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การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจติ อล แต่ไม่ใช่เฉพาะแค่ด้าน
สว่างเท่านัน้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจใต้ดนิ ทาให้มโี อกาสทีเ่ ยาวชนไทยจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
ใต้ดนิ ในยุคดิจติ อล จากการศึกษา พบว่า สามารถแบ่งธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มการพนัน กลุ่มสิง่ ผิดกฎหมาย และกลุ่มสือ่ ลามกอนาจาร โดยมีตวั แปรทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ
ใต้ดินของเยาวชนไทย คือ การท่องเที่ยว การค้นคว้าความรู้นอกตารา เล่นอินเตอร์เน็ต และการทางาน
ในขณะที่การสังสรรค์กบั ครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม และงานอดิเรก เป็ นตัวแปรทีม่ ผี ลให้
เยาวชนไทยไม่เ ข้าร่ ว มธุร กิจใต้ดิน และจากการค านวณหามูลค่า เชิงเศรษฐกิจ ใต้ดิน พบว่ า มีมูลค่ า ถึง
127,873,506,453.81 บาทต่อปี
คำสำคัญ: เศรษฐกิจใต้ดนิ , เศรษฐกิจดิจติ อล

Abstract
Digital trend have helped driven the economy forward, but not just the legal side of the
economy but also the underground side of the economy as well which have fully entered into the
digital age. It is risky to allow these teenagers to be involved in underground business. The findings
have told us that there are three main categories of underground digital world. First being the
gambling world, second being the world of contrabands, third being the world of pornography. The
variable effect to Thai youth decided to join the underground business in digital economy, while the
association with family participation, join with the club and the hobby is variable with the youth not to
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join the underground business in digital economy. Calculations on monetary value have shown that
the underground business world is worth 127,873,506,453.81 THB a year.
Key words: Underground Economy, Digital Economy

บทนำ
กระแสเทคโนโลยีจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจติ อล ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจใต้ดนิ มีการปรับตัว
เข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจติ อลด้วยเช่นกัน ดังทีเ่ ห็นได้จากการมีโฆษณาออนไลน์ของธุรกิจใต้ดนิ ในสือ่ ดิจติ อลมากมาย
และเยาวชนไทยยังอยู่ในวัยที่กาลังอยากรู้อยากลองจึงมีความเสีย่ งที่จะทาให้เยาวชนไทยเหล่านัน้ เข้าร่วม
1
ธุรกิจใต้ดนิ ดังนัน้ เพื่อศึกษารูปแบบ ประเภท และปั จจัยทีม่ ผี ลทาให้เยาวชนไทยเข้าไปเกีย่ วข้องธุรกิจใต้ดนิ
ในเศรษฐกิจดิจติ อล รวมไปถึงมูลค่าเชิงเศรษฐกิจใต้ดนิ และต้นทุนค่าเสียโอกาส ผู้วจิ ยั จึงได้ทาการศึกษาใน
ครัง้ นี้

วิ ธีกำรศึกษำ
กลุ่มตัวอย่ำง
2
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ เยาวชนไทยทีม่ อี ายุระหว่าง 13-21 ปี จานวน 2,763 คน
เพื่อทาการเก็บแบบสอบถาม และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลจานวน 10 คนเพื่อทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
ทาการศึกษาโดยเริม่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ กีย่ วข้องกับธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลจานวน
10 คน แล้ว นาข้อมูลที่ได้ม าวิเ คราะห์และสรุ ปเป็ น เนื้อ หาเชิงพรรณา จากนัน้ สร้างแบบสอบถามเก็บกับ
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต กิจกรรมยามว่าง และพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจ
ดิจติ อล แล้วทาการเก็บตัวอย่างจานวน 2,763 คน จากนัน้ นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Logistic Regression
Analysis ประเภท Binary Logistic เพื่อหาปั จจัยทีท่ าให้เยาวชนไทยเข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล
รวมถึงคานวณมูลค่าเชิงเศรษฐกิจใต้ดนิ และต้นทุนค่าเสียโอกาส

ผลกำรศึกษำ
รูปแบบและประเภทของธุรกิ จใต้ดินในเศรษฐกิ จดิ จิตอล3
กลุ่มการพนัน
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พนันบอลออนไลน์ เป็ นรูปแบบที่เยาวชนไทยรู้จกั มากทีส่ ุดในกลุ่มพนัน เนื่องจากการที่ฟุตบอลมี
การแข่งขันทุกสัปดาห์ รวมไปถึงการทีเ่ ว็บไซด์พนันฟุตบอลออนไลน์ของอังกฤษอย่าง SBOBET เข้ามามี
บทบาทในวงการฟุ ตบอลมากขึน้ ทัง้ การเป็ นสปอนเซอร์ตามรายการต่างๆ รวมไปถึงเป็ นสปอนเซอร์ให้กบั
สโมสรฟุตบอล ทาให้เยาวชนไทยทีด่ บู อลรูจ้ กั กับช่องทางในการพนันฟุตบอลออนไลน์มากขึน้ ซึง่ ในการพนัน
บอลออนไลน์ น้ีทาให้เยาวชนไทยสามารถพนันบอลจากทัวโลก
่
โดยไม่จากัดเฉพาะลีกฟุ ตบอลยอดนิย ม
เท่านัน้ แต่สามารถพนันได้ในทุกลีกทัวโลกอี
่
กด้วย รองลงมาคือ หวยออนไลน์ ในกรณีน้ีคอื หวยใต้ดนิ ไม่ใช่
สลากกินแบ่งรัฐบาล มีทงั ้ ทีอ่ อกเลขถูกรางวัลตามสลากกินแบ่งรัฐบาล และทีอ่ อกเลขถูกรางวัลเอง ทาให้เลข
ถูกรางวัลสามารถออกได้เร็วกว่าตัง้ แต่ออกวันละครัง้ ไปจนถึงวันละหลายๆ ครัง้ และสามารถซื้ อหวยใต้ดนิ
เหล่านี้ผ่านการเดินทางไปซือ้ ด้วยตนเอง หรือทางแอพพลิเคชันประเภทเครื
่
อข่ายชุมชนออนไลน์ เช่น ไลน์
อันดับถัดมาคือคาสิโนออนไลน์ ซึง่ มักจะโฆษณาเว็บไซด์ผ่านแบนเนอร์โฆษณา เพื่อให้เยาวชนไทยเข้าไปเล่น
ซึง่ ต้องทาการเปิ ดบัญชีกบั ทางเว็บไซด์พนันเพื่อเข้าไปเล่น โดยเกมส์ทม่ี ใี ห้เล่นได้แก่ บาคาร่า รูเลท น้ าเต้าปู
ปลา สล็อต เป็ นต้น
สาหรับกลุ่มสิง่ ผิดกฎหมายทีเ่ ยาวชนรูจ้ กั มากทีส่ ดุ คือ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ ์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวสินค้าและที่
เป็ นซอฟแวร์ สาหรับทีเ่ ป็ นซอฟแวร์นนั ้ มักจะมาในรูปของโปรแกรมฟรีดาวโหลด ซึ่งมีโปรแกรมเมอร์ได้ทา
การแก้ไขโปรแกรมลิขสิทธิแท้
์ ซง่ึ มักจะมีคยี ไ์ ลเซ่น สาหรับการติดตัง้ แบบไม่ได้รบั อนุญาต ให้สามารถติดตัง้ ได้
ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องโดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ เหล่าผู้ปล่อยซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิเหล่
์ านี้ก็ได้ประโยชน์
เช่นกัน โดยมีรายได้จากยอดดาวโหลดที่ยิ่งมากก็จ ะยิ่งมีรายได้มาก ซึ่งซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิเ์ หล่านี้ ก็
สามารถค้นหาได้ผ่ านทางเว็บไซด์ประเภทเสริซเอ็นจิ้น และเป็ นที่นิ ยมอย่ างมากในประเทศไทย เพราะ
โปรแกรมแท้ยงั คงมีราคาค่อนข้างแพงสาหรับเยาวชนไทย เช่นเดียวกันกับสินค้าทัวไปที
่ ข่ ายตามอินเตอร์เน็ต
ของเลียนแบบก็จะมีราคาทีถ่ ูกกว่าของแท้ ซึง่ ผู้คา้ มักจะแบ่งเกรดสินค้าของตัวเองตามเกรดต่างๆ ทัง้ ก็อป
เกรด A ,เกรด AAA และเกรด Mirror เป็ นต้น ลาดับต่อมาคือ ยาเสพติด ซึง่ มีหลายประเภท และหาได้ง่ายขึน้
ในกลุ่มของเยาวชนไทย ทัง้ ยาไอซ์ กระท่อม และกัญชา เป็ นต้น รวมไปถึงการผสมสูตรยาต่างๆ ซึง่ มีสอนใน
สือ่ ดิจติ อล ทาให้เยาวชนไทยสามารถเข้าไปดูวธิ กี ารผสมยา และซือ้ วัตถุดบิ มาผสมยาเพื่อเสพเองได้อกี ด้วย
ลาดับถัดมาคือสินค้าผิดกฎหมายประเภทอื่นๆ ได้แก่ การซื้อขายสัตว์ป่าสงวน เช่น นกเหยี่ยว หรือสัตว์ท่ี
นาเข้ามาจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย รวมไปถึงยาและผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ ทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
อย. ไม่รบั รอง ซึง่ มีขายทัวไปตามสั
่
งคมออนไลน์และเป็ นทีน่ ิยมอย่างมาก สาหรับการซือ้ ขายอาวุธต่างๆ นัน้ ก็
มีเยาวชนไทยส่วนหนึ่งรูจ้ กั โดยอาวุธเหล่านัน้ ได้แก่ ปื นทีไ่ ม่มใี บอนุ ญาต ปื นไทยประดิษฐ์ ปื นปากกา และ
ระเบิดประเภทต่างๆ ที่มกี ารค้าขายกันผ่านสื่อดิจติ อล ทัง้ ที่ทาเป็ นเว็บไซด์ส่วนตัวและขายกันผ่านเฟสบุ๊ค
อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
กลุ่มสือ่ ลามกอนาจาร
ธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลในกลุ่มสื่อลามกอนาจารที่เยาวชนไทยรูจ้ กั มากที่สุดคือ หนังลามก
ซึง่ มีทงั ้ แบบทีร่ บั ชมได้ฟรีผ่านสื่อดิจติ อลและต้องมีสงิ่ แลกเปลี่ยนสาหรับการรับชม เช่น การใช้บตั รเติมเงิน
เป็ นต้น ซึง่ สามารถรับชมได้จากหลายช่องทาง ทัง้ การเปิ ดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อดูออนไลน์หรือดาวโหลด
เข้ามาเก็บไว้ในเครื่อง และการดูผ่านอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึง่ จะมีแอพพลิเคชัน่ สาหรับดู
หนังลามกอนาจารโดยเฉพาะ รวมไปถึงการสร้างกรุ๊ปไลน์หรือกรุ๊ปเฟสบุ๊คสาหรับแบ่งบันหนังลามกอีกด้วย
อันดับถัดมาคือ ยาปลุกอารมณ์ทงั ้ ชายและหญิง ซึง่ มีขายทัวไปตามอิ
่
นเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน ต่อมาคือบริการ
ทางเพศออนไลน์ เช่น Sexphone และ Live Sex ซึง่ เยาวชนไทยในยุคดิจติ อลเชื่อว่าการกระทาดังกล่าวมี

ความปลอดภัยและสามารถหาเงินได้ ลาดับสุดท้ายคือ เว็บไซด์ทข่ี ายสินค้าประเภทเซ็กทอย ทัง้ แบบใช้เพื่อ
สาเร็จความใคร่ของผูช้ ายและผูห้ ญิง เช่น อวัยวะเพศเทียม ตุ๊กตายาง มีอยู่หลายเกรด หลายราคา และหลาย
รูปแบบแตกต่างกันออกไป สามารถซือ้ ขายผ่านเว็บไซด์ทวไปในประเทศไทยได้
ั่
เพราะมีผคู้ า้ บางรายได้แอบ
นาเข้ามาขาย หรือหากทาการซือ้ จากต่างประเทศจะได้ราคาทีถ่ ูกกว่าแต่มคี วามเสีย่ งทีส่ นิ ค้าจะถูกยึดโดยกรม
ศุลกากร เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ยงั ผิดกฎหมายในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจเข้ำร่วมธุรกิ จใต้ดินในเศรษฐกิ จดิ จิตอล
วิเคราะห์ปัจจัยทีท่ าให้เยาวชนไทยเข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล จากแบบสอบถามจานวน
2,763 ตัวอย่าง ซึง่ จะทาการวิเคราะห์เฉพาะเยาวชนไทยทีแ่ สดงตัวว่ารูจ้ กั กับธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล
จานวน 2,196 ตัวอย่างเท่านัน้ โดยมีการเข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลเป็ นตัวแปรตาม
การเข้าไปใช้บริการ
ไม่เคยใช้บริการ (0)
เคยใช้บริการ (1)
รวม

จานวน
792
1404

ร้อยละ
36.07
63.93
2196

ตำรำงที่ 1 การเข้าไปใช้บริการธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลของเยาวชนไทย
ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรตาม ซึง่ ได้จากแบบสอบถาม โดยให้ “ไม่เคยใช้บริการ” มีค่าเท่ากับ 0 และ
“เคยใช้บริการ” มีค่าเท่ากับ 1
สาหรับตัวแปรอิสระ ใช้ขอ้ มูลกิจกรรมยามว่างของเยาวชนไทย ซึง่ ได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดย
ข้อมูลจะมีลกั ษณะเป็ นช่วงคะแนนตัง้ แต่ 1-5
กิจกรรมยามว่าง
เล่นอินเตอร์เน็ต
เล่นดนตรี
งานอดิเรก
ท่องเทีย่ ว
เล่นกีฬา
ทางาน
เรียนพิเศษ
ค้นคว้าความรูน้ อกตารา
ร่วมกิจกรรมกับทางชมรม
สังสรรค์กบั ครอบครัว
รวม

ไม่เข้าร่วม
Mean
SD
4.2348 1.01836
3.0303 1.28261
2.7083 1.30429
3.1705 1.32847
3.0833 1.29205
1.8598 1.15184
2.7841 1.21103
2.8144 1.16182
3.2538 1.29180
3.7689 1.21761
3.0708 0.66387

เข้าร่วม
Mean
SD
4.3632 .88977
3.0235 1.31341
2.4915 1.31196
3.3825 1.22216
3.0128 1.28973
2.0128 1.20576
2.8739 1.11706
3.0150 1.13917
2.9466 1.20731
3.4829 1.28719
3.0605 0.58637

ตำรำงที่ 2 กิจกรรมยามว่างของเยาวชนไทย
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Logistic Regression Analysis ประเภท
ตารางที่ 3
ตัวแปร
สัญลักษณ์ ค่าสัมประสิทธิ ์
ค่าคงที่
-10.630
เล่นอินเตอร์เน็ต
J01
0.146
งานอดิเรก
J03
-0.150
ท่องเทีย่ ว
J04
0.231
ทางาน
J06
0.120
ค้นคว้าความรูน้ อกตารา
J08
0.217
ร่วมกิจกรรมกับทางชมรม
J09
-0.208
สังสรรค์กบั ครอบครัว
J10
-0.237

Binary Logistic ได้ผลดัง
Sig.
.000
.003
.000
.000
.003
.000
.000
.000

ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรเชิงพหุ Method = Forward: Wald
จะได้ Model คือ
; เมื่อ P คือ ความน่าจะเป็ นทีเ่ ยาวชนไทยจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับ
ธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลโดย Z = 0.223 + 0.146(J01) - 0.15(J03) + 0.231(J04) + 0.12(J06) +
0.217(J08) - 0.208(J09) - 0.237(J10)
นัน้ คือ งานอดิเรกที่เยาวชนไทยชอบทา มีผลต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจ
ดิจติ อล โดยการท่องเทีย่ ว การค้นคว้าความรูน้ อกตารา เล่นอินเตอร์เน็ต และการทางาน เป็ นตัวแปรทีม่ ผี ลให้
เยาวชนไทยตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล ในขณะที่ การสังสรรค์กบั ครอบครัว การเข้าร่วม
กิจกรรมกับทางชมรม และงานอดิเรก เป็ นตัวแปรทีม่ ผี ลให้เยาวชนไทยไม่เข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ
Cut value
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70

พยากรณ์
ค่าจริง
ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

เข้าร่วม

% ถูกต้อง

171
135
261
222
393
375
495
606
615
843

621
1269
531
1182
399
1029
297
798
177
561

21.6%
90.4%
33.0%
84.2%
49.6%
73.3%
62.5%
56.8%
77.7%
40.0%

ตำรำงที่ 4 ผลการทดสอบ Back Testing
ผลการทดสอบ Back Testing พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ใน
เศรษฐกิจดิจติ อลทีใ่ ช้ได้ดที ส่ี ดุ คือ มีค่า Cut value ที่ 0.50 ซึง่ จากตารางจะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะความ
ถูกต้องในการเข้าร่วมเพียงอย่างเดียว จะมีความถูกต้องสูงถึง 90.4%
มูลค่ำเชิ งเศรษฐกิ จใต้ดินและต้นทุนค่ำเสียโอกำส
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจใต้ดนิ
คานวณหามูลค่าเชิงเศรษฐกิจใต้ดนิ ทีเ่ ยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-21 ปี เข้าไปเกีย่ วข้อง โดยอาศัย
4
ข้อมูลตัวเลขการใช้จ่ายและรายได้ทไ่ี ด้รบั จากธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล มาคานวณจากสมการ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจใต้ดนิ
เมื่อ x คือ เยาวชนทีร่ ะบุว่าเคยเข้าไปยุ่งเกีย่ วกับธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลในแบบสอบถาม
จานวน 1,404 ตัวอย่าง
n คือ เยาวชนไทยทัง้ หมดทีเ่ ข้ามาร่วมตอบแบบสอบถาม จานวน 2,763 ตัวอย่าง
N คือ เยาวชนไทยทัง้ หมดทีม่ อี ายุระหว่าง 13 - 21 ปี ในปี 2558 จานวน 8,028,516 คน
(ระบบสถิตทิ างการทะเบียน)
Y คือ ปริมาณเงินเฉลีย่ ของเยาวชนไทยทีเ่ ข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ (บาทต่อต่อปี ) ใช้ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถาม โดยคิดจากจานวนเงินเฉลีย่ ทีเ่ ยาวชนไทยได้รบั จากธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล (1424.528
บาทต่ อ คนต่ อ เดือ น) รวมกับ ปริม าณเงิน เฉลี่ย ที่เ ยาวชนไทยเสีย ให้ก ับ ธุ ร กิจ ใต้ดิน ในเศรษฐกิจ ดิจิต อล
(1187.500 บาทต่อคนต่อเดือน) แล้วหาปริมาณเงินหมุนเวียนต่อปี โดยการนาปริมาณเงินต่อเดือนทีไ่ ด้ไปคูณ
กับ 12 สามารถแสดงการคานวณได้ดงั นี้ (1424.528 + 1187.500) x 12 = 31,344.336 บาทต่อคนต่อปี
(คิดเฉพาะผูเ้ ข้าร่วม)
จากนาตัวเลขข้างต้นมาแทนค่าในสมการแล้วทาการคานวณ ได้ว่า มูลค่าเชิงเศรษฐกิจใต้ดนิ ของ
เยาวชนไทยมีมลู ค่ารวม 127,873,506,453.81 บาทต่อปี
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
คานวณหาต้นทุนค่าเสียโอกาสเมื่อเยาวชนไทยทีม่ อี ายุระหว่าง 13-21 ปี เข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจใต้
ดิน ในเศรษฐกิจ ดิจิต อล โดยอาศัย ข้อ มูล จากสอบถาม และ ข้อ มูล เรื่อ งการท างานพิเ ศษ จากประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชัวโมง
่
สาหรับนักเรียน นิสติ และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ทีบ่ อกว่า
5
ค่าตอบแทน จะได้ชวโมงละ
ั่
40 บาท สามารถตัง้ สมการ ได้ดงั นี้
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Sim Wan Jie, Huam Hon Tat and Amran Rasli. UNDERGROUND ECONOMY: DEFINITION AND
CAUSES, Business and Management Review, 2011, 1(2), 14 – 24.
5
อนุช อาภาภิรมย์. รำยงำน วิ เครำะห์ สังเครำะห์และประมวลสรุปเหตุกำรณ์ และแนวโน้ มด้ำนต่ำงๆ ที่
เกิ ดขึน้ ในประเทศไทย และในต่ำงประเทศที่ มีผลกระทบต่อประเทศไทย, ฉบับที่ 17 ประจาจตุมาสที่ 2 (พฤษภาคม –
สิงหาคม 2546), (ม.ป.ท.): โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP).

ต้นทุนค่าเสียโอกาส
เมื่อ W คือ อัตราค่าจ้างรายชัวโมง
่
สาหรับนักเรียน นิสติ และนักศึกษา 40 บาทต่อชัวโมง
่
ช่วงปิ ด
เทอมทางานได้ ไม่เกินวันละ 7 ชัวโมง
่
และสัปดาห์ไม่เกิน 36 ชัวโมง
่
ช่วงเปิ ดเทอม ทางานได้ไม่เกินวันละ 4
ชัวโมง
่
(กระทรวงแรงงาน,2558)
T คือ เวลาเฉลี่ยที่เยาวชนไทยแต่ละคนเข้าไปใช้บริการธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจิตอล จานวน
3.226 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (คิดเฉพาะผูเ้ ข้าร่วม)
จากการคานวณจะพบได้ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการทีเ่ ยาวชนไทยเข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจใต้ดนิ
ในเศรษฐกิจดิจติ อลอยู่ทป่ี ระมาณ 3,051.80 บาทต่อเดือน ซึง่ มีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ เงินทีเ่ ยาวชนไทยได้รบั
จากธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลทีม่ มี ลู ค่าประมาณ 1,424.53 บาทต่อเดือน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปได้ว่าธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มการ
พนัน กลุ่มสิง่ ผิดกฎหมาย และกลุ่มสือ่ ลามกอนาจาร โดยกิจกรรมยามว่างทีเ่ ยาวชนไทยชอบทาต่างก็มผี ลต่อ
การเข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อล
สาหรับข้อเสนอแนะนัน้ ทางผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการกาหนดอายุขนั ้ ต่ าในการเปิ ดบัญชีธนาคารทีอ่ ายุ
มากกว่า 18 ปี ขน้ึ ไป ในกรณีทอ่ี ายุไม่ถงึ ควรใช้ช่อื บัญชีร่วมกับผูป้ กครอง เนื่องจากในการเล่นพนันออนไลน์
6
นัน้ ต้องทาการโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่บญ
ั ชีของเว็บพนัน ดังนัน้ จึงควรกาหนดอายุของผู้เปิ ดบัญชี
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมการทาธุรกรรมทางการเงินของบุตรหลานได้ ทางหอพักควรเพิ่มความ
เข้มงวดในการดูแลและสอดส่องผู้พกั อาศัย เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ใน
เศรษฐกิจดิจติ อลส่วนใหญ่มกั อาศัยอยู่ตามหอพัก ดังนัน้ หอพักควรให้ความร่วมมือในการดูแลและสอดส่องผู้
พักอาศัยรวมถึงเพื่อนทีเ่ ข้าออกเป็ นประจา โดยอาจใช้วธิ สี มุ่ ตรวจห้อง ควรเร่งการจัดระเบียบร้านค้าออนไลน์
โดยออกกฎหมายให้รา้ นค้าออนไลน์ขน้ึ ตรงกับกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทัง้ จัดตัง้ ตารวจไซเบอร์เพื่อทาการ
ค้นหาและจับกุมร้านค้าทีผ่ ดิ กฎหมาย ควรเพิม่ ความเข้มงวดในการจัดระเบียบร้านอินเตอร์เน็ตให้ปิดเปิ ดตรง
เวลา และมีการจากัดการเข้าใช้งานร้านอินเตอร์เน็ตของเยาวชนไทย โดยอาจห้ามไม่ให้เยาวชนไทยใช้บริการ
ในเวลาก่อนบ่ายสามโมง และหลังสีท่ ุ่ม ในวันปกติ ไปรษณียแ์ ละบริษทั ขนส่งเอกชน ควรมีมาตรการป้ องกัน
7
การส่งสินค้าผิดกฎหมาย อาจใช้วธิ กี ารขอดูตวั สินค้าทีจ่ ะส่งหรือใช้เครื่องสแกนเพื่อตรวจดูสนิ ค้าก่อนรับส่ง
แทนทีก่ ารสุม่ ตรวจจากพัสดุซง่ึ ได้ฝากไปรษณียแ์ ล้ว ซึง่ การตรวจสินค้าก่อนส่งนัน้ นอกจากจะสามารถคัดกรอง
สินค้าผิดกฎหมายได้แล้ว ยังเป็ นการสร้างความมันใจให้
่
แก่ทงั ้ ผูส้ ่งและผูร้ บั ว่าของที่ส่งนัน้ จะไม่ถูกแอบเปิ ด
ระหว่างขัน้ ตอนการขนส่ง สถานศึกษาควรส่งเสริม ให้มีการทากิจกรรมชมรม อาจมีการออกนโยบายให้

7575-5.
2007.
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นักเรียน นักศึกษา มีชวโมงในการเข้
ั่
าร่วมกิจกรรม รณรงค์ให้คนไทยหันมาสนับสนุ นและให้ความสาคัญกับ
8
สินค้าทีถ่ ูกลิขสิทธิ ์ โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นไฟล์ดจิ ติ อลซึง่ คนไทยมักมองว่าเป็ นของฟรี
ผูป้ กครองควรสังเกตพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์และกิจกรรมยามว่างของบุตรหลาน แล้วนาข้อมูลมา
คานวณโดยใช้โมเดลความเสีย่ งในการเข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ในเศรษฐกิจดิจติ อลเพื่อประเมินว่า บุตรหลานมี
โอกาสเข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ มากแค่ไหน หากพบว่ามีโอกาสเข้าร่วมธุรกิจใต้กค็ วรดูแลบุตรหลานอย่างเข้มงวด
และจากโมเดลทีพ่ บว่า การสังสรรค์กบั ครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม และงานอดิเรก เป็ นตัว
แปรทีม่ ผี ลให้เยาวชนไทยไม่เข้าร่วมธุรกิจใต้ดนิ ดังนัน้ ผูป้ กครองควรหาเวลาว่างเพื่อทาการสังสรรค์กบั บุตร
หลาน แต่หากไม่สามารถหาเวลาว่างได้กค็ วรส่งเสริมให้บุตรหลานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ไปเรียน
ภาษาเพิม่ เติม เล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม และควรกาหนดเวลาทีใ่ ช้ในการเล่น
อินเตอร์เน็ตของบุตรหลาน โดยอาจกาหนดเวลาเป็ นชัวโมง
่
เช่น เล่นได้ไม่เกินวันละ 3 ชัวโมงในวั
่
นธรรมดา
เป็ นต้น หรือ กาหนดเป็ นช่วงเวลาที่ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ต เช่น ให้เล่นไม่เกินเวลา 2 ทุ่ม ซึ่งสามารถ
กาหนดเวลาได้ตามความเหมาะสม
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