดีคืนดีไปกวาดล้าง
กันสักทีหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นบ่อนก็กลับมาอีก ผมว่ากฎหลายๆ อย่างในบ้านเรามันไม่
ได้มีมาตรฐานเดียว ลอตเตอรี่ก็ดี อะไรที่รัฐขายเอง ผูกขาดเอง และรัฐได้รายได้ ไม่ผิด
แต่ถ้ารัฐไม่ได้รายได้ ผิด ก็เลยมีคนพูดว่าเอาการพนันให้ถูกกฎหมายไปสิ เงินจะได้เข้า
รัฐ
มูลเหตุของการเกิดปัญหาการพนัน
และปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา ผมขอใช้คำ�ว่า
คนไทยเราจำ�นวนไม่น้อยขาดจิตสำ�นึก
ขาดสามัญสำ�นึก คือคนเราถ้าไม่รู้ว่า
สิ่งสามัญที่เราควรจะต้องทำ�คืออะไร
ชีวิตหลังจากนั้นลำ�บาก
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ผมว่ากฎหลายๆ อย่างในบ้านเรามันไม่ได้มีมาตรฐาน
เดียว ลอตเตอรี่ก็ดี อะไรที่รัฐขายเอง ผูกขาดเอง และ
รัฐได้รายได้ ไม่ผิด แต่ถ้ารัฐไม่ได้รายได้ ผิด ก็เลยมี
คนพูดว่าเอาการพนันให้ถูกกฎหมายไปสิ เงินจะได้เข้ารัฐ

ประเทศเราเต็มไปด้วยข้อยกเว้น เป็นปัญหาทั้งระบบ

จริงๆ ผมไม่ได้แอนตี้อะไรนะ ผมมองว่า ตราบใดที่เรายังให้คำ�ตอบที่แท้จริงไม่ได้
ว่าทำ�ไมอันนี้ถูก ทำ�ไมอันนี้ไม่ถูก ทำ�ไมเป็น 2 มาตรฐาน แล้วมันจะไปตอบใครเขาได้
ที่อังกฤษห้ามเยาวชนเล่นพนัน อายุตํ่ากว่าที่กำ�หนดห้ามเข้าร้านพนัน ผมก็ไม่เคย
เจอเหตุการณ์ที่เด็กหรือเยาวชนเข้าไปเล่นพนันนะ ผมถึงบอกว่ากฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์
ทำ�ให้คนที่นั่นไม่กล้า เพราะเวลาโดนจะโดนหนักมาก มันไม่คุ้ม แต่บ้านเราปล่อยปละ
ละเลย สิ่งที่ผมมองว่าเป็นปัญหาอยู่ตลอดก็คือเรื่องที่เรามี 2-3-4 มาตรฐาน มันแก้ยาก
มันเชื่อมโยงไปทุกเรื่อง มันต้องเริ่มปลูกจิตสำ�นึกกันตั้งแต่เด็ก คือมันจะไม่เกิดปัญหา
ถ้าเยาวชนในประเทศมีจิตสำ�นึก รู้ว่าอะไรควรทำ� อะไรไม่ควรทำ� อย่างเยาวชนอังกฤษ
พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องเล่นการพนัน มันต่างกับความคิดของเด็กบ้านเรา ผมเชื่อว่าถ้า
ไม่แก้จากตรงนี้ มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด มันจะแก้ไม่ได้
ภายใต้สิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน เราจะสร้างจิตสำ�นึก
สร้างพลังบวกได้อย่างไร

มันต้องใช้เวลา พ่อแม่ โรงเรียน ต้องช่วยกัน ต้องใช้ความอดทนที่จะสร้างพื้นฐาน
ขึ้นมา แล้วต่อไปก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
การหันมาสนใจกีฬาก็ช่วยได้ เพราะกีฬาสอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สอนให้รู้จัก
การมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา เมื่อเด็กรู้ตัวว่าชอบกีฬา สนใจฟุตบอล หรือรู้ตัวว่าสนใจดนตรี
ก็ตาม เด็กก็จะไม่ไปยุ่งกับอบายมุข แต่ตราบใดที่จิตสำ�นึกของสังคมไทยยังคิดสิ่งเหล่านี้
ไม่ได้ ก็แก้ตรงนี้ไม่ได้
ถ้ามองจากส่วนของสื่อมวลชน

ผมทำ�งานด้านนี้มากว่า 30 ปี อย่างแรกสุดที่ผมสามารถพูดได้เต็มที่คือผมไม่เล่น
การพนัน ไม่ชอบการพนัน และไม่สนับสนุนให้ใครเล่นพนัน เพราะผมถือว่าการพนัน
ไม่ใช่สง่ิ จำ�เป็นในชีวติ ของผม และผมก็เชือ่ ว่ามันไม่ใช่สง่ิ จำ�เป็นในชีวิตของใคร สิ่งที่ผมพอ
จะทำ�ได้ ไม่ว่าจะตอนอยู่หน้าจอโทรทัศน์ ทางวิทยุ หรือเขียนคอลัมน์ต่างๆ ถ้ามีโอกาส
ผมก็จะทำ�ให้ทุกคนเห็นว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี และการที่จะทำ�อย่างนี้ได้เราต้องทำ�ออก
มาจากตัวตนของเรา เราต้องทำ�เป็นแบบอย่างให้เขาเห็น สิ่งที่เราพูดและเราเขียนจึงจะ
น่าเชื่อถือ
การเป็นสื่อต้องมีจรรยาบรรณ เราต้องยึดถือและทำ�ในสิ่งที่ถูกที่ควร สื่อ
ไม่ควรเล่นการพนัน เพราะมันทำ�ให้เลือกข้าง พอคุณเล่นพนันมันจะทำ�ให้คุณไม่เป็น
กลาง ในต่างประเทศ สื่อเล่นพนันอาจจะไม่ผิดกฎ แต่ก็อาจจะโดนสังคมต่อว่าและหมด
ความเชื่อถือ ถ้านักฟุตบอลไปเล่นแล้วโดนจับได้จะโดนโทษแบน หมดอนาคตเลยนะ
ทันเกม
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บทความ

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

เด็กและเยาวชน
รู้เท่าทันการพนันอย่างไร...
ด้วย “ชุดการเรียนรู้”
แม้ความเข้าใจถึงความหมายและการตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจาก
“การพนัน” ในสังคมไทยจะยังมีไม่ทั่วถึง และตามยังไม่ทันการแพร่
ระบาดของการพนันเท่าใดนัก แต่ในระดับนานาชาตินั้น มีหลาย
ประเทศให้ความสนใจและดำ�เนินการป้องกันปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
มานับสิบปีแล้ว

เนื่องจากมีข้อมูลและผลการศึกษาจำ�นวนมากที่ตอกยํ้าว่า การพนันก่อให้เกิดผลกระทบ
หลายด้าน และในหลายระดับ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับสังคม
แม้การเล่นไพ่ หรือซื้อล็อตเตอรี่ด้วยจำ�นวนเงินไม่มากนัก อาจจะไม่เป็นปัญหาสำ�หรับผู้ใหญ่
ทั่วไป แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่า... ถ้าการพนันเหล่านี้ไปเกี่ยวข้องกับเด็กเมื่อไหร่...เกิดปัญหา
ขึ้นแน่นอน
เด็กกับการติดพนันเริ่มเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นกว่าที่เราเคยทราบ เพราะความตื่นเต้น
ในการเล่นเสี่ยงเพื่อเงินเพียงไม่กี่บาทสำ�หรับเด็กๆ แล้ว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่
แพร่หลายอยู่ในสังคม

มีผลการศึกษาหลายชิ้นที่ยืนยันว่า ผู้ที่มีปัญหาการพนันอย่างรุนแรง
(Pathological Gamblers) ส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุยังน้อย (9-10 ปี)
และเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันที่ถูกกฎหมายได้ในเกือบทุกรูปแบบ ทั้ง
ที่มีข้อห้ามหรือข้อจำ�กัดตามกฎหมาย ทั้งยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการ
พนันมีอัตรา “สูงกว่า” ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการพนันกว่า 2 เท่า แต่มีอัตราการขอเข้า
รับการช่วยเหลือปัญหาการพนันน้อยกว่าในผู้ใหญ่
ในต่างประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต่างให้ความสนใจใน
การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันตั้งแต่ในวัยเด็ก และเห็นพ้องต้องกันว่า การให้การ
ศึกษาแต่เนิ่นๆ (Early Intervention) ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุม และให้เด็ก
ได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน
ตกเป็นเหยื่อของการพนัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว “โรงเรียน” จึงมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการ
แสดงบทบาทเช่นว่านี้ นอกเหนือไปจากครอบครัว และชุมชน โดยประเทศที่ให้ความสำ�คัญ
กับปัญหาการพนันเหล่านี้ ได้มีการพัฒนาให้ “โรงเรียน” มีบทบาทเป็นสถาบันในการ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการพนัน ด้วยการบรรจุการเรียนรู้ในการป้องกันปัญหา
การพนันเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เป็นต้นไป โดยมีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชา
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และเศรษฐศาสตร์
ทันเกม
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จากการศึกษาโครงการและ “ชุดการเรียนรู้” การให้การศึกษาเชิงป้องกันปัญหาการ
พนันสำ�หรับเด็กในวัยเรียนในโรงเรียน ในประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
แยกตามระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่าโครงการการป้องกันปัญหาการพนันจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเป็นโครงการที่มีเนื้อหา
ครอบคลุม ครบถ้วน และมีระยะเวลาสอนที่เพียงพอ ทำ�การสอนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
กับนักเรียน และจัดการกับปัญหาที่สำ�คัญในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตของนักเรียนในแต่ละ
วัย ออกแบบมาเพื่อสอนและให้โอกาสนักเรียนในการฝึกทักษะชีวิต เช่น ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล และช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
สังคมได้ เช่น แรงกดดันจากเพื่อน บุคคลตัวอย่าง (Role Models) และการโฆษณา เป็นต้น
ใน “ชุดการเรียนรู้” ดังกล่าว ได้มีการกำ�หนดเนื้อหาที่ควรเรียนรู้ จากง่ายไปหายาก
ตามลำ�ดับของช่วงวัยของนักเรียน โดยเริ่มต้นจากนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพนัน ความน่าจะเป็นและโอกาสในการชนะ
พนัน ความเข้าใจที่ผิดๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน ภัยอันตรายจากการพนันและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การติดพนัน สัญญาณการติดพนัน และบริการความช่วยเหลือที่มีให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการพนัน
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ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ชุดการเรียนรู้” จะบรรจุข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทักษะที่จำ�เป็นในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและรอบด้าน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้ติดพนัน และผลกระทบจากการพนันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน และเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็จะเรียนรู้ในเรื่อง
การพนันในเชิงวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดย “ชุดการเรียนรู้”
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลยุทธ์การโฆษณาและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
การพนัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางของโรงเรียนในการบริหารจัดการเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการพนัน ตลอดจนการออกแบบและมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการป้องกัน
ภัยอันตรายจากการพนัน

“ชุดการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาการพนันสำ�หรับนักเรียนในโรงเรียน” จึง
นับเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญยิ่ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้เด็กๆ ...มีความพร้อมที่จะตัดสินใจได้
อย่างปลอดภัย ท่ามกลางบริบทของการพนันในสังคมที่มีรูปแบบหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น

ประเทศไทย... เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้คนจำ�นวนไม่น้อยชอบเล่นการพนันเป็นชีวิต
จิตใจ และปัญหาที่เกิดจากการพนันเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นในหลายระดับ จึงอาจเป็น
ทางเลือกสำ�คัญที่จะตัดสินอนาคตของชาติผ่านการตัดสินใจของผู้นำ�และนักการศึกษา
เนือ่ งจากแท้จริงแล้ว “ชุดการเรียนรู”้ ดังกล่าว ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ กำ�จัดการพนันให้หมดไป
เพราะโอกาสจะเป็นเช่นนั้นมีน้อยมาก แต่อย่างน้อยที่สุด การที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้
เสียตั้งแต่ในวัยเริ่มต้น... จะสามารถชะลอการเข้าไปข้องแวะกับการพนันของนักเรียน
หรือทำ�ให้การเล่นพนันและปัญหาจากการพนันเหลือน้อยลงให้ได้มากที่สุดนั่นเอง.
ทันเกม
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นายเจิด

มุมนักอ่าน

ความฝัน
ความจริง

ของวงการมวยไทยใน ‘ไชยา’

มุมนักอ่านฉบับนี้ขอพาคุณผู้อ่านกลับมาดูหนังกันอีกครั้ง เป็นหนัง
ไทยที่เผยปัญหาวงการมวยได้สมจริงจนน่ากลัว ด้วยการฉายภาพเมื่อ
20-30 ปีก่อน ยุคที่ “การพนัน” มีอำ�นาจสั่ง “ล้มมวย” โดยตั้งชื่อเรื่อง
ตามชื่อศิลปะมวยไทยประจำ�ถิ่นของอำ�เภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นั่นคือ “ไชยา”

หนังเริ่มต้นที่มิตรภาพและความรักในกีฬามวยของเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ เผ่า เปี๊ยก
และ สะหม้อ ทัง้ สามโตมากับศิลปะมวยท้องถิน่ ไชยา และมีความฝันสูงสุดคือ การได้ขน้ึ ชก
บนเวทีราชดำ�เนินตามรอยพี่ชายของเผ่า ผู้เป็นฮีโร่ของพวกเขา
เมื่อทั้งสามได้เดินทางไปอยู่ค่ายมวยที่กรุงเทพฯ พวกเขากลับพบว่า โลกแห่งความเป็น
จริงของวงการมวยไทย มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพราะผลแพ้ชนะไม่ได้มาจากวินัยในการ
ซ้อม ไม่ได้มาจากการชกด้วยเทคนิคหรือแม่ไม้มวยไทย แต่มันขึ้นอยู่กับ “การพนัน” ที่มี
ราคาต่อรองเป็นตัวกำ�หนดว่านักมวยแต่ละคนต้องชกอย่างไร
ที่แย่ไปกว่านั้น เปี๊ยกและสะหม้อต้องหลุดออกจากอาชีพ “นักมวย” เบนหน้าสู่การเป็น
“นักเลง” อย่างเต็มตัว เพียงเพราะเปี๊ยกต่อยไม่ได้ดั่งใจ “นักเล่น” เปี๊ยกและสะหม้อต้อง
ทำ�งานที่ทรยศต่อกีฬามวยอย่างสิ้นเชิง คือมีหน้าที่ติดต่อนักมวยให้ “ล้มมวย” หากนักมวย
เล่นด้วยก็ไม่มีปัญหา หากนักมวยคนใดไม่ยอมพวกเขาก็จะซ้อมหรือวางยา หรืออาจถึงขั้น
“ฆ่า” ในขณะเดียวกัน เผ่า ซึ่งเป็นคนเดียวที่มีอาชีพ “นักมวย” ก็ต้องเจอกับเรื่องร้าย เมื่อ
เจ้าของค่ายมวยสั่งให้เขา “ล้มมวย” พร้อมกับสร้างปมคาใจสำ�คัญด้วยการบอกว่า “พี่ชายผู้
เป็นฮีโร่ของเขาก็เคยล้มมวย”
สามหนุ่มผู้รักศิลปะมวยท้องถิ่นไชยาจะเผยให้ผู้ชมเห็นว่า “การพนันมีอานุภาพต่อ
วงการมวยไทยและสร้างความเดือดร้อนได้มากเพียงใด” การตัดสินใจของเผ่าจะสะท้อนให้
เห็นว่า...วงจรอุบาทว์คือเรื่องปกติของวงการมวย จริงหรือไม่ !
ทันเกม
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เรื่องจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ม้าแข่ง
เครือข่ายอำ�นาจ และการพนัน
ในประเทศไทย
การแข่งม้า มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นหนึ่งในกีฬาที่นิยมมากที่สุด
ของอาณาจักรไบเซนไทน์และกรีกโบราณ ในสมัยจักรวรรดิโรมันการ
แข่งม้าเป็นกีฬาที่นิยมอย่างกว้างขวางของกษัตริย์และขุนนาง ถึงแม้
การแข่งม้าจะเป็นส่วนผสมทัง้ คนและม้า เป็นกีฬาทีท
่ �ำ ให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตบ่อยครั้ง แต่การแข่งม้าก็ได้รับความนิยมข้ามยุคข้ามสมัย
มานานหลายศตวรรษ ในโลกปัจจุบัน ม้าแข่งถูกพัฒนาจนมีสายพันธุ์
ที่หลากหลายและผันเข้าสู่วงจรการพนัน

แนวโน้มการแข่งม้าและการพนันม้าแข่งทั่วโลกชะลอตัวลง นับตั้งแต่ปี 2003-2011 และ
กระเตื้องขึ้นเล็กน้อยในปี 2012 และปี 2014

วงเงินการพนันม้าแข่งที่ถูกกฎหมายทั่วโลกระหว่างปี 2003-2014
***หน่วย : ล้านยูโร
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เมื่อพิจารณาจากวงเงินการพนันม้าแข่งที่ถูกกฎหมายทั่วโลก ในปี 2012 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 81,952 ล้านยูโร โดยญี่ปุ่นมีวงเงินการพนันหมุนเวียนสูงสุด คือมีมากถึง 26,032 ล้าน
ยูโร ตามด้วยออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ส่วนในปี 2014 มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 95,188 ล้านยูโร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ16.2 โดยญี่ปุ่นมีวงเงินการพนันหมุนเวียนสูงสุด
คือมีมากถึง 19,808 ล้านยูโร ตามด้วยออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฮ่องกง และฝรั่งเศส
ขณะที่สหรัฐอเมริกาตามมาเป็นอันดับ 6 ด้วยมูลค่า 8,691 ล้านยูโร

5 ประเทศ
ที่มีวงเงินการพนันม้าแข่งหมุนเวียนสูงสุด

2012

2014

Japan

26,032

Japan

19,808

Australia

11,308

Australia

14,602

France

9,920

United Kingdom

14,017

HongKong

8,566

HongKong

11,460

United State

8,324

France

9,276

***หน่วย : ล้านยูโร
หากจำ�แนกวงเงินการพนันม้าแข่งที่ถูกกฎหมายตามภูมิภาคทั่วโลก พบว่า ตลาดเอเชีย
ถือเป็นตลาดการพนันม้าแข่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 58

วงเงินการพนันม้าแข่งที่ถูกกฎหมายจำ�แนกตามภูมิภาคในปี 2014
31% 11%

58%

Europe America Asia
29,410

10,544

55,291

***หน่วย : ล้านยูโร

สำ�หรับประเทศไทย การแข่งม้าและการพนันแข่งม้าประสบกับภาวะชะลอตัวเช่นเดียว
กับทั่วโลก แม้ว่าการแข่งม้ามีลักษณะผูกขาดคล้ายๆ กับสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่เข้าถึง
ได้ยากกว่า อัตราการเสียภาษีของการจัดแข่งม้าค่อนข้างสูงและซํ้าซ้อน มีกรอบกฎหมาย
ที่กำ�หนดให้ปฏิบัติที่เข้มงวดกว่า และเปิดช่องให้เกิดการกระทำ�ผิดกฎหมายโดยกลุ่มผู้มี
อำ�นาจวงในที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มม้าแข่ง
ทันเกม
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เครือข่ายอำ�นาจ

การแข่งม้าในประเทศไทยมีต้นกําเนิดมาจากสถาบันชั้นสูง รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
ทรงจัดตั้งราชกรีฑาสโมสรและราชตฤณมัยสมาคมฯ และสนามแข่งม้าในต่างจังหวัดอีก 8
สนาม ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายทหารระดับสูงที่มีอำ�นาจทั้งสิ้น
เมื่อมองในเชิงประวัตศาสตร์แล้ว การจัดแข่งม้าในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็นสาม
ช่วง คือ
ช่วงที่ประเทศปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัชกาลที่ 5 ทรง
มีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งราชกรีฑาสโมสร หรือสนามฝรั่ง เพื่อเป็นสถานพักผ่อน
บันเทิง คบหาสมาคมกันแต่อยู่ในวงจำ�กัดเฉพาะชาวต่างชาติเป็นหลักเท่านั้น ต่อ
มารัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งราชตฤณมัยสมาคมฯ หรือสนามม้า
นางเลิ้งขึ้นเพื่อให้บริการแข่งม้าสำ�หรับคนไทย
ช่วงที่สอง ช่วงการเมืองประชาธิปไตยขยายตัว สนามม้าแข่งขยายตัวไปตาม
หัวเมืองสำ�คัญในส่วนภูมิภาค โดยระยะแรกของช่วงนี้สนามม้าแข่งส่วนใหญ่จะตั้ง
อยู่ในเขตทหารและบริหารจัดการแข่งขันโดยกลุ่มนายทหาร มีอย่างน้อย 6 สนาม
ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
ช่วงที่สาม ช่วงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสนามม้าแข่งและกลุ่มผู้จัดทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนามม้าหลายแห่งในส่วนภูมิภาคถูกเปลี่ยนมือไป
ทั้งในแง่ความเป็นเจ้าของและสิทธิในการบริหารจัดการ บางส่วนถูกถ่ายโอนให้ภาค
เอกชนบริหารจัดการหรือเป็นเจ้าของสนามไปเลย จนกระทั่งปัจจุบัน สนามม้าแข่ง
นครราชสีมาบริหารจัดการโดยกลุ่มนายทหาร สนามม้าแข่งขอนแก่นบริหารจัดการ
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามม้าแข่งอุดรธานีและร้อยเอ็ดบริหารจัดการ
โดยภาคเอกชน สนามม้าแข่งเชียงใหม่บริหารจัดการโดยกลุ่มนายทหาร สำ�หรับ
มหาสารคามปัจจุบันปิดดำ�เนินการแล้ว
ช่วงแรก

จึงเป็นไปได้ว่า โครงสร้างกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของคอกแข่งม้าในประเทศไทยน่าจะเชื่อม
โยงสัมพันธ์กันในเชิงอำ�นาจระหว่างการเมือง-ธุรกิจ-สถานะทางสังคม โดยมีการแข่งม้าและ
สนามม้าเป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยน เจ้าของคอกม้าในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์และสมาชิกสามัญของสนามม้านางเลิ้งแทบทั้งสิ้น เช่น
คอกเกียรติกมล
ของ
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์

คอกแคสโก้
ของ
นายณรงค์ วงศ์วรรณ

คอกธำ�รงไทย
ของ
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

คอกประชาชน
ของ
นายอุทัย พิมพ์ใจชน

คอกปิยะมงคล
ของ
นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์

คอกนาทีทอง
ของ
นายจักริน พัฒน์ดำ�รงวิจิตร

คอกปาณีรัชต์
ของ
นายเจริญ พัฒน์ดำ�รงจิตร

คอกเปรมมณี
ของ
นายสุรพันธ์ ชินวัตร

คอกฟูลออฟเลิฟ
ของ
นายปรีชา ชัยรัตน์
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ดังนั้น สนามม้านางเลิ้งจึงไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของอำ�นาจทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมที่ร่วมสมัยของประเทศเท่านั้น แต่ยังถือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสนามแข่งม้า
เครือข่ายอืน่ อีก 7 แห่งอีกด้วย ซึง่ โครงสร้างธุรกิจแข่งม้าเป็นกิจกรรมของกลุม่ คนเฉพาะกลุม่
เฉพาะพวก ที่ด�ำ เนินการจัดให้มีการแข่งขันและสืบทอดกิจการนี้ไว้ให้คงดำ�รงอยู่ภายในกลุ่ม
แต่จะมีกลุ่มพ่อค้า-นักธุรกิจเข้ามาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ด้วย เพราะมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้แก่ตน รวมทั้งการคุ้มครองในการดำ�เนินธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์นี้อาจนำ�ไปสู่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนของระบบพวกพ้อง

ประมาณการวงเงินการพนันม้าแข่ง
ในประเทศไทย

การพนันม้าแข่งมี 2 ส่วน ส่วนแรก การพนันม้าแข่งถูกกฎหมาย หมายถึง การเล่น
พนันตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำ�หนดให้ และถ้ามีรายได้จากการเล่นการพนันจะต้องเสียภาษี
ในอัตราที่ทางราชการกำ�หนด และส่วนที่สอง การพนันม้าแข่งที่ลักลอบเล่นกันโดยไม่ผ่าน
ระบบที่สมาคมฯ จัดให้ เป็นการเล่นพนันผิดกฎหมาย
ข้อมูลจากเอกสารสำ�คัญและการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ พบว่า มูลค่าหรือประมาณ
การวงเงินการพนันม้าแข่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับจำ�นวนคนเข้าสนามแข่งม้าและเงินหมุนเวียน
ในการแข่งม้าแต่ละนัด (หรือแต่ละวัน) โดยคนเข้าสนามส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มเดิมๆ
เวียนไปตามสนามแข่งม้าต่างๆ และคนที่เข้าสนามแข่งม้าจำ�นวนหนึ่งไม่ได้เล่นการพนัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคนเข้าสนามเฉลี่ย 9,000-15,000 คนต่อนัด แต่ละนัดมีเงิน
การพนันหมุนเวียนอยู่ระหว่าง 80-100 ล้านบาท หากรอบหนึ่งปีมีการแข่งม้า 48 นัด จะมี
เงินการพนันหมุนเวียนประมาณ 3,800-4,800 ล้านบาท
ส่วนต่างจังหวัด จำ�นวนคนเข้าสนามมีค่อนข้างน้อย 1,500-2,000 คนต่อนัด ผู้มี
ประสบการณ์ประเมินว่า ยอดเงินหมุนเวียนจากการพนันม้าแข่งในต่างจังหวัด 5 สนาม
เฉลี่ยต่อนัดเป็นเงิน 5-10 ล้านบาท หากรอบหนึ่งปีมีจ�ำ นวนการแข่งม้า 60 นัด จะมีเงินการ
พนันหมุนเวียนประมาณ 1,500-3,000 ล้านบาท
ดังนั้น ประมาณการวงเงินหมุนเวียนของการพนันม้าแข่งทั้งประเทศ ประมาณ 5,3007,800 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าเงินกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินนี้เป็นการพนันนอกระบบ
ผู้ประกอบการและผู้มีประสบการณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเห็นพ้องต้องกันว่า
การลักลอบเล่นการพนันม้าแข่งนอกระบบมีสัดส่วนสูงเพราะ “โครงสร้างภาษีซํ้าซ้อนและสูง
เกินไป” เมื่อผู้เล่นแทงถูกจะต้องเสียภาษีไม่ตํ่ากว่า 3 ประเภท คือ ภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และภาษีสรรพาสามิตรร้อยละ 20 ของเงินรายได้จากการ
พนันทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้มีอิทธิพล คนมีสี นักการเมือง นักธุรกิจจำ�นวนหนึ่ง จึงร่วม
กันเป็นเจ้ามือรับแทงพนันแข่งม้าเสียเอง การทำ�ผิดกฎหมายจึงเกิดขึ้นและดำ�รงอยู่สืบเนื่อง
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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คลิก

แบดบอย

เพียงไม่กี่ปี บุรีรัมย์เปลี่ยนจาก
เมืองที่ไม่มีอะไร กลายเป็นเมืองที่
ทุกคนต้องไปให้ถึง เพื่อจะได้เซลฟี่
กับสนามไอโมบาย แต่คอบอล
อย่างพวกเรา ถ้าจะไปทั้งทีต้องได้
ดูบอล ดูพริตตี้ และอะไรอีกหลาย
อย่าง

หลายเดือนก่อนแก๊งค์ผมไปดูบอลที่บุรีรัมย์ นัด สุภาพบุรุษวงจักร “อาร์มี่
ยูไนเต็ด” เยือน ปราสาทสายฟ้า “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” นัดนี้พิเศษตรงที่ ฝ่ายเยือนเป็น
ทีมต้นสังกัดของพลทหารไชยชนก ชิดชอบ ลูกชายคนโตของบิ๊กเน (นายเนวิน ชิด
ชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ฯ) กับ นางกรุณา ชิดชอบ (หัวหน้ากองเชียร์บุรีรัมย์ฯ)
ทุกคนอยากรู้..สกอร์ฝ่ายไหนจะได้เสียงเฮดังกว่ากัน
บรรยากาศเมืองบุรีรัมย์วันนี้เปลี่ยนไปเยอะ มันเป็นเหมือนเมืองกีฬา มีแข่งบอล
แข่งรถตลอด คนทั้งเมืองเป็นแฟนบอล แถมพ่วงด้วย “การพนันบอล” ญาติที่บุรีรัมย์
บอกว่าเดี๋ยวนี้คนแถวบ้านเล่นพนันบอลกันเยอะ นอกจากคลิกแทงผ่านออนไลน์ อีก
พวกชอบไปโต๊ะบอลแถวมหาวิทยาลัย และอีกเรื่องที่เจอบ่อยคือ ปัญหารถติดกับ
อุบัติเหตุ
วันแข่งบอลมีแข่งรถด้วย พอใกล้สนามไอโมบายรถติดมาก แถวนั้นเหมือนเมือง
ใหม่ บรรยากาศคึกคัก แถวสนามมีทั้งร้านขายของที่ระลึก มีบูทดื่ม เล่นเกม และ
มีพริตตี้เดินให้ถ่ายรูป แต่เอะ..ถัดจากพริตตี้มีแม่เฒ่าสองคนปูเสื่อนั่งตำ�หมากเลี้ยง
หลานรอเข้าไปเชียร์บอล..รุ่นนี้ยังเชียร์บอลไหวหรือเนี่ย !
สนามที่นี่เค้าพยายามยามทำ�แบบเมืองนอก ห้ามนำ�อาหารและเครื่องดื่มเข้าไป
ล็อคที่นั่งตามเลขตั๋ว และตอนช่วงพักครึ่งพิธีกรแจ้งว่าเก็บค่าบัตรผ่านประตูได้ล้าน
กว่า ขายของที่ระลึกได้อีกล้านเศษ รวมเป็นรายได้มากกว่า 2 ล้าน และมีจับรางวัล
หางตั๋ว เสียเฮสนั่นตอนจับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ คนได้รางวัลเป็นกองเชียร์ทีม
เยือน
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เกมตลอด 90 นาที ผลัดกันรุกผลัดกันรับเรียกเสียงเฮได้ตลอด แม้สกอร์ตอนจบ
0-0 กองเชียร์ของสองฝ่ายก็คึกคัก ถือว่าเป็นแมทซ์ที่ไม่ผิดหวัง
แว๊บหนึ่งตอนได้ยินเสียงเชียร์สู้กันของสองฝ่าย ผมคิดถึงตลกร้ายที่พี่แจ๊คเล่าให้ฟัง
... กองเชียร์คนหนึ่งของทีมดังเล่นพนันบอล ต่อลูกครึ่ง ทีมนำ� 1-0 กองเชียร์รื่นเริงมาก
แต่เค้ากลับนั่งเครียด จนเกือบจบเกมทีมได้อีกประตู เค้าดีใจเกินเหตุ กระโดดลงไปเต้น
ในสนาม กองเชียร์ทั้งแผงตกใจ เสียหน้า มันเป็นเรื่องผิดกฎสนาม ทีมต้องเสียค่าปรับ
เป็นแสน ตอนจบ..เกมปิดฉาก 2-0 เค้าได้เงินเป็นหมื่น แต่กลับไม่มีความสุข ต้องนั่ง
เศร้าคนเดียวอยู่ขอบสนาม
ผมแอบสงสัยว่า..ถ้าสกอร์ขึ้นจะมีกองเชียร์กระโดดลงมาเฮไหม ถ้ามี..กองเชียร์คน
อื่นๆ จะทำ�อย่างไร
ในฐานะคนรักฟุตบอล ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆ ว่า คนรักฟุตบอลตัวจริงต้องไม่
ยุ่งกับการพนันบอล โดยเฉพาะการพนันบอลสโมสรที่เรารัก แฟนบอล นักเตะ สโมสร
ต้องอยู่เคียงข้างกันตลอด เวลาชนะเราจะชนะไปด้วยกัน เวลาแพ้เราก็จะอยู่ด้วยกันครับ

ไอโมบาย สเตเดียม หรือ ปราสาทสายฟ้า (Thunder Castle Stadium) เป็นสนามฟุตบอล
มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนาม และได้บันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็น
สนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน ใช้เงินลงทุนกว่า 500 ล้าน
บาท จุคนได้ 32,600 ที่นั่ง
ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต หรือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (BRIC) เป็น
สนามมอเตอร์สปอร์ตที่ได้มาตรฐานโลกจากระดับ FIA Grade 1 และ FIM Grade A ใช้เงินลงทุน 2 พัน
ล้านบาท สนามจุคนได้ 5 หมื่น
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