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สังคมสารสนเทศนับเป็นคำาจำากัดความของบริบทสังคมที่เราดำารงอยู่ในทุก

วันนี้ ซึ่งพวกเราก็ต่างเปิดรับการเข้ามาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่อำานวย

ความสะดวกให้เราอย่างเต็มอกเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์

หรือโทรศัพท์เคลื่อนที ่ ก็ดูเหมือนจะเป็นบริการ ซึ่งให้เราเข้าถึงโลกออนไลน์

ได้ทุกที่ทุกเวลา ชนิดที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด เพียงแค่คลิ๊ก การสื่อสารกับผู้คน

อื่นๆที่อยู่ห่างไกลก็เป็นไปได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
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เรื่องเด่นในฉบับ

การพนันออนไลน์ บททดสอบครั้งใหม่ของสังคมไทย

มุมนักอ่าน

เปิดปม เป็น อยู่ คือ “พนันออนไลน์”

สัมภาษณ์พิเศษ

พูดคุยเรื่องพนันออนไลน์กับคุณหนุ่ยแบไต๋

เรื่องจาก..ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

โตไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ เกมพนันในโลกออนไลน์

บทความ

พนันฟุตบอล จากโต๊ะสู่ออนไลน์ ง่าย..แต่วุ่นวายแน่

สรรหามาเล่า  

นักพนันมืออาชีพ

คลิ๊ก

อย่าเยอะ

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ

จุลสาร “ทันเกม”
เจ้าของ  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
สถานที่ติดต่อ ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299
  e-mail:thaicgs@gmail.com 
บรรณาธิการบริหาร  รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
บรรณาธิการ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร ์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
  สมสิทธิ์ นิทธยุ  รติวัลคุ์ จักรบุตร
รูปเล่ม  1Q6
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย แผนงานสนับสนุนศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน
  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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บ่อนการพนันออนไลน์ มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะเมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนใน

สังคมยุคออนไลน์ ที่กลายพันธุ์แปลงร่างอยู่ในรูปต่างๆ เช่นการสื่อสารผ่าน

อีเมล์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอื่นๆ เป็นต้น 

ในภูมิภาคเอเชีย เกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก

รัฐบาลในภูมิภาคแถบนี้ให้การสนับสนุนการเปิดธุรกิจการพนัน และคาดว่าอีกไม่กี่ปีข้าง

หน้า ธุรกิจการพนันในเอเชียจะเป็นตลาดการพนันถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ

จะแซงหน้าธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิม 

ดังนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงพยายามคิดค้นหาเกม

การพนันประเภทใหม่ๆ ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพนันบ่อน

ออนไลน์ และการพนันฟุตบอลออนไลน์ เป็นต้น  

ขณะที่หลายประเทศในเอเชียพยายามแปลงสภาพบ่อนการพนันแบบดั้งเดิมให้

กลายเป็นคาสิโน-รีสอร์ท เช่นกรณีสิงคโปร์ ได้ทำาบ่อนการพนันเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบ

วงจรเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และอีกหลายประเทศในเอเชียได้พยายาม

เลียนแบบสิงคโปร์ 

การพนันออนไลน์ 
บททดสอบครั้งใหม่ของสังคมไทย
ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจนอกกฎหมาย 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ธุรกิจการพนันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตมากกว่า

ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก คือในปี 2010 มีมูลค่าสูงถึง 34,280 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.7 และคาดว่าสิ้นปี 2015 

ตลาดในภูมิภาคนี้จะโตจนมีมูลค่าสูงที่สุดในโลก คือมีมูลค่าถึง 79,266 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเฉลี่ยเติบโตขึ้นร้อยละ 18.3 ต่อปี
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หมายเหตุ: ข้อมูล ปี ค.ศ. 2011-2015 เป็นตัวเลขประมาณการ
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สำาหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เป็นกรอบในการ

กำาหนดนโยบายและควบคุมการพนัน ซึ่งตามกฎหมาย การเปิดบ่อนการพนันภายใน

ราชอาณาจักรไทยไม่สามารถทำาได้ 

ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2549-2553 คดีเกี่ยวกับการ

พนัน ซึ่งจัดเป็นคดีอาญาประเภทหนึ่ง มีสถิติการจับกุมมากเป็นอันดับสาม รองจาก

คดีทำาร้ายร่างกายและคดียาเสพติด ด้วยเหตุนี้ ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน

จึงมีการเปิดบ่อนการพนันจำานวนมากเพื่อรองรับนักพนันชาวไทย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา บ่อนการพนันชายแดนโดยเฉพาะบ่อนปอยเปต 

ประเทศกัมพูชา เปิดบริการรองรับนักพนันประเภทที่เดินทางมาเล่นที่บ่อนโดยตรง 

ปัจจุบัน บ่อนการพนันชายแดนมีการปรับตัวเพื่อขยายฐานผู้เล่นหน้าใหม่เข้า

สู่ธุรกิจการพนัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเล่นไอทีและชอบเล่นหรือดูฟุตบอลเป็น

กิจวัตรอยู่แล้ว 

ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของอุตสาหกรรมการพนันในระดับโลก กีฬาฟุตบอลได้

กลายเป็นเกมการพนันสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันทุกวัน วันละเป็นร้อยเป็นพันคู่ โดย

เฉพาะใน 5 ลีกชั้นนำาของยุโรปที่คนไทยนิยมดูและเล่นพนัน คือ 

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 

ลาลีกาลีก สเปน 

บุนเดสลีกา 
เยอรมนี 

ลีกเอิง ฝรั่งเศส

กัลโชซีรีอาร์ อิตาลี
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ข้อความโฆษณาเชิญชวนของเว็บไซต์ Gclub ยังบอกอีกด้วยว่า “ไม่ว่าสถานการณ์

ใด สมาชิกของเราสามารถเชื่อถือระบบข่าวสารที่มีความปลอดภัยสูงสุด ใช้ระบบควบคุม

ทางการเงินระดับเดียวกับธนาคาร ซึ่งมีความมั่นคงและปลอดภัยสูง ท่านจะได้รับหลัก

ประกันที่มั่นคงต่อผลประโยชน์ของท่าน และ เรามีเจ้าหน้าที่รอรับสายท่านด้วยความ

ใส่ใจตลอด 24 ชั่วโมง”

“Gclub.com ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ สมบูรณ์

แบบ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด จดทะเบียนและได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคาสิโนอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายของรัฐบาลประเทศกัมพูชา ท่านจงเชื่อถือและ

มั่นใจได้”

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังนำาการ

พนันประเภทอื่นๆที่เล่นในบ่อนเข้าสู่ระบบ

ออนไลน์ด้วย เช่น บาคาร่า ไฮโล กำาถั่ว และ

หวย ได้แก่ เว็บไซต์ Gclub, Royal1688, 

Holiday Palace, Red Dragon, Ruby888, 

Sbobet, Ibcbet โดยเว็บไซต์ที่นิยมกันของ

ผู้เล่นได้แก่ Gclub, Holiday Palace และ 

Royal1688

ปัจจุบัน บ่อนการพนันชายแดนมีการ
ปรับตัวเพื่อขยายฐานผู้เล่นหน้าใหม่เข้า
สู่ธุรกิจการพนัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่
นิยมเล่นไอทีและชอบเล่นหรือดูฟุตบอล
เป็นกิจวัตรอยู่แล้ว
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ภาพข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเครือข่ายการให้บริการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็น

หนึ่งในปัญหาที่สังคมไทยยังไร้ทิศทางในการบริหารจัดการที่ดี และเป็นคำาถามสำาคัญที่

ต้องร่วมกันหาคำาตอบว่า 

สังคมไทยควรจะจัดการธุรกิจการพนันอย่างไร ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่เชื่อมโยงสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในระบบที่มีความเป็น

สากล 

ตัวอย่างเช่น ข่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555

เจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าจับกุมบ่อนการพนันออนไลน์ย่านท่าข้าม ที่มีการลักลอบเปิด

รับแทงพนันในระบบออนไลน์ โดยทราบว่ากลุ่มพนันออนไลน์มีการหมุนเวียนเปลี่ยน

สถานที่ไปเรื่อยๆ มีการทำาในลักษณะเดียวกัน 6 จุด รับแทงพนันออนไลน์หลาย

ประเภท เช่น บาคาร่า ไฮโล กำาถั่ว หวย พนันฟุตบอล โดยสัญญาณที่ใช้แทงพนัน

ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตถูกถ่ายทอดสดมาจาก บ่อนปอยเปต

การพนันออนไลน์ได้สลายเส้นแบ่ง
พรมแดนระหว่างรัฐไปแล้ว แต่รัฐไทย
ยังไร้ทิศทางในการจัดการที่เหมาะสม

เว็บไซต์แห่งนี้จะให้นักพนันลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

เพื่อรับรหัสประจำาตัว โดยมีบัญชีกับธนาคารต่างๆ 10 

บัญชีให้นักพนันโอนเงินเพื่อแทงพนันในรูปแบบต่างๆ 

เฉพาะการรับแทงพนันฟุตบอลจะรับตั้งแต่หลักสิบจนถึง

หลักแสน และปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้ามาแทงพนันได้

ผู้ดูแลบ่อนออนไลน์ที่ถูกจับกุมสารภาพว่า เปิดให้

บริการมาประมาณ 3 เดือน มีเงินหมุนเวียนวันละ 1 ล้าน

บาท ถ้ารวมยอดต่อเดือนก็หลายสิบล้าน นายทุนใหญ่

จะหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ บางแห่งก็ 1 เดือน 

บางแห่งก็ 3-4 เดือน เพื่อหลบหนีการเข้าจับกุมของ

ตำารวจ

แต่ประเด็นน่าสนใจที่สุดคือ ระหว่างเจ้าหน้าที่

ตำารวจเข้าตรวจค้นจับกุมและทำาการแถลงข่าวผลการ

จับกุมบ่อนพนันออนไลน์ดังกล่าวอยู่นั้น มีนักพนัน

โทรศัพท์เข้ามาเล่นพนันจำานวนมากอย่างไม่ขาดสาย โดย

เฉพาะการแทงพนันฟุตบอล 
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หนึ่งในผลงานของโครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน

สังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ที่พยายามรวบรวมและ

ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพนันออนไลน์ ทั้งของ

ต่างประเทศและของไทย รวมถึงนำาเสนอกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

กับการพนันและการพนันออนไลน์ผ่านรูปแบบการ ถาม-ตอบ 

ทำาให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย เหมาะสำาหรับบุคคลทั่วไป

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ผู้เขียนได้ประมวลให้เห็นว่า 

รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาห้ามการประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ทุก

ประเภท ห้ามโฆษณา และเคยดำาเนินคดีกับผู้ประกอบการธุรกิจ

พนันทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ แต่ไม่ฟ้องร้อง 

ดำาเนินคดีกับผู้เล่นพนัน ในกรณีอังกฤษ ผู้มีอำานาจออกกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการพนันออนไลน์คือ รัฐมนตรี

กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา 

เปิดปม 
เป็น อยู่ คือ

พนันออนไลน์
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พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ  ที่ใคร ๆ ต่างรู้จักกันในนาม “หนุ่ย แบไต๋” พิธีกร

และผู้ผลิตรายการไอทีชื่อดัง “แบไต๋ไฮเทค” 

ด้วยวัยเพียง 30 กว่า กับการดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทโชว์

โนลิมิต ซึ่งทำารายได้มากสุดถึงปีละ 56 ล้านบาท นับเป็นเครื่องยืนยันถึง

ความสามารถในการผสมผสานความชอบส่วนตัวเข้ากับความรู้ทั้งในเรื่อง

อินเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวางในแวดวงไอที

วันนี้ หนุ่ย แบไต๋ ได้เปิดโอกาสให้ทีมงานทันเกมเข้าพูดคุยและฟังทัศนคติคม ๆ 

ของเขากับการเข้ามาของเกมออนไลน์ในประเทศไทย

พูดคุยเรื่องพนันออนไลน์
กับคุณหนุ่ยแบไต๋

• พี่หนุ่ยมองสถานการณ์การพนันออนไลน์ตอนนี้ยังไงคะ?

เอาสถานการณ์เว็บการพนันก่อน ตอนนี้มีให้เห็นเยอะขึ้น แต่ก็เป็นเว็บที่มาจาก ต่าง

ประเทศทั้งนั้น 

วันนี้ เว็บพนันออนไลน์ดังๆ ของโลก มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ในประเทศไทย 

ผ่านสื่อฟุตบอล เว็บที่พูดคุยเกี่ยวกับกีฬา ให้คนไปเล่น มันผิดกฎหมายไทย แต่แม่ข่ายไม่

ได้อยู่ในไทย มันก็เลยมีช่องว่างให้คนเล่นได้

ประเภทที่เรารู้จักจากสื่อ บัคคาร่าออนไลน์ เล่นไพ่ผ่านเว็บแคม ผมเห็นมันพยายาม

จะเข้ามาในตลาดไทย ประมาณปี 2004-2005 มันไม่ใช่เรื่องใหม่ 

เนื่องจากในต่างประเทศ การพนันเค้าถูกกฎหมาย รัฐก็เก็บรายได้อย่างเต็มที่ คนจะ

พนันกันอีรุงตุงนังก็ถือว่าเสียภาษีให้รัฐด้วย รัฐก็หลับตาข้างนึง ปล่อยให้มันมีไป แต่ว่าจะ

คุมโซนหน่อย ไม่ได้ให้มีทั่วบ้านทั่วเมือง เพราะจะกลายเป็นประเทศที่มีแต่คนที่คิดจะเล่น

การพนันกันอย่างเดียว

การพนันมันเหมือนยิ่งห้ามยิ่งปิด คนยิ่งแหวก คนก็อยากลองเล่น 

เอาง่ายๆ บ่อนใกล้ๆประเทศเรา หรือบ่อนที่นั่งเรือสำาราญไปกลางทะเล มีนักพนัน

เยอะที่อยากจะไปเล่น 

เราห้ามสิ่งที่อยู่ในออนไลน์ไม่ได้ อินเทอร์เน็ตมันก็เหมือนมหาสมุทร นำาจะไหลผ่าน

กรุงศรีอยุธยามากรุงเทพฯ นายกฯ ยังห้ามไม่ได้ นำาในมหาสมุทรอินเทอร์เน็ตก็ห้ามไม่ได้

เหมือนกัน ถ้ามันจะมีเว็บนั้นเว็บนี้ขึ้นมา
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• ช่วยชี้จุดที่เป็นปัญหาสำาคัญของการพนันออนไลน์ด้วยซิคะ

ณ วันนี้ ผมมองว่าการประชาสัมพันธ์ในเมืองไทยมันโจ๋งครึ่มไปหน่อย คือ ประเทศเรามี 

พ.ร.บ.ประกาศชัดเจนไม่ให้มีการพนันทุกประเภท มันก็ต้องห้ามพนันจริงๆ  แต่หนังสือนิตยสารต่างๆ 

ยังมีการลงโฆษณาพนัน เค้าจะเลี่ยงบาลีเป็นศรีธนญชัยนิดนึงว่า อันนี้รับโฆษณาเฉยๆ ลูกค้าคือคนที่ลง

โฆษณาอยู่ต่างประเทศ ไม่ใช่ของคนไทย แต่หน้าเว็บเป็นภาษาไทย อันนี้เป็นจุดที่น่าห่วง 

อีกอันหนึ่งที่น่าห่วงเหมือนกัน คือ พวกพนันรายย่อย ที่ใช้ช่องโหว่ของบริการดีๆอย่างบัตรเติมเงิน 

ที่เค้าคิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้จ่ายย่อยๆ จ่ายนิดๆหน่อยๆให้มันสะดวก เช่น จ่ายบริการ ค่าไฟ ค่านำา หรือ

โอนเงินระหว่างญาติพี่น้องด้วยกัน เอสเอ็มเอสแจ้งเกิดด้วยบริการเหล่านี้ คือบริการที่ให้คนเอาเงินไป

จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ได้รหัส (code) มายืนยัน แต่ไม่ต้องยืนยันตัวบุคคล มีคนเห็นช่องทางนี้ แล้ว

เอาไปใช้

อันนี้น่าห่วงว่ามันจะกลายเป็น ปัญหาการพนันในระดับล่าง มันจะลดขนาดให้เล็กลง แล้วจะลงไป

สู่คนจำานวนมาก ซึ่งเด็กและเยาวชนน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ จะกลายเป็นลูกค้าของนักพนันเหล่านี้ครับ

พูดคุยเรื่องพนันออนไลน์
กับคุณหนุ่ยแบไต๋
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• ตอนนี้การพนันออนไลน์น่าจะเข้าถึงเยาวชนมากน้อยแค่ไหนคะ?

อันนี้ผมยังไม่มีตัวเลข ผมคิดว่าความสนใจของเยาวชนทุกวันนี้ ยังไม่ได้ลุ่มหลงไปกับ

เรื่องการพนันออนไลน์มากนะ ประเภทเล่นกันแบบไม่ลืมหูลืมตา ผมว่ามี แต่ไม่ได้เป็นส่วน

ใหญ่ของคนทั้งหมด 

ส่วนใหญ่เยาวชนมีความสนใจอื่นๆ เพราะบนอินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจเยอะ 

ผมเสียใจแทนคนที่สนใจเว็บการพนันออนไลน์ ทั้งๆที่ในอินเทอร์เน็ตมีเรื่องที่น่า
สนใจมากกว่าอีกตั้งเยอะแยะ

• ช่วยแนะนำาเยาวชนหน่อยซิคะว่า เข้าสู่โลกออนไลน์ยังไงถึงจะเป็นประโยชน์

จริงๆในอินเทอร์เน็ตมีเรื่องดีๆเยอะ มองอินเทอร์เน็ตเป็นแบบมีดทำาครัว  ถ้าเอามีดไป

หั่นหมูหั่นผักมันก็ทำาอาหารได้ ถ้าเอามีดไปแทงคนมันก็ตาย เพราะฉะนั้น ใช้อินเทอร์เน็ตใช้

ด้านดี อย่าเอาไปใช้ด้านเสียๆ หายๆ

เรามีการลงทุนกันเป็นแสนๆ ล้าน เรื่องโครงข่ายและอะไรอีกหลายอย่าง เพื่อทำาให้

อินเทอร์เน็ตไวขึ้น เร็วขึ้น ตอบสนองต่อการใช้งาน เราคงจะไม่ใช้ประโยชน์แค่เรื่องพนัน หรือ

แค่ทำาอะไรติงต๊อง มันน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านดี  

วิกิพีเดีย กูเกิ้ล หาข้อมูลได้ตั้งเยอะแยะมากมาย เฟซบุ๊ค ถ้ามองใช้เชิงการตลาด

ออนไลน์ ก็สามารถทำาเงินทำารายได้ได้ตั้งเยอะ 

จริงๆชีวิตคนทำามาหากินมันก็เสี่ยง แต่มันไม่ได้เสี่ยงอย่างการพนัน เพราะการทำา
ธุรกิจลดความเสี่ยงได้ด้วยความรู้  แต่การพนันเสี่ยง 100% เสี่ยงล้วนๆ คุณจะมีความ
รู้มากแค่ไหนก็ไม่สามารถไปกำาหนดผลที่ไพ่มันจะหงายออกมาได้ ผลที่กีฬามันจะออก
มาได้ ผมว่าเอาไปใช้ด้านอื่นดีกว่า ใช้ด้านดีๆของอินเทอร์เน็ตครับ

• ผู้ใหญ่ควรจะสนับสนุนการใช้โลกอินเทอร์เน็ตยังไงดีคะ?

ผู้ใหญ่ควรจะเล่นอินเทอร์เน็ต  เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็จะไม่เข้าใจ จะคุยกับลูกคนละภาษา 

พ่อแม่ควรจะรู้ในสิ่งที่อยู่หน้าจอของลูก ลูกเล่นเกมก็ต้องรู้ว่าเกมอะไร  เป็นแนวอะไร เรตติ้ง

เท่าไหร่ อายุที่เค้ากำาหนด เดี๋ยวนี้มันมีเกณฑ์กำาหนดไว้หมดแล้ว 

มันควรจะมีกระบวนการอะไรมั้ยที่จะทำาให้ลูกเป็นคนที่ใช้เว็บไซต์ได้อย่างสร้างสรรค์
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• ใกล้เทศกาลฟุตบอลยูโรแล้ว พี่หนุ่ยอยากฝากอะไรไว้มั้ยคะ?

กีฬาฟุตบอลจะดูให้สนุกต้องมีความรักในทีมนั้นๆ  เราเชียร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

มันสนุกกว่าการเชียร์แล้วสุดท้ายเอามือก่ายหน้าผาก โอ๊ยเสียอีกแล้ว 

ผมว่าดูกีฬาไม่จำาเป็นต้องพนัน คือถ้ารักกีฬาจริงๆ ผมคิดว่าทำามาหากิน
อาชีพสุจริตดีกว่า อยากรวยไม่ใช่ไปเล่นหวย อยากรวยก็ทำางาน อยากประสบ
ความสำาเร็จก็ต้องหาความรู้ ถ้าไม่มีความรู้เราก็จะทำางานนั้นๆ ไม่ได้ดี  

คิดว่าเทศกาลบอลยูโรที่จะมาถึง บ้านเราก็คงเกิดปัญหาเดิมๆ เล่นแล้วเสีย ไม่มี

ตังค์แล้วยังอยากไปเล่น เหมือนคุณจะออกจากบ้านแล้วเหลือเงินอยู่แค่นี้คุณยังจะเอา

เงินที่ควรเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นไปเล่นการพนัน อันนี้ก็คิดผิด  เหมือนเล่นหุ้น ต้อง

มองในเรื่องการลงทุน คือเอาเงินเข้าไปเพื่อลงทุนทำาให้บริษัทนั้นๆเจริญขึ้น คุณจะได้

เงินปันผลจากสิ่งเหล่านั้น มันไม่ใช่การซื้อมาขายไป ไปปั่นนู่นนี่นั่นให้เกิดผลกำาไรใน

ระยะสั้น ซึ่งมันมีความเสี่ยงมาก

นาทีนี้ห้ามเด็กเล่นเกมยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้น
ภูเขา เพราะมันเป็นกระแสโลก ดังนั้นต้องให้
ความรู้แก่พ่อแม่ให้พูดภาษาเดียวกับลูก และรู้เท่า
ทันเกม หากมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ที่ดี เกม
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพเด็กๆได้
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เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์ (online gambling) เป็น

เกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วง 10 กว่าปีที่

ผ่านมา 

ในปี ค.ศ.1998 ทั่วโลกมีเว็บไซต์ รับแทงเกมพนันบ่อนออนไลน์อยู่ประมาณ 90 

เว็บไซต์ หนึ่งปีต่อมา เพิ่มจำานวนขึ้นเป็น 250 เว็บไซต์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 180% และ

เพิ่มต่อเนื่องเป็น 1,500-1,800 เว็บไซต์ ในช่วงปี ค.ศ. 2000- 2002 

หลังจากนั้นการขยายจำานวนจึงเริ่มชะลอตัวลง คือเพิ่มเป็น 2,300 - 2,500 

เว็บไซต์ ในปี ค.ศ. 2006 เกมไพ่โป๊กเกอร์ ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด

หลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจพนันออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด เช่น

จุดด้อยของธุรกิจพนันออนไลน์ซึ่งผู้เล่นพนันมักมองข้ามคือ ขาดความโปร่งใส

ในการให้บริการ ขาดความชัดเจนในการจ่ายเงินพนันให้กับลูกค้า ฯลฯ ปัญหา

เหล่านี้ยังไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงมากนัก

โตไม่หยุด ฉุดไม่อยู่

เกมพนัน
ในโลกออนไลน์
ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
iamvisanu@yahoo.com

ความง่าย
ในการเข้าถึง

ความ
หลากหลาย

ของเกม

ความสะดวก
ในการ

เล่นพนัน
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เมื่อปีที่แล้ว ในการทำาวิจัย เกมพนันออนไลน์ : หายนะ

เกมพนันที่ต้องควบคุม ผมพบว่า การประมาณการรายได้ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ ในปี ค.ศ.1998 เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนหน้ามากกว่า 1 เท่าตัว คือเพิ่มจาก 300 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯในปี ค.ศ.1997 เป็น 651 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปีถัดมา 

รายได้ของธุรกิจพนันออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เป็น 7,500 และ 12,000-15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี ค.ศ.

2004 และ 2006 ตามลำาดับ

และมีการคาดการณ์ว่า รายได้ของธุรกิจพนันออนไลน์จะ

เพิ่มสูงขึ้นถึง 528,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 15.8 

ล้านล้านบาท ในปี ค.ศ.2015

ที่น่าตกใจคือ กำาไรของผู้ประกอบการธุรกิจพนัน

ออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 60 ของรายได้

 รายได้ของผู้ให้บริการพนันออนไลน์

(ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯต่อปี)

รายได้และกำาไรของธุรกิจออนไลน์รวมกันของโลก

 ประมาณการกำาไรของผู้ประกอบการ 

(60% ของรายได้)

1997							1998						2004							2006	 				2015

300

651

390.6

7,500

15,000

528,000

4,500

9,000

316,800

180
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เกมพนันออนไลน์ เป็นหนึ่งในสาเหตุ
สำาคัญที่ทำาให้เยาวชนผละจาก
ห้องเรียน และส่วนหนึ่งที่ไม่มีเงินชำาระ
หนี้พนันต้องเดินเข้าสู่เส้นทางธุรกิจผิด
กฎหมาย

เกมพนันออนไลน์ในสังคมไทย

เช่นเดียวกับหลายๆประเทศทั่วโลก 10 กว่าปีที่ผ่านมา เกมพนันออนไลน์ได้

ขยายตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทย โดยมีการให้บริการใน 4 รูปแบบหลักๆ คือ 

1. ทายผลลอตเตอรี่ออนไลน์ 

2. ทายผลกีฬา โดยเฉพาะเกมพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ที่กำาลังเป็นที่นิยม

ในหมู่นักเล่นพนันชาวไทยอย่างมากในปัจจุบัน 

3. ทายผลเกมพนันแบบในคาสิโน ส่วนใหญ่เจ้าของเว็บไซต์พนันคือเจ้าของ

เดียวกับบ่อนการพนันตามตะเข็บชายแดน 

4. ทายผลการแข่งขันทั่วไป 

กลุ่มผู้เล่นพนันออนไลน์ 
สามารถจำาแนกได้เป็น 
3 กลุ่ม คือ 

• กลุ่มนักศึกษาในสถาบัน

การศึกษาต่างๆ

• กลุ่มเจ้าของกิจการขนาด

เล็กและขนาดกลาง

• กลุ่มที่เล่นพนันเป็น

ครั้งคราว
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เกมพนันออนไลน์ : ปัญหาที่สังคมไทยไม่อาจเพิกเฉย

เกมพนันออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งเกมพนันที่สร้างปัญหาให้กับสังคมในหลายมิติ เช่น 

• สร้างแนวโน้มที่จะทำาให้ติดการพนันมากกว่าการพนันประเภทอื่นๆ 

     เพราะผู้เล่นพนันสามารถเล่นพนันได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถสื่อสาร

ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำาคัญ สามารถ

ปิดบังคุณลักษณะของผู้เล่นพนันได้ 

• เกิดการสะสมหนี้พนันค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากผู้เล่นพนันไม่ได้สัมผัส

เงินสดหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินสดในการวางเงินพนัน ส่งผลให้ผู้เล่นพนันมักไม่

ตระหนักถึงเงินพนันที่ต้องจ่ายเมื่อเสียพนันในแต่ละครั้ง 

• หลายเว็บไซต์พนันไม่มีกระบวนการให้บริการการพนันที่โปร่งใส 

• เป็นแหล่งชุมนุมของกิจกรรมฉ้อฉล

เกมพนันออนไลน์ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เยาวชนผละจากห้องเรียน 

และส่วนหนึ่งที่ไม่มีเงินชำาระหนี้พนันต้องเดินเข้าสู่เส้นทางธุรกิจผิดกฎหมาย

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากเกมพนันออนไลน์ 

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องทำาความรู้จักเกมพนันออนไลน์ เพื่อนำาไปสู่

หนทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่มีหน้าที่ตอบคำาถามนี้คงมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแต่เป็นคนไทย
ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ก่อนที่จะเกิดความคิดและจิตสำานึกที่ว่า “เกม
พนันออนไลน์เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยเฉกเช่นหวยใต้ดิน” 
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ผมเฝ้าสังเกตการณ์ พนันฟุตบอล มามากกว่า 20 ปี มองเห็นการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากไม่มีการรับมือที่ดีพอ ต่อไปเรื่องนี้อาจเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการสร้างธุรกิจพนันฟุตบอลให้ใหญ่โต จนกลายเป็น “หลุมพลางดัก

อนาคต”ของสังคมไทยก็เป็นได้

การพนันฟุตบอลของบ้านเรา เดิมเป็น การพนันในกลุ่มเพื่อน เริ่มต้นจากการ

วางเดิมพันกันถือหางทีมที่ตัวเองชอบ ซึ่งเป็นเหมือนพฤติกรรมในกลุ่มสังคมเท่านั้น ไม่

กระจายในวงกว้าง ผลกระทบจึงมีในวงจำากัด 

ถัดมาเริ่มเกิดธุรกิจรับพนัน นั่นคือ โต๊ะบอล ซึ่งในสังคมไทยมีโครงสร้างธุรกิจ
ใต้ดินรองรับสิ่งเหล่านี้ไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น หวยใต้ดิน หรือ มวยตู้ 

โต๊ะบอล เป็นธุรกิจการพนันที่เติบโตมานานกว่า 15 ปี มีเครือข่ายธุรกิจที่ซับซ้อน 

ไม่ต่างจากรูปแบบการขายปลีก คือ มีทั้งระดับผู้จัดจำาหน่าย นั่นคือเจ้ามือหรือโต๊ะ

บอล ต่อสายลงมาที่ระดับค้าส่ง ค้าปลีก และคนส่งสินค้า นั่นคือกระจายออกมาเป็น

ปั๊วใหญ่ ปั๊วย่อย และคนวิ่ง ตามลำาดับ 

กำาไรของธุรกิจคือความแตกต่างของอัตราการต่อรองในแต่ละระดับ มีการล่อใจผู้

เล่นด้วยการให้เครดิต ต่อมาก็เพิ่มลูกเล่นในการขายมากขึ้น เช่น

• จากการเล่นเฉพาะลีกดังๆ มีการเพ่ิมรายการของลีกการแข่งขันท่ีรับพนัน
มากข้ึน 

• พัฒนารูปแบบการเล่นจากบอลคู่เป็นบอลชุด ไม่จำาเป็นต้องลงเงินพนันเป็น
จำานวนมาก แต่มีโอกาสได้รางวัลมากข้ึน

รูปแบบดังกล่าวทำาให้การพนันฟุตบอลขยายไปสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น ข่าวสารใน

วงการกลายเป็นสิ่งที่มีความต้องการ หนังสือพิมพ์กีฬาเริ่มออกฉบับเฉพาะกิจ เฉพาะ

ฟุตบอลต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

แล้วในที่สุดก็มีสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่เน้นให้ข่าวสารอัตราต่อรองของร้านรับพนันที่

มีชื่อเสียง ให้ผู้คนซื้ออ่าน ส่งต่อให้เพื่อนหยิบยืม 

หลายคนคงเคยมองผ่านตา มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีทั่วไป เสียงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง

เหล่านี้มีเข้าหูบ่อยขึ้นๆ จนหลายคนรู้สึกเป็นสิ่งปกติที่มีอยู่ในสังคม

พินิต วงษ์ยี่กุล

พนันฟุตบอล 
จากโต๊ะสู่ออนไลน์
ง่าย..แต่วุ่นวายแน่

บท
ค
วา

ม
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รูปแบบการพนันได้ขยายตัวมากขึ้นตามการพัฒนาของการสื่อสาร จากการพนันที่ส่งโพย

กันทางโทรศัพท์ หรือการส่งข้อความ ปัจจุบันกลายเป็น การพนันออนไลน ์ที่มีการทำาตลาด

กันอย่างกว้างขวาง โดยมีการให้สิทธิแก่ผู้ที่เป็นสมาชิก สามารถได้รับส่วนแบ่งกำาไรที่สูงขึ้น 

คล้ายๆ กับระบบค้าตรง คือแบ่งตามมูลค่าของวงเงินพนัน ที่มีการแบ่งขั้นเป็นระดับ ซูเปอร์ 

มาสเตอร์ และเอเย่นต์ 

การพัฒนารูปแบบมาสู่ระบบออนไลน์นี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยเป็นปั๊วย่อยในระบบเดิม

พัฒนามาเป็นเอเย่นต์ในระบบใหม่ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้บริการบอกว่า 

“มองว่าเป็นการพัฒนาของตลาดมากกว่าการเข้ามาแบ่งลูกค้าของระบบเดิม เพราะสิ่งที่

เกิดขึ้น มีผลดีในหลายแง่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบัญชีลูกค้า หรือ การที่ลูกค้าต้องมีการ

เปิดบัญชีล่วงหน้า ทำาให้มีความมั่นคงในการได้รับรายได้สูงขึ้น”

สิ่งสำาคัญที่เกิดขึ้นในตลาดการพนันฟุตบอลออนไลน์คือ สภาพการแข่งขัน

ที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่ค่อนข้างผูกขาด กลายเป็นว่า ผู้ ให้บริการต้องแข่งขันกันหา

ลูกค้ามากขึ้น มีการทำาการตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงให้ฐานลูกค้าขยาย

มากขึ้น 

ทำาให้เราเห็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย ทั้ง

วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์ ส่งผลต่อผู้เล่นพนันหน้าเดิมและหน้าใหม่ ให้ได้รับสื่อจูงใจ

การพนันฟุตบอลมากขึ้น มีการรับรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และมีความมั่นใจในการเล่นพนัน

ฟุตบอลมากยิ่งขึ้น ควบคู่กันไป 

จึงไม่น่าแปลกใจที่การพนันฟุตบอลกลายเป็นการพนันที่มีความนิยมมากยิ่งขึ้น และมี

ภาพลักษณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ที่ใครๆ ก็สามารถเล่นได้ 

และไม่เพียงเท่านั้น พนันฟุตบอล ยังเป็นสิ่งที่เพื่อนๆ นิยมกันด้วยสิ ด้วยการเสียเงินเปิด

บัญชีแค่ 1,000 บาท ซึ่งไม่ใช่เงินจำานวนมากมายอะไร แต่ทำาให้มีเพื่อน มีกิจกรรม ได้เชียร์

ทีมโปรด แถมมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำาด้วย 
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ประเด็นที่สำาคัญที่สุด หากต้องการควบคุมการพนันฟุตบอลไม่ให้แพร่หลาย
กระจายออกไปมากกว่านี้ คือ การควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ทางใดทางหนึ่งอาจไม่เพียงพอ เพราะการโฆษณามีทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่

ความเคร่งครัดในการควบคุมเนื้อหาการโฆษณาที่ถูกต้อง ต้องไม่ปล่อยให้เกิดภาวะสอง

มาตรฐาน เกิดขึ้นกับสื่อต่างๆ ทุกประเภทและทุกๆ เนื้อหา 

นอกจากนั้น ต้องหาวิธีการรณรงค์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

ให้มากยิ่งขึ้น การออกกฎเพื่อห้ามไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้อย่างแน่นอน การ

ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อหรือการแถลงข่าวคงไม่เพียงพอเช่นกัน คล้ายๆกับการรณรงค์

หลายๆ เรื่อง เช่นการเลิกบุหรี่ ที่ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง แต่สุดท้ายทุกคนก็เริ่มเห็น

โทษร่วมกัน จึงจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสวนกระแสเกิดขึ้นได้บ้าง 

สำาหรับการพนัน คงต้องมี ส่วนผสมของกระบวนการชักจูงใจ และกระบวนการ

ทางสังคมที่มากกว่านี้ การสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มที่มากขึ้น การพูดคุยกันในครอบครัว 

รวมถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นหลักการให้เห็นถึงโอกาสได้เสียและคุณค่าของเวลาที่มี

มากกว่านั้น 

การจูงใจให้เด็กไม่เล่นพนันฟุตบอลคงไม่ประสบความสำาเร็จแน่  หากเด็กยัง
คงมีพ่อแม่ที่ชอบตีเลขเพื่อแทงหวย

ประเด็นที่สำาคัญที่สุด หากต้องการ
ควบคุมการพนันฟุตบอลไม่ให้แพร่หลาย
กระจายออกไปมากกว่านี้ คือ การ
ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
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แม้ลาสเวกัสจะเป็นสวรรค์ของนักพนัน แต่รู้หรือไม่ว่าสหรัฐอเมริกาเป็น

ประเทศที่ห้ามการประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ และการพนันทายผลการ

แข่งขันกีฬา

นักพนัน
มืออาชีพ
นกฮูก

ที่สำาคัญ  สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในประเทศที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก

การพนัน ถึงขนาดมีการจัดตั้ง สำานักงานว่าด้วยปัญหาการพนัน และออกคู่มือ 

“อิสรภาพจากการพนันที่เป็นปัญหา” เพื่อเป็นคู่มือช่วยเหลือตนเองให้แก่ผู้มี

ปัญหาด้านการพนัน

ในปี ค.ศ.2005 สหรัฐอเมริกาสำารวจ

พบว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 4-5 เป็นผู้มี

ปัญหาด้านการพนัน และประมาณร้อยละ 1 

เป็นผู้มีปัญหาด้านการพนันระดับรุนแรง หรือ

เป็นโรคติดการพนัน
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หากคุณจะเล่นพนันแบบ นักพนันมืออาชีพ คุณต้องรู้ว่า คุณไม่ได้

เล่นการพนันเพื่อความตื่นเต้นหรือเพื่อการเข้าสังคม แต่คุณกำาลัง

เล่นการพนันเพื่อให้ได้เงิน และ คุณสมบัติของการเป็นนักพนัน

มืออาชีพ คือ ต้องมีวินัยและไม่เสี่ยงโดยไม่จำาเป็น คุณจะ

หยุดเมื่อได้เงิน และจะไม่แสดงอาการต่างๆตามชุดสัญญาณ

ของการเล่นพนันที่เป็นปัญหาเด็ดขาด

ตรวจสอบดูซิว่า การเล่นพนันของคุณเป็นปัญหาแล้ว
หรือยัง !!

ตัวอย่างชุดคำาถามในการตรวจสอบ 

สัญญาณของการเล่นพนันที่เป็นปัญหาคือ

• เล่นการพนันนานกว่าที่คุณตั้งใจ 
• เล่นพนัน “แบบทุ่มสุดตัว” แล้วหลังจากนั้นก็ “พยายามเอาคืน” หลังจากเล่นเสีย
• โกหกสมาชิกในครอบครัวหรือคนอื่นๆเกี่ยวกับจำานวนเงินที่คุณเล่นการพนัน
• ขาดงานหรือไม่ทำาตามสัญญาที่ให้กับครอบครัวเนื่องจากการพนัน
• ไม่สนใจด้านอื่นๆของชีวิตเนื่องจากใช้เวลาคิดถึงการพนัน

ถ้าคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้ แปลว่าคุณต้องหาวิธีหยุดมัน เพราะคุณกำาลังจะ

ก้าวข้ามจาก การเล่นพนันเพื่อการเข้าสังคม เล่นพนันเพื่อความบันเทิง เล่นพนัน

กับเพื่อนเพื่อความสนุกสนาน ไปสู่การเล่นพนันที่เป็นปัญหา
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พวกเราคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีเหมือนเป็นอวัยวะอีกชิ้นของร่างกาย มี

ความมั่นใจในตัวเองสูงเมื่อออนไลน์ พวกที่ชอบเล่นการพนันไม่ต้องเดิน

ทางไปคาสิโนหรูให้เสียเวลา ไม่เสี่ยงกับการวิ่งหนีตำารวจ  แค่ คลิ๊ก ก็เล่น

พนันได้สบายๆ 

พวกเว็บพนันออนไลน์ โฆษณาให้เห็นกันเกลื่อนตามหน้าเว็บทั่วไป โดยเฉพาะ

เว็บกีฬาและเว็บบันเทิงภาษาไทย

อินเทอร์เน็ตก็เหมือนเหรียญสองด้าน ดาบสองคม เป็นแหล่งหาข้อมูลทำา

รายงาน อากู๋กับป้าวิให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดูหนัง โหลดเพลง เล่นเกม แช็ตกับ

เพื่อน ให้ความรู้และความสนุกสารพัด

แต่ในทางกลับกัน เว็บขยะก็มีไม่น้อย โฆษณาไร้สาระยิงเข้ามารบกวนตลอด 

พวกผู้ใหญ่เห็นแล้วชอบโวยวาย หาว่าเด็กดูเว็บโป๊ เล่นพนันออนไลน์ ทั้งที่มันเป็นแค่

โฆษณาที่เห็นกันจนชินตา แต่ผู้ใหญ่นั่นแหละที่ไม่รู้ เลยตีโพยตีพายกันไปเอง

ส่วนพวกที่เล่นพนันจริงๆ ผู้ใหญ่ไม่มีทางตามทัน เพราะพนันออนไลน์เหมือน

อากาศ จับยาก 

วันก่อนคลิ๊กเข้าไปดูข่าวพนันออนไลน์ นายตำารวจใหญ่บอกว่า “ปัจจุบันการ

เล่นพนันง่ายขึ้น เพราะมือถือสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตและโอนเงินผ่านบัญชีได้ทันที 

สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการติดตามผู้ต้องหา”

ขนาดนายตำารวจใหญ่ยังยอมรับ กฎหมายยังตามไม่ทัน อย่าไปหวังเรื่อง
ตามจับ หันมาหาทางแก้ง่ายๆ ดีกว่า พวกผู้ใหญ่แค่เปิดใจ รับรู้เหตุผลในโลก
ออนไลน์ ส่วนพวกเราก็อย่าเยอะ แค่นี้ก็โอเคแล้ว

ค
ลิ๊ก

อย่าเยอะ
แบดบอย
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การพนันทุกประเภทเป็นบ่อเกิดของราย
ได้ในหมู่คนจำานวนมาก จึงยากที่จะยกเลิก 

การอภิปรายถึงผลดีผลเสียของการ
เปิดบ่อนชั้นดีแบบถูกกฎหมาย และ
กลยุทธ์เงื่อนไขไปสู่การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพอย่างกว้างขวาง จะนำาไป
สู่ข้อยุติถึงนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม มากกว่าจะปล่อยให้สถานการณ์
ดำามืดและอยู่ ในความควบคุมของกลุ่ม
อิทธิพลทั้งฝ่ายเอกชนและข้าราชการ
จำานวนหนึ่ง ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ส่วนหนึ่งในหนังสือ

เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
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