




บทคดัยอ่ 
 

     ความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยดีา้นการสื่อสารในปจัจบุนั นอกจากจะท าใหก้าร
ด าเนินงานดา้นธุรกจิ การคา้ และการตดิต่อสื่อสารในสงัคมเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็แลว้ ยงัท าให้
กลุ่มเดก็และเยาวชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู การตดิต่อสื่อสาร และการเล่นเกมออนไลน์ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก
มากขึน้ ทัง้นี้ Social Network นบัเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของคนในสงัคม เนื่องจากเป็น
สื่อทีม่คีวามไวในการเผยแพร่ กระจายตวัไดเ้รว็ เพื่อขบัเคลื่อนสงัคมปลอดพนนัต่อไป ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดท้ า
การส ารวจการเล่นการพนนัแอบแฝงทีด่ าเนินธุรกจิบน Social Network โดยในการศกึษาไดแ้บ่งออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ๆคอื 1. เกมทีจ่ าลองเหมอืนการเล่นพนนัจรงิบน Social Network 2. การประมลูสนิคา้ออนไลน์ 
ภายใตช้ื่อโครงการว่า “การส ารวจสถานการณ์การพนนัในสงัคมออนไลน์ (Social Network)” 
            จากการศกึษาของนกัวจิยั  พบวา่ เวบ็สงัคมออนไลน์ทุกเวบ็ทีนิ่ยมใชก้นัในประเทศไทยนัน้มเีกมที่
เสมอืนเล่นการพนนัจรงิปรากฎอยู ่แต่จะมากหรอืน้อยนัน้ขึน้อยูก่บัเวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็ โดยทุกเกมนัน้เดก็และ
เยาวชนสามารถเขา้เล่นไดห้มด เพยีงแค่ม ีUsername และ password ของเวบ็สงัคมออนไลน์ ทัง้นี้ยงัพบว่า
ช่องทางทีม่คีวามเสีย่งทีเ่ดก็และเยาวชนจะสามารถเขา้ไปใชเ้งนิจรงิซือ้เงนิเกมได ้คอื การสัง่จา่ยทาง
โทรศพัธม์อืถอื ซึง่ระบบจะท าการตดัเงนิจากเงนิทีม่อียูใ่นมอืถอื ดงันัน้ เครือ่ขา่ยผูใ้หบ้รกิารมอืถอืต่างๆควร
มนีโยบายหรอืแนวทางในการป้องกนัในส่วนน้ี เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหาสงัคมต่อไปในดา้นการเล่นพนนัผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ของเดก็และเยาวชน และสงัคมควรมสี่วนในการช่วยกนัดแูลและป้องกนัปญัหาเหล่าน้ีดว้ย         
           ส าหรบัการประมลูสนิคา้ออนไลน์ พบว่ามเีวบ็ไซตป์ระมลูสนิคา้ทีแ่อบแฝงในรปูแบบคลา้ยการพนนั
เปิดใหบ้รกิารอยา่งเปิดเผยจ านวนมากมายบนโลกออนไลน์ โดยเวบ็ไซตเ์หล่านี้มกีารใชส้นิคา้ทีก่ าลงัเป็นที่
นิยมในสงัคมเป็นสิง่ยัว่ยวนใหผู้ท้ีต่อ้งการเขา้มาเสีย่งโชคอยา่งรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ โดยผูท้ีต่กเป็นเหยือ่คดิว่า 
ตนเองไดซ้ือ้สนิคา้ในราคาต ่ากว่าทอ้งตลาดเป็นอยา่งมาก แต่จรงิๆแลว้หากสงัเกตใหด้จีะพบว่า สนิคา้ทีข่าย
ไดจ้ากการประมลูนัน้มรีาคาสงูกว่าทอ้งตลาดจรงิกว่าเท่าตวั และเกอืบทุกเวบ็ไซตเ์ดก็และเยาวชนสามรถ
เขา้ไปเล่นได ้ดงันัน้น่าจะมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มารบัผดิชอบตลอดจนภาคส่วนสงัคม ควรตระหนกัและ
หาแนวทางป้องกนั เพื่อทีเ่ดก็และเยาวชนจะไมต่กไปเป็นเหยือ่ทางการพนนัอยา่งรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์รวมไปถงึ
เป็นการสรา้งสงัคมใหน่้าอยูป่ลอดจากการพนนัดว้ย 
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Abstract 
 

       As the world is growing very fast in term of communication technology in various 
sectors such as business, commercial, and also social communication which help 
children and youth group is easy to access information, communication and online 
game. Especially social network is the fast way which helps information spreading 
widely and fast. However, to drive public to be safe from gambling, it is important to 
know the situation of gambling in social network therefore the issues of 1. Gambling game 
on social network 2. Online auction was studied under the project name “The survey of gambling 
situation in Social Network”  
      The results presented that every social network which was popular in Thai society had 
gambling game. The number of games varies of each website but every games which presented 
on the web, children and youth could easily to access only had username and password to get into 
social network. The results also showed that there was the channel that children could use real 
money to buy for game’s money which was the channel of paying through mobile phone therefore 
mobile phone service provider should take responsible for this situation and public should find the 
solution to prevent children getting involved in gambling environment 
      As for the online auction issue, the result showed that there was a lot of online 
action websites that closed to gambling had opened widely. Those website had 
presented the product which popular in society to attract the customer to take auction 
with undoubted that they were going to unfair trap. If notice carefully, the price of 
product was higher than market price. Most of the online auction website, children and 
youth could access to it. Therefore the related organization should take responsible for 
this situation and also public sector should aware and looking for method to prevent 
children and youth to far away from those situations including to create good 
environment and society in term of gambling free. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
            รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพื่อรายงานใหท้ราบเกีย่วกบัผลการส ารวจสถานการณ์การพนนัในสงัคม
ออนไลน์( Social Network) ทีเ่กีย่วกบัจ านวนเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารเกมเสมอืนการเล่นการพนนัจรงิบนเวบ็
สงัคมออนไลน์และเวบ็ไซตก์ารประมลูสนิคา้ออนไลน์ รปูแบบทีเ่อือ้ต่อการเล่นการพนนัรวมไปถงึช่องทางที
เอือ้ใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ไปมสี่วนในการเล่นพนนัในรปูแบบออนไลน์ รายงานการประเมนิผลฉบบัน้ีส าเรจ็
ลงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความรว่มมอืและสนบัสนุนจากผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งจากหลายฝา่ย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ขอขอบคุณ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  และ มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ ์ ทีใ่ห้
โอกาสผูว้จิยัรวมไปถงึสนบัสนุนทุนในการท าวจิยั รวมไปถงึบุคลากรทุกท่านทีค่อยใหค้ าแนะน าตลอด
ระยะเวลาในการท าวจิยั 
            

                                                                                                 สุพรรษา พลภกัด ี
                                                                                                   15 สงิหาคม 2554 
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ค าน า 
 

        รายงานน้ีเป็นสว่นหน่ึงของงานวจิยัการส ารวจสถานการณ์การพนนัในสงัคมออนไลน์( Social 
Network) ทีเ่กีย่วกบัเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์ทีใ่หบ้รกิารเกมเสมอืนการเล่นการพนนัจรงิและเวบ็ไซตก์าร
ประมลูสนิคา้ออนไลน์ ซึง่ผลจากงานวจิยัชิน้น้ีจะน าไปใชใ้นการอา้งองิเพื่อขบัเคลื่อนสงัคมปลอดพนนั
ในล าดบัต่อไป 
 
        สุดทา้ยน้ี  ผูว้จิยัในฐานะผูจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ี หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า  ผลจากการส ารวจ
สถานการณ์การพนนัในสงัคมออนไลน์( Social Network) จะเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถใชป้ระกอบและ
สนบัสนุนใหท้างทุกภาคส่วนเขา้มามบีทบาทในการหาแนวทางป้องกนัเกีย่วกบัการพนนัในสงัคม
ออนไลน์ (Social Network) อนัจะน าไปสู่การเกดิสงัคมปลอดพนนั รวมถงึ เป็นเอกสารส าคญัทีใ่ชใ้น
การอา้งองิต่อไป หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัไว ้ณ. โอกาสน้ีดว้ย  

 
                                                                  จดัท าโดย 

                                                                 สพุรรษา พลภกัด ี
                                                                15 สงิหาคม 2554 
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โครงการ “การส ารวจสถานการณ์การพนนัในสงัคมออนไลน์ (Social Network)” 

 

1.  บทน า  

 ความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยดีา้นการสื่อสารในปจัจบุนั นอกจากจะท าใหก้ารด าเนินงานดา้น
ธุรกจิ การคา้ และการตดิต่อสื่อสารในสงัคมเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็แลว้ ยงัท าใหก้ลุ่มเดก็และ
เยาวชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู การตดิต่อสื่อสาร และการเล่นเกมออนไลน์ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ 
Social Network นบัเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของคนในสงัคม เนื่องจากเป็นสื่อทีม่คีวามไว
ในการเผยแพร่ กระจายตวัไดเ้รว็ และมปีระสทิธภิาพ จากการส ารวจของบรษิทัวจิยั Nielsen online  
เกีย่วกบักจิกกรรมออนไลน์ พบว่าเวบ็ไซต ์Social network และ Weblog ก าลงัครองสดัส่วนการใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตโดยรวมถงึ 10% โดยเป็นสถติทิีส่งูกว่า Email  ซึง่เคยเป็นกจิกรรมยอดนิยมของชาว
อนิเทอรเ์น็ต และในขณะนี้ยงัไมม่แีนวโน้มว่า จ านวนสมาชกิของเวบ็ไซตเ์หล่านี้จะลดลงหรอืมอีตัราการ
เตบิโตทีช่า้ลง โดยการส ารวจพบว่า ทุกๆ 1 ใน 11 นาทซีึง่ประชากรทัว่โลกทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต จะ
เชื่อมต่อเขา้สู่ Social Network (http://www.marketingoops.com/digital/social-media/social-network-5/)  

 
จากบทความส ารวจการใชง้านในนิตยสารการตลาด CIO world business เกีย่วกบัการส ารวจการ

ใชง้าน Social Network ในประเทศไทยนัน้ พบว่ามกีารเตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยมจี านวนผูใ้ช ้Facebook 
เพิม่ขึน้ถงึ 300% ภายในระยะเวลา 8 เดอืน ทัง้นี้กลุ่มผูใ้ชง้านทีม่อีายรุะหว่าง 18-34 ปี เป็นกลุ่มอายขุอง
ผูใ้ชง้าน Facebook ทีม่สีดัส่วนสงูทีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่คดิเป็น 75% ของผูใ้ช ้Facebook ในประเทศไทย
ทัง้หมด หรอืประมาณ 4.93 ลา้นคน (http://s-
mag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=367:social-network-behavior-analysis-
&catid=42:s--m-case-study&Itemid=97) ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวถูกเกบ็รวบรวมและท าการศกึษาโดยบรษิทั  
Virtrue ซึง่เป็นบรษิทัทีป่รกึษาดา้นการบรหิารการจดัการ social network   

 
การด าเนินธุรกจิบน Social Network ในปจัจบุนัเป็นไปโดยไมม่กีารควบคุม โดยจะเหน็ไดว้่า มี

เวบ็ไซตจ์ านวนไมน้่อยทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านทุกเพศ ทุกวยั สามารถกดเชื่อมต่อเขา้ไปเล่นเกมทีม่ลีกัษณะ
จ าลองเหมอืนการเล่นการพนนัในบ่อน หรอืการพนนัแอบแฝงในรปูแบบต่างๆ ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผูใ้ชง้านใน Social Network โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน ทัง้ผลกระทบในดา้น
การเงนิ ปญัหาการเสพตดิเกมการพนนั ปญัหาครอบครวั เป็นตน้ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ว่า หากไดด้ าเนินการ
ส ารวจ รวบรวมขอ้มลูสถานการณ์การพนนัในสงัคมออนไลน์ (Social Network) น่าจะมปีระโยชน์ส าหรบัการ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปญัหาการพนนับน  Social Network ของโครงการการจดัการ 
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ความรูเ้พื่อขบัเคลื่อนสงัคมปลอดพนนัต่อไป ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการส ารวจการเล่นการพนนัแอบ
แฝงทีด่ าเนินธุรกจิบน Social Network  โดยในการศกึษาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคอื  

 1. เกมทีจ่ าลองเหมอืนการเล่นพนนัจรงิบน Social Network   
 2. การประมลูสนิคา้ออนไลน์  
 

       
2. ผลการส ารวจ 
    ดงัทีไ่ดเ้กริน่น าไปแลว้ว่า ดว้ยความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยดีา้นการสื่อสารในประเทศไทย ท า
ใหก้ลุ่มเดก็และเยาวชนรวมไปถงึประชาชนทัว่ไป สามารถเขา้ถงึขอ้มลู การตดิต่อสื่อสารไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเรว็ ทัง้นี้ Social Network นบัเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของคนในสงัคม เนื่องจากเป็น
สื่อทีม่คีวามไวในการเผยแพร่ กระจายตวัไดเ้รว็ และมปีระสทิธภิาพ ซึง่ Social Network นัน้นอกจากจะช่วย
ใหค้นในสงัคมตดิต่อสื่อสารไดร้วดเรว็และสะดวกขึน้แลว้ ยงัมคีวามบนัเทงิมากมายทีอ่ยูบ่นหน้าเวบ็ให้
สมาชกิไดเ้ขา้ไปใชง้าน ไมว่่าจะเป็นการ การอพัโหลดรปูภาพ การอพัโหลดวดีโีอ รวมไปถงึความบนัเทงิ
พวกเกมประเภทต่างๆ ทัง้นี้หนึ่งในนัน้คอืเกมทีจ่ าลองเหมอืนการเล่นพนนัจรงิ ซึง่ผูว้จิยัใหค้วามสนใจ จงึได้
ท าการส ารวจ พบว่า  
 
1.เกมท่ีจ าลองเหมือนการเล่นพนันจริง บน Social network 
1.1 จ านวนเกมใน social network ทีจ่ าลองเหมอืนการเล่นการพนนั 
     จากการศกึษา พบว่าเกมใน Social network ทีจ่ าลองเหมอืนการเล่นการพนนั ทีค่นไทยนิยมเล่น พบว่า
มทีัง้หมด 6 ประเภท จ านวน15 เกม โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเกมและวธิกีารเล่น ดงัขอ้มลูด่านล่าง ทัง้นี้
จากการสงัเกตพบว่า social network อยา่ง Hi5 นัน้มเีกมครบทัง้ 6 ประเภทปรากฎอยูบ่นเวบ็ รองลงมา ก็
คอื facebook ซึง่มปีรากฎอยู่ 5 ประเภทบทหน้าเวบ็ 
 
      1.เกมไพ่เทก็ซสั  หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า ไพ่โป๊กเกอรเ์ทก็ซสั มวีธิกีารเล่นเหมอืนไพ่โป๊กเกอรท์ัว่ไป คอื 
ไพ่ โป๊กเกอรเ์ทก็ซสัจะใชไ้พ่มาตรฐาน 52 ใบ (ยกเวน้ไพ่โจก๊เกอร ์2 ใบ)A,K,Q,J,10,9,8,7,6,5,4,3,2,ผูเ้ล่น
แต่ละท่านมไีพ่บนมอื 2 ใบกบัไพ่กองกลางหรอืไพ่บอรด์ 5 ใบรวมกนัเพื่อเลอืกไพ่ทีด่ทีีสุ่ด 5 ใบ ออกมา
เทยีบไพ่กนั เกมไพ่โป๊กเกอรเ์ทก็ซสัของรอยลัรบูี ้เป็นเกมทีไ่มม่จี ากดัในการเดมิพนั ผูเ้ล่นสามารถเดมิพนั
โดยไมม่จี ากดั จ านวนเงนิ เดมิพนัเมือ่ไรกไ็ด ้แต่ตอ้งอยูใ่นจ านวนเงนิทีต่วัเองน าเขา้มาในโต๊ะ จ านวนผูเ้ล่น
ต่อเกมประมาณ 2-8 คน  โดยม ีSocial network ทีพ่บเกมชนิดนี้  คอื  
 
-  http://www.myspace.com/games 
-  http://www.facebook.com/home.php 
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-  http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do 
-  http://www.friendster.com/gameportal.php?tab1=all_games 
 
 

 

รปูที ่1 แสดงหน้าเวบ็เกม ไพ่เทก็ซสั 

 

       2. Blackjack  หรือ เรียกอีกอย่างว่าไพ่ป๊อก 21  มวีธิกีารเล่น คอื การรวมไพ่บนมอืใหใ้กลเ้คยีงกบั 
21 แตม้มากกว่าไพ่ของเจา้มอื โดยตอ้งไมเ่กนิ 21 ท่านตอ้งรูว้่าเมือ่ไหรจ่ะเรยีกไพ่(Hit) และเมือ่ไหรจ่ะไม่
เรยีกไพ่ (stand) เพื่อการตดัสนิแพช้นะ ในเกม Blackjack Aces สามารถเป็นไดท้ัง้ 1 หรอื 11 ไพ่ทีม่หีน้า
ไพ่ ( J.Q.K ) เท่ากบั 10 และไพ่ตวัเลขมจี านวนตามตวัเลข หากไดร้บัไพ่ Ace และ สบิเป็นไพ่สองใบแรก 
เรยีกว่าไพ่ Blackjack จะไดร้บัเงนิ 1.5 เท่าของเงนิพนนั (หากวางเดมิพนั 10 เหรยีญจะไดร้บัเงนิ 25 
เหรยีญ) หากแตม้รวมของไพ่ใกลเ้คยีงกบั 21 มากกว่าของเจา้มอื จะชนะพนนั ( หากเดมิพนั 10 เหรยีญจะ
ไดร้บัเงนิ 20 เหรยีญ) หากแตม้รวมเกนิ21 เรยีกว่าระเบดิและจะแพก้ารพนนั หากไดแ้ตม้เท่ากนักบัเจา้มอื ( 
ที1่7ขึน้ไป) ถอืว่าเสมอกนัและจะไดร้บัเงนิคนืในช่อง push คะแนน blackjack คอื 21 แตม้ โดยม ีSocial 
network ทีพ่บเกมชนิดนี้  คอื 
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-http://www.myspace.com/games 
- http://www.facebook.com/home.php 
- http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do 
-  http://www.friendster.com/gameportal.php?tab1=all_games 
 
 

 
รปูที ่2 แสดงหน้าเวบ็ในการเล่น blackjack 

       3. Roulette  คอืการพนนัว่าเลขจากวงลอ้จะออกหมายเลขใด มวีธิกีารเล่น คอื จะมตีวัเลขอยูท่ ัง้หมด 
37 เลข ปรากฎบนหน้าปดัตัง้แต่หมายเลข 0 ถงึ 36 มหีมายเลขสแีดงอยู ่18 หมายเลข หมายเลขสดี า อยู ่
18 หมายเลข และหมายเลขสเีขยีวอยู ่1 หมายเลข คอืหมายเลข 0 หมายเลขเหล่านี้จงึเป็นทีม่าของการลง
เดมิพนั เดมิพนัไดห้ลายรปูแบบ โดยม ีSocial network ทีพ่บเกมชนิดนี้  คอื 
-   http://www.facebook.com/home.php 

-  http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do 
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      4. Craps คอืเกมลกูเต๋าโดยมลีกูเต๋า 2 ลกู ถูกโยนโดยชูต้เตอร ์(Shooter) ส าหรบัการหมนุครัง้แรกถา้
ผลเป็นไดท้ัง้ 11 หรอื 7 ถอืว่าชนะ หากผลการหมนุครัง้แรกคอื 12, 3 หรอื 2, แพเ้กม โดยม ีSocial 
network ทีพ่บเกมชนิดนี้ คอื 
-   http://www.facebook.com/home.php 
-   http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do 
 
 
     5. Slots คอื การหมนุเพื่อใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ภาพที ่เกมสล๊อต ไดก้ าหนดกตกิาเอาไว ้เงนิรางวลักจ็ะขึน้อยู่
กบัตวัแปลสามอยา่งคอืการก าหนด เสน้ (lines) จ านวนเครดติ และสญัลกัษณ์ภาพเงนิรางวลั ส่วน
สญัลกัษณ์ภาพนัน้ รางวลักจ็ะแตกต่างกนัออกไป สามารถเลอืกจ านวน เสน้ ( lines) ไดต้ัง้แต่ 1-20 เสน้ การ
ค านวณเงนิรางวลัของ เกมสล๊อต นี้เคา้จะคดิจากซา้ยไปขวาใชใ้นการค านวณ ลกัษณะเสน้นัน้กจ็ะแตกต่าง
กนัออกไปทัง้ 20 เสน้ เพื่อเป็นการเพิม่โอกาสในการใหส้ญัลกัษณ์ภาพหมนุตรงตามเสน้ทีเ่ราไดก้ าหนด
เอาไว ้ โดยม ีSocial network ทีพ่บเกมชนิดนี้ คอื  
-  http://www.facebook.com/home.php 
-  http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do 
 
    6. Mahjong เกมไพ่นกกระจอก วธิกีารเล่น คอื  CPU จะท าการแจกไพ่ก่อนคนละ 13 ใบ บางเกมจะมี
การใหท้อยลกูเต๋าก่อนเพื่อก าหนดทศิของผูเ้ล่น และก าหนดผูเ้ล่นคนแรก เมือ่ไดร้บัไพ่แลว้เกมกจ็ะเรยีงไพ่
ตามแตม้ คนทีไ่ดเ้ล่นเป็นคนแรกตอ้งจัว่ขึน้มา 1 ใบ น าเขา้ในชุดไพ่ของตวัเองเป็น 14 ใบ แลว้กเ็ลอืกไพ่ที่
ไมต่อ้งการทิง้ไป 1 ใบ ใหเ้หลอื 13 ใบเท่าเดมิ วธิทีิง้ไพ่ใหพ้ยายามจดัใหไ้พ่อยูใ่นลกัษณะทีส่ามารถน๊อคได ้
คอืตอ้งมชีุดเรยีงหรอืตอง 4 ชุด และคู่ 1 คู่จงึจะน๊อคได ้แต่ไพ่ในมอืมอียู ่13 ใบ ส่วนใบที ่14 ตอ้งรอเอาจาก
ทีคู่่ต่อสูท้ิง้ลงมา หรอื จัว่ขึน้มาไดเ้ท่านัน้ โดยม ีSocial network ทีพ่บเกมชนิดนี้  คอื 
-   http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do 

 

1.2. ขัน้ตอนและวิธีการเข้าเล่นเกม ในsocial network 
     จากการศกึษา พบว่า รปูแบบการเขา้ไปเล่นเกมใน Social network ท าไดง้า่ยมาก ทัง้นี้ไมม่กีารจ ากดั
อายหุรอืเงือ่นใขใดๆในการเขา้เล่นเกม เพยีงแค่เป็นสมาชกิ มไีอดแีละพาสเวดิ ของ Social network ก็
สามารถเขา้ไปเล่นเกม บน Social network นัน้ๆได ้โดยขัน้ตอนการเขา้ไปเล่นเกมเป็นไปตามแผนผงัที ่1  
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แผนผงัท่ี 1 แสดงขัน้ตอนเขา้ไปเล่นเกม ในsocial network 

 
 
   ส าหรบัเกมจ าพวก ไพ่เทก็ซสั และไพ่ Blackjack จะมกีารแบ่งระดบัในการเล่นเกมเป็นหอ้งๆ แต่ละหอ้ง
เกมจะมรีะดบัจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการเล่นพนนัไมเ่ท่ากนั โดยมรีายละเอยีด แยกตามประเภทของเกม 
ดงัต่อไปนี้  
 
1.เกมไพ่เทก็ซสั  
    การแบ่งหอ้งเกมของเกมไพ่เทก็ซสั ทัง้ใน Facebook และ Hi5 จะมกีารแบ่งหอ้งตามระดบัวงเงนิทีใ่ชแ้ทง
พนนัในแต่ละครัง้ของการเล่น โดยจะเริม่จากหอ้งทีม่จี านวนเงนิต ่าสุด ตัง้แต่ 20 บาทเกม และสงูสุดที่ 
80000000 บาท ซึง่ผูเ้ล่นการพนนัสามารถเลอืกทีจ่ะเขา้หอ้งใดกไ็ด ้ตามวงเงนิทีม่อียูแ่ละวงเงนิทีต่อ้งการ
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แทงพนนั ดงัตารางที ่1   ทัง้นี้ในแต่ละหอ้งเกม จะมจี านวนหอ้งเกมยอ่ยๆไมเ่ท่ากนั โดยจ านวนหอ้งยอ่ยจะ
มากหรอืน้อยจะขึน้อยูก่บัจ านวนผูเ้ขา้ไปเล่นเกมในแต่ละครัง้   
 
ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งหอ้งเกมของไพ่เทก็ซสั ใน Facebook และ Hi5 
 

ชื่อหอ้ง จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีใ่ชใ้นการแทง
พนนัแต่ละครัง้ 

( บาทเกม) 

จ านวนเงนิสงูสุดที่สามารถใช้
แทงพนนัแต่ละครัง้ 

( บาทเกม) 
1.หอ้งมอืใหม ่ 20 400 
2.หอ้งระดบัตน้ 40 800 
3.หอ้งระดบักลาง 2000 40000 
4.หอ้งระดบัสงู 4000 2000000 
5.หอ้งเรว็ 10000 80000000 

 
 
 

 
 

รปูที3่ แสดงการแบ่งหอ้งเกมยอ่ยจากหอ้งมอืใหมข่องไพ่เทก็ซสั ใน Facebook 
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2.เกมไพ่ Blackjack  
    การแบ่งหอ้งเกมของเกมไพ่ Blackjack ทัง้ใน Facebook และ Hi5 จะมกีารแบ่งหอ้งในการเล่นเกม โดย
จะเริม่จากหอ้งทีม่จี านวนเงนิต ่าสุด ตัง้แต่ 10 บาทเกม และสงูสุดที่ 1000000 บาท ซึง่ผูเ้ล่นการพนนั
สามารถเลอืกทีจ่ะเขา้หอ้งใดกไ็ด ้ตามวงเงนิทีม่อียูแ่ละวงเงนิทีต่อ้งการแทงพนนั  ดงัตารางที ่2   ทัง้นี้ในแต่
ละหอ้งเกม จะมจี านวนหอ้งเกมยอ่ยๆไมเ่ท่ากนัเช่นเดยีวกนั โดยจ านวนหอ้งยอ่ยจะมากหรอืน้อยจะขึน้อยู่
กบัจ านวนผูเ้ขา้ไปเล่นเกมในแต่ละครัง้  
 
ตารางท่ี2 แสดง การแบ่งหอ้ง Blackjack ใน   Facebook และ hi5 
 

ชื่อหอ้ง จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีใ่ชใ้น
การแทงพนนัแต่ละครัง้  

( บาทเกม) 

จ านวนเงนิสงูสุดที่สามารถ
ใชแ้ทงพนนัแต่ละครัง้ 

( บาทเกม) 
1.หอ้งมอืใหม่ 10 100 
2.หอ้งระดบัตน้ 100 1000 
3.หอ้งระดบักลาง 1000 10000 
4.หอ้งระดบัสงู 10000 100000 
5.หอ้งเรว็ 100000 1000000 

 
 

 
รปูที ่4 แสดงการแบ่งหอ้งเกมของไพ่ Blackjack ใน Facebook 
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1.3.รปูแสดงวิธีการเข้าไปเล่นเกม ใน hi5 
 

 
รปูที ่5 แสดงการเขา้หน้าเวบ็ hi5 

 

 
รปูที ่6 แสดงการใส่ไอดเีพื่อท าการ log in เขา้เวบ็ 
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
รปูที7่ แสดงการเขา้หาหน้าเกม 

 

 
 

รปูที ่ 8 เลอืกเกมทีต่อ้งการเล่น แลว้จงึเลอืก เขา้หอ้งเกม ม ี4ระดบัหอ้งเกม แบ่งตามจ านวนเงนิทีม่อียู่ 
หอ้งมอืใหม ่20-400 แตม้, หอ้งระดบัตน้ 100-2000แตม้, หอ้งระดบักลาง 2000 – 40000 แตม้, หอ้งระดบัสงู 

10000 -1000000 แตม้ในการเขา้เล่นเกม 
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
 

 
รปูที ่9 เล่นเกม 

 
 
 
1.4.การได้มาซ่ึงเงินท่ีใช้เล่นในเกม 
    จากการศกึษา พบว่า ช่องทางทีจ่ะไดแ้ตม้ทีใ่ชเ้ล่นในเกม ม ีช่องทางหลกัๆ 2 ช่องทาง คอื เกมจะเตมิเงนิ
ทีใ่ชเ้ล่นใหอ้ตัโนมตั ิและใชเ้งนิจรงิซือ้เงนิในเกมเพื่อใชเ้ล่นเกม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 

1 เกมจะเตมิเงนิทีใ่ชเ้ล่นใหอ้ตัโนมตั ิโดยทุก ครัง้ทีเ่ขา้เล่นเกม  จะมกีารใหเ้งนิเพื่อใชเ้ล่น วนัละ 1500  

บาท  
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
รปูที ่10 แสดงไดร้บัเงนิอตัโนมตัจิากเกม โดยเพยีงแต่พมิพร์หสัทีป่รากฏอยู ่กจ็ะไดร้บัเงนิ 1500 บาทเกม 

 
2.  ใชเ้งนิจรงิซือ้เงนิในเกมเพื่อใชเ้ล่นเกม ท าไดโ้ดยใชช้่องทางการ โทรศพัทม์อืถอื บตัรเครดติ หรอื 
PayPal โดยวงเงนิทีใ่ชซ้ือ้เงนิเกมจะอยูร่ะหว่าง 40 บาท - 600 บาท ต่อการซือ้ 1 ครัง้ ดงัรายละเอยีดตาม
ตารางที ่3 ดา้นล่าง ทัง้นี้ ผูเ้ล่นสามารถซือ้เงนิเกมไดเ้รือ่ยๆ เมือ่เงนิหมด หรอืเมือ่ตอ้งการซือ้เพื่อน าไปแทง
พนนัในวงเงนิทีส่งูขึน้ 
 
ตารางท่ี3 แสดงแพคเกการซือ้เงนิเกม 
 

จ านวนเงนิในเกม 
 

ราคาเงนิ  (บาท) ราคาเงนิเกมต่อ 1บาท 

200   coins 40.00 5 
300   coins 60.00 5 
400   coins 80.00 5 
800   coins 150.00 5.3 
2,000 coins 350.00 5.7 
3,800 coins 600.00 6.3 
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
 

 
รปูที ่11   แสดงแพคเกจการใชเ้งนิจรงิซือ้เงนิเกมใน Hi5 

 
ช่องทางในการซ้ือเงินเกม 
- ช่องทางที1่ สัง่จา่ยทางโทรศพัทม์อืถอื  ซึง่เป็นช่องทางทีเ่ดก็สามารถใชไ้ด้  ท าไดโ้ดยระบบจะใหผู้ซ้ือ้

กรอกหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เมือ่ยนืยนัหมายเลขแลว้ ระบบกจ็ะตดัวงเงนิทีม่อียูใ่นมอืถอื ซึง่อาจจะ
มคี่าธรรมเนียมจากเครอืขา่ยมอืถอืรวมดว้ย ซึง่ขอ้ความเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมและเงือ่นไขการหกั
บญัชเีงนิในโทรศพัธจ์ะปรากฏ ดา้นล่างของหน้าทใีหก้รอกเบอรม์อืถอื โดยจะมขีอ้ความดงันี้  
“จะคิดค่าบริการจากการเรียกเกบ็เงินแบบไร้สายหรือหกัจากบญัชีการช าระเงินแบบล่วงหน้า
ของคณุ อาจมีค่าธรรมเนียมจากเครือข่ายมือถือ ฝ่ายช่วยเหลือลกูค้า : ติดต่อเรา หรือโทร 
XXXXXXXXX (จ-ศ 9.00-18.00) ผูใ้ห้บริการ ……..  โดยการคลิกต่อเนือ่ง คณุยืนยนัว่าคณุเป็น
เจ้าของบญัชีแบบไร้สายหรือได้รบัการอนุมติัจากเจ้าของบญัชีเพือ่สัง่ซ้ือหรือยินยอมตามขอ
ตกลง” 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 20

การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
รปูที ่12 แสดงการซือ้เงนิเกมโดยใชม้อืถอื และมขีอ้ความเงือ่นไขในส่วนล่าง 

 
- ช่องทางที2่ ซือ้เงนิในเกมโดยใชช้่องทาง ผ่านบตัรเครดติ 

 

 
รปูที ่13 แสดงการขอซือ้เงนิเกมผ่านทางบตัร เครดติ  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 21

การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
 

3. ช่องทางที่3 ซือ้เงนิในเกมโดยใชช้่องทาง PayPal คอื ระบบช าระเงนิออนไลน์ ซึง่ช่วยใหก้ารช าระเงนิและ
รบัเงนิออนไลน์เป็นเรือ่งงา่ย ไมว่่าจะเป็นเรือ่งส่วนตวัหรอืธุรกจิ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถช าระดว้ยบตัรเครดติ/
บตัรเดบติหลกัๆ ดว้ยการโอนเงนิผ่านธนาคาร¹ หรอืโอนเขา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal ทัง้นี้ระบบ 
PayPal มคีวามรวด เรว็ในการส่ง-รบัและถอนเงนิ ปลอดภยั และน่าเชื่อถอื รวมถงึค่าธรรมเนียมต ่า  PayPal 
เป็นทีย่อมรบัในตลาดสากลว่าเป็นระบบการช าระเงนิออนไลน์ทีม่ ีลกูคา้ในการใชง้านมากทีสุ่ดในโลก  

 

 
รปูที ่ 14 แสดงหน้าเวบ็ไซตข์อง PayPal 

 
สรปุ 
     จากการศกึษาของนกัวจิยั  พบว่า เวบ็สงัคมออนไลน์ทุกเวบ็ทีน่ิยมใชก้นัในประเทศไทยนัน้มเีกมที่
เสมอืนเล่นการพนนัจรงิปรากฎอยู ่แต่จะมากหรอืน้อยนัน้ขึน้อยูก่บัเวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็ โดยทุกเกมนัน้เดก็และ
เยาวชนสามารถเขา้เล่นไดห้มด เพยีงแค่ม ีUsername และ password ของเวบ็สงัคมออนไลน์ ในเบื่องตน้ 
ของการเล่นเกมจะมกีารใหเ้งนิเริม่ตน้แก่ผูเ้ขา้เล่นก่อน และจะมกีารใหเ้งนิทุกครัง้ทีม่กีารเขา้ไปเล่นในครัง้
แรกของวนั อยา่งไรกต็ามทางเกมยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นสามารถใชเ้งนิจรงิมาซือ้เงนิในเกมเพื่อใหเ้กดิการ
เล่นไดต่้อเนื่อง โดยจากการศกึษา พบว่าช่องทางทีม่คีวามเสีย่งทีเ่ดก็และเยาวชนจะสามารถเขา้ไปใชเ้งนิ
จรงิซือ้เงนิเกมได ้คอื การสัง่จา่ยทางโทรศพัธม์อืถอื ซึง่ระบบจะท าการตดัเงนิจากเงนิทีม่อียูใ่นมอืถอื ดงันัน้
ผูว้จิยัคดิว่า เครือ่ขา่ยผูใ้หบ้รกิารมอืถอืต่างๆควรมนีโยบายหรอืแนวทางในการป้องกนัในส่วนน้ี เพื่อไมใ่ห้
เกดิปญัหาสงัคมต่อไปในดา้นการเล่นพนนัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของเดก็และเยาวชน และสงัคมควรมสี่วนใน
การช่วยกนัดแูลและป้องกนัปญัหาเหล่าน้ีดว้ย 
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



2.การประมลูสินค้าออนไลน์ 
2.1 บทน า 
     การประมลูสนิคา้ คอืการแลกเปลีย่น ซือ้ขายสนิคา้รปูแบบหน่ึง ซึง่สามารถแจกแจงลกัษณะไดด้งัตาราง
ที ่4 
 
ตารางท่ี4 ตารางเปรยีบเทยีบลกัษณะการประมลูสนิคา้ทัว่ไปกบัการประมลูสนิคา้ออนไลน์ 
 

รปูแบบ การประมลูสนิคา้ออนไลน์ทัว่ไป การประมลูสนิคา้ออนไลน์ทีผู่ว้จิยั
ท าการศกึษา 

1.เงือ่นไขในการประมลู - ผูป้ระมลูจะตอ้งเป็นสมาชกิของ
เวบ็ทีจ่ะประมลู 
- ผูป้ระมลูไมต่อ้งซือ้สทิธิใ์นการ
ประมลู 

- ผูป้ระมลูจะตอ้งเป็นสมาชกิของ
เวบ็ทีจ่ะประมลู 
- ผูป้ระมลูจะตอ้งใชเ้งนิจรงิซือ้
สทิธิใ์นการประมลูก่อนเขา้ท าการ
ประมลู 

2. เวลาในการประมลู - ระบุเวลาทีใ่หป้ระมลู  
- เมือ่มผีูป้ระมลู เวลาในการ
ประมลูจะไมเ่พิม่ขึน้  

- ระบุเวลาทีใ่หป้ระมลู 
- ทุกครัง้ทีม่ผีูเ้ขา้ประมลู เวลาใน
การประมลูจะเพิม่ขึน้ 10-30 
วนิาท ี

3. การเขา้รว่มการประมลู - ไมต่อ้งเสยีเงนิ หากไมไ่ดช้นะ
การประมลู 

- จ านวนสทิธใินการประมลูทีใ่ชไ้ป
ไมไ่ดร้บัคนื นัน่คอืสญูเสยีเงนิ
จ านวนหน่ึงไป 

4. การชนะการประมลู - ช าระเงนิเท่ากบัจ านวนทีช่นะ
การประมลู 

- ช าระเงนิเท่ากบัจ านวนทีช่นะ
การประมลู 
- จ านวนสทิธใินการประมลูทีใ่ชไ้ป
ไมไ่ดร้บัคนื 

 
 
2.2. เวบ็ไซตท่ี์เปิดบริการการประมลูสินค้าและประเภทสินค้าทีใ่หป้ระมลู 
 

       จากการท าการศกึษา พบว่ามเีวบ็ไซตท์ีเ่ปิดบรกิารเกีย่วกบัการประมลูสนิคา้ ในลกัษณะเสยีเงนิซือ้
สทิธิใ์นการประมลู ทัง้หมด 41 เวบ็ไซต ์โดยทีใ่ชบ้รกิารไดจ้รงิ 37 เวบ็ไซตแ์ละ 4 เวบ็ไซต ์อยูใ่นช่วงปิด
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
 

ปรบัปรงุเวบ็ไซต ์ส่วนใหญ่เวบ็ประมลูจะมสีนิคา้หมนุเวยีน ประมาณ 9 ชิน้ ต่อ 1 อาทติย ์หรอืเดอืนละ 36 
ชิน้ และจากการส ารวจยงัพบอกีว่า ส่วนใหญ่เวบ็ไซตจ์ะไดก้ าไรจากการประมลูสนิคา้ประเภทมอืถอื 
คอมพวิเตอร ์และทองค า ซึง่ในแต่ละชิน้จะไดก้ าไรสงูกว่าราคาจรงิมาก สามารถจ าแนกสนิคา้ทีใ่หบ้รกิาร 

 ไดห้ลกัๆ 9 ประเภท   (ดงัรายละเอยีดในตารางที่ 5)  
- เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ 

- iPods, MP3 & Audio 

- คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & อุปกรณ์เสรมิ 

- โทรศพัทม์อืถอื & อุปกรณ์เสรมิ 

- กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, อุปกรณ์เสรมิ 

- ทองค า 

- ทวี ี& วดีโิอ 

- Vouchers เช่น แพคเกจท่องเทีย่ว,แพคเกจสทิธิก์ารประมลู 

- เบด็เตลด็  เช่น เครือ่งดนตร,ี รถมอเตอไซต์ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงรายชื่อเวบ็ไซตแ์ละสถานะการใหบ้รกิาร (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2554) 
 
ล าดบั
ที ่

เวบ็ไซต ์ สนิคา้ทีใ่หบ้รกิาร สถานะการ
ใหบ้รกิาร 

1 http://www.onlinepramool.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว แพคเกจสทิธิก์ารประมลู เครือ่ง
ดนตร,ี รถมอเตอไซต ์

ใหบ้รกิาร 

2 http://www.bidbkk.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ  

ใหบ้รกิาร 

3 http://pramoolmobile.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & ใหบ้รกิาร 
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)
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Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว  

4 http://buiiz.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว  

ใหบ้รกิาร 

5 http://www.pramool-online.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว แพคเกจสทิธิก์ารประมลู เครือ่ง
ดนตร,ี รถมอเตอไซต ์

ใหบ้รกิาร 

6 http://www.bidsanook.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ  

ใหบ้รกิาร 

7 www.thaibidder.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

8 http://www.pramool69.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 

ใหบ้รกิาร 
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อุปกรณ์เสรมิ ทองค า  
9 http://www.rabard.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 

Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

10 http://www.tensatang.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

11 http://www.ampbid.com/index.php เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

12 http://www.10secwar.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ  

ใหบ้รกิาร 

13 http://www.chobbid.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ  

ใหบ้รกิาร 

14 http://chingchampbid.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทวี ี& วดีโิอ   

ใหบ้รกิาร 
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15 http://www.bidsthailand.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ  

ใหบ้รกิาร 

16 http://pramoolbids.com/pramool/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

17 http://auction.siamza.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

18 http://www.bidfairfair.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

19 http://www.bidandbuy.co.th/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

20 http://www.2bbid.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 

ใหบ้รกิาร 
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อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

21 www.123kod.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

22 www.comingbid.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

23 www.banpramool.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

24 www.all2bid.com/ เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

25 www.bidsthai.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ

ใหบ้รกิาร 
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ท่องเทีย่ว 
26 www.siam2bid.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 

Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

27 www.share-bid.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

28 http://bid2home.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

29 www.siam-bid.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

30 http://bidbestbrand.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

31 www.bidhothot.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & ใหบ้รกิาร 
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Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

32 www.igetbids.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

33 www.welovebid.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

34 www.bidtm.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

35 www.rukbid.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 
อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

ใหบ้รกิาร 

36 www.pramoolthai.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค & 
อุปกรณ์เสรมิ โทรศพัทม์อืถอื & 

ใหบ้รกิาร 
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http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/pc_accessories/
http://www.25satang.com/products/laptops_notebooks/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/travel_navigation/
http://www.25satang.com/products/tv_video/
http://www.welovebid.com/
http://www.25satang.com/products/consoles_video_games/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/pc_accessories/
http://www.25satang.com/products/laptops_notebooks/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/travel_navigation/
http://www.25satang.com/products/tv_video/
http://www.bidtm.com/
http://www.25satang.com/products/consoles_video_games/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/pc_accessories/
http://www.25satang.com/products/laptops_notebooks/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/travel_navigation/
http://www.25satang.com/products/tv_video/
http://www.rukbid.com/
http://www.25satang.com/products/consoles_video_games/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/pc_accessories/
http://www.25satang.com/products/laptops_notebooks/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/travel_navigation/
http://www.25satang.com/products/tv_video/
http://www.pramoolthai.com/
http://www.25satang.com/products/consoles_video_games/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/pc_accessories/
http://www.25satang.com/products/laptops_notebooks/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/


อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้งวดีโิอ, 
อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ  แพคเกจ
ท่องเทีย่ว 

37 www.kiddingme.com เกม, วดีโิอเกม & อุปกรณ์ iPods, MP3 & 
Audio คอมพวิเตอร,์  Laptops, โน๊ตบุ๊ค&
โทรศพัทม์อืถอื & อุปกรณ์เสรมิ กลอ้ง กลอ้ง
วดีโิอ, อุปกรณ์เสรมิ ทองค า ทวี ี& วดีโิอ   
 
 
 

ใหบ้รกิาร 

38 www.thailandbid2you.com  ปิดปรบัปรงุ 
39 www.bidsrelax.com  ปิดปรบัปรงุ 
40 www.playbidonline.com  ปิดปรบัปรงุ 
41 http://savepay.net  ปิดปรบัปรงุ 

 
  

 
 

รปูที1่5 แสดงตวัอยา่งรายการสนิคา้ทีท่ าการประมลู  
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http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/travel_navigation/
http://www.25satang.com/products/tv_video/
http://www.kiddingme.com/
http://www.25satang.com/products/consoles_video_games/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/ipods_mp3_players_audio/
http://www.25satang.com/products/pc_accessories/
http://www.25satang.com/products/laptops_notebooks/
http://www.25satang.com/products/phones_accessories/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/photography_camcorders/
http://www.25satang.com/products/travel_navigation/
http://www.25satang.com/products/tv_video/
http://www.thailandbid2you.com/
http://www.bidsrelax.com/
http://www.playbidonline.com/
http://savepay.net/


 
 

  2.3 เง่ือนไขในการประมลูในเวบ็ไซตท่ี์เปิดบริการการประมลูสินค้า  
         จากการศกึษาพบวา่ ทัง้ 37 เวบ็ไซตม์กีารระบุเงือ่นไขและนโยบายในการใชง้าน ไวด้า้นล่างของหน้า
เวบ็ไซต ์และม ีการระบุเงือ่นไขและนโยบายใหร้บัทราบในหน้าทีท่ าการสมคัรสมาชกิเวบ็ ดงัรปูที ่ 16และ17 
ตามล าดบั รายละเอยีดในเงือ่นไข นโยบายการใชง้าน สามารถสรปุไดห้ลกัๆ 5 ประเดน็ดงัต่อไปนี้ (ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในภาคผนวก) 

1. มกีารระบุว่า เป็นเวบ็ไซตก์ารประมลูสนิคา้ออนไลน์โดยใชช้่องทางผ่านอนิเตอรเ์น็ตเท่านัน้ ไมใ่ช่
การเล่นการพนนัหรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย   ทาง เวบ็ไซต ์ไมส่่งเสรมิใหผู้ใ้ชง้านเวบ็ไซตห์รอื
สมาชกิ ใชง้านเวบ็ไซตไ์ปในเชงิการคา้ การพนนั และ การกระท าทีผ่ดิกฎหมายใดๆทัง้สิน้  

2. ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการสมคัรสมาชกิกบัทางเวบ็ไซตแ์ละยอมรบั  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของทางเวบ็
ทัง้หมด  

3.  มกีารระบุว่า เกีย่วกบัการเขา้รว่มประมลู การซือ้สทิธิใ์นการประมลู การช าระเงนิ  
4. มกีารระบุว่าเวลาในการประมลูจะเพิม่ขึน้ทุกครัง้ทีม่กีารกดประมลู   
5. วธิกีารรบัสนิคา้ ช าระเงนิและเวลาในการจดัส่งสนิคา้ ส าหรบัผูช้นะการประมลู  

 
 
 

 
 

รปูที1่6 แสดงต าแหน่งทีร่ะบุเงือ่นไขและนโยบายการใชง้านเวบ็ไซต์ 
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รปูทึ1่7 แสดงเงือ่นไขและนโยบายการใชง้านเวบ็ไซตใ์หร้บัทราบในระหว่างการสมคัรสมาชกิ  

 

 
รปูที ่18 การท าการประมลู 
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2.4 ขัน้ตอนการเข้าเล่นประมลู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เข้าเว็บไซต์ประมลูสินค้าออนไลน์              

 

 

สมคัรสมาชิกเว็บไซต์ประมลูออนไลน์ (ใน

กรณีเป็นสมาชิกอยูแ่ล้วให้ล๊อกอิน)  

 

เลือกดสูินค้าที่ต้องการประมลู 

 

คลิกประมลูสินค้าที่ต้องการประมลู

จนกว่าจะมีผู้ ชนะ ( จ านวนสทิธ์ิการประมลู 

จะลดไป 1 สทิธ์ิ/1  คลกิ, เวลาในการประมลู

จะเพ่ิมขึน้ 10-30  วินาท/ี1  ครัง้ของการคลกิ

ประมลู) 

 

สามารถซือ้สิทธ์ิในการประมลูเพ่ิม โดย

คลิกไปยังหน้าซือ้สิทธ์ิในการประมลู 

(ราคาสทิธิในการประมลูขึน้อยูก่บัแต่ละเว็บจะ

ระบไุว้) 

 

ในกรณีที่ชนะการประมลู ผู้ ชนะจะต้อง

ส่งเมลยืนยันกับเว็บประมลู พร้อมส่ง

หลกัฐานส าเนาบตัรประชาชนขอรับของ

รางวัล 
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2.5.รปูแบบและราคาในการซ้ือสิทธ์ิการประมลู  
    จากการศกึษา พบว่า สทิธิใ์นการประมลูสนิคา้ จะเรยีกว่า บดิ ( 1 บดิ หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถกด
ประมลูได ้1 ครัง้) โดย ส่วนใหญ่เวบ็ไซตป์ระมลูจะขายสทิธิใ์นการประมลูในรปูแบบแพคเกจ ซึง่มมีลูค่าอยู่
ระหว่าง 90-36,000 บาท โดยเริม่ตัง้แต่ 10-6000 บดิ ราคาบดิในแต่ละเวบ็ (ดตูารางที่ 1 ในภาคผนวก)  
 

 
รปูที ่18 แสดงแพคเกจการซือ้สทิธิก์ารประมลู 

 
รปูที ่19 แสดงการเขา้ซือ้สทิธิก์ารประมลู 
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รปูที ่20 ซือ้สทิธิก์ารประมลู 

 

 
รปูที ่21 ซือ้สทิธิก์ารประมลู มขีอ้ความระบุช่องทางในการช าระเงนิ 
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2.6.ระยะเวลาในการประมลูในเวบ็ไซตท่ี์เปิดบริการการประมลูสินค้า  
  จากการศกึษา พบว่า ระยะเวลาในการประมลูสนิคา้ จะขึน้อยูก่บัชนิดสนิคา้ทีป่ระมลู แต่ระยะเวลาจะไม่
เกนิกว่า 7 วนั นอกจากนัน้ขณะประมลูเวลาในการประมลูจะเพิม่ขึน้ทุกครัง้ทีม่กีารกดประมลู (รายละเอยีด
ดงัตารางที ่2 ในภาคผนวก) โดยระยะเวลาปิดประมลูจะมากกว่าเวลาทีร่ะบุไว ้อยูใ่นช่วง 1- 10 ชัว่โมง   
 
2.7.การช าระเงินในการซ้ือสิทธ์ิการประมลู 
  จากการศกึษา พบว่า ช่องทางในการช าระเงนิในการซือ้สทิธิใ์นการประมลูตามทีท่างเวบ็ระบุไว ้มดีว้ยกนั 
6 วธิ ีคอื บตัรเครดติ, โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร, PayPal, PAYSBUY, ทรมูนัน่ี และ counter service แต่
ในทางปฎบิตัทิางเวบ็ไซตใ์หบ้รกิารจรงิๆเพยีง 5 วธิ ีคอื  บตัรเครดติ, โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร, PayPal, 
PAYSBUY,  และทรมูนัน่ี   โดยการใชบ้รกิารผ่าน counter service  ไมส่ามารถกระท าได ้ ทัง้นี้ผูท้ าวจิยัได้
สอบถามไปทางเวบ็ไซตป์ระมลู ไดร้บัค าแนะน าว่า ใหใ้ชช้่องทางอื่นในการช าระเงนิแทน แต่ไมไ่ดร้บัเหตุผล
ว่า ท าไมถงึใชบ้รกิารผ่านทาง counter service  ไมไ่ด ้ รายละเอยีดของช่องทางในการช าระเงนิ มี
ดงัต่อไปนี้  

- ช่องทางที1่ บตัรเงนิสดทรมูนัน่ี (True Money Cash Card)1 คอืบตัรเดยีวส าหรบัเตมิเงนิใชบ้รกิาร

ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ไมต่อ้งหาซือ้บตัรเตมิเงนิหลายๆ ใบ แค่มบีตัรเงนิสดทรมูนัน่ีกเ็ลอืกเตมิเงนิ

บรกิารต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ บตัรเงนิสดทรมูนัน่ี สามารถซือ้ไดท้ี่ รา้นสะดวกซือ้ 7-11 และรา้นทร ู

หรอืรา้น true move   ซึง่วธิกีารช าระดว้ยบตัรเงนิสดทรมูนัน่ีเป็นช่องทางทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็และ

เยาวชนเขา้ไปมสี่วนในการเล่นเกมประมลูประเภทน้ี  

สินค้าและบริการท่ีรบับตัรเงินสดทรมูนัน่ี มีดงัต่อไปน้ี  

1.  True Money Account (บญัชทีรมูนัน่ี)  

2.  True Move Pre Pay (ทรมูฟูแบบเตมิเงนิ) 

3.   ทรไูลฟ์ ฟรวีวิ 

4.   เตมิเกมออนไลน์ กว่า 30 เกม อาท ิSF, Point Blank, Ray City,Luna Online, Ran Online, 

PVP, Nostale, Last Chaos , ACE Online ฯลฯ ไปที ่www.weloveshopping.com/wegame  

5.  WE PCT Buddy 

6.  Net Talk 

7.  Pre Pay hi-speed Internet 

                                                
1 ทีม่าจากเวบ็ไซต์ http://truemoney.co.th/cashcard.html ( accessed 30 มถุินายน 2554) 
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http://truemoney.co.th/cashcard.html


 
 

8.  Wi-Fi 

9.  Internet Kit  

10. True Life 

 

บตัรเงนิสดทรมูนัน่ี แบ่งตามลกัษณะของบตัร ได ้3 ประเภท คอื  
1. .บตัรเงนิสดทรมูนัน่ี บตัรขนาดปกต ิม ี4 ราคาใหเ้ลอืก คอื 150, 300, 500 และ 1,000 บาท  
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2. บตัรเงนิสดทรมูนัน่ี บตัรขนาด Mini ม ี2 ราคาใหเ้ลอืก คอื 50 และ 90 บาท 

 
 

3. บตัรเงนิสดทรมูนัน่ี บตัรอ่อน (Slip) 

 
 

 

4. ข้อแตกต่างระหว่าง บตัรเงินสดทรมูนัน่ี  กบับตัรเติมเงินทรมูฟู  
บตัรเงินสด ทรมูนัน่ี บตัรเติมเงินทรมูฟู Just Talk 

 
บตัรเงนิสด ทรมูนัน่ี (True Money Cash Card)    
  - มคี าว่า “บตัรเงนิสดทรมูนัน่ี” ในบตัร 
  - ม ีLogo True Money 

 
บตัรเงนิสด ทรมูพู (True Move Card)    
- ไมม่ ีขอ้ความแสดงประเภทบตัร 
- ม ีLogo True Move    บตัรเตมิเงนิทรมูฟู
สามารถเตมิเงนิเขา้มอืถอื ทรมูฟูไดอ้ยา่งเดยีวไม่
สามารถน าไปเตมิบรกิาร อื่นๆได้ 
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5. แบบบตัรเงนิสดทรมูนัน่ีทีใ่ชเ้ตมิเงนิเกมออนไลน์ 
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http://www.weloveshopping.com/2009/wegame/?ln=th


- ช่องทางที2่ บตัรเครดติ ทัง้ บตัร วซี่าและ มาสเตอร ์ คอืการซือ้สทิธิก์ารประมลูผ่านการช าระดว้ย

บตัรเครดติ โดยผูท้ีม่บีตัรเครดติไมว่่าจะเป็นบตัรวซี่าหรอืมาสเตอร ์สามารถเลอืกช าระดว้ยวธินีี้ได้  

 

- ช่องทางที3่โอนเงนิผ่านทางบญัชธีนาคาร ธนาคารไทยพาณชิย ์ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย  

การช าระดว้ยวธินีี้ท าไดด้ดยผูซ้ือ้จะตอ้งมบีญัชธีนาคาร หรอืมบีตัรเอทเีอม็ของธนาคารต่างๆ แลว้

ไปโอนเงนิเขา้บญัชทีีร่ะบุไวใ้นเวบ็ไซต ์หลงัจากนัน้กอ็เีมลลแ์จง้เวบ็ไซตถ์งึจ านวนเงนิทีโ่อนและรหสั

โอน ทางเวบ็ไซตจ์ะท าการเชค็ยอดในบญัชแีลว้เพิม่ค่าสทิธิใ์นการประมลูให้ 

 
 
 

 
รปูที ่22   ช่องทางการช าระเงนิในการซือ้สทิธิก์ารประมลู 
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- ช่องทางที4่ PayPal คอื ระบบช าระเงนิออนไลน์ ซึง่ช่วยใหก้ารช าระเงนิและรบัเงนิออนไลน์เป็นเรือ่ง
งา่ย ไมว่่าจะเป็นเรือ่งส่วนตวัหรอืธุรกจิ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถช าระดว้ยบตัรเครดติ/บตัรเดบติหลกัๆ 
ดว้ยการโอนเงนิผ่านธนาคาร  หรอืโอนเขา้ยอดคงเหลอืในบญัช ีPayPal  ทัง้นี้ระบบ PayPal มี
ความรวด เรว็ในการส่ง-รบัและถอนเงนิ ปลอดภยั และน่าเชื่อถอื รวมถงึค่าธรรมเนียมต ่า  PayPal 
เป็นทีย่อมรบัในตลาดสากลว่าเป็นระบบการช าระเงนิออนไลน์ทีม่ ีลกูคา้ในการใชง้านมากทีสุ่ดใน
โลก 

 

 

รปูที ่ 23 แสดงหน้าเวบ็ไซตข์อง PayPal 
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- ช่องทางที5่  PAYSBUY คอืระบบช าระเงนิออนไลน์ ทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถส่ง

เงนิไปยงั ผูร้บัเงนิปลายทางไดอ้ยา่งสะดวกไมต่่างกบัการส่งอเีมล์ โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถส่งเงนิให้

บุคคลใดกต็ามทีม่ทีีอ่ยูอ่เีมลแ์ละมบีญัชธีนาคารในประเทศไทย ระบบ  PAYSBUY มหีลกัการ

เหมอืนกบัระบบ PayPal   

 
 
 

 
รปูที ่ 24   แสดงหน้าเวบ็ไซตข์อง PAYSBUY 
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ตารางท่ี6 เปรยีบเทยีบช่องทางการช าระเงนิเพื่อซือ้สทิธิใ์นการประมลูสนิคา้  
 

เงือ่นไข บตัรทรมูนัน่ี บตัรเครดติ, โอนเงนิผ่าน
บญัชธีนาคาร 

PayPal PAYSBUY 

ตอ้งมบีญัชี
ธนาคาร 

     

 ซือ้สทิธิไ์ด้
ตลอด 24 
ชัว่โมง 

     

เดก็และ
เยาวชน
สามารถเขา้ถงึ
ไดง้า่ยและ
สะดวก 

     

 
 

2.8 เง่ือนไขเก่ียวกบัอายผุูเ้ข้าร่วมการประมลู  
    จากการศกึษา สามารถจ าแนกเวบ็ไซตต์ามรายละเอยีดของเงือ่นไขเกีย่วกบัอายผุูเ้ขา้รว่มประมลูได ้ 4 
ประเภท คอื  
1) เวบ็ไซตท์ีไ่มก่ าหนดอายุ, 2) หา้มอายตุ ่ากว่า 15 ปี, 3) หา้มอายตุ ่ากว่า 18 ปี และ 4) หา้มอายตุ ่ากว่า 20 
ปีตามล าดบั (ดงัตารางที่3 ภาคผนวก) ทัง้นี้จากการศกึษา พบว่า 

- ถงึแมว้่าบางเวบ็ไซตจ์ะระบุเงือ่นไขอายแุละใหใ้ส่บตัรประชาชน เดก็กส็ามารถเขา้เล่นได ้ไมว่่าเลข
บตัรนัน้จะเป็นเลขบตัรจรงิหรอืเลขบตัรทีไ่ดจ้ากการสุ่มจากเวบ็(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้
ถดัไป)หรอืเดาตวัเลขเองกต็าม  

- เวบ็ไซตท์ีไ่มร่ะบุเงือ่นไขอาย ุหรอืไมไ่ดร้ะบุใหใ้ส่บตัรประชาชนนัน้ เดก็สามารถเขา้เล่นได ้  
- บางเวบ็ไซตร์ะบุเงือ่นไขอาย ุแต่เดก็สามารถเขา้เล่นได ้ 
- ขอ้สงัเกต เดก็อาย ุต ่ากว่าทีเ่ง ือ่นไขก าหนดสามารถเขา้เล่นได ้แต่ไมม่สีทิธิข์อรบัของได ้ในกรณทีี่

ประมลูไดเ้นื่องจากเวบ็ไซตม์กีารก าหนดใหม้กีารยืน่หลกัฐานบตัรประชาชน เพื่อยนืยนัการรบัสนิคา้ 
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2.9. เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการการสุ่มเลขบตัรประชาชน  
2.9.1 เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการการสุ่มเลขบตัรประชาชน   

      แมว้่าบางเกมจะจ ากดัอายผุูเ้ล่นโดยการใหใ้ส่เลขบตัรประชาชน แต่จากการศกึษาพบว่ามบีางเวบ็ไซตท์ี่
ใหบ้รกิารการสุ่มเลขบตัรประชาชน ซึง่ผูว้จิยัพบว่า มจี านวน 4 เวบ็ไซต ์ซึง่เปิดใหบ้รกิารสุ่มเลขบตัร
ประชาชน ดงัต่อไปนี้  

        1. http://www.viruscom2.com/web-app/random-id.php 
    2.  http://www.dekdum.com/id.php 

                3. http://tazan.info/id.php 
                4. http://www.randomno.ob.tc/random.htm 
 
           โดยเวบ็ไซตด์งักล่าวจะมขีอ้ความระบุไวว้่า   รหสับตัรประชาชนทีสุ่่มไดน้ัน้ “สามารถน าไปสมคัร
เกมออนไลน์ เวบ็บอรด์ ทดลองสมคัรเรียน หรือ เวบ็ไซตต่์างๆทีต้่องให้กรอก รหสับตัรประชาชน 
ซึง่รหสับตัรทีไ่ด้จากการสุ่มน้ีจะไม่ตรงกบัรหสับตัรประชาชนของจริงและไม่มีอยู่ในข้อมลูทะเบียน
ราษฎร”์ 

 
รปูที2่5 แสดงหน้าเวบ็   http://www.viruscom2.com/web-app/random-id.php   มีการระบขุ้อความว่า   “ 
การสุม่เลขบตัรประจ าตวัประชาชนน้ีนัน้เป็นการสุม่โดยใชก้ารค านวณทางคณิตศาสตรเ์พือ่ใหไ้ดเ้ลข บตัรประชาชนทีส่ามารถใชง้าน
ไดจ้รงิโดยทีเ่รานัน้ไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้ลขบตัรประชาชนของจรงิแต่อยา่งใด ซึง่ท่านสามารถทีจ่ะน าเลขทีไ่ดจ้ากการสุม่เลข
บตัรน้ีนัน้ไปท าการสมคัรเกม สมคัรเวบ็ไซต ์หรอืสิง่ต่างๆ โดยทีท่่านไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใช้ เลขบตัรประจ าตวัประชาชนจรงิของ
ตนเองหรอืของผูอ้ืน่ เพราะอยา่งทีเ่ราไดบ้อกไปนัน้วา่เลขของเรานัน้มาจากการสุม่ เพราะอยา่งนัน้เลขทีป่รากฏโดยสว่นใหญ่นัน้ไมม่ี
อยูจ่รงิในฐานขอ้มลูทางทะเบยีนราษฎรแ์ต่อยา่งไร  เพราะอยา่งนัน้สบายใจกบัการสุม่เลขบตัรของทางเราไดเ้ลยเพราะวา่ไมว่า่คนใดก็

ไมส่ามารถน าเลขบตัรประชาชนของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ไมไ่ด้” 
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http://www.viruscom2.com/web-app/random-id.php
http://www.dekdum.com/id.php
http://tazan.info/id.php
http://www.randomno.ob.tc/random.htm
http://www.viruscom2.com/web-app/random-id.php


 
 

1. วิธีการสุ่มรหสับตัรประชาชน 

 ขัน้ตอนท่ี 1 เข้าเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการสุ่มรหสับตัรประชาชน  
 

 
รปูที2่6 แสดงการเขา้เวบ็ไซต ์  http://www.viruscom2.com/web-app/random-id.php     รหสับตัร

ประชาชนทีสุ่่มไดป้รากฏขึน้ คอื 4010020594171 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 น ารหสับตัรประชาชนทีสุ่่มไดไ้ปใชก้รอกสมคัรในเวบ็ไซตท์ีต่อ้งใชร้หสับตัรประชาชน หาก
ตอ้งการสุ่มหมายเลขใหม ่ใหค้ลกิทีปุ่ม่ทีเ่ขยีนว่า “สุ่มเลขประชาชนใหม่” รหสับตัรประชาชนทีสุ่่มขึน้มา
ใหมจ่ะปรากฏขึน้ ในกรณบีางเวบ็ทีไ่มม่ปีุม่ใหค้ลกิใหท้ าการสุ่มรหสัใหม ่ใหค้ลกิ refresh เวบ็ไซต ์หรอืF5 
เพื่อสุ่มรหสับตัรใหม่ 
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http://www.viruscom2.com/web-app/random-id.php%20%20%20����


 
รปูที2่7 แสดงภาพ หลงัจากคลกิทีปุ่ม่ทีเ่ขยีนว่า “สุ่มเลขประชาชนใหม่” รหสับตัรประชาชนทีสุ่่มใหมจ่ะ

ปรากฏขึน้ ในทีน่ี้ คอื 6134483549551 
 

1. การทดลองน ารหสับตัรประชาชนท่ีได้จากการสุ่มไปใช้  

จากการทดลองน ารหสับตัรประชาชนทีไ่ดจ้ากการสุ่มไปใช ้โดยทดลองใชก้บัเวบ็ไซต ์
www.share-bid.com  ซึง่มกีารระบุใหก้รอกรหสับตัรประชาชน พบว่า รหสับตัรทีไ่ดจ้ากการสุ่มจาก
เวบ็ไซตด์งักล่าว สามารถใชไ้ดจ้รงิ ดงัปรากฏในรปูที ่4 นอกจากนัน้นกัวจิยัไดท้ าการทดลองกรอกบตัร
ประชาชน โดยท าการเดาตวัเลขเอง พบว่า สามารถใชไ้ดเ้ช่นเดยีวกนั ดงัรปูที ่5 จากผลการทดลอง
ดงักล่าว สรปุไดว้่า วธิกีารทีท่างเวบ็ไซตใ์หก้รอกรหสับตัรประชาชนเป็นเพยีงการระบุไวเ้พื่อแสดงว่า
เวบ็ไซตน์ัน้ๆมกีารคดักรองผูเ้ขา้มาเล่น แต่ในความเป็นจรงิแลว้ไมม่กีารคดักรองอยา่งแทจ้รงิ  
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รปูที ่28 แสดงการน ารหสับตัรประชาชนทีไ่ดจ้ากการสุ่ม รหสับตัรประชาชนหมายเลข  3512225411595 
กรอกลงในเวบ็ไซต ์  www.share-bid.com    พบว่า มขีอ้ความสเีขยีวปรากฏขึน้มาว่า “สามารถใช้

หมายเลขบตัรน้ีได้” 

 
 
รปูที ่29 เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้นตามทีเ่วบ็ตอ้งการ รวมถงึเลขบตัรทีสุ่่มจากเวบ็มา ปรากฏว่า สมคัรใชง้าน
ในเวบ็ไดจ้รงิ 
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http://www.share-bid.com/


 
รปูที ่30 แสดงการน ารหสับตัรประชาชนทีไ่ดจ้ากการสุ่ม รหสับตัรประชาชนหมายเลข 1158888888888 
กรอกลงในเวบ็ไซต ์  www.share-bid.com    พบว่า มขีอ้ความสเีขยีวปรากฏขึน้มาว่า “สามารถใช้

หมายเลขบตัรน้ีได้” 
 

 
รปูที ่31 เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้นตามทีเ่วบ็ตอ้งการ รวมถงึเลขบตัรทีผู่ว้จิยัเดาเอง ปรากฏว่า สมคัรใชง้าน
ในเวบ็ไดจ้รงิเช่นเดยีวกนั 
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http://www.share-bid.com/


 
 

2.9 เวบ็ไซตป์ระมลูท่ีมีการน า  social network มาใช้เพ่ือการประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์ 
      จากการศกึษา พบว่า มเีวบ็ประมลูสนิคา้ จ านวน 22 เวบ็ไซต ์ไดใ้ชช้่องทางของ social network ซึง่
ไดแ้ก่ facebook, youtube, twitter และ Hi5 เขา้มาใชเ้พื่อเป็นการแนะน าการใชบ้รกิารภายในเวบ็ไซต์ , 
แนะน าสนิคา้ทีเ่ปิดใหป้ระมลู, กระตุน้ใหเ้กดิการประมลูมากขึน้ โดยการระบุสนิคา้ทีใ่กลปิ้ดการประมลู , มี
การพดูคุยว่าไดผู้ช้นะประมลูไดร้บัสนิคา้แลว้และแจง้รายชื่อผูช้นะการประมลูรวมไปถงึม ีคลปิของผูช้นะการ
ประมลูใหช้ม (แต่ไมส่ามารถตรวจสอบไดว้่า เป็นผูช้นะการประมลูทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่) รายละเอยีด ดงัแสดงใน
ตารางที ่7   
       จากการศกึษายงัพบอกีว่า มบีางเวบ็ไซตท์ีน่ าช่องทาง  social network  เขา้ใชม้ากกว่า 1 social 
network เช่น เวบ็ไซต ์http://www.onlinepramool.com/ ทีใ่ชถ้งึ3 ช่องทาง คอื  facebook,twitter, และ ยทูบู  
เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงเวบ็ไซตป์ระมลูสนิคา้ทีใ่ชช้่องทาง social network 
ที ่ ชื่อเวบ็ไซตป์ระมลู Social network หวัขอ้ทีพ่ดูคุย  
1 www.thaibidder.com  http://www.facebook.com/Tha

iBidder 
 

แนะน าโปรโมชนัและ ระบุสนิคา้ที่
ใกลปิ้ดท าการประมลู 

2 http://www.rabard.com  http://www.facebook.com/rab
ardfanclub  

แนะน าเวบ็ไซต์ 

http://www.youtube.com/raba
rdfanclub 
 

แนะน าสนิคา้ทจีะประมลูโดยใช้
วดิโีอคลปิ 

3 http://www.tensatang.co
m/  

http://www.facebook.com/pag
es/TENSATANG/116451035
104212 
 

แนะน าโปรโมชนัและ ระบุสนิคา้ที่
ใกลปิ้ดท าการประมลู 

4 http://www.ampbid.com/i
ndex.php 
 

http://www.facebook.com/pag
es/Ampbidcom/21033308565
8235 
 

แนะน าโปรโมชนัและ มกีารพดูคุย
ว่าไดร้บัสนิคา้แลว้ 

5 http://www.bidsthailand.c
om 

http://www.facebook.com/bid
sthailand  

แนะน าโปรโมชนั 
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http://www.onlinepramool.com/%20�����֧3
http://www.thaibidder.com/
http://www.facebook.com/ThaiBidder
http://www.facebook.com/ThaiBidder
http://www.rabard.com/
http://www.facebook.com/rabardfanclub
http://www.facebook.com/rabardfanclub
http://www.youtube.com/rabardfanclub
http://www.youtube.com/rabardfanclub
http://www.tensatang.com/
http://www.tensatang.com/
http://www.facebook.com/pages/TENSATANG/116451035104212
http://www.facebook.com/pages/TENSATANG/116451035104212
http://www.facebook.com/pages/TENSATANG/116451035104212
http://www.ampbid.com/index.php
http://www.ampbid.com/index.php
http://www.facebook.com/pages/Ampbidcom/210333085658235
http://www.facebook.com/pages/Ampbidcom/210333085658235
http://www.facebook.com/pages/Ampbidcom/210333085658235
http://www.bidsthailand.com/
http://www.bidsthailand.com/
http://www.facebook.com/bidsthailand
http://www.facebook.com/bidsthailand


 
6 http://www.onlinepramoo

l.com/ 
 

http://www.facebook.com/pag
es/Onlinepramool/165864783
433448 
 

แนะน าโปรโมชนัและการประมลู
สนิคา้ว่าผูใ้ดได้ 

http://twitter.com/#!/onlinepra
mool  

แนะน าโปรโมชนัแต่ละเดอืน 

http://www.youtube.com/user/
supportonlinepramool/  

จะเอาภาพสนิคา้ทจีะประมลูน ามา
ลงเป็นวดิโีอคลปิ 

7 http://www.bidsanook.co
m 
 

http://www.facebook.com/bid
sanook?v=app_4949752878  

เป็นการแนะน าโปรโมชนัและ  การ
คุยถงึสนิคา้ประมลู 

http://www.youtube.com/user/
BidSanook  

แนะน าเวบ็โดย ดารา และ แนะน า
สนิคา้ทจีะประมลูโดยใชว้ดิโีอคลปิ 

8 http://www.bidfairfair.co
m  

http://www.facebook.com/bidf
airfair 
 

แนะน าโปรโมชนั  และพดูถงึสนิคา้
มาประมลู 

http://twitter.com/#!/FAIRFAI
R_NEWS 

แนะน าการเล่น 

9 http://www.bidandbuy.co.
th/  

http://www.facebook.com/bid
andbuy  

แนะน าโปรโมชนั 

http://twitter.com/#!/bidandbu
ypage  

แนะน าสนิคา้และโปรโมชนั 

http://www.youtube.com/bida
ndbuypage  

คลปิวดิโีอสนิคา้ทปีระมลู 

10 www.comingbid.com  http://twitter.com/#!/Comingbi
d 

แนะน าเวบ็ไซต์ 

http://www.hi5.com/friend/prof
ile/displayProfile.do?userid=6
00179219  

แนะน าเวบ็ไซต์ 

11 www.banpramool.com  http://twitter.com/#!/@banpra
mool  

แนะน าเวบ็ไซต์ 
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http://www.onlinepramool.com/
http://www.onlinepramool.com/
http://www.facebook.com/pages/Onlinepramool/165864783433448
http://www.facebook.com/pages/Onlinepramool/165864783433448
http://www.facebook.com/pages/Onlinepramool/165864783433448
http://twitter.com/#!/onlinepramool
http://twitter.com/#!/onlinepramool
http://www.youtube.com/user/supportonlinepramool/
http://www.youtube.com/user/supportonlinepramool/
http://www.bidsanook.com/
http://www.bidsanook.com/
http://www.facebook.com/bidsanook?v=app_4949752878
http://www.facebook.com/bidsanook?v=app_4949752878
http://www.youtube.com/user/BidSanook
http://www.youtube.com/user/BidSanook
http://www.bidfairfair.com/
http://www.bidfairfair.com/
http://www.facebook.com/bidfairfair
http://www.facebook.com/bidfairfair
http://twitter.com/#!/FAIRFAIR_NEWS
http://twitter.com/#!/FAIRFAIR_NEWS
http://www.bidandbuy.co.th/
http://www.bidandbuy.co.th/
http://www.facebook.com/bidandbuy
http://www.facebook.com/bidandbuy
http://twitter.com/#!/bidandbuypage
http://twitter.com/#!/bidandbuypage
http://www.youtube.com/bidandbuypage
http://www.youtube.com/bidandbuypage
http://www.comingbid.com/
http://twitter.com/#!/Comingbid
http://twitter.com/#!/Comingbid
http://www.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do?userid=600179219
http://www.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do?userid=600179219
http://www.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do?userid=600179219
http://www.banpramool.com/
http://twitter.com/#!/@banpramool
http://twitter.com/#!/@banpramool


 
 

12 www.bidsthai.com  http://twitter.com/#!/bidsthai  แนะน าเวบ็ไซต์ 
http://www.youtube.com/user/
bidsthai 
 

แนะน าสนิคา้ในการประมลูโดย
วดิโีอคลปิ 

13 www.siam2bid.com 
 

http://twitter.com/#!/siam2bid  แนะน าโปรโมชนั 

http://www.facebook.com/sia
m2bid  

แนะน าโปรโมชนั 

14 www.share-bid.com  http://www.facebook.com/pag
es/share-
bidcom/172607419454354?s
k=wall 
 

แนะน าโปรโมชนั และสอบถามการ
รบัสนิคา้ 

http://www.youtube.com/user/
sharebid  

แนะน าสนิคา้โดยวดิโีอคลปิ 

http://twitter.com/#!/sharebid  แนะน าโปรโมชนั 

15 www.siam-bid.com  http://www.facebook.com/Sia
mbid  

แนะน าสนิคา้ 

http://twitter.com/#!/siambid  แนะน าโปรโมชนั 
http://www.youtube.com/user/
siambid 
 

แนะน าสนิคา้โดยวดิโีอคลปิ 

16 http://bidbestbrand.com  http://twitter.com/#!/BidBestBr
and  

แนะน าเวบ็ไซต์ 

17 www.bidhothot.com  http://www.facebook.com/pag
es/Bidhothot/2018655131752
78  

แนะน าเวบ็ไซต์ 

http://twitter.com/#!/BIDHOTH
OT 

แนะน าเวบ็ไซต์ 

http://www.youtube.com/user/
BIDHOTHOT  

แนะน าเวบ็ไซต์ 

18 www.igetbids.com  http://www.facebook.com/pag แนะน าโปรโมชนัและ แจกการเพิม่
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http://www.bidsthai.com/
http://twitter.com/#!/bidsthai
http://www.youtube.com/user/bidsthai
http://www.youtube.com/user/bidsthai
http://www.siam2bid.com/
http://twitter.com/#!/siam2bid
http://www.facebook.com/siam2bid
http://www.facebook.com/siam2bid
http://www.share-bid.com/
http://www.facebook.com/pages/share-bidcom/172607419454354?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/share-bidcom/172607419454354?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/share-bidcom/172607419454354?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/share-bidcom/172607419454354?sk=wall
http://www.youtube.com/user/sharebid
http://www.youtube.com/user/sharebid
http://twitter.com/#!/sharebid
http://www.siam-bid.com/
http://www.facebook.com/Siambid
http://www.facebook.com/Siambid
http://twitter.com/#!/siambid
http://www.youtube.com/user/siambid
http://www.youtube.com/user/siambid
http://bidbestbrand.com/
http://twitter.com/#!/BidBestBrand
http://twitter.com/#!/BidBestBrand
http://www.bidhothot.com/
http://www.facebook.com/pages/Bidhothot/201865513175278
http://www.facebook.com/pages/Bidhothot/201865513175278
http://www.facebook.com/pages/Bidhothot/201865513175278
http://twitter.com/#!/BIDHOTHOT
http://twitter.com/#!/BIDHOTHOT
http://www.youtube.com/user/BIDHOTHOT
http://www.youtube.com/user/BIDHOTHOT
http://www.igetbids.com/
http://www.facebook.com/pages/IGetBids/192961550749156


es/IGetBids/19296155074915
6 
 

บดิ 

19 www.welovebid.com  http://twitter.com/#!/welovebid  แนะน าสนิคา้โปรโมชนั 

http://www.youtube.com/welo
vebid 
 

แนะน าสิง่ของโดยวดิโีอคลปิ 

20 www.bidtm.com 
 

http://twitter.com/#!/bidtmfanc
lub  

แนะน าเวบ็ไซต์ 

http://www.youtube.com/user/
BIDtmFanclub 
 

วดีโีอคลปิผูช้นะประมลู 

21 www.rukbid.com  http://www.facebook.com/pag
es/RukBIDcom/18848061784
2976  

แนะน าโปรโมชนัและสอบถามสนิคา้
ทจีะมาประมลู 

22 www.pramoolthai.com  http://www.facebook.com/pag
es/pramoolthai/13036546371
2424  

แนะน าเวบ็ไซต์ 
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http://www.welovebid.com/
http://twitter.com/#!/welovebid
http://www.youtube.com/welovebid
http://www.youtube.com/welovebid
http://www.bidtm.com/
http://twitter.com/#!/bidtmfanclub
http://twitter.com/#!/bidtmfanclub
http://www.youtube.com/user/BIDtmFanclub
http://www.youtube.com/user/BIDtmFanclub
http://www.rukbid.com/
http://www.facebook.com/pages/RukBIDcom/188480617842976
http://www.facebook.com/pages/RukBIDcom/188480617842976
http://www.facebook.com/pages/RukBIDcom/188480617842976
http://www.pramoolthai.com/
http://www.facebook.com/pages/pramoolthai/130365463712424
http://www.facebook.com/pages/pramoolthai/130365463712424
http://www.facebook.com/pages/pramoolthai/130365463712424


 
 

 
 

รปูที ่ 32   แสดงคลปิวดิโีอผูช้นะการประมลูและไดร้บัสนิคา้ในเวบ็ไซต ์youtube 
 

 
รปูที ่ 33 แสดงคลปิวดิโีอแนะน าสนิคา้โดยดาราในเวบ็ไซต์ youtube 
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รปูที ่ 34 แนะน าเวบ็ไซตใ์น social network facebook 

 

 
รปูที ่ 35 แนะน าสนิคา้ทีจ่ะเริม่ประมลู ใน twitter 
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ตารางท่ี 8 แสดงรายการสนิคา้ ราคาประมลู และเวลาทีใ่ชใ้นการประมลู 
 

เวบ็ไซต ์ สนิคา้ ราคาจรงิ 
( บาท) 

ราคา
เริม่ตน้
ประมลู 
( บาท) 

ราคา
สิน้สดุ
ประมลู 
ในโลก
ออนไลน์ 
( บาท) 

ราคา
บติ1
บติต่อ
จ านวน
เงนิ

(บาท/
บดิ) 

แปลงจ านวนเงนิ
ในออนไลน์เป็น
จ านวนบดิ 

แปลงจ านวนบดิ
เป็นจ านวนเงนิใน
โลกแห่งความเป็น

จรงิ 

ราคาขาย
จรงิ 

จ านวน
เงนิที่
ผูข้าย
ไดร้บั
(ราคา
ขาย –

ราคาจรงิ) 

เวลาที่
ปิด

ประมลู 
(วนั) 

ระยะเวลา
ทมีากกว่า
เวลาปิดที่
ระบุไว ้

http://www.onlinepramool.com Samsung 
Galaxy 
Cooper 
S5830 

9,900.00 0 204.30 (฿6/1 
bid) 

(204.30x100)/10  
= 2043 

2043x6=12258 12258+ 
204.30= 
12462.30 

2562.30 7 วนั 4 ชัว่โมง 
27นาท ี

http://www.onlinepramool.com Acer 
Iconia Tab 
W500 
(SSD 
32GB) 

18,500 0 321.00 6b/ 
1bid 

(321.00x100)/10  
= 3210 

3210x6=19260 19260+ 
321.00= 
19581.00 

1081.00 7 วนั 7 ชัว่โมง
29นาท ี

http://www.onlinepramool.com ทองค าแท่ง 
น ้าหนกั
ถงึๆ 1 
บาท 
 
 

22,000 0 679.90 6b/ 
1bid 

(679.90x100)/10  
= 6799 

6799x6=40794 40794+  
6799= 
41473.90 

19473.90 7 วนั 7
ชัว่โมง.21
นาท ี
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http://www.bidsanook.com Blackberry 
Torch 
9800 

21,900 0 525.40  6 b / 1 
bid 

(525.40 x100)/10  
= 5254 

5254x6=31524 31524+ 
525.40 = 
32049.40 

10149.40 6 วนั 5ชัว่โมง
21นาท ี 

http://www.bidsanook.com Nokia C3 4,730 0 54.80  10 b/ 
1 bid 

(54.80 x100)/10  
= 548 

548x10=5480 5480+ 
54.80= 
5534.80 

804.8 1 วนั 1ชัว่โมง
43นาท ี

http://www.bidsanook.com ล าโพง 
Harman 
Kardon รุ่น 
Sound 
Stick ll 

8,490 0 100.00  10 b/ 
1 bid 

(100.00 x100)/10  
= 1000 

1000x10=10000 10000+ 
100= 
10100 

1610 3 วนั 3ชัว่โมง.8.
นาท ี

http://www.pramool69.com BlackBerry 
Curve 
8520 

6,990 0 449.50  7 b / 
1bid 

(449.50x100)/10  
= 4495 

4495x7=31465 31465+ 
449.50= 
31914.50 

24924.50 7 วนั  8
ชัว่โมง.26 
นาท ี

http://www.bidfairfair.com iPhone 4 
16GB 

23808  0 434.80  10b / 
1bid 

(434.80x100)/10  
= 4348 

4348x10=43480 43480+ 
434.80= 
43914.80 

20106.80 7 วนั 7day8
ชัว่โมง.55.
นาท ี

http://www.bidfairfair.com iPod Nano 5400 0 69.70  10 b / 
1bid 

(69.70x100)/10  
= 697 

697x10=6970 6970+ 
69.70= 
7039.70 

1639.70 1 วนั 1 day .2
ชัว่โมง.45
นาทhีr 

http://www.bidfairfair.com BlackBerry 
Playbook 

15900  0 912.20  6 b / 1  
bid 

(912.20x100)/10  
= 9122 

9122x6=54732 54732+ 
912.20= 
55644.20 

39744.20 7 วนั 7 day 1.
ชัว่โมง 
.25นาท ี

http://www.all2bid.com PS3 Slim 
160GB  
 

 11900 0 918.25 5 b / 
1bid 

(918.25x100)/25  
= 3673 

3673x5=18365 18365+ 
918.25= 
19283.25 

7383.25 1 วนั 1 day 5
ชัว่โมง.26.
นาท ี

http://www.all2bid.com Samsung 
Candy II 

 3990 0 266.25 5 b / 1 
bid 

(266.25x100)/25  
= 1065 

1065x5=5325 5325+ 
266.25= 

1601.25 1 วนั 1 day 3
ชัว่โมง 
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5591.25 .21 นาท ี
http://www.all2bid.com น ้าหอม 

Vera 
Wang 
Rock 
Princess 
100 ml 

3150 0 262.75  5 b / 
1 bid 

(262.75x100)/25  
= 1051 

1051x5=5255 5255+ 
262.75= 
5517.75 

2367.75 1 วนั 1 day 3
ชัว่โมง.45
นาท ี

http://www.siam2bid.com Sony 
Cyber-
shot T99 
Sweep 
Panorama 

8,390.00 0 351.70 5 b / 
1bid 

(351.70x100)/10  
= 3517 

3517x5=17585 17585+ 
351.70= 
17936.70 

9546.70 3 วนั 3 day 4
ชัว่โมง.42
นาท ี

http://www.siam2bid.com สรอ้ยคอ
ทองค า 
หนกั 2 
สลงึ 

11,500 0 585.75 5 b / 1 
bid 

(585.75x100)/25  
= 2043 

2043x5=11715 11715+ 
585.75= 
12300.75 

800.75 1 วนั 4ชัว่โมง 
26นาท ี

http://www.rukbid.com Samsung 
Galaxy 
Tab รุ่น3 
G 

14900  0 543.10 5 b / 1 
bid 

(543.10x100)/10  
= 5431 

5431x5=27155 27155+ 
543.10= 
27698.10 

12798.10 3 วนั 4ชัว่โมง
26นาท ี

http://www.bidtm.com/ BlackBerry 
Torch 
9800 
(Black) 

21900 0 1694.25 5 b / 1 
bid 

(1694.25x100)/25  
= 6777 

6777x5=33885 33885+ 
1694.25= 
35579.25 

13679.25 
 

7 วนั 10
ชัว่โมง.45.
นาท ี

http://www.bidtm.com/ iPhone4G 
16GB 

22250 

 

0 1850.00 

 

 5 b / 
1 bid 

(1850x100)/25  = 
7400 

7400x5=37000 37000+ 
1850= 

16600 3 วนั 10ชัว่โมง 
29.นาท ี
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



38850 
http://www.123kod.com Ipod 

Touch 
8gb   

7900 0 383.25 
 

6 b / 1 
bid 

(383.25x100)/25  
= 1533 

1533x6=9198 9198+ 
383.25= 
9581.25 

1681.25 1 วนั 2
ชัว่โมง.56
นาท ี

http://www.123kod.com Ipad 2 Wi-
fi 16gb    

22900 0 5813.75 
 

5 b / 1 
bid 

(5813.75x100)/25  
= 23255 

23255x5=116275 116275+ 
5813.75= 
122088.75 

99188.75 7 วนั 6
ชัว่โมง.51
นาท ี

http://www.123kod.com Cyber-
shot T99   

8390 0 368.25 
 

 6 b / 
1 bid 

(368.25x100)/25  
= 1473 

1473x6=8838 8838+ 
368.25= 
9206.25 

816.25 1 วนั 1 3ชัว่โมง 
.25 นาท ี

http://www.bidhothot.com โน๊ตบุค 
MSI 
GX640 

33900 0 3149.00 6 b / 
1bid 

(3149x100)/25  = 
12596 

12596x6= 75576 75576+ 
3149.0= 
78725 

44825 7 วนั 8 
ชัว่โมง.36
นาท ี

http://www.siam-bid.com/ iPhone4 
16GB  
 

23808 0 475.00 6 b / 1 
bid 

( 475.0x100)/10  
= 4750 

4750x6=28500 28500+ 
475.00= 
28975 

5167 7 วนั 9ชัว่โมง 
15นาทhีr 

http://www.siam-bid.com/ ซมัซุง 
Galaxy S 
II  
 

19000 0 377.50 6 b / 1 
bid 

(377.50x100)/10  
= 3775 

3775x6=22650 22650+ 
377.50= 
23027.50 

4027.50 7 วนั 6ชัว่โมง 
21นาท ี
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
 

สรปุ 
 

   จากการศกึษา พบว่า มเีวบ็ไซตป์ระมลูสนิคา้ทีแ่อบแฝงในรปูแบบคลา้ยการพนนัเปิดใหบ้รกิารอยา่ง
เปิดเผยจ านวนมากมายบนโลกออนไลน์ โดยเวบ็ไซตเ์หล่านี้มกีารใชส้นิคา้ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในสงัคมเป็นสิง่
ยัว่ยวนใหผู้ท้ีต่อ้งการเขา้มาเสีย่งโชคอยา่งรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ โดยผูท้ีต่กเป็นเหยือ่คดิว่า ตนเองไดซ้ือ้สนิคา้ใน
ราคาต ่ากว่าทอ้งตลาดเป็นอยา่งมาก แต่จรงิๆแลว้หากสงัเกตใหด้จีะพบว่า สนิคา้ทีข่ายไดจ้ากการประมลูนัน้
มรีาคาสงูกว่าทอ้งตลาดจรงิกว่าเท่าตวั ซึง่นบัว่าเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคเป็นอยา่งยิง่ อยา่งไรกต็าม ยงัมี
ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึงกค็อื ถงึแมว้่า เกอืบทุกเวบ็ไซตจ์ะมกีารระบุอายผุูเ้ขา้เล่นการประมลูไว ้เพื่อ
ป้องกนัไมใ่หเ้ดก็และเยาวชนเขา้ไปเล่นไดก้ต็าม แต่ในความเป็นจรงิแลว้ เดก็และเยาวชนกส็ามารถเขา้ไป
เล่นไดทุ้กเวบ็ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร ซึง่นบัว่าเป็นความเสีย่งอยา่งมากทีเ่ดก็และเยาวชนจะตกเป็นเหยือ่ดว้ยการ
รูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ ทัง้น้ีหากว่าเดก็และเยาวชนชนะการประมลูนัน้ๆ แต่ไมส่ามารถอา้งสทิธิก์ารชนะการ
ประมลูได ้เนื่องจากตอ้งยืน่หลกัฐานส าเนาบตัรประชาชนเพื่อขอรบัสนิคา้ ซึง่อาจถอืว่าการประมลูในครัง้นัน้
เป็นโมฆะและน าสนิคา้มาตัง้ประมลูใหม ่โดยทางเวบ็ไซตก์ไ็มม่นีโยบายการคนืสทิธิใ์นการประมลูกลบัใหผู้้
ประมลูแต่อยา่งใด ทัง้นี้ผูว้จิยัคดิว่า เป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในทุกทางอยา่งแทจ้รงิ และมขีอ้เสนอว่า
น่าจะมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มารบัผดิชอบตลอดจนภาคส่วนสงัคม ควรตระหนกัและหาแนวทางป้องกนั 
เพื่อทีเ่ดก็และเยาวชนจะไมต่กไปเป็นเหยือ่ทางการพนนัอยา่งรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์รวมไปถงึเป็นการสรา้งสงัคม
ใหน่้าอยูป่ลอดจากการพนนัดว้ย 
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ภาคผนวก  
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



 
 

1.ขอ้ความเกีย่วกบั ขอ้ก าหนด เงื่อนไขและการใชง้านทีเ่วบ็ประมลูสนิคา้ระบุไวภ้ายในเวบ็ 
 
 

ตวัอย่าง ข้อก าหนด, เงือ่นไข, การใช้งานจากเวบ็ประมลูสนิคา้ 

“ข้อก าหนด, เงือ่นไข, การใช้งาน    
 
     เรยีน ผูใ้ชง้านหรอืสมาชกิเวบ็ไซต ์xxx.com จะตอ้งยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไข รวมทัง้วธิกีารปฏบิตัหิรอืการใชง้าน
เวบ็ไซต ์ตามทีท่างเวบ็ไซตไ์ดอ้ธบิายหรอืแนะน าไวด้งัต่อไปนี้ ! 

      1.เวบ็ไซต ์xxx.com ขอแจง้อย่างเป็นทางการใหผู้ใ้ชง้านหรอืสมาชกิทราบว่า xxx.com เป็นเวบ็ไซตก์ารประมลูสนิคา้
ออนไลน์โดยใชช้่องทางผ่านอนิเตอรเ์น็ตเท่านัน้ ไม่ใช่การเล่นการพนนัหรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย” ทาง เวบ็ไซต ์
xxx.com ไม่สง่เสรมิใหผู้ใ้ชง้านเวบ็ไซตห์รอืสมาชกิ ใชง้านเวบ็ไซตไ์ปในเชงิการคา้ การพนนั และ การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย
ใดๆทัง้สิ้น ทางเวบ็ไซต ์xxx.com มเีจตจ านงตอ้งการใหส้มาชกิทีช่นะการประมลูใชส้นิคา้ ทีต่นชนะการประมลูเพือ่การ
สว่นตวัเท่านัน้ มใิช่เพือ่การคา้น าสนิคา้ไปขายต่อเป็นอาชพี หรอืเป็นสว่นหนึง่ของการคา้ 

      2.คุณสมบตัใินการเป็นสมาชกิและการใชง้านเวบ็ไซต ์xxx.com 

        2.1 ผูใ้ชง้านจะตอ้งแจง้ว่าตนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัพิรอ้มเป็นสมาชกิหรอืไม่ คอืจะตอ้งท าการสมคัรสมาชกิกบัทาง
เวบ็ไซต ์xxx.com “พรอ้มยอมรบั (ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมด) และจะตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 18 ปีบรบิรูณ์จงึจะมสีทิธเิขา้ 
ร่วมประมลูสนิคา้กบัทางเวบ็ไซต ์xxx.com ได”้ 

        2.2 สมาชกิแต่ละรายจะสามารถลงทะเบยีนไดเ้พยีงหนึง่บญัชเีท่านัน้(Account) ไม่อนุญาตใหล้งทะเบยีนซ ้า และชือ่
สมาชกิหรอื(Username) จะตอ้งสะกดดว้ยอกัษรภาษาองักฤษเท่านัน้ และตอ้งเป็นค าสภุาพ ไม่เป็นการละเมดิหรอืกา้วก่าย
สทิธสิมาชกิ รายอืน่หรอืบุคคลทีส่าม ไม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหผู้อ้ืน่ทุกกรณี ฉะนัน้หาก xxx.com ไดพ้บเหน็สมาชกิ รายใด
ท าผดิกฎหรอืผดิเงือ่นไขตามขอ้ก าหนดนี้ xxx.com สามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิรายดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้ง แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า และค ากล่าวค าตดัสนิหรอืการกระท า ใดๆของ xxx.com ถอืเป็นอนัทีส่ิ้นสดุ 

        2.3 สมาชกิจะตอ้งเกบ็รกัษารหสัผ่านของตนเองเป็นความลบั บญัชขีองสมาชกิไม่สามารถโอนหรอืน าไปใหผู้อ้ืน่ได ้
หากสมาชกิรายใดไม่ปฏบิตัติามกฎดงักล่าว ทาง xxx.com จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น กบัผลเสยีทีเ่กดิขึ้น 

        2.4 ผูใ้ชง้านหรอืสมาชกิทุกคนจะตอ้งยอมรบัในผลลพัธข์องการประมลูทุกๆผลลพัธ ์เช่น ยอมรบัว่าตนแพก้ารประมลู
เป็นตน้ และจะไม่ก่อกวนใดๆจะไม่กระท าสิง่ใดๆทีผ่ดิ กฎหมาย จะไม่เรยีกรอ้งใดๆ หรอื สรา้งความเสยีหายใดๆ ต่อผูใ้ชง้าน
หรอืสมาชกิรายอืน่ๆ หรอืบุคคลทีส่าม หรอืต่อเวบ็ไซต ์xxx.com 

        2.5 กรณีการขาดคุณสมบตัทิีต่ ัง้ไวโ้ดย xxx.com ทาง xxx.com ขอสงวนสทิธใินการเป็น สมาชกิเป็นการชัว่คราวหรอื
ตลอดไป หรอืยกเลกิการ เป็นสมาชกิรายนัน้ไดต้ลอดทุกเวลา โดย xxx.com สามารถเป็นผูต้ดัสนิเพยีงฝา่ยเดยีวอย่าง
เดด็ขาดดว้ยความเหน็ทีส่มเหตุสมผลของทาง xxx.com “หากการ สง่เสรมิการขายทีท่ าโดย xxx.com กบัสมาชกิ หรอื
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การสํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมออนไลน์ (Social Network)



ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตไ์ม่เป็นตามที ่xxx.com กล่าวหรอืก าหนด เช่น การไม่ช าระเงนิตามค าเสนอประมลู, สมาชกิเขา้ไปมสีว่น
เกีย่วขอ้งสมรูร้่วมคดิกบัขบวนการประมลูหรอืทุจรติหรอืในโปรแกรมฉ้อโกง(Hack, ก่อกวน) กรณีทีท่ าผดิตามเงือ่นไขนี้ 
xxx.com ขอสงวนสทิธิแ์ละยกเลกิการสง่สนิคา้หรอืคนืเงนิทีป่ระมลูได ้และค ากล่าวค าตดัสนิหรอืการกระท าใดๆของ 
xxx.com ถอืเป็นอนัทีส่ิ้นสดุ” 

     3.ก่อนจะท าการประมลู, สทิธิป์ระมลู, การช าระเงนิ 

        3.1 ก่อนท าการประมลูสนิคา้ในแต่ละรายการบนเวบ็ไซต ์xxx.com สมาชกิจะตอ้งท าการซื้อสทิธิป์ระมลูก่อน ซึง่
เรยีกว่า “BidPackage” โดยสมาชกิสามารถ ซื้อสทิธิป์ระมลู ซึง่เรยีกว่า “BidPackage” โดยการช าระเงนิไดห้ลายช่องทาง 
เช่น โอนเงนิผ่านธนาคาร, จ่ายผ่านบตัรเครดติ, ระบบทรมูนันี ่เป็นตน้ หากมอีกีจะแจง้ใหท้ราบบนเวบ็ไซต ์

        3.2 สทิธิป์ระมลู ซึง่เรยีกว่า “ BidPackages ”มรีะยะเวลา 1 ปีหลงัจากไดม้กีารเขา้บญัชขีองสมาชกิ และเงนิทีช่ าระแลว้
ไม่สามารถขอคนืไดทุ้กๆกรณี    
     4.วธิกีารประมลูนัน้สมาชกิสามารถท าการประมลูสนิคา้ออนไลน์ไดด้งัต่อไปนี้ ! 

        4.1 การกดปุม่ “ประมลู” เพือ่ท าการเสนอราคาสนิคา้ทีส่มาชกิตอ้งการ หรอื “BID” นัน้เอง เมือ่มกีารกดปุม่ “ประมลู” ใน
แต่ละครัง้ ราคาของสนิคา้นัน้ๆจะเพิม่ขึ้น(โดยจะเพิม่ อยู่ทีค่รัง้ละ 10 สตางค)์ ราคาทีป่รากฏ ในการประมลูสนิคา้ทีเ่กดิ จาก
การกดปุม่ “ประมลู” แสดงว่าสมาชกิท่านนัน้แสดงความเตม็ใจยนิยอม โดยสมาชกิมสีทิธริบัสนิคา้นัน้ๆไดเ้ตม็ทีห่ลงัจากช าระ
ค่าสนิคา้กบัค่าจดัสง่ในกรณีทีช่นะการประมลู 

        4.2 เมือ่สมาชกิท่านอืน่ๆกดปุม่ “ประมลู” หรอื “BID” เพิม่จากเรา เวลาทีน่บัถอยหลงัจะบวกเพิม่ (โดยปกตอิยู่ทีค่รัง้ละ 
10 วนิาท)ี และจะบอกกล่าวไวท้ีต่รงตวัสนิคา้นัน้ๆดว้ย และหากเวลานบัถอยหลงันบัไปจน เวลาน้อยกว่าเวลาทีบ่วกเพิม่ 
ถงึแมจ้ะมสีมาชกิท่านอืน่กดปุม่ “ประมลู” เวลานบัถอยหลงักจ็ะไม่เพิม่มากไปกว่า 10 วนิาท ี(หรอืจะเริม่นบั ถอยหลงั 10 
วนิาททีุกครัง้ทีม่สีมาชกิกดปุม่ “ประมลู”) การประมลูจะจบลงเมือ่เวลาทีน่บัถอยหลงัเป็นศนูย ์( 00:00:00 ) สมาชกิทีก่ดปุม่ 
“ประมลู” เพือ่เสนอราคาเป็นคนสดุทา้ยจะเป็นผูช้นะการประมลู สมาชกิท่านอืน่ทีไ่ม่ชนะการประมลูกจ็ะไม่ไดร้บัสทิธิก์าร
ประมลูคนื 

        4.3 เมือ่สมาชกิเป็นผูช้นะการประมลูในสนิคา้นัน้ๆ จะมขีอ้ความปรากฏว่า “สนิคา้ปิดประมลู” ทาง xxx.com จะสง่
อเีมลลไ์ปหาผูช้นะประมลูโดยเรว็ทีส่ดุ (ไม่เกนิ 24ชัว่โมง) เพือ่ใหส้มาชกิทีช่นะการ ประมลูสามารถตรวจสอบรายละเอยีด 
ของสนิคา้, การช าระเงนิ, การจดัสง่เป็นตน้ โดยสมาชกิจะตอ้งช าระเงนิค่าสนิคา้รวมค่าจดัสง่ภาย ในระยะเวลา 7 วนั นบัจาก
วนัทีส่มาชกิชนะการประมลู มเิช่นนัน้จะถอืว่าสละสทิธิใ์นสนิคา้นัน้ๆ 

        4.4 หลงัจากทีส่มาชกิช าระเงนิค่าสนิคา้รวมกบัค่าขนสง่เรยีบรอ้ยแลว้ ทาง xxx.com จะท าการจดัสง่สนิคา้ไปยงัสมาชกิ
โดยเรว็ทีส่ดุ (ไม่เกนิ7วนั) หลงัจากทีไ่ด ้ตรวจสอบหลกัฐานยนืยนัการช าระเงนิ โดยจะสง่ผ่านทางไปรษณีย ์ในรปูแบบ
ลงทะเบยีนซึง่จะสามารถเชค็สถานะของสนิคา้ไดต้ลอดเวลา 
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        4.5 ในกรณีทีส่มาชกิไดร้บัสนิคา้แลว้ไม่พอใจตอ้งการขอคนืเงนิ ทาง xxx.com ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ หากแต่
สนิคา้นัน้ๆมกีารช ารุดหรอืเสยีหายทีเ่ป็นผลเกดิขึ้นจากการจดัสง่สนิคา้ ทาง xxx.com จะท าการเปลีย่นสนิคา้ใหท้นัท ีโดยจะ
เป็นสนิคา้เดมิหรอืมคีุณสมบตัเิหมอืนกนั 

     5.การหยุดการประมลูชัว่คราวหรอืเลือ่นการประมลูออกไป อนัเนือ่งจากเหตุขดัขอ้ง อนัเป็นเหตุใหต้อ้งระงบัการประมลู
สนิคา้ลงชัว่คราวหรอืเลือ่นการประมลูออกไป เช่น ความผดิพลาดและปญัหาทีเ่กดิขึ้นเฉพาะหน้าทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้
เช่น ระบบล่มโปรแกรมขดัขอ้ง ปญัหาทางเทคนิคฯลฯ โดยสถานะราคาปจัจุบนัของการประมลูสนิคา้นัน้ๆ ยงัคงหยุดอยู่
เช่นเดมิ หลงัจากทาง xxx.com ไดท้ าการ แกไ้ขปญัหาต่างๆขา้งตน้แลว้ ทาง xxx.com จะท าการคนืสทิธิป์ระมลู
(BidPackage) ใหก้บัสมาชกิทุกท่านทีท่ าการประมลูสนิคา้ชิ้นนัน้ๆและเริม่ประมลูสนิคา้โดยเริม่ราคาใหม่ที ่0 บาท ผูใ้ชง้าน
เวบ็ไซตแ์ละสมาชกิตอ้งยอมรบัขอ้ก าหนดนี้ดว้ย” 

      6.ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตแ์ละสมาชกิตอ้งยอมรบัและตกลงว่าจะเป็นผูย้อมรบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผดิพลาดและปญัหาที ่
เกดิขึ้นเฉพาะหน้าทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้ดงัทีก่ล่าวไปขา้งตน้ ซึง่อาจจะเป็นผลใหผู้ใ้ชง้านเวบ็ไซตแ์ละสมาชกิไม่สามารถใช้
งานเวบ็ xxx.com ได ้ฉะนัน้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทางเวบ็ไซต ์xxx.com ทัง้หมดและทุกๆฝา่ยจะไม่ถูกฟ้องรอ้ง หรอืด าเนินคดใีดๆ 
ถอืเป็นผูป้ราศจากความผดิทีเ่กดิขึ้นจากความไม่ตัง้ใจดงักล่าว” 

     7.ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตแ์ละสมาชกิตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงว่า xxx.com จะไม่รบัผดิชอบต่อการท าลายชือ่เสยีง การล่วงละเมดิ 
การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย หรอืความเสยีหายใดๆ อนัทีเ่กดิขึ้นจากการกระท าของผูใ้ช ้งานหรอืสมาชกิรายอืน่ ๆ หรอืบุคคลที ่
สาม” 

     8.ผูใ้ชง้านหรอืสมาชกิทุกคนจะตอ้งยอมรบัขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขและทราบหรอืรูเ้หน็เขา้ใจในรายละเอยีดดงัทีก่ล่าวไว้
ขา้งตน้ทัง้หมด” ดงันัน้หากเกดิความเสยีหายใดๆกต็ามอนัเกดิขึ้นจากการกระท าทีไ่ม่ตรงตามเงือ่นไขดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้
ทัง้หมดทาง xxx.com จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น!   
     9.โดยปกตกิารจดัสง่สนิคา้ทีช่นะประมลูจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 วนัหลงัจากผูช้นะการประมลูช าระค่าสนิคา้ทีช่นะ
ประมลูนัน้ๆ พรอ้มค่าขนสง่ และทาง xxx.com ไดท้ าการตรวจสอบแลว้ยอดเงนิทีช่ าระค่าสนิคา้เขา้มาแลว้” 
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2. ตารางท่ี 1 แสดงราคาบดิในแต่ละเวบ็ไซต ์
ล าดบัที ่ เวบ็ไซต ์ จ านวนเงนิบาท ต่อราคาบดิ 1 หน่วย  

1 http://www.onlinepramool.com/  6bath / 1 bid 
2 http://www.bidbkk.com/ 6.6 bath/ 1bid 
3 http://pramoolmobile.com/ 6bath / 1bid 
4 http://buiiz.com/ 4.8 bath / 1bid 
5 http://www.pramool-online.com/ 5 bath / 1bid 
6 http://www.bidsanook.com 10 bath / 1bid 
7 www.thaibidder.com 7 bath / 1 bid 
8 http://www.pramool69.com 7 bath / 1bid 
9 http://www.rabard.com 7 bath / 1bid 
10 http://www.tensatang.com/ 6 bath / 1 bid 
11 http://www.ampbid.com/index.php  7 bath / 1bid 
12 http://www.10secwar.com 6 bath / 1 bid 
13 http://www.chobbid.com 6.5 bath / 1 bid 
14 http://chingchampbid.com/ 7 bath / 1bid 
15 http://www.bidsthailand.com/ 6.5 bath / 1 bid 
16 http://pramoolbids.com/pramool/ 7 bath / 1bid 
17 http://auction.siamza.com/ 7 bath / 1bid 
18 http://www.bidfairfair.com 12 bath / 1 bid 
19 http://www.bidandbuy.co.th/  7 bath / 1bid 
20 http://www.2bbid.com/ 6 bath / 1 bid 
21 www.123kod.com 7 bath / 1bid 
22 www.comingbid.com 7 bath / 1bid 
23 www.banpramool.com 7 bath / 1bid 
24 www.all2bid.com/  6 bath / 1 bid 
25 www.bidsthai.com 6.5 bath / 1 bid 
26 www.siam2bid.com 7 bath / 1bid 
27 www.share-bid.com 7 bath / 1bid 
28 http://bid2home.com 6.5 bath / 1 bid 
29 www.siam-bid.com 6.5 bath / 1 bid 
30 http://bidbestbrand.com 6 bath / 1 bid 
31 www.bidhothot.com 7 bath / 1bid 
32 www.igetbids.com 7 bath / 1bid 
33 www.welovebid.com 7 bath / 1bid 
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http://www.onlinepramool.com/
http://www.bidbkk.com/
http://pramoolmobile.com/
http://buiiz.com/
http://www.pramool-online.com/
http://www.bidsanook.com/
http://www.thaibidder.com/
http://www.pramool69.com/
http://www.rabard.com/
http://www.tensatang.com/
http://www.ampbid.com/index.php
http://www.10secwar.com/
http://www.chobbid.com/
http://chingchampbid.com/
http://www.bidsthailand.com/
http://pramoolbids.com/pramool/
http://auction.siamza.com/
http://www.bidfairfair.com/
http://www.bidandbuy.co.th/
http://www.2bbid.com/
http://www.123kod.com/
http://www.comingbid.com/
http://www.banpramool.com/
http://www.all2bid.com/
http://www.bidsthai.com/
http://www.siam2bid.com/
http://www.share-bid.com/
http://bid2home.com/
http://www.siam-bid.com/
http://bidbestbrand.com/
http://www.bidhothot.com/
http://www.igetbids.com/
http://www.welovebid.com/


 
 

34 www.bidtm.com 6 bath / 1 bid 
35 www.rukbid.com 5.5 bath / 1 bid 
36 www.pramoolthai.com 6 bath / 1 bid 
37 www.kiddingme.com 7.14 bath / 1 bid 

 
 
3. ตารางท่ี 2 แสดงเวบ็ไซตต์ามเวลาทีเ่พิม่ขึน้ในการประมลูแต่ละครัง้ 
 
ล าดบั
ที ่

เวลาทีเ่พิม่ขึน้ในการ
ประมลู (วนิาท)ี 

จ านวน
เวบ็ไซต ์

รายชื่อเวบ็ไซต ์

1 10 วนิาท ี
 

2 http://www.onlinepramool.com/, http://www.pramool-
online.com/ 

2 15วนิาท ี 34  www.kiddingme.com,http://www.bidsanook.com, 
http://www.pramool69.com,http://www.rabard.com, 
http://www.tensatang.com/,http://www.ampbid.com/index.php 
http://www.10secwar.com, http://www.bidsthailand.com/ 
http://www.bidandbuy.co.th/, http://www.2bbid.com/ 
www.comingbid.com, www.bidsthai.com,www.siam2bid.com, 
www.share-bid.com http://www.chobbid.com, 
http://chingchampbid.com/,http://pramoolbids.com/pramool/, 
http://auction.siamza.com/, www.123kod.com 
http://bid2home.com, www.siam-bid.com, 
http://bidbestbrand.com, www.igetbids.com 
www.bidtm.com www.rukbid.com, www.pramoolthai.com 
www.thaibidder.com, www.banpramool.com, 
www.all2bid.com/,http://www.bidfairfair.com, 
http://www.bidbkk.com/,http://pramoolmobile.com/,  
http://buiiz.com/,  www.bidhothot.com 

3 30วนิาท ี 1 www.welovebid.com 
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http://www.bidtm.com/
http://www.rukbid.com/
http://www.pramoolthai.com/
http://www.kiddingme.com/
http://www.onlinepramool.com/
http://www.pramool-online.com/
http://www.pramool-online.com/
http://www.kiddingme.com/
http://www.bidsanook.com/
http://www.pramool69.com/
http://www.rabard.com/
http://www.tensatang.com/
http://www.ampbid.com/index.php
http://www.10secwar.com/
http://www.bidsthailand.com/
http://www.bidandbuy.co.th/
http://www.2bbid.com/
http://www.comingbid.com/
http://www.bidsthai.com/
http://www.siam2bid.com/
http://www.share-bid.com/
http://www.chobbid.com/
http://chingchampbid.com/
http://pramoolbids.com/pramool/
http://auction.siamza.com/
http://www.123kod.com/
http://bid2home.com/
http://www.siam-bid.com/
http://bidbestbrand.com/
http://www.igetbids.com/
http://www.bidtm.com/
http://www.rukbid.com/
http://www.pramoolthai.com/
http://www.thaibidder.com/
http://www.banpramool.com/
http://www.all2bid.com/
http://www.bidfairfair.com/
http://www.bidbkk.com/
http://pramoolmobile.com/
http://buiiz.com/
http://www.bidhothot.com/
http://www.welovebid.com/


4.ตารางท่ี 3 แสดงรายชื่อเวบ็ไซตแ์ยกตามเงื่อนไขเกีย่วกบัอายุผูเ้ขา้ร่วมประมลู 

ล าดบัที ่ เงื่อนไขเกีย่วกบั
อายุผูเ้ขา้ร่วมการ

ประมลู 

จ านวน
เวบ็ไซต ์

รายชื่อเวบ็ไซต ์ เมื่อระบุอายุ 13 ปี 
เพื่อขอสทิธิเ์ขา้
เล่น พบว่า 

1 ไม่ก าหนดอาย ุ 5 http://www.bidbkk.com/,http://pramoolmobile.com/,  
http://buiiz.com/, http://www.pramool-online.com/, 
www.bidhothot.com 

เขา้เล่นได ้

2 หา้มต ่ากว่า 15ปี 3 www.banpramool.com, www.all2bid.com/, 
http://www.bidfairfair.com 

เขา้เล่นได ้

3 หา้มต ่ากว่า 18ปี 15 http://www.onlinepramool.com/, 
www.kiddingme.com 
http://www.bidsanook.com, 
http://www.pramool69.com 
http://www.rabard.com, http://www.tensatang.com/ 
http://www.ampbid.com/index.php 
http://www.10secwar.com, 
http://www.bidsthailand.com/ 
http://www.bidandbuy.co.th/, http://www.2bbid.com/ 
www.comingbid.com, www.bidsthai.com 
www.siam2bid.com, www.share-bid.com 

เขา้เล่นได ้

4 หา้มต ่ากว่า20 ปี 14 http://www.chobbid.com, http://chingchampbid.com/ 
http://pramoolbids.com/pramool/, 
http://auction.siamza.com/, www.123kod.com 
http://bid2home.com, www.siam-bid.com 
http://bidbestbrand.com, www.igetbids.com 
www.welovebid.com, www.bidtm.com 
www.rukbid.com, www.pramoolthai.com 
www.thaibidder.com 

เขา้เล่นได ้
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http://www.bidbkk.com/
http://pramoolmobile.com/
http://buiiz.com/
http://www.pramool-online.com/
http://www.bidhothot.com/
http://www.banpramool.com/
http://www.all2bid.com/
http://www.bidfairfair.com/
http://www.onlinepramool.com/
http://www.kiddingme.com/
http://www.bidsanook.com/
http://www.pramool69.com/
http://www.rabard.com/
http://www.tensatang.com/
http://www.ampbid.com/index.php
http://www.10secwar.com/
http://www.bidsthailand.com/
http://www.bidandbuy.co.th/
http://www.2bbid.com/
http://www.comingbid.com/
http://www.bidsthai.com/
http://www.siam2bid.com/
http://www.share-bid.com/
http://www.chobbid.com/
http://chingchampbid.com/
http://pramoolbids.com/pramool/
http://auction.siamza.com/
http://www.123kod.com/
http://bid2home.com/
http://www.siam-bid.com/
http://bidbestbrand.com/
http://www.igetbids.com/
http://www.welovebid.com/
http://www.bidtm.com/
http://www.rukbid.com/
http://www.pramoolthai.com/
http://www.thaibidder.com/
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