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ความสำคัญของการเฝาระวังปญหาการพนัน
GAMBLING PROBLEMS MONITOR

ที่มาและความสำคัญของคูมือฉบับนี้
BACKGROUND OF ONLINE GAMBLING ADVERTISING MONITOR

ผลการสำรวจในป 2560 ที่นากังวลเกี่ยวกับสถานการณปญหาพนันออนไลน คือ
1. ผลการสำรวจสถานการณการเลนพนันทายผลฟุตบอล พฤติกรรมและผลกระทบการพนันใน ประเทศไทย (ป 2560)  โดยศูนยศึกษา 
ปญหาการพนัน พบวามีนักพนันเด็กประมาณ 1.4 แสนคน เยาวชน ประมาณ 4.7 แสนคนที่มีพฤติกรรมการเลนพนัน
2. รายงานสถานการณการพนันในสังคมไทย ป 2560 โดยศูนยศึกษา ปญหาการพนัน พบวา คนไทยรอยละ 54.6 หรือประมาณ 28.9 
ลานคนเลนการพนัน ในจำนวนนี้เปนเด็กและเยาวชนประมาณ 3.6 ลานคน โดยการพนันทายผลฟุตบอลเปนการพนันที่ไดรับความนิยมอันดับ 4 
รองจากสลาก กินแบงรัฐบาล หวยใตดิน และไพ มีนักพนันฟุตบอล 2.47 ลานคน โดยตองเฝาระวังในกลุมเด็ก และเยาวชน 15-25 ป 
ที่มีถึงประมาณ 6.09 แสนคน ในจำนวนนี้เปนเด็กอายุ 15-18 ปถึง 1.38 แสนคน ทั้งนี้การบำบัดผูมีปญหาติดการพนันในกลุมผูใหญ 
่สามารถเลิกไดรอยละ 30 มีรอยละ 5 กลับไปติดซ้ำ ขณะที่กลุมเยาวชนสามารถเลิกไดรอยละ 9 และกลับไปติดซ้ำรอยละ 5 นอกจากนี้ผล 
การสำรวจการเลนพนันทายผล ฟุตบอลโลก 2014 พบรอยละ 9.4 หรือประมาณ 4.6 ลานคน เลนพนันทายผลฟุตบอล โดยประมาณ 2 
ลานคนเปนนักพนันหนาใหม  

ปจจุบันธุรกิจการพนันออนไลนไดเขามาทำการตลาด โฆษณาสื่อสารผานชองทางเว็บไซต เว็บเพจ กลุมหรือเครือขายสื่อสังคมออนไลน 
เพื่อเชื้อเชิญใหผูชม ผูใชงานเว็บไซต ไดเขามาเห็นสื่อโฆษณาเชื้อเชิญ ชักชวน ชักจูงเลนการพนันออนไลนมากขึ้น บริษัทพนันออนไลนตางๆ 
เหลานี้ ทำผิดกฎหมายประเทศไทยเรื่องการหามสื่อสารชักชวนเลนการพนัน ทั้งโดยตัวพนันที่เชิญชวนใหเลนนั้น 
ก็มีความผิดในตัวของมันเองอยูเปนทุนเดิม ความนากลัวและอันตรายยิ่งยกระดับไปที่วา สื่อโฆษณาเชิญชวนเลนพนันที่ปรากฎในอินเทอรเน็ตนี้ 
มุงเปาอยางทั่วไป แบบที่ผูใชงานอินเทอรเน็ตจะเปนใคร อายุเทาไร เพศใดก็ได หรืออาจจะเลือกจำเพาะเจาะจงไปที่เว็บไซตบางกลุมเนื้อหา 
หรือสามารถเจาะลงตรงไปที่สายตาของผูใชงานที่เปนเก็กและเยาวชนก็ยอมได เหลานี้ถือวารัฐไทยและผูทำงานดานการปกปอง คุมครอง หรือ 
ลดผลกระทบจากการพนันที่สงผลตอเด็กและเยาวชน จำเปนตองเรงสรางมาตรการเฝาระวังสื่อและสรางระบบแจงเตือน รายงาน 
เตือนภัยไปยังหนวยงานรัฐใหปราบปรามใหเว็บไซตพนัน สื่อโฆษณาออนไลนเหลานี้ปดตัวลงหรือมีการปดกั้นการเขาถึงจากภายในใหได

คูมือแนวปฏิบัติการเฝาระวังการโฆษณาเชิญชวนการเลนพนันฟุตบอลในสื่อออนไลน ฉบับนี้ ออกแบบขึ้นมาเพื่อใหใชเปนแนวทางสำหรับผูที่จะ
เฝาระวังสื่อโฆษณาพนันฟุตบอล หรือ การพนันออนไลน ที่มีเนื้อหาชักชวน จูงใจผูเลนเขาสูการพนัน เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาเฝาระวัง
และมีกรอบแนวคิด การสรางตัวชี้วัด นิยามการวัดและกระบวนการขั้นตอนเริ่มตนจนจบในการเฝาระวังสื่อ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ

สถานการณปญหาพนันที่หนักหนวง

สถานการณการพนันออนไลนในปจจุบัน
ONLINE GAMBLING SITUATION
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กฎหมายการพนันที่เกี่ยวของ
ONLINE GAMBLING LAW

พระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราช 2478

มาตรา 12 (1) ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทำอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขา 
พนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับอนุญาตแลวแตเลน 
พลิกแพลงหรือผูใดเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทแหงพระราช บัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต 
ผูนั้นมีความผิดตอไปนี้
 (1) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 
เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ป และปรับตั้งแต 500 บาท 
ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ดวยอีกโสดหนึ่งเวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา ใหจำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
 (2) ถาเปนความผิดในการเลนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวปฏิบัติของสื่อมวลชนในการนำเสนอขาวสารกีฬา ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ไดออกประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอขาวและภาพขาวกีฬา พ.ศ. 2560
กำหนดไวในขอ 2.2 การรายงานขาวกีฬา โดยเฉพาะในบทวิเคราะห ความเห็น และการคาดการณการแขงขัน พึงใชวิจารณญาณ 
ดวยความระมัดระวัง ไมใหเปนการชี้นำ และสงเสริมการพนัน นอกจากนี้ยังพึงหลีกเลี่ยงการโฆษณาแฝงที่เขาขายสงเสริมอบายมุข

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
ในพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มิไดระบุไวชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน 
เพียงแตอาศัยการตีความจากตัวบท โดยมาตราที่เกี่ยวของคือ มาตรา 20 ที่บัญญัติไววา “ใหพนักงานเจาหนาที่สามารถ 
ขอใหศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพรขอมูลอัน มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”

1. เพื่อศึกษาถึงสถานการณสื่อและสถานการณการใหขอมูลการพนันหรือการโฆษณาพนันฟุตบอลทั้ง ในชวงกอนแขง ระหวางแขง 
และหลังแขง รูปแบบ เทคนิค การสื่อสาร ของการใหขอมูลการพนัน หรือการโฆษณาการพนันฟุตบอลในสื่อออนไลน ที่เปนภาษาไทย 
ในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018
2. การวิเคราะห/สังเกตการณในการออกแบบแนวการเฝาระวังและจัดทำคูมือ (ตนฉบับ) 
แนวปฏิบัติการเฝาระวังการโฆษณาเชิญชวนการเลนพนันฟุตบอลในสื่อออนไลน
3. เพื่อนำเอาเครื่องมือในการเฝาระวังสื่อออนไลนสำหรับประชาชนและเครือขายใหสามารถนำไปใชในการติดตาม ตรวจสอบ 
เฝาระวังสื่อพนันออนไลนไดในเทศกาลฟุตบอลโลก 2018

ขอมูลที่นำไปใชในการเฝาระวัง

1. ขอมูลที่นำไปสูการแกไขปญหา ที่ตองการความรวดเร็ว
เชน รายชื่อเว็บไซตที่มีเนื้อหาโฆษณาการพนัน >> นำไปสูการปดเว็บ ของตำรวจ สื่อสังคม (ไลน ไอจี ยูทูบว) ที่เปนชองทางการโฆษณา หรือ รับแทงพนัน
รายการวิทยุ โทรทัศน >> นำไปสูการสั่งปรับ ลงโทษ ของ กสทช.

2. ขอมูลที่นำไปสูการแกไขปญหา ที่ตองการรายละเอียด
เชน พิธีกร ดาราพรีเซ็นเตอร ลักษณะเนื้อหา รูปแบบ วิธีการ ชองทาง ที่ใชเพื่อการเลนพนัน ขอความที่สื่อสาร (ภาษา) กลวิธีทางการเงิน 
การลงทะเบียนเขาเลนพนัน ขอมูลทางธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของ

3. ขอมูลที่นำไปสูการแกไขปญหา ที่ตองการการตีความ
การเปรียบเทียบกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานรัฐ เชน พ.ร.บ. การพนัน 2478, พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน 2550
พ.ร.บ. คุมครองเด็ก 2546, พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค 2522

วัตถุประสงคของคูมือนี้
PUSPOSE OF GUIDELINE

ONLINE GAMBLING MONITOR DATA
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ขั้นตอนการเฝาระวังสื่อ/กระบวนการทำงาน
MEDIA MONITOR PROCESS

1. สรุปประเด็นปญหา วาทำไมตองมอนิเตอร

2. สรางกรอบ/หนวยการวัด/นิยามการวัด

3. กำหนดหนวยในการศึกษา/ระยะเวลาที่ใช

4. การออกแบบเครื่องมือเก็บบันทึก

5. การเฝาระวังสื่อ (โฆษณาพนันออนไลน)

6. การรวบรวมผลและการวิเคราะห

7. การแปรผลและสังเคราะหขอมูล

8. การเขียนรายงานสรุปผลและขอเสนอแนะ

9. การนำเสนอผลการมอนิเตอร

- การตั้งประเด็นปญหา, ระดับความรายแรงของปญหา
- ปญหานั้นพุงเปาไปที่ใครเปนกลุมหลัก-รอง
- หนวยงานใดมีสวนรวมกับการแกไขปญหานั้นบาง
- ปญหานั้น เคยถูกศึกษา วิเคราะห รวบรวมจริงๆ อยางไร
- ถาเก็บรวบรวม ขอมูลการเฝาระวังสื่อแลว จากนั้นจะเอาไปทำอะไรตอ

+ กำหนดวัตถุประสงค อยางนอย 3 ขอ
 > เพื่อศึกษา รูปแบบ ลักษณะปญหา วิธีการ ของพฤติกรรมปญหาโฆษณา
 > เพื่อศึกษา ความเขม ถี่ ระดับ ชุก รุนแรง ของปญหา การโฆษณาพนัน
 > เพื่อศึกษา หาทางกำกับ เตือนภัย มาตรการแกไขปญหาการโฆษณาพนัน

- สำรวจแนวคิด ทฤษฏี กฎหมาย งานวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ
- สำรวจโพล การวิจัยภาคสนามทัศนะ มุมมองทางวิชาการ
- สำรวจทาที ทัศนะ ความเห็น ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

+ ออกแบบหนวยการวัด ตามตัวแปรตั้งตนที่ตองการทราบ
 > หนวยการวัด (จะวัดอะไรบาง 4-8 ตัว)
 > คาพารามิเตอร (คาของการวัด, เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)
 > การสรุปผลการวัด แปรผลของหนวยการวัด

- หนวยที่จะวิเคราะห (นำเขาเอามาวิเคราะห) แบงหนวยที่จะวิเคราะหเปนกลุม/รูปแบบของสื่อเดียวกัน
- ลักษณะของสื่อ วิธีการเขาถึงขอมูล การบันทึกขอมูล (ความเปนไปไดที่จะเขาถึงเขาเก็บลวงรูขอมูลนั้น
- อุปสรรคของการเก็บ โอกาสที่จะไดขอมูลที่มีคุณภาพ วิธีการ
- อางอิงวาเก็บขอมูลนั้นจริง เพื่อไวใชตรวจสอบในภายหลัง)

+ ออกแบบวิธีการเก็บขอมูล ตามหนวยการศึกษา
 > หนวยการศึกษา (จะเฝาระวังผานสื่อชองทางไหน แบบตามเวลาจริง
หรือรอใหผานพนไปกอนแลวคอยเอามาวิเคราะห)
 > กำหนดชวงเวลา จำนวน ปริมาณ เปาหมายคาดการณขอมูล

- แบบฟอรม ตาราง เทมเพลทที่จะใชในการเก็บขอมูล
- Coding Sheet ที่ใชตองออกแบบไดแมนยำเพื่อเก็บขอมูล
- อธิบายวิธีการใช Coding Sheet ที่จะใช ใหตรงกันในทีม
- แจกจาย สำเนาแบบบันทึกขอมูล และทดลองใชงาน

+ ออกแบบแบบบันทึกขอมูล (Coding Sheet/Templat) ตามหนวยการวัด
 > ตองแนใจวา Coding Sheet ถูกออกแบบมาเพื่อใหใชงานจริงได
 > เปนไฟล เอ็กเซล หรือ เวิรด ก็ได แตตองมีการคียขอมูลและระบุ
รายชื่อคนเก็บขอมูล และการตรวจทานขอมูลอยางดี

- ระยะเวลา จุดเริ่มตนในการมอนิเตอร (ตามหนวยการวัด)
- จำนวนสื่อที่จะมอนิเตอรได ตอคน/ตอวัน
- เงื่อนไขและสภาพแวดลอมจริงในการมอนิเตอร
- มาตรฐาน การตีความเครื่องมือวัต ความลาชา ปญหา อุปสรรค จากการมอนิเตอร

+ เริ่มมอนิเตอรเมื่อทีมงานมีความพรอม+เขาใจ
 > มีหัวหนาทีม คอยกำกับ ควบคุม ติดตามการเฝาระวังทุกวัน
 > นำขอมูลที่คนพบในแตละวันมาคุยกันเพื่อปรับความเขาใจแลกเปลี่ยนกัน
 > อาจมีการปรับ Coding Sheet หรือหนวยการวัดระหวางทาง

- นำผลที่ไดจากแตละคน/สื่อ มารวมกันใน และสรุปผลเชิงปริมาณ และคุณภาพ
- การวิเคราะห (นับความถี่ ความชุก ความมากนอย) สรุปแยกประเด็นที่สำคัญในมุมผูรับฟงผล
- วิเคราะหเปรียบเทียบ (สวนที่เหมือนกัน ตางกัน) หาลักษณะ แนวโนม ความโนมเอียงของขอมูล

+ ออกแบบหนวยการวัด ตามตัวแปรตั้งตนที่ตองการทราบ
 > หนวยการวัด (จะวัดอะไรบาง 4-8 ตัว)
 > คาพารามิเตอร (คาของการวัด, เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)
 > การสรุปผลการวัด แปรผลของหนวยการวัด

- จากขอมูลที่รวบรวมได นำมาประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยน
- อานคาขอมูลที่คนพบ หาสวนที่มากที่สุด นอยที่สุด นาสนใจ
- กำหนด จำนวนประเด็น ที่จะสรุปขอมูล เพื่อนำเสนอ
- วิเคราะหขอมูลนั้น ในระดับที่ 2 (แปรผล ความหมาย เทียบเขากับแนวคิด ทฤษฎี ที่นำมาอางอิง)

+ การแปรผลและการสังเคราะหขอมูล
 > แปรผลได 3 แบบ คือ จากวัตถุประสงค หนวยการวัด สื่อการวัด
 > การสังเคราะหขอมูล (พรรณาวิเคราะหเปรียบเทียบพรอมกับทฤษฏี)

- มีบรรณาธิการรวมเลม มือเขียนหนึ่งหรือสองคน
- เขียนรายงานตามโครงสรางวิจัย (5 บท)
- เขียนรายงาน คั้นเฉพาะสวนที่สำคัญ เพื่อเปน Fact Sheet
- ประชุมทีม เพื่อกำหนดประเด็นขอคนพบสำคัญที่สื่อจะสนใจ นำไปสื่อสาร อยางงายๆ
- เขียนเพรสรีลิส (เอกสารเผยแพรขาว)

+ รายงานฉบับสมบูรณ ขอมูลดิบตองเก็บเอาไวจนเพื่อใชพิสูจน
 > กำหนดเดดไลนที่รายงานจะตองเสร็จกอนแถลงขาว
 > Fact Sheet หรือ Press Release จะตองนาสนใจ พรอมแถลง
 > มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนไปไดจริงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

- กำหนดวันเวลาที่จะแถลงผลการศึกษาตอสื่อ สาธารณะ
- เลือกผูที่เกี่ยวของ มารับฟงการแถลงผลการศึกษา
- รูปแบบของการแถลงผลการศึกษา (เสวนา สัมมนา)
- เลือกผูวิพากษผลการศึกษา (มีหรือไมก็ได)
- ประสานสื่อมวลชนเพื่อหวังผลจากสื่อในการนำเสนอ

+ การนำเสนอผลการเฝาระวัง
 > มีตัวแทนผูที่จะนำเสนอ (ควรเปนผูเขียนรายงานฉบับสมบูรณ)
 > เตรียมประเด็นที่สื่ออาจตั้งคำถาม (วิธีการเฝาระวัง จุดออนของขอมูล)
 > สิ่งที่รายงานไมไดเขียน ขอมูลบงชี้ ที่ตองตีความในระดับสูง
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กรอบแนวคิดการเฝาระวังโฆษณาเชิญชวนเลนพนัน
ONLINE GAMBLING ADVERTISING MONITOR FRAMEWORK

1. มีแนวโนมที่เว็บไซตพนัน 
จะเปนเสมือนหนาราน บอนออนไลน 
ที่มีขอมูลครบวงจรในการเลนพนัน

2. ขอมูลที่ควรเก็บบันทึกพื้นฐาน
- URL ADDRESS
- หนาเว็บไซต (home page)
- ชื่อเว็บไซต (ชื่อทางการ)
- วันที่เขาพบเจอขอมูล
- ภาษาหลักที่ใชในเว็บ
- รูปแบบการพนันออนไลนที่พบ
(หวย มวย บอล คาสิโน ?)
- ชองทางติดตออื่นๆ

3. ขอมูลจำเพาะเจาะจงอื่นๆ
- S I H F G มี/ไมมี (พบ/ไมพบ)
: บันทึกภาพเปนหลักฐาน
- สื่อวิดีโอ (ดูดเก็บเปนหลักฐาน)
- รูปแบบ ขอความโฆษณาสื่อสาร 
ชักชวนเลนพนัน

พบจำนวนกี่เว็บไซต
แบบไหนเทาไร

พบจำนวนกี่เพจ กี่บัญชี
แบบไหนเทาไร

พบจำนวนกี่เว็บไซต
แบบไหนเทาไร

พบจำนวนกี่บัญชี กี่ชองทาง
แบบไหนเทาไร

พบจำนวนกี่ไอดี กี่บัญชี
แบบไหนเทาไร

3. ขอมูลจำเพาะเจาะจงอื่นๆ
- S I H F G มี/ไมมี (พบ/ไมพบ)
: บันทึกภาพเปนหลักฐาน
- สื่อวิดีโอ (ดูดเก็บเปนหลักฐาน)
- รูปแบบ ขอความโฆษณาสื่อสาร 
ชักชวนเลนพนัน

3. ขอมูลจำเพาะเจาะจงอื่นๆ
- S I H F G มี/ไมมี (พบ/ไมพบ)
: บันทึกภาพเปนหลักฐาน
- สื่อวิดีโอ (ดูดเก็บเปนหลักฐาน)
- รูปแบบ ขอความโฆษณาสื่อสาร 
ชักชวนเลนพนัน

3. ขอมูลจำเพาะเจาะจงอื่นๆ
- S I H F G มี/ไมมี (พบ/ไมพบ)
: บันทึกภาพเปนหลักฐาน
- สื่อวิดีโอ (ดูดเก็บเปนหลักฐาน)
- รูปแบบ ขอความโฆษณาสื่อสาร 
ชักชวนเลนพนัน 

3. ขอมูลจำเพาะเจาะจงอื่นๆ
- S I H F G มี/ไมมี (พบ/ไมพบ)
: บันทึกภาพเปนหลักฐาน
- สื่อวิดีโอ (ดูดเก็บเปนหลักฐาน)
- รูปแบบ ขอความโฆษณาสื่อสาร 
ชักชวนเลนพนัน

1. มีแนวโนมที่จะเปนชองทางชักจูง 
โฆษณาประชาสัมพันธทางคลิป 
เน็ตไอดอล หรือ การถายทอดสด 
พนันออนไลน

1. มีแนวโนมจะเปนสื่อชักชวน 
ทางลัดเขาสูเว็บ ชองทางพนัน 
เปนสื่อบุคคล เอเยนต นายหนา

1. มีแนวโนมที่จะเปนชองทางชักจูง 
โฆษณาประชาสัมพันธทางคลิป 
เน็ตไอดอล หรือ การถายทอดสด 
พนันออนไลน

1. มีแนวโนมที่จะเปนชองทางสื่อ 
ที่ชักชวนจูงเขาสูกิจกรรมพนันโดย 
ตรงผานนายหนา เอยนต 
และเจาของบอน

2. ขอมูลที่ควรเก็บบันทึกพื้นฐาน
- URL ADDRESS
- หนาเพจ (landing page)
- ชื่อเพจ (ชื่อทางการ)
- วันที่เขาพบเจอขอมูล
- ภาษาหลักที่ใชในเว็บ
- รูปแบบการพนันออนไลนที่พบ
(หวย มวย บอล คาสิโน ?)
- ชองทางติดตออื่นๆ
- แอดมินคือใคร

2. ขอมูลที่ควรเก็บบันทึกพื้นฐาน
- URL ADDRESS
- หนาเพจ (landing page)
- ชื่อเพจ (ชื่อทางการ)
- วันที่เขาพบเจอขอมูล
- ภาษาหลักที่ใชในเว็บ
- รูปแบบการพนันออนไลนที่พบ
(หวย มวย บอล คาสิโน ?)
- ชองทางติดตออื่นๆ
- ลิ้งกและขอมูลเชื่อมตอไปที่ไหน

2. ขอมูลที่ควรเก็บบันทึกพื้นฐาน
- URL ADDRESS
- หนาเพจ (landing page)
- ชื่อเพจ (ชื่อทางการ)
- วันที่เขาพบเจอขอมูล
- ภาษาหลักที่ใชในเว็บ
- รูปแบบการพนันออนไลนที่พบ
(หวย มวย บอล คาสิโน ?)
- ชองทางติดตออื่นๆ
- ลิ้งกและขอมูลเชื่อมตอไปที่ไหน

2. ขอมูลที่ควรเก็บบันทึกพื้นฐาน
- LINE ID ที่เปนทางการ
- หนาเพจ (landing page)
- ชื่อแอดมิน
- วันที่เขาพบเจอขอมูล
- ภาษาหลักที่ใชในเว็บ
- รูปแบบการพนันออนไลนที่พบ
(หวย มวย บอล คาสิโน ?)
- ชองทางติดตออื่นๆ
- ลิ้งกและขอมูลเชื่อมตอไปที่ไหน

สื่อออนไลนที่มีเนื้อหาพนัน

lt yf
facebook

กลุมสาธารณะ/ปด/ลับ
เพจสาธารณะ

w
website
ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ

สื่อเปดสาธารณะ สื่อบุคคล
สื่อกลุม/บริษัท

เปนสื่อคลิปวิดีโอเพื่อความบันเทิง
มักเปนคลิปที่ไมระบุที่มาชัดเจน

อาจสอนเลนพนัน

มักเปนสื่อกลุมธุรกิจพนัน
และสื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง

twitter youtube line

- ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับการเสี่ยง 
โชค จากกิจกรรมการ จับจาย ซื้อ 
บริโภคที่มีลักษณะการเสี่ยงทาย 
ลุนโชคจากโอกาสความนาจะเปน

- ไดแก ขอมูลที่พรรณา อธิบาย 
บอกเลา ถึงสภาวะทั่วไปของการ 
แขงขันกีฬา กิจกรรมนั้นๆ 
เชน สภาพอากาศ สถานที่จัด 
การแขง ผูสนับสนุน เงินรางวัล 
รายชื่อผูเขาแขงขัน สภาพสนาม 
ประวัติศาสตรของทีม หรือ ผูเลน 
ตำนานหรือเรื่องเลาตางๆ 
ที่เปนเรื่องทั่วๆ ไป

- ไดแก ขอมูลที่บงชี้โอกาสความ 
ไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงศักยภาพ 
โอกาส ชนะ-แพ ของแตละฝาย-ทีม 
ที่จะสงผลตอการแขงขัน เชน 
อัตราตอรอง สถิติการเลนหลังสุด 
โอกาสชนะ ที่สามารถแปรผล 
ไดจากการคาดการตางๆ ทั้งจาก 
เซียน กูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือ 
จากขอมูลของแหลงอางอิงพนัน 
เชนบอน เว็บไซต สำนักขาว เปนตน 

- ไดแกขอมูลที่อธิบายถึง 
การโนมนาวใจ ชักชวนมาเลนพนัน 
ตั้งแตการเปดบัญชี 
การสมัครเขาใชบริการ 
ชองทางการติดตอ การโอนเงิน 
และทำธุรกรรมทางการเชินเพื่อแทง 
ชักชวน โนมนาวใจใหเลนพนัน 
เชน เลขบัญชี จำนวนเงินสมัคร 
เบอรโทรศัพทมือถือ ชองทางไลน 
เฟซบุค ชื่อบัญชี โปรโมชั่นการเลน

- ขอมูลนี้ยังตองอาศัยการตีความ 
ของนักเลนพนันในอีกระดับหนึ่ง

- ขอมูลนี้ไมตองอาศัยการตีความ 
ของนักเลนพนัน สามารถแทงพนัน 
ไดเลย

- ไดแก ขอมูลสรุป 
คาดการณผลการแขงขัน 
(ที่ไมตองตีความโดยผูแทงพนันเอง 
วาฝายใดจะชนะ-หรือแพ) 
ผลปลายทางสุดทายที่จะเกิดขึ้นจาก
การแขงขัน

ขอมูลที่สามารถนำไปใชในการพนันได

GH FI
information

ขอมูลทั่วไปของการแขงขัน
 ความพรอม สภาพรางกาย บรรยากาศ

S
sweepstake

ขอมูลการเสี่ยงโชค 
ลุนโชค เสี่ยงทาย

อัตราตอรอง แตมตอ
ชนะ-ไดเสีย โอกาสความนาจะเปน

ขอมูลบงชี้ คาดการณ ผลแพชนะ
เด็ดขาด (ทีเด็ด) ผลสกอร

ที่คาดวาจะจบ

ขอมูลเชิญชวน ชักจูง ชองทาง
การเลนพนัน แทงพนัน

เขารวมกิจกรรมเสี่ยงโชค

handicap forecast gambling
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การกำหนดหนวยการศึกษาวิเคราะห
UNIT OF ANALYSIS

- การกำหนดประเภทของสื่อที่เหมาะสม 
วาจะเฝาระวัง/คัดเลือกสื่อใด

GH FI
information

ขอมูลทั่วไปของการแขงขัน
 ความพรอม สภาพรางกาย บรรยากาศ

S
sweepstake

ขอมูลการเสี่ยงโชค 
ลุนโชค เสี่ยงทาย

อัตราตอรอง แตมตอ
ชนะ-ไดเสีย โอกาสความนาจะเปน

ขอมูลบงชี้ คาดการณ ผลแพชนะ
เด็ดขาด (ทีเด็ด) ผลสกอร

ที่คาดวาจะจบ

ขอมูลเชิญชวน ชักจูง ชองทาง
การเลนพนัน แทงพนัน

เขารวมกิจกรรมเสี่ยงโชค

handicap forecast gambling

หนวยศึกษา สื่อ : (สื่อเกา) โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ / (สื่อใหม) เว็บไซต สื่อสังคม

ระยะเวลา ชวงเวลปกติหรือชวงเทศกาลมหกรรมกีฬาขนาดใหญ เชน ฟุตบอลโลก

- ระยะเวลาที่ศึกษา มี 2 แบบ
คือ (1) ระยะเวลาของสื่อ-หนวยที่จะถูก
ศึกษา (2) ระยะเวลาของกระบวนการ 
ทีทีมงานจะใช ในการดำเนินงานศึกษา 
จนเสร็จสิ้น 

- ระยะเวลาที่ศึกษา มี 2 แบบ
คือ (1) ระยะเวลาของสื่อ-หนวยที่จะถูก
ศึกษา (2) ระยะเวลาของกระบวนการ 
ทีทีมงานจะใช ในการดำเนินงานศึกษา 
จนเสร็จสิ้น 

นิยามศัพท สื่อที่โฆษณาพนัน คือ “ขอความ ภาพ เสียง สัญลักษณใดก็ตามที่สื่อ
ความหมายใหขอมูล ชักจูงใจ เชื้อเชิญใหเขารวมเลนการพนันใดก็ตาม”

การพนัน คือ “กิจกรรมเสี่ยงไดเสี่ยงเสีย โดยวางเดิมพัน ดวยทรัพย
ผานเกม กิจกรรม การเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย ที่มีเจามือและมีผูเลน”

- ในการศึกษา ใหใชคำหลักนี้ในการสืบคน 
ในกรณีที่เริ่มเฝาระวังจากสื่อออนไลน
แตหากเปนสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
ใหคัดกรองสื่อที่จะวิเคราะห จากผังรายการ
หรือสวนเนื้อหารายการที่เกี่ยวของกับ
เมกีฬา หรือ การถายทอดสดโดยตรง

คำคนหลัก หากเนนเฝาระวังสื่อออนไลน ใหใชคำวา พนันบอล พนันออนไลน ทีเด็ด
บอลเด็ด แทงบอล โตะบอล โตะบอลออนไลน  ลมโตะ ในการคนหา
ในการคัดเลือกรายการถายทอดสด รายการขาว รายการวิเคราะห (หรือคอลัมนวิคราะห) ใหพิจารณาจากผังรายการ
หรือ เปดเลือกจากสื่อที่จะเฝาระวังที่สื่อนั้นๆ โดยตรง

- ในการศึกษา ใหใชคำหลักนี้ในการสืบคน 
ในกรณีที่เริ่มเฝาระวังจากสื่อออนไลน
แตหากเปนสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
ใหคัดกรองสื่อที่จะวิเคราะห จากผังรายการ
หรือสวนเนื้อหารายการที่เกี่ยวของกับ
เมกีฬา หรือ การถายทอดสดโดยตรง

หนวยวัด เนื้อหาที่พบนั้น ปรากฎ/ไมปรากฎ ขอมูลใดบางในหนวยการวัด โดยแบง
ออกเปน 5 ลักษณะเนื้อหา 

- บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม ที่ออกแบบ 
ขึ้นมาเพื่อการเก็บขอมูล โคดดิ้งชีท 
(บันทึกการคนพบ) และ เทมเพลท 
(บันทึกการสรุปขอมูลตัวแปรตางๆ)

- ใชขณะเฝาระวัง บันทึกคาตางๆ ที่พบขณะ
เฝาระวังสื่อ ลงไวเปนขอมูลปฐมภูมิ
- บันทึกเฉพาะการปรากฎ ความถี่(หากมี)
บันทึกรายละเอียดขอมูลอื่นๆ และลงลายมือชื่อ 
ผูบันทึกขอมูล วันที่เฝาระวังและขอมูลภาพถาย 
ลิ้งก รายละเอียด ขอความ การโฆษณาเชิญชวน
- อาจออกแบบในรูปของตาราง (ไฟลเอกเซล) 
หรือ แบบเขียน (ไฟลเวิรด) ก็ได

- ใชหลังจากรวบรวมขอมูลดิบ จากโคดดิ้งชีทเสร็จแลว 
เพื่อมาเขียนลงในแบบการเขียนเดียวกัน เนื่องจากการ 
เฝาระวังจะทำกันดวยทีมงานหลายคน จึงตองมีแบบฟอรม 
แนวทางการเขียนสรุปขอมูลไปในทางเดียวกัน 
- แบบฟอรมมักออกแบบโดยไฟลเวิรด และมีตัวอยางการ 
บันทึกขอมูลที่พบ ไลเรียงไปในลักษณะเดียวกันจนเสร็จสิ้น 
แลวจึงนำไปไปวิเคราะหแปรผลสุดทาย

แบบบันทึก บันทึกขอมูลการเฝาระวังที่คนพบ ลง แบบบันทึก (Coding Sheet)
โดยแบบบันทึกจะตองแจกจายใหทีมเฝาระวังทุกคนเหมือนกัน

เชน เนื้อหาจาก รายการโทรทัศน/วิทยุ/หนังสือพิมพ (ที่เปนขาว ถายทอดสด วิเคราะห โฆษณา)

เชน เนื้อหาจาก รายการโทรทัศน/วิทยุ/หนังสือพิมพ (ที่เปนขาว ถายทอดสด วิเคราะห โฆษณา)

* ระยะเวลาหนวยการศึกษา อยางนอยควรเลือกระยะเวลาที่ครอบคลุมปญหา (ตั้งแตกอนเริ่ม ระหวาง และสิ้นสุด)

รายการ/คอลัมน/การถายทอดสด ชองทางสื่อ เครือขาย เว็บไซต ไลนไอดี ชื่อเพจ

เชน เว็บไซต เฟซบุก ยูทูบว ทวิตเตอร ไลน เชน ชองสถานี คลื่นวิทยุ รายชื่อหนังสือพิมพ

แบบบันทึกขอมูล (Coding Sheet)

รูปแบบขอมูลที่บันทึก :
พบ/ไมพบ, มี/ไมมี, มีอะไรบาง, มีอยางไร

รูปแบบขอมูลที่บันทึก :
พบ/ไมพบ, มี/ไมมี, มีอะไรบาง  (มีมาก มีนอย เทาไร มีอยางไร)

แบบการเขียนขอมูล (Template Sheet)
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- ใชขณะเฝาระวัง บันทึกคาตางๆ ที่พบขณะ
เฝาระวังสื่อ ลงไวเปนขอมูลปฐมภูมิ
- บันทึกเฉพาะการปรากฎ ความถี่(หากมี)
บันทึกรายละเอียดขอมูลอื่นๆ และลงลายมือชื่อ 
ผูบันทึกขอมูล วันที่เฝาระวังและขอมูลภาพถาย 
ลิ้งก รายละเอียด ขอความ การโฆษณาเชิญชวน
- อาจออกแบบในรูปของตาราง (ไฟลเอกเซล) 
หรือ แบบเขียน (ไฟลเวิรด) ก็ได

- ใชหลังจากรวบรวมขอมูลดิบ จากโคดดิ้งชีทเสร็จแลว 
เพื่อมาเขียนลงในแบบการเขียนเดียวกัน เนื่องจากการ 
เฝาระวังจะทำกันดวยทีมงานหลายคน จึงตองมีแบบฟอรม 
แนวทางการเขียนสรุปขอมูลไปในทางเดียวกัน 
- แบบฟอรมมักออกแบบโดยไฟลเวิรด และมีตัวอยางการ 
บันทึกขอมูลที่พบ ไลเรียงไปในลักษณะเดียวกันจนเสร็จสิ้น 
แลวจึงนำไปไปวิเคราะหแปรผลสุดทาย

แบบบันทึกขอมูล (Coding Sheet)

รูปแบบขอมูลที่บันทึก :
พบ/ไมพบ, มี/ไมมี, มีอะไรบาง, มีอยางไร

รูปแบบขอมูลที่บันทึก :
พบ/ไมพบ, มี/ไมมี, มีอะไรบาง  (มีมาก มีนอย เทาไร มีอยางไร)

แบบการเขียนขอมูล (Template Sheet)

ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลและแบบฟอรมเขียนขอมูล
CODING SHEET & TEMPLATE FORM

แบบบันทึกขอมูล (Coding Sheet)
รูปแบบขอมูลที่บันทึก : พบ/ไมพบ, มี/ไมมี, มีอะไรบาง, มีอยางไร

สวนที่ 1 ขอมูลของผูเก็บขอมูล
1. ชื่อ-นามสกุล ผูบันทึกขอมูลนี้ : _____________________________
2. วันที่เก็บขอมูลนี้ : _________________ เวลาที่เก็บขอมูลนี้ _______

สวนที่ 2 ขอมูลของสื่อที่เฝาระวัง
2. ขอมูลของสื่อที่บันทึก
2.1 รูปแบบสื่อที่เฝาระวัง : [โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เว็บไซต สื่อสังคม]
2.2 ชื่อของสื่อ : [ชื่อรายการ ชื่อชองสถานี ชื่อคลื่นวิทยุ ชื่อหนังสือพิมพ ชื่อเว็บไซต หรือ ชื่อเพจ]

2.3 ลักษณะขอมูล/เนื้อหาที่พบ (ตามตัวชี้วัด S,I,H,F,G)

2.4 ภาพตัวอยางขอมูลที่พบ (บันทึกเปนภาพ *.jpg)

2.5.1 ลิ้งก/ยูอารแอล : ______________________________________
2.5.2 ไลนไอดี หรือ ไลนแอด (ถามี) : ___________________________
2.5.3 ชื่อบัญชีธนาคาร (ถามี) : ________________________________
2.5.4 เลขที่บัญชีธนาคาร (ถามี) : ______________________________
2.5.5 เบอรโทรศัพทมือถือ (แอดมิน) : __________________________

2.5 ขอมูลประกอบ (1)

2.6 ขอมูลประกอบ (2)
2.6.1 โปรโมชั่นสมัครสมาชิก : (ราคา เงินแรกเขา เครดิต เงื่อนไขอื่นฯลฯ)
2.6.2 พรีเซ็นเตอรโฆษณาพนัน : (นักกีฬา ดารา พริตตี้ นางแบบ คนดัง)
2.6.3 เกมการเลนพนันที่พบ : (ฟุตบอล คาสิโน หวย ไพ วิดีโอเกม ฯลฯ)

S-sweepstakes (เสี่ยงโชค)

I-information (ขอมูลทั่วไป)

H-handicap (อัตราตอรอง)

F-forecast (ทำนายผล)

G-gambling (วิธีเลนพนัน)

พบ/ไมพบ - อยางไร?
(อธิบายรายละเอียดขอมูล)

(อธิบายรายละเอียดขอมูล)

(อธิบายรายละเอียดขอมูล)

(อธิบายรายละเอียดขอมูล)

(อธิบายรายละเอียดขอมูล)

ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3

ภาพ 4 ภาพ 5 ภาพ 6

แบบฟอรมเขียนขอมูล (Template)
รูปแบบขอมูลที่บันทึก : พบอะไร อยางไร รวบรวมขอมูล คัดแยก จัดกลุม และสรุปจำนวน

สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขียนสรุปขอมูล
1. ชื่อ-นามสกุล ผูเขียนขอมูลนี้ : ______________________________
2. วันที่เขียนขอมูลนี้ : _________________เวลาที่เขียนขอมูลนี้_______

สวนที่ 2 สรุปขอมูล
2. ขอมูลของสื่อที่บันทึก (เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เว็บไซต)
2.1 รูปแบบสื่อที่เฝาระวัง : [โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เว็บไซต สื่อสังคม]
2.2 ประเภทสื่อ : [ชื่อรายการ ชื่อชองสถานี ชื่อคลื่นวิทยุ ชื่อหนังสือพิมพ ชื่อเว็บไซต หรือ ชื่อเพจ]

2.3 ลักษณะขอมูล/เนื้อหาที่พบ (ตามตัวชี้วัด S,I,H,F,G)

2.4 ภาพตัวอยางขอมูลที่พบ (บันทึกเปนภาพ *.jpg) เลือกเฉพาะตัวอยางสำคัญ

2.5.1 ลิ้งก/ยูอารแอล (ทั้งหมด)  : _____________________________
2.5.2 ไลนไอดี หรือ ไลนแอด (ทั้งหมด) : _________________________
2.5.3 ชื่อบัญชีธนาคาร (ทั้งหมด) : ________________________________
2.5.4 เลขที่บัญชีธนาคาร (ทั้งหมด) : ______________________________
2.5.5 เบอรโทรศัพทมือถือ (ทั้งหมด) : __________________________

2.5 ขอมูลสรุป (1)

2.6 ขอมูลสรุป (2)
2.6.1 โปรโมชั่นสมัครสมาชิก : (ราคา เงินแรกเขา เครดิต เงื่อนไขอื่นฯลฯ)
2.6.2 พรีเซ็นเตอรโฆษณาพนัน : (นักกีฬา ดารา พริตตี้ นางแบบ คนดัง)
2.6.3 เกมการเลนพนันที่พบ : (ฟุตบอล คาสิโน หวย ไพ วิดีโอเกม ฯลฯ)

โทรทัศน (หากเฝาระวัง)

วิทยุ (หากเฝาระวัง)

หนังสือพิมพ (หากเฝาระวัง)

เว็บไซต

สื่อสังคม (เฟซบุก ยูทูบว ไลน ทวิตเตอร)

โดยสรุป (ขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ)

โดยสรุป (ขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ)

โดยสรุป (ขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ)

โดยสรุป (ขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ)

โดยสรุป (ขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ)

(สรุปขอมูล S,I,H,F,G มีเทาไร (จำนวน, %)

(สรุปขอมูล S,I,H,F,G มีเทาไร (จำนวน, %)

(สรุปขอมูล S,I,H,F,G มีเทาไร (จำนวน, %)

(สรุปขอมูล S,I,H,F,G มีเทาไร (จำนวน, %)

(สรุปขอมูล S,I,H,F,G มีเทาไร (จำนวน, %)

ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3

ภาพ 4 ภาพ 5 ภาพ 6
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“การเฝาระวังแจงเหตุการณโฆษณาพนันฟุตบอลออนไลน ผานสื่อออนไลนและวิทยุโทรทัศน” ฟุตบอลโลก 2018 ระหวางวันที่ 14 มิ.ย. 61 
– 15 ก.ค. 61 ที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งประเทศไทย บริษัท ทรูวิชั่น กรุป จำกัด เปนผูไดรับลิขสิทธิ์การถายทอดสดอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ตาม ในชวงการแขงขันกีฬาระหวางประเทศนี้ สิ่งที่ตามมาพรอมกับ การแขงขันคือการพนันเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมและ 
เสี่ยงโชคผานชองทางตางๆ โดยเฉพาะการโฆษณาพนันฟุตบอลผานสื่อออนไลน จากการเฝาระวังสื่อออนไลนผาน เว็บไซต เฟซบุก 
ทวิตเตอรและไลน ระหวางวันที่ 21 มิ.ย. 61 – 11 ก.ค 61 ดวยการใชคำสำคัญ เชน แทงบอล พนันบอลหรือทีเด็ด 
พิมพในชองคนหาและเลือกผลการคนหา เฉพาะบัญชีที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการพนันฟุตบอลออนไลนในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 
ดวยการวิเคราะหเนื้อหาสื่อ โดยแบงออกเปน 5 รูปแบบ คือ (S) เชิญชวนเสี่ยงโชคชิงรางวัล, (I) ขอมูลขาวสารทั่วไป, (F) 
ขอมูลการทายผลแขงขัน, (H) ขอมูลอัตราตอรอง และ  (G) ขอมูลชองทางรับพนันผานชองทางออนไลน 

 จากการสำรวจ พบวา มี 10  website วิเคราะหการแขงขันฟุตบอลที่มียอดการเขาดูลำดับตน ๆ   (ตามผลการจัดลำดับ ของ 
truehit) มีเนื้อหาครบทั้งหาประเภท แตที่นาสนใจ คือ มีการแปะโฆษณาแนะนำชองทางเลนพนันฟุตบอลออนไลน (G) และการเชิญชวน 
ใหแอดไลนไอดี โดยอางวา เปนนักวิเคราะหบอล เชนผูที่ใชชื่อวา ต.... หรือ ปา... เมื่อแอดไป ก็จะมีการใหขอมูลวิเคราะหผลบอล 
และเชิญชวนสมัคร เว็บไซตพนันออนไลน โดยมีลักษณะเปนการใหขอมูลสลับ การเชิญชวนสมัครพนันออนไลน 
 ยกตัวอยางเว็บไซตเลนพนัน 20 อันดับที่แสดงผลคนหาใน Google คือ sbobet, mm88th, sbobet24hr, sbobet888, 
sbobetstep, fifa555, UFABET, ufa007, sboibc888, betway88, bettingtop10, Maxbet.co, vegus69, spor-
tonlinethai, mm88new, sbobet24hr, mm88rich, mm88bet, vegus567, zeanhot และ copa69 เปนตน 
 โดยในชวงฟุตบอลโลก 2018 นี้ยังมีเว็บไซตสื่อพนันอีกกวา 150 เว็บไซต (ภาษาไทย) ที่มีเนื้อหาหรือสวนเกี่ยวของกับการพนัน 
ฟุตบอล ซึ่งในจำนวน 150 เว็บไซตนี้ เจาของเว็บไซตจะลงขอมูลทั่วไปบรรยายการความพรอมของทีมฟุตบอลตาง ๆ (S) เชิญชวน 
เสี่ยงโชคชิงรางวัล (I) วิเคราะหทำนายผลบอล (F) หรือประกาศผลบอลหลังการแขงขัน (H) รวมถึงชองทางรับพนันผาน เบอรโทรศัพท 
หรือบัญชีไลน (G) ซึ่งเชิญชวนใหผูสนใจเปดบัญชีธนาคารและรับรหัสสมาชิกที่ใชสำหรับโอนเงินทางตรง เชนเดียวกับ 10 website 
ยอดนิยม อยางก็ตาม การสำรวจลาสุดหลังจากยื่นขอมูลใหกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ พบวา มี 13 เว็บไซต ที่มีการถอดโฆษณา 
เชิญชวนเลนพนันออนไลนออกไป
 บัญชี Facebook
 พบวามีประมาณ 50 บัญชี ที่มีการใหขอมูลโฆษณาชักชวนเลนพนันซึ่งสามารถจำแนกไดเปนเพจสาธารณะ 37 เพจ, กลุมสาธารณะ 
2 กลุม กลุมปด 9 กลุมและบัญชีสวนบุคคล 2 บัญชี โดยสวนใหญมักระบุชองทางการเลนพนันออนไลนวา ใหผูที่สนใจเลนพนันบอล 
เพิ่มเพื่อนในบัญชีไลน สงขอความหรือ Inbox มา หากตองการเขารวมกลุมเสี่ยงโชคหรือรับผลวิเคราะหบอลที่รวดเร็วแมนยำยิ่งขึ้น เชน 
บัญชีสวนบุคคลที่ใชชื่อวา เซียน สายเกรียน  ไดชักชวนใหผูอานที่สนใจรับผลวิเคราะหฟุตบอลพิมพอักษร ร เรือ ทิ้งไวดวยขอความ 
ที่บอกวา “บอลไมไดเต็ม100% เสมอไป ใครสนใจเขากลุม VIP กด ร ไว ” โดยมีการตั้งคาขความใหเปนสาธารณะ
 บัญชี Twitter
 พบวามีประมาณ 32 บัญชี ที่ชักชวนใหเลนพนันบอลออนไลน โดยใชคำตรงตัว มี Link หรือชองทางการติดตอชัดเจน ทั้งนี้ 
เนื้อหาบนทวิตเตอรมักมีเนื้อหาชักชวนใหเปดบัญชีสมาชิกผานโปรโมชั่นชักชวนตางๆ อยางไรก็ตาม ผูรับพนันสวนใหญจะไมเปดเผยตัวตน 
ของตน แตผูที่สนใจเลนพนันสามารถเขาถึงไดหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะการใช Hashtag อยางโจงแจง ซึ่งนักพนัน หนาใหมและเกา 
ใชเพื่อเขาถึงชองการเลนพนัน ยกตัวอยาง Hashtag ที่เปนที่นิยมมากที่สุดใน Twitter ไดแก #แทงบอล #แทงบอลออนไลน #พนันออนไลน #
พนันบอล #บอล #บอลชุด #คาสิโนออนไลน ซึ่งการติด Hashtag โฆษณาเชิญชวนเหลานี้ชวยใหผูที่ตองการเลนพนันคนหาไดงายขึ้น 
กอนนำไปสูบัญชีไลน ตามที่บัญชี Twitter นั้น ๆ ไดแปะชองทางการติดตอไว เชน บัญชี @ISC88KICK ไดเขียนขอความพรอมติด Hashtag วา “ 
#แทงบอลออนไลน รหัสสวนลด KK88 #รับฟรี โบนัส 5% ทุกยอดฝาก #บอลโลก2018 #มวยไทย #หวย #ล็อตเตอรี่ #คาสิโน #ไกชน #
มิ้งโปะแตก สมัครวันนี้รับฟรี 50%  มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันรหัสสวนลด KK88 LINE ID : @ISC888VIP2 คลิ๊ก :https://t.co/qoNky”
 Line ID
 พบวามีมากกวา 51 บัญชี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการโฆษณาสงเสริมกิจกรรมการเลนพนันฟุตบอลหรือใหโปรโมชั่นตาง ๆ สำหรับสมาชิก 
โดยบัญชี สวนใหญมักเปน Official Line ที่มีการตอบรับอัตโนมัติ สามารถโตตอบกับผูสนใจเลนพนันได โดยเนื้อหามักมีการ ชักชวนเพื่อให 
สมัครสมาชิกหรือใหขอมูลรายละเอียดแกผูเลนหนาใหม ทั้งนี้ ยอดผูติดตามที่แสดงใหเห็นใน หนาบัญชี กอนกดเปนสมาชิก ยังแสดงใหเห็นถึงปริมาณ 
ผูที่สนใจและตองการขอมูลที่สามารถเขาถึง ผลวิเคราะหและชองทางการเลนพนัน ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

นอกจากผูเลนจะสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจเลนพนันผาน Line ไดแลว ในบรรดาสื่อออนไลน ทั้งหมด Line 
ยังเปนสื่อกลางที่สำคัญที่สุดที่นำไปสูการฝากถอนเงินและแจงผลการพนันบอลที่รวดเร็วกวา Website Facebook หรือ Twitter

เชน บัญชี vg567 มีผูติดตาม 15,007 คน  หรือ บัญชี Vegus24hr/11 มีผูติดตาม 10,593 คน ทั้งสองบัญชีนี้มีวิธีการสอบถามผูที่สนใจเลน 
พนันดังนี้ หนึ่ง "คุณลูกคารูจักเว็บของทางเราจากชองทางไหนคะ 1.บอบู 2.ไลน ทีเด็ดลมโตะ 3.กูเกิล 4.เพื่อนแนะนำ 5.โพสในกลุมเฟสอื่นๆ 
6.เฮียเปรี้ยง" โดยเมื่อผูเลนพิมพตอบกลับไปก็จะมีขอความอื่น ๆ โตตอบ เชน "รบกวนแจง 1.ชื่อ-นามสกุล 2.เลขบัญชี ธนาคาร 3.เบอรโทรกลับ 4.ID 
line *แจงรายละเอียดทั้งหมดกอนสมัครดวยนะคะ*" เปนตน

“การเฝาระวังแจงเหตุการณโฆษณาพนันฟุตบอลออนไลน ผานสื่อออนไลนและวิทยุโทรทัศน” 
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การวิเคราะหผล แปรผล และสรุปผล
ANALYSIS, INTERPRETATION AND CONCLUSION

การวิเคราะหผลการเฝาระวัง จะเนนทำตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวแตแรก (เชน ไลเรียงขอที่ 1-2-3 ตอบคำถามสมมติฐาน (หากมี) ไปทีละขอ
หลังจากนั้น อาจจะขมวดผลการเฝาระวัง แจกแจงตามชนิดของสื่อ ประเภทของสื่อ หรือตามหนวยการวัดแตละตัว ผานแผนภูมิ ตาราง ตัวเลข
และเขาสูการสรุปผลสุดทาย ซึ่งผูวิจัยอาจประชุมกับทีมงาน เพื่อสังเคราะหประเด็นขึ้นมาใหมที่ไดจากการศึกษา ที่นาสนใจในมุมมองของผูอาน

ประเด็นที่สามารถพัฒนาเปนแนวทางในการสรุปผลการเฝาระวัง ไดแก ประเด็นเรื่อง ความถี่ มากนอย เชิงปริมาณของสื่อพนันที่พบ และประเด็นเชิง
คุณภาพ เชน เนื้อหา รูปแบบสื่อโฆษณาเชิญชวนการเลนพนัน สถานที่ที่พบโฆษณาเหลานี้ในโลกออนไลน หรือประเด็นเรื่องตนตอเว็บไซตพนัน
กลุมทุนธุรกิจและประเทศตนทางที่อยูเบื้องหลังเว็บไซตพนันเหลานี้

การพนันออนไลน

BETTING
& GAMBLING

รูปแบบการพนันออนไลน
ที่พบในสื่อมีอะไรบาง

อายุของเด็กที่
สามารถเขาเลนพนันได

พรีเซ็นเตอร บุคลากร
ในวงการที่เกี่ยวของกับพนัน

เจาของเว็บพนันใชเกม
การเลนกีฬา/เกมพนันใดบาง

รูปแบบการสมัครสมาชิก
เขาสูเว็บพนันบอลออนไลน

อาจพบวา
1. จากการทดลองเขาไปสมัครเลน พบวา มีการ
สอบถามอายุวาเทาใด แตก็ไมกำหนดเงื่อนไขจริงจัง
พบวาเด็กต่ำกวา 18 ปก็เลนได ผานรูปแบบของ
การมีบัญชีธนาคารของญาติ พี่นอง พอแม หรือ
การใชเงินผานบัตรเติมเงินของบริษัทเอกชน
2. การตรวจสอบอายุของผูเลนแทบไมอยูในเงื่อนไข
การคัดเลือก-หามผูเขาเลนพนันเลย
3. อายุเทาไรก็สามารถเลนพนันได และพบวาผูเลน
สวนมากเปนวัยรุน นักเรียน นักศึกษาจนถึงวัยทำงาน

ระดับของเนื้อหาโฆษณาพนัน
ที่พบในแตละชองทางสื่อ

อาจพบวา
1. เว็บไซตพนันออนไลนสวนมาก พบเจอเนื้อหาการ
โฆษณาพนัน ในระดับที่นำไปใชในการพนันไดเลยทันที
เชน ขอมูลอัตราตอรอง เกมที่เลน บัญชีโอนเงิน 
หรือ ชองทางการติดตอสมัครสมาชิก
แตหากเปนเว็บไซตขาวสารกีฬา มักเปนการใหขอมูลทั่วไป
ของเกมการแขงขัน อัตราตอรอง แตจะไมมีขอมูลเรื่อง
การเลน-วางเดิมพัน แทงพนันโดยตรง แตจะผานการ
คลิ๊กเขาสูการเลนพนันออนไลนที่ลิ้งกโฆษณาที่แฝงตัว
วางแสดงในเว็บไซตนั้นๆ โดยตรง ซึ่งทำใหทราบวาเว็บไซต
เหลานั้นก็มีสปอนเซฮรจากเว็บพนันและใชหนาเว็บของ
ตัวเองเปนเสมือนหนารานตอนคนเขาสูการพนันออนไลน
2. การโฆษณาที่พบ มีทั้งพบในเว็บไซตขาวทั่วไป
สืบคนไดจากการคนหาในเสิรชเอ็นจิ้นเชนกูเกิ้ล และ
มีเนื้อหาที่ชัดเจนวาตองการใหมาเลนพนันออนไลน
โฆษณาสวนมากเนนการสื่อสารเพื่อใหคนเห็นมาสมัคร
เปนสมาชิก นอกจากนั้นยังพบวาการโฆษณายังใช
เซียนบอล นักขาว นักพากยมาเปนคนชักชวนดวย

อาจพบวา
1. ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลลีกตางประเทศ เปนเกมการพนัน
ที่มักพบโฆษณาเชื้อเชิญมากที่สุด รองลงมาคือคาสิโนออนไลน
2. คาสิโนออนไลน หรือ บอนออนไลน มักเชื่อมโยงกับเว็บไซต
และตองสมัครสมาชิกและมีเครดิตหรือวงเงินกอนเขาเลนได
3. อีสปอรต ก็เปนตัวเกมใหมที่เริ่มเขามาเปนที่นิยม เกมพนัน
ออนไลนอื่นๆ ที่คนมักเลน มักเปนเกมแทงพนันสั้นๆ งายๆ
ไมซับซอน ซึ่งเลนไดทั้งผานหนาเว็บ หรือ ผานแอพลิเคชั่น
ที่เจาของเว็บสรางเกมนั้นขึ้นมาเพื่อใหบริการโดยตรง และผูเลน
จะไมรูจักเจาของบอนออนไลน แตเลนผานระบบ/เอเยนตอีกที

อาจพบวา
1. ผูเลนพนันจะตองสมัครสมาชิกผานชองทางที่เจามือกำหนด
เชน หนาเว็บไซต หรือ ผานทางเอเยนต ในไลนแอดหรือไลนไอดี
(บัญชีสื่อสังคมเชนไลน กวา 90% ของทุกเว็บจะตองมี เพื่อใช
ในการพูดคุย สอบถาม และแจงธุรกรรมทางการเงินแกตัวแทน)
2. การสมัครมักกระทำผานมือถือ หรือคอมพิวเตอร ดวย
การใชอีเมล หรือ เบอรโทรศัพท หรือ ไลนไอดีสวนตัวของผูเลน
และมีเลขที่บัญชีธนาคารผูกเขากันกับบัญชีของผูเลนในระบบ
3. การโฆษณารับสมัครนักเลนพนันรายใหม มักมีโปรโมชั่น 
เชน สมัคร 300 เติมเครดิตใหอีกเทาตัว หรือยิ่งเติมเงินเขาระบบ
มาก ก็จะยิ่งไดรับเครดิตพิเศษเพิ่มอีกมากขึ้น

อาจพบวา
1. พริตตี้ นางแบบเซ็กซี่ จะปรากฎในสื่อโฆษณาเชิญชวน
เลนพนันมากที่สุด รองลงมา คือ ภาพนักฟุตบอลมีชื่อเสียง
ของตางประเทศ และ อาจมีนักขาว เซียนพนัน นักพากยดวย
2. พริตตี้ นางแบบเซ็กซี่จะถูกใชมากที่สุด ทั้งแบบภาพนิ่ง และ
การใชเพจเฟซบุคไลฟสดในลักษณะวาบหวิววาบหวาม พูดจา
ชักชวนคนดูมาสนใจเรือนรางและนำเนื้อหาเขาสูการสมัคร
สมาชิกเว็บไซตพนัน
3. เอเยนต หรือ แอดมิน จะเปนบุคคลที่ผูเลนพนันไมสามารถ
เห็นหนา หรือรูจักชื่อเสียงเรียงนามไดจริงเลย ขณะที่พรีเซ็นเเตอร
จะทำหนาที่กวาดตอนนักเลนพนันรายใหมเขาระบบสมาชิกใหมาก
4. บางครั้ง อาจพบวา ภาพดารา หรือนักกีฬา มักถูกแอบอาง
เอามาใชในการโฆษณาโปรโมทเว็บพนันบอลออนไลน 
และการใชบัญชีเฟซบุก หรือ ทวิตเตอร หรือไลน ในการพูดคุย
ติดตอกับเจาตัววามีโปรเด็ด หรือ ขอมูลเด็ดที่จะแทงพนันแลว
ชนะไดเงินแนนอน
5. ผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลน หรือ เน็ตไอดอล ที่มีความนิยม
มักใชชื่อบัญชีของตัวเอง (หรือถูกจาง) ใหโพสตขอความในเฟซบุก
และทวิตเตอร พรอมกับระบุลิ้งก หรือ ชื่อเว็บไซตนำพาผูคน
ไปที่เว็บพนันโดยตรงเชนกัน หรือใหสมัครสมาชิกกับเว็บพนัน

อาจพบวา
1. รูปแบบการพนันในออนไลนที่พบ คือ การวางเดิมพัน
แทงพนันผานผลการแขงขันกีฬา (ฟุตบอล) หรือการแขง
ขันวิดีโอเกม (อีสปอรต)
2. การพนันแบบแทงพนัน (gambling) เชน ไพ รูเล็ต
สล็อต เกม หรือ วงลอหมุน ลูกเตา
3. การพนันสวนมากเปนการวางเดิมพัน (betting) 
โดยเฉพาะฟุตบอล เพราะเลนงาย ไมจำกัด สนุกกวา

การทดลองสมัคร เลนพนัน
และการไดเงินคืน

อาจพบวา
1. การทดลองเขาสมัครเลนนั้น จะใชยูสเซอร หรือ
อีเมลในการลงทะเบียน จากนั้นก็ใหขอมูลบัญชีธนาคาร
ชื่อชัญชีและโอนเงินเพื่อลงคาสมัครแรกเขา ซึ่งจะโอน
เปนเครดิตที่ใชในการแทงพนันหรือวางเดิมพัน
2. เงินขึ้นต่ำของการสมัครเลนพนันออนไลนนั้น
แตกตางกันไป แตโดยมากมักเริ่มตนที่หลัก 300 บาทขึ้น
ไป และการแทงก็ไมมีขั้นต่ำในแตละครั้ง ขึ้นอยูกับเกม
ที่เลนและแตละเว็บไซตที่ใหบริการ การแทงพนันก็กระทำ
ผานตัวโปรแกรมเกมที่เลนเปนแบบเสมือนจริง
เมื่อแทงพนันจนหมด ก็จะใชวิธีการโอนเงินผานบัญชี
และหรือแอพพลิเคช่ันของธนาคารนั้นๆ เขาบัญชีเจามือ
เมื่อเมื่อเติมเงินเสร็จ ตองแจงสลิป/หรือยอดเงิน
ไปทางแอดมิน(หรือเอเยนต) วาโอนเขาไปแลวเทาไร 
จากนั้นเงินที่เติมเขาบัญชีเจามือ ก็จะเปลี่ยนมาเปนยอด
เครดิต (เงินสด เพชร เหรียญ ทองสมมติ)
3. การไดเงินคืนหลังจากแทง ก็จะเปนยอดเงินที่โอนเขา
มาในบัญชีเสมือนจริงในเกม สวนการถอนเิงนจากเกม
ออกมาเปนเงินจริงนั้น จะทำไดก็ตอเมื่อโอนเงินจำนวนเทา
กันลงไปในระบบเครดิต จึงจะถอนเงินออกมาได

วิธีการสื่อสารโฆษณา
โนมนาวใจ ชักจูงมาเลนพนัน
อาจพบวา
1. วิธีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน ฟุตบอลออนไลน
ที่พบมากที่สุด คือ แอดแบนเนอรที่แทรกตัวฝงลงในเว็บไซต
ประเภทดูหนังออนไลน ขาวสารบันเทิงออนไลน เว็บโป 
หรือเว็บทาที่รวมขาวสารพัดเบ็ดเตล็ดบันเทิงเอาไว
2. ลักษณะแถบโฆษณาออนไลน มักเปนภาพเคลื่อนไหวหรือ
ภาพนิ่งที่มีเนื้อหาเชื้อเชิญมาสมัครสมาชิก โดยมีโปรโมชั่น
เครดิตวงเงินที่เพิ่มเติมใหในครั้งแรกเขา และโฆษณาวาเชื่อมั่นได
เชนสนุก เบิกถอนเงินไดจริง โอนไว และการันตียอดแทงยอด
จายเงินคืน และมักใชไลนแอด (line@ หรือ line id) 
ในการติดตอในขั้นแรกนำไปสูเว็บพนัน
3. ภาพโฆษณาพนัน มักใหขอมูลที่เกี่ยวของกับชองทางติดตอ
เพื่อเขาเลนพนัน ผานรูปนางแบบสาวสวยหรือภาพนักเตะฟุตบอล 
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 ขอสรุป
 การเฝาระวังสื่อออนไลนผาน Website, Facebook, Twitter และ Line ระหวางวันที่ 21 มิ.ย. 61 – 11 ก.ค 61 พบขอสังเกตดังนี้
 1. บัญชี เฟซบุก และ ทวิตเตอร เปรียบเสมือนเปนเพียงหนารานที่ใหขอมูลเชิญชวนผานรูปภาพ หรือคำโฆษณาและชี้ชองทางการเลนพนัน 
ออนไลนตอไปยัง Line หรือ Website อื่น ๆ ที่เปนผูสนับสนุนและผูรับเลนพนันอยูปลายทาง ซึ่งมักมี URL ดังนี้ ufa***, m88**, sbobet***, 
fifa*** หรือ vegas*** เปนตน
 2. สื่อออนไลน เชนเฟซบุกมักมีชองทางหรือหนารานอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันและมีการกระจายความเสี่ยงที่จะถูกปดบัญชีไวเปนอยางดี เชน 
เพจกูวาแลวมันตองยิง ที่มีมากกวา 10 เพจบน Facebook โดยมีบางเพจที่ใชชื่อซ้ำกันหรือตางกันเล็กนอย เชน เพจที่ใชชื่อวา กูวาแลว มันตองยิง 
v2 ที่มีถึง 3 เพจและเพจกูวาแลว มันตองยิง v3 เปนตน ทั้ง ๆ ที่เนื้อหาในเพจนั้นมีลักษณะเดียวกัน

 3. การชำระเงินเพื่อเลนการพนันออนไลนภายหลังเขาชมเว็บไซต หรือเปนสมาชิกไลน ตามที่มีการแนะนำบนสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ พบวา 
มักเชิญชวนผูสนใจใหเปดบัญชีและทำธุรกรรมผานธนาคาร เชน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรและธนาคารไทยพาณิชน 
รองลงมาจึงเปนการทำธุรกรรมผาน True Wallet  ทั้งนี้ การทำธุรกรรมพนันบอลออนไลนซึ่งสามารถเขาถึง ขอมูลบัญชีในการฝากถอนไดผานไลน 
เปนสวนใหญ นี้ มักมีชองทางหรือตัวเลือกในการทำธุรกรรม ระหวางผูรับพนันและผูเลนที่หลากหลาย ยกตัวอยางเชน Official Line ที่ชื่อวา 
Omg918 พบวา เมื่อผูเลนทดลองพิมพไปในระบบวา สามารถสมัครไดอยางไร ระบบจะตอบอัตโนมัติกลับมาใหผูเลนเลือกชองทางการสมัคร ทั้งนี้ 
เมื่อตอบกลับไปแลววาตองการสมัครดวยวิธีการเติมเงิน ระบบจะตอบกลับโดยบอกขั้นตอนและวิธีการอยางละเอียดโดยไมมีการปกปดชื่อเจาของบัญชี 
ตัวอยางขอความที่ไดรับกลับมา ผลการศึกษายังพบวาการโฆษณาและใหขอมูลชี้ชองทางการพนันบางครั้งมีการหลีกเลี่ยงการใชคำวา พนัน 
โดยเลี่ยงไปใชคำอื่นอันเปนที่รูกันในกลุมเฉพาะเชนกีฬาออนไลน หรือการใสชองทางการเลนพนันลงบนรูปภาพประกอบคำบรรยายแทนการบรรยาย 
ภาพผานขอความ ทีเด็ดวีไอพี  ซึ่งสงผลใหการเฝาระวังการโฆษณาพนันฟุตบอลออนไลนผานการพิมพคำสำคัญลงในชองคนหานั้นไมเพียงพอ

หลังเสร็จสิ้นการจัดทำรายงาน และ การแถลงขาวแลว กระบวนการตอไป คือ 
การนำเสนอรายงานการเฝาระวังฉบับสมบูรณ 
พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ การแกไขปญหา ไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เปนแนวทาง เชน 
 1. สำนักงานตำรวจแหงชาติ
 2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 3. กระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย
 4. กระทรวงศึกษาธิการ
 5. กระทรวงวัฒนธรรม 
 6. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
 7. สภาวิชาชีพสื่อมวลชน เชน สมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
หรือ สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

(1) รัฐควรยกวาระ แกไขปญหา "การควบคุมพนัน" ใหเปนวาระแหงชาติเรงดวน และมีการบูรณาการคณะทำงานแกไขปญหา 
พนันในระดับชาติ เปนกลไกถาวร ที่มีทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพรอม
(2) ควรมีมาตรการเฉพาะกิจที่เปนความรวมมือระหวางหนวยงานที่มีหนาที่ปดกั้นเว็บไซตและสื่อพนันออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 
เรงดวน ปดกั้นไดโดยงาย โดยเร็วและถูกตอง
(3) ในระหวางองคกรวิชาชีพสื่อ สมาคม ตัวแทนบริษัทและผูประกอบการ ควรรับรูปญหาและเรงหามาตรการปดกั้นเว็บไซต 
และการเขาถึงขอมูลเว็บไซตพนันนี้ รวมทั้งไมมีการใหพื้นที่โฆษณาเว็บไซตพนันเหลานี้ทั้งหมดในประเทศไทย
(4) หนวยงานดานการปราบปราม ควรเรงดำเนินการสืบสวนในทางลึก ขยายผลจากการเฝาระวังเว็บไซตและสื่อพนันนี้ ไปจับกุม
และทลายแหลงตนตอ นายทุน ธุรกิจพนันที่ผิดกฎหมายเหลานี้อยางเขมงวด แข็งขัน
(5) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการพนันในสวนที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต สื่อสังคม และปรับโทษใหมากขึ้นตามสภาพปจจุบัน

“การเฝาระวังแจงเหตุการณโฆษณาพนันฟุตบอลออนไลน ผานสื่อออนไลนและวิทยุโทรทัศน” 
MEDIA MONITOR ON GAMBLING ADVERTISING DURING WORLD CUP 2018

การนำเสนอรายงานตอสาธารณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ
REPORT AND PUBLICATION

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ควรกลาวถึง

REPORT
CHILD PROTECTION

ON GAMBLING
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ขอเสนอแนะตอสวนงานที่เกี่ยวของกับการพนัน
ONLINE GAMBLING STAKEHOLDER

ดาวนโหลดคูมือฉบับออนไลน ไดที่
https://bit.ly/2TOmb0X

(1) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการพนันแหงชาติ เพื่อแกไขปญหาการพนันในระดับยุทธศาสตรชาติ และการบูรณการกลไกหนวยงาน 
รัฐบาลที่เกี่ยวของกับการปองกัน ปราบปราม และลดผลกระทบปญหาพนันในเด็กและเยาวชนเปนการเรงดวน เนื่องจากขอเท็จจริงทั้ง 
จากงานวิจัย งานสำรวจ ในระยะ 10 ปหลังพบวา สื่อเว็บไซตพนันมีมากขึ้น และแพระกระจายจากสื่อเว็บไซตออนไลนลงสูการโฆษณา 
ในพื้นที่สื่อสังคม เพจสวนตัว กลุมลับ กลุมสาธารณะและผูมีอิทธิพลในโลกออนไลนมากขึ้นที่ผันตัวมาเปนพรีเซ็นเตอรเว็บไซตพนันบอล 

(2) การเฝาระวังสื่อเกี่ยวกับการพนันออนไลน สามารถกระทำและเฝาระวังไดตลอดทั้งป ไมจำเปนเฉพาะในชวงเทศกาลมหกรรมกีฬา 
ควรมีการกำหนดใหกลไกการเฝาระวังนี้ เชื่อมโยงกับคณะกรรมการระดับชาติที่บูรณการภารกิจจากทุกสวนเขาไวดวยกันเปนภารกิจถาวร 
อาจพัฒนากลไกการเฝาระวังนี้ เชื่อมโยงกับการสนับสนุนกิจกรรมไปที่สภาเด็กและเยาวชน หรือ เครือขายเฝาระวังปญหาพนัน เพื่อใหมีการ
จัดทำฐานขอมูลการเฝาระวังเว็บไซตและสื่อพนันทุกป

(3) สำนักงานตำรวจแหงชาติ กระทรวงเศรษฐกิจและดิจิทัลเพื่อสังคม และ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาความ
มั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนหนวยงานหลัก ที่ทำงานดานการปองกัน ปราบปราม แกไขปญหาการพนันออนไลน ที่มีเด็กและเยาวชนเกี่ยวของ 
โดยตรง ควรเรงหามาตรการปดกั้นเว็บไซตพนันออนไลน ปองกันการเขาถึงทั้งจากภายในประเทศ และ รวมมือกับโอเปอเรเตอร ผูให 
บริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย และธนาคารพาณิชยตางๆ เรงปดกั้นเว็บไซต และหามการทำธุรกรรมทางการเงินกับเว็บไซตและเครือ 
ขายธุรกิจพนันออนไลนที่ผิดกฎหมาย

(4) ควรมีการออกกฎหมาย ขอประกาศ กำหนดในระดับกระทรวง เกี่ยวกับการโฆษณาพนัน เว็บพนัน ที่เปนมาตรการชัดเจนในการ 
ปองกัน และปราบปราม เว็บไซตพนัน และมีการกำหนดมาตรการรวมกันเพื่อเปนกลไกบูรณาการปดกั้นเว็บไซตโดยใชมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เดียวกันทุกหนวยงาน

(5) รัฐบาล ควรมีการทำขอตกลงความรวมมอ กับองคกรวิชาชีพสื่อ สมาคมผูดูแลเว็บไซตแหงประเทศไทย และตัวแทนเอเจนซี่โฆษณา 
ออนไลน และผูใหบริการอินเทอรเน็ต ตัวแทนบริษัทสื่อตางชาติในประเทศไทย เชน กูเกิ้ล เฟซบุก ไลน ในการรวมกันปดกั้นการเขาถึง 
สื่อเว็บไซต หรือเพจ บัญชี ที่มีเนื้อหาชักชวนประชาชนเขาสูการเลนพนันออนไลน 

(6) ควรมีการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรความรูเทาทันสื่อ-เทาทันพนันออนไลนในโรงเรียน (Gambling & Media Literacy)  
ทั้งในระดับผูเรียน (นักเรียน เด็ก เยาวชน) ผูสอน (เชน ครู ผูบริหารสถานศึกษา)  และระดับผูปฏิบัติงานสนับสนุน สรางองคความรู 
ใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับใหเทาทันสถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและธุรกิจการพนันที่ยายไปสูอินเทอรเน็ตและสื่อสังคม
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