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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

ตะลึง! เด็ก7ขวบตดิพนันบอลงอมแงม 
 

 
 

ตะลีง! แค 7 ขวบ ติดพนันบอลงอมแงม แฉพระแทงบอล กลายรางเปน "ยูโรภิกขุ" แถมนักศึกษาสาวยอม
พลีกายแลกหนี้ สวนผูชายไมโดนตีตายก็หมดอนาคต สสส.เตือน 10 สัญญาณรายลูกติดพนัน วอนสื่อหยุด
กระตุนบอกราคาตอรอง  

 ชอค!สังคมไทย โดยเฉพาะบรรดาผูปกครองทั้งหลายตองหมั่นคอยสอดสองดูแลลูก-หลาน เพื่อ
สกัดก้ันการติดพนันบอลอยางถอนตัวไมขึ้น โดยเฉพาะในระยะชวงบอลยูโร  

 เมื่อวันที่ 11 มิถนุายน ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผอ.สถาบันรามจิตติ แถลงที่สํานักกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวขอ “พนันบอล พนันชีวิต” วา จากการศึกษาขอมูลการเลนพนันฟุตบอลของ
เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในป 2549 เทียบกับป 2550 พบเด็กทุกระดับเลนพนันบอลเพิ่มขึ้น 
ประถมศึกษาจาก 5.46% เปน 6.03% มัธยมตน 10.39% เปน 13.30% มัธยมปลาย 14.80% เปน 
15.88% อาชีวศึกษา 17.88% เปน 18.21% มีเพียงอุดมศึกษาที่ลดลงเล็กนอยจาก 17.10% เปน 
16.45% เฉลี่ยป 2550 มีเดก็ไทยเลนพนันบอล 13.84% จําแนกเปนชาย 21.78% หญิง 5.82%  

   

ภาคที่เยาวชนเลนพนันบอลมากที่สุด อันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 16.74 2 อันดับ 2 
ภาคเหนือตอนลาง รอยละ 15.40 3.อันดับ 3 กทม.และปริมณฑล รอยละ 15.07   

 ดร.อมรวิชชยังบงชี้ถึงสัญญาณอันตรายที่ชี้ใหเห็นวาบุตรหลานอาจติดพนันบอล 10 ประการ คือ 1.อด
หลับ อดนอน ไมพลาดแมแตคูเดียว แมจะดึกแคไหน 2.เชียรทุกคูแมไมรูจัก 3.มีอาการลับๆ ลอๆ เวลาคุย
โทรศัพท ใชภาษาแปลกๆ เชน ลูกครึ่ง ครึ่งควบลูก 4.พกหนังสือพิมพกีฬา คัมภรีแทงบอลติดตัว 5.ไมใช
เงินตามปกติ ไมกิน เก็บเงินแทงบอล  

6.เงินเริ่มขาดมือ ขอยืมทุกคน ทั้งเพื่อนสนทิ ไมสนิท ญาติ พี่ นอง 7.ของที่เคยมี มือถือ นาฬิกา กลอง
ถายรูป หายไป และอาจนําของในบานไปขายหรือจํานํา 8.ซึม เศรา เครียด เวลาทีมที่เชียรแพ แมจะไมใช
ทีมที่ชอบ 9.รวยผิดปกติ ใชเงินมากกวาที่เคยมี เชน เปลี่ยนมือถือใหม เลี้ยงเพื่อนฝูง กินเที่ยวไมยั้ง และ 
10.ถูกขมขู โดนตามทวงหนี้ มีคนแปลกหนามาตามหา  

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันท่ี   13   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ทพ.กฤษดา เรืองอารียรัชต รองผูจัดการ สสส.กลาววา ขอมูลเครือขายเยาวชนพบเด็กอายุนอยที่สุดที่เลน
พนันบอลกับโตะบอลเพียง 7 ปเทานั้น ใชเงินแค 50 บาท ก็เริ่มเลนได โดยเด็กอายุไมเกิน   18 ป แทง
นอยที่สุด 50 บาท มากที่สุด 5,000 บาท เยาวชนอายุไมเกิน 24 ป แทงมากที่สุดถึงหลักแสน ซึ่งเด็กและ
เยาวชนอายุ 7-24 ป ที่มีราว 16 ลานคน เลนพนันบอลเกือบ 14% หรือ 2.24 ลานคน หากเลนพนันชวง
บอลยูโรนี้ ที่แขงกันถึง 31 คู เฉลี่ยพนันต่ําสุดตลอดฤดูแขงขันที่คนละ 500 บาท จะมีเงินของเด็กที่ใชพนัน
ถึง 1,000-120 ลานบาท ชองทางที่เด็กใชพนันบอลมากที่สุดคือ 1.ผานคนเดินโพย 2.โทรศัพท 3.โตะ
บอล 4.สถานบริการอื่น เชน โตะสนุก รานอาหาร ผับ บาร หอพัก  

 พรอมเตือนวา พอแม ผูปกครอง และสถานศึกษา ตองเอาใจใสเรื่องนี้อยางใกลชิด อยาใหผีพนันมาสิงเด็ก 
เด็กดูฟุตบอลได แตตองไมมีการพนันเขามาเกี่ยวของ และดูอยางรับผิดชอบตอหนาที่ ที่สําคัญขอใหส่ือ
รายงานผลกีฬาอยางคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา อาทิ การสื่อสารบอกราคาตอรอง การใหโหรมาทํานายวา
ทีมใดจะชนะ คือสวนสําคัญที่กระตุนใหเด็กอยากเลนพนัน และฝากไปถึงเด็กและเยาวชนอยาใหเหลามา
เกี่ยวของกับการดูบอล เพราะจะนําไปสูปญหาอื่น ทั้งทะเลาะ วิวาท อุบัติเหตุ  

 ขณะที่ นายวันเฉลิม สัตยศักดิ์สิทธิ์ ผูประสานงานศูนยกิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม กลาววา การ
สอบถามเจามือโตะบอลรายใหญ คาดวามีโตะบอลทั่วประเทศ 6,000 โตะ โตะใหญที่รับพนันตั้งแต 1-10 
ลานบาท โตะขนาดกลางและเล็ก 5,000 โตะ การพนนับอลมีมากที่สุดในชวง พรีเมียรลีก มีนักแทงบอล
หนาใหมเกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉลี่ยอายุ 13 ป คนเดินโพยที่เขาถึงเด็กมากที่สุด คือเพื่อนนักเรียนดวยกันเอง 
ซึ่งการพนันบอลลอใจเด็กทุกอยาง ใชเงิน 50 บาท ก็กลายเปนเงิน 500 ได ทั้งยังใหแทงกอนจายทีหลัง
ได สวนชองทางที่นิยมมากคือ รานอาหาร โตะสนุก ผับ บาร ที่ใหชมบอลในราน แลวจะมีคนเดินโพยมา
ชักชวนใหเลน และบอกกันปากตอปาก  

 นายวันเฉลิมใหขอมูลดวยวา เด็กที่เลนเสียแลวไมมีเงินจาย ถาเปนเงินนอยๆ โชคดีอาจแคถูกทําราย
รางกาย แตถาเงินเปนหลักหมื่นขึ้นไป บางคนตองเสียอนาคต เพื่อนตนเคยเรียนมหาวิทยาลัยดังแหงหนึ่ง
ใน กทม. เมื่อเปนหนี้พนันบอลหลักแสนก็ตองออกจากมหาวิทยาลัย ไมกลาไปเรียน กลับบานไปอยูกับ
ครอบครัวก็ไมได บางรายถูกเลนงานถึงตาย นักศึกษาสาวบางคนติดหนี้พนันบอลจนตองขายรถ ขาย
คอนโดและยอมเสียตัวใหเจามือ เพราะไมมีเงินจาย การพนันบอลเปนวงจรอุบาทวไมแพยาเสพติด ที่จะ
ทําลายทั้งชีวิต มีเรื่องที่นาเศราใจคือ นองของเพื่อน ที่บวชเปนพระตอนนี้ ก็ยังโทรศัพทมาฝากแทงบอล 
อาจจะเรียกวายูโรภิกขุก็วาได  

 
 


