


นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่

ฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 

อีกระลอกหนึ่ง

มั่นใจได้เลยค่ะว่า เมืองไทยจะกลับ
มาคึกคักด้วยบรรยากาศลุ้นระทึกที่ต่าง
คนต่างเชียร์ทีมบอลในดวงใจของตัวเอง 
ซึ่งแน่นอนว่า อุตสาหกรรมข้างเคียงที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในสนามก็จะมีชีวิต
ชีวาตามไปด้วย โดยหนึ่งในนั้นย่อมหมายรวมถึงอุตสาหกรรม
การพนันที่เป็นที่นิยมเกือบทั่วทุกหัวระแหงในบ้านเรา

จุลสาร “ทันเกม”ฉบับนึ้จึงขอเปิดตัวภารกิจ ด้วยการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการพนันบอลและผลกระทบของการพนันบอลมาเล่าสู่กัน
ฟัง ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านเห็นมุมมองที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการ
พนัน รวมถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมนี้ ที่ไม่เพียงจะมีต่อเงินนอก
ระบบและในระบบของประเทศ แต่ยังรวมถึงผลกระทบที่มีต่อตัวบุคคล
ซึ่งเข้าไปเอี่ยวและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย ทั้งนี้แน่นอนว่า 
ข้อมูลภายในเล่มล้วนแล้วแต่มาจากผลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ โดย ศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
ทีมงานทันเกมของเราต่างภูมิใจนำาเสนอ ด้วยการสนับสนุนด้วยดีจาก 
สสส.

 เปิดตัวเล่มแรกเพื่อช่วยผู้อ่านนับถอยหลังเทศกาลบอลยูโร
แบบรู้เท่าทันอย่างนี้ ทีมงานจุลสารทันเกมของเราหวังว่า เราคงจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการหยุดเหยื่อพนัน ไปพร้อม ๆ กับการช่วยสร้างบรรยากาศ
ความสนุกสนานในเกมกีฬาได้อย่างแท้จริงนะค่ะ
     บรรณาธิการ	
	 	 	 	 	ผศ.พิจิตรา	ศุภสวัสดิ์กุล
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สัมภาษณ์พิเศษ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

เรื่องเด่นในฉบับ    

การพนันในสังคมไทย

บทความ

ดูฟุตบอล ลุ้นฟุตบอล

เรื่องจาก..ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

พนันฟุตบอล อมตะแห่งเกมพนัน

มุมนักอ่าน

อุตสาหกรรมการพนัน

สรรหามาเล่า  

ทัศนะหมอเศรษฐกิจ 

“การพนัน” คือสินค้าเสพติดชนิดหนึ่ง

คลิ๊ก

ตื่นตัว..อย่าตื่นตูม

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ

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 ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
  จันทรา ธนะวัฒนาวงศ ์ รติวัลคุ์ จักรบุตร
รูปเล่ม  1Q6
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตุลา

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

ส
าร

บัญ

4

6

12

16

19

20

22

tunn games2.indd   3 2/28/12   7:48 AM



จุลสารทันเกมฉบับนี้ ถือเป็นปฐมฤกษ์ ที่สสส. โดยศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน  จะร่วมกันส่งต่อความรู้ ข่าวสาร และแรงบันดาลใจ เพ่ือกระตุ้นเตือน 
สังคมไทยให้หันมาสนใจ ร่วมกันแก้ปัญหา และนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยให้ห่างไกลจากภัยการพนัน 

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร การพนันก็ยังคงเป็นปัญหาสังคม 
ซึ่งบางครั้งก็แทรกซึมโดยไม่รู้ตัว กลายเป็นวัฒนธรรมติดปลายนวม พนัน
ขันต่อเล็กๆ น้อยๆ ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยคิดว่า แค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ 
พนันพอให้สนุก แต่ความจริงเป็นทัศนคติที่ต้องเปลี่ยนเพราะอาจทำาให้ติด
เป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว

ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ทำาให้คนบางกลุ่มนำาประโยชน์ 
มาใช้กลายเป็นโทษ ทำาให้การพนันเข้าถึงคนได้ทุกเพศ ทุกวัย หากไม่ร่วม
รณรงค์ กระตุ้นเตือน ก็อาจสายเกินไป 

สสส. ทำางานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ครอบคลุมทั้ง กาย ใจ 
ปัญหา และสังคม ปัญหาเรื่องการพนัน	ถือเป็นภัยร้ายแรงอย่างหนึ่ง	ที่เริ่ม
จากทำาร้ายตนเอง	ขยายสู่ปัญหาครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	จนในที่สุด
กลายเป็นภัยที่ทำาลายสุขภาวะองค์รวมของประชาชนทุกคนได ้ซึ่ง
การทำางานในครั้งนี้ เราได้ดำาเนินอย่างจริงจัง โดยมีคณะกรรมการชาติเข้า
มาดูแลเรื่องอบายมุขโดยเฉพาะ

สสส. จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนงานป้องกันอบายมุข ซึ่ง
เป็นหนึ่งในผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม โดยมุ่งเน้น “ปกป้อง	คุ้มครอง
เด็ก	ให้พ้นจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพนัน”	

สาร...ผู้จัดการ สสส.

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
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ผมขออธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่า สาเหตุที่ต้องมุ่งเน้นการทำางาน
ไปที่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมที่เข้มแข็ง ส่งพลังจากเด็ก 
ไปสู่ผู้ใหญ่ และปกป้องครอบครัว	สิ่งที่ต้องทำาคือ	1.ขจัดร้าย	คือ	ลด
โอกาสการเข้าถึงพนัน		2.ขยายดี	คือ	เพิ่มหรือเปิดพื้นที่กิจกรรมดีๆ	และ
เพิ่มภูมิคุ้มกัน	ให้สังคมรู้เท่าทันและมีเหตุผล

งานที่ต้องขับเคลื่อน มีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนวันออกสลากต่อเดือนให้น้อยที่สุด 
ทบทวนผลกระทบความสูญเสียที่เกิดขึ้น ที่สำาคัญคือการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กก่อนวัยเรียน ทำาเรื่องที่สังคมเห็นว่าปกติ 
ให้เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ต้องสร้างพลังจากจุดเล็กไปสู่จุดใหญ่ คือ 
การแก้ปัญหาในระดับประเทศ ที่ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบาย พัฒนา
กฎหมาย

สิ่งสำาคัญ	ที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง	คือ	การเริ่มต้นเห็นว่าการ
พนันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง		ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือไม่	เพราะของเหล่านี้
เมื่อเริ่มแล้วเลิกยาก	คล้ายๆ	กับยาเสพติดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลฟุตบอลยูโร 2012 ที่จะถึงนี้ สสส. โดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 
ได้ร่วมพัฒนาสื่อ “คู่มือ ดูบอลเป็น” ที่จะเป็นเพื่อนช่วยเตือน 
ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองกลายเป็นเหยื่อ
การพนันได้

มาร่วมกันหยุดพนันด้วยกันนะครับ
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การพนันในสังคมไทย
เรื่อง : ศิริพร ยอดกมลศาสตร์

สังคมไทยมองว่าคนเล่นการพนันไม่ใช่คนเลว ถ้าเล่นเพื่อความ

สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน หรือเล่นเพื่อเสี่ยงโชค แต่

กลุ่มที่เป็นปัญหาคือ “นักพนัน” เป็นคนไม่ดี เป็นคนที่หมกมุ่นหรือ

ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการเล่นพนัน แสวงหาที่จะเล่นพนันตลอดเวลา 

ทุกรูปแบบ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีกลุ่มที่เป็นปัญหาหรือเรียกว่า “นัก

พนัน” ไม่กี่คน

เร
ื่อ
งเ

ด
่นใ

นฉ
บับ

“จากเงินไม่กี่บาทในวันเริ่มต้นเล่นพนันครั้งแรก แทบไม่น่าเชื่อเลย

ว่าจะสร้างกำาไรนับหมื่นนับแสนล้านบาทให้กับ “เจ้ามือ” หรือผู้ ให้

บริการการพนัน”

เมื่อการเล่นพนันไม่ใช่ปัญหา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยเกือบ 77% 
เคยเล่นการพนันมาแล้ว โดยผู้ที่มีอายุตำาสุดในการเล่นพนันครั้งแรกมีอายุ
เพียง 7 ปี และสถานที่เล่นการพนันครั้งแรกๆมักอยู่ในบ้าน ละแวกบ้าน 
หรือในโรงเรียน

คนเล่นพนันบางคนค่อยๆพัฒนาการเล่นจากวงเล็กไปสู่วงที่ใหญ่ขึ้นๆ 
และมีโอกาสกลายเป็น “นักพนัน” ในที่สุด 
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สลากกินแบ่ง     76,769

หวยใต้ดิน                      102,058

หวยอื่นๆ 7,798

พนันฟุตบอล          38,005

พนันในบ่อน           46,362

0      20,000 40,000     60,000    80,000    100,000   120,000

มวย/มวยตู้     30,832

กีฬาพื้นบ้าน          45,665

การพนันอื่นๆ      9,783

ปี 2553 หวยใต้ดินยังครองแชมป์อันดับ
หนึ่งของการพนันไทยควบคู่กับสลาก
กินแบ่งรัฐบาล โดยมีการพนันในบ่อนและ
การพนันฟุตบอลติดอันดับตามมา

จำานวนเงินเล่นพนัน 

พ.ศ. 2553 (ล้านบาท)

อาจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ได้ทำาการสำารวจและให้ข้อมูลในหนังสือ 
อุตสาหกรรมการพนัน พบว่า ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ 1) หวยใต้ดิน 2) บ่อนเถื่อน และ 3) พนันฟุตบอล การพนันเหล่านี้ทำาเงินให้กับ
ผู้ให้บริการการพนันสูงถึง 138,000-277,000 ล้านบาทต่อปี

อีก 1 รอบนักษัตรต่อมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำาการ	สำารวจ
สถานการณ์การพนัน	ซำาอีกรอบ	พบว่า ปี 2553 หวยใต้ดินยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของ
การพนันไทยควบคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการพนันในบ่อนและการพนันฟุตบอลติด
อันดับตามมา และประมาณการจำานวนเงินที่สะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดทั้งปีสูงถึง 
357,275 ล้านบาท
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หวยใต้ดินที่มีจำานวนผู้เล่นมากที่สุดและมีวงเงินเล่นพนันสูงสุดผูกติดกับการออก
รางวัลสลากกินแบ่งเดือนละ 2 ครั้ง ส่วนหวยอื่นๆ เช่น หวยหุ้น หวยปิงปอง จับยี่กี 
หวยต่างประเทศ ทั้งประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ เป็นการเล่นใน
กลุ่มเฉพาะ

สลากกินแบ่งก็ได้รับความนิยมไม่น้อย ปัจจุบันสลากกินแบ่งมียอดพิมพ์จำาหน่าย
งวดละ 68 ล้านฉบับ เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล เอากำาไรเข้าคลัง 50 ล้านฉบับ และ
สลากการกุศล เอาเงินไปให้องค์กรสาธารณะตามที่ปรากฏบนหน้าสลาก 18 ล้านฉบับ 

ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ การขายสลากเกินราคา จาก 80 บาท ขายกันจริงๆ 100-
120 บาทต่อฉบับ ส่วนต่างอีก 25-50% นั้น รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์ 
ทำาวิจัยเรื่องนี้ พบว่า เกิดจากโครงสร้างการกระจายสลากที่มีลักษณะกระจุก ทำาให้
เกิดการผูกขาดและมีการปั่นราคา 

ล่าสุดเกิดกรณีปัญหาแชร์ลูกโซ่สลากกินแบ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่งทาง
ภาคอีสานก้าวเข้าสู่วงจร หวังนำารายได้ไปสร้างสวัสดิการให้ครู หลงลืมว่าการกระทำา
นี้เท่ากับยอมเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบผู้บริโภค คุณครูหลายท่านเห็นแล้วรู้สึก
สะเทือนถึงวิชาชีพของ “คนเป็นครู” ใครคือผู้ใช้องค์กรครูเป็นเครื่องมือทำาเรื่องไม่
เหมาะสม ทุกฝ่ายช่วยกันจัดการ..ด่วน

จากสถิติอุตสาหกรรมการพนัน คราวนี้มาดู
รายละเอียดการวิเคราะห์ของการพนันแต่ละวงการ

• หวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล

เป็นการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ปี 2553 มีจำานวนคนเล่นหวยใต้ดินและ
สลากกินแบ่งสูงพอๆกัน คือเกือบ 20 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนรวมกันตลอดทั้งปีสูงถึง 
178,827 ล้านบาท

สัดส่วนผู้เล่นหวยใต้ดินและสลากกินแบ่ง

แบ่งตามช่วงอายุ พ.ศ. 2553

5%

19%

31%

26%

19%

36%

37%

12%

12% 3%
ไม่เกิน 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
55 ปีขึ้นไป
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กระแสการเล่นพนันบอลที่กระจายสู่สังคมวัยรุ่น ทำาให้นักศึกษาที่แม่โจ้ รัฐชาติ 
พรรษา และคณะ ทำาการศึกษาเรื่อง พนันฟุตบอลรอบรั้วมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2553 
พบว่า นักศึกษาที่เล่นพนันบอลมากสุดคือ ชั้นปี 3 และ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า	นักศึกษา
ที่เล่นพนันบอลส่วนใหญ่สามารถรับผิดชอบผลการเรียนได้	มีเพียงบางกลุ่มที่ได้รับผลกระ
ทบ	เพราะเล่นพนันเกินรายได้ ทำาให้มีปัญหาหนี้สิน ต้องนำาเวลามาหาเงินใช้หนี้พนัน และ
บางรายมีปัญหาถูกทวงหนี้แบบนอกระบบ

การขยายตัวของการพนันในรั้วมหาวิทยาลัย จะทำาให้นักศึกษากลุ่มหลังมัวเมากับการ
เล่นพนัน ใช้เวลาและความคิดกับการพินิจพิจารณาว่าจะเล่นทีมไหน รอลุ้นผลการแข่งขัน
จนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เกิดความเครียดและความเสื่อมถอยทางสุขภาพจิต สุขภาพกาย

แต่อะไรทำาให้นักศึกษากลุ่มหลังก้าวเข้าสู่วังวนแห่งปัญหา รัฐชาติและคณะมิได้
กล่าวถึง ดังนั้นการหาทางแก้ไขจึงยังไม่ปรากฏ

• พนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล

เป็นการพนันที่เติบโตรวดเร็วมากในช่วง 4-5 ปีมานี้ เฟื่องฟูขึ้นตามการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2553 มีจำานวนคนเล่นพนันบอลสูงกว่าล้านคน มีเงินหมุนเวียน
ตลอดปีสูงถึง 38,005 ล้านบาท

5%

19%

31%

26%

19%

36%

37%

12%

12% 3%

สัดส่วนผู้เล่นพนันฟุตบอล

แบ่งตามช่วงอายุ พ.ศ. 2553

ไม่เกิน 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
55 ปีขึ้นไป
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ผู้ ใหญ่คิดอย่างไรกับการพนันฟุตบอล?

ผู้นำาชุมชนคิดต่างเรื่องผลกระทบ และกังวลว่า ในไม่ช้าจำานวนผู้เล่นพนันบอลจะ
แซงหน้าคนเล่นหวย เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น

• การเล่นพนันบอลมีลักษณะแอบแฝงกับการกีฬา ทำาให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ถูกเพ่งเล็ง สามารถ
อ้างว่าสนใจกีฬามากกว่าเล่นการพนัน การพนันเป็นเพียงผลพลอยได้ เป็นส่วนเสริม และ
ที่สำาคัญ การพนันที่แทรกมากับกีฬายังถือเป็นการเล่นพนันอีกระดับหนึ่งที่ “ดูเท่ห์” ไม่ได้
เล่นเอารวยเหมือนการพนันชนิดอื่นๆ
• การเล่นพนันบอลทำาได้ง่าย โพยบอลกระจายไปทั่ว สื่อนำาเสนอเนื้อหาสนับสนุน 
กระตุ้นให้รู้สึกว่าเล่นพนันฟุตบอลเป็นเรื่องธรรมดา
• ในหลายจังหวัด เย็นวันศุกร์และเสาร์ ท้องถนนจะมีบรรยากาศแบบวัยรุ่น ตามร้าน
ขายอาหาร ร้านเหล้าเล็กๆ จะตั้งทีวีถ่ายทอดสดฟุตบอล วัยรุ่นมานั่งกินดื่ม เล่นพนัน
และเชียร์บอล

และเหตุผลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เล่นพนันบอล คือ

1.	ความต้องการรายได ้เพื่อให้การใช้ชีวิตมีความสุขสบายมากขึ้น 
2.	อิทธิพลของสื่อ โดยเฉพาะหนังสือวิเคราะห์เกมฟุตบอลและหนังสือพิมพ์กีฬา 
เช่น สปอร์ตพูล สตาร์ชอคเก้อร์ สปอร์ตแมน 
3.	อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมด้านที่พักอาศัย
4.	อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน

“พนันฟุตบอล” จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงสำาคัญ โดยเฉพาะเมื่อจะเข้าสู่ฤดู
แข่งขันใหญ่ทุก 2 ปี สลับระหว่างฟุตบอลโลกกับฟุตบอลยูโร 

หลายหน่วยงานมีนโยบายและมาตรการต่อต้านเด่นชัด แต่ผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือ ยิ่ง
ต้านจำานวนผู้เล่นพนันบอลยิ่งเพิ่ม และเพิ่มปริมาณอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้เล่น
พนันบอลส่วนใหญ่รู้สึกว่าการเล่นพนันบอลเป็นเพียง “เรื่องขำาๆ” 

8 มิถุนานี้ ฤดูแข่งขันยูโร 2012 จะเริ่มต้นอีกครั้ง ถ้าไม่อยากให้คนที่เรารัก “ขำา
ไม่ออก” เพราะเสียพนันจนเป็นหนี้ ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่อง อย่าปล่อยให้คนใกล้ตัว
หมกมุ่นกับการพนันฟุตบอลจนเสียงาน เสียสุขภาพ และอาจจะเสีย...
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ความเห็นไม่ตรงกัน 
พนันถูกกฎหมายดีหรือไม่?

ฝ่ายสนับสนุน ให้มุมมองจากโลกที่เป็นจริงว่า การพนันในสังคมไทยมีอยู่ทั่วไป และ
ในทางปฏิบัติก็ไม่มีทางควบคุมได้ทั้งหมด  ถ้าทำาการพนันให้เป็นธุรกิจถูกกฎหมาย จะทำาให้
รัฐบาลเก็บภาษีจากการพนัน และลดทอนบทบาทของกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ได้

ฝ่ายคัดค้าน โต้จากมุมมองของหลักการ หลักศีลธรรม เห็นว่าการทำาให้การพนันเป็น
ธุรกิจถูกกฎหมาย คือการสร้างความชอบธรรมและส่งเสริมการเล่นพนัน ทำาให้คนเล่นพนันได้
ง่ายขึ้น และผลกระทบทางลบของการพนันจะบานปลาย เช่น การเป็นหนี้ ละงาน ขาดความ
รับผิดชอบ ภาวะครอบครัวแตกแยก และอาชญากรรม

และที่สำาคัญที่สุดคือ สังคมไทยขาดประสบการณ์ ทำาให้ขาดความเชื่อถือในการกำากับดูแล 
และคิดว่าระบบการทำางานของตำารวจและนักการเมืองยังไม่พร้อม ตอกยำาความเชื่อว่า การ
ทำาการพนันให้ถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย ไม่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม 
แต่จะให้ผลประโยชน์ส่วนตัวกับนักธุรกิจและนักการเมืองบางกลุ่มบางคนเท่านั้น

ภาวะการยันกันอยู่	ทำาให้นโยบายเรื่องอุตสาหกรรมการพนันไม่อาจหาข้อสรุปได้	จุดเริ่ม
ต้นสำาคัญของการแสวงหาคำาตอบ	คือการทำาให้สาธารณชนมีการอภิปรายประเด็นการพนันอย่าง
กว้างขวาง	ทำาให้ผู้คนในชุมชนคุยเรื่องการพนัน	สร้างข้อถกเถียงกันตั้งแต่ระดับชุมชน	เพื่อ
ทำาให้สังคมรู้เท่าทัน	มีภูมิคุ้มกันและสามารถจัดการตัวเองในทุกระดับ

ทัน
เก

ม 
1
1

tunn games2.indd   11 2/28/12   7:49 AM



บท
ค
วา

ม ดูฟุตบอล
ลุ้นฟุตบอล

ในปัจจุบันฟุตบอลยังคงเป็นกีฬาที่คนไทยนิยมอยู่เป็น

อันดับต้นๆ ตั้งแต่เด็กจนโต แทบทุกคนมีโอกาสได้เคย

ลองเล่น ได้ชมการแข่งขัน ได้ร่วมเชียร์ ได้เป็นแฟนคลับ 

ของทีมฟุตบอลตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น 

ไล่เรื่อยไปจนถึงระดับโลก

เรื่อง : พินิต วงษ์ยี่กุล

ฟุตบอลได้สร้างคุณูปการต่างๆให้กับสังคมและระบบ
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ความสามัคคี ความ
บันเทิง การสื่อสารมวลชน การโฆษณา วงการธุรกิจต่างๆ เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์กีฬา การพัฒนาอาชีพ การก่อสร้างและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม  เรื่อยไปจนถึงการ
พัฒนาธุรกิจสโมสรฟุตบอล ฯลฯ 

เฉพาะในการพัฒนาฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ที่ประสบความ
สำาเร็จอย่างมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีส่วนทำาให้เงินทุนหมุนเวียนใน
ระบบเพิ่มขึ้นไม่ตำากว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียว
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ท่ามกลางกระแสความนิยมที่เพิ่มสูงมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เพิ่ม
ขึ้นควบคู่กัน และบางทีดูเหมือนว่าจะเฟื่องฟูยิ่งกว่า นั่นก็คือ การ
พนันฟุตบอล ที่เพิ่มมากขึ้น และชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น โดยที่การ
ควบคุมดูเหมือนว่าจะยิ่งทำาได้ยากขึ้น 

การขยายตัวของการพนันฟุตบอล ที่มีการประเมินอย่างเป็น
ระบบโดยศูนย์วิจัยเคแบงค์ ประเมินว่า ในฟุตบอลโลกปี 2010 มี
วงเงินพนันถึง 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2006 ถึง 16.9% ซึ่งได้
ประเมินไว้ที่ 7,700 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการประเมินจากเฉพาะการพนันฟุตบอล
โลกเท่านั้น หากประเมินจากฟุตบอลใน 1 ปี หรือ 1 ฤดูกาลที่มีการ
พนันกัน คงมีมากกว่านี้หลายเท่า

เพราะการพนันฟุตบอลของไทยในปัจจุบันได้ขยายตัวเชื่อมโยง
เข้ากับตลาดการพนันโลกแล้วเกือบสมบูรณ์ ทุกวันนี้ผู้ที่ต้องการเล่น
พนันสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่บริษัทรับพนันที่ถูกต้องในต่างประเทศได้
อย่างง่ายดาย มีโฆษณาชักชวนกันเต็มที่ในสื่อประเภทต่างๆ จาก
เดิมที่สามารถเล่นพนันได้ง่ายอยู่แล้ว เหมือนการเล่นหวย อยาก
เล่นกี่คู่ เล่นทีมไหน มีให้เล่นกันแทบทุกวัน แต่เดิมเล่นกันเฉพาะ
ลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยม เช่น อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี 
อเมริกาใต้ หรือ ในไทยเอง 

ในปัจจุบันมีการเล่นพนันกันแทบทุกระดับลีก ในทุกประเทศ 
เช่น อิหร่าน อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่แม้แต่ข่าวคราว
ในบ้านเมืองเค้า เรายังไม่เคยรับรู้กันเลย

เห็นข้อมูลตัวเลขที่สูงเช่นนี้ อย่าเพิ่งเข้าใจว่า คนทุกคนที่ดูและ
ติดตามการแข่งขันฟุตบอลจะเล่นพนันฟุตบอลกันหมด หรือถึงจะ
เล่นพนันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหาชนิดที่ว่าติดกันงอมแงมหรือ
สร้างปัญหาให้ครอบครัวเสมอไป
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ในประเทศที่มีการควบคุมการพนันอย่างเป็นระบบ 
มีการจำาแนกกลุ่มผู้เล่นพนันออกเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มที่สี่คือ	
กลุ่มเสพติดการพนัน

กลุ่มแรกคือ 
กลุ่มคนที่เล่น
พนันเพื่อการเข้า
สังคมหรือความ
สนุกสนาน

กลุ่มที่สองคือ 
กลุ่มผู้เล่นประจำา 

กลุ่มที่สามคือ	
กลุ่มนักพนันที่
เริ่มสร้างปัญหา
ให้กับตัวเองและ
ครอบครัว

1 2 3 4
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กลุ่มที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคมมากคือสองกลุ่มหลัง ในขณะที่สอง
กลุ่มแรกยังไม่ใช่กลุ่มที่เป็นปัญหามากนัก 

อย่างไรก็ตาม การพนันนอกกฎหมายที่มีอยู่ดาษดื่นในประเทศไทย
นั้น มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการเกิดกลุ่มนักเล่นพนันที่มีปัญหาได้ง่าย ที่เห็น
ได้ชัดที่สุดคือ วิธีการเล่นพนันด้วยระบบเครดิต ไม่ต้องจ่ายเงินทันที ส่ง
ผลให้เกิดปัญหาการเสียพนันจนเกินความสามารถในการชำาระหนี้ได้ ซึ่ง
กลุ่มที่เล่นพนันฟุตบอลแบบดั้งเดิมจะมีปัญหาแบบนี้มากที่สุด 

แตกต่างจากระบบการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ที่จะต้องมีการเปิด
บัญชีให้ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มเล่นพนันได้ และนี่คือปัจจัยสำาคัญหนึ่งที่ทำาให้
คนเข้าถึงการพนันแบบนี้น้อยกว่าการพนันฟุตบอลแบบดั้งเดิม แต่ก็ได้มี
การชดเชย ด้วยแรงโปรโมต สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับการป้องกันการพนันฟุตบอลที่มีมากขึ้น นั่น
ก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่กลุ่มนักพนันที่มี
ปัญหา ด้วยการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในข้อจำากัดที่แท้จริงของระบบ
การเล่นพนัน และความเข้าใจในวุฒิภาวะและสถานภาพของตัวเอง นั่น
คือทางที่หนึ่ง 

แต่อีกทางหนึ่งคือ การปรับปรุงกฎหมาย ที่ควบคุมการพนัน ให้มี
ความทันสมัยต่อยุคสมัย นอกเหนือไปจากการใช้แต่ความพยายามในการ
ปราบปรามด้วยกำาลังของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

นอกจากนี้	อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำาอย่างยิ่งคือ	การสื่อสารให้สังคมรู้จัก
ถึงระดับความร้ายแรงของปัญหาของการพนันอย่างเป็นระบบ	และให้มี
การสร้างการป้องกันและการบำาบัดกลุ่มปัญหาอย่างเป็นระบบ

การขยายตัวของการพนันฟุตบอล ที่มี
การประเมินอย่างเป็นระบบโดยศูนย์วิจัย
เคแบงค์ ประเมินว่า ในฟุตบอลโลกปี 
2010 มีวงเงินพนันถึง 9,000 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2006 ถึง 
16.9% ซึ่งได้ประเมินไว้ที่ 
7,700 ล้านบาท
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พนันฟุตบอลเป็นเกมพนันทายผล

กีฬาอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม

ไทยมาช้านาน  ดังจะเห็นได้จากงาน

วิจัย เรื่อง  “ศตวรรษฟุตบอลไทย” 

ของ จิรัฏฐ์ จันทะเสน ที่ระบุว่า “การ

พนันฟุตบอลมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาล

ที่ 6” ในสมัยนั้น เป็นที่ทราบกันดี

ว่า การพนันประเภทนี้ยังไม่เป็นที่

นิยมแพร่หลายมากนัก ซึ่งต่างจาก

สถานการณ์ปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง

ความนิยมในการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลของไทย เริ่มก่อร่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศ
อิตาลี ปี 2533 จากนั้นก็เติบโตแพร่ขยายใน
วงกว้างไปเกือบทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ทุกเพศ 
ทุกวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่ม
ชนชั้นกลางทั่วไป 

เร
ื่อ
งจ

าก
..
ศ
ูนย

์ศ
ึก
ษ
าป

ัญ
ห
าก

าร
พ
นัน

iamvisanu@hotmail.com

พนันฟุตบอล
อมตะแห่งเกมพนัน
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iamvisanu@hotmail.com

จากงานวิจัยเรื่อง “หวย	ซ่อง	บ่อน	ยาบ้า” ของ ผาสุก พงไพจิตร และคณะ แสดง
ให้เห็นมูลค่าของวงเงินที่หมุนเวียนอยู่ในธุรกิจการพนันฟุตบอล ซึ่งมีมูลค่าไม่ตำากว่า 
123,000 ล้านบาท ในปี 2536 – 2538 

และงานวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจการพนัน:	ทางเลือกเชิงนโยบาย” โดย สังศิต พิริยะ
รังสรรค์ พบว่า วงเงินหมุนเวียนในธุรกิจการพนันฟุตบอลเพิ่มสูงขึ้นเป็น 300,000 ล้านบาท 
ในปี 2544 – 2545 

สังศิตและคณะ ยังพบอีกว่า วงเงินพนันของคน 1 คนที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลมี
จำานวนสูงกว่าวงเงินของคน 1 คนที่เล่นพนันหวยใต้ดินเกือบ 6.5 เท่าโดยประมาณ

ในส่วนของจำานวนผู้เล่นพนันฟุตบอล เพิ่มจากแสนกว่าคนในปี 2539 เป็นเกือบ 2 
ล้านคนในปี 2544–2545 และหากจำาแนกตามอายุ พบว่าใน 2 ล้านคน เกือบร้อยละ 50 
มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ซึ่งก็คือกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา นั่นเอง 

สอดคล้องกับผลการสำารวจของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี 2553 ช่วงเทศกาล
การแข่งขันฟุตบอลโลก ที่ชี้ว่า นักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน เป็นสองกลุ่ม
ลูกค้าหลักของตลาดการพนันฟุตบอล

พนันฟุตบอลกับผลกระทบที่มากกว่าการได้เสียของผู้เล่นพนัน

ผลทางเศรษฐกิจ รายได้ของธุรกิจพนันฟุตบอล ซึ่งเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย อาจถูกนำาไป
ใช้ในการทำาธุรกิจผิดกฎหมายรูปแบบอื่น ซึ่งย่อมส่งผลให้ธุรกิจผิดกฎหมายของไทยขยาย
ใหญ่ขึ้น และถ้าเจ้ามือรับแทงพนันในประเทศมีความสัมพันธ์กับเจ้ามือรับแทงพนันในต่าง
ประเทศ อาจจะทำาให้เกิดการขยายฐานธุรกิจผิดกฎหมายจากระดับประเทศเข้าสู่ระดับ
ระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการทำาธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของปัญหาเศรษฐกิจ 

ผลทางการเมือง อาจจะสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างเจ้ามือรับแทง
พนันกับนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อันจะนำาไปสู่ระบบอำานาจนิยม 
การจับมือกันของอำานาจรัฐและทุน
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ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ด้วยกฎหมายควบคุมการพนัน ออกมาตั้งแต่ปี 2478 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจเป็นช่องว่างให้ตำารวจบางรายแสวงหา
ผลประโยชน์ กลายเป็นที่มาของปัญหาคอร์รัปชั่นอีกรูปแบบหนึ่ง

ผลทางความเชื่อมโยงกับธุรกิจพนันผิดกฎหมายประเภทอื่น เช่น หวยใต้ดิน การพนัน
ทางอินเตอร์เน็ท อาจจะขยายตัวภายใต้โครงข่ายความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน และ
อาจจะเป็นกลุ่มอิทธิพลเดียวกัน

ก้าวต่อไป งานวิจัยเรื่องการพนันฟุตบอล

ที่ผ่านมา งานวิจัยด้านการพนันของประเทศไทย โดยเฉพาะเกมพนันทายผล
ฟุตบอล มีไม่มากนัก และส่วนใหญ่มุ่งศึกษาทางด้านอุปทาน (supply) คือ ระบบ
โครงสร้างและรูปแบบของธุรกิจเกมพนัน โดยค่อนข้างละเลยการศึกษาถึงสาเหตุและ
ปัจจัยของความต้องการเล่นพนัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาทางด้านอุปสงค์ 
(demand) 

ดังนั้น โครงการ การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันใน
ประเทศไทย จึงกำาลังมุ่งค้นคว้าด้านอุปสงค์ เพราะต้องการจะรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที่แท้
จริงของการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดพนันฟุตบอลของนักเล่นพนัน แต่ก็มิได้ละเลยการศึกษา
ด้านอุปทาน ที่มีการนำาเทคโนโลยีทันสมัยอย่างอินเตอร์เน็ทเข้าผสมผสานในการให้
บริการ เพื่อศึกษาว่าโครงสร้างและรูปแบบของตลาดพนันฟุตบอลจะมีการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับรูปแบบที่มีอยู่ในอดีต และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ตลาดพนันฟุตบอลอย่างไร

ได้ผลการศึกษาเมื่อไหร่	จะเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ

tunn games2.indd   18 2/28/12   7:49 AM



อุตสาหกรรม การพนัน

หนังสือที่คนสนใจเรื่องการพนันพลาดไม่ได้ เป็นหนังสือภาษาไทย

เล่มแรกที่พูดถึงแนวคิดและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

การพนันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการพนันสำาคัญ 3 ประเภท

ใหญ่ ได้แก่ การพนันทายผลการแข่งขัน เกมต่างๆ(รวมบ่อนคาสิโน) 

และล็อตเตอรี่ รวมถึงวิธีการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ จัดการ

กับปัญหาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นหลังเปิดให้มีการพนันถูก

กฎหมาย

นอกจากความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์และการวิเคราะห์
ของคณะวิจัย ที่ถือเป็นกลุ่มบุกเบิกความรู้เรื่องการพนันในสังคมไทย ยัง
มีการแปลคำาบรรยายของ ศาสตราจารย์วิลเลียม อาร์ เอ็ดดิงตัน ผู้มี
ประสบการณ์ในการทำางานกับหลายๆรัฐบาลทั่วโลกกว่า 30 ปี ในเรื่องการ
เปิดคาสิโนถูกกฎหมาย จนได้ข้อสรุปว่า ลาสเวกัสเป็นโมเดลที่ประสบความ
สำาเร็จที่สุด แต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีที่ไหนจะประสบความสำาเร็จได้เหมือน
กับลาสเวกัส

ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย

มุม
นัก

อ
่าน
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ขณะที่ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันว่า การพนันให้อารมณ์สนุกสนาน ตื่นเต้น 

ได้เสี่ยง ได้ลุ้น เพื่อจะได้ชัยชนะ คนเล่นพนันจะรู้สึกมีความหวังว่าจะเป็นผู้

กำาชัยชนะ ได้เงินทองมาง่ายๆ

สมประวิณ มันประเสริฐ นักเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษา
พฤติกรรมการเล่นพนันในประเทศไทย ผ่านแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ เมื่อปี 2554 
สรุปว่า การพนันเป็นสินค้าเสพติด (Addictive Goods) คนเล่นพนันในประเทศไทย
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเป็น “ผู้เสพติดอย่างมีเหตุผล”	(Rational	Addiction	
Behavior) คือเลือกบริโภค “สินค้าการพนัน”  โดยเปรียบเทียบ “ต้นทุนที่ต้องจ่าย” 
เช่น เงินเดิมพัน ค่าเสียโอกาสจากเวลาที่ใช้เล่นพนัน ฯลฯ เพื่อแลกกับ	“ความสุข” 
ด้านอารมณ์ที่ได้จากการเล่นพนัน

ทัศนะหมอเศรษฐกิจ

“การพนัน” 
คือสินค้าเสพติดชนิดหนึ่ง
เรื่อง : ฮ. นกฮูก

โรคติดการพนัน (Pathological gambling)คนเป็นโรคติดการพนัน มีลักษณะคล้ายกับการติดสารเสพ
ติด คือ จิตใจจดจ่ออยู่กับการเล่นพนันตลอดเวลา ไม่สามารถคิด
หรือทำาอย่างอื่น

และในที่สุดจะเล่นการพนันโดยไม่มีการยั้งคิดเวลาเล่นได้ก็เกิดความโลภอยากได้มากขึ้น เวลาเสียจะรู้สึก
เสียดายมาก อยากได้คืน ก็จะเล่นเพื่อแก้ตัว โดยคิดเข้าข้างตัว
เองว่าเมื่อเสียแล้วน่าจะได้บ้าง การปลอบใจตัวเองแบบนี้ทำาให้
ไม่หยุดเมื่อเล่นเสีย ในที่สุดลงเอยด้วยการสูญเสียเงินจำานวนมาก 
เป็นหนี้ ทำาทุกรูปแบบโดยไม่ยั้งคิดเพื่อให้ได้เงินมาเล่นพนันการขาดสติควบคุมตัวเอง คิดเข้าข้างตัวเองว่าจะเล่นพนัน
ได้ เป็นอาการสำาคัญประการหนึ่งของ โรคติดการพนัน

ส
รร

ห
าม

าเ
ล่า
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ถ้าไม่อยากให้คนไทยเป็นโรคติดการพนัน สังคมต้องช่วยกันดูแล 
ควบคุมไม่ให้มีการกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้คนอยากเล่นพนันมากเกินไป โดย 

1.	บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวด เพิ่มค่าปรับและเพิ่มบท
ลงโทษ

2.	สร้างกิจกรรมทดแทน	เพื่อป้องกันผู้เล่นใหม่ 
3.	ฉีดภูมิคุ้มกันให้สังคม ทำาให้เยาวชนอยู่กับการพนันแบบรู้เท่าทัน 
สังคมต้องตระหนักว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการทำาให้คน “ลองเล่น” 

และ “ยังคงเล่น” การพนันในปัจจุบัน 
และการชักจูงให้คนอื่นเล่นการพนัน อาจก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม 

มากกว่าต้นทุนส่วนบุคคล(ที่ผู้เล่นพนันต้องจ่าย) เพราะรัฐต้องใช้งบประมาณ
มากขึ้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการเสพติด “การเล่นพนัน”

กาศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่า การประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยม
ให้ลดการเล่นพนันให้ได้ผล ต้องเน้นทำางานรณรงค์กับ เพศชาย เริ่มต้น
ตั้งแต่อายุน้อย ขยายวงกว้างสู่คนในครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างสำานึกให้
ผู้เล่นพนันรู้ตัวว่า ตนเองสามารถสร้างปัญหาให้กับคนข้างเคียงในครอบครัว
ได้

ส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไร	คงต้องฝากให้ไปช่วยกันคิดต่อ...
ทัน

เก
ม 
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ถ้าถามวัยรุ่นว่าการพนันคืออะไร คงตอบยาก แต่เชื่อว่าคำาตอบแรกๆ ไม่ใช่บ่อนก็พนัน

ฟุตบอล 

ถ้าถามว่าวัยรุ่นชอบเล่นพนันอะไร แน่นอนว่าคำาตอบต้นๆต้องมี พนันฟุตบอล 

วัยรุ่นเล่นพนันกันยังไง  บางคนเล่นขำาๆ  เล่นเพื่อเข้าสังคม  เล่นตามเพื่อน  เล่นเพื่อความ

บันเทิงให้มีอารมณ์ร่วมกับเกม  บางคนอยากรวยทางอ้อม  เมื่อวานชนะเลี้ยงเพื่อนกันเพียบ พออีก

วันเสีย เฮ้ย..ไม่มีเงินซื้อข้าวกินซะงั้น เสียหนี้สังเวยพนัน คนไม่เคยโดนไม่รู้สึกหรอก 

เห็นข่าวพวกผู้ใหญ่เสนอมาตรการจัดการกับวัยรุ่นเล่นพนันฟุตบอล บอกได้คำาเดียวว่า...เซ็ง 

คลิ๊กเข้าไปเห็นข่าวไทยรัฐออนไลน์ สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งงัดกฎเหล็กช่วงบอลโลก 2010 

คาดโทษนักศึกษายุ่งพนันบอล ตัดแต้มจิตพิสัยถึงพักการเรียน 1 ภาค ถ้าเป็นเจ้ามือรับพนันจะ

ส่งตัวให้ตำารวจ 

คงได้ผลหรอกนะ ... มาตรการเด็ดขาด บังคับๆๆๆ มันไม่เคยทำาให้อะไรดีขึ้น มันไม่มีทาง

ช่วยอะไรได้ มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแบบผู้ใหญ่ เอะอะก็ใช้มาตรการบังคับ สั่งโน่นนี่ แต่

ไม่ยอมออกไปจัดการกับโต๊ะบอลที่มีเป็นดอกเห็ด เอาแต่คาดโทษเด็กวัยรุ่นอยู่เรื่อยไป

คลิ๊กไปดูการรณรงค์แนวจิตวิทยา  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เสนอ 
5 วิธีสำาหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการพนันบอล 
“ใกล้ชิด ติดตาม ถามไถ่ ใฝ่ดี มีชื่นชม” 

ค
ลิ๊ก

...

ตื่นตัว..อย่าตื่นตูม
เรื่อง : แบดบอย

ชีวิตวัยรุ่นในวัยเรียน ต้องมีสักช่วงเวลาหนึ่งที่ได้คลุกคลีกับกีฬา “ฟุตบอล” 

บางทีก็แค่ดูผ่านจอ บางทีก็ลงสนามประลองฝีเท้า  หรือนั่งเชียร์ขาดใจกับ

เพื่อนๆ  เชียร์อย่างเดียวเริ่มสนุกไม่พอ หลายคนเริ่มเดิมพันติดปลายนวม 

ความตื่นเต้นระทึกใจเพิ่มขึ้นทันที

tunn games2.indd   22 2/28/12   7:49 AM



ทัน
เก

ม 
2
3

อันนี้มันคงใช้ได้กับเด็กๆ พวกหัวอ่อน ว่านอนสอนง่าย ใช้กับวัยรุ่นไม่ได้หรอก มันเลย
เวลาใกล้ชิดติดตามมานาน ถามไถ่ก็น่ารำาคาญ จะให้ดีกันไปถึงไหน ถ้าไม่ได้ใจเพื่อนก็จบ ทำา
อะไรต้องให้เพื่อนๆชื่นชม มันถึงจะโดน 

คลิ๊กไปดูงานรณรงค์ล่าสุดของ  สสส.  และเครือข่ายสังคมปลอดพนัน “ต้นคิด” ฉบับ 
“พิษพนันบอล”  www.thaihealth.or.th/partner/books_rec/25796 สาระเพียบ นอกจากเรื่อง
พาดหัว ยังเล่าเรื่องฝันร้าย “กองเชียร์ตีกัน” เหตุ “บอลแพ้ คนไม่แพ้” และแนวทางเลิกเป็นทาส
พนันบอล อ่านจนเหนื่อย ต่อมวัยรุ่นยังไม่สะเทือน นี่ยังไม่เข้าใจวัยรุ่นอยู่ดี 

อยากบอกว่า.. พวกผู้ใหญ่ตื่นตัวมาสนใจ ทำาอะไรกันซะบ้าง มันดีกว่าไม่ได้ทำาอะไรเลย 
บางทีข่าวแว่วเข้าหู ทำาให้วัยรุ่นได้ระวังตัวมากขึ้น แต่อย่าตื่นตูมกันมากเกิน ออกกฎเหล็กคุม
เข้ม เน้นลงโทษ นอกจากจะไม่เวิร์ค มันยังท้าทายให้วัยรุ่นอยากลอง กระตุ้นต่อมความอยาก
หนักเข้าไปอีก

วัยรุ่นส่วนมากเล่นพนันบอลกันนิดๆหน่อยๆ เล่นกันสักพัก เบื่อก็เลิก ไม่ต้องมีมาตรการ
อะไรออกมาหรอก แต่พวกเล่นหนัก ถึงมีกฎมีมาตรการเยอะแยะก็ทำาอะไรไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่ไม่
เคยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

ถ้าผู้ใหญ่ยืนยันว่าจะไม่เปิดพนันบอลถูกกฎหมาย ต้องจัดการพวกโต๊ะบอลให้ราบคาบซะ 
พวกคอร์รัปชั่น รับสินบน ให้ความคุ้มครองพวกโต๊ะบอล ต้องหายไป พอไม่มีคนหนุนหลัง พวก
เจ้ามือก็เปิดโต๊ะไม่ได้ ไม่มีโต๊ะแล้วใครจะไปแทงบอลได้

และถ้าอยากให้หมดไปแบบเด็ดขาด หลังปิดโต๊ะบอลเมืองไทยได้ ต้องตัดออนไลน์ด้วย
นะ เพราะยุคไอทีแบบนี้ ออนไลน์กันได้ทุกที่ทุกเวลา แทงพนันบอลมันเรื่องเล็ก กดปุ๊บเล่นปั๊บ 
ผู้ใหญ่คิดหรือว่าจะตามได้ทัน

ถ้าจะให้ด	ีวัยรุ่นที่ไม่อยากเจอตอต้องยั้งคิด	ไม่อยากเจอพิษหนี้พนันบอลต้องย้ังใจ	แล้ว
พวกผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องมาบ่น	ว่า	ตั้งกฎเหล็กต่างๆนานากับพวกเรา

วัยรุ่นส่วนมากเล่นพนันบอลกันนิดๆ
หน่อยๆ เล่นกันสักพัก เบื่อก็เลิก ไม่
ต้องมีมาตรการอะไรออกมาหรอก แต่
พวกเล่นหนัก ถึงมีกฎมีมาตรการเยอะ
แยะก็ทำาอะไรไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่ไม่เคยแก้
ปัญหาที่ต้นเหตุ
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เมื่อไปลงทุนเปิดบ่อนที่ตะวันออกกลาง
(เลบานอน)ผมสามารถได้เงินลงทุนคืน
ภายใน 3 ปี   

ในกรณีของไทย มีแรงผลักดันมาจาก
นักการเมืองที่มีอิทธิพลสูง และจาก
กลุ่มนักธุรกิจข้ามชาติกระเป๋าหนัก
ที่มีทั้งอำานาจและอิทธิพล และไม่สนใจ
การอภิปรายประเด็นปัญหาในบรรดา
สาธารณชนแต่อย่างใด

เจ้าของบ่อนคาสิโนรายใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน
ส่วนหนึ่งในหนังสือ อุตสาหกรรมการพนัน
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