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โครงการ “ปฏิบัติงานวิชาการเพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงยุทธศาสตรแนวทางการจัดการชองทางการเขาถึงการ

พนันของเด็กและเยาวชนผานชองทางออนไลนหรือส่ือสมัยใหม” 

  

ความเปนมา หลักการ และเหตุผล 

 

จากการศึกษาขอมูลสถานการณการพนันในประเทศไทยพบวา ยังไมมีการศึกษาหรือสํารวจขอมูลทาง

สถิติเก่ียวกับมูลคาการพนันออนไลนท่ีมีกลุมเปาหมายเปนคนไทยอยางเปนระบบ งานวิจัยบางเรื่องก็มีขอมูลท่ี

ไมมากพอท่ีจะนําใชในการวิเคราะหหรือประเมินเปนตัวเลข ขอมูลทางสถิติได  อยางไรก็ดี ขอมูลของศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ท่ีไดสํารวจขอมูลและประมาณการณจํานวนผูใช

อินเทอรเน็ตในป 2553 วามีจํานวนมากถึง 21 ลานคน และผูใชอินเทอรเน็ตเริ่มนิยมการใชแอพพลิเคชั่นบน

มือถือ  ดังนั้น กลุมผูเลนพนันออนไลนจึงเปนกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชากรท่ีอยูวัยทํางานท่ีใช

อินเทอรเน็ตเปนประจํา   

 ประเภทการพนันออนไลนท่ีนิยมเลนในไทย แบงไดเปน 3 ประเภทคือ  

 1) การเลมเกมพนันแบบคาสิโน เชน บาคาราออนไลน, รูเล็ตออนไลน หรือเกมไพประเภทตาง ๆ ผู

เลนพนันสามารถเลนพนันผานการถายทอดสดของบอนพนันทางอินเทอรเน็ต โดยเชื่อวาเว็บพนันบางแหงทํา

การถายทอดสดจากบอนพนันในปอยเปต ประเทศกัมพูชา 

 2) การเลนพนันทายผลกีฬา การพนันทายผลกีฬาออนไลนท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในกลุมผูเลน

พนันออนไลนคนไทยคือ การพนันบอล เนื่องจากเว็บพนันออนไลนสวนใหญจะเปนเว็บท่ีเปดใหเลนพนันบอล  

กลุมผูเลนพนันจึงมักเปนคนกลุมเดียวกันกับผูเลนพนันบอลคือ กลุมเยาวชนและผูใหญท่ีอยูในวัยทํางาน  สิ่งท่ี

นาวิตกกังวลคือ นักเรียน นักศึกษานิยมเลนพนันบอลในสถานศึกษาผานโทรศัพทมือถือท่ีสามารถใช

อินเทอรเน็ตได 

 3) การพนันประเภทอ่ืน ๆ เชน การเลนกําถ่ัว การเลนไฮโล  การพนันออนไลนจําพวกนี้จะมีชองทาง

หรือวิธีเลนเหมือนกับการเลนเกมพนันออนไลนอ่ืน ๆ 

การพนันออนไลนขางตนมีชองทางโฆษณา เชิญชวนใหคนท่ัวไป เขาเลนพนันออนไลน พนันบอลอยาง

เปดเผยผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือพิมพกีฬา นิตยสารอยางเปดเผยท่ีมีการวางจําหนายในรานสะดวกซ้ือ

และรานคาปลีกท่ัวไป การโฆษณาทางเว็บไซตหรือสื่อ Social media ตางๆ  ขอนากังวล คือ  

มีรายงานวิจัยท่ีระบุวา กลุมประชากรท่ีนิยมเลนการพนันฟุตบอลคือ กลุมเยาวชนท่ีเปนนักเรียน 

นักศึกษา และประชากรท่ีอยูในวัยทํางาน และมีเงินหมุนเวียนราว 7.5 หม่ืนหม่ืนลานบาทตอป 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ “จัดทําขอเสนอแนะมาตรการควบคุมและกํากับดูแล SMS การพนัน

และการเสี่ยงโชค”  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรศิลป จยาวรรณ1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี ไดมีบทสรุปวา การใชบริการสงขอความสั้น (SMS) เปนบริการท่ีควบคูกับโทรศัพทมือถือและมี

ประโยชนมากมายในการติดตอสื่อสารท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถเขาถึงประชาชนทุกคนได มีประโยชน

มากมายในการติดตอสื่อสาร ซ่ึงทําใหผูประกอบธุรกิจจํานวนไมนอย ใชเปนชองทางในการหารายได ในดาน
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ตาง ๆ และ การบริการ SMS นั้น ถือวาเปนชองทางหลักชองทางหนึ่งในการ เลนพนันหรือการเสี่ยงโชค ซ่ึงจะ

ทําใหเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีบมเพาะนิสัยนักพนัน และเปนการมอมเมาเยาวชน ซ่ึงจาก

การศึกษาขอมูลในประเทศไทยและในตางประเทศนั้น พบวาปญหา SMS การพนันทวีความรุนแรงมากข้ึน 

จากปจจัยท้ังตางประเทศ และในประเทศ ปญหาตาง ๆ ท่ีสรางผลกระทบตอเด็กเยาวชน นอกจากนี้ พอแม 

ผูปกครองนั้นไมควรตามใจบุตรหลาน และควรสอดสองดูแลพฤติกรรม โดยเฉพาะปญหาการเสี่ยงโชคผานทาง 

SMS ท่ีมอมเมาเยาวชน จึงควรมีการกําหนดมาตรการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน อีกท้ังตองมีการควบคุม

รายการขาว ละคร และรายการตาง ๆ ทางโทรทัศน มักจะมีรูปแบบของการสงขอความสั้นเขาไปรวมพูดคุย

แสดงความคิดเห็นในรายการหรือตอบคําถามตาง ๆ โดยคิดราคาการสงขอความในราคาท่ีสูงกวาปกติ และมี

การแบงปนผลประโยชนรวมกันระหวางรายการและผูประกอบการโทรคมนาคม ซ่ึงการดําเนินการลักษณะ

ดังกลาวนั้นถือวาผิดกฎหมาย 

กฎหมายของประเทศไทยนั้น การพนันเปนเรื่องท่ีผิดกฎหมาย แตยังไมมีองคกรในการแกปญหาพนัน

อยางชัดเจน การพัน SMS และการนั้นเสี่ยงโชค ถือเปนการพนันท่ีมีตรวจสอบ จับตัวไดยาก ไมสามารถระบุ

ตัวตนไดเนื่องจาก ผูใชโทรศัพทมือถือสวนใหญเปนระบบเติมเงิน ไมสามารถตรวจสอบไดวาใครเลน จะทําให

เปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนหมกมุนอยูกับการอยากไดของรางวัล โดยไมคิดมุงม่ันตั้งใจเรียนหรือทํางาน

หนัก นอกจากนี้เยาวชนท่ีติดการเสี่ยงโชคยังมีแนวโนมสูงท่ีจะเติบโตเปนผูใหญติดการพนันในอนาคต และการ

พนันนั้นมีเกือบทุกสังคมในโลก แตกฎหมายเก่ียวกับการพนันของประเทศตาง ๆ มีความแตกตางกัน สังคมไทย

มีความสัมพันธกับการพนันมาเปนเวลานาน โดยการพนันเปนสวนหนึ่งของความบันเทิงรวมท้ังเปนการละเลน

ของคนในสังคมไทย ดังนั้น การควบคุมและดูแลนั้นควรจะมีความเด็ดขาด และตองมีการกําหนดนิยามอยาง

ชัดเจน เพ่ือใหผูประกอบการและผูบริโภคมีแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง อีกท้ังปจจุบันนี้เทคโนโลยีมี

ความกาวหนามากข้ึน ซ่ึงเปรียบไดเหมือนกับดาบ 2 คม ซ่ึงมีท้ังขอดีและขอเสีย กลาวไดวาเทคโนโลยีมีผลทํา

ใหการพนันนั้นเขามาใกลตัวผูบริโภคมากข้ึน เพราะฉะนั้นข้ึนอยูกับตัวผูบริโภคเองวา จะเลือกใชเทคโนโลยี

อยางไรใหเกิดความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 

สอดคลองกับ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวาดวยการปองกันและควบคุมการพนันออนไลน  โดยนาย

ไพศาล ลิ้มสถิตย2  ท่ีกลาววา จากการศึกษาวิเคราะหทางกฎหมายพบวา การพนันออนไลน ถือเปนการพนัน

ผิดกฎหมายท้ังสิ้น ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  ผูประกอบธุรกิจพนันออนไลนและผูท่ีดูแล

เว็บไซตหรือสื่อ social medial ตาง ๆ มีความผิดฐานโฆษณา ชักชวนใหผูอ่ืนพนันซ่ึงมิไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายอยางชัดเจน  สําหรับกลุมธุรกิจหรือบุคคลท่ีสนับสนุนหรือชวยเหลือใหมีการโฆษณาเว็บพนัน ก็ถือวา

มีความผิดในลักษณะเดียวกัน  กฎหมายอีกฉบับท่ีเก่ียวของกับการพนันออนไลนคือ “พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550” มาตรา 20 ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT  พนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายนี้ 

สามารถใชมาตรา 20 ในการยื่นคํารองใหศาลสั่งปดเว็บไซตพนันออนไลนได    

โครงสรางในการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการปองกันและปราบปรามการพนันในไทย 

ตาม พ.ร.บ.การพนันนั้น พบวา หนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมายคือ ตํารวจ  ยังมิไดทํางาน
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ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ   สําหรับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ตาม พ.ร.บ.การพนัน ก็มีหนาท่ีในการออกใบอนุญาตผูท่ีตองการขออนุญาตจัดใหมีการเลนพนันตามท่ีกฎหมาย

กําหนดเทานั้น แตไมเคยมีบทบาทในการปองกันหรือแกไขปญหาผลกระทบจากธุรกิจพนันผิดกฎหมาย รวมถึง

กรณีพนันออนไลน   ดังนั้น ปญหาการกําหนดบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน และการประสานงานระหวาง

หนวยงาน จึงเปนเรื่องท่ีถูกละเลยจากภาครัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางมาก   

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข

แหงชาติ  ไดผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสูหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการกลไกการปองกัน

และการควบคุมการพนัน โดยมีการจัดทําเปนขอเสนอในเชิงวิชาการและนําเสนอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือนําไปพิจารณาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายตอไป โดยมีการพัฒนาขอเสนอแนะระบบการปองกัน

เด็กและเยาวชนจากการพนัน นําเสนอตอคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ   และขอเสนอแนวทางการ

ควบคุมเพ่ือพัฒนามาตรการ การควบคุมและกํากับดูแลการใหบริการ SMS การพนันและการเสี่ยงโชค และ

พนันออนไลนบนเครือขายโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน ตอคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

จากโครงการงานวิจัยทางดานวิชาการและโครงการขับเคลื่อนทางดานสังคมดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ได

แสดงใหเห็นถึงสถานการณและผลกระทบตอกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของการพนันและสงผลกระทบตอเด็กและ

เยาวชน แตยังมิไดมีการนําขอมูลของงานวิจัยในแตละกลุมมาสังเคราะหเพ่ือเกิดแนวทางและมาตรการปองกัน

เด็กและเยาวชนจากการพนันในแบบบูรณาการ ในฐานะขององคกรภาคประชาสังคมท่ีไดดําเนินการเรื่องนี้  จึง

มีความประสงคใหจัดทําขอเสนอเชิงวิชาการเพ่ือนําเสนอใหกับหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐตามท่ีไดเชิญมา

เพ่ือไปนําเสนอขอมูลตอประเด็นท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะรูปแบบการพนันและการเขาถึงการพนันในปจจุบันได

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยรวมแลวเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเลน  และการตลาดของผูใหบริการ

ตามเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเติบโตและพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว  ดังตัวอยางท่ีชัดเจน คือ การพนันออนไลน และ

สื่อสมัยใหมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพนันเชน SMS จึงมีความสําคัญท่ีจะตองจัดทําโครงการจัดทําขอเสนอเชิง

ยุทธศาสตรฯ เพ่ือผลักดันใหเกิดผลตอสังคมและตอเด็กและเยาวชนตอไป 
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สังเคราะหองคความรูสถานการณ และการจัดการควบคุมพนันออนไลน และสื่อสมัยใหม 

 

1. กรอบงานวิจัย (Research Framework) 

 

 
ภาพ 1 แสดงแผนภาพกรอบงานวิจัยของโครงการ 

  

จากแผนภาพดานบน อธิบายไดวากรอบงานวิจัยของโครงการนี้นั้นจะประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆจํานวน 3 

ข้ันตอนหลักดวยกัน ประกอบดวย 

 

1.1 การสังเคราะหเอกสาร 

 สืบเนื่องจากทางมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาตินั้นไดมีความรวมมือกับนักวิจัย และนักวิชาการจากหลาย 

ๆ สถาบันรวมกันจัดทํางานวิจัย รายงาน ตลอดจนขอเสนอเชิงนโยบายตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญซ่ึงมีความ

เก่ียวของกับการพนันเอาไวหลายงานวิจัย ทางคณะวิจัยจึงไดทําการศึกษา รวบรวม และสังเคราะหขอมูลองค

ความรูตาง ๆ จากเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด เพ่ือนํามาสังเคราะหขอมูลข้ึนเปน Roadmap เบื้องตนในการ

เตรียมไวเปนขอมูลในการนําเสนอตอท่ีประชุมการระดมความคิดเห็นทางวิชาการตอไป 
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1.2 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการ 

 หลังจากท่ีทําการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร ตลอดจนขอมูลองคความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เปนท่ี

เรียบรอยแลวนั้น ข้ันตอนตอมาจะเปนการจัดประชุมระดมความเห็นทางวิชาการ (Focus Group) ข้ึนโดยนํา

ขอมูลหรือผลท่ีไดจากการสังเคราะหขอมูลองคความรูตาง ๆ ในข้ันตอนแรกมานําเสนอตอคณะผูทรงคุณวุฒิ

จากดานตาง ๆ อาทิเชน ภาคการกํากับดูแล (Regulators), ภาคผูใหบริการ (Operators), ภาคผูเชี่ยวชาญใน

สาขาตาง ๆ (Specialists) และจากภาคสวนประชาสังคม (Social Workers) ซ่ึงวัตถุประสงคในการประชุม

ระดมความคิดเห็นนั้น คือเพ่ือเปนการรับฟงขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ท่ีมี

สวนสําคัญตอการขับเคลื่อน และบูรณาการองคความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแกสังคม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจาก

การจัดประชุมมาสรุป และนํามาเรียบเรียง ปรับปรุงขอมูลรายงานการสังเคราะหองคความรู ใหมีความถูกตอง

ครบถวน และสมบูรณเพ่ิมมากข้ึนกอนท่ีจะนําเสนอออกมาเปนแผน Roadmap ในระยะตาง ๆ ท้ังระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ตอไป 

 

1.3 การนําเสนอแผน Roadmap 

 ในสวนของข้ันตอนนี้จะเปนการนําขอมูลองคความรูท้ังหมดท่ีผานการสังเคราะหมาแลว มารวบรวม

กับขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนตาง ๆ ท้ัง 4 สวน จากนั้นจึงนํามาสังเคราะหข้ึนเปนแผน 

Roadmap สําหรับเปนแนวทางในการจัดการชองทางการเขาถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผานชองทาง

ออนไลนหรือสื่อสมัยใหม ซ่ึงไดนําเสนอเปนแผนตามระยะตาง ๆ ไดแก ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
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2. นิยามพนันออนไลน และสื่อสมัยใหม 

 

ประเภทกิจกรรมพนัน 

Clarke และ Dempsey3 (2001) ไดใหนิยามของเกมการพนันโดยแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ ตาม

ลักษณะกิจกรรมและการทายผลของกิจกรรม ดังนี้  

1. เกมพนันทายผลกีฬา  

2. เกมพนันตัวเลข 

3. เกมพนันแบบคาสิโน  

เกมพนันทายผลกีฬา นั้นอาศัย “อัตราตอรอง” เปนตัวจักรสําคัญในการสรางแรงดึงดูด และความ

ตื่นเตนใหกับนักเลนพนัน ในขณะท่ีเกมพนันตัวเลขนั้นจะแตกตางจากเกมพนันทายผลกีฬาตรงท่ี ผลพนันของ

เกมพนันตัวเลขมาจากการสุม (Random) ในขณะท่ีผลพนันของเกมพนันทายผลกีฬามาจากผลของการแขงขัน 

สวนเกมพนันแบบคาสิโนสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบคือ รูปแบบของเกมท่ีมีลักษณะคลายเกมพนันตัวเลข 

เชน คีโน (Keno) รูเล็ต (Roulette) เปนตน และรูปแบบของเกมท่ีใชไพในการเลนพนัน เชน โปกเกอร 

(Poker) แบล็คแจค (Blackjack) เปนตน ท้ังนี้สําหรับประเทศไทย ไพศาล ลิ้มสถิตย4 ไดกลาวถึงกรณีการ

พิจารณาโดยใช พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 เปนเกณฑ จะสามารถกําหนดใหมีการพนันรวม 2 ประเภท คือ 

1) การเลนพนันท่ีไมอนุญาตใหจัด ใหมี หรือเขาเลน ไดแก การเลนตามบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้  รวมถึงการเลนอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกําหนดไว (มาตรา 4 วรรคแรก) การเลนพนันท่ีหามในประเภทนี้ มิใชการ

หามเลนโดยเด็ดขาดตามท่ีมักเขาใจกัน รัฐบาลอาจพิจารณาอนุญาตใหมีการเลนได ณ สถานท่ีใด หรือภายใต

บังคับเง่ือนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตได โดยออกเปนพระราชกฤษฎีกา 

2) การเลนพนันท่ีสามารถอนุญาตใหเลนได ไดแก การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ 

หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว 

ผูท่ีจะจัดใหมีการเลนพนันประเภทนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือเจา

พนักงานท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึนโดยไมตองมีใบอนุญาต (มาตรา 4 

วรรคสอง) ท้ังนี้ การเลนพนันตามประเภทท่ี 2 นี้ จะตองมีใบอนุญาตใหจัดมีข้ึนหรือปฏิบัติหลักเกณฑท่ีกําหนด

ไวในกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึนได โดยไมตองมีใบอนุญาตกรณีใดกรณีหนึ่งเทานั้น 

 

พนันออนไลน 

คือ การพนันท่ีบุคคลท่ีจะเลนพนันนั้นจะตองใชการติดตอสื่อสารท่ีอยูหางกันโดยระยะทาง (Remote 

Communication) ไมใชการเลนพนันท่ีผูเลนพบปะเจอหนากันแบบ Face-to-Face โดย วิษณุ5 (2546) ได

กลาวถึงการแบงรูปแบบเกมพนันออนไลนออกเปน 4 รูปแบบดังนี้  

1. ประเภททายผลลอตเตอรี่ออนไลน 
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เปนการทายผลลอตเตอรี่ของประเทศหนึ่ง ๆ ซ่ึงโดยมากจะยึดเอาผลลอตเตอรี่ของประเทศท่ีมีการ

ออกรางวัลเปนประจํา สัปดาหละครั้งหรือสองครั้ง เชน สลากของประเทศอังกฤษท่ีออกรางวัลทุกวัน

พุธ และวันเสาร (วันละ1ครั้ง) เปนตน 

2. ประเภทการทายผลกีฬา 

เกมพนันออนไลนรูปแบบนี้ สามารถแยกยอยออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภททายผลและคิดผล ได–

เสีย ทันทีท่ีการแขงขันสิ้นสุด และประเภททายผลสะสมคะแนนและคิดผล ได–เสีย ตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด  

3. ประเภททายผลเกมพนันแบบในคาสิโน 

ลักษณะเกมท่ีใหบริการจะมีรูปแบบเดียวกันกับเกมพนันท่ีใหบริการในบอนการพนัน ซ่ึงเกมพนัน

ออนไลนประเภทนี้ไดรับความนิยมสูงข้ึนในหมูนักพนันชาวไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะเกมบัคคารา

ออนไลน (Online Baccarat) ท้ังนี้เพราะทางผูใหบริการพนันออนไลนพยายามสรางความเชื่อม่ัน

ใหแกลูกคาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การใหขอมูลท่ีตั้งเสมือนมีสถานท่ีจริง การมีชองทางการ

ชําระเงินมากข้ึน เปนตน  

4. ประเภททายผลการแขงขันท่ัวไป 

เกมพนันทายผลประเภทนี้จะมีใหบริการในบางเว็บไซตพนันออนไลนเทานั้น ตัวอยางของเกมพนันประเภทนี้ 

เชน การทายผลประกวดนางงาม การทายผลประกาศรางวัลออสการ เปนตน 

 

ส่ือใหม (New Media) 

ธีรภัทร6 (2550) ไดมีการพิจารณาประเด็นนี้เอาไว และไดมีการนิยามถึงสื่อใหมวา คือรูปแบบของการ

ติดตอสื่อสาร (Communication) ท้ังของบุคคลและสื่อท่ีถูกแปลง (Transform) โดยการใชเทคโนโลยีอยาง

สรางสรรค เพ่ือใหเกิดระบบการสะทอนกลับ (Interactive) หรือการดําเนินการ (Transact) ถึงแมวาคําจํากัด

ความของสื่อใหมจะมีมากมาย บางคํานิยามอาจดูกวาง จนไมสามารถตีความไดวาแทจริงแลวสื่อใหมคืออะไร 

แตอยางไรก็ตามหัวใจหลักของสื่อใหมจะมุงเนนใน 2 สวนนี้ คือ  

- การแพรกระจายของขาวสาร สื่อใหมมีจุดเดนในการแพรกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็ว จากผูสง

สาร 1 คน อาจขยายไปถึงผูรับสารท่ัวโลก ทําใหโลกของเรากลายเปน Global Village ท่ีใคร ทําอะไร

ท่ีไหน เม่ือไหร นั้นสามารถรูกันไปไดหมดท่ัวท้ังหมูบาน และยากท่ีจะสกัดก้ัน 

- ลักษณะของขาวสารขอมูล (Information, Content) ท่ีสามารถใชงานรวมกัน (Share) ไดระหวางผู

เผยแพร (Publisher, Broadcaster) และผูใชขอมูล เชน การสงคลิปวิดีโอไปบนเว็บไซตท่ีใหบริการ

ประเภท Upload และ Download 
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3. ยุคของการนําเทคโนโลยีมาใชกับกิจกรรมการพนัน 

จากการศึกษา และรวมรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมานั้น ทําใหพบวา มีหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ี

นาเชื่อถือไดวา การพนันนั้นมีมาตั้งแตกอนสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจวบจนกระท่ังปจจุบัน ซ่ึงการพนันไดมี

วิวัฒนาการตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซ่ึงคณะผูวิจัยไดแบงยุคสมัยของการนําเทคโนโลยีมาใชกับ

กิจกรรมการพนันออกเปน 3 ยุคดวยกันดังนี้ 

 

1. ยุคท่ีไมมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับกิจกรรมการพนัน  

ในยุคนี้การพนันนับไดวาเปนกิจกรรมทางสังคม ท่ีอยูรวมกับการดําเนินชีวิต หรือเปนวิถีชีวิตของผูคน 

มีพัฒนาการทางสังคมรวมกันมาจนกระท่ังมีผลกระทบตอหนวยทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุดคือ ครอบครัว จึงนํามาซ่ึง

การหามปราม รวมถึงการกํากับดูแล และสุดทายคือการลงโทษ จากภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการพนัน

ในยุคสมัยนี้ สวนใหญจะเปนกิจกรรมท่ีผูมีสวนนั้นเปนผูดําเนินกิจกรรมการพนันดวยตนเอง หรืออาจกลาวได

วา ผูเลนการพนันเปนผูทํากิจกรรมดวยตนเอง จึงเปนยุคท่ีไมมีเทคโนโลยีเขาไปเก่ียวของในทุกข้ันตอนของการ

ดําเนินกิจกรรมการพนัน  

อีกท้ังกิจกรรมการพนันในยุคนี้เปน กิจกรรมเฉพาะกลุม ซ่ึงกลุมผูเก่ียวของจะมีความรูจักมักคุนกัน

เปนสังคมเฉพาะอยูแลว ฉะนั้นการเขาถึงกิจกรรมการพนันในยุคนี้จะเปนการเขาถึงโดยการแนะนําผานคนรูจัก 

หรือการชักจูงโดยผูท่ีอยูในสังคมการพนันเหลานั้นอยูแลว ถึงแมจะเริ่มมีเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดข้ึนบางแลว แต

ยังไมถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมการพนัน จึงทําใหในยุคนี้การดําเนินกิจกรรมการพนัน กับ

เทคโนโลยียังไมมีความเก่ียวของกันแตอยางใด 

 

2. ยุคท่ีมีการใชเทคโนโลยีในการสนับสนุน หรือสงเสริมกิจกรรมการพนัน 

ในยุคถัดมาการดําเนินกิจกรรมการพนัน ไดอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยีมาเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินกิจกรรมการพนัน หากเปรียบเทียบกับยุคของเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมแลว จะตรง

กับยุค 2G ซ่ึงเปนยุคท่ีเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น สามารถรับ-สงไดมากกวาสัญญาณเสียง ซ่ึง

ความแตกตางระหวางยุค 1G กับ 2G นั้นคือการรับสงขอมูลท่ีนอกเหนือจากขอมูลเสียง ตามตัวอยางท่ีไดมีการ

จําแนกไว5  

• ยุค 1G เปนยุคท่ีใชระบบอนาล็อก7 คืออาศัยการสงคลื่นเสียงผานสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไมสามารถสงใน

รูปแบบของสัญญาณขอมูล ซ่ึงเปนการใชงานดาน Voice ไดเพียงอยางเดียว  

• ยุค 2G จะเปลี่ยนจากการสงคลื่นทางคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเปนการเขารหัส Digital สงทางคลื่น 

Microwave ซ่ึงในยุคนี้ เปนยุคท่ีสามารถใชงานทางดาน Data ได  

ซ่ึงหากเทียบกับยุคสมัยของอินเทอรเน็ตนั้นจะตรงกับยุคท่ีเปน Internet 2.0 กลาวคือเปนยุคท่ี

คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับมนุษยแลว ระบบท่ีใชงานอยางแพรหลายคือ เทคโนโลยี World Wide Web: WWW 

คือ เปนยุคท่ีมนุษยมีการติดตอสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอรผานทางออนไลน มากข้ึน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
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ขาวสารผานระบบออนไลนมากข้ึน รวมถึงยุคของเว็บไซตท่ีสวนมากเปน web1.0 ท่ีผูใชงานสามารถใชอานได

เพียงอยางเดียว (Read only)  

 

 

 

ผลจากพัฒนาการดานเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม และพัฒนาการดานอินเทอรเน็ต ทําให

การดําเนินกิจกรรมการพนันนั้น ไดอาศัยพัฒนาการดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของการพนัน แตอยางไรก็ตาม 

การนําเทคโนโลยีมาใชในยุคนี้เปนเพียงการนํามาเปนสวนสงเสริม หรือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพนัน 

ตัวอยางเชน การสงขอความสั้น(SMS) ขอมูลการแขงขันฟุตบอล ขอมูลราคาตอรอง รวมถึงการสงผลการ

แขงขัน เปนตน 

ท่ีกลาวไปขางตนคือเทคโนโลยีท่ีมาชวยสนับสนุนการเขาถึงขอมูลของระบบโทรคมนาคมในเชิงระบบ

เครือขายของโทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับเทคโนโลยีอีกสวนหนึ่งท่ีเปนเทคโนโลยีสวนสําคัญท่ีมาชวยสนับสนุน

ขอมูลในการเขาถึง การสืบคน และอ่ืนๆนั้น ก็คือความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ในยุคท่ี 2 นี้นั้นเปน

ยุคท่ีการเขาถึงอินเทอรเน็ต และการใชงานของผูคนยังอยูในระดับต่ํา การท่ีผูใชงานจะเขาใชงานไดสวนใหญจะ

มาจากการเขาเลนผานอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งอยูตามสถานท่ีตางๆ เชน บาน โรงเรียน และราน

อินเทอรเน็ต เปนตน การเขาถึงการใชงานอินเทอรเน็ตนั้นยังมีขอจํากัดในหลายๆดาน ประกอบกับเทคโนโลยี

และพัฒนาการของผูใหบริการการพนันเองยังไมมีประสิทธิสูงมากนัก การเขาถึงขอมูลอินเทอรเน็ตในยุคนี้นั้น

จึงเปนในลักษณะของการสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของตอการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับการเลนพนันอยางเดียว เม่ือ

ผูใชบริการไดรับขอมูลท่ีนาสนใจ และเพียงพอตอการตัดสินใจแลวนั้น ก็จะทําการติดตอผูใหบริการพนันเพ่ือ

เขารับบริการพนันตอไป 

 

 

ภาพ 2 ภาพแสดงตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการสงเสรมิ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพนัน 
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ภาพ 3 ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมพนันโดยใชเทคโนโลยีในการสงเสริม สนับสนุน 

  

3. ยุคท่ีมีการใชเทคโนโลยีในกิจกรรมการพนันอยางเต็มรูปแบบ  

ในยุคนี้นับวาเปนยุคท่ีกิจกรรมการพนันไดเปลี่ยนรูปแบบมาใชเทคโนโลยีอยางสมบูรณแบบ ซ่ึงตรงกับ

ยุคท่ีสาม (3G) ของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตนมา พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร

โทรคมนาคมในยุคท่ีสามนี้มีลักษณะตาง ๆ ดังท่ีไดมีการนิยาม หรืออธิบายไวอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน    

“ระบบ 3G หรือ Third Generation ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคท่ี 3 จุดเดนท่ีสุดของ 3G นั้น 

เปนเรื่องของความเร็วในการเชื่อมตอและการรับ-สงขอมูล โดยเนนการเชื่อมตอแบบไรสายดวยความเร็วสูง  

ทําใหประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลตางๆ รวดเร็วมากข้ึน พรอมท้ังสามารถใช บริการ Multimedia 

ไดอยางสมบูรณแบบ และ มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งข้ึน เชน การรับ-สง File ท่ีมีขนาดใหญ , การใชบริการ 

Video/Call Conference , Download เพลง , ดู TV Streaming ตางๆ ซ่ึงถาเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G 

กับ 3G แลว3G มีชองสัญญาณความถ่ี และ ความจุในการรับสงขอมูลท่ีมากกวา คุณสมบัติหลักท่ีเดน ๆ อีก

อยางหนึ่งของระบบ 3G ก็คือ Always On คือ มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายของ 3G ตลอดเวลา”8 

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) ได

กําหนดมาตรฐานไวใน มาตรฐาน IMT-2000 (International Mobile Telecommunications.-2000

มาตรฐาน IMT-2000 ของโทรศัพทเคลื่อนท่ียุคท่ีสาม นิยามวา “ตองมีแพลทฟอรม (Platform) สําหรับการ

หลอมรวมของบริการตางๆ  

“มีความสามารถในการใชโครงขายท่ัวโลก (Global Roaming)” คือ ผูบริโภคสามารถถืออุปกรณ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีไปใชไดท่ัวโลก โดยไมตองเปลี่ยนเครื่อง 

“มีบริการท่ีไมขาดตอน (Seamless Delivery Service)” คือ การใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีได โดยไม

รูสึกถึงการเปลี่ยนการเชื่อมตอกับสถานีฐาน (Cell Site) 

“อัตราความเร็วในการสงขอมูล (Transmission Rate)” ในสภาวะอยูกับท่ีขณะเดิน มีความเร็วอยาง

นอยท่ีสุด 2 เมกะบิต/วินาที (Mbps.) ในสภาวะเคลื่อนท่ีโดยยานพาหนะ มีความเร็วอยางนอยท่ีสุด 384 

กิโลบิต/วินาที (Kbps.) ทุกสภาวะ มีความเร็วอยางมากท่ีสุด 14.4 เมกะบิต/วินาที (Mbps.)9  
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ซ่ึงในยุคนี้ พัฒนาการของอินเทอรเน็ตไดมาถึงยุคท่ี 3 (Internet 3.0) ซ่ึงเปนยุคท่ี เครื่องคุยกับเครื่อง 

แลว (Computer to Computer Communication)10 และตรงกับเทคโนโลยีเว็บในยุคท่ี 2 (Web 2.0) 

กลาวคือผูใชงานสามารถมีปฏิสัมพันธกับเครื่องในลักษณะอานและเขียนได (Read and Write)  

จากรูปแบบของเทคโนโลยีดานตาง ๆ ในยุคนี้  ทําใหการดําเนินกิจกรรมการพนันไดนําเอา

ความกาวหนานี้ไปประยุกตใชงาน รวมถึงการนําไปทดแทนมนุษยในการดําเนินกิจกรรมการพนันไดอยาง

สมบูรณ จึงทําใหในยุคนี้กิจกรรมดานการพนันไดมีการพัฒนาไปถึงระดับท่ีมีการสรางโปรแกรมเพ่ือจําลอง

สถานท่ีเพ่ือดําเนินกิจกรรมการพนันไดโดยไมตองอาศัยสถานท่ีจริง เชนเดียวกับการเปดรานคาบนอินเทอรเน็ต 

หรือการสรางพิพิธภัณฑเสมือนท่ีใหผูชมสามารถเขาชมไดบนอินเทอรเน็ต 

  

 
ภาพ 4 ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมพนันโดยใชเทคโนโลยีอยางเตม็รูปแบบ 

 

อีกท้ังในยุคดังกลาวนี้ ระบบการจัดการดานการเงิน การธนาคาร ไดมีพัฒนาการท่ีไมแตกตางกัน 

กลาวคือการท่ีผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบการเงิน การธนาคารออนไลนไดทุกท่ี ทุกเวลา ทําใหการดําเนิน

กิจกรรมการพนันสามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จ 

 สําหรับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเองนั้น ในยุคท่ี 3 นี้หรือยุคปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีพัฒนาการ

เติบโตอยางกาวกระโดดทําใหผูใชบริการอินเทอรเน็ตเพ่ิมสูงข้ึน สามารถใชเทคโนโลยีท่ีดีข้ึน ทันสมัยมากข้ึน 

ดวยราคาแพ็คเกจของการบริการท่ีต่ําลง ในยุคนี้นอกเหนือจากอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนอุปกรณในการใช

งานหลักสําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตแลว อุปกรณอยางโทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือ โทรศัพทสมารทโฟนนั้นก็ได

กลายมาเปนอุปกรณหลักท่ีผูใชงานสามารถใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดทุกท่ี ทุกเวลา ประกอบกับการ

พัฒนาการบริการของผูใหบริการพนันออนไลนเองก็ไดลงทุนระบบดานเทคโนโลยีท่ีสูงมากข้ึนเพ่ือรองรับอัตรา

การขยายตัวของกลุมลูกคาการพนันดวยการลงทุนพัฒนาซอฟตแวร เพ่ิมชองทางการเลนในรูปแบบใหม ๆ อยู

ตลอดเวลา ทําใหเม่ือผูเลนพนันตองการเลนพนันนอกเหนือจากการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 

ประกอบการพิจารณาการเลนแลว ยังสามารถใชเขาเลนการพนันผานอุปกรณท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเลย 

เกิดการรับ-สงขอมูลแบบอินเทอรแอคทีฟ ผูใชบริการสามารถเชื่อมตอขอมูล และสามารถดําเนินกิจกรรมพนัน

ไดแบบเรียลไทมเสมือนวาไปเลนการพนันอยูท่ีบอนจริง ๆ 
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4. สถานการณการพนันในประเทศไทย 

ตองยอมรับวาในปจจุบัน ถึงแมเจาหนาท่ีของทางราชการท่ีมีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับ

ดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมืองจะมีกฎหมาย และอํานาจการบังคับใชกฎหมายอยูในมือก็ตาม การ

จับกุมผูกระทําผิดจากการเลนพนันของประเทศไทยไมไดลดลง จะดวยความไมชัดเจนของขอกฎหมาย หรือ

การท่ีประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจอยางถูกตอง ตลอดจนเจาหนาท่ีของทางราชการเองท่ีมีสวนไดสวน

เสียกับธุรกิจการพนันก็ตาม ในปจจุบันรูปแบบการพนันของในประเทศไทยทางผูวิจัยไดนิยามตามการศึกษา

ขอมูลเอาไว 5 ประเภทดวยกัน ดังนี้ 

1) การพนันประเภททายผลกีฬา การพนันประเภททายผลกีฬานั้นจะคอนขางแตกตางจากเกมพนัน

ประเภทอ่ืน ๆ ตรงท่ี ปริมาณการเลนพนันประเภทนี้จะสูงตามฤดูกาล และโดยเฉพาะชวงการแขงขันรายการ

ใหญ ๆ แลวจะยิ่งมีจํานวนผูเลนเพ่ิมมากข้ึน และจํานวนเงินท่ีหมุนเวียนก็สูงมากเชนเดียวกันในชวงเวลา

ดังกลาว ตัวอยางเชน ฟุตบอลพรีเมียรลีกของประเทศอังกฤษ ท่ีเริ่มเปดฤดูกาลในชวงเดือนสิงหาคม และปด

ฤดูกาลในชวงเดือนพฤษภาคม ของแตละป ดังนั้นชวงเวลาดังกลาวจะมีผูเลนพนันจํานวนมากกวา ชวงเดือน

มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมท่ีเปนชวงปดฤดูกาล และโดยเฉพาะชวงเวลาท่ีมีรายการใหญๆระดับชาติ 

อยางเชน ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลยูโร การเลนพนันฟุตบอลก็จะสูงมากเปนพิเศษในชวงดังกลาว จากผลการ

สํารวจสถานการณการเลนพนันฟุตบอลโลก 2014 โดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย11 

ไดเสนอผลการสํารวจซ่ึงไดทําการสํารวจรวมท้ังสิ้น 2 ครั้ง พบวาชองทางของสื่อท่ีกลุมเปาหมายท่ีศึกษานั้น

ระบุสอดคลองกันวา ขอมูลจากเว็บไซต และขอมูลจากฟรีทีวีท่ีเผยแพรอยูนั้นเปน 2 อันดับแรกของชอง

ทางการรับรูขอมูลขาวสารเรื่องการเลนการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 สําหรับในภาคสวนงานการกํากับ

ดูแล จากการเปดเผยขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ12 ไดเปดเผยผลการจับกุมและการดําเนินคดีการเลน

พนันทายผลฟุตบอลโลกวามีจํานวนท้ังสิ้น 5,011 คดี ดวยเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 26 ลานบาท แตจากการ

คาดการณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย13 ไดประเมินไววาจํานวนเงิน

หมุนเวียนเฉพาะภายในประเทศไทยสําหรับการเลนพนันฟุตบอลโลก 2014 จะมีมูลคาสูงถึงประมาณ 1,000 

ลานบาท 

2) การพนันประเภทคาสิโน จากขอมูลของศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย11 ได

แสดงขอมูลจากการทําวิจัยในเรื่องการพนัน โดยไดทําการสํารวจผูเลนการพนันในประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 

พบวาจากผลการวิจัยนั้นการพนันประเภทคาสิโน หรือบอนตามความเขาใจของผูคนท่ัวไปนั้นมีมูลคามากกวา 

3พันลานบาท โดยกลุมชวงอายุท่ีเลนการพนันดังกลาวนี้มากท่ีสุด อยูในชวงวัย 35-44 ป และ 15-24 ป

ตามลําดับท่ี ในปจจุบันการพนันประเภทนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการพัฒนาการไปตามเทคโนโลยีของยุค

สมัย จากเดิมท่ีการพนันแบบนี้ผูเลนจะตองเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีผูใหบริการพนันจัดเตรียมไวสําหรับจัด

กิจกรรมพนันเทานั้น มาสูการเลนพนันแบบออนไลนซ่ึงทําใหผูเลนมีความสะดวกมากข้ึนในการเลน สามารถ

เขาถึงกิจกรรมพนันไดจากทุกสถานท่ี และเลนไดทุกเวลา ไมตองเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีผูใหบริการกําหนดไว 

อีกท้ังยังสามารถมีความรูสึกปลอดภัยตอการเลนมากข้ึน โอกาสโดนเจาหนาท่ีตํารวจหรือผูดูแลกฎหมายจับกุม
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เพ่ือดําเนินคดีก็เปนไปไดยากข้ึน เม่ือเทียบกับการเลนพนันแบบเดิม แตท้ังนี้และท้ังนั้นก็ยังไมมีขอมูลท่ีแสดงวา

จํานวนผูเลนพนันแบบเดิมนั้นลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

3) การพนันประเภททายผลตัวเลข ในปจจุบันตองยอมรับวาการเลมพนันในประเภทนี้นั้นไดรับความ

นิยมอยางตอเนื่องจากผูเลนพนันท้ังรายเดิม และรายใหม โดยสําหรับการพนันทายผลตัวเลขนั้น ตัวอยางท่ี

ชัดเจนท่ีสุดคือ หวยใตดิน ซ่ึงผิดกฎหมาย และล็อตเตอรีซ่ึงถูกกฎหมายของไทย เนื่องดวยมีผูใหบริการพนัน

ประเภทนี้อยูครอบคลุมท้ังประเทศทุกพ้ืนท่ี จึงทําใหการเขาถึงนั้นคอนขางงาย และสะดวกแกผูเลนพนัน ใน

ทุกวัย และทุกสถานะ โดยเฉพาะกลุมผูท่ีรักการเสี่ยงโชคโดยการพนันประเภทนี้จะมีข้ึนเดือนละ 2 ครั้ง 

ตัวอยางแบบถูกกฎหมายไดแก ล็อตเตอรีดวยจํานวนมหาศาลของสลากท่ีสํานักงานกองสลากกินแบงรัฐบาล

จัดพิมพออกมาในแตละงวดนั้นทําใหผูคนท้ังประเทศหลงเปนเหยื่อของความโลภนี้ไดอยางงายได ดวยรางวัล

มูลคารวมกวา 23 ลานบาท ตอสลาก 1 ชุด ในขณะท่ีหวยใตดินซ่ึงเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายในบานเรานั้นจาก

ขอมูลของศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย11 ไดแสดงขอมูลจากการทําวิจัยในเรื่องการ

พนัน โดยไดทําการสํารวจผูเลนการพนันในประเทศไทย ป2554 พบวามูลคาของการเลนพนันในรูปแบบของ

หวยใตดินนั้นมีมูลคาสูงมากกวาหนึ่งหม่ืนเกาพันลานบาท ซ่ึงสูงมากในปริมาณท่ีใกลเคียงกับมูลคาการเลน

พนันถูกกฎหมายอยางล็อตเตอรี สถานการณลาสุดนั้น จากขอมูลของศูนยศึกษาปญหาการพนัน ท่ีอางอิง

ขอมูลขาวจากโพสตทูเดย (ฉบับวันท่ี 30 กันยายน 2557) นั้นไดกลาวเอาไววา กระทรวงการคลังโดยกรม

สรรพสามิตไดเตรียมพิจารณาในการเก็บภาษีสลาก โดยไดใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษา

รายละเอียดและเสนอใหนายสมหมาย ภาษี รมว.คลังพิจารณาเห็นชอบ ซ่ึงถาเรื่องนี้ผานการพิจารณาก็มีความ

เปนไปไดสูงวาราคาสลากจะสูงมากข้ึนไปอีก อันจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีผูเลนพนันชนิดนี้ มีแนวโนมท่ีจะหันมา

เลนพนันในรูปแบบของหวยใตดินมากข้ึน 

 4) การพนันประเภทการสง SMS เส่ียงโชค การพนันประเภท SMS นี้นั้นเริ่มคืบคลานเขาใกลมาเปน

ภัยใกลตัวแกเด็กและเยาวชนมากข้ึน ไมเวนแมกระท่ังผูใหญก็สามารถตกเปนเหยื่อของการพนันในรูปแบบนี้ได 

สาเหตุก็เนื่องมาจากความรูความเขาใจของคนใชงานโทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนตนทางของการเขาถึงกิจกรรมพนัน

ในรูปแบบนี้ ดวยความรูความเขาใจท่ีอาจจะมีไมมากพอ หรือมีพอ แตโดนสภาวะทางจิตใจครอบงําดวยความ

โลภ มุงหวังแตของรางวัลโดยท่ีไมไดนึกถึงวาจํานวน SMS ท่ีสงออกไป ยิ่งมีปริมาณมากเทาไหรก็หมายถึง

จํานวนเงินท่ีมากข้ึนเทานั้น ท่ีออกจากกระเปาของเราไป ไปสูผูเปนเจาของกิจกรรมเสี่ยงโชคนี้ ตลอดจนผู

ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเก่ียวของ โดยของรางวัลท่ีถูกนํามาเปนสิ่งลอใจใหกับบรรดานักเสี่ยงโชค

ท้ังหลายนั้น เม่ือเทียบกับจํานวนเงินท่ีไดไปจากผูเสี่ยงโชคแลว นับเปนจํานวนมูลคาเพียงสวนหนึ่งเทานั้น 

เพราะฉะนั้นเจาของผลิตภัณฑรายใดก็ตาม ท่ีใชวิธีการนี้ใหประชาชนเขารวม ลวนแลวแตทําไปเพ่ือ

ผลประโยชนในเชิงธุรกิจของตนเองท้ังสิ้น โดยปราศจากจริยธรรมของผูประกอบการเนื่องจากไมเคยคิด 

พิจารณาถึงกลุมลูกคาท่ีเปนเด็ก และเยาวชนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะสําหรับการเขาถึงกิจกรรมท่ีนับเปนกิจกรรม

พนันในลักษณะนี้เลย ตัวอยางเชน การสงขอความชิงรางวัลในรายการทีวี การสงของความทายผลกีฬาเพ่ือชิง

โชค และโดยเฉพาะการสงรหัสใตฝาเพ่ือชิงโชค จากขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย14 ท่ีลง

รายละเอียดยอดขายป พ.ศ. 2556 ของเครื่องดื่มชาเขียวยี่หอโออิชิ และ อิชิตัน ไวท่ี 6,260 ลานบาท และ 
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6,484.4 ลานบาท ถาหากคํานวณเปนบรรจุภัณฑประเภทขวดท้ังหมดจะไดตัวเลขของจํานวนขวด

โดยประมาณอยูท่ี 300 ลานขวดสําหรับโออิชิ และ 400 ลานขวดสําหรับอิชิตัน ซ่ึงนี่เปนตัวเลขสมมติเพ่ือ

อธิบายใหเห็นภาพวา จํานวนรวมของฝาชาเขียวท่ีจะออกมาสูทองตลาดนั้นมีปริมาณรวมเปนท้ังสิ้นถึง 700 

ลานฝาโดยประมาณ และถาคิดอัตราคาสง SMS ท่ีอัตราขอความละ 3 บาท มูลคาของการสง SMS เฉพาะ

แคมเปญของท้ัง 2 บริษัทนี้จะมียอดรวมกันสูงถึง กวา 2000 ลานบาทโดยประมาณ และนี่ยังไมรวมถึงกรณีท่ี 

อิชิตันจะเพ่ิมการผลิตเปน 1000 ลานขวดตอป นั่นก็หมายความวา ถาอิชิตันยังดําเนินกลยุทธดวยการนําการ

เสี่ยงโชคมากระตุนยอดขายแบบนี้อยู สงผลใหการคาดการณมูลคาการสง SMS ชิงโชคเฉพาะของอิชิตันจะมี

มูลคาโดยรวมสูงถึงประมาณ 3000 ลานบาทเลยทีเดียว ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการไดทําการศึกษาและวิจัย

สถานการณเก่ียวกับการพนัน SMS เสี่ยงโชคอยูหลายงานวิจัยดวยกัน ตัวอยางเชน ขอมูลจาก “โครงการการ

สํารวจสถานการณการเสี่ยงโชคผาน SMS" จุฑิมาศ15 (2554) พบวาหลายประเทศเริ่มตื่นตัวและตระหนักถึง

ปญหาจึงมีการออกมาตรการตาง ๆ เชน ประเทศเบลเยียม หามเสนอการพนันทุกชนิดผานโทรศัพทมือถือ

รวมท้ัง SMS โดยถือวาการเลนเกมตอบคําถามผานSMS เขาขายการพนัน และหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เลน

เกมตอบคําถามทางโทรศัพทและทาง SMS รวมถึงงานวิจัยของ ธาม16 (2555) ไดกลาวไววา ใหมีระบบการ

กํากับรวม ใหมีระบบการกํากับเพ่ือใหองคกรสื่อมวลชน (Media Organizations) และองคกรวิชาชีพสื่อ 

(Media Profession) มีกลไกในการควบคุมท่ีเขมแข็ง และปองกันการโฆษณาขอมูลขาวสารเพ่ือการสง

ขอความสั้นชิงโชค เสี่ยงทายเลนเกมส ท่ีเขาขายลักษณะการพนัน 

5) การพนันประเภทอ่ืนๆ การพนันในกลุมประเภทนี้หมายรวมถึงการพนันประเภทตางๆท่ี

นอกเหนือจากท่ีไดกลาวเอาไวในเบื้องตน ตัวอยางเชน ไฮโล กําถ่ัว บิงโก เปนตน ซ่ึงการเลนกิจกรรมพนัน

เหลานี้นั้นนับวาเปนภัยรายตอสังคมไมแพการพนันประเภทอ่ืนๆแตระดับของความรุนแรงท่ีจะสงผลตอเด็ก

และเยาวชนอาจจะดูไมรุนแรงเทียบเทากับกิจกรรมพนันประเภทอ่ืนๆท่ีไดกลาวมากอนหนานี้ 

โดยจากประเภทของกิจกรรมการพนันท้ัง 5 ประเภทท่ีกลาวมาแลวนั้น จะสามารถจัดกลุมการเกิด

กิจกรรมพนันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ (ผูเลน) และจัดทําเปนแผนภาพกิจกรรมพนันหลักไดออกมา

เปน 2 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
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กิจกรรมพนันแบบประเภททายผลกีฬา ทายผลตัวเลข และ SMS เส่ียงโชค 

 

 
ภาพ 5 แสดงแผนภาพการพนันประเภททายผลกีฬาและทายผลตัวเลข 

 

สําหรับการพนันประเภทดังกลาวนี้ ผูรับบริการพนัน หรือ ผูเลน โดยปกติแลวจะสามารถเลือกวิธีใน

การเขาไปรวมเลนกิจกรรมพนันได 3 แบบ คือ 

- การเขาไปรวมเลนกิจกรรมพนัน ณ สถานท่ีท่ีผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมเอาไว ตัวอยางเชน รานรับ

แทงพนันมา หรือ รานรับแทงพนันบอล เปนตน 

- การรวมเลนกิจกรรมพนันโดยผานเอเยนตรายยอย หรือ เด็กเดินโพย โดยท่ีผูเลนไมจําเปนตอง

เดินทางไปยังสถานท่ีท่ีผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมไวเหมือนในประเภทแรก 

- การรวมเลนกิจกรรมพนันจากบาน ท่ีทํางาน หรือจากสถานท่ีใดก็ไดโดยใชบริการผานอุปกรณเชน 

โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร เปนตน 

จะเห็นวาเปนแผนภาพสําหรับกิจกรรมท่ีสถานท่ีในการแขงขัน หรือทําการเสี่ยงทายผลตัวเลข และ SMS เสี่ยง

โชคนั้นไมไดถูกจัดข้ึน หรือ แขงขัน ณ สถานท่ีท่ีผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมเอาไวให แตจะจัดข้ึนตามสถานท่ี

ตาง ๆ ท่ีกิจกรรมพนันประเภทนั้นถูกจัดเปนประจําปกติอยูกอนแลว เชน การทายพนันแขงมา ผูเลนจะไปแทง

ท่ีโตะมา หรือ แทงผานเอเยนตรายยอยก็ได แตการแขงขันมาจริง ๆ นั้นจะถูกจัดข้ึนท่ีสนามแขงมาท่ีใดท่ีหนึ่ง 

เปนตน 
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กิจกรรมพนันแบบคาสิโน 

 

 
ภาพ 6 แสดงแผนภาพการพนันประเภทแบบคาสโิน 

 

สําหรับการพนันประเภทนี้ ผูเลน หรือ ผูรับบริการพนันจะเขารวมกิจกรรมพนันแบบคาสิโน ณ 

สถานท่ีท่ีผูใหบริการพนันจัดเตรียมไว ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีใชจัดการแขงขันจริง เชน บอนการพนันท่ีลาสเวกัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา บอนการพนันปอยเปต ประเทศกัมพูชา และบอนการพนันเก็นติ้ง ประเทศมาเลเซีย 

เปนตน 

 

 จากการพนันท้ัง 5 ประเภทท่ีกลาวมาขางตนเปนการกลาวถึงการเลนกิจกรรมพนันโดยการแบงดวย

ประเภทของกิจกรรมพนัน และเม่ือเราพิจารณาตามรูปแบบในการเขารวมเลนกิจกรรมพนันนั้นก็จะสามารถ

พิจารณาไดออกเปน 2 แบบตามแผนภาพท่ีไดแสดงไปแลวในขางตน ซ่ึงกิจกรรมพนันท้ัง 2 รูปแบบของการ

เขารวมเลนกิจกรรมพนันนั้น จะมีชองทางในการเขาเลนผานอุปกรณท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือท่ีเราเรียกกัน

วาออนไลน (Online) ได ซ่ึงนํามาถึงการเลนกิจกรรมพนันในรูปแบบออนไลน หรือพนันออนไลนนั่นเอง โดยท่ี

ในประเทศไทยนั้นมีกิจกรรมพนันออนไลนท่ีนิยมเลนกันอยู 2 กิจกรรมพนันดวยกันคือ พนันฟุตบอลออนไลน 

และพนันคาสิโนออนไลน 
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5. แผนภาพของกิจกรรมพนันออนไลน 
 

 
ภาพ 7 แสดงแผนภาพของกิจกรรมพนันออนไลน 

 

 จากงานวิจัยของ วิษณุ17 (2554) และงานวิจัยเรื่องมาตรการปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน

ออนไลนบน Tablet และ Smart phoneของ มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย20 (2556) ไดกลาวถึง

องคประกอบของการเกิดกิจกรรมพนันไววาประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ไดแก  

1. การบริหารการจัดการพนันออนไลน  

2. ผูใหบริการพนันออนไลน   

3. ผูรับบริการพนันออนไลน  

ดังนั้นการอธิบายแผนภาพกิจกรรมพนันออนไลนดานบนนี้  จะขออธิบายรายละเอียดตาม

องคประกอบหลักท่ีไดกลาวไปในขางตนตามลําดับ ดังนี้ 

 

1. การบริหารการจัดการพนันออนไลน จะประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้ คือ  

1.1 การจัดตั้งระบบเครื่องแมขายใหบริการ (Server) เครื่องแมขายนั้นเปนแหลงจัดเก็บ หรือ บันทึก

ขอมูลตาง ๆ ท้ังหมดของเว็บไซตพนันออนไลนท่ีผูใหบริการพนันออนไลนใหบริการแกลูกคาหรือผูรับบริการ

พนันออนไลน ซ่ึงในสวนของเครื่องแมขายนี้นั้น ผูใหบริการพนันออนไลนจะสามารถจัดตั้งเอง หรือใชบริการ
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จากผูใหบริการเชาพ้ืนท่ีเครื่องแมขายก็ได และสําหรับในสวนของพ้ืนท่ีจัดตั้งเครื่องแมขาย (Server Location) 

นั้น ทางผูใหบริการพนันออนไลนก็สามารถเลือกไดวาจะจัดตั้งไวท่ีสถานท่ีเดียวกัน หรือ จัดตั้งไวท่ีประเทศอ่ืน 

แทน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวผูใหบริการพนันออนไลนมักจะเลือกใชบริการเครื่องแมขายในประเทศท่ีมีกฎหมาย

พนันออนไลนและอนุญาตใหเกิดข้ึนไดในประเทศนั้น ๆ เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศในยุโรปหลาย ๆ

ประเทศ และโดยเฉพาะกลุมประเทศท่ีเปนหมูเกาะ หรือคาบสมุทรตาง ๆ ซ่ึงอนุญาตใหเลนพนันออนไลนได 

หรือกฎหมายดานการพนันออนไลนโดยเฉพาะนั้นยังไมเขมงวดนัก ตัวอยางเชน ประเทศแอนติกาและบารบูดา 

เปนตน 

 

1.2 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name) โดยปกติแลวนั้นเวลาท่ีผูเลนพนันออนไลนจะเขาทํา

การเลนพนันออนไลน ตัวอยางเชน พนันฟุตบอลออนไลน ก็จะทําการเปดใชงานอินเทอรเน็ตแลวเขาไปท่ี

เว็บไซตของผูใหบริการพนันออนไลน เชน www.sbobetXXX.com เปนตน คําวา sbobetXXX.com นี้ก็คือ

ชื่อโดเมน (Domain Name) นั่นเอง เม่ือเราพิมพ url หรือชื่อของ ชื่อโดเมน นี้เขาไปในคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรจะไมรูวาชื่อท่ีใสนั้น หมายถึงเครื่องปลายทางใด และฐานขอมูลท่ีคอมพิวเตอรจะชี้ตําแหนงเพ่ือไป

ดึงขอมูลมาแสดงใหผูใชนั้นอยูท่ีเครื่องใด ดังนั้นคอมพิวเตอรจะทําการสงสัญญาณไปท่ี โดเมนเนมเซิฟเวอร 

(Domain Name Server: DNS Server) เพ่ือขอเลข IP address สําหรับชื่อโดเมนนั้น ๆ DNS Server ก็จะ

ทําการแจง IP address กลับมาใหคอมพิวเตอรรูขอมูล คอมพิวเตอรก็จะทําการเชื่อมตอสัญญาณไปยังเว็บเซิฟ

เวอร (Web Server) นั้น ๆ เพ่ือใหผูใชงานสามารถเขาใชงานเว็บไซตนั้น ๆ ได สําหรับในกรณีท่ี DNS Server 

นั้น ๆ ไมมีขอมูล IP address ของชื่อโดเมนท่ีคอมพิวเตอรสอบถามไปเก็บเอาไว DNS Server ก็จะทําการขอ

ขอมูลไปยัง DNS Server ท่ีใหญกวาท่ีเปนฐานขอมูลและเก็บขอมูลของชื่อโดเมนนั้นเอาไว โดยปกติแลวผูให

บริการพนันออนไลนมักนิยมท่ีจะตั้งชื่อของเว็บไซตพนันออนไลนเหลานี้ดวยคําสําคัญ (Keyword) ตางๆ ท่ีสื่อ

ถึงธุรกิจพนันออนไลนนั้น ๆ สําหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นสามารถจดทะเบียนไดตามประเทศตาง ๆ ท่ัว

โลก และสําหรับการพนันออนไลน ผูใหบริการพนันออนไลนก็มักจะจดทะเบียนชื่อโดเมน และใชบริการเครื่อง

แมขายไวอยูคนละประเทศกันเพ่ือใหเปนการยากแกการตรวจสอบจากเจาหนาท่ี เนื่องมาจากการจดทะเบียน

ชื่อโดเมน กับการใชงานเครื่องแมขายนั้นเปนอิสระตอกัน และสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีผลกระทบตอกัน 

 

1.3 โปรแกรมพนันออนไลน (Gambling software) มีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบแรก คือผูเลนสามารถเขาเลนการพนันออนไลนผานเว็บไซตไดโดยตรง สวนใหญจะเปนเกมสพนัน

ออนไลนประเภททายผลการแขงขันกีฬา โดยโปรแกรมท่ีใชก็คือโปรแกรมเว็บบราวเซอรท่ัวๆไป ตัวอยางเชน 

Internet Explorer เปนตน 
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ภาพ 8 แสดงตัวอยางโปรแกรมบราวเซอรตาง ๆ 

 

รูปแบบท่ี 2 คือผูเลนตองทําการดาวนโหลดโปรแกรมหรือซอฟตแวร และติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรให

เรียบรอยกอน แลวจึงเปดโปรแกรมเหลานี้ เพ่ือใชเลนเกมสพนันออนไลน สวนใหญจะเปนเกมสพนันออนไลน

ประเภทคาสิโน เชน รูเล็ต หรือเกมไพประเภทตาง ๆ 

 

1.4 การทําธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction) 

 
ภาพ 9 แสดงข้ันตอนการทําธุรกรรมทางการเงินของกิจกรรมพนันออนไลน 

 

โดยปกติแลวบริการพนันออนไลนท่ีใหบริการแกผูรับบริการนั้น จะใหผูเลนทําการสมัคร และเปดบัญชี

พนันกับทางผูใหบริการรายนั้น ๆ กอน โดยอาจจะเปนการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารท่ีผูกไวกับผูใหบริการพนัน

ออนไลนรายนั้น ๆ หรือเปนการชําระจากบัตรเครดิต เม่ือผูใหบริการพนันออนไลนไดรับขอมูลทางการเงิน

เหลานี้แลว ก็จะทําการเพ่ิมวงเงินเขาบัญชีพนันของผูเลนรายนั้น ๆ ตามจํานวนท่ีทําธุรกรรมเขามา หรือ ตามท่ี

ไดตกลงกันเอาไว เม่ือผูเลนพนันออนไลนมีเงินในบัญชีพนันแลวก็จะสามารถเขารวมเลนเกมสพนันออนไลน

ตาง ๆ ได โดยถาในกรณีท่ีชนะเกมสพนันออนไลน เงินรางวัลดังกลาวก็จะถูกโอนเขาบัญชีพนันของผูเลนราย

นั้น ๆ และสําหรับกรณีท่ีแพเกมสพนันออนไลน เงินในบัญชีพนันก็จะถูกหักออกไปตามจํานวนยอดเงินท่ีเสียใน

เกมสพนัน โดยท่ีผูเลนพนันออนไลนนั้นสามารถติดตอกับผูใหบริการพนันออนไลนไดตลอดเวลา สําหรับการทํา

ธุรกรรมการเงินในกรณีท่ีจะเพ่ิมวงเงินเขาบัญชีพนัน หรือ การถอนเงินออกจากบัญชีพนัน 

 

2. ผูใหบริการพนันออนไลน  

รายละเอียดท่ีชัดเจนในสวนของสถานท่ีตั้งของบริษัทรับแทงพนันออนไลนมักไมคอยปรากฏ ผู

ใหบริการเว็บไซตพนันมักระบุรายละเอียดบนเว็บไซตเพียงแคประเทศท่ีเปนท่ีตั้งของบริษัทใหญ (บริษัทแม) ซ่ึง

มักจะเปนประเทศท่ีอนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเชน ประเทศอังกฤษ หรือกลุม
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ประเทศ “offshore” เชน กลุมประเทศคาริเบียน (Caribbean) อยาง ประเทศ Antigua เปนตน ฉะนั้นจึง

เปนเรื่องยากท่ีจะระบุสถานท่ีตั้งท่ีชัดเจนของบริษัทท่ีใหบริการเว็บไซตพนันออนไลนแตละรายได 

ธุรกิจประเภทนี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท โดยใชรูปแบบการใหบริการเปนพ้ืนฐานในการ

แบง ดังนี้ 

2.1 ประเภทเปนบอนการพนันพรอมท้ังใหบริการรับแทงพนันออนไลน 

ผูประกอบการธุรกิจพนันออนไลนในลักษณะนี้จะเนนการใหบริการเกมพนันคาสิโนเปนหลัก สวนการ

ใหบริการรับแทงพนันออนไลนจะเปนเสมือนบริการเสริม รูปแบบเกมพนันท่ีใหบริการทางออนไลนก็จะมี

ลักษณะคลายเกมพนันท่ีใหบริการในบอนการพนัน เชน แบล็คแจค (Blackjack) สล็อตแมชชีน (Slot 

machine) เปนตน ธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้จะพบมากในประเทศท่ีรัฐบาลอนุญาตใหธุรกิจบอนการพนัน

เปนธุรกิจถูกกฎหมาย  

2.2 ประเภทเปนรานรับแทงพนันพรอมท้ังใหบริการรับแทงพนันออนไลน 

ธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้จะพบมากในประเทศท่ีอนุญาตใหการเลนพนันเปนกิจกรรมท่ีถูก

กฎหมาย เกมพนันออนไลนท่ีใหบริการในธุรกิจพนันออนไลนรูปแบบนี้จะแตกตางจากรูปแบบแรกเล็กนอย 

กลาวคือเกมพนันออนไลนท่ีใหบริการธุรกิจรูปแบบนี้มีท้ังเกมพนันประเภททายผลกีฬาและเกมพนันแบบบอน

คาสิโน แตโดยมากแลวลูกคาของธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้จะนิยมแทงพนันเกมทายผลกีฬาเสียมากกวา  

2.3 ประเภทเปนบริษัทใหบริการเว็บไซตรับแทงพนันเทานั้น 

ธุรกิจพนันออนไลนสวนใหญจะถูกจัดอยูในกลุมนี้ และบริษัทแมท่ีทําหนาท่ีใหบริการรับแทงพนัน

ออนไลนก็จะตั้งอยูในประเทศท่ีอนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเหมือนธุรกิจเอกชนท่ัว ๆ 

ไปโดยมีเซิฟเวอรเปนของตัวเองเพ่ือใหบริการเว็บไซตพนันท่ีสามารถกระจายไปไดท่ัวโลก 

สําหรับในแงมุมของระดับชั้นของผูใหบริการพนันออนไลนในแตละรายนั้น มีหลายระดับ ตั้งแตระดับ

เล็ก ระดับกลาง และระดับใหญ โดยท่ีรายละเอียด วิธีการการปฏิบัติงาน และขอมูลปลีกยอยจะแตกตางกันไป

ในแตละประเภทของธุรกิจพนันออนไลน ท่ีแบงไดออกเปน 3 ประเภทหลักๆ คือประเภททายผลกีฬา ประเภท

ทายผลตัวเลข และประเภทแบบคาสิโน ขออธิบายโดยยกตัวอยางเชน ธุรกิจพนันออนไลนประเภททายผลกีฬา 

จะมีระดับของผูใหบริการแบงออกเปนระดับดังนี้ 

 

 
ภาพ 10 แสดงตัวอยางโครงสรางผูใหบริการรับแทงพนันฟุตบอลออนไลนในประเทศไทย 

 

 - ระดับใหญ จะสรางเว็บไซตข้ึน และกระจายเว็บไซตพรอมเครดิตไปใหเจามือระดับกลางท่ีอยูใน

เครือขายของตน เครดิตท่ีผูใหบริการรายใหญไดรับจากเจาของเว็บไซตพนันตางประเทศจะมากหรือนอยข้ึนกับ

ความสัมพันธและขอตกลงระหวางบุคคลท้ังสอง 
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 - ระดับกลาง จะแบงออกเปน 2 ระดับยอย คือ ระดับกลางคอนขางใหญ และระดับกลางคอนขางเล็ก 

โดยแตกตางกันท่ีจํานวนผูใหบริการรายยอยภายใตเครือขาย และจํานวนเงินท่ีใชในการเลนพนันออนไลน  

 - ระดับเล็ก (รายยอย) จะมีท้ังแบบท่ีมีเว็บไซตพนันออนไลนของตัวเอง และไมมีเว็บไซตเปนของ

ตัวเอง โดยท่ีในระดับรายยอยนี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “เอเยนต” ซ่ึงจะมีการจัดการวาจางพนักงานเขาชวยใน

การบริหารกิจการดวย โดยแบงออกเปน 2 สวนไดแก เด็กเดินโพย และคอลเซ็นเตอร ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการ

ใหบริการลูกคาในการแจกจาย username password และติดตอประสานงานคลายกับบริษัทเอกชนท่ัวไป 

 

3. ผูรับบริการพนันออนไลน 

 สําหรับผูเขารับบริการออนไลนนั้นจะตองเขาใชงานผานอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได 

เชน โทรศัพทสมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร หรือ โนตบุก เปนตน ซ่ึงผูเลนสามารถเลือกไดวาจะใช

อุปกรณของตัวเองในการเขาเลน หรือใชบริการผานคอมพิวเตอรสาธารณะจากรานอินเทอรเน็ตคาเฟ หรือเปน

การใชงานผานคอมพิวเตอรจากหนวยงาน หรือสถาบันตาง ๆ ท่ีสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไดท้ังสิ้น โดย

โปรแกรมท่ีผูใชตองใชงานสําหรับการเลนพนันออนไลนนั้นจะมีอยู 2 รูปแบบคือ โปรแกรมท่ีสามารถเขาใชงาน

ผานเว็บไซตไดโดยตรง ซ่ึงโปรแกรมประเภทนี้จะถูกประยุกตใหใชงานรวมกับอุปกรณไดหลายแพลตฟอรม 

ตัวอยางการพนันออนไลนประเภทนี้ เชน เกมพนันประเภททายผลกีฬา เปนตน และแบบโปรแกรมท่ี

จําเปนตองดาวนโหลดและติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรกอน ซ่ึงตัวอยางของเกมพนันออนไลนประเภทนี้ 

ไดแก เกมพนันประเภทคาสิโน เปนตน หลังจากท่ีผูเลนนั้นมีอุปกรณ และโปรแกรมท่ีสามารถเขาใชงานเพ่ือ

เลนพนันออนไลนไดแลว ผูเลนจะตองติดตอกับตัวแทนของผูใหบริการพนันออนไลน เชน เอเยนตตาง ๆ เพ่ือ

ขอเปดบัญชีพนัน สําหรับการทําธุรกรรมการเงินในการฝากเงิน หรือถอนเงินเพ่ือใชในกิจกรรมพนันออนไลน 

โดยท่ีผูเลนในเกมพนันออนไลนนี้จะมีความรูสึกแตกตางจากผูเลนพนันแบบปกติในดานตาง ๆ ตัวอยางเชน 

บรรยากาศในการเลน อารมณความรูสึก และความสามารถในการปดบังสถานะตัวตนในการเลน เปนตน 
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6. การศึกษาเทคนิคดานเทคโนโลยีที่มีใชในปจจุบัน 

 ในดานการปองกันการเขาถึงเว็บไซตหรือเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมนั้น ในบางประเทศไดมีการดําเนินการ

ปดก้ันการเขาถึงเพ่ือปกปองและคุมครองประชาชนในดานตาง ๆ ตามนโยบายหรือกฎเกณฑขอกําหนดใน

ประเทศนั้น ๆ มีการจํากัดตั้งแต มากท่ีสุด จนถึงไมไดปดก้ันเลย ในประเทศท่ีมีการจํากัดมากท่ีสุด คือ ไม

สามารถเชื่อมตอใชงานสื่ออินเทอรเน็ตภายนอกได เพ่ือปองกันปญหาในดานการเมืองและการปกครอง ดัง

ตัวอยางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีไมอนุญาตใหประชาชนภายในประเทศสามารถเขาถึงเนื้อหา

ภายนอกประเทศไดยกเวนบางเว็บไซตท่ีทางรัฐบาลอนุญาต สวนในประเทศอ่ืน ๆ ก็มีกฎหรือมาตรการตาง ๆ 

ตามแตความเหมาะสม เชน การปองกันการเขาถึงเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมตอเยาวชน เชน เว็บไซตภาพลามก 

อนาจาร และในการปดก้ันท่ีมีใชกันในหลายประเทศ คือการปดก้ันการเขาถึงเว็บไซตท่ีมีกิจกรรมทางการพนัน 

 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน กิจกรรมออนไลนสวนใหญจะผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชงานผาน

อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ท่ีสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได เชน อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเคลื่อนท่ีตาง ๆ 

หรือ โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน โดยอุปกรณตาง ๆ ท่ีเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นจําเปนตองมี

มาตรฐานในการสื่อสารเดียวกันถึงจะสามารถเชื่อมตอและสื่อสารกันได โดยมาตรฐานท่ีใชในอินเทอรเน็ตนั้น 

คือ TCP/IP โดยมาตรฐานนี้สามารถทําใหอุปกรณแตกตางผูผลิต หลากหลายชนิด สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล

สื่อสารกันได ในการทําความเขาใจในการปดก้ันการเขาถึงทางอินเทอรเน็ตนั้นจําเปนตองเขาใจพ้ืนฐานหลักใน

การสื่อสาร ระหวางอุปกรณลูกขาย และเครื่องแมขายท่ีใหบริการ โดยสามารถอธิบายดังภาพดานลาง ดังนี้ 

 

 
ภาพ 11 แสดงการเช่ือมตอจากเครื่องคอมพิวเตอรไปสูผูใหบริการเว็บไซต 

 

 จากภาพแสดงใหเห็นถึงลําดับการเชื่อมตอระหวางอุปกรณลูกขายเพ่ือจะใชงานเว็บไซต ตาง ๆ โดยใน

ลําดับแรกนั้น (1) ผูใชงานจะพิมพชื่อเว็บไซตท่ีตองการในโปรแกรมเว็บบราวเซอรตาง ๆ ดังตัวอยางเชน ผูใชมี

ความประสงคจะเขาสูเว็บกูเก้ิล ก็จะพิมพ URL “www.google.com” ลงในตัวเครื่องลูกขาย หลังจากนั้น

เครื่องลูกขายจะสงคํารองขอไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) เพ่ือสอบถามถึงท่ีอยูของเว็บไซตนั้น ๆ เพราะ

โดยปกติแลวอุปกรณลูกขายไมสามารถรูไดวาท่ีอยูของเครื่องใหบริการเว็บไซตนั้นอยูท่ีใด ในฝงของผูใหบริการ 

ISP จะทําการตรวจสอบวา IP address ของเว็บไซตท่ีไดทําการรองขอนั้น มี IP address เปนอยางไร โดยทาง 

ISP จะตรวจสอบขอมูลในฝงของ DNS Server ของตนเองวามีขอมูลของเว็บนั้น ๆ อยูหรือไม หากไมมีจะทํา

การรองขอไปยัง DNS Server ของผูใหบริการท่ีสูงกวา (2) เม่ือได IP address ของเครื่องผูใหบริการเว็บไซต
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แลวจะทําการสงขอมูลกลับไปบอกยังเครื่องท่ีตองการจะเชื่อมตอวา IP address ท่ีตองการติดตอนั้นมี

หมายเลขอะไร โดยมาตรฐานของ TCP/IP นั้น รูปแบบของท่ีอยู IP address จะอยูในรูปแบบตัวเลข 4 ชุด

ดวยกันจะถูกค้ันดวยเครื่องหมายจุด ดังตัวอยาง “111.222.333.444” จากตัวอยางท่ีเครื่องลูกขายรองขอเพ่ือ

ทําการเชื่อมตอ www.google.com นั้นจะได IP address ดังตอไปนี้ 173.194.126.18 เม่ือเครื่องหรือ

อุปกรณลูกขายรูถึงหมายเลข IP address ท่ีจะเชื่อมตอแลว จะทําการสรางการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตดังกลาว

ผาน (3) ชองทางของผูใหบริการ ISP ตอไป (4) 

 

เทคนิควิธีการท่ีใชในปจจุบัน 

 จากภาพท่ีแสดงพ้ืนฐานการเชื่อมตอการใชงานของระบบอินเทอรเน็ตจะเห็นไดวาเครื่องลูกขาย หรือ

อุปกรณจะสามารถเชื่อมตอ หรือใชงานการใหบริการตาง ๆ ไดในอินเทอรเน็ตนั้นจําเปนตองผานชองทางของผู

ใหบริการ  ISP เสมอ จึงทําใหเห็นวาหากตองการขัดขวางหรือปองกันการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีไมเหมาะสมได

นั้น สามารถจัดการไดทางผูใหบริการ ISP เปนหลัก โดย Deibert และคณะ18 (2008) ไดกลาวถึงเทคนิคหรือ

เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการปดก้ันนั้น  มีดังตอไปนี้  

  

การปดกั้นระดับ IP address (IP address blocking)  

 เปนการปองกันระดับลาง ของการเชื่อมตอแบบมาตรฐาน TCP/IP กลาวโดยหากผูใหบริการ ISP 

ทราบวา IP address ของผูใหบริการเว็บไซตดังกลาว มีการใหบริการในสิ่งท่ีไมเหมาะสม ก็จะทําการจํากัดการ

เขาถึงโดยจะไมอนุญาตใหผูใชบริหารของเครือขายของตนเขาถึงเครื่องใหบริการไดเลย  

 

 
ภาพ 12 ภาพแสดงการปดก้ันระบบ IP address 

  

จากรูปจะเห็นไดวาหลังจากเครื่องลูกขายทําการรองขอเพ่ือเชื่อมตอ ไปยังเครื่องท่ี มี IP address ท่ี

ไมพึงประสงคจะไมสามารถดําเนินการใด สวนขอจํากัดในวิธีการนี้นั้น คือ ในปจจุบันเครื่องแมขายหนึ่งเครื่อง

อาจมีการใหบริการหลายบริการในอินเทอรเน็ตกลาวคือในเครื่องท่ีใหบริการเว็บไซตนั้น แลวยังใหบริการอีเมล 

หรือบริการ download ขอมูลอ่ืน ๆ อีกดวย หากใชวิธีการดังกลาวจะเกิดปญหาตามมาคือ จะไมสามารถใช

บริการอ่ืนใดไดเลย 
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การปดกั้นโดยใชวิธีการกรองของ DNS (DNS filtering and redirection) 

 เปนวิธีการท่ีจัดการกับเว็บท่ีตองการปดก้ันการเขาถึงโดยใชเทคนิคในการตอบการรองขอของเครื่อง

ลูกขาย ในข้ันตอนท่ีมีการรองขอการเปลี่ยนชื่อเครื่องแมขายใหบริการ เปน IP address โดยวิธีการนี้จะทําการ

ตอบกลับไปยังเครื่องลูกขายท่ีรองขอมาวา ไมมีเครื่องนั้นอยูในระบบอินเทอรเน็ต หรือจะทําการตอบกลับไปยัง

ลูกขายใหไปเขาท่ี IP address อ่ืน เพ่ือจะไดแสดงถึงกฎเกณฑหรือขอหามมิใหเขาถึงได 

 

 
ภาพ 13 การปดก้ันโดยใชการกรอง DNS 

 

ขอจํากัดในการใชวิธีการนี้นั้นหากใน IP address ดังกลาวมีการใหบริการเว็บไซตหลายเว็บจะทําให

เว็บไซตท่ีไมเก่ียวของถูกปดก้ันตามไปดวย 

 

การปดกั้นโดยการกรองช่ือของเว็บไซต (URL filtering) 

 จากขอกําหนดในวิธีการท่ีผานมาในการปดก้ันโดยก้ันทาง IP Blocking หรือ ใชเทคนิคการกรองของ 

DNS มีผลกระทบตอเว็บไซตท่ีไปเก่ียวของจึง เกิดวิธีการกรองการเขาใชเว็บไซตโดยตรง โดยใชวิธีการ

ตรวจสอบในขอความท่ีสงมาจากการเขาใชเว็บไซต โดยทุกครั้งท่ีเราจะทําการใชงานเว็บเครื่องลูกขายหรือ

อุปกรณท่ีจะใชงานเว็บไซตจะสงไปยังเว็บไซตใหบริการ วิธีการนี้ ทางผูใหบริการจําเปนตองมีอุปกรณท่ีทําตัว

เสมือนเครื่องใหบริการแทนผูใชงาน (Proxy Server) และทําการกรองทุกครั้งท่ีผูใชบริการรองขอไปเว็บไซต

แทน ในการกระทําดังกลาวผูใหบริการ ISP จําเปนตองลงทุนติดตั้งอุปกรณเพ่ือทําการกรอง URL และมี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการใชงานของลูกคาของ ISP ท้ังหมด ขอจํากัดของวิธีการนี้คือสามารถกรองไดเฉพาะ

การใชงานเว็บไซตเทานั้น สวนแอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ไมสามารถตรวจสอบได ซ่ึงในการกรองกิจกรรมพนัน

ออนไลนบางประเภทเปนการเชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องแมขาย มิไดทําผานทางเว็บไซต 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ฯ



25 

การปดกั้นโดยการกรองระดับ Packet (Packet filtering) 

 การใชวิธีการระดับนี้จะเปนการกรองในระดับแพ็คเกจของ TCP/IP ลักษณะคลายกับการดักฟง

สัญญาณโทรศัพทโดยอุปกรณท่ีทําการกรองนั้นจะทําตัวเสมือนผูเฝาระวังในเครือขายโดยไมไดขัดขวางการ

เชื่อมตอใด ๆ  ระหวางผูใชงานและผูใหบริการเว็บไซต จนกวาจะตรวจพบสิ่งผิดปกติ หรือการเขาถึงเว็บไซตท่ี

ไมเหมาะสมจึงทําการตัดการเชื่อมตอนั้น ๆ ออกไป อยางไรก็ตามวิธีการนี้อาจเปนวิธีการท่ีดีในการเฝาระวังดู

สิ่งท่ีเกิดข้ึนในเครือขายแตจะมีปญหาในระดับเครือขายขนาดใหญ เพราะการกรองจําเปนตองดูทุก ๆ แพ็คเกจ

ท่ีวิ่งเขาและออกในเครือขาย จึงอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพโดยรวมของผูใหบริการ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการ 

เทคนิคและวิธีการ ขอดี ขอจํากัด 

การปดก้ันระดับ IP address  

(IP address blocking)  

ทําไดในงาย ข้ันตอนไมยุงยาก 

ไมเปลืองทรัพยากรระบบการ

บริหารจัดการ 

สามารถดําเนินการไดในทุก

ระดับ ท้ัง ISP และ 

Gateways 

เกิดผลกระทบตอ เว็บหรือ

บริการในอินเทอรเน็ตท่ีไม

เก่ียวของ ท่ีอยูใน IP 

address นั้น ๆ  

การปดก้ันโดยใชวิธีการกรองของ DNS  

(DNS filtering and redirection) 

ใชอุปกรณและระบบเพ่ิมเติม

ไมมาก  

สามารถปดก้ันเว็บไดโดยไม

กระทบกับการใหบริการอ่ืน 

สามารถดําเนินการไดในระดับ 

ISP 

เว็บไซตท่ีไมพึงประสงคไมได

ถูกปดก้ันโดยตรง 

สามารถกําหนดขามการรอง

ขอ DNS server ได  

 

การปดก้ันโดยการกรองชื่อของเว็บไซต 

(URL filtering) 

สามารถปดก้ันเว็บโดยตรงไม

กระทบบริการอ่ืน 

ปองกันการเขาถึงในระดับ

ผูใชบริการท่ัวไปได 

สามารถดําเนินการไดในทุก

ระดับ ท้ัง ISP และ 

Gateways 

หากขาดการบริหารจัดการ

รายชื่อท่ีปดก้ันไมมี

ประสิทธิภาพจะสงผลตอ

ระบบโดยรวม 

ไมสามารถปดก้ันโดยการใช

งานแบบเลี่ยง เชน ใช proxy 

หรือ VPN 

การปดก้ันโดยการกรองระดับ Packet  

(Packet filtering) 

สามารถปดก้ัน และตรวจสอบ

ไดโดยตรงในเนื้อหาท่ีไม

เหมาะสม 

สามารถนําขอมูลท่ีไดไป

วิเคราะหขอมูลในดานอ่ืน ๆ 

จําเปนตองลงทุนระบบ

บริหารจัดการสูง 

เกิดผลกระทบตอเครือขาย

ของผูใชบริการท้ังหมด อาจ

เกิดการลาชา 
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7. การระบุผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder in each stage) 

 

ผูมีสวนไดเสียกับการพนันออนไลน สามารถจําแนกไดเปน 4 กลุมหลัก ๆ ดังนี้ 

 

หนวยงานกํากับดูแล 

หนวยงานกํากับดูแล หรือสวนงานภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการกําหนดมาตรการตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการพนันออนไลน  

 

ผูใหบริการ 

หนวยงานท่ีใหบริการท้ังในสวนของโครงขาย ผูสรางเนื้อหา ผูใหบริการการพนัน รวมถึงผูใหบริการ

ดานการเงินการธนาคารท่ีมีอยูในสังคมไทย เชน ผูใหบริการโทรศัพทมือถือ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูสราง

ภาพยนตร หรือสื่อตาง ๆ ธนาคารพาณิชยตาง ๆ  เปนตน ซ่ึงในสวนของผูใหบริการการพนันออนไลนนั้น ถือ

เปนสิ่งท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกลไกภาครัฐ และภาคสวนสังคมไทยท่ีจะกระทําไดอยางเต็มท่ี จึงไมมีใน

สวนของบทบาท และทิศทางท่ีผูมีสวนไดเสียกลุมนี้ในการวิเคราะหและเสนอแนะ 

 

ผูเช่ียวชาญ/นักวิชาการ 

กลุมผูมีสวนเก่ียวของสวนนี้ ประกอบไปดวยกลุมบุคคลหลากหลายสาขาท่ีมีสวนเก่ียวของ และมี

ผลกระทบจากการพนันออนไลน อาทิ ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน

โทรคมนาคม เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงผูใชบริการออนไลนตาง ๆ และยังรวมถึงพอ แม ผูปกครอง ครู 

อาจารยตาง ๆ ท่ีมีอํานาจ หรือหนาท่ีในการดูแลเด็ก หรือเยาวชนท้ังหลายมิใหเก่ียวของกับการพนันออนไลน 

 

ภาคีทางสังคม 

หนวยงาน หรือองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร ซ่ึงดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางสรรคสังคมไทย ในทุก ๆ ดาน

ท่ีจะมีสวนในการชวยใหสังคมไทยปลอดภัยจากการพนันออนไลน 

 

นอกจากการจําแนกกลุมผูมีสวนไดกับการพนันออนไลนแลว ทิศทาง รวมถึงบทบาทท่ีแตละกลุม

สามารถจะแสดงออก รวมถึงการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมนั้นสามารถแบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 

 

- ดานสังคม และส่ิงแวดลอม  

สําหรับดานสังคมนี้จะครอบคลุมในสวนของสังคมความเปนอยูของผูคนท่ีอยูรวมกันในแตละดานมา

ประกอบรวมเปนสังคมของประชาคม และสิ่งแวดลอมนั้นหมายถึงสภาพความเปนอยู สัมพันธภาพระหวาง

มนุษยดวยกัน รวมถึงบรรยากาศการดํารงชีวิตของประชาคม 
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- ดานตัวบทกฎหมาย 

ในดานนี้หมายรวมถึงตัวบทกฎหมายในทุกระดับท่ีใชรวมกันอยูในสังคมไทย และหมายรวมถึงระเบียบ 

หรือขอปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับกันในสังคม หรือในลักษณะของ de facto 

 

- ดานเทคนิค เทคโนโลยี 

ในสวนของเทคโนโลยีนั้นมีท้ังเทคนิควิธีการท่ีมีการกําหนด หรือระบุเปนรูปแบบท่ีชัดเจนไวแลว และ

รวมถึงเทคนิควิธีการท่ีผูดูแลไดจากการปฏิบัติงานในสถานการณจริง 

  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ฯ



28 

ขอเสนอ Road Map ของการจัดทํามาตรการควบคุม/หนวยงานกํากับดูแลในภาพรวม 

 

8. เทคนิคหรือวิธีในการจัดการกับการพนันออนไลน 

 

เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม การรูจักท่ีจะอยูรวมกันไดจึงเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต และการ

อยูรอดในสังคม ในขณะเดียวกันสังคมสวนมากนั้นมองวาการพนันเปนสิ่งท่ีมีความเสียหาย สูญเสีย มากกวา

ประโยชน ซ่ึงในยุคสมัยปจจุบันท่ีเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต การพนันออนไลนซ่ึงเปนอีกหนึ่ง

กิจกรรมท่ีพัฒนามาจากการพนันขันตอในอดีต จากท่ีกลาวมานั้นพอจะสรุปไดวามนุษยจําเปนตองมีสังคม และ

สังคมสวนใหญเห็นวาการพนันไมดี แนวทางดานทางสังคมนั้นสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ 

1) รูปแบบการลงโทษทางสังคม เชน การปฏิเสธ หรือกีดกันการเขารวมสังคม วิธีการนี้จะเหมาะกับสังคม 

หรือชุมชนขนาดเล็กในชนบท ท่ีผูท่ีถูกลงโทษจะมีหนทางในการท่ีจะหาสังคมใหมคอนขางยาก และ

จารีต ประเพณีในทองถ่ินยังคอนขางเขมแข็ง ฉะนั้นบุคคลท่ีถูกลงโทษทางสังคมจะคอนขางไดผล 

2) รูปแบบการใหรางวัล การชมเชย การยกยอง วิธีการนี้คลายกับหลักจิตวิทยาในการใหกําลังใจคน การ

ยกยอง ชมเชย ใหกับผูท่ีสามารถลด ละ เลิกการพนัน หรือเปนตัวอยาง หรือตนแบบท่ีดีในการไมเขา

ไปยุงเก่ียวกับการพนัน รวมถึงการใหมีสวนในการนําเสนอถึงวิธีการ หรือแนวคิดท่ียึดถือ ปฏิบัติท่ีจะ

ไมเขาไปยุงเก่ียวกับการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกการสื่อสารยุคใหม การใชงานอินเทอรเน็ตท่ีดี

ไมตกเปนเยื่อของการพนันออนไลนนั้นเปนเรื่องท่ียากอยางยิ่ง แนวทางนี้จึงตองมีการประชาสัมพันธ

ท่ีมาก และตอเนื่องตลอดเวลา 

สําหรับในประเด็นทางดานสังคมนี้เองก็ไดมีงานวิจัยท่ีนักวิชาการไดทําการศึกษาถึงประเด็นตางๆท่ี

เก่ียวของกับการเลนพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน อยางกรณีศึกษาการสํารวจสถานการณการพนันใน

สังคมออนไลน ของ สุพรรษา19 พบวา เว็บสังคมออนไลนทุกเว็บท่ีนิยมใชกันในประเทศไทยนั้นมีเกมท่ีเสมือน

เลนการพนันจริงปรากฏอยู แตจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับเว็บไซตแตละเว็บ โดยทุกเกมนั้นเด็กและเยาวชน

สามารถเขาเลนไดหมดเพียงแคมี Username และ password ของเว็บสังคมออนไลนนั้น ๆ   

 

ดานกฎหมาย 

วิธีการทางดานกฎหมายนี้เปนวิธีการท่ีมักจะถูกกลาวถึงเปนอันดับแรก ๆ เม่ือมีการพูดถึงเรื่องของการ

พนันออนไลน เทคนิคหรือวิธีการสําหรับดานกฎหมายนั้น สามารถจําแนกไดอยางนอย 3 แนวทางดังนี้  

1) การเพ่ิมโทษ ตามแนวคิดในการกําหนดกฎหมายตางๆ จะมีการกําหนดบทลงโทษหนักเบาตามระดับ

ความผิด ซ่ึงตามงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับผลกระทบท่ีเกิดจากการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

พนันออนไลนซ่ึงเปนการนําเอาเครื่องมือท่ีควรจะเปนประโยชนตอสังคมอยางมาก มาสรางภัย

อันตรายตอสังคมซ่ึงมีผลกระทบอยางมาก จึงควรท่ีจะเพ่ิมโทษในมาตราตางๆ ของกฎหมาย หรือมี

การตรากฎหมายเฉพาะเรื่องของการพนันออนไลนใหมีการลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึน ตามหลักจิตวิทยา
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แลว โทษท่ีรุนแรงข้ึนจะทําใหมนุษยยับยังชั่งใจ ในการกระทําของตนมากข้ึน และจะทําใหมนุษยลด 

หรือเลิกการดําเนินกิจกรรมการพนันออนไลนตอไปในท่ีสุด 

2) การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ในแนวทางนี้จะเปนการกดดันไปยังผูรักษากฎหมาย เพ่ือใหผูท่ีมี

สวนเก่ียวของในทุกๆ ดานตามแนวทางนี้ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด ไมมีการรับสินบน เพ่ือใหละเวน

การปฏิบัติหนาท่ี หรือการชวยเหลือใหโทษนอยลงดวยวิธีการตางๆ ตามหนาท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

ซ่ึงจะไมเพียงแตเจาหนาท่ีตํารวจเทานั้น เจาหนาท่ีฝายปกครอง อัยการ ผูพิพากษาศาล ตองปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเต็มท่ี และสรางบรรทัดฐานท่ีดีใหกับสังคมผานกระบวนการทางกฎหมายตอไป 

3) การปรับปรุง แกไขกฎหมายใหทันสมัย เปนท่ีทราบกันดีวา หลายๆ ครั้งท่ีกฎหมายท่ียังมีการใชงาน

อยูนั้นไมมีความสอดคลองกับสถานการณ หรือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในยุคปจจุบัน ฉะนั้นการปรับปรุง

แกไขใหกฎหมายมีความทันสมัยนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงตองรวมถึงกระบวนการในการตรา

กฎหมายนั้นตองสงเสริมใหมีข้ันตอนและกระบวนการท่ีรวดเร็ว สงเสริมใหการปรับปรุง แกไข

กฎหมายนั้น เทาทันตอสภาวะแวดลอม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในสังคมยุค

ปจจุบัน 

อยางไรก็ตามยังมีแนวทางดานกฎหมายอีกแนวทางท่ีไดรับการกลาวถึงกันเปนอยางมากในขณะนี้ คือ 

การทําใหการพนันออนไลนเปนสิ่งท่ีถูกกฎหมาย ซ่ึงแนวทางนี้เปนแนวทางท่ีมีการเปรียบเทียบกับมูลคาทาง

เศรษฐกิจท่ีมีการใชจายกันอยางผิดกฎหมาย กับเม่ือทําใหถูกกฎหมายแลวภาครัฐจะไดรับผลตอบแทน หรือ

ภาษีท่ีจะมาเปนรายไดแกประเทศในจํานวนเทาใด มีมูลคาทางเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด ท้ังผลทางตรง และ

ผลทางออม  

 

ดานเทคโนโลยี 

สําหรับเทคนิค หรือวิธีการทางดานเทคโนโลยี มีความจําเปนท่ีจะตองมีการวิเคราะหถึง เทคนิควิธีการ

ท่ีผูดําเนินกิจกรรมการพนันออนไลนใชดําเนินการอยูในเชิงลึก และตองวิเคราะหถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ัง

ทางตรง และทางออม ซ่ึงทางตรงนั้นหมายถึงผูท่ีทราบดีอยูแลววาเปนการดําเนินกิจกรรมการพนันออนไลนซ่ึง

ผิดกฎหมาย แตยังยินดีท่ีจะรวมขบวนการเปนหนึ่งในผูดําเนินกิจกรรมการพนัน และทางออมนั้นหมายถึง ผูท่ี

ใหบริการตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบการดําเนินกิจกรรมการพนัน ซ่ึงการใหบริการนั้นผูใหบริการไดดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมาย แตผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงไดใหขอมูลท่ีไมครบถวน หรืออันเปนเท็จเพ่ือเขาถึง

บริการของผูใหบริการเหลานั้น ซ่ึงเม่ือไดมีการวิเคราะหสิ่งเหลานี้ชัดเจนแลว อาจจะตองใชท้ัง 3 ดานรวมกัน

ในการจัดการกับการพนันออนไลน ท้ังการดําเนินการดานเทคโนโลยี และอาศัยกฎหมายเขาชวย รวมถึงการ

อาศัยสังคมชวยสอดสองดูแลในระยะยาวตอไป  

ซ่ึงเทคนิค วิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการกับการพนันออนไลนนั้น ตองอาศัยหลักการทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักการดานความม่ันคงของระบบสารสนเทศ หลักการดานการบริหาร

จัดการเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงหลักการดานโทรคมนาคม ทํางานรวมกัน เชนการทํา Packet filtering 

เบื้องตนตองทราบถึงโครงสรางของตัวPacket ของขอมูลท่ีถูกแบงตามหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร รูปแบบวิธีการท่ีใชในจัดสงPacket ตามหลักการของการสื่อสารขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร 

และวิธีการ หรือแหลงท่ีสามารถไปทําการจัดเก็บPacket ท่ีตองการซ่ึงตองอาศัยหลักการของดานโทรคมนาคม 

เปนตน  
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 ดานสังคม ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยี 

หนวยงานกํากับดูแล • การสอดสอง หรือกํากับดูแลกันเอง 

ไมใหอาศัยกฎหมายในการ

คอรัปชั่นเสียเอง 

• การสรางความเชื่อม่ันใหประชาชน

ในการใหความรวมมือในการแจง

เบาะแส  

• การสรางจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ

ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับ

ขอมูลสวนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การออกกฎหมายเพ่ือปกปองผู ท่ี

ไ ด รั บผลกระทบจากการพนั น

ออนไลน เพ่ือนํามาเปนเครื่องมือใน

การติ ดตามจับ กุม  รวม ถึงการ

บําบัดรักษา 

• การใชกฎหมายดําเนินการตัวการท่ี

อยูภายใตอํานาจของกฎหมายไทย 

เชน อางวาเว็บไซตอยูตางประเทศ

ปดไมได  แต เ ม่ือศึกษาลึกเขาไป  

เว็บไซตตางๆ ตองอาศัยตัวกลาง

หรือเอเยนต ซ่ึงอยูในประเทศไทย

ซ่ึ ง ก ฎ ห ม า ย ท่ี มี อ ยู ส า ม า ร ถ

ดําเนินการได4 เปนตน 

• การอาศัยกฎหมายดานการเงิน การ

ธนาคาร ในการเขาถึงขอมูล

ทางดานการเงินท่ีผิดปกติ หรือเขา

ขาย หรือเก่ียวของกับบัญชีพนัน

ออนไลน 

 

• การใชฐานขอมูล หรือBig Data ใน

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

ไหลเวียนของขอมูลทางธุรกรรม

การเงิน หรือการไหลเวียนของ

ขอมูลในทิศทางท่ีผิดปกติ 

• การปดก้ัน(Block) เสนทางการเขา

สูเว็บไซตการพนันออนไลน 

• การสรางBlack list สําหรับ 

Routing Table ระดับประเทศ 

ระดับทองถ่ิน 

• การตรวจจับแพ็คเก็ตท่ีเขาขายการ

เลนพนันออนไลน 

การทํา Behaviors Analysis บน

เครือขายภายในประเทศ เพ่ือ

ตรวจจับแพ็คเก็ตท่ีนาสงสัย และ

ติดตามพฤติกรรมตอไป 

ตารางแสดง Road Map ของการจัดทํามาตรการควบคุม/หนวยงานกํากับดูแลใน
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ผูใหบริการ • การคัดกรองเนื้อหาท่ีเขมขนและ

เทาทัน ไมใชเพียงแตเนื้อหาดาน

การพนัน แตควรครอบคลุมถึง

เนื้อหาท่ีสงเสริม ชักจูง รวมถึงแฝง

ขอมูลดานการพนันออนไลน 

• การไมรวมธุรกิจกับผูใหบริการท่ีมี

สวนสงเสริมการพนันออนไลน 

• การไมสนับสนุนผูดําเนินรายการท่ี

มีพฤติกรรมสงเสริมกิจกรรมพนัน

ออนไลน 

• การมีการลงโทษทางสังคมกับ

หนวยงาน หรือองคกรท่ีผูประกาศ

ไมใหความรวมมือในการปองกัน

พนันออนไลน 

• ใหการสนับสนุนเพ่ือการติดตาม

จับกุมของเจาหนาท่ี โดยไมหวัง

เพียงแตทําเพ่ือธุรกิจ 

• ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ มู ล ใ ห กั บ

หนวยงานรัฐมากกวาการปฏิบัติ

เ พียงแค ใหผ านตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

• การชี้ เบาะแส เพ่ือใหหนวยงาน

ผูรับผิดชอบทราบ หรือสามารถ

ดําเนินการทางกฎหมายตอไปได 

• การกําหนดจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพ เพ่ือเปนกรอบการ

กํากับดูแล และลงโทษ 

• การทําContent filtering, 

wording filtering  

• การวิเคราะหพฤติกรรมธุรกรรมทาง

การเงินท่ีผิดปกติ จากรายการท่ีมี

อยู Transaction Analysis  

• การติดตามเสนทางของชองทาง

พนันออนไลนโดยไมตองรอการแจง 

• การ Block web ดวยการติดตาม

คียเวิรด 

ผูเช่ียวชาญ/นักวิชาการ • การ ให คว ามใส ใ จ กับ เด็ กหรื อ

เยาวชนท่ีอยูในดูแล 

• การไมเปนตัวอยางในการเลนพนัน

ออนไลนใหเห็น 

• ก า ร ส ร า ง ภู มิ คุ ม กั น ใ น ร ะ ดั บ

ครอบครัว 

• การใหความรวมมือกับกฎหมาย มี

สวนชวยในการคัดกรอง ในสวนท่ี

กฎหมายไมสามารถทําได 100% 

เชน อายุ หรือชวงเวลาท่ีสามารถ

เขาถึง เว็บไซตการพนัน 

• การสงคําแจงเตือนไปยังหนวยงาน

• การกําหนด Black list ใน

คอมพิวเตอรท่ีมีอยู 

• การติดตั้งโปรแกรมคัดกรองเว็บไซต

ไมพึงประสงค 

• การเก็บ log file ของเครือขาย

ภายในบาน 
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• การรวมมือกันในการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศ 

ท่ีรับผิดชอบ เม่ือทราบถึงจากบุคคล

ในครอบครัว เพ่ือใหทันตอ

เหตุการณ 

ภาคีทางสังคม • แสวงหาความรวมมือจากผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากพนันออนไลน 

• การสงเสริมสังคมสีขาวท่ีปลอด

พนัน 

• การสงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีใหคน

สวนใหญ มีส วนร วม ซ่ึ งจะเปน

ทางออกในการใชเวลาวาง 

• การสร า งกระแสสั งคมในการ

ตอตาน หนวยงาน หรือองคกร

ธุร กิจ ท่ีมีสวนเ ก่ียวของกับพนัน

ออนไลน 

• การสื่อสารสาธารณะเพ่ือใหสังคม

รูทันการพนันออนไลน และมีสวน

รวมในการเฝาระวัง 

 

• การรวมกลุมเพ่ือเฝาระวังทางสังคม 

แล ะส ง ข อ มู ล ท่ี ร ว บ ร ว ม ได ใ ห

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

กฎหมาย 

• การเสนอกฎหมาย หรือการแกไข

กฎหมาย เพ่ือใหเทาทันรูปแบบ 

และชองทางของการพนันออนไลน 

 

• สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการ

ความเข า ใจ  และใช งานระบบ

ป อ ง กั น แ ล ะ คั ด ก ร อ ง สํ า ห รั บ

เครือขายอินเทอรเน็ตในบาน 

• สรางกลุมนํารองในการใชระบบ 

หรือโปรแกรมสีขาว 

• สนับสนุนทุนในการพัฒนาระบบ 

หรือ โปรแกรมในการตรวจจับ 

ป อ ง กัน  หรื อ คั ดกรองสํ าห รั บ

เครือขายระดับภายในบาน 
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หลังจากท่ีไดทําการศึกษารายละเอียดเอกสาร และทําการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยของทางมูลนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ ตลอดจนการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหสถานการณการพนันออนไลนนั้น ทางทีมงานวิจัย

ก็ไดขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิโดยการเชิญตัวแทนของผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆเขารวมการประชุม

ระดมความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยตอไปเพ่ือเปนการนําขอเสนอและขอคิดเห็นตางๆมาปรับใหแผน 

roadmap ท่ีจะนําเสนอนั้นมีความสมบูรณครบถวนมากข้ึน โดยไดมีการนําเสนอประเด็นตางๆท่ีสําคัญ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

9. ขอสรุปจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการ พรอมบทวิเคราะห 

  

จากการท่ีไดมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการ (Focus Group) ข้ึนในวันท่ี 20 และ 27 

มกราคม 2558 นั้น ทางทีมงานวิจัยไดรับความรวมมืออยางสูงจากมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและคณะ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ท่ีลวนแลวแตมีสวนสําคัญในการเสนอแนะแนวทาง

ตลอดจนการผลักดันนโยบาย และขับเคลื่อนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการจัดการสถานการณของการพนัน

ออนไลนท่ีเปนปญหาอยูในปจจุบันดังนี้  

 

- ภาคการกํากับดูแล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) 

สวนงานตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 

- ภาคผูเช่ียวชาญในดานตางๆ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญในดานระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 

ผูเชี่ยวชาญในดานเศรษฐศาสตร และนักวิชาการ 

- ภาคประชาสังคม ประกอบดวย ผูท่ีมีสวนผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการตางๆแกสังคม และ

ประเทศชาติ หรือในสวนของ NGO  เชน มูลนิธิอินเทอรเน็ตพัฒนาไทย เปนตน 

- ภาคผูใหบริการ/ผูประกอบการ ประกอบดวย ตัวแทนจากผูใหบริการในสวนของกิจการโทรคมนาคม

รายใหญของประเทศไทย เชน บริษัท แอดวานซอินโฟเซอรวิส (AIS) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคชั่น (DTAC) และ บริษัท ทรู คอรเปอเรชั่น (TRUE) ตัวแทนจากผูใหบริการดานโครงขาย

ออกอากาศและสถานีโทรทัศน  ไดแก สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และตัวแทนจากผูใหบริการ

ดานคอนเทนต ไดแก บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จํากัด 

 

ซ่ึงจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการท่ีผานมานั้นไดเกิดประเด็นตาง ๆ ท่ีลวนแลวแตเปน

ประโยชนตอการนําเสนอ ขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือบูรณาการเขากับการปฏิบัติงานของภาคสวน

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และมีหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบดูแล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและเยาวชน ตลอดจน

ทุกคนในสังคมไทยตอไป สําหรับประเด็นตาง ๆ ท่ีไดมีการนําเสนอ รับฟงขอคิดเห็น และการแลกเปลี่ยน

แนวความคิดกันในท่ีประชุมนั้นสามารถพิจารณาสรุปแยกเปนรายประเด็นไดดังนี้ 
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การพิจารณาความผิดตามบริบทของกฎหมาย 

 เนื่องดวย พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ.2478 และ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (พรบ.) ไมไดมีการกลาวถึงความผิดจากการเลนการพนันออนไลนเอาไวเปน

ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ทางผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนการกํากับดูแล และนักวิชาการจึงไดใหความ

คิดเห็นวาควรพิจารณาการใชการเทียบเคียงลักษณะการกระทําผิดท่ีเกิดข้ึนอยางในกรณีนี้คือการนําการพนัน

ออนไลนซ่ึงเปนการเลนพนันรูปแบบหนึ่งท่ีขัดตอหลักศีลธรรมของประชาชน ทําใหประชาชนหลงมัวเมา 

สามารถนําพาไปสูกรณีอาชญากรรมซ่ึงสงผลตอความม่ันคงของประเทศชาติได ไปเทียบเคียงกับบริบทและการ

เทียบความผิดในขอบัญญัติมาตราตางๆของกฎหมาย ดังนั้นการพนันออนไลน ถือเปนการพนันท่ีผิดกฎหมาย

ท้ังสิ้นตามการพิจารณาพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478   และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมายนี้ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT  

สามารถใชมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ในการ

ยื่นคํารองใหศาลสั่งปดเว็บไซตพนันออนไลนได 

 

การจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบข้ึนมาโดยเฉพาะ 

 เนื่องดวยลักษณะการปฏิบัติงานในปจจุบันยังไมมีความเด็ดขาดและคลองตัว การดําเนินการใดๆท่ี

เก่ียวของกับการจัดการปญหาการพนันออนไลน ทางสวนภาคการกํากับดูแลก็ไดเสนอความเห็นวาประเทศไทย

ควรจะมีหนวยงานเฉพาะดานแบบนี้ข้ึนมาเพ่ือรองรับการดําเนินการปญหาการพนันออนไลน หรือ เรียกอีกชื่อ

วาเปน Center of Command ซ่ึงหนวยงานท่ีวานี้ควรจะมีอํานาจในการปฏิบัติงานไดทันที เม่ือไหรก็ตามท่ี

ไดรับการแจงการกระทําความผิดในลักษณะท่ีเขาขายกระทําความจริง ก็สามารถพิจารณาในการใชอํานาจ

ดําเนินการปดเว็บไซต หรือสกัดก้ันดวยวิธีการตาง ๆ ไดทันที สําหรับประเด็นนี้เองทางสวนของภาคประชา

สังคม ตลอดจนภาคผูใหบริการก็เห็นดวย เพราะควรจะมีเจาภาพอยางจริงจังเสียที ท่ีผานมามักพบเจอปญหา

การเก่ียงความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ เพราะดวยภาระความรับผิดชอบนี้มีสวนคาบเก่ียวกับ

หนวยงานหลายภาคสวน ซ่ึงจากประเด็นนี้นั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังหนวยงานอ่ืนท่ีมีความสําคัญเชนกัน คือ

หนวยงานตรวจสอบท่ีตองมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน ดําเนินการตาง ๆ ตามข้ันตอนของกฎหมายอยาง

เครงครัด ไมละเวนผูกระทําผิดไมวาจะเปนประชาชนท่ัวไป หรือ ผูมีอิทธิพล หรือตัวเจาหนาท่ีรัฐเอง 

 

การสงเสริมการใหความรูแกเด็กและเยาวชน 

 ประเด็นนี้นั้นเปนประเด็นใหญและทุกภาคสวนเห็นพองตองกันวา เปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การ

ดูแลบุตรหลานในครอบครัว และการใหความรูท่ีเหมาะสมแกเด็กและเยาวชนเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของพอแม

ผูปกครอง เพราะถาเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันท่ีแข็งแรงจากภายในครอบครัวแลวนั้น เม่ือยามท่ีพวกเขาตอง

ออกไปเผชิญโลกกวางในสังคม ก็จะไมถูกสังคมชักจูงไปในทางท่ีผิดไดโดยงาย ประเด็นนี้สามารถสืบเนื่องไปถึง

ประเด็นเรื่องการขอใหผูใหบริการโทรศัพทพิจารณามือถือออกแพ็คเกจพิเศษแกเยาวชน เปน White List 

Package โดยมีจุดมุงหมายหวังเชิญชวนใหผูปกครองมารวมแพ็คเกจนี้ในการเปดใชบริการใหแกบุตรหลานใน
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ความดูแลเพ่ือเปนการสกัดก้ันไมใหบุตรหลานเขาใชงานขอมูลในสวนท่ีไมเหมาะสมกับวุฒิภาวะ โดยเสนอ

บริการใหใชแค Voice คือโทรเขา-ออก และการสงขอความ SMS เทานั้น แตประเด็นนี้ก็เกิดเปนประเด็นในอีก

มุมมองหนึ่งข้ึนมาวา จริง ๆ แลวนั้นผูปกครองสามารถกําหนดการเขาถึงอุปกรณโทรศัพทมือถือของบุตรหลาน

ไดโดยการเลือกอุปกรณโทรศัพทมือถือท่ีเปนรุนธรรมดา หรือท่ีเรียกวา Functional Mobile ซ่ึงจะมีแค

ฟงกชั่นการใชงานพ้ืนฐานท่ีจําเปนเทานั้น เพียงเทานี้บุตรหลานก็จะไมจําเปนตองเขาถึงขอมูลท่ีไมเหมาะสมท่ี

เปนประเด็นท่ีพอแมผูปกครองกังวล ซ่ึงก็ถือวาเปนประเด็นท่ีมีประโยชนเพราะท้ังมุมมอง 2 ดานท่ีมีความ

คิดเห็นแตกตางกันนั้นก็เปนประโยชนตอการกําหนดสิทธิ์ในการใชงานโทรศัพทมือถือแกบุตรหลานเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเขาถึงขอมูลท่ีไมเหมาะสมได ในประเด็นเดียวกันนี้สําหรับภาคฝงของผูผลิตคอนเท็นตเองก็

สามารถมีสวนชวยใหความรูแกเด็ก เยาวชนและสังคมไดโดยการผลิตคอนเท็นตรายการ หรือละครท่ีมีเนื้อหา

สาระใหความรูแกเด็ก และเยาวชนเรื่องการเลนพนันโดยเฉพาะการเลนพนันออนไลนก็ถือไดวาเปนชองทาง

สื่อสารท่ีเขาถึงเด็กและเยาวชนไดในวงกวางและมีประสิทธิภาพ 

 

การกําหนดใหมีการยืนยันตัวตนผูใชงานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 ประเด็นนี้นั้นสืบเนื่องจากการท่ี กสทช. เพ่ิงมีประกาศออกมาเพ่ือใหผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ

เติมเงินหรือพรีเพด (Prepaid) ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตอผูใหบริการแตละรายท่ีตนเองใชบริการนั้น ประเด็นนี้

ถือวามีความสําคัญ มีความนาสนใจ และมีความเก่ียวของตอการควบคุมดูแล บุตรหลาน ของบรรดาเหลาพอ

แม ผูปกครอง เพราะนอกเหนือจากการยืนยันตัวตนของการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบเติมเงินแลวนั้น 

สําหรับในระบบแบบรายเดือนเองก็ควรพิจารณาการยืนยันตัวตนท่ีสามารถระบุใหไดวาใครคือผูใชงานท่ีแทจริง 

เนื่องจากในหลาย ๆ ครอบครัวนั้น ผูปกครองเปนคนเปดใชบริการระบบรายเดือนใหแกบุตรหลานไปใชงาน 

แตในระบบท่ีลงทะเบียนนั้นแทจริงแลวไมใชชื่อของบุตรหลานผูซ่ึงเปนผูใชงานท่ีแทจริง จะเปนประโยชน

มากกวานี้ถาเราสามารถระบุและยืนยันตัวตนผูใชงานจริงไดวาเปนใคร ตัวอยางเชน ถาในกรณีท่ีลงทะเบียนใน

นามของผูปกครอง ก็ควรใหมีขอมูลระบุวาผูใชงานซิมนั้นเปนใคร เปนตน ประเด็นนี้สามารถตอเนื่องไปถึงกรณี

ท่ีผูปกครองเองก็จะสามารถใชบริการจากทางผูใหบริการแตละรายไดเหมาะสมมากข้ึน ทางผูใหบริการเองก็

สามารถนําเสนอการบริการท่ีเหมาะสม และตรงตอกลุมลูกคาท่ีแทจริงไดมากข้ึน ตัวอยางเชน กรณีเดียวกันนี้ผู

ใหบริการสามารถนําเสนอบริการเสริมตาง ๆ แกผูปกครองไดเชน การสงขอมูลเตือนแจงแกผูปกครอง (Parent 

Alert) ในรูปแบบตาง ๆ เชน อีเมล และ SMS เปนตน 

 

การทําความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการปดกั้นและสกัดกั้นการเขาถึงเว็บไซตของเด็กและเยาวชน 

 เว็บไซตท่ีกลาวถึงนี้จะเปนเว็บไซตท่ีไมเหมาะสมตาง ๆ เชน เว็บไซตลามก อนาจาร เว็บไซตหม่ินฯ 

และเว็บไซตการพนัน เปนตน โดยกลุมเปาหมายคือเด็กและเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตาง ๆ โดยการ

รวมมือกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปนการปด

ก้ันชองทางการเขาถึงเว็บไซตท่ีไมเหมาะสมตาง ๆ โดยเม่ือไหรก็ตามท่ีเด็กและเยาวชนใชอินเทอรเน็ตผาน
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เครือขายของสถาบันการศึกษา หรือผานชองทางใด ๆ ก็ตามจะไมสามารถเขาเว็บไซตท่ีเรากําหนดเอาไวได ซ่ึง

ประเด็นนี้นับวาเปนเรื่องท่ีสําคัญ และควรปฏิบัติใหมีความชัดเจน และคอยอัพเดตฐานขอมูลอยูตลอดเวลา 

  

 สําหรับประเด็นสําคัญตาง ๆ ในดานเทคโนโลยีจะขอนําเสนอขอมูลพรอมบทวิเคราะหตาม

รายละเอียดในตารางแสดงผลดานลางนี้ 

 

ประเด็นดานเทคโนโลยี รายละเอียดขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

การจัดเก็บ Log Files  

(Performance Log 

Files Keeping 

Solution) 

ในประเด็นนี้นั้นทางผูใหบริการใหขอคิดเห็นวา เดิมทีกฎหมายมีกําหนดใหจัดเก็บ log 

files ไวเปนเวลา 90 วัน แตเม่ือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานแลวตองขอขยายเวลาการจัดเก็บ

เพราะเนื่องจากยังไมสามารถปดคดีได การดําเนินการลาชา เพราะเนื่องจากปริมาณ

ของเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน แตจากมุมมองขอเสนอแนะจากภาคการ

กํากับดูแลโดยเฉพาะจากความคิดเห็นของตํารวจนั้นพบวา สิ่งท่ีเปนปญหาคือขอมูลท่ี

เก็บเปน Log files นั้นไมสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชประเด็นเรื่อง

ของระยะเวลาในการจัดเก็บ เพราะทางตํารวจมองวาอยากใหการจัดเก็บขอมูล log 

files นั้นเก็บเฉพาะขอมูลท่ีจําเปนและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตอไป สําหรับในประเด็นนี้การจัดเก็บขอมูล log files ท่ีมี

ประสิทธิภาพจะสงผลดีตอการจัดการปริมาณขอมูลในการจัดเก็บของผูใหบริการ และ

ตอการปฏิบัติงานของเจาพนักงานดวย สิ่งหนึ่งท่ีจะทําใหประเด็นนี้เกิดข้ึนไดอยางเปน

รูปธรรมและเห็นผลไดชัดเจนมากข้ึนก็คือตองมีการปรับขอกฎหมายโดยมีการระบุ

รายละเอียดเรื่องของข้ันตอน และวิธีการในการจัดเก็บ log files ใหชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

การเสนอการจัดแบง

ประเภทของการจด

ทะเบียนโดเมนเนม 

(Domain Name 

Segmentation) 

สําหรับประเด็นนี้นั้นเปนประเด็นท่ีทางภาคประชาสังคมเสนอข้ึนมาวาควรมีการ

พิจารณาถึงในเรื่องนี้ เพราะจะสงผลดีตอผูใชงานใหไดทราบถึงวัตถุประสงคของแตละ

กลุมโดเมนท่ีชัดเจน แตประเด็นท่ีควรพิจารณาดวยเชนกันก็คือถาสมมติเราแบงประเภท

ของการจดทะเบียนโดนเมนแบบนี้นั้น จะกลายเปนการสงเสริมการจดทะเบียนของใน

บางธุรกิจหรือไม โดยเฉพาะธุรกิจผิดกฎหมายอยางเชน พนันออนไลน แตท้ังนี้และ

ท้ังนั้นประเด็นนี้ เองก็ยังอยูในข้ันตอนของการศึกษาเชิงลึกโดยทางตางประเทศ

ดําเนินการอยู และทางภาคสวนอ่ืนยังไมมีขอเสนอใดเพ่ิมเติมตอประเด็นนี้ 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ฯ



38 

ประเด็นดานเทคโนโลยี รายละเอียดขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

การอัพเดตฐานขอมูล

เว็บไซตแบล็คลิสตของผู

ใหบริการ 

(Active Black list 

websites) 

ประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากผูใหบริการมีฐานขอมูลท่ีตองใช

เก็บลิสตรายชื่อของเว็บไซตตางๆเปนจํานวนมาก โดยท่ีแตละรายผูใหบริการอาจจะมี

ลิสตรายชื่อเว็บไซตท่ีผิดกฎหมายท่ีแตกตางกัน อันท่ีจริงประเด็นนี้สามารถเชื่อมโยงกับ

ประเด็นการจัดตั้ง Center of Command ไดเพราะในเชิงเทคนิคแลวผูใหบริการควร

ทําแค sync ฐานขอมูลใหตรงกันกับฐานขอมูลของ Center of Command ก็เพียงพอ 

จะไมจําเปนตองเก็บขอมูลเอาไวเปนจํานวนมากอีกตอไป  แตในสิ่งท่ีเปนประเด็นจาก

ภาคการกํากับดูแลนั้นไดเสนอแนะเพ่ิมเติมก็คือ ความวองไวในการจัดการบริหารลิสต

รายชื่อเว็บไซตท่ีตองสงสัยท่ีเก่ียวของกับการพนันออนไลน เนื่องดวยเปนขอมูลท่ีสงผล

ตอสิทธิสวนบุคคล และโอกาสในทางธุรกิจของผูประกอบการ 

 

การบริหารจัดการเนื้อหา

ขอมูล 

(Content Filtering 

and Censorship) 

สําหรับในภาคสวนของผูประกอบการโทรคมนาคมก็ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมไววาประเด็นนี้

อาจจะตองมีความระมัดระวังในการดําเนินการดวย เนื่องจากอาจจะขัดตอ พรบ.

คอมพิวเตอร ในมาตรา 8 ท่ีกลาวไววา “ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไวซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสง

ในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือ

เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

แตท้ังนี้ประเด็นนี้นั้นทางภาคสวนการกํากับดูแลก็ไดมีขอเสนอวา ควรทํากฎ ระเบียบ 

ขอตกลงท่ีชัดเจนกับผูใหบริการเว็บไซต หรือโฆษณาใหชัดเจนวาถาเกิดกรณีท่ีมี Broker 

สงขอมูลคอนเท็นตมาใหแลว ขอบเขตความรับผิดชอบตอรายละเอียดคอนเท็นตท่ีจะถูก

เผยแพรนั้นจะเปนเชนไร ซ่ึงเปนแงคิดและมุมมองท่ีเปนประโยชนโดยรวม จากมุมมอง

ของภาคสวนผูประกอบการโทรทัศนเองก็ไดใหความเห็นถึงกรณีนี้เอาไววา ตอนนี้เอง

นั้นการพิจารณา คัดกรองเนื้อหาของรายการโทรทัศน ตลอดจนเนื้อหาของละคร

โทรทัศนนั้นในระดับของสถานีโทรทัศนเองก็จะมีสวนงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู

แลว แตเ ง่ือนไข และกฎเกณฑตาง ๆ อาจจะแตกตางกันไปในแตละผูใหบริการ

สถานีโทรทัศน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนํามาซ่ึงปญหาในการพิจารณาตอเนื่องวาเนื้อหาหรือ 

content บางอยางท่ีมีความละเอียดออนและอาจะมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนั้นทางสถานีโทรทัศนจะมีมาตรการอยางไร ตัวอยางเชน 

การสง SMS ชิงโชค หรือท่ีเรียกวา การแถมพกนั้น แตละผูใหบริการสถานีโทรทัศนเอง

ตามหลักแลวตองยื่นทําเรื่องขออนุญาตตอกรมการปกครองทุกครั้ง แตจากการ

สังเกตการณโดยผูประกอบการสถานีโทรทัศนเองและจากภาคประชาสังคมเองก็ตั้ง

ขอสังเกตวาทําไมบางผูใหบริการสถานีโทรทัศนกลับมีกิจกรรมลักษณะนี้คอนขางถ่ี 
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เรียกไดวาบางรายการจากบางสถานีโทรทัศนมีกิจกรรมแบบนี้ เปนรายวันและ

รายละเอียดกิจกรรมการรวมสนุกนั้นแตกตางกันไป ท้ังๆท่ีโดยปกติแลวตามข้ันตอนการ

ขออนุญาตการจัดกิจกรรมดังกลาวจากกรมการปกครองตองใชเวลาการพิจารณาอยาง

นอยเปนเวลา 20 วันทําการดวยกัน ซ่ึงประเด็นนี้จะนํามาถึงภารกิจของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบตองมีการพิจารณาในขอกฎ ระเบียบตาง ๆ วาตองมีความชัดเจนในการยื่น

ขอจัดกิจกรรมดังกลาวใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ 

 

การวิเคราะหความ

ผิดปกติของธุรกรรมตางๆ 

(Transaction 

Monitoring Analysis) 

ประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีทางภาคผูประกอบการโทรคมนาคมรายหนึ่งไดเสนอความเห็น

เอาไววา ในปจจุบันทางผูใหบริการโทรคมนาคมแตละรายนั้นก็จะมีงาน Operation 

ของตัวเองท่ีคอยทําหนาท่ีดูแลระบบขอมูลของเครือขายตาง ๆ ท้ังหมดของตัวเองอยู

แลว สวนหนึ่งของทีมงาน Operation ก็จะมีหนาท่ีคอย Monitoring ขอมูลตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงจากปญหาการพนันออนไลนท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปสูการเสนอเพ่ือใหมีการ

พิจารณาเพ่ิมเติมไดอยู 2 กรณี คือ การดูแนวโนมของอุตสาหกรรมวามีการเคลื่อนยาย

ของขอมูลใด ๆ ท่ีมีความผิดปกติหรือไม และการ Monitoring เรื่องของรายรับของ

กิจการท่ีท่ีอยูภายใตการใหบริการของผูใหบริการโทรคมนาคมแตละราย วามีความ

ผิดปกติใด ๆ ท่ีเปนสัญญาณท่ีจะนําพาไปสูการกระทําท่ีผิดตอกฎหมายหรือไม 

 

การทําขอตกลงขอความ

รวมมือกับเว็บไซตเสิรช

เอ็นจิ้น 

(Search Engine 

Website Agreement) 

เนื่องดวยหลายประเด็นท่ีกลาวมาขางตนนั้นจะเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีเปนการผิดเว็บไซตหรือการบริหารการจัดการโดยผูใหบริการแต

ละรายท่ีเปรียบกับระบบสารสนเทศก็เสมือนการไปปดก้ันท่ีทอของการสงขอมูล แต

เนื่องดวยรูปแบบการใชงานอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมของคนไทยนั้นนิยมการคนหา

เว็บไซตและขอมูลตาง ๆจากเว็บเสิรชเอ็นจิ้น อยางเชน Yahoo และ Google เปนตน 

เลยเกิดเปนขอเสนอข้ึนมาจากภาคสวนของผูประกอบการวาเปนไปไดหรือไมท่ี

กระทรวงไอซีที หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของจะมีการนําเอาประเด็นนี้เขาไปสูการพิจารณา

รวมกับผูใหบริการเว็บเสิรชเอ็นจิ้น รายตาง ๆ เพ่ือขอความรวมมือตลอดจนการทําเปน

ขอตกลงในการใหบริการแกผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยตอไป 
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การปดกั้นหรือการบล็อก

เว็บไซตและการบล็อคใน

ระดับเกตเวยของประเทศ 

(Web Blocking / 

Gateway Blocking) 

ประเด็นนี้นั้นเปนประเด็นใหญท่ีสําคัญอีกหนึ่งประเด็นเนื่องจากทางภาคกํากับดูแลเองก็

ไดเล็งเห็นปญหาและขอจํากัดหลาย ๆ อยางตอบริบทของประเทศไทย ในปจจุบันการ

ดําเนินการปดก้ันเว็บไซตใด ๆ จะมีคําสั่งมาจากกระทรวงไอซีทีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

และรวมถึงคณะทีมงานจากสวนงานท่ีรับผิดชอบดูแลความเรียบรอยดานไอซีทีของ 

คสช. ดวย แตการปดก้ันเว็บไซตใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายตัวอยางเชน เว็บไซตพนันออนไลน

นั้น พบวากลุมผูใหบริการพนันออนไลนก็จะมีวิธีการติดตอสื่อสารไปยังกลุมลูกคาหรือ

กลุมผูรับบริการพนันออนไลนเพ่ือแจงโดเมนเนมใหมเพ่ือใหผูเลนพนันออนไลนสามารถ

ไปเขาเลนตอได ซ่ึงจากการท่ีเว็บไซตเกาโดนเจาหนาท่ีปดไป ทางผูใหบริการก็จะเปด

โดเมนเนมอันใหมแลวเอาข้ึนมาใชใหบริการแกกลุมลูกคาพนันออนไลนไดทันที 

สําหรับประเด็นเรื่องการปดก้ันในระดับอินเทอรเน็ตเกตเวยของประเทศไทยนั้นมี

ขอจํากัดอยูหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องขอจํากัดทางดานกฎหมาย ขอจํากัดทางดาน

การใหบริการโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตเนื่องจากปริมาณขอมูลท่ีวิ่งผานมีปริมาณ

มหาศาล และรวมถึงกรณีขอควรคํานึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดวย เพราะ

ดวยบริบทหลายๆอยางของประเทศไทยคอนขางมีความแตกตางกับประเทศอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะตัวอยาง ประเทศจีนท่ีสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบดวยบริบทของ

ประเทศเคาท่ีมีความพรอมและเหมาะสมมากกวาประเทศไทย 

การปดกั้นหรือการบล็อก

เว็บไซตและการบล็อคใน

ระดับเกตเวยของประเทศ 

(Web Blocking / 

Gateway Blocking) 

ประเด็นนี้นั้นเปนประเด็นใหญท่ีสําคัญอีกหนึ่งประเด็นเนื่องจากทางภาคกํากับดูแลเองก็

ไดเล็งเห็นปญหาและขอจํากัดหลาย ๆ อยางตอบริบทของประเทศไทย ในปจจุบันการ

ดําเนินการปดก้ันเว็บไซตใด ๆ จะมีคําสั่งมาจากกระทรวงไอซีทีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหลัก 

และรวมถึงคณะทีมงานจากสวนงานท่ีรับผิดชอบดูแลความเรียบรอยดานไอซีทีของ 

คสช. ดวย แตการปดก้ันเว็บไซตใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายตัวอยางเชน เว็บไซตพนันออนไลน

นั้น พบวากลุมผูใหบริการพนันออนไลนก็จะมีวิธีการติดตอสื่อสารไปยังกลุมลูกคาหรือ

กลุมผูรับบริการพนันออนไลนเพ่ือแจงโดเมนเนมใหมเพ่ือใหผูเลนพนันออนไลนสามารถ

ไปเขาเลนตอได ซ่ึงจากการท่ีเว็บไซตเกาโดนเจาหนาท่ีปดไป ทางผูใหบริการก็จะเปด

โดเมนเนมอันใหมแลวเอาข้ึนมาใชใหบริการแกกลุมลูกคาพนันออนไลนไดทันที 

สําหรับประเด็นเรื่องการปดก้ันในระดับอินเทอรเน็ตเกตเวยของประเทศไทยนั้นมี

ขอจํากัดอยูหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องขอจํากัดทางดานกฎหมาย ขอจํากัดทางดาน

การใหบริการโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตเนื่องจากปริมาณขอมูลท่ีวิ่งผานมีปริมาณ

มหาศาล และรวมถึงกรณีขอควรคํานึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดวย เพราะ

ดวยบริบทหลายๆอยางของประเทศไทยคอนขางมีความแตกตางกับประเทศอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะตัวอยาง ประเทศจีนท่ีสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบดวยบริบทของ

ประเทศเคาท่ีมีความพรอมและเหมาะสมมากกวาประเทศไทย 
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การกํากับระบบการทํา

ธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

(E-Money System 

Regulation) 

ในประเด็นนี้นั้นทางภาคฝงของการกํากับดูแลโดยตํารวจไดแสดงความเห็นวาในปจจุบัน

มีการทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหมท่ีเพ่ิมเขามาคือ ธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส  

(E-Money) ยิ่งทําใหการตามจับกุม และดําเนินคดีของเจาหนาท่ีเปนไปไดยากยิ่งข้ึน ซ่ึง

ทางภาคสวนของประชาสังคมก็ไดยอมรับเรื่องธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกสวาเกิดข้ึน และ

แพรหลายในปจจุบัน โดยวิธีการท่ีควรถูกพิจารณาเพ่ือจัดการกับเรื่องนี้คือตองมีการ

กําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจนตอผูท่ีเก่ียวของเชน การระบุตัวตันของผูมีสวนไดเสีย การ

กําหนดจํานวนครั้งของการเปลี่ยนมือของเงินอิเล็กทรอนิกสไปเปนเงินจริง ๆ และการ

กําหนดมีการเสียภาษี เปนตน รวมถึงมีหนวยงานกํากับดูแลใหชัดเจน แตในดานความ

คิดเห็นของผูประกอบการดานโทรคมนาคมก็เสนอมุมมองในอีกดานหนึ่งคือเรื่องของ

การใหความรูความเขาใจแกเด็กและเยาวชนเพ่ือใหสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขไมมี

ปญหาเรื่องของธุรกรรมทางการเงินอยางเชน กรณีเกมสคุกก้ีรัน (Cookie Runs 

Game) ท่ีตกเปนขาวใหญกอนหนานี้ซ่ึงในภายหลังทางผูใหบริการรายดังกลาวจึงใช

วิธีการกําหนดเพดานคาใชจาย (Credit Limit) แบบเดียวกันกับท่ีใชในการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบรายเดือนมาแกปญหาดังกลาวนี้ สําหรับในการติดตามการเปลี่ยน

ถายเจาของเงินของธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนไปไดยากในทางปฏิบัติและใน

ปจจุบันทางบริษัทเองก็ไมไดมีนโยบายใด ๆ ตอการจัดการในประเด็นนี้ 
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10. มาตรการทางเทคโนโลยีในการจัดการชองทางสารสนเทศสําหรับบริบทประเทศไทย พรอม

บทวิเคราะห 

 

สถานการณการพนันของประเทศไทยเรานั้นถือวาเปนรูปแบบกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายท่ีฝงรากลึก และ

อยูคูกับคนไทยมานานตั้งแตในสมัยอดีตจนกระท่ังในปจจุบัน ถึงแมเจาหนาท่ีของทางราชการท่ีมีภาระหนาท่ี

ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมืองจะมีกฎหมาย และอํานาจการบังคับใช

กฎหมายอยูในมือก็ตาม การจับกุมผูกระทําผิดดานการพนันของประเทศไทยกลับมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ัน ใน

ปจจุบันรูปแบบการพนันของในประเทศไทยทางผูวิจัยไดนิยามตามการศึกษาขอมูลเอาไว 5 ประเภทดวยกัน

ตามท่ีไดกลาวเอาไวกอนหนานี้แลวนั้น ในขณะท่ีการพนันแบบดั้งเดิมนั้นยังคงมีอยู ซ่ึงในปจจุบันก็ไดมีชองทาง

ในการใหผูเลนพนันสามารถเขาถึงกิจกรรมการพนันไดสะดวกมากข้ึนอีกคือ การพนันออนไลน ซ่ึงเปนการ

นําเอาความเจริญกาวหนาในทางเทคโนโลยีมาชวยสงเสริมทําใหกิจกรรมการพนันแบบดั้งเดิมกลับกลายเปน

การพนันออนไลน ซ่ึงหากจะนิยามวาการพนันออนไลนเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย คงจะไมถูกตองซะทีเดียวเพราะ

ข้ึนอยูกับการตีความ และเปรียบเทียบกับบริบททางกฎหมายของแตละประเทศซ่ึงมีความแตกตางกัน สําหรับ

บริบททางกฎหมายของประเทศไทยการพนันเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ดังนั้นการเทียบเคียงการพนันออนไลนท่ี

เปนการเลนการพนันผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะถูกตีความวาเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายเชนเดียวกัน  

ดังนั้นหากพิจารณาแลววาเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายก็จะนํามาซ่ึงวิธีปองกันหรือสกัดก้ันไมใหเกิดกิจกรรมนี้

ข้ึนโดยท่ีเราจะตองทราบขอมูลสถานการณในปจจุบัน รวมถึงการรับฟงขอมูลตลอดจนขอเสนอแนะจากภาค

สวนตาง ๆ ท่ีมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการปองกันชองทางในการเขาถึงพนันออนไลน โดยท่ีการ

นําเสนอสถานการณการพนันออนไลนนั้นจะเปนการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยตาง ๆ และขอมูลท่ีเปนท่ี

เปดเผยมีแหลงอางอิงขอมูลท่ีเชื่อถือได มาสรุปและทําการวิเคราะหโดยใชบริบทของประเทศไทยกับปจจัยท่ีจะ

สงผลตอบริบทประเทศไทย ไดแก ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ซ่ึงแตละปจจัยจะประกอบดวย

รายละเอียดดังนี้ 

- ปจจัยภายใน คือการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีจะสงผลตอสิ่งท่ีพิจาณาโดยตรง เชน ปจจัยทางเทคโนโลยี 

ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยทางดานเครื่องจักร และปจจัยทางดานกระบวนการ เปนตน 

- ปจจัยภายนอก คือการนําปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอสิ่งท่ีพิจารณาในดานของโอกาส และอุปสรรค

สวนใหญสภาวะแวดลอมภายนอกขององคกรจะเก่ียวกับ การเมือง สังคม  แนวโนมการเปลี่ยน

พฤติกรรมของลูกคา รวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ   และขอกฎหมาย 

เปนตน 

สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้นั้นสรุปประเด็นการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกออกมาไดดังนี้ 
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ประเด็นพิจารณา 
ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

ปจจัยทางดานฮารดแวร 

/ ซอฟตแวร / โครงขาย 

- ผู ใ ห บ ริ ก า ร อิ น เ ต อ ร เ น็ ต  แ ล ะ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมีความพรอมในดาน

อุปกรณเครือขาย และโครงขาย 

 

- มีความพรอมทางดาน software ท่ี

สามารถใหผูใชบริการปลายทาง (End 

user) ส าม าร ถติ ดตั้ ง แล ะ ใ ช ง าน กับ

อุปกรณโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร

ในการปองกันบุตรหลานเขาถึงเว็บไซตท่ี

ไมเหมาะสมได  

 

- ผูใหบริการพนันออนไลนจะมีการ

ดําเนินการจดชื่อทะเบียนโดเมนเนม

ไ ว ห ล า ย ชื่ อ  เ ม่ื อ โ ด เ ม น เ น ม ท่ี

ใหบริการอยูถูกปด ก็จะทําการเปด

ใชบริ ก าร โดนเมน เนมชื่ อ ใหม ท่ี

ลงทะเบียนไวกอนแลวทันที 

เงินทุน 

 

 

 

- ผูใหบริการดานอินเตอรเน็ตและ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี มีกําลังทุนเพียงพอท่ีจะ

สามารถจัดสรรเงินทุนมาลงทุนในระบบ 

และอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ิมเติมตอการปดก้ัน

ชองทางการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลน 

 

 

- เปนภาระตนทุนสวนเพ่ิมของผู

ใหบริการจากการขายสินคาและ

บริการตามปกติ สงผลใหผูรับบริการ

ไดรับผลกระทบท่ีตามมาเชน การข้ึน

ราคาของสินคาและการบริการ เปน

ตน 

 

- ขาดการสนับสนุน เ งิน ทุนจาก

ภาครัฐ เม่ือตองมีการลงทุนเพ่ิมเติม

ในสวนของอุปกรณและระบบตางๆท่ี

เก่ียวของกับการปดก้ันชองทางการ

เขาใชงานเว็บไซตของผูใชบริการนั้น 

ผู ใหบริการดานอินเตอร เน็ตและ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแตละรายจะตอง

จัดสรรงบประมาณการลงทุนดวย

ตัวเอง ไมไดรับการสนับสนุนดานเงิน

ลงทุนจากภาครัฐ 
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บุคลากร - ในสวนของผูใหบริการและผูกํากับดูแลมี

เจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถดาน 

ICT สามารถดําเนินการตามาตรการการ

ปดก้ันไดทันที 

- มีหนวยงานภาคประชาสังคม และ

หนวยงานทางท่ีเก่ียวของกับปญหาการ

พนัน และการใชงานอินเตอรเน็ตคอย

สังเกตการณ ติดตาม และประเมินผล

สถานการณตางๆ 

- สังคมไทยมีจุดเดนตรงท่ีความใกลชิด

ระหวางผูปกครองและบุตรหลานจะมี

ความสัมพันธแนบแนนกวาสังคมตะวันตก 

สงผลดีใหการดูแล และใหความรูบุตร

หลานเรื่ องการใช งานอินเตอร เน็ต ท่ี

เหมาะสมมีความเปนไปไดท่ีสูง 

 

 

 

- ขาดเจาภาพหลักในการบริหาร

จัดการปญหาการพนันออนไลน  

- สวนของผู ใชงานปลายทางหรือ 

(End user) มีความรูความเขาใจใน

การใชงานเว็บไซต ผานอุปกรณตางๆ

ไม เทา กัน โดยเฉพาะการใชงาน

เว็บไซตท่ีไมเหมาะสมของเด็กและ

เยาวชน  

- ผูท่ีมีความรูความเขาใจดาน ICT 

โดยเฉพาะการใชงานอุปกรณ และ

การใชงานอินเตอรเน็ตถูกจํากัดอยูใน

เฉพาะวงการ ไมไดถูกกระจายตัว

ครอบคลุมทุกกลุมประชากรของ

ประเทศ 

- เจาหนา ท่ีรัฐ ท่ีตองคอยติดตาม

ดําเนินคดีแกผูประทําความผิดการ

พนันออนไลนมีจํานวนไมเพียงพอ 
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ประเด็นพิจารณา 
ปจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Weak) 

 - นโยบายปดก้ันเว็บไซตของประเทศตางๆ 

ท่ี เข มข นมาก ข้ึน  เปน โอกาส ท่ีจะใช

แบล็คลิสตรวมกัน หรือการทําขอตกลง

การแบงปนแบล็คลิสตเพ่ือนํามาใชในการ

ปดก้ันภายในประเทศได 

 

- การแบงปนเทคโนโลยีรวมกัน การมี

ความรวมมือกันระหวางประเทศตางๆ 

ประเทศไทยจะไดโอกาสในการเรียนรู 

และใชงาน เทคนิค เทคโนโลยี และวิธีการ

ใหมๆ ในการปดก้ันเว็บไซตพนันออนไลน 

 

- การมีรัฐบาล และ คสช. การขับเคลื่อน

กฎหมายท่ีใชในการควบคุมพนันออนไลน

สามารถทําใหเร็วข้ึนได จึงควรหาชองทาง

ท่ีสามารถเขาถึงได 

 

- รัฐบาลพยายามผลักดัน กฎหมายดาน

อาชญากรรมทางไซเบอร และการควบคุม

เก่ียวกับสื่อออนไลน จึงเปนโอกาสท่ีจะ

สรางความชัดเจนและรัดกุมเก่ียวกับการ

ควบคุมพนันออนไลน รวมถึงรูปแบบของ

กิ จ ก ร ร ม ก า ร พ นั น อ อ น ไ ล น ท่ี จ ะ

ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีในอนาคต 

- นโยบายการเปดเว็บไซตพนัน

ออนไลนเสรีตางประเทศ เนื่องจาก

มองเห็นชองทางในการสรางรายได

ใหกับประเทศ ทาใหผูเลนมีตัวเลือก

มากข้ึน จึงเปนการยากท่ีจะปดก้ันได

หมด หรือเบ็ดเสร็จ  
 

- เทคโนโลยีการหลบหลีกมักจะ

กาวหนากวาเทคโนโลยีการปดก้ัน จึง

ทําใหการปดก้ันมักจะตามหลังการ

หลบหลีก  

 

- ทัศนคติ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอมของสังคมบางทองถ่ิน ท่ีมี

ตอการพนันแบบดั้งเดิมวาเปนเรื่อง

ปกติท่ัวไป แตในความเปนจริงแลว

เปนการปลูกฝงเยาวชนโดยไมรูตัว  

 

- การลงทุนในธุรกิจพนันออนไลน มี

ตนทุนท่ีต่ํากวาการลงทุนสรางคาสิโน 

แตไดผลตอบแทนเทากัน หรือ

มากกวา จึงเปนการดึงดูดใหมีการ

ลงทุนในธุรกิจนี้มากข้ึน 

 

- กฎหมายเก่ียวกับการพนัน และ 

พรบ.คอมพิวเตอร ยังไมชัดเจนใน

นิยามของกิจกรรมการพนัน ยังมีการ

ตีความหมายท่ีแตกตางกัน รวมถึง

การพยายามหลีกเลี่ยงดวยคํา และ

ความหมายจากการตีความ จึงยังเปน

อุปสรรคของผูปฏิบัติ  
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ภาพท่ี 14 แสดงการสรุปการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกบริบทของประเทศไทย 

• ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของยังไมชัดเจน 

• แนวทางผลักดันกฎหมายของรัฐบาล 

• เทคโนโลยีการท่ีใชบริการพนันออนไลน 

• นักลงทุนตองการลงทุนเพราะให
ผลตอบแทนสูง 

 

 

• ขาดเจาภาพหลักในการบริหารจัดการ 

• ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชรวมกันแบบบูรณาการ 

• ภาครัฐไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการแกปญหา 

• ขาดความรูในเร่ืองการพนันท่ีถูกตอง 

• การดําเนินการปองกันจะเปนตนทุนแกผูใหบริการ 

• ขาดการสนับสนุนท่ีเพียงพอจากภาครัฐตอผูใหบริการ 

• ความรวมมือกันในทางเทคโนโลยี 

• การสนับสนุนจากภาครัฐ 

• การผลักดันการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย 

 

• ผูใหบริการมีความพรอมในดานเงินทุน อุปกรณ 
เครือขาย และบุคลากรในการดําเนินการปดกั้น 

• เทคโนโลยีในปจจุบันเพียงพอตอการปดกั้นชอง
ทางการเลนพนันออนไลน 

• ภาคประชาสังคมแข็งแรง มีหนวยงานคอยชวย
ตรวจสอบ และติดตามสถานการณ 

• สังคมไทยผูปกครองมีความใกลชิดกับ 
บุตรหลานมากกวาสังคมตะวันตก 

 

S T 

O W 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ฯ



47 

11. ขอเสนอ Roadmap แนวทางการปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลน 

หลังจากท่ีไดทําการหาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพ่ือนํามาวิเคราะหถึงความพรอมของประเทศ

ไทยในดานตาง ๆ แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเทคโนโลยี ตอการปดก้ันชองทางสารสนเทศการเขาถึง

เว็บไซตพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน สามารถวิเคราะหตามบริบทตาง ๆ ดังนี้ ดานสังคม ดานกฎหมาย 

และดานเทคโนโลยี กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของหลัก รวมถึงระยะเวลาตามแผน Roadmap ท่ีแตละขอเสนอควรจะ

นําไปพิจารณาเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตอไป ดังรายละเอียดการนําเสนอตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 15 รูปการนําเสนอการปดกั้นชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซต 

 

การวิเคราะหวิธีการปดก้ันชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซตการพนันออนไลน ตามท่ีไดมีการ

นําเสนอและวิเคราะหกันไปในเนื้อหารายงานการสังเคราะหสถานการณการพนัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการนั้นเราจะพิจารณาและวิเคราะหสําหรับความเปนไป

ไดตลอดจนวิธีการปดก้ัน หรือการสกัดก้ันชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลนโดยมุง

วิเคราะหเฉพาะสําหรับขอมูลการเชื่อมตอผานอุปกรณและเครือขายตาง ๆ สําหรับในประเทศไทยกอน เพราะ

เนื่องจากขอมูลหลังจากการเชื่อมตอจากเกตเวย (Gateway) ระหวางประเทศออกสูอินเทอรเน็ตแลวนั้นจะอยู

นอกเหนือบทบาทการดําเนินการใด ๆ จากผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีจะสามารถปดก้ันการเขาถึงเว็บไซตการพนัน

ออนไลนได จากรูปภาพดานบน แสดงใหเห็นถึงองคประกอบ หรือ ปจจัยท่ีมีสวนในการเขาถึงในลักษณะของ

ชองการการเชื่อมตอ การสงเสริม หรือสนับสนุนใหผูเลนนั้นสามารถเขาถึงเว็บไซตการพนันออนไลนได โดย

พบวามีท้ังหมดอยู 5 องคประกอบ คือ  

 ผูเลน (User)  

 อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Device)  

 สถานท่ีในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Place) 

 ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนท่ี (ISP & Mobile Service Operator) 

 อินเทอรเน็ตเกตเวย (Gateway) 

Mobile 
Network 
Operator1 

 

Device 

Player 
/ User 

Place 

ISP2 ISP1 

Operator 

Gateway 

  

 1 
 2  3 

 4 Mobile 
Network 
Operator2 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ฯ



48 

 สําหรับองคประกอบท่ีจะสามารถปดก้ันชองทางสารเสนเทศโดยการใชเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศได ประกอบไปดวย 4 องคประกอบดังนี้คือ  

1. อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Device)  

2. สถานท่ีในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Place) 

3. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนท่ี (ISP & Mobile Service Operator) 

4. อินเทอรเน็ตเกตเวย (Gateway) 

  

 โดยท่ีรายละเอียดการวิเคราะหการดําเนินการท่ีสามารถดําเนินการไดในบริบทตาง ๆ ท้ังดานสังคม 

ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีควรดําเนินการตามในระยะยุทธศาสตรท้ังระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาวมีดังนี้ 

 

1. อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Device) คือ อุปกรณท่ีผูใชงานสามารถใชเปนชองทางการเชื่อมตอกับ

อินเทอรเน็ตเพ่ือใชงานในดานตางๆ โดยถือวาเปนฟนเฟองท่ีสําคัญตออุตสาหกรรมการพนันออนไลนเลย

ทีเดียวเพราะทุกการเลนพนันออนไลนแตละชนิดแตละครั้งตองมีอุปกรณไวใชในการเขาถึงกิจกรรมพนัน

ออนไลนท่ีผูใหบริการพนันออนไลนไดจัดเตรียมเครือขายรองรับเอาไวให สําหรับในประเด็นนี้ก็คือ อุปกรณ

โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต โนตบุก และคอมพิวเตอรตั้งโตะโดยท่ีอุปกรณเหลานี้นั้นจะมีวิธีการนําเสนอการปด

ก้ันในบริบทตางๆดังนี้ 

 

บริบททางสังคม  

ระยะส้ัน 

- ผูปกครองควรมีการพิจารณาในการเลือกอุปกรณท่ีจะใหบุตรหลานเขาถึงการใชงานอินเตอรเน็ตให

เหมาะสมไดแก การเลือกซ้ืออุปกรณท่ีมีราคา และฟงกชั่นการใชงานท่ีเหมาะสมแกความรับผิดชอบ

ของบุตรหลาน 

- ใหความรูในการใชงานอุปกรณอยางเหมาะสมแกบุตรหลาน จะไดเปนการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก

บุตรหลาน 

 

บริบททางเทคโนโลยี 

ระยะส้ัน 

- ติดต้ังโปรแกรม หรือ ซอฟตแวร (Software) ท่ีสามารถกรองการเขาถึงขอมูลท่ีไมเหมาะสมตาง ๆ 

ได โดยโปรแกรมเหลานี้นั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อไดจากขอมูลของ ITU21 ซ่ึงยอมาจาก 

International Telecommunication Union ซ่ึงไดแบงเนื้อหาในการจัดการการเขาถึงขอมูล

สารสนเทศท่ีไมเหมาะสมเอาไวโดยแบงตามผูท่ีมีสวนรับผิดชอบนั้นไดแกสําหรับ ภาคการกํากับดูแล 

(Policy Maker) สําหรับภาคอุตสาหกรรม (Industry) สําหรับผูปกครอง (Parent) และสําหรับเด็ก
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และเยาวชน (Childs) และไดมีการใหคําแนะนําถึงรายชื่อโปรแกรมเหลานี้เอาไวโดยมีท้ังแบบฟรี และ

แบบมีคาใชจาย 

 

2. สถานท่ีในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต (Place) 

บริบททางสังคม  

ระยะส้ัน 

- การเลือกสถานท่ีใหบุตรหลานใชงานอินเตอรเน็ต อยางเชน กรณีของการใหบุตรหลานใชงาน

คอมพิวเตอร หรือโนตบุกก็ควรใหมีการใชงานในสถานท่ีท่ีเปนสวนกลางท่ีสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง

โดยเฉพาะในบานเชน หองนั่งเลน หรือหองทํางาน 

- ใหคําแนะนําบุตรหลานใหมีความรูความเขาใจ วาควรหลีกเลี่ยงการเลนอินเทอรเน็ตจากนอกบาน

สําหรับการใชงานผานอุปกรณคอมพิวเตอรโดยเฉพาะรานอินเทอรเน็ต คาเฟเพราะเปนแหลงรวมผู

เลนจากตางสถานท่ี ตางสังคมกัน อาจจะเปนปญหาทางสังคมเชน การม่ัวสุม หรือการทํากิจกรรมท่ี

ผิดกฎหมายได 

ระยะกลาง 

- จัดโครงการนํารองอินเทอรเน็ตสีขาวในโรงเรียน หรือสถานบันการศึกษาของรัฐเพ่ือปองกันไมใหเด็ก

และเยาวชนเขาใชงานอินเทอรเน็ตไปยังเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม 

- ใหความรูโทษของการพนัน และโดยเฉพาะการพนันออนไลนแกเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา 

ระยะยาว 

- ปลูกฝงจิตสํานึก ใหรูเทาทันสถานการณ และโทษจากการเลนพนันออนไลน 

 

บริบททางกฎหมาย 

ระยะกลาง 

- ออกกฎหมายพรอมบังคับใชแกรานอินเทอรเน็ต หรือรานเกมสวาใหมีการปดก้ันรายชื่อเว็บไซต

ตามท่ีเจาหนาท่ีแจงโดยความรวมมือกับ ISP ผูใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตแกผูประกอบการราน

เกมสนั้น ๆ 

 

บริบททางเทคโนโลยี 

ระยะกลาง 

- ติดต้ังโปรแกรม หรือ ซอฟตแวร (Software) ท่ีสามารถกรองการเขาถึงขอมูลท่ีไมเหมาะสมตาง ๆ 

ได โดยโปรแกรมเหลานี้นั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อไดจากขอมูลของ ITU21 แกสถานประกอบการ

รานอินเทอรเน็ตคาเฟ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตั้งโปรแกรมแกโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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3. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคล่ือนท่ี (ISP & Mobile Service Operator) 

บริบททางกฎหมาย 

ระยะกลาง 

- ภาครัฐจัดตั้งหนวยงานข้ึนมารับผิดชอบดูแลปญหาเฉพาะดาน (Center Of Command) โดยเฉพาะ

หนวยงานท่ีมารับผิดชอบดูแลการจัดการเก่ียวกับการพนันออนไลนท้ังหมด โดยจะมีหนาท่ีในการ

ทํางานรวมกันกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวย 

ระยะยาว 

- การปรับแกกฎหมาย พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมพนันออนไลน ซ่ึงมีหลัก ๆ อยู 2 

พระราชบัญญัติดวยกัน คือพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 

บริบททางเทคโนโลยี 

ระยะส้ัน 

- นําเทคนิคในดานการปดก้ันเว็บไซตไปปรับใชงานรวมกับการใหดําเนินการในปจจุบันตามความเหมาะสมของ

ปญหาและสถานการณ ไดแก  

 การปดกั้นระดับ IP address (IP address blocking) ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการท่ีสามารถนําไปปรับ

ใชได ไมจําเปนตองลงทุนระบบเครือขายเพ่ิมเติม แตตองมีความระมัดระวังในการนําไปใชกับการ

ใหบริการ เพราะอาจมีผลกระทบตอการใหบริการอ่ืนท่ีไมผิดกฎหมายแตใชขอมูลเลขไอพีแอดเดรส 

(IP Address) เดียวกัน  

 การปดกั้นโดยใชวิธีการกรองของ DNS (DNS filtering and redirection) ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการ

ท่ีสามารถนําไปปรับใชโดยอาจตองมีการพิจารณาลงระบบเครือขายรองรับเพ่ิมเติม ซ่ึงมีขอดีตางกับ

การปดก้ัน IP Address ตรงท่ีในการปดก้ันจะไมสงผลกระทบตอการใหบริการอ่ืน ๆ 

 การปดกั้นโดยการกรองช่ือของเว็บไซต (URL filtering) ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการท่ีสามารถนําไปปรับ

ใชโดยมีขอดีตางกับการปดก้ัน IP Address ตรงท่ีในการปดก้ันจะไมสงผลกระทบตอการใหบริการอ่ืน 

ๆ และสามารถทําไดในทุกระดับของเครือขาย ท้ัง ISP และ ระดับเกตเวย (Gateway) 

 

ระยะกลาง 

- การปดก้ันโดยการกรองระดับ Packet (Packet filtering) ซ่ึงเปนเทคนิควิธีการท่ีสามารถนําไปปรับ

ใชไดโดยท่ีมีขอดีคือสามารถปดก้ันเนื้อหาท่ีไมเหมาสมไดโดยตรง อีกท้ังยังสามารถนําขอมูลท่ีไดไป

วิเคราะหดานอ่ืน ๆ ได แตก็เปนวิธีการท่ีตองลงทุนสูงและสงผลกระทบโดยรวมตอผูใชบริการมากกวา

เทคนิคแบบอ่ืน 

- การอัพเดตฐานขอมูลเว็บไซตแบล็คลิสตของผูใหบริการ (Active Black list websites) ซ่ึงใน

ประเด็นนี้จะสอดคลองกับประเด็นบริบททางดานกฎหมายท่ีภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงาน Center Of 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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Command ข้ึนมา และในการอัพเดตขอมูลในสวนนี้ก็ปรับใหมีรูปแบบเดียวกัน ก็จะสามารถมีระบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน ใชประโยชนไดดีข้ึน 

- การจัดเก็บ Log Files (Performance Log Files Keeping Solution) ควรมีขอกําหนดระหวาง

ภาครัฐกับผูใหบริการใหชัดเจนมากกวานี้ ในเรื่องของรูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูล Log Files วา

จะจัดเก็บอยางไรใหมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนแกเจาหนาท่ีและผูท่ี

เก่ียวของในการดําเนินการจัดการตอไป 

- การบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล (Content Filtering and Censorship) ในสวนนี้ก็เปนประเด็น

หัวขอใหญท่ีสําคัญท่ีมีรายละเอียดหลายมุมมองใหพิจารณา โดยในสวนของผูผลิตคอนเทนต 

(content) ก็ตองพิจารณาการตรวจสอบ และผลิตออกมาใหมีประโยชนโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนแกสังคมและโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน สําหรับภาครัฐเองก็ควรมีการกําหนดขอตกลง หรือ

ระเบียบรวมกับผูใหบริการใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 

ระยะยาว 

- การทําขอตกลงขอความรวมมือกับเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้น (Search Engine Website Agreement) 

ประเด็นนี้นั้นอาจจะยังไมใชประเด็นเรงดวน และดวยขอจํากัดในหลาย ๆ ดานกับการจัดการกับผูให

บริการขามชาติเหลานี้ ภาครัฐตองพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกอีกหลายประเด็น 

- การกํากับระบบการทําธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money System Regulation) ประเด็นนี้

มีความสําคัญมาก ดังนั้นภาครัฐตองพิจาณารายละเอียดตางๆรวมกับผูใหบริการอยางรอบคอบ และ

กําหนดขอระเบียบตาง ๆ ใหชัดเจน 

- การวิเคราะหความผิดปกติของธุรกรรมตาง ๆ (Transaction Monitoring Analysis) เปนประเด็นท่ี

ตองมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึก และหาวิธีการท่ีชัดเจนระหวางภาครัฐกับผูใหบริการวาจะมี

ระเบียบ และวิธีการดําเนินการอยางไรท่ีจะสามารถนําขอมูลในสวนนี้มาวิเคราะหและใชเปน

ประโยชนสูงสุด แตท้ังนี้ก็ตองพิจารณาในสวนของขอกฎหมายรวมดวย 

 

4. อินเทอรเน็ตเกตเวย (Gateway) 

บริบททางกฎหมาย 

ระยะยาว 

- การปรับแกกฎหมาย พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมพนันออนไลน ซ่ึงมีหลัก ๆ อยู 2 

พระราชบัญญัติดวยกับ คือพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

บริบททางเทคโนโลยี 

ระยะยาว 

- การปดก้ันในระดับเกตเวย (Gateway Blocking) 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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หมายเหตุ: ในการพิจารณาเรื่องระยะเวลาของแผน Roadmap จะแยกเปน 3 ระยะเวลาดังนี้ 

ระยะสั้น คือ ขอเสนอหรือมาตรการท่ีสามารถดําเนินการไดในภายในระยะเวลา 1 ป 

ระยะกลาง คือ ขอเสนอหรือมาตรการท่ีสามารถดําเนินการไดในภายในระยะเวลา 3-5 ป 

ระยะยาว คือ ขอเสนอหรือมาตรการท่ีสามารถดําเนินการไดในภายในระยะเวลาตั้งแต 5 ปข้ึนไป  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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บริบท ปจจัย 

 

ขอเสนอ ผูรับผิดชอบ ระยะสั้น ระยะกลาง 

 

ระยะยาว 

 

สังคม 

อุปกรณ การใหความรูการใชงานอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

ผูปกครอง    

อุปกรณ การเลือกอุปกรณการเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีเหมาะสมแกวัย 

และความรับผิดชอบ 

ผูปกครอง    

สถานท่ี การใหความรูเรื่องสถานท่ีใชอินเทอรเน็ตท่ีเหมาะสม ผูปกครอง    

สถานท่ี การกําหนดสถานท่ีใหบุตรหลานใชงานอินเทอรเน็ตท่ีเหมาะสม 

อยูในสถานท่ีท่ีอยูในการควบคุมดูแลได 

ผูปกครอง    

สถานท่ี จัดโครงการนํารองอินเทอรเน็ตสีขาวในโรงเรียน ครู / อาจารย    

สถานท่ี ใหความรูโทษของการพนัน และโดยเฉพาะการพนันออนไลน

ในสถาบันการศึกษา 

ครู / อาจารย    

สถานท่ี ปลูกฝงจิตสํานึก ใหรูเทาทันสถานการณ และโทษจากการเลน

พนันออนไลนในสถาบันการศึกษา 

ครู / อาจารย    

กฎหมาย 

ผูใหบริการ ออกกฎหมายบังคับใชแกรานอินเทอรเน็ต หรือรานเกมสใหมี

การปดก้ันรายชื่อเว็บไซตตามท่ีเจาหนาท่ีแจง 

ภาครัฐ    

ผูใหบริการ จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ  

(Center Of Command) 

ภาครัฐ    

สรุปขอเสนอตามระยะของ Road Map ในเชิงบริบทตางๆ  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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บริบท ปจจัย 

 

ขอเสนอ ผูรับผิดชอบ ระยะสั้น ระยะกลาง 

 

ระยะยาว 

 
ผูใหบริการ / 

อินเทอรเน็ตเกตเวย 

ปรับแกขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พรบ.การพนัน พ.ศ. 2478 

และ พรบ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

ภาครัฐ    

เทคโนโลยี 

อุปกรณ / สถานท่ี ติดตั้งโปรแกรม หรือ ซอฟตแวร (Software) ท่ีสามารถกรอง

การเขาถึงขอมูลท่ีไมเหมาะสมตางๆได ตามลิสตของ ITU 

ผูปกครอง / 

ครู / อาจารย 

   

ผูใหบริการ การปดก้ันระดับ IP address (IP address blocking) ผูใหบริการ    

ผูใหบริการ การปดก้ันโดยใชวิธีการกรองของ DNS  

(DNS filtering and redirection) 

ผูใหบริการ    

ผูใหบริการ การปดก้ันโดยการกรองชื่อของเว็บไซต (URL filtering) ผูใหบริการ    

ผูใหบริการ การปดก้ันโดยการกรองระดับ Packet (Packet filtering) ผูใหบริการ    

ผูใหบริการ การบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล  

(Content Filtering and Censorship) 

เจาหนาท่ีรัฐ / 

ผูใหบริการ 

   

ผูใหบริการ การอัพเดตฐานขอมูลเว็บไซตแบล็คลิสตของผูใหบริการ  

(Active Black list websites) 

เจาหนาท่ีรัฐ / 

ผูใหบริการ 

   

ผูใหบริการ การจัดเก็บ Log Files  

(Performance Log Files Keeping Solution) 

เจาหนาท่ีรัฐ / 

ผูใหบริการ 

   

ผูใหบริการ การทําขอตกลงขอความรวมมือกับเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้น 

(Search Engine Website Agreement) 

เจาหนาท่ีรัฐ    

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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บริบท ปจจัย 

 

ขอเสนอ ผูรับผิดชอบ ระยะสั้น ระยะกลาง 

 

ระยะยาว 

 
ผูใหบริการ การกํากับระบบการทําธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส  

(E-Money System Regulation) 

เจาหนาท่ีรัฐ / 

ผูใหบริการ 

   

ผูใหบริการ การวิเคราะหความผิดปกติของธุรกรรมตางๆ  

(Transaction Monitoring Analysis) 

เจาหนาท่ีรัฐ / 

ผูใหบริการ 

   

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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12. แนวทางการศึกษาในอนาคต (Future Work) 

การอบรมใหความรูแกผูปกครอง (Online Protection Training Course for Parents) 

โดยเราสามารถนําแนวทางของ ITU ท่ีไดเสนอเอาไวในหลายแนวทางมาปรับใชไดตามความเหมาะสม

ของสถานการณและบริบทของประเทศไทย โดยมีการจัดการอบรมใหแกผูปกครองเพ่ือใหสามารถนําองค

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการปองกันการเขาถึงเว็บไซตหรือขอมูลท่ีไมเหมาะสมในการใชงานอินเทอรเน็ต

แกเด็กและเยาวชน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.ประเด็นดานความปลอดภัย คือ การคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน  

ตัวอยางเชน มีการกําหนดใหคอมพิวเตอรติดตั้งอยูในหองนั่งเลน หรือพ้ืนท่ีสวนกลางของบานท่ีผูปกครอง

สามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง และการติดตั้งโปรแกรมในการปองกันไวรัสหรือปองกันการเขาถึงเว็บไซตท่ีไม

เหมาะสม  

2.กฎเกณฑในการใชงาน คือ การท่ีผูปกครองสรางขอกําหนดในการอนุญาตใหเด็กและเยาวชนใชงาน

อินเทอรเน็ตตามความเหมาะสม  

3.ความรูความเขาใจอุปกรณของผูปกครอง ในการดูแลและควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ตของเด็กและ

เยาวชนใหไดมีประสิทธิภาพนั้น ผูปกครองควรทําความเขาใจในการใชงานอินเทอรเน็ต อุปกรณท่ีเก่ียวของใน

การใชงานดวย ตลอดจนการศึกษาหาขอมูลเว็บไซตท่ีไมเหมาะสมเพ่ือจะไดเปนขอมูลในการเตรียมการรับมือ

และรูเทาทันสถานการณขาวสารท่ีไมเหมาะสมตางๆ 

4.การใหความรูบุตรหลาน เนื่องดวยหัวใจหลักของอินเทอรเน็ตท่ีทําใหผูใชงานมีความสนใจตอเว็บไซต หรือ

ขอมูลใดๆนั้นก็คือ คอนเทนต หรือ เนื้อหาของบริการนั้นๆ ผูปกครองนั้นเม่ือมีความรูความเขาใจอุปกรณ 

เว็บไซต และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของแลวก็ควรใหคําแนะนํา และสอนบุตรหลานใหสามารถเขาใจในการใชงาน

อุปกรณ และการเลือกเสพสื่อคอนเทนตไดอยางเหมาะสม 

5.การส่ือสาร นอกเหนือจากการใหความรูและคําแนะนําแกบุตรหลานเพ่ือการใชงานอินเทอรเน็ตอยาง

เหมาะสมแลวนั้น ผูปกครองควรใชวิธีการติดตอสื่อสารกับบุตรหลานโดยวิธีการแชรประสบการณของตัวเอง

ใหแกบุตรหลานเพ่ือใหบุตรหลานมองเห็นภาพและมีความเขาใจมากข้ึน และยังเปนการลดความเสี่ยงในการ

อยากรูอยากเห็น อยากทดลองใชงานเองของบุตรหลานลงไดดวย 

 การใหความรูแกผูปกครองนี้นั้นเปรียบเหมือนเปนใบเบิกทางในการใหผูปกครองมีความรูและสามารถ

นําความรูเหลานั้นไปปลูกฝงแนวความคิดใหแกเด็กและเยาวชนในการรูเทาทัน และสามารถใชอินเทอรเน็ตให

เกิดประโยชนสูงสุดตามความเหมาะสมกอนท่ีบุตรหลานและเยาวชนจะออกไปเผชิญการรับรูขอมูลขาวสาร

ตางๆจากสังคมภายนอก ซ่ึงดวยวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนยังตองการผูปกครองคอยใหคําแนะนําอยู เพราะ

ยังไมสามารถวิเคราะหหรือแยกแยะ และคัดกรองขอมูลขาวสารตางๆในการเลือกบริโภคได และท่ีกลาวมา

ท้ังหมดในประเด็นนี้นั้นจึงมีความสําคัญและเห็นสมควรใหมีการวางโครงการเอาไวเปนแนวทางในการศึกษา

ตอไปในอนาคตเพ่ือใหเกิดประโยชนในการปองกันการเขาถึงเว็บไซตและขอมูลท่ีไมเหมาะสมในอินเทอรเน็ต

แกบุตรหลานตอไป 
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การสรางเครือขายอินเทอรเน็ตสีขาว  

โดยเริ่มนํารองในเครือขายของสถาบันการศึกษาของรัฐ ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้ เปนสถานท่ีท่ีควรจะ

หางไกล และปราศจากการพนันเหลานี้ ไมวาในอนาคตจะมีการทําใหการพนันออนไลนเปนสิ่งท่ีถูกตองตาม

กฎหมายก็ตาม ซ่ึงจําเปนตองอาศัยกลไกในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 

ในการทําความรวมมือกับสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือUniNet ซ่ึงเปน

เครือขายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในการทดสอบกับฐานขอมูลBlack List ท่ีมีใชงานอยูในสวน

ของISP แตละราย ซ่ึงจะตองเปนมาตรการเดียวกันกับท่ีผูใหบริการภาคเอกชนถูกกํากับดูแลอยู อีกท้ังยัง

รวมถึงการเขาไปสนับสนุนในสวนของการดําเนินการปดก้ันหากสถานศึกษานั้น ๆ ยังไมมีความพรอมในสวนนี้ 

ซ่ึงเปนการชวยเหลือ ซ่ึงเปนการลงทุนจากสวนกลางของรัฐซ่ึงสถานศึกษาแตละท่ีไมจําเปนตองลงทุนเอง และ

จะเปนการลงทุนซํ้าซอนดังท่ีเปนอยูในหลาย ๆ ดาน ของการลงทุนในสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แหง  

ในปจจุบันทางสํานักงานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet นั้นไดมีการขยายการ

ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไปยังสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ อยางท่ัวถึง ไมวาจะเปนการขยายให

มหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพรองรับการเชื่อมตอจากสถาบันการศึกษาท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน ใหสามารถเชื่อมตอ

เขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตผานมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ท้ังจากในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) การปดก้ันโดยฐานขอมูลBlack List อัน

เดียวกัน ภายใตมาตรการเดียวกันนั้นจะสงผลใหเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีUniNet ขยายไปยังสถาบันการศึกษา

ในทุกระดับ จะไดรับการปดก้ันในเวลาเดียวกันดวยเชนกัน การดําเนินการเชนนี้สามารถดําเนินการไดโดยไม

ตองแกไข หรือเพ่ิมเติม กฎ ระเบียบ หรือประกาศใดๆ เพ่ิมมากข้ึนนัก  ซ่ึงเม่ือมีการลงทุนเพ่ือใชงานรวมกัน

ของหนวยงานสวนกลางภาครัฐแลว การขยายไปในสวนของ หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ นั้น ยอมสามารถ

ดําเนินการไดโดยไมตองมีการลงทุนเพ่ิมอีก แตเปนในสวนของนโยบายภาครัฐท่ีสามารถมอบหมายให

ดําเนินการใหครอบคลุมไปถึงสถานท่ีของหนวยงานราชการทุกหนวยงาน อาทิเชน ในสํานักงานของหนวยงาน

ภาครัฐท่ีมีใหบริการการเชื่อมตอออกสูอินเทอรเน็ต ผูดูแลจะตองดําเนินการใหเปนเน็ตสีขาวท่ีจะไมเก่ียวของ

กับเว็บการพนันออนไลนตาง ๆ รวมถึงเว็บท่ีมีเนื้อหาอันตรายตาง ๆ ท้ังหมด อีกสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนตองพิจารณา

ดําเนินการในอนาคตนั้น อีกท้ังมีความจําเปนอยางมากคือ นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนใหประชาชนสามารถ

เขาถึงการบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายโดยไมมีคาใชจาย หรือท่ีรูจักกันในชื่อ ICT Free WiFi แตในอีก

ดานหนึ่งคือ การปองกันอยางรอบดานกอนท่ีจะจัดสงนโยบายเหลานั้นไปยังประชาชน และหากนโยบายใด 

หรือการดําเนินการใดท่ีไดลงมือทําไปแลว ควรท่ีจะมีการนํากลับมาพิจารณาปรับปรุงใหดีข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

กลาวคือ นโยบาย Free WiFi ท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรจะนํากลับพิจารณาใน

ประเด็นการปองกัน และปดก้ันดวย ฐานขอมูลBlack List ท่ีไดดําเนินการกับเครือขายสถาบันการศึกษา และ

เครือขายของหนวยงานภาครัฐเชนกัน เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหอยูภายใตมาตรการเดียวกัน

อยางเปนรูปธรรม 
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บทสรุปงานวิจัย 

 

 ผลกระทบของการพนันนั้นสงผลในวงกวางและสงปญหาในทุกระดับของชนชั้นในสังคมไทย ตั้งแตราก

หญาไปจนถึงคนท่ีมีฐานะร่ํารวย ถาตกเปนทาสของการพนันก็มักจะเกิดปญหาทีหลังตามมา และยิ่งในยุคของ

สังคมสื่อสารในปจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาสงผลใหการพนันนั้นมีชองทางในการเขาถึงท่ีงายข้ึน

แกผูเลนพนันท่ีตองการเขาหากิจกรรมพนันในรูปแบบออนไลนท่ีเพียงมีอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ไดก็สามารถเขาเลนทุกท่ีและทุกเวลาท่ีตองการ โดยในกิจกรรมการพนันออนไลนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นก็จะ

ประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญอยู 3 สวนดวยกันคือ ผูใหบริการพนัน ผูรับบริการพนัน และการบริหาร

จัดการพนัน สําหรับในประเทศไทยนั้นการพนันคือเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย และการพนันออนไลนก็ถูกตีความเปน

สิ่งท่ีผิดกฎหมายเชนเดียวกัน โดยการพนันในบานเรานั้นแบงออกไดเปนท้ังหมด 5 รูปแบบดวยกันคือ การ

พนันประเภททายผลกีฬา การพนันประเภททายผลตัวเลข การพนันประเภท SMS เสี่ยงโชค การพนันประเภท

คาสิโน และการพนันประเภทอ่ืน ๆ โดยรูปแบบในการเขาถึงกิจกรรมพนันของทุกแบบท่ีกลาวมานั้นจะมีการ

เขาถึงกิจกรรมการพนันอยูดวยกัน 2 แบบคือ กิจกรรมการพนันประเภททายผลกีฬา ทายผลตัวเลข และ SMS 

เสี่ยงโชค ซ่ึงกิจกรรมพนันประเภทนี้นั้นผูเลนพนันจะสามารถเดินทางไปเขารวมเลนพนันเองหรือเลนผาน

นายหนารายยอยได แตสถานท่ีท่ีเกิดกิจกรรมท่ีแทจริงอยูท่ีอ่ืน อีกแบบคือกิจกรรมพนันแบบคาสิโน ซ่ึงผูเลน

พนันจะเขาหากิจกรรมพนันนี้โดยการไปยังสถานท่ีท่ีผูใหบริการพนันไดจัดเตรียมเอาไวให และกิจกรรมพนันก็

เกิดข้ึนท่ีสถานท่ีเดียวกันนี้  

 ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยครั้งนี้นั้นทางทีมงานวิจัยไดมีแหลงขอมูลหลักในการคนควาอยู 3 แหลง

ดวยกันคือ 1.งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการตางๆของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติท่ีไดรวมกับคณะนักวิจัย

ศึกษาในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 2.การจัดประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการโดยไดรับเกียรติการเขา

รวมประชุมจากภาคสวนท่ีสําคัญตาง ๆ ดังนี้ ภาคสวนการกํากับดูแล ภาคสวนผูใหบริการ ภาคสวนประชา

สังคม และภาคสวนนักวิชาการ และ 3.การคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ หลังจากนั้นทาง

คณะวิจัยจึงไดนําขอมูลมาวิเคราะห และทําการสังเคราะหออกแยกการนําเสนอเปนรายประเด็นตาง ๆ โดยได

ทําการวิเคราะหตอบริบทของประเทศไทยเชิงลึกออกมาเปนการวิเคราะหถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ี

สงผลตอบริบทของประเทศไทยตอการจัดการปดก้ันชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลนของ

เด็กและเยาวชน จากขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมาทางคณะวิจัยจึงไดมานําวิเคราะหตอและนําเสนอออกมาเปนแผน 

Roadmap ตอการจัดการปดก้ันชองทางสารสนเทศในการเขาถึงเว็บไซตพนันออนไลน โดยไดนําเสนอ

มาตรการแยกพิจารณาเปนบริบทตาง ๆ 3 บริบทหลักดังนี้คือ บริบททางสังคม บริบททางกฎหมาย และบริบท

ทางเทคโนโลยี มีการนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอแยกเปนรายประเด็น ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ

แผน Roadmap ท่ีแบงออกเปนระยะตาง ๆ ดังนี้คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และก็ไดมีการ

วิเคราะหถึงผูรับผิดชอบหลักในแตละรายประเด็นวาใครควรจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดการดําเนินการในแต

ละมาตรการท่ีนําเสนอ 
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 ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวท่ีนําเสนอไปขางตนนั้นจะทําใหทราบถึงขอสรุปในการปดก้ันชองทางสารสนเทศ

ในการเขาถึงกิจกรรมพนันออนไลนแกเด็กและเยาวชน โดยมีหลายประเด็นท่ีสามารถนํามาพิจารณาเพ่ือนํามา

ปรับใชไดทันที นอกเหนือจากนี้ทางทีมงานวิจัยเองก็ไดวิเคราะหถึงแนวทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการ

พิจารณาตอในอนาคตเพ่ือใหไดทราบถึงแนวทางท่ีสมควรแกการศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอบริบทประเทศไทย

โดยเฉพาะแกเด็กและเยาวชนตอไปในหัวขอ แนวทางการศึกษาในอนาคตดวย 
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