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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)
โครงการ “ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงยุทธศาสตรแนวทางการจัดการชองทางการเขาถึงการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานชองทางออนไลนหรือสื่อสมัยใหม”

ความเปนมา หลักการ และเหตุผล
จากการศึกษาขอมูลสถานการณการพนันในประเทศไทยพบวา ยังไมมีการศึกษาหรือสํารวจขอมูลทาง
สถิติเกี่ยวกับมูลคาการพนันออนไลนที่มีกลุมเปาหมายเปนคนไทยอยางเปนระบบ งานวิจัยบางเรื่องก็มีขอมูลที่
ไมมากพอที่จะนําใชในการวิเคราะหหรือประเมินเปนตัวเลข ขอมูลทางสถิติได อยางไรก็ดี ขอมูลของศูนย
เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ ที่ ไ ด สํ า รวจข อ มู ล และประมาณการณ จํ า นวนผู ใ ช
อินเทอรเน็ตในป 2553 วามีจํานวนมากถึง 21 ลานคน และผูใชอินเทอรเน็ตเริ่มนิยมการใชแอพพลิเคชั่นบน
มือถือ ดังนั้น กลุมผูเลนพนันออนไลนจึงเปนกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชากรที่อยูวัยทํางานที่ใช
อินเทอรเน็ตเปนประจํา
ประเภทการพนันออนไลนที่นิยมเลนในไทย แบงไดเปน 3 ประเภทคือ
1) การเลมเกมพนันแบบคาสิโน เชน บาคาราออนไลน, รูเล็ตออนไลน หรือเกมไพประเภทตาง ๆ ผู
เลนพนันสามารถเลนพนันผานการถายทอดสดของบอนพนันทางอินเทอรเน็ต โดยเชื่อวาเว็บพนันบางแหงทํา
การถายทอดสดจากบอนพนันในปอยเปต ประเทศกัมพูชา
2) การเลนพนันทายผลกีฬา การพนันทายผลกีฬาออนไลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในกลุมผูเลน
พนันออนไลนคนไทยคือ การพนันบอล เนื่องจากเว็บพนันออนไลนสวนใหญจะเปนเว็บที่เปดใหเลนพนันบอล
กลุมผูเลนพนันจึงมักเปนคนกลุมเดียวกันกับผูเลนพนันบอลคือ กลุมเยาวชนและผูใหญที่อยูในวัยทํางาน สิ่งที่
น า วิ ต กกั ง วลคื อ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษานิ ย มเล น พนั น บอลในสถานศึ ก ษาผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ ส ามารถใช
อินเทอรเน็ตได
3) การพนันประเภทอื่น ๆ เชน การเลนกําถั่ว การเลนไฮโล การพนันออนไลนจําพวกนี้จะมีชองทาง
หรือวิธีเลนเหมือนกับการเลนเกมพนันออนไลนอื่น ๆ
การพนันออนไลนขางตนมีชองทางโฆษณา เชิญชวนใหคนทั่วไป เขาเลนพนันออนไลน พนันบอลอยาง
เปดเผยผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือพิมพกีฬา นิตยสารอยางเปดเผยที่มีการวางจําหนายในรานสะดวกซื้อ
และรานคาปลีกทั่วไป การโฆษณาทางเว็บไซตหรือสื่อ Social media ตางๆ ขอนากังวล คือ
มีรายงานวิจัย ที่ระบุวา กลุมประชากรที่นิย มเลนการพนัน ฟุตบอลคือ กลุมเยาวชนที่เปนนักเรีย น
นักศึกษา และประชากรที่อยูในวัยทํางาน และมีเงินหมุนเวียนราว 7.5 หมื่นหมื่นลานบาทตอป
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ “จัดทําขอเสนอแนะมาตรการควบคุมและกํากับดูแล SMS การพนัน
และการเสี่ยงโชค” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรศิลป จยาวรรณ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ได มีบ ทสรุป ว า การใช บริ การสงขอความสั้น (SMS) เปน บริการที่ควบคูกับ โทรศัพทมือถือและมี
ประโยชน มากมายในการติ ดต อสื่ อสารที่ ส ะดวก รวดเร็ว สามารถเข าถึงประชาชนทุกคนได มีป ระโยชน
มากมายในการติดตอสื่อสาร ซึ่งทําใหผูประกอบธุรกิจจํานวนไมนอย ใชเปนชองทางในการหารายได ในดาน
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ตาง ๆ และ การบริการ SMS นั้น ถือวาเปนชองทางหลักชองทางหนึ่งในการ เลนพนันหรือการเสี่ยงโชค ซึ่งจะ
ทําใหเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่บมเพาะนิสัยนักพนัน และเปนการมอมเมาเยาวชน ซึ่งจาก
การศึกษาขอมูลในประเทศไทยและในตางประเทศนั้น พบวาปญหา SMS การพนันทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากปจจัยทั้งตางประเทศ และในประเทศ ปญหาตาง ๆ ที่สรางผลกระทบตอเด็กเยาวชน นอกจากนี้ พอแม
ผูปกครองนั้นไมควรตามใจบุตรหลาน และควรสอดสองดูแลพฤติกรรม โดยเฉพาะปญหาการเสี่ยงโชคผานทาง
SMS ที่มอมเมาเยาวชน จึงควรมีการกําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งตองมีการควบคุม
รายการขาว ละคร และรายการตาง ๆ ทางโทรทัศน มักจะมีรูปแบบของการสงขอความสั้นเขาไปรวมพูดคุย
แสดงความคิดเห็นในรายการหรือตอบคําถามตาง ๆ โดยคิดราคาการสงขอความในราคาที่สูงกวาปกติ และมี
การแบงปนผลประโยชนรวมกันระหวางรายการและผูประกอบการโทรคมนาคม ซึ่งการดําเนินการลักษณะ
ดังกลาวนั้นถือวาผิดกฎหมาย
กฎหมายของประเทศไทยนั้น การพนันเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย แตยังไมมีองคกรในการแกปญหาพนัน
อยางชัดเจน การพัน SMS และการนั้นเสี่ยงโชค ถือเปนการพนันที่มีตรวจสอบ จับตัวไดยาก ไมสามารถระบุ
ตัวตนไดเนื่องจาก ผูใชโทรศัพทมือถือสวนใหญเปนระบบเติมเงิน ไมสามารถตรวจสอบไดวาใครเลน จะทําให
เปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนหมกมุนอยูกับการอยากไดของรางวัล โดยไมคิดมุงมั่นตั้งใจเรียนหรือทํางาน
หนัก นอกจากนี้เยาวชนที่ติดการเสี่ยงโชคยังมีแนวโนมสูงที่จะเติบโตเปนผูใหญติดการพนันในอนาคต และการ
พนันนั้นมีเกือบทุกสังคมในโลก แตกฎหมายเกี่ยวกับการพนันของประเทศตาง ๆ มีความแตกตางกัน สังคมไทย
มีความสัมพันธกับการพนันมาเปนเวลานาน โดยการพนันเปนสวนหนึ่งของความบันเทิงรวมทั้งเปนการละเลน
ของคนในสังคมไทย ดังนั้น การควบคุมและดูแลนั้นควรจะมีความเด็ดขาด และตองมีการกําหนดนิยามอยาง
ชัดเจน เพื่อใหผูประกอบการและผูบริโภคมีแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง อีกทั้งปจจุบันนี้เทคโนโลยีมี
ความกาวหนามากขึ้น ซึ่งเปรียบไดเหมือนกับดาบ 2 คม ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย กลาวไดวาเทคโนโลยีมีผลทํา
ใหการพนันนั้นเขามาใกลตัวผูบริโภคมากขึ้น เพราะฉะนั้นขึ้นอยูกับตัวผูบริโภคเองวา จะเลือกใชเทคโนโลยี
อยางไรใหเกิดความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด
สอดคลองกับ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวาดวยการปองกันและควบคุมการพนันออนไลน โดยนาย
ไพศาล ลิ้มสถิตย2 ที่กลาววา จากการศึกษาวิเคราะหทางกฎหมายพบวา การพนันออนไลน ถือเปนการพนัน
ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ผู ประกอบธุ รกิ จพนัน ออนไลนและผูที่ดูแล
เว็บไซตหรือสื่อ social medial ตาง ๆ มีความผิดฐานโฆษณา ชักชวนใหผูอื่นพนันซึ่งมิไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายอยางชัดเจน สําหรับกลุมธุรกิจหรือบุคคลที่สนับสนุนหรือชวยเหลือใหมีการโฆษณาเว็บพนัน ก็ถือวา
มีความผิดในลักษณะเดียวกัน กฎหมายอีกฉบับที่เกี่ยวของกับการพนันออนไลนคือ “พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550” มาตรา 20 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายนี้
สามารถใชมาตรา 20 ในการยื่นคํารองใหศาลสั่งปดเว็บไซตพนันออนไลนได
โครงสรางในการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของในดานการปองกันและปราบปรามการพนันในไทย
ตาม พ.ร.บ.การพนั น นั้ น พบว า หน ว ยงานหลั ก ที่ มี ห น า ที่ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายคื อ ตํ า รวจ ยั ง มิ ไ ด ทํ า งาน
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ประสานงานกับหนวยงานอื่นอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตาม พ.ร.บ.การพนัน ก็มีหนาที่ในการออกใบอนุญาตผูที่ตองการขออนุญาตจัดใหมีการเลนพนันตามที่กฎหมาย
กําหนดเทานั้น แตไมเคยมีบทบาทในการปองกันหรือแกไขปญหาผลกระทบจากธุรกิจพนันผิดกฎหมาย รวมถึง
กรณีพนันออนไลน ดังนั้น ปญหาการกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงาน และการประสานงานระหวาง
หนวยงาน จึงเปนเรื่องที่ถูกละเลยจากภาครัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมาก
โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ ไดผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการกลไกการปองกัน
และการควบคุมการพนัน โดยมีการจัดทําเปนขอเสนอในเชิงวิชาการและนําเสนอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปพิจารณาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายตอไป โดยมีการพัฒนาขอเสนอแนะระบบการปองกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนัน นําเสนอตอคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ และขอเสนอแนวทางการ
ควบคุมเพื่อพัฒนามาตรการ การควบคุมและกํากับดูแลการใหบริการ SMS การพนันและการเสี่ยงโชค และ
พนันออนไลนบนเครือขายโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน ตอคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
จากโครงการงานวิจัยทางดานวิชาการและโครงการขับเคลื่อนทางดานสังคมดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ได
แสดงใหเห็น ถึงสถานการณและผลกระทบตอกิจกรรมที่เกิดขึ้นของการพนันและสงผลกระทบตอเด็กและ
เยาวชน แตยังมิไดมีการนําขอมูลของงานวิจัยในแตละกลุมมาสังเคราะหเพื่อเกิดแนวทางและมาตรการปองกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนันในแบบบูรณาการ ในฐานะขององคกรภาคประชาสังคมที่ไดดําเนินการเรื่องนี้ จึง
มีความประสงคใหจัดทําขอเสนอเชิงวิชาการเพื่อนําเสนอใหกับหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐตามที่ไดเชิญมา
เพื่อไปนําเสนอขอมูลตอประเด็นที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะรูปแบบการพนันและการเขาถึงการพนันในปจจุบันได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยรวมแลวเพื่อตอบสนองความตองการของผูเลน และการตลาดของผูใหบริการ
ตามเทคโนโลยีการสื่อสารที่เติบโตและพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ดังตัวอยางที่ชัดเจน คือ การพนันออนไลน และ
สื่อสมัยใหมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพนันเชน SMS จึงมีความสําคัญที่จะตองจัดทําโครงการจัดทําขอเสนอเชิง
ยุทธศาสตรฯ เพื่อผลักดันใหเกิดผลตอสังคมและตอเด็กและเยาวชนตอไป
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สังเคราะหองคความรูสถานการณ และการจัดการควบคุมพนันออนไลน และสื่อสมัยใหม
1. กรอบงานวิจัย (Research Framework)

ภาพ 1 แสดงแผนภาพกรอบงานวิจัยของโครงการ

จากแผนภาพดานบน อธิบายไดวากรอบงานวิจัยของโครงการนี้นั้นจะประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆจํานวน 3
ขั้นตอนหลักดวยกัน ประกอบดวย
1.1 การสังเคราะหเอกสาร
สืบเนื่องจากทางมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาตินั้นไดมีความรวมมือกับนักวิจัย และนักวิชาการจากหลาย
ๆ สถาบั นร ว มกั น จัดทํ างานวิ จั ย รายงาน ตลอดจนขอเสนอเชิงนโยบายตาง ๆ ที่มีความสําคัญซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับการพนันเอาไวหลายงานวิจัย ทางคณะวิจัยจึงไดทําการศึกษา รวบรวม และสังเคราะหขอมูลองค
ความรูตาง ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อนํามาสังเคราะหขอมูลขึ้นเปน Roadmap เบื้องตนในการ
เตรียมไวเปนขอมูลในการนําเสนอตอที่ประชุมการระดมความคิดเห็นทางวิชาการตอไป
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1.2 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการ
หลังจากที่ทําการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร ตลอดจนขอมูลองคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนที่
เรียบรอยแลวนั้น ขั้นตอนตอมาจะเปนการจัดประชุมระดมความเห็นทางวิชาการ (Focus Group) ขึ้นโดยนํา
ขอมูลหรือผลที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลองคความรูตาง ๆ ในขั้นตอนแรกมานําเสนอตอคณะผูทรงคุณวุฒิ
จากดานตาง ๆ อาทิเชน ภาคการกํากับดูแล (Regulators), ภาคผูใหบริการ (Operators), ภาคผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตาง ๆ (Specialists) และจากภาคสวนประชาสังคม (Social Workers) ซึ่งวัตถุประสงคในการประชุม
ระดมความคิดเห็นนั้น คือเพื่อเปนการรับฟงขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ที่มี
สวนสําคัญตอการขับเคลื่อน และบูรณาการองคความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกสังคม เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก
การจัดประชุมมาสรุป และนํามาเรียบเรียง ปรับปรุงขอมูลรายงานการสังเคราะหองคความรู ใหมีความถูกตอง
ครบถวน และสมบูรณเพิ่มมากขึ้นกอนที่จะนําเสนอออกมาเปนแผน Roadmap ในระยะตาง ๆ ทั้งระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ตอไป
1.3 การนําเสนอแผน Roadmap
ในสวนของขั้นตอนนี้จะเปนการนําขอมูลองคความรูทั้งหมดที่ผานการสังเคราะหมาแลว มารวบรวม
กับขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนตาง ๆ ทั้ง 4 สวน จากนั้นจึงนํามาสังเคราะหขึ้นเปนแผน
Roadmap สําหรับเปนแนวทางในการจัดการชองทางการเขาถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผานชองทาง
ออนไลนหรือสื่อสมัยใหม ซึ่งไดนําเสนอเปนแผนตามระยะตาง ๆ ไดแก ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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2. นิยามพนันออนไลน และสื่อสมัยใหม
ประเภทกิจกรรมพนัน
Clarke และ Dempsey3 (2001) ไดใหนิยามของเกมการพนันโดยแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ ตาม
ลักษณะกิจกรรมและการทายผลของกิจกรรม ดังนี้
1. เกมพนันทายผลกีฬา
2. เกมพนันตัวเลข
3. เกมพนันแบบคาสิโน
เกมพนันทายผลกีฬา นั้นอาศัย “อัตราตอรอง” เปนตัวจักรสําคัญในการสรางแรงดึงดูด และความ
ตื่นเตนใหกับนักเลนพนัน ในขณะที่เกมพนันตัวเลขนั้นจะแตกตางจากเกมพนันทายผลกีฬาตรงที่ ผลพนันของ
เกมพนันตัวเลขมาจากการสุม (Random) ในขณะที่ผลพนันของเกมพนันทายผลกีฬามาจากผลของการแขงขัน
สวนเกมพนันแบบคาสิโนสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบคือ รูปแบบของเกมที่มีลักษณะคลายเกมพนันตัวเลข
เชน คีโน (Keno) รูเล็ต (Roulette) เปนตน และรูปแบบของเกมที่ใชไพในการเลนพนัน เชน โปกเกอร
(Poker) แบล็คแจค (Blackjack) เปนตน ทั้งนี้สําหรับประเทศไทย ไพศาล ลิ้มสถิตย4 ไดกลาวถึงกรณีการ
พิจารณาโดยใช พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 เปนเกณฑ จะสามารถกําหนดใหมีการพนันรวม 2 ประเภท คือ
1) การเลนพนันที่ไมอนุญาตใหจัด ใหมี หรือเขาเลน ไดแก การเลนตามบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ รวมถึ ง การเล น อื่ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล า ยกั น หรื อ การเล น อั น ร า ยแรงอื่ น ใด ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกําหนดไว (มาตรา 4 วรรคแรก) การเลนพนันที่หามในประเภทนี้ มิใชการ
หามเลนโดยเด็ดขาดตามที่มักเขาใจกัน รัฐบาลอาจพิจารณาอนุญาตใหมีการเลนได ณ สถานที่ใด หรือภายใต
บังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตได โดยออกเปนพระราชกฤษฎีกา
2) การเลนพนันที่สามารถอนุญาตใหเลนได ไดแก การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้
หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว
ผูที่จะจัดใหมีการเลนพนันประเภทนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือเจา
พนักงานที่มีอํานาจออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต (มาตรา 4
วรรคสอง) ทั้งนี้ การเลนพนันตามประเภทที่ 2 นี้ จะตองมีใบอนุญาตใหจัดมีขึ้นหรือปฏิบัติหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นได โดยไมตองมีใบอนุญาตกรณีใดกรณีหนึ่งเทานั้น
พนันออนไลน
คือ การพนันที่บุคคลที่จะเลนพนันนั้นจะตองใชการติดตอสื่อสารที่อยูหางกันโดยระยะทาง (Remote
Communication) ไมใชการเลนพนันที่ผูเลนพบปะเจอหนากันแบบ Face-to-Face โดย วิษณุ5 (2546) ได
กลาวถึงการแบงรูปแบบเกมพนันออนไลนออกเปน 4 รูปแบบดังนี้
1. ประเภททายผลลอตเตอรี่ออนไลน
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เปนการทายผลลอตเตอรี่ของประเทศหนึ่ง ๆ ซึ่งโดยมากจะยึดเอาผลลอตเตอรี่ของประเทศที่มีการ
ออกรางวัลเปนประจํา สัปดาหละครั้งหรือสองครั้ง เชน สลากของประเทศอังกฤษที่ออกรางวัลทุกวัน
พุธ และวันเสาร (วันละ1ครั้ง) เปนตน
2. ประเภทการทายผลกีฬา
เกมพนันออนไลนรูปแบบนี้ สามารถแยกยอยออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภททายผลและคิดผล ได–
เสี ย ทั น ที ที่ ก ารแข ง ขั น สิ้ น สุ ด และประเภททายผลสะสมคะแนนและคิ ด ผล ได –เสี ย ตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
3. ประเภททายผลเกมพนันแบบในคาสิโน
ลักษณะเกมที่ใหบริการจะมีรูปแบบเดียวกันกับเกมพนันที่ใหบริการในบอนการพนัน ซึ่งเกมพนัน
ออนไลนประเภทนี้ไดรับความนิยมสูงขึ้นในหมูนักพนันชาวไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะเกมบัคคารา
ออนไลน (Online Baccarat) ทั้งนี้เพราะทางผูใหบริการพนันออนไลนพยายามสรางความเชื่อมั่น
ใหแกลูกคาดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การใหขอมูลที่ตั้งเสมือนมีสถานที่จริง การมีชองทางการ
ชําระเงินมากขึ้น เปนตน
4. ประเภททายผลการแขงขันทั่วไป
เกมพนันทายผลประเภทนี้จะมีใหบริการในบางเว็บไซตพนันออนไลนเทานั้น ตัวอยางของเกมพนันประเภทนี้
เชน การทายผลประกวดนางงาม การทายผลประกาศรางวัลออสการ เปนตน
สื่อใหม (New Media)
ธีรภัทร6 (2550) ไดมีการพิจารณาประเด็นนี้เอาไว และไดมีการนิยามถึงสื่อใหมวา คือรูปแบบของการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) ทั้งของบุคคลและสื่อที่ถูกแปลง (Transform) โดยการใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค เพื่อใหเกิดระบบการสะทอนกลับ (Interactive) หรือการดําเนินการ (Transact) ถึงแมวาคําจํากัด
ความของสื่อใหมจะมีมากมาย บางคํานิยามอาจดูกวาง จนไมสามารถตีความไดวาแทจริงแลวสื่อใหมคืออะไร
แตอยางไรก็ตามหัวใจหลักของสื่อใหมจะมุงเนนใน 2 สวนนี้ คือ
- การแพรกระจายของขาวสาร สื่อใหมมีจุดเดนในการแพรกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็ว จากผูสง
สาร 1 คน อาจขยายไปถึงผูรับสารทั่วโลก ทําใหโลกของเรากลายเปน Global Village ที่ใคร ทําอะไร
ที่ไหน เมื่อไหร นั้นสามารถรูกันไปไดหมดทั่วทั้งหมูบาน และยากที่จะสกัดกั้น
- ลักษณะของขาวสารขอมูล (Information, Content) ที่สามารถใชงานรวมกัน (Share) ไดระหวางผู
เผยแพร (Publisher, Broadcaster) และผูใชขอมูล เชน การสงคลิปวิดีโอไปบนเว็บไซตที่ใหบริการ
ประเภท Upload และ Download
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3. ยุคของการนําเทคโนโลยีมาใชกับกิจกรรมการพนัน
จากการศึกษา และรวมรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของมานั้น ทําใหพบวา มีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
นาเชื่อถือไดวา การพนันนั้นมีมาตั้งแตกอนสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจวบจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งการพนันไดมี
วิวัฒนาการตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งคณะผูวิจัยไดแบงยุคสมัยของการนําเทคโนโลยีมาใชกับ
กิจกรรมการพนันออกเปน 3 ยุคดวยกันดังนี้
1. ยุคที่ไมมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับกิจกรรมการพนัน
ในยุคนี้การพนันนับไดวาเปนกิจกรรมทางสังคม ที่อยูรวมกับการดําเนินชีวิต หรือเปนวิถีชีวิตของผูคน
มีพัฒนาการทางสังคมรวมกันมาจนกระทั่งมีผลกระทบตอหนวยทางสังคมที่เล็กที่สุดคือ ครอบครัว จึงนํามาซึ่ง
การหามปราม รวมถึงการกํากับดูแล และสุดทายคือการลงโทษ จากภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการพนัน
ในยุคสมัยนี้ สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่ผูมีสวนนั้นเปนผูดําเนินกิจกรรมการพนันดวยตนเอง หรืออาจกลาวได
วา ผูเลนการพนันเปนผูทํากิจกรรมดวยตนเอง จึงเปนยุคที่ไมมีเทคโนโลยีเขาไปเกี่ยวของในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินกิจกรรมการพนัน
อีกทั้งกิจกรรมการพนันในยุคนี้เปน กิจกรรมเฉพาะกลุม ซึ่งกลุมผูเกี่ยวของจะมีความรูจักมักคุนกัน
เปนสังคมเฉพาะอยูแลว ฉะนั้นการเขาถึงกิจกรรมการพนันในยุคนี้จะเปนการเขาถึงโดยการแนะนําผานคนรูจัก
หรือการชักจูงโดยผูที่อยูในสังคมการพนันเหลานั้นอยูแลว ถึงแมจะเริ่มมีเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดขึ้นบางแลว แต
ยังไมถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมการพนัน จึงทําใหในยุคนี้การดําเนินกิจกรรมการพนัน กับ
เทคโนโลยียังไมมีความเกี่ยวของกันแตอยางใด
2. ยุคที่มีการใชเทคโนโลยีในการสนับสนุน หรือสงเสริมกิจกรรมการพนัน
ในยุคถัดมาการดําเนินกิจกรรมการพนัน ไดอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยีมาเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินกิจกรรมการพนัน หากเปรียบเทียบกับยุคของเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมแลว จะตรง
กับยุค 2G ซึ่งเปนยุคที่เทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น สามารถรับ-สงไดมากกวาสัญญาณเสียง ซึ่ง
ความแตกตางระหวางยุค 1G กับ 2G นั้นคือการรับสงขอมูลที่นอกเหนือจากขอมูลเสียง ตามตัวอยางที่ไดมีการ
จําแนกไว5
• ยุค 1G เปนยุคที่ใชระบบอนาล็อก7 คืออาศัยการสงคลื่นเสียงผานสัญญาณวิทยุ ซึ่งไมสามารถสงใน
รูปแบบของสัญญาณขอมูล ซึ่งเปนการใชงานดาน Voice ไดเพียงอยางเดียว
• ยุค 2G จะเปลี่ยนจากการสงคลื่นทางคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเปนการเขารหัส Digital สงทางคลื่น
Microwave ซึ่งในยุคนี้ เปนยุคที่สามารถใชงานทางดาน Data ได
ซึ่งหากเทียบกับยุคสมัยของอินเทอรเน็ตนั้นจะตรงกับยุคที่เปน Internet 2.0 กลาวคือเปนยุคที่
คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับมนุษยแลว ระบบที่ใชงานอยางแพรหลายคือ เทคโนโลยี World Wide Web: WWW
คือ เปนยุคที่มนุษยมีการติดตอสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอรผานทางออนไลน มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
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ขาวสารผานระบบออนไลนมากขึ้น รวมถึงยุคของเว็บไซตที่สวนมากเปน web1.0 ที่ผูใชงานสามารถใชอานได
เพียงอยางเดียว (Read only)

ภาพ 2 ภาพแสดงตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพนัน

ผลจากพัฒนาการดานเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม และพัฒนาการดานอินเทอรเน็ต ทําให
การดําเนินกิจกรรมการพนันนั้น ไดอาศัยพัฒนาการดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของการพนัน แตอยางไรก็ตาม
การนําเทคโนโลยีมาใชในยุคนี้เปนเพียงการนํามาเปนสวนสงเสริม หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพนัน
ตัวอยางเชน การสงขอความสั้น(SMS) ขอมูลการแขงขันฟุตบอล ขอมูลราคาตอรอง รวมถึงการสงผลการ
แขงขัน เปนตน
ที่กลาวไปขางตนคือเทคโนโลยีที่มาชวยสนับสนุนการเขาถึงขอมูลของระบบโทรคมนาคมในเชิงระบบ
เครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับเทคโนโลยีอีกสวนหนึ่งที่เปนเทคโนโลยีสวนสําคัญที่มาชวยสนับสนุน
ขอมูลในการเขาถึง การสืบคน และอื่นๆนั้น ก็คือความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ในยุคที่ 2 นี้นั้นเปน
ยุคที่การเขาถึงอินเทอรเน็ต และการใชงานของผูคนยังอยูในระดับต่ํา การที่ผูใชงานจะเขาใชงานไดสวนใหญจะ
มาจากการเข า เล น ผ า นอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอรที่ ติ ด ตั้ ง อยู ต ามสถานที่ ต า งๆ เช น บ า น โรงเรี ย น และร า น
อินเทอรเน็ต เปนตน การเขาถึงการใชงานอินเทอรเน็ตนั้นยังมีขอจํากัดในหลายๆดาน ประกอบกับเทคโนโลยี
และพัฒนาการของผูใหบริการการพนันเองยังไมมีประสิทธิสูงมากนัก การเขาถึงขอมูลอินเทอรเน็ตในยุคนี้นั้น
จึงเปนในลักษณะของการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการเลนพนันอยางเดียว เมื่อ
ผูใชบริการไดรับขอมูลที่นาสนใจ และเพียงพอตอการตัดสินใจแลวนั้น ก็จะทําการติดตอผูใหบริการพนันเพื่อ
เขารับบริการพนันตอไป
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ภาพ 3 ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมพนันโดยใชเทคโนโลยีในการสงเสริม สนับสนุน

3. ยุคที่มีการใชเทคโนโลยีในกิจกรรมการพนันอยางเต็มรูปแบบ
ในยุคนี้นับวาเปนยุคที่กิจกรรมการพนันไดเปลี่ยนรูปแบบมาใชเทคโนโลยีอยางสมบูรณแบบ ซึ่งตรงกับ
ยุคที่ส าม (3G) ของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตน มา พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคมในยุคทีส่ ามนี้มีลักษณะตาง ๆ ดังที่ไดมีการนิยาม หรืออธิบายไวอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน
“ระบบ 3G หรือ Third Generation ซึ่งเปนเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 จุดเดนที่สุดของ 3G นั้น
เปนเรื่องของความเร็วในการเชื่อมตอและการรับ-สงขอมูล โดยเนนการเชื่อมตอแบบไรสายดวยความเร็วสูง
ทําใหประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลตางๆ รวดเร็วมากขึ้น พรอมทั้งสามารถใช บริการ Multimedia
ไดอยางสมบูรณแบบ และ มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งขึ้น เชน การรับ-สง File ที่มีขนาดใหญ , การใชบริการ
Video/Call Conference , Download เพลง , ดู TV Streaming ตางๆ ซึ่งถาเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G
กับ 3G แลว3G มีชองสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับสงขอมูลที่มากกวา คุณสมบัติหลักที่เดน ๆ อีก
อยางหนึ่งของระบบ 3G ก็คือ Always On คือ มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายของ 3G ตลอดเวลา”8
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) ได
กําหนดมาตรฐานไวใน มาตรฐาน IMT-2000 (International Mobile Telecommunications.-2000
มาตรฐาน IMT-2000 ของโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่สาม นิยามวา “ตองมีแพลทฟอรม (Platform) สําหรับการ
หลอมรวมของบริการตางๆ
“มีความสามารถในการใชโครงขายทั่วโลก (Global Roaming)” คือ ผูบริโภคสามารถถืออุปกรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไปใชไดทั่วโลก โดยไมตองเปลี่ยนเครื่อง
“มีบริการที่ไมขาดตอน (Seamless Delivery Service)” คือ การใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ได โดยไม
รูสึกถึงการเปลี่ยนการเชื่อมตอกับสถานีฐาน (Cell Site)
“อัตราความเร็วในการสงขอมูล (Transmission Rate)” ในสภาวะอยูกับที่ขณะเดิน มีความเร็วอยาง
นอยที่สุด 2 เมกะบิต/วินาที (Mbps.) ในสภาวะเคลื่อนที่โดยยานพาหนะ มีความเร็วอยางนอยที่สุด 384
กิโลบิต/วินาที (Kbps.) ทุกสภาวะ มีความเร็วอยางมากที่สุด 14.4 เมกะบิต/วินาที (Mbps.)9
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ซึ่งในยุคนี้ พัฒนาการของอินเทอรเน็ตไดมาถึงยุคที่ 3 (Internet 3.0) ซึ่งเปนยุคที่ เครื่องคุยกับเครื่อง
แลว (Computer to Computer Communication)10 และตรงกับเทคโนโลยีเว็บในยุคที่ 2 (Web 2.0)
กลาวคือผูใชงานสามารถมีปฏิสัมพันธกับเครื่องในลักษณะอานและเขียนได (Read and Write)
จากรู ป แบบของเทคโนโลยี ด า นต า ง ๆ ในยุ ค นี้ ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมการพนั น ได นํ า เอา
ความกาวหนานี้ไปประยุกตใชงาน รวมถึงการนําไปทดแทนมนุษยในการดําเนินกิจกรรมการพนันไดอยาง
สมบูรณ จึงทําใหในยุคนี้กิจกรรมดานการพนันไดมีการพัฒนาไปถึงระดับที่มีการสรางโปรแกรมเพื่อจําลอง
สถานที่เพื่อดําเนินกิจกรรมการพนันไดโดยไมตองอาศัยสถานที่จริง เชนเดียวกับการเปดรานคาบนอินเทอรเน็ต
หรือการสรางพิพิธภัณฑเสมือนที่ใหผูชมสามารถเขาชมไดบนอินเทอรเน็ต

ภาพ 4 ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมพนันโดยใชเทคโนโลยีอยางเต็มรูปแบบ

อีกทั้งในยุคดังกลาวนี้ ระบบการจัดการดานการเงิน การธนาคาร ไดมีพัฒ นาการที่ไมแตกตางกัน
กลาวคือการที่ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบการเงิน การธนาคารออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลา ทําใหการดําเนิน
กิจกรรมการพนันสามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จ
สําหรับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเองนั้น ในยุคที่ 3 นี้หรือยุคปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีพัฒนาการ
เติบโตอยางกาวกระโดดทําใหผูใชบริการอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงขึ้น สามารถใชเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ทันสมัยมากขึ้น
ดวยราคาแพ็คเกจของการบริการที่ต่ําลง ในยุคนี้นอกเหนือจากอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนอุปกรณในการใช
งานหลักสําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตแลว อุปกรณอยางโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ โทรศัพทสมารทโฟนนั้นก็ได
กลายมาเปนอุปกรณหลักที่ผูใชงานสามารถใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา ประกอบกับการ
พัฒนาการบริการของผูใหบริการพนันออนไลนเองก็ไดลงทุนระบบดานเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้นเพื่อรองรับอัตรา
การขยายตัวของกลุมลูกคาการพนันดวยการลงทุนพัฒนาซอฟตแวร เพิ่มชองทางการเลนในรูปแบบใหม ๆ อยู
ตลอดเวลา ทํ า ให เ มื่ อผู เ ล น พนั น ต อ งการเล น พนั น นอกเหนื อ จากการใชอิ น เทอรเ น็ต ในการสื บ ค น ขอ มู ล
ประกอบการพิจารณาการเลนแลว ยังสามารถใชเขาเลนการพนันผานอุปกรณที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเลย
เกิดการรับ-สงขอมูลแบบอินเทอรแอคทีฟ ผูใชบริการสามารถเชื่อมตอขอมูล และสามารถดําเนินกิจกรรมพนัน
ไดแบบเรียลไทมเสมือนวาไปเลนการพนันอยูที่บอนจริง ๆ
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4. สถานการณการพนันในประเทศไทย
ตองยอมรับวาในปจจุบัน ถึงแมเจาหนาที่ของทางราชการที่มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมืองจะมีกฎหมาย และอํานาจการบังคับใชกฎหมายอยูในมือก็ตาม การ
จับกุมผูกระทําผิดจากการเลนพนันของประเทศไทยไมไดลดลง จะดวยความไมชัดเจนของขอกฎหมาย หรือ
การที่ประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจอยางถูกตอง ตลอดจนเจาหนาที่ของทางราชการเองที่มีสวนไดสวน
เสียกับธุรกิจการพนันก็ตาม ในปจจุบันรูปแบบการพนันของในประเทศไทยทางผูวิจัยไดนิยามตามการศึกษา
ขอมูลเอาไว 5 ประเภทดวยกัน ดังนี้
1) การพนันประเภททายผลกีฬา การพนันประเภททายผลกีฬานั้นจะคอนขางแตกตางจากเกมพนัน
ประเภทอื่น ๆ ตรงที่ ปริมาณการเลนพนันประเภทนี้จะสูงตามฤดูกาล และโดยเฉพาะชวงการแขงขันรายการ
ใหญ ๆ แลวจะยิ่งมีจํานวนผูเลนเพิ่ มมากขึ้น และจํานวนเงินที่หมุน เวีย นก็สูงมากเชนเดียวกันในชวงเวลา
ดังกลาว ตัวอยางเชน ฟุตบอลพรีเมียรลีกของประเทศอังกฤษ ที่เริ่มเปดฤดูกาลในชวงเดือนสิงหาคม และปด
ฤดูกาลในชวงเดือนพฤษภาคม ของแตละป ดังนั้นชวงเวลาดังกลาวจะมีผูเลนพนันจํานวนมากกวา ชวงเดือน
มิ ถุ น ายน ถึ ง เดื อ นกรกฎาคมที่ เ ป น ช ว งป ด ฤดู ก าล และโดยเฉพาะช ว งเวลาที่ มีร ายการใหญ ๆ ระดั บ ชาติ
อยางเชน ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลยูโร การเลนพนันฟุตบอลก็จะสูงมากเปนพิเศษในชวงดังกลาว จากผลการ
สํารวจสถานการณการเลนพนันฟุตบอลโลก 2014 โดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย11
ไดเสนอผลการสํารวจซึ่งไดทําการสํารวจรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง พบวาชองทางของสื่อที่กลุมเปาหมายที่ศึกษานั้น
ระบุสอดคลองกันวา ขอมูลจากเว็บไซต และขอมูลจากฟรีทีวีที่เผยแพรอยูนั้นเปน 2 อันดับแรกของชอง
ทางการรับรูขอมูลขาวสารเรื่องการเลนการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 สําหรับในภาคสวนงานการกํากับ
ดูแล จากการเปดเผยขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ12 ไดเปดเผยผลการจับกุมและการดําเนินคดีการเลน
พนันทายผลฟุตบอลโลกวามีจํานวนทั้งสิ้น 5,011 คดี ดวยเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 26 ลานบาท แตจากการ
คาดการณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย13 ไดประเมินไววาจํานวนเงิน
หมุนเวียนเฉพาะภายในประเทศไทยสําหรับการเลนพนันฟุตบอลโลก 2014 จะมีมูลคาสูงถึงประมาณ 1,000
ลานบาท
2) การพนันประเภทคาสิโน จากขอมูลของศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย11 ได
แสดงขอมูลจากการทําวิจัยในเรื่องการพนัน โดยไดทําการสํารวจผูเลนการพนันในประเทศไทย ป พ.ศ. 2554
พบวาจากผลการวิจัยนั้นการพนันประเภทคาสิโน หรือบอนตามความเขาใจของผูคนทั่วไปนั้นมีมูลคามากกวา
3พันลานบาท โดยกลุมชวงอายุที่เลนการพนันดังกลาวนี้มากที่สุด อยูในชวงวัย 35-44 ป และ 15-24 ป
ตามลําดับที่ ในปจจุบันการพนันประเภทนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการพัฒนาการไปตามเทคโนโลยีของยุค
สมัย จากเดิ มที่การพนันแบบนี้ผูเลนจะตองเดินทางไปยังสถานที่ที่ผูใหบ ริการพนันจัดเตรีย มไวสําหรับจัด
กิจกรรมพนันเทานั้น มาสูการเลนพนันแบบออนไลนซึ่งทําใหผูเลนมีความสะดวกมากขึ้นในการเลน สามารถ
เขาถึงกิจกรรมพนันไดจากทุกสถานที่ และเลนไดทุกเวลา ไมตองเดินทางไปยังสถานที่ที่ผูใหบริการกําหนดไว
อีกทั้งยังสามารถมีความรูสึกปลอดภัยตอการเลนมากขึ้น โอกาสโดนเจาหนาที่ตํารวจหรือผูดูแลกฎหมายจับกุม
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เพื่อดําเนินคดีก็เปนไปไดยากขึ้น เมื่อเทียบกับการเลนพนันแบบเดิม แตทั้งนี้และทั้งนั้นก็ยังไมมีขอมูลที่แสดงวา
จํานวนผูเลนพนันแบบเดิมนั้นลดลงอยางมีนัยสําคัญ
3) การพนันประเภททายผลตัวเลข ในปจจุบันตองยอมรับวาการเลมพนันในประเภทนี้นั้นไดรับความ
นิยมอยางตอเนื่องจากผูเลนพนันทั้งรายเดิม และรายใหม โดยสําหรับการพนันทายผลตัวเลขนั้น ตัวอยางที่
ชัดเจนที่สุดคือ หวยใตดิน ซึ่งผิดกฎหมาย และล็อตเตอรีซึ่งถูกกฎหมายของไทย เนื่องดวยมีผูใหบริการพนัน
ประเภทนี้อยูครอบคลุมทั้งประเทศทุกพื้นที่ จึงทําใหการเขาถึงนั้นคอนขางงาย และสะดวกแกผูเลนพนัน ใน
ทุกวัย และทุกสถานะ โดยเฉพาะกลุมผูที่รักการเสี่ยงโชคโดยการพนันประเภทนี้จะมีขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง
ตัวอยางแบบถูกกฎหมายไดแก ล็อตเตอรีดวยจํานวนมหาศาลของสลากที่สํานักงานกองสลากกินแบงรัฐบาล
จัดพิมพออกมาในแตละงวดนั้นทําใหผูคนทั้งประเทศหลงเปนเหยื่อของความโลภนี้ไดอยางงายได ดวยรางวัล
มูลคารวมกวา 23 ลานบาท ตอสลาก 1 ชุด ในขณะที่หวยใตดินซึ่งเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายในบานเรานั้นจาก
ขอมูลของศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย11 ไดแสดงขอมูลจากการทําวิจัยในเรื่องการ
พนัน โดยไดทําการสํารวจผูเลนการพนันในประเทศไทย ป2554 พบวามูลคาของการเลนพนันในรูปแบบของ
หวยใตดินนั้นมีมูลคาสูงมากกวาหนึ่งหมื่นเกาพันลานบาท ซึ่งสูงมากในปริมาณที่ใกลเคียงกับมูลคาการเลน
พนันถูกกฎหมายอยางล็อตเตอรี สถานการณลาสุดนั้น จากขอมูลของศูนยศึกษาปญหาการพนัน ที่อางอิง
ขอมูลขาวจากโพสตทูเดย (ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2557) นั้นไดกลาวเอาไววา กระทรวงการคลังโดยกรม
สรรพสามิต ไดเ ตรีย มพิจ ารณาในการเก็บ ภาษีส ลาก โดยไดให สํ านั กงานเศรษฐกิ จการคลั ง (สศค.) ศึกษา
รายละเอียดและเสนอใหนายสมหมาย ภาษี รมว.คลังพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งถาเรื่องนี้ผานการพิจารณาก็มีความ
เปนไปไดสูงวาราคาสลากจะสูงมากขึ้นไปอีก อันจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ผูเลนพนันชนิดนี้ มีแนวโนมที่จะหันมา
เลนพนันในรูปแบบของหวยใตดินมากขึ้น
4) การพนันประเภทการสง SMS เสี่ยงโชค การพนันประเภท SMS นี้นั้นเริ่มคืบคลานเขาใกลมาเปน
ภัยใกลตัวแกเด็กและเยาวชนมากขึ้น ไมเวนแมกระทั่งผูใหญก็สามารถตกเปนเหยื่อของการพนันในรูปแบบนี้ได
สาเหตุก็เนื่องมาจากความรูความเขาใจของคนใชงานโทรศัพทมือถือ ซึ่งเปนตนทางของการเขาถึงกิจกรรมพนัน
ในรูปแบบนี้ ดวยความรูความเขาใจที่อาจจะมีไมมากพอ หรือมีพอ แตโดนสภาวะทางจิตใจครอบงําดวยความ
โลภ มุงหวังแตของรางวัลโดยที่ไมไดนึกถึงวาจํานวน SMS ที่สงออกไป ยิ่งมีปริมาณมากเทาไหรก็หมายถึง
จํานวนเงินที่มากขึ้นเทานั้น ที่ออกจากกระเปาของเราไป ไปสูผูเปนเจาของกิจกรรมเสี่ยงโชคนี้ ตลอดจนผู
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เกี่ยวของ โดยของรางวัลที่ถูกนํามาเปนสิ่งลอใจใหกับบรรดานักเสี่ยงโชค
ทั้งหลายนั้น เมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่ไดไปจากผูเสี่ยงโชคแลว นับเปนจํานวนมูลคาเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
เพราะฉะนั้ น เจ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ร ายใดก็ ต าม ที่ ใ ช วิ ธี ก ารนี้ ใ ห ป ระชาชนเข า ร ว ม ล ว นแล ว แต ทํ า ไปเพื่ อ
ผลประโยชนในเชิงธุร กิจของตนเองทั้งสิ้ น โดยปราศจากจริย ธรรมของผูป ระกอบการเนื่องจากไมเคยคิด
พิจารณาถึงกลุมลูกคาที่เปนเด็ก และเยาวชนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะสําหรับการเขาถึงกิจกรรมที่นับเปนกิจกรรม
พนันในลักษณะนี้เลย ตัวอยางเชน การสงขอความชิงรางวัลในรายการทีวี การสงของความทายผลกีฬาเพื่อชิง
โชค และโดยเฉพาะการสงรหัสใตฝาเพื่อชิงโชค จากขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย14 ที่ลง
รายละเอียดยอดขายป พ.ศ. 2556 ของเครื่องดื่มชาเขียวยี่หอโออิชิ และ อิชิตัน ไวที่ 6,260 ลานบาท และ
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6,484.4 ล า นบาท ถ า หากคํ า นวณเป น บรรจุ ภั ณ ฑ ป ระเภทขวดทั้ ง หมดจะได ตั ว เลขของจํ า นวนขวด
โดยประมาณอยูที่ 300 ลานขวดสําหรับโออิชิ และ 400 ลานขวดสําหรับอิชิตัน ซึ่งนี่เปนตัวเลขสมมติเพื่อ
อธิบายใหเห็นภาพวา จํานวนรวมของฝาชาเขียวที่จะออกมาสูทองตลาดนั้นมีปริมาณรวมเปนทั้งสิ้นถึง 700
ลานฝาโดยประมาณ และถาคิดอัตราคาสง SMS ที่อัตราขอความละ 3 บาท มูลคาของการสง SMS เฉพาะ
แคมเปญของทั้ง 2 บริษัทนี้จะมียอดรวมกันสูงถึง กวา 2000 ลานบาทโดยประมาณ และนี่ยังไมรวมถึงกรณีที่
อิชิตันจะเพิ่มการผลิตเปน 1000 ลานขวดตอป นั่นก็หมายความวา ถาอิชิตันยังดําเนินกลยุทธดวยการนําการ
เสี่ยงโชคมากระตุนยอดขายแบบนี้อยู สงผลใหการคาดการณมูลคาการสง SMS ชิงโชคเฉพาะของอิชิตันจะมี
มูล ค าโดยรวมสู งถึ งประมาณ 3000 ล า นบาทเลยทีเดีย ว ทั้งนี้ไดมีนักวิช าการไดทําการศึกษาและวิจัย
สถานการณเกี่ยวกับการพนัน SMS เสี่ยงโชคอยูหลายงานวิจัยดวยกัน ตัวอยางเชน ขอมูลจาก “โครงการการ
สํารวจสถานการณการเสี่ยงโชคผาน SMS" จุฑิมาศ15 (2554) พบวาหลายประเทศเริ่มตื่นตัวและตระหนักถึง
ปญหาจึงมีการออกมาตรการตาง ๆ เชน ประเทศเบลเยียม หามเสนอการพนันทุกชนิดผานโทรศัพทมือถือ
รวมทั้ง SMS โดยถือวาการเลนเกมตอบคําถามผานSMS เขาขายการพนัน และหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เลน
เกมตอบคําถามทางโทรศัพทและทาง SMS รวมถึงงานวิจัยของ ธาม16 (2555) ไดกลาวไววา ใหมีระบบการ
กํากับรวม ใหมีระบบการกํากับเพื่อใหองคกรสื่อมวลชน (Media Organizations) และองคกรวิชาชีพสื่อ
(Media Profession) มีกลไกในการควบคุมที่เขมแข็ง และปองกันการโฆษณาขอมูลขาวสารเพื่อการสง
ขอความสั้นชิงโชค เสี่ยงทายเลนเกมส ที่เขาขายลักษณะการพนัน
5) การพนันประเภทอื่นๆ การพนันในกลุมประเภทนี้หมายรวมถึงการพนันประเภทตางๆที่
นอกเหนือจากที่ไดกลาวเอาไวในเบื้องตน ตัวอยางเชน ไฮโล กําถั่ว บิงโก เปนตน ซึ่งการเลนกิจกรรมพนัน
เหลานี้นั้นนับวาเปนภัยรายตอสังคมไมแพการพนันประเภทอื่นๆแตระดับของความรุนแรงที่จะสงผลตอเด็ก
และเยาวชนอาจจะดูไมรุนแรงเทียบเทากับกิจกรรมพนันประเภทอื่นๆที่ไดกลาวมากอนหนานี้
โดยจากประเภทของกิจกรรมการพนันทั้ง 5 ประเภทที่กลาวมาแลวนั้น จะสามารถจัดกลุมการเกิด
กิจกรรมพนันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ (ผูเลน) และจัดทําเปนแผนภาพกิจกรรมพนันหลักไดออกมา
เปน 2 รูปแบบ ดังตอไปนี้
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กิจกรรมพนันแบบประเภททายผลกีฬา ทายผลตัวเลข และ SMS เสี่ยงโชค

ภาพ 5 แสดงแผนภาพการพนันประเภททายผลกีฬาและทายผลตัวเลข

สําหรับการพนันประเภทดังกลาวนี้ ผูรับบริการพนัน หรือ ผูเลน โดยปกติแลวจะสามารถเลือกวิธีใน
การเขาไปรวมเลนกิจกรรมพนันได 3 แบบ คือ
- การเขาไปรวมเลนกิจกรรมพนัน ณ สถานที่ที่ผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมเอาไว ตัวอยางเชน รานรับ
แทงพนันมา หรือ รานรับแทงพนันบอล เปนตน
- การรวมเลน กิจกรรมพนันโดยผานเอเยน ตรายยอย หรือ เด็กเดินโพย โดยที่ผูเลน ไมจําเปนตอง
เดินทางไปยังสถานที่ที่ผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมไวเหมือนในประเภทแรก
- การรวมเลนกิจกรรมพนันจากบาน ที่ทํางาน หรือจากสถานที่ใดก็ไดโดยใชบริการผานอุปกรณเชน
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร เปนตน
จะเห็นวาเปนแผนภาพสําหรับกิจกรรมที่สถานที่ในการแขงขัน หรือทําการเสี่ยงทายผลตัวเลข และ SMS เสี่ยง
โชคนั้นไมไดถูกจัดขึ้น หรือ แขงขัน ณ สถานที่ที่ผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมเอาไวให แตจะจัดขึ้นตามสถานที่
ตาง ๆ ที่กิจกรรมพนันประเภทนั้นถูกจัดเปนประจําปกติอยูกอนแลว เชน การทายพนันแขงมา ผูเลนจะไปแทง
ที่โตะมา หรือ แทงผานเอเยนตรายยอยก็ได แตการแขงขันมาจริง ๆ นั้นจะถูกจัดขึ้นที่สนามแขงมาที่ใดที่หนึ่ง
เปนตน
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กิจกรรมพนันแบบคาสิโน

ภาพ 6 แสดงแผนภาพการพนันประเภทแบบคาสิโน

สํ าหรั บ การพนั น ประเภทนี้ ผู เ ล น หรือ ผูรับ บริ การพนัน จะเขารว มกิจ กรรมพนัน แบบคาสิโ น ณ
สถานที่ที่ผูใหบริการพนันจัดเตรียมไว ซึ่งเปนสถานที่ที่ใชจัดการแขงขันจริง เชน บอนการพนันที่ลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา บอนการพนันปอยเปต ประเทศกัมพูชา และบอนการพนันเก็นติ้ง ประเทศมาเลเซีย
เปนตน
จากการพนันทั้ง 5 ประเภทที่กลาวมาขางตนเปนการกลาวถึงการเลนกิจกรรมพนันโดยการแบงดวย
ประเภทของกิจกรรมพนัน และเมื่อเราพิจารณาตามรูปแบบในการเขารวมเลนกิจกรรมพนันนั้นก็จะสามารถ
พิจารณาไดออกเปน 2 แบบตามแผนภาพที่ไดแสดงไปแลวในขางตน ซึ่งกิจกรรมพนันทั้ง 2 รูปแบบของการ
เขารวมเลนกิจกรรมพนันนั้น จะมีชองทางในการเขาเลนผานอุปกรณที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือที่เราเรียกกัน
วาออนไลน (Online) ได ซึ่งนํามาถึงการเลนกิจกรรมพนันในรูปแบบออนไลน หรือพนันออนไลนนั่นเอง โดยที่
ในประเทศไทยนั้นมีกิจกรรมพนันออนไลนที่นิยมเลนกันอยู 2 กิจกรรมพนันดวยกันคือ พนันฟุตบอลออนไลน
และพนันคาสิโนออนไลน
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5. แผนภาพของกิจกรรมพนันออนไลน

ภาพ 7 แสดงแผนภาพของกิจกรรมพนันออนไลน

จากงานวิจัยของ วิษณุ17 (2554) และงานวิจัยเรื่องมาตรการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ออนไลนบน Tablet และ Smart phoneของ มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย20 (2556) ไดกลาวถึง
องคประกอบของการเกิดกิจกรรมพนันไววาประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ไดแก
1. การบริหารการจัดการพนันออนไลน
2. ผูใหบริการพนันออนไลน
3. ผูรับบริการพนันออนไลน
ดั ง นั้ น การอธิ บ ายแผนภาพกิ จ กรรมพนั น ออนไลน ด า นบนนี้ จะขออธิ บ ายรายละเอี ย ดตาม
องคประกอบหลักที่ไดกลาวไปในขางตนตามลําดับ ดังนี้
1. การบริหารการจัดการพนันออนไลน จะประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้ คือ
1.1 การจัดตั้งระบบเครื่องแมขายใหบริการ (Server) เครื่องแมขายนั้นเปนแหลงจัดเก็บ หรือ บันทึก
ขอมูลตาง ๆ ทั้งหมดของเว็บไซตพนันออนไลนที่ผูใหบริการพนันออนไลนใหบริการแกลูกคาหรือผูรับบริการ
พนันออนไลน ซึ่งในสวนของเครื่องแมขายนี้นั้น ผูใหบริการพนันออนไลนจะสามารถจัดตั้งเอง หรือใชบริการ
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จากผูใหบริการเชาพื้นที่เครื่องแมขายก็ได และสําหรับในสวนของพื้นที่จัดตั้งเครื่องแมขาย (Server Location)
นั้น ทางผูใหบริการพนันออนไลนก็สามารถเลือกไดวาจะจัดตั้งไวที่สถานที่เดียวกัน หรือ จัดตั้งไวที่ประเทศอื่น
แทน ซึ่งโดยสวนใหญแลวผูใหบริการพนันออนไลนมักจะเลือกใชบริการเครื่องแมขายในประเทศที่มีกฎหมาย
พนันออนไลนและอนุญาตใหเกิดขึ้นไดในประเทศนั้น ๆ เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศในยุโรปหลาย ๆ
ประเทศ และโดยเฉพาะกลุมประเทศที่เปนหมูเกาะ หรือคาบสมุทรตาง ๆ ซึ่งอนุญาตใหเลนพนันออนไลนได
หรือกฎหมายดานการพนันออนไลนโดยเฉพาะนั้นยังไมเขมงวดนัก ตัวอยางเชน ประเทศแอนติกาและบารบูดา
เปนตน
1.2 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name) โดยปกติแลวนั้นเวลาที่ผูเลนพนันออนไลนจะเขาทํา
การเลนพนันออนไลน ตัวอยางเชน พนันฟุตบอลออนไลน ก็จะทําการเปดใชงานอินเทอรเน็ตแลวเขาไปที่
เว็บไซตของผูใหบริการพนันออนไลน เชน www.sbobetXXX.com เปนตน คําวา sbobetXXX.com นี้ก็คือ
ชื่อโดเมน (Domain Name) นั่นเอง เมื่อเราพิมพ url หรือชื่อของ ชื่อโดเมน นี้เขาไปในคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรจะไมรูวาชื่อที่ใสนั้น หมายถึงเครื่องปลายทางใด และฐานขอมูลที่คอมพิวเตอรจะชี้ตําแหนงเพื่อไป
ดึงขอมูลมาแสดงใหผูใชนั้นอยูที่เครื่องใด ดังนั้นคอมพิวเตอรจะทําการสงสัญญาณไปที่ โดเมนเนมเซิฟเวอร
(Domain Name Server: DNS Server) เพื่อขอเลข IP address สําหรับชื่อโดเมนนั้น ๆ DNS Server ก็จะ
ทําการแจง IP address กลับมาใหคอมพิวเตอรรูขอมูล คอมพิวเตอรก็จะทําการเชื่อมตอสัญญาณไปยังเว็บเซิฟ
เวอร (Web Server) นั้น ๆ เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาใชงานเว็บไซตนั้น ๆ ได สําหรับในกรณีที่ DNS Server
นั้น ๆ ไมมีขอมูล IP address ของชื่อโดเมนที่คอมพิวเตอรสอบถามไปเก็บเอาไว DNS Server ก็จะทําการขอ
ขอมูลไปยัง DNS Server ที่ใหญกวาที่เปนฐานขอมูลและเก็บขอมูลของชื่อโดเมนนั้นเอาไว โดยปกติแลวผูให
บริการพนันออนไลนมักนิยมที่จะตั้งชื่อของเว็บไซตพนันออนไลนเหลานี้ดวยคําสําคัญ (Keyword) ตางๆ ที่สื่อ
ถึงธุรกิจพนันออนไลนนั้น ๆ สําหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นสามารถจดทะเบียนไดตามประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก และสําหรับการพนันออนไลน ผูใหบริการพนันออนไลนก็มักจะจดทะเบียนชื่อโดเมน และใชบริการเครื่อง
แมขายไวอยูคนละประเทศกันเพื่อใหเปนการยากแกการตรวจสอบจากเจาหนาที่ เนื่องมาจากการจดทะเบียน
ชื่อโดเมน กับการใชงานเครื่องแมขายนั้นเปนอิสระตอกัน และสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีผลกระทบตอกัน
1.3 โปรแกรมพนันออนไลน (Gambling software) มีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบแรก คือผูเลนสามารถเขาเลนการพนันออนไลนผานเว็บไซตไดโดยตรง สวนใหญจะเปนเกมสพนัน
ออนไลนประเภททายผลการแขงขันกีฬา โดยโปรแกรมที่ใชก็คือโปรแกรมเว็บบราวเซอรทั่วๆไป ตัวอยางเชน
Internet Explorer เปนตน
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ภาพ 8 แสดงตัวอยางโปรแกรมบราวเซอรตาง ๆ

รูปแบบที่ 2 คือผูเลนตองทําการดาวนโหลดโปรแกรมหรือซอฟตแวร และติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรให
เรียบรอยกอน แลวจึงเปดโปรแกรมเหลานี้ เพื่อใชเลนเกมสพนันออนไลน สวนใหญจะเปนเกมสพนันออนไลน
ประเภทคาสิโน เชน รูเล็ต หรือเกมไพประเภทตาง ๆ
1.4 การทําธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction)

ภาพ 9 แสดงขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินของกิจกรรมพนันออนไลน

โดยปกติแลวบริการพนันออนไลนที่ใหบริการแกผูรับบริการนั้น จะใหผูเลนทําการสมัคร และเปดบัญชี
พนันกับทางผูใหบริการรายนั้น ๆ กอน โดยอาจจะเปนการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่ผูกไวกับผูใหบริการพนัน
ออนไลนรายนั้น ๆ หรือเปนการชําระจากบัตรเครดิต เมื่อผูใหบริการพนันออนไลนไดรับขอมูลทางการเงิน
เหลานี้แลว ก็จะทําการเพิ่มวงเงินเขาบัญชีพนันของผูเลนรายนั้น ๆ ตามจํานวนที่ทําธุรกรรมเขามา หรือ ตามที่
ไดตกลงกันเอาไว เมื่อผูเลนพนันออนไลนมีเงินในบัญชีพนันแลวก็จะสามารถเขารวมเลนเกมสพนันออนไลน
ตาง ๆ ได โดยถาในกรณีที่ชนะเกมสพนันออนไลน เงินรางวัลดังกลาวก็จะถูกโอนเขาบัญชีพนันของผูเลนราย
นั้น ๆ และสําหรับกรณีที่แพเกมสพนันออนไลน เงินในบัญชีพนันก็จะถูกหักออกไปตามจํานวนยอดเงินที่เสียใน
เกมสพนัน โดยที่ผูเลนพนันออนไลนนั้นสามารถติดตอกับผูใหบริการพนันออนไลนไดตลอดเวลา สําหรับการทํา
ธุรกรรมการเงินในกรณีที่จะเพิ่มวงเงินเขาบัญชีพนัน หรือ การถอนเงินออกจากบัญชีพนัน
2. ผูใหบริการพนันออนไลน
รายละเอี ย ดที่ ชั ด เจนในส ว นของสถานที่ ตั้ง ของบริษั ทรั บ แทงพนั น ออนไลนมั กไมค อยปรากฏ ผู
ใหบริการเว็บไซตพนันมักระบุรายละเอียดบนเว็บไซตเพียงแคประเทศที่เปนที่ตั้งของบริษัทใหญ (บริษัทแม) ซึ่ง
มักจะเป นประเทศที่ อนุ ญาตใหธุ รกิ จพนั นออนไลนเปน ธุรกิจที่ถูกกฎหมายเชน ประเทศอังกฤษ หรือกลุม
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ประเทศ “offshore” เชน กลุมประเทศคาริเบียน (Caribbean) อยาง ประเทศ Antigua เปนตน ฉะนั้นจึง
เปนเรื่องยากที่จะระบุสถานที่ตั้งที่ชัดเจนของบริษัทที่ใหบริการเว็บไซตพนันออนไลนแตละรายได
ธุรกิจประเภทนี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท โดยใชรูปแบบการใหบริการเปนพื้นฐานในการ
แบง ดังนี้
2.1 ประเภทเปนบอนการพนันพรอมทั้งใหบริการรับแทงพนันออนไลน
ผูประกอบการธุรกิจพนันออนไลนในลักษณะนี้จะเนนการใหบริการเกมพนันคาสิโนเปนหลัก สวนการ
ใหบริการรั บแทงพนัน ออนไลนจ ะเปนเสมือนบริการเสริม รูปแบบเกมพนันที่ใหบริการทางออนไลนก็จะมี
ลักษณะคลายเกมพนั น ที่ ใหบ ริ การในบ อนการพนัน เชน แบล็คแจค (Blackjack) สล็อตแมชชีน (Slot
machine) เปนตน ธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้จะพบมากในประเทศที่รัฐบาลอนุญาตใหธุรกิจบอนการพนัน
เปนธุรกิจถูกกฎหมาย
2.2 ประเภทเปนรานรับแทงพนันพรอมทั้งใหบริการรับแทงพนันออนไลน
ธุ ร กิ จ พนั น ออนไลน ป ระเภทนี้ จ ะพบมากในประเทศที่ อนุ ญ าตใหก ารเลน พนั น เป น กิ จ กรรมที่ ถู ก
กฎหมาย เกมพนันออนไลนที่ใหบริการในธุรกิจพนันออนไลนรูปแบบนี้จะแตกตางจากรูปแบบแรกเล็กนอย
กลาวคือเกมพนันออนไลนที่ใหบริการธุรกิจรูปแบบนี้มีทั้งเกมพนันประเภททายผลกีฬาและเกมพนันแบบบอน
คาสิโน แตโดยมากแลวลูกคาของธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้จะนิยมแทงพนันเกมทายผลกีฬาเสียมากกวา
2.3 ประเภทเปนบริษัทใหบริการเว็บไซตรับแทงพนันเทานั้น
ธุรกิจพนันออนไลนสวนใหญจะถูกจัดอยูในกลุมนี้ และบริษัทแมที่ทําหนาที่ใหบริการรับแทงพนัน
ออนไลนก็จะตั้งอยูในประเทศที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายเหมือนธุรกิจเอกชนทั่ว ๆ
ไปโดยมีเซิฟเวอรเปนของตัวเองเพื่อใหบริการเว็บไซตพนันที่สามารถกระจายไปไดทั่วโลก
สําหรับในแงมุมของระดับชั้นของผูใหบริการพนันออนไลนในแตละรายนั้น มีหลายระดับ ตั้งแตระดับ
เล็ก ระดับกลาง และระดับใหญ โดยที่รายละเอียด วิธีการการปฏิบัติงาน และขอมูลปลีกยอยจะแตกตางกันไป
ในแตละประเภทของธุรกิจพนันออนไลน ที่แบงไดออกเปน 3 ประเภทหลักๆ คือประเภททายผลกีฬา ประเภท
ทายผลตัวเลข และประเภทแบบคาสิโน ขออธิบายโดยยกตัวอยางเชน ธุรกิจพนันออนไลนประเภททายผลกีฬา
จะมีระดับของผูใหบริการแบงออกเปนระดับดังนี้

ภาพ 10 แสดงตัวอยางโครงสรางผูใหบริการรับแทงพนันฟุตบอลออนไลนในประเทศไทย

- ระดับใหญ จะสรางเว็บไซตขึ้น และกระจายเว็บไซตพรอมเครดิตไปใหเจามือระดับกลางที่อยูใน
เครือขายของตน เครดิตที่ผูใหบริการรายใหญไดรับจากเจาของเว็บไซตพนันตางประเทศจะมากหรือนอยขึ้นกับ
ความสัมพันธและขอตกลงระหวางบุคคลทั้งสอง
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- ระดับกลาง จะแบงออกเปน 2 ระดับยอย คือ ระดับกลางคอนขางใหญ และระดับกลางคอนขางเล็ก
โดยแตกตางกันที่จํานวนผูใหบริการรายยอยภายใตเครือขาย และจํานวนเงินที่ใชในการเลนพนันออนไลน
- ระดับเล็ก (รายยอย) จะมีทั้งแบบที่มีเว็บไซตพนันออนไลนของตัวเอง และไมมีเว็บไซตเปนของ
ตัวเอง โดยที่ในระดับรายยอยนี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “เอเยนต” ซึ่งจะมีการจัดการวาจางพนักงานเขาชวยใน
การบริหารกิจการดวย โดยแบงออกเปน 2 สวนไดแก เด็กเดินโพย และคอลเซ็นเตอร ซึ่งมีหนาที่หลักในการ
ใหบริการลูกคาในการแจกจาย username password และติดตอประสานงานคลายกับบริษัทเอกชนทั่วไป
3. ผูรับบริการพนันออนไลน
สําหรับผูเขารับบริการออนไลนนั้นจะตองเขาใชงานผานอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได
เช น โทรศัพท สมาร ทโฟน แท็บ เล็ต คอมพิ ว เตอร หรือ โนต บุก เปน ตน ซึ่งผูเลน สามารถเลือกไดวาจะใช
อุปกรณของตัวเองในการเขาเลน หรือใชบริการผานคอมพิวเตอรสาธารณะจากรานอินเทอรเน็ตคาเฟ หรือเปน
การใชงานผานคอมพิวเตอรจากหนวยงาน หรือสถาบันตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไดทั้งสิ้น โดย
โปรแกรมที่ผูใชตองใชงานสําหรับการเลนพนันออนไลนนั้นจะมีอยู 2 รูปแบบคือ โปรแกรมที่สามารถเขาใชงาน
ผานเว็บไซตไดโดยตรง ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้จะถูกประยุกตใหใชงานรวมกับอุปกรณไดหลายแพลตฟอรม
ตั ว อย า งการพนั น ออนไลน ป ระเภทนี้ เช น เกมพนั น ประเภททายผลกี ฬ า เป น ต น และแบบโปรแกรมที่
จําเปนตองดาวนโหลดและติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรกอน ซึ่งตัวอยางของเกมพนันออนไลนประเภทนี้
ไดแก เกมพนันประเภทคาสิโน เปนตน หลังจากที่ผูเลนนั้นมีอุปกรณ และโปรแกรมที่สามารถเขาใชงานเพื่อ
เลนพนันออนไลนไดแลว ผูเลนจะตองติดตอกับตัวแทนของผูใหบริการพนันออนไลน เชน เอเยนตตาง ๆ เพื่อ
ขอเปดบัญชีพนัน สําหรับการทําธุรกรรมการเงินในการฝากเงิน หรือถอนเงินเพื่อใชในกิจกรรมพนันออนไลน
โดยที่ผูเลนในเกมพนันออนไลนนี้จะมีความรูสึกแตกตางจากผูเลนพนันแบบปกติในดานตาง ๆ ตัวอยางเชน
บรรยากาศในการเลน อารมณความรูสึก และความสามารถในการปดบังสถานะตัวตนในการเลน เปนตน
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6. การศึกษาเทคนิคดานเทคโนโลยีที่มีใชในปจจุบัน
ในดานการปองกันการเขาถึงเว็บไซตหรือเนื้อหาที่ไมเหมาะสมนั้น ในบางประเทศไดมีการดําเนินการ
ปดกั้นการเขาถึงเพื่อปกปองและคุมครองประชาชนในดานตาง ๆ ตามนโยบายหรือกฎเกณฑขอกําหนดใน
ประเทศนั้น ๆ มีการจํากัดตั้งแต มากที่สุด จนถึงไมไดปดกั้นเลย ในประเทศที่มีการจํากัดมากที่สุด คือ ไม
สามารถเชื่อมตอใชงานสื่ออินเทอรเน็ตภายนอกได เพื่อปองกันปญหาในดานการเมืองและการปกครอง ดัง
ตัวอยางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไมอนุญาตใหประชาชนภายในประเทศสามารถเขาถึงเนื้อหา
ภายนอกประเทศไดยกเวนบางเว็บไซตที่ทางรัฐบาลอนุญาต สวนในประเทศอื่น ๆ ก็มีกฎหรือมาตรการตาง ๆ
ตามแตความเหมาะสม เชน การปองกันการเขาถึงเนื้อหาที่ไมเหมาะสมตอเยาวชน เชน เว็บไซตภาพลามก
อนาจาร และในการปดกั้นที่มีใชกันในหลายประเทศ คือการปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตที่มีกิจกรรมทางการพนัน
ดังที่กลาวมาแลวขางตน กิจกรรมออนไลนสวนใหญจะผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชงานผาน
อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได เชน อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ
หรื อ โทรศั พท เ คลื่ อนที่ ส มาร ทโฟน โดยอุ ป กรณตาง ๆ ที่เชื่อมตอเครือข ายอิน เทอรเน็ตนั้น จํ าเปน ตองมี
มาตรฐานในการสื่อสารเดียวกันถึงจะสามารถเชื่อมตอและสื่อสารกันได โดยมาตรฐานที่ใชในอินเทอรเน็ตนั้น
คือ TCP/IP โดยมาตรฐานนี้สามารถทําใหอุปกรณแตกตางผูผลิต หลากหลายชนิด สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
สื่อสารกันได ในการทําความเขาใจในการปดกั้นการเขาถึงทางอินเทอรเน็ตนั้นจําเปนตองเขาใจพื้นฐานหลักใน
การสื่อสาร ระหวางอุปกรณลูกขาย และเครื่องแมขายที่ใหบริการ โดยสามารถอธิบายดังภาพดานลาง ดังนี้

ภาพ 11 แสดงการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอรไปสูผ ใู หบริการเว็บไซต

จากภาพแสดงใหเห็นถึงลําดับการเชื่อมตอระหวางอุปกรณลูกขายเพื่อจะใชงานเว็บไซต ตาง ๆ โดยใน
ลําดับแรกนั้น (1) ผูใชงานจะพิมพชื่อเว็บไซตที่ตองการในโปรแกรมเว็บบราวเซอรตาง ๆ ดังตัวอยางเชน ผูใชมี
ความประสงคจะเขาสูเว็บกูเกิ้ล ก็จะพิมพ URL “www.google.com” ลงในตัวเครื่องลูกขาย หลังจากนั้น
เครื่องลูกขายจะสงคํารองขอไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) เพื่อสอบถามถึงที่อยูของเว็บไซตนั้น ๆ เพราะ
โดยปกติแลวอุปกรณลูกขายไมสามารถรูไดวาที่อยูของเครื่องใหบริการเว็บไซตนั้นอยูที่ใด ในฝงของผูใหบริการ
ISP จะทําการตรวจสอบวา IP address ของเว็บไซตที่ไดทําการรองขอนั้น มี IP address เปนอยางไร โดยทาง
ISP จะตรวจสอบขอมูลในฝงของ DNS Server ของตนเองวามีขอมูลของเว็บนั้น ๆ อยูหรือไม หากไมมีจะทํา
การรองขอไปยัง DNS Server ของผูใหบริการที่สูงกวา (2) เมื่อได IP address ของเครื่องผูใหบริการเว็บไซต
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แลวจะทําการสงขอมูลกลับไปบอกยังเครื่องที่ตองการจะเชื่อมตอวา IP address ที่ตองการติดตอนั้นมี
หมายเลขอะไร โดยมาตรฐานของ TCP/IP นั้น รูปแบบของที่อยู IP address จะอยูในรูปแบบตัวเลข 4 ชุด
ดวยกันจะถูกคั้นดวยเครื่องหมายจุด ดังตัวอยาง “111.222.333.444” จากตัวอยางที่เครื่องลูกขายรองขอเพื่อ
ทําการเชื่อมตอ www.google.com นั้นจะได IP address ดังตอไปนี้ 173.194.126.18 เมื่อเครื่องหรือ
อุปกรณลูกขายรูถึงหมายเลข IP address ที่จะเชื่อมตอแลว จะทําการสรางการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตดังกลาว
ผาน (3) ชองทางของผูใหบริการ ISP ตอไป (4)
เทคนิควิธีการที่ใชในปจจุบัน
จากภาพที่แสดงพื้นฐานการเชื่อมตอการใชงานของระบบอินเทอรเน็ตจะเห็นไดวาเครื่องลูกขาย หรือ
อุปกรณจะสามารถเชื่อมตอ หรือใชงานการใหบริการตาง ๆ ไดในอินเทอรเน็ตนั้นจําเปนตองผานชองทางของผู
ใหบริการ ISP เสมอ จึงทําใหเห็นวาหากตองการขัดขวางหรือปองกันการใชงานอินเทอรเน็ตที่ไมเหมาะสมได
นั้น สามารถจัดการไดทางผูใหบริการ ISP เปนหลัก โดย Deibert และคณะ18 (2008) ไดกลาวถึงเทคนิคหรือ
เทคโนโลยีที่นํามาใชในการปดกั้นนั้น มีดังตอไปนี้
การปดกั้นระดับ IP address (IP address blocking)
เปนการปองกันระดับลาง ของการเชื่อมตอแบบมาตรฐาน TCP/IP กลาวโดยหากผูใหบริการ ISP
ทราบวา IP address ของผูใหบริการเว็บไซตดังกลาว มีการใหบริการในสิ่งที่ไมเหมาะสม ก็จะทําการจํากัดการ
เขาถึงโดยจะไมอนุญาตใหผูใชบริหารของเครือขายของตนเขาถึงเครื่องใหบริการไดเลย

ภาพ 12 ภาพแสดงการปดกั้นระบบ IP address

จากรูปจะเห็นไดวาหลังจากเครื่องลูกขายทําการรองขอเพื่อเชื่อมตอ ไปยังเครื่องที่ มี IP address ที่
ไมพึงประสงคจะไมสามารถดําเนินการใด สวนขอจํากัดในวิธีการนี้นั้น คือ ในปจจุบันเครื่องแมขายหนึ่งเครื่อง
อาจมีการใหบริการหลายบริการในอินเทอรเน็ตกลาวคือในเครื่องที่ใหบริการเว็บไซตนั้น แลวยังใหบริการอีเมล
หรือบริการ download ขอมูลอื่น ๆ อีกดวย หากใชวิธีการดังกลาวจะเกิดปญหาตามมาคือ จะไมสามารถใช
บริการอื่นใดไดเลย
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การปดกั้นโดยใชวิธีการกรองของ DNS (DNS filtering and redirection)
เปนวิธีการที่จัดการกับเว็บที่ตองการปดกั้นการเขาถึงโดยใชเทคนิคในการตอบการรองขอของเครื่อง
ลูกขาย ในขั้นตอนที่มีการรองขอการเปลี่ยนชื่อเครื่องแมขายใหบริการ เปน IP address โดยวิธีการนี้จะทําการ
ตอบกลับไปยังเครื่องลูกขายที่รองขอมาวา ไมมีเครื่องนั้นอยูในระบบอินเทอรเน็ต หรือจะทําการตอบกลับไปยัง
ลูกขายใหไปเขาที่ IP address อื่น เพื่อจะไดแสดงถึงกฎเกณฑหรือขอหามมิใหเขาถึงได

ภาพ 13 การปดกั้นโดยใชการกรอง DNS

ขอจํากัดในการใชวิธีการนี้นั้นหากใน IP address ดังกลาวมีการใหบริการเว็บไซตหลายเว็บจะทําให
เว็บไซตที่ไมเกี่ยวของถูกปดกั้นตามไปดวย
การปดกั้นโดยการกรองชื่อของเว็บไซต (URL filtering)
จากขอกําหนดในวิธีการที่ผานมาในการปดกั้นโดยกั้นทาง IP Blocking หรือ ใชเทคนิคการกรองของ
DNS มี ผลกระทบตอเว็บ ไซต ที่ไปเกี่ ยวของจึง เกิดวิธีการกรองการเขาใชเว็บไซตโดยตรง โดยใชวิธีการ
ตรวจสอบในขอความที่สงมาจากการเขาใชเว็บไซต โดยทุกครั้งที่เราจะทําการใชงานเว็บเครื่องลูกขายหรือ
อุปกรณที่จะใชงานเว็บไซตจะสงไปยังเว็บไซตใหบริการ วิธีการนี้ ทางผูใหบริการจําเปนตองมีอุปกรณที่ทําตัว
เสมือนเครื่องใหบริการแทนผูใชงาน (Proxy Server) และทําการกรองทุกครั้งที่ผูใชบริการรองขอไปเว็บไซต
แทน ในการกระทําดังกลาวผูใหบริการ ISP จําเปนตองลงทุนติดตั้งอุปกรณเพื่อทําการกรอง URL และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการใชงานของลูกคาของ ISP ทั้งหมด ขอจํากัดของวิธีการนี้คือสามารถกรองไดเฉพาะ
การใชงานเว็บ ไซตเ ท านั้ น สว นแอปพลิเ คชั่น อื่น ๆ ไมสามารถตรวจสอบได ซึ่งในการกรองกิจกรรมพนัน
ออนไลนบางประเภทเปนการเชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องแมขาย มิไดทําผานทางเว็บไซต
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การปดกั้นโดยการกรองระดับ Packet (Packet filtering)
การใชวิธีการระดับนี้จะเปนการกรองในระดับแพ็คเกจของ TCP/IP ลักษณะคลายกับการดักฟง
สัญญาณโทรศัพทโดยอุปกรณที่ทําการกรองนั้นจะทําตัวเสมือนผูเฝาระวังในเครือขายโดยไมไดขัดขวางการ
เชื่อมตอใด ๆ ระหวางผูใชงานและผูใหบริการเว็บไซต จนกวาจะตรวจพบสิ่งผิดปกติ หรือการเขาถึงเว็บไซตที่
ไมเหมาะสมจึงทําการตัดการเชื่อมตอนั้น ๆ ออกไป อยางไรก็ตามวิธีการนี้อาจเปนวิธีการที่ดีในการเฝาระวังดู
สิ่งที่เกิดขึ้นในเครือขายแตจะมีปญหาในระดับเครือขายขนาดใหญ เพราะการกรองจําเปนตองดูทุก ๆ แพ็คเกจ
ที่วิ่งเขาและออกในเครือขาย จึงอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพโดยรวมของผูใหบริการ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการ
เทคนิคและวิธีการ
ขอดี
ขอจํากัด
การปดกั้นระดับ IP address
ทําไดในงาย ขั้นตอนไมยุงยาก เกิดผลกระทบตอ เว็บหรือ
(IP address blocking)
ไมเปลืองทรัพยากรระบบการ บริการในอินเทอรเน็ตที่ไม
บริหารจัดการ
เกี่ยวของ ที่อยูใน IP
สามารถดําเนินการไดในทุก address นั้น ๆ
ระดับ ทั้ง ISP และ
Gateways
การปดกั้นโดยใชวิธีการกรองของ DNS
ใชอุปกรณและระบบเพิ่มเติม เว็บไซตที่ไมพึงประสงคไมได
(DNS filtering and redirection)
ไมมาก
ถูกปดกั้นโดยตรง
สามารถปดกั้นเว็บไดโดยไม สามารถกําหนดขามการรอง
กระทบกับการใหบริการอื่น ขอ DNS server ได
สามารถดําเนินการไดในระดับ
ISP
การปดกั้นโดยการกรองชื่อของเว็บไซต
สามารถปดกั้นเว็บโดยตรงไม หากขาดการบริหารจัดการ
(URL filtering)
กระทบบริการอื่น
รายชื่อที่ปดกั้นไมมี
ปองกันการเขาถึงในระดับ
ประสิทธิภาพจะสงผลตอ
ผูใชบริการทั่วไปได
ระบบโดยรวม
สามารถดําเนินการไดในทุก ไมสามารถปดกั้นโดยการใช
ระดับ ทั้ง ISP และ
งานแบบเลี่ยง เชน ใช proxy
Gateways
หรือ VPN
การปดกั้นโดยการกรองระดับ Packet
สามารถปดกั้น และตรวจสอบ จําเปนตองลงทุนระบบ
(Packet filtering)
ไดโดยตรงในเนื้อหาที่ไม
บริหารจัดการสูง
เกิดผลกระทบตอเครือขาย
เหมาะสม
สามารถนําขอมูลที่ไดไป
ของผูใชบริการทั้งหมด อาจ
วิเคราะหขอมูลในดานอื่น ๆ เกิดการลาชา
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7. การระบุผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder in each stage)
ผูมีสวนไดเสียกับการพนันออนไลน สามารถจําแนกไดเปน 4 กลุมหลัก ๆ ดังนี้
หนวยงานกํากับดูแล
หนวยงานกํากับดูแล หรือสวนงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการกําหนดมาตรการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการพนันออนไลน
ผูใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการทั้งในสวนของโครงขาย ผูสรางเนื้อหา ผูใหบริการการพนัน รวมถึงผูใหบริการ
ดานการเงินการธนาคารที่มีอยูในสังคมไทย เชน ผูใหบริการโทรศัพทมือถือ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูสราง
ภาพยนตร หรือสื่อตาง ๆ ธนาคารพาณิชยตาง ๆ เปนตน ซึ่งในสวนของผูใหบริการการพนันออนไลนนั้น ถือ
เปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลไกภาครัฐ และภาคสวนสังคมไทยที่จะกระทําไดอยางเต็มที่ จึงไมมีใน
สวนของบทบาท และทิศทางที่ผูมีสวนไดเสียกลุมนี้ในการวิเคราะหและเสนอแนะ
ผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการ
กลุมผูมีสวนเกี่ยวของสวนนี้ ประกอบไปดวยกลุมบุคคลหลากหลายสาขาที่มีสวนเกี่ยวของ และมี
ผลกระทบจากการพนันออนไลน อาทิ ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน
โทรคมนาคม เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงผูใชบริการออนไลนตาง ๆ และยังรวมถึงพอ แม ผูปกครอง ครู
อาจารยตาง ๆ ที่มีอํานาจ หรือหนาที่ในการดูแลเด็ก หรือเยาวชนทั้งหลายมิใหเกี่ยวของกับการพนันออนไลน
ภาคีทางสังคม
หนวยงาน หรือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ซึ่งดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางสรรคสังคมไทย ในทุก ๆ ดาน
ที่จะมีสวนในการชวยใหสังคมไทยปลอดภัยจากการพนันออนไลน
นอกจากการจําแนกกลุมผูมีสวนไดกับการพนันออนไลนแลว ทิศทาง รวมถึงบทบาทที่แตละกลุม
สามารถจะแสดงออก รวมถึงการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมนั้นสามารถแบงออกเปน 3 ดานดังนี้
ดานสังคม และสิ่งแวดลอม
สําหรับดานสังคมนี้จะครอบคลุมในสวนของสังคมความเปนอยูของผูคนที่อยูรวมกันในแตละดานมา
ประกอบรวมเปนสังคมของประชาคม และสิ่งแวดลอมนั้นหมายถึงสภาพความเปนอยู สัมพันธภาพระหวาง
มนุษยดวยกัน รวมถึงบรรยากาศการดํารงชีวิตของประชาคม
-
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ดานตัวบทกฎหมาย
ในดานนี้หมายรวมถึงตัวบทกฎหมายในทุกระดับที่ใชรวมกันอยูในสังคมไทย และหมายรวมถึงระเบียบ
หรือขอปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม หรือในลักษณะของ de facto
-

ดานเทคนิค เทคโนโลยี
ในสวนของเทคโนโลยีนั้นมีทั้งเทคนิควิธีการที่มีการกําหนด หรือระบุเปนรูปแบบที่ชัดเจนไวแลว และ
รวมถึงเทคนิควิธีการที่ผูดูแลไดจากการปฏิบัติงานในสถานการณจริง
-
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ขอเสนอ Road Map ของการจัดทํามาตรการควบคุม/หนวยงานกํากับดูแลในภาพรวม
8. เทคนิคหรือวิธีในการจัดการกับการพนันออนไลน
เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม การรูจักที่จะอยูรวมกันไดจึงเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต และการ
อยูรอดในสังคม ในขณะเดียวกันสังคมสวนมากนั้นมองวาการพนันเปนสิ่งที่มีความเสียหาย สูญเสีย มากกวา
ประโยชน ซึ่งในยุคสมัยปจจุบันที่เทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต การพนันออนไลนซึ่งเปนอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่พัฒนามาจากการพนันขันตอในอดีต จากที่กลาวมานั้นพอจะสรุปไดวามนุษยจําเปนตองมีสังคม และ
สังคมสวนใหญเห็นวาการพนันไมดี แนวทางดานทางสังคมนั้นสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ
1) รูปแบบการลงโทษทางสังคม เชน การปฏิเสธ หรือกีดกันการเขารวมสังคม วิธีการนี้จะเหมาะกับสังคม
หรือชุมชนขนาดเล็กในชนบท ที่ผูที่ถูกลงโทษจะมีหนทางในการที่จะหาสังคมใหมคอนขางยาก และ
จารีต ประเพณีในทองถิ่นยังคอนขางเขมแข็ง ฉะนั้นบุคคลที่ถูกลงโทษทางสังคมจะคอนขางไดผล
2) รูปแบบการใหรางวัล การชมเชย การยกยอง วิธีการนี้คลายกับหลักจิตวิทยาในการใหกําลังใจคน การ
ยกยอง ชมเชย ใหกับผูที่สามารถลด ละ เลิกการพนัน หรือเปนตัวอยาง หรือตนแบบที่ดีในการไมเขา
ไปยุงเกี่ยวกับการพนัน รวมถึงการใหมีสวนในการนําเสนอถึงวิธีการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ ปฏิบัติที่จะ
ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกการสื่อสารยุคใหม การใชงานอินเทอรเน็ตที่ดี
ไมตกเปนเยื่อของการพนันออนไลนนั้นเปนเรื่องที่ยากอยางยิ่ง แนวทางนี้จึงตองมีการประชาสัมพันธ
ที่มาก และตอเนื่องตลอดเวลา
สํ าหรั บ ในประเด็ น ทางด า นสั งคมนี้ เ องก็ไดมี งานวิ จัย ที่นั กวิช าการได ทําการศึกษาถึงประเด็น ตางๆที่
เกี่ยวของกับการเลนพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน อยางกรณีศึกษาการสํารวจสถานการณการพนันใน
สังคมออนไลน ของ สุพรรษา19 พบวา เว็บสังคมออนไลนทุกเว็บที่นิยมใชกันในประเทศไทยนั้นมีเกมที่เสมือน
เลนการพนันจริงปรากฏอยู แตจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับเว็บไซตแตละเว็บ โดยทุกเกมนั้นเด็กและเยาวชน
สามารถเขาเลนไดหมดเพียงแคมี Username และ password ของเว็บสังคมออนไลนนั้น ๆ
ดานกฎหมาย
วิธีการทางดานกฎหมายนี้เปนวิธีการที่มักจะถูกกลาวถึงเปนอันดับแรก ๆ เมื่อมีการพูดถึงเรื่องของการ
พนันออนไลน เทคนิคหรือวิธีการสําหรับดานกฎหมายนั้น สามารถจําแนกไดอยางนอย 3 แนวทางดังนี้
1) การเพิ่มโทษ ตามแนวคิดในการกําหนดกฎหมายตางๆ จะมีการกําหนดบทลงโทษหนักเบาตามระดับ
ความผิด ซึ่งตามงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่เกิดจากการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พนั น ออนไลน ซึ่ งเป น การนํ า เอาเครื่อ งมือ ที่ค วรจะเปน ประโยชน ตอสั งคมอยางมาก มาสรา งภั ย
อันตรายตอสังคมซึ่งมีผลกระทบอยางมาก จึงควรที่จะเพิ่มโทษในมาตราตางๆ ของกฎหมาย หรือมี
การตรากฎหมายเฉพาะเรื่องของการพนันออนไลนใหมีการลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น ตามหลักจิตวิทยา
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แลว โทษที่รุนแรงขึ้นจะทําใหมนุษยยับยังชั่งใจ ในการกระทําของตนมากขึ้น และจะทําใหมนุษยลด
หรือเลิกการดําเนินกิจกรรมการพนันออนไลนตอไปในที่สุด
2) การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ในแนวทางนี้จะเปนการกดดันไปยังผูรักษากฎหมาย เพื่อใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของในทุกๆ ดานตามแนวทางนี้ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด ไมมีการรับสินบน เพื่อใหละเวน
การปฏิบัติหนาที่ หรือการชวยเหลือใหโทษนอยลงดวยวิธีการตางๆ ตามหนาที่รับผิดชอบของตนเอง
ซึ่งจะไมเพียงแตเจาหนาที่ตํารวจเทานั้น เจาหนาที่ฝายปกครอง อัยการ ผูพิพากษาศาล ตองปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มที่ และสรางบรรทัดฐานที่ดีใหกับสังคมผานกระบวนการทางกฎหมายตอไป
3) การปรับปรุง แกไขกฎหมายใหทันสมัย เปนที่ทราบกันดีวา หลายๆ ครั้งที่กฎหมายที่ยังมีการใชงาน
อยูนั้นไมมีความสอดคลองกับสถานการณ หรือเทคโนโลยีที่มีอยูในยุคปจจุบัน ฉะนั้นการปรับปรุง
แกไขใหกฎหมายมีความทันสมัยนั้น มีความจําเปน อยางยิ่ง ซึ่งตองรวมถึงกระบวนการในการตรา
กฎหมายนั้ น ต อ งส ง เสริ ม ให มี ขั้ น ตอนและกระบวนการที่ ร วดเร็ว ส ง เสริ มใหก ารปรั บ ปรุง แก ไ ข
กฎหมายนั้น เทาทันตอสภาวะแวดลอม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในสังคมยุค
ปจจุบัน
อยางไรก็ตามยังมีแนวทางดานกฎหมายอีกแนวทางที่ไดรับการกลาวถึงกันเปนอยางมากในขณะนี้ คือ
การทําใหการพนันออนไลนเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย ซึ่งแนวทางนี้เปนแนวทางที่มีการเปรียบเทียบกับมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่มีการใชจายกันอยางผิดกฎหมาย กับเมื่อทําใหถูกกฎหมายแลวภาครัฐจะไดรับผลตอบแทน หรือ
ภาษีที่จะมาเปนรายไดแกประเทศในจํานวนเทาใด มีมูลคาทางเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด ทั้งผลทางตรง และ
ผลทางออม
ดานเทคโนโลยี
สําหรับเทคนิค หรือวิธีการทางดานเทคโนโลยี มีความจําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหถึง เทคนิควิธีการ
ที่ผูดําเนินกิจกรรมการพนันออนไลนใชดําเนินการอยูในเชิงลึก และตองวิเคราะหถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง
ทางตรง และทางออม ซึ่งทางตรงนั้นหมายถึงผูที่ทราบดีอยูแลววาเปนการดําเนินกิจกรรมการพนันออนไลนซึ่ง
ผิดกฎหมาย แตยังยินดีที่จะรวมขบวนการเปนหนึ่งในผูดําเนินกิจกรรมการพนัน และทางออมนั้นหมายถึง ผูที่
ใหบริการตางๆ ที่เปนสวนประกอบการดําเนินกิจกรรมการพนัน ซึ่งการใหบริการนั้นผูใหบริการไดดําเนินการ
อยางถูกตองตามกฎหมาย แตผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงไดใหขอมูลที่ไมครบถวน หรืออันเปนเท็จเพื่อเขาถึง
บริการของผูใหบริการเหลานั้น ซึ่งเมื่อไดมีการวิเคราะหสิ่งเหลานี้ชัดเจนแลว อาจจะตองใชทั้ง 3 ดานรวมกัน
ในการจัดการกับการพนันออนไลน ทั้งการดําเนินการดานเทคโนโลยี และอาศัยกฎหมายเขาชวย รวมถึงการ
อาศัยสังคมชวยสอดสองดูแลในระยะยาวตอไป
ซึ่งเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการจัดการกับการพนันออนไลนนั้น ตองอาศัยหลักการทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักการดานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ หลักการดานการบริหาร
จัดการเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงหลักการดานโทรคมนาคม ทํางานรวมกัน เชนการทํา Packet filtering
เบื้องตนตองทราบถึงโครงสรางของตัวPacket ของขอมูลที่ถูกแบงตามหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร รูปแบบวิธีการที่ใชในจัดสงPacket ตามหลักการของการสื่อสารขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร
และวิธีการ หรือแหลงที่สามารถไปทําการจัดเก็บPacket ที่ตองการซึ่งตองอาศัยหลักการของดานโทรคมนาคม
เปนตน
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ตารางแสดง Road Map ของการจัดทํามาตรการควบคุม/หนวยงานกํากับดูแลใน
ดานสังคม
หนวยงานกํากับดูแล
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ดานกฎหมาย

• การสอดสอง หรือกํากับดูแลกันเอง • การออกกฎหมายเพื่ อ ปกป อ งผู ที่
ไมใหอาศัยกฎหมายในการ
ได รั บ ผ ลกระทบจากการพนั น
คอรัปชั่นเสียเอง
ออนไลน เพื่อนํามาเปนเครื่องมือใน
การติ ด ตามจั บ กุ ม รวมถึ ง การ
• การสรางความเชื่อมั่นใหประชาชน
บําบัดรักษา
ในการใหความรวมมือในการแจง
เบาะแส
• การใชกฎหมายดําเนินการตัวการที่
อยูภายใตอํานาจของกฎหมายไทย
• การสรางจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
เชน อางวาเว็บไซตอยูตางประเทศ
ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
ป ด ไม ไ ด แต เ มื่ อ ศึ ก ษาลึ ก เข า ไป
ขอมูลสวนบุคคล
เว็ บ ไซต ต า งๆ ต อ งอาศั ย ตั ว กลาง
หรือเอเยนต ซึ่งอยูในประเทศไทย
ซึ่ ง ก ฎ ห ม า ย ที่ มี อ ยู ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได4 เปนตน
• การอาศัยกฎหมายดานการเงิน การ
ธนาคาร ในการเขาถึงขอมูล
ทางดานการเงินที่ผิดปกติ หรือเขา
ขาย หรือเกี่ยวของกับบัญชีพนัน
ออนไลน

ดานเทคโนโลยี
• การใชฐานขอมูล หรือBig Data ใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ไหลเวี ย นของข อ มู ล ทางธุ ร กรรม
การเงิ น หรื อ การไหลเวี ย นของ
ขอมูลในทิศทางที่ผิดปกติ
• การปดกั้น(Block) เสนทางการเขา
สูเว็บไซตการพนันออนไลน
• การสรางBlack list สําหรั บ
Routing Table ระดั บ ประเทศ
ระดับทองถิ่น
• การตรวจจับแพ็คเก็ตที่เขาขายการ
เลนพนันออนไลน
การทํา Behaviors Analysis บน
เครือขายภายในประเทศ เพื่อ
ตรวจจับแพ็คเก็ตที่นาสงสัย และ
ติดตามพฤติกรรมตอไป
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ผูใหบริการ

ผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการ
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• การคั ด กรองเนื้ อ หาที่ เ ข ม ข น และ
เท า ทั น ไม ใ ช เ พี ย งแต เ นื้ อ หาด า น
การพนั น แต ค วรครอบคลุ ม ถึ ง
เนื้อหาที่สงเสริม ชักจูง รวมถึงแฝง
ขอมูลดานการพนันออนไลน
• การไมรวมธุรกิจกับผูใหบริการที่มี
สวนสงเสริมการพนันออนไลน
• การไมสนับสนุนผูดําเนินรายการที่
มีพฤติกรรมสงเสริมกิจ กรรมพนัน
ออนไลน
• การมีการลงโทษทางสังคมกับ
หนวยงาน หรือองคกรที่ผูประกาศ
ไมใหความรวมมือในการปองกัน
พนันออนไลน

• ให ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ การติ ด ตาม
จั บ กุ ม ของเจ า หน า ที่ โดยไม ห วั ง
เพียงแตทําเพื่อธุรกิจ
• ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ มู ล ใ ห กั บ
หน ว ยงานรั ฐ มากกว า การปฏิ บั ติ
เพี ย งแค ใ ห ผ า นตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
• การชี้ เ บาะแส เพื่ อ ให ห น ว ยงาน
ผู รั บ ผิ ด ชอบทราบ หรื อ สามารถ
ดําเนินการทางกฎหมายตอไปได
• การกําหนดจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อเปนกรอบการ
กํากับดูแล และลงโทษ

• การทํ า Content
filtering,
wording filtering
• การวิเคราะหพฤติกรรมธุรกรรมทาง
การเงิน ที่ผิดปกติ จากรายการที่ มี
อยู Transaction Analysis
• การติ ด ตามเส น ทางของช อ งทาง
พนันออนไลนโดยไมตองรอการแจง
• การ Block web ดวยการติดตาม
คียเวิรด

• การให ค วามใส ใ จกั บ เด็ ก หรื อ • การใหความรวมมือกับกฎหมาย มี • การกํ า หนด Black list ใน
สว นชว ยในการคัด กรอง ในส ว นที่ คอมพิวเตอรที่มีอยู
เยาวชนที่อยูในดูแล
• การไมเปนตัวอยางในการเลนพนัน กฎหมายไม ส ามารถทํ า ได 100% • การติดตั้งโปรแกรมคัดกรองเว็บไซต
เชน อายุ หรือ ชว งเวลาที่ส ามารถ ไมพึงประสงค
ออนไลนใหเห็น
• ก า ร ส ร า ง ภู มิ คุ ม กั น ใ น ร ะ ดั บ เขาถึง เว็บไซตการพนัน
• การเก็บ log file ของเครือขาย
• การสงคําแจงเตือนไปยังหนวยงาน
ภายในบาน
ครอบครัว
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• การรวมมือกันในการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ

ภาคีทางสังคม
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• แสวงหาความรวมมือจากผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากพนันออนไลน
• การส ง เสริ ม สั ง คมสี ข าวที่ ป ลอด
พนัน
• การส ง เสริ ม ให มี กิ จ กรรมที่ ใ ห ค น
ส ว นใหญ มี ส ว นร ว ม ซึ่ ง จะเป น
ทางออกในการใชเวลาวาง
• การสร า งกระแสสั ง คมในการ
ตอตาน หน วยงาน หรือองคกร
ธุ ร กิ จ ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ พนั น
ออนไลน
• การสื่อสารสาธารณะเพื่อใหสังคม
รูทันการพนันออนไลน และมีสว น
รวมในการเฝาระวัง

ที่รับผิดชอบ เมื่อทราบถึงจากบุคคล
ในครอบครัว เพื่อใหทันตอ
เหตุการณ
• การรวมกลุมเพื่อเฝาระวังทางสังคม • สงเสริม และสนั บ สนุ น ให เกิด การ
แ ล ะ ส ง ข อ มู ล ที่ ร ว บ ร ว ม ไ ด ใ ห ความเข า ใจ และใช ง านระบบ
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ป อ ง กั น แ ล ะ คั ด ก ร อ ง สํ า ห รั บ
กฎหมาย
เครือขายอินเทอรเน็ตในบาน
• การเสนอกฎหมาย หรือการแกไ ข • สร า งกลุ ม นํ า ร อ งในการใช ร ะบบ
กฎหมาย เพื่ อ ให เ ท า ทั น รู ป แบบ หรือโปรแกรมสีขาว
และชองทางของการพนันออนไลน • สนั บ สนุ น ทุ น ในการพั ฒ นาระบบ
หรื อ โปรแกรมในการตรวจจั บ
ป อ งกั น หรื อ คั ดกรอง สํ า หรั บ
เครือขายระดับภายในบาน
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หลังจากที่ไดทําการศึกษารายละเอียดเอกสาร และทําการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยของทางมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ ตลอดจนการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหสถานการณการพนันออนไลนนั้น ทางทีมงานวิจัย
ก็ไดขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิโดยการเชิญตัวแทนของผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆเขารวมการประชุม
ระดมความคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัยตอไปเพื่อเปนการนําขอเสนอและขอคิดเห็นตางๆมาปรับใหแผน
roadmap ที่จะนําเสนอนั้นมีความสมบูรณครบถวนมากขึ้น โดยไดมีการนําเสนอประเด็นตางๆที่สําคัญ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้

9. ขอสรุปจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการ พรอมบทวิเคราะห
จากการที่ไดมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการ (Focus Group) ขึ้นในวันที่ 20 และ 27
มกราคม 2558 นั้น ทางทีมงานวิจัยไดรับ ความรว มมืออยา งสูงจากมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และคณะ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ที่ลวนแลวแตมีสวนสําคัญในการเสนอแนะแนวทาง
ตลอดจนการผลักดันนโยบาย และขับเคลื่อนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดการสถานการณของการพนัน
ออนไลนที่เปนปญหาอยูในปจจุบันดังนี้
-

-

-

-

ภาคการกํากับดูแล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.)
สวนงานตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี
ภาคผู เ ชี่ ยวชาญในด า นต า งๆ ประกอบด ว ย ผู เชี่ ย วชาญในด านระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม
ผูเชี่ยวชาญในดานเศรษฐศาสตร และนักวิชาการ
ภาคประชาสั ง คม ประกอบด ว ย ผูที่ มีส ว นผลั ก ดัน และขั บ เคลื่ อนมาตรการต า งๆแก สั ง คม และ
ประเทศชาติ หรือในสวนของ NGO เชน มูลนิธิอินเทอรเน็ตพัฒนาไทย เปนตน
ภาคผูใหบริการ/ผูประกอบการ ประกอบดวย ตัวแทนจากผูใหบริการในสวนของกิจการโทรคมนาคม
รายใหญของประเทศไทย เชน บริษัท แอดวานซอินโฟเซอรวิส (AIS) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น (DTAC) และ บริษัท ทรู คอรเปอเรชั่น (TRUE) ตัวแทนจากผูใหบริการดานโครงขาย
ออกอากาศและสถานีโทรทัศน ไดแก สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และตัวแทนจากผูใหบริการ
ดานคอนเทนต ไดแก บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จํากัด

ซึ่งจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการที่ผานมานั้นไดเกิดประเด็นตาง ๆ ที่ลวนแลวแตเปน
ประโยชนตอการนําเสนอ ขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาเพื่อบูรณาการเขากับการปฏิบัติงานของภาคสวน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบดูแล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ทุกคนในสังคมไทยตอไป สําหรับ ประเด็น ตาง ๆ ที่ไดมีการนําเสนอ รับฟงขอคิดเห็น และการแลกเปลี่ย น
แนวความคิดกันในที่ประชุมนั้นสามารถพิจารณาสรุปแยกเปนรายประเด็นไดดังนี้
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การพิจารณาความผิดตามบริบทของกฎหมาย
เนื่องดว ย พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ.2478 และ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (พรบ.) ไมไดมีการกลาวถึงความผิดจากการเลนการพนันออนไลนเอาไวเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ทางผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนการกํากับดูแล และนักวิชาการจึงไดใหความ
คิดเห็นวาควรพิจารณาการใชการเทียบเคียงลักษณะการกระทําผิดที่เกิดขึ้นอยางในกรณีนี้คือการนําการพนัน
ออนไลน ซึ่งเปนการเลน พนั นรู ปแบบหนึ่ งที่ขัดตอหลักศีล ธรรมของประชาชน ทําใหป ระชาชนหลงมัวเมา
สามารถนําพาไปสูกรณีอาชญากรรมซึ่งสงผลตอความมั่นคงของประเทศชาติได ไปเทียบเคียงกับบริบทและการ
เทียบความผิดในขอบัญญัติมาตราตางๆของกฎหมาย ดังนั้นการพนันออนไลน ถือเปนการพนันที่ผิดกฎหมาย
ทั้งสิ้นตามการพิจารณาพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายนี้ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT
สามารถใชมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ในการ
ยื่นคํารองใหศาลสั่งปดเว็บไซตพนันออนไลนได
การจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบขึ้นมาโดยเฉพาะ
เนื่องดวยลักษณะการปฏิบัติงานในปจจุบันยังไมมีความเด็ดขาดและคลองตัว การดําเนินการใดๆที่
เกี่ยวของกับการจัดการปญหาการพนันออนไลน ทางสวนภาคการกํากับดูแลก็ไดเสนอความเห็นวาประเทศไทย
ควรจะมีหนวยงานเฉพาะดานแบบนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินการปญหาการพนันออนไลน หรือ เรียกอีกชื่อ
วาเปน Center of Command ซึ่งหนวยงานที่วานี้ควรจะมีอํานาจในการปฏิบัติงานไดทันที เมื่อไหรก็ตามที่
ไดรับการแจงการกระทําความผิดในลักษณะที่เขาขายกระทําความจริง ก็สามารถพิจารณาในการใชอํานาจ
ดําเนินการปดเว็บไซต หรือสกัดกั้นดวยวิธีการตาง ๆ ไดทันที สําหรับประเด็นนี้เองทางสวนของภาคประชา
สังคม ตลอดจนภาคผูใหบริการก็เห็นดวย เพราะควรจะมีเจาภาพอยางจริงจังเสียที ที่ผานมามักพบเจอปญหา
การเกี่ยงความรับผิดชอบของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ เพราะดวยภาระความรับผิดชอบนี้มีสวนคาบเกี่ยวกับ
หนวยงานหลายภาคสวน ซึ่งจากประเด็นนี้นั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังหนวยงานอื่นที่มีความสําคัญเชนกัน คือ
หนวยงานตรวจสอบที่ตองมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน ดําเนินการตาง ๆ ตามขั้นตอนของกฎหมายอยาง
เครงครัด ไมละเวนผูกระทําผิดไมวาจะเปนประชาชนทั่วไป หรือ ผูมีอิทธิพล หรือตัวเจาหนาที่รัฐเอง
การสงเสริมการใหความรูแกเด็กและเยาวชน
ประเด็นนี้นั้นเปนประเด็นใหญและทุกภาคสวนเห็นพองตองกันวา เปนประเด็นที่สําคัญที่สุด คือ การ
ดูแลบุตรหลานในครอบครัว และการใหความรูที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชนเปนหนาที่ที่สําคัญของพอแม
ผูปกครอง เพราะถาเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันที่แข็งแรงจากภายในครอบครัวแลวนั้น เมื่อยามที่พวกเขาตอง
ออกไปเผชิญโลกกวางในสังคม ก็จะไมถูกสังคมชักจูงไปในทางที่ผิดไดโดยงาย ประเด็นนี้สามารถสืบเนื่องไปถึง
ประเด็นเรื่องการขอใหผูใหบริการโทรศัพทพิจารณามือถือออกแพ็คเกจพิเศษแกเยาวชน เปน White List
Package โดยมีจุดมุงหมายหวังเชิญชวนใหผูปกครองมารวมแพ็คเกจนี้ในการเปดใชบริการใหแกบุตรหลานใน
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ความดูแลเพื่อเปนการสกัดกั้นไมใหบุตรหลานเขาใชงานขอมูลในสวนที่ไมเหมาะสมกับวุฒิภาวะ โดยเสนอ
บริการใหใชแค Voice คือโทรเขา-ออก และการสงขอความ SMS เทานั้น แตประเด็นนี้ก็เกิดเปนประเด็นในอีก
มุมมองหนึ่งขึ้นมาวา จริง ๆ แลวนั้นผูปกครองสามารถกําหนดการเขาถึงอุปกรณโทรศัพทมือถือของบุตรหลาน
ไดโดยการเลือกอุปกรณโทรศัพทมือถือที่เปนรุนธรรมดา หรือที่เรียกวา Functional Mobile ซึ่งจะมีแค
ฟงกชั่นการใชงานพื้นฐานที่จําเปนเทานั้น เพียงเทานี้บุตรหลานก็จะไมจําเปนตองเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสมที่
เปนประเด็นที่พอแมผูปกครองกังวล ซึ่งก็ถือวาเปนประเด็นที่มีประโยชนเพราะทั้งมุมมอง 2 ดานที่มีความ
คิ ด เห็ น แตกต า งกั น นั้ น ก็ เ ป น ประโยชน ตอ การกําหนดสิทธิ์ในการใชงานโทรศัพทมื อถือแกบุต รหลานเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสมได ในประเด็นเดียวกันนี้สําหรับภาคฝงของผูผลิตคอนเท็นตเองก็
สามารถมีสวนชวยใหความรูแกเด็ก เยาวชนและสังคมไดโดยการผลิตคอนเท็นตรายการ หรือละครที่มีเนื้อหา
สาระใหความรูแกเด็ก และเยาวชนเรื่องการเลนพนันโดยเฉพาะการเลนพนันออนไลนก็ถือไดวาเปนชองทาง
สื่อสารที่เขาถึงเด็กและเยาวชนไดในวงกวางและมีประสิทธิภาพ
การกําหนดใหมีการยืนยันตัวตนผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่
ประเด็นนี้นั้นสืบเนื่องจากการที่ กสทช. เพิ่งมีประกาศออกมาเพื่อใหผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
เติมเงินหรือพรีเพด (Prepaid) ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตอผูใหบริการแตละรายที่ตนเองใชบริการนั้น ประเด็นนี้
ถือวามีความสําคัญ มีความนาสนใจ และมีความเกี่ยวของตอการควบคุมดูแล บุตรหลาน ของบรรดาเหลาพอ
แม ผูปกครอง เพราะนอกเหนือจากการยืนยันตัวตนของการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบเติมเงินแลวนั้น
สําหรับในระบบแบบรายเดือนเองก็ควรพิจารณาการยืนยันตัวตนที่สามารถระบุใหไดวาใครคือผูใชงานที่แทจริง
เนื่องจากในหลาย ๆ ครอบครัวนั้น ผูปกครองเปนคนเปดใชบริการระบบรายเดือนใหแกบุตรหลานไปใชงาน
แตในระบบที่ลงทะเบียนนั้นแทจริงแลวไมใชชื่อของบุตรหลานผูซึ่งเปนผูใชงานที่แทจริง จะเปนประโยชน
มากกวานี้ถาเราสามารถระบุและยืนยันตัวตนผูใชงานจริงไดวาเปนใคร ตัวอยางเชน ถาในกรณีที่ลงทะเบียนใน
นามของผูปกครอง ก็ควรใหมีขอมูลระบุวาผูใชงานซิมนั้นเปนใคร เปนตน ประเด็นนี้สามารถตอเนื่องไปถึงกรณี
ที่ผูปกครองเองก็จะสามารถใชบริการจากทางผูใหบริการแตละรายไดเหมาะสมมากขึ้น ทางผูใหบริการเองก็
สามารถนําเสนอการบริการที่เหมาะสม และตรงตอกลุมลูกคาที่แทจริงไดมากขึ้น ตัวอยางเชน กรณีเดียวกันนี้ผู
ใหบริการสามารถนําเสนอบริการเสริมตาง ๆ แกผูปกครองไดเชน การสงขอมูลเตือนแจงแกผูปกครอง (Parent
Alert) ในรูปแบบตาง ๆ เชน อีเมล และ SMS เปนตน
การทําความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการปดกั้นและสกัดกั้นการเขาถึงเว็บไซตของเด็กและเยาวชน
เว็บไซตที่กลาวถึงนี้จะเปนเว็บไซตที่ไมเหมาะสมตาง ๆ เชน เว็บไซตลามก อนาจาร เว็บไซตหมิ่นฯ
และเว็บไซตการพนัน เปนตน โดยกลุมเปาหมายคือเด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตาง ๆ โดยการ
รวมมือกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปนการปด
กั้นชองทางการเขาถึงเว็บไซตที่ไมเหมาะสมตาง ๆ โดยเมื่อไหรก็ตามที่เด็กและเยาวชนใชอินเทอรเน็ตผาน
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เครือขายของสถาบันการศึกษา หรือผานชองทางใด ๆ ก็ตามจะไมสามารถเขาเว็บไซตที่เรากําหนดเอาไวได ซึ่ง
ประเด็นนี้นับวาเปนเรื่องที่สําคัญ และควรปฏิบัติใหมีความชัดเจน และคอยอัพเดตฐานขอมูลอยูตลอดเวลา
สําหรับประเด็นสําคัญตาง ๆ ในดานเทคโนโลยีจะขอนําเสนอขอมูลพรอมบทวิเคราะหตาม
รายละเอียดในตารางแสดงผลดานลางนี้
ประเด็นดานเทคโนโลยี
การจัดเก็บ Log Files
(Performance Log
Files Keeping
Solution)

รายละเอียดขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
ในประเด็นนี้นั้นทางผูใหบริการใหขอคิดเห็นวา เดิมทีกฎหมายมีกําหนดใหจัดเก็บ log
files ไวเปนเวลา 90 วัน แตเมื่อเจาหนาที่ปฏิบัติงานแลวตองขอขยายเวลาการจัดเก็บ
เพราะเนื่องจากยังไมสามารถปดคดีได การดําเนินการลาชา เพราะเนื่องจากปริมาณ
ของเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน แตจากมุมมองขอเสนอแนะจากภาคการ
กํากับดูแลโดยเฉพาะจากความคิดเห็นของตํารวจนั้นพบวา สิ่งที่เปนปญหาคือขอมูลที่
เก็บเปน Log files นั้นไมสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชประเด็นเรื่อง
ของระยะเวลาในการจัดเก็บ เพราะทางตํารวจมองวาอยากใหการจัดเก็บขอมูล log
files นั้นเก็บเฉพาะขอมูลที่จําเปนและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอไป สําหรับในประเด็นนี้การจัดเก็บขอมูล log files ที่มี
ประสิทธิภาพจะสงผลดีตอการจัดการปริมาณขอมูลในการจัดเก็บของผูใหบริการ และ
ตอการปฏิบัติงานของเจาพนักงานดวย สิ่งหนึ่งที่จะทําใหประเด็นนี้เกิดขึ้นไดอยางเปน
รูป ธรรมและเห็น ผลไดชัดเจนมากขึ้นก็คือตองมีการปรับ ขอกฎหมายโดยมีการระบุ
รายละเอียดเรื่องของขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บ log files ใหชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

การเสนอการจัดแบง
ประเภทของการจด
ทะเบียนโดเมนเนม
(Domain Name
Segmentation)

สํ า หรั บ ประเด็ น นี้ นั้ น เป น ประเด็ น ที่ ท างภาคประชาสั ง คมเสนอขึ้ น มาว า ควรมี ก าร
พิจารณาถึงในเรื่องนี้ เพราะจะสงผลดีตอผูใชงานใหไดทราบถึงวัตถุประสงคของแตละ
กลุมโดเมนที่ชัดเจน แตประเด็นที่ควรพิจารณาดวยเชนกันก็คือถาสมมติเราแบงประเภท
ของการจดทะเบียนโดนเมนแบบนี้นั้น จะกลายเปนการสงเสริมการจดทะเบียนของใน
บางธุร กิจหรือไม โดยเฉพาะธุรกิจ ผิดกฎหมายอยางเชน พนัน ออนไลน แตทั้งนี้และ
ทั้ ง นั้ น ประเด็ น นี้ เ องก็ ยั ง อยู ใ นขั้ น ตอนของการศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก โดยทางต า งประเทศ
ดําเนินการอยู และทางภาคสวนอื่นยังไมมีขอเสนอใดเพิ่มเติมตอประเด็นนี้
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ประเด็นดานเทคโนโลยี
การอัพเดตฐานขอมูล
เว็บไซตแบล็คลิสตของผู
ใหบริการ
(Active Black list
websites)

รายละเอียดขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
ประเด็นนี้เปนประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากผูใหบริการมีฐานขอมูลที่ตองใช
เก็บลิสตรายชื่อของเว็บไซตตางๆเปนจํานวนมาก โดยที่แตละรายผูใหบริการอาจจะมี
ลิสตรายชื่อเว็บไซตที่ผิดกฎหมายที่แตกตางกัน อันที่จริงประเด็นนี้สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเด็นการจัดตั้ง Center of Command ไดเพราะในเชิงเทคนิคแลวผูใหบริการควร
ทําแค sync ฐานขอมูลใหตรงกันกับฐานขอมูลของ Center of Command ก็เพียงพอ
จะไมจําเปนตองเก็บขอมูลเอาไวเปนจํานวนมากอีกตอไป แตในสิ่งที่เปนประเด็นจาก
ภาคการกํากับดูแลนั้นไดเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือ ความวองไวในการจัดการบริหารลิสต
รายชื่อเว็บไซตที่ตองสงสัยที่เกี่ยวของกับการพนันออนไลน เนื่องดวยเปนขอมูลที่สงผล
ตอสิทธิสวนบุคคล และโอกาสในทางธุรกิจของผูประกอบการ

การบริหารจัดการเนื้อหา
ขอมูล
(Content Filtering
and Censorship)

สําหรับในภาคสวนของผูประกอบการโทรคมนาคมก็ไดเสนอแนะเพิ่มเติมไววาประเด็นนี้
อาจจะต อ งมี ค วามระมัด ระวั งในการดําเนิน การดว ย เนื่องจากอาจจะขัด ตอ พรบ.
คอมพิวเตอร ในมาตรา 8 ที่กลาวไววา “ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสง
ในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือ
เพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
แตทั้งนี้ประเด็นนี้นั้นทางภาคสวนการกํากับดูแลก็ไดมีขอเสนอวา ควรทํากฎ ระเบียบ
ขอตกลงที่ชัดเจนกับผูใหบริการเว็บไซต หรือโฆษณาใหชัดเจนวาถาเกิดกรณีที่มี Broker
สงขอมูลคอนเท็นตมาใหแลว ขอบเขตความรับผิดชอบตอรายละเอียดคอนเท็นตที่จะถูก
เผยแพรนั้นจะเปนเชนไร ซึ่งเปนแงคิดและมุมมองที่เปนประโยชนโดยรวม จากมุมมอง
ของภาคสวนผูประกอบการโทรทัศนเองก็ไดใหความเห็นถึงกรณีนี้เอาไววา ตอนนี้เอง
นั้ น การพิ จ ารณา คั ด กรองเนื้ อ หาของรายการโทรทั ศ น ตลอดจนเนื้อ หาของละคร
โทรทัศนนั้นในระดับของสถานีโทรทัศนเองก็จะมีสวนงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู
แล ว แต เ งื่ อ นไข และกฎเกณฑ ต า ง ๆ อาจจะแตกต า งกั น ไปในแต ล ะผู ใ ห บ ริ ก าร
สถานีโทรทัศน ซึ่งเปนประเด็นที่นํามาซึ่งปญหาในการพิจารณาตอเนื่องวาเนื้อหาหรือ
content บางอยางที่มีความละเอีย ดออนและอาจะมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนั้นทางสถานีโทรทัศนจะมีมาตรการอยางไร ตัวอยางเชน
การสง SMS ชิงโชค หรือที่เรียกวา การแถมพกนั้น แตละผูใหบริการสถานีโทรทัศนเอง
ตามหลั ก แล ว ต อ งยื่ น ทํ า เรื่ อ งขออนุ ญ าตต อ กรมการปกครองทุ ก ครั้ ง แต จ ากการ
สังเกตการณโดยผูประกอบการสถานีโทรทัศนเองและจากภาคประชาสังคมเองก็ตั้ง
ขอสังเกตวา ทํ าไมบางผูใหบ ริการสถานีโทรทัศนกลับ มีกิจ กรรมลักษณะนี้คอนขางถี่
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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)
ประเด็นดานเทคโนโลยี

รายละเอียดขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
เรี ย กได ว า บางรายการจากบางสถานี โ ทรทั ศ น มี กิ จ กรรมแบบนี้ เ ป น รายวั น และ
รายละเอียดกิจกรรมการรวมสนุกนั้นแตกตางกันไป ทั้งๆที่โดยปกติแลวตามขั้นตอนการ
ขออนุญาตการจัดกิจกรรมดังกลาวจากกรมการปกครองตองใชเวลาการพิจารณาอยาง
นอยเปนเวลา 20 วันทําการดวยกัน ซึ่งประเด็นนี้จะนํามาถึงภารกิจของหนวยงานที่
รับผิดชอบตองมีการพิจารณาในขอกฎ ระเบียบตาง ๆ วาตองมีความชัดเจนในการยื่น
ขอจัดกิจกรรมดังกลาวใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้

การวิเคราะหความ
ผิดปกติของธุรกรรมตางๆ
(Transaction
Monitoring Analysis)

ประเด็นนี้เปนประเด็นที่ทางภาคผูประกอบการโทรคมนาคมรายหนึ่งไดเสนอความเห็น
เอาไววา ในปจจุบันทางผูใหบริการโทรคมนาคมแตละรายนั้นก็จะมีงาน Operation
ของตัวเองที่คอยทําหนาที่ดูแลระบบขอมูลของเครือขายตาง ๆ ทั้งหมดของตัวเองอยู
แลว สวนหนึ่งของทีมงาน Operation ก็จะมีหนาที่คอย Monitoring ขอมูลตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น ซึ่งจากปญหาการพนันออนไลนที่เกิดขึ้นสามารถนําไปสูการเสนอเพื่อใหมีการ
พิจารณาเพิ่มเติมไดอยู 2 กรณี คือ การดูแนวโนมของอุตสาหกรรมวามีการเคลื่อนยาย
ของขอมูลใด ๆ ที่มีความผิดปกติหรือไม และการ Monitoring เรื่องของรายรับของ
กิจการที่ที่อยูภายใตการใหบริการของผูใหบริการโทรคมนาคมแตล ะราย วามีความ
ผิดปกติใด ๆ ที่เปนสัญญาณที่จะนําพาไปสูการกระทําที่ผิดตอกฎหมายหรือไม

การทําขอตกลงขอความ
รวมมือกับเว็บไซตเสิรช
เอ็นจิ้น
(Search Engine
Website Agreement)

เนื่ อ งด ว ยหลายประเด็ น ที่ ก ล า วมาข า งต น นั้ น จะเป น การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนการผิดเว็บไซตหรือการบริหารการจัดการโดยผูใหบริการแต
ละรายที่เปรียบกับระบบสารสนเทศก็เสมือนการไปปดกั้นที่ทอของการสงขอมูล แต
เนื่องดวยรูปแบบการใชงานอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมของคนไทยนั้นนิยมการคนหา
เว็บไซตและขอมูลตาง ๆจากเว็บเสิรชเอ็นจิ้น อยางเชน Yahoo และ Google เปนตน
เลยเกิ ด เป น ข อ เสนอขึ้ น มาจากภาคส ว นของผู ป ระกอบการว า เป น ไปได ห รื อ ไม ที่
กระทรวงไอซีที หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของจะมีการนําเอาประเด็นนี้เขาไปสูการพิจารณา
รวมกับผูใหบริการเว็บเสิรชเอ็นจิ้น รายตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือตลอดจนการทําเปน
ขอตกลงในการใหบริการแกผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยตอไป
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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)
ประเด็นดานเทคโนโลยี
การปดกั้นหรือการบล็อก
เว็บไซตและการบล็อคใน
ระดับเกตเวยของประเทศ
(Web Blocking /
Gateway Blocking)

รายละเอียดขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
ประเด็นนี้นั้นเปนประเด็นใหญที่สําคัญอีกหนึ่งประเด็นเนื่องจากทางภาคกํากับดูแลเองก็
ไดเล็งเห็นปญหาและขอจํากัดหลาย ๆ อยางตอบริบทของประเทศไทย ในปจจุบันการ
ดําเนินการปดกั้นเว็บไซตใด ๆ จะมีคําสั่งมาจากกระทรวงไอซีทีผูมีหนาที่รับผิดชอบหลัก
และรวมถึงคณะที มงานจากสวนงานที่รับ ผิดชอบดูแลความเรียบรอยดานไอซีทีของ
คสช. ดวย แตการปดกั้นเว็บไซตใด ๆ ที่ผิดกฎหมายตัวอยางเชน เว็บไซตพนันออนไลน
นั้น พบวากลุมผูใหบริการพนันออนไลนก็จะมีวิธีการติดตอสื่อสารไปยังกลุมลูกคาหรือ
กลุมผูรับบริการพนันออนไลนเพื่อแจงโดเมนเนมใหมเพื่อใหผูเลนพนันออนไลนสามารถ
ไปเขาเลนตอได ซึ่งจากการที่เว็บไซตเกาโดนเจาหนาที่ปดไป ทางผูใหบริการก็จะเปด
โดเมนเนมอันใหมแลวเอาขึ้นมาใชใหบริการแกกลุมลูกคาพนันออนไลนไดทันที
สํ า หรั บ ประเด็ น เรื่ องการปด กั้น ในระดับ อิน เทอร เ น็ตเกตเวย ของประเทศไทยนั้น มี
ขอจํากัดอยูหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องขอจํากัดทางดานกฎหมาย ขอจํากัดทางดาน
การใหบ ริการโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตเนื่องจากปริมาณขอมูลที่วิ่งผานมีปริมาณ
มหาศาล และรวมถึงกรณีขอควรคํานึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดวย เพราะ
ดว ยบริ บ ทหลายๆอยางของประเทศไทยคอนขางมีความแตกตางกับ ประเทศอื่น ๆ
โดยเฉพาะตัวอยาง ประเทศจีนที่สามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบดวยบริบทของ
ประเทศเคาที่มีความพรอมและเหมาะสมมากกวาประเทศไทย
การปดกั้นหรือการบล็อก ประเด็นนี้นั้นเปนประเด็นใหญที่สําคัญอีกหนึ่งประเด็นเนื่องจากทางภาคกํากับดูแลเองก็
เว็บไซตและการบล็อคใน ไดเล็งเห็นปญหาและขอจํากัดหลาย ๆ อยางตอบริบทของประเทศไทย ในปจจุบันการ
ระดับเกตเวยของประเทศ ดําเนินการปดกั้นเว็บไซตใด ๆ จะมีคําสั่งมาจากกระทรวงไอซีทีผูมีหนาที่รับผิดชอบหลัก
(Web Blocking /
และรวมถึงคณะที มงานจากสวนงานที่รับ ผิดชอบดูแลความเรียบรอยดานไอซีทีของ
คสช. ดวย แตการปดกั้นเว็บไซตใด ๆ ที่ผิดกฎหมายตัวอยางเชน เว็บไซตพนันออนไลน
Gateway Blocking)
นั้น พบวากลุมผูใหบริการพนันออนไลนก็จะมีวิธีการติดตอสื่อสารไปยังกลุมลูกคาหรือ
กลุมผูรับบริการพนันออนไลนเพื่อแจงโดเมนเนมใหมเพื่อใหผูเลนพนันออนไลนสามารถ
ไปเขาเลนตอได ซึ่งจากการที่เว็บไซตเกาโดนเจาหนาที่ปดไป ทางผูใหบริการก็จะเปด
โดเมนเนมอันใหมแลวเอาขึ้นมาใชใหบริการแกกลุมลูกคาพนันออนไลนไดทันที
สํ า หรั บ ประเด็ น เรื่ องการปด กั้น ในระดับ อิน เทอรเ น็ตเกตเวย ของประเทศไทยนั้น มี
ขอจํากัดอยูหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องขอจํากัดทางดานกฎหมาย ขอจํากัดทางดาน
การใหบ ริการโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตเนื่องจากปริมาณขอมูลที่วิ่งผานมีปริมาณ
มหาศาล และรวมถึงกรณีขอควรคํานึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดวย เพราะ
ดว ยบริ บ ทหลายๆอยางของประเทศไทยคอนขางมีความแตกตางกับ ประเทศอื่น ๆ
โดยเฉพาะตัวอยาง ประเทศจีนที่สามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบดวยบริบทของ
ประเทศเคาที่มีความพรอมและเหมาะสมมากกวาประเทศไทย
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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)
ประเด็นดานเทคโนโลยี
การกํากับระบบการทํา
ธุรกรรมการเงิน
อิเล็กทรอนิกส
(E-Money System
Regulation)

รายละเอียดขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
ในประเด็นนี้นั้นทางภาคฝงของการกํากับดูแลโดยตํารวจไดแสดงความเห็นวาในปจจุบัน
มีการทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหมที่เพิ่มเขามาคือ ธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส
(E-Money) ยิ่งทําใหการตามจับกุม และดําเนินคดีของเจาหนาที่เปนไปไดยากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ทางภาคสวนของประชาสังคมก็ไดยอมรับเรื่องธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกสวาเกิดขึ้น และ
แพรหลายในปจจุบัน โดยวิธีการที่ควรถูกพิจารณาเพื่อจัดการกับเรื่องนี้คือตองมีการ
กําหนดกฎเกณฑที่ชัดเจนตอผูที่เกี่ยวของเชน การระบุตัวตันของผูมีสวนไดเสีย การ
กําหนดจํานวนครั้งของการเปลี่ยนมือของเงินอิเล็กทรอนิกสไปเปนเงินจริง ๆ และการ
กําหนดมีการเสียภาษี เปนตน รวมถึงมีหนวยงานกํากับดูแลใหชัดเจน แตในดานความ
คิดเห็นของผูประกอบการดานโทรคมนาคมก็เสนอมุมมองในอีกดานหนึ่งคือเรื่องของ
การใหความรูความเขาใจแกเด็กและเยาวชนเพื่อใหสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขไมมี
ปญหาเรื่องของธุรกรรมทางการเงินอยางเชน กรณีเกมสคุกกี้รัน (Cookie Runs
Game) ที่ตกเปนขาวใหญกอนหนานี้ซึ่งในภายหลังทางผูใหบริการรายดังกลาวจึงใช
วิธีการกําหนดเพดานคาใชจาย (Credit Limit) แบบเดียวกันกับที่ใชในการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบรายเดือนมาแกปญหาดังกลาวนี้ สําหรับในการติดตามการเปลี่ยน
ถายเจาของเงินของธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนไปไดยากในทางปฏิบัติและใน
ปจจุบันทางบริษัทเองก็ไมไดมีนโยบายใด ๆ ตอการจัดการในประเด็นนี้
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10. มาตรการทางเทคโนโลยีในการจัดการชองทางสารสนเทศสําหรับบริบทประเทศไทย พรอม
บทวิเคราะห
สถานการณการพนันของประเทศไทยเรานั้นถือวาเปนรูปแบบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ฝงรากลึก และ
อยูคูกับคนไทยมานานตั้งแตในสมัยอดีตจนกระทั่งในปจจุบัน ถึงแมเจาหนาที่ของทางราชการที่มีภาระหนาที่
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมืองจะมีกฎหมาย และอํานาจการบังคับใช
กฎหมายอยูในมือก็ตาม การจับกุมผูกระทําผิดดานการพนันของประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพิ่มมากขั้น ใน
ปจจุบันรูปแบบการพนันของในประเทศไทยทางผูวิจัยไดนิยามตามการศึกษาขอมูลเอาไว 5 ประเภทดวยกัน
ตามที่ไดกลาวเอาไวกอนหนานี้แลวนั้น ในขณะที่การพนันแบบดั้งเดิมนั้นยังคงมีอยู ซึ่งในปจจุบันก็ไดมีชองทาง
ในการใหผูเลนพนันสามารถเขาถึงกิจกรรมการพนันไดสะดวกมากขึ้นอีกคือ การพนันออนไลน ซึ่งเปนการ
นําเอาความเจริญกาวหนาในทางเทคโนโลยีมาชวยสงเสริมทําใหกิจกรรมการพนันแบบดั้งเดิมกลับกลายเปน
การพนันออนไลน ซึ่งหากจะนิยามวาการพนันออนไลนเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย คงจะไมถูกตองซะทีเดียวเพราะ
ขึ้นอยูกับการตีความ และเปรียบเทียบกับบริบททางกฎหมายของแตละประเทศซึ่งมีความแตกตางกัน สําหรับ
บริบททางกฎหมายของประเทศไทยการพนันเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการเทียบเคียงการพนันออนไลนที่
เปนการเลนการพนันผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะถูกตีความวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายเชนเดียวกัน
ดังนั้นหากพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายก็จะนํามาซึ่งวิธีปองกันหรือสกัดกั้นไมใหเกิดกิจกรรมนี้
ขึ้นโดยที่เราจะตองทราบขอมูลสถานการณในปจจุบัน รวมถึงการรับฟงขอมูลตลอดจนขอเสนอแนะจากภาค
สวนตาง ๆ ที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการปองกันชองทางในการเขาถึงพนันออนไลน โดยที่การ
นําเสนอสถานการณการพนันออนไลนนั้นจะเปนการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยตาง ๆ และขอมูลที่เปน ที่
เปดเผยมีแหลงอางอิงขอมูลที่เชื่อถือได มาสรุปและทําการวิเคราะหโดยใชบริบทของประเทศไทยกับปจจัยที่จะ
ส ง ผลต อ บริ บ ทประเทศไทย ได แ ก ป จ จั ย ภายใน และป จ จั ย ภายนอก ซึ่ ง แต ล ะป จ จั ย จะประกอบด ว ย
รายละเอียดดังนี้
- ปจจัยภายใน คือการวิเคราะหถึงปจจัยที่จะสงผลตอสิ่งที่พิจาณาโดยตรง เชน ปจจัยทางเทคโนโลยี
ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยทางดานเครื่องจักร และปจจัยทางดานกระบวนการ เปนตน
- ปจจัยภายนอก คือการนําปจจัยที่จะสงผลกระทบตอสิ่งที่พิจารณาในดานของโอกาส และอุปสรรค
สว นใหญ ส ภาวะแวดล อมภายนอกขององคกรจะเกี่ย วกับ การเมือง สังคม แนวโนมการเปลี่ย น
พฤติกรรมของลูกคา รวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ และขอกฎหมาย
เปนตน
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้นั้นสรุปประเด็นการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกออกมาไดดังนี้
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ประเด็นพิจารณา
ปจจัยทางดานฮารดแวร
/ ซอฟตแวร / โครงขาย

เงินทุน

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- ผู ใ ห บ ริ ก า ร อิ น เ ต อ ร เ น็ ต แ ล ะ - ผูใหบริการพนัน ออนไลนจะมีการ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ มี ค วามพร อ มในด า น ดําเนินการจดชื่อทะเบียนโดเมนเนม
อุปกรณเครือขาย และโครงขาย
ไ ว ห ล า ย ชื่ อ เ มื่ อ โ ด เ ม น เ น ม ที่
ใหบริการอยูถูกปด ก็จะทําการเปด
- มี ความพร อมทางดาน software ที่ ใช บ ริ ก ารโดนเมนเนมชื่ อ ใหม ที่
สามารถใหผู ใชบริการปลายทาง (End ลงทะเบียนไวกอนแลวทันที
user) ส าม าร ถติ ดตั้ ง แล ะใ ช ง าน กั บ
อุปกรณโทรศัพทมือถือและคอมพิว เตอร
ในการปองกันบุตรหลานเขาถึงเว็บไซตที่
ไมเหมาะสมได
- ผูใหบริการดานอินเตอรเน็ตและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ มีกําลังทุนเพียงพอที่จะ
สามารถจัดสรรเงินทุนมาลงทุนในระบบ
และอุปกรณที่จําเปนเพิ่มเติมตอการปดกั้น
ชองทางการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลน

- เป น ภาระตน ทุน สว นเพิ่มของผู
ให บ ริ ก ารจากการขายสิ น ค า และ
บริการตามปกติ สงผลใหผูรับบริการ
ไดรับผลกระทบที่ตามมาเชน การขึ้น
ราคาของสินคาและการบริการ เปน
ตน
- ขาดการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จาก
ภาครัฐ เมื่อตองมีการลงทุนเพิ่มเติม
ในสวนของอุปกรณและระบบตางๆที่
เกี่ย วของกับ การปดกั้นชองทางการ
เขาใชงานเว็บไซตของผูใชบริการนั้น
ผู ใ ห บ ริ ก ารด า นอิ น เตอร เ น็ ต และ
โทรศัพท เคลื่อนที่แ ตล ะรายจะตอ ง
จั ด สรรงบประมาณการลงทุ น ด ว ย
ตัวเอง ไมไดรับการสนับสนุนดานเงิน
ลงทุนจากภาครัฐ
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บุคลากร

- ในสวนของผูใหบริการและผูกํากับดูแลมี
เจ า หน า ที่ ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถด า น
ICT สามารถดําเนินการตามาตรการการ
ปดกั้นไดทันที
- มี ห น ว ยงานภาคประชาสัง คม และ
หน ว ยงานทางที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาการ
พนั น และการใช ง านอิ น เตอร เ น็ ต คอย
สั ง เกตการณ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
สถานการณตางๆ
- สังคมไทยมีจุดเดนตรงที่ความใกลชิด
ระหว า งผู ป กครองและบุ ต รหลานจะมี
ความสัมพันธแนบแนนกวาสังคมตะวันตก
ส ง ผลดี ใ ห ก ารดู แ ล และให ค วามรู บุ ต ร
หลานเรื่ อ งการใช ง านอิ น เตอร เ น็ ต ที่
เหมาะสมมีความเปนไปไดที่สูง
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- ขาดเจาภาพหลักในการบริหาร
จัดการปญหาการพนันออนไลน
- ส ว นของผู ใ ช ง านปลายทางหรื อ
(End user) มีความรูความเขาใจใน
การใชงานเว็บไซต ผานอุปกรณตางๆ
ไม เ ท า กั น โดยเฉพาะการใช ง าน
เว็ บ ไซต ที่ ไ มเ หมาะสมของเด็ก และ
เยาวชน
- ผูที่มีความรูความเขาใจดาน ICT
โดยเฉพาะการใชงานอุป กรณ และ
การใชงานอินเตอรเน็ตถูกจํากัดอยูใน
เฉพาะวงการ ไม ไ ด ถู ก กระจายตั ว
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม ประชากรของ
ประเทศ
- เจ า หน า ที่ รั ฐ ที่ ต อ งคอยติ ด ตาม
ดําเนิน คดี แกผู ป ระทํ าความผิด การ
พนันออนไลนมีจํานวนไมเพียงพอ

44

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

ประเด็นพิจารณา

ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
- นโยบายปดกั้นเว็บไซตของประเทศตางๆ
ที่ เ ข ม ข น มากขึ้ น เป น โอกาสที่ จ ะใช
แบล็ ค ลิ ส ต ร ว มกัน หรื อการทํ า ข อ ตกลง
การแบงปนแบล็คลิสตเพื่อนํามาใชในการ
ปดกั้นภายในประเทศได

อุปสรรค (Weak)
- นโยบายการเป ด เว็ บ ไซต พ นั น
ออนไลนเสรีตางประเทศ เนื่องจาก
มองเห็น ชองทางในการสรางรายได
ใหกับประเทศ ทาใหผูเลนมีตัวเลือก
มากขึ้น จึงเปนการยากที่จะปดกั้นได
หมด หรือเบ็ดเสร็จ

- การแบงปนเทคโนโลยีรวมกัน การมี
ความร ว มมื อ กั น ระหว า งประเทศต า งๆ
ประเทศไทยจะได โ อกาสในการเรี ย นรู
และใชงาน เทคนิค เทคโนโลยี และวิธีการ
ใหมๆ ในการปดกั้นเว็บไซตพนันออนไลน

- เทคโนโลยีการหลบหลีกมักจะ
กาวหนากวาเทคโนโลยีการปดกั้น จึง
ทําให การป ดกั้น มั กจะตามหลั งการ
หลบหลีก

- การมีรัฐบาล และ คสช. การขับเคลื่อน
กฎหมายที่ใชในการควบคุมพนันออนไลน
สามารถทําใหเร็วขึ้นได จึงควรหาชองทาง
ที่สามารถเขาถึงได

- ทั ศนคติ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมของสังคมบางทองถิ่น ที่มี
ตอการพนัน แบบดั้งเดิมวาเปนเรื่อง
ปกติทั่วไป แตในความเปนจริงแลว
เปนการปลูกฝงเยาวชนโดยไมรูตัว

- รัฐบาลพยายามผลักดัน กฎหมายดาน
อาชญากรรมทางไซเบอร และการควบคุม
เกี่ ย วกั บ สื่ อ ออนไลน จึ ง เปน โอกาสที่ จ ะ
สรางความชัดเจนและรัดกุมเกี่ยวกับการ
ควบคุมพนันออนไลน รวมถึงรูปแบบของ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร พ นั น อ อ น ไ ล น ที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีในอนาคต

- การลงทุนในธุรกิจพนันออนไลน มี
ตนทุนที่ต่ํากวาการลงทุนสรางคาสิโน
แต ไ ด ผ ลตอบแทนเท า กั น หรื อ
มากกวา จึงเปนการดึงดูดใหมีการ
ลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น
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- กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน และ
พรบ.คอมพิวเตอร ยังไมชัดเจนใน
นิยามของกิจกรรมการพนัน ยังมีการ
ตีความหมายที่แตกตางกัน รวมถึง
การพยายามหลีกเลี่ยงดวยคํา และ
ความหมายจากการตีความ จึงยังเปน
อุปสรรคของผูปฏิบัติ
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• ผูใหบริการมีความพรอมในดานเงินทุน อุปกรณ
เครือขาย และบุคลากรในการดําเนินการปดกั้น
• เทคโนโลยีในปจจุบันเพียงพอตอการปดกั้นชอง
ทางการเลนพนันออนไลน
• ภาคประชาสังคมแข็งแรง มีหนวยงานคอยชวย
ตรวจสอบ และติดตามสถานการณ
• สังคมไทยผูปกครองมีความใกลชิดกับ
บุตรหลานมากกวาสังคมตะวันตก

•
•
•
•
•
•

ขาดเจาภาพหลักในการบริหารจัดการ
ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชรวมกันแบบบูรณาการ
ภาครัฐไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการแกปญหา
ขาดความรูในเรื่องการพนันที่ถูกตอง
การดําเนินการปองกันจะเปนตนทุนแกผูใหบริการ
ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอจากภาครัฐตอผูใหบริการ

• ความรวมมือกันในทางเทคโนโลยี
• การสนับสนุนจากภาครัฐ
• การผลักดันการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย

S

T

W

O

•
•
•
•

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของยังไมชัดเจน
แนวทางผลักดันกฎหมายของรัฐบาล
เทคโนโลยีการที่ใชบริการพนันออนไลน
นักลงทุนตองการลงทุนเพราะให
ผลตอบแทนสูง

ภาพที่ 14 แสดงการสรุปการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกบริบทของประเทศไทย
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11. ขอเสนอ Roadmap แนวทางการปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลน
หลังจากที่ไดทําการหาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อนํามาวิเคราะหถึงความพรอมของประเทศ
ไทยในดานตาง ๆ แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเทคโนโลยี ตอการปดกั้นชองทางสารสนเทศการเขาถึ ง
เว็บไซตพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน สามารถวิเคราะหตามบริบทตาง ๆ ดังนี้ ดานสังคม ดานกฎหมาย
และดานเทคโนโลยี กับผูที่มีสวนเกี่ยวของหลัก รวมถึงระยะเวลาตามแผน Roadmap ที่แตละขอเสนอควรจะ
นําไปพิจารณาเพื่อใหเกิดการดําเนินการตอไป ดังรายละเอียดการนําเสนอตอไปนี้
Device

1

2

Place

Operator

3

Gateway
Mobile
Network
Operator1

Player
/ User

ISP1

Mobile
Network
Operator2

4

ISP2

ภาพ 15 รูปการนําเสนอการปดกั้นชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซต
การวิเคราะหวิธีการปดกั้นชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซตการพนันออนไลน ตามที่ไดมีการ
นําเสนอและวิเคราะหกันไปในเนื้อหารายงานการสังเคราะหสถานการณการพนัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการนั้นเราจะพิจารณาและวิเคราะหสําหรับความเปนไป
ได ต ลอดจนวิ ธี การป ดกั้ น หรื อการสกั ด กั้ น ชองทางสารสนเทศในการเขาถึง เว็บ ไซต พนัน ออนไลนโ ดยมุ ง
วิเคราะหเฉพาะสําหรับขอมูลการเชื่อมตอผานอุปกรณและเครือขายตาง ๆ สําหรับในประเทศไทยกอน เพราะ
เนื่องจากขอมูลหลังจากการเชื่อมตอจากเกตเวย (Gateway) ระหวางประเทศออกสูอินเทอรเน็ตแลวนั้นจะอยู
นอกเหนือบทบาทการดําเนินการใด ๆ จากผูที่มีสวนเกี่ยวของที่จะสามารถปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตการพนัน
ออนไลนได จากรูปภาพดานบน แสดงใหเห็นถึงองคประกอบ หรือ ปจจัยที่มีสวนในการเขาถึงในลักษณะของ
ชองการการเชื่อมตอ การสงเสริม หรือสนับสนุนใหผูเลนนั้นสามารถเขาถึงเว็บไซตการพนันออนไลนได โดย
พบวามีทั้งหมดอยู 5 องคประกอบ คือ
 ผูเลน (User)
 อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Device)
 สถานที่ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Place)
 ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนที่ (ISP & Mobile Service Operator)
 อินเทอรเน็ตเกตเวย (Gateway)
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สําหรับองคประกอบที่จะสามารถปดกั้นชองทางสารเสนเทศโดยการใชเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได ประกอบไปดวย 4 องคประกอบดังนี้คือ
1. อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Device)
2. สถานที่ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Place)
3. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนที่ (ISP & Mobile Service Operator)
4. อินเทอรเน็ตเกตเวย (Gateway)
โดยที่รายละเอียดการวิเคราะหการดําเนินการที่สามารถดําเนินการไดในบริบทตาง ๆ ทั้งดานสังคม
ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ควรดําเนินการตามในระยะยุทธศาสตรทั้งระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาวมีดังนี้
1. อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Device) คือ อุปกรณที่ผูใชงานสามารถใชเปนชองทางการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ ตเพื่อใชงานในดานตางๆ โดยถือวาเปน ฟนเฟองที่สําคัญตออุตสาหกรรมการพนันออนไลนเลย
ทีเดี ยวเพราะทุ กการเล นพนัน ออนไลน แต ละชนิดแตละครั้งตองมีอุปกรณไวใชในการเขาถึงกิจ กรรมพนัน
ออนไลนที่ผูใหบริการพนันออนไลนไดจัดเตรียมเครือขายรองรับเอาไวให สําหรับในประเด็นนี้ก็คือ อุปกรณ
โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต โนตบุก และคอมพิวเตอรตั้งโตะโดยที่อุปกรณเหลานี้นั้นจะมีวิธีการนําเสนอการปด
กั้นในบริบทตางๆดังนี้
บริบททางสังคม
ระยะสั้น
- ผูปกครองควรมีการพิจารณาในการเลือกอุปกรณที่จะใหบุตรหลานเขาถึงการใชงานอินเตอรเน็ตให
เหมาะสมไดแก การเลือกซื้ออุปกรณที่มีราคา และฟงกชั่นการใชงานที่เหมาะสมแกความรับผิดชอบ
ของบุตรหลาน
- ใหความรูในการใชงานอุปกรณอยางเหมาะสมแกบุตรหลาน จะไดเปนการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
บุตรหลาน
บริบททางเทคโนโลยี
ระยะสั้น
- ติดตั้งโปรแกรม หรือ ซอฟตแวร (Software) ที่สามารถกรองการเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสมตาง ๆ
ได โดยโปรแกรมเหล า นี้ นั้ น สามารถตรวจสอบรายชื่ อ ได จ ากข อ มู ล ของ ITU21 ซึ่ ง ย อ มาจาก
International Telecommunication Union ซึ่งไดแบงเนื้อหาในการจัดการการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศที่ไมเหมาะสมเอาไวโดยแบงตามผูที่มีสวนรับผิดชอบนั้นไดแกสําหรับ ภาคการกํากับดูแล
(Policy Maker) สําหรับภาคอุตสาหกรรม (Industry) สําหรับผูปกครอง (Parent) และสําหรับเด็ก
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และเยาวชน (Childs) และไดมีการใหคําแนะนําถึงรายชื่อโปรแกรมเหลานี้เอาไวโดยมีทั้งแบบฟรี และ
แบบมีคาใชจาย
2. สถานที่ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Place)
บริบททางสังคม
ระยะสั้น
- การเลื อกสถานที่ ให บุ ตรหลานใชงานอิน เตอรเน็ต อยางเชน กรณีของการใหบุตรหลานใชงาน
คอมพิวเตอร หรือโนตบุกก็ควรใหมีการใชงานในสถานที่ที่เปนสวนกลางที่สามารถดูแลไดอยางทั่วถึง
โดยเฉพาะในบานเชน หองนั่งเลน หรือหองทํางาน
- ใหคําแนะนําบุตรหลานใหมีความรูความเขาใจ วาควรหลีกเลี่ยงการเลนอินเทอรเน็ตจากนอกบาน
สําหรับการใชงานผานอุปกรณคอมพิวเตอรโดยเฉพาะรานอินเทอรเน็ต คาเฟเพราะเปนแหลงรวมผู
เลนจากตางสถานที่ ตางสังคมกัน อาจจะเปนปญหาทางสังคมเชน การมั่วสุม หรือการทํากิจกรรมที่
ผิดกฎหมายได
ระยะกลาง
- จัดโครงการนํารองอินเทอรเน็ตสีขาวในโรงเรียน หรือสถานบันการศึกษาของรัฐเพื่อปองกันไมใหเด็ก
และเยาวชนเขาใชงานอินเทอรเน็ตไปยังเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
- ใหความรูโทษของการพนัน และโดยเฉพาะการพนันออนไลนแกเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา
ระยะยาว
- ปลูกฝงจิตสํานึก ใหรูเทาทันสถานการณ และโทษจากการเลนพนันออนไลน
บริบททางกฎหมาย
ระยะกลาง
- ออกกฎหมายพรอมบังคับใชแกรานอินเทอรเน็ต หรือรานเกมสวาใหมีการปดกั้นรายชื่อเว็บไซต
ตามที่เจาหนาที่แจงโดยความรวมมือกับ ISP ผูใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตแกผูประกอบการราน
เกมสนั้น ๆ
บริบททางเทคโนโลยี
ระยะกลาง
- ติดตั้งโปรแกรม หรือ ซอฟตแวร (Software) ที่สามารถกรองการเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสมตาง ๆ
ได โดยโปรแกรมเหลานี้นั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อไดจากขอมูลของ ITU21 แกสถานประกอบการ
รานอินเทอรเน็ตคาเฟ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตั้งโปรแกรมแกโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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3. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนที่ (ISP & Mobile Service Operator)
บริบททางกฎหมาย
ระยะกลาง
- ภาครัฐจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบดูแลปญหาเฉพาะดาน (Center Of Command) โดยเฉพาะ
หนวยงานที่มารับผิดชอบดูแลการจัดการเกี่ยวกับการพนันออนไลนทั้งหมด โดยจะมีหนาที่ในการ
ทํางานรวมกันกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนที่ดวย
ระยะยาว
- การปรับแกกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพนันออนไลน ซึ่งมีหลัก ๆ อยู 2
พระราชบั ญ ญั ติดว ยกั น คื อพระราชบัญ ญั ติการพนัน พ.ศ.2478 และพระราชบัญ ญัติว าดว ยการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
บริบททางเทคโนโลยี
ระยะสั้น
- นําเทคนิคในดานการปดกั้นเว็บไซตไปปรับใชงานรวมกับการใหดําเนินการในปจจุบันตามความเหมาะสมของ
ปญหาและสถานการณ ไดแก
 การปดกั้นระดับ IP address (IP address blocking) ซึ่งเปนเทคนิควิธีการที่สามารถนําไปปรับ
ใชได ไมจําเปนตองลงทุนระบบเครือขายเพิ่มเติม แตตองมีความระมัดระวังในการนําไปใชกับการ
ใหบริการ เพราะอาจมีผลกระทบตอการใหบริการอื่นที่ไมผิดกฎหมายแตใชขอมูลเลขไอพีแอดเดรส
(IP Address) เดียวกัน
 การปดกั้นโดยใชวิธีการกรองของ DNS (DNS filtering and redirection) ซึ่งเปนเทคนิควิธีการ
ที่สามารถนําไปปรับใชโดยอาจตองมีการพิจารณาลงระบบเครือขายรองรับเพิ่มเติม ซึ่งมีขอดีตางกับ
การปดกั้น IP Address ตรงที่ในการปดกั้นจะไมสงผลกระทบตอการใหบริการอื่น ๆ
 การปดกั้นโดยการกรองชื่อของเว็บไซต (URL filtering) ซึ่งเปนเทคนิควิธีการที่สามารถนําไปปรับ
ใชโดยมีขอดีตางกับการปดกั้น IP Address ตรงที่ในการปดกั้นจะไมสงผลกระทบตอการใหบริการอื่น
ๆ และสามารถทําไดในทุกระดับของเครือขาย ทั้ง ISP และ ระดับเกตเวย (Gateway)
ระยะกลาง
- การปดกั้นโดยการกรองระดับ Packet (Packet filtering) ซึ่งเปนเทคนิควิธีการที่สามารถนําไปปรับ
ใชไดโดยที่มีขอดีคือสามารถปดกั้นเนื้อหาที่ไมเหมาสมไดโดยตรง อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหดานอื่น ๆ ได แตก็เปนวิธีการที่ตองลงทุนสูงและสงผลกระทบโดยรวมตอผูใชบริการมากกวา
เทคนิคแบบอื่น
- การอัพเดตฐานขอมูลเว็บไซตแบล็คลิสตของผูใหบริการ (Active Black list websites) ซึ่งใน
ประเด็นนี้จะสอดคลองกับประเด็นบริบททางดานกฎหมายที่ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงาน Center Of
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Command ขึ้นมา และในการอัพเดตขอมูลในสวนนี้ก็ปรับใหมีรูปแบบเดียวกัน ก็จะสามารถมีระบบ
ที่มีประสิทธิภาพขึ้น ใชประโยชนไดดีขึ้น
- การจัดเก็บ Log Files (Performance Log Files Keeping Solution) ควรมีขอกําหนดระหวาง
ภาครัฐกับผูใหบริการใหชัดเจนมากกวานี้ ในเรื่องของรูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูล Log Files วา
จะจัดเก็บอยางไรใหมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปเปนขอมูลที่เปนประโยชนแกเจาหนาที่และผูที่
เกี่ยวของในการดําเนินการจัดการตอไป
- การบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล (Content Filtering and Censorship) ในสวนนี้ก็เปนประเด็น
หั ว ข อ ใหญ ที่ สํ า คั ญ ที่ มี ร ายละเอี ย ดหลายมุ ม มองให พิ จ ารณา โดยในส ว นของผู ผ ลิ ต คอนเทนต
(content) ก็ตองพิจารณาการตรวจสอบ และผลิตออกมาใหมีประโยชนโดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นแกสังคมและโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน สําหรับภาครัฐเองก็ควรมีการกําหนดขอตกลง หรือ
ระเบียบรวมกับผูใหบริการใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ระยะยาว
- การทําขอตกลงขอความรวมมือกับเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้น (Search Engine Website Agreement)
ประเด็นนี้นั้นอาจจะยังไมใชประเด็นเรงดวน และดวยขอจํากัดในหลาย ๆ ดานกับการจัดการกับผูให
บริการขามชาติเหลานี้ ภาครัฐตองพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกอีกหลายประเด็น
- การกํากับระบบการทําธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money System Regulation) ประเด็นนี้
มีความสําคัญมาก ดังนั้นภาครัฐตองพิจาณารายละเอียดตางๆรวมกับผูใหบริการอยางรอบคอบ และ
กําหนดขอระเบียบตาง ๆ ใหชัดเจน
- การวิเคราะหความผิดปกติของธุรกรรมตาง ๆ (Transaction Monitoring Analysis) เปนประเด็นที่
ตองมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึก และหาวิธีการที่ชัดเจนระหวางภาครัฐกับผูใหบริการวาจะมี
ระเบี ย บ และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การอย า งไรที่ จ ะสามารถนํ า ข อ มู ล ในส ว นนี้ ม าวิ เ คราะห แ ละใช เ ป น
ประโยชนสูงสุด แตทั้งนี้ก็ตองพิจารณาในสวนของขอกฎหมายรวมดวย
4. อินเทอรเน็ตเกตเวย (Gateway)
บริบททางกฎหมาย
ระยะยาว
- การปรับแกกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพนันออนไลน ซึ่งมีหลัก ๆ อยู 2
พระราชบั ญ ญั ติดว ยกั บ คื อพระราชบัญ ญัติการพนั น พ.ศ.2478 และพระราชบัญ ญัติ วาดว ยการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
บริบททางเทคโนโลยี
ระยะยาว
การปดกั้นในระดับเกตเวย (Gateway Blocking)
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หมายเหตุ: ในการพิจารณาเรื่องระยะเวลาของแผน Roadmap จะแยกเปน 3 ระยะเวลาดังนี้
ระยะสั้น คือ ขอเสนอหรือมาตรการที่สามารถดําเนินการไดในภายในระยะเวลา 1 ป
ระยะกลาง คือ ขอเสนอหรือมาตรการที่สามารถดําเนินการไดในภายในระยะเวลา 3-5 ป
ระยะยาว คือ ขอเสนอหรือมาตรการที่สามารถดําเนินการไดในภายในระยะเวลาตั้งแต 5 ปขึ้นไป
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สรุปขอเสนอตามระยะของ Road Map ในเชิงบริบทตางๆ
บริบท

ปจจัย
อุปกรณ
อุปกรณ

สังคม

สถานที่
สถานที่
สถานที่
สถานที่
สถานที่
ผูใหบริการ

กฎหมาย

ผูใหบริการ

ขอเสนอ
การใหความรูการใชงานอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยาง
ถูกตองเหมาะสม
การเลือกอุปกรณการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เหมาะสมแกวัย
และความรับผิดชอบ
การใหความรูเรื่องสถานที่ใชอินเทอรเน็ตที่เหมาะสม
การกําหนดสถานที่ใหบุตรหลานใชงานอินเทอรเน็ตที่เหมาะสม
อยูในสถานที่ที่อยูในการควบคุมดูแลได
จัดโครงการนํารองอินเทอรเน็ตสีขาวในโรงเรียน
ใหความรูโทษของการพนัน และโดยเฉพาะการพนันออนไลน
ในสถาบันการศึกษา
ปลูกฝงจิตสํานึก ใหรูเทาทันสถานการณ และโทษจากการเลน
พนันออนไลนในสถาบันการศึกษา
ออกกฎหมายบังคับใชแกรานอินเทอรเน็ต หรือรานเกมสใหมี
การปดกั้นรายชื่อเว็บไซตตามที่เจาหนาที่แจง
จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ
(Center Of Command)
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ผูรับผิดชอบ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ผูปกครอง
ผูปกครอง
ผูปกครอง
ผูปกครอง
ครู / อาจารย
ครู / อาจารย
ครู / อาจารย
ภาครัฐ
ภาครัฐ
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บริบท

ปจจัย
ผูใหบริการ /
อินเทอรเน็ตเกตเวย
อุปกรณ / สถานที่
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ

เทคโนโลยี

ผูใหบริการ
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ

ขอเสนอ
ปรับแกขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พรบ.การพนัน พ.ศ. 2478
และ พรบ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ติดตั้งโปรแกรม หรือ ซอฟตแวร (Software) ที่สามารถกรอง
การเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสมตางๆได ตามลิสตของ ITU
การปดกั้นระดับ IP address (IP address blocking)
การปดกั้นโดยใชวิธีการกรองของ DNS
(DNS filtering and redirection)
การปดกั้นโดยการกรองชื่อของเว็บไซต (URL filtering)
การปดกั้นโดยการกรองระดับ Packet (Packet filtering)
การบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล
(Content Filtering and Censorship)
การอัพเดตฐานขอมูลเว็บไซตแบล็คลิสตของผูใหบริการ
(Active Black list websites)
การจัดเก็บ Log Files
(Performance Log Files Keeping Solution)
การทําขอตกลงขอความรวมมือกับเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้น
(Search Engine Website Agreement)
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ผูรับผิดชอบ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ภาครัฐ
ผูปกครอง /
ครู / อาจารย
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ
เจาหนาที่รัฐ /
ผูใหบริการ
เจาหนาที่รัฐ /
ผูใหบริการ
เจาหนาที่รัฐ /
ผูใหบริการ
เจาหนาที่รัฐ
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บริบท

ปจจัย
ผูใหบริการ
ผูใหบริการ

ขอเสนอ
การกํากับระบบการทําธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส
(E-Money System Regulation)
การวิเคราะหความผิดปกติของธุรกรรมตางๆ
(Transaction Monitoring Analysis)
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ผูรับผิดชอบ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
เจาหนาที่รัฐ /
ผูใหบริการ
เจาหนาที่รัฐ /
ผูใหบริการ
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12. แนวทางการศึกษาในอนาคต (Future Work)
การอบรมใหความรูแกผูปกครอง (Online Protection Training Course for Parents)
โดยเราสามารถนําแนวทางของ ITU ที่ไดเสนอเอาไวในหลายแนวทางมาปรับใชไดตามความเหมาะสม
ของสถานการณและบริบทของประเทศไทย โดยมีการจัดการอบรมใหแกผูปกครองเพื่อใหสามารถนําองค
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการปองกันการเขาถึงเว็บไซตหรือขอมูลที่ไมเหมาะสมในการใชงานอินเทอรเน็ต
แกเด็กและเยาวชน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.ประเด็นดานความปลอดภัย คือ การคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน
ตัวอยางเชน มีการกําหนดใหคอมพิวเตอรติดตั้งอยูในหองนั่งเลน หรือพื้นที่สวนกลางของบานที่ผูปกครอง
สามารถดูแลไดอยางทั่วถึง และการติดตั้งโปรแกรมในการปองกันไวรัสหรือปองกันการเขาถึงเว็บไซตที่ไม
เหมาะสม
2.กฎเกณฑในการใชงาน คือ การที่ผูปกครองสรางขอกําหนดในการอนุญาตใหเด็กและเยาวชนใชงาน
อินเทอรเน็ตตามความเหมาะสม
3.ความรูความเขาใจอุปกรณของผูปกครอง ในการดูแลและควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและ
เยาวชนใหไดมีประสิทธิภาพนั้น ผูปกครองควรทําความเขาใจในการใชงานอินเทอรเน็ต อุปกรณที่เกี่ยวของใน
การใชงานดวย ตลอดจนการศึกษาหาขอมูลเว็บไซตที่ไมเหมาะสมเพื่อจะไดเปนขอมูลในการเตรียมการรับมือ
และรูเทาทันสถานการณขาวสารที่ไมเหมาะสมตางๆ
4.การใหความรูบุตรหลาน เนื่องดวยหัวใจหลักของอินเทอรเน็ตที่ทําใหผูใชงานมีความสนใจตอเว็บไซต หรือ
ขอมูลใดๆนั้นก็คือ คอนเทนต หรือ เนื้อหาของบริการนั้นๆ ผูปกครองนั้นเมื่อมีความรูความเขาใจอุปกรณ
เว็บไซต และบริการอื่นๆที่เกี่ยวของแลวก็ควรใหคําแนะนํา และสอนบุตรหลานใหสามารถเขาใจในการใชงาน
อุปกรณ และการเลือกเสพสื่อคอนเทนตไดอยางเหมาะสม
5.การสื่อสาร นอกเหนือจากการใหความรูและคําแนะนําแกบุตรหลานเพื่อการใชงานอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสมแลวนั้น ผูปกครองควรใชวิธีการติดตอสื่อสารกับบุตรหลานโดยวิธีการแชรประสบการณของตัวเอง
ใหแกบุตรหลานเพื่อใหบุตรหลานมองเห็นภาพและมีความเขาใจมากขึ้น และยังเปนการลดความเสี่ยงในการ
อยากรูอยากเห็น อยากทดลองใชงานเองของบุตรหลานลงไดดวย
การใหความรูแกผูปกครองนี้นั้นเปรียบเหมือนเปนใบเบิกทางในการใหผูปกครองมีความรูและสามารถ
นําความรูเหลานั้นไปปลูกฝงแนวความคิดใหแกเด็กและเยาวชนในการรูเทาทัน และสามารถใชอินเทอรเน็ตให
เกิดประโยชนสูงสุดตามความเหมาะสมกอนที่บุตรหลานและเยาวชนจะออกไปเผชิญการรับรูขอมูลขาวสาร
ตางๆจากสังคมภายนอก ซึ่งดวยวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนยังตองการผูปกครองคอยใหคําแนะนําอยู เพราะ
ยังไมสามารถวิเคราะหหรือแยกแยะ และคัดกรองขอมูลขาวสารตางๆในการเลือกบริโภคได และที่กลาวมา
ทั้งหมดในประเด็นนี้นั้นจึงมีความสําคัญและเห็นสมควรใหมีการวางโครงการเอาไวเปนแนวทางในการศึกษา
ตอไปในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนในการปองกันการเขาถึงเว็บไซตและขอมูลที่ไมเหมาะสมในอินเทอรเน็ต
แกบุตรหลานตอไป
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การสรางเครือขายอินเทอรเน็ตสีขาว
โดยเริ่มนํารองในเครือขายของสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งสถานที่เหลานี้ เปนสถานที่ที่ควรจะ
หางไกล และปราศจากการพนันเหลานี้ ไมวาในอนาคตจะมีการทําใหการพนันออนไลนเปนสิ่งที่ถูกตองตาม
กฎหมายก็ตาม ซึ่งจําเปนตองอาศัยกลไกในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ในการทําความรวมมือกับสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือUniNet ซึ่งเปน
เครือขายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในการทดสอบกับฐานขอมูลBlack List ที่มีใชงานอยูในสวน
ของISP แตละราย ซึ่งจะตองเปนมาตรการเดียวกันกับที่ผูใหบริการภาคเอกชนถูกกํากับดูแลอยู อีกทั้งยัง
รวมถึงการเขาไปสนับสนุนในสวนของการดําเนินการปดกั้นหากสถานศึกษานั้น ๆ ยังไมมีความพรอมในสวนนี้
ซึ่งเปนการชวยเหลือ ซึ่งเปนการลงทุนจากสวนกลางของรัฐซึ่งสถานศึกษาแตละที่ไมจําเปนตองลงทุนเอง และ
จะเปนการลงทุนซ้ําซอนดังที่เปนอยูในหลาย ๆ ดาน ของการลงทุนในสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แหง
ในปจจุบันทางสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet นั้นไดมีการขยายการ
ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไปยังสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ อยางทั่วถึง ไมวาจะเปนการขยายให
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพรองรับการเชื่อมตอจากสถาบันการศึกษาที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน ใหสามารถเชื่อมตอ
เขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตผานมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ทั้งจากในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การปดกั้นโดยฐานขอมูลBlack List อัน
เดียวกัน ภายใตมาตรการเดียวกันนั้นจะสงผลใหเครือขายอินเทอรเน็ตที่UniNet ขยายไปยังสถาบันการศึกษา
ในทุกระดับ จะไดรับการปดกั้นในเวลาเดียวกันดวยเชนกัน การดําเนินการเชนนี้สามารถดําเนินการไดโดยไม
ตองแกไข หรือเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หรือประกาศใดๆ เพิ่มมากขึ้นนัก ซึ่งเมื่อมีการลงทุนเพื่อใชงานรวมกัน
ของหนวยงานสวนกลางภาครัฐแลว การขยายไปในสวนของ หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ นั้น ยอมสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองมีการลงทุนเพิ่มอีก แตเปนในสวนของนโยบายภาครัฐที่สามารถมอบหมายให
ดําเนินการใหครอบคลุมไปถึงสถานที่ของหนวยงานราชการทุกหนวยงาน อาทิเชน ในสํานักงานของหนวยงาน
ภาครัฐที่มีใหบริการการเชื่อมตอออกสูอินเทอรเน็ต ผูดูแลจะตองดําเนินการใหเปนเน็ตสีขาวที่จะไมเกี่ยวของ
กับเว็บการพนันออนไลนตาง ๆ รวมถึงเว็บที่มีเนื้อหาอันตรายตาง ๆ ทั้งหมด อีกสิ่งหนึ่งที่จําเปนตองพิจารณา
ดําเนินการในอนาคตนั้น อีกทั้งมีความจําเปนอยางมากคือ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหประชาชนสามารถ
เขาถึงการบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายโดยไมมีคาใชจาย หรือที่รูจักกันในชื่อ ICT Free WiFi แตในอีก
ดานหนึ่งคือ การปองกันอยางรอบดานกอนที่จะจัดสงนโยบายเหลานั้นไปยังประชาชน และหากนโยบายใด
หรือการดําเนินการใดที่ไดลงมือทําไปแลว ควรที่จะมีการนํากลับมาพิจารณาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ
กลาวคือ นโยบาย Free WiFi ที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรจะนํากลับพิจารณาใน
ประเด็นการปองกัน และปดกั้นดวย ฐานขอมูลBlack List ที่ไดดําเนินการกับเครือขายสถาบันการศึกษา และ
เครือขายของหนวยงานภาครัฐเชนกัน เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหอยูภายใตมาตรการเดียวกัน
อยางเปนรูปธรรม
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บทสรุปงานวิจัย
ผลกระทบของการพนันนั้นสงผลในวงกวางและสงปญหาในทุกระดับของชนชั้นในสังคมไทย ตั้งแตราก
หญาไปจนถึงคนที่มีฐานะร่ํารวย ถาตกเปนทาสของการพนันก็มักจะเกิดปญหาทีหลังตามมา และยิ่งในยุคของ
สังคมสื่อสารในปจจุบันที่เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาสงผลใหการพนันนั้นมีชองทางในการเขาถึงที่งายขึ้น
แกผูเลนพนันที่ตองการเขาหากิจกรรมพนันในรูปแบบออนไลนที่เพียงมีอุปกรณที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ได ก็ส ามารถเข า เล น ทุ กที่ และทุ กเวลาที่ ตองการ โดยในกิจ กรรมการพนัน ออนไลนที่จ ะเกิดขึ้น ไดนั้น ก็จ ะ
ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญอยู 3 สวนดวยกันคือ ผูใหบริการพนัน ผูรับบริการพนัน และการบริหาร
จัดการพนัน สําหรับในประเทศไทยนั้นการพนันคือเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และการพนันออนไลนก็ถูกตีความเปน
สิ่งที่ผิดกฎหมายเชนเดียวกัน โดยการพนันในบานเรานั้นแบงออกไดเปนทั้งหมด 5 รูปแบบดวยกันคือ การ
พนันประเภททายผลกีฬา การพนันประเภททายผลตัวเลข การพนันประเภท SMS เสี่ยงโชค การพนันประเภท
คาสิโน และการพนันประเภทอื่น ๆ โดยรูปแบบในการเขาถึงกิจกรรมพนันของทุกแบบที่กลาวมานั้นจะมีการ
เขาถึงกิจกรรมการพนันอยูดวยกัน 2 แบบคือ กิจกรรมการพนันประเภททายผลกีฬา ทายผลตัวเลข และ SMS
เสี่ยงโชค ซึ่งกิจกรรมพนันประเภทนี้นั้นผูเลนพนันจะสามารถเดินทางไปเขารวมเลนพนันเองหรือเลนผาน
นายหนารายยอยได แตสถานที่ที่เกิดกิจกรรมที่แทจริงอยูที่อื่น อีกแบบคือกิจกรรมพนันแบบคาสิโน ซึ่งผูเลน
พนันจะเขาหากิจกรรมพนันนี้โดยการไปยังสถานที่ที่ผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมเอาไวให และกิจกรรมพนันก็
เกิดขึ้นที่สถานที่เดียวกันนี้
ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยครั้งนี้นั้นทางทีมงานวิจัยไดมีแหลงขอมูลหลักในการคนควาอยู 3 แหลง
ดวยกันคือ 1.งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการตางๆของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติที่ไดรวมกับคณะนักวิจัย
ศึกษาในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 2.การจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการโดยไดรับเกียรติการเขา
รวมประชุมจากภาคสวนที่สําคัญตาง ๆ ดังนี้ ภาคสวนการกํากับดูแล ภาคสวนผูใหบริการ ภาคสวนประชา
สังคม และภาคสวนนักวิชาการ และ 3.การคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่น ๆ หลังจากนั้นทาง
คณะวิจัยจึงไดนําขอมูลมาวิเคราะห และทําการสังเคราะหออกแยกการนําเสนอเปนรายประเด็นตาง ๆ โดยได
ทําการวิเคราะหตอบริบทของประเทศไทยเชิงลึกออกมาเปนการวิเคราะหถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่
สงผลตอบริบทของประเทศไทยตอการจัดการปดกั้นชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลนของ
เด็กและเยาวชน จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาทางคณะวิจัยจึงไดมานําวิเคราะหตอและนําเสนอออกมาเปนแผน
Roadmap ต อ การจั ด การป ด กั้ น ช อ งทางสารสนเทศในการเข าถึ ง เว็ บ ไซต พ นัน ออนไลน โดยได นํ าเสนอ
มาตรการแยกพิจารณาเปนบริบทตาง ๆ 3 บริบทหลักดังนี้คือ บริบททางสังคม บริบททางกฎหมาย และบริบท
ทางเทคโนโลยี มีการนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอแยกเปนรายประเด็น ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ
แผน Roadmap ที่แบงออกเปนระยะตาง ๆ ดังนี้คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และก็ไดมีการ
วิเคราะหถึงผูรับผิดชอบหลักในแตละรายประเด็นวาใครควรจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดการดําเนินการในแต
ละมาตรการที่นําเสนอ
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ซึ่งจากขอมูลดังกลาวที่นําเสนอไปขางตนนั้นจะทําใหทราบถึงขอสรุปในการปดกั้นชองทางสารสนเทศ
ในการเขาถึงกิจกรรมพนันออนไลนแกเด็กและเยาวชน โดยมีหลายประเด็นที่สามารถนํามาพิจารณาเพื่อนํามา
ปรั บใชไดทันที นอกเหนื อจากนี้ ทางที มงานวิจัย เองก็ไดวิเคราะหถึงแนวทางการศึกษาที่ส มควรไดรับการ
พิจารณาตอในอนาคตเพื่อใหไดทราบถึงแนวทางที่สมควรแกการศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอบริบทประเทศไทย
โดยเฉพาะแกเด็กและเยาวชนตอไปในหัวขอ แนวทางการศึกษาในอนาคตดวย
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