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รายงานการประชุมวชิาการ 

เรื่อง แนวทางการจัดการปองกันและปดกั้นชองทาง 
การเขาถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผานชองทางออนไลนและส่ือสมัยใหม 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.  

ณ หองดินแดง  โรงแรมปร๊ินสต้ัน กรุงเทพฯ 

จัดโดย   

         
                        

 

 การประชุมวิชาการเร่ือง “แนวทางการจัดการปองกันและปดกั้นชองทางการเขาถึงการพนันของ

เด็กและเยาวชนผานชองทางออนไลนและส่ือสมัยใหม” ในคร้ังนี้ จัดข้ึนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ซึ่ง

ไดรับความรวมมือจากตัวแทนหลายภาคสวน ซึ่งมีทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชา

สังคม รวมมีผูเขารวมเสวนาทั้งส้ิน 27 คน (รายช่ือตามเอกสารแนบทาย) 

การประชุมไดเร่ิมข้ึนในเวลา 13.30 น. โดยมีนายแพทยประวิทย  ล่ีสถาพรวงศา เปนประธาน 

กลาวตอนรับผูเขารวม และกลาวถึงเปาหมายในการประชุมคร้ังนี้วา เปนไปเพื่อการขับเคลื่อนไมใหเยาวชน

ตกเปนเหย่ือการพนันของส่ือออนไลน รวมทั้งรวมกันหาวิธีการทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อ

รวบรวมองคความรูทางกฎหมายและเทคนิควิธีการของภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานการส่ือสาร 

เทคโนโลยี การพัฒนาสังคม และการศึกษา เพื่อกําหนดประเด็นในการทํางาน  

โดยมี นายพงศธร จันทรัศมี ผูจัดการศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะสุขเพื่อลดปญหาจากการพนัน 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ เปนผูดําเนินรายการ หลังจากนั้นจึงไดมีการแนะนําตัวผูเขารวม และช้ีแจง

วัตถุประสงคของการประชุม คือ 
 

1. เพื่อนําเสนอแนวทางในการจัดการชองทางการเขาถึงการพนันผานชองทางออนไลน และส่ือ
สมัยใหม   

2. เพื่อแลกเปล่ียนขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอการพัฒนามาตรการปองกัน และควบคุมการ

พนันผานชองทางออนไลนและส่ือสมัยใหม มาตรการที่ควรดําเนินการทั้งในระยะส้ัน ระยะ

กลาง และระยะยาว  
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พรอมกันนี้ นายพงศธร จันทรัศมี ยังไดอธิบายที่มาและเนื้อหาของการประชุม สรุปไดดังนี้ 

- ที่มาของการจัดประชุม มีเปาหมายหลักเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากปจจัยเส่ียงเร่ืองการ

พนัน ที่ตองใชการพัฒนาองคความรู การเชื่อมประสานจากหลายภาคสวนตางๆ ขับเคลื่อน

นโยบายภาคประชาสังคม มีการพัฒนาระบบและกลไกควบคุม ปองการการขยายตัวชองทาง

ออนไลนที่เร่ิมรุนแรงข้ึน การปองกันและควบคุมพนันออนไลน 

- ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย 

• พัฒนาประสิทธิภาพในระบบเฝาระวัง  ปดกั้น และบังคับใชกฎหมาย ในการควบคุม

พนันออนไลน ซึ่งพบวา เร่ืองการจัดการการพนันของไทยมีการพูดถึงทุกกระทรวงท่ี

เกี่ยวของ ยกตัวอยางในชวงบอลโลกที่ผานมา กสทช. มีมาตรการทําหนังสือถึง

ผูประกอบการใหระมัดระวังเร่ืองการพนัน หรือกระทรวงวัฒนธรรมที่มีการทํา

โครงการรานเกมสีขาว กลาวคือ ทุกกระทรวงไดดําเนินการภายใตบริบทของตนเอง 

แตยังขาดการเช่ือมประสานควบคุมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• มาตรการดานกฎหมายในการควบคุมชองทางดานการเงินในการเลนพนันออนไลน 

จะแกกฎหมายตรงไหนใหชัดเจน ไมวาจะเปน พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร พรบ.การ

พนัน หรือ พรบ.ตัวอ่ืนๆที่มีการกลาวถึงเร่ืองการพนัน โดยอาจตองพูดคุยหามาตรการ 

เพื่อใหเกิดการปองกันจากเยาวชนเปนหลัก 

- แนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวยความรวมมือระหวางภาควิชาการ ภาคนโยบาย ภาค

ผูประกอบการ และภาคีเครือขาย ภายใตแนวทางดังนี้ 

• ขอเสนอนโยบาย / มาตรการ 

• การสื่อสารสาธารณะ เพื่อการเรียนรู 

• จริยธรรม และ จรรยาบรรณ  

• การพัฒนาระบบเฝาระวัง 

- สถานการณการพนัน ขอมูลจาก ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

• การสํารวจสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย 2556 

พบวามีการเลนพนัน ในรอบปที่ผานมา 76.47%  

• ขอมูลจากการสํารวจประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ประเภทการพนันที่เลน 5 อันดับ

แรก ไดแก หวยใตดิน สลากกินแบง ไพ พนันบอล และประเภทวัวชน ตีไก ปลากัด 

ไฮโล กําถั่ว 
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• ประเภทการพนันที่เลนคร้ังแรก 5 อันดับแรก ไดแก ไพ หวยใตดิน สลากกินแบง พนัน

ฟุตบอล ไฮโล 

• เหตุผลที่ไมเลนการพนัน คือ ไมชอบ  48 % เสียเวลา เสียเงิน  21 % เปนส่ิงผิด

กฎหมาย  20 % กลัวถูกจับ  6 % และพอแมหาม 4 %  

- ยกตัวอยางผลการศึกษาจาก โครงการการศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการ

พนันในประเทศไทย: กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดทําการสํารวจนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีทั่วประเทศ ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2555 จํานวนตัวอยางทั้งส้ิน 2,000 ตัวอยาง จาก

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  และมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา 

• การเลนพนันฟุตบอลในป 2556 ประมาณ 104,000 คน วงเงินแทงพนันเฉลี่ย 36,000 

บาทตอคน 

• ชองทางการเลน ผานเจามือรับแทง 75% เลนกันเองกับเพื่อน 47% ผานเว็บไซต 31% 

• ชองทางการรับขอมูลขาวสาร ส่ือออนไลน 83% ส่ือโทรทัศน 34% ส่ือส่ิงพิมพ 31% 

- ยัวตัวอยางการคนหาคําวา “แทงบอลออนไลน” ผาน เว็บไซด google จะพบชองทางการ

เขาถึงอยางเปดเผยผานทางหนาเว็บไซด 

- สรุปการประชุมพัฒนายุทธศาสตรการจัดการพนันออนไลนที่ผานมา 

• คร้ังที่ 1/2557 (26 พฤษภาคม 2557) จัดทําขอเสนอในมาตรการในการควบคุมการ

พนันผานชองทางออนไลน ในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก  2014 ซึ่งมีขอเสนอที่สําคัญ  

1) กลไกการเฝาระวัง 2) มาตรการในสถาบันศึกษา 3) มาตรการการปดกั้น และ 4) 

มาตรการดานการควบคุมการเงิน 

• คร้ังที่ 2/2557 (30 มิถุนายน 2557 ) วิธีการและเคร่ืองมือในควบคุมพนันออนไลน  

ไดแก 1) ระบบการเฝาระวังและรับแจงเวป ของ Thai-hotline 2) ระบบซอฟทแวร

พิทักษ เพื่อปดกั้นเวปไซตที่ไมเหมาะสม และ 3) ขอจํากัดของการดําเนินการปดกั้น 

ดานกฎหมาย , อัตรากําลัง , การประสานงานหนวยงาน , ทรัพยากร  

• คร้ังที่ 3/2557 (1  กันยายน 2557) ผลการดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และปดกั้นชอง

ทางการพนันออนไลน  ในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก 2014  

- แนวทางการพัฒนาขอเสนอนโยบายเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน  

• ผูเลน ระบบเฝาระวังสภาพแวดลอม การพัฒนาทักษะเทาทันส่ือในเด็ก ทักษะของพอ

แมผูปกครอง   

• ส่ือ ระบบเฝาระวังส่ือ การกํากับกันเองของผูประกอบการส่ือ 
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• ชองทางออนไลน ระบบเฝาระวังชองทางออนไลน มาตรการปดกั้น website ผาน

สถานศึกษา รานเกมส  เครือขายอินเตอรเน็ต เคร่ืองมือสนับสนุนการปดกั้น การ

กํากับผูใหบริการโทรคมนาคม ไดแก เงื่อนไขใบอนุญาต  self regulator รวมทั้งมี

มาตรการดานการควบคุมชองทางดานการเงิน 

• เจามือ  ระบบตรวจจับและปราบปรามการพนัน และมาตรการการจัดการการฟอกเงิน 

- บทบาทของการควบคุมการพนันทายผลฟุตบอล ในชวงฟุตบอลโลก 2014 

• ผูเลน  

 การสํารวจสถานการณ เปนบทบาทของศูนยศึกษาปญหาการพนัน 

 รณรงคสรางความตระหนัก เปนบทบาทของเครือขายรณรงคหยุดพนัน 

• ส่ือ 

 การเฝาระวัง เปนบทบาทของ Media Monitor 

 การประสานความรวมมือกับส่ือ เปนบทบาทของ กสทช. 

• ชองทางออนไลน 

 ระบบเฝาระวังชองทางออนไลน เปนบทบาทของ มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวม

พัฒนาไทย 

 มาตรการปดกั้น website เปนบทบาทของ กระทรวง ICT 

 การประสานความรวมมือผูประกอบการ เปนบทบาทของ กสทช. 

• เจามือ  

 ระบบการติดตามสถานการณ เปนบทบาทของ ศูนยปองกันและปราบปราม

การลีดลอบเลนการพนันทายผลเทศกาลบอลโลก 

 ระบบตรวจจับและปราบปรามการพนัน เปนบทบาทของ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

 มาตรการจัดการการฟอกเงิน เปนบทบาทของ สํานักงาน ปปง. 

- การปรับปรุงขอจํากัดกฏหมาย 

• พรบ.พนัน 2478 

• พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 2550 

• พรบ.คุมครองเด็กแหงชาติ 2546  

• พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯ 

• พรบ. หอพัก พ.ศ. 2558  

• พรบ.ภาพยนตรและวิดิทัศน  พ.ศ.2551 
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• อางประกาศ/ฉ 
 
 
การนําเสนองานวิชาการ 

1. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรแนวทางการจัดการชองทางการเขาถึงการพนันของเด็กและ
เยาวชนผานชองทางออนไลนและสื่อสมัยใหม 

โดย ผศ.ดร.จิรศิลป จยาวรรณ ศูนยศึกษาดานการสื่อสารและบริการครบวงจร สํานักวิจัยและ

บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สรุปการนําเสนอได 

ดังนี้ 

- วัตถุประสงค  

• เพื่อนําเสนอผลการสังเคราะหองคความรู สถานการณ และมาตรการในการปองกัน

และควบคุมชองทางออนไลนและส่ือสมัยใหมในการเขาถึงการพนันของเด็กและ

เยาวชน  

• เพื่อนําขอมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากดานตางๆ ไป

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดทํายุทธศาสตรในการปองกันและควบคุม

ชองทางการเขาถึงการพนันออนไลนและส่ือสมัยใหมใหมีความสมบูรณ ครบถวน 

และถูกตองมากข้ึน 

- Research Framework  

• รวบรวมงานวิจัยหลายๆงานวิจัย ขอเสนอแนะในเวทีตางๆ มาเปรียบเทียบกับบาง

กรณีศึกษาในตางประเทศ  

• จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห และ

รวบรวมกับผลสังเคราะหเอกสารงานวิจัย โดยผูทรงคุณวุฒิแบงเปน 

 Operator  (Telecommunication Broadcast Contents ) 

 Regulator (NBTC Police) 

 Specialists (Telecommunication Law)  

 Social Workers  (NGO Foundation) 

• จากนั้นนําขอเสนอมาผนวกกัน และพยายามทําใหเห็นวาอะไรเปนแนวทางระยะส้ัน 

ระยะกลาง และระยะยาว จนกลายเปน Roadmap ที่มีความถูกตองสมบูรณครบถวน 

- นําเสนอยุคของเทคโนโลยีกับการพนันออนไลน 

• “ยุคแรกเร่ิม” การดําเนินกิจกรรมพนัน ไมมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี  
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 การพนันแบบคาสิโน Players → Gambling Activity → Gambling 

Operator 

 การพนันแบบทายลกีฬา และทายผลตัวเลข Players → (Sub agent) → 

Gambling Activity → Gambling Operator 

โดยในยุคนี้ มีขอสังเกตท่ีวา ความแตกตางทางดานกฎหมาย อาจมีการ

พิจารณามาจากในยุคแรก การบังคับใชกับผูเลนจึงแปรแปล่ียนไป ส่ิงนี้คือปญหาที่

ตองพิจารณวา ควรทําอยางไรตอไป 

• “ยุคที่ 2” เร่ิมมีการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมพนันออนไลน มีเร่ืองการพยากรณ 

และมีเซียนพนัน เขามาในยุคนี้ 

• “ยุคที่ 3” รูปแบบของเทคโยโลยีดานการส่ือสารและโทรคมนาคมในยุคที่สามนี้ ทําให

การดําเนินกิจกรรมการพนันมีความสะดวกมากข้ึน โดยไดนําเอาความกาวหนานี้ไป

ประยุกตใชงาน รวมถึงการนําไปทดแทนมนุษยในการดําเนินกิจกรรมการพนันได

อยางสมบรูณ เต็มรูปแบบ “any when any where”  

- Online Gambling Diagram 

• Media ไดแก Satellite, Social Medial, Newspaper, TV, Radio 

• Contents ซึ่งมากจาก Content Provider (Content Maker + Content Auditor) 

• Online Gambling หรือทุกอยางที่เขาถึงอินเทอรเน็ตได  

• Financial Activity ทุกอยางสมบูรณแบบโดยที่ผูเลนไมจําเปนตองไปสถานท่ี (ผาน E-

money) 

- ICT Channel Control Plan 

• Player / User Authentication : Age screening , Content screening (การกําหนด

อายุ การกําหนดการใชงานของอุปกรณ) 

• ISP / Mobile Network Operator : Monitoring , Content Filtering , Web Blocking 

เชน AIS TOT DTAC ดูกราฟฟค ขอมูลที่เช่ือมตอผานในอุปกรณ ซึ่งมีขอจํากัดคือ ผู

ใหบริการตองทําพรอมๆกัน ทําอยางไรใหทุกเครือขายไดขอมูลการ Block พรอมกัน 

• Device : Protection SW , screening 

• Gateway : Filtering , Blocking สัญญาณจะออกที่จุดๆเดียว โดยในไทยจะมี

ประมาณ 7-8 Line ที่มีขอมูลส่ือสารออกตาประเทศ ซึ่งหากมีการกรองขอมูลกอน จะ

มีผลกระทบตอการใช Internet ภายในประเทศ ทําใหการเชื่อมตอชาลง 
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- Stakeholder for Roadmap ไดแก ฝายกฎหมาย สังคม และผูประกอบการ ที่จะชวยเร่ือง

สินคาและบริการ ภายใตการเขาถึงเทคโนโลยี  

- แนวทางดานเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศที่นําเสนอ 

• Active Black List Websites for Operator (Website Screening) 

• White List Network package for children 

• Contents Filtering and Censorship 

• Log File keeping solution 

• E-Money system regulation 

- Roadmap in each stage หรือแนวทางการสกัดกั้นการเขาถึงชองทางการพนัน ไดแก 

• อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Device) โดยทั้งสองแนวทางนี้ เปนแนวทางในระยะ

ส้ัน คือ 

 การใหความรูการใชงานอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมแก

ผูปกครอง 

 การเลือกอุแกรณการเช่ือมตออินเทอรเน็ตที่เหมาะสมแกวัย และความ

รับผิดชอบ แกผูปกครอง 

• สถานที่ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Place) 

• ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคล่ือนที่ (ISP & Mobile Service Operator) 

 ระยะส้ัน คือ การปดกั้นระดับ IP address (เชิงเทคนิค) การปดกั้นโดยใช

วิธีการกรองของ DNS การปดกั้นโดยการกรองช่ือของเว็บไซดซึ่งเกี่ยวกับผู

ใหบริการและเจาหนาที่รัฐ 

 ระยะกลาง คือ การปดกั้นโดยการกรองระดับ Packet การบริหารจัดการ

เนื้อหาขอมูล การอัพเดตฐานขอมูลเว็บไซตแบล็คลิสต การจัดเก็บ Log Files 

โดยเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับผูใหบริการและเจาหนาที่รัฐ 

 ระยะยาว คือ การทําขอตกลงขอความรวมมือกับเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้น 

สวนมากจะเปนในตางประเทศโดยเปนเร่ืองของเจาหนาที่รัฐ การกํากับระบบ

การทําธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money)  และการวิเคราะหความ

ผิดปกติของธุรกรรมตางๆ ซึ่งเปนเร่ืองของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ โดย

ถาสามารถตัดหรือกรองได จะชวยเร่ืองของการเลนพนันออนไลนไดมาก ทั้งนี้

มีเคร่ืองมือที่สามารถชวยวิเคราะหได แตตามมาดวยเร่ืองของคาใชจายที่สูง

ตาม ตองอาศัยความรวมมือจากผูใหบริการและเจาหนาที่รัฐ 
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• อินเทอรเน็ตเกตเวย (Gateway) 

 ระยะกลาง จัดต้ังหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ (Center of Command) 

และออกกฏหมายบังคับใชรานอินเทอรเน็ต ใหมีการปดกั้นรายช่ือเว็บไซต

ตามที่เจาหนาที่กําหนด  

 ระยะยาว ปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- สรุปขอเสนอแนวทางที่ควรดําเนินการ แบงเปน  

 

 

 
บริบท ปจจัย ขอเสนอ ผูรับผิดชอบ ระยะ

ส้ัน 
ระยะ
กลาง 

ระยะ
ยาว 

 

 

 

 

 

สังคม 

อุปกรณ 

 

 

 

สถานท่ี 

- การใหความรูการใชงานอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตอยาง

เหมาะสม 

- การเลือกอุปกรณการเช่ือมตออินเทอรเน็ตที่เหมาะสมแก

วัย และความรับผิดชอบ 

- การใหความรูเร่ืองสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตที่เหมาะสม 

- การกําหนดสถานท่ีใหบุตรหลานใชงานอินเทอรเน็ตที่

เหมาะสม อยูในสถานท่ีที่ควบคุมดูแลได 

- จัดโครงการนํารองอินเทอรเน็ตสีขาวในโรงเรียน 

- ใหความรูโทษของการพนัน โดยเฉพาะการพนันออนไลน

ในสถาบันการศึกษา 

- ปลูกฝงจิตสํานึกใหรูเทาทันสถานการณ และโทษจากการ

เลนการพนันออนไลนในสถาบันการศึกษา 

ผูปกครอง 

 

ผูปกครอง 

 

ผูปกครอง 

ผูปกครอง 

 

ครู/อาจารย 

ครู/อาจารย 

 

ครู/อาจารย 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
✓ 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

กฎหมาย 

 

ผูใหบริการ 

 

 

 

ผูใหบริการ/

อินเทอรเน็ต

เกตเวย 

- ออกกฎหมายบังคับใชแกรานอินเทอรเน็ต หรือรานเกมสให

มีการปดก้ันรายช่ือเว็บไซตตามท่ีเจาหนาท่ีแจง 

- จัดต้ังหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง (Center of 

Command) 

- ปรับแกขอกฎหมายที่เก่ียวของ เชน พรบ.การพนัน พ.ศ.

2478 และ พรบ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

ภาครัฐ 

 

ภาครัฐ 

 

ภาครัฐ 

 ✓ 
 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

อุปกรณ/

สถานท่ี 

 

ผูใหบริการ 

- ติดต้ังโปรแกรมหรือซอฟตแวร (Software) ที่สามารถกรอง

การเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสมตางๆไดตามลิสตของ ITU 

 - การปดก้ันระดับ IP address (IP address blocking) 

- การปดก้ันโดยใชวิธีการกรองของ DNS (DNS filtering 

ผูปกครอง/  ครู/

อาจารย 

ผูใหบริการ 

 

✓ 
 

✓ 
✓ 
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เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and redirection) 

- การปดก้ันโดยการกรองชื่อของเว็บไซต (URL filtering) 

- การปดก้ันโดยการกรองระดับ Packet  

- การบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล  

- การอัพเดตฐานขอมูลเว็บไซตแบล็คลิสตของผูใหบริการ 

- การจัดเก็บ Log File  

- การทําขอตกลงขอความรวมมือกัยเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้น 

- การกํากับระบบการทําธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส 

- การวิเคราะหความผิดปกติของธุรกรรมตางๆ  

 

 

 

เจาหนาท่ีรัฐ/   

ผูใหบริการ 

 

✓ 

 

 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 

 

 

 

 

 

✓ 
✓ 
✓ 

 
2. การสรางภาพมายาของนักพนันออนไลน 
โดย ดร.สุระชัย ชูผกา คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง สรุปประเด็นได ดังนี้ 

- นําเสนอขอคนพบ งานวิจัยโดยใชวิธีการศึกษา/วิธีวิทยา แบบ Post modernism วิเคราะห 

เนื้อความ (Textual Analysis) จาก 5 เว็บไซต (top five)  ใน Google สัมภาษณนักพนัน

ออนไลน 12 คน ทั้งหนาเกาและใหม  

- ผลการวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาการนําเสนอของเว็บไซดพนัน พบวา 

• Simplify บอกลําดับวิธีการไมเกิน 3-4 ข้ันตอน ในการเขารวม ใชภาษาส่ือสารที่มีแต

ได “สมัครแลวได....เลนเสียก็ไดคืน....” กลบเกล่ือนความยุงยากซับซอน สราง

ภาวะการมองขามเมื่อถึงสวนสําคัญ เมื่อมีรายละเอียด ยกตัวอยาง การยอมรับ

ขอตกลงในการเลน ที่มีรายละเอียดมากจนผูเลนมองขามที่จะอาน 

• Stimulation ดวยภาพ แสง สี ตัววิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เพื่อสรางความหลากหลาย 

เหมือนมีใหเลือกมากมาย สรางความนาสนใจในผลประโยชนตอบแทนเม่ือเขาพวก 

ตอกยํ้าเรงใหตัดสินใจแบบเสรีมีทางเลือก เกิดภาวะเขาวงกต กระตุนใหเลอืก 

• Symbol แหงความสุขที่เหนือกวาความเปนบอนทั้งที่เปนบอน ผูหญิงและเงินตรา 

ภาพผูคนมากมายดูดีมีระดับ ผูคนหอมลอมใหการยอมรับ รอยย้ิมพร้ิมใจ 

• Surround แวดลอมดวยความรูสึกมีอยูจริง ทั้งๆ ที่ไมมีอยูจริง นําเสนอภาพตัวแทนที่

สรางความรูสึกมีอยูจริง เชน อาคารสถานที่ สภาพในบอน รานอาหาร ผูคนตัวจริง 

(แตไมเสียงจริง)  

• Sign สรางความนาเช่ือถือ ถูกกฎหมายใหไววางใจทั้งๆ ที่ไมเกี่ยวของ เชน ตรา

สัญลักษณธนาคารตางๆ ธงชาติอังกฤษ กัมพูชา ไทย จีน ผูคนใสสูทผูกไท ชุดสากล  
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• Simulation สรางภาพลวงตาที่นาสนุกแทนภาพลักษณบอน เชน สรางดวยภาษา

อักษรพาฝนถึงfantasy ภาพกราฟฟคการตูน แอนนิเมช่ัน แทนภาวะนากลัวของพนัน 

ไมใชเลนพนันออนไลน แตเลนเกมออนไลน 

• Sound of reality สรางเสียงใหความคิดคํานึงถึงพนัน เชน ใชhotline ตัวจริงเสียงจริง

สรางเสียงนํารอง ใชเสียงพากษประกอบบอกบทใหกระทําการตัดสินใจ ใชภาษา

อักษรกระตุนเกิดเสียงตอในความคิดคํานึง หรืแ “ขณะน้ีทานกําลังเสีย-ได....” 

• Hyper reality ส่ือสารสรางความรูสึกไดเปรียบ เชน สรางภาวะใหเห็นจริงยิ่งกวา

สภาพจริงในบอนทั้งอัตราตอรอง สภาพถายทอดสด แนวโนมสัดสวนการเลน สราง

ภาวะออนดอยใหเจามือ นําเสนอตัวบุคคลออนหัดอายุนอย เปนผูหญิง ไมมีอารมณ

ความรูสึก ใชถอยคําแสดงวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ใหผลตอบแทนมากที่สุด เว็บพนัน

ใหญที่สุด จายดีที่สุด แตไมรูเทาไร หรือเมื่อเทียบกับใคร  

- ผลการวิเคราะหกรอบคิดผูเปดรับเว็บไซดพนัน 

• รูสึกถึงความเกม สนุก นาสนใจ เลนไปดวยความชอบธรรม ไมใชพนัน 

 “ รูสึกวานาลองเลน. สีสันมันชวนใหลอง 

 “ดูแลวก็เหมือนเกมในคอมนั้นแหละ นาสน... 

 “ดีนะมีเกมใหเลือกเยอะที่เดียว เกมบาคารา เกมรูเลท เกมเสือมังกร....  

• รับรูความสดจริงยิ่งชื่นชอบ Real time กลายเปนแรงกระตุนใหเขาหาตลอดเวลา 

 “มันออนไลนนะ เห็นจริง ตามไดจริง วางเมื่อไรก็โดดใสไมตองรอ” 

 “สะดวก งาย ไมไดจํากัดเวลา อยูที่เราเลือกเลน” 

 “เลนผานเว็บมันมีสวนของ ไลฟ คือเลนสดไดตลอด อัตราตอรองเปล่ียน

ตลอดมันสกวา” 

 “แทงเว็บมันทําใหไดเสียมากข้ึน เราทับไดถาเห็นโอกาส ถาเห็นถาไมดีออก

ตัวได” 

• รูสึกงายและมีเสรีเลือกได (Freedom of Choices) สุดทายถูกลอมบังคับเลือก 

 “ เลนงายไมซับซอน มีอธิบายหมดไมตองถามใครเลย” 

 “เรามีทางเลือกมากข้ึนเลนที่ไดหลายเกม แคคลิกๆเอา” 

 “เลนเผ่ือไว แปะแทงไวนิดหนอย ๆ ระหวางรอ” 

 “เลือกไดหมดดีตรงนี้ เลือกแบบแทงมากแทงนอย ไดมากไดนอย” 

 “มันไดเงินงาย ไมกี่นาทีไดแระ เลนที่ไหนตรงไหนก็ได ทั้งคอมฯทั้งมือถือ  

• รูสึกถึงความมีสติ คุมไดจนเลนไมหยุด สุดทายคุมไมได 
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 “คิดวาสูมันไดนะ มันอยูที่เรา ตองมีสติ 

 “แตเรามีลิมิต เราคิดวาจะแคนี้ก็พอ 

 “บางทีไดหารอยเจ็ดรอยเราเลิก” 

 .....บางทีก็เสียเยอะเหมือนกัน แตยังไมเลิกเพราะยังไมสุดตัวจริงๆ  

 “พอหมุนไมทัน ก็ยังคิดอยากมีทุน อยากแกมือ ยังไมอยากเลิก แตมันหมด”  

• ถูกทาํใหรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน (The otherness) แลวไดเปรียบกวา  

 “ถาเปนเมมเบอร ก็ไดวงเงินเพิ่มอีก ไดสวนลดดวย” 

 “ถาเลนไดเสียเยอะหลักแสน เขาก็จะอัพเราใหเปนวีไอพี พรีเมี่ยม ก็จะไดอีก

ส่ีหาเปอรเซนต”  

 “คุณโอนไปแสนนึง ก็ไดแคแสนนึง แตถาคุณรูจักกันแลว เขาก็จะใหเครดิต

กอน วางใจกันเหมือนคนไดเสียกันแลว”  

ประโยคเหลานี้คือส่ิงที่ยกมาเปรียบเปรยเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความคิดที่แนบ

แนนกับการพนันออนไลนมาก 

• รับรูถึงความนาเชื่อถือ ชวยยืนยัน ชวยแกตางวาไมมีทางโกง  หลายคนเปรียบเทียบ

เหมือนกับธุรกิจการเงินทั่วไป ผูเลนจะเปรียบเทียบพนันออนไลนเปนส่ิงตางๆในทางที่

ดี 

 “เคาไมโกงคุณหรอกไอเงินแคนี้ เคาเลนกับคนอื่นต้ังเทาไร” ในความคิดของผู

เลนจะเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ทั้งที่ไมรูวา “คนอ่ืน” คือใคร 

 “เหมือนซื้อของทางอีเบย มันก็หลักการเดียวกัน เคาไมมาเสียชื่อหรอก” 

 “เลนไปก็ถือเปนการลงทุน แตมันไดรีเทรินเร็วกกวา 

 “มันแคแสนสองแสน แชไวหลายวัน ก็เหมือนฝากธนาคาร”  

• รับรูและจิตนาการถึงเสียงสวนใหญใครๆก็เลน และใชตํารวจอางอิงสรางความไมผิด 

 “มันเปนที่แพรหลายของทุกคน ทั้งผูใหญ หรือเด็กก็เลนกัน มันเปนเร่ืองปกติ

ไปแลว” 

 ตํารวจก็เลน ใครไมเลนบางละ มันก็เลนกันหมด” 

 “จะวาผิดมันก็ผิด แตไมเห็นมีใครจะจับจริงเลย” 

 “ตํารวจมันก็ทําอะไรไมไดอยูแลว เคาไมมาแกะรอยอะไรขนาดน้ันหรอก” 

 “เคาเปดในเขมร ตํารวจก็ไมมีอํานาจ ไดแคบล็อคในบานเทานั้น” 

 “มันมีทั่วโลก มันเกรอแลว......” 
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คําพูดเหลานี้ เปนส่ิงที่แสดงวา ผูเลนจินตนาการถึงเสียงสวนใหญซึ่งไมมีอยูจริง 

เพราะถูกกระตุนมาจากเว็บที่ส่ือสารต้ังแตตนแลววา “ใครๆก็เลน” เชน มีภาพผูคน

มากมาย จํานวนคนที่เลน 

- กรอบจินตนาการในความคิดคํานึงของผูเปดรับเว็บพนัน “ใครๆก็เลน ไมใชการพนัน” แฝงไว

ตามนี้ 

• จินตนาการแหงความสุข สนุกในการเลนพนัน (Play) ไมใชการพนัน (Gambler) 

• จินตนาการแหงผลไดผลตอบแทนไมรูจบ (Return) การเลนในบอนยังไมมีหนา

กลับไปเลนตอไดหากแพ แตถาแพในเว็บยังหาทางกลับไปเลนได โดยที่โปรแกรม

เหลานี้ยังคงมีอยู 

• จินตนาการแหงความไดเปรียบ และเหนือกวา (Advantage)  

• จินตนาการแหงความชอบธรรมในความธรรมดา (Generalizations) ผูเลนมองวา 

เพราะมีอยูทั่วไป ถาผิดและไมดีจริง ทําไมถึงยังมีอยูในเว็บได ทําไมตํารวจไมจับ 

ทําไมไมบล็อค 

 

- อุดมการณครอบงํานําภาพมายาพนันออนไลน 4 ประการ ไดแก 

• อุดมการณทุนนิยมเสรี ที่กระตุนใหเรามีเสรี ยิ่งมีเสรีภาพ มีทางเลือกมาก ส่ิงนั้นคือส่ิง

ที่ดี  

• อุดมการณชนชั้น คือ ความตองเขาพวก ความมีสิทธิพิเศษ “เว็บนี้มีรอไวใหคุณ” 

• อุดมการณอินเตอรเน็ต คือ ความรวดเร็ว สามารถเลนไดทุกที่ ทุกเวลา อยูคนเดียวก็

สามารถเลนได  

• อุดมการณประชาธิปไตยเสียงขางมากแฝงอยู คือ ถูกหรือผิดไมรู แตคนสวนใหญเลน 

ไมเดือดรอนใคร เสียงสวนใหญถูกเสมอ มารองรับและขับเคล่ือน คนสวนใหญรอด

ยาก หากเขาไปสัมผัสและทดลองเลน 

ซึ่งลักษณะความคิด จินตนาการแบบนี้ จะไมเกิดข้ึนเฉพาะกับผูเลนที่ 12 คนที่สอบถาม 

แตอาจเกิดข้ึนไดกับคนทุกคน หากไดเลนพนันนออนไลน เพราะวาเราอยูในสังคมที่มีอุดมการณ

ครอบงํา 

- ขอเสนอแนะ  

• กสทช. ตองเรงสงเสริมทุกสถาบัน องคกร หนวยงาน ติดต้ังระบบปฏิบัติการปองกัน

การเขาถึงเว็บพนัน เพื่อการสื่อสารสาธารณะ banding พนันออนไลน หรือทําเพื่อ
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ส่ือสารสาธารณะใหรูวา การพนันออนไลนมันผิดและไมดี โดยไมตองติดต้ังจริงก็ได 

แคสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดต้ัง กสทช. ตองเขามามี action บทบาทนี้ 

• ทุกโครงขายใหบริการอินเตอรเน็ต ตองกําหนด code of conduct แสดงความ

รับผิดชอบผิดตอการเผยแพร การใหบริการ และการใชบริการพนันออนไลน เพื่อสราง

การมีสวนรวมรับผิดชอบของผูใหบริการโครงขายทั้งหลาย และจํากัดวงอุดมการณ

อินเตอรเน็ตที่บิดเบือน อินเตอรเน็ตมีเพื่อสรางสรรคสังคม นําไปสู Productivity และ

การพัฒนา มิใชการนําไปสูอุดมการณการเลนพนันอยางเสรี 

• หนวยตํารวจท่ีเกี่ยวของตองจับโชว เพื่อส่ือสารสรางความผิดกฎหมายที่เปนรูปธรรม

ใหเว็บพนัน เพื่อสราง Benchmarking ส่ือสารความผิดในความคิด อาจจับคนเลน 

เพื่อใหเปนตัวอยาง “หากคุณเลน ทุกที ทุกเวลา ที่ไหนก็ตาม มีความผิด” เปนการ

สราง awareness ที่ชัดเจนที่สุด เร็วที่สุด และเร็วที่สุด ในภาวะที่โลกไซเบอรนี้

เคล่ือนไหว  

• ธนาคารเจาของตราสัญลักษณ ตองแจงความเอาผิดผูนําเคร่ืองหมายธนาคารไปใช

ส่ือสารเพื่อการเลนพนัน ยกตัวอยางเชนเดียวกับดาราหญิงที่โดนนําภาพไปติดที่

สถานอาบอบนวดในตางประเทศ แจงความเอาผิดใหมีการดําเนินคดี เชนเดียวกับที่

ธนาคารทั้งหลายตองไมยินยอมใหตราสัญลักษณของตนไปอยูในเว็บพนันออนไลน 

ตองมีการเรียกรองใหธนาคารไมยินยอม เพราะเทากับวาเปนการสรางความนาเชื่อให

เว็บพนันเหลานั้น เพื่อลดทอนความสามารถในการสื่อสารสัญลักษณของเว็บพนัน 

• กฎหมายตองระบุโทษการเผยแพรการเลนพนันในแงของการส่ือสาร เชน การแสดง

อุปกรณ/สัญลักษณการพนันในที่สาธารณะ รวมถึงทางอินเตอร ใหเปนการกระทําที่

ผิดกฎหมาย ซึง่อุปกรณการพนันสามารถพบเห็น ซื้อหาไดตามรานคาทั่วไปทั้งในโลก

ความจริงและอินเตอรเน็ต  

 
การแลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการรวมกัน  

นายแพทยประวิทย  ลี่สถาพรวงศา ไดกลาวถึงประเด็นขอเสนอจากงานวิชาการที่ไดอภิปราย

ไปแลวขางตน เพื่อหาขอเสนอและแนวทางการแลกปล่ียน พรอมหาขอสรุปวาขอเสนอจากงานวิชาการทั้ง

สองเร่ืองที่ไดนําเสนอมา สามารถไปประยุกต ปฏิบัติไดอยางไร ในเวลาเม่ือไร และสอบถามขอเสนออ่ืนๆ

จากผูเขารวมประชุม 

อยางไรก็ตามนายแพทยประวิทย ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ในหลายประเทศ การพนันอาจเปนเร่ืองที่ถูก

กฎหมาย แตการพนันในเด็กถือเปนเร่ืองผิดกฎหมาย 100 % ซึ่งไมมีประเทศไหนใหเด็กเลนการพนันได 

และการพนันออนไลนก็ไมใชทุกประเทศที่จะถูกกฎหมายเชนกัน ดังนั้น เรากําลังพูดถึงปญหาที่มีความผิด
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ชัดเจน จึงไมตองถกเถียงกันวาเปนเร่ืองของสังคมไทย แตการพนันในเด็กเปนเร่ืองของสังคมโลก พนัน

ออนไลนก็เชนกัน ยังเปนเร่ืองผิดในเกือบคร่ึงโลกอยู ยกเวนประเทศที่เปนเจามือแลวรวย สวนประเทศที่เปน

ผูเลนลวนผิดกฎหมายทั้งนั้น เพราะบางประเทศเปดบอนธรรมดาได แตไมสามารถเปดออนไลนได  

จากนั้นจึงมีการถาม-ตอบขอสงสัยในการนําเสนองานวิชาการ และเสนอแนะแนวทางตางๆ โดย

ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สรุปไดดังนี้ 

พ.ต.อ. นิเวศน อาภาวศิน ไดสอบถาม ดร.สุรชัย   เร่ืองกรณีที่ทําการสัมภาษณ ผูเลนเขาถึงหรือ

รูจักเว็บพนันเหลานั้นไดอยางไร ซึ่งจากประสบการณโดยตรงของตน เวลาออนไลนจะเห็นวามี Pop up 

ข้ึนมาเปน Brenner โฆษณา มีภาพผูหญิง มีภาพการพนันออนไลน ส่ือเหลานี้มีสวนดวยหรือไม 

โดยคําตอบในเร่ืองของการเขาถึงเว็บพนัน แบงไดเปน 2 สวน คือ สวนแรก ที่เปนนักศึกษา

ปริญญาตรีและปริญญาโท 6 คน จะรับรูผานทาง Facebook ที่มีโฆษณาแฝงและเขาไปลองเลน สวนที่สอง 

นักพนักอีก 6 คนที่เหลือ จะไดรับขอมูลมาจากคําบอกเลา เพราะมีประสบการณเลนพนันจากบอนจริงมา

กอน 

ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล มีขอสงสัยในเร่ืองของชองทางการเขาถึงการพนันทางดานเทคนิค  4 

ชองทางที่ภาครัฐสามารถทําได ชองทางใดที่ดีที่สุด ทางใดที่ผลกระทบทางลบนอยที่สุด 

ผศ.ดร.จิรศิลป จยาวรรณ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดให

คําตอบวา วิธีการที่งายที่สุดและทําไดเลย คือ ทาง Mobile หรือ “ตัวเรา” ตองไมยุงเกี่ยวกับใคร กลาวคือ 

เคร่ืองมือส่ือสารที่เราใช เราสามารถปดกั้นชองทางเหลานี้ไดดวยตนเอง แตผูใชตองมีความรู โดยมี

ขอเสนอแนะคือ ใหผูปกครองรูกอน จะไดสามารถไปปดกั้นใหเด็ก และดําเนินการไดเลย สําหรับชองทาง

อ่ืนๆ จะมีตนทุน เชน ผูใหบริการ ISP หรือจะเปนโรงเรียน ในการบล็อคเว็บจะตองลงทุนและมีเคร่ืองมือ 

เพราะฉะน้ันจะมีเร่ืองเงินทุน ยิ่ง ISP หากมีเคร่ืองที่จะตองบล็อคมากข้ึน คาใชจายจะเพิ่มสูงข้ึนตามมา ยิ่ง

หากเปน Gateway ที่ใหญ การลงทุนจะยิ่งมหาศาล ดังนั้น การเร่ิมตนจึงเปนจุดแรกที่มีคือเคร่ือง Mobile 

invite หรือแมแตการบล็อคใน Router ตามบาน ให IP แกเด็ก ก็เปนอีกการปองกันทางหนึ่งที่ทําไดทันที 

ยกตัวอยาง การปองกันในโรงเรียนที่สามารถทําไดเชนกัน คือ ระบบโรงเรียนจะแบงเปน 2 แบบ คือ 

การใหบริการบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเปนเครือขายภายในท่ีใชบริการ กับผูที่เขามาใชบริการใน

สถานศึกษา เชน free wifi โดยในสองสวนนี้ตองมีอุปกรณควบคุมที่ผูดูแล Network ตองมีการจัดซ้ือและ

จัดทํา โดยหากจะบล็อคใครได อันดับแรกคือตองมีการ identify ตัวตนกอน หมายความวา ตองมีการใส 

User และ Password กอน ถึงจะสามารถบอกไดวาจะจํากัดสิทธิ์ไดมากนอยแคไหน หรืออยางเชนที่

นําเสนอเร่ือง Mobile Operator คือ การลงทะเบียนซิม หากไมมีการลงทะเบียนซิมก็จะไมทราบขอมูลเลย

วาใครเปนผูใช Mobile ตัวนั้น และปญหาตอมาคือ การลงทะเบียนซิมในปจจุบันไมใชเร่ืองที่เด็ดขาด เพราะ

ผูปกครองลงทะเบียนซิมใหลูก จึงควรตองใหมีการลงทะเบียนซิมแบบ “ผูใชจริง” ซึ่งหมายความวา คนถือ

ซิมเบอรนั้นๆ แทจริงแลวเปนใคร เพื่อใหเกิดการจํากัดสิทธิ์ไดถูกตอง 
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 นอกจากนี้ ดร.สุรชัย  ยังไดแนะนําโปรแกรมไดเคยทดลองใชกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปน

โปรแกรมที่ใหดาวโหลดฟรีใชในระดับสถาบัน เพื่อบล็อคเว็บที่เกี่ยวของกับการพนัน สามารถทดลองใชงาน

ได 30 วัน แตเปนเว็บไซตของตางประเทศ  

นายบํารุง เฉียบแหลม  ไดใหขอเสนอแนะในเร่ืองของ Software ในโรงเรียนที่เปนตัวกรอง แตมี

ปญหาในเร่ืองของความเชี่ยวชาญของผูดูแลระบบมีไมเทากัน จึงอยากใหมีตัวระบบท่ีคอยใหอัพเดทไดทุก

โรงเรียน และขอฝากประเด็นเร่ืองของงานวิชาการ/การวิจัย instructor กอนที่เด็กจะเขาถึงอุปกรณการเลน

พนันออนไลน และการสรางคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเพิ่มไปดวย  

ดร.วิเชียร ตันติศิริมงคล  ไดเสนอประเด็นจุดเช่ือมตอที่นาสนใจระหวางงานวิชาการทั้งสองงาน 

คือ ส่ิงที่เปนความเสียหายหรือระดับความรุนแรงของปญหา ส่ิงที่ขาดคือความเปนรูปธรรม อยางกรณีเร่ือง

ความเชี่ยวชาญทางดาน IT เปนไปไดหรือไมที่เมื่อเรารูวาเว็บไหนเปนเว็บการพนันหรือมีโอกาสเปนเว็บ

พนัน จะสามารถเช็ค Traffic ได ซึ่งดูไดจากสถิคิการใชเว็บที่มีสูงมากเปนส่ิงนาสนใจวาเปน indicator ที่ไม

สามารถถกเถียงได  

อีกประการหนึ่งคือ การจับกุมผูที่ทําผิดโดยการ “ลอซ้ือ” การเขาไปแฝงตัว หรือ ฝงตัว เปนเร่ือง

นาสนใจหากมีการจับจริง โดยยกตัวอยางงานวิชาการของดร.สุรชัย ที่เสนอใหหนวยตํารวจที่เกี่ยวของตอง

จับโชว เพื่อส่ือสารสรางความผิดกฎหมายที่เปนรูปธรรมใหเว็บพนัน เพื่อสราง Benchmarking ทั้งนี้ ดร.

วิเชียร ไดเสนอใหมูลนิธิ ต้ังวงเงินไปลองเลน เพื่อใหรูเสนทางการพนันออนไลน ทราบขอมูล Mapping 

Traffic Operator และ Budget จะนําไปสูการขอ Transaction ของบัญชี ทําใหเห็นโลกความจริง(เม็ดเงิน) 

และทําใหศาลเชื่อได ซึง่หากทําขอมูลออกมาไดอาจเปนขอมูลที่สะเทือนสังคม 

นอกจากนี้ ทางดานตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดชี้แจงเพื่อ

เติมในเร่ืองของการบล็อควา ในทางปฏิบัติหากมองในฐานะผูปฏิบัติงาน พรบ.คอมพิวเตอร จะสามารถ

ระงับไดตองมีพยานหลักฐาน โดยมี  2 มิติ คือ กรณีของเว็บพนัน ทางกระทรวงเคยทําขอหาหนึ่งแลวไดรับ

การแจงกลับมาวา กรณีการบล็อคเว็บการพนันไมสามารถใชมาตรา 20 โดยตรงได จึงเปนประเด็นปญหาที่

พนักงานและเจาหนาที่ปฏิบัติงานตองระวัง เพราะฉะนั้นในหลักการตองตกอยูในความผิดฐานใดฐานหนึ่ง

ตาม พรบ. กอน เชน มีความผิดฐานเผยแพร ประกอบตามมาตรา 20 ซึ่งหากไมมีความผิดตามนั้น จะอาง

มาตรา 20 ไมได ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุที่มาของปญหา ซึ่งในปจจุบันเมื่อนํากฎหมายมาปรับใชจึงไมใชเร่ือง

ของการพนันเพียงอยางเดียวแตยังมีปญหาจิปาถะอีกมาก ดังนั้นปญหาเร่ืองกฎหมายตรงน้ี ผูทํางานจึง

ตองทําใจ  

และในปจจุบันผูใหบริการเว็บพนันฉลาดมากข้ึน มีการยายฐานใชของตางประเทศ ซึ่งการบังคับใช

กฎหมายของไทยเปนเร่ืองยาก การทําชองทางกฎหมายระหวางประเทศจึงเปนเร่ืองการใชระยะเวลานาน

มากกวาจะออกมาได เพราะฉะนั้นมิติการมองปญหาของแตละประเทศเปนคนละเร่ือง การตอบสนอง

ขอมูลจึงคอนขางยาก หรือเม่ือมีกระบวนการบล็อกเว็บ เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน ผูใหบริการก็เปล่ียนตาม 
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และหลบเล่ียง ผานการเขารหัส ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองแปลกที่เขา Google หรือ กด youtube แลวเจอเว็บ

เหลานั้น ซึ่งในทางเทคนิคหากมีการปดโปรแกรมวันนี้ พรุงนี้ก็ทําการเปดใหม  

โดยในในมุมมองสวนตัว ปจจุบันสังคมเปล่ียนจึงอยากใหมองในเชิง Management การยอมรับได

ของปญหาสวนหนึ่งตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน หากฎเกณฑรวมกันที่สังคมยอมรับได ซึ่งทางกระทรวง ICT ก็

พยายามประสานกระบวนการ ใหชัดข้ึน เชน เราประกาศ URL คอมพิวเตอรสามารถสงใหกสทช. บังคับ 

ISP ไดหรือไม ลักษณะแบบนี้จะทําไดหรือไมในทางปฏิบัติ รวมทั้งอยากเสนอเร่ืองการสรางส่ือใหสังคมได

เรียนรูในระยะยาว 

อัยการจันทิมา ธนาสวางกุล ไดใหขอเสนอวา งานดานกฎหมายตองมีการปรับปรุงและแกไข

กฎหมาย แมแต พรบ.การพนัน การนิยามยังไมชดัเจน ไมมีการกลาวถึงเร่ืองออนไลน ดังนั้นการตีความ จึง

ตองมาดูองคประกอบตางๆ จึงหาคําตอบไมไดวาเปนการพนันหรือไมพนัน ในสวนของการแกกฏหมายจึง

ควรตองไปดูที่คูกรณี อยางเจามือ ที่เราจะตองกําหนดในทางกฎหมาย คือ 1. ลงโทษเจามือใหหนัก 2. 

สถาบันการเงินที่มีสวน หากจะเลนเร่ืองกฎหมายตองปรับปรุงบทลงโทษกับตัวการใหญ  

ในสวนของการกระทําความผิด ในสวนที่เกิดข้ึนในราชอาณาจักร ถึงแมระบบของออนไลนที่ทาง

เทคนิคจะสามารถยายฐานได การกระทําหากเกิดข้ึนแลวใหถือเปนความผิด อยางไรตองมีบทลงโทษ โดย

เปาหมายจริงๆ คือ การจับกุมเจามือ ในสวนของผูใหบริการ ISP มีขอเสนอวา เร่ืองไลเซนตหรือใบอนุญาต 

สามารถคุมเขมไดหรือไม หากเกิดกรณีปญหาขึ้น ลายเสนนั้นๆจะไดรับบทลงโทษ โดยเปนบทลงโทษทาง

ปกครองมากกวาทางอาญา ซึ่งอาจชวยไดในระดับหนึ่ง แตในทายที่สุดแลว ตองมีกฎหมายที่ชัดเจนเปน

กฎหมายกลางที่จะมากลาวถึงปญหาการพนันทั้งหมด 

และอีกเร่ืองคือ เร่ืองของกลไกเจาหนาที่ เปนเร่ืองที่นาคิดวา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพนันใน

ทุกวันนี้ตางมีหลายองคกร แตอาจตองมีการกําหนดกฎหมายใหชัดเจนวา เจาหนาที่สวนใดที่จะจัดการการ

พนันในระดับไหน ต้ังแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับออนไลน ตองระบุใหชัดเจนวาเจาพนักงานจาก

หนวยงานใดกระทรวงไหน จะจัดการเร่ืองใด การแบงกลไกและภาระหนาที่ 

สุดทายประเด็นเร่ืองสถาบันการเงิน และเทคโนโลยี จะใชเจาหนาที่จากหนวยใดเขาไปชวย 

อยางไรก็ตามเร่ืองของการพนันทุกหนวยงานตองมีหนาที่หนึ่งคือ การปองกัน ประเด็นเร่ืองปราบรามคอย

แยกไป ซึ่งการปองกันอาจใชเทคนิคอยางที่ พูดถึงกัน คือ เร่ืองการบล็อค หรือแมแตการรณรงคที่ทาง

กระทรวง ICT ทํารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นในเชิงการปองกันจึงควรทําในทุกหนวยงาน ในสวน

ปราบปรามจึงคอยไปกําหนดกลไกเจาพนักงานของรัฐวา หนวยไหนจะทําอะไร หรือแมแตกระทรวง

วัฒนธรรมที่มีหนาที่ดูแลรานเกม จะสามารถทํางานรวมกันในลักษณะอยางไรในการปองกันเด็กและ

เยาวชน แตในทานยที่สุดคือตองมีการแกกฎหมาย 

ตัวแทนจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กลาวเพิ่มเติมวา ในการดูแลรานเกม กําหนดไวใน

กฎกระทรวงวา หากรานใดมีการปลอยใหเลนการพนันในรานจะถูกโทษทางการปกครองใหพักการ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 19

แนวทางการจัดการป้องกันและปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสมัยใหม่



ใหบริการ 90 วัน หากมีคร้ังที่2 จะทําการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งผูประกอบการจะไมสามารถทําการเปด

รานไดอีก 5 ป ซึ่งจากการดําเนินงานมาต้ังแตป 2552 -2558 มีรานถูกเพิกถอนจากเร่ืองการพนันเพียงแค 2 

ราน จากทั่วประเทศ โดยเร่ิมแรกจะใชวิธีเชิญมาพูดคุยแตบังคับใชไมคอยไดผล สุดทายจึงใชวิธีออกไปพบ

ผูประกอบการท่ีราน ซึ่งปที่มีบอลโลกบอลยุโรปจะออกตรวจมากเปนพิเศษ ซึ่งถือวาไดผลพอสมควร ไดรับ

ความรวมมือดีกวาการเชิญเขามาคุย แตประเด็นจริงๆคือ ในปจจุบันรานเกมมีจํานวนลดลง เนื่องจากเด็ก

อยูกับโทรศัพทและแท็บเล็ตมากข้ึน หรืออยางนอยตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรหนึ่งเคร่ืองหรืออยางใดอยาง

หนึ่ง กลายเปนอุปกรณประจําชีวิต โลกออนไลนในทุกวันนี้ จึงยายไปอยูในจอเล็กๆเพิ่มมากข้ึน โอกาสการ

เขาถึงการพนันจึงมีมากข้ึนตามไปดวย 

ส่ิงที่อยากเห็น คือ เร่ืองการระบุตัวตนการใช ซึ่งไมใชวาทุกคนสามารถเขาเลนไดทันที ทุกวันนี้เด็ก

ที่เลน ก็ไมไดสนใจอะไรมาก หากจะเลนการพนันก็เลน เรารับเทคโนโลยีเขามา เราสอนเร่ืองการใช แตไม

เคยสอนกฎกติกามรรยาทและการดํารงชีวิตอยูในโลไซเบอร ถาเราจะมุงแตประเด็นเร่ืองของการบล็อคตน

ทางหรือบล็อคเว็บไซต โดยที่คนยังแสวงหาวิธีการเลน ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายทาง คงตองทําควบคูกัน

ไป โดยระยะสั้น จะนําโปรแกรมตางๆหรือโปรแกรมเว็บการดเขาไปใสในตัวเครื่อง การใส Blacklist หรือ

แมแตการเขา IP ของ Router ตามบาน เราควรสงเสริมความรูใหผูปกครองดวย มิเชนนั้นผูปกครองจะตาม

เด็กไมทันเพราะเด็กมีความเขาใจมากกวา อาจเปนฝายบล็อคผูปกครองก็เปนได  

ตัวแทนจาก สํานักงาน กสทช. (ผญ.) ไดชี้แจงใน 3 ประเด็นที่เกี่ยวของกับ กสทช. ไดแก 

- มาตราการการเขาไปควบคุมในเร่ืองเงื่อนไขใบอนุญาตของผูใหบริการ ISP ซึ่งในกรณีนี้ เงื่อนไขใบ

แนบทายใบอนุญาตผูใหบริการ ISP หรือผูใหบริการอินเตอรเน็ตจะมีขอกําหนดอยูวา ผูใหบริการ 

ISPจะตองเปนผูกระทําความผิดเอง กลาวคือ ตองเปนผูมาใหบริการเว็บการพนันเอง แลวหากศาล

มีการพิพากษา โทษสูงสุดที่ไดรับคือ การเพิกถอนใบอนุญาต หรือโทษของการประหารชีวิตในการ

ประกอบกิจการ แตที่ผานมายังไมเคยมีกรณีการทําผิดใดใดก็ตาม พรบ. คอมพิวเตอรวา ผู

ใหบริการ ISP เปนผูกระทําความผิดดวยตนเอง 

- การควบคุมการเขาถึง User ของเด็กและเยาวชน ในทางปฏิบัติ User ที่ใชทางโทรศัพทมือถือ 

โดยเฉพาะในระบบ postpaid การเปดขอใชบริการ โดยเฉพาะการเปดใหเด็กเยาวชนจะกลายเปน

ผูปกครองเปดแทน ดังนั้นการเขาถึง User ตัวจริงจึงกลายมาเปนขอจํากัดในทางปฏิบัติ หรือแมแต

การเปดโอกาสใหเยาวชนที่มีบัตรประชาชนลงทะเบียนไดเอง ในระบบ prepaid ก็ยังมีขอจํากัดอยู

ในเร่ืองของการถูกฟองรองทางคดีตางๆ ชองทางการควบคุมกลไกทางมือถือจึงยังมีขอจํากัดใน

เร่ืองของขอสัญญา หรือผูที่เปนเจาของเลขหมายจริงๆ  การเกิดข้ึนของ Transaction มารตการ

ปองกันตามที่แนะกันมา จึงมอุีปสรรคเร่ืองพวกนี้อยู 

- การติดตาม การกํากับ ดูแล  ISP โดยในชวงแรก ทางกระทรวง ICT ไดเคยมีการสง List มาใหทาง 

กสทช.บล็อคเว็บไซต ไดมีการประชุมรวม และเวทีการประชุม Operator ไดมีการเนนย้ําไปหลาย
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คร้ัง ลาสุดยังไมไดรับ List จากทาง ISP ซึ่งเขาใจวาปจจุบันทางง ISP ก็ใหความรวมมือกับ

หนวยงานโดยตรงไมวาจะเปน ทางตํารวจหรือทางกระทวง ICT เพราะถาการประสานงานมาใน

เร่ืองของขอมูล ทาง กสทช.ก็ยินดี  

นอกจากนี้ยังมีขอสงสัยเร่ืองกระบวนการจัดการเว็บการพนันออนไลน วาจะสามารถดําเนินการได

เชนเดียวกับมาตรการจัดการเว็บไซตอนาจารหรือไม โดยนายบํารุง เฉียบแหลม ไดชี้แจงวา หลักการทั้ง

สองอยางเปนหลักการดียวกัน หากตรงตามฐานความผิดหรือมีหลักฐานที่ชัดเจน แตเร่ืองการพนัน มีกรณี

หนึ่ง หากสงไปที่กระทรวง ICT จะติดเร่ืองพระราชกฤษฎีกาปรับความผิดตามมาตราไมได โดยมุมมองแรก

ปรับใชตามมาตรา20 ไปเลย หรือ มุมมองที่สองตองมีความผิดฐานใดฐานหนึ่งกอน  

ทั้งนี้ ดร.สุรชัย ชูผกา ไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา เราสามารถเขาถึงเว็บพนันชองทางไหนไดบาง 

ใหดูกรณีของการจัดการระบบของ Facebook ที่มีชองทางการรายงานในส่ิงที่ไมเหมาะสม ซึ่งทาง 

Facebook จะทําการ Recheck หรือตรวจสอบในทันทีและจะทําการสงขอมูลกับมาหาผูแจง การจัดการ

แบบระบบเอกชน สามารถทําคูขนานไปได จึงเปนอีกรูปแบบหน่ึงที่จะสรางความรวมมือจากหนวยงาน

ตางๆ เชน มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ หรือแมแต

กระทรวงวัฒนธรรม ที่จะเปนยูนิตกลางที่จะขับเคลื่อนในลักษณะการชวยกันตรวจสอบและนํามาเผยแพรสู

สาธารณะ มิเชนนั้นแลว เราไมสามารถบล็อคเว็บใหมันตายไปไดจากโลกอินเทอรเน็ตได ซึ่งเว็บเหลานั้น

สามารถกลับมาใหมไดเสมอ ส่ิงสําคัญคือเราตองบล็อคจินตนาการของคนในสังคมวา “คุณตองไมไปแตะ

ตองมัน มันคือส่ิงเลวราย” เหมือนกับรัชกาลที่ 5 แตกอนในประวัติศาสตรคนไทยเลนการพนันทั้งประเทศ 

ต้ังแตกรุงธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการประกาศไววา “คนไทย ตองไมไปแตะเขาบอน 

เพราะมันสรางความฉิบหายใหกับผูคนในสังคม ขายแมกระทั่งลูกเมียของตนเอง”  กลาวคือ เปนการสราง

การรับรูลงไปในสังคมวา คนที่เขาบอน สูบฝน คือ คนเลว คนที่นอกรีดของสังคมไทย ทั้งที่กอนหนานั้นเปน

เร่ืองถูก ซึ่งรัชกาลที่ 5 ไดวางเสาหลักเร่ืองนี้ไวให แตเรากลับไมมีใครวางเสาหลักตอวาเว็บพนัน ไมควรไป

ยุงเกี่ยว หรือเปนคนเลวถาไปแตะตอง หรือถาใครพบเห็นชองทางการเขาถึงทางตางๆ ตองรีบชวยกันแจง 

ตองไลใหบอนการพนันไมมีที่ยืนในสังคม แตในทางกายภาพสังคมไทยเปนเชนนั้นแลว คนเห็นบอนจริงๆ 

ตางเห็นวาไมดี แตตรงขามกับการพนันออนไลนที่ทุกคนเห็นแลวตางมองเปนเร่ืองธรรมดา เพราะมองวา

เปนเกม เปนเร่ืองสนุก คําถามที่นาสนใจอยูที่วา เราจะทําอยางไรใหการพนันออนไลนอยูนอกรีตของโลกไซ

เบอร 

คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช จากมูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย ไดแสดงความคิดเห็นวา 

เห็นดวยกับขอมูลใหมเร่ือง การสรางภาพมายาของเว็บไซดพนันออนไลน ของผศ.ดร.สุระชัย ชูผกา ที่ได

นําเสนอวา ตองใชส่ือใหชัดเจน เพราะแทจริงแลวสังคมในภาพรวมเห็นการพนันในแงใด ซึ่งอาจเปนเพียง

แคเร่ืองเฉยๆในสังคม จึงผลักดันไดไมถึงไหน สวนตัวมีความคิดวา ที่ทํามาในการวิจัยและมาตรการตางๆดี

หมด แตทําไมการขับเคล่ือนถึงไดชามาก หรืออาจเปนเพราะวาเราไปรอเร่ืองของการแกกฏหมาย และเรา
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ไปจับประเด็นเร่ืองผูประกอบการในการโนมนาวโครงขาย ซึ่งไมไดยืนอยูฝงเดียวกับเรา เพราะมีเร่ืองของ

ธุรกิจเขามาเกี่ยวของ เพราะฉะนั้นหากเราสามารถโนมนาวสังคมจะเปนเร่ืองงายกวาหรือไม เปนเร่ืองของ

การสรางพลัง เปนการเปล่ียนเปาหมายใหม โดยการเปล่ียนทัศนคติความเช่ือของสังคมกอเปนลําดับแรก 

สรางมายาคติเชนเดียวกับที่เว็บพนันทํากับผูเลน แตเปนการทําตรงขาม ใหเห็นภาพวาการพนันเปนผูราย 

ซึ่งหากสังคมสามารถเห็นภาพตรงน้ีไดจะเกิดพลังในการขับเคลื่อน ควบคูไปกับการบล็อคและการแกไข

กฎหมายตอไป 

นายแพทยประวิทย  ลี่สถาพรวงศา ไดกลาวทิ้งทายประเด็นของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ไววาเราไมสามารถไปบอกไดดวยบอกเปลาวา การพนันเปนเร่ืองไมดี ไมควรเลน แตเราตองมีการกระทํา

อ่ืนๆที่ทําใหเห็นวาตองมีการจัดการดวย จัดการไดในระดับไหนเปนอีกเร่ืองหนึ่ง แตตองมีการจัดการ ไมใช

แคการพูดไปแลวปลอยใหมี จะเกิดความไมรับส่ือวา มันไมดีจริงหรือ นี่คือขอเสนอหนึ่ง 

 ในสวนทางเทคนิค 4 ระดับ ที่ดีที่สุด โดยสวนตัวมีความเขาใจวาผูศึกษาตองการจะบอกวาอะไร

คือส่ิงที่ทําไดเลย อยางแรกเราจะบอกใหภาครัฐบาลทําก็เปนเร่ืองยาก บอก ISP ใหทําก็เปนเร่ืองยาก 

ดังนั้นบอกตัวเองเปนเร่ืองที่ดีกวา แตบอกตัวเองก็มีโจทยเชนกันวา ขนาด List ของ ISP ยังไมนิ่ง แลวList ที่

ผูปกครองมีจะอัพเดตทุกวันไดอยางไร ดังนั้นปญหาตรงนี้เราจะตองมาทบทวนกันวาจะทําใหเปนตัวอยาง

ไดอยางไร เชน มีบางทานกลาววาสามารถทําการบล็อคที่บานได ถาเชนนั้นก็ควรมีการขยายไปยัง

สถานศึกษา ก็ตองยอนกลับมาถามคําถามอยางจริงจังวา เรายอมใหมีการเลนการพนันในสถานศึกษา

หรือไม หากไมยอมก็ตองมาหาวิธีที่จะไมทําใหเกิดการเลนการพนันในสถานศึกษา อาจตองหารือรวมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา ซึ่งอาจเร่ิมตนแคไมกี่แหงกอน เพื่อสราง “การตีตราทางสังคม” วา

บอนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยหากไมมีการจัดการ คุณก็คือเจามือบอนคนหนี่ง ถึงแมวาจะไมไดผล

รอนเปอรเซ็น เพราเด็กยอมรูเทาทัน แตอยางนอยในทางสังคมจะเกิดการตีตราข้ึนมาใหคนสวนหนึ่งรูสึก  

ยกตัวอยางเชน คําวา “ชู” เปนเร่ืองที่ยอมรับไมได มีบทลงโทษทางวินัย แตปจจุบันนี้ ใชคําวา “กิ๊ก” 

ทําใหดูการตีตราถูกลดลง เชนเดียวกับคําวา “การพนัน” เปล่ียนเปนคําวา “เกมส” ส่ิงเหลานี้จะกลับมาสู

โจทยที่วา ควรทําทั้งสองทําพรอมกัน ทางสังคมตองเร่ิมจากทางรูปธรรมไมใชจากในตํารา คือ ประการแรก

ประเด็นเร่ืองทักษะทางส่ือ ประการที่สองการปดกั้นในระดับสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย ประการสุดทาย

ประเด็นเร่ืองการจัดการเทคโนโลยี หามาตรฐานของเว็บที่ใชรวมกัน รวมทั้งประสานกับทาง กสทช. เร่ือง 

List ที่บล็อคได แลวสงขอมูลใหทางสถานศึกษาที่มีระบบ Monitor รวมกัน จะสามารถอัพเดตไดเร็วกวา 

ISP ที่ตองรอคําส่ังศาลอยางแนนอน เพราะการมีคําส่ังศาลจะทําให ISP ไมรูสึกถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งในอดีต

เคยมีกรณีสามารถเขาเว็บผิดกฏหมายไดผาน ISP ทั้งเว็บอนาจารและเว็บการพนัน จึงไมมีการยอมปด 

คูแขงที่ปดจึงรูสึกวาไมยุติธรรม เพราะยิ่งปดยิ่งเสียลูกคา แตหากเราสามารถสรางมาตรฐานใหเปน

เหมือนกันหมด ก็นาจะเปนการแกปญหาที่ดีข้ึน เพื่อหามาตารการขับเคล่ือนในระยะยาว ระยะกลาง ระยะ

ส้ัน ซึ่งเร่ืองของกฎหมายเปนส่ิงที่ตองดําเนินการอยางแนนอน 
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สรุปผลการประชุม 

ภายหลังการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดมีการเสนอบทสรุปของแนวทางการดําเนินงาน

ตอไป ดังนี้ 

อัยการจันทิมา ธนาสวางกุล มีขอเสนอวา 

1. หากงานวิจัยที่นํามาเสนอในวันนี้มีสวนชวยแกไขในเชิงเทคโนโลยี ควรนําเสนอสูสังคม 

โดยเฉพาะในแงของสถานศึกษา เสนอใหทางเครือขาย หรือนายก หรือทาง คสช. ในการ

ขับเคลื่อนประเด็นเหลานี้ เปนองคความรู 

2. มหาวิทยาลัยตองไมปลอยปะละเลยตอเว็บไซตในการเขาไปตรวจสอบ Monitor ตางๆ พรอม

ทั้งทําหนังสือเชิงนโยบายถึงแหลงสถานศึกษาตางๆ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน 

3. ประเด็นเร่ืองการเงิน Transaction สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเว็บไซตเหลานี้ ในสวนนี้

ขอเสนอไปที่ ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ควบคุมสถาบันการเงิน  ซึ่งในปจจุบันการติดตามยัง

ไมคอยไดผล 

4. เสนอตอกระทรวง ICT กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม ชวยตรวจสอบประเด็น

เร่ืองกฎหมายตางๆ ควรดําเนินการมากนอยแคไหน โดยเฉพาะกระทรวงICT ที่การนําเสนอ

เปนกฎหมายในเชิงกวางแตในทายที่สุดจะไดผลหรือไม การปดเว็บไซสเปนเร่ืองของวิธีหรือ

เคร่ืองมืออยางหนึ่งเทานั้น แตเมื่อเกิดปญหาโตแยงกันในเร่ืองของพยานหลักฐาน หรือเปนการ

พนันหรือไม อยางไร ตัวเนื้อหาจริงๆแลว เปนเร่ืองของกฏหมายที่มีอํานาจจริงหรือไม ซึ่งส่ิงที่

โตแยงกันก็แลวแตองคคณะ ที่กลายเปนประเด็นเร่ืองของการตีความและดุลยพินิจที่ไมนิ่งพอ 

ซึ่งแตละกรณีตางมีรายละเอียดที่แตกตางกัน จึงตองทบทวนวา คําส่ังปด อยูในโทษฐานการ

เปนพนันออนไลน หรือมีโทษฐานอยางอ่ืนรวมดวยหรือไม อยางไร เพื่อสรางบรรทัดฐานใหแก

ศาล 

 

พ.ต.อ.นิเวศน ใหขอเสนอจากประสบการณวา ทางตํารวจเคยทําการปดกั้นและการดําเนินคดี 

ในชวงเกือบสิบปที่ผานมาเคยขอหมายศาล ไปที่ผูใหบริการวา ใครเขาเว็บพนัน จากนั้นขอList มาเพื่อ

ดําเนินคดี ปญหาที่ตามคือ หลังจากที่ทําสําเร็จเปนรายแรก ผูใหบริการเลิกเก็บ List เพราะเปนการทําลาย

ลูกคา ซึ่งที่จริงแลวทางเทคนิคสามารถตามขอมูลไดหมด แตผูใหบริการมองวา นี่เปนกลุมลูกคา จึงไมยอม

แจงขอมูล ดังนั้นการเก็บตามขอมูล พรบ.คอมพิวเตอร ยังคงมีชองโหวทําใหไมมีความชัดเจน ยังคงตาม

ขอมูลเปนรายบุคคลไมได การตีความของผูใหบริการกลายเปนเร่ืองของการไดประโยชน แตในขณะนี้เร่ิมมี

สัญญาณที่ดีข้ึนจากผูบริหารของของผูใหบริการ ที่มองวาหากเก็บขอมูลแบบเดิมเร่ือยไปจะเหมือนหอก

ที่มาทิ่มแทงตัวเองเชนกัน  
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วิธีการแกปญหาใหม คือ จึงอยากขอเสนอรัฐบาล ออกประกาศออกมาช่ัวคราว เพื่อที่จะใชในเร่ือง

นี้โดยเฉพาะ วาใครก็ตามที่มีการเลนพนันออนไลนแลวมีสวนเกี่ยวของกับบัญชีพนันออนไลนแลวโอนมา

เขาบัญชีของตนเอง ใหสันนิษฐานวา บุคคลนั้นเลนการพนันออนไลน สามารถออกหมายศาล เรียกตัว มา

ดําเนินคดีไดทันที โดยที่ไมตองผานการทําสํานวนแบบเชนเดิม ถาทําออกมาได จะเปนเร่ืองงาย ตํารวจ

สามารถไปลอซ้ือการพนันออนไลน บัญชีอะไรก็ตามที่มีการโอนเขาการลอซ้ือนําเลขบัญชีเหลานั้นมาขอ

หมายศาล ใหไปรายงานตัว มิเชนนั้นกิจกรรมทางการเงินทั้งหมดจะถูกอายัติทุกอยาง หรือแมแตใครก็

ตามที่เผยแพรวิธีการเลน การเขาไปเลนการพนัน การโฆษณา ใหถือวาเปนความผิดดวย  

ตัวแทนจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ใหขอสรุปวา 

วิธีการเหลานี้ตองมีความระมัดระวังและใชเวลาในการออกกฎหมาย ซึ่งทุกคนลวนมีความหวังดีกับเด็ก แต

ตองคํานึงดวยวาจะไมเปนการละเมิดสิทธิซึ่งอาจจะไมใชเฉพาะเร่ืองของการเลนพนันหรือไม ดังนั้น การ

ออกกฎหมายยอมเกิดผลกระทบตามมาจึงตองใชระยะเวลา โดยสวนตัวคิดวา สวนใหญเปนเร่ืองของ “การ

ไมรู” และ “การสรางความตระหนัก” ซึ่งเราอาจไมไดพูดถึงเร่ืองของมาตรการทางดานครอบครัว ปญหา

สวนใหญพอแมมักมองวา ยังไมใชปญหาของตนเอง ทําไมโรงเรียนไมสอน เปนการปดภาระทิ้งไป ส่ิงนี้ถือ

เปนสวนหนึ่งของมาตรการทางสังคมที่ที่ประชุมกลาวถึง 

ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอรัฐบาล ผลักดันใหเกิดเปนหลักสูตรหลัก มิใชกิจกรรม

เสริม หรือลงมาเปนโครงการ ซึ่งอยูในชวงผูบริหารยุคหนึ่ง ก็เลิกไป หากทําเปนหลักสูตรหลักจะเปนการ

แกปญหาในระยะยาว 

ทั้งนี้ นายแพทยประวิทย  ลี่สถาพรวงศา ไดกลาวทิ้งทายไววา ในวันนี้เราตางไดขอมูลที่เปล่ียน

มุมมองมากข้ึนในเร่ืองของการพนันออนไลน มองเห็นโอกาสและขอจํากัด อุปสรรคทางกฎหมายซ่ึงเปน

เร่ืองระยะยาว ดังนี้  

- ปญหาอยูที่หนวยงานรัฐเขาไมถึงขอมูลเอกชน  

- การพัฒนามาตรการกฎหมายดานอ่ืนๆ ที่คํานึงถึงเร่ืองการกระทบสิทธิ หรือหาทางจํากัดกลุมให

ชัดเจน ไมใหสันนิษฐานในวงกวางมากเกินไป  

- เร่ืองดุลยพินิธศาล ใหมีหารือรวมกับสถาบันพัฒนาตุลาการ เพื่อรวมพัฒนาเร่ืองนี้ พรอมเผยแพร 

อบรมความรูใหศาล บางทีเร่ืองกฎหมายอาจไมจําเปนตองแก ยกระดับบรรทัดฐานทางวิชาการ  

- การประสานงานระหวางหนวยงานใหมีเพิ่มมากข้ึน เชน กระทรวง ICT ประสานเร่ือง List กับ 

กสทช. เพื่อสรางมาตราฐานการบล็อคใหแก ISP และในทายที่สุดคือควรมีการสรางมาตรฐาน

สังคมใหมรวมกัน  

โดย นายพงศธร จันทรัศมี ไดสรุปปดทายการประชุมถึงเร่ืองที่สามารถดําเนินการไดทันที ซึ่ง

ประเด็นแรกคือการพัฒนาระบบปดกั้นในสถานศึกษา (โรงเรียนและมหาวิทยาลัย) ประเด็นที่สองคือการ

สนับสนุนทางวิชาการในการทําระบบ List เว็บที่ไมเหมาะสม ประเด็นที่สามคือเร่ืองการแกไขกฎหมายที่
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แนวทางการจัดการป้องกันและปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสมัยใหม่



เกี่ยวของกับการพนันออนไลน ประเด็นที่ส่ีคือวิธีการปราบปรามเว็บการพนันและวิธีการแกปญหาเฉพาะ

หนาที่เปนรูปธรรมและประเด็นสุดทายคือการขยายและขับเคลื่อนเวทีวิชาการนี้ไปสูการเขาถึงเชิงนโยบาย 

ซึ่งในอนาคตตองขอรับการสนุนสนุนจากหนวยงานที่เขารวมประชุมในวันนี้เพื่อขับเคล่ิอนรวมกันตอไป 
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