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ถอดรหััส
คาสิิโนออนไลน์์

ค า สิิ โ น อ อ น ไ ล น์์ มีี อัั ต ร า
ก า ร เ ติิ บ โ ต ที่่� สูู ง ก ว่่ า ค า สิิ โ น
ออฟไลน์์ค่่อนข้้างมาก จนเป็็น
ที่�่ ค าดการณ์์ ว่่ า สัั ด ส่่ ว นของ
คาสิิ โ นออนไลน์์ ใ นตลาดโลก
อ า จ จ ะ แ ซง คา สิิ โน อ อ ฟ ไ ล น์์
ในเวลาอีีกไม่่นาน
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คำำ�นำำ�
หนังสือเรื่อง “ถอดรหัสคาสิโนออนไลน์” เป็นหนังสือที่มีต้นกำ�เนิดจาก
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทบทวนองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกีย่ วข้องกับคาสิโนออนไลน์” โดย ดร.ณัฐกร วิทติ านนท์ ได้รบั ทุนสนับสนุนจาก
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน โครงการดำ�เนินการเสร็จสิ้นประมาณปลายปี 2562
โครงการวิจยั นีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ศึกษาประสบการณ์เกีย่ วกับคาสิโนออนไลน์ในต่าง
ประเทศในมิตติ า่ งๆ ทัง้ นีเ้ พราะการศึกษาการเติบโตของการพนันประเภทคาสิโน
ในตลาดโลกมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อแยกประเภทคาสิโนออก
เป็นออฟไลน์หรือออนไซท์และออนไลน์ พบว่า สัดส่วนของคาสิโนออนไลน์ยัง
มีสัดส่วนน้อยกว่าคาสิโนออฟไลน์ค่อนข้างมาก แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการ
ขยายตัว พบว่าคาสิโนออนไลน์มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าคาสิโนออฟไลน์ค่อน
ข้างมาก จนเป็นที่คาดการณ์ว่าสัดส่วนของคาสิโนออนไลน์ในตลาดโลกอาจจะ
แซงคาสิโนออฟไลน์ในเวลาอีกไม่นาน
สำ�หรับประเทศไทย ก็ปรากฏว่ามีการเติบโตของคาสิโนออนไลน์อย่าง
ชัดเจนทั้งที่อยู่ในรูปของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน แต่ความรู้เกี่ยวกับคาสิโน
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ออนไลน์ ผลกระทบ และแนวทางการจัดการยังมีคอ่ นข้างน้อย ศูนย์ศกึ ษาปัญหา
การพนันจึงได้ขอให้ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ ช่วยปรับปรุงเนื้อหาและเรียบเรียง
งานวิจัย ออกมาในรูปของบทความขนาดสั้น ที่อ่านง่ายและทันสมัย เพื่อเผย
แพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ทั้งนี้บทความ
เหล่านี้ได้เริ่มทยอยออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงตุลาคม 2563
โดยออกเป็นรายปักษ์ รวมทั้งหมด 20 ตอน
ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
มีความต่อเนื่องและรุนแรงในหลายระลอกตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน
โดยมาตรการสำ�คัญประการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาด จะต้องมีการ
สร้างระยะห่างทางสังคม ปรากฏว่าในระยะแรก การลักลอบเล่นพนันตามบ่อน
เถื่อนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ทีร่ นุ แรงในหลายๆ พืน้ ที่ มีเสียงเรียกร้องจากสาธารณชนให้มกี ารจัดการ
ปราบปรามบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง ทำ�ให้การลักลอบเล่น
พนันในคาสิโนออนไซท์ในบ่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ลดลง แต่ยังคงมีการ
ลักลอบเล่นในลักษณะบ่อนวิ่ง บ่อนชุมชน ซึ่งมีขนาดเล็ก แพร่กระจายออกไป
แทน พร้อมๆ กับการเติบโตของคาสิโนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย
ผลการสำ�รวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันในปี 2564 พบว่า การเล่น
พนันคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทยมีการขยายตัวค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
ผลการสำ�รวจในปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยจำ�นวนผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ในปี 2562 มีประมาณ 8 แสนกว่าคน แต่ใน
ปี 2564 ผลการสำ�รวจพบว่า จำ�นวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2 ล้านคน เป็น
การเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ในขณะที่วงเงินในการเล่นมีจำ�นวนสูงถึงเกือบ 5 เท่า
ตัว จาก 2 หมื่นกว่าล้านบาทในปี 2562 เป็นแสนกว่าล้านบาทในปี 2564 ทั้งนี้
ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 95 เป็นการเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยประเภท
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การพนันยอดนิยม 3 อันดับแรกคือ บาคาร่า/ป๊อกเด้ง สล๊อตแมชชีน และไฮโล/
โปปั่น/นํ้าเต้าปูปลา ส่วนเหตุผลในการเล่น 5 อันดับแรกคือ สะดวก/ง่าย/เล่น
ได้ทุกที่ทุกเวลา รูปแบบการแทงพนันมีหลากหลาย ฝาก/ถอนเงินจากระบบได้
อย่างรวดเร็ว เพื่อนชวน และมีโปรโมชั่นจูงใจ
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จึงได้รวบรวมบทความพนันคาสิโนออนไลน์ทั้ง
20 บทความ มาปรับปรุงและจัดพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือในชื่อ “ถอดรหัส
คาสิโนออนไลน์” โดยหนังสือแบ่งออกเป็น 4 ภาค ตั้งแต่การวิเคราะห์ทางด้าน
อุปทาน แสดงให้เห็นรูปแบบการเล่น การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจูงใจผู้
เลน่ การวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์ แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ล่นเป็นใคร มีพฤติกรรมใน
การเล่นอย่างไร ส่วนที่สาม ผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ทั้งใน
ระดับบุคคล ต่อเนื่องถึงปัญหาผลกระทบทางด้านสังคมและอาชญากรรม และ
ส่วนสุดท้าย ผู้เขียนได้วิเคราะห์ให้เห็นประเด็นทางด้านนโยบาย กฎหมาย
และแนวทางการจัดการคาสิโนออนไลน์ จากประสบการณ์ของต่างประเทศ
และนัยยะถึงประเทศไทย
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หวังว่าหนังสือวิชาการเล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการพนันคาสิโนออนไลน์ ปัญหา ผลกระทบต่างๆ ตลอด
จนแนวทางนโยบาย และกฎหมาย ตลอดจนสามารถสร้างข้อถกเถียงที่เป็น
ประโยชน์ทางวิชาการและการวางนโยบายตอ่ การพนันออนไลน์ตอ่ ไป ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ท่านหนึ่งกล่าวว่า คนส่วนใหญ่ที่เริ่มเล่นคาสิโน
ออนไลน์ มักจะชนะเพราะเป็นเกมทีผ่ จู้ ดั วางเอาไว้แล้ว เพือ่ ให้มอื ใหมท่ เ่ี ข้ามาเลน่
อยากเล่นต่อไป แม้ในภายหลังจะเสีย แต่ก็ไม่สามารถเลิกเล่นได้
นวลน้้อย ตรีีรััตน์์
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน
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หลายคนมองว่่าการพนััน
ออนไลน์์ เ ป็็ น เรื่่� อ งไกลตัั ว
ทั้้� ง ที่่� อัั น ที่่� จ ริิ ง มัั น อยู่่�ใกล้้
ตััวเรา กว่่าที่่�คิิด
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คำำ�นำำ�ผู้้�เขีียน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปรากฏหลายข่าวใหญ่ที่มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจ
การพนันออนไลน์ทั้งโดยตรงและอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการก่อคดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์เพราะติดคาสิโนออนไลน์ คนตัดสินใจฆ่าตัวตายเหตุเพราะเสียพนัน
จนหมดตัว ฆ่าหั่นศพเนื่องจากความขัดแย้งในหมู่แก๊งชาวต่างชาติที่เข้ามา
ลงทุนตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทย เน็ตไอดอลเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา ปรากฏว่า
ก็เคยรับงานโฆษณาให้กับเว็บพนันมาก่อน ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมหมู่ทำ�งาน
คาสิ โ นออนไลน์ อ ยู่ ใ นฝั่ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ข่ า วจั บ กุ ม เว็ บ ไซต์ ก ารพนั น
ซึ่งบางแห่งเปิดเป็นบริษัทด้านไอทีบังหน้า ฯลฯ
หลายคนมองว่าการพนันออนไลน์เป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่อันที่จริงมันอยู่
ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด โดยเฉพาะหากได้ไล่อ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดยอดนิยม
อย่างพันทิป เราจะได้เจอกับกระทู้ที่ต้ังขึ้นเพื่อบอกเล่าประสบการณ์เลวร้าย
จากการพนันออนไลน์เป็นจำ�นวนมาก หรือหากลองใช้ Google ค้นหาคำ�ว่า
“online gambling” (การพนันออนไลน์) พบราว 236,000,000 เว็บไซต์ที่มี
คำ�นี้บรรจุอยู่ หรือคำ�ว่า “internet gambling” (การพนันทางอินเทอร์เน็ต)
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ก็มปี ระมาณ 143,000,000 เว็บไซต์ ยิง่ ถ้าเจาะจงเป็น “online casino” (คาสิโน
ออนไลน์) ยิ่งพบมากมหาศาลถึง 517,000,000 เว็บไซต์ (ข้อมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564)
“ถอดรหัสคาสิโนออนไลน์” ตั้งใจนำ�พาท่านผู้อ่านเข้าสู่โลกของการพนัน
ออนไลน์ (โดยเฉพาะกับคาสิโนออนไลน์) ในแง่มุมอันหลากหลาย แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย 17 บท ไล่เรียงตั้งแต่ความเป็นมา ประเภท
อุปกรณ์ วิธีชำ�ระเงิน กลยุทธ์การตลาด มาตรการด้านต่างๆ กลุ่มคนเล่น
แรงจูงใจ พฤติกรรม ผลกระทบ เรือ่ ยไปจนถึงระบบกฎหมายของนานาประเทศ
พร้อมข้อสังเกต และบทวิเคราะห์
หนังสือเล่มนี้อาศัยข้อมูลจากงานวิจัยของผู้เขียนเอง เรื่อง “การศึกษา
ทบทวนองค์ความรูแ้ ละสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับคาสิโนออนไลน์” (2562)
ซึ่งรับทุนสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันมาใช้เป็นฐานในการเขียน
และมี โ อกาสเผยแพร่ ล งใน www.gamblingstudy-th.org เป็ น ตอนๆ
ในรูปแบบเว็บคอลัมน์รายปักษ์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 สิ้นสุดเดือนตุลาคม
2563 รวมทั้งสิ้น 20 ตอน การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
กระชับ และอ่านง่ายยิ่งขึ้น พร้อมเชิงอรรถระบุแหล่งอ้างอิงครบถ้วน ซึ่ง
ส่วนใหญม่ าจากหนังสือและบทความภาษาอังกฤษ สำ�หรับผูส้ นใจศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
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ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณศิริพร ยอดกมลศาสตร์ ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของหนังสือเล่มนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ศกึ ษาปัญหาการพนันซึง่ คอยให้ค�ำ แนะนำ�ต่างๆ และให้โอกาสในการทำ�งาน
ทั้งสนับสนุนทุนวิจัย และจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ
ในทีส่ ุด
ผู้เขียนใคร่ขอระลึกถึงความเอื้ออาทร และมิตรภาพจากบุคลากร และ
เพื่อนอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถานที่ทำ�งานในอดีต ตลอดทั้งที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของผู้เขียนมา ณ ที่นี้
งานชิ้นนี้จะสำ�เร็จลงไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือของ พ.ต.ท.หญิง
รัฐนันท์ โสภโณดร ที่ช่วยตรวจทานงานแปลให้อย่างทุ่มเท
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจปัญหานี้ไม่มากก็น้อย

ณััฐกร วิิทิิตานนท์์
สิิงหาคม 2564
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เมื่อถามถึงความเป็นมาของธุรกิจการพนันออนไลน์ข้ามชาติ อธิบาย
แบบย่นย่อ การพนันออนไลน์หมายถึงการพนันชนิดต่างๆ ที่เล่นผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แบ่งประเภทอย่างกว้างๆ ได้เป็นลอตเตอรี่ พนันกีฬา และคาสิโน
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในกลางทศวรรษ 1990 อันเนื่องมาจากพัฒนาการทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดช่วงทศวรรษก่อนหน้า และขยายตัว
เติบโตตอ่ เนือ่ งเรือ่ ยมาจวบจนปัจจุบนั
เว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตเป็นแห่งแรกของโลกได้แก่ Swiss
Lottery ในชื่อ Loterie Romande เมื่อเริ่มจำ�หน่ายลอตเตอรี่ผ่านระบบ
ออนไลน์ครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ. 1993 โดยผู้เล่นจำ�กัดเฉพาะชาวสวิส
และต้องใช้โปรแกรม Videotex ในการซื้อ สำ�หรับลอตเตอรี่ทางอินเทอร์เน็ต
ที่เปิดให้คนประเทศอื่นสามารถเข้ามาเล่นได้ก็คือ PLUS Lotto (หรือ Inter
lotto ย่อมาจาก Internet Lottery) ดำ�เนินการโดยรัฐบาลประเทศลิกเตนสไตน์
เมื่อตุลาคม 1995 เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นในประเทศข้างเคียงอย่างออสเตรีย
และสวิตเซอร์แลนด์1
Robert J. Williams, Robert T. Wood and Jonathan Parke, “History, Current
Worldwide Situation, and Concerns with Internet Gambling,” in Robert J.
Williams, Robert T. Wood and Jonathan Parke (Editors), Routledge International
Handbook of Internet Gambling, (New York: Routledge, 2012), 3.
1
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รููปที่�่ 1 โลโก้้ของบริิษััท Microgaming, CryptoLogic และ InterCasino
ที่�่มา: egr.global, www.moolahcasino.com และ casinoformat.co.uk

หมุดหมายสำ�คัญเกิดขึ้นในปี 1995 เมื่อ InterCasino เว็บไซต์คาสิโน
ออนไลน์แห่งแรกของโลกเปิดตัว2 เริ่มจากให้ทดลองเล่น ก่อนที่ในปีต่อมา
จะสามารถใช้เงินจริงได้ ซึ่งก็จดจัดตั้งอยู่ที่แอนติกานี่เอง แอนติกากลายเป็น
ตั ว อย่างให้ ห ลายประเทศหมู่ เ กาะ (Offshore Country) ลอกเลี ย นแบบ
เช่ น เบลี ซ (Belize) ยิ บ รอลตาร์ (Gibraltar) กื อ ราเซา (Curacao)
เกรนาดา (Grenada) เซนต์ คิ ต ส์ แ ละเนวิ ส (Saint Kitts and Nevis)
ข้อได้เปรียบของการลงทุนในหมู่เกาะเหล่านี้ สำ�หรับผู้ประกอบการแล้วอยู่ที่
ความง่ายและประหยัด

บางแหล่่งให้้ข้้อมููลแตกต่่างไปว่่าเว็็บไซต์์คาสิิโนออนไลน์์รายแรกของโลกคืือ The Gaming
Club ที่่� ก็็ ใ ห้้ บ ริิ ก ารในปีี เ ดีี ย วกัั น นั้้� น เอง ดูู Ronald M. Pavalko, Gambling and Public
Policy, Public Integrity, 6(4), 2004, 342.
2
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รููปที่่� 2 ธงชาติิ แผนที่่�ตั้้�ง และภููมิิประเทศของประเทศแอนติิกา
ที่�่มา: pixabay.com, nge.ae และ en.wikipedia.org

ในช่วงคาบเกี่ยวกันนั้น บริษัท Microgaming ของประเทศไอล์ออฟแมน
(Isle of Man) ก็สามารถสร้างซอฟต์แวร์เกมการพนันสำ�เร็จ (ค.ศ. 1994)
และบริ ษัท CryptoLogic ที่ก่อ ตั้ง ในไอร์ แ ลนด์ ไ ด้ ริเ ริ่ม พั ฒ นาระบบความ
ปลอดภัยขึ้นรองรับการทำ�ธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ค.ศ. 1995)
กอปรกับประเทศแอนติกา (Antigua and Barbuda) ออกกฎหมายดึงดูด
ให้ นัก ลงทุ น ต่า งชาติ เ ข้ า มาจดจั ด ตั้ง บริ ษัท ในประเทศ (Free Trade and
Processing Zone Area Act, 1994) ด้วยการออกใบอนุญาตให้แกผ่ ปู้ ระกอบการ
ธุรกิจพนันออนไลน์ซึ่งกำ�ลังมองหากฎหมายเป็นหลังพิงอยู3่

3
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สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ยสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ก ารพนั น ออนไลน์ ถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น บนโลก
เกิดจากการประสานของหลายสิ่งอย่างประจวบเหมาะ ทั้งจากระบบกฎหมาย
ของประเทศหมู่ เ กาะเล็ ก ๆ ที่ เ อื้ อ เสริ ม ประกอบกั บ ความก้ า วหน้ า ด้ า น
เทคโนโลยีในทางซอฟต์แวร์เกมและระบบโอนเงินที่ถึงพร้อมนั่นเอง
ต่อมาไม่นานนัก หลายประเทศที่อุตสาหกรรมการพนันภายในเข้มแข็ง
ก็ต้องปรับตัว เช่นในปี 1996 ทั้งอังกฤษและออสเตรเลียตัดสินใจเปิดตลาด
การพนันออนไลน์ โดยให้ใบอนุญาตเอกชนดำ�เนินธุรกิจรับพนันกีฬา ได้แก่
Eurobet และ Centrebet ตามลำ � ดั บ และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด เว็ บ ไซต์
พนันออนไลน์เฉพาะทางเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์ในยุคแรกเริ่มมักเป็นผู้ประกอบการ
หน้าใหม่ เพราะผู้ประกอบการเดิมไม่ต้องการเข้ามาข้องเกี่ยวกับการพนัน
ออนไลน์ที่ถือเป็นธุรกิจสีเทา เพราะกฎหมายยังไม่รับรอง ยกเว้นบางประเทศ
ในยุ โ รปที่ ใ ห้ สิ ท ธิ เ จ้ า ของธุ ร กิ จ พนั น ขนาดใหญ่ ร ายเดิ ม สามารถขยายฐาน
การให้บริการแบบออนไลน์ได้บ้างในบางชนิดการพนันอย่างอังกฤษ เช่น
William Hill (1998) Ladbrokes (2000)
การพนันออนไลน์ทั้งในภาพรวมของโลกและในแต่ละประเทศมักเริ่มจาก
ลอตเตอรี่ จากนั้นถึงจะตามด้วยการพนันที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและม้าแข่ง เช่น
สหรั ฐ อเมริ ก าแก้ ก ฎหมาย Interstate Horse Racing Act ในปี 2000
รับรองให้การแทงม้าข้ามรัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย
อีกต่อไป แคนาดาเริ่มให้เล่นม้าแข่งแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่ปี 2004 โดยบริษัท
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Woodbine Entertainment ส่วนการพนันออนไลน์ชนิดอื่นก็มีทั้งที่เกิดขึ้น
ในเวลาคาบเกี่ยวกันและเกิดขึ้นติดตามมา เช่น บิงโกออนไลน์ โดยกลุ่ม
QuadCard ในเว็บไซต์ www.ibinggo.com เริม่ มีการให้เงินรางวัลเป็นเงินสด
ครั้งแรกในปี 1998 ส่วนโป๊กเกอร์ออนไลน์ก็เริ่มปีเดียวกันโดย www.planet
poker.com การพนันอิงเหตุการณ์จริง (Betting Exchange) ผู้นำ�คือเว็บไซต์
www.betfair.com เปิดบริการปี 2010 ตลอดจนการพนันประเภทที่ต้องใช้
ทักษะในการเล่นสูง เช่น www.king.com เปิดตัวเมื่อ 2004 ซึ่งก็มีหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นเกมปริศนา (Puzzle) ไพ่นกกระจอก หมากรุก ตลอดจนไพ่
ชนิดต่างๆ ขณะที่การพนันประเภทเกมคาสิโนระยะแรกๆ ยังคงไม่เป็นทีย่ อมรับ
ในวงกว้างมากนัก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในเชิงกฎหมาย
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1
ประเภทของ
การพนัันออนไลน์์ :
อะไร ๆ
ก็็เป็็นการพนััน
ได้้ทั้้�งนั้้�น
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ซัลลี่ เกนส์เบอร์รี (Sally Gainsbury) นักวิชาการด้านจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ เธอให้ความใส่ใจต่อปัญหาของการพนันออนไลน์ มี
โครงการวิจัยในแง่มุมจิตวิทยาและสุขภาพ ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และ
เชิงทดลอง (Experimental Studies) ออกมาจำ�นวนมาก ข้อเสนอจากผลงาน
วิจัยของเธอมักถูกนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบายการพนันของออสเตรเลีย
เสมอมา
เธอเป็นบรรณาธิการให้กบั วารสาร International Gambling Studies และ
กองบรรณาธิการของ Psychology of Addictive Behaviors กับ Gaming
Law Review ผลงานชิ้นสำ�คัญที่สุดคือหนังสือเรื่อง Internet Gambling:
Current Research Findings and Implications (2012) ซึ่งถูกอ้างอิงถึง
เป็นอย่างมาก

รููปที่�่ 3 ซััลลี่่�กัับหนัังสืือเล่่มสำำ�คััญของเธอ
ที่�่มา: sydney.edu.au และ www.ebooks.com
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ในหนังสือเล่มนี้ เธอจำ�แนกการพนันออนไลน์เอาไว้อย่างละเอียดได้มาก
ถึง 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1. คาสิโนออนไลน์ (Online Casino Games)
2. โป๊กเกอร์ออนไลน์ (Online Poker) 3. พนันกีฬาออนไลน์ (Online Sport
Betting) 4. การพนันอิงเหตุการณ์จริง (Betting Exchange) 5. บิงโกออนไลน์
(Online Bingo) 6. ลอตเตอรี่ออนไลน์ (Online Lotteries) 7. เว็บไซต์
เกมที่ต้องใช้ทักษะ (Skill Gaming Sites) และ 8. เว็บไซต์เพื่อการฝึกฝน
(Practice Sites)4
หากเอ่ยถึงคาสิโนออนไลน์อย่างเจาะจง คงเป็นแบบที่ไอ. เนลสัน โรส
(I. Nelson Rose) นั ก วิ ช าการที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกในฐานะผู้ เ ชี่ ย วชาญ
กฎหมายการพนัน สรุปง่ายๆ ไว้ว่าก็คือทุกเกมการพนันที่เราพบได้ในคาสิโน
จริงๆ ในเนวาดา (รัฐอันเป็นที่ตั้งของลาสเวกัส) นั่นเอง5 ทั้งเกมแบบโต๊ะ
(Table Games) อาทิ แบล็กแจ็ค, บาคาร่า, รูเล็ต, คีโน, แครปส์ (Craps)6
ตลอดจนโป๊กเกอร์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีวิธีเล่นที่แตกต่างหลากหลาย ฮิตสุดคือ
Texas hold ‘em และเกมแบบเครือ่ ง (Machine Games) อย่างสล็อตแมชชีน
วิดีโอโป๊กเกอร์ เรื่อยไปจนถึงตู้ม้าที่คนฝั่งเอเชียนิยมกันมาก
หากพิจารณาเฉพาะสหรัฐอเมริกา คาสิโนออนไลน์นบั วา่ มีส่วนแบง่ การตลาด
ที่ยังค่อนข้างสูงนำ�หน้าการพนันออนไลน์ชนิดอื่น โดยเฉพาะโป๊กเกอร์ออนไลน์
ที่แตกตัวออกไปตั้งเป็นเว็บไซต์ต่างหาก เว็บไซต์ยอดนิยม เช่น Party Poker,
PokerStars, Full Tilt Poker, 888Poker, the iPoker Network ซึง่ ในบทต่อไป
ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยน ตลอดทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเอื้อเสริมให้ธุรกิจ
Sally Gainsbury, Internet Gambling: Current Research Findings and Implications, (New York: Springer, 2012), 15-23.
I. Nelson Rose and Martin D. Owens, Internet Gaming Law, (Larchmont: Mary
Ann Liebert, 2005), 35.
6
แครปส์์เป็็นเกมการเล่่นลููกเต๋๋าชนิิดหนึ่่�งที่่�พบเห็็นได้้ทั่่�วไปในคาสิิโนฝั่่�งประเทศตะวัันตก
4

5
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โป๊กเกอร์ออนไลน์เติบโตได้อย่างน่าทึ่ง แตกต่างกับตลาดในยุโรปโดยรวมที่ให้
ความสนใจการพนันกีฬามากกว่า เป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจเคเบิ้ลทีวี
และทีวีดาวเทียมซึ่งอาศัยการถ่ายทอดสดกีฬาเป็นจุดดึงดูดผู้ชม โดยเฉพาะ
ในหมู่แฟนบอล ประกอบกับการพนันกีฬาง่าย ไม่ซับซ้อน แถมมีรูปแบบวิธี
ให้คนเลือกเล่นมากมายหลายแบบ ไม่ว่าเป็นอัตราต่อรองแบบยุโรปที่เน้นผล
แพ้-ชนะ (Moneyline Betting) หรืออัตราต่อรองแบบเอเชียที่ต้องมีแต้มต่อ
ให้กนั (Asian Handicap หรือ Spread Betting) ยิง่ เมือ่ มีอนิ เทอร์เน็ตเข้ามา
จึงเป็นที่นยิ มแพร่หลายในวงกว้าง
โดยเฉพาะกับรูปแบบการพนันกีฬาระหว่างเกม (In Live-action Betting
หรือในชื่อเรียกอื่น เช่น In-play, In-running, Live Betting, Live In-play
Bet) ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่คนเล่น เพราะให้ความตื่นเต้นเร้าใจได้มากกว่า
อาจกลา่ วได้วา่ เป็นสัดส่วนทีส่ งู ถึง 40 - 50% ของวงเงินทีผ่ เู้ ล่นใช้เล่นทัง้ หมดเลย
ก็ว่าได้ มูลค่าของตลาดการพนันกีฬาในอังกฤษกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการพนัน
ระหว่างเกม ในแต่ละเดือนมีเกมการแข่งขันแบบนี้ให้เล่นไม่น้อยกว่า 15,000
เกม ในอังกฤษเคยสำ�รวจพบวา่ มากกวา่ 35% ของกลุม่ อายุ 18 - 34 ปีผา่ นการ
เล่นพนันกีฬาออนไลน์แบบนี้มาแล้วทั้งสิ้น (ข้อมูลในปี 2016)7
การพนันออนไลน์อีกประเภทหนึ่งที่ในระยะหลังเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นคือ
การพนันอิงเหตุการณ์จริง ซึ่งพบมากในรายงานข่าวที่พยายามชี้ชวนให้เห็น
ถึงแนวโน้มความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น การพนันในลักษณะนี้จึงถือเป็นการ
วางเดิมพันเพื่อทำ�นายเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะทราบผลในอนาคต
Hibai Lopez-Gonzalez and Mark D. Griffiths, Is European Online Gambling
Regulation Adequately Addressing In-Play Betting Advertising?, Gaming Law
Review and Economics, 20(6), 2016, 496.
7
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ข้างหน้า เช่น ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี, การประกวดนางงามจักรวาล,
การแข่งขันร้องเพลงในรายการเกมโชว์ดัง รวมไปถึงบรรดาพฤติกรรมของ
เหล่าผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้ให้บริการรายใหญ่สุดคือ Betfair บริษัทร่วมทุนหลาย
สัญชาติซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่อังกฤษ ครองตลาดนี้มากถึงกว่าร้อยละ 90 ในบรรดา
ประเภทการพนันเดียวกัน

รููปที่่� 4
หน้้าการเมืืองในเว็็บไซต์์เบทแฟร์์ ผู้้�รัับแทงพนัันอิิงเหตุุการณ์์จริิงรายใหญ่่ของโลก
ที่�่มา: www.betfair.com

ยิ่งถ้าเหตุการณ์นั้นมีผลต่อความเป็นไปของบ้านเมือง วงเงินแทงพนัน
ในเหตุการณ์นั้นก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่นที่ William Hill บริษัทที่
รับพนันประเภทนี้อีกแห่งหนึ่งของอังกฤษยอมรับว่าในปี 2016 บริษัทมีเงิน
เดิมพันเข้ามามากเป็นประวัติการณ์จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็น
การชิงชัยระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ กับนางฮิลลารี คลินตัน ถึงราว 5 ล้าน
ดอลลาร์ สูงกว่าเงินวางเดิมพันต่อผลการลงประชามติของอังกฤษในการ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปที่มี 4.3 ล้านดอลลาร์
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สำ�หรับการพนันออนไลน์ประเภทหลังๆ คือ บิงโก ลอตเตอรี่ เกมที่
ต้ อ งใช้ ทั ก ษะ และเกมเพื่ อ การฝึ ก ฝนถื อ ว่ า มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายค่ อ นข้ า งแคบ
และจำ�เพาะเจาะจงกว่าการพนันประเภทแรกๆ เป็นต้นว่าบิงโกเข้าข่ายเป็นเกม
เข้าสังคมทีส่ ภุ าพสตรีชนื่ ชอบ เพราะเป็นการเล่นพนันทีไ่ ม่ได้ดจู ริงจังเกินไปนัก
ขณะที่เว็บไซต์ที่ให้เล่นฟรีเพื่อฝึกฝนทักษะพนันต่างๆ ก็เปิดขึ้นเพื่อรองรับ
กลุ่ มวัย รุ่นที่อ ายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้า ไปเล่ นเว็ บการพนั นที่ใช้ เงินจริงได้
เปรียบได้กับสนามซ้อมก่อนที่คนกลุ่มนี้จะผันตัวเองเข้าสู่สนามจริงต่อไป
อย่างไรก็ตาม ข้างต้นเป็นการแบ่งประเภทตามทัศนะของซัลลี่เท่านั้น
ยังมีนกั วิชาการคนอืน่ ๆ อีก อย่างเนลสันเห็นวา่ มี 7 ประเภท ได้แก่ 1. คาสิโน
2. ลอตเตอรี่ 3. บิงโก 4. พนันกีฬา 5. ชิงโชค (Sweepstakes) 6. เกม
ทักษะ และ 7. การซื้อขายหุ้นรายวัน (Day-trading)
ขณะเดียวกันในทางกฎหมายของแต่ละประเทศก็มองเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน
ซึ่งการพนันออนไลน์แต่ละประเภทย่อมกำ�หนดเงื่อนไขในการอนุญาตและ
มีมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่นออสเตรเลียแบ่งเป็น
4 กลุ่ ม ประเภทคื อ 1. เกมพนั น (Gaming) ซึ่ ง คาสิ โ นจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม นี้
2. ลอตเตอรี่ 3. พนันกีฬา และ 4. แทงม้าแข่ง (Wagering) โดยชนิดแรก
ห้ามคนออสเตรเลียเข้าเล่นโดยเด็ดขาด
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คาสิิโนออนไลน์์

2
โป๊๊กเกอร์์ออนไลน์์ :
การพลิิกโฉมหน้้า
ครั้้�งใหญ่่ของ
ตลาดการพนััน
ตะวัันตก
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นับแต่คาสิโนออนไลน์อุบัติขึ้นบนโลก กลางทศวรรษที่ 1990 แม้คน
อเมริกันจะคลั่งไคล้โป๊กเกอร์ แต่โป๊กเกอร์ออนไลน์ (Online Poker) ยัง
ไม่เป็นที่นิยมมากนัก ถึงแม้จะมี Planet Poker เว็บไซต์สำ�หรับเล่นโป๊กเกอร์
ที่ใช้เงินจริงแห่งแรกเปิดให้บริการเมื่อปี 1998 ก็ตาม กระทั่งจุดเปลี่ยนสำ�คัญ
มาถึง เพราะจู่ๆ ก็มีชายคนหนึ่งสามารถคว้าแชมป์โลกโป๊กเกอร์ประจำ�ปี 2003
ได้ ทั้งที่เขาเป็นมือสมัครเล่น ผู้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปด้วยการเล่นในเว็บไซต์
ชายคนนั้นชื่อ Chris Moneymaker
นอกจากชื่อที่โดดเด่น และมีความหมายตรงไปตรงมาแล้ว เรื่องราว
ของเขายิ่งน่าสนใจ ถึงขั้นว่าถูกนำ�ไปเขียนเล่าเป็นหนังสือออกขายหลายต่อ
หลายเล่ม อาทิ Moneymaker: How an Amateur Poker Player Turned
$40 into $2.5 Million at the World Series of Poker เขียนโดยเขาเอง
รว่ มกับ Daniel Paisner (2006), The Moneymaker Effect: The Inside Story
of the Tournament that Forever Changed Poker โดย Eric Raskin (2013)
Moneymaker จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทในสาขาบัญชี ทำ�งาน
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ที่เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี และเคยมีอาชีพเสริม
เป็นพนักงานร้านอาหาร เขาถือเป็นนักโป๊กเกอร์คนแรกทีไ่ ด้ผา่ นเข้ารอบสุดท้าย
รายการชิงแชมป์โลกทั้งที่เล่นแบบออนไลน์ จากการลงแข่งขันแบบทางไกล
(Satellite Tournament) ทางเว็บไซต์ PokerStars (ซึง่ เซิรฟ์ เวอร์ตงั้ อยูท่ ปี่ ระเทศ
คอสตาริกา เนื่องจากขณะนั้นโป๊กเกอร์ออนไลน์ยังผิดกฎหมายสหรัฐฯ) เขา
ได้สิทธิเข้าไปแข่งที่ลาสเวกัส และกลายเป็นแชมป์โลก (World Series of
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Poker) เขาถือเป็น “ม้ามืด” ที่สุดนับตั้งแต่เคยจัดแข่งขันในรายการนี้มา จาก
เงินตั้งต้นเพียง 40 เหรียญ เขาคว้าเงินไปได้ถึง 2.5 ล้านเหรียญ หลังจากนั้น
เขาก็ออกจากงานเดิม และเบนเข็มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักโป๊กเกอร์อาชีพ
แบบเต็มตัว

รููปที่�่ 5 ปรากฏการณ์์ Moneymaker Effect ในสื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์
ที่�่มา: www.pokerstars.com

ความสำ�เร็จครั้งนั้นของเขาสร้างปรากฏการณ์ “Moneymaker Effect”
ตามมา ในแง่ซึ่งชี้ชวนให้คนทั่วไปเข้าใจ (คิดเข้าข้างตัวเอง) ว่า เราอยู่บ้าน
หน้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถหาเงินได้ด้วยการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ เอื้อให้
อุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ในอเมริกาโดยรวมขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
รายได้ของการพนันโป๊กเกอร์ออนไลน์ในปี 2001 เคยมีเพียง 82 ล้านเหรียญ
เพิ่มขึ้นเป็น 365 ล้านเหรียญในปี 2003 และสูงมากถึง 2.4 พันล้านเหรียญ
ในปี 2005 สรุปก็คือแค่ระหว่างปี 2001 ถึง 2005 เฉพาะตลาดนี้เติบโตขึ้น
ถึงกว่า 30 เท่าเลยทีเดียว8
Lorien Pilling and Warwick Bartlett, “The Internet Gambling Industry,” in
Robert J. Williams, Robert T. Wood and Jonathan Parke (Editors), Op. cit., 49.
8
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รููปที่่� 6 บรรยากาศการแข่่งขัันโป๊๊กเกอร์์ในรายการโทรทััศน์์ Late Night Poker ในตอนแรกที่่�ออกอากาศ
ที่�่มา: www.youtube.com

นอกจากปรากฏการณ์ “Moneymaker Effect” ที่ช่วยให้ตลาดโป๊กเกอร์
ออนไลน์ในอเมริกาบูมแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกปัจจัยหลัก เป็นผลจาก
ความแพร่หลายของรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันโป๊กเกอร์ทางสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม เช่น ESPN, NBC และ Travel Channel ซึ่งเริ่มที่อังกฤษ
ก่อนจะข้ามมาถึงฝั่งอเมริกา
รายการ “Late Night Poker” ที่อ อกอากาศครั้ งแรกในปี 1999 ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 (Channel 4) ของอังกฤษ ได้สร้างกระแสความนิยม
ในการเล่นโป๊กเกอร์ ประเภท Texas hold’em Poker ในหมู่ผู้ชมอย่างรวดเร็ว
ด้วยวิธีนำ�เสนอที่ทำ�ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ และสร้างความบันเทิงเป็นอันมาก
เช่น ผู้ชมทางบ้านเห็นไพ่ทุกใบที่ผู้เล่นแต่ละคนมีจากมุมกล้องใต้โต๊ะซึ่งเป็น
กระจกใส ใช้กล้องหลายตัวจับภาพอากัปกิรยิ าของผูเ้ ล่นทัง้ ทางสีหน้าและท่าทาง
ที่แสดงออก ฯลฯ เท่ากับเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้เห็นว่าโป๊กเกอร์
เป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะสูง (Game of Skill) แตกต่างกับการเล่นไพ่ชนิดอื่น
ที่อาศัยดวง ส่งผลให้ในระยะยาวโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ไปด้วยโดยปริยาย
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ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์์ M o n e y ma k e r Eff e c t ก่่ อ ใ ห้้ เ กิิ ด
ความเชื่่�อที่�ว่
่ ่า เราอยู่่�บ้้าน หน้้า
คอ มพิิ ว เ ต อ ร์์ ก็็ สา ม า ร ถห า
เงิิ น ได้้ ด้้ ว ยการเล่่ น โป๊๊ ก เกอร์์
ออนไลน์์ เอื้้�อให้้อุุตสาหกรรม
ค า สิิ โ น อ อ น ไ ล น์์ ใ น อ เ มริิ ก า
โดยรวมขยายตัั ว อย่่ า งก้้ า ว
กระโดด
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อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ความนิยมเล่นโป๊กเกอร์ของชาวอเมริกัน
แทบจะหยุดนิ่ง ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
(ดังรูปที่ 7) หากแยกโป๊กเกอร์ออนไลน์กบั คาสิโนออนไลน์ออกจากกัน สะท้อน
ถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นับแต่ปลายปี 2014
มาจนถึงกลางปี 2019 ขณะทีโ่ ป๊กเกอร์ออนไลน์คอ่ นข้างทรงตัว อาจด้วยเพราะ
คาสิโนออนไลน์มีชนิดของเกมให้เลือกเล่นมากกว่า และเล่นง่ายกว่านั่นเอง

รููปที่�่ 7 รายรัับของธุุรกิิจการพนัันออนไลน์์ในรััฐนิิวเจอร์์ซีย์
ี ์ ช่่วงปีี 2014-2018
เปรีียบเทีียบระหว่่างโป๊๊กเกอร์์ออนไลน์์กัับคาสิิโนออนไลน์์
ที่�่มา: www.njonlinegambling.com

นอกจากปัจจัยหลักข้างต้น การเติบโตของโป๊กเกอร์ออนไลน์ยังประกอบ
ด้วยปัจจัยรองอีกหลายเรือ่ ง ไมว่ า่ จะเป็นการเคลือ่ นย้ายแลกเปลีย่ นกันระหว่าง
ผู้เล่นโป๊กเกอร์แบบเดิมกับแบบออนไลน์, การที่เหล่าคนดังแห่เข้าร่วมแข่งขัน
ทางโทรทัศน์, การนำ�เสนอข่าวผู้ได้รับรางวัลมากมายจากคาสิโนหลายแห่ง
ตอกยํ้าผ่านสื่อ, ยอดเงินรางวัลที่เพิ่มสูงมาก, การเข้าถึงทำ�ได้ง่าย และมี
เครื่องมืออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้เล่นรายใหม่ เหล่านี้ล้วนแต่ส่งเสริมให้
โป๊กเกอร์ออนไลน์เติบโตได้อย่างน่าอัศจรรย์
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ถอดรหััส
คาสิิโนออนไลน์์

3
ง่่าย ๆ
เพีี ยงปลายนิ้้�ว :
ว่่าด้้วยช่่องทาง
การเข้้าถึึงและ
วิิธีีจ่่ายเงิิน
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ย้อนไปในช่วงปี 2561 ผู้เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่สำ�รวจคาสิโนตามแนว
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง ทั้งคิงส์โรมันคาสิโนที่สามเหลี่ยม
ทองคำ � ฝั่ ง ลาว (ติ ด กั บ อ.เชี ย งแสน จ.เชี ย งราย) คาสิ โ นริ ม แม่ นํ้ า เมย
ณ เมืองเมียวดี, พม่า (ติดกับ อ.แม่สอด จ.ตาก) และสะหวันรีสอร์ทที่แขวง
สะหวันนะเขต, ลาว (ติดกับ จ.มุกดาหาร) ตอนนั้นก็พอเริ่มเห็นสัญญาณที่
แสดงภาวะถดถอยของคาสิโนแบบดั้งเดิมบ้างแล้ว จากปริมาณคนเล่นที่น้อย
ลงได้ถูกแทนที่ด้วยตัวแทนที่รับเล่นพนันให้ และจำ�นวนโต๊ะของการพนันแบบ
ถ่ายทอดสด (Live Stream) ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับรู้ข้อมูลที่พูดกันโดยทั่วไป
ว่าเจ้าของเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ให้บริการในไทยส่วนใหญ่มักไม่พ้นเป็น
เจ้าของเดียวกันกับบ่อนพนันตามตะเข็บแนวชายแดนไทยนั่นเอง
อาจรวบรัดสรุปได้ว่าคาสิโนออนไลน์ที่รับพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ไมจ่ �ำ เป็นต้องอยูใ่ นสถานทีใ่ หญโ่ ตแบบเป็นหลักแหล่งได้เข้ามากินส่วนแบ่งตลาด
ของคาสิโนดั้งเดิมหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า Land-based Casino ไปแล้ว
ไม่มากก็น้อย เพราะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายดายกว่า ที่สำ�คัญ
คือ ไม่สุ่มเสี่ยงโดนตำ�รวจจับเหมือนการเข้าไปเล่นในบ่อนเถื่อนที่ลักลอบตั้ง
ภายในประเทศ
การพนันออนไลน์มชี อ่ งทางการเข้าถึง (Mode of Access) ทีห่ ลากหลาย
ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ทำ�งาน สถานศึกษา
ผ่านหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่น (Mobile Device)
เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต จากในอดีตต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
(Desktop Computer) เท่านั้น
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ขณะที่ในบางช่วงเวลา กลุ่มธุรกิจพนันก็ต้องปรับตัวให้ทันตามสมัยนิยม
ด้ ว ยการพึ่ ง พาอุ ป กรณ์ ที่ ข ายดี อย่างโทรทั ศ น์ แ บบโต้ ต อบ (Interactive
Television) หรือเครื่องเล่นเกมส์ (Gaming Consoles) อาศัยเป็นสื่อกลาง
ในการเล่นพนัน ทั้งลอตเตอรี่, บิงโก, โป๊กเกอร์ และคาสิโนออนไลน์ อีก
นัยหนึง่ เทา่ กับเป็นการขยายฐานผูเ้ ลน่ เข้าไปในกลุม่ คนทีช่ อบดูหนังและเลน่ เกมส์

รููปที่่� 8
ภาพบนซ้้าย: เว็็บไซต์์คาสิิโนออนไลน์์แห่่งหนึ่่�งของเมีียวดีีที่�มี
่ รูู
ี ปแบบการเล่่นแบบถ่่ายทอดสด
ที่�่มา: help.maesot888.com
สองภาพทางขวา: ตััวแทนรัับเล่่นพนัันผ่่านทางโทรศััพท์์ในคาสิิโนคิิงส์์โรมััน
ที่�่มา: www.youtube.com
สองภาพล่่างซ้้าย: การเข้้าเล่่นคาสิิโนออนไลน์์บนโทรศััพท์์มืือถืือ

คงต้องยอมรับ การปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับการเล่นพนันออนไลน์บน
มือถือได้อย่างดีนนั้ ได้ชว่ ยขยายกลุม่ ลูกค้าอย่างมหาศาล โดยอังกฤษ แคนาดา
และออสเตรเลียนับเป็นประเทศแรกๆ ที่เริ่มต้นได้เร็วในการสนองตอบความ
ต้องการของตลาดใหม่นี้ แต่ประสบปัญหาในระยะแรก เนื่องด้วยข้อจำ�กัด
ด้านกราฟิกของมือถือเองที่ทำ�ให้ไม่สามารถเล่นเกมบางชนิดได้ แต่ปัญหานี้
ก็ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในเวลาต่อมาจากคุณภาพของมือถือที่ดีขึ้น เช่น
ความละเอียดหน้าจอ, ความเร็วในการประมวลผล, การมีแป้นพิมพ์เสริม

AW.������ 010964.indd 36

1/9/2564 BE 22:19

37

ถอดรหััสคาสิิโนออนไลน์์

และพัฒนาระบบเพื่อรองรับแอปพลิเคชันต่างๆ หรือเมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของ
มือถือแบบสมาร์ทโฟนเต็มรูป
การที่ผู้ประกอบการพยายามพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกลุ่มคนเล่นพนัน
ที่ใช้มือถือ (ซึ่งจะว่าไปแล้วทั้งหน้าจอและแป้นพิมพ์ก็มีขนาดเล็ก) ช่วยผลักดัน
ให้ตลาดการพนันส่วนนี้มีมูลค่าสูงถึง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2010
โดยตลาดใหญ่สุดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าถึง 57% ของตลาดการพนัน
ผ่านมือถือในปีนั้น ส่วนใหญ่มาจากการเล่นพนันม้าแข่ง เช่นเดียวกับตลาด
ฮ่องกง ขณะที่ตลาดอังกฤษเป็นของคาสิโนกับพนันกีฬา ภาคธุรกิจการพนัน
ของหลายประเทศหันมาเดินหน้าทำ�ตลาดพนันผ่านมือถืออย่างจริงจัง9
หากพิจารณาจากแหล่งที่ใช้เล่นแล้ว อาจจำ�แนกได้เป็น (1) ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์หรือลงโปรแกรมก่อนเพื่อเล่น (Download-based Online Casino)
กับ (2) เล่นบนเว็บไซต์โดยตรง (Web-based Online Casino) ทว่าอาจ
ต้ อ งลงฟี เ จอร์ เ สริ ม เช่ น Flash, Java หรื อ ถ้ า ดู ที่ ลั ก ษณะการเล่ น ก็ มี
ทั้ง (1) แบบเล่นเกม (Virtual Casino Games) กับ (2) แบบเล่นจริง ซึ่ง
จะเล่นด้ วยตนเองหรือ เล่น ผ่า นดีลเลอร์ (Live Dealer Casino Games)
ก็ ย่ อมได้ อนึ่ ง ในหมู่ นั ก พนั น ชาวไทย ความนิ ย มน่ า จะอยู่ ที่ แ บบที่ (2)
ทั้งในสองประเด็น
ข้อสังเกตสำ�คัญคือ เคยมีงานวิจัยหลายชิ้นออกมายืนยันคล้ายกันว่า
ผู้เล่นที่ใช้มือถือในการเล่นพนันมักมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการพนันมากกว่าผู้ที่
เล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
สำ�หรับประเด็นเรื่อง วิธีการจ่ายเงิน (Payment Methods) แต่เดิม
นิยมใช้บัตรเครดิต (Credit Cards) หรือบัตรเดบิต (Debit Cards) กันอย่าง
9
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แพร่หลาย บัตรเครดิตยอดนิยมในหมู่นักเล่นก็คือ Visa และ MasterCard
ซึ่งผู้เล่นต้องใช้รหัสเฉพาะ หากต้องการนำ�ไปใช้เล่นพนันออนไลน์ เป็นการ
ตรวจสอบเพือ่ ยืนยันตัวตนของผูท้ จี่ ะใช้จา่ ยผา่ นบัตร แต่ดว้ ยติดขัดข้อกฎหมาย
ของหลายประเทศที่ไม่เอื้อให้ทำ�ได้ ผู้ประกอบการไม่น้อยจำ�ต้องตัดสินใจ
ยกเลิกการให้บริการในส่วนนี้ไป เปิดโอกาสให้การชำ�ระเงินในรูปแบบอื่นได้รับ
ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ลำ � ดั บ คื อ กระเป๋ า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-wallets/
Electronic Cash) ผูใ้ ห้บริการรายใหญ่ เชน่ MoneyBookers, Paysafe, Fire
Play, Neteller, Paypal ซึ่งระบบจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้ หลักแหล่งของเงิน
และข้อมูลการใช้จา่ ยเป็นประวัตเิ ก็บเอาไว้, การชำ�ระเงินผา่ นระบบคูปองเติมเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับผู้ที่ต้องการปกปิดตัวตนหรือทำ�ให้สืบหาต้นทางของ
เงินลำ�บาก เช่น Paypoint, UKash (ปัจจุบันถูกซื้อกิจการโดย Skrill) ในที่นี้
รวมถึงบัตรเครดิตแบบ Pre-paid ซึ่งยุ่งยากน้อยกว่า10
ปัจจุบัน วิธีการชำ�ระเงินเพื่อการพนันออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มถูกนำ�
มาใช้ กั น แพร่ ห ลายก็ คื อ การใช้ ส กุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล (Cryptocurrency) เช่ น
บิทคอยน์ (Bitcoin) ทีถ่ กู สร้างขึน้ มาในปี 2009 โดยใช้ระบบบล็อกเชน (Blockchain) เป็นพื้นฐานของระบบสกุลเงินดิจิตอล ไม่ผ่านระบบธนาคารกลาง
ข้อดีของการใช้จา่ ยผา่ นบิทคอยน์ นอกจากจะมีความรวดเร็วและช่วยปกปิดตัว
ตนของผู้เล่น และทำ�ให้ยากต่อการสืบหาต้นทางของเงินได้ดีกว่าแล้ว ยัง
สามารถช่วยลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆ ลงได้ คิดแล้วประหยัดมาก
เมื่อเทียบกับการชำ�ระเงินด้วยวิธีอื่น ประกอบกับหลายประเทศไม่สามารถใช้
10

I. Nelson Rose and Martin D. Owens, Op. cit, 209-213.
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ปััจจุุ บัั น วิิ ธีี ก ารชำำ� ระเงิิ น
เพื่่� อการพนัั น ออนไลน์์ อีี ก
รูู ป แบบหนึ่่� ง ที่่� เ ริ่่� มถูู ก นำำ�ม า
ใช้้กัน
ั แพร่่หลายก็็คืือ การใช้้
สกุุ ล เงิิ น ดิิ จิิ ทัั ล (Cryptocurrency) เช่่น บิิทคอยน์์
(Bitcoin)
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บัตรเครดิตเพือ่ เลน่ พนันทางอินเทอร์เน็ตได้ เนือ่ งจากเผชิญปัญหาด้านกฎหมาย
ตัวอย่างที่น่าสนใจคือสหรัฐอเมริกา สกุลเงินดิจิทัลจึงสอดรับกับกิจกรรมอย่าง
การพนันออนไลน์ในห้วงหลังเป็นอันมาก11
ในอเมริกาชว่ งทีก่ ารพนันออนไลน์เฟือ่ งฟูระยะแรกๆ นัน้ ต้องใช้บตั รเครดิต
ในการเล่น แต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายเอาจริงเอาจัง การพนันออนไลน์กลับสร้าง
ปัญหาให้แก่สถาบันการเงินรายใหญ่ บัตรเครดิตอย่าง Visa, Mastercard
และธนาคารที่มีชื่อเสียง เช่น Citibank, Bank of America, Well Fargo
เริ่มปฏิเสธการให้บริการเพื่อการนี้ ตลอดจนธนาคารต่างประเทศ เช่น HSBC,
Capital One โอกาสจึงตกเป็นของ PayPal, Neteller ที่เหมือนเข้ามา
รับชว่ งตอ่ ข้างฝ่ายธุรกิจรับพนันเองก็พยายามหลีกเลีย่ งมิให้ผเู้ ลน่ ใช้บตั รเครดิต
โดยให้เปิดบัญชีที่เชื่อถือได้เพื่อนำ�เงินเข้า-ออกแทน เหตุสำ�คัญเนื่องจาก
มีคำ�พิพากษาในเชิงไม่สนับสนุนการพนันออนไลน์ทยอยออกมาอยู่เรื่อยๆ
คดีในทางแพ่ง เช่น Cheyenne Sales v. Western Union (1998) โจทก์
ในฐานะบริ ษั ท ทำ � ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น อยู่ ที่ จ าไมกาฟ้ อ งบริ ษั ท
เวสเทิร์นยูเนี่ยนว่าทำ�ไม่ถูกที่ยกเลิกการให้บริการโอนเงินให้กับบริษัท ซึ่งศาล
ยกฟ้ อ งโดยเห็ น ว่ า ธุ ร กรรมบางอย่างของโจทก์ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น การพนั น ที่ ผิ ด
กฎหมาย, Providian National Bank v. Haines (1998) จำ�เลยติดหนี้
บัตรเครดิตรวม 70,000 เหรียญ จากการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้บัตร
จำ�นวนถึง 12 ใบ ยกข้อต่อสู้ในศาลว่าหนี้สินจากการเล่นพนันไม่สามารถ
บังคับเรียกร้องเอาได้ เพราะเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย12 ศาลรับฟังจนชนะคดี ไม่ตอ้ ง
Sue Schneider, I-Gaming and Virtual Currency, Gaming Law Review and
Economics, 17(9), 2013, 617-618.
12
Paul Hugel and Joseph Kelly, The Internet, Gaming, RICO and Credit
Cards, Gaming Law Review, 4(2), 2000, 138.
11
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จ่ายเงินคืนให้แก่บริษัทบัตรเครดิต13 และยากลำ�บากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อกฎหมาย
UIGEA (The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act)
มีผลใช้บังคับในปี 2006 ทำ�ให้กลุ่มธุรกิจภาคการเงินต้องระมัดระวังตัวเป็น
อย่างมาก และคอ่ นข้างสุม่ เสีย่ งสูง หากยังมีส่วนข้องเกีย่ วกับการพนันออนไลน์
อยู่ (รายละเอียดเกีย่ วกับประเด็นนี้อยู่ในบทที่ 11)

John Warren Kindt and Stephen W. Joytt, Internet Gambling and the
Destabilization of National and International Economies: Time for a Comprehensive Ban on Gambling Over the World Wide Web, Denver University
Law Review, 80(1), 2002, 148.
13
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4
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ข้อได้เปรียบของคาสิโนออนไลน์มหี ลายเรือ่ ง ไม่วา่ ในเรือ่ งความสบายของ
การเดินทาง เช่น ไม่ต้องขับรถไกล, ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, คนพิการ
ทางกายก็สามารถเข้าเล่นได้ ความสะดวกในการเล่น เช่น เล่นที่ไหนเมื่อไหร่
ก็ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง, ให้เลน่ ในอัตราวงเงินทีต่ าํ่ กวา่ แบบเดิม, เวลาแตล่ ะรอบ
เร็วกว่าคาสิโนปกติมาก, ไม่เหม็นบุหรี่, ทำ�อย่างอื่นพร้อมกันไปด้วย (เลี้ยงลูก,
ทำ�งานบ้าน) สร้างความวิตกขึน้ กับอุตสาหกรรมคาสิโนดัง้ เดิมว่าคาสิโนออนไลน์
จะมาแย่งลูกค้าในตลาดของตนหรือไม่
งานวิจยั หลายชิน้ ในบริบทของสหรัฐอเมริกายืนยันทำ�นองเดียวกันวา่ คาสิโน
ออนไลน์กับคาสิโนแบบมีตำ�แหน่งที่ตั้งเป็นคนละตลาด ลูกค้าคนละกลุ่มกัน
คาสิโนออนไลน์จึงเป็นการเปิดตลาดใหม่ ไม่ถือว่าเป็นการกินส่วนแบ่งตลาด
ของตัวเอง (Cannibalization) แต่อย่างใด
เมื่อเป็นดังนี้ กลุ่มธุรกิจคาสิโนออนไลน์จึงต้องใช้กลวิธีส่งเสริมการตลาด
ที่หลากหลาย เพื่อหวังดึงกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาจากฐานของคาสิโน
แบบเก่า แยกพิจารณาเป็นเรื่องๆ ได้แก่
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หนึ่่�ง การพัั ฒนาซอฟต์์แวร์์

งานวิจัยของ Tristan Barnett (2012) ระบุว่าการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ดี
จะช่วยสร้างกำ�ไรให้กับโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้ ซอฟต์แวร์หลักซึ่งเป็นที่นิยม เช่น
Boss Media (มี 4 เกม) PlayTech (2 เกม) Cryptologic (4 เกม) Microgaming (2 เกม) Gamesys (1 เกม) การที่ซอฟต์แวร์เหล่านี้บรรจุเกม
หลายชนิด ซึ่งรายละเอียดการเล่นไม่เหมือนกัน กระตุ้นให้ผู้เล่นต้องมีบัญชี
กับผู้ให้บริการหลายรายเพื่อที่จะได้มีตัวเลือกการเล่นมากขึ้น14
รวมทั้งการใช้เสียงก็นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำ�คัญเช่นกัน เพราะช่วย
สร้างบรรยากาศและเร่งเร้าผู้เล่นในแต่ละช่วงจังหวะของเกมได้เป็นอย่างดี
สอง การพัั ฒนาฮาร์์ดแวร์์

อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในระยะหลังคือ วีอาร์ (Virtual
Reality: VR) ที่ช่วยเติมเต็มให้ความบันเทิงต่างๆ สมจริงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การรับชมภาพยนตร์หรือการเล่นเกมส์ โดยผสมผสานเทคโนโลยีสามมิติ (3D)
เข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมการพนันเองก็พยายามนำ�เอา VR มาทดลองในตลาด
การพนันออนไลน์ดว้ ย โดยรายแรกคือ SlotsMillion ซึง่ ทำ�ให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ประหนึง่
กำ�ลังเข้าไปอยู่ในคาสิโนจริงๆ ขณะที่ NetENT ก็ปล่อยสล็อตแมชชีนแบบ
เสมือนจริงตามมา รวมถึง Gambit Gaming ข้อมูลในปี 2016 ประเมินว่า
มีมูลค่าตลาดทั่วโลกอยู่ที่ราว 58.5 ล้านเหรียญฯ โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
เพราะ VR เข้ามาชดเชยความรูส้ กึ โดดเดีย่ วในการเล่นของคาสิโนออนไลน์ปกติ
ที่เหมือนเล่นอยู่ตามลำ�พัง เพิ่มความสนุก และช่วยให้ดูสมจริง15
Tristan Barnett, Automating Online Video Poker for Profit, Gaming Law
Review and Economics, 16(1-2), 2012, 15-20.
15
Sally M. Gainsbury and Alex Blaszczynski, Virtual Reality Gambling: Public
Policy Implications for Regulation and Challenges for Consumer Protection,
Gaming Law Review, 21(4), 2017, 314-322.

14
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รููปที่่� 9 สื่่�อโฆษณาเปิิดตััวการนำำ�เทคโนโลยีี VR มาใช้้เป็็นครั้้�งแรกในแวดวงคาสิิโนออนไลน์์
ที่�่มา: www.gamblerspick.com

สาม การพัั ฒนาเว็็บไซต์์

ผูป้ ระกอบการต้องใส่ใจและคำ�นึงถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้มาก งานวิจยั
ของ Brett L. Abarbanel (2013) พบว่าการออกแบบมีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค ต้องคำ�นึงถึงปัจจัยด้านตา่ งๆ ได้แก่ สร้างบรรยากาศการเล่น ความ
น่าเชื่อถือทางการเงิน คุณค่าของการพนัน ตัวอย่างรูปธรรมที่ทำ�ให้ผู้เล่น
รู้สึกมั่นใจต่อเว็บไซต์ เช่น ผู้ประกอบการให้บริการถาม-ตอบปัญหาแก่ผู้เล่น
แบบ 24/7 (ตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วันในสัปดาห์) ให้มีเซคชั่น Q&A (ถามตอบ) ระบุคำ�ถามที่ถูกถามบ่อยๆ16

Brett L. Abarbanel, Mapping the Online Gambling e-Servicescape: A
Conceptual Model, UNLV Gaming Research & Review Journal, 17(2), 2013,
27-44.
16
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ในแง่การออกแบบก็ต้องคำ�นึงถึงลักษณะของผู้เล่นที่มีความแตกต่างกัน
ออกไป เช่น ผู้เล่นที่ไม่ชอบเทคโนโลยีมากนักมักไม่นิยมเว็บไซต์ที่ใช้งานยาก
หรื อ ต้ อ งลงโปรแกรมเสริ ม หากผู้ เ ล่ น พอใจจะมี ก ารบอกต่ อ ซึ่ ง ช่ ว ยทำ � ให้
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ประกอบการดีขึ้น ส่วนเว็บไซต์ที่ต้องการฐาน
ลูกค้าผู้หญิงอาจออกแบบโดยเลือกสีสันโทนสดใสอย่างสีชมพู ตัวอย่างเช่น
Paddy Power’s Bingo ซึ่งก็มีเนื้อหาอื่นปะปน ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับการพนัน
เช่น คำ�ทำ�นายดวงชะตา บ้างก็อาจนำ�รูปภาพผู้ชายเปลือยอกมาใช้ประกอบ
หากเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าผู้ชายอาจต้องทำ�ออกมาให้สื่อถึง
อำ�นาจ หรือมีภาพผู้หญิงเซ็กซี่บรรจุในเว็บไซต์17

รููปที่�่ 10 โฆษณาแอปพลิิเคชัันทางโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ของ Paddy Power’s Bingo
ที่�่มา: bingoapps.co.uk

17

Sally Gainsbury, Op. cit., 65.
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รููปที่่� 11 หน้้าแรกบนเว็็บไซต์์คาสิิโนออนไลน์์แห่่งหนึ่่�งที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศกืือราเซา
ที่�่มา: casinowhizz.com

ยิ่งไปกว่านั้น Sudhir H. Kale (2006) เสนอว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี
ต้องละเอียดออ่ นด้วยการนำ�เอามุมมองทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณาด้วย เช่น
ในสังคมทีย่ ดึ มัน่ ในปัจเจกชนนิยม เว็บไซต์ตอ้ งเน้นความเป็นส่วนตัว ในสังคม
ที่ยอมรับความไม่เท่าเทียม ต้องทำ�ให้กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มรู้สึกได้รับการปฏิบัติ
อย่างดีกว่าคนทั่วไป ในสังคมที่วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ก็ต้องเน้นยกย่องเอาใจ
ผู้ชนะ ตอกยํ้าความยิ่งใหญ่ของเพศชาย18
สี่่� การพัั ฒนาสื่่�อโฆษณา

งานวิจยั บางชิน้ ชีช้ ดั วา่ การโฆษณามีผลระยะยาวตอ่ พฤติกรรมการเลน่ พนัน
ความถีใ่ นการรับชมกีฬาทำ�ให้มโี อกาสได้เห็นโฆษณา และส่งผลให้ลองเล่นพนัน
ตามมา หลายบริษัทจึงนิยมใช้อดีตนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อ
เรียกลูกค้ารายใหม่
Sudhir H. Kale, Designing Culturally Compatible Internet Gaming Sites, UNLV
Gaming Research & Review Journal, 10(1), 2006, 41-50.

18
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ช่่องทางหลัักในทุุกวัันนี้้� ไม่่พ้้น
ก า ร ใ ช้้ สื่่� อ สัั ง ค ม อ อ น ไ ล น์์ ใ น
การโฆษณาธุุ ร กิิ จ พนัั น ของตน
ผลวิิ จัั ย ชิ้้� น หนึ่่� ง ที่่� ศึึ กษาหลาย
ประเทศพบว่่ า ผู้้�ประกอบการ
เลืือกใช้้ Facebook กัับ Twitter
เป็็นช่่องทางประชาสััมพัันธ์์หลััก
รองลงมาคืือ YouTube
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ช่องทางหลักในทุกวันนี้ไม่พ้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาธุรกิจ
พนันของตน ผลวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาหลายประเทศพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้
Facebook กั บ Twitter เป็ น ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก รองลงมาคื อ
YouTube (ซึ่งคิดแล้วยังน้อยกว่า 1 ใน 3)19
นอกจากนีย้ งั พบวิธที างการตลาดใหมๆ่ ทีถ่ กู นำ�มาใช้ในระยะหลัง อาทิเช่น
888Sports มี Free Bet Hunt ที่ให้ผู้เล่นตามหาบัตรเล่นการพนันฟรีได้จาก
สถานทีจ่ ริงบริเวณรอบสนามกีฬา คล้ายกับเกมมือถือยอดนิยมอย่าง Pokemon
Go หรือ Betfair ผูเ้ ลน่ สามารถเลน่ โดยใช้อปุ กรณ์เสริมคือ Google Glass ได้
คาสิโนของชาวพืน้ เมือง Black Oak Tribal Casino นำ�เอาเกม Candy Crush
มาทำ�โปรโมชั่นเรียกลูกค้า และ Cloud Computing อาจเป็นอีกเทคโนโลยี
ที่ถูกนำ�มาประยุกต์ใช้เข้ากับการพนันออนไลน์ในอนาคต

Sally M. Gainsbury, Paul Delfabbro, Daniel L. King and Nerilee Hing, An
Exploratory Study of Gambling Operators’ Use of Social Media and the
Latent Messages Conveyed, Journal of Gambling Studies, 32(1), 2016, 125-141.
19
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ถอดรหััส
คาสิิโนออนไลน์์

5
ความรัับผิิดชอบ
(ต่่อสัังคม)
เชิิงการพนััน
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ในประเทศที่ธุรกิจการพนันผ่านการรับรองโดยกฎหมาย คำ�ว่าความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมถื อ ว่ า มี ค วามสำ � คั ญ มาก ภาษาอั ง กฤษใช้ คำ � ว่ า
Responsible Gambling เนื่องจากตระหนักดีถึงผลด้านร้ายที่มีของการ
พนัน ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายหรือความประสงค์
ของผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบการต้องมีหน้าที่ดังกล่าวอย่างปฏิเสธมิได้
ธุรกิจการพนันบางส่วนจึงมีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการสร้างระบบที่ช่วยลดปัญหาจากการพนันที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เล่น
ซึ่งทำ�ได้หลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้เล่นไปจนถึงการแสดงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เล่นเห็นได้เด่นชัด เช่น ระบบบัญชี,
ตัวเลขการสูญเงิน, การมีระบบให้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะจำ�กัดการเล่นของตน
ได้สะดวก ทั้งในส่วนของเวลาและวงเงิน, วางระบบที่ช่วยไม่ให้ผู้เล่นเล่นพนัน
เร็วเกินไป (Time Delay), แจ้งเตือนเวลาที่ใช้กับยอดเงินที่เสียไปให้ผู้เล่นได้
ทราบ, มีระบบหยุดเพื่อให้ผู้เล่นมีเวลาคิดหรือพัก, มีข้อมูลกติกาเกมให้ผู้เล่น
ศึกษา เช่น ความเป็นไปได้ในการชนะ, มีโหมดให้ผู้เล่นฝึกฝนก่อน, มีระบบ
ให้ ผู้ เ ล่ น ทดสอบตนเอง (Self-test) เพื่ อ ให้ ท ราบหากเริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณว่ า
อาจมีปญั หาจากการพนันตามมา, มีระบบกันตัวเองของผูเ้ ล่น (Self-exclusion)
ที่ ผู้ เ ล่ น เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ซึ่ ง ต้ อ งกำ � หนดให้ กั น ตั ว เองออกห่ า งจากการพนั น
อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป โดยผู้เล่นต้องไม่ได้รับการติดต่อใดๆ ในระหว่างนั้น,
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มี ร ะบบหยุ ด เล่ น พั ก ชั่ ว คราว (Brief Temporary Breaks) เช่ น หยุ ด เล่ น
ในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน แม้กระทั่งจะเลือกหยุดในบางวันก็ย่อมได้
เช่น หยุดตามวันที่ได้รับเงินเดือนหรือวันที่ได้รับเงินสวัสดิการหรือวันที่มีการ
แข่งขันกีฬารายการใหญ่, มีระบบช่วยเหลือแนะนำ�ผู้เล่น เช่น การแนะนำ�
ด้านการบำ�บัดรักษา, จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับปัญหาติดการ
พนัน, มีระบบตรวจสอบบัญชีว่าเป็นของผู้เล่นจริงหรือไม่, ผู้ประกอบการต้อง
ไม่สนับสนุนการพนันแบบสินเชื่อ รวมถึงจำ�กัดจำ�นวนบัตรเครดิตและบัญชี
ธนาคารที่ให้ใช้, มีระบบถ่วงเวลาในการเล่นซํ้าของผู้ที่ได้รับเงินรางวัล (Delay
on Winning), แสดงหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนและมีลิงค์ของหน่วยงาน
ที่ให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือผู้มีปัญหาติดการพนันให้เห็นแบบชัดเจน, มีระบบ
ให้ผู้เล่นสามารถจำ�กัดวงเงินและเวลาในการเล่นของตน

รููปที่่� 12 มาตรการความรัับผิิดชอบเชิิงการพนัันที่่�ปรากฏในลัักษณะต่่างๆ

แต่ถึงกระนั้น ผลสำ�รวจของผู้เล่นพนันออนไลน์จำ�นวน 10,865 คน จาก
96 ประเทศ พบว่า 63% ต้องการให้ผู้ประกอบการมีมาตรการรับผิดชอบ
ต่อผู้เล่น ทว่าข้างฝ่ายผู้ประกอบการกลับยังไม่สนองตอบเท่าที่ควร ผลการ
ศึกษาโดยรวมที่ออกมาก็มักเป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้ เป็นต้นว่าเว็บไซต์
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พนันออนไลน์ในอังกฤษมากถึง 97% ไม่ได้มีระบบกันตัวเองออกของผู้เล่น20
และเกือบ 50% ไม่ปรากฏคำ�เตือนเรือ่ งอายุ (ผลวิจยั ณ ปี 2004)21 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับงานของ Yasser Khazaal และคณะ (2013) ที่มุ่งศึกษาถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ของเว็บไซต์การพนันโดยเฉพาะ
ชี้ให้เห็นว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีระบบป้องกันน้อยมาก เช่นไม่มีระบุคำ�แนะนำ�
(Tips), ไม่มีตัวช่วย (Help-line) หากผู้เล่นประสบปัญหาจากการพนัน โดย
พิจารณาจากเว็บไซต์โป๊กเกอร์ 20 เว็บไซต์แรกทั้งในภาษาฝรั่งเศสกับอังกฤษ
ที่ปรากฏใน Google กับ Yahoo โดยใช้คำ�สำ�คัญ 2 คำ�ในการค้น รวมแล้ว
160 เว็บไซต์ คัดเหลือ 74 เว็บไซต์ จากนั้นจึงนำ�ข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
ในเชิงปริมาณ ข้อค้นพบเด่นๆ คือ 71.6% ต้องสร้างบัญชีก่อนถึงจะเข้าเล่นได้,
54% ไม่ระบุตำ�แหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ให้ชัดเจน เท่าที่ระบุโดยมากเป็นประเทศ
หมู่เกาะ, 68.9% ไม่มีระบบรองรับให้ผู้เล่นประเมินตนเองว่าติดการพนัน ผล
คะแนน (ความรับผิดชอบต่อสังคม) ในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่า และพูดได้ว่า
เว็บพนันออนไลน์ในภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาฝรั่งเศส22
รูปธรรมหนึ่งที่ข้างฟากอุตสาหกรรมการพนันแสดงให้เห็นความผิดชอบ
ต่อสังคมของตน พยายามสร้างกลไกกำ�กับดูแลกันเองโดยสร้างมาตรการ
ระดับโลกคือ eCOGRA ขึ้น (คล้ายๆ ISO ที่เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กัน
มากในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป) จากชื่อเต็ม eCommerce Online Gaming
Regulation and Assurance องค์กรรับรองมาตรฐานด้านการพนันออนไลน์
ของอังกฤษ ซึ่งออกใบรับรองมาตรฐานให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
Sally Gainsbury, Op. cit., 104.
Michael Smeaton and Mark Griffiths, Internet Gambling and Social Responsibility: An Exploratory Study, CyberPsychology and Behaviour, 7(1), 2004,
49-57.
22
Yasser Khazaal, Anne Chatton, Audrey Bouvard, Hiba Khiari, Sophia Achab
and Daniele Zullino, Internet Poker Websites and Pathological Gambling
Prevention Policy, Journal of Gambling Studies, 29(1), 2013, 51–59.
20
21
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Responsible Gambling
เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากในประเทศ
ที่่� ก ฎ หม า ย รัั บ ร อ ง ใ ห้้ มีี ก า ร
พ นัั น เ พ ร า ะ ต ร ะ หนัั ก ดีี ถึึ ง
ผลกระทบทางลบจากการ
พนัั น ผู้้�ประกอบการต้้ อ งมีี
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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การพนันออนไลน์ไปแล้วกว่า 100 ราย ทั้งในส่วนผู้ประกอบการและผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ เช่น 32Red, BBIN, bwin.party, bet-at-home, Betsson,
Betway, Casino Rewards, Gamesys Live Dealer, Microgaming, 888,
NetEnt ซึ่งต้องยอมรับความจริงที่ว่ายังคงเป็นจำ�นวนอันน้อยนิดมากเมื่อเทียบ
กับปริมาณเว็บไซต์การพนันทั้งหมดที่มีมากมหาศาลในปัจจุบัน

รููปที่�่ 13 สััญลัักษณ์์แสดงว่่าได้้ผ่่านการรัับรองมาตรฐานโดย eCOGRA
ที่�่มา: www.ecogra.org

ตัวอย่างมาตรฐานของทาง eCOGRA เช่น
• มีกลไกตรวจสอบมิให้ผู้ซึ่งอายุตํ่ากว่า 18 ปีสามารถเข้าเล่นได้
• มีระบบกันตัวเองออกของผู้เล่น กำ�หนดระยะเวลาขั้นตํ่าอย่างน้อย
6 เดือน โดยที่ระหว่างนี้ผู้เล่นต้องไม่ได้รับข้อเสนอใดๆ จากเว็บไซต์การพนัน
• มีลงิ ค์ไปยังหน้าเพจทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองผูเ้ ล่น และสร้างความ
รับผิดชอบต่อการพนัน ซึ่งให้ผู้เล่นทดลองทำ�แบบประเมินตัวเองอย่างง่ายๆ ว่า
ตนมีความเสี่ยงต่อการติดพนันมากน้อยเพียงใด และให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ
• มีระบบที่ให้ผู้เล่นจำ�กัดวงเงินใช้จ่ายในการเล่นของตน ไม่ว่ารายวัน
รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
• มีนาฬิกาแสดงเวลาขึ้นบนหน้าจออยู่ตลอดเวลา
• มีอัตราต่อรองแสดงให้เห็นโดยเด่นชัด
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มาตรการ
การคุ้้�มครองผู้้�เล่่น
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เมื่อเอ่ยถึงมาตรการในการคุ้มครองผู้เล่นการพนัน (Player Protection)
แล้วนั้น แน่นอนว่าย่อมมีมากมายหลายวิธี ในบทนี้ขอหยิบเอามาตรการ
คุ้มครองผู้เล่น 3 เรื่องที่เห็นว่าสำ�คัญ ได้แก่ การจำ�กัดอายุผู้เล่น, การจำ�กัด
เวลาและวงเงินที่เล่น และระบบกันตัวเองมาอธิบาย
การจำำ�กััดอายุุผู้�เ้ ล่่น (Age Verification)

มาตรการจำ�กัดอายุผู้เล่นการพนันถือเป็นเรื่องใหญ่ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้บริการต้องมีหน้าทีป่ อ้ งกันไมใ่ ห้ผมู้ อี ายุตาํ่ กว่าเกณฑ์สามารถเข้าเล่นได้ โดย
ทัว่ ไปอายุของผูท้ มี่ สี ทิ ธิเข้าเลน่ พนันออนไลน์ได้ตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
อยู่ที่ 18 ปีขึ้นไป แต่หลายประเทศก็กำ�หนดสูงกว่านั้น เช่น รัฐส่วนใหญ่ของ
อเมริกา อาทิ โคโลราโด เดลาแวร์ เนวาดา นิวเจอร์ซยี ์ กำ�หนดเอาไว้ที่ 21 ปี
หลายเว็บไซต์การพนันกำ�หนดให้ต้องลงทะเบียน โดยต้องส่งหลักฐาน
ยืนยันตัวตนเข้าไปให้ตรวจสอบก่อน เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน บัตร
ประกันสังคม หนังสือเดินทาง จึงจะสร้างบัญชีให้กับผู้เล่น ซึ่งหากหละหลวม
หรือละเลยปล่อยให้ผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเล่นก็อาจจะต้องถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นทางกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ ทว่าในทางความเป็นจริงแล้วก็ยากป้องกัน ดังที่ครั้งหนึ่งสามองค์กร
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ของอังกฤษคือ NCH (National Children’s Home), GamCare23 และ
CitizenCard ตรวจสอบพบเว็บไซต์ถึง 30 แห่งที่เด็กอายุ 16 ปีซึ่งมีบัตรเดบิต
ลักลอบเข้าไปได้ จากทั้งหมด 37 เว็บไซต์ที่ถูกสำ�รวจ24
การจำำ�กััดเวลาและวงเงิินที่่�เล่่น (Time and Money Limit)

การทีเ่ ว็บไซต์มรี ะบบจำ�กัดเวลาและวงเงินทีผ่ เู้ ลน่ ตัง้ ใจจะใช้ในการเลน่ พนัน
แต่ละครั้งช่วยให้ผู้เล่นสามารถควบคุมพฤติกรรมการเล่นของตนเองได้ไม่มาก
ก็น้อย ขณะเล่นอาจมีการส่งข้อความแจ้งเตือน (Pop-up Message) ไปยัง
หน้าจอผู้ใช้งานอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้หมดเวลาหรือจวนเต็ม
วงเงินที่กำ�หนดไว้แต่แรก เพื่อให้ผู้เล่นระมัดระวังการเล่นของตนได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเว็บไซต์พนันออนไลน์ชนั้ นำ�ทีม่ มี าตรการดังกล่าว เช่น Sportsbet
.com ให้ผู้เล่นตั้งจำ�กัดการเล่นได้หลายแบบ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในระยะเวลา 60 วัน หรือ Betfair ให้ผู้เล่นสามารถกำ�หนดวงเงินได้โดยจะ
เปลี่ยนแปลงวงเงินได้หลังจากผ่านพ้น 7 วันไปแล้วเท่านั้น
ผลการวิจัยของ Michael Auer กับ Mark D. Griffiths เมื่อปี 2013
สำ�รวจผูเ้ ลน่ การพนันผา่ นเว็บไซต์ Win2day มากกว่า 100,000 คน แต่เจาะจง
ศึกษาเฉพาะผู้สมัครใจจำ�กัดเวลาและวงเงิน จำ�นวน 5,000 ราย โดยติดตาม
ผลเป็นเวลานาน 3 เดือน เพื่อดูว่าการทำ�เช่นนี้ส่งผลดีต่อการเล่นพนันและ
ลดปัญหาการพนันได้หรือไม่ ผลลัพธ์ในการจำ�กัดเวลาคือ ผู้เล่นมีการใช้เงิน
ลดลง โดยเฉพาะผู้เล่นการพนันประเภทโป๊กเกอร์มีการใช้เงินลดลงอย่าง
23
หน่่วยงานกลางที่่�รััฐบาลอัังกฤษจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่� อให้้ทำำ�งานช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับปััญหาจากการพนััน
(Central Agency for Responsible Gambling) และรณรงค์์ในเรื่่�องสำำ�นึึกการเล่่นการพนััน
ด้้วยความรัับผิิดชอบ (Play Responsibly)
24
อ้้างใน Robert T. Wood and Robert J. Williams, “Internet Gambling: Past, Present,
and Future,” in Garry Smith, David C. Hodgins and Robert J. Williams, Research
and Measurement Issues in Gambling Studies, (Burlington: Elsevier, 2007), 503.
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เห็นได้ชัด ส่วนการจำ�กัดวงเงินนั้น ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการพนัน
ของผู้เล่นคาสิโนออนไลน์และลอตเตอรี่มากที่สุด25
ระบบกัันตััวเอง (Self-exclusion)

ระบบการกันตัวเองออกของผูเ้ ลน่ แรกเริม่ เดิมทีเคยเป็นมาตรการทีถ่ กู นำ�มา
ใช้ในคาสิโนจริงมาก่อน ซึ่งออกแบบมาเพื่อไม่ให้คนบางกลุ่มเข้าถึงสถานที่เล่น
การพนัน โดยทั่วไปการใช้ระบบกันตัวเองออกคือการยอมให้บุคคลที่มีปัญหา
ในการควบคุมตนเองจากการติดพนันหลีกเลีย่ งนำ�พาตัวเองออกมาได้ดว้ ยความ
สมัครใจเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องนานพอสมควร
การศึกษาของ Hayer และ Meyer ในปี 2011 พบว่า 27% ของนักพนัน
กลุ่มเป้าหมาย 259 รายของเว็บไซต์ European International Gambling
เคยใช้ระบบกันตัวเองมาก่อน การหยุดเข้าถึงเว็บไซต์การพนันแม้เป็นการ
ชั่วคราว แต่ก็ส่งผลทางจิตใจต่อผู้เล่น รวมถึงมีส่วนช่วยลดปัญหาของการ
ติดพนันลงได้26
อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้กลับไม่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นเท่าที่ควร จาก
การสอบถามผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กับเว็บไซต์ Svenska Spel ของสวีเดน
1,000 กว่าราย มีผู้ใช้ระบบนี้เพียงแค่ร้อยละ 5 หรืออย่างในออสเตรเลีย
Sportsbet ที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 750,000 ราย เป็นผู้เล่นประจำ�ราว 200,000
ราย แต่กลับมีผู้ใช้ระบบการกันตัวเองเพียง 900 รายเท่านั้น27

Michael Auer and Mark D. Griffiths, Voluntary Limit Setting and Player Choice
in Most Intense Online Gamblers: An Empirical Study of Gambling Behaviour,
Journal of Gambling Studies, 29(4), 2013, 647–660.
26
อ้้างใน Sally Gainsbury, Op. cit., 111.
27
� งเดีียวกััน.
อ้้างใน เรื่่อ
25
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มาตรการการคุ้้�มครองผู้้� เ ล่่ น
ไม่่ สู้้�ดีี ต่่ อ ผู้้�ประกอบการนัั ก
เพราะในทางธุุ รกิิ จมัั กมองว่่ า
หากดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เป็็นการ
ตรวจสอบผู้้� เ ล่่ น มากเกิิ น ไป
ก ลุ่่�ม ผู้้� เ ล่่ น ข อ ง ต น ก็็ ย่่ อ ม
ล ด ล ง ก ฎ หม า ย จึึ ง มีี ส่่ ว น
อย่่างมากที่จ
่� ะเข้้ามาวางเกณฑ์์
มาตรฐานขั้้� น ต่ำำ�� ที่่� ธุุ ร กิิ จ พนัั น
ออนไลน์์แต่่ละแห่่งพึึงมีี
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รููปที่�่ 14 ฟัังก์์ชั่่�นต่่างๆ ที่่�ผู้้�เล่่นสามารถใช้้ควบคุุมตััวเองที่่�มีีอยู่่�ในเว็็บไซต์์พนัันแห่่งหนึ่่�ง
ที่�่มา: www.asiaonlinecasinos.com

ปัญหานา่ กังวลของหลายมาตรการข้างต้นก็คอื ขาดฐานข้อมูลกลาง ยังไมม่ ี
ความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ ในการเชื่อมโยงแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
เช่น เมื่อผู้เล่นจำ�กัดการเล่นของตัวเอง แต่วงเงินหรือเวลาที่ตนกำ�หนดกำ�ลัง
จะเกิน หรือใช้ระบบกันตัวเองออกมาจากเว็บไซต์แห่งนั้นแล้ว ก็มักเปลี่ยนไป
พนันบนเว็บไซต์แห่งอื่นแทน ทำ�ให้ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้ผู้เล่น
เหล่านี้เข้ามาเล่นได้อีก
พูดตามจริง มาตรการเหลา่ นีด้ เู หมือนจะไม่สูด้ ตี อ่ ผูป้ ระกอบการนัก เพราะ
ในมุมมองทางธุรกิจมักมองว่าหากดำ�เนินการใดๆ ที่เป็นการตรวจสอบผู้เล่น
มากเกินไป กลุ่มผู้เล่นของตนก็ย่อมลดลงไปโดยปริยาย เพราะหันไปเล่นกับ
ผู้ให้บริการรายอื่น ฉะนั้น กฎหมายจึงมีส่วนอย่างมากที่จะเข้ามาวางเกณฑ์
มาตรฐานขั้นตํ่าที่ธุรกิจพนันออนไลน์แต่ละแห่งพึงมี อย่างน้อยๆ ก็เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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7
ใคร
คืือนัักพนััน
ออนไลน์์?
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จากการสำ � รวจงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นั ก พนั น ออนไลน์ (Online
Gamblers) สามารถแยกพิจารณาคุณลักษณะของกลุม่ คนเลน่ ออกได้อย่างน้อย
3 ด้านคือ เพศ อายุ และสถานภาพทางสังคม ซึง่ งานวิจยั จำ�นวนมากชีช้ ดั ไป
ในแนวทางเดียวกันวา่ ส่วนใหญเ่ ป็นเพศชาย อายุนอ้ ย ฐานะดี และมีการศึกษา
โดยเฉพาะเมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นการพนันแบบเก่าด้วยแล้ว

รููปที่�่ 15 อิินโฟกราฟิิกแสดงให้้เห็็นความชื่่�นชอบในชนิิดการพนัันออนไลน์์
ที่�่แตกต่่างระหว่่างหญิิงและชาย
ที่�ม
่ า: www.888.com
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เพศ

หากจะกล่าวว่าการพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมของผู้ชายก็คงไม่ผิดนัก
ข้อมูลทั้งจากรายงานวิจัยและผลสำ�รวจจำ�นวนมากยืนยันเช่นนี้ เป็นข้อสรุป
ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายได้ กั บ ทุ ก ประเทศ เช่ น คณะกรรมการการพนั น ของอั ง กฤษ
(Gambling Commission) สรุปในรายงานที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อปี 2007
ปีเดียวกับที่หน่วยถูกจัดตั้งขึ้น ในสหราชอาณาจักร ผู้ชายมีจำ�นวนมากกว่า
ผู้หญิงถึงสองเท่าในบรรดากลุ่มคนเล่นการพนันออนไลน์28 ในสหรัฐอเมริกา
พบมากถึงร้อยละ 68 ที่เป็นผู้ชาย จากการสำ�รวจทางอินเทอร์เน็ตในปี 2006
โดยสมาคมการพนั น อเมริ กั น (The American Gaming Association:
AGA)29 ไม่ต่างกับอีกหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา
ทว่าคุณสมบัติเด่นของการพนันออนไลน์ก็ได้ช่วยเพิ่มความสนใจในหมู่
ผู้หญิง และดึงให้ผู้หญิงเข้ามาเล่นพนันผ่านช่องทางนี้กันมากขึ้น เนื่องจาก
ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยมากกว่า ความไร้ตัวตน ไม่ต้องเล่นต่อหน้าบุคคลอื่น
เหมือนในสถานคาสิโนปกติซึ่งสร้างความอึดอัดให้กับผู้หญิงเป็นอย่างมาก
การพนั น รู ป แบบนี้ ช่ ว ยให้ ผู้ ห ญิ ง สนุ ก สนานกั บ เกมต่ า งๆ ยิ่ ง กว่ า เดิ ม
ผู้ ป ระกอบการหลายรายเห็ น โอกาสตรงนี้ จึ ง มุ่ ง เป้ า ไปที่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ห ญิ ง
โดยเฉพาะ เช่น www.ladycasino.com, www.cameocasino.com

อ้้างใน Sally Gainsbury, Op. cit., 64.
อ้้างใน Robert T. Wood and Robert J. Williams, Internet Gambling: Past, Present,
and Future, Op. cit., 499.
28

29
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อายุุ

งานสำ�รวจผู้เล่นการพนันออนไลน์ในอเมริกาเมื่อปี 2004 พบว่าผู้เล่นพนัน
ออนไลน์มีอายุเฉลี่ย 31.7 ปี30 ขณะที่ของอังกฤษเมื่อปี 2007 พบว่าผู้เล่น
ส่วนใหญ่อายุ 34 ปีหรือน้อยกว่า (คิดเป็น 55%) มีเพียงร้อยละ 21 เท่านั้น
ที่อายุเกิน 45 ปีขึ้นไป อายุน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้เล่นพนันรูปแบบอื่นซึ่งมีอายุ
อยูใ่ นชว่ งระหวา่ ง 45 - 65 ปีเป็นส่วนใหญ31่ งานวิจยั ชิน้ หนึง่ ของแคนาดา (2012)
อาศัยกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จากการสุ่มสำ�รวจสอบถามทางโทรศัพท์ จำ�นวน
8,498 คน พบว่าคนเล่นคาสิโนออนไลน์มีอายุเฉลี่ย 45.7 ปี อ่อนกว่ากลุ่มคน
เล่นคาสิโนแบบดั้งเดิมซึ่งอยู่ที่ 51.2 ปี32
จากข้อมูลที่มีจึงพอสรุปได้ว่ากลุ่มคนซึ่งนิยมเล่นการพนันออนไลน์มีอายุ
โดยเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มคนซึ่งเล่นการพนันแบบเก่า ส่งผลให้มีงานวิจัยที่เน้น
มุ่งศึกษาไปที่กลุ่มเยาวชนและเหล่าผู้เล่นอายุน้อยทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นที่ชัดเจนว่าการเล่นพนันออนไลน์ดึงเอากลุ่มคนหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน
นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่สนามการพนันเพิ่มขึ้น เพราะสอดรับกับวิถีชีวิตของ
คนรุ่นใหม่ที่สัมพันธ์อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ไม่ว่าเพื่อการศึกษา ใช้
ค้นคว้าหาข้อมูล ทำ�ธุรกรรม ซื้อ-ขายสินค้า หรือเพื่อความบันเทิงอย่างดูหนัง
ฟังเพลง เสพสื่อโซเชียล อีกทั้งกลุ่มวัยรุ่นมักชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ แสวงหา
ประสบการณ์แปลกๆ ข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ธุรกิจการพนันออนไลน์

Christopher Woodruff and Susan Gregory, Profile of Internet Gamblers: Betting
on the Future, UNLV Gaming Research & Review Journal, 9(1), 2005, 1-14.
31
อ้้างใน Sally Gainsbury, Op. cit., 65.
32
Robert T. Wood and Robert J. Williams, “The Casino City Study a Large-scale
International Study of Online Gamblers,” in Robert J. Williams, Robert T. Wood
and Jonathan Parke (Editors), Op. cit., 107.
30
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ใช้ดงึ ดูดผูเ้ ลน่ อายุนอ้ ยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ไม่ได้อยู่อาศัยกับครอบครัว ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์และมีบัตรเครดิตเป็นของ
ตัวเอง (หมายถึงในต่างประเทศ) เท่ากับเอื้อให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงการพนันทาง
อินเทอร์เน็ตโดยง่ายนั่นเอง
ตัวอย่างงานวิจัยในกลุ่มนี้ กรณียุโรป (2002) ชี้ชัดว่า 17% ของผู้ที่เข้าชม
เว็บไซต์พนันออนไลน์มีอายุตํ่ากว่า 17 ปี ทั้งที่อายุตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
อนุญาตให้เล่นคาสิโนออนไลน์ได้33 กรณีแคนาดา (2012) รัฐโนวาสโกเชีย
(Nova Scotia) พบว่าร้อยละ 6 ของผู้ที่มีอายุ 15 - 17 ปี เคยเล่นโป๊กเกอร์
ออนไลน์ทใี่ ช้เงินจริง รัฐควิเบก (Quebec) พบร้อยละ 9 ของนักเรียนในระดับ
ไฮสคูลของเมืองมอนทรีออลเคยเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ต34 กรณีฮ่องกง
(2014) สำ�รวจนักเรียนที่เคยเล่นพนันออนไลน์ 1,004 คน ช่วงอายุ 12-19 ปี
พบมากถึงร้อยละ 91.4 เริ่มเล่นมาตั้งแต่ก่อนจะมีอายุครบ 18 ปีเต็ม35
ถึงกระนั้น งานวิจัยในบางประเทศกลับให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป เช่น
กรณีเบลเยี่ยมเมื่อปี 2009 แสดงให้เห็นว่าในหมู่นักพนันวัยรุ่นอายุ 11 - 17 ปี
ส่วนใหญ่ยังเลน่ แบบออฟไลน์ (Offline Gambling) ประเภทหวยขูด (Scratch
Cards) โดยให้เหตุผลวา่ เพราะเทคโนโลยีระบบป้องกันของระบบออนไลน์ดกี วา่
ขณะที่แบบออฟไลน์นั้นอาศัยคนควบคุมซึ่งอาจมีความหละหลวม-ปล่อยปละ
ละเลยให้เด็กเยาวชนสามารถแอบลักลอบเล่นได้ง่าย เนื่องจากระบบคัดกรอง
ไม่ดีเท่าที่ควร36
Robert T. Wood and Robert J. Williams, Internet Gambling: Past, Present, and
Future, Op. cit., 503.
34
� งเดีียวกััน, 499.
อ้้างใน เรื่่อ
35
Irene Lai Kuen Wong and Ernest Moon Tong So, Internet Gambling Among High
School Students in Hong Kong, Journal of Gambling Studies, 30(3), 2014, 565-576.
36
อ้้ า งใน Martin Lycka, Online Gambling: Towards a Transnational Regulation?,
Gaming Law Review, 15(4), 2011, 181.
33
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สถานภาพทางสัังคม

กล่าวโดยรวม ผู้เล่นการพนันออนไลน์มักมีการศึกษาที่ดี ส่วนใหญ่มีงาน
ประจำ�ทำ� มีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั่วไป หรือกำ�ลังอยู่ในวัยศึกษา
พูดง่ายๆ คือมีสถานภาพทางสังคมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความ
สามารถเข้าถึงโครงข่ายสารสนเทศ มีความพร้อมของอุปกรณ์ กอปรกับต้อง
มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีพอสมควร
Sally Gainsbury และคณะ (2012) พยายามศึกษาเชิงประชากรศาสตร์
ถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้าของคาสิโนแบบดั้งเดิมกับคาสิโนออนไลน์
โดยเลือกใช้วิธีการศึกษาผ่านการสำ�รวจทางอินเทอร์เน็ตจากนักพนันชาว
ออสเตรเลียจำ�นวน 6,682 ราย พบว่ากลุ่มคนเล่นคาสิโนออนไลน์มีแนวโน้ม
เป็นผู้ชาย รายได้สูง การศึกษาดี และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการพนัน ปัจจัย
ดึงดูดที่สำ�คัญอยู่ที่ความเป็นส่วนตัว และปกปิดตัวตน เธอพยายามชี้ให้เห็นว่า
การพนันออนไลน์สร้างตลาดใหม่ของลูกค้าขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้ซํ้าซ้อนกับลูกค้า
ของคาสิโนดั้งเดิมเสียทีเดียว37 สอดคล้องกับ Jarrod Jolly (2011) ค้นพบว่า
คนเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตมีฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาดีกว่า
คนเล่นคาสิโนแบบเก่า แถมรายได้ยังสูงกว่าอีกด้วย38 ขณะที่ทางสมาคมการ
พนันอเมริกัน (2006) ระบุว่าร้อยละ 61 ของนักพนันออนไลน์จบการศึกษา
ขั้นตํ่าชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 41 มีรายได้ 75,000 เหรียญสหรัฐต่อปี (สูงกว่า
เส้นขีดแบ่งระดับปานกลางในยุคนั้น)39
Sally M. Gainsbury, Robert Wood, Alex Russell, Nerilee Hing and Alex
Blaszczynski, A Digital Revolution: Comparison of Demographic Profiles,
Computers in Human Behavior, 28(4), 2012, 1388-1398.
38
Jarrod Jolly, The Safest Bet: Revisiting the Regulation of Internet Gambling
in Australia, Gaming Law Review, 15(7-8), 2011, 444.
39
อ้้างใน Robert T. Wood and Robert J. Williams, Internet Gambling: Past, Present,
and Future, Op. cit., 499.
37
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เป็็ น ที่่� ชัั ด เจนว่่ า การเล่่ น พนัั น
ออนไลน์์ ดึึ งเอากลุ่่�มคนหน้้ า
ใหม่่ ที่่� เ ป็็ น เยาวชน นัั ก เรีี ย น
นัักศึึกษาเข้้าสู่่�สนามการพนััน
เ พิ่่� มขึ้้� น เ พ ร า ะ ส อ ด รัั บ กัั บ
วิิ ถีี ชีี วิิ ต ข อ ง ค น รุ่่� น ใ หม่่ ที่่�
สัั มพัั น ธ์์ อ ยู่่�กัั บ โ ล ก ข อ ง
อิินเทอร์์เน็็ตตลอดเวลา
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อย่างไรก็ตาม สำ�หรับบางประเทศแล้ว ด้วยระบบรองรับที่ดีสามารถ
ประมวลผลคุณลักษณะของผู้เล่นได้ทันทีจากฐานข้อมูลที่มี เนื่องจากบังคับ
ให้ผู้เล่นต้องทำ�การลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีก่อนเล่น เช่นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของ
สหรัฐอเมริกา จึงไม่ต้องมามัวเสียเวลาทำ�การสำ�รวจให้ยุ่งยาก รายงานประจำ�
ปี 2014 ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ จากจำ�นวน 378,103 รายชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
บัญชีสำ�หรับเล่นพนันออนไลน์ภายในรัฐ สามารถแจกแจงข้อมูลออกมาได้
เบ็ ด เสร็ จ นั่ น คื อ สั ด ส่วนระหว่ า งผู้ ห ญิ ง กั บ ผู้ ช ายอยู่ ที่ ป ระมาณ 1 ต่ อ 3
ส่วนใหญเ่ ป็นผูม้ งี านทำ� โดยมากนิยมเลน่ เวลาทำ�งาน และยังคงพบผูท้ มี่ ปี ญั หา
ติดการพนันคอ่ นข้างน้อย โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับนักพนันในคาสิโนแบบดัง้ เดิม40

Sophia Huard, Online Gambling Legalization in the United States: from the
Perspectives of Land-based Casinos and State Governments, Gaming Law
Review, 22(2), 2018, 90.
40
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8
ทำำ�ไมคนหัันมา
เล่่นพนัันออนไลน์์?
และมีีพฤติิกรรม
ในการเล่่นอย่่างไร?
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คำ�ถามตามชื่อบทข้อแรกไม่ยากนัก เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนก็คงตอบได้
ในทันทีว่าคือ ความสะดวกและเข้าถึงง่าย (Convenience and Ease of
Access) เช่นเดียวกับงานวิจัยจำ�นวนมากซึ่งก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทำ�นองนี้
โดยเฉพาะกับงานวิจัยหลายชิ้นที่พูดถึงไปบ้างแล้วในบทก่อนๆ
Sally Gainsbury (2012) พบว่าความสะดวกเป็นข้อดีอันดับต้นๆ ของ
การพนันทางอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลสนับสนุนดังนี้
เนื่องจากเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (57%) ไม่ต้องขับรถออกจากบ้าน
เพื่อไปเล่น (51%)41 ตลอดจนรู้สึกว่าการเล่นพนันจากบ้านของตนเองปลอดภัย
และรู้สึกคุ้นเคยกับสภาพบรรยากาศ อีกทั้งเมื่อเล่นพนันจากที่บ้านทำ�ให้ผู้เล่น
สามารถควบคุมเวลาและกิจกรรมอื่น ที่ต้องทำ�ในชีวิตได้ดีกว่า ช่วยลดค่า
ใช้จ่ายจิปาถะที่ตามมา เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่านํ้ามัน ค่าที่พัก

41
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งานศึกษากลุม่ นักเรียนในอังกฤษทีเ่ ลน่ พนันออนไลน์กใ็ ห้นาํ้ หนักเรือ่ งความ
สะดวกมากที่สุด เพราะสามารถเล่นได้ทุกเวลาไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม42 กลุ่ม
นักเรียนฮ่องกงร้อยละ 54.3 ตอบว่าเลือกเล่นพนันออนไลน์ด้วยอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย โดยมากถึงร้อยละ 94.3 เล่นอยู่กับบ้าน43 ผู้เล่นทั่วไปใน
ออสเตรเลียเห็นวา่ สะดวกเพราะไมต่ อ้ งออกจากบ้านไปยังทีอ่ นื่ (54.9%) สามารถ
เข้าถึงง่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง (46.2%) ไม่ต้องเจอคนที่ไม่ปรารถนา (29.5%)
บรรยากาศไม่แออัด (31.4%) ความเป็นส่วนตัวและความไร้ตัวตนของผู้เล่น
(28.5%)44 สมาคมการพนันแหง่ อเมริกาก็พบเหตุผลหลักในการเล่นพนันออนไลน์
ไม่ต่างกันคือ มีความสะดวกสบาย (48%) รู้สึกสนุกสนาน/ตื่นเต้น/บันเทิง
(24%) ไม่ต้องขับรถไกล (24%) เป็นต้น45
แม้งานบางชิ้นเปลี่ยนวิธีการไปใช้คำ�ถามปลายเปิด คำ�ตอบที่ได้ก็เช่นเดิม
เมื่อถามถึงข้อดีของการพนันออนไลน์ ผู้ตอบส่วนใหญ่ (3,925 รายจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 6,654 ราย) ระบุว่าเพราะความง่ายและความสะดวกเป็นอันดับแรก46
อีกทั้งยังเข้ากันได้ดีกับวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่
เหตุผลส่วนหนึ่งข้างต้นสะท้อนว่า ในสายตาของคนจำ�นวนไม่น้อยมอง
คาสิโนแบบดั้งเดิมด้วยความไม่สบายใจ โดยเฉพาะในแง่ความปลอดภัยในการ
เล่น ทว่าคาสิโนออนไลน์สามารถเข้ามาชดเชย ช่วยทำ�ให้รสู้ ึกดีขึ้น

Mark Griffiths and Andrew Barnes, Internet Gambling: An Online Empirical
Study Among Student Gamblers, International Journal of Mental Health and
Addiction, 6(2), 2008, 194-204.
43
Irene Lai Kuen Wong and Ernest Moon Tong So, Op. cit., 565.
44
Sally M. Gainsbury, Robert Wood, Alex Russell, Nerilee Hing and Alex
Blaszczynski, Op. cit., 1394.
45
อ้้างใน Robert T. Wood and Robert J. Williams, Internet Gambling: Past, Present,
and Future, Op. cit., 501.
46
อ้้างใน Jonathan Parke, Adrian J. Parke, Jane L. Rigbye, Niko Suhonen and Leighton
Vaughan Williams, “The eCOGRA Global Online Gambler Report,” in Robert J.
Williams, Robert T. Wood and Jonathan Parke (Editors), Op. cit., 148.
42
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นอกจากปัจจัยหลักดังกล่าวแล้ว ยังพบปัจจัยรองอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้ประกอบการ (การันตีว่าเราจะไม่ถูกโกง) เหตุผล
ส่วนตัวของผู้เล่น เช่น ได้รับการยอมรับในหมู่เพื่อนฝูง เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (Self Esteem) แสวงหาความสนุกสนาน สร้างสีสนั ให้ชวี ติ หนีออก
จากปัญหาประจำ�วันทีต่ อ้ งเผชิญได้ชวั่ ขณะหนึง่ ก็ยงั ดี ซึง่ ข้อนีค้ อ่ นข้างคล้ายกับ
เหตุผลของคนที่เล่นการพนันแบบปกติธรรมดาทั่วไป
รวมทั้งสาเหตุปลีกย่อยอื่น เช่น ผู้เล่นบางส่วนเล่นพนันออนไลน์เพราะถูก
กระตุ้นเร้าจากโฆษณาหรือโปรโมชั่น, เพราะในสถานที่เล่นการพนันไม่อนุญาต
ให้สบู บุหรี/่ ดืม่ เหล้า เลน่ อยูท่ บี่ า้ นจึงดีกวา่ , คาสิโนออนไลน์ท�ำ ให้ผเู้ ลน่ สามารถ
หลอกเป็นเพศตรงข้าม ตบตาผู้ซึ่งตนกำ�ลังเล่นพนันอยู่ด้วยได้ เช่น หลอกว่า
เป็นผูช้ ายเพือ่ ให้การเลน่ ดูขงึ ขังหรือหลอกวา่ เป็นผูห้ ญิงเพือ่ ให้อกี ฝ่ายยอมใจออ่ น,
ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้าน พนันออนไลน์จึงเหมือนเข้ามาเติมเต็ม
บางสิ่งที่หายไป เพราะสามารถเล่นพร้อมๆ กับเลี้ยงลูกหรือทำ�งานบ้านได้
Wood กับ Williams (2007) สรุปถึงแรงจูงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้คนหันมาเล่น
พนันออนไลน์ออกเป็นข้อๆ อย่างกระชับ ดังนี47้
(1) ความสะดวก สบาย และง่าย
(2) ไม่ชอบบรรยากาศและกลุ่มลูกค้าในคาสิโนแบบเดิม
(3) คุณสมบัติในการตั้งค่าและคุณลักษณะของระบบเกม และ
(4) อัตราได้พนันสูงกว่าและเสียพนันตํ่ากว่า
47
Robert T. Wood and Robert J. Williams, Internet Gambling: Past, Present, and
Future, Op. cit., 501.
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ส่วนคำ�ถามข้อหลังนั้นตอบยากกว่า ต้องแยกพิจารณาเป็นด้านๆ โดย
อ้างอิงงานวิจัยมาช่วยตอบ ซึ่งก็ไม่สามารถนำ�ไปใช้อธิบายนักพนันออนไลน์
ในทุกบริบทสังคมได้ แต่ก็พอจะให้ภาพคร่าวๆ ได้อยู่บ้าง
ประเภทการพนัน ผลสำ�รวจที่มีออกมาหลายครั้ง (ส่วนใหญ่ทำ�ในสหรัฐ
อเมริกา) ยืนยันตรงกันว่า แบล็คแจ็คได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมา
สลับกันระหว่างสล็อตแมชชีนกับวิดีโอโป๊กเกอร์ บาคาร่าไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ในตลาดนี้ (ผิดกับตลาดเอเชีย ซึ่งยังไม่มีผลการศึกษาออกมารองรับมาก
เท่าที่ควร) ทว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ตายตัว คนคนเดียวชอบเล่นการพนัน
หลายชนิดหาใช่เรื่องแปลก
อย่างไรก็ตาม ประเภทของการพนันมีความสัมพันธ์กับเรื่องเพศและอายุ
ด้วย การพนันกีฬา ม้าหรือสุนัขแข่ง เกมที่ต้องใช้ทักษะเป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้ชาย ขณะที่ผู้หญิงนิยมเล่นเกมที่ไม่ซับซ้อน อย่างบิงโกกับลอตเตอรี่ กลุ่ม
ผูเ้ ลน่ อายุนอ้ ยนิยมเลน่ พนันกีฬากับเว็บไซต์โดยตรง ส่วนกลุม่ ผูเ้ ลน่ อายุมากมัก
ใช้การส่งข้อความผา่ นเอเย่นต์ เนือ่ งจากไมค่ อ่ ยถนัดทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือเทคโนโลยี
รูปแบบการเข้าถึง การพนันออนไลน์เอื้ออำ�นวยให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้
จากหลายสถานที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำ�งาน สถานศึกษา และหลายทาง ไม่ว่า
ผ่านหน้าจอมือถือ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ ซึ่งบ้านพักถือเป็นสถานที่หลัก
ของผูเ้ ลน่ พนันออนไลน์ รองลงมาคือ สถานทีท่ �ำ งาน เชน่ งานวิจยั ของ Wood
กับ Williams ซึ่งถามผู้เล่นการพนันออนไลน์ว่าเล่นที่ใดเป็นหลัก คำ�ตอบที่ได้
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คือกว่าร้อยละ 87 เล่นที่บ้าน มีเพียงร้อยละ 4.3 เท่านั้นที่รับว่าเล่นที่ทำ�งาน
และด้วยผู้เล่นพนันออนไลน์ส่วนใหญ่มีงานประจำ� ทำ�ให้ช่วงเวลาในการเล่น
พนันส่วนใหญ่อยู่ตอนเย็น โดยเฉพาะในช่วง 18.00 - 00.00 น. มากถึง 64%
เล่นช่วงบ่ายแค่ 16% และราว 10% เท่านั้นที่เล่นระหว่าง 00.00 - 06.00 น.48

รููปที่�่ 16 นัักพนัันขณะกำำ�ลัังเล่่นรููเล็็ตออนไลน์์ผ่่านมืือถืือ
ที่�่มา: www.ft.com

48
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งานวิจัยบางชิ้นชี้ชัดว่ารายจ่ายเพื่อการพนันของ
ผู้เล่นพนันออนไลน์มากกว่าผู้เล่นพนันแบบเก่า โดยเปรียบเทียบจากค่าใช้จ่าย
เพื่อการพนันแบบเฉลี่ยรายเดือน และในกรณีรูเล็ตออนไลน์ ผลการศึกษา
ออกมาตอกยํ้าว่าผู้เล่นแบบออนไลน์ลงพนันมากกว่าผู้เล่นแบบออฟไลน์ ถ้า
ลองพิจารณาภาพรวมของการเลน่ ในแตล่ ะคราว49 อีกประเด็นน่าสนใจคือ ผูช้ าย
มีแนวโน้มที่จะหมดเงินไปกับการพนันออนไลน์มากกว่าผู้หญิง
งานศึกษาของ eCOGRA ปี 2007 ระบุวา่ ผูเ้ ล่นพนันออนไลน์ลงเงินต่อครัง้
(Stake) อยู่ที่ 30 - 60 เหรียญสหรัฐ (หรือ 1,000 - 2,000 บาท ณ อั ต รา
แลกเปลี่ยนปัจจุบัน) งานวิจัยเมื่อปี 2009 พบว่าผู้เล่นในแคนาดาส่วนใหญ่
(55%) ลงพนันน้อยกว่า 25 เหรียญแคนาดาต่อครั้ง (เกือบ 600 บาทไทย)
แต่เมื่อคิดเป็นรอบแล้ว (Session) มากถึง 49% ที่ลงพนันรวมกันมากกว่า
1,000 เหรียญแคนาดา (หรือตกเป็นเงินไทยประมาณ 23,000 กว่าบาท)50
อย่างไรก็ดี จากรายงานของ bwin ผู้ให้บริการพนันกีฬารายใหญ่ของยุโรป
โดยติ ด ตามการใช้จ่า ยผ่า นบัญชีของผู้เล่น กว่ า 4 หมื่ นบั ญชี ในระยะเวลา
8 เดือน พบวา่ ผูซ้ งึ่ เลน่ พนันกีฬาควบคุมการเลน่ การพนันของตนได้ดี ส่วนใหญ่
วางเดิมพันเพียงครั้งละไม่เกิน 5 ยูโร (200 บาท) มีเพียง 2 - 3% เท่านั้น
ที่ลงพนันรวมกันในห้วงเวลาดังกล่าวเกินกว่า 10,000 ยูโร (350,000 บาท)
และลูกค้ากลุ่มนี้ (ที่เล่นเฉพาะพนันกีฬา) เล่นได้-เสียน้อยกว่ากลุ่มลูกค้า
ซึ่งเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด51
ค่าใช้จ่ายเพือเล่นพนัน

49
Tom Cole, Douglas J. K. Barrett and Mark D. Griffiths, Social Facilitation in Online
and Offline Gambling: A Pilot Study, International Journal of Mental Health and
Addiction, 9(3), 2011, 240-247.
50
อ้้างใน Sally Gainsbury, Op. cit., 71.
51
� งเดีียวกััน, 72.
อ้้างใน เรื่่อ
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ผู้เล่นโดยมากใช้เวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรืออาจเป็น
ช่วงสั้นกว่านั้น รายงานของ eCOGRA ข้างต้นก็พบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เล่นพนัน
ออนไลน์ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และเล่นครั้งละราว 1 - 2 ชั่วโมง วิจัยของ
Robert J. Williams และคณะพบว่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์แล้วผู้เล่นพนันออนไลน์
ใช้เวลาไปราว 5 ชั่วโมง และมีเพียงแค่ร้อยละ 4 เท่านั้นที่ระบุว่าเล่นมากกว่า
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์52 ผลวิจัยในออสเตรเลียพบว่าผู้ที่เล่นพนันออนไลน์
คนเดียวตามลำ�พังจะใช้เวลามากกว่าผู้ที่เล่นพนันร่วมกับผู้อื่นเช่นเพื่อนหรือ
คนในครอบครัว53
ระยะเวลาที ใช้

52
Robert T. Wood and Robert J. Williams, The Casino City Study A Large-scale
International Study of Online Gamblers, Op. cit., 109.
53
อ้้างใน Sally Gainsbury, Op. cit., 71.
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ภาคสาม

ถอดรหััส
เชิิงผลกระทบ
IMPACT
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9
ผลกระทบ
ในระดัับตััวบุุคคล
ของการพนััน
ออนไลน์์
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ในทางวิชาการ การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบทัง้ ทางบวกและลบ ซึง่ ย่อม
มีระดับของการพิจารณาหลายชั้น ทว่างานส่วนใหญ่มักให้ความสำ�คัญศึกษา
ผลกระทบในด้ า นลบ (Negative Impacts) ในส่วนของผู้ เ ล่ น เป็ น หลั ก
แยกเป็นผลกระทบโดยตรงต่อตัวคนเล่นเอง ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการงาน
(ขาดงานบ่อย ประสิทธิภาพการทำ�งานลดลง) สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ตลอดจนผลกระทบโดยอ้อมถึงครอบครัว โดยเฉพาะจากภาระหนีส้ นิ ซึง่ สมาชิก
ในครอบครัวต้องหาหนทางเข้ามาช่วยเหลือ
ใจกลางของงานศึกษาในมิตนิ จี้ งึ เจาะจงศึกษากลุม่ ผูท้ มี่ ปี ญั หาติดการพนัน
(Problem Gambling) เป็นพิเศษ สร้างเครือ่ งมือประเมินการติดพนันหลายตอ่
หลายแบบ แบบทีน่ ยิ มใช้กนั มากคือ South Oaks Gambling Screen (1987)
คำ�ถามประเมินพฤติกรรมติดพนันอย่างงา่ ยๆ 20 ข้อ คิดค้นโดย Henry Lesieur
และ Sheila Blume อิงจาก DSM-III ซึ่งเคยถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย
และจำ�แนกโรคทางจิตเวชมาก่อน
งานวิจัยจำ�นวนหนึ่งอาศัยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) ใช้กลุ่มประชากรขนาดเล็ก บางงานเลือกศึกษาผลกระทบที่เกิด
กับกลุ่มวัยรุ่นแค่ไม่กี่คนด้วยซํ้าไป แต่ใช้ช่วงเวลายาวนาน เพื่อดูพัฒนาการ
ก่อน-หลัง เป้าหมายใหญ่เพื่อแสวงหาวิธีการลดความเสี่ยงจากการติดพนัน
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ปัญหาติดการพนันดังกลา่ วหมายถึงการทีบ่ คุ คลหนึง่ เล่นพนันหลายประเภท
(Greater Number of Gambling Formats) และใช้ จ่ า ยเพื่ อ การพนั น
เป็นอันมาก (Higher Net Financial Expenditure on Gambling) งานของ
Robert T. Wood กับ Robert J. Williams (2012) เชื่อว่าผู้เล่นพนันออนไลน์
มีความเสี่ยงที่จะติดการพนันมากกว่าผู้เล่นพนันแบบออฟไลน์สูงถึง 3 - 4 เท่า54
สอดคล้ องกั บงานมากมายในหลายประเทศซึ่ งผลลั พ ธ์ ที่ได้ ไม่แตกต่ า งกั น
ไม่ว่าเนเธอร์แลนด์ สวีเดน สเปน สหรัฐฯ และในบรรดาผู้ที่ติดการพนัน
ออนไลน์ทั้งหมดรวมประมาณร้อยละ 20 - 40 จัดว่าติดการพนันขั้นปานกลาง
ไปจนถึงระดับรุนแรงหรือติดอย่างหนัก
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ปัญหาที่ตามมาจากการติดการพนันที่งาน
วิจัยจำ�นวนมากสรุปตรงกัน ได้แก่ ด้านการเรียน การเล่นพนันในวัยเรียน
ส่งผลต่อการเรียนที่ตกตํ่าลงหรือทำ�ให้ขาดเรียนบ่อยมากขึ้น เช่น งานชิ้นหนึ่ง
ศึกษานักเรียนระดับมัธยมในรัฐคอนเนตทิกัต 2,006 คน พบว่ากลุ่มที่เล่นการ
พนันออนไลน์มีผลการเรียนที่แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด 55 ด้านสุขภาพร่างกาย
ผู้ที่เล่นพนันออนไลน์จะเสพสารเสพติดหรือสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มผู้ไม่เล่นพนัน
ออนไลน์ (เล่นพนันแบบเก่า) จากการเจาะจงศึกษาผู้เล่นพนันออนไลน์จำ�นวน
563 ราย มีร้อยละ 45 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยขณะเล่นพนัน นอกนั้น
ร้อยละ 33 สูบบุหรี่ ร้อยละ 9 เสพกัญชา และร้อยละ 4 ใช้สารออกฤทธิ์อื่นๆ
เช่น โคเคน ยาไอซ์ ที่ทำ�ให้อยู่กับเกมการพนันได้นานขึ้น และช่วยให้คลาย
เครียด56 แน่นอน การติดยาเหล่านี้ย่อมสร้างปัญหาต่อสุขภาพกายและใจ
ในระยะยาวชนิดยากหลีกเลี่ยง
54
Robert T. Wood and Robert J. Williams, The Casino City Study A Large-scale
International Study of Online Gamblers, Op. cit., 120.
55
Marc N. Potenza, Justin D. Wareham, Marvin A. Steinberg, Loreen Rugle, Dana
A. Cavallo, Suchitra Krishnan-Sarin and Rani A. Desai, Correlates of At-Risk/
Problem Internet Gambling in Adolescents, Journal of the American Academy
of Child and Adolescent Psychiatry, 50(2), 2011, 150-159.
56
อ้้างใน Sally Gainsbury, Op. cit., 67.
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Mirella Yani-de-Soriano และคณะวิจัย (2012) พบผู้ที่มีปัญหาติด
การพนันออนไลน์มักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักในระยะเวลาสั้นๆ ที่
เรียกว่า Binge Drinking ซึ่งเป็นการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าปกติเพื่อให้เกิด
ความมึนเมาหรือรับรู้ผลของแอลกอฮอล์ได้โดยทันที ผลการศึกษากลุ่มที่
ติ ด การพนัน คิดเป็น 96% และกลุ่ม เสี่ยงที่ จ ะติ ด การพนั นจำ �นวน 49% มี
พฤติกรรมการดื่มเช่นนี้ ขณะที่กลุ่มที่ไม่ติดการพนันหรือไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงมีเพียง
ร้อยละ 3 เท่านั้นที่พบ57
ด้านสภาพจิตใจ งานของ Neil Matthews (2009) สะท้อนว่าระหว่างที่
กำ�ลังเล่นการพนันออนไลน์อยู่นั้น ผู้เล่นจะรู้สึกดี เช่น รู้สึกกระตือรือร้น
มีพลัง ตื่นเต้น คลายความเครียด ลืมปัญหาชีวิต ด้วยความที่ใจจดจ่ออยู่กับ
การพนันช่วยให้รู้สึกว่าเวลาผ่านพ้นไปเร็ว แต่พบว่าภายหลังจากการเล่น
เสร็จสิ้นลง ผู้เล่นกลับมีสภาวะทางอารมณ์ที่เป็นลบ (Negative Mood)
เกิดความรู้สึกกลัว โกรธ หดหู่ เกลียดชัง นั่นหมายความว่าความรู้สึกดีมีขึ้น
ในระยะเวลาอันสัน้ เทา่ นัน้ ซึง่ ไมพ่ บในชว่ งก่อนหรือหลังเล่นการพนัน จึงติดใจ
อยากกลับไปเลน่ การพนันอีก เพือ่ ให้อารมณ์ดขี นึ้ หรือระบายความไม่สบอารมณ์
ต่างๆ ออกไปอย่างน้อยชั่วประเดีย๋ ว58

Mirella Yani-de-Soriano, Uzma Javed and Shumaila Yousafzai, Can an Industry
Be Socially Responsible If Its Products Harm Consumers? The Case of Online
Gambling, Journal of Business Ethics, 110(4), 2012, 491-492.
58
Neil Matthews, Bill Farnsworth and Mark D. Griffiths, A Pilot Study of Problem
Gambling among Student Online Gamblers: Mood States as Predictors of Problematic Behavior, CyberPsychology & Behavior, 12(6), 2009, 741-745.
57
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งานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจโดย Roberta R. Boughton (2016) ศึกษา
ผลกระทบในกลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง ที่ ติ ด การพนั น ออนไลน์ โ ดยเฉพาะ กลุ่ ม ตั ว อย่าง
โดยเฉลีย่ เลน่ พนันออนไลน์อย่างน้อย 3 ชนิดในแตล่ ะเดือน ปัญหาทีต่ ดิ ตามมา
35% เป็นเรื่องพฤติกรรมการกินผิดปกติ (Binge Eating) สูบบุหรี่กับค่าใช้จ่าย
ในการช็ อ ปปิ้ ง (Compulsive shopping) พบอยู่ 31% เท่ า กั น ผู้ ห ญิ ง ที่
ประสบปัญหาติดพนันใช้เงินถึง 75% ของรายได้ในแต่ละเดือนในการเล่นพนัน
58% ติดหนี้บัตรเครดิตจากการพนัน 50% ต้องกู้ธนาคาร 50% ค้างชำ�ระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 39% ยืมเงินจากครอบครัว 31% ต้องขายทรัพย์สินส่วนตัว
12% ถอนเงินออกจากกองทุนออมทรัพย์ และมีถึง 11% ที่ต้องกลายเป็นคน
ล้มละลาย59
แม้นผูเ้ ลน่ พนันออนไลน์ส่วนใหญไ่ มไ่ ด้มปี ญั หาติดการพนัน แตต่ อ้ งยอมรับ
ว่าผู้เล่นการพนันออนไลน์มีแนวโน้มติดการพนัน และมีความเสี่ยงที่จะสูญเงิน
ให้กบั การพนันได้มากกวา่ ผูท้ เี่ ลน่ พนันในลักษณะอืน่ เหตุผลหนึง่ อาจเป็นเพราะ
ไม่ได้ใช้เงินจริง (Real Money) ในการเล่นก็เลยไม่ได้รู้สึกสำ�นึกถึงคุณค่าของ
เงินที่เสียไป
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวย่อมต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาการติดพนัน
ของสมาชิกในครอบครัวด้วย คู่สมรสหรือแม่มักเป็นคนแรกๆ ที่ผู้ติดการพนัน
ตัดสินใจที่จะบอก เพราะต้องการแรงสนับสนุนทั้งทางใจและการเงิน สมาชิก
59
Roberta R. Boughton, Farah Jindani and Nigel E. Turner, Group Treatment
for Women Gamblers Using Web, Teleconference and Workbook: Effectiveness
Pilot, International Journal of Mental Health and Addiction, 14(6), 2016, 1083-1084.
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ในครอบครัวย่อมได้รับแรงกดดันและความเครียดเช่นกัน เพราะต้องเป็นผู้คอย
ปกปิดความลับเรื่องการติดการพนันของสมาชิกในครอบครัว หรือช่วยปกปิด
การกระทำ�ผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาใช้หนี้พนัน รวมทั้งอาจต้องให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยเฉพาะ
กับความสูญเสียความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจที่เคยมีต่อกัน ซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุ
ของการหย่าร้างหรือการตัดพ่อ-ตัดแม่-ตัดลูกในทีส่ ุด
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อาชญากรรม
การพนัันออนไลน์์:
ผลกระทบต่่อผู้้�เล่่น
ผู้้�ประกอบการ
และรััฐ
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อาชญากรรมไซเบอร์กับการพนันทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Crime and
Internet Gambling) นับเป็นอีกหัวข้อสำ�คัญที่แวดวงวิชาการต่างประเทศ
สนอกสนใจ เนื่องจากธรรมชาติของการพนันช่องทางนี้ที่ไร้ตัวตน (Anonymous) และไม่มีกฎระเบียบควบคุมชัดเจน (Unclear Regulations) การพนัน
ออนไลน์จึงถูกใช้เป็นช่องทางก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย สืบหา
ต้นตอของผู้ก่อเหตุที่เป็นบุคคลนิรนามได้ยาก และส่งผลกระทบหลายระดับ
นั บ แต่ ร ะดั บ เล็ ก สุ ด คื อ ผู้ เ ล่ น ไปจนถึ ง ระดั บ ใหญ่ โ ตอย่างบ้ า นเมื อ ง ในที่ นี้
ขออธิบายไล่เรียงไปทีละระดับ
ระดัับผู้้�เล่่น

การโกงผู้เล่นของเว็บไซต์พนันเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป มิใช่เฉพาะแต่เว็บ
เถือ่ น หากเคยเกิดกับเว็บไซต์ทไี่ ด้รบั อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการสมัครเข้าเล่น อาชญากรหลายรายสร้างเว็บไซต์
ปลอมขึ้นมาให้ดูเหมือนของจริง ตั้งใจล้วงข้อมูลต่างๆ ของผู้เล่น ทั้งข้อมูล
ส่วนตัว เชน่ อายุ เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน ข้อมูลการเงิน เชน่ หมายเลข
บัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่บ้าน ที่อยู่
ที่ทำ�งาน นำ�เอาไปใช้ในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางธุรกรรมการเงิน
เช่น โอนเงินไปยังบัญชีปลายทางซึ่งเปิดขึ้นเพื่อรองรับเงินที่ได้มาด้วยวิธีการ
ทุจริต จากนั้นคนร้ายจะไปถอนเงินออกจากบัญชี หรือนำ�ไปใช้ซื้อสินค้าหรือ
บริการจนหมด
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ระหว่างการเล่นก็พบกรณีปัญหา อาทิ ฉ้อโกงผู้เล่น เล่นได้แต่ไม่ได้เงิน
หรื อ ยั ก ยอกผู้ เ ล่ น เอาเงิ น เปิ ด บั ญ ชี ห รื อ วางมั ด จำ � ของผู้ เ ล่ น ไป โดยที่ ยั ง
ไม่สามารถเข้าเล่นได้เลย หรือใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ นานา เช่น ตั้งค่า
ซอฟต์ แ วร์ เ กมให้ เ อาชนะผู้ เ ล่ น อยู่ เ สมอ คดี ใ หญ่ ค ดี ห นึ่ ง ที่ มั ก ถู ก กล่ า วถึ ง
เกิดขึ้นในวงการโป๊กเกอร์ออนไลน์ เมื่อตรวจสอบพบเว็บไซต์ Absolute Poker
กับ UltimateBet โกงเงินของลูกค้าในบัญชีรวมกัน 20 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ
ยิง่ ไปกวา่ นัน้ ผูเ้ ลน่ ยังอาจถูกโกงจากผูเ้ ลน่ ด้วยกันเอง ซึง่ ก็มที งั้ ทีก่ ระทำ�คนเดียว
หรือเป็นกลุม่ วางแผนรวมตัวกันเลน่ เพือ่ รุมผูเ้ ลน่ รายอืน่ บ้างก็ถงึ ขัน้ ใช้โปรแกรม
ที่ทำ�ให้ล่วงรู้ไพ่ของเราได้60

รููปที่�่ 17 เว็็บไซต์์โป๊๊กเกอร์์ออนไลน์์ที่่�ตกเป็็นข่่าวอื้้�อฉาวถููกกล่่าวหาว่่าโกงเงิินผู้้�เล่่น
มููลค่่ารวมกัันหลายสิิบล้้านเหรีียญสหรััฐ
ที่�่มา: www.cardschat.com

60
James Banks, Online Gambling and Crime: Causes, Controls and Controversies,
(Surrey: Ashgate, 2014), 99-100.
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ความเสี่ ย งที่ ผู้ เ ล่ น อาจต้ อ งเผชิ ญ หลั ง การเล่ น เช่ น ผู้ ป ระกอบการ
บางรายถูกฟ้องล้มละลายทำ�ให้เงินที่ผู้เล่นโอนเข้าไปในบัญชีล่วงหน้าไม่ได้
รับคืน เนื่องจากชิงปิดเว็บไซต์หนีเสียก่อน เช่นที่เคยมีผู้เล่นในอเมริกาและ
แคนาดาต้องสูญเงินรวมกันมหาศาลซึ่งค้างอยู่ในระบบบัญชีของเว็บไซต์คาสิโน
ออนไลน์ ผู้เสียหายชาวแคนาดาฟ้องร้องบริษัท Full Tilt เพื่อเรียกเงินคืน
จำ�นวน 10 ล้านเหรียญแคนาดา และเงินเยียวยาอีก 5 ล้านเหรียญแคนาดา
ส่วนผู้เสียหายชาวอเมริกันคาดว่าหมดเงินไปถึงกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ61
แน่นอน ความเสี่ยงที่ผู้เล่นต้องเผชิญย่อมเพิ่มสูงขึ้นหากเล่นพนันกับเว็บไซต์
ที่ไม่ได้รับการรับรอง
ตัวอย่างงานศึกษาเกีย่ วกับประเด็นอาชญากรรมการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์
ของ John L. McMullan กั บ David C. Perrier (2003) ในกรณี รั ฐ
โนวาสโกเชียของแคนาดา พบว่าผู้เล่นได้รับผลกระทบจากการล้วงเอาข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยโปรแกรมเถื่อนต่างๆ หรือใช้โปรแกรมเพื่อควบคุม
ผลการเล่นมากที่สุด62
ระดัับผู้้�ประกอบการ

อาชญากรรมไซเบอร์ไม่ได้มุ่งเอาผลประโยชน์จากผู้เล่นเท่านั้น หากแต่
ยังมีผู้ประกอบกิจการที่ตกเป็นเป้าหมายใหญ่ จากหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้น
บางเว็บไซต์ถูกแฮกเข้าไปแก้ไขระบบจนทำ�ให้ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ชนะมากกว่า
ความเป็นจริง เช่น ในปี 2001 มีผู้เล่นกว่า 140 รายได้เงินจากการพนัน
Sally Gainsbury, Op. cit., 78-79.
John L. McMullan and David C. Perrier, Technologies of Crime: The Cyberattacks
on Electronic Gambling Machines, Canadian Journal of Criminology, 45(2),
2003, 165.
61

62
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รวมกันมากถึง 1.9 ล้านเหรียญในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง หรือเจาะ
เข้าไปขโมยเอาเงินมาจากเว็บไซต์โดยตรง เชน่ ในปี 2011 Anthony Mitchell
ได้เข้าโจมตีข้อมูลของบริษัทพนันออนไลน์ชื่อดัง Zynga สามารถขโมยชิพ
เป็นเงิน 400 พันล้านดอลลาร์ และนำ�ไปขายต่อผ่าน Facebook ในราคาถูก
หรือในปี 2013 มีวัยรุ่นชาวอาร์เจนติน่าคนหนึ่ง ถูกจับฐานลักลอบเข้าโจมตี
เว็บไซต์การพนันโดยนำ�เงินออกมาได้ราว 50,000 เหรียญต่อเดือน63 เป็นที่
น่าสังเกตว่าหากการโกงนั้นกระทำ�โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ก็ยิ่งสร้างผลกระทบใหญ่หลวงและมีความเสียหายมูลค่ามหาศาล
นอกจากนี้ยังมีการเรียกเอาเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยอาศัย
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพื่อเข้าแทรกแซงการทำ�งานของระบบคอมพิวเตอร์หวังเรียกเอาเงินจากผู้ประกอบการที่ต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเงิน
จำ�นวนมากเรียกว่าเป็น “การกรรโชกทรัพย์ทางไซเบอร์” (Cyberextortion)
ซึ่งปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง ช่วงปี 2003 - 2004 ในกรณีของ BetCris เว็บไซต์
การพนันที่มีฐานอยู่ที่คอสตาริกา เว็บไซต์ Multibet.com ของออสเตรเลีย
หรือบริษัท Grafix Softech ในรัสเซีย กลุ่มโจมตีเรียกเงิน $40,000 จาก
BetCris โดยส่งอีเมล์ข่มขู่ว่าเว็บไซต์จะใช้การไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งเมื่อถึงเวลา
โจมตีก็ใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้นในการทำ�ให้เว็บไซต์ล่ม เช่นเดียวกับ
Multibet ที่ก็ได้รับการข่มขู่ทางอีเมล์แบบเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารปฏิเสธที่จะ
จ่ายเงิน ทำ�ให้ระบบถูกโจมตีเป็นเวลาหลายวันต่อเนื่อง จนต้องพัฒนาระบบ
ป้องกันใหม่ขึ้นใช้แทน ขณะที่ทางบริษัท Grafix Softech ที่มีเว็บไซต์พนัน
ในการดูแลกว่า 120 เว็บไซต์ทั่วโลก ยอมรับว่าเงินที่ต้องใช้ไปในการฟื้นฟู
ระบบไม่คุ้มค่า สู้ยอมจ่ายเงินเพื่อไม่ให้ระบบถูกโจมตีตั้งแต่ต้นยังดีเสียกว่า
โดยฐานทีม่ นั่ สำ�คัญของกลุม่ โจมตีพวกนีม้ กั อยูใ่ นรัสเซีย ประเทศทีถ่ กู เรียกขาน
63

อ้้างใน James Banks, Op. cit., 101-102.
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ว่าเป็นดินแดน “Hack Zone” เนื่องจากมีแฮกเกอร์ที่ตั้งใจเจาะระบบพนัน
ออนไลน์เพื่อหาเลี้ยงชีพอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำ�นวนมาก64
รายงานของทาง AGA ปี 2006 แสดงให้เห็นว่า 46% ของผู้เล่นรู้จักกลวิธี
การโกงคาสิโนออนไลน์ ซึ่งทำ�ได้ด้วยหลายวิธี เช่น ลงทะเบียนหลายบัญชี
เพื่อให้ได้โบนัสมากขึ้น, ฟ้องร้องเพื่อไม่ให้ต้องจ่ายเงิน, ใช้บัตรเครดิตของ
บุคคลอืน่ มาเลน่ แทน เรือ่ ยไปจนถึงการเจาะระบบเพือ่ เพิม่ เงินรางวัล ขโมยชิพ
หรือสร้างชิพปลอม, เล่นแบบรวมหัวสมคบคิดกับผู้เล่นรายอื่น, ใช้โปรแกรม
โกงเว็บไซต์การพนัน เป็นต้นว่าช่วยให้เห็นไพ่หรือคำ�นวณวิธีการเล่นของคู่แข่ง
ได้ ตัวอย่างโปรแกรมโกงโป๊กเกอร์ซงึ่ เป็นทีร่ จู้ กั คือ SmokePoker และ Holdem
Genius หากเป็นการพนันกีฬาออนไลน์ก็เช่น ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือมือถือ
ลงพนันกีฬาโดยอาศัยจังหวะดีเลย์ (Delay) ระหว่างการรายงานผล, ก่อกวน
เว็บไซต์ขณะที่มีเกมแข่งขันรายการใหญ่ เช่นที่บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของ
อังกฤษต้องสูญเงินกว่า 70 ล้านเหรียญ จากการที่เว็บไซต์หลายร้อยแห่ง
ถูกโจมตีพร้อมกันเมื่อปี 200465
มีงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจของ John L. McMullan กับ Aunshul Rege
(2007) ใช้วธิ กี ารค้นคว้าเอกสารบนอินเทอร์เน็ต จำ�นวน 3,200 ชิน้ เมือ่ จำ�แนก
แล้วพบข่าวสารถึงกว่า 1,800 ชิ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการโจมตีเว็บไซต์พนัน
ออนไลน์ ภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์ตอ่ อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
พบได้ในหลายลักษณะ ตามปกติมกั โจมตีในรูปของไวรัสเพือ่ เข้าไปทำ�การขโมย
ข้อมูล หรือหลอกลวงว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น หรือทำ�ให้เจ้าของไม่สามารถ
เข้าถึงหรือใช้งานได้ โดยการทำ�ให้พื้นที่ข้อมูลของเครื่องเต็มเพื่อหาทางเอาเงิน
ออกมา เป็นอาทิ66
John McMullan and Aunshul Rege, Cyberextortion at Online Gambling Sites:
Criminal Organization and Legal Challenges, Gaming Law Review, 11(6), 2007,
648-665.
65
อ้้างใน James Banks, Op. cit., 80.
66
John McMullan and Aunshul Rege, Op. cit., 651-652, 655.
64
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เนื่่� อ งจากธรรมชาติิ ข องการ
พนัั น ออนไลน์์ ที่่� ไ ร้้ ตัั ว ตน และ
ไม่่มีีกฎระเบีียบควบคุุมชััดเจน
มัั น จึึงถูู ก ใช้้ เ ป็็ น ช่่ อ งทางก่่ อ
อาชญากรรมคอมพิิ วเตอร์์
ได้้ โ ดยง่่ าย สืืบหาต้้ น ตอของ
ผู้้�ก่่ อ เหตุุ ที่่� เ ป็็ น บุุ ค คลนิิ ร นาม
ไ ด้้ ย า ก แ ล ะ ส่่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ
ห ล า ย ร ะ ดัั บ นัั บ แ ต่่ ร ะ ดัั บ
เล็็กสุุดคืือผู้้�เล่่นไปจนถึึงระดัับ
ใหญ่่โตอย่่างบ้้านเมืือง
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ระดัับรััฐ

การพนันออนไลน์ที่เป็นไปอย่างแพร่หลายนั้นส่งผลกระทบต่อรัฐอยู่ไม่น้อย
เชน่ กัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากเว็บไซต์พนันทีด่ �ำ เนินการไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย
จึงไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ประชาชนในฐานะผู้เล่นย่อมไม่ได้รับ
การปกป้องหรือคุ้มครอง งานวิจัยส่วนใหญ่เท่าที่มีพยายามสะท้อนปัญหาใหญ่
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมที่เป็นผลจากการพนันออนไลน์
ในด้านเศรษฐกิจ พบวา่ การมีเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายส่งผลด้านลบต่อการ
จัดเก็บภาษีเข้ารัฐ และกระทบถึงรายได้ของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ตามกฎหมาย เช่นในฝรั่งเศสที่รายได้จากการพนันกีฬาลดลงอย่างมากใน
ปี 2011 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาช่วงชิง
รายได้ของผู้ประกอบการเดิมไป เช่นเดียวกับ Svenska Spel ของสวีเดน
รายได้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการเข้ามากินส่วนแบ่งตลาดของ Unibet
ผู้ประกอบการภายนอกประเทศที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต67
ยิ่งไปกว่านั้น การพนันออนไลน์ยังส่งผลต่อมิติด้านความมั่นคงอันเนื่อง
มาจากอาชญากรรมการฟอกเงิน (Money Laundering) ที่นิยมใช้ช่องทาง
ของธุรกิจพนันในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่แท้จริง ทั้งนี้ ขั้นตอนของการ
ฟอกเงินมักกระทำ�ผา่ น 3 ขัน้ ตอนคือ (1) นำ�เงินผิดกฎหมายเข้าสูร่ ะบบการเงิน
(Placement) (2) การโอนเงินไปสู่ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ตรวจสอบไม่ได้
(Layering) และ (3) การนำ�เงินกลับเข้ามาในระบบบัญชี (Integration) ซึ่ง
เจ้าหน้าที่รัฐยากในการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงิน68
อ้้างใน James Banks, Op. cit., 63-64.
George Mangion, Perspective from Malta: Money Laundering and Its Relation
to Online Gambling, Gaming Law Review and Economics, 14(5), 2010, 363.
67

68
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เว็บไซต์พนันออนไลน์คือช่องทางที่ช่วยให้ผู้ต้องการนำ�เงินผิดกฎหมาย
เข้ามายักย้ายถ่ายโอนเพื่อแปลงให้กลายเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
และไม่สามารถตรวจสอบต้นทางที่แท้จริงได้ ซึ่งในแง่นี้สามารถทำ�ได้ทั้งจาก
ผู้เล่นและผู้ประกอบการ สำ�หรับกรณีของผู้เล่นอาจนำ�เงินไม่ถูกกฎหมายเข้า
บัญชีเว็บไซต์พนันจำ�นวนมาก แตล่ งพนันเลน่ ด้วยเงินจำ�นวนน้อย กอ่ นจะถอน
เงินออกมาทั้งหมดจากบัญชี หรือนำ�เงินเข้าบัญชีโดยไม่ได้ลงพนัน แต่ใช้บัญชี
เพื่อพักเงินผิดกฎหมาย เพื่อรอเวลาโอนเงินย้ายออกไปยังบัญชีอื่นในประเทศ
ที่เป็นแหล่งฟอกเงิน หรือใช้วิธีซื้อชิพแล้วหาทางแลกกลับคืนมาในรูปแบบอื่น
เช่น เช็ค
ในปี 2011 มีเว็บไซต์พนันออนไลน์จ�ำ นวนมากทีล่ กั ลอบให้บริการในอเมริกา
ถูกตัง้ ข้อหาฉ้อโกงธนาคาร ฟอกเงิน และความผิดเกีย่ วกับการพนันผิดกฎหมาย
ซึ่งจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดถึงอีกครั้งในบทต่อไป
อย่างไรก็ตามแต่ ปฏิเสธมิได้เลยว่าปัญหาติดการพนันมีผลให้คนจำ�นวน
หนึ่งต้องตัดสินใจก่ออาชญากรรมตามมา หรือเรียกว่าเป็นอาชญากรรมที่
เกี่ยวพันกับการพนัน (Gambling Related Crime) เหตุผลหลักที่คนกลุ่มนี้
กระทำ�ผิดก็เพือ่ ให้ได้เงินมาเลน่ พนันอีกหรือเพือ่ ใช้แก้ปญั หาคา่ ใช้จา่ ยเฉพาะหน้า
จากเงินที่สูญเสียไป ในออสเตรเลียระบุว่าผู้ติดการพนันมากถึง 2 ใน 3 ก่อ
อาชญากรรม อย่างเช่นลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ซึ่งการกระทำ�ความผิดจะ
ยิ่งพบมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่ติดการพนันอย่างหนัก, ในอังกฤษ จากการสำ�รวจ
ผู้ติดการพนัน 178 ราย พบว่าร้อยละ 86 เคยก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมา
ใช้เล่นการพนัน และมากถึงร้อยละ 58 ทำ�กับสมาชิกในครอบครัวของตัวเอง
แน่ละ ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ทว่าข้างต้นหมายถึงการพนัน
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โดยรวม หากเจาะจงพิจารณาเฉพาะการพนันออนไลน์ เคยมีงานวิจัยบางชิ้น
บ่งชี้ว่าการติดการพนันออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับ
การเงินที่ไม่รุนแรงมากนัก โดยการกระทำ�ผิดส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อให้ได้เงินมา
เล่นพนันทั้งสิ้น69

69
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หลังจากได้พูดถึงงานศึกษาเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ในมิติต่างๆ โดยรวม
ทัง้ ด้านอุปทาน (Supply) จากแงม่ มุ ของผูป้ ระกอบการ ด้านอุปสงค์ (Demand)
ในส่วนของผูเ้ ลน่ และด้านผลกระทบ (Impact) แตล่ ะระดับไปแล้วในบทตา่ งๆ
ของทั้ง 3 ภาคข้างต้น ภาคสุดท้ายนี้จะแยกอธิบายออกเป็นรายประเทศ/
กลุ่มประเทศ เพื่อให้เห็นความซับซ้อนและหลายหลากของการพนันออนไลน์
ที่มีในแต่ละประเทศ เน้นมองผ่านมาตรการ นโยบาย และระบบกฎหมาย
(Regulation) เป็นหลัก โดยขอตั้งต้นที่สหรัฐอเมริกา
ความเป็็นมาโดยทั่่�วไป

สหรัฐอเมริกาเป็นรัฐรวม (Federal State) ทีซ่ งึ่ การพนันเริม่ ตัง้ ต้นมาตัง้ แต่
ในยุคสมัยอาณานิคมแล้ว แต่ยังมิใช่การพนันเชิงธุรกิจที่ทำ�กันอย่างเป็นลํ่า
เป็นสัน จวบจนทศวรรษที่ 1930 ระหวา่ งภาวะเศรษฐกิจตกตํา่ ครัง้ ใหญ่ (Great
Depression) พลังทางการเมืองได้ทำ�ให้สิ้นสุดยุคซึ่งการพนันเป็นสิ่งต้องห้าม
เริ่มจากการเปิดคาสิโนที่ลาสเวกัสในรัฐเนวาดา ปี 1931 ตามด้วยลอตเตอรี่
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สมัยใหม่ของเปอร์โตริโก (หนึ่งในดินแดนของอเมริกา) เมื่อปี 193470 จากนั้น
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เครือข่ายโทรศัพท์เอกชนแพร่หลายมากขึ้นจึงมี
การเปิดตลาดการพนันกีฬาและแทงม้าแข่งข้ามรัฐช่วงทศวรรษที่ 1960 การ
เปิดคาสิโนที่แอตแลนติกซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ปี 1976 ก่อนที่ในทศวรรษ 1980
จะเป็นยุคทองของตู้ขายลอตโต้และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตาม
วิวฒั นาการทางความคิด จากทัศนะทีเ่ คยมองการพนันเป็นปัญหาสังคมก็เปลีย่ น
เป็นสบช่องเห็นโอกาสในการหารายได้เข้ารัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ในเชิงหลักการรัฐธรรมนูญ การพนันถือเป็นกิจการภายในของมลรัฐ
(State) ขึน้ อยูท่ แี่ ต่ละรัฐ ไมใ่ ชก่ จิ การระดับประเทศ เป็นอำ�นาจสงวน (Power
Reserved) ไว้ให้แก่รัฐ เว้นแต่กรณีที่เป็นการค้าขายข้ามเขตแดนระหว่างรัฐ
(Commerce Clause) สภาคองเกรสถึงจะมีอำ�นาจออกกฎหมายในเรื่องนั้นๆ
จวบจนสมัยของประธานาธิบดี John F. Kennedy ที่มีนโยบายปราบปรามผู้มี
อิทธิพลได้ผลักดันกฎหมายหลายฉบับในช่วงนี้ ด้วยเห็นว่าการพนันข้ามรัฐ
เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งปราบปรามอย่างเอาจริ ง เอาจั ง เพื่ อ ตั ด แข้ ง ขาของขบวนการ
มาเฟียที่กำ�ลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชาติ และนี่เองถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความขัดแย้ง-ข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกลางกับหลายมลรัฐในเรื่องการพนัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมาถึงของการพนันทางอินเทอร์เน็ต

70
ในบรรดา 43 มลรัั ฐ ของอเมริิ ก าที่่� มีี ล อตเตอรี่่� (หวยบนดิิ น ) รัั ฐ แรกคืือ New Hamshire
(1963) รััฐล่่าสุุดคืือ North Carolina (2005) ส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้�นในทศวรรษ 1980 (เกืือบ 20 รััฐ)
วััตถุุประสงค์์เพื่่� อใช้้เป็็นงบประมาณทั่่�วไป (18 รััฐ) กัับด้้านการศึึกษา (17 รััฐ) เป็็นหลััก นอกนั้้�น
ก็็มีีทั้้�งเพื่่� อผู้้�สููงอายุุ สิ่่�งแวดล้้อม พัั ฒนาเศรษฐกิิจ หน่่วยปกครองท้้องถิ่่�น ที่่�มาของกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�มาจากการออกเสีียงประชามติิ (24 รััฐ) กระบวนการนิิติิบััญญััติิปกติิ (13 รััฐ) และ
ริิเริ่่�มเสนอกฎหมายโดยประชาชน (6 รััฐ) ตามลำำ�ดัับ ข้้อมููล ณ ปีี 2007 ดูู Garry Smith, David
C. Hodgins and Robert J. Williams, Op. cit., 599-600 ปััจจุุบัันเขยิิบเพิ่่� มเป็็น 45 รััฐแล้้ว
อีีก 2 รััฐที่่�เพิ่่� งมีีคืือ Arkansas (2009) กัับ Wyoming (2013)
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รููปที่�่ 18 ภาพตััดต่่อล้้อเลีียน Jay Cohen ที่่�ปรากฏในสื่่�ออิินเทอร์์เน็็ต
ที่�่มา: www.gambling911.com

กฎหมายควบคุุมการพนัันออนไลน์์ของรััฐบาลกลาง

ก่อนหน้าปี 2006 กล่าวได้ว่าที่อเมริกาไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ออนไลน์ ‘โดยตรง’ หากแต่เกิดจากการปรับเอากฎหมายที่มีอยู่แล้วมาใช้
โดยเฉพาะกับ Wire Act (1961) ที่กลายเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายสำ�คัญ
ในการปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการพนันออนไลน์ข้ามชาติ ปัญหา
คือ การสื่อสารแบบใช้สายในที่นี้ เอาเข้าจริงน่าจะหมายถึงเฉพาะโทรเลข
โทรศัพท์ และการสื่อสารโทรคมนาคมในทำ�นองนี้เท่านั้น แต่จากมุมมองของ
กระทรวงยุติธรรม และศาลไม่ได้เห็นเช่นนั้น มีพลเมืองอเมริกันหลายคนถูก
จับกุมและถูกตัดสินให้จำ�คุกเป็นจำ�นวนมากด้วยกฎหมายนี้ คดีตัวอย่างสำ�คัญ
เกิดกับคนทีช่ อื่ Jay Cohen ชาวอเมริกนั ทีย่ า้ ยไปพำ�นักอยูใ่ นประเทศแอนติกา
เขากอ่ ตัง้ ธุรกิจรับแทงพนันกีฬาผา่ นอินเทอร์เน็ตในชือ่ World Sports Exchange
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โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือชาวอเมริกัน จดทะเบียนเว็บไซต์และตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่นั่น
ซึ่งการพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย เริ่มเปิดให้บริการในปี 1995 ถือเป็น
ผู้นำ�รายแรกๆ กระทั่งเอฟบีไอเริ่มเข้ามาสืบสวนเมื่อปี 1997 และจับกุมเขากับ
พวกขณะกลับมาเยี่ยมบ้านที่อเมริกาในปี 1998 เมื่อคดีความขึ้นสู่ชั้นศาล ใน
ที่สุด ปี 2000 เขาได้ถูกศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางตัดสินจำ�คุก 21 เดือน
และปรับอีก 5,000 เหรียญ71 ทา่ มกลางข้อถกเถียง-โต้แย้งทางกฎหมายในหลาย
ประเด็น ทั้งเรื่องกฎหมายขัดกัน (ไม่ผิดกฎหมายแอนติกา แต่ผิดกฎหมาย
อเมริกา), ตำ�แหน่งที่ตั้ง (การพนันเกิดขึ้นที่ไหน ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่
คนเล่น)72, ขอบเขตคำ�นิยาม (คำ�ว่า Wire เจตนาใช้กับการสื่อสารแบบมีสาย
แต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยมากเป็นแบบไร้สาย หรือ Wireless เช่น WI-FI)
ถึงกระนั้น ศาลในคดีต่างๆ มักพิพากษาโดยยึดหลักจำ�เลยเล็งเห็นได้ว่าผลจะ
เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา (Effects-based)
อนึง่ หากตีความ Wire Act อย่างเครง่ ครัดก็กนิ ความเฉพาะการพนันกีฬา
ไม่ครอบคลุมถึงชนิดของการพนันอื่น โดยเฉพาะประเภทคาสิโน และสามารถ
บังคับใช้ได้เฉพาะการพนันข้ามรัฐหรือระหว่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง
การพนันภายในรัฐ ซึ่งบางรัฐยอมรับให้ถูกกฎหมาย คำ�พิพากษาของหลายๆ
ศาลที่ ท ยอยมี อ อกมาก็ เ ห็ น พ้ อ งเช่ น นี้ กล่ า วโดยย่อก็ คื อ ศาลปฏิ เ สธการ
ขยายขอบเขตการใช้กฎหมายนี้ออกไปอย่างกว้างขวางเกินกว่าเจตนารมณ์
ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง รั ฐบาลพยายามจะเอาผิดกับ องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกั บ
71
ดููเพิ่่� มเติิม “United States v. Jay Cohen, 260 F.3d 68 (2d Cir. 2001),” CourtListener,
(n.d.), from https://www.courtlistener.com/opinion/774381/united-states-v-jaycohen/
72
จากคดีี People ex rel. Vacco v. World Interactive Gaming Corp. เมื่่� อ ปีี 1999
ศาลฎีีกาของรััฐนิิวยอร์์คเคยชี้้�ว่่า การเล่่นพนัันโดยส่่งข้้อมููลจากรััฐนิิวยอร์์คผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต
ออกไปถืือว่่ากิิจกรรมการพนัันนั้้�นได้้เกิิดขึ้้�นในรััฐนิิวยอร์์คแล้้ว, Mark B. Dubnoff, State Bans
on Internet Gambling May Be Unconstitutional, Gaming Law Review, 12(3), 2008,
207.
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อุตสาหกรรมนี้ ‘โดยอ้อม’ ในฐานะผูส้ มคบคิดด้วย อาทิ บริษทั พัฒนาซอฟต์แวร์
ทีข่ ายโปรแกรมให้ รวมถึงสถาบันการเงินทีเ่ อือ้ อำ�นวยความสะดวกในการชำ�ระ
เงิน เช่นจากกรณี In re MasterCard International Inc. ศาลสหรัฐเขต
นิวออร์ลีนส์ยกฟ้อง 2 คดีในปี 2001 ซึ่งทางมาสเตอร์การ์ดกับวีซ่าถูกกล่าวหา
ว่ายินยอมให้เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์เข้าถึงการใช้บัตรเครดิตของผู้เล่นได้73
ถึงกระนั้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังคงแสดงท่าทีชัดเจนว่าการพนัน
ออนไลน์ทกุ ชนิดถือเป็นสิง่ ผิดกฎหมายรัฐบาลกลาง ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องปรามหลายรัฐ
ในขณะนั้นที่กำ�ลังพยายามทำ�ให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย ซึ่งก็หาใช่
มีเฉพาะ Wire Act ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ถูกนำ�มาใช้จัดการขบวน
การพนันข้ามชาติ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการเดินทาง ค.ศ. 1961 (Travel Act)
กฎหมายป้องกันการกระทำ�มิจฉาชีพ ค.ศ. 1970 หรือ RICO (The Racketeer
Influenced and Corrupt Organizations)
อีกคดีที่โด่งดังคือ BETonSPORTS.com บริษัทพนันอังกฤษที่เข้าไปลงทุน
ตั้งเว็บไซต์อยู่ในคอสตาริกา เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 1995 จนมีส่วนแบ่ง
รายได้ในตลาดสหรัฐปีละหลายพันล้านเหรียญ เป็นบริษัทที่ถูกเพ่งเล็งในลำ�ดับ
ต้นๆ ถึงขนาดว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทยุติการ
ทำ�ธุรกิจรับพนันในอเมริกา และคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคนอเมริกัน
คืนให้แก่เจ้าของ แต่บริษัทเพิกเฉย นำ�ไปสู่การจับ CEO ของบริษัทในปี 2006
ตามด้วยการจับกุมนาย Gary Kaplan ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชาวนิวยอร์คได้ที่
สาธารณรัฐโดมินกิ นั เขาถูกส่งให้กบั ทางเปอร์โตริโกเพือ่ นำ�ตัวกลับมาดำ�เนินคดี
73
ดูู I. Nelson Rose, Court Rules Internet Gambling Is Not Illegal, Gaming Law
Review, 5(3), 2001, 159.
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ในสหรัฐฯ ทั้งสองถูกดำ�เนินคดีโดยใช้กฎหมาย RICO ศาลตัดสินว่ามีความผิด
ทั้งคู่ กรณีนาย Kaplan ให้จำ�คุก 4 ปี74

รููปที่่� 19 ภาพนาย Gary Kaplan เคีียงข้้างด้้วยหน้้าเว็็บไซต์์ BETonSPORTS.com
ที่�่มา: www.thephillygodfather.com

แต่ทว่ากฎหมายเหล่านี้ล้วนแต่ออกมาในยุคที่โลกยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ต
ด้วยซํ้าไป การปรับใช้เข้ากับการพนันออนไลน์จึงมีช่องโหว่ดังได้กล่าวข้างต้น
นำ�ไปสู่ความพยายามในการผลักดันให้มีกฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์
โดยเฉพาะ ในชื่ อ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act
(ขอเรียกแบบย่อว่า UIGEA) ออกมาเมื่อ ค.ศ. 2006 ถือเป็นกฎหมายฉบับแรก
ในระดับประเทศของอเมริกาที่มีเจตนาสกัดกั้นธุรกิจการพนันทางอินเทอร์เน็ต
ที่ผิดกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้ขึ้นอีก
I. Nelson Rose, Congress Close to Devastating Internet Gambling, Gaming Law
Review, 10(5), 2006, 443.

74

AW.������ 010964.indd 106

1/9/2564 BE 22:19

107

ถอดรหััสคาสิิโนออนไลน์์

กฎหมายฉบับนี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาสหรัฐฯ
ที่ถูกผนวกเพิ่มเติมเข้าไป มีกลุ่มบุคคล/สถาบันการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรม
การพนันบนอินเทอร์เน็ตเป็นเป้าหมายใหญ่ เนื่องจากธุรกิจการพนันออนไลน์
ส่วนใหญ่ดำ�เนินการอยู่นอกประเทศจึงอยู่นอกเขตอำ�นาจบังคับทางกฎหมาย
ของตน การปราบปรามให้ได้ผลจริงจังจำ�เป็นต้องตัดเส้นทางการเงินของธุรกิจ
เหล่านี้ เช่นจัดการผู้ให้บริการระบบชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)
แทนที่จะไปจ้องจับแต่ต้นตอ ซึ่งเป็นไปได้ยาก โทษของผู้ฝ่าฝืนมีทั้งจำ�และ
ปรับ จำ�คุกสูงสุดอยู่ที่ 5 ปี และต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับการพนันโดยเด็ดขาด
สาระสำ�คัญของ UIGEA อยู่ที่การบัญญัติให้การเคลื่อนย้ายเงินเดิมพันที่
เกิดจากการพนันซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดอาญา แต่มิให้หมายความ
รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินเดิมพันที่เกิดขึ้นภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง (Intrastate
Transactions) และในกฎหมายไมไ่ ด้ระบุถงึ ชนิด/ประเภทของการพนันออนไลน์
ที่ผิดกฎหมายลงไป ซึ่งต้องดูกฎหมายอื่นของรัฐบาลกลางประกอบ75 เช่น
Interstate Horseracing Act (1978) ยอมรับให้การแทงม้าแข่งผ่านระบบ
ออนไลน์สามารถทำ�ได้ ทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ76 แต่ Professional and
Amateur Sports Protection Act (1992) ที่มีชื่อเล่นว่า PASPA ให้ถือว่าการ
อ่่านเพิ่่� มเติิมใน ปิิยอร เปลี่่�ยนผดุุง, กฎหมายควบคุุมการพนัันออนไลน์์ของประเทศอัังกฤษและ
สหรััฐอเมริิกา และแนวทางการปรัับใช้้พระราชบััญญััติิการพนััน พ.ศ. 2478 กัับการพนัันออนไลน์์,
รายงานวิิ จััยฉบัับสมบููรณ์์ ศูู นย์์ ศึึ กษาปััญหาการพนััน, (ม.ป.ป.), 57-63 และศึึกษาบทวิิเคราะห์์
เกี่่� ย วกัั บ กฎหมายฉบัั บ ดัั ง กล่่ า วได้้ ที่่� I. Nelson Rose, Viewpoint: The Unlawful Internet
Gambling Enforcement Act of 2006 Analyzed, Gaming Law Review, 10(6), 2006,
537-541.
76
อนึ่่� ง ในปีี 2000 สภาคองเกรสทำำ� การแก้้ ไ ขกฎหมายฉบัั บ นี้้� ด้้ ว ยการขยายนิิ ย ามของคำำ� ว่่ า
Interstate Off-track Wager ให้้รวมไปถึึงการเล่่นพนัันผ่่านโทรศััพท์์ ระบบคอมพิิ วเตอร์์ และ
สื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ อื่่� น จึึงชัั ด เจนว่่ า การแทงม้้ า แข่่ ง ทางอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ก ฎหมายรัั บ รอง
ให้้ทำำ�ได้้ ทั้้�งภายในรััฐและระหว่่างรััฐที่่�ยอมรัับว่่าการพนัันม้้าแข่่งเป็็นสิ่่�งถููกกฎหมายเช่่นเดีียวกััน
นัั บ แต่่ นั้้� น มาร้้ า นรัั บ แทงม้้ า นอกสนามแข่่ ง (Off-Track Betting: OTB) ก็็ เ ริ่่� ม เปิิ ด รัั บ แทงจาก
ทางไกลด้้วยหลายวิิธีีการ บางรััฐก็็ให้้ตั้้�งร้้านรัับแทงม้้าทางไกล (Advance Deposit Wagering:
ADW) ขึ้้� น แยกต่่ า งหาก เช่่ น แคลิิ ฟ อร์์ เ นีี ย และยอมให้้ ใ ช้้ บัั ต รเครดิิ ต ในการชำำ� ระเงิิ น ได้้ ด้้ ว ย,
I. Nelson Rose, California Legalizes Internet Gambling, Gaming Law Review, 6(2),
2002), 81-82.
75
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พนันกีฬาคือเรื่องที่ผิดกฎหมาย77 ตลอดจนกฎหมายของมลรัฐ และชนเผ่า
พื้นเมือง
อีกนัยหนึง่ กฎหมายเทา่ กับบังคับให้ผปู้ ระกอบการต้องมีมาตรการตรวจสอบ
อายุและตำ�แหน่งที่ตั้ง (Age and Location Verification) ของผู้เล่น ซึ่ง
สามารถสกัดกั้นการเข้าเล่นของผู้ที่ไม่มีสิทธิเล่นได้ เช่น บุคคลที่อาศัยอยู่ใน
รัฐที่การพนันออนไลน์เป็นสิ่งต้องห้าม, ผู้ซึ่งมีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเล่นได้ตาม
กฎหมายของแตล่ ะรัฐ แต่ยังไมค่ รอบคลุมถึงการห้ามโฆษณาการพนันออนไลน์
และลำ�พังคนเล่นพนันออนไลน์ไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาหลัง UIGEA มีผลใช้บังคับในช่วงปลายปี
2006 คือ ผูใ้ ห้บริการรายใหญห่ ลายรายต้องตัดสินใจยุตกิ ารให้บริการในอเมริกา
โดยปิดกัน้ ไมใ่ ห้ผพู้ �ำ นักอาศัยในสหรัฐฯ สามารถเข้าเลน่ พนันกับเว็บไซต์ของตน
ได้ เช่น PartyPoker โดย PartyGaming (แอนติกา), 888.com โดย 888
Holdings (ยิบรอลตาร์), sportsbook.com กับ ParadisePoker.com โดย
Sportingbet (อั ง กฤษ), Pinnacle Sports โดย Pinnacle (กื อ ราเซา)
รวมไปถึงบริษัทซอฟต์แวร์เกมที่มีชื่อเสียง เช่น Boss Media (สวีเดน) ต่อมา
วันที่ 15 เมษายน 2011 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Black Friday ขึ้น เมื่อ
กฎหมาย PASPA มีีเจตนาเพื่่� อปกป้้องแวดวงกีีฬาอาชีีพและสมััครเล่่นของอเมริิกา โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งกัับปััญหาการล้้มกีีฬาและล็็อคผลการแข่่งขััน (Match Fixing) เพราะมีีการพนัันเข้้ามา
มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ ง โดยห้้ า มมิิ ใ ห้้ แ ต่่ ล ะมลรัั ฐ อนุุ ญ าตให้้ มีี ก ารพนัั น กีี ฬ าเป็็ น อัั น ขาด ไม่่ ว่่ า ในรูู ป แบบ
ของออนไลน์์หรืือออฟไลน์์ก็็ตาม แต่่ยกเว้้นมิิให้้ใช้้กัับ 4 รััฐที่่�ทำำ�ให้้การพนัันกีีฬาถููกกฎหมายไปก่่อน
หน้้ า นั้้� น แล้้ ว ได้้ แ ก่่ เนวาดา, เดลาแวร์์ , โอเรกอน และมอนทานา สร้้ า งความไม่่ พ อใจให้้ แ ก่่ รัั ฐ
นิิวเจอร์์ซีีย์์ เพราะเห็็นว่่ารััฐตนต้้องสููญเสีียรายได้้ไปเป็็นอย่่างมาก นำำ�ไปสู่่�การต่่อสู้้�ในศาลสููงสุุด
� งภายใน เป็็นอำำ�นาจของรััฐ (States’
ซึ่่�งทางศาลได้้ตัด
ั สิินชี้้�ขาดว่่ากิิจกรรมการพนัันกีีฬาถืือเป็็นเรื่่อ
Rights) ที่่�จะให้้มีีหรืือไม่่มีีก็็ได้้ กฎหมายนี้้�ไม่่ชอบด้้วยรััฐธรรมนููญ ในคดีี Murphy v. National
Collegiate Athletic Association (2018) ผลของคำำ�พิิพากษาดัังกล่่าวเปิิดโอกาสให้้แต่่ละรััฐ
สามารถทำำ�ให้้การพนัันทายผลกีีฬาถููกกฎหมายรััฐตนได้้ตั้้�งแต่่ปีี 2018 เป็็นต้้นมา รวมทั้้�งในรููปแบบ
ออนไลน์์ ปลุุกบรรยากาศคึึกคัักให้้กัับแวดวงอุุตสาหกรรมการพนัันในสหรััฐอเมริิกาอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
77
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กระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐเดินหน้าปิดเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์รายใหญ่
หลายต่อหลายแห่ง เช่น PokerStars (ไอล์ออฟแมน), Full Tilt (ไอร์แลนด์),
Absolute Poker (คานาวอเก) ให้เหตุผลว่าเป็นกระทำ�การที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
UIGEA โดยมุ่งเอาผิดกับผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้หลายสิบรายเช่นกัน
สำ�หรับคดีทเี่ ป็นหมุดหมายสำ�คัญ ในทางแพง่ ได้มคี ดี In re Baum (2008)
เกิดขึ้น ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Darlene K. Baum ถูกฟ้องล้มละลายหลังตกเป็น
หนี้บัตรเครดิตเกือบ 40,000 เหรียญจากการเล่นพนันออนไลน์ ศาลชี้ว่าหนี้
อั นเกิ ด จากการพนัน ออนไลน์ดังกล่า วถือ เป็ นโมฆะ เพราะขั ด ต่ อ UIGEA
นั่นเอง78 ขณะที่ในคดีอาญา ในปี 2007 เกิดกรณีที่ส่งผลสะเทือนเลือนลั่นต่อ
วงการ เมื่อ Stephen Lawrence กับ John LeFebvre สองผู้ก่อตั้ง NETeller
ที่ให้บริการธนาคารออนไลน์ของแคนาดา ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมากในแถบ
อเมริกาเหนือ ถูกจับด้วยฐานความผิดใหมต่ ามกฎหมายฉบับนี้ อันเนือ่ งมาจาก
ทางการสหรัฐฯ สืบสวนพบว่านักพนันจำ�นวนมากใช้บริการนี้ในการเล่นพนัน
กับเว็บไซต์ตา่ งๆ สุดท้าย NETeller ก็ตอ้ งยอมยุตกิ ารให้บริการในสหรัฐอเมริกา
ลงโดยสิ้นเชิง79
กรณีทงั้ หลายตา่ งส่งผลให้ตลาดของการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาช่วง
ต้นทศวรรษที่ 2010 ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชดั สถาบันการเงินต้องระมัดระวังตัว
มากยิ่งขึ้น คนเล่นเองก็เริ่มหวาดระแวงและขาดความมั่นใจที่จะเล่น

78
ดูู Justin A. Volker, Online Casinos Forced to Fold: Examining the Effects of In Re
Baum, 386 B.R. 649 (Bankr. N.D. Ohio 2008), Southern Illinois University Law
Journal, 35(2), 2011, 385-387.
79
Justin Rex and David J. Jackson, The Options for Internet Gambling in Canada,
ACSUS Occasional Papers on Public Policy Series, 1(3), 2008, 224-228.
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ความเป็็นไปในระดัับมลรััฐ

รัฐธรรมนูญสหรัฐมอบอำ�นาจการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย (Police
Power) ให้กับมลรัฐ นั่นคือให้แต่ละรัฐสามารถที่จะออกกฎหมายควบคุม
พฤติกรรมและบังคับใช้ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน บนพื้นฐาน
เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ศีลธรรม สวัสดิการทั่วไปของพลเมืองของตน
การพนันก็ถูกยอมรับว่าอยู่ในขอบเขตของอำ�นาจของมลรัฐ (State power)
ด้วย ซึ่งแต่ละรัฐก็มีท่าทีในเรื่องนี้แตกต่างกันออกไป
หลายรัฐบัญญัติเรื่องการพนันลงไปในรัฐธรรมนูญตัวเอง เช่น มอนทานา,
นิวเจอร์ซีย์, แคลิฟอร์เนีย บางรัฐทำ�ให้การพนันแทบทุกชนิดถูกกฎหมายของ
รัฐ บางรัฐยอมให้เพียงการพนันบางประเภท บางรัฐจำ�กัดสถานทีใ่ ห้เล่นคาสิโน
แค่บนเรือ (River-boat Casino) บางรัฐยอมให้มีเฉพาะแต่คาสิโนขนาดย่อม
(Racetrack Casino หรือที่นิยมเรียกย่อๆ Racinos) ขณะที่มีอยู่สองรัฐ
ที่ไม่ยอมให้มีการพนันแบบใดๆ เลย แม้แต่ลอตเตอรี่ คือ ยูทาห์กับฮาวาย
โดยมีปัจจัยการเมืองระดับรัฐเป็นตัวกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญ ซึ่งหลายครั้ง
ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐขึ้น โดยเฉพาะกรณีของรัฐที่ตั้งอยู่ติดกันแต่
กฎหมายไม่เหมือนกัน (การกระทำ�เรื่องเดียวกันให้ผลทางกฎหมายผิด/ถูก
แตกต่างกัน) เช่น ยูทาห์กับเนวาดา, เนวาดากับแคลิฟอร์เนีย
พูดตามจริง นอกเหนือจากเนวาดากับนิวเจอร์ซีย์แล้ว คาสิโนเชิงธุรกิจ
(Commercial Casino) เพิ่งก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างจนกลายเป็นอุตสาหกรรม
ที่เฟื่องฟูขึ้นมาเมื่อรอยต่อของทศวรรษ 1990 นี่เอง ปัจจุบันรวมแล้วมี 26 รัฐ
ที่มีคาสิโนประเภทนี้ตั้งอยู่ นอกจากนี้แล้วยังมีคาสิโนอีกประเภทหนึ่งที่อนุญาต
ให้ตั้งได้เฉพาะในเขตอนุรักษ์ของชนเผ่าพื้นเมือง (Tribal Casino) ซึ่งเปิดให้
บริการอย่างจำ�กัดอยู่ใน 28 รัฐด้วยกัน80
80
The American Gaming Association, State of the States 2019: The AGA Survey of
the Commercial Casino Industry, (2018), 12-13, from https://www.americangaming.
org/wp-content/uploads/2019/06/AGA-2019-State-of-the-States_FINAL.pdf
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วกกลับเข้าเรื่องการพนันออนไลน์ จากการค้นคว้าพบว่ามีข้อถกเถียง
ต่างๆ ในแต่ละรัฐ ความเห็นประชาชนเองก็ยังกํ้ากึ่ง โดยห้วงแรก หลายรัฐ
แสดงท่าทีต่อต้านชัดเจน ด้วยการผลักดันให้มีกฎหมายของรัฐที่ใช้ห้ามปราม
(Ban) การพนันออนไลน์ออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันช่วงปี 2000 ได้แก่ เนวาดา
หลุยส์เซียนา อิลลินอยส์ มิชิแกน เซาท์ดาโกตา ติดตามด้วยอินเดียนา
มอนทานา โอเรกอน วอชิงตัน ตัวอย่างมาตรการตา่ งๆ เชน่ ห้ามผูใ้ ดยุง่ เกีย่ ว
กับธุรกิจพนันที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเล่น ห้าม
ไม่ให้ตั้งเซิร์ฟเวอร์การพนันอยู่ในรัฐ ปิดกั้นเว็บไซต์การพนันมิให้คนที่อยู่อาศัย
ภายในรัฐเข้าถึง ฯลฯ หลายรัฐแม้ยังไม่มีกฎหมาย แต่ก็มีความกระตือรือร้น
ที่จะดำ�เนินคดีกับเจ้าของธุรกิจพนันข้ามชาติ เช่น วิสคอนซิน มินนิโซตา
นิวยอร์ค มิสซูรี
และถึงแม้นสหรัฐอเมริกาจะไม่มีกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางซึ่งเอาผิด
‘คนเล่น’ การพนันในทุกรูปแบบ แต่หากดูระดับรัฐแล้วถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่ง
โทษฐานลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ก็ค่อนข้างหนักเอาการ เช่น เนวาดา
โทษจำ�คุก 1 - 6 ปี หรือปรับไม่เกิน $10,000 หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ, อิลลินอยส์
โทษจำ�คุกไมเ่ กิน 1 ปี, หลุยสเ์ ซียนา โทษปรับ $500 และ/หรือจำ�คุก 6 เดือน81
ปัญหาที่สร้างความวิตกให้แก่รัฐเหล่านี้จนต้องมีมาตรการทางกฎหมาย
ออกมา เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐจากแหล่งรายได้
หลักทีม่ าจากธุรกิจการพนันแบบดัง้ เดิม อย่างไรก็ดี ภายหลังเริม่ มีบางรัฐเปลีย่ น
ท่าทีหันไปในทางสนับสนุนการทำ�ให้การพนันทางอินเทอร์เน็ตถูกกฎหมาย
อยูบ่ า้ ง แต่ยังไมม่ ากนัก (ดูตารางข้างท้าย) ด้วยยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นไป
ไม่ได้ที่จะควบคุมมันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากประสบความยาก
ลำ�บากมากในการบังคับใช้กฎหมาย
John D. Andrle, A Winning Hand: A Proposal for an International Regulatory
Schema with Respect to the Growing Online Gambling Dilemma in the United
States, UNLV Gaming Research & Review Journal, 10(1), 2006, 64-66.
81
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ตารางที่่� 1
มลรััฐที่่�รัับรองให้้การพนัันทางอิินเทอร์์เน็็ตถููกกฎหมายในประเทศสหรััฐอเมริิกา82

รััฐ

กฎหมาย

ประเภทออนไลน์์

ปีี

คาสิิโน

พนัันกีีฬา

หมายเหตุุ

เดลาแวร์์

House Bill 333

2012

/

/

กฎหมายออก
ปีี 2012
เริ่่�มให้้ใบ
อนุุญาตในปีี
2013 เปลี่่�ยน
จากระบบ
ทดลองเล่่น
เป็็นใช้้เงิินจริิง
� ี 2014
เมื่่อปี

เนวาดา

Assembly Bill 114

2013

/

/

-

นิิวเจอร์์ซีย์
ี ์

Assembly Bill 2578

2013

/

/

-

เพนซิิลเวเนีีย

House Bill 392

2017

/

/

-

เวสต์์
เวอร์์จิเิ นีีย

House Bill 2934

2019

X

/

-

กล่าวได้ว่าในปัจจุบันครึ่งหนึ่งของรัฐทั้งหมดของอเมริกาไม่ได้มีกฎหมาย
โดยตรงเกี่ยวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต การพนันออนไลน์ยังคงเป็นธุรกิจ
สีเทาๆ รัฐที่รับรองให้ถูกกฎหมายมีเพียง 5 รัฐจาก 50 รัฐ หรือคิดเป็น 10%
เท่านั้น ได้แก่ เดลาแวร์, เนวาดา, นิวเจอร์ซีย์, เพนซิลเวเนีย และเวสต์
เวอร์จิเนีย (แยกเป็นคาสิโนออนไลน์ 4 รัฐ และพนันกีฬาออนไลน์ 5 รัฐ)
เหตุผลสนับสนุนหลักไม่พ้นเพื่อสร้างรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น ผลจากความนิยม
ที่เสื่อมถอยของคาสิโนแบบเก่านั่นเอง ในที่นี้หยิบเอาตัวอย่างของ 2 รัฐที่เป็น
ต้นตำ�รับอุตสาหกรรมคาสิโนของประเทศมาพูดถึง
82
The American Gaming Association, Op. cit., 12-14 ดููรายละเอีียดเพิ่่� มเติิมได้้ใน https://
www.playusa.com/us/
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เนวาดา

รัฐเนวาดาเป็นที่ตั้งของลาสเวกัส เมืองหลวงของอุตสาหกรรมการพนัน
ไม่ใช่แค่สหรัฐ แต่เป็นของโลก ย้อนไปในปี 1997 เนวาดากลายเป็นรัฐแรก
ที่ กำ � หนดให้ ก ารพนั น ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย โดยยกเหตุ ผ ล
สนับสนุนว่าเพื่อรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพลเมือง
ของรัฐ กฎหมายนี้มุ่งเอาผิดทางอาญากับทั้งผู้เล่นและผู้จัดให้มีการพนันแบบ
ออนไลน์ภายในรัฐ แม้นการพนันออนไลน์ดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายใน
รัฐต้นทางก็ตาม อย่างไรก็ดี กฎหมายได้เขียนเปิดช่องไว้ว่าหากได้รับอนุญาต
จากรัฐก็จะไม่ถือว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
ต่อมาปี ค.ศ. 2001 ผู้ว่าการรัฐได้ลงนามในกฎหมาย Assembly Bill 466
ให้อำ�นาจคณะกรรมการควบคุมการพนันของรัฐ (Nevada Gaming Control
Board) ในอันที่จะเสนอให้คณะกรรมการการพนันของรัฐ (Nevada Gaming
Commission) พิจารณาให้มกี ารพนันทางอินเทอร์เน็ต (Interactive Gaming)
ซึ่งไม่รวมถึงการพนันกีฬา ตลอดจนม้าแข่ง (ซึ่งมีกฎหมายของสภาคองเกรส
ควบคุมอยู่) แรกเริ่มอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มทุนที่ได้ใบอนุญาตประเภทโรงแรมคาสิโน (Hotel-casinos หรือ Resort Hotel) เท่านั้นที่จะสามารถขอทำ�คาสิโน
ออนไลน์ได้ เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างเอื้อให้กับนักลงทุนรายใหญ่ เช่น โรงแรม
ต้องมี 120 ห้อง, ร้านอาหารเปิดตลอด 24 ชัว่ โมง, ประกอบด้วย 1,600 ตูพ้ นัน
และ 40 โต๊ะพนัน เก็บคา่ ใบอนุญาต 500,000 เหรียญในชว่ งสองปีแรก จากนัน้
ตกปีละ 250,000 เหรียญ ขณะทีภ่ าษีอยูใ่ นอัตราร้อยละ 6.25 ของรายได้ เป็น
อัตราเดียวกับที่เก็บจากคาสิโนแบบดั้งเดิม83 เงื่อนไขอันเข้มข้นนี้สะท้อนถึง
ความพยายามของรัฐเนวาดาในการปกป้องอุตสาหกรรมสำ�คัญของตัวเอง
กฎหมายฉบับนี้ทำ�ให้การพนันออนไลน์ตั้งต้นขึ้นในรัฐเนวาดาแบบเป็น
ทางการ แม้ในทางปฏิบัติยังมิอาจเกิดขึ้นได้จริงๆ เนื่องจากไปขัดแย้งกับจุดยืน
ทางนโยบายของรัฐบาลกลาง ซึ่งในปี 2002 กระทรวงยุติธรรมถึงกับต้องมี
I. Nelson Rose, Nevada Legalizes Internet Gambling—Maybe, Gaming Law
Review, 5(6), 2001, 550.

83
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หนังสือแจ้งเตือนถึงบอร์ดการพนันของรัฐเนวาดาให้พงึ ระลึกวา่ การพนันออนไลน์
เป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้กฎหมายสหรัฐ สอดรับกับความเคลื่อนไหวของนาย
Sheldon Adelson เจ้า ของธุรกิจ ในเครือ The Sands ที่มี ฐานที่มั่น อยู่ ที่
ลาสเวกัสคือ Las Vegas Sands (LVS) และได้ไปลงทุนทำ�คาสิโนที่มีชื่อเสียง
โดง่ ดังในหลายประเทศ เชน่ Marina Bay Sands (สิงคโปร์), Sands Macao
(มาเก๊า) Sheldon Adelson เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ของพรรค
รีพลับบลิกัน เขาทุ่มเงินมหาศาลไปกับการรณรงค์-ล็อบบี้เพื่อคัดค้านมิให้
การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย โดยยกหลายเรื่องขึ้นอ้าง เช่น ไม่ส่งเสริมการ
จ้างงาน, กระทบต่อรายได้ของคาสิโนดั้งเดิมซึ่งที่ผ่านมาเป็นแหล่งภาษีสำ�คัญ
ของรั ฐ เขาเคยพูดถึงขนาดว่า “การพนัน ออนไลน์ คื อการฆ่า ตั วตายของ
อุตสาหกรรมคาสิโน” โดยเรียกร้องให้รัฐบาลกลางต้องเข้าแทรกแซงรัฐที่กำ�ลัง
คิดทำ�เรื่องนี้อยู่ให้ยุติบทบาท84 สถานการณ์จึงตกอยู่ในภาวะชะงักงันนาน
นับสิบปี
จุดเปลีย่ นเกิดขึน้ ในปี 2011 หลังกระทรวงยุตธิ รรมออกแถลงการณ์ยอมรับ
วา่ Wire Act จำ�กัดการใช้แคก่ บั การพนันกีฬาเทา่ นัน้ เปิดประตูไปสูก่ ารทำ�ให้
การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายอีกคำ�รบ โดยเนวาดาได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับ
คือ Assembly Bill 114 ที่มอบให้คณะกรรมการควบคุมการพนันของรัฐเป็น
ผู้ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการพนันออนไลน์ เริ่มที่โป๊กเกอร์
ออนไลน์ ประเดิมด้วย Ultimate Poker ของกลุ่ม Station Casinos ในฐานะ
เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ถูกกฎหมายแห่งแรกของสหรัฐฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่
ปี 2013 และยอมรับให้ใช้บัตรเครดิตเล่นพนันมาตั้งแต่ตอนนั้น ต่อมาจึง
ขยับขยายไปสู่การพนันประเภทอื่นบ้าง กำ�หนดขอบเขตบริการอยู่ภายในรัฐ
และให้บริการข้ามรัฐได้ เฉพาะในกรณีที่รัฐปลายทางไม่ได้บัญญัติให้การพนัน
ออนไลน์ผิดกฎหมายของตน85
84
Sue Schneider, California Tribe Attempts to Force the Issue on Online Poker,
Gaming Law Review and Economics, 18(7), 2014, 668-669.
85
Joseph Kelly, States and Stakeholders in I-Gaming’s Regulation, Gaming Law
Review and Economics, 17(6), 2013, 426-427.
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ในปััจจุุ บัั น ครึ่่� ง หนึ่่� ง ของรัั ฐ
ทั้้� ง หม ด ข อ ง อ เ มริิ ก า ไ ม่่ ไ ด้้
มีี ก ฎหมายโดยตรงเกี่่� ย วกัั บ
ก า ร พ นัั น ท า ง อิิ น เ ท อ ร์์ เ น็็ ต
การพนัั น ออนไลน์์ ยัั ง คงเป็็ น
ธุุ ร กิิ จ สีี เ ทา ๆ รัั ฐ ที่่� รัั บ รองให้้
ถููกกฎหมายมีีเพีี ยง 5 รััฐจาก
50 รััฐเท่่านั้้�น
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รููปที่�่ 20 ภาพนาย Sheldon Adelson
ขณะยืืนเคีียงข้้างอยู่่�กัับอดีีตประธานาธิิบดีี Donald Trump
ที่�่มา: www.theguardian.com

นิิวเจอร์์ซีย์
ี ์

รัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นที่ตั้งของแอตแลนติกซิตี้ เมืองคาสิโนสำ�คัญอีกแห่งของ
ประเทศ ในชว่ งต้นทศวรรษที่ 2000 การพนันทางโทรศัพท์และผา่ นอินเทอร์เน็ต
ยังถือวา่ ผิดกฎหมายนิวเจอร์ซยี ์ อัยการรัฐได้ท�ำ การปิดกัน้ เว็บไซต์พนันเกินกว่า
หนึ่งพันเว็บไซต์ รวมถึงดำ�เนินคดีกับบริษัทพนันที่ให้บริการพนันออนไลน์แก่
ผู้เล่นที่พำ�นักอยู่ในรัฐ เช่น Royalclubcasino.com, 7sultans.com, Aloha
casino.com แนน่ อน เกือบทุกเว็บไซต์ไม่ปรากฏชือ่ เจ้าของ และแทบทัง้ หมด
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศหมู่เกาะ (เนื้อหาของบทต่อไป) จึง
ไม่สามารถดำ�เนินคดีกับผู้ใดได้ หลายๆ กรณีศาลไม่รับฟ้องด้วยซํ้า เพราะ
ไม่ทราบตัวผู้กระทำ�ความผิด86 เมื่อจัดการกับผู้ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ได้ ฝ่าย
Andrew E. Tomback and Anne K. DeSimone, Every State for Itself? Recent
Approaches to Internet Gaming, Gaming Law Review, 5(5), 2001, 431.

86
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เจ้าหน้าที่จึงเบนเข็มมุ่งเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ แทน เช่น
บริษัทที่ให้บริการทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เกม
การพนัน รวมทั้งยังเคยฟ้องบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ยอมให้เช่าป้ายเพื่อขึ้น
โฆษณาการพนันออนไลน์มาแล้ว นิวเจอร์ซยี จ์ งึ เป็นตัวอย่างของภาครัฐทีเ่ อาจริง
เอาจังในการต่อกรกับการพนันออนไลน์
ต่อมาจึงเกิดภาวะตกตํ่าของอุตสาหกรรมการพนันโดยรวม ในห้วงเวลา
แค่ 8 ปี คาสิโนที่แอตแลนติกซิตี้มากถึง 1 ใน 3 ต้องปิดตัวลง รายได้เข้ารัฐ
หายไปกว่าครึ่งหนึ่ง รัฐจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย และเดินหน้าผลักดัน
ให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเต็มรูปแบบ จนทำ�สำ�เร็จในปี 2013 ด้วยการ
ผ่าน Assembly Bill 2578 ที่มีข้อกำ�หนดสำ�คัญคือ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ตลอดจนอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีถ่ กู ใช้ในการทำ�เว็บไซต์พนันออนไลน์ตอ้ งตัง้ อยูท่ คี่ าสิโน
ในแอตแลนติกซิตี้เท่านั้น ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตทำ�คาสิโนแบบเดิม
มาก่อนจึงจะยื่นขอทำ�คาสิโนแบบออนไลน์ได้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแรกเข้า
อยูท่ ี่ 400,000 เหรียญ และมีคา่ ใบอนุญาตแบบปีตอ่ ปีอกี ปีละ 250,000 เหรียญ
อัตราภาษีรายปีอยู่ท่ีร้อยละ 15 ของรายได้ (ขณะที่คาสิโนแบบดั้งเดิมเรียกเก็บ
เพียงร้อยละ 8) โดยยอมให้เพียงผู้ที่พำ�นักในนิวเจอร์ซีย์เท่านั้นที่สามารถ
สร้างบัญชีเพื่อเข้าเล่นการพนันได้ กลุ่มทุนที่เข้ามาเปิดตลาดแต่แรกเลย เช่น
Borgata, Caesars, Tropicana และ Golden Nugget87

87
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ปรากฏการณ์์การพนัันออนไลน์์ในเขตอนุุรัักษ์์ของชนพื้้� นเมืือง

หลังสิน้ สุดคดี Cabazon อันลือลัน่ ธุรกิจการพนันพบทีท่ างใหมข่ องตัวเอง
บนดินแดนอเมริกาอย่างไม่น่าเชื่อ เรื่องของเรื่องเริ่มจากชุมชน Cabazon
ชุมชนเล็กๆ ของชาวอินเดียนแดงในรัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดให้บริการห้องเล่นไพ่
กั บ บิ ง โกให้ ค นทั่ ว ไปเข้ า มาเล่ น ภายในเขตอนุ รั ก ษ์ ข องตน เป็ น เหตุ ใ ห้ ถู ก
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ สั่ ง ปิ ด ในปี 1986 เพราะถื อ เป็ น กิ จ กรรมการพนั น เข้ า ข่ า ย
ผิดกฎหมายของรัฐ ฝ่าย Cabazon ไม่ยอม ขอสู้คดีถึงที่สุด คำ�พิพากษา
ของศาลสูงสุดในคดีนี้ (California v. Cabazon Band of Mission Indians
(1987)) มองว่าเรื่องดังกล่าวชนพื้นเมืองมีสิทธิที่จะทำ�ได้ เพราะมีอำ�นาจ
อธิปไตยของตนเองอยู่ (Tribal Sovereignty) กอปรกับรัฐแคลิฟอร์เนียเอง
ก็เคยยอมให้การพนันชนิดอื่นถูกกฎหมายมาแล้วเช่นกัน88
ผลของคดี นี้ ก ระตุ้ น ให้ สภ าคองเกรสต้ อ งตรากฎหมาย the Indian
Gaming Regulatory Act (IGRA) ตามมาในปี 1988 โดยให้สิทธิพิเศษแก่
ชนพื้นเมืองในการทำ�ธุรกิจการพนันภายในเขตอนุรักษ์ของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การพึ่งพาตนเอง และความเข้มแข็งของ
ชุมชน ซึ่งตามกฎหมายแบ่งการพนันของชนเผ่าพื้นเมืองออกเป็น 3 ระดับ/ชั้น
(Classes)
ระดับ 1 (Class I) การพนันพื้นบ้าน ทำ�ได้เองโดยไม่ต้องไปขออนุญาต
จากใคร
ระดับ 2 (Class II) พวกบิงโกและใกล้เคียง ตัดสินใจดำ�เนินการได้เอง
แต่ต้องยึดแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการระดับชาติ (National Indian
Gaming Commission: NIGC) โดยเคร่งครัด
88
D. Michael McBride III, Fifty Shades of Regulation: A Survey of Internet Gaming
Issues in Indian Country and a Framework for Future Development, Gaming Law
Review and Economics, 17(9), 2013, 651-652.
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ระดับ 3 (Class III) เกมคาสิโน เช่น แบล็คแจ็ค, บาคาร่า ตลอดจน
เครื่องเกมอย่างสล็อตแมชชีน, วิดีโอโป๊กเกอร์ ทางรัฐต้องเห็นพ้องด้วย และ
ประกอบกิจการภายใต้ขอ้ ตกลงรว่ มระหวา่ งมลรัฐกับชนพืน้ เมือง แตร่ ฐั จะไมไ่ ด้
ภาษีและค่าธรรมเนียมจากการนี้
การพนันทางอินเทอร์เน็ตเป็นแค่ช่องทางใหม่ในการเล่น ซึ่งต้องคำ�นึงถึง
ระดับอำ�นาจในการบริหารจัดการทีส่ มั พันธ์กบั Class เหลา่ นีด้ ว้ ยเสมอ ตัวอย่าง
เช่น ถ้าชุมชนพื้นเมืองประสงค์จะเปิดเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ (Class III) ก็จะ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐนัน้ ๆ กอ่ น แต่ถา้ เป็นบิงโกออนไลน์ (Class II) ก็
ไม่มีความจำ�เป็นแต่อย่างใด ทำ�ได้ดังนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าจะต้องจำ�กัดขอบเขตการให้บริการเฉพาะภายในเขต
อนุรักษ์เท่านั้น ไม่สามารถขยับขยายออกไปทำ�กิจการนอกเขตได้เป็นอันขาด
ทว่าเอาจริงๆ ก็พบความพยายามที่จะท้าทายอยู่ตลอด เช่น ตั้ง Server อยู่
ในเขตอินเดียนแดงจริง แต่ให้คนนอกเขตเข้าเล่นโดยใช้ proxy เสมือนว่า
กำ�ลังเล่นอยู่ในเขต ฯลฯ
พิจารณาเชิงนโยบาย ทาง NIGC ก็ไม่สูจ้ ะเห็นด้วยกับการทีช่ นเผา่ พืน้ เมือง
หันมาทำ�คาสิโนออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะนั่นย่อมส่งผลสะเทือนต่อธุรกิจ
คาสิโนดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองเองอย่างเลี่ยงมิได้

AW.������ 010964.indd 119

1/9/2564 BE 22:19

ถอดรหััสคาสิิโนออนไลน์์

120

ถอดรหััส
คาสิิโนออนไลน์์

12

การพนัันออนไลน์์
ในประเทศหมู่่�เกาะ :
ความท้้าทาย
ต่่ออธิิปไตยของ
รััฐมหาอำำ�นาจ

AW.������ 010964.indd 120

1/9/2564 BE 22:19

121

ถอดรหััสคาสิิโนออนไลน์์

คาสิโนออนไลน์ชว่ งแรกไมไ่ ด้ถอื กำ�เนิดบนประเทศใหญท่ อ่ี ตุ สาหกรรมพนัน
มีประวัตศิ าสตร์ความเป็นมายาวนาน แตก่ ลับเกิดขึน้ บนประเทศทีค่ นส่วนใหญ่
ไม่รู้จักชื่อด้วยซํ้า ซึ่งอาจเรียกประเทศในกลุ่มนี้รวมๆ ได้ว่า ประเทศหมู่เกาะ
(Offshore Countries) แปลตรงตัวคือ ประเทศที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนชายฝั่ง แต่
ในโลกแห่งการพนันหมายถึงประเทศที่มีลักษณะเป็นดินแดนปลอดภาษี หรือ
ที่หลายคนยกให้เป็น Tax Haven
ในมุมมองประเทศกลุ่มแรกที่เป็นชาติมหาอำ�นาจ คาสิโนออนไลน์ถือเป็น
ภัยคุกคามสำ�คัญ ถึงขนาดมีผู้แต่งหนังสือพูดถึงการที่ทุนคาสิโนพากันเข้าไป
ทำ�กิจการพนันออนไลน์อยู่ในประเทศหมู่เกาะแถบแคริบเบียน (Caribbean)
ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักลงทุนในธุรกิจคาสิโนออนไลน์จากทั่วโลก
โดยเจาะจงออกมา89 ทว่าตรงกันข้ามกันกลับคือโอกาสทองของประเทศเล็กๆ
ในกลุ่มหลัง ซึ่งมีข้อได้เปรียบอยู่ที่ระบบกฎหมายเอื้อเสริม การอำ�นวยความ
สะดวกในการลงทุนโดยภาครัฐ และมีต้นทุนที่ตํ่า
Andrew F. Cooper, Internet Gambling Offshore: Caribbean Struggles Over
Casino Capitalism, (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

89
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รููปที่�่ 21 ปกหนัังสืือว่่าด้้วยการพนัันทางอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศหมู่่�เกาะแถบคาริิบเบีียน
ที่�่มา: www.amazon.ca

การขยายตัวของเว็บไซต์พนันออนไลน์เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในบรรดาประเทศ
เหล่านี้ ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา คาดหวังกลุ่มผู้เล่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งการพนันออนไลน์ยังคงผิดกฎหมายเป็นหลัก ตัวอย่างที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ ประเทศแอนติกา (ซึ่งได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในบทนำ�)
แอนติิกา

ประเทศแอนติกามีชื่อเต็มคือ แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and
Barbuda) เป็นสถานที่ตั้งของเว็บไซต์พนันมากมาย ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ
สองเกาะ (รวมแล้วขนาดยังเล็กกว่าเกาะภูเก็ต) อยู่ในทะเลแคริบเบียน อดีต
อาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศเครือจักรภพ
เริ่มจากปี 1994 แอนติกาออกกฎหมาย Free Trade and Processing
Zone Area Act ดึงดูดให้นกั ลงทุนเข้ามาใช้บริการทางการเงินและธุรกิจระหวา่ ง
ประเทศผา่ นบริษทั ทีจ่ ดจัดตัง้ ในแอนติกา แม้ขณะนัน้ จะยังไม่มกี ฎหมายว่าด้วย
การพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยกฎหมายนี้แหละ แอนติกาได้ออก
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ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์เป็นจำ�นวนมากไปแล้วตั้งแต่
ปี 1995 โดยเฉพาะที่เป็นบริษัทรับพนันกีฬาอเมริกัน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากบริษัท
รับพนันกีฬาทางโทรศัพท์ช่วงต้นทศวรรษ 1990
ในปี 1997 แอนติกาตอบสนองความนิยมของตลาดด้วยกฎหมายฉบับใหม่
คื อ The Virtual Casino Wagering and Sports Book Wagering
Regulations วางหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าตการพนั น แบบ
ออนไลน์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีขณะนั้นคือ 100,000 เหรียญสำ�หรับ
คาสิโนออนไลน์ และ 75,000 เหรียญสำ�หรับการพนันกีฬา และเรียกเก็บภาษี
อีก 20% ของค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยยกเว้นภาษีอื่นให้ ทางการ
แอนติกายืนยันว่ามีการตรวจสอบภูมิหลังของผู้ย่ืนขอใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด
ดูได้จากสถิตขิ องการปฏิเสธทีม่ มี ากถึงกวา่ 300 ราย ข้อมูลปี 1999 อันถือเป็น
ช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดมีผู้ได้ใบอนุญาตนับรวมร่วม 120 ราย แอนติกาเวลานั้น
จึงเปรียบประหนึ่งเมืองหลวงของการพนันออนไลน์ในประเทศหมู่เกาะ90
ต่อมาในปี 2000 จึงมีการแก้ไขกฎหมายข้างต้น เพื่อให้มีหน่วยงานดูแล
ด้านการพนันโดยตรงขึ้นมา (Betting and Gaming Authority) มอบหมาย
ให้มีหน้าที่ออกใบอนุญาต (เดิมคือรัฐมนตรี) ออกกฎ และควบคุมการพนันใน
ทุกด้าน ทั้งบุคคล ตัวเกม กระบวนการ และรายได้ รวมถึงในประเภทอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่การพนันออนไลน์) อีกด้วย ยึดตามโมเดลของรัฐเนวาดา และมีการ
เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ ตลอดจนระบุถึงชนิด
การพนันที่ผิดกฎหมาย และกำ�หนดบทลงโทษ91
John D. Andrle, Op. cit., 80-81.
Gary D. Collins, Offshore Internet Gambling: The Antiguan Experience, Gaming
Law Review, 4(3), 2000, 213-217.
90
91
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หลั ง มี เ รื่ อ งกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าในองค์ ก ารการค้ า โลก (World Trade
Organization: WTO) ตัวเลขของผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์ในแอนติกา
ก็ ล ดลงอย่างฮวบฮาบ และลดลงไปเรื่อยๆ จากข้ อมู ล ล่ า สุ ด คงเหลื อผู้ ที่มี
ใบอนุญาตเพียง 4 รายเท่านั้น (เข้าตรวจสอบได้ที่ www.antiguagaming
.gov.ag)
92
กรณีี WTO

ในชว่ งทีต่ ลาดเริม่ ขยายตัวและได้รบั ความนิยมจากคนเล่นในอเมริกาอย่าง
มากนัน้ เราได้เห็นถึงการดิน้ รนของรัฐบาลสหรัฐในการควบคุมการพนันออนไลน์
เช่นปฏิบัติการจับกุม Jay Cohen ชาวอเมริกันที่เข้าไปเปิดเว็บไซต์รับพนัน
กีฬาอยู่ในแอนติกา (ย้อนอ่านคดีนี้ในบท 11) เหมือนกับรัฐบาลแคนาดาและ
อังกฤษที่มองว่าประเทศเหล่านี้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินที่สำ�คัญของธุรกิจ
ผิดกฎหมายต่างๆ
ปี 2003 รัฐบาลแอนติกาเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้งรังแกชาติเล็ก จึงเสนอ
เรื่องไปยังองค์กรการค้าโลกให้พิจารณาว่าการกระทำ�ของสหรัฐเข้าข่ายเป็นการ
กีดกันทางการค้าหรือไม่ อเมริกาให้เหตุผลว่าต้องทำ�เพื่อปกป้องเยาวชน และ
ธุรกิจพนันเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน
ปี 2004 WTO ตัดสินให้ทางแอนติกาชนะ โดยเห็นว่าการห้ามการบริการ
การพนันผา่ นอินเทอร์เน็ตจากแอนติกาให้แกล่ กู ค้าในอเมริกาถือว่าขัดกับหลักการ
ของ GATS (Article XVI) ในเรื่องข้อจำ�กัดการเข้าถึงตลาด (Market Access)
สหรัฐควรต้องเปิดกว้าง93
ศึึกษารายละเอีียดเพิ่่� มเติิมใน Julia Hornle and Brigitte Zammit, Cross-border Online
Gambling Law and Policy, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010), 175-185.
93
ดูู Lode Van Den Hende, GATS Article XVI and National Regulatory Sovereignty:
What Lessons to Draw from US—Gambling?, Cambridge Review of International
Affairs, 20(1), 2007, 93-110.
92
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ปี 2005 คณะกรรมการอุทธรณ์ของ WTO (Appellate Body) เห็นแย้ง
เล็กน้อย โดยมองว่ากฎหมายหลายฉบับของสหรัฐอเมริกาจัดเป็นข้อยกเว้น
ตามข้อตกลงทั่วไปทางการค้าการบริการ เป็นไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน (Domestic Regulation) ทว่ามีกฎหมาย
อยู่ฉบับหนึ่งคือ กฎหมายว่าด้วยม้าแข่งระหว่างรัฐ หรือ IHA ซึ่งทางสหรัฐ
ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าวถูกนำ�ไปใช้อย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการต่างชาติกับผู้ให้บริการในประเทศ เท่ากับเป็นการ
เลือกปฏิบัติ ยืนยันว่าควรต้องได้รับการแก้ไข และแนะนำ�ให้หาวิธีเจรจากัน
แน่นอน รัฐบาลอเมริกาเพิกเฉยต่อคำ�ตัดสินดังกล่าว ขณะที่แอนติกา
พยายามปรับตัวด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการผลักดันกฎหมายใหม่
The Interactive Gaming and Interactive Wagering Regulation
ค.ศ. 2007 โดยเพิ่มมาตรการให้รัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการคุ้มครองผู้เล่น
คุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ขออนุญาต การตอ่ ต้านการฟอกเงินและก่อการร้าย รวมทัง้
ให้มรี ะบบผูต้ รวจสอบบัญชีจากภายนอก94 ซึง่ ต้องยอมรับว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใด
หากพิจารณาจำ�นวนผู้ประกอบการที่มีเหลือเพียงน้อยนิดในปัจจุบัน
ประเทศหมู่่�เกาะอื่่�นๆ

ความสำ�เร็จในช่วงต้นของแอนติกาถือเป็นต้นแบบให้หลายประเทศเอาไป
ลอกเลียน ราวๆ รอยต่อของสหัสวรรษใหม่ช่วงปี ค.ศ. 2000 หลายประเทศ
เริ่มหันมาให้ความสนใจ จนบางประเทศขึ้นมาเป็นผู้นำ�ในด้านนี้แทนที่และ
ไปไกลกวา่ แอนติกา ตัวอย่างประเทศอันเป็นแหล่งทีต่ งั้ หลักของคาสิโนออนไลน์
94
Sue Schneider, Interactive Gaming and Antigua, Gaming Law Review, 15(3),
2011, 87-88.
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รููปที่�่ 22 ประเทศยอดนิิยมสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการธุุรกิิจการพนัันออนไลน์์
ที่�่มา: medium.com

ในปัจจุบัน ได้แก่ กือราเซา (Curacao) มอลตา (Malta) ออลเดอร์นีย์
(Alderney) ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) คอสตาริกา (Costa Rica) ไอล์ออฟแมน
(Isle of Man) เบลิซ (Belize) มอนเตเนโกร (Montenegro) ส่วนใหญ่เป็น
เกาะเล็กๆ ในยุโรป จุดร่วมที่เหมือนกันคือ
1 ใช้้ระบบใบอนุุญาตแบบเปิิดกว้้าง (Open Licensing)
ไม่จำ�กัดจำ�นวนหรือกำ�หนดเงื่อนไขมากนัก
2 มีีกฎหมายว่่าด้้วยการพนัันออนไลน์์โดยเฉพาะออกมาบัังคัับใช้้
3 มีีคณะกรรมการที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลเรื่่�องนี้้�โดยตรง
4 ผู้้�ประกอบการหวัั ง ตลาดภายนอกซึ่่� ง ขอบเขตกว้้ า งไกลระดัั บ โลก
ต้้องการกลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลากหลาย ไม่่ใช่่จากประเทศหนึ่่�งประเทศใด
หรืือภููมิิภาคใดภููมิิภาคหนึ่่�งโดยเฉพาะ
5 ค่่าใช้้ จ่่ ายต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็ น ค่่าธรรมเนีี ย มใบอนุุ ญ าต (แรกเข้้ า /
รายปีี) ภาษีีการพนััน (ส่่วนแบ่่งจากรายได้้) และภาษีีอื่่�น รวมแล้้ว
ตํ่่�ากว่่าการเข้้าไปลงทุุนในประเทศที่่�อนุุญาตให้้การพนัันออนไลน์์
ถููกกฎหมายโดยทั่่�วไป
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ทว่าในรายละเอียดมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร เช่น
มอลตา ชาติแรกในสหภาพยุโรปที่ทำ�ให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย
และมีผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตมากที่สุดกว่า 200 ราย มีมาตรการที่เข้มข้น
กว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะในส่วนของการคุ้มครองผู้เล่น เพื่อให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอที่จะรองรับนักลงทุนฝั่งยุโรป
ช่วงที่การพนันทางอินเทอร์เน็ตยังคงผิดกฎหมายของอังกฤษ ยิบรอลตาร์
อาศัยจังหวะนัน้ ดึงเอาบริษทั รับพนันยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเข้าไปตัง้ เว็บไซต์อยูใ่ น
ประเทศตัวเองได้ ทัง้ Ladbrokes, 32 Red, Mansioncasino.com โดยมีเรือ่ ง
ภาษีเป็นปัจจัยดึงดูดสำ�คัญ แม้ภายหลังกฎหมายอังกฤษจะเปิดกว้างให้มีการ
พนันออนไลน์ขนึ้ ในประเทศได้แล้ว แตบ่ ริษทั เหล่านีย้ งั คงปักหลักอยูท่ นี่ นั่ ดังเดิม
ออลเดอร์นีย์ กับ ไอล์ออฟแมน แม้จะมีการออกใบอนุญาตไปไม่มากนัก
แต่หลายบริษัทที่ได้รับต้องถือว่ามีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Full Tilt Poker,
PokerStars, Ritz Interactive, WagerWorks
กือราเซา มีระบบใบอนุญาตที่ไม่ซับซ้อนนั่นคือ ใบอนุญาตประเภทเดียว
ครอบคลุมทุกชนิดการพนัน แต่ก็ให้มีใบอนุญาตแบบพิเศษ (Master License)
ที่ยอมให้ผู้ถือใบอนุญาตหลักสามารถออกใบอนุญาตให้กับผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่ง
(Sublicense) ทำ�ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีเงินทุนไม่มากนักสามารถเข้าสู่
ธุรกิจนี้ได้
คอสตาริกา ให้ใบอนุญาตแบบยืดหยุ่นที่สุดจนเรียกว่าแทบจะปล่อยเสรี
โดยมองธุรกิจการพนันไม่ต่างจากธุรกิจปกติธรรมดาจึงมีเงื่อนไขน้อยมากใน
ขั้นตอนของการยื่นขอจดแจ้ง
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การพนัันออนไลน์์
ในออสเตรเลีีย :
เปิิดตลาดนอก
ปิิดตลาดใน  
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ออสเตรเลี ย ตั้ ง อยู่ ท างตอนใต้ ข องเส้ น ศู น ย์ สู ต ร เป็ น ประเทศเดี ย วที่
ครอบครองทั้ ง ทวี ป ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น เกาะขนาดใหญ่ สั ง คมออสเตรเลี ย มี
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม โดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาราชการ
เพราะอดีตคืออาณานิคมของอังกฤษก่อนได้รับเอกราช และกลายเป็นประเทศ
เครือจักรภพ ปกครองโดยใช้รูปแบบรัฐรวม ประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ กับ
อีก 2 มณฑล
ออสเตรเลียถือเป็นประเทศใหญ่ประเทศแรกทีผ่ า่ นกฎหมายวา่ ด้วยการพนัน
ทางอินเทอร์เน็ตชนิดเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อปี ค.ศ. 2001 ในชื่อ Interactive
Gambling Act หรือ แปลแบบตรงตัว ได้ ว่า กฎหมายการพนั นเชิ งโต้ ต อบ
มีชื่อย่อคือ IGA
ด้วยความที่เป็นรัฐรวม อุตสาหกรรมพนันจึงเป็นกิจการภายในแต่ละรัฐ
(Provinces) รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นของรัฐ รัฐบาลกลางไม่ได้มีส่วนแบ่งด้วย จน
ปรากฏความขัดแย้งระหว่างรัฐที่ทำ�ให้การพนันถูกกฎหมายกับรัฐที่ไม่เห็นด้วย
ขึ้นมา เช่น รัฐนิวเซาท์เวลส์กับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเห็นว่ารัฐบาลกลางต้อง
เข้าจัดการ นำ�ไปสู่การเสนอร่างกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมการพนันข้ามรัฐโดย
อาศัยรากฐานจากกฎหมายทีม่ อี ยูเ่ ดิมของบางรัฐ95 จนเป็นกฎหมายฉบับนีใ้ นทีส่ ดุ
95
ตัั ว อย่่ า งกฎหมายของหลายๆ รัั ฐ /มณฑลในห้้ ว งเวลานั้้� น เช่่ น The Australian Capital
Territory’s Interaction Gambling Act (1998), Queensland’s Interaction Gambling
Act (1998), The Northern Territory’s Gaming Control Act (1998) ดูู Dennis Vuaran,
The Banning of Internet Gambling in Australia: The Interactive Gambling Act
2001, Gaming Law Review, 6(3), 2002, 207-209.
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ความน่าสนใจของ IGA อยู่ที่ยอมให้บริษัทพนันที่จดทะเบียนในประเทศ
รับพนันออนไลน์จากผู้ที่อยู่อาศัยนอกประเทศได้ แต่ห้ามมิให้คนซึ่งพำ�นักอยู่
ในออสเตรเลียเข้าเล่น เรียกว่าเปิดกว้างสำ�หรับตลาดภายนอก (Outgoing
Services) แต่ปิดกั้นตลาดภายใน แรงผลักดันเบื้องหลังคือ หวังเป็นฐานสร้าง
รายได้เข้าประเทศโดยดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศ (ทั้งจากการลงทุนและ
การเล่นพนัน) โดยรัฐบาลออสเตรเลียทราบดีถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม
การพนันออนไลน์ของโลก แต่ขณะเดียวกันก็หวั่นเกรงว่าต้องสูญเสียเงินตรา
ไหลออกไปยังต่างประเทศ กอปรกับปัญหาจากการพนันในประเทศที่อาจมี
เพิ่มขึ้นรุนแรง กฎหมายจึงต้องออกมาในรูปนี้ พูดให้ถึงที่สุด ออสเตรเลีย
หวังให้นักลงทุนจากอเมริกาเข้ามาลงทุนทำ�คาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อ
ดึงรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวอเมริกันเป็นหลัก เพราะจากข้อมูลปริมาณ
คนเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตจำ�นวน 4 ล้านคนในปี 1999 มากถึงเกือบ
ร้อยละ 80 ก็คือคนอเมริกันนั่นเอง
อย่างไรก็ดี ถ้าคนออสเตรเลียเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วก็สามารถ
เข้าเล่นกับเว็บไซต์พนันที่จัดตั้งในออสเตรเลียได้ เว้นเสียแต่อยู่ในประเทศที่มี
ข้อตกลงกับรัฐบาลออสเตรเลียวา่ ห้ามมิให้มบี ริการในประเทศนัน้ (Designated
Country) ก็ไม่สามารถเล่นได้ ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีประเทศในกลุ่มนี้แต่
อย่างใด
ภายใต้ IGA การพนันออนไลน์ที่สามารถให้บริการภายในประเทศได้มีแค่
ไม่กี่ชนิดเท่านั้น ได้แก่ พนันกีฬา96 ลอตเตอรี่ ม้าแข่ง นอกนั้น โป๊กเกอร์
รูเล็ต สล็อต แบล็คแจ็ค แครปส์ และการพนันจำ�พวกคาสิโนออนไลน์ทงั้ หลาย
ล้วนถือเป็นสิ่งต้องห้ามทั้งสิ้น
หนึ่่�งในมาตรการสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการพนัันกีีฬาของออสเตรเลีียก็็คืือ ต้้องเป็็นการวางเดิิมพััน
ก่่ อ นที่่� เ กมจะเริ่่� ม เท่่ า นั้้� น หากยอมให้้ ว างเดิิ มพัั นขณะที่่� เ กมการแข่่ ง ขัั น ดำำ� เนิิ น ไปแล้้ ว (In-play
Gambling) ถืือว่่ากระทำำ�การฝ่่าฝืืนกฎหมาย แตกต่่างจากประเทศยุุโรปโดยส่่วนใหญ่่ที่่�ยอมรัับได้้
เนื่่� อ งจากทางการออสเตรเลีี ย วิิ ต กกัั ง วลว่่ า จะนำำ�ม าซึ่่� ง ปััญหาการล้้ มกีี ฬ า อีี ก ทั้้� ง วิิ ธีี ก ารเล่่ น ใน
ลัักษณะนี้้�ก่่อให้้เกิิดปััญหาการติิดพนัันได้้ง่่ายดายมาก
96
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รููปที่�่ 23 ประเภทของการพนัันออนไลน์์ที่่�สามารถเล่่นได้้และไม่่สามารถเล่่นได้้ในออสเตรเลีีย
ที่�่มา: www.abc.net.au

กฎหมายดังกลา่ วได้ให้นยิ ามการพนันเชิงโต้ตอบ (Interactive Gambling)
สรุปแล้วก็คือ การพนันผ่านอินเทอร์เน็ต การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม หรือ
การให้บริการอื่นใดในลักษณะดังกล่าว โดยวางระบบให้แต่ละรัฐเป็นผู้ออก
ใบอนุญาตภายใน ภายใต้แนวทางสร้างระบบตรวจสอบผูใ้ ห้บริการทีม่ มี าตรฐาน
สูง และวางมาตรการคุม้ ครองผูเ้ ลน่ เป็นต้นวา่ ผูป้ ระกอบการต้องมีประวัตแิ ละ
ฐานะการเงินดี ห้ามโฆษณาการพนันทีไ่ มไ่ ด้รบั อนุญาต จำ�กัดอายุคนเล่นไม่ให้
ตํ่ากว่า 18 ปี ห้ามมิให้เล่นพนันโดยใช้เครดิต มีระบบออกจากเกมอัตโนมัติ
ทุกชั่วโมง จำ�กัดวงเงินวางเดิมพันแต่ละครั้ง สามารถตรวจสอบตำ�แหน่งจริง
ของผู้เล่นได้ โดยในรายละเอียดแล้วก็มีเงื่อนไขการอนุญาตแตกต่างกันไปแล้ว
แต่รัฐ ซึ่งโดยมากยึดระบบใบอนุญาตแบบเปิดกว้าง ภาษีเรียกเก็บมีตั้งแต่ 0
ไปจนถึ ง 60 กว่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ลยที เ ดี ย ว 97 กลายเป็ น ต้ น แบบออสเตรเลี ย
(AUS Model) ให้หลายประเทศนำ�ไปประยุกต์ใช้ เช่น แอฟริกาใต้
ศึึกษาเรื่่�องนี้้�เพิ่่� มเติิมได้้ใน พัั นธรััตน์์ ศรีีสุุวรรณ, มาตรการและกลไกในการควบคุุมการพนััน
ออนไลน์์ ข องต่่ า งประเทศ และแนวทางในการสร้้ า งกลไกในการควบคุุ ม การพนัั น ออนไลน์์ ข อง
ประเทศไทย, รายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์ ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน, (ม.ป.ป.), 94-95.
97
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ในแง่ความมุ่งหมายของการบังคับใช้ เจตนารมณ์ประสงค์จะเอาผิดกับ
ผู้ให้บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์แก่ลูกค้าที่พำ�นักอยู่ในออสเตรเลียเป็นหลัก
หาใช่ต้องการเล่นงานคนออสเตรเลียที่ลักลอบเล่นพนันออนไลน์ หากฝ่าฝืน
มีโทษปรับสูงสุด 220,000 เหรียญออสเตรเลีย/วัน สำ�หรับบุคคลธรรมดา และ
1,100,000 เหรียญออสเตรเลีย/วัน กรณีนิติบุคคล ขณะเดียวกันกฎหมาย
ก็กำ�หนดความผิดฐานเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในสื่อต่างๆ
อีกด้วย โดยมีโทษปรับสูงสุด 13,200 เหรียญออสเตรเลีย/ครั้ง กรณีคนทั่วไป
และ 66,000 เหรี ย ญออสเตรเลี ย /ครั้ ง สำ � หรั บ บริ ษั ท 98 โดยมอบหมายให้
หน่วยงานด้านการสื่อสารและสื่อของประเทศ (The Australian Communications and Media Authority: ACMA) เปรียบได้กับ กสทช.ของไทย
มีอำ�นาจกำ�กับดูแลเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ากฎหมายนี้ใช้ไม่ได้ผลอย่าง
แท้จริง เนือ่ งจากไม่สามารถปกป้องคนออสเตรเลียจากการเล่นคาสิโนออนไลน์
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปิดกั้นการเข้าถึง และจัดการกับเจ้าของเว็บไซต์
ต่างชาติที่ลักลอบให้เล่นคาสิโนออนไลน์ในออสเตรเลีย กฎหมายทำ�ได้เพียง
จำ �กั ด มิ ใ ห้ ผู้เล่น เข้า ถึงเว็บ ไซต์พนัน ที่ทำ�ถูกต้ องตามกฎหมายออสเตรเลี ย
เท่านั้น คนออสเตรเลียยังคงนิยมเข้าเล่นการพนันจากเว็บต่างชาติ (ซึ่งก็มี
ทั้ ง ที่ เ ถื่ อ นและถู ก กฎหมายของรั ฐ อื่ น ) แม้ แ ต่ นั ก ธุ ร กิ จ ชาวออสเตรเลี ย
บางส่วนเองยังตัดสินใจเอาเงินไปลงทุนในตา่ งประเทศ เช่นนาย Kerry Packer
เจ้าของ PBL Gaming and Entertainment Technology (GET) ที่เข้าไปทำ�
ธุรกิจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์อยู่ในประเทศวานุอาตู (Vanuatu)99
98
99

Dennis Vuaran, Op. cit., 207-209.
Ibid., 209.
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จนทำ�ให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้ในปี 2017 เพื่ออุด
ช่องโหว่ในการต่อกรกับกลุ่มธุรกิจพนันออนไลน์เถื่อนที่ตั้งอยู่นอกออสเตรเลีย
อย่างได้ผล โดยเพิม่ อำ�นาจให้แก่ ACMA มากขึน้ ในการปราบปราม เช่น ให้มี
มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Penalty) ทำ�ให้อาจมีโทษปรับสูงสุดถึง 7.9
ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อวันกรณีที่เป็นนิติบุคคล และ 1.6 ล้านเหรียญฯ ใน
กรณีปัจเจกบุคคล นอกเหนือโทษทางอาญาที่มีอยู่แล้ว (ซึ่งยุ่งยากกว่ามาก
ทั้งในแง่ของการดำ�เนินคดีและกระบวนการทางศาล), สามารถแจ้งชื่อให้กับ
หนว่ ยตรวจคนเข้าเมืองเพือ่ เฝ้าติดตามหากพบว่ามีการเดินทางเข้ามาในประเทศ,
สั่งให้ ISPs ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมาย, เอาผิดกับผู้ที่คอย
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือธุรกิจเหล่านี้ได้100
ตลอดทั้งยังวางมาตรการปกป้องผู้เล่นให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับการเล่นพนันด้วยระบบเครดิต และการรับพนันระหว่างเกมการแข่งขันกีฬา
ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการบางรายเลี่ยงกฎหมายโดยยอมให้ลูกค้าเล่นผ่านทาง
โทรศัพท์ เช่น William Hill ที่นำ�เอาระบบ Click to Call มาใช้
ต่อมาปี 2018 ได้มีคดีสำ�คัญเกิดขึ้นที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ถึงแม้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IGA โดยตรง แต่ก็ส่งผลต่อวงการอุตสาหกรรมการพนัน
ออนไลน์ในออสเตรเลียอยู่ไม่น้อย เมื่อบริษัท Betfair ของอังกฤษ ร้องไปยัง
ศาลว่าการแก้ไขกฎหมาย Betting Control Act (1954) ของรัฐเมื่อปี 2007
ที่ห้ามดำ�เนินธุรกิจการพนันอิงเหตุการณ์ในอนาคตนั้น ส่งผลทำ�ให้ Betfair
ไม่อาจทำ�ธุรกิจของตนในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้อีกต่อไป ถือเป็นการเลือก
100
“About the Interactive Gambling Act,” ACMA, (1 November 2018), from https://
www.acma.gov.au/about-interactive-gambling-act
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อ อ ส เ ต ร เ ลีี ย ย อ ม ใ ห้้ บ ริิ ษัั ท
พนัั น ที่่� จ ดทะเบีี ย นในประเทศ
รัั บ พ นัั น อ อ น ไ ล น์์ จ า ก ผู้้� ที่่�
อยู่่�อาศัั ย นอกประเทศได้้ แต่่
ห้้ า มมิิ ใ ห้้ ค น ซึ่่� ง พำำ �นัั ก อ ยู่่� ใ น
ออสเตรเลีี ย เข้้ า เล่่ น เด็็ ด ขาด
เ รีี ย ก ว่่ า เ ป็็ น ก า ร เ ปิิ ด ก ว้้ า ง
สำำ�หรัั บ ตลาดภายนอก แต่่
ปิิดกั้้�นตลาดภายใน
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ปฏิบัติโดยกีดกันทางการค้า ซึ่งศาลฎีกาของออสเตรเลียพิพากษาโดยเสียง
เอกฉันท์วา่ กฎหมายนีใ้ นข้อทีห่ า้ มดำ�เนินธุรกิจดังกล่าวในรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย
นั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 92 ว่าด้วยการค้าเสรีระหว่างรัฐ101

101
Bill Brown, “Bet fair and bet far: A new frontier in freedom of interstate trade
and commerce,” Law Institute Victoria, (n.d.), from https://www.liv.asn.au/LIVHome/Practice-Resources/Law-Institute-Journal/Archived-Issues/LIJ-October2008/Bet-fair-and-bet-far--A-new-frontier-in-freedom-of
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ประเทศอั ง กฤษที่ ค นไทยรู้ จั ก ดี ผ่ า นสโมสรฟุ ต บอลอย่าง Liverpool,
Manchester United มีชอื่ อย่างเป็นทางการคือ สหราชอาณาจักร (The United
Kingdom หรือ UK) ซึง่ นอกจากอังกฤษแล้วยังประกอบด้วยเวลส์ สกอตแลนด์
และไอร์แลนด์เหนือ อังกฤษในที่นี้จึงใช่มีแค่อังกฤษ
การพนันถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอังกฤษมากกว่า 500 ปี ด้วย
บทบาทที่เป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เริ่มจากการแข่งม้าซึ่งเป็นที่โปรดปราน
ของคนในแวดวงชั้นสูง การพนันของอังกฤษในอดีตถูกต่อต้านมากกว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนเฉกเช่นปัจจุบัน โดยเฉพาะเสียงคัดค้านจากฝ่ายศาสนา
แนวนโยบายห้วงก่อนทศวรรษที่ 1960 เน้นไปในเชิงควบคุมโดยห้ามมิให้มี
การเลน่ มาตลอด ทวา่ หลังจากนัน้ กฎหมายเริม่ อนุญาตให้เล่นการพนันได้อย่าง
เปิดกว้างมากขึ้น
กฎหมายการพนันฉบับแรกของอังกฤษ (Betting and Gaming Act)
ออกมาในปี 1960 เริ่มให้มีผู้รับพนันคือ Bookmaker มีร้านรับพนันหรือ
Betting Shop ซึ่งรับแทงพนันกีฬาเป็นหลัก รวมถึงอนุญาตให้มีสถานคาสิโน
อย่างถูกกฎหมายตั้งในประเทศ
กฎหมายฉบับนี้ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน กระทั่งกระแสของการ
พนันออนไลน์พุ่งสูงขึ้น คนอังกฤษนิยมเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
เรื่อยๆ ทว่าในตอนนั้นการพนันออนไลน์ยังคงผิดกฎหมายในแง่ของผู้จัดให้มี
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แต่สำ�หรับคนเล่นแล้วไม่ถือเป็นความผิด ภาคอุตสาหกรรมเองจึงเริ่มมองหา
ลู่ทางที่จะออกไปตั้งเว็บไซต์รับพนันในต่างแดน เช่น Ladbrokes เข้าไปเปิด
Ladbrokes.com อยู่ท่ียิบรอลตาร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2000 จุดดึงดูดใจ
อยู่ตรงคนเล่นได้ไม่ต้องถูกหักภาษี (เหมือนเล่นในอังกฤษ) จนนำ�สู่การปฏิรูป
กฎหมายการพนันครั้งสำ�คัญ
อังกฤษนับเป็นชาติแรกของทวีปยุโรปที่ทำ�ให้การพนันออนไลน์เป็นสิ่ง
ถูกกฎหมาย โดยมีความชัดเจนมากในเรื่องของการบริหารจัดการการพนัน
ออนไลน์ในเชิงเปิดกว้าง ด้วยการทำ�ให้การพนันบนอินเทอร์เน็ตถูกกฎหมาย
สำ�หรับทั้งคนในและคนนอกประเทศ (ไม่ว่าคนชาติใด-อยู่ที่ไหนก็เข้าเล่นได้)
ภายใต้กฎหมายการพนันใหม่ (The Gambling Act) ฉบับปี 2005 ด้วยฐาน
คิดที่ว่าการทำ�ให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายนั้นย่อมช่วยให้สามารถควบคุม
ปัญหาอันเนื่องมาจากการพนันได้ดีกว่าปล่อยให้มันอยู่แบบใต้ดิน กอปรกับ
ต้องการเปิดตลาดสู้กับประเทศหมู่เกาะปลอดภาษี อย่างแอนติกา ยิบรอลตาร์
มอลตา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ทำ�ให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีพนันของ
อังกฤษลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด
อี ก ทั้ ง ต้ อ งยอมรั บ ว่ า การพนั น ในอั ง กฤษนั้ น มี ม ากมาย ไม่ ว่ า บิ ง โก
ลอตเตอรี่ คาสิโน รวมถึงการพนันกีฬาที่แยกย่อยลงไปอีกหลายชนิด อาทิ
หมาแขง่ คริกเก็ต ฟุตบอล ฯลฯ กลับมีมาตรการกำ�หนดไม่เหมือนกัน102 การ
ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเอกภาพ ครอบคลุมการพนันทุกประเภท และลดความ
ซํ้าซ้อนของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำ�คัญ
เบื้องหลังการผลักดันกฎหมายฉบับนี103้
102
Tony Coles, Current UK Law and Regulation Relating to Gaming, Betting,
and Lotteries Operating on the Internet, Gaming Law Review, 2(2), 1998, 149.
103
เนื้้�อหาในส่่วนต่่อไปนี้้�สรุุปจาก ปิิยอร เปลี่่�ยนผดุุง, อ้้างแล้้ว, 35-51.
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สาระสำ�คัญโดยสังเขปคือ กำ �หนดให้ ก ารพนั นทุ กประเภทเป็ นสิ่ง ผิ ด
กฎหมาย เว้น แต่การพนัน ที่ไ ด้รับ อนุญาตตามกฎหมายนี้ (และกฎหมาย
ลอตเตอรี่) จัดตั้งคณะกรรมการการพนัน (ดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.
gamblingcommission.gov) เป็นองค์กรขึ้นใหม่ และมีการระบุถึงการพนัน
ทางอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก รวมอยู่ในคำ�ว่า “การพนันทางไกล” (Remote
Gambling) หมายถึง การพนันที่บุคคลร่วมเล่นโดยใช้วิธีการสื่อสารทางไกล
(Remote Communication) ได้แก่ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ (มาตรา 4)
กฎหมายนี้มีทั้งสิ้น 362 มาตรา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 18 หมวด หมวด
ที่ น่ า สนใจ เช่ น หมวด 2 ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการพนั น (Gambling
Commission) หมวด 4 วา่ ด้วยการคุม้ ครองเด็กและเยาวชน หมวด 16 วา่ ด้วย
การโฆษณา
คณะกรรมการการพนั น ของอั ง กฤษดำ � เนิ น นโยบายให้ อุ ต สาหกรรม
การพนันของตนเป็นตลาดที่มีการแข่งขัน โดยให้มีผู้รับใบอนุญาตหลายราย
(Open Licensing) เข้ามาสู้กันอย่างเต็มที่ พร้อมอ้าแขนรับนักลงทุนต่างชาติ
ทีส่ นใจจะขอใบอนุญาตจากอังกฤษเพือ่ เปิดให้บริการข้ามประเทศ แตก่ ค็ วบคุม
อย่างเข้ ม ข้ น เช่ น กั น ดู ไ ด้ จ ากกรณี อื้ อ ฉาวที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ธุ ร กิ จ พนั น ในเครื อ
888 Holdings ที่ ทำ � ทั้ ง 888casino, 888poker, 888sport ถู ก สั่ ง ปรั บ
เป็นเงินถึง 7.8 ล้านปอนด์เมื่อปี 2017 หลังคณะกรรมการสอบสวนพบความ
หละหลวมในการปล่ อ ยให้ ผู้ เ ล่ น ที่ เ ลื อ กใช้ ร ะบบกั น ตั ว เองกว่า 7,000 คน
ยังคงสามารถเข้าเล่นการพนันได้อยู่อีกเป็นปีๆ104
“Gambling firm 888 to pay over £7.8million for failing vulnerable customers,”
Gambling Commission, (1 August 2017), from https://www.gamblingcommission.
gov.uk/news-action-and-statistics/News/gambling-firm-888-to-pay-over-78
million-for-failing-vulnerable-customers
104
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อัั ง กฤษมีี ค วามชัั ด เจนมาก
ในเรื่่�องของการบริิหารจััดการ
ก า ร พ นัั น อ อ น ไ ล น์์ ใ น เ ชิิ ง
เ ปิิ ด ก ว้้ า ง ด้้ ว ย ก า ร ทำำ� ใ ห้้
ก า ร พ นัั น บ น อิิ น เ ท อ ร์์ เ น็็ ต
ถูู ก กฎหมายสำำ�หรัั บ ทั้้� ง คนใน
และคนนอกประเทศ
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อนึ่ ง ในปี 2014 ได้ มี ก ฎหมาย The Gambling (Licensing and
Advertising) Act ออกมา กำ�หนดให้ผู้ซึ่งรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
การพนันทุกประเภท (ไม่ว่าแบบออฟไลน์หรือออนไลน์) ต้องเสียภาษีในอัตรา
เท่ากันที่ร้อยละ 15 ของรายได้ ถือว่าค่อนข้างสูง นี่เองที่เป็นอุปสรรคที่ไป
ลดแรงจูงใจในฝั่งของผู้ประกอบการทำ�ให้มุ่งหน้าไปยังประเทศอื่นแทนที่จะ
เข้ามาลงทุนในอังกฤษ
กระนั้นก็ตาม ข้อมูลในปี 2019 พบว่ามีร้านรับพนันทั้งประเทศ (ไม่รวม
ที่ไอร์แลนด์เหนือ) มากถึง 9,745 ร้าน (รวมถึงผับบาร์ที่เอาตู้สล็อตมาตั้งให้
ลูกค้าเล่น) จากผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น 2,652 ราย แน่นอน
การพนันออนไลน์กินส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุด คิดแล้วเกือบร้อยละ 40% ของ
อุตสาหกรรมการพนันทั้งระบบ เฉพาะส่วนนี้ทำ�รายได้มากกว่า 5.5 พันล้าน
ปอนด์ เติบโตขึ้น 4.3% ส่วนใหญ่มากจากสล็อต ตามด้วยฟุตบอล ม้าแข่ง
และบิงโก105
นอกจากกฎหมายสองฉบับดังกล่าวนี้แล้ว การพนันของอังกฤษโดยรวม
ก็ ยั ง อยู่ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมายอี ก หลายฉบั บ เช่ น กฎหมายโฆษณา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกำ�หนดกฎเกณฑ์มาตรการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
โดยตรงให้ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ไม่ ว่ า เรื่ อ งช่ ว งเวลาและ
เนื้อหาในโฆษณาต้องถูกจำ�กัดและควบคุม เงื่อนไขข้อตกลงที่มีกับผู้เล่นต้อง
เป็นธรรม เป็นอาทิ
อังกฤษจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะประเทศที่ประสบความสำ�เร็จในการเปิด
ตลาดการพนันออนไลน์อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน ขณะที่ในเชิงปริมาณ
อังกฤษก็ถอื เป็นประเทศทีม่ ขี นาดของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ถกู กฎหมาย
ที่ใหญ่ทสี่ ุดในโลกอย่างมิต้องสงสัย
105
“Gambling Industry Statistics,” Gambling Commission, (n.d.), from https://www.
gamblingcommission.gov.uk/PDF/survey-data/Gambling-industry-statistics.pdf
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สหภาพยุโรป (European Union: EU) ประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ
มี พั ฒ นาการยาวนานนั บ เนื่ อ งแต่ปี 1951 จากความร่ ว มมื อ เรื่ อ งถ่ า นหิ น
ก็ขยายไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นเกือบทุกด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ตลาดเดียว
(Single Market) ถือเป็นการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งมาก
เนื่องจากสามารถสถาปนาองค์กรในลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Union)
ขึ้นได้เป็นผลสำ�เร็จ
ในการประชุม EU summit ประจำ�ปี 1992 สหภาพยุโรปตัดสินใจไม่เข้าไป
แทรกแซงนโยบายการพนันของชาติสมาชิกด้วยการทำ�ให้การพนันชอบด้วย
กฎหมายในระดับของอียู และสร้างมาตรฐานทางกฎหมายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
(Harmonization of law) เพราะเห็นเป็นเรื่องภายในของแต่ละรัฐๆ มีสิทธิ
พิจารณาที่จะดำ�เนินการหรือไม่ดำ�เนินการได้เอง ความกลมกลืนในเรื่องนี้
จึงยังไม่เกิด ไม่เหมือนกับเรื่องอื่นที่รุดหน้าไปไกลมาก106 แง่หนึ่งย่อมช่วย
รักษาความหลากหลายทางกฎหมายและด้านนโยบาย บ้างก็เปิดกว้าง ใช้ระบบ
ใบอนุญาตให้เอกชนเข้ามาดำ�เนินการ บ้างก็ปิดกั้น ให้รัฐเท่านั้นมีสิทธิขาด
ในการประกอบการ บ้างก็ให้การพนันถูกกฎหมายแค่บางชนิด บ้างก็ให้ทงั้ หมด
Philippe Vlaemminck and Pieter De Wael, The European Union Regulatory
Approach of Online Gambling and its Impact on the Global Gaming Industry,
Gaming Law Review, 7(3), 2003, 177-178.
106
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตตามมาด้วยประเด็นสลับซับซ้อนเชิง
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาเรื่องการพนันข้ามพรมแดน ซึ่งมักเป็น
ข้ อ พิ พ าททางภาษี โดยเคยมี คำ �ตั ด สิ น ของศาลยุ ติ ธ รรมยุ โ รป (Court of
Justice of the European Communities) เกี่ยวกับเรื่องการพนันเป็นคดีแรก
เมื่อ ค.ศ. 1994 เป็นที่รู้จักในนาม Schindler Case ซึ่งศาลในคดีต่อๆ มา
มักกล่าวอ้างถึงเสมอ (โดยพยายามนำ�มาปรับใช้ให้เข้ากับการพนันออนไลน์)
คดีนี้เกิดจากการที่อังกฤษมีกฎหมายแบนลอตเตอรี่ (ที่มาจากคำ�พิพากษาใน
อดีต) แล้วพบซองบรรจุลอตเตอรี่ส่งจากเยอรมันมาให้คนอังกฤษในประเทศ
คำ�ถามคือ การจำ�หน่ายและโฆษณาลอตเตอรี่ให้แก่บุคคลในรัฐสมาชิกอื่น
สามารถทำ�ได้หรือไม่ภายใต้หลักเสรีภาพในการให้บริการ (Freedom to
Provide Services) ศาลเห็นว่าการพนันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ละรัฐย่อม
มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ความจำ�เป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมย่อมไม่เหมือนกัน การจำ�กัดกิจการพนันนั้นสามารถ
กระทำ�ได้ตราบเท่าที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัต107ิ
คำ�ตัดสินในอีกคดีหนึ่งที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญออกมาในปี 2010 ในคดี
The Sporting Exchange Ltd v Minister van Justitie ซึ่งทาง Betfair
เว็บไซต์การพนันออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษร้องต่อศาลยุโรปให้พิจารณาว่า
การที่กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ห้ามมิให้บริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บริการใน
ประเทศ และจำ�กัดจำ�นวนผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐแต่เพียงรายเดียวนั้น ขัดต่อ
หลักเสรีภาพในการให้บริการและหลักการรักษาความเท่าเทียมและข้อผูกมัด
ความโปร่ ง ใส (Principle of Equal Treatment and Obligation of
Transparency) หรือไม่ ซึ่งทางศาลสหภาพยุโรป (European Court of
Justice: ECJ) ได้วางแนวทางคร่าวๆ ไว้ว่ากระบวนการให้ใบอนุญาตการพนัน
แบบผูกขาดต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นเปิดกว้างให้มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น108
Julia Hornle and Brigitte Zammit, Op. cit., 144-147.
Ayolt M. Zoer and Frank Tolboom, State of Play in Holland: Will the Dutch Reform
Online Gambling Legislation?, Gaming Law Review, 15(1), 2001, 40.
107

108
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อย่างไรก็ดี ณ เวลานี้ ต้องถือว่าการพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมายของ
ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป และเปิดพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่กับประเทศ
กลุ่มสแกนดิเนเวียที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยให้รัฐผูกขาดในธุรกิจการพนันมาตลอด
โดยมี 2 ประเทศที่เรียกว่าเป็นตลาดเสรีของการพนันออนไลน์คือ แอลเบเนีย
กับมอลโดวา
อนึ่ง เหลือเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่การพนันออนไลน์ยังคงผิดกฎหมาย
ได้แก่ ตุรกี โปแลนด์ เบลารุส ยูเครน และสวิตเซอร์แลนด์ โดยสองประเทศ
แรกผู้ลักลอบเล่นถือว่ามีความผิดอาญา ขณะที่สามประเทศหลังผู้ลักลอบเล่น
ไม่ถือว่ามีความผิดแต่อย่างใด109
ในที่นี้ขอหยิบยกเฉพาะบางประเทศที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง
เริม่ ที่ อิตาลี ซึง่ รัฐบาลเอาจริงเอาจังตอ่ การสกัดกัน้ บริษทั การพนันข้ามชาติ
อย่างมาก ปลายปี 2003 ตำ�รวจอิตาลีมีปฏิบัติการปราบปรามคาสิโนออนไลน์
(Casino เป็นคำ�ดั้งเดิมในภาษาอิตาเลียน) ในชื่อ Operation Blackjack
เพื่อปิดกั้น (Block) หลายร้อยเว็บไซต์ที่ยอมให้มีการโฆษณาการพนันปรากฏ
อยู่บนเว็บไซต์ของตัวเอง ไม่ว่าจะในรูปของแบนเนอร์ ลิงค์ หรือป๊อปอัพ มี
บุคคลมากถึงกวา่ 163 คน ต้องถูกดำ�เนินคดี110 อีกทัง้ ยังมีคดีส�ำ คัญเกิดขึน้ ในชว่ ง
เวลาคาบเกี่ยวกันคือ คดี Gambelli111
เรื่องของเรื่องคือ นาย Piergiorgio Gambelli เปิดศูนย์ให้บริการรับ-ส่ง
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรับแทงพนันกีฬาจากคนในอิตาลีรวบรวมส่งให้บริษทั
รับพนันในอังกฤษชื่อ Stanley International Betting Ltd. (SIB) ซึ่งประกอบ
109
ดูู ภ าพในหัั ว ข้้ อ European Gambling Industry ประกอบ จาก https://www.targoconsulting.co.il/wp-content/uploads/2019/01/Online-Gambling-Market-AnalysisSummary.pdf
110
Quirino Mancini, The Future of Online Gambling in Italy in the Wake of
“Operation Blackjack” and the Day After the Gambelli Ruling, Gaming Law
Review, 8(2), 2004, 131.
111
ดูู Alessandro del Ninno, Online Gambling in the European Union: A Compared
Analysis of the Current Legal Framework in Some EU Member States, Gaming
Law Review, 6(5), 2002, 418.
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ธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายอังกฤษ แต่ไม่ได้เข้าไปตั้งสาขาในอิตาลี และ
ไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลอิตาลี เขาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมฐานรับแทงพนันโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ในอิตาลีมีกฎหมายห้ามมิให้เล่นการพนันที่มาจากภายนอก
ประเทศ เขาโต้แย้งโดยพยายามชีใ้ ห้ศาลเห็นวา่ กฎหมายดังกล่าวขัดต่อหลักการ
พืน้ ฐานเรือ่ งเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ (Freedom of Establishment) และ
ให้บริการในตลาดยุโรป (ขณะนั้นการพนันกีฬาในอิตาลีต้องดำ�เนินการโดย
รัฐเท่านั้น) ศาลอิตาลีจึงส่งเรื่องให้ศาลสหภาพยุโรปพิจารณา ศาลมีคำ�ตัดสิน
ในปี 2004 ให้ความเห็นว่าอิตาลีจำ�กัดสิทธิการแข่งขัน แต่ศาลก็ยังไม่ได้ชี้ชัด
ลงไป เพียงแต่บอกว่าเป็นเรื่องภายในของรัฐ และส่งกลับให้ศาลอิตาลีนำ�ไป
พิจารณาอีกครั้ง
คดีนี้นับเป็นคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์คดีแรกในศาลสหภาพยุโรป
เป็ น อี ก กรณี ที่ มั ก ถู ก เอ่ยอ้ า งอยู่ โ ดยตลอด ทั้ ง ผลลั พ ธ์ จ ากคดี ประกอบกั บ
ผู้ประกอบการในชาติสมาชิกอื่นท้วงติง และเรียกร้องให้อิตาลีลดข้อจำ�กัด
ของตนลงมา ทำ�ให้อิตาลีต้องปรับเปลี่ยนนโยบายว่าด้วยการพนันขนานใหญ่
จากเคยแบนการพนันทางอินเทอร์เน็ตทุกชนิดก็มีแนวโน้มเปิดกว้างขึ้น เริ่มที่
ปี 2007 ออกกฎหมายการเงินฉบับใหม่ (The Finance Act, 2007) ยอมรับ
ให้เกมไพ่ใช้ทักษะ (Card Games of Skill) อย่างโป๊กเกอร์ชอบด้วยกฎหมาย
เป็นครั้งแรก ผ่อนคลายให้เอกชนสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
บางประเภทได้บ้าง เช่น การพนันฟุตบอล ตามมาด้วยการตั้งองค์กรหลัก
เพื่อดูแลอุตสาหกรรมการพนันของทั้งประเทศ ใช้ชื่อว่า The State Monopolies Autonomous Administration (AAMS) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง นำ�ไปสู่กฎหมายการพนันฉบับปี ค.ศ. 2010 ซึ่งยอมให้บริษัท
ต่างชาติสามารถก่อตั้งธุรกิจรับพนันออนไลน์หลายหลากชนิดที่อิตาลีได้ผ่าน
ระบบใบอนุญาตที่วางหลักเกณฑ์การดำ�เนินธุรกิจไว้ค่อนข้างเข้มงวด เป็นต้น
ว่าต้องมีผลประกอบการที่ดีคือ รายได้สองปีย้อนหลังต้องทำ�กำ�ไรไม่น้อยกว่า
1.5 ล้านยูโร, เทคโนโลยีที่ใช้ต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้,
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ก่อตั้งกองทุนเพื่อสังคม โดยทาง AAMS จำ�กัดจำ�นวนของใบอนุญาตเอาไว้
อยู่ที่ไม่เกิน 200 แห่ง112
ฝรั่่�งเศส ในช่่วงหนึ่่� ง เคยเลืื อ กใช้้ ม าตรการตอบโต้้ เ ช่่นเดีี ย วกัั บ อเมริิ ก า
ทำำ�ให้้ Norbert Teufelberger กัับ Manfred Bodner เจ้้าของและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของ Bwin (มาจากคำำ�ว่่า Bet กัับ Win) ถููกจัับโดยตำำ�รวจฝรั่่�งเศส
ขณะมาทำำ�สััญญาสนัับสนุุนทีีมโมนาโก สโมสรฟุุตบอลชื่่�อดัังในลีีกฝรั่่�งเศส
ผลจากมาตรการของสำำ�นัักงานสลากฝรั่่�งเศส และถููกกดดัันโดยสองบริิษััท
คาสิิโนยัักษ์์ใหญ่่ของฝรั่่�งเศสเอง (คืือ Partoche กัับ Berriere ผู้้�ให้้บริิการ
คาสิิโนแบบดั้้�งเดิิม) ภายหลัังต่่อสู้้�คดีีอย่่างยาวนาน 8 ปีี ศาลพิิพากษาให้้
ยกฟ้้องทั้้�งคู่่113�

รููปที่่� 24 สองผู้้�บริิหารของ Bwin บริิษััทรัับพนัันออนไลน์์รายใหญ่่
ของยุุโรปแถลงข่่าวหลัังถููกจัับกุุมในฝรั่่�งเศส
ที่�่มา: www.casino.org

“Italy: Gambling 2019,” ICLG, (20 November 2018), from https://iclg.com/
practice-areas/gambling-laws-and-regulations/italy
113
Steven Stradbrooke, “Former Bwin.party execs Teufelberger, Bodner charged
with bribery in Austria,” Calvinayre, (27 February 2016), from https://calvinayre.
com/2016/02/27/business/former-bwin-party-execs-charged-bribery-austria/
112
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อีี ยูู ไ ด้้ ค่่ อย ๆ หล่่ อ ห ลอม แ ละ
กลืืนกลายนโยบายและกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับการพนัันออนไลน์์ของ
ประเทศสมาชิิ ก หลายประเทศ
จากที่่� เ คยดำำ� เนิิ น นโยบายแบบ
ปิิ ด กั้้� น ม า ก่่ อ น ก็็ ก ล า ย เ ป็็ น
เปิิดกว้้างได้้ชนิิดน่่าประหลาดใจ
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ยิง่ ไปกวา่ นัน้ หากพบผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider:
ISP) ปล่อยปละละเลยให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเว็บไซต์การพนันใน
ต่างประเทศ ผู้ให้บริการต้องรับผิดทางกฎหมายเช่นกัน
ฝรัง่ เศสเพิง่ ทำ�ให้การพนันแบบออนไลน์ถกู กฎหมายแบบเปิดกว้างทางธุรกิจ
โดยยอมให้ภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศยื่นขอใบอนุญาตได้เมื่อปี 2010
เนื่องจากถูกกระแสกดดันจากสหภาพยุโรป ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการพนัน
(Law No. 2010-476 หรือ Gambling Act) กำ�หนดให้มี ARJEL (Regulatory
Authority for Online Games) เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลและออกใบอนุญาต
สำ�หรับการพนันแบบออนไลน์โดยเฉพาะ ทางผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการต้องแสดงให้เห็นความสามารถที่จะดำ�เนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการประเภทพนันกีฬา เช่น Bwin
(ออสเตรีย), Euro Sport Bet (ฝรั่งเศส), Bet-at-Home (เยอรมัน), Expekt
(สวีเดน) ประเภทม้าแข่ง เช่น Unibet (อังกฤษ), Coral (อังกฤษ) และ
โป๊กเกอร์ เช่น PokerStars (คอสตาริกา), Everest Poker (ฝรั่งเศส) และ
Winamax (ฝรั่งเศส)114 แต่จนถึงตอนนี้ ARJEL ก็ยังไม่ออกใบอนุญาตให้แก่
คาสิโนออนไลน์ของบริษัทใดเลย เนื่องจากเห็นว่าเป็นชนิดการพนันที่ส่งผล
ให้ผู้เล่นมีพฤติกรรมติดการพนันได้ง่ายๆ นั่นเอง

Sue Schneider, Online Gaming in France, Gaming Law Review and Economics, 17
(4), 2013, 260-261.

114
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หนึ่งในประเทศสแกนดิเนเวีย แถบบริเวณที่มีมาตรฐานสูงใน
การควบคุ ม การพนั น สวี เ ดนมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาเรื่ อ งการพนั น
ยาวนาน เริ่มด้วยลอตเตอรี่ในปี 1897 ทุกวันนี้มีมากกว่า 50 ชนิดการพนัน
ที่ มี ใ ห้ เ ล่ น ในสวี เ ดน ส่วนใหญ่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ฎหมายลอตเตอรี่ (Swedish
Lotteries Act, 1994) และกฎหมายคาสิโน (Casino Act, 1999) ผูกขาด
ดำ�เนินการโดยผู้ให้บริการสามรายคือ Svenska Spel ที่เป็นของรัฐโดยแท้
A-Lotterierna สมาคมทางเศรษฐกิจของพรรคสังคมประชาธิปไตย และ
บริษัท ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) ภาคเอกชนที่จัดตั้งในรูป
ของบริษัทจำ�กัด สองรายแรกให้บริการลอตเตอรี่ พนันกีฬา และคาสิโน
รายสุดท้ายให้บริการม้าแข่ง นอกจากเงินรายได้เข้ารัฐโดยตรงแล้ว บางส่วน
ยังถูกกันไว้สำ�หรับนำ�ไปใช้สนับสนุนการกีฬาและองค์กรเยาวชนอีกด้วย115
สวีเดนให้มีการพนันทางอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ราวปี 1997 - 1998 เริ่มจาก
การพนันม้าแข่ง ทว่าด้วยโป๊กเกอร์ออนไลน์บูมมากในสวีเดน และคนสวีเดน
นิยมเลน่ ในเว็บไซต์การพนันของตา่ งประเทศ เพราะไม่ถอื เป็นเรือ่ งผิดกฎหมาย
รัฐบาลจึงเห็นความจำ�เป็นต้องเข้าจัดการโดยทำ�ให้ถูกกฎหมายภายใน ทั้ง
เพือ่ รักษาความปลอดภัยของผูเ้ ลน่ และป้องกันมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ
เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารผ่ า นหน้ า เว็ บ ไซต์ https://spela.svenskaspel.se/poker
เมื่อมีนาคม 2006 ถือเป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์แห่งแรกของโลกที่มีรัฐ
เป็นเจ้าของ116
สวีเดน

115
Per Binde, Report from Sweden: The First State-Owned Internet Poker Site,
Gaming Law Review, 11(2), 2007, 108-109.
116
lbid., 109.
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องค์กรทีร่ บั ผิดชอบด้านการพนันของสวีเดนในภาพรวมคือ คณะกรรมการ
การพนันแห่งชาติ (The National Gaming Board) มีหน้าที่เป้าหมาย เช่น
ป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมอาชญากรรมต่างๆ, ให้ความคุ้มครองผู้เล่น
การพนั น และลดผลกระทบจากปั ญ หาการพนั น ตั ว อย่างมาตรการเช่ น
อนุญาตให้เข้าเล่นได้เฉพาะคนสวีเดนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี โดยที่ในการ
ลงทะเบียนจะต้องใช้เลขประจำ�ตัวผู้ประกันสังคมประกอบ, ห้ามมิให้มีการเล่น
โดยใช้ระบบเครดิต หรือมีมาตรการส่งเสริมตา่ งๆ เชน่ เสนอโบนัส, โปรโมชัน่
เงินคืน (Rake-back Deals)117
อาจพูดได้ว่าเป้าหมายและอุดมการณ์ของอียูได้ค่อยๆ หล่อหลอมและ
กลืนกลายนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของประเทศสมาชิก
หลายประเทศจากที่เคยดำ�เนินนโยบายแบบปิดกั้นมาก่อนก็กลายเป็นเปิดกว้าง
ได้ชนิดน่าประหลาดใจ ดังตัวอย่างของ 2-3 ประเทศที่ยกมาข้างต้น

117
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การพนันฝังรากลึกในวัฒนธรรมเอเชีย โดยเฉพาะในจีน คนเอเชียชอบ
เล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจด้วยเชื่อถือในโชคชะตา คนเอเชียมักจะคิดว่าชีวิต
เป็นเหมือนการพนันจึงลองพยายามเสี่ยงดู พิสูจน์ได้จากหลายแหล่งข้อมูล
ทีย่ ืนยันตรงกันว่าทวีปเอเชียคือตลาดการพนันใหญ่ทสี่ ุดของโลกในปัจจุบัน
การพนันในหลายประเทศเอเชียมีประวัติความเป็นยาวนาน โดยเฉพาะ
ที่เป็นคาสิโนแบบดั้งเดิม แต่สำ�หรับคาสิโนออนไลน์แล้วเพิ่งตั้งต้นขึ้นแบบ
จำ�กัดวง เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ทำ�ให้ถูกกฎหมาย ทว่ากลับมี
แนวโน้มขยายตัวสูงมาก
เริ่่�มทดลองให้้ใบอนุุญาตประกอบกิิจการพนัันออนไลน์์แบบจำำ�กัดั
พื้้�นที่่� ตั้้�งแต่่ปีี 2003 ผ่่านเขตเศรษฐกิิจพิิเศษคากายััน (Cagayan Special
Economic Zone and Free Port) ฟิิลิิปปิินส์์จึึงถืือเป็็นชาติิแรกของเอเชีีย
ที่่�บุุกเบิิกตลาดนี้้� ก่่อนที่่�เขตเศรษฐกิิจพิิเศษอื่่�นจะทยอยอนุุญาตตามมา ได้้แก่่
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ Aurora Pacific กัับเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ Bataan
ตอ่ มาในปี 2016 Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor)
หน่วยงานกำ�กับดูแลการเล่นเกมของประเทศได้ตัดสินใจอย่างเปิดกว้าง โดย
ออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์เป็นเรื่องเป็นราว ไม่ว่าอยากจะ
ทำ�คาสิโนหรือพนันกีฬาอยู่ ณ จุดใดของทัว่ ประเทศ กลุม่ ธุรกิจนีเ้ รียกรวมๆ กัน
ว่า POGOs (Philippines Offshore Gaming Operators)
ฟิิลิป
ิ ปิินส์์
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ฟิลิปปินส์จึงถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมคาสิโนสมัยใหม่ นับเป็น
ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วอย่างยิ่งของประเทศ สร้างรายได้เข้ารัฐเฉลี่ย
ปีละกวา่ 4 พันล้านเปโซ (ประมาณ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยปี 2018 ทำ�ได้
มากถึง 7,360 ล้านเปโซ (ราว 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปัจจุบันมีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตราว 55 ราย แยกเป็นคาสิโนออนไลน์ 24 ราย การพนันกีฬา
ออนไลน์ 15 ราย และมี 16 รายทีค่ รอบคลุมทัง้ สองประเภท โดยผูป้ ระกอบการ
มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าซอฟต์แวร์ รวมเบ็ดเสร็จไม่ตํ่ากว่า
1 - 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อราย ยังไม่พูดถึงส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้กับ
ทางการอีก 5% ในแต่ละปี (ข้อมูลในปี 2019) บริษัทรับพนันที่ดำ�เนินการ
ในฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงในหมู่คนไทยก็เช่น SBOBET ทั้งนี้มีข้อแม้ว่าห้ามคน
ฟิลปป
ิ นิ ส์เข้าเลน่ เป็นอันขาด เปิดขึน้ มาเพือ่ รองรับตลาดภายนอกเท่านัน้ กลุม่
เป้าหมายจึงมิใช่พลเมืองตนเอง118
คื อ อี ก ประเทศที่ ต้ อ งเอ่ยถึ ง เมื่ อ พู ด ถึ ง อุ ต สาหกรรมการพนั น
ออนไลน์ในเอเชีย สัญญาณปรากฏให้เห็นชัดเจนในปี 2015 เมือ่ คาสิโนทีร่ ฐั บาล
กัมพูชามีส่วนเป็นเจ้าของเริ่มให้บริการคาสิโนแบบออนไลน์ได้ก่อน ต่อมาราว
ปี 2017 จึงขยายสิทธิให้กับผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตทำ�คาสิโน
จากรัฐบาลอยู่แล้วสามารถให้บริการแบบออนไลน์พร้อมกันไปได้ด้วย ส่งผลให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสีหนุวิลล์
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแห่ ง สำ � คั ญ รวมแล้ ว มี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตกว่ า 170 แห่ ง
(ข้อมูล ณ ปี 2019) เจ้าของคาสิโนล้วนแต่เป็นนักลงทุนชาวจีน ไม่ว่าชาวจีน
แผ่นดินใหญ่ กระทั่งชาวจีนโพ้นทะเล
กั ม พูชา

118
National Tax Research Center, “Profile and Taxation of Philippine Offshore
Gaming Operations,” NTRC Tax Research Journal, 31(3), 2019, 1-22.
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ทว่าสถานการณ์ก็ดำ�เนินมาถึงจุดเปลี่ยนใหญ่ในเดือนสิงหาคม 2563
เมื่อกระทรวงต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์ให้กัมพูชา รวมทั้งฟิลิปปินส์
ต้องจัดการกับคาสิโนออนไลน์ในประเทศให้สนิ้ ซาก เพราะสร้างปัญหาและส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงตอ่ คนจีน ซึง่ นายกรัฐมนตรีฮนุ เซนของกัมพูชาได้สนองตอบ
แทบจะในทันที โดยยกเหตุผลสนับสนุนว่าการพนันออนไลน์ถือเป็นบ่อเกิดของ
อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ เช่น การรีดไถเงิน เห็นควรให้แบน โดยให้เวลา
ถึงปลายปี 2562 แตกต่างจากท่าทีของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์
ที่ไม่ใยดีต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยมองว่าคือแหล่งรายได้เข้าประเทศ ผลที่
ตามมาคือคาสิโนในกัมพูชาต้องปิดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง ทั่วทั้งเอเชียจึงเหลือ
แคฟ่ ลิ ปป
ิ นิ ส์ประเทศเดียวทีย่ งั ออกใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนออนไลน์อยู่
จนถึงในขณะนี้

รููปที่�่ 25 โฆษกกระทรวงการต่่างประเทศของจีีนแถลงการณ์์
เรีียกร้้องให้้ฟิลิ
ิ ิปปิินส์์แบนการพนัันออนไลน์์
ที่�่มา: ph.news.yahoo.com
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แน่นอน ธุรกิจพนันออนไลน์ทั้งของฟิลิปปินส์และกัมพูชาล้วนแต่มุ่งเป้า
คนชาติทมี่ กี �ำ ลังซือ้ โดยเฉพาะคนจีน (แผน่ ดินใหญ)่ นอกนัน้ ก็ฮอ่ งกง ไต้หวัน
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี (ใต้) ฯลฯ ซึ่งในบรรดาประเทศฝั่งเอเชียตะวันออก
เหล่านี้ คาสิโนออนไลน์ยังคงผิดกฎหมาย ทั้งที่ยอมให้การพนันออนไลน์
บางชนิดถูกกฎหมายบ้างแล้ว เช่น การพนันกีฬา, ม้าแข่ง, ลอตเตอรี่ หรือ
สล็อต แม้แต่กับมาเก๊า ศูนย์รวมสถานคาสิโนสำ�คัญแห่งหนึ่งของโลก คาสิโน
ออนไลน์กย็ ังไม่ถูกกฎหมายแต่ประการใด
ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ฮ่องกง ซึ่งแม้นจนถึงขณะนี้กฎหมายยังไม่อนุญาต
ให้ทำ�คาสิโนออนไลน์ได้ แต่ก็นับว่ามีตลาดการพนันแข่งม้าออนไลน์ขนาดใหญ่
ไม่เป็นสองรองใครในโลก จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาทำ�ให้รายได้
เข้ า รั ฐ จากการพนั น ตกตํ่ า มาก รั ฐ บาลจึ ง ต้ อ งออกกฎหมาย Gambling
Ordinance ในปี 2002 สั่งห้ามการพนันข้ามแดนทุกรูปแบบ เจตนาเอาผิดกับ
ทัง้ คนรับแทงและคนเลน่ กอ่ นทีป่ ตี อ่ มาจะตามมาด้วยการทำ�ให้การพนันฟุตบอล
ถูกกฎหมาย โดยกำ�หนดให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถ
เล่นได้ตามร้านรับพนันแข่งม้าเดิมที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วไป หรือเล่นผ่านทาง
เว็บไซต์ www.hkjc.com ก็ได้ (ย่อมาจาก Hong Kong Jockey Club สมาคม
ไม่แสวงหาผลกำ�ไรที่ได้สิทธิขาดจากรัฐบาลในการดำ�เนินกิจกรรมการพนัน
ถูกกฎหมายทุกชนิด) ทั้งนี้ผู้เล่นต้องสมัครสมาชิกโดยเปิดบัญชีกับ Telebet
หน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงที่ควบคุมดูแลกฎหมายการพนัน ได้แก่ Home
Affairs Bureau กับ Betting and Lotteries Commission119

119
Jeremy Hutto, What Is Everybody Else Doing About It? A Foreign Jurisdictional
Analysis of Internet Gaming Regulation, Gaming Law Review, 9(1), 2005, 31-32.
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นอกจากฮ่องกงที่ยอมให้มีการพนันออนไลน์แบบผูกขาดแก่ HKJC แล้ว
ประเทศอื่นต่างก็ยึดแนวทางเช่นนี้ เช่น จีนแยกเป็น China Welfare Lottery
กับ China Sports Lottery ไต้หวันได้แก่ Taiwan Sports Lottery สิงคโปร์คอื
Singapore Pools ทัง้ หมดล้วนมีการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยทัง้ สิน้
ขณะที่ส่วนอื่นของทวีป ไม่ว่าเอเชียใต้หรือตะวันออกกลาง หรือประเทศ
มุสลิม เช่น อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เลบานอน คูเวต บาห์เรน
กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย บรูไน การพนันในแทบทุกชนิด
ยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม
แต่อย่างไรก็ดี นักพนันในประเทศเหล่านี้ยังนิยมเล่นกับเว็บไซต์การพนัน
ที่ถูกกฎหมายของต่างประเทศ รวมถึงเว็บไซต์เถื่อนที่ลักลอบเปิดขึ้น เพราะมี
เกมการพนันทีห่ ลากหลายให้เลือกเลน่ มากกวา่ (แคก่ ารพนันกีฬาหรือลอตเตอรี)่
แม้จะถูกปิดกั้นการเข้าถึง และมีบทโทษทางอาญา นักพนันก็มีวิธีหลบเลี่ยง
เช่น เข้าผ่าน VPN หรือใช้ Proxy แต่ด้วยนักพนันบางชาติมีข้อจำ�กัดด้าน
ภาษา เช่น ชาวจีน คนเกาหลี จึงกลายเป็นโอกาสของนักธุรกิจซึ่งถือสัญชาติ
ของประเทศเหลา่ นีท้ จี่ ะออกไปตัง้ เว็บรับพนันในต่างแดน (ซึง่ ก็มที งั้ ทีถ่ กู กฎหมาย
และผิดกฎหมาย) เพื่อรองรับผู้เล่นชาติตัวเอง และวางระบบธุรกรรมการเงิน
ให้ง่ายเข้าไว้ กลายเป็นข้อได้เปรียบเว็บรับพนันภาคภาษาอังกฤษ รวมถึง
คนไทยที่จะได้พูดถึงในบทถัดไป
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การพนัันออนไลน์์
ในประเทศไทย :
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การพนันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน การพนัน
แบบไทยแท้มักอิงการใช้สัตว์สู้กัน เช่น ชนไก่, ปลากัด จวบจน พ.ศ. 2473
รัชกาลที่ 7 จึงได้ตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 ขึ้นมา นับเป็น
กฎหมายว่าด้วยการพนันฉบับแรกของไทย โดยรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการ
พนันเรื่องต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน ก่อนที่ต่อมาจะมี พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
ในทางเนื้อหาคือการเพิ่มเติมประเภทของการพนันเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุม
การพนันชนิดต่างๆ มากยิ่งขึ้น120 ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ายังคงใช้บังคับจนถึงทุกวันนี้
นั่นคือนานกว่า 85 ปีมาแล้ว ขณะเดียวกันก็มี พ.ร.บ. สำ�นักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งให้อำ�นาจสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำ�นาจออก
สลากกินแบ่งรัฐบาลและดำ�เนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ผู้เดียว
โดยรวมแล้ว กฎหมายการพนันของไทยยังมีปญั หาเรือ่ งการบังคับใช้หลาย
ประการ เช่นยังมีความไม่ชัดเจนของตัวบท โดยเฉพาะกับนิยามของคําว่า
การพนัน, การโฆษณา เนือ้ หาล้าสมัย ไมร่ วมถึงรูปแบบการพนันทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
และอัตราโทษไม่เหมาะสม เพราะน้อยเกินไป121
นัันทวััฒน์์ บรมานัันท์์, กฎหมายเกี่่�ยวกัับการพนัันในประเทศไทย, รายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์
ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน, (2554), 1-7.
121
� งเดีียวกััน, 20-31.
เรื่่อ
120
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และที่สำ�คัญ ประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายควบคุมการพนันบนพื้นที่ทาง
อินเทอร์เน็ตโดยตรง หากแตเ่ ป็นการนำ� พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มาปรับใช้ให้
เข้ากับการพนันออนไลน์ เนื่องจากถือเป็นการพนันประเภทอื่นนอกเหนือจาก
ที่ถูกระบุไว้ในบัญชี ก. (ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตเด็ดขาด) เช่น ไพ่สามใบ
ไฮโลว์ บาการา สล็อทแมชีน และบัญชี ข. (สามารถออกใบอนุญาตให้ได้)
เช่น ชนโค แข่งม้า บิงโก บิลเลียด อีกทั้งมิได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎ
กระทรวงจึงไม่สามารถอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ได้เลย
กฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษกับทั้งผู้จัดให้มี ผู้เล่น (แม้จะเป็นการเล่นผ่าน
เว็บไซต์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในต่างประเทศก็ตาม) และผู้โฆษณา122 ทว่า
เว็บไซต์การพนันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การจะนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิด
มาดำ�เนินคดีในไทยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก กลายเป็นข้อจำ�กัดสำ�คัญ
ในการบังคับใช้กฎหมาย123 ตลอดจนการพนันออนไลน์มีลักษณะที่ค่อนข้าง
แตกตา่ งจากการพนันทัว่ ๆ ไป นัน่ คือผูเ้ กีย่ วข้องกับธุรกิจนีม้ กั อยูใ่ นรูปนิตบิ คุ คล
โทษจำ�คุกย่อมไม่สำ�คัญเท่ากับโทษปรับในอัตราสูง124 โดยที่ผ่านมายังไม่เคย
มีแนวคำ�พิพากษาของศาลฎีกาในคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์มาก่อน125 ทั้งที่
ในปีหนึ่งๆ ตำ�รวจจับกุมผู้ต้องหาได้เฉลี่ยปีละ 9 พันกว่าคน อีกทั้งการบังคับ
ระบุุ อ ยู่่�ในมาตรา 12 ผู้้� ใ ดจัั ด ให้้ มีี ก ารเล่่ น หรืือทำำ�อุุ บ ายล่่ อ ช่่ ว ยประกาศโฆษณาหรืือชัั ก ชวน
โดยทางตรงหรืือทางอ้้อมให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าเล่่นหรืือเข้้าพนัันในการเล่่นซึ่่�งมิิได้้รัับอนุุญาตจากเจ้้าพนัักงาน
หรืือรัับอนุุญาตแล้้วแต่่เล่่นพลิิกแพลง หรืือผู้้�ใดเข้้าเล่่นหรืือเข้้าพนัันในการเล่่นอัันขััดต่่อบทแห่่ง
พระราชบััญญัติ
ั ินี้้� หรืือกฎกระทรวง หรืือข้้อความในใบอนุุญาต ผู้้�นั้้�นมีีความผิิดต่่อไปนี้้�
(1) ถ้้าเป็็นความผิิดในการเล่่นตามบััญชีี ก. หมายเลข 1 ถึึงหมายเลข 16 หรืือการเล่่นตามบััญชีี ข.
หมายเลข 16 เฉพาะสลากกิินรวบหรืือการเล่่นซึ่่�งมีีลัักษณะคล้้ายกัันนี้้� ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่
3 เดืือนขึ้้� น ไปจนถึึง 3 ปีี และปรัั บ ตั้้� ง แต่่ 500 บาทขึ้้� น ไปจนถึึง 5,000 บาทด้้ ว ยอีี ก โสดหนึ่่� ง
เว้้นแต่่ผู้้�เข้้าเล่่นหรืือเข้้าพนัันที่่�เรีียกว่่าลููกค้้า ให้้จำำ�คุุกไม่่เกิิน 3 ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน 5,000 บาท หรืือ
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
(2) ถ้้าเป็็นความผิิดในการเล่่นอื่่�นใดตามพระราชบััญญััติินี้้� ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน 2 ปีี หรืือ
ปรัั บ ไม่่ เ กิิ น 2,000 บาท หรืือทั้้� ง จำำ�ทั้้� ง ปรัั บ เว้้ น แต่่ ค วามผิิ ด ตามมาตรา 4 ทวิิ ต้้ อ งระวางโทษ
จำำ�คุุกไม่่เกิิน 1 ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน 1,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
123
วััชระ ทานะวงศ์์, มาตรการในการป้้องกัันและควบคุุมการเล่่นการพนัันบนอิินเทอร์์เน็็ต, วารสาร
นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 6(2), 2556, 44.
124
อรพิิ ณ ปานเกษม, ปััญหาทางกฎหมายในการควบคุุมการโฆษณาการพนัันออนไลน์์, วารสาร
วิิชาการ คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ, 6(2), 2559, 22-24.
125
จากการสืืบค้้นด้้วยคำำ�สำำ�คััญต่่างๆ ในเว็็บไซต์์ Lawphin (เข้้าทาง https://www.lawphin.
com/search/deka)
122
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ใช้กฎหมายอย่างจริงจังมักเกิดขึ้นเป็นเพียงบางช่วงคือ ช่วงฟุตบอลโลกหรือ
ฟุตบอลยูโรเท่านั้น ดูได้จากสถิติของปี 2561 ที่คดีพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวเป็น
ประวัติการณ์ก็คือปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่รสั เซียนั่นเอง
ตารางที่่� 2 สถิิติิการจัับกุุมกลุ่่�มคดีีการพนัันทั่่�วราชอาณาจัักร พ.ศ. 2560-2562126
หน่่วย: ราย คน

ความผิิดการพนััน
(ประเภท)

2560

2561

2562

ผู้้�
รัับแจ้้ง
ต้้องหา

จัับกุม
ุ

ผู้้�
รัับแจ้้ง
ต้้องหา

103

2,839

78

2,534

2,534

9,630

9,646

9,734

7,962

8,082

ทายผลฟุุ ตบอล/
ออนไลน์์

5,587

5,651

5,907

� ๆ
การพนัันอื่่น

27,174 26,694 76,626 23,716 66,819 67,145 20,633 20,442 57,159

รัับแจ้้ง

จัับกุม
ุ

112

สลากกิินรวบ

บ่่อนการพนััน
(เล่่นการพนัันตั้้�งแต่่
� ไป)
20 คน ขึ้้น

รวม

จัับกุม
ุ

ผู้้�
ต้้องหา

68

68

2,109

8,099

8,899

8,879

8,983

16,807 16,802 17,179

5,044

4,990

5,186

42,503 42,094 95,106 48,563 94,237 94,957 34,644 34,379 73,437

126
“สถิิติิคดีีอาญาคดีีความผิิดที่่�รััฐเป็็นผู้้�เสีียหาย จำำ�แนกตามประเภทความผิิด รายจัังหวััด พ.ศ.
2560-2562,” สำำ�นัั ก งานสถิิ ติิ แ ห่่ ง ชาติิ , (ม.ป.ป.), จาก http://statbbi.nso.go.th/
staticreport/page/sector/th/09.aspx
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วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ได้สรุปถึงสถานการณ์การพนันออนไลน์ของประเทศ
ไทยเอาไว้ว่า ในระยะแรกไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเล่นพนันชาวไทย จำ�กัดอยู่
ในวงแคบเพียงคนไม่กี่กลุ่ม เนื่องด้วยสาเหตุหลักคือ (1) ความไม่คุ้นเคยกับ
การใช้จา่ ยผา่ นอินเทอร์เน็ต เกรงวา่ จะถูกหลอกลวง (2) ปัญหาเรือ่ งภาษา ซึง่
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษทำ�ให้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อผู้เล่นพนัน
โดยทั่วไป (3) มีเกมการพนันออฟไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้เลือกเล่นมากมาย
จึงสนใจต่อการพนันออนไลน์น้อย127 แต่ก็ค่อยๆ เป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัย
ที่ส่งผลให้การพนันทางอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูในเวลาต่อมา และขยายตัวอย่าง
เต็มที่มาจนถึงปัจจุบันคือ (1) ความสะดวกและรวดเร็ว (2) อัตราต่อรองที่
หลากหลายและใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง (3) การปราบปรามเจ้ามือ-โต๊ะ
รับแทงบอลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเข้มข้นขึ้น การหันมาให้บริการทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตย่อมปลอดภัย และลดความเสี่ ยงต่ อการถู ก จั บกุ มดำ� เนิ นคดี
ตลอดทั้งยังช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงได้ โดยเฉพาะกับส่วยและสินบน128
แม้ ศู น ย์ ศึ ก ษาปั ญ หาการพนั น ได้ เ คยทำ � โครงการศึ ก ษาสถานการณ์
พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2553 - 54, 2556, 2558 และ 2560 แต่ก็ไม่เคยทำ�เจาะลงไปในประเด็น
การพนันออนไลน์มาก่อน เพิ่งจะแยกพิจารณาในปี 2562 ผลการสำ�รวจพบว่า
คนไทยร้อยละ 7.4 หรือประมาณ 3.19 ล้านคนเคยมีประสบการณ์เล่นพนัน
ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่มีเพียงร้อยละ 1.55 หรือประมาณ 826,925 คน
เท่านั้นที่ระบุว่าเล่นพนันออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมา ประมาณวงเงินพนันรวม
20,152 ล้านบาท ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางหลักในการเล่นมากถึง 97.1%
วิิ ษ ณุุ วงศ์์ สิิ น ศิิ ริิ กุุ ล , เกมพนัั น ออนไลน์์ : หายนะเกมพนัั น ที่่� ต้้ อ งควบคุุ ม , รายงานวิิ จัั ย ฉบัั บ
สมบููรณ์์ ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน, (2554), 46-47.
128
� งเดีียวกััน, 62-64.
เรื่่อ
127
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ประเภทของการพนันออนไลน์ที่คนไทยเล่นมากที่สุดอันดับแรกคือ บาคาร่า
ป๊อกเด้ง อยู่ที่ 45.2% ถัดมาคือ เกมไพ่ชนิดอื่นๆ (27.6%) สล๊อตแมชชีน
หรือตูเ้ กม (20.1%) พนันทายผลกีฬา (16.7%) หวยต่างๆ (9.4%) ฯลฯ โดยมี
การพนันสกินหรืออีสปอร์ตอยู่ด้วย (5.9%) โดยเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้หันมาเล่น
การพนันออนไลน์คือ สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา มีผู้ที่ตอบข้อนี้มากถึง
ร้อยละ 93.7129

รููปที่่� 26 ผลการสำำ�รวจของศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน
ในประเด็็นเรื่่�องเหตุุผลที่่�เล่่นพนัันออนไลน์์
ที่�่มา: www.gamblingstudy-th.org

ดูู ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน, “รายงานสถานการณ์์การพนัันในสัังคมไทย ปีี 2562,” ศููนย์์
ศึึกษาปััญหาการพนััน, (ม.ป.ป.), จาก http://www.gamblingstudy-th.org/imgadmins/
book_file/2562-CGS-national-survey-presentation.pdf
129
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อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้านั้นที่ให้ข้อค้นพบน่าสนใจ (แต่
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ศึกษาแคบ) เป็นต้นว่ากลุ่มผู้เล่นหลักของการ
พนันออนไลน์โดยทั่วไปคือ พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ� นักเรียน-นักศึกษา
และเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ การพนันฟุตบอลในกลุ่มวัยรุ่นนิยมเล่นผ่านทาง
เว็บไซต์มากกว่าวิธีอื่น ขณะที่ผู้สูงอายุไม่นิยมเล่นการพนันออนไลน์130
จากการเฝ้าสังเกตและติดตามข่าวในสื่อสารมวลชนช่วยให้พอจำ�แนก
เว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่คนไทยนิยมเล่นออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ให้
บริการทีล่ กั ลอบเปิดอยูใ่ นไทย เป็นเจ้ามือรายย่อยทีก่ ม็ เี ว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
เป็นของตัวเอง หน้าเว็บเป็นภาษาไทย หลายเว็บไซต์ยังดูขาดความน่าเชื่อถือ
พยายามรับสมัครเอเยนต์เป็นลูกข่าย โดยให้เครดิตวงเงิน และ Username
กับ Password เพื่อใช้หาสมาชิกใหม่แลกกับค่าคอมมิชชั่น เว็บไซต์ที่ตกเป็น
ข่าวถูกจับกุมมักขึ้นต้นด้วยคำ�ว่า SBO, UFA (2) ผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ที่เดียว
กั บ คาสิ โ นตามแนวชายแดนในประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะที่ ป อยเปต
(กั ม พู ช า) และเมี ย วดี , ท่ า ขี้ เ หล็ ก (พม่ า ) (ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การพนั น ออนไลน์
ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายของทั้งสองประเทศนี้แล้ว) หน้าเว็บไม่ต่างกับกลุ่มแรก
มากนัก แต่มีวิธีการชำ�ระเงินที่หลากหลาย และสามารถเล่นได้โดยไม่ต้อง
ผ่านเอเย่นต์ (3) ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทรับพนันถูกกฎหมายรายใหญ่ที่มี
ชื่อเสียงของต่างประเทศ เช่น SBOBET (ฟิลิปปินส์), Ladbrokes (อังกฤษ),
bet365 (อังกฤษ), Bodog (แอนติกา) เห็นชัดถึงความมีมาตรฐานสูง ทั้งนี้
ผู้เล่นต้องสร้างบัญชีของตนกับเว็บไซต์หลักโดยตรง ซึ่งมักไม่มภี าษาไทย อนึ่ง
ในทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำ�ส่ังระงับ
130
เช่่น ปััทมาภรณ์์ สุุขสมโสด, ““วััยรุ่่�น” เปลี่่�ยนโฉมหน้้าการพนัันในเมืืองเก่่าจากสมาร์์ทโฟน,”
ใน รายงานศูู น ย์์ ศึึ กษาปััญหาการพนัั น ปีี 2561, (กรุุ ง เทพฯ: ศูู น ย์์ ศึึ กษาปััญหาการพนัั น ,
2561), 42-50.
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การเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์บางส่วนหรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้
โดยอาศัยอำ�นาจตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในปี 2560131 ซึ่งทางศาลก็ได้ยืนยัน
แล้วว่าการกระทำ�ความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน จัดว่าเข้าข่ายขัดต่อ “ความ
สงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน” ดั ง เมื่ อ ต้ น ปี 2562 ศาล
มีคำ�ส่ังปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตามคำ�ขอของตำ�รวจพร้อมกันมากถึง
748 เว็บไซต์132 แต่ก็นับว่าเป็นจำ�นวนน้อยนิดเมื่อเทียบจำ�นวนที่มีอยู่จริง
ทุกวันนี้เรายังพบเห็นโฆษณาการพนันออนไลน์ในหลายรูปแบบกลวิธี ทั้ง
แบนเนอร์ ป๊อปอัพ แปะลิงค์ ไม่ว่าบนเว็บไซต์หรือในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ยอดนิยมทุกชนิด ทั้งเฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ตลอดจน
แอปพลิเคชันตา่ งๆ โดยมักพบเสมอเมือ่ เข้าไปยังแหลง่ ทีม่ เี นือ้ หาลอ่ แหลม เชน่
เว็บไซต์รบั ชมภาพยนตร์/ถา่ ยทอดสดฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์ หรือลามกอนาจาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการที่ให้นักพากย์ฟุตบอล/พริตตี้หรือเน็ตไอดอลที่มี
ยอดผู้ติดตามเป็นจำ�นวนมากไลฟ์สด (Live) ชักชวนให้บุคคลอื่นเล่นพนัน ซึ่ง
ก็มีอยู่บ้างที่ถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมายเป็นระยะๆ แต่ศาลมักตัดสินลงโทษ
จำ�คุกไม่กี่เดือน และให้รอการลงอาญาแทน สิ่งเหล่านี้จึงยังคงพบเจอได้เป็น
ปกติ มิพักเอ่ยถึงกิจกรรมสื่อสารการตลาดและโฆษณาแอบแฝงรูปแบบต่างๆ
เช่น การเป็นผู้สนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอล ฯลฯ
มาตรา 20 บัั ญญัั ติิ ว่่ า “ในกรณีี ที่่� ก ารกระทำำ� ความผิิ ด ตามพระราชบัั ญญัั ติิ นี้้� เ ป็็ น การทำำ� ให้้
แพร่่หลายซึ่่�งข้้อมููลคอมพิิ วเตอร์์ที่่�อาจกระทบกระเทืือนต่่อความมั่่�นคงแห่่งราชอาณาจัักรตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในภาคสอง ลัักษณะ 1 หรืือลัักษณะ 1/1 แห่่งประมวลกฎหมายอาญา หรืือที่่�มีีลัักษณะขััด
ต่่อความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�โดยได้้รัับความเห็็นชอบ
จากรััฐมนตรีีอาจยื่่�นคำำ�ร้้อง พร้้อมแสดงพยานหลัักฐานต่่อศาลที่่�มีีเขตอำำ�นาจขอให้้มีีคำำ�สั่่�งระงัับ
การทำำ�ให้้แพร่่หลายซึ่่�งข้้อมููลคอมพิิ วเตอร์์นั้้�นได้้
ในกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ระงัับการทำำ�ให้้แพร่่หลายซึ่่�งข้้อมููลคอมพิิ วเตอร์์ตามวรรคหนึ่่�ง ให้้พนัักงาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ทำำ� การระงัั บ การทำำ� ให้้ แ พร่่ ห ลายนั้้� น เอง หรืือสั่่� ง ให้้ ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารระงัั บ การทำำ� ให้้ แ พร่่ ห ลาย
ซึ่่�งข้้อมููลคอมพิิ วเตอร์์นั้้�นก็็ได้้”
132
“กวาดล้้ า งพนัั น ออนไลน์์ 6 จว. ปิิ ด อีี ก 748 เว็็ บ จ่่ อ เอาผิิ ด คนดัั ง ,” กรุุ ง เทพธุุ รกิิ จ , (31
มกราคม 2562), 13, 16.
131
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การพนันออนไลน์แตกต่างจากการพนันในรูปแบบเดิมมาก ทั้งเป้าหมาย
กว้ า งไกล ข้ า มรั ฐ และครอบคลุ ม ตลาดทั่ ว โลก เกี่ ย วพั น กั บ นวั ต กรรม
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมบันเทิง/กีฬา บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ
กระทั่งเรื่องกฎหมายและการเมือง เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะควบคุม
หรือปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเอาไว้ได้ดังเดิม กฎหมายก็ยากที่จะ
บังคับใช้อย่างได้ผลจริงในโลกดิจิทัล พูดตรงๆ คือ อำ�นาจอธิปไตยของรัฐ
กำ�ลังถูกท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ระบบกฎหมายการพนัันออนไลน์์ : จากปิิดกั้้�นสู่่�เปิิดกว้้าง

ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จึงค่อนข้างซับซ้อนหลากหลาย
แตกตา่ งกันไปตามทา่ ทีของแตล่ ะประเทศ เอาแค่ชอื่ เรียกก็มหี ลายคำ�แล้ว ไม่วา่
Internet Gambling (อเมริกา), Virtual Casino Wagering (แอนติกา),
Interactive Gambling (ออสเตรเลีย), Interactive Gaming (แคนาดา),
Remote Gambling (อั ง กฤษ), Online Games (ฝรั่ ง เศส), Online
Gambling (เดนมาร์ก), Offshore Gambling (ฟิลิปปินส์) ทว่าประเทศ
ส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ต ในกลุ่ม
ประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องนี้แบ่งได้เป็นทั้งที่ห้ามเด็ดขาด (Prohibition)
โดยเฉพาะกับกลุม่ ประเทศมุสลิม เชน่ ซาอุดอิ าราเบีย ปากีสถาน และอนุญาต
ให้มี (Regulated หรือ Legalization) บางประเทศอนุญาตให้มีทุกชนิด
เช่น ออลเดอร์นีย์ อิตาลี สเปน สวีเดน ประเภทที่มักถูกห้ามไม่พ้นคาสิโน
บางประเทศก็ยอมรับเพียงบางชนิด โดยเฉพาะลอตเตอรี่กับพนันกีฬา เช่น
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รัสเซีย ฮ่องกง แอฟริกาใต้ บางประเทศก็ไม่ยอมให้คนของตัวเองเข้าเล่น
แต่มีเอาไว้บริการคนที่อยู่อาศัยนอกประเทศ (Outgoing Services) เช่น
ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ บางประเทศก็มีขึ้นเพื่อสนองตลาดภายในเท่านั้น
(Domestic Services) คนต่างชาติหมดสิทธิ เช่น ฟินแลนด์ บางประเทศ
ก็เปิดกว้างมาก สามารถเล่นได้จากทั้งโลกรวมทั้งคนของประเทศตัวเอง เช่น
อังกฤษ แอนติกา บางประเทศก็เรียกว่าแทบจะปล่อยให้เสรี ปราศจากการ
ควบคุม เช่น คอสตาริกา (Unregulated หรือ Laissez-faire) ดังแผนผัง
ด้านซ้ายนี้
เรื่องระบบใบอนุญาต (License) ในรายละเอียดก็ไม่เหมือนกัน บาง
ประเทศเป็ น แบบเปิ ด กว้ า ง โดยให้ มี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหลายรายแข่ ง ขั น กั น
(Open Licensing) เช่ น อั ง กฤษ บางประเทศก็ เ ป็ น แบบจำ � กั ด เช่ น
ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาออกใบอนุญาตให้แต่กับคาสิโนดั้งเดิมเท่านั้น หรือ
จำ � กั ด จำ � นวนผู้ ป ระกอบการให้ มี น้ อยราย (Restricted Licensing) เช่ น
อิตาลี ฝรั่งเศส หรือออกใบอนุญาตให้เอกชนรายเดียว (Single Private
Operator) หรือใบอนุญาตนั้นผูกขาด (Monopoly) โดยหน่วยงานของรัฐเอง
(State-owned) เช่น จีน สิงคโปร์133
หลายประเทศมีลักษณะผสมผสานคือ การพนันบางชนิดยอมให้มีผู้ให้
บริการหลายราย ส่วนบางชนิดกลับถูกผูกขาดโดยรัฐแต่เพียงผู้เดียว เช่น
หลายประเทศแถบสแกนดิเนเวีย (ก่อนจะมีเรื่องมีราวขึ้นไปถึงศาลอียู) เหตุผล
ของรัฐบาลทีท่ �ำ ให้การพนันออนไลน์ถกู กฎหมายทีใ่ ห้กบั สังคมก็คอื เพือ่ รัฐจะได้
เข้าไปจัดการและควบคุมให้มีมาตรฐาน และเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้เล่น โดย
กอ่ ตัง้ องค์กรของรัฐขึน้ มาทำ�หน้าทีค่ วบคุม (Agency Authority) ทัง้ ทีอ่ นั ทีจ่ ริง
แล้วเกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องแหล่งภาษีและรายได้เข้ารัฐ (Taxation and
133

27.
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Revenue Collection) และเพือ่ อุดชอ่ งวา่ งมิให้เงินตรารัว่ ไหลออกนอกประเทศ
มากกว่า
แน่นอน ทุกประเทศล้วนวางบทลงโทษสำ�หรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเอาไว้
ทั้งสิ้น ซึ่งความเข้มข้นทางเนื้อหาไม่เหมือนกัน ยังมิพักเอ่ยถึงความเอาจริง
เอาจังในการบังคับใช้ทกี่ ย่็ อมแตกตา่ งกันออกไปอีก บางประเทศวางโทษรุนแรง
และครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ผู้ประกอบการ ผู้เล่น ผู้มีส่วนสนับสนุนทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้โฆษณา แต่ในหลายประเทศกลับไม่คิดที่จะ
เอาผิดคนเล่นเลยแม้แต่น้อย
ไอ. เนลสัน โรส (I. Nelson Rose) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการพนัน
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เขาเคยสอนประจำ�อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิตเทียร์ (อเมริกา)
ด้วยมีจดุ ยืนสนับสนุนให้การพนันออนไลน์ถกู กฎหมายจึงมักได้รบั การติดต่อจาก
ภาครัฐและสถานประกอบการคาสิโนเพื่อขอคำ�ปรึกษาอยู่เสมอ ได้เคยอธิบาย
เรื่องนี้ไว้ในหนังสือ Internet Gaming Law (2005)

รููปที่�่ 28 โรสกัับหนัังสืือเล่่มสำำ�คััญของเขา
ที่�่มา: calvinayre.com

ในหนังสือเล่มนี้ เขาสรุปถึงภาคปฏิบัติการของการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่134
134

I. Nelson Rose and Martin D. Owens, Op. cit., 72-76.
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(1) การดำ�เนินคดีกับคนเล่น (Laws Against Making On-line Bets)
เช่น จีน
(2) การดำ�เนินคดีกับผู้ประกอบการ (Laws Against Taking On-line
Bets) เช่น ฝรั่งเศส
(3) การดำ�เนินคดีกับผู้ให้บริการทางการเงิน (Laws Against Financing
On-line Gambling) เช่น อเมริกา
โดยพยายามชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่กฎหมายภายในกับภายนอกจะขัดแย้ง
กันนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ทางกฎหมายโดยรวมเป็นไปอย่างผ่อนคลายลง
เรื่อยๆ การเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมามีผลให้
ประเทศต่างๆ ร่วม 100 ประเทศแล้วที่ทำ�ให้การพนันออนไลน์ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายของรัฐตน พบน้อยประเทศมากที่เลือกเดิน
สวนทาง
หลายกรณีที่ปรากฏสะท้อนว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นระหว่างประเทศ เช่น
ออสเตรเลียประกาศใช้กฎหมาย IGA ปี 2001 ด้วยหวังให้นกั ลงทุนจากอเมริกา
เข้ามาลงทุนทำ�คาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อดึงรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่เป็น
ชาวอเมริกันเป็นหลัก โดยไม่ให้คนออสเตรเลียเองเข้าเล่น กระทั่งอเมริกาต้อง
ผลักดันจนออก UIGEA มาใช้สกัดกั้นสำ�เร็จเมื่อปี 2006 ลึกๆ ก็เพื่อดัดหลัง
คนของตนที่นำ�เงินไปลงทุนทำ�ธุรกิจพนันออนไลน์ในต่างประเทศ, การเกิดขึ้น
ของคดีความจำ�นวนมากทีไ่ ด้เดินทางไปถึงศาลสหภาพยุโรป คำ�ตัดสินทีท่ ยอยมี
ออกมาล้วนเป็นไปในทางทีส่ นับสนุนการพนันออนไลน์ ส่งผลให้หลายรัฐสมาชิก
ต้องปรับเปลีย่ นในทางนโยบายอย่างทีไ่ มเ่ คยมีมาก่อน อาทิ อิตาลี และประเทศ
แถบสแกนดิเนเวีย, รัฐบาลจีนเรียกร้องให้ทางการกัมพูชากับฟิลิปปินส์สั่งแบน
คาสิโนออนไลน์ทตี่ งั้ อยูใ่ นประเทศทัง้ สอง ซึง่ กัมพูชาสนองตอบด้วยดี สัง่ ให้เว็บ
พนันออนไลน์ยุติการให้บริการภายในสิ้นปี ขณะที่ฟิลปป
ิ ินส์ปฏิเสธไม่มีเยื่อใย
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เมื่ อ โลกต้ อ งเผชิ ญ กั บ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ ห รื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า
“โควิด-19” (COVID-19) พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
ก่อนจะแพร่ระบาดถึงยุโรป สหรัฐอเมริกา และลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
วิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลร้ายแรงมากมาย และรอบด้าน รวมถึงอุตสาหกรรม
การพนัน คาสิโน ร้านรับพนัน ตลอดจนสถานที่เล่นการพนันในลักษณะอื่น
เช่น สนามมวย สนามม้า ทั้งที่มาเก๊า ลาสเวกัส แอตแลนติกซิตี้ และใน
ภูมิภาคอื่นของโลก เช่น ออสเตรเลีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ จำ�ต้องยุติการ
ให้บริการชั่วคราวกินเวลายาวนานชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน อันเนื่องมาจาก
มาตรการควบคุมโรคของทางภาครัฐแต่ละประเทศ เช่น จำ�กัดการเดินทาง
และปิดเมือง (Lockdown) คาสิโนชายแดนก็ไม่มีข้อยกเว้น ขณะที่ในประเทศ
ที่ยังไม่มีคาสิโนถูกกฎหมาย แต่เป็นตลาดใหญ่ของการพนันชนิดอื่น เช่น
ม้าแขง่ ในญีป่ นุ่ ฮอ่ งกง ฟุตบอลในอังกฤษ ยุโรป ก็ซบเซาเป็นอันมาก เพราะ
ต้องถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำ�หนด (ในช่วงแรกๆ ที่สถานการณ์เข้าขั้นรุนแรง)
รายได้โดยรวมของเศรษฐกิจการพนันทั้งโลกตกตํ่าสุดเป็นประวัติการณ์
ทวา่ ในวิกฤตกลับเป็นโอกาสทองของการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะประเภท
คาสิโนที่เข้ามาตอบสนองความต้องการส่วนนี้แทน ทั้งจากฐานของผู้ชื่นชอบ
เลน่ พนันกีฬาและคาสิโนแบบดัง้ เดิมทีห่ นั ไปเลน่ คาสิโนออนไลน์มากขึน้ บวกกับ
ได้กลุ่มนักพนันหน้าใหม่จำ�นวนไม่น้อยซึ่งในชีวิตนี้ยังไม่เคยไปคาสิโนจริงๆ
มาก่อนด้วยซํ้า นอกจากคาสิโนออนไลน์แล้วยังมีการพนันอีสปอร์ต (Esports)
ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในเวลาที่ยากลำ�บากดังกล่าว ตลาดของการพนัน
ออนไลน์ซึ่งค่อยๆ ขยายตัวทุกปีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกใน
ช่วงโควิด-19 ตัวเลขหลายๆ เรื่องยืนยันได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของ
ผู้ประกอบการ ภาษีเข้ารัฐ ราคาหุ้นของบริษัท ผลการสำ�รวจความคิดเห็น
แนวโน้มคำ�ค้นในอินเทอร์เน็ต สถิติปริมาณผู้เล่นของเว็บไซต์ ข้อมูลจราจร
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ทางคอมพิวเตอร์ที่มุ่งตรงมายังเว็บไซต์เหล่านี้ ท่ามกลางความกังวลถึงปัญหา
มากมายที่อาจมีติดตามมา ซึ่งเข้าถึงง่ายกว่า แต่ป้องกันยากกว่า และส่งผล
กระทบต่อผู้เล่นอย่างหนัก เช่นที่บางรายต้องสูญเงินมหาศาลในเวลาเพียง
ไม่ถึงข้ามคืนตามข่าวที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับ
ข้างต้นอาจกลายเป็น “ความปกติใหม่” (New Normal) ของโลกการพนัน
หลังจากนี้ได้ไม่ยาก ในแง่ที่ว่า หนึ่ง รัฐมีมุมมองที่เปิดกว้างให้แก่ธุรกิจ
การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคาสิโนออนไลน์
เพราะเมื่อเจอโควิดแล้วคาสิโนจริงต้องปิด รายรับเข้ารัฐส่วนนี้คืออันตรธาน
หายไปเลย สอง ผู้ประกอบการเดิมคงต้องพยายามขยายตลาดมาในทิศทาง
ที่ ใ ห้ เ ล่ น ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ม ากขึ้ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งหากต้ อ งเผชิ ญ
สถานการณ์ทำ�นองนี้ซํ้า
บทสรุุปในเชิิงระเบีียบวิิธีีวิิจััย

ท้ายที่สุดนี้ จากเนื้อหาทั้ง 17 บทที่ผ่านมา หากลองพิจารณาในแง่ของ
ระเบียบวิธวี จิ ยั (Research Methodology) อาจประมวลออกมาได้เป็น 4 ด้าน
(ตามทั้ง 4 ภาคของหนังสือ) กล่าวคือ
(1) ด้านอุปทาน (Supply) งานในกลุ่มนี้มุ่งศึกษาผู้ให้บริการคาสิโน
ออนไลน์ ใช้วิธีเข้าสังเกตการณ์ในเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นในการเข้าถึง
เกม เช่น แอปพลิเคชัน เน้นประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม บางงานที่
น่า สนใจศึกษาเรื่อ งการออกแบบ การใช้ เสี ยง อาศัย การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
(2) ด้านอุปสงค์ (Demand) เน้นศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่น เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ โดยมากใช้วิธีสำ�รวจกลุ่มตัวอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น
แบบสอบถามออนไลน์ อีเมล์ มักใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ส่งผลให้บางงาน
มีกลุ่มตัวอย่างจากร่วมร้อยประเทศทั่วโลกรวมแล้วเป็นหลักหมื่นคน วัตถุ
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การพนัั น ยุุ ค ใหม่่ เ กิิ น ขีี ด ความ
ส า ม า ร ถ ข อ ง รัั ฐ ที่่� จ ะ ค ว บ คุุ ม
หรืือปกป้้ อ งผลประโยชน์์ แ ห่่ ง
ชาติิตนเอาไว้้ได้้ดัังเดิิม อำำ�นาจ
อธิิปไตยของรััฐกำำ�ลัังถููกท้้าทาย
อย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน
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ประสงค์เพือ่ ทราบลักษณะประชากร (Demographic) และพฤติกรรมการพนัน
เป็นหลัก หากมีงานที่เจาะจงศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ กลุ่มนั้นไม่พ้น
นั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษา บางส่วนใช้ วิ ธี สั ม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ กระนั้ น ก็ ต าม
ประเทศที่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ดีย่อมสามารถนำ�เอาสถิติทั้งหมดมา
วิเคราะห์และออกรายงานประจำ�ปีสู่สาธารณะได้โดยทันที
(3) ด้านผลกระทบ (Impact) มุ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบในระดับบุคคล มักเจาะจงกลุ่มผู้ที่มีปัญหาติดการพนัน
โดยเฉพาะ วัดด้วยแบบประเมิน เช่น South Oaks Gambling Screen
(1987), DSM-5 (2013) งานวิ จั ย จำ � นวนหนึ่ ง เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) ใช้กลุ่มประชากรขนาดเล็ก เพื่อดูพัฒนาการ
ก่อน-หลังการใช้เครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ บางงานเลือกศึกษาผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น กั บ กลุ่ ม วั ย รุ่ น เพี ย งแค่ ไ ม่ กี่ ค น เป้ า หมายคื อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การ
ติ ด พนั น บางชิ้ น ที่ ดู ผ ลกระทบในระดั บ สั ง คมเลื อ กใช้ วิ ธี ศึ ก ษาจากข่ า ว
อาชญากรรมบนเว็ บ ไซต์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ แหล่ ง พนั น ออนไลน์ หรื อ ไม่ ก็ ใ ช้ วิ ธี
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างว่าเคยกระทำ�ผิดกฎหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
(4) ด้านมาตรการและนโยบาย (Regulation) ศึกษาถึงนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายของประเทศต่างๆ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัย
ข้อมูลเอกสารเป็นหลัก ลักษณะงาน เชน่ อธิบายกฎหมาย วิจารณ์การใช้การ
ตีความ วิเคราะห์คำ�พิพากษา ทำ�นายแนวโน้มในอนาคต เป็นต้น
พูดอย่างตรงไปตรงมา ข้อมูลส่วนใหญ่ที่นำ�มาใช้เขียนงานชิ้นนี้ล้วนแล้ว
แต่อ้างอิงจากงานศึกษาของประเทศอื่นเป็นหลัก สำ�หรับประเทศไทยแล้วนั้น
ยังต้องนับว่าขาดแคลนงานศึกษาในเรื่องนี้อีกมาก การเติมเต็มช่องว่างทาง
ความรู้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในสังคมไทยจึงถือเป็นสิ่งจำ�เป็น ไม่ว่าเราเอง
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับให้มันถูกกฎหมายก็ตาม.
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ลำำ�ดัับเหตุุการณ์์
สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
การพนััน
ออนไลน์์ของโลก
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ในสหรััฐอเมริิกา

1961

รัั ฐ บ า ล J F K ผลัั ก ดัั น
กฎหมาย Wire Act เพื่่� อ
ปราบปรามผู้้� มีี อิิ ทธิิ พ ล
บัั ญญัั ติิ ใ ห้้ ก ารพนัั น กีี ฬ า
ข้้ า มรัั ฐ เ ป็็ น เ รื่่� อ ง ที่่� ผิิ ด
ก ฎ หม า ย ข อ ง รัั ฐ บ า ล
กลาง ซึ่่�งภายหลัังในช่่วง
ปลายทศวรรษ 1990
ได้้ ก ลายเป็็ น เครื่่� อ งมืือ
อัันสำำ�คััญที่่�รััฐบาลสหรััฐ
ใช้้ จัั ด การกัั บ ธุุ ร กิิ จ พนัั น
ออนไลน์์

1969

กระทรวงกลาโหมของ
ส หรัั ฐ อ เ มริิ ก า พัั ฒ น า
ARPANET ขึ้้� น ในห้้ ว ง
สงครามเย็็ น เพื่่� อสร้้ า ง
เครืือข่่ า ยคอมพิิ วเตอร์์
ที่่� สามารถถ่่ า ยโอนข้้ อมูู ล
ระหว่่ า งกัั น ได้้ แ ม้้ ย ามที่่�
ระบบสื่่� อ สารถูู ก ทำำ� ลาย
หรืือตััดขาด
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1981

คอมพิิ วเตอร์์ไอบีีเอ็็มรุ่่� น
แรกซึ่่� ง ถืือเป็็ น ต้้ น ฉบัั บ
ของคอมพิิ วเตอร์์ ส่่ ว น
บุุ ค ค ล ใ น ปัั จ จุุ บัั น อ อ ก
วางจำำ�หน่่าย

1985

.COM นามสกุุ ล โดเมน
เ น ม ใ น เ ชิิ ง ธุุ ร กิิ จ ที่่� เ ป็็ น
สากลถืือกำำ�เนิิดขึ้้�น

1992

ถอดรหััสคาสิิโนออนไลน์์

ปีี

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ
ในประเทศอื่่�น ๆ

1989

Wo r l d W i d e We b
หรืือ WWW ได้้ รัั บ การ
พัั ฒนาโดยนัั ก วิิ จัั ย จาก
ส ถ า บัั น C E R N ข อ ง
สวิิตเซอร์์แลนด์์

กฎหมาย PASPA ห้้ า ม
มิิให้้แต่่ละมลรััฐอนุุญาตให้้
มีีการพนัันกีีฬา ตลอดจน
ส่่งเสริิมสนัับสนุุน

1993
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Lo t e r i e Ro m a n d e
ของสวิิ ตเซอร์์ แลนด์์ เ ริ่่� ม
จำำ�หน่่ า ยลอตเตอรี่่� ผ่่ า น
ระบบออนไลน์์ ค รั้้� ง แรก
โดยต้้องซื้้�อผ่่านโปรแกรม 
Videotex
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1994

เ ปิิ ด ตัั วเ ว็็ บ B rows er
ยอดนิิ ย มในยุุ ค แรกคืือ
Netscape Navigation
ก่่ อ นที่่� จ ะถูู ก แทนที่่� โ ดย
I n t e r n e t Ex p l o re r
ของ Microsoft ในเวลา
ต่่อมา ส่่งผลให้้เทคโนโลยีี
อิินเทอร์์เน็็ตเริ่่�มเป็็นที่รู้้�จั
่� ก
ั
อย่่างแพร่่หลาย

1994

แอนติิ ก าออกกฎหมาย
Free Trade and Processing Zone Area
Act ดึึงดูู ด ให้้ นัั ก ลงทุุ น
เ ข้้ า ม า จ ด จัั ด ตั้้� ง บ ริิ ษัั ท
ในประเทศ พร้้ อ มกัั บ ได้้
มีี ก ารออกใบอนุุ ญ าตให้้
แก่่ ผู้้�ประกอบการธุุ ร กิิ จ
พนัันออนไลน์์เป็็นจำำ�นวน
มาก ก่่อนที่่�จะมีีกฎหมาย
อ อ ก ม า ( ใ น ปีี 1 9 9 7 )
ด้้ ว ย ซ้ำำ�� ก ล า ย เ ป็็ น
ตััวอย่่างให้้หลายประเทศ
ลอกเลีียนแบบ

1994
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บริิ ษัั ท Microgaming
ของประเทศไอล์์ออฟแมน
สร้้างซอฟต์์แวร์์เกมการ
พนัันออนไลน์์จนสำำ�เร็็จ
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1995

- บริิ ษัั ท CryptoLogic
ที่่� ก่่ อ ตั้้� ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ไอร์์แลนด์์ได้้ริิเริ่่�มพััฒนา
ระบบความปลอดภััยเพื่่� อ
รองรัั บ การทำำ�ธุุ ร กรรม
ทางอิินเทอร์์เน็็ต
- รััฐบาลลิิกเตนสไตน์์ให้้
บริิการลอตเตอรี่่�ออนไลน์์
เต็็ มรูู ป แบบในชื่่� อ PLUS
Lotto ซึ่่� ง คนในประเทศ
อื่่�นก็็สามารถซื้้�อหาได้้
- InterCasino เว็็บไซต์์
คาสิิ โ นออนไลน์์ แ ห่่ ง แรก
ของโลกที่่� ใ ห้้ ค นทั่่� ว โลก
เข้้าเล่่นได้้โดยใช้้เงิินจริิง
เปิิดให้้บริิการ มีีฐานที่่�ตั้้�ง
อยู่่�ที่่�ประเทศแอนติิกา

1996

อัั ง กฤษและออสเตรเลีี ย
เริ่่� ม เปิิ ด ตลาดการพนัั น
อ อ น ไ ล น์์ โ ด ย อ อ ก ใ บ
อนุุญาตให้้เอกชนดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ รัั บ พนัั น กีี ฬ าทาง
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ก่่ อ น ได้้ แ ก่่
Eurobet และ Centrebet
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1998

J ay Co h e n เ จ้้ า ข อ ง
บริิ ษัั ท World Sports
Exchange ถูู ก จัั บ กุุ ม
ฐานเปิิ ด เว็็ บ ไซต์์ รัั บ แทง
พนัันกีีฬาจากคนอเมริิกััน
แม้้ตั้้�งอยู่่�ในแอนติิกา ต่่อ
มาในปีี 2000 ศาลตััดสิิน
ให้้จำำ�คุุกเขา 21 เดืือน

1998

planetpoker.com นัับ
เ ป็็ น เ ว็็ บ ไ ซ ต์์ โ ป๊๊ ก เ ก อ ร์์
ออนไลน์์ โ ดยเฉพาะแห่่ ง
แรก

2000

� ม
แก้้ไขกฎหมาย IHA ที่่มี
ี า
ตั้้� ง แต่่ ปีี 1978 รัั บ รอง
ให้้การแทงม้้าข้้ามรััฐผ่่าน
ระบบอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต เป็็ น
เรื่่�องที่่�ไม่่ผิิดกฎหมายอีีก
ต่่อไป

2000
ถึึง
2001

หลายรััฐพยายามผลัักดััน
ให้้ มีี ก ฎหมายสำำ�หรัั บ ใช้้
แบนการพนัั น ออนไลน์์
ของตนออกมา ขณะที่่�
หลายรัั ฐ ก็็ ต้้ อ งการจะทำำ�
มัั น ให้้ ถูู ก กฎหมายแทน
เช่่ น เนวาดา กระทรวง
ยุุ ติิ ธ ร ร มถึึ ง กัั บ ต้้ อ ง
ออกหนัังสืือแจ้้งเตืือนว่่า
ไม่่สามารถทำำ�ได้้

2001

ออสเตรเลีียออกกฎหมาย
IGA ให้้ บ ริิ ษัั ท พนัั น ที่่� จ ด
ทะเบีียนในประเทศรัับพนััน
ออนไลน์์จากผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััย
ภายนอกประเทศได้้ แต่่
ห้้ า มมิิ ใ ห้้ ค นซึ่่� ง พำำ �นัั ก อยู่่�
ในออสเตรเลีียเข้้าเล่่น
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2003

เ กิิ ด ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์์
Moneymaker สืืบเนื่่�อง
จ า ก ก า ร ที่่� น า ย C h r i s
Moneymaker แชมป์์
โลกโป๊๊ ก เกอร์์ ประจำำ�ปีี
2003 ผ่่านรอบคััดเลืือก
เข้้ า ไปด้้ ว ยการเล่่ น แบบ
ออนไลน์์ แต่่ ท้้ า ยที่่� สุุ ด
คว้้ า เงิิ น รางวัั ล ไปกว่่ า
2.5 ล้้านเหรีียญ โดยที่่�มีี
การถ่่ายทอดสดรายการ
แ ข่่ ง ขัั น นี้้� ท า ง ส ถ า นีี
โทรทััศน์์

2003

ก่่ อ ตั้้� ง e C O G R A
หน่่ ว ย ง า น กำำ�ห น ด
มาตรฐาน และคุ้้�มครอง
ผู้้� เ ล่่ น การพนัั น ออนไลน์์
โดยเฉพาะ มีี สำำ�นัั ก งาน
ใหญ่่อยู่่�ที่่�ลอนดอน

2004
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กระทรวงยุุติิธรรมสหรััฐ
ออกแถลงการณ์์ยืืนยัันว่่า
การพนัันออนไลน์์ทุก
ุ ชนิิด
ถืือว่่าผิิดกฎหมาย Wire
Ac t ท่่ า ม ก ล า ง ค ว า ม
� นไหวของหลายรััฐที่่�
เคลื่่อ
เป็็นไปในทางตรงกัันข้้าม

2003

แอนติิ ก าเสนอเรื่่� อ งไป
ยััง WTO ให้้พิิจารณาว่่า
การกระทำำ�ข องสหรัั ฐ ใน
หลาย ๆ กรณีี เช่่ น การ
จัับกุุม Cohen ว่่าเข้้าข่่าย
กีีดกัันทางการค้้าหรืือไม่่

2004

W T O ตัั ด สิิ น ใ ห้้ ท า ง
แอนติิกาชนะ โดยมองว่่า
ก า ร ห้้ า ม ก า ร ใ ห้้ บ ริิ ก า ร
ก า ร พ นัั น อ อ น ไ ล น์์ แ ก่่
ลูู ก ค้้ า ใ น ส หรัั ฐ ฯ นั้้� น ขัั ด
กัั บ หลัั ก การของ GATS
ใ น เ รื่่� อ ง ข้้ อ จำำ�กัั ด ก า ร
เ ข้้ า ถึึ ง ต ล า ด ซึ่่� ง ท า ง
คณะกรรมการอุุ ทธ รณ์์
ของ WTO ยัังคงยืืนยััน
เ ช่่ น นี้้� ใ น ปีี ถัั ด ม า โ ด ย
แนะนำำ�ให้้ทั้้�งสองประเทศ
หาวิิธีีเจรจาตกลงกััน
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ทางการสหรััฐใช้้มาตรการ
เด็็ดขาดจัับกุุมสองผู้บ
้� ริิหาร
เว็็บไซต์์ BETonSPORTS
โดยนำำ�กฎหมายอีีกฉบัับคืือ
RICO มาใช้้ ซึ่่� ง ทั้้� ง คู่่�ก็็ ไ ด้้
ถููกศาลสั่่�งลงโทษจำำ�คุุกใน
เวลาต่่อมา
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2004

เ กิิ ด ก ร ณีี G a m b e l l i
คดีี แ รกในศาลสหภาพ
ยุุโรปที่่�เกี่่�ยวกัับการพนััน
อ อ น ไ ล น์์ ซึ่่� ง ท า ง ก า ร
อิิตาลีีจัับนาย Gambelli
เนื่่�องจากเปิิดศููนย์์บริิการ
ข้้ อ มูู ล แล้้ วรัั บ แทงพนัั น
ฟุุ ตบอลส่่ ง ต่่ อ ให้้ บ ริิ ษัั ท
ของอัังกฤษ ศาลเห็็นว่่า
อิิ ต าลีี จำำ�กัั ด ตลาดของ
การบริิการจนเกิินไป

2005

อัั ง กฤษประกาศใช้้ พ ระร า ชบัั ญญัั ติิ ก า ร พ นัั น
ฉบัับใหม่่ที่ร่� ะบุุถึึงการพนััน
ทางไกลผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
เ ป็็ น ค รั้้� ง แ ร ก ซึ่่� ง เ ปิิ ด
กว้้างมาก ทั้้�งในแง่่ชนิิด
ก า ร พ นัั น อ อ น ไ ล น์์ ที่่�
อนุุ ญ าตให้้ มีี ไ ด้้ แ ทบทุุ ก
ชนิิด รวมถึึงขอบเขตการ
ให้้ บ ริิ ก ารที่่� ร องรัั บ ผู้้� เ ล่่ น
ทั่่�วทั้้�งโลก

2006

เว็็บไซต์์ Svenska Spel
เริ่่� ม ให้้ บ ริิ ก ารโป๊๊ ก เกอร์์
ออนไลน์์ นัั บ เป็็ น คาสิิ โ น
อ อ น ไ ล น์์ แ ห่่ ง แ ร ก ที่่�
เจ้้าของคืือรััฐบาล
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2006

กฎหมาย UIGEA ประกาศ
ใช้้ ระบุุ ใ ห้้ ผู้้�ซึ่่� ง ข้้ อ งเกี่่� ย ว
กัั บ ธุุ ร กิิ จ พนัั น ออนไลน์์
โดยเฉพาะในส่่วนของการ
อำำ�นวยความสะดวกทาง
ธุุ ร กรรมการเงิิ น ถืือว่่ า
มีี ค วามผิิ ด ต่่ อ กฎหมาย
รัั ฐ บ า ล ก ล า ง ส่่ ง ผ ล
สะเทืือนต่่ออุุตสาหกรรม
การพนัันออนไลน์์โดยรวม
อย่่ า งยิ่่� ง หลายบริิ ษัั ท
ต้้ อ งตัั ด สิิ น ใจยุุ ติิ ก ารให้้
บริิการในสหรััฐอเมริิกา

2006
ถึึง
2007

เกิิ ด เรื่่� อ งอื้้� อ ฉาวขึ้้� น กัั บ
สองเว็็ บ ไซต์์ โ ป๊๊ ก เกอร์์
อ อ น ไ ล น์์ ชื่่� อ ดัั ง A b s o l u t e Po k e r  กัั บ
UltimateBet ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�
ที่่� ค านาวอเก (แคนาดา)
เมื่่� อ ถูู ก ตรวจสอบพบว่่ า
โกงเงิิ น ผู้้� เ ล่่ น ไปรวมกัั น
ถึึงกว่่า 20 ล้้านเหรีียญ

2007

เปิิ ด ตัั ว ไอโฟน สมาร์์ ท โฟนรุ่่�นแรกของบริิ ษัั ท
Apple เปลี่่� ย นโทรศัั พ ท์์
ให้้เป็็นมากกว่่าแค่่อุป
ุ กรณ์์
สื่่�อสาร

2007

สองผู้้�ก่่อตั้้�ง NETeller ที่่�
ให้้บริิการธนาคารออนไลน์์
ของแคนาดาถูู ก จัั บ ด้้ ว ย
ข้้ อ หาตามกฎหมายใหม่่
� งจากทางการ
UIGEA เนื่่อ
สหรัั ฐ ตรวจสอบพบว่่ า
นัั ก พนัั น จำำ� นวนมากใช้้
บริิ ก ารนี้้� ใ นการเล่่ น พนัั น
กัับเว็็บไซต์์ต่่าง ๆ
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2009

รัั ส เซีี ย ทวนกระแสของ
ป ร ะ เ ท ศ อื่่� น ๆ ใ น ยุุ โ ร ป
ด้้ ว ยการออกกฎหมาย
ให้้ ก ารพนัั น แทบทุุ ก ชนิิ ด
กลายเป็็นสิ่่�งผิิดกฎหมาย
ในชั่่� ว ข้้ า มคืืน ยกเว้้ น แค่่
เพีี ยงการพนัันกีีฬา

2010

ในคดีี Sporting Exchange Ltd v Minister
van Justitie ศาลยุุโรป
เ ห็็ น ว่่ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้้
ใ บ อ นุุ ญ า ต ก า ร พ นัั น
ออนไลน์์ แ บบจำำ�กัั ด ต้้ อ ง
แปรเปลี่่� ย นไปเป็็ น แบบ
แข่่ ง ขัั น ส่่ ง ผลให้้ ห ลาย
ประเทศที่เ่� คยปิิดกั้้�นตลาด
ต้้ อ งแก้้ ไ ขเพิ่่� มกฎหมาย
ของตนให้้เปิิดกว้้างมาก
ขึ้้� น เช่่ น ฝรั่่� ง เศส และ
หลาย ๆ ประเทศสแกนดิิเนเวีีย

เหตุุการณ์์ Black Friday
ทางการสหรััฐปิิดเว็็บไซต์์ที่่�
ให้้บริิการโป๊๊กเกอร์์ออนไลน์์
รายใหญ่่ ห ลายแห่่ ง และ
มุ่่�งเอาผิิดกัับผู้้�บริิหารของ
เว็็บไซต์์เหล่่านั้้�นนัับสิิบราย
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2012

กระทรวงยุุติิธรรมสหรััฐ
ออกแถลงการณ์์ยอมรัับ
ว่่ า Wire Act สามารถ
ใช้้ ไ ด้้ แ ต่่ เ ฉพาะการพนัั น
กีี ฬ าเท่่ า นั้้� น เท่่ า กัั บ เปิิ ด
ประตููไปสู่่�การทำำ�ให้้คาสิิโน
อ อ น ไ ล น์์ ถูู ก ก ฎ หม า ย
อีี ก ครั้้� ง หนึ่่� ง ในหลายรัั ฐ
เช่่น เนวาดา, เดลาแวร์์,
นิิวเจอร์์ซีีย์์

2018

ศ า ล สูู ง สุุ ด ตัั ด สิิ น ว่่ า
กฎหมาย PASPA ไม่่ชอบ
ด้้วยรััฐธรรมนููญ กิิจกรรม
พนัั น กีี ฬ าถืือเป็็ น เรื่่� อ งที่่�
อยู่่�ในอำำ�นาจตััดสิินใจของ
แต่่ ล ะรัั ฐ ส่่ ง ผลให้้ ต ลาด
ก า ร พ นัั น กีี ฬ า มีี โ อ ก า ส
ที่่� จ ะขยายตัั ว ได้้ อีี ก เป็็ น
อย่่างมาก

2019
ถึึง
2020

พบไวรัั ส โคโรนาสายพัั นธุ์์�ใหม่่ (Coronavirus) ในมณฑลหูู เ ป่่ ย
ประเทศจีีน หรืือ “โควิิด-19” (COVID-19) ซึ่่�งได้้ระบาดไปทั่่�วโลก
อย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะสหรััฐอเมริิกา และส่่งผลสะเทืือนรุุนแรงต่่อ
� มาก่่อน กอปรกัับ
อุุตสาหกรรมการพนัันโดยรวมชนิิดที่่ไ� ม่่เคยเกิิดขึ้้น
มีีมาตรการต่่าง ๆ ของภาครััฐ อาทิิ ปิิดเมืือง (Lockdown) รัักษา
ระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) ทำำ�ให้้ธุุรกิิจการพนัันต้้อง
ยุุติิการให้้บริิการลงชั่่�วคราว ซึ่่�งในอีีกด้้านหนึ่่�งได้้ส่่งผลให้้เกิิดการ
� นย้้ายฐานผู้้�เล่่นไปยัังตลาดการพนัันออนไลน์์กัน
เคลื่่อ
ั อย่่างขนานใหญ่่
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