ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

บทคัดย่ อ
การพนันออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และการพนันทายผลฟุตบอล มีรูปแบบและวิธีการ
เล่นที"แตกต่างไปจากการพนันแบบเดิมที"ผเู ้ ล่นต้องเดินทางไปในสถานที"เล่นพนันคือ ผูเ้ ล่นพนันสามารถ
เข้าถึ งช่ องทางการเล่ นพนันได้ง่ายขึ,น ไม่จาํ กัสถานที" และเวลาเล่ นพนัน การพนันเหล่านี, ถือเป็ นการ
พนันผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่ในทางปฏิบตั ิยงั พบการโฆษณา เชิ ญชวน
ให้ค นทั"วไป เข้า เล่ นพนันออนไลน์ พนันบอลผิด กฎหมายอย่า งเปิ ดเผยผ่า นสื" อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
หนังสื อพิมพ์กีฬา นิตยสารอย่างเปิ ดเผยที"มีการวางจําหน่ายในร้านสะดวกซื, อและร้านค้าปลีกทัว" ไป โดย
มีกลุ่มเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา ประชากรที"อยูว่ ยั ทํางานเป็ นกลุ่มผูเ้ ล่นพนันกลุ่มสําคัญ
สิ" ง ที" เป็ นปั ญหาสํา คัญในการปรั บ ใช้ พ.ร.บ.การพนันคื อ ปั ญหาการบัง คับ ใช้กฎหมายของ
พ.ร.บ.การพนันของผูร้ ั กษากฎหมายและเจ้าหน้าที"ของหน่ วยงานที" เกี" ยวข้อง ซึ" งอาจเกิ ดจากการขาด
แคลนเจ้าหน้าที" ที" มีความรู ้ ทางเทคโนโลยี ปั ญหาการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั"น ปั ญหาผูม้ ี อิท ธิ พล อี กทั,งการ
ปราบปรามการพนันออนไลน์ การพนันบอลในไทย ก็ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักที"ชดั เจน ปั ญหาอื"น ๆ
ที"สาํ คัญคือ ปั ญหาการขาดความเข้าใจในเรื" องเจตนารมณ์และเนื, อหาสาระของกฎหมายการพนัน รวมถึง
กฎหมายที" เกี" ยวข้องคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี" ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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นอกจากนี, ยังมีปัญหาเกี" ยวกับเนื, อหาสาระของ พ.ร.บ.การพนันที"บญั ญัติมาเกื อบ 80 ปี จึงไม่
เหมาะสมที"จะนํามาปรับใช้กบั กรณี ปัญหาการพนันผิดกฎหมายอย่างพนันออนไลน์ พนันบอล และการ
พนันผิดกฎหมายอื"น ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการกําหนดฐานความผิดและโทษของผูท้ ี"เป็ น
เจ้ามือรับกิ นรั บใช้กบั ผูเ้ ล่นพนัน กฎหมายการพนันฉบับนี, ไม่มีบทบัญญัติที"คุม้ ครองเด็ก เยาวชนจาก
การโฆษณา เชิญชวนให้เล่นพนัน ไม่วา่ จะเป็ นการพนันถูกกฎหมายหรื อการพนันผิดกฎหมาย
การศึกษานโยบายและมาตรการควบคุมหรื อกํากับดูแลการพนันออนไลน์ และการพนันทายผล
ฟุตบอลได้ขอ้ สรุ ปคือ ประเทศต่าง ๆ มีนโยบายและกฎหมายที"แตกต่างกัน ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นประเทศที"หา้ มการประกอบธุ รกิจพนันออนไลน์ และการพนันทายผลฟุตบอล เนื" องจากภาครัฐคํานึ ง
ผลเสี ยที"จะเกิ ดขึ,นกับกลุ่มเยาวชน นักกี ฬา และคนในสังคมที"จะได้รับผลกระทบทางลบจากการพนัน
ดังกล่าว
สําหรับประเทศสหราชอาณาจักร และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดิ ม
นั,นก็มีนโยบายและกฎหมายห้ามเช่นกัน แต่ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมาย เพื"ออนุ ญาตให้การพนัน
ดังกล่าวเป็ นการพนันถูกกฎหมาย โดยมีเป้ าหมายสําคัญคือ การสร้างรายได้ให้แก่รัฐและข้ออ้างในการ
แก้ปัญหาธุ รกิจพนันผิดกฎหมาย มีการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ"งมาใช้ในกิจการเพื"อสาธารณประโยชน์
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ที"ไม่ถือเป็ นงบประมาณทัว" ไป สิ" งที"น่าสังเกตคือประเทศที"อนุ ญาตให้มีพนันถูกกฎหมายเหล่านี, จะมี
ระบบกฎหมาย ระบบการตรวจสอบที"มีธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลที"เข้มงวด มีมาตรการเฝ้ าระวังและ
ลงโทษผูไ้ ด้รับใบอนุญาตที"ทาํ ผิดเงื"อนไขตามใบอนุ ญาต อีกทั,งภาครัฐก็พยายามป้ องกันผลเสี ยที"จะเกิด
แก่ เด็กหรื อเยาวชน อย่างไรก็ดี สิ" งที" เริ" มพบก็คือปั ญหาทางสังคมต่าง ๆ และปรากฏข้อเท็จจริ งว่าไม่
สามารถแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้
ข้อเสนอแนะที"เป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื" องนี, สรุ ปหัวข้อสําคัญได้ดงั นี,
1) เสนอแก้ไขเนื,อหาของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ในหลายประเด็น
2) เสนอแก้ไขปรั บ ปรุ ง มาตรา 20 แห่ ง พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทํา ความผิดเกี" ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
3) สร้างเครื อข่ายเฝ้ าระวังเว็บพนันผิดกฎหมาย
4) ขอความร่ วมมือกับผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISPs)
5) เฝ้ าระวังและตรวจสอบการทําธุ รกรรมทางการเงินที"น่าสงสัย
6) รณรงค์ เผยแพร่ ขอ้ มูล ความรู ้ เกี" ยวกับโทษของการพนันให้กบั กลุ่ มเด็ก เยาวชน และออก
มาตรการป้ องกันการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน
7) เปิ ดเผยรายงานการดําเนินคดีผกู ้ ระทําผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน
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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี สําเร็ จได้ด้วยดี ด้วยความสนับสนุ นจาก โครงการการจัดการความรู ้ เพือ
ขับเคลื อนสังคมปลอดพนัน มูลนิ ธิสดศรี -สฤษดิ(วงศ์ สํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส.) ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิ การมูลนิ ธิ
ฯ ทีได้ให้โอกาสในการศึกษาวิจยั โครงการนี ซึ งทําให้ผวู ้ ิจยั ได้รับความรู ้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ใน
เรื องปั ญหาที เกิ ดจากการพนันออนไลน์ การทายผลฟุ ตบอล ที เกี ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 ซึ งเป็ นเรื องสําคัญเรื องหนึงทีมีผลกระทบในวงกว้าง
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านทีได้ให้สัมภาษณ์ขอ้ มูล ความเห็นทีเป็ นประโยชน์
อย่างยิงในการศึกษาวิจยั ทําให้เห็นสภาพปั ญหาและข้อเท็จจริ งทีเกิดขึนในทางปฏิบตั ิ ซึ งเป็ นข้อมูล
สําคัญในการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีมูลนิธิสดศรี -สฤษดิ(วงศ์ทุกท่านทีให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
โดยเฉพาะคุณสุ ธาสิ นี ทองลิม ทีช่วยประสานงานด้วยดีตลอดมา ท้ายนี ใคร่ ขอขอบพระคุณ ศ.นพ.
วิฑูรย์ อึงประพันธ์ ทีปรึ กษาโครงการ และว่าทีร้อยตรี กิตติพงษ์ พงษ์พทั ธนคุณ ผูช้ ่วยวิจยั ทีมีส่วน
ร่ วมในโครงการนี

ไพศาล ลิมสถิตย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
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สารบัญ
หน้ า
บทนํา

1

บทที
1. ข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่ นเกมส์ ออนไลน์ ในไทย
8
1.1 สถานการณ์การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ในประเทศไทย
1.2 รู ปแบบการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ที#เกี#ยวกับประเด็นการ
พนัน
1.2.1 รู ปแบบการพนันออนไลน์
1.2.2 รู ปแบบการทายผลฟุตบอล
1.2.3 รู ปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์
2. สาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และปัญหาการปรับใช้
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กรณีการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่ นเกมส์ ออนไลน์
2.1 พัฒนาการของกฎหมายการพนันของไทย และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการพนัน
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2.1.1 พัฒนาการของกฎหมายการพนันและอากรบ่อนเบี5ยของไทย
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คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กรณี การพนันออนไลน์
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บทที 1
ข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ ออนไลน์ ในไทย
1.1 สถานการณ์ การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่ นเกมส์ ออนไลน์ ในประเทศไทย
จากการศึ กษาข้อมูลสถานการณ์ การพนันในประเทศไทยพบว่า ยังไม่มีการศึ กษาหรื อสํารวจ
ข้อมูลทางสถิติเกี( ยวกับมูลค่าการพนันออนไลน์ที(มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นคนไทยอย่างเป็ นระบบ งานวิจยั
บางเรื( องก็มีขอ้ มูลที(ไม่มากพอที(จะนําใช้ในการวิเคราะห์หรื อประเมินเป็ นตัวเลข ข้อมูลทางสถิติได้ ทํา
ให้ไม่มีขอ้ มูลเรื( องจํานวนผูเ้ ล่นพนัน ลักษณะของกลุ่มผูเ้ ล่นพนัน พฤติกรรมการเล่นพนัน มูลค่าของเงิน
หมุนเวียนในธุ รกิ จพนันออนไลน์ อย่างไรก็ดี จากการสื บค้นข้อมูลเว็บพนันผ่าน search engine เช่ น
www.google.com ก็จะพบเว็บพนันที(มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นคนไทย คือเว็บพนันที(ใช้ภาษาไทยพบว่า มี
จํานวนหลายร้อยเว็บไซต์หรื อURL
เรื( องการพนันทายผลฟุตบอลพบว่า เคยมีศึกษาวิจยั เรื( องสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบ
การพนันในประเทศไทย โดยมีการประมาณการมูลค่าการพนันผิดกฎหมายในรอบ 6 เดื อน1 โดยใช้
ข้ อ มู ล การสํ า รวจประชากรที( มี อ ายุ ตJ ั งแต่ 15 ปี ขึJ นไปใน 16 จั ง หวั ด ในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีจาํ นวนคนที(ใช้ในการสุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 5,042 คน ซึ( งได้ขอ้ สรุ ปที(น่าสนใจคื อ การพนันผิดกฎหมาย คื อ การพนันฟุตบอล มี
จํานวนเงินที(หมุนเวียนราว 37,629 ล้านบาท ข้อมูลรายงานวิจยั นีJยงั ระบุวา่ กลุ่มประชากรที(นิยมเล่นการ
พนันฟุตบอลคือ ผูท้ ี(มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ร้อยละ 21.2) รองลงมาคือผูท้ ี(มีอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 10.7) โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา (ร้อยละ 35.3) รองลงมาคือ ผูป้ ระกอบอาชี พพนักงาน ลูกจ้าง (ร้อย
ละ 11.6) อย่างไรก็ดี ข้อมูลจํานวนผูเ้ ล่นพนันบอลและวงเงินที(เล่นพนันบอลในรายงานผลการศึกษานีJ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการพนันบอลด้วยช่ องทางเดิ มที( ตอ้ งติ ดต่อคนเดิ นโพยบอล ยังไม่ครอบคลุ มถึ งการ
พนันบอลผ่านสื( อออนไลน์ที(มีผูเ้ ล่ นกลุ่ มใหญ่เช่ นกัน ดังนัJน มูลค่า ของการพนันบอลผิดกฎหมายจึ ง
น่าจะมีมูลค่าสู งกว่าที(มีการประมาณการไว้ ซึ( งแสดงให้เห็นว่า การพนันทายผลฟุตบอลเป็ นการพนันที(
จํานวนเงินหมุนเวียนค่อนข้างสู งมาก มีผลประโยชน์เกี(ยวข้องมูลค่ามหาศาล

1

พินิจ ลาภธนานนท์, ผลการศึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศ
ไทย (เอกสารประกอบการประชุมเพื(อนําเสนอรายงานวิจยั ปี ที( 1 โครงการ “การศึกษาเรื( องสถานการณ์
พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลน้อย ตรี รัตน์ หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย
สสส. เมื(อวันที( 24 มิถุนายน 2554 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นักวิชาการที(ศึกษาเรื( องการพนันออนไลน์ระบุขอ้ มูลน่าสนใจคือ เจ้าของเว็บพนันส่ วนใหญ่คือ
เจ้าของรายเดียวกันกับบ่อนการพนันที(เปิ ดให้บริ การตามตะเข็บชายแดนไทย เว็บบ่อนพนันที(เป็ นที(นิยม
มักจะเป็ นของบ่อนพนันชื( อดัง เช่น GCLUB Casino, Holiday Palace Casino, Getting Crown Casino
ซึ( ง ล้วนแต่เป็ นบ่ อนการพนันที( อยู่ใ นปอยเปต ประเทศกัม พูช า มี นัก ธุ รกิ จและนัก การเมื องไทยเป็ น
เจ้าของ เว็บบ่อนพนันที(เล่นกันอย่างแพร่ หลายหลายแห่งในไทย จึงมีเจ้าของเป็ นคนไทยหรื อร่ วมทุนกับ
คนต่างชาติ2
สํา หรั บ ข้อมู ล สถิ ติที( เกี( ย วข้องกับ จํานวนผูเ้ ล่ นเกมส์ ออนไลน์ ในไทยนัJนพบว่า ยัง ไม่มี ก าร
รวบรวม ศึกษาข้อมูลที(ชดั เจน แต่ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยคาดว่า จํานวนผูเ้ ล่นเกมส์ ในช่ วงปี 2552 - 2553
รวมประมาณ 5-6 ล้านคน จากจํานวนผูเ้ ล่นอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในไทยประมาณ 16 ล้านคน และไม่
มี แนวโน้ม ว่าจะมี จาํ นวนผูเ้ ล่ นเกมส์ ออนไลน์ เพิ( มมากขึJ น สาเหตุ ส่ วนหนึ( งเกิ ดจากปั ญหาเรื( องของ
โครงสร้ างพืJนฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ในพืJนที(ต่างจังหวัดซึ( งยังไม่
ทัว( ถึ ง จํานวนผูเ้ ล่นเกมส์ ออนไลน์ที(แท้จริ งจึ งยังกระจุกตัวอยู่เพียงในเขตพืJนที(กรุ งเทพฯ และเมือง
ใหญ่ ๆ 3 ทัJง นีJ ข้อ มู ล ของศู น ย์เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ ห รื อ เนคเทค
(NECTEC) สรุ ปว่า ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในปี 2552 มีจาํ นวน 18,310,000 คน เพิ(มขึJนจากเมื(อปี 2551 ที(มีผใู ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตจํานวน 16 ล้านคน4 และข้อมูลในปี 2553 พบว่ามีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมากถึง 21 ล้านคน5 ซึ( งคิด
เป็ นสัดส่ วนของประชากรไทยมากถึงราว 1 ใน 3 ของประชากรทัJงหมด แสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถ
เข้า ถึ ง อิ นเทอร์ เน็ ตมากกว่า ในอดี ต ไม่ ว่า จะเป็ นการใช้อินเทอร์ เ น็ ตในที( ท าํ งาน บ้า นพัก อาศัย ร้ า น
internet café หรื อร้านค้า สถานที(ชุมชนที(มีบริ การอินเทอร์ เน็ตในระบบไร้สาย
ข้อมูลของศูนย์วิจยั กสิ กรไทยได้คาดการณ์มูลค่าตลาดเกมส์ ออนไลน์ในปี 2553 ว่า จะขยายตัว
เพิ(มขึJนจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 14 คือมีมูลค่าตลาดประมาณ 4,900 ล้านบาท ซึ( งคาดว่าจะมีเกมส์
ออนไลน์เปิ ดให้บริ การใหม่มากกว่า 20 เกม ทัJงจากกลุ่มผูใ้ ห้บริ การรายเดิม และกลุ่มผูใ้ ห้บริ การรายใหม่

2

วิษณุ วงศ์สินศิริกลุ , “เกมพนันออนไลน์: หายนะเกมพนันที(ตอ้ งควบคุม” (โครงการ “การศึกษาเรื( อง
สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลน้อย ตรี รัตน์ หัวหน้าโครงการ)
สนับสนุนโดย สสส. (2554)
3
“เกมส์ออนไลน์ปี’ 53: มูลค่าตลาดขยายตัว 14%... แต่กลุ่มผูเ้ ล่นเริ( มอิ(มตัว” (12 พฤษภาคม 2553) at
http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=86793
4
“จํานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย” (งานวิจยั ข้อมูลอินเทอร์เน็ต : Internet Information Research (IIR)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) at
http://internet.nectec.or.th/webstats/contact.iir?Sec=contact
5
“จํานวนคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2553 มีมากกว่า 21 ล้านคน” (22 ธันวาคม 2553) at
http://www.oknation.net/blog/itpro/2010/12/22/entry-1
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ที(จะทยอยเข้าสู่ ตลาด ทัJงนีJ คาดว่าในช่วงปลายปี 2553 จะมีเกมส์ ออนไลน์ที(เปิ ดให้บริ การสะสมในไทย
รวมมากกว่า 100 เกม
สํานักงานสถิติแห่ งชาติเคยจัดทํารายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของผูป้ กครองเกี(ยวกับการ
ใช้อินเตอร์ เน็ตหรื อคอมพิวเตอร์ ของ สมาชิกในครัวเรื อนในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื(อปี พ.ศ.2546 พบว่า
เด็กและวัยรุ่ นที(มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ใช้อินเตอร์ เน็ตหรื อคอมพิวเตอร์ เพื(อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อย
ละ 69 และมีการเกมส์ออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 216 อย่างไรก็ดี ยังไม่พบว่ามีการสํารวจหรื อศึกษาข้อมูล
จํานวนผูเ้ ล่นเกมส์ ออนไลน์ในไทย หรื อยังมีการศึกษาเรื( องพฤติกรรมหรื อผลกระทบจากการเล่นเกมส์
ออนไลน์ไม่มากนัก ทัJงนีJ อาจเป็ นเพราะปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ปั ญหาเด็กและวัยรุ่ นติดเกม
คอมพิวเตอร์ ยงั ไม่มีเกณฑ์วินิจฉัยมาตรฐาน เด็กและวัยรุ่ นที(ติดเกมคอมพิวเตอร์ จะมีพฤติกรรมติดเกม
คล้ายกับผูป้ ่ วยติดสารเสพติด (substance dependence) และผูป้ ่ วยติดการพนัน (pathological gambling)
คือ มีความรู ้สึกเพลิดเพลินใจในเวลาที(ได้เล่นเกม มีความพึงพอใจเมื(อได้รับชัยชนะในการเล่นเกม แต่
ต้องการเอาชนะเพิ(มขึJนอีกจึงรู ้ สึกพึงพอใจเท่าเดิม มักใช้เวลาเล่นเกมนานจนกว่าจะบรรลุเป้ าหมายที(
ต้องการ จึงต้องการใช้เวลาในการเล่นเกมมากขึJนเรื( อยๆ รู ้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายหรื อมีอาการทาง
กายจากความเครี ยดเมื(อถูกขัดขวางการเล่นเกม มีความต้องการเล่นเกมมากขึJนในเวลาที(รู้สึกเครี ยดและ
เล่นเกมเพื(อหลบเลี(ยงการเผชิญปั ญหา มีความคิดหมกมุ่นกับเกมคอมพิวเตอร์
นอกจากนีJยงั มีข่าวสารเรื( องการเล่นเกมที(ไม่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะเกมที(บ่มเพาะ
ให้เกิ ดความรุ นแรงหรื อเกมที( ไ ม่ เหมาะสมกับ เด็ ก บางกรณี ก ารเล่ นเกมส์ ออนไลน์ ท าํ ให้เกิ ดผลต่ อ
สุ ขภาพร่ างกายของผูเ้ ล่น บางรายถึ งขัJนมีความผิดปกติทางจิต ส่ งผลเสี ยต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
และการปฏิสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง
คนทัว( ไปสามารถเข้า ถึ งแหล่ งเว็บ ไซต์ที( จดั ให้มีก ารเล่ นพนันออนไลน์ และพนันบอลอย่า ง
ง่ายดาย ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ สื( อ social media เช่น facebook, twister หรื อ web blog รวมถึงการโฆษณา
เชิญชวนให้บุคคลทัว( ไปเข้าเล่นพนันออนไลน์ผา่ นหนังสื อพิมพ์กีฬา นิตยสาร สิ( งพิมพ์ต่าง ๆ
1.2 รู ปแบบการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่ นเกมส์ ออนไลน์ ทเกี
ี ยวกับประเด็นการพนัน
1.2.1 รู ปแบบการพนันออนไลน์
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นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และนพ.พนม เกตุมาน, “เด็กและวัยรุ่ นติดเกมคอมพิวเตอร์ (Game Addiction: The
Crisis and Solution)” (ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ นแห่งประเทศไทย) at
http://www.rcpsycht.org/cap/detail_new.php?news_id=67

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

11

จากการสํารวจข้อมูลเว็บไซต์ที(เกี(ยวกับการพนันออนไลน์ที(โฆษณา เชิญชวน และดําเนิ นการรับ
พนันผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถจัดแบ่งประเภทการพนันออนไลน์เป็ น 3 ประเภทหลักคือ
1) การเล่ มเกมพนันแบบคาสิ โน เช่น บาคาร่ าออนไลน์, รู เล็ตออนไลน์ หรื อเกมไพ่ประเภทต่าง
ๆ ผูเ้ ล่นพนันสามารถเล่นพนันผ่านการถ่ายทอดสดของบ่อนพนันทางอินเทอร์ เน็ต โดยเชื( อว่าเว็บพนัน
บางแห่ งทําการถ่ ายทอดสดจากบ่อนพนันในปอยเปต ประเทศกัมพูชา เมื(อพิจารณาจากข้อมูลในเว็บ
พนันที(มีการกล่าวอ้างว่าเป็ นการพนันถูกกฎหมายในประเทศกัมพูชา เพื(อสร้ างความน่ าเชื( อถื อให้แก่ผู ้
เล่นคนไทยว่า จะไม่ถูกดําเนินคดีจากเจ้าหน้าที(ของไทย

ภาพแสดงการเล่ นบาคาร่ าออนไลน์ จากบ่ อนปอยเปต ประเทศกัมพูชา
แหล่งข้อมูล
http://casinogood.wordpress.com/category/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0
%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9
b%e0%b8%95/
2) การเล่ น พนั น บอล การพนัน ออนไลน์ ที( ไ ด้รั บ ความนิ ย มมากที( สุ ด ในกลุ่ ม ผูเ้ ล่ น พนัน
ออนไลน์คนไทยคือ การพนันบอล เนื( องจากเว็บพนันออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็ นเว็บที(เปิ ดให้เล่นพนัน
บอลแทบทัJง สิJ น กลุ่ ม ผูเ้ ล่ น พนันจึ ง เป็ นคนกลุ่ ม เดี ย วกัน กับ ผูเ้ ล่ น พนันบอล ในขณะที( เ ว็บ คาสิ โ น

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

12

ออนไลน์จะมีจาํ นวนน้อยกว่าและมีกลุ่มเป้ าหมายที(แตกต่างกัน คือ คาสิ โนออนไลน์มกั จะเป็ นกลุ่มคนที(
เคยเข้าเล่นในบ่อนพนันทัว( ไปมาแล้ว
3) การพนันประเภทอืน ๆ เช่น การเล่นกําถัว( 7 หรื อการเล่นไฮโล8 การพนันออนไลน์จาํ พวกนีJ
จะมีช่องทางหรื อวิธีเล่นเหมือนกับการเล่นเกมพนันแบบคาสิ โน
ปั จจุบนั มีการโฆษณา เชิ ญชวนของผูป้ ระกอบกิ จการพนันออนไลน์ประเภทต่าง ๆ และพนัน
บอลผ่านสื( ออินเทอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์กีฬาบางฉบับ รวมถึงนิ ตยสารต่าง ๆ แม้วา่ จะเป็ นการกระทําที(ผิด
กฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ก็ตาม
การเล่นพนันออนไลน์หรื อพนันทางอินเทอร์ เน็ตมีลกั ษณะต่างจากการพนันแบบเดิมโดยสิJ นเชิ ง
กล่าวคือ เป็ นการพนันที(สามารถดําเนินการได้ตลอดเวลา 24 ชัว( โมง ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายผูป้ ระกอบการหรื อ
เจ้ามื อพนันและผูเ้ ล่ นพนัน อี กทัJง ยังไม่จาํ กัดสถานที( เล่ นเหมื อนการเปิ ดบ่อนพนันแบบเดิ ม ที( ตอ้ งมี
สถานที( เล่ นเป็ นการเฉพาะ ผูเ้ ล่ นพนันสามารถเล่ นพนันที( ใดก็ได้ที(สามารถใช้อินเทอร์ เน็ต เช่ น ร้ าน
อินเทอร์ เน็ตทัว( ไป หรื อร้านพนันออนไลน์ที(แอบแฝงในร้านเกมส์ออนไลน์หรื อร้านเน็ตต่าง ๆ
ขัJนตอนในการสมัครเพื(อเล่นพนันออนไลน์ มีดงั นีJ
1) ผูท้ ี(สนใจเล่นพนันจะต้องสมัครเป็ นสมาชิ กผ่านโทรศัพท์มือถือตามที(ระบุไว้ มักจะเรี ยกกัน
ว่า Call Center (เกื อบทัJงหมดเป็ นเบอร์ มือถื อแบบเติมเงิ นที(ไม่สามารถระบุตวั เจ้าของเบอร์ ได้) หรื อ
สมัครเองตามขัJนตอนที(ระบุในเว็บ เช่น ติดต่อทางอีเมล์
2) ผูท้ ี(สนใจเล่นพนันจะได้รับ SMS แจ้งข้อมูลเลขบัญชีธนาคารที(จะต้องโอนเงินค่าสมาชิ ก ด้วย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ( งเว็บพนันบางแห่ งจะกําหนดวงเงินขัJนตํ(าไว้เป็ นหลักร้อยบาทถึงหลัก
พันบาท (เว็บพนันบางแห่ งโฆษณาว่ามีเงิน 300 บาทก็เล่นพนันได้แล้ว) เว็บบางแห่ งจะแนะนําให้มีเศษ
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วิธีการการเล่นกําถัว( เป็ นหนึ(งในเกมส์เดิมพันของ เว็บคาสิ โน สุ่ มครอบจํานวนเม็ดกระดุมแล้วนําออกมา
นับเป็ นกอง ซึ( งจะแบ่งออกมากองละ 4 เม็ด จนหมดแล้วมาทายกันดูซิวา่ เม็ดกระดุม กําถัว( สุ ดท้ายนัJนจะเหลือ
จํานวนเท่าไหร่ ซึ( งแน่นอนก็จะมีผลตัJงแต่ 1 , 2 , 3 หรื อ 4 ในส่ วนของเกมส์กาํ ถัว( นัJน ถ้าเข้าไปเล่นยังสถานที(
ของเว็บ เล่นคาสิ โน จริ งๆแล้ว ในทุกๆคาสิ โนก็จะมีบริ การนีJอยูท่ J งั สิJ น แต่ถา้ เป็ นการเล่นแบบออนไลน์ ก็จะมี
บริ การอยูก่ นั ไม่กี(เจ้าเท่านัJนซึ( งจีคลับ(GClub) เจ้าใหญ่มีมาเสนอแน่นอนและอีกหนึ(ง เว็บคาสิ โน ก็คือ เก็นติJ
งออนไลน์ (Genting) ซึ( งมีของ คาสิ โนฮอลิเดย์ เท่านัJนที(เป็ นการ เล่ นบาคาร่ าออนไลน์ ผ่านเว็บ ยังไม่นาํ กําถัว
มาเปิ ดให้บริ การ
อ้างจาก http://casino-online.clk88.com/Fantan.html
8
http://casino-online.clk88.com/Sicbo.html
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เงิ นด้วย เพื(อความสะดวกในการสังเกตว่าเป็ นเงิ นที(โอนจากลูกค้าที(สมัครเป็ นสมาชิ กรายได้ เช่ น โอน
เงิน 3,003 บาท หรื อ 20,005 บาท ซึ( งบัญชีที(รับโอนเงินของเจ้ามือพนันจะเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ในไทย
3) เมื(อมีการโอนเงินแล้ว ผูเ้ ล่นหรื อสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทีมงานของเว็บพนันทราบ เมื(อฝ่ ายเว็บ
พนันตรวจสอบยอดเงินที(โอนเข้ามาแล้ว ผูเ้ ล่นพนันจะต้องแจ้งให้ทราบว่าต้องการเล่นประเภทใด เช่ น
พนันบอล หรื อคาสิ โน
4) ทีมงานของเว็บพนันจะส่ ง username และ password ในการเล่นพนันชนิดให้แก่ผเู ้ ล่นพนัน
ในกรณี ที(ผูเ้ ล่นต้องการเติ มเงิ นหรื อเติมเครดิ ตการเล่นพนันในบัญชี ก็สามารถทําได้ ด้วยการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที(กาํ หนดไว้ ผูเ้ ล่นจะต้องแจ้งการโอนเงินผ่านเว็บพนัน หลังจากนัJนทีมงานเว็บ
พนันจะส่ ง SMS ยืนยันโดยระบุยอดเงินในบัญชี ที(มีการเติมเงินแล้ว หลังจากนัJนก็สามารถเล่นพนันได้
ตามวงเงิ นที(เพิ(มขึJน ผูเ้ ล่นพนันผ่านเว็บเหล่านีJ ยงั สามารถกําหนดวงเงิ นการเล่ นแต่ละครัJ งได้ เรี ยกว่า
เครดิต โดยจะต้องตกลงกับเว็บพนันนัJน ๆ
หากผูเ้ ล่ นพนันต้องการถอนเงิ นจากบัญชี ก็จะต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื( อนไขที( เว็บพนันแต่ล ะแห่ ง
กําหนดไว้ เช่ น สมาชิ กจะต้องกรอกข้อมูล username และ password หรื อรหัสลับ เพื(อยืนยันตัวตนของ
เจ้าของบัญชี และให้ระบุจาํ นวนเงินที(ตอ้ งการถอนผ่านเว็บไซต์ หลังจากนัJนทีมงานจะตรวจสอบข้อมูล
แล้วจึงโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารของผูเ้ ล่นพนันรายนัJน เว็บพนันหลายแห่ งจะใช้เวลาโอนเงินไม่เกิน 30
นาที และจะมีการส่ ง SMS ให้ผูเ้ ล่ นพนันทราบทุ กครัJ ง แต่เว็บพนันบางแห่ งจะกําหนดจํานวนครัJงที(
สามารถถอนได้ใน 1 วัน เช่น สมาชิกที(มีบญั ชี 1 ชื(อ (account) สามารถถอนเงินได้ไม่เกิน 3 ครัJงต่อวัน
1.2.2 รู ปแบบการพนันทายผลฟุตบอล
การพนันทายผลฟุตบอลหรื อพนันบอลในปั จจุบนั มีรูปแบบหรื อช่องทางการเข้าถึงของผูเ้ ล่น
พนันที(หลากหลายมากกว่าในอดีต ซึ( งเดิมการพนันบอลจะต้องอาศัยการติดต่อกับคนเดินโพยที(ถูกว่าจ้าง
จากเจ้ามือพนันบอลหรื อเป็ นการติดต่อกับคนรู ้จกั กัน แต่ปัจจุบนั มีการจัดทําเว็บพนันที(มีกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นคนไทยเป็ นจํานวนมาก จากการสอบถามเจ้าหน้าที(ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื( อสาร (ICT) และกลุ่มครื อข่ายหยุดพนัน ทําให้ทราบว่ามีเว็บพนันบอลดังกล่าวหลายร้อยเว็บหรื อ URL
และจากข้อมูลการสํารวจวิจยั ข้อมูลกลุ่มคนที(เล่นพนันบอลที(กล่าวมาแล้วข้างต้นนัJน กลุ่มประชากรที(
นิยมเล่นมักจะเป็ นกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาหรื อเยาวชนที(มีผทู ้ ี(มีอายุไม่เกิน 24 ปี รวมถึงกลุ่มคนที(อยูใ่ นวัย
ทํางาน ในรายงานวิจยั ของ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ ได้ประมาณการจํานวนประชากรที(เล่นพนันบอลใน
ช่วงเวลา 6 เดือนในช่วงปี พ.ศ. 2553 มีจาํ นวนผูเ้ ล่นพนันบอลราว 1,061,688 ล้านคน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
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ชายหรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 94 ผูเ้ ล่ นพนันบอลจะเล่ นพนันส่ วนใหญ่จะเล่ นพนันในวงเงิ นราว 5,000 ถึ ง
10,000 บาท ในช่วงเวลา 6 เดือนที(ผา่ นมา9
ตัว อย่ า งเว็ บ พนั น บอลที( ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในหมู่ นั ก พนั น คนไทยและมี ก ารโฆษณาใน
หนังสื อพิมพ์กีฬาบางฉบับ โดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็ นเว็บพนันบอลที(ได้รับความนิ ยมมากและเป็ นการ
พนันถูกกฎหมาย

SBO พน ันถูกกฎหมาย
ยินดี ตอ้ นรับ เข้าเป็ นส่ วนหนึ( งกับ SBO SBOBET เว็บไซต์กีฬายอดนิ ยมอันดับ 1 ของเอเซี ย ให้คุณลุน้ ได้
ตลอด 24 ชม. SBO ประเทศไทย ไม่ผ่านเอเย่นต์ ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ( งไปกับเรา SBOTHAIประเทศไทย ลุน้
บอลอย่างมัน( คงปลอดภัย ทุกวัน 24 ชม. โทร. 088-105-1051 ถึง 5

SBO-THAI

เว็ บ เ ดิ ม พั น อั น ดั น ห นึ ง ข อ ง เ อ เ ชี ย
แทงบอลหรื อเลือกลุน้ กีฬากว่า 30 ชนิ ด
ทั(
ว
โ
ล
ก
ออนไลน์สดผ่านอินเตอร์ เน็ต ตลอด 24
ชัว( โมง
แ ท ง บ อ ล ร า ค า 5ตั ง ค์
สมาชิกทีมีเลขท้ าย user ตรงกับเลขท้ าย
2 ตัวของรางวัลที 1 รั บทันทีคอมมิชชั น
X10

เ ข้ า ช ม ฟ รี
ส า ม า ร ถ ดู ร า ค า แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ล่ น
ด้ ว ย ร หั ส ท ด ล อ ง
User
:
sbothai09991ถึ ง 9
SBO-THAI

Pass : aaaa1234

9

พินิจ ลาภธนานนท์, เล่มเดียวกัน.
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สมั ค ร SBO-THAI
วัน นีJ
ฝากครัJงแรกเพียง 1,000 บาท
พร้อมร่ วมสนุกทันที สด 24ชัว( โมง

ฝ า ก -ถ อ น เ งิ น ต ล อ ด 24ช ม .
บ ริ ก า ร รั บ ฝ า ก 5ธ น า ค า ร
บ ริ ก า ร ถ อ น 5ธ น า ค า ร
ธ.กรุ ง เทพ ธ.กสิ ก รไทย ธ.ไทย
พาณิ ชย์ ธ.กรุ งไทย ธ.กรุ งศรี ฯ
SBO-THAI

support

ให้บริ การ ฝาก-ถอน สอบถามข้อมูล
ดูแลช่วยเหลือคุณ 24ชัว( โมง ตลอด
7วั น / สั ป ด า ห์ 365วั น / ปี
สายด่ วน SBOBET-TH โทร.
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088-105-105-1ถึ
ง
5
Email : sbothai@live.com

ขัJนตอนการสมัค รเข้า เล่ นพนัน บอลทางอิ นเทอร์ เ น็ ต ก็ ใ ช้วิ ธี ก ารเดี ย วกันกับ การเล่ น พนัน
ออนไลน์ทว(ั ไป สรุ ปได้ดงั นีJ

แผนผังขัน! ตอนการสมัคเป็ นสมาชิ กในการเล่ นพนันบอล
จากผลการศึ กษาของผูว้ ิจยั พบว่า การพนันฟุตบอลทางเว็บไซต์มกั จะมี การทําธุ รกรรมผ่าน
บัญชีธนาคารพาณิ ชย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผรู ้ ับแทงบอลและบัญชี ของผูเ้ ล่นพนันบอล จึงมีประเด็น
ที(น่าพิจารณาคือ ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมีอาํ นาจหน้าที(ตามกฎหมาย หรื อจะมีบทบาทในการขอ
ความร่ วมมือจากธนาคารพาณิ ชย์ในการตรวจสอบหรื อเฝ้ าระวังการเปิ ดบัญชี ของลูกค้า เพื(อนําไปใช้ใน
การประกอบธุ รกิจผิดกฎหมายได้หรื อไม่ อย่างไร ซึ( งจะได้วเิ คราะห์ไว้ในบทที( 4 ต่อไป
1.2.3 รู ปแบบการเล่ นเกมส์ ออนไลน์
เกมส์ ออนไลน์ส่วนมากจะเป็ นเกมประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online RolePlaying Game) ซึ( งผูเ้ ล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็ นตัวละครตัวหนึ( งในโลก สร้างสังคมออนไลน์ ใน
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เกมสามารถสร้างห้องขึJนมาเพื(อพูดคุยแลกเปลี(ยน มีการส่ งข้อความถึงกันได้ในเกม ผูเ้ ล่นเกมประเภทนีJ
สามารถอัพเลเวล (level) ของตัวละครรวมถึงหาซืJ อไอเทมหรื อของต่างๆที(จาํ เป็ นเพิ(มเพิ(มความสามารถ
ให้กบั ตัวละคร สามารถเล่นได้เรื( อยๆไม่วนั จบ และยังได้แบ่งย่อยออกเป็ นหลายกลุ่ม10 เช่น RTS (Real
Time Strategy) ก็คือเกมแนววางแผนการรบ (ควบคุ มยูนิตหลายๆตัวมาสู ้ กนั /สร้ างฐานสู ้กนั ), TBS
(Turn-Base Strategy) เกมแนววางแผนแบบผลัดกันเล่นคนละตา, Simulation ผูเ้ ล่นเกมจะต้องบังคับที(
ซับซ้อนมากกว่าเกมทัว( ไป เช่น การบังคับเครื( องบิน, Racing เป็ นเกมแนวที(ใช้ความเร็ ว เช่น เกมรถแข่ง
ต่างๆ, Action คือเกมต่อสู ้แบบต่าง ๆ, FPS (First Person Shooting) เป็ นเกมประเภทฆ่า มีความรุ นแรง
ใช้มุมมองบุคคลที( 1 คือจะไม่เห็ นตัวเอง เห็ นแค่ขา้ งหน้า และTPS (Third Person Shooting) เป็ น
เดินหน้าฆ่าแหลก ใช้มุมมองบุคคลที( 3, RPG (Role Playing Game) ผูเ้ ล่นเกมแนวต้องเก็บประสบการณ์
หรื อ level ไปเรื( อยๆ ใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างนาน, BoardGame เป็ นพวกเกมกระดานต่างๆ เกมพวกนีJ
มีหมวดหมู่ไม่แน่ชดั บางทีรวมอยูใ่ น puzzle บางครัJงอยูใ่ น TBS, Adventure คือเกมแนวผจญภัย
เกมส์ ออนไลน์อีกประเภทคือ Casual Game เป็ นเกมที(มีตวั การ์ ตูน มักเป็ นเกมเล่นง่ายที(ผูเ้ ล่น
เกมไม่ตอ้ งใช้เวลาหรื อ ทักษะในการเล่นมากนัก และสามารถเล่นจบในเวลาอันสัJน ซึ( งเหมาะสําหรับ
การเล่ น เพื( อ ผ่ อ นคลาย 11 เช่ น แนวการ์ ด เกมส์ แนวกี ฬ า เกมดนตรี บางเกมมี ก ารเก็ บ เงิ น และค่ า
ประสบการณ์
การเล่นเกมส์ ออนไลน์ผเู ้ ล่นต้องเสี ยค่าบริ การให้กบั บริ ษทั เพื(อเปิ ดเซิ ร์ฟเวอร์ เกมส์ ออนไลน์ มี
รู ปแบบการเก็บค่าบริ การในปั จจุบนั อยู่ 2 แบบ คือ แบบ Air Time (คือการซืJ อบัตรเติมเวลาเล่นเกมส์
ออนไลน์ โดยมีระยะเวลาคือ 2 รู ปแบบ คือ แบบเป็ นชัว( โมง และแบบเป็ นวัน) และแบบ Item Selling
(คือกรณี ที(ผเู ้ ล่นสามารถเข้าเล่นได้ฟรี แต่ตอ้ งซืJ อ Item บางอย่างมาใช้เล่นเกมส์ จะต้องเติมแต้มด้วยเงิน
จริ ง นําแต้มเหล่านัJนไปซืJ อ Item ต่าง ๆ) เช่ น บัตรเงิ นสดทรู มนั นี( (True Money Cash Card) ซึ( ง
ดําเนินการโดย บริ ษทั ทรู มันนี( จํากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อ ทรู คอร์ ปอเรชัน( จํากัด (มหาชน) บัตรทรู มนั นี(
สามารถใช้เติมเกมออนไลน์ กว่า 30 เกม อาทิ SF, Point Blank, Ray City,Luna Online, Ran Online,
PVP, Nostale, Last Chaos , ACE Online ฯลฯ (www.weloveshopping.com/wega)12 บัตรเติมเงินอื(น ๆ ที(
ใช้เล่นเกมส์ ออนไลน์ได้ เช่น D Card, DSerial เงินที(เติมได้จะเรี ยกว่า เงิน DE (ย่อมาจากคําว่า digital
entertainment ซึ( งดําเนิ นการโดย บริ ษทั True digital entertainment) เช่น เติมเงิน 20 บาท รับ 2,000 DE
หรื อเติมเงิน 30 บาท รับ 3,000 DE หรื อหากเติมเงิน 100 บาท จะได้รับ 10,500 DE ผูเ้ ล่นเกมส์ สามารถ

10

“ประเภทของเกมส์คอมพิวเตอร์” at http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gameholic&month=092008&date=14&group=1&gblog=8
11
http://as-th.listedcompany.com/glossary.html
12
http://www.truemoney.co.th/cashcard.html
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ซืJ อบัตรเติ มเงิ นจําพวกนีJ ได้ที(ร้านสะดวกซืJ อทัว( ไป ห้า งค้าปลี กขนาดใหญ่ และร้ านค้าที( เป็ นตัวแทน
จําหน่าย
จากการศึกษารู ปแบบการเล่นเกมส์ ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ พบว่า การเล่นเกมส์ ออนไลน์บาง
ชนิ ด ซึ( งผูเ้ ล่นจะต้องเสี ยค่าสมาชิ กหรื อต้องใช้เงินสดซืJ อบัตรเติมเงิ นเพื(อเล่นเกมนัJน ยังไม่เข้าลักษณะ
เป็ นการพนันตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 กรุ ณาดูรายละเอียดในบทที( 2
อย่างไรก็ดี มี รายงานการศึ กษาหลายเรื( องที( สรุ ปว่า การเล่ นเกมส์ ออนไลน์ อาจส่ งผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพ พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที(เล่นเกมส์ ออนไลน์ได้ หากไม่ได้รับคําแนะนําที(
ถูกต้อง หรื อใช้เวลาในการเล่นเกมแต่ละครัJงมากเกินไป
กล่าวโดยสรุ ป ปั จจุบนั มีคนไทยจํานวนไม่นอ้ ยที(นิยมเล่นการพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการ
พนันออนไลน์ และการทายผลฟุตบอล ซึ( งส่ งผลกระทบทางสังคม ก่อให้เกิดปั ญหาอาชญากรรม การค้า
ยาเสพติด การฟอกเงิน ปั ญหาสังคม ปั ญหาครอบครัว ผลกระทบต่อหน้าที(การงาน ปั ญหาสุ ขภาพหรื อ
พัฒนาการของเด็ก เยาวชนที(อาจเป็ นโรคติดพนัน ปั ญหาการคุกคาม ข่มขู่ ทําร้ ายร่ างกายเพื(อทวงหนีJ
พนัน หรื อการทุจริ ตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที(ของรัฐที(นิยมการเล่นพนันผิดกฎหมาย เพื(อนําเงินไป
ใช้ในการเล่นพนัน
ตัวอย่างเช่น ข่าวการจับกุมอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ที(รับจ้างค้ายาเสพติด ผูต้ อ้ งหา
ในการรับสารภาพว่ารับขนยาเสพติดได้เงินจ้างครัJงละ 3 หมื(นบาท เพื(อนําเงินไปใช้หนีJพนันบอลที(มีอยู่
กว่า 1 ล้านบาท13 หรื อข่าวกรณี การให้เด็กที(มีอายุต(าํ กว่า 15 ปี เป็ นคนเดินโพยบอล โดยจากข้อมูลของ
มูลนิ ธิเพื(อนหญิ งพบว่า เด็กที(เดิ นโพยบอลต้องการเงิ นนํามาใช้หนีJ พนันบอล14 ถื อเป็ นการใช้เด็กหรื อ
เยาวชนเป็ นเครื( องมือในการกระทําความผิด
นอกจากนีJ สั ง คมไทยยัง มี วฒั นธรรมที( ไ ม่ ย อมรั บ เรื( องธุ รกิ จพนัน คนไทยส่ วนใหญ่ นับ ถื อ
ศาสนาที(มีหลักธรรมถื อว่า การพนันถื อเป็ นอบายมุขอย่างหนึ( งใน “อบายมุข 6”15 ซึ( งเป็ นช่ องทางของ
ความเสื( อม, ทางแห่งความพินาศ, เหตุยอ่ ยยับแห่งโภคทรัพย์ (อบายมุข 6 ได้แก่ 1. ติดสุ ราและของมึนเมา
2. ชอบเที(ยวกลางคืน 3. ชอบเที(ยวดูการละเล่น 4. ติดการพนัน 5. คบคนชัว( 6. เกียจคร้านการงาน)
13

“จับอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติคา้ ยาเสพติด”(ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์
18 มกราคม 2555) at http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000007748
14
“มูลนิธิเพื(อนหญิงเผย พนันบอลระบาดหนักทัว( ชุมชน ห่วงเยาวชนเป็ นกลุ่มเสี( ยง วอนพม.ออกมาตรการดูแล
แก้ไขปัญหา” (22 มิถุนายน 2553) at http://www.ryt9.com/s/prg/926099 และ “พบเด็กตํ(ากว่า 15 ปี กลายเป็ นคน
เดินโพยบอล” at http://news.lorling.com/?show-152218
15
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัJงที( 12 (พ.ศ.
2546)
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เดิมนัJนในยุโรปและประเทศตะวันตกหลายประเทศที(ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์ ก็
ถือว่าการพนันเป็ นเรื( องที(ผดิ จริ ยธรรมอย่างหนึ(ง แต่ต่อมาเริ( มมีการอนุญาตให้มีการประกอบกิจการพนัน
บางอย่า ง เช่ น ล็ อ ตเตอรี( เพราะรั ฐได้จดั สรรเงิ นรายได้จ ากการล็ อ ตเตอรี( ม าใช้ใ นกิ จ การสาธารณ
ประชาชน ช่ วยเหลื อ ชุ ม ชน องค์ก รการกุ ศ ลต่ า ง ๆ ตามหลัก เกณฑ์ ที( ก ฎหมายกํา หนด แต่ ก็ เริ( ม พบ
ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล สถิติเกี( ยวกับผลกระทบหรื อปั ญหาทางสังคมที(เกิดจากการอนุ ญาตหรื อส่ งเสริ มให้มี
ธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมการพนัน
หลัก ของศาสนาอิ ส ลามก็ มีก ารห้า มการเล่ นเสี( ย งทาย (ภาษาอาหรั บ: رة
 ا/อิ ส ติ ค อ
เราะฮฺ / หรื อ ة
 ا ا/อัคซุ อัลคีเราะฮฺ ) หรื อเล่นพนัน เนื( องจากว่า มันเป็ นสิ( งที( งมงาย ที(ชกั นํา
มนุษย์สู่ ความหลงผิด อัลลอฮฺได้ตรัสว่า16
“{5:3} ได้ถูกห้ามแก่พวกเธอแล้ว ซึ( งสัตว์ที(ตายเอง และโลหิ ต และเนืJอสุ กร และสัตว์ที(ถูกเปล่ง
นามอื(นจากอัลลอฮฺ ยามที((เชื อด)มัน และสัตว์ที(ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที(ถูกตีตาย และสัตว์ที(ตกเหวตาย
และสัตว์ที(ถูกขวิดตาย และสัตว์ที(ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที(พวกเธอเชื อด และสัตว์ที(ถูกเชื อดบนแท่น
หิ นบูชา และการที(พวกเธอเสี( ยงทายด้วยไม้ติJว เหล่านัJนเป็ นการละเมิด ...”
“{5:90} ดูกร บรรดาผูม้ ีศรัทธา! อันที(จริ งสุ รา และการพนัน และแท่นบูชายันต์ และการเสี( ยง
ทายด้วยไม้ติJวนัJนเป็ นสิ( งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนัJนพวกเธอจงห่ างไกลจากมันเสี ย
เถิด เพื(อว่าพวกเธอจะได้รับความสําเร็ จ”
การเสี( ยงทายด้วยวิธี อื(น ๆ อี ก มากมายหลายอย่าง เช่ น การเสี( ยงทายด้วยการอ่านทราย อ่า น
รอยเท้านกหรื อสัตว์ ไม้เซี ยมซี ไม้ปวย ไม้คู่ หรื อไพ่ ซึ( งล้วนแล้วถื อว่าเป็ นความผิดทัJงสิJ น เพราะเป็ น
ความลุ่มหลงงมงาย และเป็ นการอ้างว่าได้รับอํานาจหรื อการชีJ นาํ จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า ร่ องรอยการบัญญัติ
ห้ามไม่ให้เสี( ยงทายและทํานายทายทักนีJ ยังมีให้เห็นในคัมภีร์พระธรรมเดิม (พระราชบัญญัติ 18: 10-13)
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ การพนันออนไลน์ การพนันทายผลฟุ ต บอลมี รู ป แบบและวิ ธี ก ารเล่ น ที(
แตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมาก มีช่องทางในการเข้าถึงการเล่นพนันได้ง่ายมากขึJน ภาครัฐจึงควรหา
มาตรการใหม่ ๆ ที(จะใช้ป้องกันและปราบปรามการพนันเหล่านีJ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สิ( งที(น่าเป็ นกังวล

16

“สยามิค: นานาสาระเกี(ยวกับอิสลามและมุสลิม” at
http://www.siamic.com/islam/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E
0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B
8%A2:_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8
%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A
%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%99
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คือ เด็กและเยาวชนไทยกลุ่มหนึ( งได้เล่นการพนันผิดกฎหมาย ซึ( งจะส่ งผลเสี ยต่อสังคมไทยในระยะยาว
เพราะเป็ นการสร้างกลุ่มนักพนันหน้าใหม่เพิ(มขึJน ปั จจุบนั นีJ ยังไม่มีหน่วยงานใดที(เสนอตัวเป็ นเจ้าภาพ
หรื อมีแผนงานในระยะยาวที(จะจัดการปั ญหาดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม ในทางกลับกันยังพบว่ามีการ
โฆษณา เชิ ญชวนให้คนทัว( ไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์ การพนันบอลผิดกฎหมายอย่างเปิ ดเผยผ่านสื( อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสื อพิมพ์กีฬา นิตยสาร แต่กลับไม่ถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมาย อีกทัJงยังพบเว็บไซต์
พนันต่าง ๆ ที(มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นคนไทยเป็ นจํานวนมาก
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บทที 2
สาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และปัญหาการปรับใช้
ในกรณีการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ ออนไลน์

2.1 พัฒนาการของกฎหมายการพนันของไทย และสาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
2.1.1 พัฒนาการของกฎหมายการพนันและอากรบ่ อนเบีย0 ของไทย
การพิจารณาหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นัน จําเป็ นจะต้อง
ทราบถึ ง ประวัติ ศ าสตร์ ห รื อ ความเป็ นมาในการบัญ ญัติ ก ฎหมายการพนัน ของประเทศไทยและ
วิวฒั นาการของเรื3 องอากรบ่ อนเบี ย ซึ3 ง สามารถย้อนไปถึ งสมัย กรุ งศรี อยุธยา ราชวงศ์บ ้านพลู หลวง
เพื3อที3 จะทราบเหตุผล ความจําเป็ นในการออกกฎหมายเกี3 ยวกับการพนันและการตังบ่อนเบี ยในอดี ต
ทังนี สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงนิ พนธ์ตาํ นานอากรบ่อนเบียในไทยไว้ เมื3อ พ.ศ. 2461 เมื3อ
ยังทรงดํารงพระยศเป็ นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ มีเนือหาบางส่ วนที3น่าสนใจ ดังนี 1
“ว่าโดยทางตํานาน การเล่นถัว3 โปหวยเป็ นของจีนคิดขึนเล่นกันในเมื องจีนก่อน พวกจีนที3ไป
ค้าขายยังต่างประเทศทัง ๓ อย่างนันไปเล่นในประเทศที3ตนไปอยู่ การเล่นถัว3 โปและหวยจึงแพร่ หลายไป
ถึ งนานาประเทศ รวมทังสยามประเทศของเราด้วย เพราะมีจีนมาตังภูมิลาํ เนาประกอบการค้าขายใน
ประเทศนี . . . การเล่นถัว3 เกิดมีขึนตังแต่ราว พ.ศ. ๑๔๕๐ ก่อนราชวงศ์พระร่ วงได้ครองสุ โขทัยช้านาน
การเล่นโปเกิดมีขึนเมื3อราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ตรงกับสมัยในรัชกาลที3 ๓ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ นี เห็ นได้วา่ การ
เล่นถัว3 โปหวยคงเข้ามาถึงประเทศนีแต่ทีละอย่าง”
ในตํานานเรื3 องเลิกหวยและถัว3 โป ยังระบุเรื3 องตํานานอากรบ่อนเบียในสยามว่า ไม่พบหลักฐาน
ที3แน่ชดั ว่ามีการเริ3 มขึนเมื3อใด เพราะเดิมนันการเล่นถัว3 โปในหมู่พวกจีนมิได้จดั เก็บอากรบ่อนเบีย การ
จัดเก็บอากรเกิดขึนในสมัยหลังที3การเล่นถัว3 โปเริ3 มเป็ นนิยมในหมู่คนสยาม มีเนือหาดังนี
“อากรบ่อนเบียในประเทศนี จะเกิดขึนอย่างไรและจะเกิดขึนเมื3อไร หามีหลักฐานที3จะทราบแน่
ไม่ ตรวจดูหนังสื อเก่าพบในกฎหมายลักษณะพยานแห่ ง ๑ มีความว่าห้ามมิให้ฟังคําคนเล่นบ่อนเบียเป็ น
พยาน เว้นแต่คู่ความยินยอม อีกแห่ ง ๑ พบในพระธรรมนูญ . . . ถ้าว่าตามความที3ปรากฏในบานแผนก
กฎหมายบ่อนเบียต้องเป็ นของมีมาแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิ บดีอู่ทอง และอากรบ่อนเบียมีเมื3อรัชกาล
1

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 (กรุ งเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2507), ภาคที3 17 ตํานานเรื3 องเลิกหวยและถัว3
โป, หน้า 160-168.
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พระเจ้าทรงธรรม แต่เห็นว่าจะยุติเอาตามบานแผนกกฎหมายเป็ นมัน3 คงไม่ได้ เพราะหนังสื อกฎหมายมัก
มีความเพิ3มเติมเข้ามาใหม่ภายหลัง อันมิได้แก้ไขบานแผนก . . .”
“หนังสื อซึ3 งมองซิ เออร์ เดอ ลา ลูแบร์ อัครราชทูตฝรั3งเศส แต่งเรื3 องเมืองไทย ที3เขาได้เข้ามาเห็น
เมื3อครังรั ชกาลสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ในตอนพรรณนาว่าด้วยการเล่นของไทย กล่าวถึ งแต่การ
พนันอย่างอื3นคือ ชนไก่และสะกาหมากรุ ก เป็ นต้น การเล่นถัว3 โปและบ่อนเบียหาได้กล่าวถึงไม่ อาศัยเค้า
เงื3อนที3มีอยูด่ งั นี จึงเห็นว่า บ่อนเบียและอากรบ่อนเบียเห็นจะเกิดขึนภายหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
ม ห า ร า ช
คื อ ภ า ย ห ลั ง
พ . ศ .
๒ ๒ ๓ ๑ ”
“กฎหมายที3กล่าวถึงบ่อนเบียนอกจากในลักษณะพยานและพระธรรมนูญที3อธิ บายมาแล้ว มามี
ในหมวดพระราชกําหนดเก่า อันตังในรัชการพระเจ้าบรมโกศ2 ปรากฏในบทที3 ๔๒ ซึ3 งประกาศเมื3อปี
ชวด พ.ศ. ๒๒๙๙ ว่า ขุนทิพกับหมื3นรุ ดอักษร ยืน3 เรื3 องราวกราบบังคมทูล ฯ ขอตังบ่อนเบียที3เมืองราชบุรี
เมืองสมุทรสงคราม และเมืองสมุทรปราการ จะยอมประมูลเงินอากรปี ละ ๓๗๑ ชัง3 (๒๙,๖๘๐ บาท) . . .
เป็ นอันได้หลักฐานว่าบ่อนเบียและอากรบ่อนเบียนัน คงตังขึนในระหว่าง พ.ศ. ๒๒๓๑ กับ พ.ศ. ๒๒๙๙
. . . ส่ อให้เห็นว่าบ่อนเบียและอากรบ่อนเบียมีมาแล้วแต่ก่อนรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ อาศัยเค้าเงื3 อนดัง
อธิ บายมานี จึงสันนิ ษฐานว่าบ่อนเบียและอากรบ่อนเบียเห็ นจะมีขึน ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา
หรื อพระเจ้าเสื อ หรื อพระเจ้าท้ายสระ พระองค์ใดพระองค์หนึ3 ง หรื อถือว่าโดยศักราชก็คือ ในระยะเวลา
๔๔ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๓๑ กับ พ.ศ. ๒๒๗๕ นี”
เหตุผลสําคัญที3รัฐบาลในอดีตให้มีการจัดเก็บอากรบ่อนเบียและตังบ่อนเบียได้ เพราะเดิมนันคน
จี นที3 อยู่ใ นสยามมี การเล่ นมาช้า นานคื อ มี บ่ อนจี นเท่ านัน แต่ มีค นสยามในขณะนันลัก ลอบเล่ นด้วย
รัฐบาลจึงยอมให้ตงบ่
ั อนเบียสําหรับไทยเล่นขึน ต่อมามีพระราชกําหนดในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ ห้าม
มิ ให้ขา้ ราชการเล่ นบ่อนเบี ย ถ้าผูใ้ ดขื นเล่ นต้องวางโทษถู กเฆี3 ยน ๙๐ ที และถอดลงเป็ นไพร่ ต่ อมา
รัชกาลที3 5 มีพระบรมราชโองการสั3งให้ ทยอยเลิกโรงบ่อนซึ3 งเล่นโปถัว3 ในแขวงกรุ งเทพ ฯ ด้วยเหตุผล
คือ คนไทยซึ3 งหลงเล่นทําให้เป็ นการเสี ยทรั พย์ เสี ยเวลา เสี ยประโยชน์การค้าขาย และทําให้สันดาน
หมกมุ่นไปในสิ3 งซึ3 งหาประโยชน์มิได้ เป็ นการร้ายแรงยิง3 กว่าการเล่นซึ3 งชาวสยามเคยเล่นกันมา3 แต่การ
ยกเลิกในทันทีจะทําให้กระทรวงพระคลังขาดรายได้จาํ นวนมาก ดังจะเห็นได้จากเงินอากรบ่อนเบียที3เคย
จัดเก็บได้สูงสุ ดในรัชกาลที3 5 สู งถึ งปี ละ 6,879,526 บาท จึงต้องหารายได้อื3นมาทดแทน จนกระทัง3 มี
การเลิกบ่อนเบียทังหมดในรัชกาลที3 6 และมีการตราพระราชบัญญัติห้ามมิให้ใครเล่นหวย ก.ข. เล่นถัว3
2

เป็ นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าเสื อในสมัยกรุ งศรี อยุธยา พระนามเดิม เจ้าฟ้ าพร เป็ นพระอนุชา สมเด็จพระ
เจ้าท้ายสระ พระองค์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็ นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงปราบดาภิเษกขึนเป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ ทรงพระนาม สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที3 3
3
การเล่นพนันของชาวสยามแท้ ก็มีแต่วิ3งม้า วิ3งวัว ชนนก ชนไก่ ชนปลา และไพ่ต่าง ๆ เหล่านี
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12, อ้างแล้วในเชิ งอรรถที3 2, หน้า 208-209.
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โปอี กต่อไปเป็ นอันขาด โดยมี การยกเลิ กอากรบ่อนเบี ยหมดสิ นเมื3 อวันที3 1 เมษายน พ.ศ. 2460 และ
ยกเลิกอากรหวย ก.ข.อย่างเด็ดขาด เมื3อวันที3 1 เมษายน พ.ศ. 24594
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก (พ.ศ. 2435-2458)5 ทรง
นิพนธ์เรื3 องว่าด้วยคุณและโทษของหวยและบ่อนเบีย มีเนือหาโดยสรุ ปคือ ข้อที3เป็ นคุณคือ เป็ นอุบายการ
เก็บภาษีจากราษฎรอย่างหมดจด รัฐบาลไม่ตอ้ งตังพิกดั อัตราภาษี ราษฎรเต็มใจที3จะเสี ยภาษีทางบ่อนเบีย
และอากรหวย เวลาโทรมนัส เล่นเบียเสี ยทรัพย์มาก ก็โทษตัวเองว่าเพราะคิดไม่ถกหรื อเคราะห์ไม่ดี ที3จะ
โทษหวยและบ่อนเบียหามีไม่ แต่ส่วนโทษนันมีเป็ นอเนกปริ ยาย ว่าด้วยโดยก็คือ เป็ นเหตุที3ทาํ ให้ไพร่
บ้านพลเมืองยากจน ไม่มีกาํ ลังที3จะประกอบการให้ตนเองและบ้านเมืองมีความเจริ ญประการหนึ3 ง เป็ น
เหตุให้ไพร่ บา้ นเมืองเป็ นคนพาลสันดานชัว3 ประการหนึ3ง “. . . ถ้าจะอุปมาว่าด้วยลักษณะที3เสี ยคน เล่น
เบียเหมือนเป็ นอหิ วาตกโรค คนเล่นหวยเหมือนวัณโรค ใครลงได้เป็ นแล้วก็มกั ตาย ผิดกันแต่อย่างหนึ3 ง
ตายเร็ ว อีกอย่างหนึ3งตายช้า ที3นกั เลงเล่นเบียหรื อเล่นหวยคนใดจะเล่นรวย จนถึงตังตัวได้เพราะการเล่น
เบีย เล่นหวยนัน ยังไม่เคยปรากฏตัวเลย”6
อนึ3 ง ด้วยเหตุที3พฒั นาการในเรื3 องกฎหมายนันมีมายาวนานดังที3กล่าวมาแล้ว แต่ในรายงานวิจยั
ฉบับนี จะขอกล่ าวถึ งพัฒนากฎหมายการพนันของไทยที3บญ
ั ญัติขึนตังแต่สมัยรัชกาลที3 5 เป็ นต้นมา
โดยในช่วงเวลานีมีกฎหมายชื3 อ “พระราชบัญญัติอากร การพนัน รั ตนโกสิ นทร์ ศก 111”7 (ตรงกับ พ.ศ.
2435) ซึ3 งระบุ เหตุผลความจําเป็ นในการออกกฎหมายฉบับนี ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา
จุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ดํา รั ส เหนื อเกล้า สั3 ง ว่า การพนันอย่า งไทย ซึ3 ง มี ธ รรมเนี ย ม
อนุ ญาตให้เล่นมาแต่เดิ ม แลการบ่อนเบี ยอย่างจี น ซึ3 งอนุ ญาตให้เล่ นมาแต่รัชกาลที3 3 โดยมี เงิ นอากร
หลวงนัน มี ลกั ษณะการพนันหลายสิ3 งหลายอย่าง ได้โปรดเกล้า ฯ ห้ามมิให้เล่ นก็หลายอย่าง ทังที3 คง
อนุ ญาตให้เล่ นก็จดั กําหนดลดหย่อนอยู่แล้ว แต่การบ่อนเบี ยซึ3 งอนุ ญาตให้เล่นในบัดนี ยังแยกย้ายอยู่
หลายพแนก มีแต่ทอ้ งตราตังนายอากรเปนข้อบังคับ สมควรจะรวบรวมเป็ นส่ วนเดียว แลมีขอ้ บังคับรวบ
รัดให้กวดขัน จึงทรงโปรดเกล้า ฯ ให้คดั ข้อบังคับในท้องตราเดิมเพิ3มเติมแก้ไข ตราเปนพระราชบัญญัติ
ตามพระบรมราชประสงค์ดงั นี”
4

เล่มเดียวกัน, หน้า 231-233.
5
พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย
http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,804615,235_804633&_dad=portal&_schema=PORTAL
(สื บค้นเมื3อวันที3 19 มิถุนายน 2554)
6
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12, อ้างแล้วในเชิงอรรถที3 2, หน้า 288-290.
7
มีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที3 1 มีนาคม รัตนโกสิ นทร์ ศก 111 โดยได้ยกเลิกกฎหมายเดิมคือ “พระราชบัญญัติพิกดั
ท้องตราอากรบ่อนเบีย ตําบลอากรบ่อนเบียไทย อากรบ่อนเบียจีน อากรการพนัน แล อากรหวย”
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ต่ อ มารั ช กาลที3 5 ทรงมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกาศกฎหมายชื3 อ
“พระราชบัญญัติอากร การพนัน รั ตนโกสิ นทร์ ศก 1208” (ตรงกับ พ.ศ. 2444) ซึ3 งเป็ นกฎหมายที3แก้ไข
เนื อหาสําคัญของ “พระราชบัญญัติอากร การพนัน รัตนโกสิ นทร์ ศก 111” โดยแยกประเภทการพนันที3
เล่นในบ่อนเบีย และหวย (กข) ออกจากการพนันประเภทอื3น ๆ ที3สมควรให้เจ้าพนักงานสรรพากร และ
เทศาภิบาล เป็ นผูอ้ อกอาชญาบัตร์ ตรวจตรา และเพื3อให้สอดคล้องกับระเบียบการปกครองบ้านเมืองใน
ขณะนัน กล่าวคือ ผูท้ ี3ขออนุ ญาตให้มีการพนัน จะต้องขออนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานผูม้ ีอาํ นาจ และต้องเสี ย
เงิ นค่าอนุ ญาตตามอัตราก่อน จึ งจะได้รับอนุ ญาตให้มีการพนันได้ และได้กาํ หนดบทลงโทษเพิ3มเติ ม
สําหรับ “ผูเ้ ล่นพนัน” ที3ตอ้ งห้ามตามพระราชบัญญัตินี นอกเหนื อจากโทษเกี3ยวกับ “ผูเ้ ปนเจ้าสํานัก” ที3
มีอตั ราโทษสู งกว่าที3บญั ญัติโทษไว้ตาม “พระราชบัญญัติอากร การพนัน รัตนโกสิ นทร์ ศก 111”
กฎหมายการพนันในยุคสมัยที3มีการเปลี3ยนแปลงระบบกฎหมายของไทยครังใหญ่ คือภายหลัง
จากการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ในสมัยรัชกาลที3 7 มี
กฎหมายการพนันชื3 อว่า “พระราชบัญญัติก ารพะนั น พ.ศ. 2473”9 ซึ3 ง มี ผลใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที3 14
กันยายน 2473 โดยในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฉ บับนี ได้ก าํ หนดประเภทการพนันออกเป็ น 2
ประเภท คือ การเล่นตามบัญชีหมาย 1 เป็ นการพะนัน10 ที3หา้ มมิให้จดั ให้มี หรื อเข้าเล่น หรื อเข้าพะนันใน
การเล่น รวมถึงการเล่นอื3นซึ3 งมีลกั ษณะคล้ายกัน อีกประเภทหนึ3 งคือ การเล่นตามบัญชี หมาย 2 เป็ นการ
เล่นพะนันหรื อการเล่ นอื3 นซึ3 งมีลกั ษณะคล้ายกัน ซึ3 งผูจ้ ดั ให้มีการเล่ นประเภทนี จะต้องขออนุ ญาตต่อ
เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย หรื อเจ้าพนักงานผูซ้ 3 ึ งเสนาบดีตงให้
ั เป็ นผูอ้ อกใบอนุ ญาตเห็ นสมควรและ
ออกใบอนุ ญาตให้ หรื อมี กฎเสนาบดี อนุ ญาตให้จดั ขึนได้โดยไม่ต้องมี ใ บอนุ ญาต นอกจากนัน การ
พะนันตามบัญชี หมาย 2 บางลักษณะ กฎหมายยังกําหนดห้ามมิให้มีการให้รางวัลตีราคาเป็ นเงินอีกด้วย
กล่ าวคือ ห้ามมิ ให้ใช้เงิ นหรื อทรั พย์สิน สิ3 งของเป็ นรางวัลหรื อสิ3 งเดิ มพันในการเล่ น บทลงโทษของ
ผูฝ้ ่ าฝื นมาตรา 4 ระบุในมาตรา 9 คือ มีโทษอาญาค่อนข้างสู งมากในสมัยนัน โดยเฉพาะเงินค่าปรับ คือ
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรื อทังจําทังปรับ
8

รัตนโกสิ นทรศก [รัดตะนะโกสิ นสก] น. ปี นับตังแต่วนั ตังกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เริ3 มตังภายหลังพุทธศักราช 2324
ปี (พุทธศักราชลบด้วย 2324 เท่ากับรัตนโกสิ นทรศก).
(อ้างจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) กล่าวคือ รัตนโกสิ นทรศกเป็ นศักราชที3
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตังขึนเมื3อ พ.ศ. 2432 โดยให้นบั ปี ที3พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์เมื3อปี ขาล พ.ศ. 2325 เป็ น ร.ศ. 1 รัตนโกสิ นทร์ศกจึงน้อยกว่า
พุทธศักราช 2324 ปี การเทียบเปลี3ยน รัตนโกสิ นทร์ศกกับพุทธศักราชคือ พ.ศ. = ร.ศ. + 2324 / ร.ศ. = พ.ศ. –
2324
9
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 47 หน้า 177 วันที3 14 กันยายน 2473
10
“พะนัน” เป็ นสํานวนภาษาที3ใช้ตวั สะกดในสมัยนัน
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กล่าวโดยสรุ ปคือ การเล่นพนันในไทยมีความเป็ นมายาวนานถึ งสมัยกรุ งสุ โขทัยหรื อกรุ งศรี
อยุธยา คนไทยหรื อชาวสยามในสมัยนันเริ3 มรู ้จกั วิธีเล่นการพนัน “ถัว3 โป” จากชาวจีนที3มาติดต่อค้าขาย
ในสมัยนัน ผูป้ กครองในสมัยนันเห็นว่า ประชาชนจะติดพนัน และมีผูเ้ ป็ นเจ้ามือก็มีรายได้จาํ นวนมาก
จึงอนุ ญาตให้เล่นถัว3 โปได้แต่ผูท้ ี3รัฐบาลอนุ ญาต โดยให้ผรู ้ ับอนุ ญาตต้องเสี ยเงินเข้าท้องพระคลัง มีการ
จัดเก็บอากรบ่อนเบียจากผูร้ ับอนุ ญาต ต่อมาในสมัยกรุ งศรี อยุธยา สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เริ3 มมี
กฎหมายการพนัน ที3 ชัดเจนเพื3 อจัดเก็ บ อากร หลัง จากนัน ก็ มี พ ฒ
ั นาการทางกฎหมายเรื3 อยมาจนถึ ง
กฎหมายปั จจุบนั คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ3 งเป็ นกฎหมายที3ใช้บงั คับในปั จจุบนั
2.1.2 สาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
สมัยรัชกาลที3 8 สมัยรัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลหยุหเสนาได้มีการตรา พระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 247811 เป็ นกฎหมายที3ใช้ควบคุมการพนันมาเป็ นเวลานานกว่า 76 ปี โดยมีการแก้ไขปรับปรุ ง
รวม 8 ครัง การแก้ไขครังล่าสุ ดเมื3อปี พ.ศ. 2505 คือ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที3 8) พ.ศ. 2505 จาก
การศึกษาพบว่า “พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. 2473” เป็ นต้นแบบของพระราชบัญญัติการพนันฉบับ
ปั จจุบนั เนื3องจากมีสาระสําคัญที3คล้ายคลึงกันหลายประการ
• ประเภทของการพนัน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ตามมาตรา 4 ดังนี
1) การเล่ น พนัน ที3 ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ จ ัด ให้ มี หรื อ เข้า เล่ น ได้แ ก่ การเล่ น ตามบั ญ ชี ก.ท้ า ย
พระราชบั ญญั ติ ฉ บั บ นี0 รวมถึ ง การเล่ นอื3 นซึ3 ง มี ล ัก ษณะคล้า ยกัน หรื อการเล่ นอันร้ า ยแรงอื3 นใด ซึ3 ง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกําหนดไว้ (มาตรา 4 วรรคแรก)
อย่างไรก็ตาม การเล่นพนันที3ห้ามในประเภทนี มิใช่การห้ามเล่นโดยเด็ดขาดตามที3มกั เข้าใจกัน
ทังนี อาจเป็ นเพราะยังไม่เคยมีการอนุญาตให้มีการเล่นพนันประเภทนี มาก่อน แต่หากพิจารณาเนื อความ
ในมาตรา 4 วรรคแรกแล้วจะพบว่า รั ฐบาลอาจพิจารณาอนุ ญาตให้มีการเล่ นได้ ณ สถานที3ใด หรื อ
ภายใต้บงั คับเงื3อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้ โดยออกเป็ นพระราชกฤษฎีกา ซึ3 งในอดีตเคย
มีการออก “พระราชกฤษฎี กา ว่าด้วยเงื3 อนไขการพะนันตาม มาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติการพะนัน
พ.ศ. 2478” ต่อมาได้ถูกยกเลิ กโดย “พระราชกฤษฎีกา ว่ าด้ วยเงือนไขการพะนั นตาม มาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที 2)” ซึ3 งมี ผลใช้บงั คับตังแต่วนั ประกาศในราชกิ จจา
นุ เบกษา12 เนื อหาของพระราชกฤษฎี กาฉบับที3 2 นี คื อ การให้รัฐบาลมี อาํ นาจพิ จารณาอนุ ญาตจัดตัง
“สถานคาสิ โนของรั ฐบาล” ได้ โดยให้ถือเป็ นอํานาจของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู ้
รักษาการให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี ซึ3 งปั จจุบนั นี พระราชกฤษฎีกาฉบับนียังมีผลใช้บงั คับตาม
11

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1978 ลงวันที3 1 กุมภาพันธ์ 2478
12
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้า 646 ลงวันที3 10 กรกฎาคม 2482
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กฎหมาย13 แต่กระทรวงมหาดไทยมิใช่ ผมู ้ ีอาํ นาจรักษาการตามพระราชกฤษฎี กาฉบับนี จึงไม่มีอาํ นาจ
อนุ ญาตในเรื3 อ งการตังคาสิ โ น หากเป็ นอํา นาจของรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง จึ ง ขึ นอยู่ก ับ
นโยบายของรัฐบาลว่า จะนําเรื3 องนีขึนมาพิจารณาให้มีบ่อนคาสิ โนในไทยหรื อไม่14 ในอดี ตเคยมีข่าว
คราวเรื3 องการริ เริ3 มจะจัดให้มีคาสิ โนในไทยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชิ นวัตร แต่ก็ได้รับการคัดค้านจาก
สังคม ภายหลังจากนัน รัฐบาลนายสมัคร สุ นทรเวช เข้าบริ หารประเทศ รัฐบาลสมัครก็เสนอแนวคิ ด
สร้ างคาสิ โนขึนมาอีกครัง จนกลายเป็ นที3ถกเถี ยงกันอย่างมาก แต่ก็ได้ขอ้ สรุ ปว่าการมีบ่อนคาสิ โนใน
ประเทศไทยจะมี ข ้อ เสี ย มากกว่ า ข้อ ดี เป็ นแหล่ ง อบายมุ ข ที3 จ ะมอมเมาคนในประเทศ และอาจมี
ผลกระทบอื3น ๆ ตามมาอีกมากมาย
ด้วยเหตุนี นักการเมือง นักธุ รกิจไทยบางรายจึงเข้าไปลงทุนตังบ่อนในประเทศเพื3อนบ้านอย่าง
ประเทศกัมพูชา เช่น ข่าวการลงทุนสร้างโครงการเอนเตอร์ เทนเมนต คอมเพล็กซแบบครบวงจร ได้แก่
คาสิ โนโรงแรม รี สอร์ ตระดับ 5 ดาว สถานบันเทิงแบบครบวงจร มูลค่าการลงทุนหลายแสนลานบาท
โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร รวมกับนายพัด สุ ภาภา ส.ว.เกาะกง และเจ้าของบริ ษทั เกาะกง
รี สอร์ ท จํากัด เจ้าของคาสิ โนเกาะกง15 และธุ รกิจด้านพลังงานอื3น ๆ อีกมากมาย รวมถึงกลุ่มทุนต่างชาติ
ด้วยการเช่าพืนที3เกาะกงทังหมดระยะเวลา 99 ป เพื3อทําโครงการนี 16 ปั จจุบนั เป็ นที3ทราบกันดีวา่ กัมพูชา
เป็ นแหล่งบ่อนคาสิ โนแห่งใหญ่ในพืนที3ลุ่มแม่นาโขง
ํ
2) การเล่ นพนันที3 ส ามารถอนุ ญาตให้เล่ นได้ ได้แก่ การเล่ นอันระบุ ไ ว้ ใ นบั ญชี ข. ท้ า ย
พระราชบัญญัตินี0 หรื อการเล่นซึ3 งมีลกั ษณะคล้ายกัน หรื อการเล่นอื3นใดซึ3 งรัฐมนตรี เจ้าหน้าที3ได้ออก
กฎกระทรวงระบุ เ พิ3 ม เติ ม ไว้ ผูท้ ี3 จ ะจัด ให้ มี ก ารเล่ น พนัน ประเภทนี จะต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อเจ้าพนักงานที3มีอาํ นาจออกใบอนุ ญาตให้ หรื อมีกฎกระทรวง
อนุญาตให้จดั ขึนโดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาต (มาตรา 4 วรรคสอง)
ทังนี การเล่นพนันตามประเภทที3 2 นี จะต้องมีใบอนุ ญาตให้จดั มีขึนหรื อปฏิ บตั ิหลักเกณฑ์ที3
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงอนุญาตให้จดั ขึนได้โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตกรณี ใดกรณี หนึ3งเท่านัน

13

คู่มือการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน (กรุ งเทพมหานคร: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
2549), หน้า 287.
14
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที3กระทรวงมหาดไทยท่านหนึ3งแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้จดั ทําร่ างระเบียบ
กระทรวงการคลัง ซึ3 งกําหนดหลักเกณฑ์ เงื3อนไขในการเปิ ดบ่อนคาสิ โนไว้แล้ว
15
เกาะกงตังอยูใ่ นพืนที3ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศกัมพูชา มีพืนที3 11,160 ตารางกิโลเมตร
16
“Casino-OK : ทักษิณกับคาสิ โนที3อาณาจักรเกาะกง (5)” (วันที3 17 มิถุนายน 2552)
http://www.oknation.net/blog/akom/2009/06/17/entry-2
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ปั จจุบนั มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478 ที3กาํ หนดวิธีการเล่นตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี มีดงั นี
“ข้ อ 2 ให้เพิ3มเติ มการเล่ นต่อไปนี เป็ นการเล่ นในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478
บาการา”
“ข้ อ 3 ให้เพิ3มเติ มการเล่ นต่อไปนี เป็ นการเล่ นในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478
1. สะบ้าทอย
2. สะบ้าชุด
3. ฟุตบอลโต๊ะ
4. เครื3 องเล่นซึ3 งใช้เครื3 องกล ไฟฟ้ า พลังแสงสว่าง หรื อพลังอื3นใดที3ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื3อน กด
ดีด ดึง ดัน ยิง โยน หมุน หรื อวิธีอื3นใดซึ3 งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ไม่วา่ จะโดยมีการนับแต้มหรื อ
เครื3 องหมายใด ๆ หรื อไม่ก็ตาม”
พ.ร.บ.การพนันกําหนดให้อาํ นาจในการออกกฎกระทรวง เพื3อปรับปรุ งแก้ไขการพนันตามบัญชี
ก. และบัญชี ข.ได้
• บทบัญญัติทอุี ดช่ องว่ างของกฎหมาย (มาตรา 4 ทวิ17)
นอกเหนื อจากบัญชี รายชื3 อการพนันที3 อยู่ท ้า ยพระราชบัญญัติฉบับ นี ตามมาตรา 4 แล้ว ใน
มาตรา 4 ทวิ ยังเป็ นบทบัญญัติที3มีความสําคัญ กล่าวคือ เป็ นบทบัญญัติที3อุดช่องว่างกฎหมาย ในกรณี ที3มี
การพนันหรื อการเล่นอื3นใดที3เข้าลักษณะการพนัน แต่มิได้บญั ญัติไว้ในมาตรา 4 ก็ให้ถือว่าเป็ นการพนัน
เช่นกัน โดย ณ ปั จจุบนั นี ยังไม่เคยมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 ทวิ ที3อนุ ญาตให้มีการเล่นได้แต่
อย่างใด จึงมีผลทําให้การพนันที3ถูกกฎหมายในปั จจุบนั จะกําหนดไว้ไว้ในมาตรา 4 วรรคสองเท่านัน
ผลของบทบัญ ญัติ มาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ ย่อ มแสดงให้ เ ห็ น ชัด เจนว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายการพนันที3 ถื อว่า การเล่ นหรื อการพนันทังหลายที3 ย งั มิ ไ ด้รับ อนุ ญาตจากเจ้า พนัก งานหรื อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อมิได้อนุญาตให้มีการจัดขึนโดยไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตแล้ว ย่อมถือ
เป็ นการพนันที3ผิดกฎหมายทังสิ น เช่น การพนันฟุตบอล ซึ3 งไม่ปรากฏในบัญชี ก. หรื อบัญชี ข.แต่อย่าง
ใด จึงถือว่าการพนันฟุตบอลทุกกรณี เป็ นการพนันผิดกฎหมายตาม มาตรา 4 ทวิ เนื3 องจากเข้ากรณี การ
17

“มาตรา 4 ทวิ ในการเล่นอื3นใดนอกจากที3กล่าวในมาตรา 4 จะพนันกันหรื อจะจัดให้มีเพื3อให้พนันกัน
ได้เฉพาะการเล่นที3ระบุชื3อและเงื3อนไขไว้ในกฎกระทรวง
คําว่า “การเล่น” ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายด้วย”
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ทายและการทํานายที3ถือเป็ น “การเล่น” ตามมาตรา 4 ทวิ วรรคแรก มีคาํ พิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในเรื3 อง
นีอย่างชัดเจนแล้ว
เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาที3 98/2545 ศาลวินิจฉัยว่า แม้วา่ การพนันทายผลฟุตบอลไม่มีลกั ษณะ
คล้ายกับการเล่นการพนันดังกล่าว จึงไม่เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ฯ มาตรา 4 แต่เป็ น
การเล่นอื3นใดนอกจากที3กล่าวในมาตรา 4 คือ เป็ นกรณี ที3เข้าพระราชบัญญัติการพนัน ฯ มาตรา 4 ทวิ
เนื3 องจากเป็ นมาตรา 4 ทวิ วรรคสองกําหนดให้ "การเล่น" หมายความรวมตลอดถึ งการทายและการ
ทํานายด้วย ศาลยังวินิจฉัยเพิ3มเติมว่า เมื3อจําเลยทังสองเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
จากเจ้าพนักงาน จึงมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ3 งในประเด็นนี ศาลจึงตัดสิ นให้จาํ เลยมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการพนัน ฯ มาตรา 4 ทวิ ประกอบ มาตรา 12 และสั3งให้ริบทรัพย์สินที3จบั กุมได้วงการ
เล่นการพนันตาม มาตรา 10
ข้อสังเกตอีกประการในคดี ขา้ งต้นที3ศาลฎี กามีคาํ นิ จฉัยคือ พนักงานอัยการในฐานะโจทก์ ได้
ฟ้ องให้ลงโทษจําเลยผิดบทมาตราหรื อฐานความผิด คือ ได้อา้ ง มาตรา 4 แทนที3จะเป็ น มาตรา 4 ทวิ ซึ3 ง
ในเรื3 องนี ศาลมีอาํ นาจลงโทษจําเลยตามความผิดที3ถูกต้องได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 192 วรรคห้า เพราะเป็ นปั ญหาข้อกฎหมายที3เกี3ยวกับความสงบเรี ยบร้อย ศาลฎีกายกขึน
วินิจฉัยได้เอง แม้ไม่มีคู่ความยกขึนในชันฎีกา และย่อมมีอาํ นาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยที3 1 ผูม้ ิได้
ฎีกาด้วย เพราะเป็ นเหตุอยูใ่ นส่ วนลักษณะคดี
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ในขณะที3เกิดข้อเท็จจริ งในคดีดงั กล่าวขึนจนถึงปั จจุบนั นัน ยังไม่เคยมีการ
กฎกระทรวงประกาศให้การเล่นฟุตบอลเป็ นการเล่นที3อนุ ญาตตามบัญชี ข. แต่อย่างใด ดังนัน การพนัน
ทายผลฟุตบอลทุกกรณี จึงยังถือเป็ นการพนันที3ผดิ กฎหมายทังสิ น
ตัวอย่างคําพิพากษาศาลฎีกาที3วนิ ิจฉัยในเรื3 องการพนันทายผลฟุตบอลอีกคดีคือ คําพิพากษาศาล
ฎีกาที3 8247/2548 ซึ3 งจําเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 ทวิ มีเนื อหาสรุ ปคือ
“โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกระทําความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ ระหว่างวันที3 26
สิ งหาคม 2545 ถึงวันที3 31 สิ งหาคม 2546 จําเลยกับพวกร่ วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยถือผล
แพ้ชนะของการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศทีมต่าง ๆ เป็ นผลแพ้ชนะระหว่างจําเลยกับพวกจํานวน 211
ครัง ๆ ละ 1 วัน โดยจําเลยเป็ นเจ้ามือรับกินรับใช้ เมื3อจําเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริ งจึงเป็ นอันยุติ
ตามคําฟ้ อง การที3จาํ เลยกับพวกร่ วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลรวมจํานวน 211 ครัง โดยถือเอาการ
แข่งขันฟุตบอลแต่ละครังเป็ นผลแพ้ชนะ เป็ นการกระทําความผิดซึ3 งอาศัยเจตนาแตกต่างแยกจากกันได้
ตามผลการแข่งขันของฟุตบอลแต่ละครังที3จาํ เลยกับพวกเข้าเล่นการพนันทายผลฟุตบอลกัน เมื3อจําเลย
กับพวกร่ วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลตามฟ้ องรวมจํานวน 211 ครัง การกระทําของจําเลยตามที3
ปรากฏในฟ้ องจึงเป็ นความผิดรวม 211 กรรมต่างวาระกัน”
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ผลของคดีนีคือ เดิมนันศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
มาตรา 12 (2) เป็ นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรี ยงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 จําคุกกระทงละ 20 วัน รวม 211 กระทง จําคุก 4,220 วัน จําเลยให้การรับสารภาพเป็ นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ก3 ึงหนึ3 งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจําคุก 2,110 วัน พิเคราะห์
พฤติการณ์แห่ งคดีแล้วเห็นว่า จําเลยเป็ นเจ้ามือรายใหญ่จึงไม่สมควรรอการลงโทษ ริ บของกลาง คําขอ
อื3นนอกจากนี ให้ยก จําเลยอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน จําเลยฎี กา โดยผูพ้ ิพากษาซึ3 ง
พิจารณาและลงชื3อในคําพิพากษาศาลชันต้นอนุ ญาตให้ฎีกาในปั ญหา ในที3สุด ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็ น
ว่า ให้จาํ คุกจําเลยกระทงละ 4 วัน ลดโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 78 ให้กระทงละกึ3 งหนึ3 ง คงลงโทษจําคุ ก
กระทงละ 2 วัน เรี ยงกระทงลงโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 91 รวมลงโทษจําคุกจําเลยไว้มีกาํ หนด 422 วัน
นอกจากที3แก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
ด้วยความเคารพคําตัดสิ นของศาลในคดีขา้ งต้น ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตบางประการเรื3 องโทษตัดสิ น
จําคุกที3จาํ เลยถูกศาลฎีกาตัดสิ นนันค่อนข้างจะตํ3ามาก ซึ3 งถือเป็ นดุลพินิจของศาลเอง และอาจเป็ นเพราะ
ศาลคงให้ความเมตตาอย่างสู งต่อจําเลยในคดีนีคือ โทษที3ศาลฎีกาตัดสิ นให้จาํ คุกจําเลย คือ กระทงละ 2
วัน จากความผิดทังหมด 211 กระทงหรื อกรรม รวมเป็ น 422 วัน แต่ ในมาตรา 12 (2) บัญญัติโทษ
ความผิดตามมาตรา 4 ทวิไว้คือ ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี สําหรับความผิดแต่ละกรรม ซึ3 งหากศาลฎีกา
ลงโทษโดยใช้อตั ราโทษสู งสุ ด จะทําให้จาํ เลยต้องโทษจําคุกรวม 211 ปี หรื อหากศาลตัดสิ นโดยใช้อตั รา
โทษกึ3งหนึ3งคือ 6 เดือน จําเลยก็ตอ้ งโทษจําคุกรวมประมาณ 105 ปี ซึ3 งตาม ป.อ.มาตรา 91 (1) ลงโทษได้
ไม่เกิน 10 ปี สําหรับกรณี ความผิดกระทงหนักที3สุด มีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งไม่เกิน 3 ปี การพิจารณา
ลงโทษจํา เลยในคดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายพนัน ศาลควรพิ จ ารณาผลกระทบต่ อ สั ง คม ครอบครั ว
เศรษฐกิจ การก่ออาชญากรรม ฯลฯ ประกอบด้วย
ตัวอย่า งกรณี การจับกุมเว็บพนันทายผลบอลของเจ้าหน้าที3 ตาํ รวจมีอยู่หลายครั ง โดยเฉพาะ
ในช่วงฟุตบอลโลกในปี 2010 (2553) ที3ประเทศแอฟริ กาใต้ ตํารวจได้ระดมกําลังจับกุมโต๊ะพนันบอล
หลายราย เช่น เมื3อวันที3 9 กรกฎาคม 255318 พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ผบช.ก พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิสิษฐ์
เปาอินทร์ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุ นคดีทางเทคโนโลยี พ.ต.อ.
ธวัช วงศ์สง่า ผกก.สน.วังทองหลาง นํากําลังเข้าค้นทาวน์เฮาส์ เลขที3 55/167 ในหมู่บา้ นกลางกรุ ง ถนน
ลาดพร้าว ซอย 88 แขวงและเขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ หลังสื บทราบว่าแอบลักลอบเปิ ดให้แทงพนัน
ฟุ ตบอลผ่านเว็บ ไซต์ท างอิ นเทอร์ เน็ ต พบของกลางคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 4 เครื3 อง สมุ ดบัญชี หลาย
18

“ตร.บุกทลายโต๊ะพนันฟุตบอลอนไลน์ยา่ นลาดพร้าว ลักลอบเปิ ดให้แทงพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ พร้อม
ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาได้ 6 ราย เผยนายทุนใหญ่และเจ้าของเว็บอยูป่ อยเปต ประเทศเขมร” (10 กรกฎาคม 2553)
ข้อมูลจากเว็บ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี3ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี at
http://www.tcsd.in.th/perfomance_detail.php?pmid=Mjg=
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ธนาคารกว่า 10 บัญชี และโทรศัพท์มือถือ 10 เครื3 อง โดยมีผูต้ อ้ งหาจํานวน 6 คน จากการสอบสวน
ผูต้ อ้ งหารายหนึ3งอ้างว่าเป็ นคนดูแลเว็บไซต์ และคอยให้รหัสผ่านกับลูกค้าที3โทรศัพท์เข้ามา หลังจากเปิ ด
บัญชี และทําตามเงื3อนไขเว็บไซต์พนันบอลเท่านัน ส่ วนเจ้าของเว็บไซต์นนอยู
ั ป่ อยเปต ประเทศกัมพูชา
โดยตํารวจได้ตงข้
ั อหาร่ วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ร่ วมกันช่ วยประกาศโฆษณาหรื อชักชวน(ผ่าน
เว็บไซต์) โดยทางตรงหรื อทางอ้อมให้ผูอ้ ื3นเข้าเล่นหรื อเข้าพนันในการเล่นซึ3 งมิได้รับอนุ ญาตจากเจ้า
พนักงาน ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 มีโทษจําคุกตังแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตังแต่
500
ถึ ง 5,000
บ า ท
• หลักเกณฑ์ การออกใบอนุญาต (มาตรา 7)
ปั จจุบนั กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่ วยงานที3 มีอาํ นาจหน้าที3รับผิดชอบใน
การพิจารณาออกใบอนุ ญาตตาม พ.ร.บ.การพนัน ซึ3 งตามกฎหมายปั จจุบนั ที3กาํ หนดหลักเกณฑ์ เงื3อนไข
การออกใบอนุ ญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติ เป็ นไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที 44
(พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยได้กาํ หนดผูม้ ีอาํ นาจออก
ใบอนุ ญ าต19ดัง กล่ า ว หรื อ ที3 เรี ย กว่า เจ้า พนัก งานผูอ้ อกใบอนุ ญาตเล่ นการพนันตามบัญชี ข.ท้า ย
พระราชบัญญัติ และใบอนุ ญาตจัดให้มีการแถมพกหรื อรางวัลด้วยการเสี3 ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการ
ประกอบกิจการค้าหรื ออาชีพตามมาตรา 8 แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ
กรณีที 1
“ก. การพนันต่อไปนี ให้เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได้
(๑) แข่งม้าหรื อแข่งสัตว์อื3น ซึ3 งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรื อบุก๊ เมกิง รวมอยูด่ ว้ ย
(๒) วิง3 วัวคน ซึ3 งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรื อบุก๊ เมกิง รวมอยูด่ ว้ ย
(๓) ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม หรื อไพ่ต่าง ๆ เว้นแต่ ไพ่โป๊ กเกอร์ และไพ่เผ
(๔) ดวด
(๕) ข้องอ้อย
(๖) สะบ้าทอย
(๗) สะบ้าชุด
(๘) ชกมวย หรื อมวยปลํา”

19

เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนัน ได้แก่ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้ากิ3ง
อําเภอแห่งท้องที3 ซึ3 งแต่ละกรณี จะขึนอยูก่ บั ประเภทหรื อลักษณะการพนัน หรื อเขตท้องที3ที3ขออนุญาตว่าเป็ น
กรุ งเทพมหานครคือต่างจังหวัด
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เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาตเล่นการพนัน ได้แก่ (๑) ผูอ้ าํ นวยการสํานักการสอบสวนและนิ ติ
การ กรมการปกครอง สําหรับกรุ งเทพมหานคร หรื อ (๒) นายอําเภอ หรื อปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้า
ประจํากิ3งอําเภอแห่งท้องที3 สําหรับจังหวัดอื3นนอกจากกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มที 2
“ข. การพนันต่อไปนี ในกรุ งเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้เมื3ออธิ บดีกรมการปกครอง
สั3งอนุ มตั ิแล้ว ในจังหวัดอื3น นอกจากกรุ งเทพมหานคร ให้ออกใบอนุ ญาตได้เมื3อผูว้ า่ ราชการจังหวัดสั3ง
อนุมตั ิแล้ว
(๑) ให้สัตว์ต่อสู ้กนั
(๒) ไพ่โป๊ กเกอร์ หรื อไพ่เผ
(๓) บิลเลียด
(๔) การจัดให้มีการแถมพกหรื อรางวัลด้วยการเสี3 ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ
กิจการค้าหรื ออาชีพ”
กลุ่มที 3
“ค. การพนันต่อไปนี ให้ออกใบอนุญาตได้เมื3อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
สั3งอนุมตั ิแล้ว
(๑) แข่งเรื อพุง่ หรื อแข่งเรื อล้อ
(๒) ชีรู ป
(๓) โยนห่วง
(๔) โยนสตางค์หรื อวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
(๕) ตกเบ็ด
(๖) จับสลากโดยวิธีใด ๆ
(๗) ยิงเป้ า
(๘) ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรื อสิ3 งใด ๆ
(๙) เต๋ าข้ามด่าน
(๑๐) หมากแกว
(๑๑) หมากหัวแดง
(๑๒) บิงโก
(๑๓) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรื อการเล่นอย่างใดที3เสี3 ยงโชคให้เงินหรื อประโยชน์
อย่างอื3นแก่ผเู ้ ล่นคนใดคนหนึ3ง
(๑๔) แข่งม้าหรื อแข่งสัตว์อื3น ซึ3 งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรื อบุก๊ เมกิง รวมอยูด่ ว้ ย
(๑๕) วิง3 วัวคน ซึ3 งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรื อบุก๊ เมกิง รวมอยูด่ ว้ ย
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(๑๖) โตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ3ง
(๑๗) สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ3ง
(๑๘) บุก๊ เมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ3ง
(๑๙) ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรื อสวีป ซึ3 งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จดั
ให้มีขึนโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที3จดั นัน
(๒๐) ฟุตบอลโต๊ะ
(๒๑) เครื3 องเล่นซึ3 งใช้เครื3 องกล พลังไฟฟ้ า พลังแสงสว่าง หรื อพลังอื3นใดที3ใช้เล่น โดยวิธี
สัมผัส เลื3อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรื อวิธีอื3นใดซึ3 งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ ไม่วา่ จะโดย
มีการนับแต้มหรื อเครื3 องหมายใด ๆ หรื อไม่ก็ตาม”
สําหรับสถานที3ยื3นคําขออนุ ญาตให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติ และ
ใบอนุ ญาตจัดให้มีการแถมพกหรื อรางวัลด้วยการเสี3 ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรื อ
อาชีพตามมาตรา 8 กฎกระทรวงฉบับที3 44 กําหนดให้ทาํ คําขอตามแบบ พ.น.๑ ยื3นต่อเจ้าพนักงานผูอ้ อก
ใบอนุญาตประจําท้องที3 ดังนี
“(๑) ในกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื3 ที3กรมการปกครอง
(๒) ในจังหวัดอื3น นอกจากกรุ งเทพมหานคร ให้ยื3นที3ที3ทาํ การปกครองอําเภอ หรื อที3ทาํ การ
ปกครองกิ3งอําเภอ”
รายละเอียดอื3น ๆ ที3ผทู ้ ี3จะจัดให้มีการเล่นการพนันจต้องปฏิบตั ิตาม เช่น กําหนดอายุใบอนุ ญาต,
เงื3อนไขการออกใบอนญาตอื3น ๆ ที3กาํ หนดให้เล่นได้เฉพาะในงานรื3 นเริ งสาธารณะหรื องานนักขัตฤกษ์
หรื อในโอกาสพิเศษอื3น หรื อการจัดทํารายงานจํานวนยอดเงินรายรับและรายจ่าย, การกําหนดอัตราภาษี,
การกําหนดให้การพนันตามบัญชี ข.บางกรณี ไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาต เป็ นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที3 17
(พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ใน พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 11 กําหนดกรณี ที3ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตไว้ คือ กรณี ที3มีเหตุสมควร
เชื3อว่าผูร้ ับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี หรื อกฎกระทรวง หรื อใบอนุ ญาต เจ้าพนักงาน
ผูอ้ อกใบอนุ ญาตมีสิทธิ จะเรี ยกใบอนุ ญาตคืน อย่างไรก็ดี การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี เป็ นการให้
อํา นาจดุ ล พิ นิจแก่ เจ้า พนัก งานมากเกิ นไป ซึ3 ง แตกต่า งจากกฎหมายการพนันในหลายประเทศ ที3 จะ
กําหนดให้ใบอนุ ญาตสิ นผลในทันที หากปรากฏว่ามีการทําผิดเงื3อนไขในการออกใบอนุ ญาต หรื ออาจ
กําหนดโทษอื3นไว้ดว้ ย
• ข้ อสั นนิษฐานตามกฎหมาย (มาตรา 5 และมาตรา 6)
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พ.ร.บ.การพนัน กําหนดเรื3 องข้อสันนิ ษฐานตามกฎหมายใน 2 มาตรา ได้แก่ ข้อสันนิ ษฐานตาม
กฎหมายในเรื3 องการพิจารณาว่า ผูใ้ ดเป็ นเจ้า มื อที3 จดั ให้มี ก ารเล่ นที3 ตามปกติ มี ก ารพนันเอาเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินอื3น และผูท้ ี3เล่นอยูด่ ว้ ยให้สันนิษฐานว่าเป็ นผูเ้ ล่นพนันตาม มาตรา 5
ข้อสันนิ ษ ฐานตาม มาตรา 6 คื อ กรณี ที3 บุคคลที3 อยู่ในวงเล่ นพนันที3 ขดั ต่อกฎหมายการพนัน
มาตรานี ให้สันนิ ษฐานไว้ว่า ผูน้ นเข้
ั าเล่นด้วย เว้นแต่กรณี ผูท้ ี3 ดูการเล่นในงานรื3 นเริ ง หรื องานขัตฤกษ์
หรื อในที3สาธารณสถาน20
• การริบทรัพย์ สินทีได้ จากการเล่ นพนันผิดกฎหมาย (มาตรา 10)
มาตรา 10 บัญญัติเรื3 องการริ บ ทรั พ ย์สิ นที3 พ นันกันซึ3 งจับ ได้ใ นวงการเล่ นอัน ขัดต่ อบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี หรื อขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรื อใบอนุ ญาตซึ3 งออกตามพระราชบัญญัตินี เช่น
เงินที3ใช้ในการเล่นการพนันผิดกฎหมาย หรื อเป็ นกรณี ที3ไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.การพนันและกฎกระทรวง
ที3เกี3ยวข้องหรื อใบอนุ ญาต กรณี เหล่านี ศาลมีอาํ นาจริ บตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ในมาตรา
33 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญากํา หนดว่า ศาลมี อ าํ นาจสั3 ง ให้ ริ บ ทรั พ ย์สิ น ดัง ต่ อ ไปนี ด้ว ย คื อ (1)
ทรัพย์สินซึ3 งบุคคลได้ใช้ หรื อมีไว้เพื3อใช้ในการกระทําความผิด หรื อ (2) ทรัพย์สินซึ3 งบุคคลได้มาโดย
การกระทํา ความผิ ด เว้น แต่ ท รั พ ย์สิ น ซึ3 งมิ ไ ด้เ อาออกพนัน การริ บ ทรั พ ย์สิ น ตามกฎหมายอาญา
นอกจากนี มาตรา 34 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา ยังกําหนดให้ทรัพย์สินซึ3 งได้ให้เพื3อจูงใจบุคคลให้
กระทําความผิด หรื อเพื3อเป็ นรางวัลในการที3บุคคลได้กระทําความผิด ก็ให้ริบเสี ยทังสิ น ทรัพย์สินที3ศาล
พิพากษาให้ริบตกเป็ นของแผ่นดิน
• การกําหนดฐานความผิดต่ าง ๆ (มาตรา 12)
บทลงโทษสําคัญตาม พ.ร.บ.การพนัน ปรากฏอยูใ่ น มาตรา 12 คือ ความผิดฐานการจัดให้มีการ
เล่น หรื อทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรื อชักชวนโดยทางตรงหรื อทางอ้อมให้ผอู ้ ื3นเข้าเล่นหรื อเข้า
พนันในการเล่นซึ3 งมิได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานหรื อรับอนุ ญาตแล้วแต่เล่นพลิ กแพลง หรื อผูใ้ ดเข้า
เล่นหรื อเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่ งพระราชบัญญัตินี หรื อกฎกระทรวง หรื อข้อความใน
ใบอนุญาต ผูก้ ระทําความผิดมีโทษต่อไปนี
“(1) ถ้าเป็ นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรื อ
การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรื อการเล่นซึ3 งมีลกั ษณะคล้ายกันนี ต้อง
ระวางโทษจําคุกตังแต่ 3 เดือนขึนไปจนถึง 3 ปี และปรับตังแต่ 500 บาท ขึนไปจนถึง 5,000
บาท ด้วยอีกโสดหนึ3ง เว้นแต่ผเู ้ ข้าเล่นหรื อเข้าพนันที3เรี ยกว่าลูกค้า ให้จาํ คุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับ
20

คําว่า “สาธารณสถาน” มิได้บญั ญัตินิยามไว้ใน พ.ร.บ.การพนัน จึงต้องใช้นิยามตามกฎหมายอื3น คือ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1
““สาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที3ใด ๆ ซึ3 งประชาชนมีความชอบธรรมที3จะเข้าไปได้
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ไม่เกิน 5,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
(2) ถ้าเป็ นความผิดในการเล่นอื3นใดตามพระราชบัญญัตินี ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 1,000บาท หรื อทังจําทังปรับ”
จากการศึกษากฎหมายการพนันที3ได้มีการยกเลิ กไปแล้วคือ “พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ.
2473” พบว่า พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ที3ใช้บงั คับในปั จจุบนั มีระวางโทษหรื ออัตราโทษไม่แตกต่าง
จากระวางโทษตามกฎหมายการพนัน พ.ศ. 2473 จึงกล่าวได้ว่า บทลงโทษตามกฎหมายการพนันใน
ปั จจุบนั ของไทย มีความล้าสมัยเป็ นอย่างมาก ย้อนหลังไปเป็ นเวลากว่า 81 ปี หรื อ 8 ทศวรรษเลยทีเดียว
ทัง ๆ ที3ค่าเงิ นบาท ค่าครองชี พของคนในสมัยรัชกาลที3 8 ไม่อาจเทียบได้กบั ในยุคปั จจุบนั เลย จึงนับว่า
เป็ นกฎหมายที3ลา้ หลังโดยแท้
• การกระทําความผิดซํ0า (มาตรา 14 ทวิ)
พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 14 ทวิ ได้บญั ญัติเรื3 องการลงโทษผูก้ ระทําความผิดตาม พ.ร.บ.นีไว้เป็ น
การเฉพาะ กล่าวคือ หากผูใ้ ดกระทําความผิด ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี เมื3อพ้นโทษแล้วยัง
ไม่ครบกําหนด 3 ปี และได้กระทําความผิดต่อพระราชบัญญัตินีอีก แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
(1) ถ้าโทษซึ3 งกําหนดไว้สําหรับความผิดที3กระทําครังหลังเป็ นโทษจําคุกและปรับให้วางโทษ
ทวีคูณ
(2) ถ้าโทษซึ3 งกําหนดไว้สําหรับความผิดที3กระทําครังหลังเป็ นโทษจําคุกหรื อปรับ ให้วางโทษ
ทังจําทังปรับ
อย่า งไรก็ ดี บทบัญ ญัติ ต ามมาตรา 14 ทวิ นี มี ค วามล้า สมัย ในเรื3 อ งความรุ น แรงของโทษ
เนื3 องจากมีการแก้ไขเพิ3มเติมโดย พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที3 3) พุทธศักราช 2485 จึงสมควร
พิจารณาปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมกับสภาพปั ญหาที3เกิดขึน
• เรืองสิ นบนนําจับ (มาตรา 15)
เพื3อเป็ นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังการกระทําผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน
พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 15 จึงกําหนดให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสิ นบนแก่ผนู ้ าํ จับ โดยให้
ศาลสั3งในคําพิพากษาให้ผกู ้ ระทําผิดใช้เงินสิ นบนแก่ผนู ้ าํ จับกึ3งหนึ3 งของจํานวนเงินค่าปรับด้วย กล่าวคือ
เจ้าหน้าที3ตาํ รวจจะได้เงินสิ นบนกึ3งหนึ3 ง และประชาชนที3เป็ นผูน้ าํ จับได้ก3 ึงหนึ3 งของค่าปรับทังหมด แต่
หากผูก้ ระทําผิดไม่ชาํ ระสิ นบน ก็ให้นาํ เงิ นของกลางที3ได้มาจากการจัมกุมผูก้ ระทําความผิดแทน เมื3 อ
ศาลสั3งริ บเมื3อคดีถึงที3สุดแล้ว หรื อจ่ายจากเงินค่าปรับที3ได้ชาํ ระต่อศาล
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สิ3 ง ที3 ค วรพิ จ ารณาคื อ มาตรการให้ เ งิ น สิ น บนที3 ม อบให้ แ ก่ ผู ้นํา จับ นัน เป็ นมาตรการที3 มี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด และในทางปฏิบตั ิ ประชาชนทัว3 ไปที3จะกล้าแจ้งเบาะแสเรื3 องการ
พนันผิดกฎหมาย เพื3อหวังเงิ นสิ นบนมีมากน้อยเพียงใด เพราะธุ รกิ จเหล่านี มักเกี3 ยวข้องกับผูม้ ีอิทธิ พล
อํานาจมืด ซึ3 งอาจทําให้ผูแ้ จ้งเบาะแสเกิ ดภยันอันตรายแก่ตนเองหรื อครอบครั วได้ ตราบใดที3 ยงั ไม่มี
มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูน้ าํ จับ
• การออกกฎกระทรวง (มาตรา 17)
มาตรา 17 กําหนดให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้าหน้าที3รักษาการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตินี และให้มีอาํ นาจออกกฎกระทรวง ตังเจ้าพนักงานดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติ
กําหนดเงินค่าธรรมเนียม กําหนดเงื3อนไขในการเล่นพนัน และวางระเบียบเพื3อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตินี โดยมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที3รับผิดชอบในการออกใบอนุ ญาต
ตามกฎหมายการพนัน จึงกล่าวได้ว่ากระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่วยงานเดี ยวที3ทาํ หน้าที3ควบคุมธุ รกิ จ
พนัน
2.2 การวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติการพนัน
ตามที3กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้บญั ญัติประเภทของ
การพนันที3ถูกกฎหมายไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ ซึ3 งในปั จจุบนั การเล่นพนันที3กระทรวงมหาดไทย
อนุ ญาตให้เล่นได้คือ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี หรื อการเล่นซึ3 งมีลกั ษณะ
คล้ายกัน หรื อการเล่นอื3นใดซึ3 งรัฐมนตรี เจ้าหน้าที3ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ3มเติมไว้ สําหรับการเล่น
หรื อการพนันทังหลายที3ยงั มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรื อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อ
มิได้อนุญาตให้มีการจัดขึนโดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตแล้ว ย่อมถือเป็ นการพนันที3ผดิ กฎหมายทังสิ น
การพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์ในลักษณะของการเล่ นเกมพนันในคาสิ โน หรื อเข้าลักษณะเป็ นการพนัน
ตามที3บญั ญัติไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ย่อมถือเป็ นการพนัน
ทังสิ น ซึ3 งจะต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื3 อนไขที3กฎหมายกําหนดไว้ กล่าวคือ การพนันส่ วนใหญ่ใน
บัญชี ก. เป็ นการพนันที3กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไม่อนุ ญาตให้มีการดําเนิ นการได้ สําหรั บการ
พนันในบัญชี ข.นัน ในทางปฏิบตั ิทราบว่า กระทรวงมหาดไทยจะอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการได้ในบางชนิ ด
เท่านัน (นอกเหนื อจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที3มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้) เช่น การเล่นต่าง ๆ
ซึ3 งให้สัตว์ต่อสู ้หรื อแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ หรื อจับสลากโดยวิธีใด ๆ หรื อ
การละเล่นที3มีของรางวัลในงานรื3 นเริ งตามเทศกาลสําคัญ อย่างกรณี งานกาชาด
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ดังนัน การพนันออนไลน์ทุกกรณี จึงเข้าลักษณะของการพนันตามกฎหมายพนันของไทยตาม
มาตรา 4 หรื อมาตรา 4 ทวิ แล้วแต่กรณี กล่าวคือถ้าเป็ นการพนันที3เข้าลักษณะตามบัญชี ก.หรื อบัญชี ข.
ก็จะเข้ากรณี ตามมาตรา 4 แต่หากเป็ นการพนันประเภทอื3น ๆ ที3ไม่พบในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติการ
พนัน ก็จะเข้ากรณี ตามมาตรา 4 ทวิ
การทายผลการแข่ งขันฟุตบอล
กรณี การทายผลการแข่งขันฟุตบอลหรื อการแข่งขันกีฬาใด ๆ ย่อมถือเป็ นการพนันตามมาตรา 4
ทวิอย่างชัดเจน โดยเคยมีคาํ พิพากษาศาลฎี กาตัดสิ นคดีในลักษณะนี ไว้แล้ว คือ คําพิพากษาศาลฎีกาที3
98/2545 และคําพิพากษาศาลฎีกาที3 8247/2548 ดังที3ได้กล่าวถึ งมาแล้วในตอนต้นในบทนี ปั จจุบนั เว็บ
พนันออนไลน์ส่วนใหญ่ที3ใช้ภาษาไทยจะเป็ นการโฆษณา เชิ ญชวนให้เล่นพนันทายผลบอลที3ถือว่าเป็ น
สิ3 งผิดกฎหมาย
ในทางปฏิ บตั ิ ยังมีนักวิชาการบางท่านและผูท้ ี3เป็ นเจ้าหน้าที3 ของรัฐที3มีหน้าที3ตาม พ.ร.บ.การ
พนันบางท่าน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื3อนว่า การพนันออนไลน์ไม่ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย หรื อ
อ้างว่าผูด้ ูแลเว็บไซต์พนันเหล่านันไม่มีความผิดตามกฎหมาย21 รวมถึงการการกล่าวอ้างว่า การดําเนิ นคดี
จะต้องเป็ นการกระทําผิดซึ3 งหน้าเท่านันหรื อต้องมีวงเงิ นในบัญชี ค่อนข้างมาก หรื อการพนันบอลเป็ น
การพนันถูกกฎหมาย เช่น การระบุวา่
“SBO พนันถูกกฎหมาย
ยินดีตอ้ นรับ เข้าเป็ นส่ วนหนึ3 งกับ SBO SBOBET เว็บไซต์กีฬายอดนิ ยมอันดับ 1 ของเอเซี ย ให้
คุ ณลุ น้ ได้ตลอด 24 ชม. SBO ประเทศไทย ไม่ผ่านเอเย่นต์ ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ3 งไปกับเรา SBOTHAI
ประเทศไทย ลุน้ บอลอย่างมัน3 คงปลอดภัย ทุกวัน 24 ชม. โทร. 088-105-1051 ถึง 5”
เกมส์ ออนไลน์
สําหรับประเด็นพิจารณาว่าเกมส์ ออนไลน์จะถือเป็ นการพนันอย่างหนึ3 งหรื อไม่ ในกรณี นีต้อง
แบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 กรณี คือ
กรณีที 1 เกมส์ ออนไลน์ที3ไม่เกี3 ยวข้องกับเกมพนัน ได้แก่ เกมส์ ออนไลน์ที3วางจําหน่ ายหรื อ
ให้บริ การในรู ปของซอฟแวร์ เกมทัว3 ไปที3จดั ทําขึนเพื3อสร้ างความบันเทิงให้แก่ผูเ้ ล่นหรื อพัฒนาทักษะ
บางอย่างให้แก่ ผูเ้ ล่ น ดังตัวอย่างการสนับสนุ นเรื3 องการพัฒนาซอฟแวร์ เกมในไทยที3 ดาํ เนิ นการโดย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เกมไทย (Thai Game Software Industry Association)22

21

วิษณุ วงศ์สินศิริกลุ , อ้างแล้ว, หน้า 70-71.
22
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย at www.tga.in.th
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กรณีที 2 เกมส์ออนไลน์ที3ถือเป็ นการพนัน ได้แก่ การนํารู ปแบบหรื อวิธีการเล่นเกมพนันที3เดิม
จะต้องเล่นในสถานที3เล่นพนันหรื อคาสิ โน มาพัฒนาเป็ นการเล่นเกมพนันทางอินเทอร์ เน็ต
ดังนัน เกมส์ออนไลน์โดยทัว3 ไปในกรณี ที3 1 จะไม่เข้าลักษณะการพนันตามพระราชบัญญัติการ
พนัน เพราะมิใช่ “การเล่น” ตามความหมายที3กฎหมายฉบับนีถือเป็ นการพนัน กล่าวคือ มิใช่เป็ นการเล่น
ซึ3 งตามปกติยอ่ มพนันเพื3อเอาเงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื3นแก่กนั ส่ วนการแข่งขันเล่นเกมส์ ออนไลน์เพื3อชิ ง
ของรางวัลหรื อเงินรางวัลนัน ก็ไม่เข้าลักษณะการพนันตามกฎหมายไทยเช่นกัน เพราะเป็ นกรณี การจัด
กิจกรรมแข่งขันชิ งรางวัลในลักษณะเฉพาะกิ จ การให้ของรางวัลถื อเป็ นกิจกรรมเชิ ญชวนให้มีผูเ้ ข้ามา
สนใจหรื อร่ วมกิจกรรมแข่งขันเท่านัน
กรณี ที3จะถือว่าเกมส์ ออนไลน์เข้าข่ายการพนันนันคือ เกมส์ ออนไลน์นนั ๆ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ล่น
เกมสามารถขายคืนหรื อแลกเปลี3ยนคะแนน (point) หรื อสิ3 งของที3ได้จากการเล่นเกม (item) หรื อระดับ
ประสบการณ์ (level) มาเป็ นเงินหรื อทรัพย์สินทัว3 ไปแล้ว เช่ น เมื3อผูเ้ ล่นเกมได้คะแนนสะสมมากถึ ง
ระดับหนึ3 ง สามารถนําคะแนนหรื อประสบการณ์ ที3ได้จากการเล่ นเกมส์ มาแลกเปลี3 ยนเป็ นเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินใด ๆ ได้ กรณี นีก็จะเข้าลักษณะเป็ นการพนัน เพราะถือว่าเป็ นการเล่นเกมเพื3อหวังเอาเงินหรื อ
ทรัพย์สินกันอย่างเป็ นปกติเหมือนกรณี การเล่นพนันทัว3 ไปตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 523
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั มีเด็กและเยาวชนจํานวนมากที3นิยมเล่นเกมส์ ออนไลน์ ซึ3 งเกมบางอย่าง
จะต้องเสี ยเงินค่าสมาชิ ก เช่น การเติมเงินผ่าน True Money หรื อการใช้บตั รเติมเงินโทรศัพท์มือถืออื3นๆ
การเล่นเกมในลักษณะนีอาจส่ งผลเสี ยต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็ก เยาวชนที3อยูใ่ นวัยเรี ยน และ
ทําให้เกิดผลกระทบด้านอื3น ๆ หน่วยงานที3รับผิดชอบคือ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ3 งมีอาํ นาจหน้าที3ในการ
ควบคุมเกมส์ออนไลน์ตาม “พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530” จะต้องเข้า
มากวดขันในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง และควรพิจารณาผลกระทบจากเกมส์ ออนไลน์ต่อกลุ่ม
เด็ ก เยาวชน และผู ้เ ล่ น เกมกลุ่ ม อื3 น ๆ ด้ว ย ส่ ว นการเล่ น เกมในกรณี ที3 2 ถื อ เป็ นการพนัน ตาม
พระราชบัญญัติการพนันอย่างชัดเจน เพียงแต่เปลี3ยนลักษณะการเล่นเท่านัน
2.3 ปัญหาเกียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
2.3.1 ปัญหาการบังคับใช้ กฎหมาย

23

“มาตรา 5 ผูใ้ ดจัดให้มีการเล่น ซึ3 งตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื3นแก่กนั ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูน้ นจั
ั ดให้มีขึนเพื3อนํามาซึ3 งผลประโยชน์แห่งตน และผูใ้ ดเข้าเล่นอยูด่ ว้ ยก็ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผูน้ นพนั
ั นเอาเงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื3น”
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ปั ญหาที3สําคัญเกี3ยวกับ พ.ร.บ.การพนัน คือ ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที3ผูร้ ักษา
กฎหมาย กล่าวคือปั จจุบนั มีการกระทําผิดตามกฎหมายการพนันที3เป็ นกรณี การพนันออนไลน์ การพนัน
ทายผลฟุตบอลอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะความเป็ นฐานเป็ นเจ้ามือรับกิ นรับใช้ เช่ น การประกาศโฆษณา
หรื อชัก ชวนโดยทางตรงหรื อทางอ้อ มให้ผูอ้ ื3 นเข้า เล่ นพนันผ่า นสื3 อประเภทต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นสื3 อ
ออนไลน์ หรื อสื3 อสิ3 งพิมพ์ต่าง ๆ
ตัว อย่ า งกรณี ปั ญ หาการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย ที3 อ าจถื อ เป็ นการละเลยการปฏิ บ ัติ ห น้า ที3 ข อง
เจ้าหน้าที3ที3มีอาํ นาจตามกฎหมายคือ การโฆษณา ชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์ของหนังสื อพิมพ์
กีฬาหลายราย รวมถึงนิ ตยสารบางหัว กล่าวคือมีการโฆษณาเว็บพนันบอลอย่างชัดเจนในหน้าโฆษณา
ของหนังสื อพิมพ์กีฬาที3ได้รับความนิ ยม24 ทัง ๆ ที3ถือเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12 (2)
ประกอบ มาตรา 4 ทวิ อย่างชัดเจน มีโทษทางอาญาคือ ผูก้ ระทําความผิดต้องรับโทษจําคุกไม่เกิ น 2 ปี
หรื อปรั บไม่เกิ น 2,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ นอกจากนี ข้อเท็จจริ งยังปรากฏว่า มีการโฆษณาเว็บ
พนันผิดกฎหมายเป็ นเวลานานหลายปี แล้ว ซึ3 งถือการกระทําความผิดหลายกรรมต่างกัน กฎหมายบัญญัติ
ให้เรี ยงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 นอกจากนี ในหนังสื อกี ฬาเหล่ านี ยังมี
เนื อหาที3เข้าลักษณะการชักชวนให้ประชาชนเข้าเล่นพนันด้วย เช่น การจัดทําบทวิเคราะห์อตั ราต่อรอง
ในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละคู่ ซึ3 งจะเป็ นข้อมูลที3สามารถใช้การในพนันบอลได้ ซึ3 งน่ าจะเป็ นความผิด
ตามกฎหมายเช่นกัน ส่ วนทรัพย์สินต่าง ๆ ที3ได้รับจากการกระทําผิดตามกฎหมายนี จะถูกริ บทรัพย์สิน
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2) ด้วย แต่ปัจจุบนั ยังไม่พบว่า เคยมีการดําเนิ นคดี กบั เจ้าของ
หรื อผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณาหนังสื อพิมพ์กีฬาเหล่านีแต่อย่างใด
ปั จจุบนั มีเว็บไซต์ที3รับพนันบอล มีการโฆษณาเชิญชวนให้เล่นพนันประเภทต่าง ๆ ทางเว็บไซต์
โดยที3มีความเชื3 อมโยงกับผูก้ ระทําความผิดที3เป็ นคนไทย เช่ น มีการเปิ ดบัญชี ของธนาคารพาณิ ชย์ของ
ไทยเพื3อรับโอนเงินพนัน มีเบอร์ โทรศัพท์ที3สามารถติดต่อรับพนันบอล แต่ก็ยงั ไม่มีการดําเนิ นการทาง
กฎหมายกับเว็บไซต์พนันเหล่านันโดยใช้อาํ นาจตามกฎหมายคือ พ.ร.บ.การพนัน
ตัวอย่างปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายในอีกแง่มุมหนึ3 งคือ ตํารวจมักจะไม่สืบสวน ดําเนิ นคดีกบั
บุคคลที3เป็ นเจ้าของบ่อนพนันจริ ง ๆ ได้ เช่น การพนันทายผลฟุตบอลทางเว็บไซต์หรื อพนันออนไลน์
ตํา รวจมัก จะจับ ได้เฉพาะผูท้ ี3 เ ป็ นคนที3 ถู ก ว่า จ้า ง ลู ก จ้า งที3 ดูแ ลคอมพิ วเตอร์ หรื อดู แ ลสถานที3 แต่ ไ ม่
สามารถสื บหาตัวเจ้ามือพนันบอลได้
ปั ญหาการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั3นของเจ้า หน้า ที3 ต าํ รวจก็ เป็ นต้น เหตุ สํา คัญที3 ท าํ ให้มี ก ารพนันผิ ด
กฎหมาย ไม่ ว่า จะเป็ นบ่ อนพนัน ทัว3 ไปหรื อ การพนัน ออนไลน์ เช่ น เมื3 อ ประชาชนพบเห็ นตู ้ม ้า ผิ ด
24

จากการสอบถามจากผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อพิมพ์บางรายได้ขอ้ มูลว่า หนังสื อพิมพ์กีฬาบางฉบับมียอดจําหน่าย
สูงกว่าหนังสื อพิมพ์รายวันบางฉบับ
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กฎหมายในชุ มชนของตน และแจ้งข้อมูลเบาะแสให้เจ้าหน้าที3ตาํ รวจในท้องที3ทราบแล้ว ปรากฏว่าเมื3อ
ตํารวจท้องที3เดินทางไปตรวจสอบสถานที3ที3ได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว มีหลายกรณี ที3ผกู ้ ระทําความผิดที3จดั
ให้มีการพนันผิดกฎหมายได้ยุติการเล่นไปก่อน หรื อมีการเคลื3อนย้ายเครื3 องมือ อุปกรณ์ที3ใช้เล่นพนัน ตู ้
ม้าออกจากสถานที3ก่อนที3ตาํ รวจจะเดินทางไปถึง จึงทําให้เกิดข้อสงสัยว่า ตํารวจท้องที3จะมีส่วนรู ้เห็นกับ
เจ้าของตูม้ า้ หรื อบ่อนพนัน จนกระทัง3 พบกรณี ที3ตอ้ งให้ตาํ รวจหน่ วยงานอื3น เช่ น ตํารวจกองปราบเข้า
ดําเนินการจับกุม โดยไม่แจ้งให้ตาํ รวจท้องที3ทราบ
ภาคประชาชนที3 ท าํ งานด้านต่ อต้า นการพนันคื อ “เครื อ ข่ า ยรณรงค์ หยุ ด พนั น” ได้เคยยื3น
จดหมายเปิ ดผนึ กถึ ง รั กษาราชการแทนผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่ งชาติ เมื3 อวันที3 11 มิ ถุนายน 2553 ผ่า น
พล.ต.อ.ภาณุ พงศ์ สิ งหรา ณ อยุธยา ที3ปรึ กษา สบ 10 เพื3อขอความร่ วมมื อในการปราบปรามการเล่ น
พนันฟุตบอลโลก 2010 โดยสั3งปิ ดเว็บพนันบอล และให้ดาํ เนิ นการกับเจ้าหน้าที3ตาํ รวจที3เข้าไปมีส่วน
พัวพันกับโต๊ะบอล แต่ก็ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที3ตาํ รวจที3 รับผิดชอบว่า ทางตํารวจได้ส3ังประสาน
กระทรวงไอซี ทีในการปิ ดเว็บไซต์พนันแล้ว แต่การปราบปรามการเล่ นพนันทางออนไลน์ค่อนข้าง
ลําบาก เนื3 องจากเซิ ร์ฟเวอร์ เครื อข่ายอยูต่ ่างประเทศ ทําให้ยากต่อการจับกุม25 แต่ในเรื3 องนี ก็มีความเห็น
จากคุ ณพิริยะ ทองสอน ผูเ้ ชี3 ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ว่า เจ้าหน้าที3 สามารถสั3งการให้
ดําเนิ นการบล็อกเว็บ (blocking) หรื อกรองเนื อหา (filter) เว็บพนันผิดกฎหมายได้ แม้วา่ จะมี server ใน
ต่างประเทศก็ตาม ถ้าเป็ นเว็บไซต์พนันบอลที3มีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน26
สาเหตุที3ทาํ ให้การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนันขาดประสิ ทธิ ภาพ สรุ ปได้ดงั นี
1) รัฐบาลในอดี ตที3ผา่ นมาไม่เคยให้ความสําคัญกับการจัดการกับปั ญหาการพนันผิดกฎหมาย
กล่ าวคือ ฝ่ ายบริ หารและหน่ วยงานที3เกี3 ยวข้องไม่มีนโยบายจัดการกับการพนันผิดกฎหมายอย่างเป็ น
รู ปธรรม
2) เนื อหาของกฎหมายมี ค วามล้า สมัย ดัง ที3 ไ ด้วิเคราะห์ ม าแล้วในตอนต้น ไม่ ว่า จะเป็ นการ
กําหนดฐานความผิด โดยเฉพาะบทลงโทษที3 ไม่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในปั จจุ บนั ทําให้ผูก้ ระทํา
ความผิดไม่เกรงกลัวที3จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
3) ปั ญหากลไกการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบการพนันที3ผิดกฎหมายขาดประสิ ทธิ ภาพ ซึ3 งอาจเกิดจาก
ตํารวจมีภาระงานประจําที3มากอยู่แล้ว หรื อทํางานในเชิ งรับมากเกิ นไป ขาดการทํางานในเชิ งรุ ก เช่ น
การหาข่าวสาร ตรวจสอบว่ามีการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันหรื อไม่
25

“เครื อข่ายรณรงค์หยุดการพนันเสนอ 4 แนวทางปราบพนันบอลโลก” (11 มิ.ย.2553) เว็บไซต์
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/65861.html
26
ข้อมูลการสัมภาษณ์ คุณพิริยะ ทองสอน เลขาธิ การมูลนิธิสื3อเพื3อเยาวชน และกรรมการกรรมการบริ หาร
สมาคมผูด้ ูแลเว็บไทย (ชุดปั จจุบนั วาระ2552-2554) เมื3อวันที3 9 พฤษภาคม 2554
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4) เจ้าหน้าที3 ที3เกี3 ยวข้องตาม พ.ร.บ.การพนัน คื อ ตํารวจบางส่ วนยังไม่ มีความรู ้ ความเข้าใจ
เนื อหาสาระของบทบัญญัติต่าง ๆ ใน พ.ร.บ.การพนัน ทําให้ไม่สามารถปรับใช้กฎหมายกับการกระทํา
ความผิดที3 เกิ ดขึ นได้อย่า งเต็มที3 เช่ น กรณี การพนันออนไลน์ที3ตาํ รวจบางนาย ยัง เข้า ใจว่าไม่ถือเป็ น
ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ซึ3 งเป็ นความเข้าใจที3ผดิ โดยสิ นเชิง
5) เจ้าหน้าที3ผรู ้ ักษากฎหมายคือ ตํารวจส่ วนหนึ3 ง (ซึ3 งน่าจะเป็ นส่ วนน้อย) อาจได้รับสิ นบนหรื อ
ผลประโยชน์บางอย่างจากเจ้ามือหรื อผูท้ ี3จดั ให้มีการพนันผิดกฎหมาย หรื ออาจเกรงกลัวต่อผูม้ ีอิทธิ พล
อํา นาจมื ด นัก การเมื อง เช่ น อาจมี ตาํ รวจบางนายได้รับ ผลประโยชน์ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนกับ เจ้า มื อที3
ดําเนิ นการจัดให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมายเสี ยเอง ทําให้ตาํ รวจชันผูน้ ้อยไม่กล้าที3 จะดําเนิ นการตาม
หน้าที3
6) การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที3ของรัฐมีลกั ษณะเป็ นเชิงรับ ขาดการทํางานเชิ งรุ ก ไม่มีกลไกเฝ้ า
ระวังการพนันผิดกฎหมาย หรื อการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขาดการประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กรอื3น โดยเฉพาะการทํางานกับภาคประชาชน
7) การบัง คับ ใช้ก ฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนันไม่ ไ ด้รั บ ความร่ วมมื อ จากประชาชนทัว3 ไป
เนื3 องจากผูแ้ จ้งเบาะแสเกรงกลัวว่าตนเองหรื อครอบครัวอาจได้รับอันตราย ถูกข่มขู่ กลัน3 แกล้งจากผูม้ ี
อิ ท ธิ พ ล อํา นาจมื ด หรื อเจ้า หน้า ที3 ที3 ไ ด้รั บ ผลประโยชน์ อนั มิ ช อบ เนื3 องจาก พ.ร.บ.การพนัน และ
กฎหมายอื3น27 ไม่มีมาตรการคุม้ ครองผูท้ ี3แจ้งเบาะแสการพนันผิดกฎหมาย เพราะผูท้ ี3แจ้งเบาะแสยังไม่มี
สถานะเป็ นพยานในคดี อาญา หากยังไม่มีการแจ้งความ ฟ้ องร้องเป็ นคดี ความทางอาญา สิ3 งที3สําคัญใน
การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสคือ การปกปิ ดตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแสให้เป็ นความลับ
2.3.2 บทลงโทษล้ าสมัย ไม่ เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ปั ญหาสําคัญอีกประการของ พ.ร.บ.การพนัน คือ ตามที3กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า การกําหนด
บทลงโทษที3ลา้ สมัย ไม่เหมาะสมกับสภาพปั ญหาในปั จจุบนั เมื3อเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าครองชี พ ค่าเงิน
ในปั จจุบนั และความรุ นแรงของการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน โดยเฉพาะผูท้ ี3เป็ นเจ้ามือราย
ใหญ่ที3มีเงินพนันหมุนเวียนหลายล้านบาท จึงเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ3งที3ทาํ ให้ผกู ้ ระทําความผิดไม่เกรง
กลัวกฎหมาย ยอมที3จะเสี ยเงิ นค่าปรับไม่กี3พนั บาท หรื อได้รับโทษจําคุ กไม่นาน หรื อได้รับการรอลง
อาญา ทําให้ไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายในการลงโทษตามกฎหมายที3ตอ้ งการให้เข็ดหลาบ
27

พระราชบัญญัติคุม้ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เป็ นกฎหมายที3มีมาตรการคุม้ ครองพยานในคดีอาญา
ซึ3 งพยานที3จะได้รับความคุม้ ครอง จะต้องเป็ นพยานบุคคลซึ3 งจะมาให้ หรื อได้ให้ขอ้ เท็จจริ งต่อพนักงานผูม้ ี
อํานาจสื บสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ ีอาํ นาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดีอาญา หรื อศาลใน
การดําเนินคดีอาญา
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บทลงโทษจะบัญญัติไว้ใน มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนัน กําหนดระวางโทษสู งสุ ดคือ จําคุ ก
ไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ ซึ3 งโทษตาม มาตรา 12 เป็ นโทษที3บญั ญัติไว้
ตังแต่ปี พ.ศ. 2478 เมื3อเปรี ยบเทียบค่าเงิ นของเงิ น 5,000 บาท ในสมัยรัชกาลที3 8 กับเงิ นจํานวนนี ใน
ปั จจุบนั ย่อมให้ความแตกต่างของค่าเงิ นหลายสิ บหรื อหลายร้อยเท่า และเมื3อได้ยอ้ นไปดูกฎหมายการ
พนันฉบับเก่าที3ได้ยกเลิ กไปแล้ว คือ พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 พบว่า โทษตามกฎหมายปั จจุบนั คือ
พ.ร.บ.การพนัน 2478 มีอตั ราโทษไม่แตกต่างจากกฎหมายปี พ.ศ. 2473 มาตรา 9 ซึ3 งบัญญัติให้ผจู ้ ดั ให้มี
การเล่น หรื อเข้าเล่น หรื อเข้าพะนันในการเล่น หรื อโฆษณา เชิญชวนให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมาย หรื อ
ขัดต่อใบอนุ ญาตซึ3 งออกตามพระราชบัญญัตินี มี ระวางโทษจําคุ กไม่เกิ น 2 ปี หรื อปรั บไม่เกิ น 5,000
บาท หรื อทังจําทังปรับ และเมื3อศึกษาย้อนหลังไปอีกถึง “พระราชบัญญัติอากร การพนัน รัตนโกสิ นทร์
ศก 111” (ตรงกับ พ.ศ. 2435) ซึ3 งได้บญั ญัติบทลงโทษผูก้ ระทําผิดฐาน “ผูเ้ ปนเจ้าสํานักนิ‘” ให้ปรับไหม
เจ้ามือ เจ้าสํานักนิ‘ คราวละ 4,000 บาท ส่ วนผูเ้ ล่นคือ ผูแ้ ทงถูกปรับไหมคราวละ 2,000 บาท จะเห็นว่า
จํานวนเงิ นค่าปรับในสมัยรัชกาลที3 5 มีอตั ราโทษที3สูงมาก หากเทียบกับมูลค่าของเงิ นบาทในสมัยนัน
แต่กฎหมายการพนันฉบับปั จจุบนั กลับยังใช้อตั ราโทษที3เบากว่ากฎหมายที3ถูกยกเลิกไปแล้วเป็ นอันมาก
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า มีการบัญญัติบทลงโทษที3ค่อนข้างรุ นแรง โดยเฉพาะ
โทษปรั บที3 มี ระวางโทษค่อนข้างสู งมากสํา หรั บผูท้ ี3 เป็ นเจ้า มื อ ซึ3 งจะได้กล่ าวถึ งรายละเอี ยดในบทที3
เกี3ยวข้องต่อไป
2.3.3 ปัญหาการปรับใช้ ฐานความผิดกับบทลงโทษ
จากการศึกษาวิเคราะห์ยงั พบอีกว่า การกําหนดความผิดตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนัน ก็
ไม่สอดคล้องกับหลักการบัญญัติโทษเป็ นอย่างมาก กล่าวคื อ กฎหมายมักจะกําหนดโทษแก่ ผูก้ ระทํา
ความผิดที3เป็ นต้นเหตุสําคัญในการกระทําความผิดอาญาที3ค่อนข้างสู ง เพื3อป้ องปรามมิให้มีการกระทํา
ความผิด ได้แก่ การบัญญัติโทษสําหรับผูท้ ี3จดั ให้มีการเล่น หรื อที3มกั เรี ยกว่า “เจ้ามือ” หรื อ “เจ้ามือรับกิน
รับใช้” ให้มีอตั ราโทษเท่ากับกรณี ผูเ้ ล่นพนันผิดกฎหมาย คือ ถ้าเป็ นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.
หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรื อการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรื อการเล่นซึ3 ง
มีลกั ษณะคล้ายกันนี ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่ 3 เดือนขึนไปจนถึง 3 ปี และปรับตังแต่ 500 บาท ขึนไป
จนถึง 5,000 บาท แต่ถา้ เป็ นความผิดในการเล่นอื3นใดตามพระราชบัญญัตินี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
ตัวอย่างเช่ น พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา26(10) กําหนดห้ามมิให้ผูใ้ ด
จําหน่ ายแลกเปลี3 ยนหรื อให้สุราแก่ เด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่ เป็ นการปฏิ บตั ิทาง
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การแพทย์ หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิ น 3 เดื อน หรื อปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรื อทังจําทัง
ปรับ (มาตรา 78) และถ้ามีกฎหมายอื3นที3มีโทษหนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนัน เมื3อเปรี ยบเทียบ
กับฐานความผิดอีกกรณี หนึ3 งคื อ มาตรา 45 ที3ห้ามมิให้เด็ก28ซื อหรื อเสพสุ รา หรื อเข้าไปใน สถานที3
เฉพาะเพื3อการจําหน่ ายหรื อเสพสุ รา หากมีการฝ่ าฝื น เด็กจะถูกเรี ยกผูป้ กครองมาตักเตือน ทําทัณฑ์บน
ต้องทํางานบริ การสังคมและอาจมีการวางข้อกําหนดอื3นใดเพื3อป้ องกันมิ ให้เด็กกระทําความผิดขึนอี ก
หากผูป้ กครองยังละเลยปล่อยให้เด็กกระทําความผิดอีก จะถูกทําทัณฑ์บนและวางประกันเป็ นเงินตาม
สมควรแก่ฐานะของผูป้ กครอง หากทําผิดทัณฑ์บนใน 2 ปี จะถูกริ บเงินเข้ากองทุนคุม้ ครองเด็ก (มาตรา
26, 39 และมาตรา 44) จะเห็นว่า พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็กจะกําหนดบทลงโทษแก่ผทู ้ ี3จาํ หน่ายสุ ราให้เด็กอายุ
ตํ3ากว่า 18 ปี ในอัตราโทษที3แตกต่างจากกรณี การซือหรื อเสพสุ ราของเด็ก
จากการศึ ก ษากฎหมายการพนัน ของต่ า งประเทศพบว่า จะมี ก ารบัญญัติโ ทษของผูก้ ระทํา
ความผิดที3เป็ นเจ้ามือที3จดั ให้มีการเล่นหรื อตัวการ ผูส้ นับสนุ น ในอัตราโทษที3สูงกว่ากรณี ผเู ้ ล่นพนันที3
เป็ นประชาชนทัว3 ไป
2.3.4 ไม่ มีบทบัญญัติทคุี ้ มครองเด็กและเยาวชนจากการเล่ นพนัน
พ.ร.บ.การพนัน เป็ นกฎหมายที3ออกมาใช้บงั คับแทนกฎหมายสมัยรัชกาลที3 5 ซึ3 งต้องการจัดเก็บ
รายได้คื อ อากรหลวงจากการเล่ นพนันในบ่ อนเบี ยของประชาชนในขณะนัน พ.ร.บ.การพนันจึ ง มี
หลักการและเหตุผลที3แตกต่างจากกฎหมายเดิม คือเป็ นกฎหมายที3ตอ้ งการควบคุมการเล่นการพนันของ
ประชาชน โดยจํากัดให้มีการเล่ นพนันในบางกรณี เท่านัน แต่ก ฎหมายการพนันก็ เป็ นกฎหมายที3 ใ ช้
บังคับมานานเกือบ 80 ปี แล้ว การแก้ไขครังล่าสุ ดเมื3อปี พ.ศ. 2505 ก็มิได้ปรับปรุ งในสาระสําคัญแต่อย่าง
ใด
อีกทังยังขาดบทบัญญัติที3คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนัน แม้วา่ ใน มาตรา 7 (3) จะ
บัญญัติให้ผเู ้ ล่นพนันที3ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย จะต้องบรรลุ นิติภาวะแล้วหรื อมีอายุไม่ต3าํ กว่า 20 ปี
บริ บูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี การพนันถูกกฎหมายหรื อการพนันผิดกฎหมายก็ตาม โดย พ.ร.บ.การพนันได้
ยกเว้นการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 1629 คือ เด็กและเยาวชนสามารถซื อหรื อเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรื อล็อตเตอรี3 ได้ตามพระราชบัญญัติสาํ นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ในขณะที3ต่างประเทศจะ
28

พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ3 งมีอายุต3าํ กว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท้ ี3บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรส
29
16. “สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรื อการเล่นอย่างใดที3เสี3 ยงโชคให้เงินหรื อประโยชน์อย่างอื3น แก่ผเู ้ ล่นคนใด
คนหนึ3 ง”
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ให้ความสําคัญในเรื3 องนี เช่น กําหนดเงื3อนไขในการจําหน่ายล็อตเตอรี3 ของผูค้ า้ ว่า ห้ามเยาวชนหรื อผูท้ ี3ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะซื อสลากกินแบ่ง (lottery) มิฉะนัน จะถูกตัดสิ ทธิ การจําหน่าย หรื อมีโทษตามกฎหมาย
นอกจากนี จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายและนโยบายการพนันในต่างประเทศ จะมีการ
ตราบทบัญญัติกฎหมายเพื3อคุม้ ครองเด็กและเยาวชนไว้เป็ นการเฉพาะ เช่น การห้ามโฆษณา เชิ ญชวนเด็ก
หรื อเยาวชน หรื อผูท้ ี3ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะให้เล่นพนัน มิฉะนันจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย แม้ว่าจะ
เป็ นการพนันที3ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ตาม ซึ3 งจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที3 3 ต่อไป
2.3.5 ปัญหาการประสานงานระหว่ างหน่ วยงาน
โครงสร้างในการทํางานของหน่วยงานที3เกี3ยวข้องในด้านการป้ องกันและปราบปรามการพนัน
ในไทยตาม พ.ร.บ.การพนันนัน พบว่าหน่ วยงานหลักที3 มีหน้าที3บงั คับใช้กฎหมายคือ ตํารวจ ยังมิได้
ทํางานประสานงานกับหน่ วยงานอื3นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทังกระทรวงมหาดไทยก็มิได้มีบทบาท
หน้า ที3 ใ นการบัง คับ ใช้ก รณี ก ารพนัน ผิดกฎหมายแต่ อย่า ง กระทรวงมหาดไทยมี หน้า ที3 ใ นการออก
ใบอนุญาตผูท้ ี3ตอ้ งการขออนุ ญาตจัดให้มีการเล่นพนันตามที3กฎหมายกําหนดเท่านัน ดังนัน ปั ญหาการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงเป็ นเรื3 องที3ถูกละเลย ทัง ๆ ที3เป็ นเรื3 องที3มีความสําคัญอย่างมาก
ดังตัวอย่างกรณี สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ได้รับ แจ้ง จากประชาชนว่า มี ก ารพนันออนไลน์ ใ นร้ า นมิ นิแลนด์ ภายในห้า งเอสพลานาด ถนน
รัชดาภิเษก เมื3อเย็นวันที3 4 พฤษภาคม 2554 ทาง ป.ป.ท.จึงได้ประสานงานไปยังตํารวจสันติบาล แต่
ตํารวจสันติ บาลได้แจ้งว่า ไม่สามารถเข้าจับกุมได้โดยให้เหตุ ผลว่า การจับกุมตามกฎหมายการพนัน
ไม่ใช่หน้าที3ของตํารวจสันติบาล ต่อมา ป.ป.ท.ได้แจ้งไปยังรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม (นายพีร
พันธุ์ สาลี รัฐวิภาค) ในเรื3 องนี จึ งมีการประสานงานขอกําลังเจ้าหน้าที3ตาํ รวจสายตรวจและปฏิ บตั ิการ
พิเศษ 191 เดิ นทางไปจับกุมที3ร้านมิ นิแลนด์ โดยไปพร้ อมกับเจ้าหน้าที3 ป.ป.ท.ที3ได้แจ้งให้ขอ้ มูลให้
ทราบ เมื3อตํารวจ 191 เดินทางไปถึงหลังจากที3ได้รับการประสานจาก ป.ป.ท.แล้ว ก็เป็ นเวลาล่วงไป 1-2
ชัว3 โมง ทําให้ไม่พบผูเ้ ล่นในร้าน แต่พบตัวเด็กเฝ้ าร้านดังกล่าวได้ 3 คน เป็ น ชาย 2 คน หญิง 1 คน อายุ
ประมาณ 18-20 ปี เจ้าหน้าที3ตาํ รวจได้ยดึ คอมพิวเตอร์ ตูเ้ กม อุปกรณ์ที3เกี3ยวข้องไปตรวจสอบ อีกทังยังมี
การบันทึกภาพเหตุการณ์ การเล่นบาคาร่ าออนไลน์ก่อนหน้าที3ของเจ้าหน้าที3 ป.ป.ท.และผูส้ ื3 อข่าวที3แฝง
ตัวเป็ นผูเ้ ล่นไว้แล้ว
ต่อมา นายอําพล วงศ์ศิริ เลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในขณะนัน ได้แถลงว่ายืนยันเรื3 องการเข้าตรวจค้นร้านเกมมินิแลนด์ในห้างเอสพลา
นาดว่า ร้ านดังกล่าวไม่ใช่ แค่ร้านเกมธรรมดา โดยบริ เวณชันลอยของร้านเปิ ดให้เล่นเกมพนันชัดเจน
โดยประสานงานกับตํารวจ 191 ในการเข้าจับกุมครังนี
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ภาพข่ าวการจับกุมร้ านมินิแลนด์
จากกรณี ดงั กล่าว พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบช.น.ได้ส3ังการให้ทาง สน.ห้วยขวาง และกอง
บังคับการตํารวจนครบาล 1 (บก.น.1) ประมวลเรื3 องดังกล่าวนําเสนอเป็ นรายลักษณ์อกั ษร เพื3อทําการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งทังหมด เบืองต้นยังจับกุมผูก้ ระทําผิดไม่ได้ อีกทังยังไม่พบว่ามีความผิดเข้าข่าย
กฎหมายใด แต่ยงั อยูร่ ะหว่างการยึดเครื3 องเกมดังกล่าวมาตรวจสอบมีการถ่ายบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายชัดเจนเป็ นหลักฐาน30
พล.ต.ต.ปิ ยะ อุทาโย ผบก.อก.บช.น. ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตํารวจนครบาลระบุวา่ “หาก
มีหน่ วยงานใดจะเข้าไปตรวจสอบพืนที3 ใดก็อยากให้ประสานเจ้าหน้าที3ตาํ รวจมาก่ อน ในการจะเข้า
ตรวจสอบ ไม่ใช่เป็ นการเข้าพืนที3แล้วจึงแจ้งเจ้าหน้าที3ตาํ รวจ เพราะกําลังอาจไม่ทว3ั ถึ ง สําหรับเรื3 องที3
เกิดขึนไม่ได้เป็ นประเด็นที3ขดั แย้งระหว่างหน่วยงาน เพียงต้องการให้มีการประสานงานกับทางตํารวจ
บ้างเท่านัน” ในเรื3 องนี นายอําพล วงศ์ศิริ เลขาธิ การ ป.ป.ท. กล่าวว่า การตรวจของ ป.ป.ท.ครังนี ไม่ได้
แจ้งแผนให้ตาํ รวจท้องที3รับทราบก่อน เพราะที3ผ่านมาเคยแจ้งให้ตาํ รวจท้องที3มาตรวจสอบแล้วหลาย
ครัง แต่เมื3อแจ้งเบาะแสไปทําให้ไม่สามารถจับกุมผูก้ ระทําผิดได้ จึงได้ประสานงานกับตํารวจหน่วยอื3น
แทน (ตํารวจสันติบาล ตํารวจ 191) เพราะเกรงว่าข่าวจะรั3วไปถึงผูก้ ระทําความผิด31
พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ อดี ตอธิ ดีกรมตํารวจ กล่าวถึ งกรณี การจับกุมร้ านมินิแลนด์ว่า
ว่า ป.ป.ท.มีอาํ นาจตามกฎหมายในการเข้าไปตรวจสอบ และเมื3อประสานไปยังตํารวจสันติบาลแล้ว หาก
สันติบาลคิดว่าตัวเองไม่มีหน้าที3เข้าจับกุมก็ควรที3จะประสานไปยังหน่วยงานอื3นให้เข้ามาช่วยจับกุม และ
ไม่มีทางเป็ นไปได้เลยที3ตาํ รวจท้องที3 จะไม่รู้ พล.ต.อ.ประทิ น กล่าวว่า “ทางตํารวจจะมาโทษว่า
เจ้าหน้าที3 ป.ป.ท.เข้าไปจับมิชอบนันมันไม่ได้ หลักฐานจากคลิปวีดิโอก็มีอยู่ ผูส้ ื3 อข่าวหลายสํานักก็ขึน
30

“โฆษกนครบาล! ตัดพ้อ ป.ป.ท.บุกจับบ่อนโดยไม่แจ้งท้องที3” (5 พฤษภาคม 2554) เว็บไซต์ผจู ้ ดั การ
ออนไลน์ at http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310
31
“ป.ป.ท.โชว์คลิปวิดีโอมัด “มินิแลนด์” ผิดจริ ง-จ่อฟ้ องนายกฯ!” (6 พฤษภาคม 2554)
เว็บไซต์ผจู ้ ดั การออนไลน์ at www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055671
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ไปสื บข่าวนี ถ้าไม่เชื3 อภาพที3สื3อเสนอออกมา จะให้เชื3 อใคร อีกทังเลขา ป.ป.ท.ยังออกมาปฎิบตั ิหน้าที3
เอง ถ้าตํารวจจะมาอ้างว่า จับไม่ได้ไม่มีผเู ้ ล่น ไม่มีเงิน ไม่มีบตั ร แต่พยานรู ้เห็นทุกคนที3เคยไปเล่นและ
ทุกคนที3แจ้งเบาะแสมา สามารถไปเป็ นพยานได้”
อดี ตอธิ บดี กรมตํารวจยังกล่าวอีกว่า อยากให้ตาํ รวจที3มีอาํ นาจตังกรรมการสอบสวน สํารอง
ราชการไปเลย ไม่ใช่แค่เซ็นต์คาํ สั3งให้มาช่วยราชการราชการเพียงแค่ 30 แล้วกลับมาทํางานใหม่ อยาก
ให้ตาํ รวจเด็ดขาด ไม่ใช่เห็ นแก่พวกพ้องตัวเอง เพราะผิดเห็นชัดเจน ในส่ วนที3ผกู ้ าํ กับ สน.ห้วยขวาง
บอกว่าเอากําลังไปอารักขานายกรัฐมนตรี ฟั งไม่ขึนเลย เพราะกําลังทังโรงพัก จะไม่เหลือไว้ทาํ อย่างอื3น
เลยหรื อไร ผูบ้ งั คับบัญชาก็ไม่ควรปกป้ องลูกน้องเพื3อผลประโยชน์เล็กน้อย ควรที3จะเซ็ นต์คาํ สั3งย้ายผู ้
กํากับสน.ห้วยขวางทันที32
2.4 ปั ญหาการตี ค วามและการปรั บ ใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กรณีการพนันออนไลน์
การแก้ไขปั ญหาการพนันออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที3กล่าวมาในบทที3 1 นอกเหนื อจากการปรับ
ใช้ พ.ร.บ.การพนัน กับการพนันผิดกฎหมายแล้ว ยังมีความจําเป็ นที3จะต้องนํากฎหมายอื3นที3เกี3ยวข้องมา
ปรับใช้ดว้ ยคือ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี3ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงจะทําให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิ ทธิ ภาพ และยังมีส่วนป้ องปรามผูท้ ี3จะกระทําความผิดในลักษณะทํานอง
เดียวกัน
กฎหมายที3ผทู ้ ี3อยูใ่ นแวดวงผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อไอที (IT) และพาณิ ชย์
อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (e-Commerce) มัก กล่ าวถึ งกันมากคื อ “พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” 33 ซึ3 งหากย้อนไปถึ งความเป็ นมาในการจัดทํากฎหมายฉบับนี ก็นบั
ย้อนไปถึงช่วงที3เริ3 มมีการใช้อินเทอร์ เน็ตในระยะแรกของไทยคือ ราว ปี พ.ศ. 2540 กล่าวคือ ในขณะนัน
ได้มี การจัดทํา “โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology Law
32

“ยําตร.เละป.ป.ท.บุกตรวจพนันออนไลน์” (เว็บไซต์ คมชัดลึก) at
http://www.komchadluek.net/detail/20110506/96849/%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8
%A3.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B.%E0%B8%9B.%E0%B8%97.%E0%B8%9
A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0
%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8
%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html
33
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที3 27 ก วันที3 18 มิถุนายน 2550 และมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที3 18 กรกฎาคม
2550 เป็ นต้นไป
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Development) โดยการริ เริ3 มของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC)
หน่ วยงานภายใต้สํา นักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ซึ3 ง มี ศ.ดร.ไพรั ช
ธัชยพงษ์ ผูอ้ าํ นวยการเนคเทคในขณะนันเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน โดยตระหนักถึงความจําเป็ นที3จะต้องมี
การพัฒนากฎหมายไทย เพื3อรองรับการเจริ ญก้าวหน้าทางไอที ในอนาคต หากปรากฏว่ามีการกระทํา
ความผิดเกี3ยวกับคอมพิวเตอร์ ขึน ก็จะสร้างความเสี ยหายแก่ธุรกิจที3เกี3ยวข้อง การละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล
และกระทบต่อความมัน3 คงของประเทศ
ต่อมาเมื3อวันที3 15 ธันวาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบต่อการจัดทําโครงการพัฒนา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที3เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ3 งแวดล้อม และ
เห็ น ชอบให้ค ณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศแห่ ง ชาติ (National Information Technology
Committee) หรื อที3เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการไอทีแห่ งชาติ” หรื อ กทสช. (NITC) ทําหน้าที3เป็ น
ศูนย์กลางและประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่ าง ๆ ที3 ก าํ ลังดําเนิ นการจัดทํากฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายอื3 น ๆ ที3 เกี3 ยวข้อง คณะกรรมการไอที แห่ งชาติ ได้แต่งตังคณะอนุ กรรมการ
เฉพาะกิ จ เพื3อยกร่ างกฎหมายไอที ท งั 6 ฉบับ34 โดยมอบหมายให้เนคเทค สวทช. ทําหน้าที3 เป็ น
เลขานุการในการยกร่ างกฎหมายไอทีทงั 6 ฉบับ ในปั จจุบนั มีกฎหมายที3เสนอเป็ นกฎหมายได้ 2 ฉบับคือ
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี3 ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เมื3อพิจารณาถึ งเหตุผลในการมี พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี3 ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 พบว่าสอดคล้องกับความเป็ นมาของกฎหมายฉบับนี เหตุ ผลความจําเป็ นเนื อหาโดยสรุ ปคื อ
ในขณะนันระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เริ มเข้า มามี ส่ ว นสํ า คัญ ในการติ ต ต่ อ สื อสาร หรื อ
ประกอบธุ รกิ จอย่างเผยแพร่ ดังนี( หากมี การกระทําใด ๆ โดยมิชอบเกี3 ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ย่อม
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมันคงของรัฐ รวมทั(งความสงบ
สุ ขและศีลธรรมอันดี ของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพือป้ องกันและปราบปรามการกระทํา
ดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน( ี
ประเด็นที3ควรพิจารณาคือ การปรับใช้และข้อสังเกตเกี3ยวกับพระราชบัญญัตินี ในกรณี การพนัน
ออนไลน์หรื อพนันทางอิ นเทอร์ เน็ ต ไม่ว่าจะเป็ นการพนันที3 มีวิธีการเล่ นใด ๆ นัน มี ความเหมาะสม
หรื อไม่ เพียงใด มีดงั นี
34

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 เรื3 อง ประกอบด้วย 1) กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Transactions Law) 2) กฎหมายลายมือชื3ออิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Signatures Law) 3) กฎหมายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Law) 4) กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law)
5) กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer Law) 6) ฎหมายการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานสารสนเทศ (National Information Infrastructure)
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ก) การพนันออนไลน์หรื อพนันทางอินเทอร์ เน็ต (internet gambling) ถือเป็ นการเล่นพนันที3
ดําเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างหนึ3ง35 ตามนิยามใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ข) ปั จจุบนั การเล่นพนันออนไลน์หรื อพนันทางอินเทอร์ เน็ต ถือเป็ นการพนันที3ผิดกฎหมายแทบ
ทังสิ น เนื3 องจากตาม พ.ร.บ.การพนัน ยังไม่กาํ หนดให้การเล่นพนันดังกล่าวเป็ นการพนันที3ถูกกฎหมาย
หรื อสามารถขอใบอนุ ญาตได้ ตัวอย่างที3เห็ นได้ชดั เจนว่า เป็ นการเล่นการพนันผิดกฎหมายผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นคาสิ โน36, การพนันทายผลฟุตบอล เพราะเป็ นการพนันที3ไม่อยูใ่ นบัญชี
ก. (มาตรา 4 วรรคแรก) และบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน (มาตรา 4 วรรคสอง) และกฎหมายไม่
เปิ ดช่องให้มีการอนุญาตให้มีการเล่นการพนันตามมาตรา 4 ทวิ แต่อย่างใด
ค) หากพบว่า มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนัน ดังที3กล่าวมาแล้วใน ข้อ ข)
พนักงาน เจ้าหน้าที3ที3ได้รับแต่งตังตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี3ยวกับคอมพิวเตอร์ จะสามารถ
ใช้อาํ นาจตามกฎหมายที3มีอยูไ่ ด้อย่างไรบ้าง
ในประเด็นนี จะต้องพิจารณาว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เปิ ดช่องให้มีการใช้อาํ นาจดําเนิ นการเมื3อมี
การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันได้หรื อไม่ เพราะแม้วา่ การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายจะไม่ถือ
เป็ นฐานความผิดหนึ3 งที3บญั ญัติไว้ในมาตรา 1437 ก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่สามารถใช้กลไก

35

มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี3ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
“ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า อุปกรณ์หรื อชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที3เชื3อมการทํางาน
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสัง3 ชุดคําสัง3 หรื อสิ3 งอื3นใด และแนวทางปฏิบตั ิงานให้อุปกรณ์
หรื อชุดอุปกรณ์ทาํ หน้าที3ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
36
“พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงื3อนไขการพะนันตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที3
2) กําหนดให้รัฐบาลมีอาํ นาจพิจารณาอนุญาตจัดตัง “สถานคาสิ โนของรัฐบาล” ได้ โดยให้ถือเป็ นอํานาจของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ยังไม่เคยมีรัฐบาลใดอนุญาตในเรื3 องนี การเล่นกาสิ
จึงยังไม่ถือเป็ นการเล่นที3ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนัน
37
“มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทําความผิดที3ระบุไว้ดงั ต่อไปนี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกิน
หนึ3งแสนบาท หรื อทังจําทังปรับ
(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ3 ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการที3น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื3นหรื อประชาชน
(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ3 ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการที3น่าจะเกิดความเสี ยหาย
ต่อความมัน3 คงของประเทศหรื อก่อให้เกิดความตื3นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ3 ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็ นความผิดเกี3ยวกับความมัน3 คงแห่ง
ราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี3ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
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ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในการปิ ดเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้ เนื3 องจาก มาตรา 2038 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ได้เปิ ดช่องให้พนักงานเจ้าหน้าที3 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื3 อสาร มีดุลพินิจยืน3 คําร้องต่อศาลที3มีเขตอํานาจพร้อมพยานหลักฐานที3เกี3ยวข้อง เพื3อขอให้ศาล
มีคาํ สั3งระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์ นนได้
ั และในกรณี ที3ศาลมีคาํ สั3งให้ระงับการทํา
ให้แพร่ หลายซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรคหนึ3ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที3ทาํ การระงับการทําให้แพร่ หลาย
นันเอง หรื อสั3งให้ผใู ้ ห้บริ การระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์ นนก็
ั ได้
อย่างไรก็ดี การใช้อาํ นาจของพนักงานเจ้าหน้าที3ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 2039 มีขอ้ จํากัด
บางประการ ไม่ ว่า จะเป็ นเรื3 องการใช้ดุลพิ นิจของพนัก งานเจ้า หน้า ที3 ปั ญหาการใช้และการตี ค วาม
กฎหมาย พนัก งานเจ้า หน้า ที3 จ ะต้อ งยื3 น คํา ขอให้ ศ าลมี ค าํ สั3 ง ต่ อ ไป กระบวนการเหล่ า นี จะต้อ งใช้
ระยะเวลาค่ อ นข้า งมาก จึ ง อาจไม่ ส ามารถป้ องกัน หรื อ แก้ไ ขปั ญ หาเว็บ พนัน ผิ ด กฎหมายอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การกระทําความผิดตามมาตรา 20 ที3บญั ญัติไว้ แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ3 ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที3มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นันประชาชนทัว3 ไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่ หรื อส่ งต่อซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3)
หรื อ (4)”
38
“มาตรา 20 ในกรณี ที3การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีเป็ นการทําให้แพร่ หลายซึ3 ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที3อาจกระทบกระเทือนต่อความมัน3 คงแห่ งราชอาณาจักรตามที3กาํ หนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ ๑ หรื อลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรื อที3มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที3โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี อาจยื3นคําร้องพร้อมแสดง
พยานหลักฐานต่อศาลที3มีเขตอํานาจขอให้มีคาํ สัง3 ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์นนได้
ั
ในกรณี ที3ศาลมีคาํ สัง3 ให้ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ3ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที3ทาํ การระงับการทําให้แพร่ หลายนันเอง หรื อสัง3 ให้ผใู ้ ห้บริ การระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนก็
ั ได้”
39
มาตรา20 “ในกรณี ที3การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีเป็ นการทําให้แพร่ หลายซึ3 ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที3อาจกระทบกระเทือนต่อความมัน3 คงแห่ งราชอาณาจักรตามที3กาํ หนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ 1 หรื อลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรื อที3มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที3โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี อาจยื3นคําร้องพร้อมแสดง
พยานหลักฐานต่อศาลที3มีเขตอํานาจขอให้มีคาํ สัง3 ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์นนได้
ั
ในกรณี ที3ศาลมีคาํ สัง3 ให้ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ3ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที3ทาํ การระงับการทําให้แพร่ หลายนันเอง หรื อสัง3 ให้ผใู ้ ห้บริ การระงับการทําให้แพร่ หลายซึ3 ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนก็
ั ได้”
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กลุ่ ม ที3 1 การกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี เป็ นการทํ า ให้ แ พร่ หลายซึ3 ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที3อาจกระทบกระเทือนต่อความมัน3 คงแห่ งราชอาณาจักรตามที3กาํ หนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ 1 ความผิดเกี3 ยวกับความมัน3 คงแห่ งราชอาณาจักร แห่ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 –
มาตรา 135 เช่ น ความผิ ด ฐานหมิ3 น ดู ห มิ3 น อาฆาตมาดร้ า ยสถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ (มาตรา 112),
ความผิดฐานคบคิ ดกับ บุ คคลเพื3อประโยชน์ข องรั ฐต่างประเทศ (มาตรา 120), ความผิดฐานเผยแพร่
ข้อความ เอกสารที3เป็ นความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ (มาตรา 124)
กลุ่มที3 2 หรื อลักษณะ 1/1 ความผิดเกี3ยวกับการก่อการร้าย แห่ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
135/1 – มาตรา 135/4 หรื อ
กลุ่ ม ที3 3 การกระทํา ความผิดที3 มี ล ัก ษณะขัด ต่ อความสงบเรี ย บร้ อยหรื อศี ล ธรรมอันดี ข อง
ประชาชน
การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน จัดอยูใ่ นกลุ่มที3 3 กล่าวคือ เนื3 องจากถ้อยคําที3วา่ การ
กระทําความผิดที3 มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ลธรรมอันดี ของประชาชน มี ความหมาย
ค่อนข้างกว้างกว่าการกระทําความผิดที3ปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อกฎหมายอื3น ๆ เช่น การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที3กระทบต่อศาสนาหนึ3งศาสนาใด ก็จะเข้ากลุ่มที3 3 นี 40 หรื อกรณี การเผยแพร่
ภาพโป๊ ลามกอนาจาร ดังนี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้ให้อาํ นาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที3ตามพระราชบัญญัติ
นี41 ดําเนินการกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็บไซต์ที3มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชนได้
จากข้อมูลการดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที3มีการขอให้ศาลออกคําสั3งตาม มาตรา 20 พบ
ข้อมูลที3 น่าสนใจคื อ ข้อมูลจากศาลอาญาพบว่า พนั กงานเจ้ าหน้ าทีตามกฎหมายนี0เคยใช้ อํานาจตาม
มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขอให้ ศาลมีคําสั งปิ ดเว็บไซต์ พนันได้ คือ ในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวนคดี 2
คดี โดยปิ ด URL จํานวน 246 URL42 ซึ3 งแสดงให้ขอ้ เท็จจริ งที3ชดั เจนว่า ศาลได้พิจารณาอนุ ญาตตามคํา
40

พรเพชร วิชิตชลชัย, คําอธิ บายพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี3ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(เอกสารไม่ระบุปีที3จดั พิมพ์) เว็บไซต์สาํ นักงานศาลยุติธรรม
www.coj.go.th/coj2008/document/computer_miss_2550.pdf
41
ปัจจุบนั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื3 อสาร ได้ออกประกาศกระทรวง ฯ เรื3 อง
แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที3ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลายฉบับ โดยได้แต่งตังบุคคลเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที3
จํานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที3จากหน่วยงานของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที3กระทรวง ICT ตํารวจ ทหาร อัยการ
นักกฎหมาย เจ้าหน้าที3กระทรวงวัฒนธรรม สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
42
สาวตรี สุ ขศรี , ศิริพล กุศลศิลป์ วุฒิ และอรพิณ ยิ3งยงพัฒนา, รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิ ดกันสื3 อ
ออนไลน์ดว้ ยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย (สนับสนุนโดย มูลนิ ธิไฮน์ริค เบิลล์, 2553), หน้า
13.
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ร้ องของพนักงานเจ้าหน้าที3 และออกคําสั3งตามมาตรา 20 ข้อมูลในเรื3 องนี สอดคล้องกับข้อมูลการให้
สัมภาษณ์ของผูพ้ ิพากษาท่านหนึ3งคือ ท่ านนวชาติ ยมะสมิต ผู้พพิ ากษา43 ที3ให้ขอ้ มูลคดีพนันออนไลน์วา่
เมื3อเจ้าหน้าที3กระทรวง ICT หรื อตํารวจ ที3เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที3ตามกฎหมายขอให้ปิดเว็บไซต์พนัน
ศาลก็จะไต่สวนคําร้องขอดังกล่าวพร้ อมพิจารณาพยานหลักฐาน และจะสั3งอนุ ญาตเสมอ ศาลยังไม่เคย
ยกคําร้องในเรื3 องนี
นอกจากนี ท่านอัยการท่านหนึ3 งคือ อัยการจันทิมา ธนาสว่ างกุล อัยการผู้เชี ยวชาญ44 ยังได้ให้
ความเห็ นแก่หวั หน้าโครงการวิจยั ว่า ลักษณะของการพนันออนไลน์ ถื อเป็ นการกระทําผิดกฎหมายที3มี
ลักษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างชัดเจน กล่าวคือ โดยหลักการ
ของ พ.ร.บ.การพนันถือว่า การพนันเป็ นการกระทําที3กฎหมายถื อเป็ นความผิดทางอาญา ผูก้ ระทําผิดมี
โทษทางอาญา แต่กฎหมายการพนันยกเว้นให้การพนันบางกรณี /ไม่ถือเป็ นความผิด หากปฏิ บตั ิตาม
เงื3อนไข หลักเกณฑ์ที3กฎหมายกําหนดไว้ อีกทังเป็ นที3ยอมรับกันทัว3 ไปว่า การพนันถือเป็ นอบายมุขที3
มอมเมาประชาชนอย่างหนึ3ง ขัดต่อหลักศีลธรรมทางศาสนา (โดยเฉพาะหลักธรรมของศาสนาพุทธ)
ข้อ มู ล การสอบถามเจ้า หน้า ที3 ก ระทรวง ICT45 ทํา ให้ ท ราบว่า ในสมัย อดี ต รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวง ICT ร้ อยตรี หญิง ระนองรักษ์ สุ วรรณฉวี (20 ธันวาคม 2551 – 6 มิถุนายน 2553) ซึ3 งให้
ความสําคัญกับปราบปรามเว็บพนันผิดกฎหมาย ได้เคยแต่งตังคณะอนุ กรรมการชุ ดหนึ3 ง ซึ3 งมีพ.ต.อ.สุ
ชาติ วงศ์อนันต์ชยั อดีตรองอธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็ นประธาน เพื3อทําหน้าที3ดูแลเรื3 องเว็บพนัน
ผิดกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการชุดนีมีอยั การและนักกฎหมายหลายท่าน เคยให้ความเห็นว่ากระทรวง
ICT มีอาํ นาจตามตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 20 ที3จะขอให้ศาลสั3งปิ ดหรื อบล็อกเว็บไซต์พนันผิด
กฎหมายได้ ทําให้ต่อมาอดี ตรั ฐมนตรี กระทรวง ICT คุ ณระนองรั กษ์ สุ วรรณฉวี ได้เห็ นชอบให้
กระทรวงยืน3 คําร้องต่อศาลให้ปิดเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย จนกระทัง3 ศาลมีคาํ สั3งตามคําร้อง
นอกจากนัน กระทรวง ICT เคยดําเนินการเสนอต่ อรั ฐมนตรี ฯ ICT เพือปิ ดเว็บไซต์ พนัน 2
ครั0 ง ในช่ วงปี 2552 เพือขอให้ ศาลออกมีหมายปิ ดเว็บไซต์ ครั0 งที 1 จํานวน 72 เว็บไซต์ และครั0 งที 2
จํ านวน 174 เว็บไซต์ รวม 246 เว็บ ไซต์ ผลปรากฏว่า ศาลอนุ มตั ิ ตามคําร้ องทัง 2 กรณี ซึ3 งข้อมูล นี
สอดคล้องกับสถิติที3ศาลเคยสั3งให้ปิดเว็บไซต์ โดยใช้อาํ นาจตาม มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จึงแสดง

43

ข้อมูลการสัมภาษณ์ ท่านนวชาติ ยมะสมิต ผูพ้ ิพากษา เลขานุการประจําสํานักงานอธิ บดีผพู ้ ิพากษา ภาค 1
เมื3อวันที3 19 กรกฎาคม 2554
44
ข้อมูลการสัมภาษณ์ อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการผูเ้ ชี3ยวชาญ สํานักอัยการพิเศษฝ่ ายสัญญาและหารื อ 3
สํานักงานอัยการสูงสุ ด เมื3อวันที3 13 กรกฎาคม 2554
45
เจ้าหน้าที3กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื3 อสาร (ไม่ประสงค์ออกนาม)
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ให้ เห็นว่ า ศาลเห็นว่ าการใช้ อาํ นาจปิ ดเว็บพนันตามมาตรา 20 ของพนักงานเจ้ าหน้ าทีตามกฎหมายนั0น มี
อํานาจตามกฎหมาย
อย่างไรก็ดี จากการสอบถามผูเ้ กี3ยวข้องทราบว่า ปั จจุบนั ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที3ของกระทรวง
ICT ที3 เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที3ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กลับไม่ใช้อาํ นาจตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ โดยอ้างว่าตนเองไม่มีอาํ นาจสั3งปิ ดเว็บพนันผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
ข้อมูลนี น่ าจะมีความเป็ นจริ ง เนื3 องจากกระทรวง ICT โดยสํานักกฎหมาย หน่ วยงานในสังกัดสํานัก
ปลัดกระทรวง ICT ได้เคยทําความเห็นเกี3ยวกับร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... เพื3อประกอบการ
พิจารณาของคณะรั ฐมนตรี เนื อความในจดหมายระบุว่า การใช้อาํ นาจตามมาตรา 20 จะต้องเป็ นการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เท่านัน46
นอกจากนี ยังมีความเห็ นของนายตํารวจท่านหนึ3 งคือ พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองผูบ้ งั คับการ
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี3ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี47 ในฐานะพนักงาน
เจ้า หน้า ที3 ต าม พ.ร.บ.คอมพิ ว เตอร์ และเป็ นเจ้า หน้า ที3 ใ นหน่ วยงานที3 ดูแ ลการกระทํา ความผิ ดทาง
คอมพิวเตอร์ ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติโดยตรง ท่านได้กรุ ณาความเห็ นว่า ตํารวจไม่สามารถอ้าง
อํานาจตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขอให้ศาลมีคาํ สั3งปิ ดเว็บไซต์พนันได้ โดยให้เหตุผลว่าการใช้
อํานาจตามมาตรา 20 จะต้องเป็ นการกระทําความผิดที3ปรากฏตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เท่านัน คือ ต้อง
เข้าลักษณะการกระทําความผิดตามหมวด 1 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ความผิดตาม มาตรา 5 ถึ ง
มาตรา 17 แต่ความผิดตามกฎหมายพนันไม่อยูใ่ นฐานความผิดใด ๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และยังมี
เจ้าหน้าที3ตาํ รวจในสังกัด ปอท.บางท่านที3มีความเห็นในทํานองเดียวกันว่า เจ้าหน้าที3รัฐไม่มีสิทธิ อนั ชอบ
ธรรมนักในการสั3ง block website พนันตาม มาตรา 20 เพราะไม่เข้าข่ายกรณี ตามมาตรา 14 และมาตรา
15 ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ความเห็ นที3แตกต่างกันในการปรั บใช้ มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จึงเป็ นปั ญหาในการใช้
และการตีความกฎหมาย ซึ3 งน่ าจะมีสาเหตุส่วนหนึ3 งจากความเข้าใจของเจ้าหน้าที3ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
และการบัญญัติกฎหมายที3อาจทําให้เกิดปั ญหาในการตีความ กล่าวคือ การอ่านกฎหมายในมาตรา 20 ที3
ถูกต้องคือ
มาตรา20 “ในกรณี ทีการกระทําความผิด . . . ที มีลักษณะขัดต่ อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ลธรรม
อันดีของประชาชน . . .”
46

หนังสื อที3 ทก 0100.4/2958 ลงวันที3 17 ตุลาคม 2554 เรื3 อง ร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ส่ งถึง
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
47
พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองผูบ้ งั คับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี3ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (รอง ผบก.ปอท.) เมื3อวันที3 13 กรกฎาคม 2554
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ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า จากแนวทางการตัดสิ นของศาลยุติธรรมในการสั3งปิ ดเว็บพนันออนไลน์ ซึ3 ง
ถื อเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันนัน ถื อเป็ นอํานาจหน้าที3 ของตํา รวจหรื อพนักงานเจ้าหน้า ที3 ที3
สามารถใช้อาํ นาจตาม มาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื3อขอให้ศาลมีคาํ สั3งปิ ดเว็บไซต์พนันได้ ซึ3 ง
อาจเป็ นกรณี ที3พบเห็นการกระทําความผิดด้วยตนเอง หรื อเมื3อได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทําผิดตาม
กฎหมายจากประชาชนทัว3 ไปแล้ว ก็สามารถพิจารณาใช้อาํ นาจตามกฎหมายได้เช่ นกัน เพื3อมิให้มีการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลการเล่นพนันผ่านเว็บไซต์ต่อไป
เมื3 อศาลมี ค าํ สั3ง อนุ ญาตให้ปิ ดเว็บ ไซต์หรื อ URL ตามคํา ร้ องของพนัก งานเจ้า หน้า ที3 แล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที3มีอาํ นาจดําเนินการ 2 วิธีการ ตามมาตรา 20 วรรคท้าย คือ
1) พนักงานเจ้าหน้าที3มีอาํ นาจทําการระงับการทําให้เผยแพร่ นนด้
ั วยตนเอง หรื อ
2) พนักงานเจ้าหน้าที3นาํ คําสั3งมาแสดงต่อผูใ้ ห้บริ การ web hosting ในประเทศไทยที3ดูแล server
ที3มีลูกค้าเป็ นเจ้าของเว็บพนันเช่าพืนที3อยู่ เพื3อให้ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISP) หรื อผูใ้ ห้บริ การ web
hosting ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปฏิ บตั ิตามคําสั3งศาลคือ ปิ ดเว็บไซต์หรื อปิ ด URL ดังกล่าว หากผู ้
ให้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามก็จะได้รับโทษทางอาญาตาม มาตรา 27 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือ ได้รับปรับ
ไม่เกิ น 200,000 บาท และปรับเป็ นรายวันอีกไม่เกิ นวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิ บตั ิตามคําสั3งศาล
อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ินนั ผูใ้ ห้บริ การ web hosting หรื อผูด้ ูแลเว็บไซต์ในฐานะ webmaster
มักจะไม่ทราบว่า ลู ก ค้า ที3 ขอเช่ าพืนที3 เว็บไซต์กระทํา ความผิดตามกฎหมายใดบ้า ง หรื อมี การโพสต์
โฆษณาพนันผิดกฎหมาย เช่น พนันฟุตบอลในเว็บบอร์ ด (web board) ของตนเอง ดังนัน เมื3อผูบ้ ริ การ
web hosting ได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที3 เจ้าหน้าที3 ที3เกี3 ยวข้องว่า มีเว็บพนันที3เข้าข่ายการ
กระทําผิดตามกฎหมายตาม มาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ผูใ้ ห้บริ การก็มีดุลพินิจที3จะให้ความ
ร่ วมมือกับเจ้าหน้าที3 โดยพิจารณาปิ ดเว็บไซต์หรื อปิ ด URL นัน ๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอให้มีคาํ สั3งศาล
สําหรับกรณี ที3เจ้าของเว็บพนันเช่ าพืนที3กบั ผูใ้ ห้บริ การ web hosting ในต่างประเทศ ในกรณี นี
พนัก งานเจ้า หน้ า ที3 ต ามพ.ร.บ.การพนัน สามารถพิ จ ารณาใช้ อ ํา นาจตาม พ.ร.บ.คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้
เช่นเดียวกัน โดยขอให้ศาลมีคาํ สั3งให้บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)48 หรื อที3มกั เรี ยกโดยย่อ
ว่า “กสท” ดําเนิ นการปิ ดกันการส่ งผ่านข้อมูลจากเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยได้
เรี ย กเทคนิ ค ทางคอมพิ ว เตอร์ ว่า การบล็ อคเว็บ ไซต์พ นัน ผิด กฎหมายของผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ นเทอร์ เ น็ ต
เนื3องจากมีเว็บพนันผิดกฎหมายบางเว็บที3เช่าพืนที3ผใู ้ ห้บริ การ server ในต่างประเทศ
48

บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีหน้าที3ดูแล International Internet Gateway (IIG) หรื อ
ช่องสัญญาณการเชื3อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Internet Gateway (IIG) เพื3อ
เผยแพร่ เว็บไซต์ที3มี server ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้
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ข่าวการปิ ดเว็บพนันออนไลน์ของกระทรวง ICT
ในช่วงที3มีการเปลี3ยนตัวรัฐมนตรี ICT คนใหม่ เป็ นนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ICT นัน นายจุติได้กล่าวถึ งนโยบายควบคุ มดูแลเว็บไซต์การพนันออนไลน์ทงในและนอกประเทศ
ั
ในช่ วงเทศกาลแข่งจันฟุตบอลโลกที3เริ3 มขึนในวันนี กระทรวงไอซี ทีถือเป็ นหน่ วยงานหลักที3ดูแลด้าน
เทคโนโลยี ร่ วมกับกองบัญชาการสอบสวนกลางสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงศึกษา ในการเฝ้ าระวัง สอดส่ อง รวมทังแจ้งเบาะแสพฤติกรรมเสี3 ยง พร้อมให้เครื อข่ายสังคอม
ออนไลน์มีส่วนในการเฝ้ าระวัง จากการพนันออนไลน์ ทีระบาดหนักในทุกๆประเทศ เบือ0 งต้ น 2 วันที
ผ่ านมาปิ ดเว็บไซต์ พนันไปแล้ ว 246 เว็บไซต์ (นักวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า การปิ ดเว็บไซต์ดงั กล่าว เป็ นผลจาก
การขอให้ศาลออกหมายสั3งปิ ดเว็บตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 20) และมีการให้ขอ้ มูลเพิ3มเติมว่า
จากสถิติในปี 2553 ที3ผา่ นมากระทรวงไอซี ทีปิดเว็บไซต์ที3ไม่เหมาะสมทังหมด 27,088 เว็บไซต์ เป็ น
เว็บไซต์หมื3นสถาบัน 25,299 เว็บไซต์ เกี3ยวกับการพนันออนไลน์ 268 เว็บไซต์ และเว็บไซต์ลามก 1,521
เว็บไซต์49
ตัวอย่างกรณี อื3น ๆ ที3ศาลเคยมี คาํ สั3งตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งอาศัยฐาน
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือ กรณี การสั3งให้ปิดเว็บไซต์ขายยาทําแท้ง ซึ3 งถื อเป็ นความผิดเรื3 อง
โฆษณาและจํา หน่ า ยยาโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อจํา หน่ า ยยาปลอม ยาที3 ไ ม่ มี ม าตรฐาน ตาม
พระราชบัญญัติ ย า พ.ศ. 2510 และหญิ ง ที3 ใ ช้ย ามี ค วามผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301
(ความผิดฐานทําให้ตนเองแท้งลูก หรื อยอมให้ผอู ้ ื3นทําให้ตนแท้งลูก มีโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรื อทังจําทังปรับ) โดยมีขอ้ มูลสถิติที3ศาลเคยมีคาํ สั3งปิ ดเว็บขายยาทําแท้งให้แก่วยั รุ่ น
เยาวชน คือ ปี พ.ศ. 2551 ศาลมีคาํ สั3ง 1 คดี โดยปิ ด URL จํานวน 37 URL และปี พ.ศ. 2552 ศาลมีคาํ สั3ง 3
คดี โดยปิ ด URL จํานวน 320 URL50 โดยเคยมีข่าวที3สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
ประสานงานกับกระทรวง ICT เพื3อปิ ดเว็บจําหน่ายยาทําแท้งหลายเว็บไซต์ ตังแต่ปี 2551-2553 จํานวน
327 เว็บไซต์ แต่สามารถจับกุมและดําเนิ นคดีได้เพียง 1ราย ฐานขายยาปลอม โดย นพ.พิพฒั น์ ยิ3งเสรี
เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่าการสื บสวนและสอบสวนหาผูจ้ าํ หน่ ายนันทําได้
ค่อนข้างยาก51

49

“2 วัน ไอซี ที ปิ ด 246 เว็บพนันบอล” (11 มิถุนายน 2553)
at http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9530000080879
50
สาวตรี สุ ขศรี , ศิริพล กุศลศิลป์ วุฒิ และอรพิณ ยิ3งยงพัฒนา, เล่มเดียวกัน.
51
“สธ.ประสานไอซี ที ปิ ดเว็บไซต์ผิดกม. ขายยาทําแท้งเด็ก” (ไทยโพสต์ วันที3 15 ตุลาคม 2553) และ
“อย.ชีภัยยาทําแท้ง ใช้แก้โรคกระเพาะ ตร.เล็งฟันเว็ปไซต์ ม.6 ยังนอนซมรพ.” (แนวหน้า วันที3 15 ตุลาคม
2553)
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บทสรุ ป
การพนันออนไลน์ในรู ปแบบ วิธีการต่าง ๆ รวมถึงการพนันทายผลฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ ล้วน
ถือเป็ นสิ3 งผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. การพนันทังสิ น อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.การพนันเป็ นกฎหมายที3ใช้บงั คับ
มาเป็ นเวลานานเกือบ 80 ปี แล้ว แต่ยงั มิได้ปรับปรุ งเนือหาสาระให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของการเล่น
พนัน ในปั จ จุ บ ัน ที3 มี ล ัก ษณะต่ า งไปจากเดิ ม มาก บทบัญ ญัติ ใ น พ.ร.บ.การพนัน หลายเรื3 อ ง จึ ง ไม่
สอดคล้องกับรู ปแบบการพนันในปั จจุบนั จนอาจทําให้มีปัญหาการปรับใช้ การตีความบทบัญญัติบาง
เรื3 อง ดังนัน จึงควรมีการเสนอแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายการพนันในหลายประเด็น ซึ3 งจะวิเคราะห์และ
อธิ บายรายละเอียดในบทที3 4
สิ3 งที3สามารถดําเนิ นการในเบืองต้นคือ การสร้ างเข้าใจถึ งเนื อหาสาระที3ถูกต้องของ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี3ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้แก่เจ้าหน้าที3ผบู ้ งั คับใช้กฎหมาย เพื3อที3จะใช้
เป็ นเครื3 องมือหนึ3 งในการแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื3อช่วยป้ องปรามการ
กระทําพนันผิดกฎหมาย และป้ องกันผลกระทบที3 จะเกิ ดกับเด็กและเยาวชน ที3มีความนิ ยมในการเล่ น
พนันบอลออนไลน์ เป็ นอย่า งมาก ทังนี หน่ วยงานที3 รับ ผิดชอบตามกฎหมายฉบับ นี คื อ เจ้า หน้า ที3
กระทรวง ICT จะต้องมี ความเข้าใจที3 ถูกต้อง และศึกษาแนวทางการปรับบทกฎหมายของศาลที3 เคย
ตัดสิ นใจคดีที3เกี3ยวกับการพนันออนไลน์ และจะต้องเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที3ตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที3ตาํ รวจที3เป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนันด้วย เพื3อให้สามารถ
ทํางานร่ วมกับภาคประชาสังคมและประชาชนอย่างได้ผล ซึ3 งจะมีส่วนช่วยลดปั ญหาอาชญากรรม สังคม
เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อครอบครัวที3เกี3ยวเนื3องกับการพนันเหล่านี
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บทที 3
กรณีศึกษานโยบายและกฎหมายในต่ างประเทศ
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.1 ข้ อมูลเบือ( งต้ นเกียวกับระบบกฎหมายและระบบการปกครอง
ข้อมูลในเดื อนธันวาคม 2010 ระบุว่าประเทศสหรัฐอเมริ กามี ประชากรราว 312 ล้านคน เป็ น
ประเทศซึ* งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื/อชาติและวัฒนธรรม อันเป็ นผลมาจากการอพยพจากคนจาก
ประเทศต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 72.4 เป็ นคนผิวขาว รองลงมาคือคนอเมริ กนั เชื/ อสายแอฟริ กนั ร้อยละ
12.61 และมีคนเชื/ อสายเอเชี ยราวร้อย 4.8 ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที*มีการปกครองในระบบ
ประชาธิ ปไตยแบบแบบสหพันธรั ฐ (federation) ประกอบด้วย 50 มลรัฐ มีประธานาธิ บดี เป็ นประมุ ข
และหัวหน้ารัฐบาล (Chief of Executive) ประเทศสหรัฐใช้ระบบกฎหมายของอังกฤษได้แก่ หลักคอม
มอนลอว์ (Common Law) ที*พฒั นามาจากแนวคําตัดสิ นของศาลที*เป็ นบรรทัดฐานรวมถึงจารี ตประเพณี
ที*เกี*ยวข้อง และมีกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ บัญญัติเรื* องการจํากัดอํานาจ
บางอย่างของมลรั ฐ และมอบให้รัฐบาลกลางมี อาํ นาจดําเนิ นการแทน ในขณะเดี ยวกันก็มอบอํานาจ
บางอย่างแก่มลรัฐโดยลําพัง แต่การปกครองในระบบสหพันธรัฐก็กาํ หนดให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลมล
รัฐประสานงานอย่างมีเอกภาพ
3.1.2 ความเป็ นมาและสถานการณ์ การพนันออนไลน์ ในสหรัฐอเมริกา
ประวัติความเป็ นมาของการพนันในสหรัฐ
ประวัติศ าสตร์ เรื* อ งการพนันในสหรั ฐอเมริ ก ามี ค วามเป็ นมายาวนานย้อ นหลัง ไปเป็ นเวลา
ยาวนาน ตั/งแต่ก่อนยุคล่าอาณานิ คมที*ประเทศในยุโรปเดินทางมาดินแดนอเมริ กาเหนื อ เคยมีนกั สํารวจ
ชาวยุโรปชื* อ Roger Williams ที*ศึกษาพบว่า ชนพื/นเมืองอเมริ กนั (Native Americans) หนึ* งที*เรี ยกว่า the
Narragansett Indians (บรรพบุรุษของชนเผ่าอะบอริ จิน) ในมลรัฐโรด ไอแลนด์ (Rhode Island) ได้
พัฒนาวิธีการเล่นเกมและภาษาที*ใช้อธิ บายการเล่นพนัน ซึ* งเชื*อมโยงกับความเชื*อในพระเจ้าของตนเองที*
จะกําหนดโชคชะตาและโอกาสของผูเ้ ล่น
สําหรับประวัติความเป็ นมาในยุคอาณานิ คมที*องั กฤษเริ* มเข้ามามีอิทธิ พลในช่ วงต้นศตวรรษที*
17 นั/น ได้เริ* ม มี ก ารนํา เงิ นรายได้จากการออกล็อตเตอรี* (lottery) โดยเริ* ม การออกล็ อตเตอรี* ให้แก่
1

2010 Census Data (US) at http://2010.census.gov/2010census/data/
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ประชาชนทัว* ไปของอังกฤษในช่ วงกลางศตวรรษที* 16 และได้รับนิ ยมอย่างมากในศตวรรษที* 17 – 18
คือ รัฐบาลอังกฤษในขณะนั/นถือว่าล็อตเตอรี* เป็ นการจัดเก็บภาษีโดยสมัครใจอย่างหนึ*งที*ได้ผล
สถานการณ์ การพนันออนไลน์ ในสหรัฐ
ในรายงานวิ จ ัย นี/ จะกล่ า วถึ ง เฉพาะความเป็ นมาของการพนัน ออนไลน์ ห รื อ การพนัน ทาง
อินเทอร์ เน็ต2 (internet gambling) ได้เริ* มเป็ นที*รู้จกั และได้รับความนิ ยมจากคนอเมริ กนั ในช่วงที*เริ* มมี
การใช้อินเทอร์ เ น็ ตในราวปี 1995 เป็ นต้น มา เริ* ม มี ก ารจัด ทํา เว็บ ไซต์พ นันในอิ น เทอร์ เน็ ต ทัว* โลก
ประมาณ 50 เว็บไซต์ โดยเริ* มมีคาสิ โนออนไลน์เป็ นครั/งแรกในช่ วงนั/น นําเสนอเกมพนันออนไลน์ 18
ชนิ ด ในช่วง 10 ปี ถัดมาคือ ปี 2005 ประมาณการณ์วา่ มีจาํ นวนนักพนันทางอินเทอร์ เน็ตทัว* โลกราว 30
ล้านคนคาดว่ามีมูลค่าเงินพนันในช่วงปี 2006 ราว 10.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ3 ส่ วนข้อมูลการประเมิน
จํานวนคนอเมริ กนั ที*เล่นพนันออนไลน์ในปี 2007 มีราว 15 ถึง 20 ล้านคน และหากมีการอนุ ญาตให้มี
การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในสหรัฐ จะทําให้รัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ สามารถจัดเก็บรายได้มากถึง 11.9
พันล้านเหรี ยญในปี 2005 และน่ าจะเพิ*มขึ/ นเป็ น 2 เท่าในปี 20104 ในปั จจุบนั คาดว่าคนอเมริ กนั เป็ น
จํา นวนมากที* นิ ย มเล่ น พนันออนไลน์ ที* มี เ ว็บ ไซต์ใ นต่ า งประเทศที* มี ก ฎหมายอนุ ญ าตให้เ ล่ น พนัน
ออนไลน์ได้
3.1.3 นโยบายและองค์ กรกํากับดูแลการพนัน
นโยบายควบคุมการพนัน
การกําหนดนโยบายควบคุ มธุ รกิจหรื อกิจกรรมการพนันต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริ กา รัฐบาลกลาง
จะมอบอํานาจให้รัฐบาลมลรั ฐหรื อรั ฐบาลท้องถิ* นในการควบคุ มธุ รกิ จการพนัน ซึ* งมักจะจัดตั/งเป็ น
คณะกรรมการควบคุ มการพนันหรื อธุ รกิ จเกมพนันเป็ นการเฉพาะ ในสหรัฐจึงไม่มีองค์กรกํากับดูแล
ธุ รกิจการพนันระดับชาติ การควบคุมการพนันจึงต้องอาศัยกลไกในระดับมลรัฐเป็ นสําคัญที*จะกําหนด

ผูส้ นใจรายละเอียดของวิวฒั นาการของนโยบายและกฎหมายควบคุมการพนันของสหรัฐ กรุ ณาดู ไพศาล ลิ/ม
สถิตย์, (ร่ าง) รายงานผลการศึกษา โครงการ “การศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทาง
สังคมในต่างประเทศ” สนับสนุนโดย โครงการ การจัดการความรู ้เพื*อขับเคลื*อนสังคมปลอดพนัน มูลนิ ธิสด
ศรี -สฤษดิrวงศ์ (ธันวาคม 2554)
3
“Brief History of Internet Gambling” (University of North Carolina at Chapel Hill) at
http://www.unc.edu/courses/2006spring/law/357c/001/projects/dsmatthe/background.html
4
Henry Hensley, “Has Internet Gambling Folded for Good?” (Georgetown Public Policy Review, OCT 23,
2006).
2
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นโยบาย กฎหมาย โครงสร้ า งการจัดการธุ รกิ จพนันในสหรั ฐจึ ง มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับกรณี ศึ ก ษา
ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลียที*มีระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ
การดําเนินนโยบายการพนันของมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐ ก็มีนโยบายที*แตกต่างกัน ปั จจัยที*ทาํ ให้
นโยบายเหล่านี/แตกต่างกันในสาระสําคัญ แต่ก็มีบางกรณี ที*รัฐบาลกลางจะเข้ามาแทรกแซงทางนโยบาย
และกฎหมาย เพื*อควบคุม กํากับดูแลกิจกรรมการพนันบางประเภทที*อาจมีผลกระทบต่อรายได้จากภาษี
การพนันของรั ฐ บาลกลาง ผลประกอบการของอุ ตสาหกรรมการพนัน ผลกระทบทางสั ง คมและ
ประชาชนทั*ว ไป ดัง ตัว อย่า งกรณี นโยบายและกฎหมายควบคุ ม การพนันออนไลน์ ห รื อ พนัน ทาง
อินเทอร์ เน็ตของรัฐบาลกลาง ซึ* งจะกล่าวถึงความเป็ นมา และพัฒนาการของนโยบายสาธารณะในเรื* องนี/
ต่อไป
3.1.4 กฎหมายการพนันในสหรัฐ
กฎหมายควบคุมการพนัน
กฎหมายควบคุมการพนันสหรัฐอเมริ กาเกี*ยวกับการประกอบธุ รกิจพนัน แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
คือ กฎหมายสหพันธรัฐ (Federal law) และกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ (State law) แต่ประเทศสหรัฐไม่มี
กฎหมายลายลักษณ์ อกั ษรที*บญั ญัติเรื* องการควบคุ มหรื อกํากับดูแลการพนันทุกประเภทเป็ นการทัว* ไป
ฉะนั/นจากการศึกษาพัฒนาการของธุ รกิจพนันในสหรัฐอเมริ กาพบว่า การกําหนดนโยบายและกฎหมาย
เรื* องการพนัน ถือเป็ นอํานาจ ความรับผิดชอบของมลรัฐต่าง ๆ ที*จะตรากฎหมายเฉพาะขึ/น ยกเว้นกรณี ที*
รัฐบาลกลางเห็ นว่าอาจมี ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ก็จะเข้ามากําหนดทิศทางหรื อควบคุ มธุ รกิ จ
พนัน จึงมีการบัญญัติกฎหมายสหพันธรัฐหรื อกฎหมายรัฐบาลกลางที*เกี* ยวกับการพนันในบางเรื* องขึ/น
จากการศึกษาพบว่ามีกฎหมายสหพันธรัฐในเรื* องการพนันออนไลน์ และการพนันทายผลการแข่งขัน
กีฬา
ก) วิเคราะห์ ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย
ก.1) การพนันออนไลน์ หรือพนันทางอินเทอร์ เน็ต
นโยบายและกฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ในสหรัฐมีพฒั นาการที*น่าสนใจสรุ ป
ได้ดงั นี/ การพนันในรู ปแบบดั/งเดิ มที*ตอ้ งอาศัยสถานที*เล่นพนัน จะอยู่ภายใต้การควบคุ ม กํากับดูแล
5

5

Nelson, Michael, “the Politics of Sovereignty and Public Policy toward Gambling”, in Alan Wolfe and Erik
C. Owens (editors), Gambling : Mapping the American Moral Landscape (Waco, Texas: Baylor University
Press, 2009), pp.64-67. และ McGowan, Richard A, “Internet Gambling: Gambling’s Jackpot or Demise?” in
The Gambling Debate (U.S.: Greenwood Press, 2008), pp.36-45.
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ของรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐ เช่น ล็อตเตอรี* , ธุ รกิจคาสิ โน, เครื* องเล่นเกมพนันต่าง ๆ และมีรัฐบาล
ท้องถิ*น รัฐบาลของชนเผ่า (tribal government) มีส่วนควบคุมกํากับด้วย ในกรณี ของการพนันออนไลน์
หรื อ พนันทางอิ น เทอร์ เน็ ตนั/น รั ฐ บาลสหพันธรั ฐ หรื อรั ฐบาลกลางจะเข้า มี บ ทบาทในการกํา หนด
นโยบายในเรื* องนี/
กระแสต่อต้านการพนันออนไลน์ในสหรัฐเริ* มจากมลรัฐวงชิงตันและบางมลรัฐ โดยให้
เหตุ ผลว่า การพนันทางอิ นเทอร์ เน็ ตจะมี ส่วนทําให้เป็ นข้อกังวลในประเด็ นศี ลธรรม โดยได้รับการ
สนับสนุ นจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมการพนันของสหรั ฐ เป็ นผลทําให้หลายมลรั ฐออก
กฎหมายเฉพาะเพื* อห้ า มการพนัน ออนไลน์ ทุ ก ประเภท แต่ ก็ มี บ างมลรั ฐที* มิ ไ ด้เสนอกฎหมายใหม่
เนื* องจากอัยการและศาลมีความเห็นว่า กฎหมายที*มีอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถห้ามพนันออนไลน์ได้อยูแ่ ล้ว
อย่างไรก็ดี นักวิชาการชื* อ Anthony Cabot และ Kevin Doty ให้ความเห็นว่า สาเหตุที*รัฐบาลกลางสหรัฐ
ออกนโยบายและกฎหมายห้ามการพนันออนไลน์ เพราะรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ ไม่มีศกั ยภาพเพียงพอที*จะ
จัดการการพนันออนไลน์ได้ และอาจมีประเด็นปั ญหาทางกฎหมายบางประการ
ในระยะแรกที* มี ก ารห้า มการทํา ธุ รกิ จพนัน ออนไลน์ ใ นสหรั ฐ รั ฐบาลกลางได้ใ ช้
กฎหมายชื* อว่า the Interstate Wire Act of 19616 (U.S. Code, Title 18, Chapter 50 (§ 1081 – 1084))
หรื อที*มกั เรี ยกว่า the Wire Act (1961) เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี/คือ ช่วยให้มลรัฐต่าง ๆ สามารถ
บังคับใช้ก ฎหมายควบคุ ม การพันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี บทลงโทษทางอาญาในกรณี ที*บุ คคลใด
ประกอบธุ รกิจรับพนันทายผล การเสี* ยงโชคที*ใช้อุปกรณ์สื*อสารที*เข้าลักษณะของ wire communication
การดําเนิ นคดี ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จพนันออนไลน์ทุกประเภท จะใช้กฎหมาย Wire Act เป็ นฐานในการ
ฟ้ องร้ องผูก้ ระทําความผิดตามกฎหมาย ด้วยการอาศัยการเทียบเคียงของการรับพนันผิดกฎหมายทาง
โทรศัพท์ (telephone wagering) กับ การพนันออนไลน์ 7 ที* ถู กใช้เป็ นเครื* องมื อในการทําธุ รกิ จพนัน
ระหว่างมลรัฐ หรื อธุ รกิจพนันในต่างประเทศ กฎหมาย Wire Act ห้ามผูป้ ระกอบธุ รกิจพนันรับโอนเงิน
จากหรื อโอนเงินรวมถึงเครดิตที*เกี*ยวกับการพนัน รวมถึงกรณี การเป็ นตัวกลางให้ขอ้ มูลในการรับพนัน
6

เมื*อปี ค.ศ. 1961 สภาคองเกรสของสหรัฐได้ตรากฎหมายชื*อ Interstate Wire Act of 1961 ซึ* งเป็ นกฎหมาย
ฉบับหนึ*งในหลายฉบับที*ออกเพื*อป้ องกันปั ญหาองค์กรอาชญากรรม (organized crime) ในสหรัฐ ด้วยการใช้
มาตรการหลายอย่าง โดยเฉพาะมาตรการทางการเงิน การตรวจสอบ ยึดทรัพย์สินที*ได้มาจากการประกอบ
อาชญากรรม อาทิเช่น การเรี ยกเงินค่าคุม้ ครอง การทําธุรกิจพนันผิดกฎหมาย เนื*องจากในช่วงทศวรรษที* 1950
องค์กรอาชญากรรมมักจะนําเงินที*ได้จากการกระทําความผิดมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจพนันผิดและธุรกิจพนัน
ถูกกฎหมาย เพื*อฟอกให้เป็ นเงินถูกกฎหมาย กฎหมายฉบับอื*น ๆ เช่น the Travel Act, the Interstate
Transportation of Wagering Paraphernalia Act, the Illegal Gambling Business Act
7
INTERNET GAMBLING: An Overview of the Issues (U.S. General Accounting Office, December 2002),
p.12.
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ระหว่างมลรัฐหรื อการพนันระหว่างประเทศ ผูก้ ระทําผิดตามกฎหมายนี/ มีโทษจําคุ กไม่เกิ น 2 ปี หรื อ
ปรับไม่เกินอัตราที*กฎหมายกําหนด หรื อทั/งจําทั/งปรับ แนวทางปฏิบตั ิในปั จจุบนั ของรัฐบาลกลางสหรัฐ
คือ กระทรวงยุติธรรมคือ การถือว่าการพนันทางอินเทอร์ น็ตเป็ นการพนันผิดกฎหมาย
ตัว อย่า งการใช้ก ฎหมาย Wire Act ในกรณี พ นัน ออนไลน์ เช่ น ในสมัย อดี ต
ประธานาธิ บดีคลินตัน (Clinton) และบุช (George W. Bush) กระทรวงยุติธรรมในขณะนั/นได้เคยสั*งให้
ดําเนิ นคดี กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จพนันทางอินเทอร์ เน็ตที*มีเครื อในต่างประเทศ หากผูก้ ระทําความผิดเดิ น
ทางเข้ามาในสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ศาลในบางพื/นที*คือ U.S. Fifth Circuit Court of Appeals8 กลับตีความ
กฎหมาย the Wire Act แตกต่างไปจากแนวทางการใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลาง
กล่าวคือ ศาลดังกล่าวมีความเห็นว่า the Wire Act ไม่สามารถใช้บงั คับกับกรณี การพนันออนไลน์ได้ แต่
ใช้ได้เฉพาะการพนันทัว* ไป อาทิเช่น การพนันทายผลกีฬา แต่ศาลสู งสุ ดของสหรัฐ (the Supreme Court)
ยังมิได้ตีความหรื อออกคําพิพากษาในเรื* องนี/แต่อย่างใด
สิ* งที*น่าสนใจอีกประการคือ ตามกฎหมายสหรัฐ มีแนวปฏิบตั ิที*เป็ นธรรมเนี ยมที*ยึดถือ
กันมากว่า 100 ปี คื อ เมื*อพบว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายการพนัน กระทรวงยุติธรรมสหรั ฐ
(Department of Justice) จะมีแนวปฏิบตั ิให้เจ้าหน้าที*ดาํ เนิ นคดีกบั ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้ามือพนันผิด
กฎหมาย แต่จะไม่ดาํ เนิ นการฟ้ องร้ องดําเนิ นคดีกบั ผูเ้ ล่นพนัน (individual gamblers) ยุทธศาสตร์ หรื อ
แนวทางแก้ไขปั ญหาการพนันผิดกฎหมายนี/ ยังใช้กบั กรณี พนันออนไลน์ที*มีสํานักงานในประเทศที*
อนุญาตให้เล่นพนันออนไลน์ดว้ ย
สิ* งที*รัฐบาลสหรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็ นเครื* องมือในการป้ องกันและปราบปราม
การพนั น ออนไลน์ ผิ ด กฎหมายคื อ การตรวจสอบเส้ น ทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ พนั น ผิ ด กฎหมาย
ตัวอย่างเช่ น ในช่ วงปี 2002 อัยการสู งสุ ดของมลรัฐนิ วยอร์ คชื* อ นาย Eliot Spitzer ร่ วมกับกระทรวง
ยุติธรรม ประสบความสําเร็ จในการกดดันให้บริ ษทั บัตรเครดิ ตซิ ต/ ีแบงค์ (Citibank) ห้ามให้บริ การแก่
ลูกค้าบัตรเครดิตที*ตอ้ งการใช้บตั รในการเล่นพนันออนไลน์ ซึ* งห้ามบริ ษทั ซิ ต/ ีแบงค์ไม่ให้ความร่ วมมือ
กับทางการ ก็จะถูกดําเนิ นคดี ดว้ ยในความผิดฐานเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นแก่ผูก้ ระทําผิดตามกฎหมาย
นิ วยอร์ ค ทําให้บริ ษทั แห่ งนี/ ห้ามลู กค้า ในสหรั ฐใช้บตั รในการเล่ นพนันออนไลน์ และจะใช้เงิ นกว่า
400,000 เหรี ยญสหรัฐในการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่ลูกค้าที*ติดพนัน ในปั จจุบนั บริ ษทั บัตรเครดิ ต
ทั/งหลายของสหรัฐ จึงไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้บตั รเครดิตในการเล่นพนันออนไลน์
ต่อมาอัยการสู งสุ ดของมลรัฐนิวยอร์ คได้แถลงว่า เรื* องความร่ วมมือกับธนาคาร 10 แห่ ง
ที*ทาํ ข้อตกลงกับสํานักงานอัยการสู งสุ ด ถือเป็ นจุดเปลี*ยนสําคัญของธุ รกิจบัตรเครดิต กล่าวคือ ธนาคาร
8

U.S. Fifth Circuit Court of Appeals เป็ นศาลสูงที*อนุญาตให้ค่คู วามสามารถอุทธรณ์คดีที*ศาลชั/นต้นเคยตัดสิ น
คดีมาแล้ว ศาลนี/ที*มีเขตอํานาจในพื/นที*มลรัฐ Louisiana Texas และ Mississippi
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สามารถระงับการทําธุ รกรรมผ่านบัตรเครดิ ตของลูกค้า เมื*อธนาคารตรวจพบว่ามีการใช้บตั รเครดิตใน
การเล่นพนันออนไลน์ โดยธนาคารทั/งสิ บแห่ งนี/ เป็ นธนาคารที*มีกลุ่มลูกค้าที*มีบตั รเครดิตกลุ่มใหญ่ที*สุด
ในมลรัฐนิ วยอร์ ค จึ งถื อเป็ นความสําเร็ จที*สําคัญในการป้ องกันการพนันออนไลน์กรณี หนึ* ง โดยนาย
Eliot Spitzer อัยการสู งสุ ดเห็ นว่า การยุติการทําธุ รกรรมการพนัน จะเป็ นสิ* งที*ช่วยนักเล่ นพนันและ
สมาชิกครอบครัวของเขาเอง ที*จะไม่ตอ้ งสู ญเสี ยเงินทอง ทรัพย์สินจากการเล่นพนัน ในทางเทคนิ คนั/น
การระงับ (block) การทําธุ รกรรมในการเล่นพนันผ่านบัตรเครดิต สามารถทําได้โดยธนาคารผูอ้ อกบัตร
(issuing banks) จะดําเนิ นการระงับรหัส (codes) ที*ใช้การทําธุ รกรรมเกี*ยวกับการพนัน ทําให้ธนาคารผู ้
ออกบัตรสามารถหลีกเลี*ยงการอนุมตั ิสินเชื*อหรื อเครดิตให้แก่ลูกค้าที*ตอ้ งการเล่นพนันออนไลน์9
เมื*อบริ ษทั บัตรเครดิตหลายแห่งปฏิเสธการให้ใช้บตั รเครดิตในการเล่นพนันแล้ว ผูเ้ ล่น
พนันส่ วนหนึ* งได้หนั ไปใช้บริ การชําระเงินออนไลน์ เช่น Paypal แทน ทําให้นาย Eliot Spitzer อัยการ
สู งสุ ดมลรัฐนิ วยอร์ คได้แจ้งเรื* องที*จะดําเนิ นคดี กบั Paypal เหมือนกับกรณี บริ ษทั ซิ ต/ ีแบงค์ ทางด้าน
Paypal ได้อา้ งว่า มี นโยบายห้า มจ่า ยเงิ นอยู่แล้ว ภายหลัง จากการหารื อระหว่างอัยการสู ง สุ ดมลรั ฐ
นิ วยอร์ คกับตัวแทนบริ ษทั Paypal ได้ขอ้ ตกลงร่ วมกันว่า Paypal จะระงับธุ รกรรมที*เกี*ยวข้องกับการ
จ่ายเงิ นการพนันของลูกค้าที*มีที*อยู่ในนิ วยอร์ ค และยังดําเนิ นการระงับธุ รกรรมการโอนเงิ นที*เกี* ยวข้อง
กับบัตรเครดิ ตในระบบ the MasterCard ที* ใช้กบั การพนันออนไลน์ บริ ษทั Paypal ยัง ต้องจ่ ายเงิ น
จํานวน 200,000 เหรี ยญสหรัฐ10ให้แก่ the New York State Department of Law ผ่านอัยการสู งสุ ดภายใน
เวลา 10 วันทําการ นับแต่วนั ที*ได้รับคําสั*ง ASSURANCE OF DISCONTINUANCE11
ในปั จจุบนั มีธุรกิ จด้านธุ รกรรมทางการเงิ นในด้านการพนันออนไลน์ที*ยงั มิได้ปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายสหรัฐ เช่น Neteller, EcoCard, Firepay, Instacash และ Moneybookers โดยยังคงอนุ ญาต
ให้คนอเมริ กนั สามารถเปิ ดบัญชี เพื*อเล่ นพนันออนไลน์ได้12 จึ งยังทําให้คนอเมริ กนั สามารถเล่นพนัน
ออนไลน์ผา่ นบริ ษทั ตัวกลางเหล่านี/
รัฐบาลสหรัฐยังกดดันให้ห้ามการโฆษณาการพนันออนไลน์ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที*คน
อเมริ กนั นิ ยมใช้งาน เช่น กรณี เว็บ the Sporting News ทําผิดกฎหมาย ต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็ นเงิน 4.2

9

“TEN BANKS END ONLINE GAMBLING WITH CREDIT CARDS” (2003) at
http://www.ag.ny.gov/media_center/2003/feb/feb11b_03.html
10
เงินจํานวนนี/เรี ยกว่า disgorgement of profits คือเป็ นเงินที* Paypal ถูกบังคับให้ตอ้ งจ่ายตามกฎหมายมลรัฐ
นิวยอร์ค เพื*อเป็ นค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการสื บสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที* โดยคํานวณจากผลกําไรของ
Paypal จากการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันออนไลน์ผา่ น Paypal
11
NEW YORK STATE ATTORNEY GENERAL at http://www.ag.ny.gov/
12
เช่น เว็บไซต์พนันแห่งหนึ*งชื*อ BestCasino.net (www.bestcasino.net/about-online-gambling.htm)
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ล้านเหรี ยญ และยังมีการใช้เงิ นอีก 3 ล้านเหรี ยญ ในการประชาสัมพันธ์ให้คนทัว* ไปทราบว่า การพนัน
ออนไลน์เป็ นสิ* งผิดกฎหมายสหรัฐ
การริ เริ* มออกกฎหมายเฉพาะเพื*อห้ามการพนันออนไลน์ในสหรัฐย้อนหลังไปถึงราวปี
ค.ศ. 1997 สมาชิ กรั ฐสภาสหรั ฐเคยพยายามเสนอร่ างกฎหมายที* ห้ามการเล่ นพนันออนไลน์เป็ นการ
เฉพาะชื* อว่า Internet Gambling Prohibition Act (Bill) ซึ* งเสนอโดยวุฒิสมาชิ กพรรค Republican ชื* อ
นาย John Kyl โดยได้รับการสนับสนุ นจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐคือ American Gaming
Association (AGA) ซึ* งเป็ นตัวแทนของกลุ่มธุ รกิจคาสิ โนในสหรัฐ และองค์กรกีฬาต่าง ๆ เช่น National
Football League และ National College Athletic Association เนื* องจากองค์กรเหล่านี/ มีความกังวลถึง
ผลกระทบของการพนันออนไลน์ที*จะส่ งผลเสี ยต่อธุ รกิจการพนันในสหรัฐ ร่ างกฎหมายนี/ได้ผา่ นความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา 3 วาระ แต่ก็ไม่ผา่ นความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภา จึงไม่ผา่ นเป็ นกฎหมาย
กฎหมายปั จจุบนั ของรัฐบาลกลางที*ควบคุมธุ รกรรมทางการเงินที*เกี*ยวกับการพนันทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ พนัน ออนไลน์ คื อ กฎหมายชื* อ UNLAWFUL INTERNET GAMBLING
ENFORCEMENT ACT of 2006 (UIGEA) เป็ นกฎหมายที*บญั ญัติข/ ึนในปี ค.ศ. 2006 มีเนื/ อหาควบคุม
ธุ รกิจที*เกี*ยวข้องกับการรับชําระเงินที*เชื*อมโยงกับธุ รกิจพนันออนไลน์ผดิ กฎหมาย กฎหมายนี/ ให้อาํ นาจ
แก่ธนาคารกลาง (Federal Reserve Board) และกระทรวงการคลัง (Department of Treasury) สหรัฐ ใน
การออกกฎหมายลําดับรองที*เกี*ยวข้องด้วย เพื*อห้ามการทําธุ รกรรมทางการเงินในธุ รกิจพนันผิดกฎหมาย
สภาคองเกรสของสหรัฐได้ออกกฎหมายชื* อ Unlawful Internet Gambling Enforcement
Actมนเดื อนตุลาคม 2006 โดยให้เหตุผลความจําเป็ นในการออกกฎหมายฉบับนี/ สรุ ปความได้วา่ การ
พนันทางอินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่ (ในช่ วงปี 2006) จะมีการทําธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านบัตรเครดิ ต การ
โอนเงิ นเป็ นหลัก ซึ* งมี การจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบด้านลบจากการเล่ นพนันของ the National
Gambling Impact Study Commission เมื*อปี 1999 ที*เสนอให้มีการออกกฎหมายควบคุมการทําธุ รกรรม
ทางการเงินที*เกี* ยวข้องกับการเล่นพนันทางอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะปั ญหาการติดหนี/พนันที*บริ ษทั บัตร
เครดิ ตไม่สามารถติดตามหนี/ จากลูกค้าผูบ้ ตั รเครดิ ตได้ จึงมีความจําเป็ นที*จะต้องออกกฎหมายควบคุ ม
ในเรื* องเป็ นเป็ นการเฉพาะ เพราะกฎหมายการพนันที*ใช้บงั คับอยูไ่ ม่สามารถห้ามการเล่นพนันลักษณะนี/
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กฎหมาย UIGEA มีเนื/ อหาควบคุ มธุ รกิ จที*เกี* ยวข้องกับการรับชําระเงิ นที*เชื* อมโยงกับ
ธุ รกิจพนันออนไลน์ผดิ กฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ น สถาบันการเงิน ธุ รกิจบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริ การชําระเงินทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ (electronic payment หรื อ e-money) กฎหมายนี/ ให้อาํ นาจแก่ ธ นาคารกลางสหรั ฐ
(Federal Reserve Board) และกระทรวงการคลัง (Department of Treasury) สหรัฐ ในการออกกฎหมาย
ลําดับรองและแนวปฏิบตั ิที*เกี*ยวข้องด้วย เพื*อห้ามผูป้ ระกอบธุ รกิจในอุตสาหกรรมการพนัน ยอมรับการ
ชําระเงินหรื อการทําธุ รกรรมทางการเงินที*เกี*ยวข้องกับการพนันทางอินเทอร์ เน็ต ซึ* งถือเป็ นการกระทําที*
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ขัดต่อกฎหมายรัฐบาลกลางและกฎหมายมลรั ฐ นอกจากนี/ สถาบันการเงิ นหรื อธนาคารจะต้องออก
นโยบายหรื อกระบวนการที*จะตรวจสอบ ระงับการทําธุ รกรรมการเงิน เพื*อป้ องกันมิให้มีการทําธุ รกรรม
ที*ถูกควบคุ ม (restricted transactions) ตามกฎหมายนี/ สถาบันการเงิ นที*ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายนี/ จะมี
โทษทางแพ่ง13
ตัวอย่างเช่น มลรัฐเนวาด้า คณะกรรมการเกมมลรัฐเนวาด้า และคณะกรรมการควบคุม
เกมมลรัฐเนวาด้า ได้ออกประกาศเรื* อง การไม่อนุญาตให้ประกิจการเกมพนันทางอินเทอร์ เน็ต14 มีเนื/ อหา
คื อ การประกอบกิ จ การคาสิ โ นออนไลน์ , การทายผลกี ฬ าออนไลน์ หรื อ การพนัน ที* เ กี* ย วข้อ งกับ
อินเทอร์ เน็ ต เป็ นกิ จการที*ไม่ได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ และไม่มีการออกใบอนุ ญาตในการควบคุ ม
ดังนั/น การดําเนินการใด ๆ ที*ขดั ต่อประกาศของคณะกรรมการ ฯ ย่อมเป็ นสิ* งต้องห้ามตามกฎหมายและ
ถือว่ามิได้รับอนุญาตในทุกกรณี
ผูป้ ระกอบการคาสิ โนรายใหญ่แห่ งหนึ* งในลาสเวกัส เนวาด้า ชื* อ บริ ษทั MGM Mirage
ได้ดาํ เนิ นการสวนทางกับ กฎหมายของรั ฐบาลกลาง ด้วยการจัดทํา ธุ รกิ จพนันทางอิ นเทอร์ เ น็ ตชื* อ
playmgmmirage.com ในปี 2002 โดยจดทะเบียนขออนุญาตที* Isle of Man ซึ* งเป็ นเกาะเล็ก ๆ นอกชายฝั*ง
อังกฤษ (ไม่มีสถานะเป็ นประเทศ แต่อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองดูแลของอังกฤษ) โดยจ่ายเงินค่าธรรมเนี ยม
การขออนุ ญาตเปิ ดธุ รกิจพนันออนไลน์ราวปี ละ 125,000 เหรี ยญสหรัฐ ทําให้ MGM Mirage สามารถ
รั บพนันจากนักพนันที* มีถ*ิ นที* อยู่ในประเทศอื* น ๆ ที* มีกฎหมายอนุ ญาตให้เล่ นพนันออนไลน์ได้ เช่ น
ประเทศสหราชอาณาจักร ไอร์ แลนด์ แอฟริ กาใต้ อย่างไรก็ดี หลังจากที*เปิ ดเว็บไซต์เพียง 2-3 ปี บริ ษทั
คาสิ โนแห่ งนี/ ถูกแรงกดดันจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ส่ งผลให้มีการปิ ดเว็บไซต์ดงั กล่าว แม้ว่าการ
เปิ ดเว็บไซต์พยายามจะเลี*ยงกฎหมายสหรัฐก็ตาม
ผลกระทบของกฎหมาย UIGEA ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จเว็บพนันที*มีกลุ่มลูกค้าในสหรัฐ
คื อ เว็ บ เหล่ า นี/ ได้ปิ ดตัว ลงในช่ ว งปลายปี 2006 เช่ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พนัน ในยิ บ รอลต้า (Gibraltar) ที*
ดําเนิ นการเว็บพนัน PartyGaming และ PartyPoker ต้องถอนตัวออกจากตลาดพนันในสหรัฐที* มีมูลค่า
มากกกว่า ปี ละ 6 พันล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ บริ ษ ัท ที* ท าํ ธุ ร กิ จ เว็บ พนัน ถู ก กฎหมายในบางประเทศชื* อ
Sportingbet เช่ น บริ ษทั ในอังกฤษที* มีการซื/ อขายในตลาดหุ ้นลอนดอน ก็ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรั ฐ
ฟ้ องร้องจนต้องปิ ดเว็บไซต์ที*มีกลุ่มลูกค้าเป็ นคนอเมริ กนั และต้องขายกิจการของตน
ตัว อย่า งอื* น ๆ ในการดํา เนิ น คดี เ อาผิ ด ตามกฎหมาย UNLAWFUL INTERNET
GAMBLING ENFORCEMENT ACT ตามนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐ เช่ น เมื*อปี 2006 อัยการ
13

31 U.S.C. § 5365 (2006)
14
“NOTICE OF UNREGULATED AND UNAPPROVED INTERNET ACTIVITIES” at
http://gaming.nv.gov/internet_wagering.htm
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สหรัฐ มลรัฐ Missouriดําเนิ นคดี ต่อนักธุ รกิ จชาวอังกฤษชื* อ David Carruthers ที*เป็ นเจ้าของธุ รกิ จถูก
กฎหมายในประเทศสหราชอาณาจักรและมีบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์องั กฤษ แต่เป็ นเจ้าของเว็บพนัน
ออนไลน์ โดยมีลูกค้าส่ วนหนึ*งเป็ นชาวสหรัฐ และมีลูกค้าในประเทศอื*น ๆ ที*ถือว่าพนันออนไลน์เป็ นสิ* ง
ถูกกฎหมาย นักธุ รกิจคนนี/ถูกจับในสนามบินสหรัฐโดยหากมีความผิดตามกฎหมายนี/ จะมีโทษจําคุกถึง
20 ปี การถูกดําเนิ นคดีครั/งนี/ ส่งผลกระทบต่อชื* อเสี ยงและราคาหุ ้นของบริ ษทั ของเขา แต่ต่อมาผูต้ อ้ งหา
ถูกส่ งตัวกลับไปยังสหราชอาณาจักรในต้นปี 200715 จากการศึกษาข้อมูลการพนันออนไลน์ในเว็บต่าง
ๆ พบว่า ผูด้ ูแลเว็บพนันออนไลน์จะสามารถตรวจสอบ IP address ของผูท้ ี*จะสมัครเล่นพนันว่า ใช้
คอมพิ วเตอร์ จากประเทศสหรั ฐหรื อไม่ หากพบว่า เป็ นคอมพิวเตอร์ ข องผูส้ มัค รเชื* อมต่ อจากสหรั ฐ
เว็บไซต์ก็จะปฏิเสธไม่รับสมัครสมาชิกจากบุคคลดังกล่าว
ตัวอย่างอีกกรณี หนึ* ง16 คือเมื*อวันที* 15 มกราคม ค.ศ. 2007 อัยการสหรัฐประจํามลรัฐนิ วยอร์ ก
ประจําเขต Southern District ร่ วมกับ FBI ได้ดาํ เนิ นคดี กบั ผูใ้ ห้บริ การเงิ นทางอินเทอร์ เน็ตหรื อเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ (internet payment services company) รายใหญ่ที*จะทะเบียนในหมู่เกาะชื* อ the Isle of
Man โดยทางการสหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที*จบั กุมอดี ตผูบ้ ริ หารและผูก้ ่อตั/งบริ ษทั Neteller 2 คนคือ นาย
Stephen Lawrence และนาย John Lefebvre เมื*อเดินทางมาถึงนิ วยอร์ ก ประเทศสหรัฐ ในข้อหาที*กระทํา
ความผิดตามกฎหมาย UIGEA โดยมีกระทําความผิดในลักษณะของการช่ วยเหลื อหรื อสมคบกันให้มี
การรับโอนเงินผ่านทางอินเทอร์ เน็ต17 (conspiring to transfer funds with the intent to promote illegal
gambling) คิดเป็ นมูลค่าหลายพันล้านเหรี ยญสหรัฐจากบัญชี ธนาคารของลูกค้าในสหรัฐตั/งแต่ในช่ วง
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2000 ไปยังบัญชี ของบริ ษทั Neteller เพื*อนําใช้ในการเล่นพนันทางอินเทอร์ เน็ตผิด
กฎหมายหรื อถูกกฎหมายกับบริ ษทั พนันในต่างประเทศ หากผลการพิจารณาของศาลสหรัฐตัดสิ นว่ามี
ความผิดจริ ง ผูต้ อ้ งหาทั/งสองอาจได้รับโทษจําคุกสู งสุ ดถึง 20 ปี เพราะเป็ นความผิดต่างกรรมกัน18 (เป็ น
กรณี กระทําความผิดหลายครั/ง) ทั/งนี/ ผูต้ อ้ งหาได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 5 ล้านเหรี ยญ อนึ* ง มีการ
ประมาณการณ์วา่ บริ ษทั Neteller ได้ให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-wallet) ในธุ รกิจพนันออนไลน์ที*มี
มูลค่าวงเงิ นสู งถึ ง 7.3 พันล้านเหรี ยญในปี 2005 หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนมากถึ งร้ อยละ 80 ถึ ง 95 ของการ
โอนเงินทั/งหมดของบริ ษทั นี/
15

McGowan, Richard A, “Internet Gambling: Gambling’s Jackpot or Demise” article in The Gambling
Debate, op. cit., pp.42-45.
16
Catherine Holahan, “Neteller Arrests Bode Ill for Online Gambling” (January 17, 2007) at
http://www.businessweek.com/technology/content/jan2007/tc20070117_231006.htm
17
Rainey, Brandon P., “THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT OF 2006:
LEGISLATIVE PROBLEMS AND SOLUTIONS (35 Journal of Legislation, 149, 2009), p.152.
18
โทษทางอาญาของผูก้ ระทําผิดตามกฎหมาย UIGEA ในกรณี การรับโอนเงินที*ได้จากการพนันทาง
อินเทอร์เน็ตคือ อาจได้รับโทษปรับหรื อโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อทั/งจําทั/งปรับ
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ก.2) การพนันทายผลฟุตบอล
กรณี ก ารพนั น ทายผลการแข่ ง ขัน กี ฬ าในสหรั ฐ นั/น มี ก ฎหมายที* เ กี* ย วข้อ งชื* อ ว่ า
Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) (28 U.S.C. 3701) ปี 1992 และมีผลใช้
บัง คั บ ตั/ง แต่ ว ัน ที* 1 มกราคม 1993 กฎหมายฉบั บ นี/ เป็ นผลจากการเสนอร่ างกฎหมายของ
คณะอนุ กรรมการคณะหนึ* งด้านกิ จการยุติธรรมของวุฒิสภา (the Senate Judiciary Committee) ที*ให้
เหตุผลในการเสนอร่ างกฎหมายนี/ ภายหลังจากการจัดประชาพิจารณาร่ างกฎหมายนี/ว่า19 การพนันทาย
ผลกีฬา (sport gambling) เป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศ เป็ นอันตรายเกินกว่าที*มลรัฐต่าง ๆ จะสามารถ
รับมือได้ ในรายงานของวุฒิสภาระบุถึงเจตนารมณ์ ของกฎหมายนี/ ว่า ยังคงอนุ ญาตให้มีการพนันการ
แข่งขันกีฬาถูกกฎหมาย ซึ* งได้ดาํ เนินการก่อนวันที* 31 สิ งหาคม 1990 หรื อเป็ นการพนันการแข่งขันกีฬา
ถูกกฎหมายที*ดาํ เนินการในช่วงระหว่างวันที* 1 กันยายน 1989 ถึงวันที* 2 ตุลาคม 1991
อย่างไรก็ดี เมื*อเดือนกันยายน ปี 1991 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่เห็นด้วยที*ให้มีการ
ออกกฎหมายฉบับนี/ โดยเห็นว่าขัดต่ออํานาจตามกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ ที*จะพิจารณาตรากฎหมายใน
เรื* องนี/หรื อไม่เอง แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีคาํ ตัดสิ นของศาลเกี*ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ PASPA
ผลของกฎหมายฉบับนี/ ทาํ ให้มีการพนันทายผลการแข่งขันกี ฬาบางประเภทในมลรัฐ
ต่าง ๆ มีขอ้ ยกเว้นให้ดาํ เนิ นการได้ใน 4 มลรัฐตามเงื*อนไขที*กฎหมายกําหนด20 ได้แก่ มลรัฐ Nevada ที*
เมืองลาสเวกัสมีการรับพนันทายกี ฬา มลรัฐ Delaware มลรัฐ Nevada (licensed sports pools/ sport
books) มลรัฐ Montana และมลรัฐ Oregon (กรณี sport lottery) เช่น ในมลรัฐ Delaware การพนันทายผล
การแข่งขันอนุญาตให้เล่นพนันตามกฎหมาย มีเฉพาะกรณี professional football (คือการแข่งขันอเมริ กนั
ฟุตบอล) เท่านั/น ไม่รวมถึงการแข่งกีฬาประเภทอื*น ๆ เช่น ไม่สามารถรับพนันทายผลการแข่งขันเบส
บอล บาสเก็ตบอล หรื อการแข่งม้าได้ โดยมีคาํ ตัดสิ นของศาลอุทธรณ์ในปี 2009 ว่า การพนันทายผลกีฬา
บางประเภทขัดต่อกฎหมายรัฐบาลกลางคือ PASPA21
กล่าวโดยสรุ ปคือ การพนันทายผลการแข่งขันฟุ ตบอลที* ได้รับนิ ยมในหลายประเทศ
รวมถึงการพนันทายผลกีฬาส่ วนใหญ่ในสหรัฐถือเป็ นสิ* งผิดกฎหมาย แม้วา่ จะมีความพยายามที*จะเสนอ
แก้ไขกฎหมายนี/ เพื*ออนุ ญาตให้มีการพนันทายผลการแข่งขันกีฬาที*เปิ ดกว้างมากขึ/นจากอุตสาหกรรม
การพนันนําโดยธุ รกิจคาสิ โน และ American Gaming Association แต่การเสนอแก้ไขกฎหมาย PASPA
19

http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/sports-protection.htm
20
McGowan, Richard A, “Sport Gambling: A Friendly Wager or a Threat to the Integrity of the Game?”
article in The Gambling Debate (Westport US: Greenwood, 2008), pp.58-59.
21
Randall Chase, “Court: Delaware sports betting would violate ban” (08/23/09) at
http://washingtonexaminer.com/sports/2009/08/court-delaware-sports-betting-would-violate-ban
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ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็ จ เนื* องจากได้รับการคัดค้านจาก National Collegiate Athletic (NCAA22) และ
กลุ่ ม โรงเรี ย นในสหรั ฐ ที* ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ยในการอนุ ญ าตให้ มี ก ารพนัน ทายผลกี ฬ า เพราะมี ร ายงานผล
การศึกษาที*ช/ ี ชัดเจนว่า การพนันทายผลกี ฬาจะส่ งผลเสี ยต่อนักเรี ยนทัว* ไปที* จะมี ปัญหาที*เกิ ดจากการ
พนัน รวมถึ งเยาวชนที*เป็ นนักกี ฬาเป็ นอย่างมาก23 จึงมีการออกกฎหมายห้ามการทายผลกี ฬาที*มิได้รับ
อนุญาตในช่วงเวลาที*กฎหมายนี/จะมีผลใช้บงั คับ
ก.3) การเล่ นเกมส์ ออนไลน์
จากการศึกษากฎหมายและนโยบายของสหรัฐ ไม่พบว่ามีประเด็นทางกฎหมายในกรณี
เกมคอมพิวเตอร์ ผา่ นระบบอินเทอร์ เน็ตที*ถือเป็ นการพนันแต่อย่างใด จึงไม่มีการออกกฎหมายควบคุ ม
ในเรื* องนี/

22

National Collegiate Athletic เป็ นสมาคมที*จดั ตั/งขึ/นตั/งแต่ปี 1906 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการคุม้ ครอง
นักเรี ยนที*เป็ นนักกีฬาในสหรัฐจากการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงอันตรายหรื อการบาดเจ็บที*เกิดจาก
การเล่นกีฬาต่าง ๆ กรุ ณารายละเอียดใน www.ncaa.org
23
McGowan, Richard A, “Sport Gambling: A Friendly Wager or a Threat to the Integrity of the Game?”, op.
cit., p.61.

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

65

3.2 ประเทศสหราชอาณาจักร
3.2.1 ความเป็ นมาและสถานการณ์ การพนันในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ ของการพนันออนไลน์ (online gambling) หรื อการพนันทาง
อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มประเทศที*เป็ นสมาชิ กสหภาพยุโรป (European Union หรื อ EU24) จํานวน 27
ประเทศ25พบว่า การพนันออนไลน์เป็ นธุ รกิ จที*เติบโตเร็ วที*สุดในยุโรป (ข้อมูลปี 2008) กล่าวคือ มีเว็บ
พนันมากถึง 15,000 เว็บไซต์ สามารถทําเงินรายได้มากกว่า 6 พันล้านยูโรต่อปี หรื อคิดเป็ นเงินไทยราว
252,000 ล้านบาท26 หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7.5 ของมูลค่าธุ รกิ จการพนันในยุโรป (หมายถึ ง มูลค่า
ธุ รกิ จการพนันทุ ก ประเภทในปั จจุ บ นั ) และคาดว่า จะมี มู ลค่ า เพิ* มขึ/ นเป็ น 2 เท่ า ภายในปี ค.ศ. 2013
สําหรับประเทศที*มีรายได้จากการพนันออนไลน์มากที*สุดในกลุ่ม EU เมื*อปี 2008 คือ ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยมีรายได้แบบ Gross Gaming Revenues (GGR) สู งถึง 1,903 ล้านยูโร หรื อคิดเป็ นเงินไทย
ราว 80,000 ล้านบาท รองลงมาคือประเทศเยอรมนี อิตาลี ฝรั*งเศส และสวีเดนตามลําดับ (กรุ ณาดู กราฟ
ด้านล่างประกอบ27) ทั/งนี/ การประมาณการณ์ขอ้ มูลสถิติเกี*ยวกับการพนันออนไลน์ในสหภาพยุโรปมา
จาก 3 ช่ องทางหลักคือ อินเทอร์ เน็ต, โทรศัพท์มือถื อ และ Internet Protocol Television (IPTV) โดย
อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางที*นิยมใช้เล่นพนันมากที*สุด รองลงมาคือการใช้แอพลิเคชัน* ของโทรศัพท์มือถือ

24

สหภาพยุโรปเป็ นกลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองที*ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในทวีปยุโรป
จัดตั/งขึ/นในช่วงหลังสงครามโลกครั/งที* 2 เพื*อที*จะฟื/ นฟูระบบเศรษฐกิจ การค้าของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างความมัน* คงทางเศรษฐกิจ การค้าแบบเสรี จนพัฒนามาเป็ นตลาดเดียว (single market)
ที*มีขนาดใหญ่ มีการค้าอย่างเสรี ในภูมิภาค ใช้เงินสกุลยูโรในการแลกเปลี*ยน
อ้างจาก http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_en.htm
25
สมาชิกสหภาพยุโรปประกอบด้วย สาธารณรัฐออสเตรี ย ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐบัลแกเลีย
สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
สาธารณรัฐฝรั*งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐเฮลเลนิ ก สาธารณรัฐฮังการี ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐลิทวั เนีย ราชรัฐลักซัมเบร์ก สาธารณรัฐมอลตา ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวิเนีย
ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรสวีเดน และสหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
26
คิดจากอัตราแลกเปลี*ยน 1 ยูโร เท่ากับเงินบาทเฉลี*ย 42 บาท (ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2554)
27
GREEN PAPER On on-line gambling in the Internal Market (European Commission, SEC(2011) 321
final) (Brussels, 24.3.2011).

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

66

กราฟแสดงรายได้ จากการพนันออนไลน์ ของประเทศสมาชิ ก EU 5 อันดับแรก (2008)

เมื* อจําแนกแหล่ งเงิ นรายได้จากประเภทของการพนันออนไลน์ตามชนิ ดของการพนัน ก็พบ
ข้อมูลน่าสนใจคือ การพนันประเภทการทายผลกีฬา (เช่น การแข่งม้า การทายผลบอล) มีสัดส่ วนรายได้
GGR สู งสุ ดคิดเป็ นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ธุ รกิจการคาสิ โนเกม ร้อยละ 23 และล็อตเตอรี* ร้ อยละ 15
และเกมบิงโก ร้อยละ 12 ตามลําดับ (กรุ ณาดู แผนภาพแสดงสัดส่ วนของรายได้จากการพนันออนไลน์)

แผนภาพแสดงสั ดส่ วนของรายได้ จากการพนันออนไลน์ จําแนกตามประเภทของการพนัน
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3.2.2 นโยบายการจัดการธุรกิจพนันออนไลน์ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ในปั จจุบนั การควบคุมจัดการและกฎหมายควบคุมการพนันในประเทศสมาชิ ก EU แต่ละชาติ มี
ความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นแนวนโยบายเรื* องการพนันออนไลน์ที*บางประเทศจะอนุญาตให้
มีการประกอบธุ รกิ จและเล่นพนันออนไลน์ได้ ในขณะที*บางประเทศจะมีกฎหมายห้ามการเล่นพนัน
ออนไลน์เพื*อคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ แต่บางประเทศก็ยงั ขาดความชัดเจนของนโยบายในเรื* องนี/
หลักเกณฑ์การอนุ ญาตก็มีลกั ษณะแตกต่างกัน บางประเทศเป็ นการออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการการ
พนันให้แก่ ภาคเอกชน แต่ บ างประเทศก็ ใ ช้ระบบการผูก ขาดธุ รกิ จการพนันของรั ฐ การให้บ ริ ก าร
ออนไลน์ที*เกี*ยวข้องก็ยงั แตกต่างกัน เช่น การจ่ายเงิน ช่องทางการติดต่อสื* อสาร
ตัวอย่างเช่ น ข้อมูลในปี 2009 ประเทศสหราชอาณาจักรถื อเป็ นประเทศที*เปิ ดเสรี ในธุ รกิ จการ
พนันออนไลน์ ม ากที* สุ ดในกลุ่ ม สมาชิ ก EU ใช้ระบบการออกใบอนุ ญาตให้แก่ ผูป้ ระกอบกิ จการ
ในขณะที*บางประเทศจะมีลกั ษณะค่อนข้างเข้มงวดหรื อห้ามการพนันออนไลน์ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ,
สาธารณรัฐฝรั*งเศส, อิตาลี , โปรตุเกส, นอร์ เวย์ 28 โดยเฉพาะกรณี เยอรมนี ที*ตามกฎหมายปั จจุบนั และ
Interstate Treaty on Gambling (Glücksspielstaatsvertrag) ซึ* งเป็ นข้อตกลงที*จด
ั ทําขึ/นระหว่างมลรัฐ
ต่าง ๆ (Länder) เรื* องการห้ามการเล่นพนันออนไลน์ที*จะสิ/ นผลในวันที* 1 มกราคม 2012 อาจจะมีการ
ปรับปรุ งเนื/อหาบางส่ วนให้ผอ่ นคลายความเข้มงวดลง29
ข้อมูลในกลางปี 2011 มี ความเปลี* ยนแปลงในเรื* องรู ปแบบการควบคุ ม กํากับดู แลการพนัน
ออนไลน์ที*หลายประเทศมีกฎหมายควบคุมมากกว่าในอดีต เช่น มีการอนุ ญาตให้มีธุรกิจพนันออนไลน์
ภายใต้การกํากับดูแลในประเทศอิตาลี , สเปน, สวีเดน (กรุ ณาดู แผนที*แสดงรู ปแบบการกํากับดูแลการ
พนันออนไลน์ในทวีปยุโรป)

28

Julia Hörnle, “Online Gambling in the European Union: a Tug of War without a Winner?” (Queen Mary
University of London, School of Law: Legal Studies Research Paper No. 48/2010), p. 1.
29
Anton Johan, “the State of Online Gambling Legislation in Germany” (25 January 2010) at
http://www.gamblingkingz.com/editorial/the-state-of-online-gambling-legislation-in-germany.asp
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แผนที3 แสดงรู ปแบบการควบคุม การกํากับดูแลการพนันออนไลน์ ในทวีปยุโรป (2011)
ดังนั/น จึงมีความจําเป็ นที*จะต้องพัฒนาแนวนโยบายหรื อหลักเกณฑ์กลางของสหภาพยุโรปใน
เรื* องนี/ เพราะการพนันออนไลน์มีลกั ษณะเป็ นการทําธุ รกรรมระหว่างประเทศ (cross-border market) แต่
ในปั จจุบนั ธุ รกิจการพนันยังมิได้เป็ นธุ รกิจที*อยูใ่ นความควบคุมของ EU และไม่อยูภ่ ายใต้กฎหมายใด ๆ
ของ EU เช่น the Services Directive (2006/123/EC) หรื อ the E-commerce Directive (2000/31/EC)
ดัง นั/น จึ งมี ค วามจํา เป็ นที* จะต้องออกกฎหมายหรื อแนวปฏิ บตั ิ ข อง EU เพื* อควบคุ ม ดู แลการพนัน
ออนไลน์
สภายุโรป (the European Parliament30) ได้พิจารณาถึงความสําคัญในเรื* องการพนันออนไลน์ จึง
มี ม ติ เ ห็ น ชอบเมื* อ วัน ที* 10 มี น าคม ค.ศ. 2009 31 มอบหมายให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European
30

สภายุโรปเป็ นองค์กรที*ทาํ หน้าที*ตวั แทนของประชาชนแห่งยุโรป สมาชิกสภายุโรปจํานวน 736 คน มาจาก
การเลือกตั/งโดยตรงทุกๆ 5 ปี โดยสมาชิกสภายุโรปเหล่านี/มิได้แบ่งตามประเทศ มีหน้าที*หลักในการพิจารณา
และออกกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยมักจะใช้อาํ นาจร่ วมกับคณะมนตรี แห่งสหภาพยุโรป (the Council of
the European Union) รวมทั/งอํานาจในการอนุมตั ิงบประมาณของสหภาพยุโรป ตรวจสอบการทํางานของ
สถาบันต่างๆ ในสหภาพยุโรป
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Commission) ดํา เนิ นการศึ ก ษาและประสานงานกับ ตัว แทนรั ฐ บาลของประเทศสมาชิ ก เพื* อ ศึ ก ษา
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื*น ๆ (เช่น ผลกระทบทางสังคม) ของการพนันออนไลน์ขา้ มชาติ
คณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission32) จึงได้จดั ให้มีการรับฟั งความเห็นในเรื* องการ
พนันออนไลน์ข/ ึน โดยจัดทําเป็ นสมุดปกเขียวชื* อว่า “the Green Paper On on-line gambling in the
Internal Market” (SEC(2011) 321 final33) ซึ* งมีกาํ หนดรับฟั งความเห็นถึงสิ/ นเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
2011โดยมีวตั ถุประสงค์เพื*อจัดทํากระบวนการรับฟั งความเห็นและปรึ กหารื อกับประเทศสมาชิ กต่าง ๆ
ในประเด็นนโยบายสาธารณะ (public policy) เรื* องการพนันออนไลน์ ซึ* งจะทําให้ทราบข้อเท็จจริ ง
สถานการณ์ ปัจจุ บนั ของตลาดการพนันออนไลน์ในยุโรป ทําให้ทราบรู ปแบบการควบคุ ม กํากับดูแล
ธุ ร กิ จ การพนัน ที* มี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะประเทศ คณะกรรมาธิ ก าร ฯจะรวบรวมข้อ มู ล และ
ความเห็นของประเทศสมาชิ ก และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*เกี* ยวข้องอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ประชาชนทัว* ไป ผู ้
เล่ นพนันหรื อนักพนันมื ออาชี พ, องค์ก รเอกชนและองค์กรของรั ฐที* ประกอบกิ จการธุ รกิ จการพนัน,
สื* อมวลชนที*เกี*ยวข้อง, ผูใ้ ห้บริ การที*เป็ น intermediary service providers (เช่น ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต
หรื อ ISP, ศูนย์บริ การข้อมูล, สถาบันการเงินต่าง ๆ), ผูจ้ ดั การแข่งขันกีฬา, ผูท้ ี*ได้รับประโยชน์จากธุ รกิจ
การพนัน, หน่ วยงานของรัฐต่าง ๆ, ผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้านอื*น ๆ (เช่ น องค์กรหรื อผูท้ ี*มีหน้าที*บาํ บัดรักษา
หรื อป้ องกันปั ญหาที*เกิดจากการพนัน)
ข้อมูล ความเห็ นที*ได้รับจะนํามาใช้เป็ นข้อมูลกําหนดนโยบาย หรื อพัฒนาหลักเกณฑ์ในเรื* อง
การพนันออนไลน์ โดยคณะกรรมาธิ การจะประเมินข้อมูล ข้อเสนอแนะทั/งหมดเพื*อพิจารณาดําเนิ นการ
ในขั/นต่อไป และจะมีการจัดอภิปรายแลกเปลี*ยนความเห็นเชิ งลึกในประเด็นสําคัญต่าง ๆ อีกหลายครั/ง
เพื*อให้ได้ขอ้ สรุ ปที*มีพ/ืนฐานทางวิชาการรองรับ
ประเด็นสําคัญที*รับฟั งความเห็นคือ องค์กรที*จะกํากับดูแลธุ รกิจบริ การการพนันควรมีลกั ษณะ
หรื อ บทบาทหน้ า ที* อ ย่ า งไร การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายที* เ กี* ย วข้อ ง การคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภค (consumer
protection) การให้บริ การชําระเงินควรมีการควบคุมหรื อตรวจสอบอย่างไรบ้าง และนโยบายสาธารณะ

อ้างจาก สหภาพยุโรป (The European Union – EU) เว็บไซต์กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ at
http://www.europetouch.in.th/detail.organization.php?id=75n94n
31
European Parliament resolution of 10 March 2009 on the integrity of online gambling (2008/2215(INI))
32
คณะกรรมาธิ การยุโรปเป็ นองค์กรด้านบริ หาร รับผิดชอบงานประจําส่ วนใหญ่ของสหภาพยุโรป มีหน้าที*
ปฏิบตั ิใช้กฎหมายนโยบายของสหภาพยุโรปและจัดสรรใช้จ่ายเงินงบประมาณของสหภาพยุโรป มีอาํ นาจร่ าง
ข้อเสนอกฎหมายใหม่ๆ เพื*อให้สภายุโรปและคณะมนตรี แห่งสหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบ ทั/งยังคอยควบคุม
ให้มีการปฏิบตั ิตามข้อตกลงต่าง ๆ
33
Brussels, 24.3.2011 COM(2011) 128 final
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ที*เกี*ยวข้องในด้านอื*น ๆ ในที*น/ ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะประเด็นเกี*ยวกับการคุม้ ครองเยาวชนและกลุ่มคนที*
มีความเปราะบาง (vulnerable groups) ที*อาจได้รับผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ดังนี/34
ประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรปทุกประเทศล้วนมีกฎหมายที*คุม้ ครองเด็ก วัยรุ่ นหรื อเยาวชนจาก
การเล่นพนัน เช่ น การกําหนดอายุของผูเ้ ล่นพนันตามกฎหมาย หรื อกําหนดเป็ นเงื* อนไขในใบอนุ ญาต
ของผูป้ ระกอบกิ จการธุ รกิจพนัน รวมถึ งร้ านค้ารายย่อยที*เกี*ยวข้อง ซึ* งมีหน้าที*ตรวจสอบอายุของผูเ้ ล่น
พนัน อย่างไรก็ดี เกณฑ์อายุของผูเ้ ล่นพนันอาจจะแตกต่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิก EU
ประเด็นคําถามที*ต/ งั ไว้ เพื*อขอข้อมูล ความเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยในประเด็นนี/ คือ
(ข้อ 23) การควบคุมหรื อจํากัดอายุของผูท้ ี*จะเข้าถึงหรื อเล่นพนันในประเทศสมาชิ กของท่าน มี
ความเหมาะสมแล้วหรื อไม่ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที*กาํ หนดไว้หรื อไม่
(ข้อ 24) มี ก ารกํา หนดมาตรการควบคุ ม อายุข องผูเ้ ล่ นพนันออนไลน์ หรื อไม่ อย่า งไร หาก
เปรี ยบเทียบกับการพนันตามปกติแบบที*ตอ้ งเจอหน้ากัน (off-line face to face) ซึ* งทําให้ทราบอายุผเู ้ ล่น
พนัน
เอกสาร Green Paper ให้ขอ้ มูลว่า มาตรการป้ องกันการเข้าถึงการพนันออนไลน์ที*ได้ผลวิธีหนึ* ง
คือ การจํากัดการเข้าถึงบริ การชําระเงินของผูเ้ ยาว์ (minor35) ในการทําธุ รกรรมเกี*ยวกับการพนัน แม้วา่ ผู ้
ที* มีอายุต* าํ กว่า 18 ปี จะสามารถเปิ ดบัญชี ธนาคารได้ก็ตาม 36 แต่ก็จะมี ขอ้ จํากัดบางประการ กล่ าวคื อ
จะต้อ งมี ก ารยื* น เอกสารแสดงตัว ตนและอายุ อี ก ทั/ง ตามกฎหมายของหลายประเทศในยุ โ รปจะ
กําหนดให้ผูป้ กครองหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตอ้ งมาแสดงตัวที*ธนาคารที* จะเปิ ดบัญชี กบั ผูเ้ ยาว์ดว้ ย ตามกฎหมาย
ของประเทศสมาชิก EU ผูเ้ ยาว์ที*เปิ ดบัญชีธนาคารจะไม่สามารถขอสิ นเชื*อหรื อเปิ ดบัญชีที*อนุ ญาตให้เบิก
เงินเกินบัญชี (overdraft bank account หรื อ O/D) หรื อบัญชี บตั รเครดิต ดังนั/น ธนาคารจะตรวจสอบ
คุณสมบัติเรื* องอายุของผูส้ มัครบัญชี O/D ที*ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ (อายุของผูเ้ ปิ ดบัญชี O/D ใน
ไทยมักจะกําหนดอายุต/ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ ) อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มีวิธีการทําธุ รกรรมทางการเงิ น
บางอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น การโทรศัพท์ชิงโชคด้วยการส่ งข้อความ (SMS) หรื อโทรไปยังเบอร์ ที*
มีอตั ราค่าบริ การสู งกว่าค่าบริ การโทรตามปกติ กรณี เหล่านี/ ถือเป็ นการพนันที*ทาํ ให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย
ขึ/น
การทําตลาดเกมพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน
34

GREEN PAPER On on-line gambling in the Internal Market, op. cit., pp.24-25.
35
จากการสํารวจข้อมูลพบว่า ประเทศสมาชิกเกือบทั/งหมดกําหนดอายุผเู ้ ยาว์คือ ผูท้ ี*มีอายุต*าํ กว่า 18 ปี (ยกเว้น
ประเทศออสเตรี ยที*กาํ หนดอายุ 19 ปี )
36
แนวปฏิบตั ิของธนาคารพาณิ ชย์ของไทยจะกําหนดอายุข/ นั ตํ*าของเจ้าของบัญชีธนาคารคือ อายุต/ งั แต่ 15 ปี ขึ/น
ไป
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หน่ วยงานของประเทศสมาชิ กจะสามารถออกมาตรการป้ องกันเยาวชนจากการเข้าถึงการเล่น
พนันออนไลน์ได้ ด้วยการควบคุ มการทําตลาดและการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการเล่นพนันดังกล่าว เช่ น
การออกกฎหมายกําหนดห้ามส่ ง เสริ ม กิ จกรรมการพนันผ่า นช่ องทางต่า ง ๆ ที* กลุ่ มเยาวชนหรื อเด็ ก
สามารถเข้าถึ งได้ ได้แก่ ห้ามการกระจายเสี ยงทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อการสื* อสารผ่านรายการที*มีกลุ่ม
เยาวชนเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย หรื อกําหนดช่ วงเวลาเผยแพร่ โดยเลี*ยงช่ วงเวลาที*เยาวชนนิ ยมรับชม รับฟั ง
นอกจากนี/ ยังต้องแสดงข้อความห้ามผูท้ ี*เป็ นเยาวชนเกี*ยวข้องในการพนันให้คนทัว* ไปเห็ น หรื อแสดง
ข้อความโฆษณารณรงค์ไม่ให้ยงุ่ เกี*ยวกับการพนันในสถานที*ได้รับความนิยมจากเยาวชน โรงเรี ยน
สําหรับสรุ ปผลการรับฟั งความคิดเห็ นนั/นยังไม่แล้วเสร็ จ โดยอยู่ในระหว่างการจัดทํา จึงมิได้
สรุ ป เนื/ อหาที* ได้จากประเทศสมาชิ กของสหภาพยุโรป แต่ จะขอนําเสนอกรณี ศึ กษาประเทศสหราช
อาณาจักร ซึ* งแม้วา่ จะเป็ นประเทศที*เปิ ดกว้างในเรื* องการพนัน ภาครัฐอนุ ญาตให้มีการพนันถูกกฎหมาย
หลายประเภท เช่น การพนันทายผลบอล คาสิ โน เครื* องเล่นเกมพนัน รวมถึงการพนันออนไลน์ แต่ก็มี
กฎหมายควบคุมการพนันที*น่าสนใจ โดยเฉพาะการคุม้ ครองเยาวชนที*อาจได้รับผลกระทบจากการเล่น
พนัน
3.3.3 ข้ อมูลเบือ( งต้ นเกียวกับประเทศสหราชอาณาจักร
(ก) ระบบกฎหมายและระบบการปกครอง
ประเทศสหราชอาณาจักร เป็ นประเทศที*มีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา ที*มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สมเด็จพระราชิ นีนาถทรงเป็ นประมุขฝ่ ายบริ หาร ทรงมีบทบาทสําคัญ
ด้านนิ ติบญั ญัติ ทรงเป็ นประมุ ขฝ่ ายตุลาการ และทรงเป็ นประมุ ขสู งสุ ดของคริ สตจักรแห่ งอังกฤษส
หราชอาณาจักรประกอบด้วยบริ เตนใหญ่ (Great Britain) คืออังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ ซึ* งรวมเข้ากับ
ไอร์ แลนด์เหนื อ สหราชอาณาจักรเป็ นประเทศที* ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนู ญเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มี
กฎหมายหลักของประเทศคือ กฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law) และกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรที*
เป็ นพระราชบัญญัติ รัฐสภาทําหน้าที*ทางนิ ติบญั ญัติและถื อเป็ นสถาบันที*มีอาํ นาจสู งสุ ดของประเทศ
ฝ่ ายบริ หารประกอบด้วยรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี ) ส่ วนราชการ หน่วยงานบริ หารส่ วนท้องถิ*น รัฐวิสาหกิจ
หน่ วยงานอิ สระ ฝ่ ายตุ ลาการทําหน้าที* บงั คับใช้และตี ความกฎหมาย ข้อมู ลในปี 2009 มี จาํ นวน
ประชากร 61.8 ล้านคน อายุเฉลี*ยของประชากรคือ 40 ปี
ระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศนี/ มีค วามแตกต่ างกันตามเขตปกครองคื อ สก๊ อต
แลนด์ กับไอร์ แลนด์เหนื อจะแยกจากกัน ยกเว้นกรณี องั กฤษกับเวลส์ ที*รวมกัน แต่ยงั มีฝ่ายบริ หารของ
รัฐบาลอังกฤษและฝ่ ายนิ ติบญั ญัติที*รวมกัน แต่จะมีการมอบอํานาจบางอย่างให้เขตปกครองดําเนิ นการ
เอง อย่า งไรก็ ดี ระบบกฎหมายที* แ ตกต่ า งค่ อ นข้า งมากคื อ กฎหมายของไอร์ แลนด์ เ หนื อ ซึ* งจะมี
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รายละเอียดค่อนข้างมาก จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายงานฉบับนี/ รายงานวิจยั นี/ จะกล่าวถึ งเฉพาะกฎหมาย
อังกฤษที*เป็ นกฎหมายหลักที*ใช้บงั คับในบริ เตนใหญ่คือ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลส์
(ข) สถานการณ์ อุตสาหกรรมการพนัน
ข้อมูลอุตสาหกรรมการพนันของสหราชอาณาจักรในระหว่างปี 2009 – 201037 พบว่า มีมูลค่า
หรื อรายได้สุทธิ ประเภท generated a gross gambling yield (GGY) ราว 5.7 พันล้านปอนด์ ซึ* งหากเทียบ
กับรายได้ในช่ วงปี ที*ผ่านมาพบว่าลดลงร้ อยละ 1 แสดงถึ งแนวโน้มการพนันทุกประเภทที*ได้รับความ
นิ ยมลดลง ยกเว้นกรณี การพนันทายผลการแข่งขันแบบ non-remote betting และล็อตเตอรี* ที*ยงั มีอตั รา
การเติบโตเพิ*มขึ/น โดยเฉพาะ non-remote betting ที*มีสัดส่ วนมากในอุตสาหกรรมการพนันมากที*สุดถึง
ร้อยละ 53 รองลงมาคือ ธุ รกิจคาสิ โน (ร้อยละ 14) และบิงโก (ร้อยละ 12) ตามลําดับ

แผนภาพแสดงส่ วนแบ่ งรายได้ ในอุตสาหกรรมการพนันของอังกฤษ
ข้อมูลสถิติเรื* องพฤติกรรมการเล่นพนันของคนอังกฤษ
จากการศึ กษาข้อมูลการพนันทางอิ นเทอร์ เน็ ตที* คนอังกฤษนิ ยมเล่ นพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นการ
พนันที*มีผปู ้ ระกอบการหรื อเจ้ามืออยู่นอกสหราชอาณาจักร จึงไม่อยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการ
การพนันตามกฎหมาย ข้อมู ล จากการสํา รวจผูเ้ ล่ นพนันที* เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวน 8,000 คน ถึ ง สิ/ นเดื อน
มีนาคม 2010 คือ ผูเ้ ล่นพนันร้อยละ 10.7 เคยเล่นการพนันออนไลน์ในช่วง 4 สัปดาห์ที*ผา่ นมาอย่างน้อย
1 ครั/ง และกว่าร้อยละ 50 เคยเล่นล็อตเตอรี* แห่ งชาติ (National Lottery) โดยเมื*อศึกษาเปรี ยบเทียบข้อมูล
37

Industry statistics 2009/10 (UK, Birmingham: Gambling Commission, December 2010), pp. 4-5.
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ย้อนหลังถึงปี 2006 พบว่า คนอังกฤษนิ ยมเล่นพนันออนไลน์เพิ*มมากขึ/น มีคนอังกฤษร้อยละ 8.5 ที*ซ/ื อ
ตัว• ล็อตเตอรี* แห่ งชาติทางอินเทอร์ เน็ตในช่วง 4 สัปดาห์ที*ผา่ นมา ช่องทางการเล่นพนันออนไลน์ที*นิยม
มากที* สุ ด คื อ เล่ น ผ่า นเครื* อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ พ กพา (ร้ อ ยละ 9.4) รองลงมาคื อ เล่ น ผ่า น
โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 2.8) และทีวใี นระบบดิจิทลั หรื อ interactive TV (ร้อยละ 1.7)
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การขออนุ ญาตประกอบกิจการพนันประเภท remote gambling
ซึ* งหมายรวมถึงการพนันออนไลน์ในประเทศสหราชอาณาจักร พบข้อมูลเกี*ยวกับจํานวนผูป้ ระกอบการ
ที*ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ remote gambling จากคณะกรรมการการพนันในช่วงปี ค.ศ. 2009 ถึง
ค.ศ. 2010 สรุ ป ได้คื อ ข้อมู ล ในเดื อนมี นาคม 2010 มี ผูย้ ื*นขออนุ ญาตราว 432 ราว เพิ* ม ขึ/ นจากช่ วง
เดียวกันในปี 2009 คิดเป็ นร้อยละ 18 และพบว่า สาเหตุที*ทาํ ให้เว็บพนันออนไลน์ในสหราชอาณาจักรมี
จํานวนเพิ*มมากขึ/นมาจากเว็บไซต์ของ society lottery (จําหน่ายล็อตเตอรี* ที*ออกโดยกลุ่มชมรมหรื อคลับ
ที*ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย สามารถจําหน่ ายล็อตเตอรี* ผา่ นโทรศัพท์หรื อเว็บไซต์) ที*เพิ*มขึ/นจาก 50
เว็บ เป็ น 96 เว็บ ตัวอย่างเช่น เว็บพนันที*รู้จกั กันดี เช่น เว็บพนันของ Gala Coral Group, Tote ที*เป็ นผู ้
ประกอบธุ รกิจพนันรายใหญ่, Betfair, Bet365 รวมถึงการพนันทายผลบอลที*กาํ ลังได้รับนิ ยมที*เรี ยกว่า
fantasy football และยังมีเว็บของผูป้ ระกอบการด้านพัฒนาซอฟแวร์ เกี* ยวกับการเล่นพนัน (gambling
software) ก็จดั อยูใ่ นกลุ่มเว็บพนันที*ตอ้ งได้รับอนุญาตามกฎหมาย 38 (กรุ ณาดู ตารางประกอบ)

ตารางแสดงจํา นวนผู้ ป ระกอบการที3 ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบกิ จ การ remote
คณะกรรมการการพนัน (ข้ อมูล ณ วันที3 31 มีนาคม 2009/ 2010)

gambling จาก

ข้อมูลที*น่าสนใจเกี*ยวกับปั ญหาที*เกิดจากการเล่นพนัน (problem gambling) ของประชากรในบ
ริ เตนใหญ่ในปี 2007 หรื อ British Gambling Prevalence Survey ที*ใช้เครื* องมือหรื อตัวชี/ วดั ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล 2 ชุ ดคือ the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition (DSM
38

Gambling Commission - Industry statistics 2009/10 (UK: Gambling Commission), pp. 23-24.
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IV) และ the Canadian Problem Gambling Severity Index (PGSI) ผลการสํารวจที*น่าสนใจคือ ปั ญหา
จากการเล่นพนันของผูใ้ หญ่มีร้อยละ 0.6 - 0.5 ซึ* งนับเป็ นจํานวนประชากรราว 284,000 – 236,000 คน
3.3.4 นโยบายและองค์ กรกํากับดูแลการพนัน
องค์กรควบคุมและกํากับดูแลธุ รกิจการพนันในสหราชอาณาจักร
“คณะกรรมการการพนั น” (Gambling Commission39 เป็ นองค์กรควบคุ มและกํากับดู แล
อุตสาหกรรมการพนันในสหราชอาณาจักร มี สถานะเป็ นหน่ วยงานของรั ฐที*เป็ นอิสระตามกฎหมาย
อังกฤษที*เรี ยกว่า non-departmental public body (คือมีสถานะต่างจากส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ
ทัว* ไป) ซึ* งอยู่ภายใต้สัง กัดของกระทรวงวัฒนธรรม สื* อ และกี ฬ า คณะกรรมการชุ ดนี/ จดั ตั/ง ขึ/ นตาม
กฎหมาย the Gambling Act 2005 มีอาํ นาจหน้าที*ในการเป็ นองค์กรที*ออกใบอนุ ญาตให้แก่องค์กรหรื อ
บุคคลที* ตอ้ งการประกอบธุ รกิ จพนัน และยังออกใบอนุ ญาตส่ วนบุ คคลสําหรั บผูท้ ี* เป็ นพนักงานหรื อ
ลูกจ้างในอุ ตสาหกรรมการพนัน บทบาทหน้าที* อีกประการคื อ การให้คาํ ปรึ กษาหารื อแก่ หน่ วยงาน
รัฐบาลส่ วนกลางและหน่ วยงานท้องถิ* นในประเด็นการพนัน งบประมาณการดําเนิ นการมาจากเงิ น
ค่าธรรมเนียมที*จดั เก็บจากผูป้ ระกอบการในธุ รกิจพนัน
บทบาทหลักของคณะกรรมการการพนันที*สําคัญอีกประการคือ การจัดการกับปั ญหาที*เกิดจาก
การพนัน (problem gambling) โดยจะทํางานร่ วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สื* อ และกี ฬา ที*ทาํ หน้าที*
สนับสนุนให้ธุรกิจการพนันมีมาตรการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและรับผิดชอบต่อลูกค้า
ทั/งนี/ กฎหมายว่าด้วยการพนันฉบับนี/ จะไม่ครอบคลุ มถึ งการพนันทายผลการแข่งขันที*อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานชื* อ Financial Services Authority (คือการพนันประเภท spread betting40)
39

คณะกรรมการการพนันประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ที*ผา่ นกระบวนการสรรหาตามกฎหมายอังกฤษที*
เข้มงวด มิใช่ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที*ของรัฐ เพื*อประกันความเป็ นอิสระของกรรมการ และเมื*อได้รับแต่งตั/ง
เป็ นกรรมการแล้วจะถูกตรวจสอบการดําเนินงาน
กรุ ณาดูรายละเอียดในเว็บของ Gambling Commission at http://www.gamblingcommission.gov.uk/ghabout_us.aspx
ท่านที*สนใจโครงสร้างหน่วยงานลักษณะนี/ของอังกฤษ กรุ ณาศึกษาเพิ*มเติมได้จาก ไพศาล ลิ/มสถิตย์. องค์การ
อิสระคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : มิติใหม่ของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ภาคประชาชน (วารสารนิติศาสตร์, ปี ที* 35 ฉบับที* 2) (มิถุนายน 2549)
40
spread betting เป็ นการพนันทายผลอย่างหนึ*ง มีลกั ษณะต่างจากการทายผลการแข่งขันกีฬาที*พนันเฉพาะผล
การแพ้ ชนะเท่านั/น แต่ spread betting จะพนันตามผลที*คาดว่าจะเกิดขึ/นในกิจการหรื อการแข่งขันกีฬานั/น ๆ มี
การตั/งตัวเลขกําหนดไว้ ผูช้ นะพนันคือผูท้ ี*ทายผลถูกต้องตามคะแนนหรื อตัวเลขที*พนันไว้
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นอกจากนี/ กฎหมายว่าด้วยการพนันยังไม่ใช้บงั คับกับกรณี ล็อตเตอรี* แห่ งชาติ (National Lottery) ที*อยูใ่ น
อํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการล็อตเตอรี* แห่ งชาติ (National Lottery Commission) ซึ* งมีกฎหมายเฉพาะ
ควบคุม กํากับดูแลอยูช่ ื*อว่า National Lottery Act 1998
สําหรับผูท้ ี*เป็ นเจ้าของสถานที*เล่นการพนัน หรื อผูท้ ี*ทาํ หน้าที*อาํ นวยความสะดวก จัดการธุ รกิจ
การพนัน ก็จะต้องได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายนี/เช่นกัน โดยต้องได้รับใบอนุ ญาต, มีคาํ สั*งอนุ ญาต หรื อ
ต้องจดทะเบียนตามเงื*อนไขที*กฎหมายกําหนดไว้แล้วแต่กรณี เช่ น หากมีการขอจัดตั/งสถานที*เล่นพนัน
ในท้องถิ*น เจ้าหน้าที*ทอ้ งถิ*นที*เกี*ยวข้องมีอาํ นาจพิจารณาออกใบอนุญาตด้านสถานที*เล่นพนันในท้องที*ที*
ดูแล รวมถึงการอนุญาตขอติดตั/งเครื* องเล่นเกมที*มีการได้เสี ยตํ*า (ยกเว้น ในกรณี สก็อตแลนด์ที*ถือว่าเป็ น
อํานาจของคณะกรรมการออกใบอนุญาต ไม่ใช่เจ้าหน้าที*ทอ้ งถิ*น)
ในกรณี ที*พบว่า ผูร้ ั บใบอนุ ญาตหรื อผูท้ ี*ได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการกิ จกรรมการพนันได้ ไม่
ปฏิบตั ิตามเงื*อนไขของการอนุญาตแล้ว คณะกรรมการการพนันจะมีอาํ นาจหน้าที*บงั คับหรื อลงโทษผูท้ ี*
ฝ่ าฝื น ซึ* งมีความรุ นแรงมากน้อยขึ/นอยูก่ บั ลักษณะการละเมิดเงื*อนไข ดังนี/
การออกคําเตือนไปยังผูร้ ับใบอนุญาต
การเพิ*มเงื* อนไขที*เป็ นภาระบางอย่างให้แก่ ผูร้ ั บอนุ ญาตในใบอนุ ญาต ซึ* งผูร้ ั บอนุ ญาตจะต้อง
ปฏิบตั ิตาม
การยกเลิกหรื อแก้ไขเพิ*มเติมเงื*อนไขใบอนุญาต
การระงับใบอนุ ญาตเป็ นการชัว* คราวในขณะที*กาํ ลังดําเนิ นกิจการ หรื อมีการพิจารณาทบทวน
การขอใบอนุญาตครั/งใหม่
การเพิกถอนใบอนุญาต
การบังคับให้ผรู ้ ับอนุ ญาตจะต้องชําระเงินที*เรี ยกว่า financial penalty41 เมื*อพบการทําผิดเงื* อนไขของ
ใบอนุญาต

3.3.5 กฎหมายการพนันในสหราชอาณาจักร

41

financial penalty เป็ นมาตรการลงโทษทางแพ่งที*เจ้าหน้าที*ของรัฐสามารถบังคับให้ผกู ้ ระทําผิดกฎหมาย
สามารถชําระเงินที*ถือเป็ นมูลหนี/ทางแพ่งโดยไม่ตอ้ งฟ้ องศาล ต่างจากโทษปรับที*ถือเป็ นโทษอาญา ซึ* งจะต้อง
ฟ้ องร้องดําเนิ นคดีในชั/นศาล

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

76

รัฐบาลอังกฤษเคยพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายเกี* ยวกับการพนันครั/งใหญ่เมื*อปี ค.ศ. 1999
ด้วยแต่งตั/ง Gambling Review Body ซึ* งมีตวั แทนจากฝ่ ายต่าง ๆ โดยมี Sir Alan Budd (อดีตหัวหน้าที*
ปรึ กษาด้านเศรษฐศาสตร์ ของกระทรวงการคลัง) เป็ นประธาน โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายและ
ลักษณะการดําเนิ นงานของอุตสาหกรรมการพนันอังกฤษทั/งหมด ซึ* งในขณะนั/นอยู่ภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยเกมพนัน ค.ศ. 1968 (the Gaming Act of 1968) ซึ* งเป็ นกฎหมายที*ยงั ไม่เคยมีการแก้ไขปรับปรุ ง
ตั/งแต่ช่วงกลางทศวรรษที* 1970 หรื อเป็ นเวลาเกือบ 30 ปี และมีแนวคิดของกฎหมายที*เน้นการควบคุ ม
การพนันอย่างเข้มงวด ซึ* งตกทอดมาจากยุคศตวรรษที* 1942
ในรายงานของ Gambling Review Body ชื* อ “Gambling review report” หรื อที*เรี ยกว่า “the
Budd Report” เมื*อปี 2001 รายงานฉบับนี/ ได้จดั ทําข้อเสนอแนะหลายเรื* องเกี*ยวกับธุ รกิจการพนันของ
อัง กฤษ โดยเน้นการเปิ ดเสรี อุ ตสาหกรรมการพนัน ต่ อมารั ฐ บาลอัง กฤษได้แ ถลงว่า เห็ น ด้วยกับ
ข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่ ใ นรายงานดัง กล่ าว จึ ง มอบหมายให้ก ระทรวงวัฒนธรรม สื* อ และกี ฬ า (the
Department of Culture, Media and Sport) จัดทําร่ างกฎหมายเพื*อปฏิรูปกฎหมายการพนันที*ใช้อยูใ่ น
ขณะนั/น โดยในปี 2003 มีการเผยแพร่ เนื/ อหาของร่ างกฎหมายการพนันฉบับใหม่ต่อสาธารณชน เพื*อรับ
ฟังความเห็นจากประชาชนและผูเ้ กี*ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างกว้างขวางหลายครั/ง มีขอ้ เสนอให้แก้ไขปรับปรุ ง
เนื/อหาจากหลายฝ่ าย จนกระทัง* มีการเสนอร่ างกฎหมายฉบับล่าสุ ดต่อรัฐสภาที*ได้ให้ความเห็นชอบร่ าง
กฎหมายนี/และตราเป็ นกฎหมายในที*สุด ชื*อว่า กฎหมายว่ าด้ วยการพนัน ค.ศ. 2005 (the Gambling Act
200543 44) ซึ* งมีผลทําให้กฎหมายเกี*ยวกับการพนันหลายฉบับสิ/ นผลบังคับใช้ลง (มาตรา 356) ได้แก่ the
Betting, Gaming and Lotteries Act of 1963, the Gaming Act of 1968 และ the Lotteries and
Amusements Act of 1976 รวมถึ งยกเลิ กกฎหมายการพนันที*ออกในช่ วงศตวรรษที* 18-19 ได้แก่ the
Gaming Act 1710, the Gaming Act 1738, the Gaming Act 1835, the Gaming Act 1845, the Gaming
Act 1892
เมื*อกฎหมาย Gambling Act 2005 มีผลใช้บงั คับเมื*อเดือนกันยายน ค.ศ. 2007 มีผลทําให้การ
พนันออนไลน์หรื อการพนันทางอินเทอร์ เน็ต กลายเป็ นการพนันถูกกฎหมายตั/งแต่น/ ันเป็ นต้นมา จาก
เดิ ม ที* ก ฎหมายเดิ ม ถื อว่า การพนันออนไลน์ เป็ นการพนันผิดกฎหมาย เพราะไม่ มี ก ฎหมายเปิ ดช่ อง
อนุญาตให้ดาํ เนินการได้

42

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050019_en_2
43
ตราเป็ นกฎหมายเมื*อวันที* 7 เมษายน 2005 และมีผลใช้บงั คับในวันที* 1 กันยายน 2007
44
Margaret Holligan, the Gambling Review (Tourism Insights, September 2001) at
http://insights.org.uk/articleitem.aspx?title=The+Gambling+Review
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หน่ ว ยงานที* มี อ าํ นาจหน้า ที* รั บ ผิด ชอบกฎหมายว่า ด้ว ยการพนัน ค.ศ. 2005 คื อ กระทรวง
วัฒนธรรม สื อ และกีฬา (the Department of Culture, Media and Sport - DCMS)45 มีหน้าที*
รับผิดชอบในการเสนอนโยบายการพนัน การออกกฎหมาย หลักเกณฑ์เกี* ยวกับการพนัน การแข่งขัน
และยัง มี บ ทบาทในการสนับ สนุ นอุ ตสาหกรรมการพนันและการแข่ ง ขัน (gambling and racing
industries) ด้วย
สาระสําคัญโดยย่อของกฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ. 2005 ฉบับนี/ คือ เป็ นกฎหมายที*ควบคุ ม
กํา กับ ธุ ร กิ จการพนัน ที* ด ํา เนิ น การในบริ เ ตนใหญ่ คื ออัง กฤษ สก๊ อ ตแลนด์ เวลส์ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ด้า น
เครื* อ งเล่ น เกม, สถานที* เ ล่ น เกม arcades, บิ ง โก, คาสิ โ น, การทายผลการแข่ ง ขัน , ล็ อ ตเตอรี* เ พื* อ
วัตถุประสงค์ดา้ นสังคม (social lotteries46) และการเล่นการพนันประเภท remote gambling กฎหมายนี/
กําหนดให้มีการออกใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จการพนัน โดยมีวตั ถุ ประสงค์สําคัญของกฎหมายนี/ มี 3
ประการ ซึ* ง “คณะกรรมการการพนัน” (Gambling Commission) และเจ้า หน้า ที* ที* มี อาํ นาจออก
ใบอนุญาต (licensing authorities) จะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตาม ดังที*ปรากฏใน Gambling Act 2005, Part
1, Section 1 คือ
1) การคุม้ ครองเด็ก เยาวชนและกลุ่มคนที*มีเปราะบาง (vulnerable people) มิให้ได้รับอันตราย
หรื อถูกชักนําไปเกี*ยวข้องกับการพนันในทางที*ไม่เหมาะสม
2) การป้ องกันมิให้การพนันกลายเป็ นแหล่งก่ออาชญากรรมหรื อการก่อความวุน่ วายที*เชื* อมโยง
กับการกระทําความผิดกฎหมาย หรื อมีการนําการพนันไปใช้ในการสนับสนุนอาชญากรรม

45

http://www.culture.gov.uk/what_we_do/gambling_and_racing/default.aspx
society lotteries คือ ล็อตเตอรี* ที*ออกจําหน่ายเพื*อนํารายได้มาใช้ในองค์กรทางสังคม (a society) ที*ไม่มี
วัตถุประสงค์ในทางการค้าคือ ดําเนินการเพื*อกิจการการกุศล (charitable purposes) ดําเนินการเพื*อสนับสนุน
หรื อสร้างการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกีฬาหรื อวัฒนธรรม หรื อมีวตั ถุประสงค์อื*น ๆ ที*ไม่ใช่เพื*อผลประโยชน์
ส่ วนตน (private gain)
ลักษณะของ small society lottery คือ ล็อตเตอรี* ที*กาํ หนดเงินรางวัลใหญ่ไม่เกิน 20,000 ปอนด์ หรื อมี
เงินรางวัลทั/งหมดรวมกันในรอบระยะเวลา 1 ปี ไม่เกิน 250,000 ปอนด์ การขอจัดทําและจําหน่าย small
society lottery นั/น ไม่ตอ้ งขอใบอนุญาต แต่ผยู ้ ื*นคําขอจะต้องมาจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที*ที*มีอาํ นาจออก
ใบอนุญาตตามกฎหมาย ณ สํานักงานพื/นที*ที*องค์กรนั/นตั/งอยู่ โดยมีการจัดทําหลักการและเอกสารการพิจารณา
การรับจดทะเบียนไว้
กรุ ณาดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน
http://www.gamblingcommission.gov.uk/licensing_authorities/information_about_licensing_au/small_societ
y_lotteries.aspx
46
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3) การสร้ างความมัน* ใจว่า การพนันจะดําเนิ นการในลักษณะที*ไม่มีการโกง มี ความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
ผลของการตรากฎหมายการพนันฉบับใหม่น/ ี ทําให้มีการเปลี*ยนแปลงหลักกฎหมายอังกฤษที*มี
ความเป็ นมาย้อนหลังไปถึงราวปี ค.ศ. 1845 กล่าวคือ ทําให้มีการเปิ ดเสรี ของธุ รกิจบริ การที*เกี*ยวกับการ
พนันมากขึ/นกว่าในอดีต ทําให้ต/ งั แต่เดือนกันยายน 2007 เป็ นต้นมา ผูป้ ระกอบธุ รกิจการพนันในสหราช
อาณาจักรจะต้องขออนุญาตตามกฎหมายฉบับใหม่ มิฉะนั/น จะมีความผิดตามกฎหมาย
กฎหมายอังกฤษที*เกี* ยวกับการพนันมีหลายฉบับ47 ซึ* งจะเกี* ยวข้องกับการพนันประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ กฎหมายหลักที*ใช้บงั คับกับการพนันทุกประเภท เช่น - Gambling Act 2005 - Gaming Act 1968 Gaming Act 1845 และยังมี กฎหมายที*ควบคุ มการพนันตามประเภทกิ จกรรมอย่างละเอียด (แต่ไม่
รวมถึงกรณี ไอร์ แลนด์เหนือที*จะมีกฎหมายควบคุมที*แตกต่างออกไป ซึ* งไม่ขอกล่าวถึงในที*น/ ี) คือ
ล็อตเตอรี* (Lotteries) เช่ น – Enterprise Act 2002, Part 8 – National Lottery Act 1998
- National Lottery etc. Act 1993 – Finance Act 1993, Part I, Chapter II – Lotteries and
Amusements Act 1976, Part I
เกมคาสิ โน (Casino Gaming) เช่ น – Gaming (Amendment) Act 1990 – Gaming
(Amendment) Act 1982 – Gaming Act 1968, Part II and Schedule 2 – Gaming Duty
(Amendment) Regulations 2004 – Money Laundering Regulations 2003, reg. 8
เครื* องเล่นเกมอิเล็กทรอนิ กส์ (Machine Gambling) ที*ต/ งั อยูน่ อกคาสิ โน เช่น – Gaming Act
1968, Part III and Schedules 7 and 9
การพนันทายผลการแข่งขัน (Betting) เช่น – Betting and Gaming Duties Act 1981 –
Horserace Betting Levy Act 1981 – Horserace Totalisator and Betting Levy Boards Act 1972
– Horserace Betting Levy Act 1969 – Finance Act 1966, sec. 6 – Betting, Gaming and
Lotteries Act 1963, Part I and Schedules
เกมบิงโก (Bingo) เช่ น – Bingo Act 1992 – Gaming (Bingo) Act 1985 – Gaming
(Amendment) Act 1980 – Gaming Act 1968, Part II and Schedule 2
บริ การสื* อที*เกี*ยวกับการพนัน (Media Gambling Services) ได้แก่ – Lotteries and Amusements
Act 1976, section 14

47

STUDY OF GAMBLING SERVICES IN THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN UNION
(final report) (European Commission, 2006), pp. 917-920.
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การส่ ง เสริ ม การขายธุ รกิ จพนัน (Sales Promotional Gambling) ได้แก่ Lotteries and
Amusements Act 1976, section 14
การพนันเพื*อการกุศล (Charity Gambling) คือ – Lotteries Regulations 1993 – Exempt
Entertainments (Variation of Monetary Limit) Order 1993
ก) วิเคราะห์ ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย
ก.1) การพนันออนไลน์ หรือพนันทางอินเทอร์ เน็ต
ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันของอังกฤษ (the Gambling Act 2005) ได้กาํ หนดให้การ
พนันที*อยูห่ ่ างโดยระยะทาง หรื อที*เรี ยกว่า “remote gambling” ซึ* งได้กาํ หนดคํานิ ยามไว้ในมาตรา 4 ว่า
เป็ นการพนัน ที* บุ ค คลที* จ ะเล่ น พนัน จะต้อ งใช้ก ารติ ด ต่ อ สื* อ สารที* อยู่ห่ า งกัน โดยระยะทาง (remote
communication) คือไม่ใช่การเล่นพนันที*ผเู ้ ล่นเจอหน้ากันแบบ face-to-face
ช่องทางการติดต่อสื* อสารที*อยูห่ ่ างกันโดยระยะทาง หมายถึง วิธีการติดต่อสื* อสารที*ใช้
อินเทอร์ เน็ต, โทรศัพท์, โทรทัศน์, วิทยุ หรื อการใช้เทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ใด ๆ ในการ
อํานวยความสะดวกในการติดต่อสื* อสาร (กฎหมายการพนัน มาตรา 448) ทั/งนี/ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
วัฒนธรรม สื* อ และกี ฬ า มี อ าํ นาจในการออกกฎหมายลํา ดับ รองหรื อกฎเกณฑ์ต่ า ง ๆ (regulations)
เกี*ยวกับระบบการสื* อสารในกรณี remote communication ตามมาตรา 4 (2)
ผูท้ ี* ประกอบกิ จการหรื อผูช้ ่ วยเหลื ออํานวยความสะดวกให้มีการพนันออนไลน์ โดย
มิได้รับใบอนุ ญาตตามกฎหมาย ถือว่ามีความผิดทางอาญา หากอุปกรณ์ส่วนหนึ* งส่ วนใดที*เกี*ยวข้องกับ
ธุ รกิจการพนันดังกล่าวที*เรี ยกว่า remote gambling equipment ตามมาตรา 36 (4)49 ที*ต/ งั อยู่ในดิ นแดน
48

“(1) In this Act “remote gambling” means gambling in which persons participate by the use of remote
communication.
(2) In this Act “remote communication” means communication using—
(a) the internet,
(b) telephone,
(c) television,
(d) radio, or
(e) any other kind of electronic or other technology for facilitating communication. . . .”
49
remote gambling equipment ตามกฎหมายการพนัน 2005 มาตรา 36 หมายถึง อุปกรณ์หรื อเครื* องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที*ถูกใช้งานโดยบุคคลที*ดาํ เนินธุรกิจการพนันประเภท remote gambling โดยนําไปใช้เพื*อจัดเก็บ
ข้อมูลของผูเ้ ข้าเล่นพนัน หรื อนําไปใช้เพื*อแสดงแก่ผเู ้ ล่นพนันหรื อจะเข้าเล่นพนัน, เกมออนไลน์, การแข่งขัน
ออนไลน์ หรื อกิจกรรมออนไลน์อื*น ๆ ที*เกี*ยวกับการพนัน หรื อนําไปใช้ตดั สิ นผลการตัดสิ นทั/งหมดหรื อ
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