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คํานํา
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายหลักเพื่อสรางองคความรู ความเขาใจใหกับสังคมไทยในเรื่อง “เกมพนันออนไลน
หรือเกมพนันทางอินเทอรเน็ต” ซึ่งถือเปนรูปแบบเกมพนันใหมสุดที่กําลังเติบโตและไดรับความนิยมแผขยายไปทั่วทั้ง
สังคม องคความรูและความเขาใจดังกลาวนี้จะนําไปสูการถกเถียงอยางมีเหตุมีผลของคนในสังคม เพื่อมุงสูมาตรการ
และแนวนโยบายในการควบคุมปญหาที่เกิดจากการพนันออนไลน ผูวิจัยเชื่อเปนอยางยิ่งวา การถกเถียงอยางมีเหตุมีผล
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกฝายที่เกี่ยวของเขาใจถึงโครงสรางและรูปแบบของเกมพนันออนไลน รวมไปถึงเขาใจและ
ตระหนักถึงปญหาที่สามารถเกิดขึ้นไดจากการพนันออนไลน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพนันออนไลนในประเทศไทยนั้นหาไดยากยิ่ง ผูวิจัยมีโอกาสไดศึกษาวิจัยการพนัน
ประเภทนี้ ม ากอนหน าเมื่ อครั้ งป พ.ศ. 2546 ร วมกั บ รศ.ดร. สังศิ ต พิริ ย ะรั งสรรค และคณะ ในโครงการวิจั ยเรื่ อง
เศรษฐกิจการพนัน: ทางเลือกเชิงนโยบาย ซึ่งในการศึกษาครั้งนั้น ผูวิจัยไดสรุปไววา “การพนันออนไลนหรือการพนัน
ทางอินเทอรเน็ตนั้นเปนหายนะตัวใหมของสังคมไทย” ผลการศึกษาในหลายสวนของงานวิจัยชิ้นนี้สอดรับกับขอสรุป
ดังกลาว ซึ่งนําไปสูขอเท็จจริงประการหนึ่งที่วา “ในชวงเกือบ 10 ปที่ผานมา สังคมไทยถูกคุกคามอยางมิอาจหลีกเลี่ยง
จากการพนันออนไลน”
งานวิจัยฉบับนี้ยังไดศึกษาถึงวิธีการบริหารจัดการการพนันออนไลนของตางประเทศ และนํามาเปรียบเทียบกับ
สถานการณการพนันออนไลนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อนําไปสูขอสรุปที่เปนนโยบายในการบริหารจัดการการพนัน
ออนไลน เ พื่ อเป น ทางเลื อกให กั บ สั ง คมไทย สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ก็ คื อ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
สนับสนุนหรือคัดคานการทําการพนันออนไลนใหเปนสิ่งถูกกฎหมาย ผูวิจัยตระหนักดีวา หนาที่สําคัญของนักวิจัยที่ดี
คือการศึกษาเพื่อนําความจริงและปญหาที่เกิดขึ้นมาตีแผ จากนั้นนําขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษามาวิเคาระหเพื่อสราง
มาตรการและนโยบายในการแกปญหา เพื่อเสนอเปนทางเลือกสูสังคม นักวิจัยไมมีหนาที่ในการชี้นําหรือตัดสินใจวา
ทายที่สุดแลว ควรทําการพนันออนไลนใหเปนสิ่งถูกกฎหมายหรือไม หากแตทุกคนในสังคมเทานั้นที่มีหนาที่ในการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
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งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะความชวยเหลือและแรงสนับสนุนจากบุคคลจํานวนมาก ขอกราบ
ขอบพระคุณ ศ.ดร. ผาสุก พงษไพจิตร ที่ใหขอคิดเห็นที่มีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่ง รศ.ดร. นวลนอย ตรีรัตน ที่
ใหโอกาสผมไดเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยนี้ ผศ.ดร. สิปปภาส พรสุขสวาง ที่ใหคําวิจารณสรางใหงานวิจัยฉบับนี้มี
คุ ณ ค า มากยิ่ ง ขึ้ น ขอขอบพระคุ ณ เพื่ อ นๆ พี่ ๆ น อ งๆ จํ า นวนมากที่ ใ ห ข อ มู ล อั น มี คุ ณ ค า รวมถึ ง ช ว ยเหลื อ ติ ด ต อ
ประสานงาน ทานเหลานั้นไดแก พล.ต.ต. ปญญา มาเมน รองผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง พ.ต.อ.
ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ พ.ต.อ. พิสิษฐ เปาอินทร รองผูบังคับการ กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ต.ต. ณัทกฤช พรหมจันทร สารวัตร กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร.อ. จักรกฤษณ ทวมโสภา ชวยราชการกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ คุณกี๋ คุณแนน คุณเฮี้ยง
คุณออน คุณสมชาย คุณจันทรา คุณสุวิชา ศรีโรจน คุณพงศธัช อัศวินวิจิตร คุณวัชรกิต อัศวินวิจิตร คุณประพจน ขจร
ปรัชญา และคุณอุดม นิลภารักษ
ขอกราบขอบพระคุณทานทั้งหลายที่มิไดเอยนามในที่นี้ รวมถึงอีกหลายทานที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนอยาง
ยิ่งแตมิอาจเปดเผยชื่อในที่นี้ได และทายที่สุดหากงานวิจัยชิ้นนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผมในฐานะผูวิจัยขอนอบรับ
ดวยความคาราวะยิ่ง

ดร. วิษณุ วงศสินศิริกุล
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัธุรกิจบัณฑิตย
19 กรกฎาคม 2554 เวลา 02.23 น.
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เกริ่นนํา:
การพนันถือเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเกือบทุกสังคม วัฒนธรรมของหลายประเทศบนโลกใบนี้เฉกเชน
กิจกรรมอื่นทั่วไป กิจกรรมการพนันสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ที่มนุษยที่รักความเสี่ยงตองการจะพนันผลของ
เหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้น นิยามของการเลนพนันนั้นมีความแตกตาง ทั้งนี้ขึ้นกับแตละวัฒนธรรม อยางวัฒนธรรม
ตะวันตกมักนิยามการเลนพนันคือ การวางเดิมพันเงินหรือสิ่งของที่มีมูลคาตอผลลัพธที่ไมแนนอนของเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่ง ซึ่งโดยมากจะเปนเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล แมจะเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวากิจกรรม
การพนันนั้นกอใหเกิดปญหาและผลกระทบในวงกวาง แตก็มิอาจปฏิเสธวา กิจกรรมนี้ไดรับการยอมรับมากขึน้ ในหลาย
สังคม ดังจะเห็นไดจากความนิยมในการเลนพนันเพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกประเทศ (Manzin และ Biloslavo, 2008; Wood
และ Williams, 2007)
ในมิติทางเศรษฐศาสตร การเลนพนันถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตรพยายาม
จะศึกษาถึงปจจัยที่เปนเหตุแหงความตองการเลนพนัน (demand for gambling) แตจนถึงปจจุบันยังไมมีทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายความตองการเลนการพนันไดโดยลําพัง หากแตตองอาศัยหลายๆทฤษฎีในการ
อธิบาย ดังนั้นการศึกษาถึงความตองการในการเลนพนันและพฤติกรรมการเลนพนัน (gambling behaviour) จึงเปนเรื่อง
ทาทายนักเศรษฐศาสตรอยางยิ่ง และแนนอนวา ความตองการรวมถึงพฤติกรรมในการเลนพนันของแตละประเภทเกม
พนันนั้น มีความแตกตางในตัวของมันเอง ดังนั้นความเขาใจในเรื่องของโครงสรางและรูปแบบของเกมพนันที่ตองการ
จะศึกษาจึงเปนสวนสําคัญอยางมาก เพื่อนําไปสูความเขาใจในความตองการเลนพนันและพฤติกรรมในการเลนพนัน
ของเกมพนันนั้นๆ
เกมพนันทางอินเทอรเน็ตหรือเกมพนันออนไลน (online gambling) เปนเกมการพนันขามชาติที่มีอัตราการ
เติบโตอยางมีนัยสําคัญเปนอยางมากในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา การสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตถือเปนตัวจักร
สําคัญที่ทําใหสามารถเขาถึงเกมพนันออนไลนไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ อินเทอรเน็ตชวยลด
ชองวางของระยะทางระหวางผูตองการบริโภคบริการการพนันกับผูใหบริการการพนัน และชวยเพิ่มโอกาสในการเขาสู
กิจกรรมการพนันสําหรับผูที่ตองการเลนพนัน การพนันออนไลนสงผลกระทบในทางเศรษฐศาสตรอยางนอย 2 มิติคือ
หนึ่ง ใหผลตอบแทนในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุน เชน หากเปรียบเทียบระหวางเงินลงทุนที่ใชเพื่อตั้งบริษัท
ใหบริการบอนพนันออนไลน (online casino) กับบอนพนันทั่วไป (traditional casino) เงินลงทุนในการตั้งบริษัทบอน
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ออนไลนนั้นมีสัดสวนไมถึงรอยละ 1 ของเงินลงทุนในการกอตั้งบอนพนันทั่วไป ในขณะที่สัดสวนของผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ผูประกอบการจะไดรับจากการใหบริการบอนพนันทั้งสองประเภทนั้น มีสัดสวนที่ไมตางกัน
มากนัก และสอง ผลกระทบทางลบตอสังคมของการพนันออนไลนมีสัดสวนที่สูง ทั้งนี้เปนเพราะกฎระเบียบและ
ขอจํากัดตางๆที่ปองกันไมใหบุคคลทั่วไปเขาสูกิจกรรมการพนันกอนวัยอันควรนั้น ถูกนํามาบังคับ ปฏิบัติจริงไดยากยิ่ง
ในโลกพนันออนไลน (Clark และ Dempsey, 2001)
อาจกลาวไดวา การเติบโตของเกมพนันประเภทนี้อยูบนฐานของความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
บนโลกอินเทอรเน็ต การเติบโตแบบกาวกระโดดของเกมพนันออนไลนนั้นกระตุนใหเกิดการศึกษาวิจัยในแงมุมตางๆ
เชน ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของธุรกิจ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจเกมพนันออนไลนรวมไปถึง
คุณลักษณะ (characteristic) ของนักพนันออนไลน ปจจัยที่เปนตัวดึงดูดใหคนเขาสูเสนทางเกมพนันออนไลน และ
ปจจัยที่เปนตัวเรงใหเกิดการใชจายในการเลนพนันออนไลน
หลายประเทศประสบปญหาในการบริหารจัดการการเลนพนันออนไลน เพราะการพนันออนไลนนั้นนอกจาก
กอใหเกิดปญหาในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการพนันแลว ยังสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงธุรกิจอื่นเชน ธุรกิจใหบริการ
บัตรเครดิตอีกดวย บางประเทศยอมใหการพนันออนไลนเปนกิจกรรมพนันที่ถูกกฎหมาย เพื่องายตอการควบคุม
ในขณะที่บางประเทศยังดูจะมีแนวนโยบายในการจัดการการพนันประเภทนี้อยางไรทิศทางและหางเสือ สําหรับ
ประเทศไทยแลว การพนันออนไลนถูกจัดอยูในกลุมประเภทเกมพนันที่ผิดกฎหมาย ประเด็นเรื่องเกมพนันออนไลนถูก
จุดขึ้นในสังคมไทยเพราะขาวการคนพบรานอินเทอรเน็ตที่เปดใหบริการบอนพนันออนไลนที่มีอยูเปนจํานวนมากใน
ภาคอีสานในเดือนธันวาคม 2553 ผนวกกับการรายงานขาวของรายการขาวเชิงสารคดีรายการหนึ่ง สงผลใหสังคมไทย
หันมาใหความสนใจตอเกมพนันประเภทนี้
ในสวนตอไปจะเปนการอธิบายถึงองคประกอบของการพนันออนไลน ปจจัยของการเติบโตอยางรวดเร็วของ
การพนันประเภทนี้ ปญหาที่เกิดจากเกมพนันออนไลน จากนั้นจะเปนการอธิบายถึงประสบการณการพนันออนไลนใน
ตางประเทศ และตามมาดวยสถานการณการพนันออนไลนในประเทศไทย ขอเสนอแนวนโยบายเพื่อเปนทางเลือกจะ
ถูกนําเสนอในสวนถัดจากนั้น และบทสรุปจะอยูในสวนสุดทาย
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รูจักพนันออนไลน:
ในอดีตกอนยุคสมัยของการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม กิจกรรมการเลนพนันมักเกิดขึ้นในสถานที่และเวลา
เดียวกัน เชน การเลนพนันในบอนคาสิโน (casino) หรือ การเลนพนันมาแขง เปนตน แตในปจจุบัน กิจกรรมการเลน
พนันไดถูกพัฒนาใหสามารถเกิดขึ้นไดในเวลาเดียวกันแตตางสถานที่ โดยการพัฒนานั้นเริ่มตนจากการแทงพนันผาน
ทางโทรศัพท ซึ่งสถานที่ที่ผูเลนการพนันอยูนั้นเปนคนละสถานที่กันกับการเกิดขึ้นของผลได – เสียพนัน เชน การแทง
พนันแขงมาผานทางโทรศัพท โดยรับชมผลพนันผานทางโทรทัศน และไดรับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเปนพนัน
ออนไลน เชน การเลนพนันบอนคาสิโนบนอินเทอรเน็ต กลาวไดวาปรากฏการณหนึ่งที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดจากการ
พัฒนาดังกลาวนี้ คือ การลดลงของตนทุนในการเขาถึงโอกาสในการเลนพนัน ผูเลนไมตองเดินทางไปที่สนามแขงมา
หรือที่บอนการพนันเพื่อเลนพนันอีกตอไป
การเลนพนันทางอินเทอรเน็ตจะเกิดขึ้นไดตองประกอบไปดวย 3 ปจจัยหลัก คือ หนึ่ง การบริหารจัดการ
บริการการพนัน (gambling operation)

สอง กลุมผูใหบริการรับแทงพนัน (gambling operators) และสาม กลุม

ผูรับบริการการพนันหรือผูเลนพนัน (gamblers)
• การบริหารจัดการบริการการพนัน
องคประกอบของการใหบริการการเลนพนันออนไลนประกอบไปดวย 3 สวนหลักคือ หนึ่ง โดเมนเนม
(domain name) และ เซิรฟเวอร (server) สอง โปรแกรมการเลนพนัน (gambling software) และสาม การบริการรับ –
จายเงินพนัน (financial transaction) (Wilson, 2003; www.bcoms.net, มีนาคม 2554)
¾ Domain Name และ Server
Domain Name คือ ชื่อเรียก หรือ เครื่องมือที่ถูกใชในการอางอิงเพื่อไปยัง website ตางๆบนโลกอินเทอรเน็ต ชือ่
เหลานี้เปนเอกลักษณไมสามารถซ้ํากันได สวนประกอบของ domain name ประกอบไปดวย 2 สวนคือ สวนของชื่อที่ใช
เพื่อสื่อไปถึง website นั้นๆ และสวนของการประกอบการเพื่อแสดงนิติฐานะของ website นั้นๆ เชน .com หรือ .org
เปนตน
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การขอจดทะเบียน domain name สามารถกระทําไดโดยขอจดทะเบียนกับผูรับบริการจดทะเบียนรายใดก็ไดทั่ว
โลก โดยสวนใหญจะเสียคาบริการเปนรายป domain name ของ website การพนันสวนใหญมักประกอบไปดวยชื่อที่
เกี่ยวของกับชื่อเกมพนัน เชน โปกเกอร (poker) รูเล็ต (roulette) ฟุตบอลเบ็ต (football bet) หรือชื่อสถานที่ตั้งคาสิโนที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เชน มอนติคาโล (Monte Carlo) ลาสเวกัส (Las Vegas)
สําหรับการระบุตําแหนงของแตละ website ในเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น จะอาศัยตัวเลขซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม
ตอหนึ่งชุด ในการระบุเพื่อบงชี้วา website นั้นๆ อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรใดและในเครือขายใด ตัวเลขแตละชุด
ดังกลาวทางศาสตรของเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกวา “Internet Protocol Address หรือ IP Address” เนื่องจาก IP
Address นั้นเปนตัวเลขซึ่งยากตอการจดจํา ดังนั้นการใช domain name ซึ่งเปนตัวอักษรในการอางอิงจึงสะดวกวาการใช
IP Address ซึ่งเปนตัวเลข โดยอาศัย Domain Name Server (DNS) มาชวยจับคูระหวาง domain name และ IP Address
เขาดวยกัน ดังนั้นในการเขาสู website ใด website หนึ่งนั้นเพียงแครู IP Address หรือ domain name อยางใดอยางหนึ่ง
ของ website นั้นๆ ก็สามารถเขาถึง website นั้นไดไมยากนัก
สวน Server ก็คือ แหลงเก็บขอมูลรายละเอียดของ website หากเปรียบ domain name เปนเครื่องโทรศัพท IP
Address ก็จะเสมือนเบอรโทรศัพท และ server ก็คือสมุดโทรศัพท ดังนั้นหากผูใหบริการการพนันออนไลนรายใด
ตองการเปลี่ยน domain name หรือ IP Address ของ website พนันของตนก็สามารถกระทําไดอยางงายดายเสมือนการ
เปลี่ยนเครื่องโทรศัพทหรือเบอรโทรศัพทนั่นเอง
แตละ domain name หรือ แตละ website นั้นเปนอิสระตอ server กลาวคือ domain name หรือ website หนึ่งๆ
ไมจําเปนตองอยูอยางถาวรใน server ตัวใดตัวหนึ่ง เจาของ domain name หรือเจาของ website สามารถเลือกใช server
ใดก็ไดในโลกทั้ง server ที่อยูในประเทศเดียวกันกับ website พนันที่ใหบริการ หรือ server ที่อยูคนละประเทศกัน
ดังนั้นเจาของ website รับแทงพนันสวนใหญจึงมักเลือกใช server ในประเทศที่อนุญาตใหธุรกิจการรับแทงพนันทาง
อินเทอรเน็ตเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย จึงเห็นหลาย website รับแทงพนันออนไลนที่ domain name ถูกจดทะเบียนในอีก
ประเทศหนึ่งเชน ในอเมริกา ออสเตรเลีย ในขณะที่ server ที่เลือกใชบริการกลับถูกจดทะเบียนในอีกประเทศหนึ่งที่
อนุญาตใหการเลนพนันออนไลนนั้นถูกกฎหมายเชน ประเทศแอนติกา (Antigua)
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¾ โปรแกรมการเลนพนัน
โปรแกรมการเลนเกมพนันออนไลนแบงออกได 2 รูปแบบคือ หนึ่ง ผูเลนสามารถแทงพนันผานทาง website
ไดโดยตรง ซึ่งสวนใหญจะเปนเกมพนันประเภททายผลกีฬาเชน ทายผลฟุตบอล บาสเก็ตบอล เปนตน และสอง ผูเลน
ตองดาวนโหลด (download) โปรแกรมพนันเขาเครื่องคอมพิวเตอรของตนเสียกอน จึงจะสามารถแทงพนันได เกมพนัน
ออนไลนประเภทนี้สวนใหญเปนเกมพนันแบบในคาสิโน เชน รูเล็ต (roulette) หรือ เกมไพประเภทตางๆ (card games)
โปรแกรมเกมพนันออนไลนทั้ง 2 รูปแบบนี้จะถูกพัฒนาโดยผูใหบริการเกมพนันออนไลนอยูตลอดเวลา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความรวดเร็ว ความแมนยําของอัตราตอรอง ผลรับแทงพนันจากผูเลนพนัน รวมไปถึง
รูปแบบความสวยงามกราฟคดีไซด (graphic design) ตางๆ เพื่อเพิ่มแรงดึงดูด ความตื่นเตน ความงายในการทําความ
เขาใจกฎกติกาของแตละประเภทเกมพนันใหกับผูเลนพนัน
¾ การบริการรับ – จาย เงินพนัน
บริษัทรับแทงพนันออนไลนทุกรายจะรองขอใหลูกคาแตละรายที่ตองการแทงพนัน เปดบัญชีพนันสวนตัวกับ
ทางบริษัทเสียกอน โดยการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพนันจะถูกกระทําผานบัญชีนี้ ผูเลนจะ
สามารถแทงพนันไดก็ตอเมื่อมีวงเงินในบัญชีพนันของตนเพียงพอกับจํานวนเงินที่วางเดิมพัน การเพิ่มหรือลดวงเงิน
พนันในบัญชีพนันนั้นกระทําไดงายและรวดเร็วมาก ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่ผูเลนไดพนันและตองการเอาเงินบางสวน
ออกจากบัญชีพนัน ผูเลนก็สามารถสั่งใหบริษัทที่รับแทงพนันโอนเงินจากบัญชีพนันของตนไปยังบัญชีธนาคารที่ตนมี
อยู เชนเดียวกันกับในกรณีที่ผูเลนตองการเพิ่มวงเงินในบัญชีพนันของตน ผูเลนก็สามารถเลือกทําไดหลากหลายวิธี เชน
โอนเงินสดเขาบัญชีธนาคารของบริษัทรับแทงพนันออนไลน จากนั้นบริษัทรับแทงพนันจะเพิ่มวงเงินพนัน (credit) ใน
บัญชีพนันเทากับจํานวนเงินที่ไดรับโอน หรือสั่งเพิ่มวงเงินในบัญชีพนันผานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเสมือนสั่งจายคา
สินคาหรือบริการทั่วไปผานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
การโอนยายถายเงินในบัญชีพนันนั้นผูเลนแตละรายจะกระทําดวยตนเองโดยสามารถเลือกคําสั่งตางๆไดตาม
ความตองการบนหนา website ที่รับแทงพนัน แตละบริษัทรับแทงพนันออนไลนจะสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคานัก
พนันดวยการโฆษณาถึงประสิทธิภาพ website รับแทงพนันที่ของตนมีอยู ในเรื่องของความถูกตอง รวดเร็วในการ
โอนยายถายเงินพนัน รวมไปถึงการเก็บรักษาและปองกันการรั่วไหลของขอมูลสวนตัวของลูกคาแตละราย
9

การใชจายเพื่อการเลนพนันออนไลนผานทางบัตรเครดิตดูจะเปนทางเลือกที่เปนที่นิยมอยางมากในหมูนักเลน
พนันออนไลนสวนใหญ ทั้งนี้เพราะการสั่งจายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันผานทางบัตรเครดิตนั้นมีความสะดวก
รวดเร็ว และเกิดความตอเนื่องในการเลนพนันสูงกวาการเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันผานชองทางเลือกอื่นๆ อยางไรก็
ตามปญหาที่ตามก็คือ หลายบริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิตตองประสบปญหาหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหนี้ที่เพิ่มขึ้น
สวนใหญเกิดจากการเลนพนันออนไลน และหนี้เหลานี้มักจะกลายเปนหนี้สูญในเวลาตอมา เหตุผลหนึ่งที่หนี้เหลานี้
กลายเปนหนี้สูญก็เพราะลูกคาที่เปนหนี้ปฏิเสธที่จะชําระหนี้ในสวนนี้ โดยอางวาตนนั้นไมเคยเลนพนันออนไลน ดังนั้น
ขอไมรับผิดชอบตอหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยตนไมไดเปนผูกอ ความผิดพลาดนี้บริษัทผูใหบริการบัตรเครดิตตองรับผิดชอบ
แทน ซึ่งก็เปนการยากที่บริษัทบัตรเครดิตจะทําการตรวจสอบเพราะการใชจา ยผานบัตรเครดิตผานทางออนไลนนั้นผูสั่ง
จายไมตองลงลายมือชื่อเพื่อเปนหลักฐานวาไดสั่งจายไปจริง
ในเวลาตอมาหลายบริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิตแกปญหาดังกลาวขางตนดวยการไมอนุญาตใหสามารถใชบัตร
เครดิตของบริษัทตนเพื่อการเลนพนันออนไลน (Simpson, 2001) ในขณะเดียวกันบริษัทรับแทงพนันออนไลนก็ให
ความสําคัญกับปญหานี้เชนกัน เพราะรูดีวานักเลนพนันออนไลนนิยมที่จะสั่งจายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันของตน
ผานทางบัตรเครดิต ฉะนั้นการที่บริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิตปฏิเสธที่จะใหบริการเพื่อการใชจายในการเลนพนัน
ออนไลนยอมไมเปนผลดีตอธุรกิจพนันออนไลน และอาจทําใหความนิยมในการเลนพนันออนไลนลดลงในที่สุด
ดังนั้นหลายบริษัทที่รับแทงพนันออนไลนจึงเพิ่มมาตรการ ดวยการใหลูกคานักพนันตองระบุรหัสสวนตัวทุกครั้งที่มี
การสั่งจายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนัน เพื่อเปนการยืนยันและเปนหลักฐานวาผูเลนพนันตองการสั่งจายเพิม่ วงเงินพนัน
จริง ถึงกระนั้นก็ตามหลายบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิตก็ยังจํากัดการใหบริการเพื่อการใชจายเลนพนันออนไลน สงผล
ใหบริษัทรับแทงพนันออนไลนตองระบุบนหนา website รับแทงพนันเพื่อเปนขอมูลใหกับลูกคาพนันวา บัตรเครดิต
ของบริษัทใดบางที่ไมสามารถใชเพื่อการเลนการพนันออนไลนได บัตรเครดิตของบริษทั ใดสามารถใชเพือ่ การเลนพนัน
ออนไลนไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม และบัตรเครดิตของบริษัทใดที่สามารถใชไดแตตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
จากการที่บัตรเครดิตของบางบริษัทไมสามารถถูกนําไปใชเพื่อเลนพนันออนไลนหรือสามารถใชไดแตผูเลน
พนันตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่ม ทําใหเกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้นซึ่งทําหนาที่เสมือนธนาคารกลาวคือ เปนตัวกลางในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินระหวางผูใหและผูรับบริการพนัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงในโลกธุรกิจ เชน
PayPal, FirePay, Neteller เปนตน โดยผูเลนพนันจะตองเปดบัญชีสวนตัวกับบริษัทที่เปนตัวกลางเหลานี้ โดยบัญชี
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สวนตัวจะตองเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผูเปดบัญชีในกรณีที่ผูขอเปดบัญชีมีบัตรดังกลาว หรือตอง
เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผูเปดบัญชีในกรณีที่ผูขอเปดบัญชีไมมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทั้งนี้เพื่อเปนการยืนยัน
วา ผูขอเปดบัญชีมีความสามารถในการชําระหนี้ไดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนการลดภาระความเสี่ยงของบริษัทที่เปน
ตัวกลางเหลานี้ โดยบริษัทจะคิดคาธรรมเนียมทั้งฝายผูรับและผูใหบริการพนันตอหนึ่งธุรกรรมทางการเงิน บริษัท
เหลานี้ไมเพียงแตใหบริการทําธุรกรรมทางการเงินกับธุรกิจพนันออนไลนเทานั้น หากแตยังใหบริการกับธุรกิจประเภท
อื่นๆอยางธุรกิจซื้อขายสินคาหรือบริการทั่วๆไปอีกดวย
• กลุมผูใหบริการการพนัน
หากเปรียบสถานที่รับแทงพนันเกมพนันออนไลนกับสถานที่รับแทงพนันเกมพนันประเภทอื่นๆ จะพบวา
สถานที่รับแทงพนันหรือสถานที่ใหบริการเกมพนันประเภทอื่นๆนั้นมีลักษณะที่ชัดเจน งายตอการสังเกตหรือพบเห็น
อยางเชน บอนการพนันหรือรานรับแทงพนันทายผลกีฬา ในขณะที่รายละเอียดที่ชัดเจนในสวนของสถานที่ตั้งของ
บริษัทรับแทงพนันออนไลนกลับมักไมคอยปรากฏ ผูใหบริการ website พนันมักระบุบน website เพียงแคประเทศที่เปน
ที่ตั้งของบริษัทใหญ (บริษัทแม) ซึ่งก็มักจะเปนประเทศที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายเชน
อังกฤษ หรือกลุมประเทศ “offshore” เชน กลุมประเทศคาริเบียน (Caribbean) อยาง ประเทศ Antigua หรือหมูเกาะบริ
ติชเวอรจิน (British Virgin Islands)
หลาย website พนันที่ระบุที่ตั้งบริษัทอยูในกลุมประเทศคาริเบียน แตแทจริงแลวใหบริการรับแทงพนันอยูใน
สหรัฐอเมริกา ยิ่งกวานั้น website พนันเหลานี้ยังพยายามสรางความเขาใจดวยวิธีการตางๆเพื่อใหนักพนันออนไลน
เขาใจวา บริษัทที่ใหบริการนั้นมีสถานที่ตั้งอยูในสหรัฐอเมริกาเชน รับแทงพนันเฉพาะเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ หรือ
การระบุเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดที่ขึ้นตนดวยหมายเลข 800 หรือ 866 ซึ่งคือรหัสหมายเลขโทรศัพทประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน (Wilson, 2003)
ดังนั้นหากใชลักษณะสถานที่ตั้งเปนตัวกําหนด ก็สามารถจะกลาวไดวา website พนันแตละ website นั้นมี
สถานที่ตั้งที่หลากหลาย อาทิเชน website พนัน website หนึ่งจดทะเบียน domain name ไวที่ประเทศหนึ่ง ในขณะที่ที่อยู
ของ website บน server นั้นถูกจดทะเบียนไวอีกที่ประเทศหนึ่ง และ website พนันนี้ยังถูกกระจายออกไปยังประเทศ
อื่นๆหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ คนที่อาศัยอยูในประเทศอื่นก็สามารถเขาถึง website พนันนี้ได ยกตัวอยางเชน บริษัท
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ใหบริการรับแทงพนันออนไลนที่ชื่อ Casino Australia จดทะเบียน domain name ที่ New Hampshire ในสหรัฐอเมริกา
แต website พนันหลักอยูที่เนเธอรแลนดแอนทิลลีส (Nehterlands Antilles), Casino Lima Rio จดทะเบียน domain
Name ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา แตมี website พนันหลักอยูที่ประเทศคอสตาริกา, Vegas Land Casino จดทะเบียน
domain name ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมี website พนันหลักอยูที่อังกฤษ แตตั้งบริษัทเพื่อดูแลบริหาร
ทางดานการเงินที่ประเทศ Antigua ทั้งยังทําสัญญาสามารถเชื่อมตอการเขาถึง website พนันนี้จากอีก website ชื่อดัง
(www.yahoo.com) ที่มีบริษัทอยูในสหรัฐอเมริกา (Wilson, 2003) ฉะนั้นจึงเปนความยากอยางยิ่งที่จะระบุสถานที่ตั้งที่
ชัดเจนของบริษัทที่ใหบริการ website พนันแตละ website ได
Manzin และ Biloslavo (2008) ระบุวา website รับแทงพนันที่ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ดูจะใหขอมูล
รายละเอียดของที่ตั้งของบริษัทที่เปนเจาของ website พนันนอยกวา website พนันที่จดทะเบียนในแคนนาดาและอังกฤษ
โดยเฉพาะในกรณีของประเทศอังกฤษที่ธุรกิจพนันออนไลนดูจะเฟองฟูที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่อนุญาตใหการ
พนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย ทั้งนี้เปนเพราะรัฐบาลอังกฤษไดออกกฎหมาย (Gaming Act 2005) เปดเสรีธุรกิจรับ
แทงพนันออนไลน สงผลใหรัฐบาลอังกฤษสามารถเก็บภาษีจากธุรกิจเกมพนันประเภทนี้ไดเปนกอบเปนกําและสูงกวา
ประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ทางการอังกฤษยังโฆษณาเชิญชวนใหนักลงทุนทั้งในและตางประเทศที่สนใจในธุรกิจพนัน
ออนไลนมาลงทุนในอังกฤษเพราะมีปจจัยหลายอยางที่เกื้อหนุนใหธุรกิจการพนันประเภทนี้เติบโต ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอผูลงทุน ไมวาจะเปนบรรยากาศและความมั่นคงทางการเมือง สาธารณูปโภคดานการสื่อสารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆที่มีความทันสมัย แรงงานมีฝมือจํานวนมากที่เชี่ยวชาญในธุรกิจพนันออนไลน รวมไปถึงกฎระเบียบตางๆ
ที่ทั้งเอื้อประโยชนและสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาพนันออนไลนและผูประกอบการธุรกิจพนันออนไลน
งานศึกษาของ Mazin และ Biloslavo ในป ค.ศ. 2008 ไดแบงธุรกิจพนันออนไลนออกเปน 3 กลุม โดยใช
แนวคิดกฎระเบียบของประเทศเปนหลักพื้นฐานในการแบง ดังนี้
1. แนวคิดของประเทศออสเตรเลีย (Australian Approach) ที่สนับสนุนใหธุรกิจพนันออนไลนเปนสิ่งถูก
กฎหมายแตผูประกอบการจะตองมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการและตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะเรื่องของการเสียภาษี หรือหามใหบริการบางประเภทเกมพนันออนไลนแกคนในชาติ
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2. แนวคิดของกลุมประเทศยุโรป (European Approach) ที่สนับสนุนอยางเต็มที่ในการอนุญาตใหการเลน
พนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุมและจํากัดทั้งปริมาณผูเลนและผูให
บริการในแตละประเทศ
3. แนวคิดของประเทศอเมริกา (American Approach) ที่ไมสนับสนุนใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจถูก
กฎหมาย รวมถึงการเลนพนันออนไลนถือเปนสิ่งตองหาม
Wilson (2003) จําแนกประเภทธุรกิจพนันออนไลนออกเปน 4 รูปแบบ โดยใชหลักกฎระเบียบของประเทศและ
การบริหารจัดการการพนันออนไลนเปนพื้นฐานในการจําแนก กลาวคือ
1. รูปแบบที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจถูกกฎหมาย
ปจจุบันมีอยูประมาณ 70 กวาประเทศที่ถือวาการเลนพนันออนไลนไมไดเปนสิ่งผิดกฎหมาย การทําใหการเลน
พนันประเภทนี้เปนสิ่งที่ถูกกฎหมายในหลายๆประเทศนั้น ประกอบไปดวยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลาย เชน การ
อนุญาตใหการพนันทุกประเภทถูกกฎหมายซึ่งก็หมายรวมถึงพนันออนไลนดวย การอนุญาตใหการเลนพนันออนไลน
เปนสิ่งถูกกฎหมาย แตผูเลนตองมีอายุเกินกวาที่กฎหมายกําหนดมิฉะนั้นถือวามีความผิด การอนุญาตใหเกมพนัน
ออนไลนบางประเภทถูกกฎหมาย เชน การทายผลสลากออนไลนซึ่งหลายประเทศในทวีปยุโรปอนุญาตใหการทายผล
สลากออนไลนเปนเกมพนันออนไลนประเภทเดียวที่ถูกกฎหมาย
2. รูปแบบการเขาถึง website พนันทางออม
มี website พนันหลาย website ที่ไมสามารถเขาถึงไดโดยตรง website พนันประเภทนี้จะแฝงตัวอยูกับ website
ทั่วไป ซึ่งโดยมากมักจะเปน website ขาวกีฬา website พนันลักษณะนี้จะพบมากในประเทศที่ไมอนุญาตใหการเลน
พนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย ดังนั้นผูที่ตองการแทงพนันออนไลนจําเปนตองเขาสู website อื่นที่เปน website ที่ถูก
กฎหมายเสียกอน แลวจึงสามารถเชื่อมตอไปยัง website พนันที่อยูบน server ในประเทศที่อนุญาตใหธุรกิจพนัน
ออนไลนเปนธุรกิจถูกกฎหมายได
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3. รูปแบบกรณีพิเศษ
ในบางกรณีที่ธุรกิจพนันออนไลนหรือการเลนพนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมายในบางพื้นที่ของประเทศและก็
เปนสิ่งผิดกฎหมายในบางพื้นที่ของประเทศเชนกัน ธุรกิจพนันออนไลนลักษณะนี้จะพบในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา ในพื้นที่ที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ผูประกอบการสามารถมี server เปนของ
ตนเองและใหบริการรับแทงพนันออนไลนในพื้นที่นั้นๆไดอยางเสรี
4. รูปแบบที่ธุรกิจพนันออนไลนยังคลุมเครือ
พบมากในกลุมประเทศที่ไมอนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจ ถูกกฎหมายและรัฐบาลก็ไมมีความ
ตองการที่จะทําใหถูกกฎหมายอีกดวย ที่กลาวขางตนวาเปนรูปแบบที่สถานการณธุรกิจพนันออนไลนยังคลุมเครือก็
เพราะ แมรัฐบาลจะระบุวาการเลนพนันออนไลนเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตดูเหมือนคําสั่งหามของทางรัฐจะเปนตัวกระตุน
ใหธุรกิจพนันประเภทนี้กลับเติบโตอยางมีอนาคต และยากตอการควบคุมเสียยิ่งกวากลุมประเทศที่อนุญาตใหการพนัน
ประเภทนี้เปนสิ่งถูกกฎหมาย
จากการคนควาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจพนันออนไลน พบวา ธุรกิจประเภทนี้สามารถแบงออกไดเปน
3 ประเภท โดยใชรูปแบบการใหบริการเปนพื้นฐานในการแบง กลาวคือ
1. ประเภทเปนบอนการพนันพรอมทั้งใหบริการรับแทงพนันออนไลน
ผูประกอบการธุร กิจ พนั นออนไลน ในลัก ษณะนี้ จะเน นการให บริ การเกมพนันคาสิโนเปนหลั ก สว นการ
ใหบริการรับแทงพนันออนไลนจะเปนเสมือนบริการเสริม รูปแบบเกมพนันที่ใหบริการทางออนไลนก็จะมีลักษณะ
คลายเกมพนันที่ใหบริการในบอนการพนัน เชน แบล็คแจค (blackjack) สลอตแมชชีน (slot machine) เปนตน ธุรกิจ
พนั น ออนไลน ป ระเภทนี้ จ ะพบมากในประเทศที่ รั ฐ บาลอนุ ญ าตให ธุ ร กิ จ บ อ นการพนั น เป น ธุ ร กิ จ ถู ก กฎหมาย
คุณลักษณะของลูกคาของธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้สวนใหญมักเปนผูเลนพนันที่ไมนิยมหรือไมสามารถเขาไป
เลนพนันในบอนพนันจริงได ทั้งนี้อาจเปนเพราะความไมสะดวกในการเดินทางไปบอนการพนันหรืออายุของผูเลนยัง
ไมถึงเกณฑที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปเลนพนันในบอนพนันได ผูเลนพนันบางรายนิยมแทงพนันเกมแบบบอนคาสิโน

14

ผานทางออนไลนเพราะรูสึกวามีความเปนอิสระ ไมถูกกดดันจากคนรอบขางเหมือนการเลนพนันในบอนจริงๆ (Cotte
และ La Tour, 2008)
ปจจุบันการแทงพนันออนไลนประเภทนี้ไดรับความนิยมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูประกอบการไดพัฒนา
ระบบตางๆเพื่อสรางบรรยากาศและเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับลูกคาตอผลพนันที่ออกมา เชน ผูเลนพนันสามารถแทง
พนันกับเจามือหรือโตะพนันผานทางออนไลน โดยผูเลนพนันสามารถรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงที่บอนพนันจากการ
ถายทอดสดจากบอนพนันจริงมามายัง website ที่รับแทงพนัน
2. ประเภทเปนรานรับแทงพนันพรอมทั้งใหบริการรับแทงพนันออนไลน
ธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้จะพบมากในประเทศที่อนุญาตใหการเลนพนันเปนกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย เกม
พนันออนไลนที่ใหบริการในธุรกิจพนันออนไลนรูปแบบนี้จะแตกตางจากรูปแบบแรกเล็กนอย กลาวคือเกมพนัน
ออนไลนที่ใหบริการธุรกิจรูปแบบนี้มีทั้งเกมพนันประเภททายผลกีฬาและเกมพนันแบบบอนคาสิโน แตโดยมากแลว
ลูกคาของธุรกิจพนันออนไลนประเภทนี้จะนิยมแทงพนันเกมทายผลกีฬาเสียมากกวา ในขณะทีผ่ เู ลนพนันออนไลนราย
ใดที่นยิ มแทงพนันเกมพนันแบบบอนคาสิโน ก็จะหันไปใชบริการธุรกิจพนันออนไลนประเภทแรกเสียเปนสวนใหญ
3. ประเภทเปนบริษัทใหบริการ website รับแทงพนันแตไมเปดใหบริการรับแทงพนันที่บริษัท
ธุรกิจพนันออนไลนสวนใหญจะถูกจัดอยูในกลุมนี้ และบริษัทแมที่ทําหนาที่ใหบริการรับแทงพนันออนไลนก็
จะตั้งอยูในประเทศที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายเหมือนธุรกิจเอกชนทั่วๆไปโดยมี server
เปนของตัวเองเพื่อใหบริการ website พนันที่สามารถกระจายไปไดทั่วโลก
ในกรณีใดก็ตามที่ผูเลนพนันออนไลนประสบปญหาหรือมีขอสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเลนพนันก็
สามารถติดตอสอบถามจากบริษัทผูใหบริการ website รับแทงพนันผานทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจายใดๆ หรือผาน
ทางอีเมล (e-mail) ซึ่งบริษัทมักจะติดตอกลับไปหาลูกคาพนันที่ประสบปญหาภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทรับแทงพนัน
ออนไลนสวนใหญจะมีฝายเฉพาะที่คอยใหบริการคําปรึกษาแกลูกคาของตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริษัทผูใหบริการพนัน
ออนไลนทั้งหลายทราบดีวา ธุรกิจพนันออนไลนนั้นมีการแขงขันทางธุรกิจสูง ดังนั้นการใหบริการลูกคาอยางทันทวงที
จะเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคา และถือเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการสรางและรักษาฐานของลูกคาพนัน
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• กลุมผูเลนการพนัน
อุ ป กรณ พื้ น ฐานที่ ผู เ ล น พนั น ออนไลน จํ า เป น ต อ งใช เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ด กิ จ กรรมพนั น ก็ คื อ อุ ป กรณ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตได รวมไปถึงโปรแกรมพนันสําหรับบาง website พนันที่ผูเลน
พนันจะแทงพนันไดก็ตอเมื่อดาวนโหลดโปรแกรมที่ทางผูใหบริการพนันกําหนดไวเขาเครื่องคอมพิวเตอรเสียกอน
จากการศึกาพบวา ชนชาติเอเชียถือเปนกลุมผูบริโภคบริการเกมพนันออนไลนที่ใหญที่สุดในโลก รองลงมาคือชนชาติ
อเมริกัน
Cotte และ La Tour (2008) ระบุถึงลักษณะทั่วไปของผูเลนพนันออนไลนในสหรัฐอเมริกาวา สวนใหญเปน
ผูหญิงที่มีอายุอยูในชวงวัยรุนถึงวัยกลางคน หากเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาระหวางผูเลนพนันออนไลนและผูที่สามารถ
ใชอินเทอรเน็ตได จะพบวา ระดับการศึกษาของกลุมผูเลนพนันออนไลนโดยเฉลี่ยนั้นต่ํากวาระดับวุฒิการศึกษาของผูใ ช
อินเทอรเน็ตทั่วไป ผลการศึกษานี้มีบางสวนที่สอดคลองกับผลการศึกษาของ Mazin และ Biloslaova ที่ทําการศึกษา
คุณลักษณะของผูเลนพนันออนไลนในประเทศสโลเวเนีย เมื่อป ค.ศ. 2008 กลาวคือ ชวงอายุของผูเลนพนันออนไลน
สวนใหญจะอยูที่ 21 -50 ป และจบการศึกษาขั้นสูงสุดตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
วิษณุ (2546) ไดแบงกลุมผูเลนพนันออนไลนในประเทศไทยออกเปน 3 กลุมดังนี้
1. กลุมนักศึกษาในสถาบันตางๆ
ผูเลนพนันออนไลนในกลุมนี้มักสนใจที่จะแทงพนันประเภทเกมทายผลกีฬาและประเภทเกมพนันคาสิโน
ออนไลน ในอดีตเกมพนันคาสิโนออนไลนดูจะยังไมเปนที่นิยมมากนัก แตหลังจากป พ.ศ. 2552 จนถึงปจจุบันดูเหมือน
ความนิยมในการเลนพนันเกมคาสิโนออนไลนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในหมูนักเลนพนันออนไลนที่เปนนักศึกษา ใน
ขณะเดียวกันความนิยมในการเลนพนันออนไลนประเภททายผลกีฬาก็มิไดลดนอยลงเลย สถานที่ที่ผูเลนจะเลนพนันก็
มั ก จะเล น กั น ตามศู น ย ค อมพิ ว เตอร ข องสถาบั น การศึ ก ษาและตามร า นที่ ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต รวมไปถึ ง ร า น
อินเทอรเน็ตที่ใหบริการเลนพนันคาสิโนออนไลน ซึ่งถือเปนธุรกิจผิดกฎหมายในไทย
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2. กลุมเจาของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ผูเลนพนันที่ถูกจําแนกอยูในกลุมนี้หมายถึง เจาของกิจการที่สามารถทํากิจกรรมอื่นควบคูไปกับการบริหารงาน
เชน เจาของรานอาหาร เจาของรายขายเสื้อผาสําเร็จรูป เจาของรานใหบริการอินเทอรเน็ต เปนตน ผูเลนพนันในกลุมนี้
จะมีลักษณะสําคัญเหมือนผูเลนพนันในกลุมแรกคือ มีเวลาคอนขางวางในชวงเวลากลางวันของแตละวัน สวนใหญชวง
อายุของผูเลนพนันออนไลนในกลุมนี้คือ พวกวัยกลางคน
3. กลุมที่เลนพนันเปนครั้งคราว
ผูเลนพนันในกลุมนี้จะไมเลนพนันออนไลนเปนประจํา มุมมองของผูเลนพนันออนไลนกลุมนี้คือ วางเงินเดิม
พันเพื่อเปนการเพิ่มอรรถรสในการเชียรระหวางชมการถายทอดสดการแขงขันตางๆ อยางไรก็ตามเกมพนันออนไลนที่
ผูเลนพนันในกลุมนี้นิยมคือ เกมพนันออนไลนประเภททายผลกีฬา ผูเลนพนันออนไลนกลุมนี้มักใชเวลาไมมากนักใน
การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลพนันเพื่อวางเงินเดิมพัน สวนใหญจะแทงพนันขางทีมโปรดหรือนักกีฬาที่ตนชื่นชอบ

 รูปแบบเกมพนันออนไลน
ในมุมมองของนักพนันสวนใหญแลว เสนหของเกมพนันคือ ความตื่นเตนและความทาทาย โดยแตละประเภท
เกมพนันนั้นมีเสนหและแรงดึงดูดที่แตกตางกัน เกมพนันสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ หนึ่ง ประเภท
เกมพนันทายผลกีฬา สอง ประเภทเกมพนันตัวเลข และสาม ประเภทเกมพนันแบบในคาสิโน (Clarke และ Dempsey,
2001)
ประเภทเกมพนันทายผลกีฬานั้นอาศัย “อัตราตอรอง” เปนตัวจักรสําคัญในการสรางแรงดึงดูดและความ
ตื่นเตนใหกับนักเลนพนัน อัตราตอรองสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ หลักๆคือ อัตราตอรองแบบกลุม เชน อัตรา
ตอรองการแขงขันวายน้ํา วิ่งแขง มาแขง ฯลฯ และอัตราตอรองแบบคู เชน อัตราตอรองการแขงขันเทนนิส ฟุตบอล
ฯลฯ อัตราตอรองถือเปนเครื่องมือที่ทําใหความนาจะเปนของการไดพนันและเสียพนันมีความใกลเคียงกันมากขึน้ ผูเ ลน
จะวางเงินเดิมพันโดยคํานึงถึงมูลคาของอัตราตอรอง และโดยมากแลวผูเลนพนันสวนใหญมักมีคาความคาดหวังใน
ผลตอบแทนเปนบวก (positively expected return) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูเลนพนันสวนใหญจะคาดการณวาตนจะ
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ไดพนันและจะไดผลตอบแทนกลับคืนมา และนี่เองคือเสนหและความทาทายที่ถูกสรางขึ้น สงผลใหนักพนันจํานวนไม
นอยนิยมแทงพนันเกมประเภททายผลกีฬา นอกจากนี้ขอมูลขาวสารทางดานกีฬาถือวามีความสําคัญไมนอยตอนักพนัน
ที่นิยมวางเดิมพันเกมพนันประเภทนี้ เพราะนักพนันสวนใหญเชื่อวาขอมูลขาวสารตางๆจะชวยลดความเสี่ยงของความ
ไมแนนอนในผลพนันได
ประเภทเกมพนันตัวเลขนั้นแตกตางจากเกมพนันทายผลกีฬาตรงที่ผลพนันของเกมพนันตัวเลขมาจากการสุม
(random) ในขณะที่ผลพนันของเกมพนันทายผลกีฬามาจากการแขงขัน ในหลายประเทศเกมพนันตัวเลขมักถูกบริหาร
จัดการโดยรัฐบาลหรือองคกรภาครัฐ การบริหารจัดการสวนใหญจะมุงเนนไปที่ความโปรงใสในการออกผลพนันหรือ
เลขรางวัล ขอมูลผลพนันในอดีตหรืองวดกอนหนา อาจมีผลตอการเลือกแทงตัวเลขพนันของผูเลนพนัน
ประเภทเกมพนันแบบในคาสิโนนั้นแบงไดเปน 2 รูปแบบคือ หนึ่ง รูปแบบของเกมที่มีลักษณะคลายเกมพนัน
ตัวเลข เชน คีโน (keno) รูเล็ต (roulette) ฯลฯ และสอง รูปแบบของเกมที่ใชไพในการเลนพนัน เชน โปกเกอร (poker)
แบล็คแจค (blackjack) เปนตน โดยปกติแลวทางบอนพนันจะคํานวณความนาจะเปนในการได – เสียพนันของแตละ
รูปแบบเกมพนันไวเปนที่เรียบรอยแลว และผลความนาจะเปนนี้ไดถูกนํามาปรับเปนกฎระเบียบตางๆ ของแตละเกม
พนันที่ผูเลนพนันจะตองปฏิบัติตาม ซึ่งโดยสวนมากผูเลนพนันมักไมรูสึกถึงความเสียเปรียบที่ไดรับจากบอนการพนัน
แตที่จริงแลวมีงานศึกษาหลายฉบับที่ใชเทคนิคความรูทางคณิตศาสตรพิสูจนใหเห็นไดวา ผูเลนพนันนั้นเสียเปรียบทาง
บอนการพนัน และในระยะยาวแลวทางบอนพนันจะไดเงินพนันจากผูเลนในทุกประเภทเกมพนัน (Clarke

และ

Dempsey, 2001)
จะเห็นไดวาทั้ง 3 ประเภทเกมพนันขางตนนั้นถูกรวมอยูในเกมพนันออนไลนทั้งสิ้น หากเปรียบเทียบทั้ง 3
ประเภทเกมพนันนี้บนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางผูเลนพนันกับผลพนัน จะพบวา ความสามารถของผูเลนพนัน
ในการกําหนดหรือควบคุมผลพนันของประเภทเกมพนันทายผลกีฬา และเกมพนันตัวเลขนั้นอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้เพราะ
ผลพนันของเกมพนันทายผลกีฬานั้นขึ้นกับผลการแขงขัน ในขณะที่ผลพนันของเกมพนันตัวเลขนั้นขึ้นอยูกับการสุมหา
หมายเลขรางวัล ผูเลนพนันไมสามารถไปกําหนดหรือควบคุมผลการแขงขันกีฬาได ดังนั้นการตัดสินใจเลนหรือไมเลน
พนันนั้นขึ้นกับผูเลนพนันจะยอมรับหรือปฏิเสธอัตราตอรองที่ทางเจามือนําเสนอ เชนเดียวกัน ผูเลนพนันก็ไมสามารถ
ไปกําหนดหรือควบคุมการสุมหาเลขรางวัลได แตสําหรับประเภทเกมพนันแบบในคาสิโนนั้น ทุกการตัดสินใจในแตละ
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ครั้งของผูเลนพนันยอมสงผลกระทบตอผลพนันที่ตนจะไดรับ เชน การตัดสินใจวาจะเรียกไพเพิ่มหรือไมสําหรับเกม
แบล็คแจค หรือ การจะวางเงินเดิมพันเพิ่มหรือไมในเกมโปกเกอร
จากการแบงประเภทเกมพนันนําไปสูการจําแนกรูปแบบเกมพนันออนไลน โดย Manzin และ Biloslavo (2008)
แบงรูปแบบการเกมพนันออนไลนออกเปน 2 รูปแบบหลักๆคือ หนึ่ง รูปแบบเกมพนันแบบในคาสิโน และสอง รูปแบบ
เกมทายผลกีฬา เชนเดียวกับ Rex และ Jackson (2009) ที่แบงรูปแบบเกมพนันออนไลนเปน 2 กลุมใหญ หากแตนักวิจัย
2 ทานนี้ใชการทายผลการแขงขันกีฬาเปนเกณฑในการแบง กลาวคือ รูปแบบเกมพนันออนไลนประกอบไปดวย เกม
พนันที่เปนการทายผลการแขงขันกีฬาและเกมพนันที่ไมใชการทายผลการแขงขันกีฬา ในขณะที่ วิษณุ (2546) แบง
รูปแบบเกมพนันออนไลนออกเปน 4 รูปแบบดังนี้
1. ประเภททายผลลอตเตอรี่ออนไลน
เปนการทายผลลอตเตอรี่ของประเทศหนึ่งๆ ซึ่งโดยมากจะยึดเอาผลลอตเตอรี่ของประเทศที่มีการออกรางวัล
เปนประจําสัปดาหละครั้งหรือสองครั้ง เชน สลากของประเทศอังกฤษที่ออกรางวัลทุกวันพุธและวันเสาร (วันละ 1ครั้ง)
ใน 1 สัปดาห สลากของประเทศมาเลเซียที่ออกรางวัลทุกวันพุทธ ศุกรและเสาร (วันละ 1ครั้ง) ใน 1 สัปดาห สลากของ
เกาะฮองกงที่ออกรางวัลทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี (วันละ 1ครั้ง) ใน 1 สัปดาห สลากของรัฐนิวยอรก (New York)
และรัฐแมสซาซูเสทส (Massachusetts) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ออกรางวัลทุกวันอาทิตยและวันศุกร (วันละ 1ครั้ง)
ใน 1 สัปดาห ตามลําดับ จะเห็นไดวาใน 1 สัปดาหผูเลนสามารถเลนพนันไดถึง 6 วันและบางวันยังสามารถเลนพนันได
ถึง 2 ครั้ง
2. ประเภทการทายผลกีฬา
เกมพนันออนไลนรูปแบบนี้ยังสามารถแยกยอยออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภททายผลและคิดผลได – เสีย
ทันทีที่การแขงขันสิ้นสุดและประเภททายผลสะสมคะแนนและคิดผลได – เสียตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เกมพนัน
ประเภทหลังนี้ ผูไดพนันคือผูที่ไดคะแนนสะสมสูงที่สุดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆที่ถูกกําหนดโดยบริษัทรับแทงพนัน
อาจกลาวไดวา เกมพนันประเภทสะสมคะแนนนี้ไมเปนที่นิยมนักในปจจุบันเมื่อเทียบกับเกมพนันประเภทคิดผลไดเสียทันที
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3. ประเภททายผลเกมพนันแบบในคาสิโน
ลักษณะเกมที่ใหบริการจะมีรูปแบบเดียวกันกับเกมพนันที่ใหบริการในบอนการพนัน ในขณะที่นักวิจัยทําการ
วิจัยในป พ.ศ. 2546 นั้น เกมพนันออนไลนประเภทนี้ยังไมเปนที่นิยมในสังคมไทย ทั้งนี้มาจาก 2 สาเหตุคือ 1. นักพนัน
ไมเชื่อถือขั้นตอนการออกผลพนัน รวมไปถึงขั้นตอนในการเลนพนัน เชน ผูเลนพนันไมสามารถรับรูถึงขั้นตอนการ
แจกไพ แมทางบริษัทผูใหบริการการพนันออนไลนจะอางวา การแจกไพนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการสุม (random) ของ
เทคโนโลยีอันทันสมัยที่บริษัทนํามาใชก็ตาม และ2. ความสนุกและความเพลิดเพลินที่ผูเลนพนันออนไลนไดรับนั้น
แตกตางจากบรรยากาศที่แทจริงจากการเลนพนันในบอนการพนัน เชน ความเราใจจากการไดสัมผัสไพจริงหรือการได
ลุนหนาไพดวยตนเอง อยางไรก็ตามเกมพนันออนไลนประเภทนี้ไดรับความนิยมสูงขึ้นอยางมากในหมูน กั พนันชาวไทย
ในปจจุบัน โดยเฉพาะเกมบัคคาราออนไลน (online baccarat) ทั้งนี้เปนเพราะบริษัทรับแทงพนันออนไลนที่ใหบริการ
เกมพนันประเภทนี้พยายามสรางความเชื่อมั่นในการออกผลพนันใหลูกคาพนันมากขึ้น เชน การถายทอดสดจากบอน
คาสิโนผาน website ที่ใหบริการพนันเพื่อแสดงความโปรงใสในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการแจกไพจนถึงขั้นตอนสุดทาย
ของการออกผลพนัน เสมือนผูเลนนั่งเลนพนันอยูที่บอนคาสิโนจริงๆ
4. ประเภททายผลการแขงขันทั่วไป
เกมพนันทายผลประเภทนี้จะมีใหบริการในบาง website พนันออนไลนเทานั้น ตัวอยางของเกมพนันประเภทนี้
เชน การทายผลประกวดนางงาม การทายผลประกาศรางวัลออสการ การทายผลการเลือกตั้งในบางประเทศทั้งการ
เลือกตั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ เปนตน

 การเติบโตของธุรกิจพนันออนไลน
ธุรกิจพนันออนไลนถือเปนธุรกิจที่ไดรับการพัฒนาและเติบโตแบบกาวกระโดด โดยอาศัยความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและการแพรขยายของการติดตอสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ รูปแบบการเติบโตของธุรกิจพนัน
ประเภทนี้มีลักษณะเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจการซื้อ – ขายสินคาออนไลน
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บริษัทรับแทงพนันออนไลนแหงแรกของโลกคือ “Interactive Casino, INC.” กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1995 โดย
ใหบริการเกมพนันคาสิโนออนไลน 18 ชนิดและเกมพนันสลากออนไลน (National Indian Lottery) จนกระทั้งในป
ค.ศ. 2003 หลังจากบริษัทกอตั้งไดเพียงแค 8 ป บริษัทมี website พนันไวคอยใหบริการลูกคาถึง 1,400 websites และมี
รายไดในปนั้นทั้งสิ้น 6,700 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 201,000 ลานบาท (คํานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 30 บาท)
website รับแทงพนันไดรับความนิยมอยางมากและแพรขยายอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากป ค.ศ. 1998 ทัว่ โลก
มี website รับแทงเกมพนันบอนออนไลนอยูประมาณ 90 websites เปน website รับแทงพนันสลากออนไลนประมาณ
39 websites เปน website รับแทงเกมพนันทายผลกีฬา 53 websites และเปน website เกมพนันบิงโก (bingos) 8 websites
หลังจากนั้นเพียงหนึ่งป จํานวน website รับแทงพนันเพิ่มขึ้นอยางนาตกใจ กลาวคือ มีจํานวน website เกมพนันบอน
ออนไลนถึง 250 websites (เพิ่มขึ้น 177%) เปน website เกมพนันสลากออนไลน 64 websites (เพิ่มขึ้น 64 %) ประมาณ
139 websites เปนเกมพนันทายผลกีฬาออนไลน (เพิ่มขึ้น 162 %) และ website เกมพนันบิงโก มีจํานวน 20 websites
โดยประมาณ (เพิ่มขึ้น 150%) หากนับยอดรวมของจํานวน website รับแทงพนันโดยไมแบงแยกชนิดเกมพนัน จะพบวา
จํานวน website พนันทั่วโลกในประหวาง ค.ศ. 2000 – 2002 มีประมาณ 1,500 – 1,800 websites และเพิ่มเปน 2,300 –
2,500 websites ในป ค.ศ. 2006 โดยเกมไพโปกเกอรถือวาไดรับความนิยมสูงสุด ในป ค.ศ. 2002 มีจํานวน website
พนันออนไลนที่ใหบริการเกมโปกเกอรประมาณ 30 websites แตในป 2006 มี website พนันออนไลนที่ใหบริการเกม
โปกเกอรมีไมนอยกวา 400 websites อาจกลาวไดวาตลาดเกมพนันออนไลนโดยรวมแลวเติบโตเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ
20 ตอป
ในการประเมินตัวเลขที่แนนอนของปริมาณวงเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนี้รวมไปถึงจํานวนนักพนันออนไลน
นั้นกระทําไดคอนขางยาก ทั้งนี้เพราะ หนึ่ง ดวยลักษณะทางธรรมชาติของเกมพนันออนไลนเอง กลาวคือ อัตราการได
– เสียพนันในหนึ่งรอบของเกมพนันออนไลนนั้นเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและผูเลนพนันก็สามารถแทงพนันไดทุกที่ ทุก
เวลาที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ปจจัยดังกลาวนี้สงผลใหผูเลนพนันออนไลนเองก็ยากตอการระบุจํานวนเงินที่
แนนอนในการเลนแตละครั้ง รวมไปถึงจํานวนครั้งที่แนนอนในการเลนพนันในแตละสัปดาหหรือแตละเดือน และสอง
ความคลุมเครือของกฎหมายที่รองรับเกมพนันออนไลน กลาวคือ บางประเทศสามารถระบุไดชัดเจนวาการเลนพนัน
ออนไลนเปนกิจกรรมที่ถูกหรือผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาทีย่ งั ไม
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สามารถระบุไดชัดเจนวา กิจกรรมการเลนพนันออนไลนนั้นขัดตอกฎหมายหรือไม ดังนั้นขอมูลพนันที่ไดจากผูเลนใน
กลุมประเทศเหลานี้อาจไมใชขอมูลที่แทจริง ทั้งนี้เพราะผูเลนพนันเองก็เกรงวาขอมูลที่เปดเผยไปนั้นอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอตนเองในภายหลังหากการเลนพนันออนไลนถูกนิยามใหเปนกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมาย
อย า งไรก็ต ามก็ยั งมี ค วามพยายามที่ จะประเมิ น ทั้ งปริ ม าณเงิน ที่หมุน เวีย น กํ าไรของผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ออนไลน รวมไปถึงจํานวนนักพนันออนไลน โดยจากการศึกษาพบวา รายไดของผูประกอบการในตลาดธุรกิจพนัน
ออนไลนในป ค.ศ. 1998 อยูที่ประมาณ 651 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณเกือบ 2 หมื่นลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากป ค.ศ. 1997 มากกวาเทาตัว โดยในป ค.ศ. 1997 รายไดพนันของธุรกิจนี้ถูกประเมินไวที่ 300 ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐฯหรือประมาณ 9,000 ลานบาท ในขณะที่ป ค.ศ. 2004 รายไดพนันถูกประเมินอยูที่ระดับ 7,500 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯตอป หรือประมาณ 2.25 แสนลานบาทตอป และเพิ่มสูงขึ้นเปน 12,000 – 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ตอป หรือประมาณ 3.6 – 4.5 แสนลานบาทตอปในป ค.ศ. 2006
ยิ่งกวานั้นยังมีการคาดคะเนวา รายไดดังกลาวนี้จะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 528,000 ลานเหรียญสหรัฐฯตอปหรือ
ประมาณ 15.8 ลานลานบาทตอปในป ค.ศ. 2015 สวนกําไรที่ผูประกอบการธุรกิจพนันออนไลนไดรับคิดเปนสัดสวน
สูงสุดถึงรอยละ 60 ของรายได ในสวนของการประมาณการจํานวนผูเลนพนันออนไลนนั้น มีการศึกษาเชิงสํารวจที่
นาสนใจอยูหลายงาน เชน ในการสํารวจป ค.ศ. 2006 จํานวนผูเลนพนันออนไลนในสหรัฐฯ ที่เปนนักเรียนและกําลัง
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษามีถึง 1.6 ลานคน ในการสํารวจในปเดียวกันที่ประเทศแคนาดา รอยละ 12 ของวัยรุนที่มี
อายุ 19 และ 20 ป รอยละ 15 ของวัยรุนที่มีอายุ 18 ป และรอยละ 19 ของวัยรุนที่มีชวงอายุอยูระหวาง 15 – 17 ป ยอมรับ
วาเลนพนันออนไลน (Rex and Jackson, 2009; Cotte and Latour, 2008; Manzin and Biloslavo, 2008; Wilson, 2003;
Sinclair, 1999)

 ปจจัยแหงการเติบโตของเกมพนันออนไลน
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเกมพนันออนไลนนั้นมิใชเพียงแคผลพวงจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารเพียงเทานั้น หากแตความเปนจริงแลวผูใดที่ตองการเลนพนันก็สามารถกระทําไดผา นชองทางการใชบริการเกม
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พนันออนไลนไดทุกที่ทุกเวลาที่สามารถติดตอสื่อสารทางอินเทอรเน็ตได จากการศึกษาพบวาเหตุแหงปจจัยของการ
เติบโตของเกมพนันประเภทนี้สามารถสรุปไดดังนี้
1. เกมพนันออนไลนสามารถเขาถึงไดงาย
ดังที่กลาวขางตนการเลนพนันออนไลนเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา เพียงแคผูเลนพนันสามารถใชอินเทอรเน็ตใน
การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ผูเลนพนันออนไลนไมตองเสียเวลาหรือคาใชจายในการเดินทางไปประกอบกิจกรรมการ
พนัน ยิ่งกวานั้นในปจจุบันดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหสามารถเขาอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือได ซึ่งถือ
เปนการเปดชองทางและเพิ่มโอกาสใหกับผูที่สนใจจะเลนการพนันออนไลน กลาวอีกนัยหนึ่งเปรียบเสมือนการยกเอา
บอนการพนันและรานรับแทงพนันประเภทตางๆเขามาในที่สวนตัว ผูเลนสามารถเลนพนันออนไลนไดแมกระทั่งอยู
บนที่นอน
2. เกมพนันออนไลนมีความหลากหลาย
ความหลากหลายของรูปแบบเกมพนันทั้งประเภทเกมพนันทายผลกีฬาและประเภทเกมพนันผลที่ไมเกี่ยวของ
กับกีฬา ที่บริษัทรับแทงพนันออนไลนใหบริการนั้นถือเปนการเพิ่มสีสันใหกับเกมพนันออนไลนและเปนสิ่งดึงดูดนัก
พนันหนาใหมใหเขาสูวงการเกมพนันออนไลนอยูเสมอ
3. ไมเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง
เกมพนันออนไลนเปรียบเสมือนศูนยรวมเกมพนันทุกประเภทที่เปนที่นิยมของนักพนันทั่วโลก และผูเลนยัง
สามารถแทงพนันไดทุกครั้งที่สามารถสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต สงผลใหผูเลนพนันไมจําเปนตองเดินทางไปยังราน
รับแทงพนันหรือสถานที่จ ริงที่ ออกผลพนัน ยิ่งกวานั้น ผูเล นพนันยั งสามารถแทงพนันในหลายประเภทเกมพนั น
ออนไลนในเวลาเดียวกันไดอีกดวย โดยที่ไมตองเดินทางไปทุกสถานที่จริงที่รับแทงพนันหรือสถานที่จริงที่ออกผล
พนัน เชน ผูเลนพนันออนไลนสามารถแทงพนันแขงมาและแทงพนันรูเล็ตไดในเวลาเดียวกันโดยไมมีความจําเปนตอง
เดินทางไปยังสนามแขงมาและบอนการพนัน
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4. มีความเปนสวนตัว
Cotte และ Latour (2008) ระบุวาปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักพนันตามบอนพนันจํานวนหนึ่งหันมาแทงพนัน
ออนไลนก็เพราะวา การเลนพนันออนไลนนั้นมีความเปนสวนตัวและไมถูกกดดันจากผูทยี่ นื ดูและผูเ ลนพนันดวยกันเอง
โดยเฉพาะเกมพนันที่ตองใชเวลาในการไตรตรองอยางเชน เกมไพแบล็คแจค เปนตน
5. ไมตองใชเงินสดหรือชิป (chip) ในการแทงพนัน
การแทงพนันผานรานรับแทงพนันหรือการเลนพนันในบอนนั้นตองใชเงินสดหรือชิปในการวางเดิมพันแตละ
ครั้ง ในขณะที่การเลนพนันออนไลนนั้นไมตอง บริษัทผูใหบริการ website รับแทงพนันหลายบริษัทอนุญาตใหผูเลน
พนันสามารถแทงพนันผานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได ในขณะที่บางบริษัทจะใหลูกคานักพนันโอนเงินจํานวนหนึ่ง
เขามาในบัญชีพนันของแตละรายกอนจึงจะไดรับอนุญาตใหแทงพนันได นั่นหมายความวาผูเลนพนันออนไลนไมมี
ความจําเปนตองถือเงินสดเพื่อแทงพนันในแตละครั้ง ความสะดวกในการวางเงินเดิมพันโดยไมตองใชเงินสดถือเปนอีก
หนึ่งปจจัยที่ผลักดันใหเกมพนันออนไลนนั้นเติบโตและเปนที่นิยมมากขึ้น
6. ขอจํากัดเรื่องกฎหมาย
สําหรับประเทศที่ไมอนุญาตใหกิจกรรมการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมายหรือบางประเทศที่อนุญาตใหการเลนพนัน
เปนสิ่งถูกกฎหมาย แตมีขอจํากัดตางๆเพื่อคัดกรองเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมและสามารถเขาสูกิจกรรมการพนันได เชน
ตองมีอายุเกินกวาที่กฎหมายกําหนดหรือตองเสีย คาธรรมเนียมในอัตราคอนขางสูงเพื่อเข าบอนการพนัน เปนต น
ขอจํากัดเหลานี้แทบไมมีความหมายใดๆเลยกับการเลนพนันออนไลน จึงกลาวไดวาขอจํากัดตางๆทางกฎหมายเปนอีก
หนึ่งปจจัยที่เปนตัวกระตุนใหการเลนพนันออนไลนไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุมบุคคลที่สนใจใน
การเลนพนันแตถูกจํากัดใหอยูในขอบเขตที่ขาดซึ่งโอกาสในการเขารวมกิจกรรมการพนัน
Mazin และ Biloslavo ไดกลาวถึงประเด็นการเติบโตของธุรกิจพนันออนไลนในงานวิจัยที่ศึกษาในป ค.ศ.
2008 ไววา เปนเพราะธุรกิจพนันประเภทนี้เปนที่นาสนใจอยางมากของนักลงทุน โดยอางถึงการศึกษาของ McMillen
ในป ค.ศ. 2000 และ 2003 ที่กลาวถึงสาเหตุที่นักลงทุนสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจพนันออนไลนไวดวยกัน 3 ประการคือ
หนึ่ง มีบริษัทใหบริการ website รับแทงพนันถูกกฎหมายเพียงไมกี่รายในโลกนี้ และบริษัทเหลานั้นสวนใหญก็ตั้งอยูใน
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กลุมประเทศที่อยูในโชน (zone) ที่เรียกกันวา “off-shore” สอง การเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดเกมพนันบอนออนไลน
ถือเปนตัวอยางที่มีประสิทธิภาพที่แสดงใหนักลงทุนไดเห็นวา ธุรกิจเกมพนันบอนออนไลนนั้นสรางผลตอบแทนอยาง
มหาศาลใหกับผูประกอบการ และสาม ตนทุนในการสรางธุรกิจบอนพนันออนไลนนั้นต่ํามากเมื่อเทียบกับตนทุนของ
การสรางบอนการพนัน (casino) ทั่วไป

 จุดดอยของเกมพนันออนไลน
หากเปรียบปจจัยตางๆที่ทําใหการเติบโตทั้งในแงมุมของตลาดและความนิยมของเกมพนันออนไลนเปนจุดแข็ง
การพิจารณาถึงจุดดอยของเกมพนันประเภทนี้ก็ดูจะเปนประเด็นที่นาสนใจ Clarke และ Dempsey (2001) ชี้ใหเห็น
จุดออนของเกมพนันออนไลนไวดวยกัน 5 ประเด็น คือ
1. ขาดความโปรงใสของขอมูลของผูใหบริการการพนัน
ทั้งนี้เพราะ website รับแทงพนันของบริษัทผูใหบริการพนันออนไลนแตละรายสามารถปรากฏไดในแทบทุกที่
บนโลกใบนี้โดยไมใหรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งเรื่องของสถานที่ตั้งของบริษัทผูใหบริการ และชองทางในการติดตอ
เจาหนาที่หากเกิดปญหาระหวางการเลนพนัน ความไมโปรงใสในรายละเอียดรวมไปถึงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับ
บริษัทรับแทงพนันออนไลนนั้น ไดสรางความสับสนและความเขาใจผิดใหกับผูรับบริการหรือผูเลนพนัน เชน website
รับแทงพนัน website หนึ่งมีชื่อ domain เปนชื่อของประเทศออสเตรเลียและใหภาพฉากหลังของ website เปนภาพของ
เมืองซิดนีย (Sydney) ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงภาพธงชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย จะเห็นไดวาผูใหบริการ website พนันรายนี้จงใจสรางความเขาใจใหกับผูมาใชบริการการพนันวา website
รับแทงพนันนี้ตั้งอยูในประเทศออสเตรเลีย แตแทที่จริงแลวบริษัทที่ใหบริการ website พนันรายนี้มีสถานที่ตั้งอยูใน
กลุมประเทศ offshore และมีนักธุรกิจซึ่งเปนชาวอเมริกันเปนผูบริหารจัดการ
มีความเปนไปไดสูงที่ website รับแทงพนันในลักษณะนี้จะเปน website มิจฉาชีพกลาวคือ เปน website ที่ถูก
สร า งขึ้ น เพื่ อ ลอกลวงเงิ น หรื อ รายละเอี ย ดบั ต รเครดิ ต ของผู ที่ ส นใจเล น พนั น เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการสร า งป ญ หา
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อาชญากรรมอื่นๆตอไป และนี่คือหนึ่งภารกิจสําคัญของบริษัทผูใหบริการพนันออนไลนในการสรางความเชื่อมัน่ ใหกบั
ลูกคาตอ website รับแทงพนันของตน
2. ขาดความโปรงใสในการใหบริการการพนัน
สําหรับธุรกิจการใหบริการการพนันนั้น ทุกขั้นตอนของกระบวนการการใหบริการจะตองมีการควบคุมโดย
อยูบนพื้นฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อเอื้อประโยชนใหกับทั้งฝายผูเลนและผูใหบริการ เชน ในบอนพนันที่
มีมาตรฐานจะตองมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผูแจกไพกันตามโตะพนันตามชวงระยะเวลาที่แตละบอนพนันกําหนด
หรือจะตองมีการตรวจสอบทั้งผูเลน ผูแจกไพ รวมถึงเจาหนาที่ที่ทํางานในบอนพนันทุกคนดวยการบันทึกภาพดวย
กลองวงจรปดเพื่อปองกันความผิดพลาด ทั้งยังเปนหลักฐานที่สามารถตรวจสอบยอนหลังไดในกรณีที่เกิดปญหา
ระหวางการเลนพนันขึ้น สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดยากสําหรับธุรกิจพนันออนไลน และนี่คืออีกหนึ่งขอจํากัดที่ธุรกิจเกมพนัน
ออนไลนประสบ
เนื่องจากการใหบริการ website พนันนั้นพึ่งพิงกับ server และ software หรือโปรแกรมพนันที่ผูเลนตอง
download เขาเครื่องของตนเปนหลัก ดังนั้นความไมมั่นใจในโปรแกรมพนันที่ผูเลนไดรับมาจากบริษัทรับแทงพนันวา
จะมีการตั้งโปรแกรมเพื่อโกงผูเลนหรือไม ถือเปนความเสี่ยงที่ผูเลนจะตองแบกรับ ในขณะที่ภาระความเสี่ยงที่ผู
ใหบริการพนันออนไลนตองแบกรับคือการโจรกรรมขอมูลทางเทคโนโลยีหรือเรียกวา “hacker” นักโจรกรรมเหลานี้
อาจสามารถเขาไปแกไขอัตราตอรองเพื่อสรางประโยชนใหตนหรืออาจเขาไปโจรกรรมขอมูลบัตรเครดิตของลูกคา
พนันเพื่อนําไปหาประโยชนในทางมิชอบได ดังนั้นจึงเปนหนาที่สําคัญที่ทางผูใหบริการพนันออนไลนจะตองสราง
ความมั่นใจใหกับลูกคาของตนตอระบบความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการใหบริการการพนัน แตก็มิอาจปฏิเสธวา
ขอจํากัดขางตนนี้ก็เปนอีกหนึ่งขอดอยของเกมพนันออนไลน
3. ขาดความปลอดภัยในการใชจายเพื่อการเลนพนัน
ในโลกธุรกิจ การชําระสินคาหรือบริกาโดยทั่วไปมักกระทําผาน 2 รูปแบบหลักคือ ชําระดวยเงินสดหรือชําระ
ผานบัตรเครดิต แตสําหรับโลกธุรกิจพนันนั้น หากเปนบอนการพนันที่มีมาตรฐาน การใชจายเพื่อการเลนพนันนั้นจะ
กระทําโดยใชเงินสดหรือบัตรเครดิตไปแลกเปนชิป (chip) เพื่อเปนสื่อกลางในการเลนพนัน ขอดีขอหนึ่งของการใชชิป
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เปนสื่อกลางในการเลนพนันคือ การลดความเสี่ยงใหกับผูที่ถือชิปวาจะถูกขโมยเมื่อเปรียบเทียบกับการถือเงินสดเพราะ
ชิปของแตละบอนการพนันจะมีมูลคาก็ตอเมื่อมีการใชจายชิปในบอนพนันที่เปนเจาของชิปเทานั้น
ในโลกธุร กิ จ พนัน ออนไลนก ารใช ชิป เป น สื่ อ กลางในการเล น พนั นนั้ น กระทํ า ได ย าก แม ใ นป จ จุ บัน ด ว ย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมีบางบริษัทผูใหบริการพนันออนไลนพยายามสรางความปลอดภัยใหกับลูกคาพนัน
ดวยการกําหนดใหผูเลนตองแลก อิเลคโทนิคชิป (electronic chip) เพื่อใชจายในการเลนพนัน แตวิธีการนี้ก็ยังไมเปนที่
แพรหลายนักเพราะบริษัทรับแทงพนันออนไลนสวนใหญยังคงใชรูปแบบเดิมๆคือ การใหลูกคาพนันโอนเงินสดเขา
บัญชีพนันกอนการเริ่มเลนพนัน หรือเลนพนันผานบัตรเครดิต ซึ่งมิอาจปฏิเสธวาวิธีการรูปแบบดั้งเดิมนี้ถือเปนภาระ
ความเสี่ยงที่ผูเลนพนันออนไลนตองแบกรับ และเปนอีกหนึ่งจุดออนของเกมพนันออนไลน
4. ขาดความชัดเจนในการจายเงินพนันใหกับลูกคา
โดยปกติ website พนันมักไมระบุเงื่อนไขที่แนนอนและรัดกุมในการจายเงินพนันใหกับลูกคาที่ไดพนัน
website พนันสวนใหญมักระบุเพียงวาจะชําระเงินพนันใหกับลูกคาในกรณีที่ไดพนันตามระยะเวลาที่กําหนด เชน 3-5
วันหลังรูผลพนัน ในขณะที่ผูเลนพนันจะตองโอนเงินเขาไปในบัญชีพนันกอนเริ่มแทงพนัน หรือผูเลนพนันบางราย
ชําระหนี้พนันผานบัตรเครดิต ซึ่งถือไดวาผูเลนพนันรายนั้นจะมีภาระผูกพันกับบริษัทบัตรเครดิตทันทีเชนเดียวกันกับ
การสั่งจายผานบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินคาหรือบริการทั่วไป จะเห็นไดวาผูรับบริการพนันหรือผูเลนพนันมีความเสียเปรียบ
ตอผูใหบริการพนันหรือบริษัทรับแทงพนันออนไลนอยางชัดเจน กลาวคือผูใหบริการพนันมีความชัดเจนวาจะไดรบั เงิน
พนันคอนขางแนนอน ไมวาจะเปนกรณีที่ไดรับเงินโอนจากผูเลนพนันมากอนที่จะสามารถเริ่มแทงพนันได หรือไดรับ
เงินพนันจากบริษัทผูใหบริการบัตรเครดิตในกรณีที่ผูเลนพนันชําระเงินพนันผานบัตรเครดิต แตผูรับบริการพนันอยาง
นักพนันออนไลนกลับไมมีความชัดเจนใดๆเลย สิ่งที่ผูรับบริการการพนันไดรับมีเพียงความเชื่อใจและประสบการณที่
ผ า นมาว า บริ ษัท รั บแทงพนั น ออนไลน ร ายนี้ จ ะจ า ยเงิ น พนั น ในกรณีที่ ต นได พ นั นจริ งหรื อ ไม แ ละชา หรื อ เร็ว แต
ประสบการณเหลานี้ผูเลนพนันจะไดรับก็ตอเมื่อตองลองแทงพนันกับบริษัทรับแทงพนันออนไลนดังกลาวอยางนอย
หนึ่งครั้งเสียกอน อยางไรก็ตามภาระความเสี่ยงก็ยังคงเกิดขึ้นกับผูเลนพนันไดอีกในสถานการณที่ตางไป เชน ความ
เสี่ยงที่บริษัทรับแทงพนันออนไลนที่เปนผูใหบริการพนัน จะยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางที่ผานมาหรือไมหากผูเลน
พนันไดพนันเปนเงินจํานวนมาก
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นอกจากนี้ประเด็นในเรื่องของผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนก็ดูจะเปนขอเสียเปรียบที่ผูรับบริการพนันจะไดรับ
กลาวคือ website พนันสวนมากมักไมระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนระหวางสกุลเงินที่ผูเลนพนันจะใชแลกเปลี่ยนเปน
สกุลเงินที่บริษัทรับแทงพนันกําหนดใหใชวางเดิมพัน มีความเปนไปไดอยางมากที่บริษัทรับแทงพนันออนไลนมักจะ
เอาเปรียบผูรับบริการพนันและเพื่อเปนการสรางรายไดใหกับบริษัทอีกชองทางหนึ่ง ดวยการคิดอัตราแลกเปลี่ยนใน
อัตราที่สูงเกินกวาอัตราปกติในทองตลาด
ไมเพียงแตประเด็นของความไมแนนอนในการชําระเงินพนันใหกับลูกคาพนันและประเด็นผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนเทานั้นที่ผูรับบริการพนันดูจะเสียเปรียบ หากแตประเด็นเรื่องภาษีก็ดูจะเปนอีกชองทางที่ผูใหบริการพนัน
สามารถเอาเปรียบผูรับบริการพนันไดอีกดวยกลาวคือ ภาษีพนันในแตละประเทศที่อนุญาตใหกิจกรรมการพนันเปนสิ่ง
ที่ถูกกฎหมายนั้นมีความแตกตางทั้งในดานอัตราและรูปแบบการจัดเก็บ บางประเทศจะคิดภาษีพนันเฉพาะฝายผู
ใหบริการพนันในขณะที่บางประเทศจะคิดภาษีพนันทั้งฝายผูใหและผูรับบริการพนัน ดังนั้นการที่ website พนันไมระบุ
ใหชัดเจนถึงอัตราภาษีพนันที่ผูเลนจะตองรับผิดชอบ ก็ถือเปนอีกหนึ่งชองทางที่บริษัทรับแทงพนันออนไลนสามารถ
เอาเปรียบผูเลนพนันออนไลนดวยการผลักภาระภาษีไปใหฝายผูเลนพนันรับผิดชอบ
ความคลุมเครือในประเด็นดังกลาวขางตนถือเปนจุดดอยที่สงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจพนันออนไลนและ
อาจสงผลใหความนิยมในการเลนพนันออนไลนนั้นลดลง
5. ขาดการแสดงถึงคุณลักษณะของผูเลนพนัน
ในประเทศที่อนุญาตใหการเลนพนันเปนสิ่งถูกกฎหมายนั้น ผูที่สามารถเลนการพนันไดจะตองแสดงหลักฐาน
เชน บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันวาตนนั้นมีสิทธิถูกตองตามกฎหมายที่จะเขารวมทํากิจกรรมการพนัน
ได การรองขอดูหลักฐานเพื่อตรวจสอบสิทธิจากเจาหนาที่สามารถกระทําไดในทุกขั้นตอนของกระบวนการการเลน
พนัน ตั้งแตขั้นตอนแรกอยางการตรวจสอบบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกอนไดรับอนุญาตใหเขาไปในบอนการ
พนัน จนกระทั่งขั้นตอนสุดทายอยางการขอขึ้นเงินรางวัล การตรวจสอบสิทธิในการเลนพนันนี้ไมสามารถกระทําไดกับ
การเลนพนันออนไลน
จะวาไปแลวประเด็นนี้ไมสงผลกระทบทางลบโดยตรงกับการเลนพนันออนไลน แตในทางกลับกันกลับสงผล
กระทบทางบวกตอการเลนพนันประเภทนี้เสียดวยซ้ํา ทั้งนี้เพราะยิ่งขอจํากัดทางกฎหมายในการเลนพนันมีมากเทาใด
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กลุมบุคคลที่ตกอยูในวงขอบเขตที่ถูกจํากัดสิทธิในการเลนพนันจะยิ่งหันมาใหความสนใจเลนพนันออนไลนมากขึ้น
เทานั้น เพราะการตรวจสอบสิทธินั้นทําไดยาก แตหากมองในภาพรวมจะพบวาผลกระทบนี้จะสงผลทางลบโดยตรงตอ
สังคมและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของอยางเชน ธุรกิจใหบริการบัตรเครดิต ยกตัวอยาง เชน เยาวชนที่อายุไมถึงเกณฑตามที่
กฎหมายกําหนดใหสามารถเลนการพนันได จะใหความสนใจในการเลนพนันออนไลนผานทางบัตรเครดิตของบุคคล
อื่นที่รูจักและมีอายุถึงเกณฑที่กฎหมายอนุญาตใหเลนพนันได หรืออยางกรณีที่พวกมิจฉาชีพที่แอบอางใชบัตรเครดิต
ของบุคคลอื่นในการเลนการพนันและกอหนี้สินพนันขึ้นโดยที่เจาของบัตรเครดิตตัวจริงมิอาจรับรู และทายที่สุดยอม
นําไปสูการฟองรองดําเนินคดีเพื่อคนหาความจริงและผูรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นระหวางเจาของบัตรเครดิตตัวจริงและ
ผูใหบริการพนันออนไลน แตไมวาผลคําตัดสินจากการดําเนินคดีจะเปนเชนไรก็ตาม ยอมก็ใหเกิดผูเสียหายที่มีหนาที่
ตองรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยที่ตนมิไดเปนผูกอ สิ่งเหลานี้ยอมสงผลทางลบตอสังคมและธุรกิจที่ใหบริการบัตร
เครดิตอยางมิอาจหลีกเลี่ยง

 ปญหาจากเกมพนันออนไลน
ปญหาจากการพนันเกิดขึ้นในหลายประเทศ ทั้งประเทศที่อนุญาตใหการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมายและประเทศที่
การเลนพนันถือเปนกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมาย นักวิจัยที่ศึกษาดานการพนันหลายทานพยายามใหนิยามหรือคําจํากัด
ความของปญหาจากการพนันเชน Wood และ Williams (2007) ใหนิยามของปญหาจากการพนันคือ พฤติกรรมการเลน
พนันที่สรางผลกระทบทางลบทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมตอตัวผูเลนพนันเอง Manzin และ Biloslavo (2008) ระบุวา
ปญหาการพนันคือ ผูที่ของเกี่ยวกับกิจกรรมการพนันจนถึงระดับที่กอใหเกิดอันตรายตอตนเองและคนรอบขาง ซึ่งคลาย
กับนิยามของ Abbott และ A. Volberg (1999) ที่วา ปญหาการพนันคือ สถานการณที่กิจกรรมการพนันของผูเลนพนัน
สรางอันตรายและความเสียหายใหกับตนเอง ครอบครัว และคนรอบขาง เปนตน จากการศึกษาพบวา การพนันออนไลน
เปนเกมพนันประเภทหนึ่งที่สรางปญหาในหลายมิติ ซึ่งพอที่จะสรุปปญหาที่เกิดไดดังนี้ (Abbott และ A.Volberg, 1999;
Cotte และ Latour, 2009; Manzin และ Biloslavo, 2008; Wiebe et al., 2001; Williams และ Wood, 2007; Wood และ
Williams, 2007)
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1. มีแนวโนมที่จะทําใหติดการพนันมากกวาการพนันประเภทอื่นๆ
มีหลายปจจัยที่สงผลใหผูเลนพนันออนไลนมีความเสี่ยงที่จะติดการพนันสูงกวาผูเลนเกมพนันประเภทอื่นๆ
เชน บอนการพนัน เกมพนันตัวเลข ฯลฯ ไมวาจะเปนความสะดวกในการเขาถึงกิจกรรมการเลนพนันออนไลน ซึ่งผูเลน
พนันสามารถเลนพนันออนไลนไดทุกที่ทุกเวลาที่สามารถสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต ความเปนสวนตัวซึ่งมีแนวโนมที่
จะทําใหผูเลนรูสึกผอนคลายในขณะที่เลนพนัน ความตอเนื่องในการเลนพนัน เชนผูเลนไมตองเสียเวลาเดินทางไปยัง
แหลง พนั น หรือผู เล นไมต องเสี ย เวลาในการแลกเงินสดเพื่อ วางเดิ มพัน ในแตล ะเกม ความสามารถในการป ด บัง
คุณลักษณะของผูเลนพนันกลาวคือ ผูเลนพนันทางอินเทอรเน็ตสามารถปดบังลักษณะเฉพาะของตนได เชน เพศ อายุ
เปนตน กลาวไดวาปจจัยเหลานี้มักไมเกิดขึ้นกับเกมพนันประเภทอื่นๆที่ไมใชเกมพนันออนไลน กลาวอีกนัยหนึ่ง ปจจัย
เหลานี้คือตัวกระตุนใหเกิดความถี่ในการเลนพนัน ดังนั้นผูที่นิยมเลนการพนันออนไลนมีแนวโนมที่จะติดการพนันสูง
กวาผูที่นิยมเลนการพนันประเภทอื่น
2. มีแนวโนมที่จะกระตุนใหเกิดการอยากเลนพนันประเภทอื่นๆ
หลาย website รับแทงพนันมักเปดโอกาสใหผูที่เริ่มเลนพนันหรือผูที่สนใจในการเลนพนันไดทดลองเลนพนัน
(practice mode) โดยไมเสียคาใชจายในการวางเงินเดิมพัน ซึ่งโดยสวนใหญมีดวยกัน 2 รูปแบบคือ หนึ่งหากผูที่ทดลอง
เลนพนันยอมใหขอมูลสวนตัวเพื่อใหบริษัทรับแทงพนันออนไลนสามารถติดตอกลับ ผูทดลองเลนพนันจะไดเงินรางวัล
ตั้งตน (free prize) ซึ่งสามารถใชวางเดิมพันไดจริงและผูทดลองเลนก็จะไดเงินรางวัลจริงหากไดพนัน และสองหากผู
ทดลองเลนพนันไมใหขอมูลสวนตัวกับบริษัทรับแทงพนันออนไลน ผูทดลองเลนพนันจะไดเพียงวงเงินที่เปนเครดิต
เพื่อใชในการวางเดิมพัน โดยผูทดลองเลนพนันจะไมไดเงินรางวัลจริงในกรณีที่ไดพนัน
การที่ website รับแทงพนันมีสวนของการใหทดลองเลนพนันก็เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูเริ่มเลนพนันหรือ
ผูที่สนใจในการเลนพนัน ทําใหผูที่ไดทดลองเลนเกิดความชํานาญมากขึ้นและหากไดพนันจากการทดลองเลนบอยครั้ง
ก็อาจเปนไดที่ผูที่ไดทดลองเลนพนันจะไดใจ และอาจรูสึกอยากลองวางเดิมพันจริงๆทั้งการเลนพนันกับเกมพนัน
ออนไลนและเกมพนันประเภทอื่นที่ไมตองเลนพนันผานทางออนไลน ยิ่งกวานั้นจากการคนควาพบวา อัตราตอรอง
รวมถึงกฎระเบียบพนันบางประการเชน อัตราวงเงินพนันขั้นต่ําที่ตองวางเดิมพันของเกมพนันที่เปดใหทดลองเลนใน
หลาย website พนันนั้น มีความแตกตางกับของเกมพนันออนไลนที่เปดรับแทงพนันจริงกลาวคือ อัตราตอรองของเกม
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พนันออนไลนที่ใหทดลองเลนดูเหมือนจะเอาเปรียบผูเลนพนันนอยกวาอัตราตอรองของเกมพนันออนไลนที่ใหเลน
พนันจริง ทําใหผูเลนพนันเสียเปรียบผูใหบริการพนันมากขึ้นเมื่อวางเงินเดิมพันเลนพนันจริง หรืออัตราวงเงินพนันขั้น
ต่ําที่ ตองวางเดิม พันมักไมถู กกําหนดสํา หรั บการทดลองเลนเกมพนั นออนไลน ซึ่งต างจากการเล นพนันเกมพนั น
ออนไลนที่เปดรับแทงพนันจริง ที่มักกําหนดอัตราวงเงินพนันขั้นต่ําในการวางเดิมพันแตละครั้ง สงผลใหผูเลนพนันมี
โอกาสเสียพนันดวยจํานวนเงินที่มากกวาเมื่อวางเงินเดิมพันเลนพนันจริง
จึงกลาวไดวาการเสนอโอกาสใหทดลองเลนพนันผานทาง website รับแทงพนันโดยไมตองเสียคาใชจายในการ
วางเงินเดิมพันของบริษัทรับแทงพนันออนไลน เปนอีกหนึ่งปจจัยที่กระตุนใหผูที่ไดทดลองเลนพนัน ใหความสนใจ
มากขึ้นในการวางเงินเดิมพันเลนพนันจริงทั้งกับเกมพนันทางอินเทอรเน็ตและเกมพนันประเภทอื่นๆที่ไมตองเลนพนัน
ผานทางอินเทอรเน็ตอยางเชน บอนการพนัน เปนตน
3. เกิดการสะสมหนี้พนันคอนขางรวดเร็ว
เนื่องจากการเลนพนันเกมพนันออนไลน ผูเลนไมไดสัมผัสเงินสดหรือสิ่งที่ใชแทนเงินสดเพื่อเปนสื่อกลางใน
การวางเดิมพันหรือใชจายเพื่อเลนพนัน ดังนั้นผูเลนพนันออนไลนสวนมากมักไมคอยตระหนักถึงจํานวนเงินพนันที่
ตองจายในกรณีที่เสียพนัน อาจกลาวไดวาเกมพนันออนไลนเปนประเภทเกมพนันที่ผูเลนพนันมักไมสามารถหรือ
กระทําไดยากในการควบคุมคาใชจายในการเลนพนัน ซึ่งสงผลใหการสะสมหนี้พนันที่เกิดจากเกมพนันออนไลนนั้น
เกิดขึ้นคอนขางรวดเร็วกวาการสะสมของหนี้พนันที่เกิดจากการเลนพนันประเภทอื่น
4. กระบวนการการใหบริการพนันไมโปรงใส
เกมพนันออนไลนนั้นแตกตางจากเกมพนันประเภทอื่นๆที่มีสถานที่ที่ชัดเจนในการใหบริการพนันอยาง บอน
การพนัน สนามแขงมา ฯลฯ งานวิจัยหลายชิ้น (Williams และ Wood, 2007) ยืนยันวา หลาย website ที่ใหบริการรับแทง
พนันนั้นฉอโกงผูเลนพนันในหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปน การไมจายเงินรางวัลใหกับผูเลนที่ไดพนัน การฉอโกง
เงินเดิมพันที่ผูเลนโอนเขาไปในบัญชีพนันเพื่อวางเดิมพัน เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ยากที่จะแกไขและเจาหนาทีร่ ฐั เองก็มี
อํานาจจํากัดในการเอาผิดผูใหบริการพนันออนไลนที่กอปญหาฉอโกง ทั้งนี้เพราะบริษัทที่ใหบริการ website รับแทง
พนันโดยสวนใหญมักจะตั้งอยูนอกอาณาเขตที่ผูเลนพนันอาศัยอยู ดังนั้นจึงเกินขอบเขตของอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่
รัฐในการเอาผิดผูใหบริการ website พนันที่ฉอโกงได นอกจากนี้ในหมูผูเลนพนันออนไลนเองก็ยังกังขาและไมเชื่อมั่น
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ในกระบวนการออกผลพนันของเกมพนันออนไลน ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจที่ถูกนํามาอางอิงในงานวิจัยของ
Williams และ Wood ในป ค.ศ. 2007 ซึ่งเปนการสํารวจผูเลนพนันเกมโปกเกอรออนไลนชาวอเมริกันจํานวน 2,167 คน
ผลการสํารวจระบุวา รอยละ 55 ของกลุมตัวอยางเชื่อวาตนนั้นถูกโกงจากบอนพนันออนไลนที่เปนผูใหบริการเกมไพ
โปกเกอรออนไลน
5. แหลงชุมนุมของคนฉอฉล
ในธุรกิจเกมพนันออนไลนนั้น ไมเพียงแตฝายผูใหบริการพนันเทานั้นที่สามารถฉอโกงได ในทางกลับกันฝายผู
เลนพนันก็สามารถหากลวิธีในการคดโกงไดเชนกัน โดยเฉพาะในโลกออนไลนดวยนั้น การพยายามโจรกรรมหรือการ
เจาะฐานขอมูลทางคอมพิวเตอร (hack) ไมถือเปนเรื่องนาประหลาดใจแตอยางใด มีความเปนไปไดอยางมากที่ผูเลน
พนันออนไลนจํานวนหนึ่งพยายามที่จะเจาะฐานขอมูลหรือโปรแกรมของ website ที่ใหบริการพนันเพื่อใหตนนั้น
ไดเปรียบในการเลนพนัน ดังนั้นผูใหบริการ website

พนันทั้งหลายจึงยอมทุมเงินมหาศาลเพื่อปองกันการเจาะ

ฐานขอมูล website พนันของอาชญากรทางคอมพิวเตอร (hacker) เหลานี้ นอกจากกลวิธีในการฉอโกงระหวางผูเ ลนและ
ผูใหบริการพนันแลว ยังคงมีกลวิธีในการคดโกงระหวางผูเลนพนันออนไลนดวยกันเองอีกดวย ซึ่งมักเกิดขึ้นในเกม
พนันไพโปกเกอรออนไลน กลาวคือ ผูเลนพนันออนไลนจํานวนหนึ่งจะรวมตัวกันเพื่อฉอโกงผูเลนพนันออนไลนราย
อื่นๆที่เลนพนันในโตะพนันเดียวกัน โดยแสรงวาผูเลนพนันออนไลนแตละคนนั้นไมรูจักกัน ซึ่งก็ยากแกการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ทั้งนี้เพราะผูเลนพนันออนไลนแตละรายนั้นใชบริการพนันผานเครื่องคอมพิวเตอรกันคนละเครื่อง
อีกหนึ่งประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการฉอฉลก็คือ “การฟอกเงิน” Williams และ Wood (2007) ระบุวา
“พฤติกรรมการฟอกเงินนั้นเกิดขึ้นไดทั้งฝายของผูเลนและผูใหบริการเกมพนันออนไลน แมไมมขี อ มูลชัดเจนทีส่ ามารถ
บงบอกถึงความรุนแรงของปญหานี้ แตขอมูลที่มีอยูก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะยืนยันไดวา พฤติกรรมการฟอกเงินนั้น
เกิดขึ้นจริงในธุรกิจเกมพนันออนไลน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กฎหมายควบคุมเกมพนันออนไลนนั้นมีความ
หละหลวม”
6. แหลงชุมนุมของผูถูกหามเลนพนัน
เกมพนันออนไลนก็เหมือนเกมพนันประเภทอื่นทั่วไปที่ตองถูกควบคุมใหไมสามารถบริการพนันไดในทุกกลุม
บุคคลในสังคม หากแตสามารถใหบริการพนันไดเฉพาะกลุมบุคคลที่กฎหมายเห็นสมควร เชนกลุมบุคคลที่มีอายุเกิน
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กวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งโดยสวนใหญประเทศที่อนุญาตใหการเลนพนันเปนกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย มักจะกําหนดอายุ
ของบุคคลที่สามารถเขาสูกิจกรรมการพนันไดตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
ปญหาเรื่องของการเลนพนันในกลุมบุคคลที่อายุต่ํากวา 18 ป โดยเฉพาะเลนเกมพนันออนไลนนั้นเกิดขึ้นใน
หลายประเทศ อาทิเชน ในป ค.ศ. 2006 รอยละ 50 ของนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาทางตอนเหนือของอเมริกา
ยอมรับวาเคยเลนพนันออนไลนโดยเลนพนันผานในสวนที่ใหทดลองเลน (free play) ในขณะที่การสํารวจในปเดียวกัน
ซึ่งมีกลุมตัวอยางคือนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดาพบวา รอยละ 6 ของนักเรียนที่มีอายุระหวาง 15-17 ปใน
แควน Nova Scotia มีประสบการณในการเลนเกมพนันไพโปกเกอรออนไลน และรอยละ 9 ของนักเรียนในแควน
Quebec เคยเลนเกมพนันออนไลน ในประเทศอังกฤษมีการสํารวจในป ค.ศ. 2004 พบวา เยาวชนที่มีอายุ 16 ปและมีบัตร
เดบิต (debit card) สามารถวางเดิมพันผาน website รับแทงพนันไดถึง 30 websites จาก 37 websites ที่ถูกสุมเปน
ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 81) และการสํารวจทั่วทั้งทวีปยุโรปในป ค.ศ. 2002 พบวา รอยละ 17 ของผูเลนพนันออนไลนมี
อายุ 17 ปหรือต่ํากวา (Williams และ Wood, 2007)
จากขอมูล ข างต นจะเห็น ได ว า การป องกั นไมให เ ยาวชนที่ มีอ ายุต่ํ ากว าเกณฑที่กฎหมายกํ าหนดเลนพนั น
ออนไลนนั้นกระทําไดลําบากอยางยิ่ง ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเยาวชนที่มีอายุไมถึงเกณฑที่กฎหมายอนุญาตให
เลนพนันสามารถเลนพนันออนไลนไดก็คือ การที่เยาวชนเหลานี้สามารถถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และเสนทางในการเขาสูวงจรพนันออนไลนของเยาวชนเหลานี้มักเริ่มตนที่การทดลองเลน ซึ่ง website รับ
แทงพนันสวนใหญจะจัดเตรียมไวเพื่อดึงดูดนักพนันหนาใหม
7. ขาดซึ่งมาตรฐานในการควบคุมการเลนพนัน
ในประเทศที่อนุญาตใหธุรกิจพนันเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ผูประกอบการธุรกิจพนันในประเทศนั้นๆ จะตองมี
มาตรการที่มีมาตรฐานในการควบคุมผูเลนพนัน เชน ผูเลนพนันจะตองแสดงตนวามีสิทธิที่จะเขาสูกิจกรรมการพนันได
ถู ก ต อ งตามกฎหมายก อ นการเล น พนั น การจํ า กั ด วงเงิ น พนั น อย า งกรณี ข องบ อ นการพนั น แห ง หนึ่ ง ในประเทศ
เนเธอรแลนด ที่กําหนดวงเงินคาใชจายในการเลนพนันของผูเลนพนันที่มีอายุระหวาง 18-23 ปไวที่ 100 ยูโรตอสัปดาห
หรือประมาณ 4,000 บาท (คํานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเทากับ 40 บาท) (Williams และ Wood, 2007) การปองกัน
ไมใหบุคคลบางประเภทเขาสูกิจกรรมการพนันอยางกรณีของประเทศอังกฤษ ที่ผูเลนที่รูตัววาตนเองนั้นประสบปญหา
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จากการเลนพนัน สามารถจะจํากัดตนเองไมใหเขาสูวงจรการพนันไดดวยการแจงชื่อตนเองไวกับบอนการพนันวา ทาง
บอนพนันจะตองไมอนุญาตใหตนสามารถเขาบอนพนันไดจนกวาจะมีการแจงขอถอนชื่อ ซึ่งชื่อของผูแจงจะถูกกระจาย
ไปทั่วทุกบอนการพนัน สงผลใหผูที่แจงชื่อไวจะไมสามารถเขาบอนการพนันที่ใดไดเลย
จะเห็นไดวามาตรการที่มีมาตรฐานในการควบคุมผูเลนพนันนั้นทําไดยากสําหรับธุรกิจเกมพนันออนไลน จาก
การศึกษาพบวา website รับแทงพนันสวนใหญจะมีมาตรการควบคุมผูเลนพนันที่หละหลวมและงายตอการละเมิด เชน
มีเพียงคําเตือนบนหนา website วาผูมีสิทธิเลนพนันไดจะตองมีอายุเกินกวา 18 ป คําเตือนเกี่ยวกับโทษของการติดพนัน
และการใหผูเลนพนันแตระลายสามารถกําหนดวงเงินขั้นสูงสุดในการโอนเงินเขาบัญชีพนันของตนในแตละครั้ง

 เปรียบเทียบบอนพนันออนไลนกับบอนการพนัน
รูปแบบของเกมบอนพนันออนไลนนั้นมีพื้นฐานมากจากเกมพนันที่มีใหบริการตามแบบบอนคาสิโน ไมวาจะ
เปนเกมพนันตัวเลขอยางคีโน (keno) เกมที่ใชเครื่องจักรเปนหลักในการใหบริการพนันอยางสลอตแมชชีน (slot
machine) หรือเกมแบบโตะพนัน (table game) ที่ตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการเลนการพนันอยางแบล็คแจก
(blackjack) เปนตน จะเห็นไดวาสิ่งหนึ่งที่เกมพนันบอนออนไลนและบอนการพนันนั่นมีเหมือนกันคือ

ความ

หลากหลายของรูปแบบเกมพนันที่ผูใหบริการการพนันนําเสนอตอผูรับบริการการพนัน
มีงานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษาเปรียบเทียบระหวางบอนพนันออนไลนกับบอนการพนัน ในมิติตางๆ Cotte และ
Latour (2008) ศึกษาเปรียบเทียบบอนพนันออนไลนกับบอนการพนันบนพื้นฐานของความรูสึกของผูเลน วิธีการศึกษา
ของนักวิจัยทั้ง 2 ทานคือ การสัมภาษณผูเลนพนันทั้งสิ้น 30 คน โดย 10 คน คือผูเลนพนันบอนออนไลนและที่เหลือคือ
ผูเลนพนันในบอนการพนัน จากการศึกษาพบวาประเด็นที่ผูเลนพนันรูสึกวาบอนพนันออนไลนนั้นตางจากบอนการ
พนัน ประกอบไปดวย 3 ประเด็นหลักคือ
1. บรรยากาศที่แตกตางกัน
ผูที่เลนพนันในบอนการพนันมองผูเลนพนันในกลุมเดียวกันวาเปนกลุมบุคคลที่ชอบสังคม ชอบการพบปะ
ผูคน มองการเลนพนันในบอนการพนันเปนการเลนเพื่อการผอนคลาย ในขณะที่มองผูเลนพนันบอนออนไลนวาเปน
พวกรักสันโดษ และมองการเลนพนันบอนออนไลนวาไมใชเปนการเลนพนันเพื่อการพักผอน แตเสมือนการแขงขัน
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หรือการทําสงครามเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะ ยิ่งกวานั้นผูที่เลนพนันในบอนการพนันยังนิยามผูที่เลนพนันบอนออนไลน
วาเปนพวกติดการพนัน เพราะเชื่อวาการที่บุคคลหนึ่งสามารถมานั่งใจจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดเปนเวลานานๆนั้นคือ
การเสพติด แตในมุมมองของผูเลนพนันบอนออนไลนกลับมองวาบรรยากาศของบอนการพนันนั้นสรางความกดดัน
โดยความกดดันนั้นถูกสรางขึ้นจากผูเลนพนันดวยกันเองและจากผูชมที่ยืนลอมรอบ
บรรยากาศของการเลนพนันบอนออนไลนนั้นตางกับบรรยากาศของการเลนพนันในบอนการพนันอยางคนละ
ขั้ว บรรยากาศที่ไดรับจาการเลนพนันบอนออนไลนนั้นเต็มไปดวยความเปนอิสระ ผูเลนพนันสามารถตัดสินใจในการ
เลนพนันไดโดยมิไดอยูภายใตความกดดัน สวนประเด็นที่วาผูเลนพนันบอนออนไลนนั้นเปนพวกสันโดษและติดการ
พนัน กลุมผูเลนพนันบอนออนไลนมองสองประเด็นนี้วา ในความเปนจริงแลวผูเลนพนันในบอนการพนันก็มิไดเขา
บอนเพื่อสรางสังคม หากแตเขาไปเพื่อวัตถุประสงคในการเลนพนันซึ่งก็นาจะถือไดวาเสพติดเชนกัน และในขณะที่เลน
พนันนั้น ผูเลนพนันแตละรายก็มิไดปรึกษาหารืออยางที่เขาใจกัน แทที่จริงแลวผูเลนแตละรายก็ตัดสินใจในเรื่องการ
พนันดวยตนเอง ซึ่งก็ไมแตกตางมากนักกับการเลนพนันคนเดียวกับบอนพนันออนไลน
2. ความสามารถในการปดบังตัวตนของผูเลนพนันนั้นตางกัน
ความสามารถในการไมเปดเผยตัวตนของผูเลนพนันถือเปนขอดีอยางหนึ่งของเกมพนันบอนออนไลน ซึ่ง
แตกตางอยางสิ้นเชิงกับผูเลนพนันในบอนการพนันที่ตองแสดงหลักฐานตางๆเพื่อแสดงสิทธิวาสามารถเลนพนันได
อยางนอยที่สุดผูเลนพนันในบอนการพนันก็ตองแสดงตัวตนกอนไดรับอนุญาตใหเขาบอนได นักวิจัยทั้งสองทานไดตั้ง
คําถามกับผูเลนพนันบอนออนไลนถึงคุณลักษณะและภาพลักษณของผูเลนพนันในบอนการพนัน คําตอบที่ไดคือ
ภาพลักษณของผูที่นิยมเลนสลอตแมชชีนคือ ผูหญิงสูงวัยที่มีน้ําหนักตัวมาก ในขณะที่ภาพลักษณของผูที่นิยมเลนพนัน
แบบเกมบนโตะอยางบัคคาราหรือแบบแบล็คแจกคือ ผูชายที่ชอบการแสดงออกและการยอมรับทางสังคม ในคําถาม
แบบเดียวกันกับกลุมบุคคลเดิมแตเปลี่ยนเปนคุณลักษณะและภาพลักษณของผูเลนพนันบอนออนไลน คําตอบที่ไดคอื ผู
เลนพนันบอนออนไลนก็ไมสามารถบอกคุณลักษณะและภาพลักษณของผูเลนพนันในกลุมเดียวกันเองได
ในประเด็นของการใหบริการการพนัน ผูเลนพนันทั้งสองกลุมใหขอมูลตรงกันคือ การใหบริการการเลนพนัน
รวมถึงการดูแลกลุมผูเลนพนันในบอนการพนันนั้นแตกตางจากกลุมผูเลนพนันบอนออนไลนกลาวคือ การดูแลและ
ใหบริการกลุมผูเลนพนันบอนออนไลนนั้นเทาเทียมกันหมดทุกคนไมวาผูเลนพนันแตละรายจะวางเดิมพันมากนอย
แตกตางกันอยางไร ซึ่งผิดกับการดูแลและใหบริการกลุมผูเลนพนันในบอนการพนัน ที่มีการดูแลและใหบริการการ
พนันแกผูเลนพนันแตละรายแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับจํานวนเงินที่วางเดิมพันในแตละครั้ง ผูเลนพนันที่วางเดิมพันในแต
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ละครั้งดวยวงเงินจํานวนมาก จะไดรับการดูแลเปนพิเศษและอาจมีหองรับรองแยกตางหากจากผูเลนพนันในบอนการ
พนันรายอื่นๆ ซึ่งประเด็นนี้สอดคลองกับประเด็นเรื่องภาพลักษณของผูเลนพนันในบอนการพนันที่นิยมเลนเกมพนัน
บนโตะ ที่มีภาพลักษณของความตองการการยอมรับจากสังคม
3. อารมณและความรูสึกในแตละสถานการณนั้นแตกตางกัน
ผูเลนพนันในบอนการพนันอธิบายวา อารมณและความรูสึกสนุกและตื่นเตนจากการเลนพนันในบอนพนันคือ
การได จั บ ไพ ได ลุ น ไพ ซึ่ งความรู สึ ก นั้ นหาไมไ ด จ ากการเลน พนั นบ อนออนไลน ด วยสาเหตุนี้ เองหลายบริษั ท ที่
ใหบริการเกมพนันบอนออนไลนจึงไดพยายามปรับปรุงโปรแกรมพนันของบริษัทตนเชน การเพิ่มเสียง การปรับปรุง
ภาพ ใหสอดคลองและใกลเคียงกับการเลนพนันในบอนการพนันมากที่สุด
ในสวนของประเด็นอารมณความรูสึกดีใจเมื่อไดพนันนั้น กลุมผูเลนพนันบอนออนไลนไดบรรยายวาตนนั้น
สามารถกระโดดโลดเตนไดอยางอิสระ ซึ่งตางจากการเลนพนันในบอนการพนันที่ตองเก็บอารมณ ความดีใจ และการ
แสดงออกไวบาง ในขณะเดียวกันเวลาที่ไดเงินพนันจํ านวนมากนั้น กลุม ผูเลนพนันบอนออนไลนมี ความรูสึกวา
ปลอดภัยกวาการไดเงินพนันจํานวนมากจากการเลนพนันในบอนการพนัน เพราะการไดเงินจํานวนมากจากบอนการ
พนันอาจไมปลอดภัย และอาจถูกปลนชิงทรัพยไดเมื่อเดินทางออกจากบอนการพนัน
ประเด็นสุดทายในเรื่องของอารมณความรูสึกของกลุมผูเลนพนันบอนออนไลนคือ การเลนพนันอยูที่บานนั้น
รูสึกสะดวกสบาย ผอนคลาย ไมเหมือนกับการเลนพนันในบอนการพนันบางบอนที่รูสึกแออัด ไมมีความเพลิดเพลิน
Wilson (2003) ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางธุรกิจบอนออนไลนกับธุรกิจบอนการพนัน โดยใหความ
สนใจในประเด็นของตนทุนการกอตั้งธุรกิจ Wilson ชี้ใหเห็นวา ตนทุนของการสรางธุรกิจบอนการพนันนั้นสูงกวา
ตนทุนการสรางธุรกิจบอนพนันออนไลนอยางมาก ตนทุนของการสรางธุรกิจบอนการพนันเริ่มตนที่ คาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง ตามมาดวยคาเครื่องมืออุปกรณในการใหบริการการพนัน เชน เครื่องสลอตแมชชีน ซึ่งราคาตอเครื่องอยูที่
ประมาณ 5,000 เหรียญดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 150,00 บาท (ราคาอางอิงในป ค.ศ. 2003) และในหนึ่งบอนการ
พนันที่มีมาตรฐานจะตองมีเครื่องสลอตแมชชีนไมต่ํากวา 100 เครื่อง คาใบอนุญาตในการประกอบกิจการบอนการพนัน
คาอาหารเครื่องดื่ม คาบํารุงซอมแซม และที่ขาดไมไดคือคาตอบแทนหรือเงินเดือนของพนักงานหรือเจาหนาที่ที่ทํางาน
ในบอนการพนัน รวมไปถึงคาตอบแทนวาจางบริษัทที่ปรึกษาในดานตางๆ ทั้งดานการเงินและการวางระบบเพื่อดูแล
บริหาร และพัฒนาธุรกิจ
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ในทางตรงกั น ข า มต น ทุ น เริ่ ม ต น ในการก อ ตั้ ง บริ ษั ท ให บ ริ ก ารบ อ นพนั น ออนไลน นั้ น มี เ พี ย งแค ค า เขี ย น
โปรแกรมพนัน และคาบริหารจัดการดาน server และการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ซึ่ง Wilson เปรียบเทียบตนทุนใน
สวนนี้วามีมูลคาเทากับตนทุนในการติดตั้งเครื่องสลอตแมชชีนเพียง 30 เครื่องเทานั้นเอง ในสวนของคาใบอนุญาตใน
การประกอบธุรกิจพนันออนไลนนั้น Wilson ระบุวาคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจพนัน
ประเภทนี้ไมสูงมากเมื่อเทียบกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบอนการพนัน เพราะบริษัทใหบริการพนันออนไลนมิไดใช
เนื้อที่มากเทาบอนการพนัน และที่สําคัญบริษัทรับแทงพนันออนไลนสวนใหญจดทะเบียนอยูในกลุมประเทศ offshore
ซึ่งเปนที่รับรูทั่วกันวากฎหมายพนันของกลุมประเทศเหลานี้ไมเขมงวด และมองการพนันเปนหนึ่งในธุรกิจที่ควร
สงเสริมใหเกิดการลงทุน ดังนั้นคาธรรมเนียมของใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจพนันออนไลนจึงไมสูง
ในประเด็นเรื่องตนทุนคาตอบแทนพนักงานและเจาหนาที่ที่ทางธุรกิจบอนการพนันตองแบกรับนั้น หากมอง
ผานมิติทางเศรษฐศาสตร อาจกลาวไดวา ตนทุนสวนนี้กอใหเกิดผลกระทบทางบวกตอเศรษฐกิจและการคลังของ
รัฐบาล กลาวคือ เมื่อมีการจางงานมากขึ้น ประชาชนมีรายไดมากขึ้น ยอมกระตุนใหการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น และสงผล
ตอเนื่องไปยังรัฐบาลที่สามารถจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น ทําใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจบอนการพนันถูก
แทนที่ดวยธุรกิจบอนพนันออนไลนซึ่งใชจํานวนพนักงานและเจาหนาที่นอยกวาธุรกิจบอนการพนันหลายเทาตัว ยอม
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมและรวมไปถึงความสามารถในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐอยางแนนอน
อยางไรก็ตามเพราะตนทุนในการกอตั้งธุรกิจบอนการพนันนั้นคอนขางสูง จึงเสมือนเปนการสรางกําแพงกีด
กันไมใหผูประกอบการรายอื่นที่สนใจธุรกิจประเภทนี้สามารถเขาสูตลาดไดงายเพื่อทําการแขงขันในการผลิตบริการ
การพนัน ซึ่งตางจากตลาดธุรกิจพนันบอนออนไลนที่มีตนทุนเริ่มตนในการสรางธุรกิจไมสูงนัก ทําใหผูประกอบการ
รายใหมๆที่สนใจในธุรกิจพนันบอนออนไลนสามารถเขาสูตลาดเพื่อแขงขันทางธุรกิจไดไมยากนัก กลาวอีกนัยหนึ่งคือ
ความสามารถในการกีดกันผูประกอบการรายใหมไมใหเขาสูตลาดของธุรกิจพนันบอนออนไลนนั้นอยูในระดับต่ํา และ
สาเหตุนี้เองจึงนําไปสูจุดออนที่สําคัญขอหนึ่งของธุรกิจพนันบอนออนไลนคือ ขาดแคลนลูกคาที่ซื่อสัตยและจงรักภักดี
(brand loyalty) ตอการใชบริการ website พนันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียว ทั้งนี้เพราะตัวเลือกของ
website พนันนั้นมีอยูมากบนโลกอินเทอรเน็ต ดังนั้นผูเลนพนันออนไลนสามารถเปลี่ยน website รับแทงพนันเพื่อเลน
พนันไดตลอดเวลา ในขณะที่บนโลกธุรกิจบอนการพนัน ตัวเลือกของบอนการพนันนั้นมีไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวน
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website รับแทงพนัน ดังนั้นผูเลนพนันเลือกเลนพนันในบอนการพนันใดแลวก็ มักไมคอยเปลี่ยนไปเลนพนันในบอน
พนันอื่น
Mazin และ Biloslavo (2008) ชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะที่แตกตางกันระหวางบอนพนันออนไลนและบอนการ
พนันโดยมีใจความสรุปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะที่แตกตางกันระหวางบอนพนันออนไลนและบอนการพนัน
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ที่มา : Manzin M. and Biloslavo R. (2008)

ประสบการณพนันออนไลนในตางประเทศ:
ปญหาเรื่องการบริหารจัดการเกมพนันออนไลนนั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากความ
คลุมเครือของกฎระเบียบหรือมาตรการที่ใชในการควบคุม สงผลใหผูประกอบการดานธุรกิจพนันสบชองทางในการหา
ผลประโยชน ทางธุ ร กิ จบนความไม ชั ดเจนของกฎหมายที่ ใช ควบคุม ด ว ยการกอตั้งบริ ษัท ให บริก ารรับแทงพนั น
ออนไลน
แนวนโยบายในการบริหารจัดการเกมพนันออนไลนแบงออกไดเปน 2 ขั้วหลักที่แตกตางอยางชัดเจนคือ หนึ่ง
แนวนโยบายที่ไมยอมใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เชนการบริหารจัดการของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัสเซีย กรีซ ปากีสถาน ไทย เปนตน และสอง แนวนโยบายที่ยินยอมใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกตองตาม
กฎหมาย เชนการบริหารจัดการของประเทศอังกฤษ ยิบรอลตาร (Gibraltar) มอลตา (Malta) เปนตน ในขณะที่
แนวนโยบายที่สองหรือแนวนโยบายที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายยังสามารถแบงออกไดอีก
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นกับการบริหารจัดการของรัฐบาลของแตละประเทศเชน การอนุญาตใหบางประเภทเกมพนัน
ออนไลน (สลากลอตเตอรี่ เกมพนันทายผลกีฬา) เปนสิ่งถูกกฎหมายอยาง ประเทศสวีเดน เยอรมนี ฯลฯ การอนุญาตให
ธุรกิจพนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย แตหามใหบริการพนันกับคนในประเทศอยาง ประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ การ
อนุญาตใหการบริการรับแทงพนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย แตสามารถใหบริการไดเฉพาะคนตางชาติที่อาศัยอยูใน
ประเทศนั้นๆอยาง ประเทศฟนแลนด ออสเตรีย ฯลฯ การอนุญาตใหการเลนพนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย แตตอง
ใชบริการพนันกับผูประกอบการธุรกิจพนันออนไลนที่ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆเทานั้น ผูประกอบการธุรกิจพนัน
ออนไลนที่เปนชาวตางชาติจะไมไดรับอนุญาตใหตั้งบริษัทใหบริการพนันออนไลนอยาง ประเทศฝรั่งเศส เดนมารค
ฯลฯ
แนวนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจพนันออนไลนของประเทศตางๆที่เปนแมแบบและเปนที่นิยมในการ
ศึกษาวิจัยในดานการพนันมีดังนี้ (Clarke และ Dempsey, 2001; Rex และ Jackson, 2009; Williams และ Wood, 2007;
Wilson, 2003)
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• สหรัฐอเมริกา
เนื่องจากอเมริกานั้นเปนประเทศใหญที่ประกอบไปดวยหลายมลรัฐ และแตละรัฐก็มีกฎหมายเปนของตัวเอง
แตทั้งนี้จะตองไมขัดกับกฎหมายใหญที่ออกโดยรัฐบาลกลาง โดยทั่วไปแลวการพนันออนไลนถือเปนสิ่งผิดกฎหมายใน
อเมริกา กฎหมายในบางรัฐนั้นเขมงวดอยางมากในการปราบปรามการเลนพนันออนไลน ในขณะที่กฎหมายในบางรัฐดู
จะผอนคลายและไมใครจะใสใจกับเกมพนันประเภทนี้มากนัก แมการเลนพนันออนไลนจะเปนกิจกรรมที่ขัดตอ
กฎหมาย (The 1961Wire Wager Act) ในอเมริกาก็ตาม แตผูที่ไดเงินรางวัลจากการเลนพนันออนไลนกลับตองจายภาษี
เชนเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นในป 1998 ที่ทางการรัฐนิวยอรกเรียกเก็บภาษีกับ 22 บริษัทที่ทําธุรกิจใหบริการรับแทงพนัน
ออนไลน ดวยเหตุนี้อเมริกาจึงเปนประเทศตัวอยางที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความคลุมเครือในการบริหารจัดการการพนัน
ออนไลน
สาเหตุหนึ่งของความคลุมเครือในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลนพนันออนไลนนั้นมาจาก เจตนารมณของ
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อมุงเปาไปที่การควบคุมการเลนพนันผานทางโทรศัพท เพราะในสมัยนั้นยังไมมีการเลนพนันผาน
ทางอินเทอรเน็ต แตทางการในบางมลรัฐไดนํากฎหมายดังกลาวมาประยุกตใชกับการเลนพนันออนไลน เพราะถือวา
เปนการเลนพนันตามสายเชนเดียวกับการแทงพนันผานทางโทรศัพท
จนกระทั่งในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2006 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนันออนไลน (The Federal Unlawful
Internet Gambling Enforcement Act; UIGEA) ถูกประกาศใช โดยมีใจความรวมวา “ผูใดก็ตามที่มีการโอนถายเงินไป
ยัง website รับแทงพนันเพื่อวางเดิมพันทายผลการแขงขัน ผลกีฬา หรือผลของเกมเสี่ยงโชคตางๆ ถือวามีความผิดเพราะ
เปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย และผูใดก็ตามที่ใหบริการรับแทงพนันออนไลน ก็ใหถือวามีความผิดตามกฎหมาย
เชนกัน” หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช ผลปรากฏวา รอยละ 25 ของ website รับแทงพนันออนไลนยกเลิกการ
ใหบริการพนันออนไลนแกนักพนันออนไลนชาวอเมริกัน และอัตราการยกเลิกใหบริการนักพนันออนไลนอเมริกันนี้
ขยับขึ้นเปนรอยละ 50 ในป ค.ศ. 2007 ในขณะที่บริษัทผลิตโปรแกรมพนันออนไลนก็ประกาศหยุดใหบริการนักพนัน
ออนไลนชาวอเมริกันเชนกัน (Williams และ Wood, 2007) อยางไรก็ตามนักพนันออนไลนชาวอเมริกันจํานวนไมนอย
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ยังคงใชบริการพนันออนไลนอยูเชนเดิมโดยหลีกเลี่ยงความผิดที่บัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ดวยการใชจายเงินพนัน
ออนไลนผานทางบริษัททางการเงินที่มิไดถือสัญชาติอเมริกัน และบริษัทรับแทงพนันออนไลนก็มิไดระบุในใบแจงหนี้
วาเปนคาใชจายเพื่อการเลนพนันออนไลน
ความผิดในการใหบริการเกมพนันออนไลนที่บัญญัติในกฎหมายฉบับดังกลาว ไมครอบคลุมถึงการใหบริการ
สลากลอตเตอรี่ออนไลนของแตละรัฐ การใหบริการเกมพนันมาแขงออนไลนของแตละรัฐ และการใหบริการเกมพนัน
ออนไลนทุกประเภทของแตละรัฐที่กฎหมายของรัฐนั้นๆไมไดระบุอยางชัดเจนวา การเลนพนันออนไลนเปนสิ่งผิด
กฎหมาย ดวยความคลุมเครือทางกฎหมายนี้เองสงผลใหอเมริกาถื อเป นประเทศหนึ่ งที่มี website รั บแทงพนั นจด
ทะเบียน domain name มากที่สุดประเทศหนึ่ง โดยในป 2001 มี website พนันที่จดทะเบียน domain name ที่อเมริกาถึง
278 websites ที่เมืองไมอามี่ (Miami-Ft. Lauderdale) ในรัฐฟลอริดา (Florida) มีการจดทะเบียนเยอะสุดถึง 29 websites
รองลงมาคือ ลอสแองเจอริส (Los Angles) ในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) มี 28 websites กรณีของรัฐแคลิฟอรเนีย
ทางการไดอนุญาตใหมีการบริการรับแทงพนันแขงมาออนไลนไดถูกตองตามกฎหมาย รวมไปถึงสามารถใหบริการเกม
พนันออนไลนกับนักพนันออนไลนชาวอเมริกันที่อาศัยอยูในรัฐที่ไมมีกฎหมายระบุชัดเจนวาการเลนพนันออนไลนเปน
สิ่งผิดกฎหมาย โดยในป ค.ศ. 2007 ยังคงมี 28 websites ที่เปดให บริการรับแทงพนัน อยางไรก็ต าม website ที่เป ด
ใหบริการรับแทงพนันเหลานี้มักจะใช server ในประเทศที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายอยาง
กลุมประเทศ offshore
• แคนาดา
แคนาดาเปนอีกหนึ่งประเทศที่ไมมีกฎหมายที่ชัดเจนรองรับวา ธุรกิจใหบริการพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูก
กฎหมาย แตในขณะเดียวกันก็ไมมีกฎหมายที่ระบุอยางชัดเจนวา การเลนพนันออนไลนเปนสิ่งผิดกฎหมาย โดยรัฐบาล
ของแตละทองถิ่นมีอํานาจในการออกกฎระเบียบควบคุมและบริหารจัดการธุรกิจพนันออนไลนในทองถิ่นของตน
สงผลใหมีถึง 263 websites พนันที่จดทะเบียน domain name ในประเทศแคนาดาในป ค.ศ. 2001 โดยเมือง Montreal ใน
Quebec มีการรับจดทะเบียน website พนันมากที่สุดถึง 108 websites และในป ค.ศ. 2007 ประเทศแคนาดามี website
พนันถึง 374 websites ซึ่งสวนใหญจดทะเบียนที่เมือง Khanawake ในรัฐ Quebec ทั้งนี้เปนเพราะคาธรรมเนียมในการ
รับจดทะเบียน website ที่เมืองนี้มีอัตราที่ต่ํา ประกอบกับความจุและความเร็วในการรับสงขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีอัตรา
คอนขางสูง แมรัฐบาลของรัฐ Quebec จะระบุวา website พนันที่จดทะเบียนที่เมือง Khanawake นั้นไมถูกตองตาม
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กฎหมายและไมสามารถใหบริการการพนันออนไลนได โดยมีการสอบสวนทั้งจากเจาหนาที่ตํารวจ ทางการทองถิ่น
และรัฐบาลกลางก็ตาม แตก็ยังไมมีผูใหบริการ website พนันเหลานั้นถูกจับกุมแตอยางใด
อาจกลาวไดวา website พนันทั้งหลายที่จดทะเบียนในแคนดาจะมีลักษณะเชนเดียวกับ website พนันที่จด
ทะเบียนในอเมริกา คือ อาศัย server ในประเทศที่ถือวาการเลนพนันออนไลนนั้นไมเปนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชนกลุม
ประเทศ offshore และกลุมประทศ Caribbean
• สหราชอาณาจักร
อังกฤษถือเปนประเทศหนึ่งที่มีความชัดเจนมากในเรื่องของการบริหารจัดการการพนันออนไลน หลังจากที่
รัฐบาลอังกฤษไดใหความเห็นชอบผานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนัน (The Gambling Act of 2005) แลว กลาวไดวา
ธุรกิจใหบริการการพนันแทบทุกประเภทเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย อังกฤษจัดเปนประเทศแรกในทวีปยุโรปที่อนุญาตให
การพนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย ยิ่งกวานั้นรัฐบาลอังกฤษไมเพียงแตทําใหธุรกิจพนันเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
เทานั้น หากแตยังเชิญชวนใหอีกหลายประเทศจัดทํานโยบายเรื่องการพนันใหสอดคลองกับของประเทศอังกฤษ เพือ่ การ
รวมมือในดานการลงทุนรวมกันในอนาคต รัฐบาลอังกฤษมีความเชื่อวา การทําใหการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมายนั้น จะ
สามารถควบคุมปญหาการเลนพนัน รวมไปถึงปญหาตางๆที่อาจเกิดจากปญหาการติดการพนันได อยางไรก็ตามอัตรา
ภาษี ที่ สูง ถึงร อ ยละ 15 ถื อเป นหนึ่ งอุ ป สรรคที่ ล ดแรงจู งใจผู ประกอบการในการตั้งบริษั ทเพื่อ ให บ ริ ก ารเกมพนั น
ออนไลนในประเทศอังกฤษ
• ฝรั่งเศส เยอรมนี และสวีเดน
ตลาดธุรกิจพนันออนไลนขอประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยรมนี และประเทศสวีเดนถือไดวาเปนตลาดผูกขาด
กลาวคือ มีผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตเพื่อใหบริการเกมพนันออนไลนอยางถูกตองตามกฎหมายเพียงรายเดียวใน
แตละชนิดเกมพนัน และผูประกอบการที่จะสามารถไดรับใบอนุญาตจะตองถือสัญชาติของประเทศนั้นๆดวย
• เนเธอแลนดและออสเตรีย
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กฎหมายของทั้งสองประเทศถือวาธุรกิจใหบริการพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย หากแตตองใหบริการ
พนันเฉพาะชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศเทานั้น ประชากรที่ถือสัญชาติของทั้งสองประเทศไมมีสิทธิที่ถูกตองตาม
กฎหมายในการเลนพนันออนไลน

• ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียถือเปนอีกหนึ่งประเทศที่มีการบริหารจัดการการพนันออนไลนที่คอนขางชัดเจน กลาวคือ รัฐบาล
ออสเตรเลียอนุญาตใหธุรกิจการใหบริการพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย แตทั้งนี้ยังตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐบาลของรัฐนั้นๆดวย ผูประกอบการสามารถประกอบธุรกิจพนันออนไลนไดอยางเสรีเฉกเชนผูประกอบการธุรกิจอืน่
ทั่วไป และสามารถใหบริการพนันไดกับทั้งชาวออสเตรเลียนและชาวตางชาติที่อาศัยในออสเตรเลีย แตสําหรับเกมพนัน
บอนออนไลนนั้น การใหบริการรับแทงพนันบอนออนไลนจะสามารถใหบริการไดเฉพาะนอกอาณาจักรออสเตรเลีย
เทานั้น แตละ website เกมพนันบอนออนไลนที่ผลิตขึ้นในประเทศออสเตรเลียจะถูก block เพื่อไมใหคนที่อาศัยอยูใน
ออสเตรเลียสามารถเขาไปใชบริการการพนันได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลที่อาศัยอยูในออสเตรเลียจะไมสามารถเขาสู
website เกมพนันบอนออนไลนเพื่อเลนพนันได แมวาบริษัทที่ใหบริการ website เกมพนันบอนออนไลนจะตั้งอยูใน
ประเทศออสเตรเลียก็ตาม
• ฮองกง
รัฐบาลฮองกงไมอนุญาตใหผูที่อาศัยอยูในฮองกงใชบริการเกมพนันออนไลนจากผูใหบริการพนันที่อยูนอก
อาณาจักรฮองกงได โดยบริษัท Hong Kong Jockey Club ถือเปนผูใหบริการพนันออนไลนรายเดียวที่มีสิทธิถูกตองตาม
กฎหมายในการใหบริการพนัน ซึ่งใหบริการเกมพนันออนไลนดวยกัน 3 ประเภทคือ สลากลอตเตอรี่ออนไลน เกมพนัน
ทายผลฟุตบอลออนไลน และเกมพนันมาแขงออนไลน
• บราซิล
รัฐบาลบราซิลอนุญาตใหการเลนพนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมายเฉพาะ สลากลอตเตอรี่ออนไลนและบิงโก
ออนไลน
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• แอนติกา (Antigua)
ถือเปนประเทศอันดับตนๆของโลกที่อนุญาตใหธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย และมี
ผูประกอบการธุรกิจพนันไปลงทุนจดทะเบียน website รับแทงพนันที่ประเทศนี้จํานวนไมนอย ทั้งนี้เพราะแอนติกาเปน
ประเทศที่มีชื่อเสียงทางดานสาธารณูประโภคทางการสื่อสาร ยิ่งกวานั้นแอนติกายังเปนประเทศทีม่ รี ะบบการจัดเก็บภาษี
แบบพิเศษ (tax haven) และมีธุรกิจบริการทางการเงินแบบเสรี (offshore banking) สงผลใหในป 2001 มี website รับ
แทงพนันที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 110 websites แอนติกาถือเปนแหลง server สําคัญของ website รับแทงพนันที่ใหบริการ
พนันในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
• เซนตคิตสและเนวิส (St Kitts and Nevis)
ธุรกิจพนันออนไลนถือเปนธุรกิจถูกกฎหมายในประเทศนี้ โดยผูประกอบการจะตองมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการซึ่งจะเสียคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตเพียงครั้งแรกครั้งเดียว แตจะตองชําระภาษีพนันเปนประจําทุกป รอย
ละ 50 ของ website รับแทงพนั นที่ จดทะเบียนในประเทศนี้เปนของบริ ษัทเอกชนแห งหนึ่ งที่ ใหบริ ก ารบอนพนั น
ออนไลนและเกมพนันทายผลกีฬา และยังมีสาขาตั้งอยูที่ฮองกงและกรุงลอนดอน เซนตคิตสและเนวิสปนแหลง server
ของ website รับแทงพนันที่ใหบริการพนันในหลายประเทศ เชน ญี่ปุน เยอรมนี ฝรั่งเศส เปนตน

สถานการณเกมพนันออนไลนในประเทศไทย:
คนไทยรูจักเกมพนันออนไลนมาไมต่ํากวา 10 ป หากแตจํากัดอยูในวงแคบเพียงคนไมกี่กลุม แตปจจุบันดู
เหมือนวาเกมพนันออนไลนจะมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย และกระแสความนิยมก็ดูจะเติบโตอยางรวดเร็วเฉกเชน
กระแสความนิยมในเกมพนันออนไลนในตางประเทศ
ในสวนนี้จะกลาวถึงสาเหตุที่ในอดีตการเลนพนันออนไลนจึงไมเปนที่นิยมในกลุมนักเลนพนันชาวไทย รวม
ไปถึงการปรับตัวของผูใหบริการการพนันออนไลนในประเทศไทย จนเปนเหตุใหความนิยมตอการเลนพนันออนไลน
เติบโตอยางตอเนื่องในสังคมไทย โครงสรางและรูปแบบของเกมพนันออนไลนที่เปนที่นิยมของนักพนันออนไลนชาว
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ไทยจะถูกนําเสนออยูในสวนนี้เชนกัน ขอมูลที่ถูกใชเพื่อการวิเคราะหและนําเสนอสวนใหญมาจากการคนควาและการ
สัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับเกมพนันออนไลน
สาเหตุที่ในอดีตเกมพนันออนไลนยังไมเปนที่นิยมมากนักในหมูนักเลนพนันชาวไทย ประกอบไปดวย 3
สาเหตุหลักคือ

1. ความไมคุนเคย
คนไทยยังไมคุนชินกับการใชจายผานทางอินเทอรเน็ตไมวาจะเปนการซื้อสินคาหรือบริการทั่วไปซึ่งรวมไปถึง
การเลนพนันดวย ทั้งนี้เพราะคนไทยสวนใหญกลัวถูกหลอก เกรงวาถาใหรายละเอียดบัตรเครดิตไปแลว จะถูกนําไปใช
ซื้อสินคาหรือบริการตางๆที่เจาของบัตรตัวจริงมิอาจทราบได และยากตอการตรวจสอบเพื่อหาผูกระทําผิดมารับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น ในมุมมองของคนเลนพนันเองก็เชนกัน เกรงวาจะถูกฉอโกงเงิน เกรงวาถาไดพนันแลวจะ
ไมไดเงินจริง หรือถาไดก็ไดไมครบตามจํานวนที่ระบุบน website รับแทงพนัน
2. ปญหาเรื่องภาษา
ภาษาที่ใชบน website พนันสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ มีเพียงไมกี่ website พนันที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทย
ทําใหเปนอุปสรรคอยางมากตอผูเลนพนันที่ไมชํานาญดานภาษาอังกฤษในการทําความเขาใจกฎระเบียบตางๆ รวมไป
ถึงวิธีการเลน สงผลใหผูเลนพนันชาวไทยที่ไมมั่นใจในการเลนพนันออนไลนเปนทุนเดิมอยูแลว ยิ่งไมกลาวางเงินเดิม
พันในเกมพนันออนไลนในทุกประเภทเพราะความไมเขาใจทั้งกฎระเบียบวิธกี าร และการรับจายเงินพนัน
3. มีเกมพนันรูปแบบอื่นใหเลือกเลน
ในอดีตที่ผานมาอาจกลาวไดวาสังคมไทยนั้นเฟองฟูไปดวยหลากหลายประเภทเกมพนันที่ผิดกฎหมายไมวาจะ
เปนหวยใตดิน พนันฟุตบอล และบอนการพนัน ดังนั้นผูใดที่นิยมเลนการพนันก็สามารถกระทําไดไมยากนักแมจะเปน
กิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายก็ตาม การเฟองฟูของเกมพนันเหลานี้ทําใหผูเลนพนันชาวไทยไมใหความสนใจตอการเลน
พนันออนไลน หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ธุรกิจเกมพนันออนไลนแทบไมมีพื้นที่ยืนในสังคมไทยในอดีตที่ผานมา
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บริษัทรับแทงพนันออนไลนในตางประเทศรับรูปญหาเหลานี้เปนอยางดี ยิ่งกวานั้นยังรับรูดวยวาตลาดพนันใน
ประเทศไทยถือเปนอีกหนึ่งตลาดพนันที่นาลงทุน ดังนั้นหากสามารถทําความเขาใจและสรางความเชื่อมั่นใหนักพนัน
ชาวไทยตอการเลนพนันออนไลนไดแลว มีความเปนไปไดอยางมากที่บริษทรับแทงพนันออนไลนที่มาลงทุน จะไดรับ
ผลตอบแทนในอัตราที่คุมคาอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเกมพนันที่กฎหมายไทยอนุญาตใหเลนไดนั้นไมเปนที่นิยมในหมู
นักเลนพนันชาวไทยมากนัก แตเกมพนันที่เปนที่นิยมของนักพนันชาวไทยลวนแตเปนเกมพนันที่ขัดตอกฎหมายไทย
แทบทั้งสิ้นเชน การพนันฟุตบอล เกมไพบัคคารา ฯลฯ จึงกลาวไดวาเกมพนันออนไลนถือเปนคําตอบที่ตอบโจทยขอนี้
ไดที่สุด เพราะเกมพนันออนไลนคือ ศูนยรวมเกมพนันที่ผิดกฎหมายของไทยแตเปนที่นิยมของนักเลนพนันชาวไทย
ยิ่งกวานั้นยังปลอดภัยกวาเพราะยากตอการถูกจับกุม ขอมูลเหลานี้ถูกพิสูจนดวยเหตุการณเมื่อครั้งที่มีบริษัทใหบริการ
พนันออนไลนร ายใหญของประเทศอังกฤษ ยอมลงทุนเปนผูสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทย โดยมีการโฆษณา
website พนันของบริษัทนั้นบนเสื้อนักฟุตบอลไทย เมื่อครั้งลงแขงฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับทีมดังระดับโลกอยางทีม
บารเซโลนา (Barcelona) ของประเทศสเปน ผลปรากฎวาหลังจากนั้นมีการเปดรับแทงพนันทายผลการแขงขันฟุตบอล
ของไทยในบางคูแขงขัน ผานทาง website พนันของบริษัทรับแทงพนันออนไลนแหงนี้อยูระยะเวลาหนึ่ง จะเห็นไดวานี่
คือหนึ่งในหลายกลยุทธในการเจาะตลาดเพื่อสรางฐานลูกคาพนันชาวไทย ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวางนักลงทุน
ดานธุรกิจพนันชาวไทยและชาวตางชาติ
“จําไดแมนวาตอนนั้นมันเปนความรวมมือกันของ 3 ฝายคือ รานรับแทงพนันของอังกฤษ สถานีโทรทัศนของ
ไทยชองหนึ่ง และหนังสือพิมพไทยฉบับหนึ่ง ไปเชิญทีมบารเซโลนามาแขงกับทีมชาติเรา แลวก็ใหบริษัทรับแทงพนัน
นั้นแหละเปนสปอนเซอร (sponsor) แปะกลางหนาอกหราเลย...
...มันไมผดิ กฎหมายนะเพราะไมไดบอกหรือพูดอะไรเลยวาเปน website รับแทงพนัน” (สวนหนึง่ ของบท
สัมภาษณ พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ ยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ วันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.)
ความเชื่อมั่นที่บริษัทผูใหบริการการพนันออนไลนจะตองสรางใหกับลูกคานักพนันแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ
1. ความเชื่อมั่นวาบริษัทรับแทงพนันออนไลนนั้นมีอยูจริงและผูเลนจะไดรับเงินพนันจริงหากผูเลนไดพนันและ
2. ความเชื่อมั่นในกระบวนการการออกผลพนัน (เฉพาะเกมพนันตามแบบบอนคาสิโน)
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ในการสรางความเชื่อมั่นนั้น บริษัทรับแทงพนันออนไลนจะมีกลวิธีที่หลากหลาย เชน การโฆษณาบนหนา
website พนันถึงระบบความปลอดภัยที่บริษัทใชเพื่อปองกันการลักลอบนําขอมูลบัตรเครดิตของลูกคาไปใชรวมไปถึง
ความปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลเดิมพันของลูกคาแตละราย หลังจากที่ไดแทงพนันกับทางบริษัทเปนที่
เรียบรอยแลว การโฆษณาที่เกี่ยวกับการโอนเงินรางวัลไปใหผูที่ไดพนันในระยะเวลาอันสั้น การแจงเบอรโทรศัพทของ
บริษัทที่สามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมงและสวนใหญจะเปนเบอรโทรศัพทที่ผูโทรออกไมตองเสียคาบริการใดๆ
นอกจากนี้ยังมีบางบริษัทรับแทงพนันออนไลนของตางประเทศมาเปดสาขาในประเทศไทย โดยบริษัทสาขาเหลานี้จะมี
หนาที่เพียงรับเรื่องราวและแกไขปญหาใหกับลูกคาที่ประสบปญหาในการเลนพนันเทานั้น จะไมมีหนาที่บอกรับ
สมาชิก กลาวอีกนัยหนึ่งการตั้งบริษัทสาขาในประเทศไทยก็เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาพนันวา บริษัทรับแทง
พนันออนไลนแหงนี้มีอยูจริง และ website ที่ใหบริการการพนันของบริษัทนั้นเชื่อถือได
ในสวนของปญหาเรื่องภาษาที่ใชใน website นั้น ทางบริษัทเจาของ website การพนันก็แกไขดวยการเพิ่มภาษา
อื่นๆเขาไปในการอธิบายกฎระเบียบตางๆในการแทงพนัน ภาษาที่เพิ่มเขาไปสวนมากเปนภาษาของกลุมประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน ไทย ทั้งนี้เพราะตลาดนักพนันเอเชียถือเปนตลาดพนันขนาดใหญที่บริษัทรับแทงพนัน
ออนไลนทั้งหลายใหความสนใจ
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการคนควาพบวา ผูใหบริการรับแทงพนันออนไลนหรือเจามือในประเทศไทย
แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมเจามือที่เปนนายหนาให website พนันของตางประเทศ
สถานะภาพของเจามือพนันออนไลนไทยที่อยูในกลุมนี้เสมือนเปนผูรวมทุนหรือเปนตัวแทนจําหนาย website
พนันของตางประเทศในประเทศไทย เจามือคนไทยจะไดรับชื่อ (username) และรหัสผาน (password) จากบริษัทรับ
แทงพนันออนไลนของตางประเทศเพื่อนําไปใชเลนพนันกับ website รับแทงพนันของบริษัท username และ password
เปรียบเสมือนเปนกุญแจเพื่อใชเปดประตูเขาสูโลกเกมพนันออนไลน เมื่อเจามือคนไทยไดรับ username และ password
แลว ก็จะนําไปกระจายตอใหกับนักเลนพนันออนไลนในประเทศไทยเพื่อใชเลนพนันผาน website รับแทงพนันของ
ตางประเทศโดยตรง ผลตอบแทนที่เจามือคนไทยจะไดรับจากเจาของ website
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พนันตางชาติคือ คาคอมมิชชัน

(commission) โดยคํานวณจากรอยละของเงินพนันที่ลูกคาพนันออนไลนของตนวางเดิมพนันในแตละครั้ง อัตราคา
คอมมิชชั่นขึ้นกับการตกลงระหวางเจาของ website พนันชาวตางชาติและเจามือคนไทย
ที่กลาวไวขางตนวาเจามือรับแทงพนันออนไลนของไทยที่มีสถานะภาพเสมือนผูรวมทุนเพราะวา มีเจามือไทย
บางรายที่รวมทุนกับเจาของ website พนันตางประเทศ โดยเจามือรายนั้นๆไดรับสิทธิเพียงผูเดียวในการใหบริการ
website พนัน website นี้ในประเทศไทย ในกรณีนี้ผลตอบแทนของเจามือชาวไทยคือ อัตราสวนแบงรายไดที่เกิดจาก
การใหบริการ website พนัน website นี้ในไทย สวนมากแลวเจามือชาวไทยที่ถูกจัดอยูในกลุมนี้คือเจามือที่ใหบริการ
บอนพนันออนไลน

2. กลุมเจามือที่เปนลูกคาของ website พนันของตางประเทศ
สถานะภาพของเจามือรับแทงพนันออนไลนชาวไทยที่อยูในกลุมนี้คือ ลูกคาพนันของ website รับแทงพนัน
ของตางประเทศ เจามือไทยจะไดรับเครดิต (credit) หรือวงเงินพนันที่สามารถวางเดิมพันได พรอมกับ username และ
password จากเจาของ website พนันตางชาติ โดยมากแลว เจามือไทยในกลุมนี้จะสราง website ของตนเองขึ้นมาแลว
นําไปแจกจายเพื่อบอกรับสมาชิกใหกับนักพนันออนไลนในประเทศไทย website ที่สรางขึ้นมาใหมนั้นเปรียบเสมือน
เปน website ลูกของ website รับแทงพนันของตางชาติ
การที่เจามือไทยตองสราง website ลูกขึ้นมานั้นเปนเพราะวา website รับแทงพนันตางประเทศจะใหเครดิตและ
รับแทงพนันเฉพาะลูกคารายใหญที่วางเงินเดิมพันตอครั้งเปนจํานวนมากๆ ดังนั้นเจามือชาวไทยจึงตองสราง website
ลูกขึ้นมาเพื่อเปนชองทางในการกระจายเครดิตที่ไดรับมาจาก website พนันตางชาติใหกับนักพนันออนไลนในไทยได
เลนพนัน กลาวอีกนัยหนึ่ง เสมือนวาเจามือไทยคือ คนรวบรวมเงินพนันที่มาจากนักพนันออนไลนในไทยเพื่อไปวาง
เดิมพันกับ website พนันของตางประเทศ
website ลูกอาจมี domain name ที่ตางกัน แตแทจริงแลวก็จะเชื่อมตอไปยัง website พนันใหญที่เปนของ
ตางประเทศ website เดียวกัน
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ผลตอบแทนที่เจามือไทยในกลุมนี้จะไดรับจากเจาของ website พนันตางประเทศก็คือคาคอมมิชชั่น ซึ่งไม
แตกตางจากเจามือไทยกลุมแรก โดยมากแลวเจามือไทยที่ถูกจัดอยูในกลุมนี้จะใหบริการเกมพนันฟุตบอลออนไลน
มี 3 ประเด็นที่แตกตางกันเกิดขึ้นจากการแบงกลุมผูใหบริการพนันออนไลนในไทยออกเปน 2 กลุมขางตนคือ
1. ผูเลนพนันออนไลนในไทยที่ใชบริการการพนันกับเจามือไทยกลุมแรก เสมือนเปนการเลนพนันโดยตรงกับ
website รับแทงพนันของตางประเทศ ซึ่งผิดกับผูเลนพนันออนไลนที่ใชบริการพนันกับเจามือไทยกลุมที่สอง ที่ไมได
เลนพนันโดยตรงกับ website พนันตางชาติกลาวคือ ตองวางเดิมพันผานทางเจามือในประเทศไทยเสียกอน
2. เนื่องจากเจามือไทยที่ถูกจัดอยูในกลุมหลังไดรับเครดิตหรือวงเงินพนันที่สามารถแทงพนันไดมาจากเจาของ
website พนันตางประเทศ จึงเสมือนวาวงเงินพนันของนักเลนพนันออนไลนในประเทศไทยนั้นถูกจํากัดดวยวงเงิน
จํานวนหนึ่ง ในขณะที่การเลนพนันกับเจามือไทยในกลุมแรกที่เสมือนเลนพนันโดยตรงกับ website พนันตางประเทศ
นั้นไมถูกจํากัดวงเงิน อยางไรก็ตามวงเงินพนันที่ถูกจํากัดนี้ทางเจามือในไทยสามารถขอขยายวงเงินพนันกับทางเจาของ
website รับแทงพนันไดตลอดเวลา และทางเจาของ website พนันยอมยินดีเปนอยางยิ่งเพราะนั่นหมายความวา ปริมาณ
เงินที่วางเดิมพันนั้นเพิ่มสูงขึ้นจึงตองมีการรองขอขยายวงเงิน
3. ผูเลนพนันออนไลนในไทยที่ใชบริการพนันออนไลนกับเจามือในไทยกลุมแรก จะตองชําระหนี้พนันทันที
ในกรณีที่ผูเลนเสียพนัน ซึ่งตางจากผูเลนพนันออนไลนบางรายที่ใชบริการกับเจามือในไทยกลุมหลัง ที่ไมตองชําระหนี้
พนันทันทีในกรณีที่เสียพนัน โดยอาจทําการตกลงกับเจามือรับแทงพนันในไทยวาจะชําระหนี้พนันทุกๆ 3 วัน หรือ
สัปดาหละครั้ง โดยที่เจามือรับแทงพนันในไทยเองก็ไดรับเครดิตจากเจาของ website พนันตางชาติมาอีกตอหนึ่ง
อาจกลาวไดวากระแสความนิยมตอการเลนพนันออนไลนในหมู นักพนันชาวไทยนั้นปรับตัวสู งขึ้นอยา ง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยเกมพนันออนไลนที่เปนที่นิยมของผูเลนพนันออนไลนในประเทศไทยมีดวยกัน 3 ประเภท
หนึ่ง เกมพนันฟุตบอลออนไลน สอง เกมพนันบอนออนไลน และสาม เกมพนันมาแขงออนไลน

 เกมพนันฟุตบอลออนไลน
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เกมพนันออนไลนประเภทนี้ถือเปนเกมพนันทางอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมสูงสุดในบรรดาเกมพนัน
ออนไลนในยุคปจจุบัน ทั้งนี้เพราะการเลนพนันฟุตบอลถือเปนกิจกรรมพนันที่เติบโตและไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง
ในสั ง คมไทยในช ว งไม ต่ํา กว า 10 ป ที่ ผ า นมา โครงสร า งของเกมพนั น ฟุ ต บอลออนไลน นั้ น แทบไม แ ตกต า งจาก
โครงสรางของโตะรับแทงพนันฟุตบอลหรือโตะพนันบอลนั่นเอง กลาวไดวาเกมพนันฟุตบอลออนไลนก็เปรียบเสมือน
การจําลองโครงสรางและรูปแบบการเลนพนันบอลที่แทงพนันผานโตะรับแทงพนันบอลใหมาอยูในโลกออนไลน
องคประกอบสําคัญของเกมพนันฟุตบอลออนไลนประกอบไปดวย 2 ฝายคือ ฝายผูใหบริการพนันฟุตบอลหรือ
เจามือรับแทงพนันบอล และฝายผูใชบริการพนันฟุตบอลหรือผูเลนพนัน
• เจามือรับแทงพนันบอลออนไลน
เจามือหรือผูใหบริการพนันบอลออนไลนแบงออกเปน 3 ระดับหลักๆ คือ เจามือระดับใหญ เจามือระดับกลาง
และเจามือรายยอย เกณฑที่ใชในการแบงคือ ปริมาณเงินที่เจามือสามารถรับแทงพนัน แนนอนที่สุดวา เจามือระดับใหญ
ยอมมีปริมาณเงินที่สามารถรับวางเดิมพันไดสูงสุด รองลงมาคือเจามือระดับกลาง และเจามือรายยอย ตามลําดับ จาก
การศึกษาพบวา เจามือรายใหญในประเทศไทยหรือวงการรับแทงพนันฟุตบอลออนไลนเรียกวา “ระดับมาสเตอรเอ
(master A)” มีอยูประมาณ 4 ราย โดยรายใหญที่สุดในปจจุบันเปนคนเชื้อสายมาเลเซีย ที่ทําธุรกิจทั้งรับแทงพนัน
ฟุตบอลออนไลนและเปดรานอาหารซึ่งตั้งอยูถนนสุขุมวิท ในเขตกรุงเทพมหานคร แผนภาพที่ 1 แสดงถึงโครงสรางผู
ใหบริการหรือเจามือรับแทงพนันฟุตบอลออนไลนในประเทศไทย
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แผนภาพที่ 1: โครงสรางผูใหบริการบอลออนไลนในประเทศไทย

Website พนันฟุตบอลของตางประเทศ

ไทย
(เจามือระดับใหญ)

ประเทศอื่นๆ เชน จีน
มาเลเซีย สิงคโปร
อินโดนีเซีย เปนตน
ระดับกลาง

เจามือ
ระดับกลาง

คอนใหญ

ตองมีลกู คาที่เปนเจามือระดับกลางคอนเล็กอยางนอย 20
คน

ระดับกลาง
คอนเล็ก53

ตองมีลกู คาที่เปนเจามือรายยอยอยางนอย 50 คน
มี website เปน

เจามือราย
ยอย

ของตัวเอง
ไมมี website
เปนของตัวเอง

คนเดินโพยบอล

คนแจกจาย username
และ password

จากแผนภาพสามารถอธิบายไดวา เจามือรายใหญของไทยจะตองสมัครเปนสมาชิกของ website รับแทงพนัน
ฟุตบอลของตางประเทศเสียกอน แตก็มีเจามือรายใหญของไทยบางรายไดรวมลงทุนกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียและชาว
ไตหวันสราง website รับแทงพนันฟุตบอลขึ้นเอง โดยอาศัย server ในประเทศมาเลเซีย website รับแทงพนันฟุตบอล
ของตางประเทศมีหลาย website ใหเจามือรายใหญของไทยสามารถเลือกเพื่อขอเปดเปนสมาชิก แต website ที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดคือ website ที่มีชื่อวา “sbobet” และ website นี้เองไดถูกแตกยอยเปน website ลูกในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก เมื่อเจามือรายใหญของไทยไดเปนสมาชิกของ website รับแทงพนันของตางประเทศ ก็จะไดรับเครดิตหรือ
วงเงินที่สามารถแทงพนันได รวมถึง username และ password จากนั้นเจามือรายใหญจะสราง website ลูกและกระจาย
website พรอมเครดิตไปใหเจามือระดับกลางที่อยูในเครือขายของตน เครดิตที่เจามือรายใหญไทยไดรับจากเจาของ
website พนันตางประเทศจะมากหรือนอยขึ้นกับความสัมพันธและขอตกลงระหวางบุคคลทั้งสอง เชนเดียวกับเครดิตที่
เจามือรายใหญไทยใหกับเจามือระดับกลางจะมากหรือนอยขึ้นกับความสัมพันธและขอตกลงของบุคคลทั้งสอง
ในสวนของเจามือระดับกลางจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่ง เปนเจามือระดับกลางคอนใหญ และกลุม
สอง เปนเจามือระดับกลางคอนเล็ก การที่เจามือในระดับกลางคอนเล็กจะขยับสถานะภาพตนใหเปนเจามือระดับกลาง
คอนใหญได ก็ตอเมื่อมีลูกคาในเครือขายที่เปนเจามือรับแทงพนันบอลออนไลนในระดับกลางคอนเล็กไมต่ํากวา 20
คน จากการสัมภาษณ พ.ต.ต. ณัทกฤช พรหมจันทร สารวัตรกองกํากับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2554 ซึ่งสารวัตรทานนี้เปดเผยวา “ระดับ
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มาสเตอรบี (master B)” มีอยูประมาณ 10 คนในปจจุบัน ในขณะที่รายไดของเจามือระดับกลางคอนเล็กหรือ “มาสเตอร
ซี (master C)” ในภาษาวงการรับแทงพนันฟุตบอลออนไลน นาจะอยูที่ประมาณ 80 ลานบาทตอเดือนตอคนโดยเฉลี่ย
ซึ่งจํานวนของเจามือในระดับ master C นั่นมีคอนขางมากยากตอการประเมิน หนาที่ของเจามือในระดับกลางก็จะทํา
หนาที่คลายเจามือในระดับใหญคือ สราง website ลูกพรอม username และ password เพื่อทําการกระจายตอไปยังเจามือ
รายยอยที่อยูในเครือขายของตน
ในระดับเจามือรายยอยหรือภาษาในวงการรับแทงพนันบอลออนไลนเรียกวา “เอเยนต (agent)” สามารถถูกแบง
ออกเปน 2 กลุมเชนเดียวกับเจามือระดับกลางกลาวคือ กลุมแรก เปนกลุมที่มี website ลูกเปนของตนเอง และกลุมสอง
เปนกลุมที่ไมมี website ลูกเปนของตนเอง โดยสวนมากแลวเจามือรายยอยหนึ่งรายหรือในหนึ่งเอเยนตจะมีลูกนองหรือ
พนักงานที่ถูกวาจางมาชวยบริหารจัดการ ซึ่งแบงออกเปน 2 ฝายคือ หนึ่ง ฝายเก็บผลที่วางเดิมพัน หรือเรียกวา “คนเดิน
โพยบอล” และ สอง ฝายแจกจาย username และ password ซึ่งทําหนาที่คลายคอลเซ็นเตอร (call centre) ของ
บริษัทเอกชนทั่วไป
การที่เจามือรายยอยจะตองแบงพนักงานที่วาจางมาชวยบริหารจัดการออกเปน 2 ฝาย ก็เพื่อใหบริการการพนัน
ทั่วถึงทุกกลุมนักพนันที่นิยมเลนการพนันฟุตบอล ทั้งนี้เพราะผูเลนพนันฟุตบอลจํานวนหนึ่งนิยมที่จะแทงพนันใน
ระหวางที่การแขงขันจริงดําเนินอยู ซึ่งตองการวางเดิมพันผาน website รับแทงพนันดวยตนเอง ผูเลนกลุมนี้จึงตองการ
username และ password เพื่อเขาสู website รับแทงพนันฟุตบอลที่ตนเองเปนสมาชิก ในขณะที่ผูเลนพนันฟุตบอลอีก
จํานวนหนึ่งตองการวางเงินเดิมพันครั้งเดียวกอนการแขงขันจะเริ่ม และผูเลนพนันกลุมนี้อาจไมสะดวกในการเลนพนัน
ผานทางออนไลน อาจกลาวไดวาผูเลนพนันบอลกลุมนี้ก็คือผูเลนพนันกลุมเดียวกันกับผูเลนพนันบอลที่แทงพนันผาน
โตะรับแทงพนันบอลนั่นเอง ฉะนั้นเจามือรายยอยที่ตองการบริการลูกคากลุมนี้ จําตองวาจางคนเก็บโพยบอลเพื่อคอย
บริการเก็บผลที่ผูเลนกลุมนี้วางเดิมพัน มาบันทึกและแทงพนันผาน website รับแทงพนันฟุตบอลของเจามือรายยอยเอง
หนาที่หลักของเจามือรายยอยที่มี website ลูกเปนของตนเองก็จะคลายคลึงกับเจามือในระดับที่สูงกวาคือ
แจกจาย website พนันฟุตบอลพรอม username และ password ไปใหกับลูกคาพนันที่สนใจในการเลนพนันฟุตบอล
ออนไลน พรอมทั้งเก็บโพยพนันบอลจากลูกคาที่ไมประสงคจะแทงพนันบอลผานทางออนไลนดวยตนเอง เพื่อมาแทง
พนันผาน website พนันบอลของตน ในขณะที่หนาที่หลักของเจามือรายยอยที่ไมมี website เปนของตนเองก็คือ การ
แจกจาย username และ password ใหกับลูกคาพนันฟุตบอลที่ตองการเลนพนันบอลออนไลนไดแทงพนันผาน website
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ของเจามือระดับกลางคอนเล็กที่ตนสังกัดอยูในเครือขาย รวมไปถึงการรวบรวมขอมูลเงินที่วางเดิมพันจากลูกคาที่ไม
เลนพนันบอลผานออนไลน เพื่อนํามาแทงผาน website ของเจามือระดับกลางคอนเล็กที่อยูในเครือขายเดียวกัน
จากการเปดเผยของสารวัตรกองกํากับ 3 บก.ปอท. มีใจความวา เจามือรายยอยหรือในระดับเอเยนตจะพยายาม
ผลักดันใหลูกนองในสังกัดเครือขายของตนขึ้นมาเปนเจามือรายยอยแทนตน เพื่อตนจะไดขยับสถานะจากเจามือรายยอย
เปนเจามือระดับกลางคอนเล็ก (master C) เชนเดียวกับ เจามือระดับกลางคอนเล็กที่พยายามผลักดันใหเจามือรายยอยใน
สังกัดของตนขึ้นมาเปนระดับ master C แทนตน เพราะตนจะไดมีโอกาสขยับสถานะขึ้นไปเปนเจามือระดับกลางคอน
ใหญหรือระดับ master B
โดยสวนใหญเจามือที่อยูในระดับสูงกวาจะไมมองเจามือที่อยูในระดับต่ํากวาในสังกัดเครือขายเดียวกันวาเปน
ลูกนอง แต จะมองว าเปนลู กคาที่ต องคอยสรางมนุษยสั มพั นธ กลาวไดวาโครงสรางของเจามือรับแทงพนัน พนั น
ออนไลนของไทยนั้นคลายคลึงกับหลักการตลาดแบบหลายชั้น (Multi Level Marketing; MLM) ที่ผูผลิตในแตละชั้นจะ
มีสวนรวมในกระบวนการการกระจายสินคาไปสูผูบริโภค โดยผูผลิตในแตละชั้นจะไดผลตอบแทนจากกิจกรรมที่ทํา
นอกจากนี้เจามือรายที่ใหญกวายังใชกลยุทธการสรางลูกคาสัมพันธกับเจามือรายที่เล็กกวา เชน การพาเจามือรายที่เล็กวา
ไปเที่ยวตางประเทศ หรือการจัดแขงกอลฟ แรลลี่ (rally) ฯลฯ เชื่อมสัมพันธในชวงที่การแขงขันฟุตบอลในหลายๆลีก
(league) ปดฤดูกาล ทั้งนี้เพื่อหวังใหเจามือรายที่เล็กวาผลักดันสินคาพนันประเภทอื่นๆ เชน การเลนพนันฟุตบอลทัวร
นาเมนต (tournament) ที่ไมเปนที่นิยมนัก รวมไปถึงเกมพนันบอนออนไลน ออกสูตลาดพนัน เพราะเจามือรายที่เล็กกวา
จะใกลชิดกับลูกคานักเลนพนันมากกวาเจามือรายที่ใหญกวา ทั้งนี้เพื่อใหผูที่สนใจเลนพนันออนไลน ไดมีกิจกรรมเลน
พนันตลอดทั้งป
การที่เจามือรายที่เล็กวาตองการขยับสถานะของตนเพื่อเลื่อนระดับเปนเจามือรายใหญขึ้นนั้นก็เพราะวา เจามือ
รายที่ใหญกวาจะไดอัตราตอรองที่ดีกวา ความหมายของอัตราตอรองที่ดีกวาคือ อัตราตอรองที่ไดรับสวนลดที่มากกวา
เชน เจามือรายใหญในไทยไดรับอัตราตอรองระหวางทีม ก. และทีม ข. ที่ + 0.97 จากเจาของ website รับแทงพนัน
ฟุตบอลจากตางประเทศ นั่นหมายความวาถาฝงเจามือรายใหญในไทยวางเงินเดิมพันในคูแขงขันนี้ที่อัตรา 10 บาท หาก
ไดพนันจะได 9.70 บาท และหากเสียพนันจะเสีย 10 บาท เมื่อเจามือรายใหญในไทยนําอัตราตอรองที่ไดรับ มาปลอย
ใหกับเจามือระดับกลาง ราคาอัตราตอรองอาจอยูที่ + 0.90 นั่นหมายความวา หากทางฝงเจามือในไทยไดพนัน เจามือราย
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ใหญจะไดเงินพนัน 9.70 บาท ดังที่กลาวขางตน ในขณะที่เจามือระดับกลางจะได 0.90 บาท ดังนั้นเจามือรายใหญจะได
กําไร 0.70 บาทตอ 10 บาท ที่วางเงินเดิมพัน
ราคาอั ต ราต อ รองจะลดหลั่ น ลงไปเรื่ อ ยๆตามระดั บ ชั้ น ของระดั บ เจ า มื อ เช น ราคาอั ต ราต อ รองที่ เ จ า มื อ
ระดับกลางแจกจายใหกับเจามือรายยอยคือ + 0.84 และอัตราตอรองที่เจามือรายยอยปลอยตอใหลูกคานักพนันคือ + 0.80
ในกรณีนี้หากฝงไทยไดพนัน เจามือระดับกลางและเจามือรายยอยจะไดกําไร 0.60 บาท และ 0.40 บาท ตามลําดับ
ลักษณะของการแบงระดับชั้นของเจามือรับแทงพนันฟุตบอลออนไลนนั่น คลายกับการแบงระดับชั้นเจามือโตะรับแทง
พนันบอล ในวงการโตะรับแทงพนันฟุตบอลจะแบงระดับเจามือในประเทศเปน 3 ระดับ คือ ใหญ กลาง เล็ก โดยจะ
เรียกกันในวงการพนันบอลวา “โตะ 5 % โตะ 10% และโตะ 20%” ตามลําดับ
กรณีตัวอยางที่ 1 เปนแบบจําลองหนา website ที่เสนอราคาอัตราตอรองของ website รับแทงพนันฟุตบอล
website หนึ่ง ในวันเสารที่ 23 เมษายน 2554 ในที่นี้จะสมมุติวาทีมที่แขงขัน 2 ทีมคือ ทีม A และทีม B

กรณีตัวอยางที่ 1:
(FT)

(FT OU)

A

1.47

B

6.70

1

0.835

2.5 – 3

-0.895

(สวนที่ 1)
O

-0.925

U

0.835

Draw
4.16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(HT)

(HT OU)

A

1.99

B

6.53

0.5

0.995

1

0.905
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(สวนที่ 2)
O

0.825

U

-0.915

Draw
2.25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(FT)

(FT OU)

A

1 – 1.5

-0.865

2.5

(สวนที่ 3)
O

0.825

B
0.805
U
-0.915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(HT)

(HT OU)

A

0 – 0.5

B

0.665

1 – 1.5

-0.755

(สวนที่ 4)
O

-0.755

U

0.665

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากแบบจําลองหนา website ในกรณีตัวอยางที่ 1 สามารถอธิบายไดดังนี้
FT

หมายถึง

Full Time

(ผลการแขงขันเต็มเวลา)

HT

หมายถึง

Half Time

(ผลการแขงขันครึ่งเวลาแรก)

O

หมายถึง

Over (สูงกวา) และ U หมายถึง Under (ต่ํากวา)

ในคอลัมนที่ 2 ของสวนที่ 1 ตัวเลขเหลานี้คือ ราคาอัตราตอรองที่ผูเลนจะไดหากผูเลนไดพนัน
1.47

หมายถึง

ผูเลนจะไดพนัน 14.70 บาท หากผูเลนแทงวาทีม A จะชนะในผลการแขงขัน
เต็มเวลา ที่อัตราเดิมพัน 10 บาท และผลการแขงขันจริงคือ ทีม A ชนะ

6.70

หมายถึง

ผูเลนจะไดพนัน 67 บาท หากผูเลนแทงวา ทีม B จะชนะในผลการแขงขันเต็มเวลา
ที่อัตราเดิมพัน 10 บาทและผลการแขงขันจริงคือ ทีม B ชนะ
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4.16

หมายถึง

ผูเลนจะไดพนัน 41.60 บาท หากผูเลนแทงวา ผลการแขงขันเสมอกันในการแขงขัน
เต็มเวลา และผลออกมาเสมอกันจริง โดยวางเงินเดิมพัน 10 บาท

ในคอลัมนที่ 3 ของสวนที่ 1 ตัวเลขนี้คือ ผลตางระหวางประตูรวมเมื่อจบการแขงขันเต็มเวลา ในที่นี้คือ ทีม A เปนตอ
ทีม B ที่ผลตาง 1 ประตู
ในคอลัมนที่ 4 ของสวนที่ 1 ตัวเลขเหลานี้คือ ราคาอัตราตอรองที่ผูเลนจะไดหรือเสียพนัน
0.835 หมายถึง

หากผูเลนพนันขางทีม A ไดพนัน จะได 8.35 บาท และหากเสียพนันจะเสีย 10 บาท

-0.895 หมายถึง

หากผูเลนพนันขางทีม B ไดพนันจะได 10 บาท และหากเสียพนันจะเสีย 8.95 บาท

คอลัมนที่ 5 ของสวนที่ 1 ตัวเลขนี้คือ ผลประตูรวมที่ทั้ง 2 ทีมทําไดเมื่อจบการแขงขันเต็มเวลา ในที่นี้คือ ผลประตูรวม
นั้นจะมากหรือนอยกวา สองลูกครึ่งควบสามลูก (2.5, 3)
คอลัมนที่ 7 ของสวนที่ 1 ตัวเลขเหลานี้คือ ราคาอัตราตอรองที่ผูเลนพนันจะไดหรือเสีย เมื่อแทงพนันวาผลประตูรวมนัน้
สูงหรือต่ํากวาตัวเลขที่กําหนดในคอลัมนที่ 5
-0.925 หมายถึง

ผูเลนจะไดพนัน 10 บาท หากผลประตูรวมของการแขงขันเต็มเวลาสูงกวาตัวเลขที่
กําหนดในคอลัมนที่ 5 และจะเสียพนัน 9.25 บาท หากผลการแขงขันเปนตรงกันขาม

0.835 หมายถึง

ผูเลนจะไดพนัน 8.35 บาท หากผลประตูรวมของการแขงขันเต็มเวลาต่ํากวาตัวเลขที่
กําหนดในคอลัมนที่ 5 และจะเสียพนัน 10 บาท หากผลการแขงขันเปนตรงกันขาม

ในสวนที่ 2 แตละคอลัมนสามารถอธิบายไดตามแบบสวนที่ 1 เหตุที่ราคาตอรองสวนที่ 2 แตกตางกับสวนที่ 1 ก็เพราะ
ในสวนที่ 2 จะคิดผลพนันแคครึ่งเวลาแรกของผลการแขงขัน (half time)
ในสวนที่ 3 คือ ราคาอัตราตอรองผลการแขงขันเต็มเวลาคลายสวนที่ 1 หากแตแตกตางกันที่ ผลตางของประตูรวมและ
ผลรวมของประตูที่ทั้ง 2 ทีมทําได สงผลใหราคาอัตราตอรองยอมแตกตางตามไปดวย
ในสวนที่ 4 คลายกับ สวนที่ 2 คือ จะคิดผลพนันเฉพาะหมดครึ่งเวลาแรกของการแขงขัน
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• ผูเลนพนันบอลออนไลน
กลุมผูใชบริการพนันฟุตบอลออนไลนหรือนักเลนพนันบอลออนไลนนั้นมีหลากหลายสาขาอาชีพ เชนเดียวกัน
กับกลุมนักเลนพนันฟุตบอลที่แทงพนันผานโตะพนันบอลที่มีทั้งนักเรียน/ นักศึกษา ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน
เปนตน กลุมผูเลนพนันบอลออนไลนอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทคือ ประเภทแรก เปนผูที่เลนพนันอยางเดียวโดย
ไมใหบริการรับแทงพนันเปนอาชีพ และประเภทที่สอง เปนทั้งผูเลนและผูใหบริการรับแทงพนันเปนอาชีพ กลาวใหงาย
ก็คือ กลุมแรก คือกลุมผูเลนที่เลนพนันบอลออนไลนอยางเดียว ไมรับเปนเจามือรับแทงพนัน ในขณะที่กลุมที่สอง คือ
กลุมผูเลนที่มีสถานะภาพทั้งผูเลนและเจามือพนันบอลออนไลน สําหรับผูเลนที่เปนเจามือรับแทงพนันดวยนั้น บางราย
ก็ทําเปนอาชีพเสริมแตบางรายก็ยึดเปนอาชีพหลัก ซึ่งสวนใหญจะนํารายไดที่ไดจากการใหบริการรับแทงพนันบอล
ออนไลนมาเปนทุนในการเลนพนัน จากการสัมภาษณผูเลนพนัน 2 รายที่ใหบริการรับแทงพนันดวยพบวา รายไดที่ได
จากการใหบริการพนันบอลออนไลนนั่นคอนขางสูง ซึ่งสูงกวาเงินเดือนประจําเสียดวย
จากการสัมภาษณผูใหบริการบอลออนไลนรายที่หนึ่ง เปนผูหญิงอายุประมาณ 27 ป มีอาชีพหลักเปนพนักงาน
ขายผลิตภัณฑของบริษัทเอกชนแหงหนึ่งระบุวา
“… เริ่มเลนพนันบอลออนไลนประมาณกลางป 53 ตอนเริ่มเลนก็เริ่มรับแทงดวย มีลูกคาแค 6-7 คนเอง รายไดจากการ
รับแทงตออาทิตยก็ประมาณ 10,000 บาท แตบางอาทิตยมีบอลเตะเยอะ ก็อาจจะได 12,000 – 15,000 บาท เฉลี่ยแลวได
ประมาณ 50,000 บาทตอเดือน ซึ่งบวกกับเงินเดือนก็ประมาณ 7 หมื่นกวา 8 หมื่นบาท ก็อยูสบาย ...
... ตนทุนก็ต่ํา ก็แคคาเน็ตเดือนละ 600 – 700 บาทแลวก็คาไฟ อาจจะมีอีกก็คาเหนื่อย บางอาทิตยบอลเตะติดกัน
7 วันรวดแลวเปนแบบนี้ 2 – 3 อาทิตยติดก็เหนื่อย แตจะใหตีคาเหนื่อยเปนตัวเงินยังไงหละ ... ไมรูสิคิดวายังไงก็คุม”
(สวนหนึ่งของบทสัมภาษณวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 13.30น.)
ผูใหบริการบอลออนไลนรายที่สองที่ใหสัมภาษณ เปนผูชายอายุ 36 ป อาชีพหลักเปนพนักงานโรงงานเอกชน
เปนทั้งผูเลนและผูใหบริการพนันออนไลนทั้งบอลชุด (บอล step) และบอลเดี่ยว โดยรายนี้ถือเปนเจามือรายใหญกวา
ราย แรก
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“เลนพนันบอลมาเปน 10 กวาปแลว แตมาเริ่มเลนและรับแทงทางออนไลนเมื่อตอนบอลโลกป 2010 นี้เอง
รายไดตอเดือนเปนหลักหลายแสน แตก็มีรายจายดวยนะ อยางจายคาโรงพักก็ 5,000 บาทตอเดือน ใหกับสายสืบภาคก็
4,000 บาทตอเดือน คาเด็กเดินโพยก็ 400 บาทตอวันตอคน คาคอมมิชชัน คาถายเอกสารอีก...
มีลูกคาแบงเปนสาย ก็มี 10 กวาสาย สายหนึ่งก็ตกแทงมาสัก 50,000 – 70,000 บาทตอวันได พูดตรงๆก็มีเบื่อ
และเหนื่อยบางโดยเฉพาะบอลที่เตะกันดึกๆนัดกลางสัปดาห แตก็คุมนะ รายไดดีมาก” (สวนหนึ่งของบทสัมภาษณวนั ที่
23 เมษายน 2554 เวลา 14.00)
• การเขาสูวงจรพนันบอลออนไลน
กระบวนการของการเขาสูการแทงพนันบอลออนไลนนั้นมีความแตกตางกันบางเล็กนอยสําหรับลูกคา 2 กลุม
คือ หนึ่ง กลุมลูกคาที่ไดรับการแนะนํามาจากผูที่แทงพนันอยูกอนแลว และสอง กลุมลูกคาที่ไมมีผูแนะนํามา
กระบวนการการเลนพนันบอลออนไลนของกลุมลูกคาที่มีผูแนะนํา โดยทั่วไปมีดวยกัน 2 ขั้นตอนคือ
1. ผูที่ตองการแทงพนันสามารถโทรศัพทเขาไปยังเจาของ website ที่รับแทงพนันหรือผูที่รับแทงพนันออนไลน
โดยตรง หรือฝากผานผูที่แนะนําในการขอ username และ password เพื่อเขาสู website รับแทงพนันบอล
2. ผูเลนสามารถวางเดิมพันไดทันทีหลังไดรับ password โดยผูเลนไมจําเปนตองโอนเงินเขาไปยังบัญชีธนาคาร
ของผูรับแทงพนันเลย ในขณะเดียวกันผูเลนก็จะไดเครดิตวงเงินเดิมพันซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นกับ 2 ปจจัยดวยกันคือ
หนึ่ง ความสนิทสนมระหวางผูแนะนําและผูรับแทงพนัน และ สอง ความเชื่อมั่นที่ผูแนะนํามีใหกับผูรับแทงพนันซึ่ง
เปนหลักประกันถึงความสามารถของผูเลนพนันวา จะสามารถชดใชหนี้พนันไดตรงตามจํานวนและเวลาที่ตกลงกันไว
ดวยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูรับแทงพนันโดยตรงหากผูเลนพนันเสียพนัน สวนในกรณีที่ผูเลนพนันไดพนัน
นั้น ทางผูรับแทงพนันก็จะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูเลนพนันโดยตรงเชนกัน ธนาคารที่เปนที่นิยมเพือ่ ใชในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย (ขอมูลจากการ
สัมภาษณนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร)
กระบวนการการเลนพนันบอลออนไลนของกลุมลูกคาที่ไมมีผูแนะนํา โดยทั่วไปมีดวยกัน 3 ขั้นตอน คือ
1. ผูที่ตองการเลนพนันสามารถโทรศัพทไปยังเจาของ website หรือผูรับแทงพนันไดตามเบอรโทรศัพทที่โฆษณา
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ตามหนา website รับแทงพนันบอลออนไลนหรือตามหนังสือพิมพกีฬาทั่วไป
2. ในขั้นตอนนี้โดยสวนใหญแลว ทางผูรับแทงพนันหรือเจาของ website จะยังไมให username และ password
แกผูเลนโดยทันที แตมักจะใหผูเลนติดตอไปยังตัวแทนรับแทงพนัน เชน ผูที่มีหนาที่คอยให username และ password
(call centre) อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะเจาของ website ตองการลดความเสี่ยงดวยเกรงวาบุคคลที่ติดตอเขามาอาจ
เปนเจาหนาที่รัฐ และที่สําคัญงายตอการบริหารจัดการเพราะโดยปกติแลวเจาของ website รายหนึ่งๆยอมมีตัวแทนรับ
แทงพนันอยูเปนจํานวนไมนอย และโดยมากผูเลนพนันอยูกอนแลวก็อยากที่จะรับเปนตัวแทนรับแทงพนัน เนื่องจาก
ตัวแทนรับแทงพนันจะไดรับผลประโยชนบางสวนจากวงเงินเดิมพัน
คําใหสัมภาษณของบุคคลหนึ่งซึ่งเปนเจาของ website ลูก สามารถนํามาสนับสนุนขอมูลดังกลาวขางตน
“....ปกติถาคนโทรเขามาเองโดยไมมีใครแนะนํา เราก็ตองระวังเพราะไมรูวาเปนใคร เปนตํารวจหรือเปลาหรือ
เปนคนของไอซีทีหรือใครก็ไมรูโทรมาเลนๆ มั่วๆ ก็เสียเวลา ทีนี้เพื่อความปลอดภัยเราก็ใหเคาโทรไปหาคน
ของเรา ก็กระจายๆกันไป สมมุติถาเปนตํารวจโทรมา จะวาไปเราก็ไมผิดเพราะเราก็ใหโทรไปเบอรคนอื่น คือ
ถาเรารับไวเอง เบอรที่เราโชวใน web หรือในหนังสือพิมพมันเปนเบอรเรา เราก็อาจจะผิดเพราะรับแทงพนัน
แตนี่โทรหาเรา เราก็ใหโทรไปหาคนอื่น เราก็อางวาเราไมเกี่ยว แลวมันก็มีคนโทรเขามาเยอะ เพราะเบอรเรา
โชวตั้งหลายที่ เราก็ไมมีเวลาไปนั่งคุยนั่งถามนั่งเช็คใหแนใจวา นี่โทรมาเพราะอยากแทงพนันจริงๆ แตถาเรา
จายไปใหคนของเรา ซึ่งเรามีไมนอย ก็จายแจกไป พนักงานเราแตละคนเคามีเวลานั่งพูดนั่งคุยใหแนใจ จึงคอย
รับแทงพนัน” (สวนหนึ่งของบทสัมภาษณวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 17.00 น.)
3. เมื่อผูตองการเลนพนันไดตัวแทนรับแทงพนันแลว ผูเลนพนันจะได username และ password เพื่อสามารถ
วางเงินเดิมพนันก็ตอเมื่อ ผูเลนพนันโอนเงินสดเขาบัญชีธนาคารตามที่ตัวแทนรับแทงพนันกําหนดเปนที่เรียบรอย จาก
การศึกษาพบวาสวนใหญแลวบัญชีธนาคารที่ผูเลนพนันตองโอนเงินสดเขาไปนั้น มักไมใชบัญชีของตัวแทนรับแทง
พนันโดยตรงกลาวคือ ตัวแทนรับแทงพนันจะวาจางบุคคลอื่นๆเขามาเปดบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีแทนตน ทั้งนี้เพื่อ
ไมใหการเคลื่อนไหวทางการเงินในแตละบัญชีดูผิดปกติ
“ปกติ เ จ า มื อ ทุ ก ระดั บ จะจั ด การเงิ น ในบั ญ ชี ข องตนไม ใหเ กิ น 2 ล า นบาท เพื่ อ เลี่ ย งการเพ ง เล็ ง จาก ปปง.
(สํานั กงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ) และคา จางเปดบัญ ชีก็ไ มมากเทา ไหร แคบัญ ชีละ 2,000 บาทเทา
นั้นเอง” (สวนหนึ่งของบทสัมภาษณสารวัตรกองกํากับ 3 บก.ปอท.)
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ขณะเดียวกันหากผูเลนคนใดที่แทงพนันไปไดสักระยะหนึ่งดวยจํานวนเงินเดิมพันมากๆเปนประจํา ก็มักจะได
เครดิตวงเงินเดิมพันสูงกวาจํานวนเงินจริงที่โอนเขาไปในบัญชีธนาคาร เชน ผูเลนพนันโอนเงินเขาบัญชีจํานวน 10,000
บาท แตไดรับเครดิตวงเงินเดิมพัน 20,000 บาท และหากผูเลนพนันสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับตัวแทนรับแทง
พนันดวยการชําระหนี้พนันในกรณีที่เสียพนันไดตรงเวลาและเต็มจํานวน ผูเลนพนันก็จะไดรับเครดิตวงเงินเดิมพันเพิ่ม
โดยไมตองโอนเงินเขาบัญชีธนาคารลวงหนา
• เปรียบเทียบพนันบอลออนไลนกับโตะรับแทงพนันบอล
ปจจัยที่สงผลใหการเลนพนันบอลออนไลนเปนที่นิยมอยางรวดเร็วและรุกคืบเขาแทนที่การแทงพนันบอลผาน
โตะบอลนั้นมีดวยกัน 3 ประการคือ
1. ความสะดวกรวดเร็ว
ผูเลนพนันสามารถแทงพนันบอลไดตลอดเวลาที่ตองการและทุกสถานที่ที่ผูเลนพนันสามารถสื่อสารผานทาง
อินเทอรเน็ตได เชน ปจจุบันการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตสามารถทําไดผานทางโทรศัพทมือถือ ดังนั้นถาผูเลนพนัน
สามารถเขาอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือได ก็จะสามารถเลนพนันบอลออนไลนไดเชนกัน ยิ่งกวานั้นการแทงพนัน
บอลออนไลน ผูเลนสามารถวางเงินเดิมพันภายใน 5 นาทีกอนการแขงขันจะเริ่มไดซึ่งตางจากการแทงพนันบอลผาน
โตะรับแทงพนันที่ผูเลนจะตองวางเงินเดิมพันลวงหนากอนการแขงขันจะเริ่มไมต่ํากวา 30 นาที
2. อัตราตอรองมีความหลากหลายและใกลเคียงกับสถานการณจริง (real time) มากกวา
อัตราตอรองของพนันบอลออนไลนนั้นมีหลายรูปแบบเพื่อใหผูเลนพนันเลือกวางเดิมพันมากกวาอัตราตอรอง
ที่โตะรับแทงพนันบอลเสนอ เชน การแขงขันฟุตบอลระหวางทีม ก และทีม ข โดยโตะรับแทงพนันเสนอราคาตอรองที่
ทีม ก เปนตอครึ่งลูก (1/2 ลูก) นักพนันฟุตบอลจะทราบดีวาถาวางเดิมพันทีม ก ดวยอัตรา 1,000 บาท ถาไดพนันจะได
800 บาท แตหากเสียพนันจะเสีย 1,000 บาท ในขณะที่โตะรับแทงพนันบอลเสนออัตราตอรองอัตราเดียว website รับ
แทงพนันบอลจะเสนออัตราตอรองอยางนอย 2-3 อัตรา เชน
- ทีม ก เปนตอครึ่งลูก (1/2 ลูก) วางเดิมพันทีม ก ถาไดพนันจะได 800 บาท ถาเสีย พนันจะเสีย 1,000 บาท
(อัตราตอรองเหมือนโตะรับแทงพนันบอล)
- ทีม ก เปนตอครึ่งควบลูก (1/2, 1 ลูก) วางเดิมพันทีม ก ถาไดพนันจะได 900 บาท ถาเสียพนันจะเสีย 980 บาท
- ทีม ก เปนตอหนึ่งลูก (1 ลูก) วางเดิมพันทีม ก ถาไดพนันจะได 1,000 บาท ถาเสียพนันจะเสีย 890 บาท
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- นอกจากนี้ยังมีอัตราตอรองสําหรับผูเลนพนันที่ตองการจะวางเดิมพันทีม ข อีกดวย
ไมเพียงแตเฉพาะความหลากหลายของอัตราตอรองที่เกมพนันบอลออนไลนนําเสนอใหลูกคามีมากกวาโตะรับ
แทงพนันบอล ผูใหบริการ website รับแทงพนันบอลยังอาศัยความไดเปรียบทางเทคโนโลยีในการเสนออัตราตอรองที่
ใกลเคียงกับสถานการณจริง (live odds) ใหกับนักพนันเลือกที่จะวางเดิมพัน ซึ่งเจามือโตะรับแทงพนันบอลไมสามารถ
กระทําได เชน อัตราตอรองวานักฟุตบอลทีมใดจะโดนใบเหลืองกอนกันในอีก 5 นาทีขางหนา หรือทีมใดจะไดลูกเตะ
มุม (corner kick) ในครั้งตอไป เปนตน นักพนันบอลสวนหนึ่งจะชอบเดิมพันในอัตราตอรองลักษณะนี้ โดยอางวาเปน
การเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอล
3. การปราบปรามเจามือโตะรับแทงพนันบอลของเจาหนาที่รัฐมีความเขมขนมากขึ้น
เนื่องจากมีการปราบปรามโตะพนันบอลอยางเขมงวดมากขึ้น สงผลใหเจามือโตะรับแทงพนันบอลจํานวนหนึ่ง
ที่มีความรูในดานการใชอินเทอรเน็ตหันมาใหบริการการพนันบอลออนไลนแทน
นักเลนพนันบอลบางรายยังคงยึดระบบเดิมๆคือ การแทงพนันผานคนกลางหรือเจามือโตะบอล และเจามือโตะ
บอลหรือผูรับแทงพนันก็จะหารายไดใหกับตนเองดวยการจับคูเงินพนันที่ถูกวางเดิมพันไวคนละทีม หรือที่เรียกกันใน
วงการพนันฟุตบอลวา “การจับชน” เพื่อกินสวนตางของอัตราตอรอง หรือที่เรียกกันวา “คาน้ํา” สวนเงินเดิมพันที่เหลือ
จากการจับชนก็จะถูกถายออกดวยการแทงพนันผานทางออนไลน ทั้งนี้เพื่อลดภาระความเสี่ยงของเจามือหรือผูรับแทง
พนัน แตนักพนันบอลทราบดีวา การแทงพนันบอลออนไลนนั้นสามารถทําไดกอนการแขงขันจะเริม่ ไมกนี่ าที ดังนัน้ นัก
พนันจึงมักตัดสินใจวางเดิมพันกอนเวลาการแขงขันจะเริ่มไมนานนัก นั่นหมายความวาชวงเวลาที่นักพนันจะตอง
วางเงินเดิมพันไมนอยกวา 30 นาทีกอนการแขงขันจะเริ่มตามขอตกลงเดิมนั้นจะถูกลดลงโดยปริยาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือเจามือหรือผูรับแทงพนันจะมีเวลาไมเพียงพอในการรวบรวมขอมูลเงินเดิมพันของนักพนันแตละรายเพื่อทําการจับ
ชน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง เจามือหรือผูรับแทงพนันจึงมักสงตอเงินเดิมพันดวยการแทงพนันผานทางออนไลนทันทีที่
รับขอมูลเงินเดิมพันมาจากผูเลนพนันแตละราย
เมื่อเจามือหรือผูรับแทงพนันสามารถใหบริการรับแทงพนันบอลผานทาง website ได ดังนั้นเจามือหรือผูรับ
แทงพนันจึงไมมีความจําเปนจะตองมีสถานที่รับแทงพนันเปนหลักแหลง (หรือที่เรียกกันในวงการพนันฟุตบอลวา
“หนาราน”) เหมือนอยางการเปดโตะรับแทงพนันบอล ทําใหเจามือหรือผูรับแทงพนันสามารถลดคาใชจายที่เปนคาสวย
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หรือสินบนที่ตองจายใหกับเจาหนาที่รัฐในการอนุญาตใหเปดสถานที่รับแทงพนันอยางเปนหลักแหลงลงไดบางสวน
แตสวยในสวนนี้จะไมหมดไปเสียทีเดียว เพราะเจามือรับแทงพนันบอลออนไลนบางรายที่มีลูกคาพนันมาก จําตองมีคน
เดินโพย หรือสถานที่สําหรับบริหารจัดการ ทําใหยังคงมีชองทางใหเจาหนาที่รัฐเรียกรับผลประโยชนได
ในเบื้องตนพอจะสรุปขอดีของการรับแทงพนันบอลออนไลนโดยเปรียบเทียบกับการเปดโตะรับแทงพนันบอล
ที่มีตอเจาของ website หรือผูรับแทงพนันบอลทางอินเตอรเน็ตได 2 ประการคือ
1. เจาของ website หรือผูรับแทงพนันออนไลนรายใหญจะไดรายไดจากเงินเดิมพันเต็มเม็ดเต็มหนวยมากกวา
เจามือโตะบอลรายใหญ เพราะขั้นตอนของการจับชนที่เปนรายไดของเจามือโตะบอลรายยอยๆนั้นมีโอกาสลดลง
2. คาใชจายที่เปนคาสินบนที่ตองจายใหกับเจาหนาที่รัฐในการใหบริการรับแทงพนันบอล โดยภาพรวมแลว
นาจะลดลง และอาจไมมีสําหรับผูใหบริการรับแทงพนันบอลออนไลนที่ไมใหญมากกลาวคือ มีลูกคาพนันอยูในมือไม
มากราย
 เกมพนันบอนออนไลน
เกมพนันบอนออนไลนหรือคาสิโนออนไลน ถือเปนเกมพนันออนไลนที่ไดรับความนิยมในหมูนักเลนการ
พนั น ออนไลน ข องไทยรองจากเกมพนั น ฟุ ต บอลออนไลน ผู เ ล น ที่ นิ ย มเล น พนั น บ อ นออนไลน ส ว นใหญ จ ะมี
ประสบการณจากการเลนพนันในบอนพนันมาแลว
• ผูใหบริการเกมพนันบอนออนไลน
ผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการการใหบริการบอนพนันออนไลน แบงออกเปน 3 กลุม คือ หนึ่ง เจาของ website
บอนพนัน สอง นายทุนหรือนายหนาที่ติดตอกับเจาของ website และสาม ผูใหบริการบอนพนันออนไลนในประเทศ
เจาของ website บอนพนันโดยสวนใหญก็คือ เจาของรายเดียวกันกับบอนการพนันที่เปดใหบริการตามตะเข็บ
ชายแดนไทย website บอนพนันที่เปนที่นิยมมักจะเปนของบอนพนันชื่อดัง เชน GCLUB Casino , Holiday Palace
Casino, Getting Crown Casino ซึ่งลวนแตเปนบอนการพนันที่อยูในปอยเปต ประเทศกัมพูชาที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย เปนที่ทราบโดยทั่วกันวาหลายบอนพนันในปอยเปต มีนักธุรกิจและนักการเมืองไทยเปนเจาของ นั่น
หมายความวา website บอนพนันที่เลนกันอยางแพรหลายในปจจุบันในประเทศไทยลวนแตมีเจาของเปนคนไทยหรือ
บาง website พนันก็เปนการรวมทุนระหวางนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจชาวตางชาติ
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นายทุนหรือนายหนาที่ติดตอกับเจาของ website บอนพนันหรืออาจเรียกวา “เอเยนต (agent)” จะทําหนาที่คอย
ติดตอประสานกับเจาของ website บอนพนัน เพื่อที่จะนําเขามาใหบริการการพนันในประเทศ จากการสัมภาษณ นาย
หนาที่นําเขา website บอนพนันไดขอมูลวา
“website บอนพนันที่เลนกันสวนใหญก็ถายทอดสดมาจากบอนในปอยเปต ที่นิยมกันก็เปน website ของ 3
บอนใหญ คือ Grand Diamond (G-club casino) Golden Crown และ Holiday Palace บอนออนไลนเพิ่งจะเปนที่นิยม
กอนหนานี้ประมาณ 3 ปที่ผานมา เกมพนันที่คนไทยนิยมเลนกันผานออนไลน คือ บัคคารา (baccarat) และรูเล็ต
(roulette)”
ขอมูลที่ไดจากการคนควาแสดงใหเห็นวา นายหนาหรือนายทุนหนึ่งรายจะดูแลและใหบริการประมาณ 3 – 4
จังหวัด แตนายหนาบางรายที่เปนระดับใหญจะดูแลทั้งภาค นายหนาบางรายอาจเปดรานอินเทอรเน็ตทั่วไปเพื่อบังหนา
แตแทจริงแลวคือใหบริการเกมพนันบอนออนไลน
“...ก็ตองยอมรับวาตํารวจในทองที่มีเอี่ยวแนนอนไมงั้นไมมีเอเยนตไหนกลาเปดหรอก ที่เคยไดยินมาคาเคลีย
กับทองที่ ก็จะคิดตอคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง ราคาก็อยูที่ 5,000 บาทตอเครื่องตอเดือน” (สวนหนึ่งของบทสัมภาษณ
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ปอท. วันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.)
ผูใหบริการบอนพนันออนไลนในประเทศ จะทําหนาที่เสมือนแขนขาของนายหนาหรือนายทุนที่ถูกจัดอยูใน
กลุมที่สอง หนาที่หลักของผูใหบริการในกลุมนี้ คือ แจกจาย username และ password สําหรับลูกคาที่โทรเขามาสมัคร
เปนสมาชิกเพื่อเลนพนันบอนออนไลน กลาวอีกนัยหนึ่งคือทําหนาที่คลายคอลเซ็นเตอร (call center) ผูใหบริการใน
กลุมนี้บางรายที่เปดรานอินเทอรเน็ตเปนของตัวเองเพื่อใหบริการเลนพนันบอนออนไลน ก็จะมีอีกหนึ่งหนาที่คือคอย
บริหารจัดการรานของตน และในบางรายที่ไมมีรานอินเทอรเน็ตเปนของตนเองก็อาจถูกวาจางจากนายหนาในกลุมที่
สองใหคอยดูแลบริหารจัดการรานอินเทอรเน็ตที่เปนของนายหนารายนั้นๆ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักขาวทานหนึ่งที่ทําสารคดีเกี่ยวกับบอนพนันออนไลนกับขอมูลจากหนังสือพิมพ
ผูจัดการ 360° รายสัปดาหมีความสอดคลองกันในเรื่องของสวนแบงรายไดระหวางกลุมคน 3 กลุมที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการการใหบริการบอนพนันออนไลน คือ เจาของ website จะไดสวนแบงรอยละ 30-40 ของรายไดทั้งหมด
ในขณะที่นายทุนหรือนายหนาที่นําเขา website จะไดสวนแบงรอยละ 35-40 ของรายไดทั้งหมดและผูใหบริการใน
ประเทศหรือ call center จะไดรอยละ 20-35 ของรายไดทั้งหมด
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“... ประเมินยากมากสําหรับวงเงินที่หมุนเวียนในบอนพนันออนไลน แตที่เคยเจอเองคือ ตอนที่ถายทํารายการ
ชวงเวลาประมาณ 3-4 ชม. มีวงเงินที่โอนเขาบัญชีเพื่อขอเครดิตเลนพนันประมาณ 100,000 บาทตอหนึ่งบัญชีธนาคาร
ซึ่งราน ๆ หนึ่งมีตั้งหลายบัญชี ....”
“ ... เทาที่เคยสอบสวนได รายไดของรานอินเทอรเน็ตที่เปดเปนบอนออนไลนประมาณ 100,000 บาท ตอวันตอ
ราน”
“... รายไดของผูใหบริการบอนออนไลนก็ขึ้นกับวาทําหนาที่แบบไหน ถาเปนแคคอยแจก username กับ
password คือกินแคคาคอมมิชชั่น ก็ตกประมาณ 3 หมื่นบาทตออาทิตย แตถาเปดรานและขอรวมลงทุนกับเจาของ
website เลย ก็นาจะได 3 แสนบาทตออาทิตย...” (สวนหนึ่งของบทสัมภาษณนักขาว นายตํารวจ และผูใหบริการบอน
พนันออนไลน ตามลําดับ)
จากการศึกษาพบวารานอินเทอรเน็ตที่เปดใหบริการบอนพนันออนไลนมีมากทางภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัด
ขอนแกน ถึง 80 ราน รองลงมาคืออุบลราชธานี และมหาสารคาม มีรวมกันประมาณ 50 แหง (หนังสือพิมพคมชัดลึก
ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2553) กลาวโดยสรุปคือจังหวัดใดที่ถือวามีการลักลอบเปดใหบริการบอนออนไลนอยางคับคั่งก็
จะมีรานที่ลักลอบเปดประมาณ 80-100 ราน ซึ่งสวนใหญอยูในภาคอีสาน และจังหวัดที่ถือวารานบริการบอนออนไลน
ไมคับคั่งนัก ก็จะมีรานลักลอบเปดประมาณ 20-30 ราน ซึ่งมักจะอยูในเขตภาคกลางและภาคเหนือ
• กลุมผูรับบริการเกมพนันบอนออนไลน
ผูเลนพนันบอนออนไลนสวนใหญเปนนักศึกษาและคนในวัยทํางาน ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณและคนควา
ชี้ใหเห็นวา ผูหญิงจะใหความสนใจในการเลนพนันบอนออนไลนมากกวาผูชาย
รูปแบบของการเริ่มเลนพนัน เกมพนันประเภทนี้ของผูเลนแตละรายมีลักษณะที่คอนขางคลายกัน กลาวคือ เริ่ม
จากการที่เพื่อนชักชวน หรือเห็นเพื่อนเลนก็อยากลองเลนบาง และพอเริ่มเลนในชวงแรก ผูเลนพนันสวนใหญมักจะได
พนัน ก็รูสึกติดใจและรูสึกวาเงินหางาย เลนก็ไมยาก ก็จะเลนพนันออนไลนไปเรื่อยๆ เกือบทุกวัน แตพอเลนไปไดสัก
ระยะก็จะเริ่มเสียพนัน เมื่อเลนพนันก็รูสึกเสียดายเงินที่เสียไป เมื่อรูสึกเสียดายก็อยากที่จะไดคืน ก็ยังคงเดินหนาเลน
พนันตอไป ทายที่สุดกวาจะรูสึกตัวก็คือ เสียพนันไปมากแลว สําหรับบางรายที่เสียพนันตั้งแตเริ่มเลน สวนมากก็จะหยุด
และไมหันกลับไปลองเลนพนันบอนออนไลนอีกเลย
อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของการเป น นั ก เล น พนั น บ อ นออนไลน ก็ คื อ กลุ ม บุ ค คลที่ ทํ า งานในร า นอิ น เทอร เ น็ ต ที่
ใหบริการเกมพนันบอนออนไลน บุคคลเหลานี้มีรายไดจากการใหบริการพนันคอนขางสูง ในขณะเดียวกันก็ถูกกระตุน
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ความรูสึกใหอยากลองเลน จากลูกคานักเลนพนันบอนออนไลนที่แวะเวียนเขามาเลนพนันอยูทุกวัน ทายที่สุดก็เลยลอง
เลนพนันดวยตัวเอง
• เสนทางการเขาสูวงจรการเลนพนันบอนออนไลน
ชองทางในการเลนพนันบอนออนไลน ประกอบไปดวย 2 ชองทางหลักๆ ดวยกันคือ
1. ผูเลนเลนพนันที่รานใหบริการบอนออนไลน
ขั้นตอนในการเลนพนันของผูเลนในกลุมนี้ คือ ผูที่ตองการเลนพนันจะตองจายเงินสดเพื่อแลกซื้อเครดิตกับ
ทางรานเพื่อใชเลนพนัน หลังจากที่ผูที่ตองการจะเลนพนันจายเงินเปนเรียบรอยแลว ก็จะไดรับ username และ password
เพื่อนําไปใชเลนพนันที่รานไดทันที ปจจุบันหลายรานที่ใหบริการบอนออนไลนไดเปลี่ยนรูปแบบจากการให username
และ password กับลูกคาที่จะเลนพนันในรานเปนการด มีลักษณะคลายบัตรโทรศัพท ซึ่งสามารถนําไปใชเสียบกับ
คอมพิวเตอรที่ทางรานจัดเตรียมให ก็สามารถเลนพนันไดทันที หากผูเลนไดพนัน จํานวนเงินหรือเครดิตในบัตรก็จะ
เพิ่มขึ้น และผูเลนสามารถนําบัตรดังกลาว มาแลกเปลี่ยนคืนเปนเงินสดได ผูเลนสามารถจะซื้อเครดิตหรือจํานวนเงิน
เพื่อเลนพนันเทาใดก็ไดตามตองการ
2. ผูเลนเลนพนันที่บานหรือที่สวนตัว
ในกรณีนี้ ผูที่ตองการจะเลนพนันบอนออนไลนสามารถซื้อ username และ password จากรานหรือผูแทนที่
ใหบริการพนันบอนออนไลนดวยเงินสด หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูที่ใหบริการพนัน จากนั้นผูที่ตองการจะ
เลนพนันก็จะไดรับ username และ password เพื่อเขาสู website บอนพนัน
ในหนึ่งชุด username และ password จะสามารถถูกใชเพื่อเลนเกมพนันไดประเภทเดียว กลาวคือ ผูเลนพนัน
จะตองเลือกวาจะเลนเกมพนันอะไร เชน บัคคารา ผูเลนก็จะไดรับ username และ password ชุดหนึ่ง และหากผูเลน
ตองการเปลี่ยนไปเลนเกมรูเล็ต ผูเลนก็ตองจายเงินเพื่อซื้อ username และ password ชุดใหม โดยสวนใหญแลวผูเลนที่
เลนพนันบอนออนไลนที่บานหรือที่สวนตัว ในการแทงพนันครั้งแรกผูเลนจะตอง download โปรแกรมพนันจาก
website ที่ใหบริการบอนออนไลนนั้น ๆ เขาเครื่องคอมพิวเตอรของตนเสียกอน ทั้งนี้เพราะทุกเกมพนันที่ใหบริการนั้น
ไดรับการถายทอดสดมาจากบอนพนันจริง ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอรที่จะสามารถใชเลนพนันไดจะตองมีโปรแกรมที่
เหมาะสมรองรับดวย อยางไรก็ตามมี website พนันบอนออนไลนบาง website ที่ผูเลนพนันไมจําเปนตอง download
โปรแกรมลงเครื่องกอนเริ่มแทงพนัน กลาวคือ ผูเลนที่ได username และ password แลวสามารถเขา website พนันและ
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เริ่มเลนพนันไดทันที แตในกรณีนี้ในบางครั้งภาพอาจมีการกระตุกบาง สงผลใหผูเลนพนันบางรายไมนิยม เพราะรูสึก
เสียอรรถรสในการเลนพนัน
 เกมพนันทายผลมาแขงออนไลน
เปนเกมพนันออนไลนที่ไดรับความสนใจนอยที่สุดเมื่อเปรียบกับสองเกมพนันออนไลนขางตน เชนเดียวกับ
นักเลนพนันบอนออนไลน นักเลนพนันเกมพนันทายผลมาแขงออนไลนสวนใหญมักมีประสบการณดานการพนันมา
จากการเลนพนันมาแขงในสนามแขงมาจริงมาแลวทั้งสิ้น นักพนันที่จัดอยูในกลุมที่นิยมการเลนพนันประเภทนี้มักเปน
วัยรุนที่มีประสบการณการแทงพนันแขงมามาจากตางประเทศ

นโยบายทางเลือก:
เปนที่ทราบโดยทั่วกันวาการพนันทางอินเทอรเน็ตหรือพนันออนไลนนั้นกอใหเกิดปญหาตามมาในหลายมิติ
ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง Manzin และ Biloslavo (2008) ไดแบงปญหาที่เกิดจากการพนันออนไลน
ออกเปน 3 ดาน คือ ปญหาดานการติดพนัน ปญหาดานเยาวชน และปญหาดานอาชญากรรม
ดังที่กลาวขางตนหลายงานวิจัยระบุตรงกันวา การพนันออนไลนนาจะเปนประเภทการพนันที่กอใหเกิดปญหา
การติดพนันไดรวดเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับการพนันประเภทอื่นๆ (Cotte และ Latour, 2008) และการติดพนันนั้นนําไปสู
ปญหาอื่นๆ เชน ปญหาหนี้สิน เกิดความเครียดจากหนี้พนันและอาจนําไปสูการฆาตัวตาย ปญหาความยากจน ปญหา
การหยาราง เปนตน
เยาวชนในยุคปจจุบันสวนใหญรูจักการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นมีโอกาสไมนอยที่เยาวชนจะเขาไป
สัมผัสกับการพนันออนไลนกอนวัยอันควร หลาย website ที่ใหบริการการพนันออนไลนไมมีระบบที่ดีในการปองกัน
ไมใหเยาวชนมีโอกาสเขาสูวงจรของการเลนพนันออนไลน และหากเยาวชนของประเทศติดการพนันเปนจํานวนมาก
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ยอมกอใหเกิดปญหาทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจตามมาในอนาคตอันใกล โดยเฉพาะผลกระทบทางลบตอผลิตภาพของ
ประเทศ (national productivity)
ปญหาดานอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการเลนพนันออนไลนแบงได 3 รูปแบบคือ การโจรกรรมขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ การฉอโกงเงินผานทางอินเทอรเน็ต และปญหาการฟอกเงิน
แมในประเทศไทยอาจจะยั งไมมี หลั กฐานที่ ชัด เจนนัก ว า ปญ หาการเลนพนั นออนไลน นั้นนําไปสูปญ หา
อาชญากรรมตางๆ แตที่มีหลักฐานเดนชัดก็คือ การเลนพนันออนไลนนําไปสูปญหาสังคม อยางกรณีนักศึกษาที่ตองขาย
บริการทางเพศเพื่อนําเงินมาใชหนี้พนันออนไลน ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งปญหาใหญที่สังคมตองตระหนัก (หนังสือพิมพ
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 23 ธนวาคม 2553)
ดังนั้นการเสนอนโยบายเพื่อเปนทางเลือกใหกับสังคมเพื่อนําไปใชกําหนดมาตรการควบคุมปญหาการเลน
พนั น ออนไลน แ ละป ญ หาอื่ น ๆที่ อ าจตามมา จึ ง เป น สิ่ ง ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ งานศึ ก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะนี้ สํ า หรั บ
แนวนโยบายที่มักถูกเสนอสูสังคมเพื่อใชควบคุมและแกปญหาการพนันมักถูกแบงออกเปน 2 ฝายเสมอ กลาวคือ ฝายที่
ไมยินยอมใหการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย และฝายที่ยินยอมใหการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย

 แนวนโยบายที่ไมสนับสนุนใหการเลนพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย
ทางเลือกเดี ยวสํ าหรับ แนวนโยบายที่ ป ฏิ เสธการอนุญ าตให กิ จกรรมการพนั นเป นสิ่ง ถูก กฎหมายคือ การ
ปราบปราม จับกุม สําหรับการปราบปรามจับกุม website รับแทงพนันนั้นกระทําได 2 รูปแบบกลาวคือ แบบนุมนวล
เชน การสืบสวนและจับกุม รวมไปถึงการสั่งหามผลิต website รับแทงพนัน และแบบเขมขน เชน การบล็อก (block)
website พนันเพื่อไมใหคนในประเทศสามารถเขาสู website พนันนั้นๆได
สําหรับการปราบปรามแบบนุมนวลอยางการสืบสวนจับกุมนั้น เปนหนึ่งในหลายมาตรการที่ทางเจาหนาที่รัฐ
ของไทยใชเปนกรอบในการดําเนินการเพื่อแกปญหาการเลนพนันออนไลน แตในความเปนจริงนั้นกระทําไดคอนขาง
ยากเพราะ ในการเขาจับกุมของเจาหนาที่รัฐแตละครั้งนั้นจะตองมีหลักฐานที่แนชัดวา บุคคลที่จะถูกเขาจับกุมมีการ
กระทําผิดจริง ซึ่งหลักฐานที่แนชัดนั้นหาไดคอนขางยากสําหรับการพนันออนไลน และที่สําคัญในทางกฎหมายแลวผูมี
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หนาที่ดูแล website ไมถือวามีความผิด ผูที่กฎหมายถือวามีความผิดคือเจาของ website รับแทงพนัน ซึ่งเจามือผู
ใหบริการการพนันออนไลนในประเทศไทยลวนแตมิไดเปนเจาของ website รับแทงพนัน หากแตเปนเพียงผูดูแล
website รับแทงพนัน ฉะนั้นฐานความผิดของบุคคลเหลานี้ก็คือ เปนเพียงผูใหหรือสมรูรวมคิดในการกอใหเกิดการเลน
พนัน ซึ่งโทษฐานความผิดก็ไมสูงนัก (เอกสารอางอิงจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง, 2554)
“คือถาจะจับเพื่อใหเกิดความผิดจริง ตํารวจก็ตองเขาจับกุมแบบมีหลักฐานคือ จับคาคอมพิวเตอรพรอมมีเงิน
เปนของกลางดวย โทษถึงจะผิดจริง แตสวนใหญที่ผานมาเงินของกลางที่มีขณะถูกจับกุมก็ไมมาก เพราะการโอน
จายเงินเขาทําผานบัญชีธนาคาร มีบางสวนเทานั้นที่จายกันเปนเงินสด เมื่อเงินกองกลางนอยหลักฐานก็ออน...
กอนจะเขาจับกุม ก็ตองมีหลักฐานที่แนนพอสมควร ซึ่งตองประสานกับกับหลายฝายโดยเฉพาะกับบริษัทที่
ใหบริการอินเทอรเน็ตในบานเรา เชน การขอ IP Address แตในความเปนจริงการตอบรับจากบริษัทเหลานี้ก็มีความ
ลาชา และถาหลักฐานออนแลวเขาจับกุมเผลอๆทางตํารวจอาจโดนฟองกลับเสียอีก...” (สวนหนึ่งของบทสัมภาษณ ร.อ.
จักรกฤษณ ทวมโสภา ชวยราชการ บก.ปอท.วันที่ 12 เมษายน 2554)
ในสวนของการสั่งหามผลิต website พนันนั้นในความเปนจริงแลวเจาหนาที่รัฐของไทยไมมีอํานาจหนาที่หรือ
สิทธิใดๆไปสั่งหามใหมีการผลิต website พนันทั้งนี้เพราะ website พนันเหลานี้ถูกผลิตขึ้นและใช server ในประเทศที่
อนุ ญ าตให ธุ ร กิ จ พนั น ออนไลน เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมายเช น เดี ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ๆทั่ ว ไป สิ่ ง ที่
เจาหนาที่รัฐของไทยสามารถกระทําไดคือ การปราบปรามแบบเขมขนนั่นคือ การ block website พนันเหลานี้ไมใหเขา
มาในประเทศไทย เปรียบเสมือนเจาของบานหลังหนึ่งมีสิทธิเพียงแคปดประตูบานเพื่อไมใหบุคคลที่ไมพึ่งประสงคเขา
มาในบานของตน แตไมมีสิทธิที่จะไปหามปรามบุคคลไมพึงประสงคนั้น เดินในที่สาธารณะนอกอาณาเขตของเจาบาน
ได
การปราบ website พนันดวยการ block เปนอีกหนึ่งมาตรการที่เจาหนาที่รัฐของไทยใชเพื่อปราบปรามปญหา
การเลนพนันออนไลน การ block website พนันนั้นกระทําโดยอาศัยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ผานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กระทรวง ICT) เพื่อขออํานาจจากศาลในการสั่งระงับการเผยแพรหรือ block website นั้นๆ (มาตรา ๒๐ ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้) แตหากพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้อยางละเอียดจะพบวา แทจริงแลวเจาหนาที่รัฐไมมีสิทธิ
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อันชอบธรรมนักในการสั่ง block website พนัน ทั้งนี้เพราะในมาตรา ๑๔ และ ๑๕ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีใจความ
โดยรวมว า “ผู ที่ นํ า เข า สู ร ะบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ป ลอมไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น หรื อ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จโดย
๑) กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
๒) สรางความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ
๓) เปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
๔) มีลักษณะลามก
ถือวามีความผิดตองระวางโทษ ในขณะเดียวกันผูใดที่ใหบริการหรือจงใจสนับสนุนการกระทําผิดดังกลาว
ขางตนใหถือวามีความผิดและตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําผิด” จะเห็นไดวาการใหบริการ website พนันนั้น
แทบไมเขาขายความผิดในขอหนึ่งขอใดขางตนเลย ขอมูลนี้สอดคลองกับบทสัมภาษณ พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน รอง
อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษที่วา
“จริงๆแลว พรบ.ตั้งใจไวจัดการ website ประเภทหมิ่นสถาบัน ลามกอนาจารซึ่งถือวาขัดศีลธรรมอันดีงาม แต
การพนันนั้นไมเขาขาย ฉะนั้นจะวาไปแลวเจาหนาที่รัฐไมมีอํานาจใดๆ ไป block website พนันเหลานี้”
อยางไรก็ตามการ block website พนันก็มิใชทางแกปญหาที่ประสบผลสําเร็จนัก เพราะเจาของหรือผูใหบริการ
website พนันที่ถูก block สามารถแกไขการถูก block ดวยการเปลี่ยน IP Address หรือ domain name ของ website ที่ถูก
block เพียงเทานี้นักเลนพนันออนไลนก็สามารถเขาสู website รับแทงพนันไดเหมือนเดิม และเวลาที่ใชในการเปลี่ยน
IP Address หรือ domain name ก็ไมนานนัก
“…เวลา web โดน block ทางเจาของ web ก็จะใชเวลาแกไขไมเกิน 3 ชั่วโมงก็เขาเลนไดเหมือนเดิม การเขาเลน
ใหมก็เขา web เดิมนั่นแหละ และมันจะลิ้งค (link) ไปหา web ใหม (domain name ใหม) เองอัตโนมัติ เราไมตองทํา
อะไรเลย เจาของ web เขาจัดการเอง” (สวนหนึ่งของบทสัมภาษณ ผูใหบริการพนันบอลออนไลน วันที่ 21 เมษายน
2554)
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ขอเสนอหนึ่งที่มักถูกเสนอควบคูไปกับการปราบปราม คือ การเพิ่มโทษผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการพนันให
หนักหนวง ความเห็นของ พล.ต.ต. ปญญา มาเมน รองผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางตอการเพิ่มโทษ
พนันใหหนักหนวงนั้น มีใจความโดยรวมดังนี้
“ไมคอยเห็นดวยนะ เพราะถึงโทษจะหนักวานี้ ทางศาลก็ไมไดลงโทษถึงขั้นสูงสุดหรอก เพราะการพนันมันไม
รายแรงขนาดตองโทษสูงสุดนะ ไมไดไปฆาใครนะ จะวาไปการเลนพนันมันไมดี อันนี้ก็รูกันอยู แตมันผิดมากรายแรง
ขนาดนั้นเชียวหรือ”
ขอดี: ขอดีของแนวนโยบายนี้คือ สังคมไทยไมมีเกมพนันที่ถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น และบางกลุมคนที่ไมยินยอมใหการ
เลนพนันเปนสิ่งถูกกฎหมายมองวาอยางนอยสังคมไทยก็ยังไมพายแพและยังสามารถตอสูกับปญหาการพนัน
ได แตหากยอมใหมีเกมพนันถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น ตองถือวาสังคมไทยนั้นพายแพตอปญหานี้
ขอเสีย: 1. ไมสามารถปราบปรามใหบรรลุวัตถุประสงคไดจริงในโลกความเปนจริง เพราะ website พนันเหลานี้อาศัย
server ที่อยูในประเทศที่การเลนพนันออนไลนเปนสิ่งถูกกฎหมาย และหาก website พนันถูก block ก็แกปญหา
ดวยการเปลี่ยน IP Address หรือ domain name ของ website เทานั้นเอง
2. การปราบปรามอาจเปนการเพิ่มชองทางการคอรรัปชันใหกับเจาหนาที่รัฐในการขมขูผูใหบริการพนันเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน
“การปราบปรามบอนของเจาหนาที่รัฐเผลอๆเปนการคอรรัปชันดวยซ้ํา เชนที่ผานมา เราเคยมีการ
ปรามบอนอยางหนัก ก็เพราะตัวหัวไปรับเงินสนับสนุนจากเจาของบอนตางประเทศ เชน บอนมาเกา บอนเกรน
ติ้ง เพื่ อใหใ นไทยเลนกั นยาก คนไทยจะได ไ ปเล นที่ บอนตางประเทศแทน” (ส วนหนึ่งของบทสัมภาษณ
นายตํารวจระดับสูง)
3. การปราบปรามจับกุมอยางเขมขัน ในทางตรงกันขามกลับอาจเปนการกระตุนใหคนหันมาสนใจพนัน
ออนไลนมากขึ้น ดังสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน ซึ่งยากตอการควบคุมใหการเลนพนันออนไลน
นั้นอยูในวงจํากัด
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 แนวนโยบายที่ยินยอมใหการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย
การศึกษาทั้งโครงสราง รูปแบบ และกระบวนการเขาสูการเลนพนันออนไลน นําไปสู 2 ขอเสนอเพื่อเปน
แนวนโยบายทางเลือก ภายใตกรอบการยินยอมใหการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย
1. การอนุญาตใหธุรกิจการพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
ขอดี: 1. งายตอการควบคุมเพื่อใหอยูในวงจํากัด โดยรัฐเปนผูออกใบอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อธุรกิจพนันออนไลน
เปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายเหมือนธุรกิจเอกชนทั่วไป ก็จําตองมีการเปดเผยขอมูลทางธุรกิจตางๆ เชน รายได
รายจาย ฯลฯ ทําใหงายตอการควบคุม ในขณะเดียวกันรัฐก็อาจสามารถควบคุมผูเลนพนันออนไลนไดเชน ออก
กฎหมายจํากัดวงเงินผูเลนพนันออนไลนในการเลนพนันแตละครั้งรวมไปถึงจํานวนครั้งในแตละวันที่สามารถ
เขาสู website รับแทงพนัน หรือการจํากัดวงเงินที่ผูเลนพนันออนไลนสามารถโอนเงินเขาไปยังบัญชีพนันของ
ตนในแตละครั้งเพื่อวางเดิมพัน โดยจํานวนวงเงินที่ถูกจํากัดจะมีจํานวนมากหรือนอยนั้นขึ้นกับ อายุ รายได
ของผูเลนพนัน เปนตน มาตรการดังกลาวนี้ รัฐบาลในหลายประเทศนํามาใชเปนแนวนโยบาย เพราะรัฐเชื่อวา
จะสามารถควบคุมการเติบโตของธุรกิจพนันออนไลน รวมถึงปญหาตางๆที่เกิดจากการพนันออนไลนใหอยูใน
ขอบเขตที่จํากัดได
2.

เมื่อจําตองเปดเผยขอมูลตางๆทางธุรกิจ หากมองในอีกแงมุมหนึ่งถือไดวา เปนการคุมครองผูบริโภค

ยกตัวอยาง เชน รัฐสามารถกําหนดสัดสวนรอยละของเงินที่ตองจายเปนรางวัลตอรายได ทําใหบริษัทรับแทง
พนันออนไลนไมสามารถเอาเปรียบผูบริโภคหรือผูเลนพนันจนเกินไป
3. สามารถควบคุมผูที่จะเขาสูวงจรการพนันออนไลนได เชน ผูที่จะเลนพนันออนไลนจะตองลงทะเบียนผาน
บัตรประชาชนซึ่งปจจุบันรัฐบาลไทยกําลังผลักดันโครงการบัตรประชาชนครบวงจรหรือที่เรียกวา “สมารท
การด (smart card)” นาจะนํามาใชประโยชนได (เปนแนวคิดที่ถูกนําเสนอโดยเจาหนาที่ตํารวจชั้นสัญญาบัตร
สังกัด บก. ปอท.) และหากถาบริษัทรับแทงพนันออนไลนรายใดทําผิดระเบียบที่กฎหมายระบุไว ทางรัฐ
สามารถยึดใบอนุญาตประกอบกิจการไดทันที
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4. ลดชองทางในการคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐ เพราะเมื่อธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมายแลว
การดําเนินกิจการก็ตองเปนเชนเดียวกันกับการดําเนินกิจการธุรกิจเอกชนอื่นๆที่อยูบนพื้นฐานของความ
โปรงใส ตรวจสอบได และไมตองเกรงจะถูกคุกคามจากเจาหนาที่รัฐ เพราะผูประกอบการมิไดทําธุรกิจผิด
กฎหมายแตอยางใด
ขอเสีย: 1. การอนุญาตใหการเลนพนันออนไลนเปนกิจกรรมที่ถูกกฎหมายอาจเปนการกระตุนใหคนที่ไมเคยเลนพนัน
ประเภทนี้หันมาใหความสนใจ เทากับเปนการดึงดูดหรือสรางนักพนันหนาใหมขึ้นในสังคม ยิ่งกวานั้นการ
สรางความสนใจหรือการกระตุนใหเกิดการอยากลองสัมผัสกับการพนันออนไลนนั้น อาจเกิดขึ้นไดจากการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เพราะไมใชเรื่องแปลกที่เมื่อธุรกิจพนันออนไลนเปนธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น
กลยุ ท ธ ที่ นํ า มาใช เ พื่ อ การแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ธรรมอย า งการโฆษณา ถื อ เป น ความชอบธรรมที่
ผูประกอบการจะกระทําได กลาวไดวาการโหมโฆษณาของผูประกอบการบริษัทรับแทงพนันออนไลนนาจะ
เปนการสรางแรงกระตุนใหคนเขาสูวงจรการพนันออนไลนมากขึ้น
2.ไมมีสิ่งใดที่จะเปนขอยืนยันไดวา หากการเลนพนันออนไลนเปนกิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายแลว การ
ควบคุมคุณสมบัติของผูเลนพนันจะกระทําไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาระบบการ
บั ง คั บ ใช ก ฎหมายในสั ง คมไทยยั ง มี จุ ด อ อ นและหลายส ว นที่ ห ย อ นยานไม ส ามารถบั ง คั บ ใช ไ ด จ ริ ง ตาม
เจตนารมณของกฎหมาย
3. แมวาการที่ธุรกิจพนันออนไลนไมไดรับอนุญาตใหเปนธุรกิจถูกกฎหมายอาจนําไปสูปญหาการฟอกเงิน
เพราะยากแกการตรวจสอบเนื่องจากเปนธุรกิจที่อยูใตดินก็ตาม แตนั้นก็ไมไดหมายความวาการอนุญาตให
ธุรกิจพนันประเภทนี้เปนสิ่งถูกฎหมายแลวปญหาเรื่องการฟอกเงินจะหมดไป ทั้งนี้การแกปญหาการฟอกเงิน
อยางมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นกับสังคมและรัฐจะตองมีระบบตรวจสอบที่ดี แตสําหรับสังคมไทยแลวระบบการ
ตรวจสอบของภาครัฐของไทยนั้นดูจะยังเปนที่กังขาในวงกวาง
2. การอนุญาตใหเกมพนันประเภทอื่นถูกกฎหมายแทนเกมพนันออนไลน
ขอเสนอนี้เสมือนเปนการคุมกําเนิดการเลนพนันออนไลนในทางออมกลาวคือ หากยอมรับวาการควบคุมการ
เลนพนันออนไลนใหอยูในวงจํากัดนั้นทําไดยากยิ่งในความเปนจริง ดังนั้นมาตรการที่มุงลดบทบาทหรือความนิยมใน
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การเลนพนันออนไลนดูจะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง และการลดบทบาทเกมพนันออนไลนนั้นเกิดขึ้นไดดวยการเพิ่ม
บทบาทและสรางจุดสนใจใหกับเกมพนันประเภทอื่นๆ เพื่อใหความนิยมในการเลนพนันออนไลนนั้นลดลงโดยปริยาย
ขอดี: 1. ผูบริโภคหรือนักพนันจะมีทางเลือกในการเลือกบริโภคเกมพนันมากขึ้น และที่สําคัญระดับความนิยมในการ
เลนพนันออนไลนนาจะลดลงเพราะการเลนพนันประเภทอื่นนั้นถูกกฎหมายไมเสี่ยงตอการถูกจับกุมเหมือน
อยางการเลนพนันออนไลน
2.ขอเสนอนี้ถูกเสนอบนพื้นฐานของความเชื่อที่วาการควบคุมการเลนพนันประเภทอื่นๆนั้นกระทําไดงายกวา
การควบคุมการเลนพนันออนไลน
ขอเสีย: 1. นาจะเปนการกระตุนใหคนในสังคมไทยเลนพนันมากขึ้น เพราะสังคมจะอุดมไปดวยเกมพนันถูกกฎหมาย
ประเภทตางๆ
2. ไมมีสิ่งใดจะยืนยันไดวาหากทําใหการพนันประเภทอื่นที่ไมใชการพนันออนไลนถูกกฎหมายแลว การเลน
การพนันออนไลนจะลดลง เพราะอยางไรเสียแมการอนุญาตใหการเลนพนันประเภทอื่นถูกกฎหมายก็ตาม แตก็
ตองมีมาตรการและขอจํากัดตางๆเพื่อคัดกรองเฉพาะบุคคลที่ถือวาเหมาะสมและเชื่อไดวาสามารถรับผิดชอบ
ในการเลนพนันไดเทานั้น ดังนั้นกลุมบุคคลที่ไมสามารถเขาสูวงจรการเลนพนันได ก็ยังคงใชบริการเกมพนัน
ออนไลน ฉะนั้นขอเสนอนี้ทายที่สุดอาจสงผลใหสังคมไทยอุดมไปดวยเกมพนันประเภทตางๆซึ่งสอดคลองกับ
ขอเสียขอที่ 1
3. อาจนําไปสูปญหาการฟอกเงินดังที่กลาวไวขางตน
4. เปนการเพิ่มโอกาสในการเรียกรับผลประโยชนหรือการคอรรัปชันโดยเจาหนาที่รัฐดังที่กลาวขางตน แตการ
เรียกรับผลประโยชนในขอเสนอนี้อาจเกิดขึ้นกับผูประกอบการธุรกิจพนันออนไลน หากความนิยมในการเลน
พนันออนไลนไมหมดไปจากสังคมไทย

บทสรุป:
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การพนันออนไลนถือเปนธุรกิจที่ไดรับการพัฒนาและมีอัตราการเติบโตอยางมีนัยสําคัญอยางยิ่ง กลุมผูเลน
พนันออนไลนมักมีอายุอยูระหวาง 15-55 ปโดยประมาณ และมีหลากหลายสาขาอาชีพ เนื่องจากเกมพนันออนไลนเปน
เกมพนันที่เขาถึงไดงายและที่สําคัญยังเปนศูนยรวมของเกมพนันเกือบทุกประเภท สงผลใหมีผูสนใจในเกมพนัน
ประเภทนี้ในวงกวาง สําหรับประเทศไทยนั้น ความนิยมในการเลนพนันออนไลนไดขยายตัวอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน
กับอีกหลายประเทศ เกมพนันออนไลนที่เปนที่นิยมในหมูนักพนันชาวไทยเรียงตามลําดับความนิยมคือ เกมพนันบอล
ออนไลน เกมพนันบอนออนไลน และเกมพนันทายผลมาแขงออนไลน
สําหรับแนวนโยบายในการบริหารจัดการเกมพนันออนไลนนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําเสนอไว 3 แนวทางบน
พื้นฐานของความเปนจริงมากที่สุด โดยไดฉายภาพใหเห็นถึงขอเดนและขอดอยของแตละนโยบาย อาจเปนไดที่ไมมี
นโยบายใดเปนสูตรสําเร็จเพียงนโยบายเดียว ที่ควรถูกนํามาใชเพื่อแกปญหาการเลนพนันออนไลน หากแตจําตอง
ผสมผสานหลายนโยบายเขาดวยกันเพื่อหาจุดที่เหมาะสม เพื่อการแกปญหาที่ยั่งยืนและกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
ตอสังคมใหนอยที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะเกมพนันออนไลนถือเปนเกมพนันที่มีโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
เปนสําคัญ ซึ่งในมุมหนึ่งถือไดวาเปนประโยชนหากมีมาตการที่ดีในการควบคุม เพราะความที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ทําใหการจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน คุณลักษณะและคุณสมบัติของนักพนันออนไลนแตละราย รวมไปถึงการเขาถึงการ
เล นพนั น สามารถถูก ควบคุ มและตรวจสอบได ด ว ยเทคโนโลยี ที่มี ป ระสิ ทธิภ าพ แต ใ นอี ก มุ มหนึ่ ง เพราะความที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีนั่นเอง หากไมมีการควบคุมที่ดี ประโยชนดังกลาวนี้จะกลับกลายเปนโทษมหันตอยางชัดเจน
เพราะการตรวจสอบการเลนพนันออนไลนจะทําไดลําบากอยางยิ่ง ซึ่งจะสรางปญหาใหกับสังคมดังที่เปนอยูในปจจุบัน
และมีแนวโนมที่ปญหาจะเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคตหากไมมีมาตรการในการจัดการ
ดังนั้นถึงเวลาแลวหรือยังที่สังคมไทยจะตระหนักถึงปญหาของเกมพนันออนไลนและยอมรับวานี่คือหายนะ
พนันใหมลาสุดที่กําลังแพรขยายไปทั่วทั้งสังคม ถึงเวลาแลวหรือยังที่สังคมไทยจะทําความเขาใจ รูจักเกมพนันออนไลน
เพื่อนําไปสูทางแกปญหาที่ถูกตองและเหมาะสม ผูที่มีหนาที่ตอบคําถามดังกลาวมิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแตเปน
คนไทยทุกคนที่อยูรวมกันในสังคม และผูวิจัยเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา ไมมีบุคคลใดตองการใหเกิดความคิดและจิตสํานึก
ที่วา “เกมพนันออนไลนเปนเสมือนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทยเฉกเชนหวยใตดิน” ขึ้นในสังคมไทยในอนาคต
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