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บทคดัย่อ 
 

 

การพนนัออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการพนนัทายผลฟุตบอล มีรูปแบบและวิธีการ
เล่นที"แตกต่างไปจากการพนนัแบบเดิมที"ผูเ้ล่นตอ้งเดินทางไปในสถานที"เล่นพนนัคือ ผูเ้ล่นพนนัสามารถ
เขา้ถึงช่องทางการเล่นพนนัได้ง่ายขึ,น ไม่จาํกสัถานที"และเวลาเล่นพนัน  การพนนัเหล่านี, ถือเป็นการ
พนนัผดิกฎหมายตาม พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  แต่ในทางปฏิบติัยงัพบการโฆษณา เชิญชวน
ให้คนทั"วไป เข้าเล่นพนันออนไลน์  พนันบอลผิดกฎหมายอย่างเปิดเผยผ่านสื"อต่าง ๆ โดยเฉพาะ
หนงัสือพิมพกี์ฬา นิตยสารอยา่งเปิดเผยที"มีการวางจาํหน่ายในร้านสะดวกซื,อและร้านคา้ปลีกทั"วไป โดย
มีกลุ่มเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา ประชากรที"อยูว่ยัทาํงานเป็นกลุ่มผูเ้ล่นพนนักลุ่มสาํคญั    

สิ" งที"เป็นปัญหาสําคญัในการปรับใช้ พ.ร.บ.การพนันคือ ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายของ 
พ.ร.บ.การพนนัของผูรั้กษากฎหมายและเจา้หน้าที"ของหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง ซึ" งอาจเกิดจากการขาด
แคลนเจา้หน้าที"ที"มีความรู้ทางเทคโนโลยี ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั"น ปัญหาผูมี้อิทธิพล  อีกทั,งการ
ปราบปรามการพนนัออนไลน์ การพนนับอลในไทย ก็ไม่มีหน่วยงานเจา้ภาพหลกัที"ชดัเจน  ปัญหาอื"น ๆ 
ที"สาํคญัคือ ปัญหาการขาดความเขา้ใจในเรื"องเจตนารมณ์และเนื,อหาสาระของกฎหมายการพนนั รวมถึง
กฎหมายที"เกี"ยวขอ้งคือ พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี"ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
มาตรา 20   

นอกจากนี,  ยงัมีปัญหาเกี"ยวกบัเนื,อหาสาระของ พ.ร.บ.การพนนัที"บญัญติัมาเกือบ 80 ปี จึงไม่
เหมาะสมที"จะนาํมาปรับใชก้บักรณีปัญหาการพนนัผิดกฎหมายอยา่งพนนัออนไลน์ พนนับอล และการ
พนนัผิดกฎหมายอื"น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดฐานความผิดและโทษของผูที้"เป็น
เจา้มือรับกินรับใช้กบัผูเ้ล่นพนนั  กฎหมายการพนนัฉบบันี, ไม่มีบทบญัญติัที"คุม้ครองเด็ก เยาวชนจาก
การโฆษณา เชิญชวนใหเ้ล่นพนนั ไม่วา่จะเป็นการพนนัถูกกฎหมายหรือการพนนัผดิกฎหมาย     

การศึกษานโยบายและมาตรการควบคุมหรือกาํกบัดูแลการพนนัออนไลน์ และการพนนัทายผล
ฟุตบอลไดข้อ้สรุปคือ  ประเทศต่าง ๆ มีนโยบายและกฎหมายที"แตกต่างกนั  ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที"หา้มการประกอบธุรกิจพนนัออนไลน์ และการพนนัทายผลฟุตบอล เนื"องจากภาครัฐคาํนึง
ผลเสียที"จะเกิดขึ,นกบักลุ่มเยาวชน นกักีฬา และคนในสังคมที"จะไดรั้บผลกระทบทางลบจากการพนนั
ดงักล่าว    

สําหรับประเทศสหราชอาณาจกัร และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดิม
นั,นก็มีนโยบายและกฎหมายหา้มเช่นกนั แต่ต่อมามีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย เพื"ออนุญาตให้การพนนั
ดงักล่าวเป็นการพนนัถูกกฎหมาย โดยมีเป้าหมายสําคญัคือ การสร้างรายไดใ้ห้แก่รัฐและขอ้อา้งในการ
แกปั้ญหาธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย มีการจดัสรรเงินรายไดส่้วนหนึ"งมาใชใ้นกิจการเพื"อสาธารณประโยชน์
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ที"ไม่ถือเป็นงบประมาณทั"วไป   สิ"งที"น่าสังเกตคือประเทศที"อนุญาตให้มีพนนัถูกกฎหมายเหล่านี,  จะมี
ระบบกฎหมาย ระบบการตรวจสอบที"มีธรรมาภิบาล มีการกาํกบัดูแลที"เขม้งวด มีมาตรการเฝ้าระวงัและ
ลงโทษผูไ้ดรั้บใบอนุญาตที"ทาํผิดเงื"อนไขตามใบอนุญาต  อีกทั,งภาครัฐก็พยายามป้องกนัผลเสียที"จะเกิด
แก่เด็กหรือเยาวชน  อย่างไรก็ดี สิ" งที"เริ" มพบก็คือปัญหาทางสังคมต่าง ๆ และปรากฏขอ้เท็จจริงว่าไม่
สามารถแกปั้ญหาการพนนัผดิกฎหมายได ้ 

ขอ้เสนอแนะที"เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในเรื"องนี,  สรุปหวัขอ้สาํคญัไดด้งันี,    

1) เสนอแกไ้ขเนื,อหาของพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ในหลายประเด็น   

2) เสนอแก้ไขปรับปรุง มาตรา 20 แห่ง พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี"ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัเวบ็พนนัผดิกฎหมาย 

4) ขอความร่วมมือกบัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) 

5) เฝ้าระวงัและตรวจสอบการทาํธุรกรรมทางการเงินที"น่าสงสัย  

6) รณรงค์ เผยแพร่ขอ้มูล ความรู้เกี"ยวกบัโทษของการพนนัให้กบักลุ่มเด็ก เยาวชน และออก
มาตรการป้องกนัการเล่นพนนัของเด็กและเยาวชน 

7) เปิดเผยรายงานการดาํเนินคดีผูก้ระทาํผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 

 งานวิจยัฉบบันี� สําเร็จได้ด้วยดี ด้วยความสนับสนุนจาก โครงการการจดัการความรู้เพื�อ
ขบัเคลื�อนสังคมปลอดพนนั มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ( วงศ์ สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณ นายแพทยป์ระเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์เลขาธิการมูลนิธิ 
ฯ ที�ไดใ้ห้โอกาสในการศึกษาวิจยัโครงการนี�  ซึ� งทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ใน
เรื�องปัญหาที�เกิดจากการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล ที�เกี�ยวกบัพระราชบญัญติัการพนัน 
พ.ศ. 2478 ซึ� งเป็นเรื�องสาํคญัเรื�องหนึ�งที�มีผลกระทบในวงกวา้ง   

 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านที�ไดใ้หส้ัมภาษณ์ขอ้มูล ความเห็นที�เป็นประโยชน์
อยา่งยิ�งในการศึกษาวจิยั ทาํใหเ้ห็นสภาพปัญหาและขอ้เท็จจริงที�เกิดขึ�นในทางปฏิบติั  ซึ� งเป็นขอ้มูล
สาํคญัในการศึกษาวเิคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา   

ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หนา้ที�มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ( วงศทุ์กท่านที�ใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ 
โดยเฉพาะคุณสุธาสินี ทองลิ�ม ที�ช่วยประสานงานดว้ยดีตลอดมา  ทา้ยนี�  ใคร่ขอขอบพระคุณ ศ.นพ.
วฑูิรย ์ อึ�งประพนัธ์ ที�ปรึกษาโครงการ  และวา่ที�ร้อยตรีกิตติพงษ ์พงษพ์ทัธนคุณ ผูช่้วยวจิยั ที�มีส่วน
ร่วมในโครงการนี�    
 
 

   ไพศาล ลิ�มสถิตย ์
     ผูรั้บผดิชอบโครงการ  
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บทที� 1 

ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกบัการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ในไทย 

 

1.1 สถานการณ์การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ในประเทศไทย 

 จากการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์การพนนัในประเทศไทยพบว่า ยงัไม่มีการศึกษาหรือสํารวจ
ขอ้มูลทางสถิติเกี(ยวกบัมูลค่าการพนนัออนไลน์ที(มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยอย่างเป็นระบบ งานวิจยั
บางเรื(องก็มีขอ้มูลที(ไม่มากพอที(จะนาํใชใ้นการวิเคราะห์หรือประเมินเป็นตวัเลข ขอ้มูลทางสถิติได ้ ทาํ
ใหไ้ม่มีขอ้มูลเรื(องจาํนวนผูเ้ล่นพนนั ลกัษณะของกลุ่มผูเ้ล่นพนนั พฤติกรรมการเล่นพนนั มูลค่าของเงิน
หมุนเวียนในธุรกิจพนนัออนไลน์  อย่างไรก็ดี จากการสืบคน้ขอ้มูลเวบ็พนนัผ่าน search engine เช่น 
www.google.com ก็จะพบเว็บพนนัที(มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย คือเว็บพนนัที(ใช้ภาษาไทยพบว่า มี
จาํนวนหลายร้อยเวบ็ไซตห์รือURL   

 เรื(องการพนนัทายผลฟุตบอลพบวา่ เคยมีศึกษาวิจยัเรื(องสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบ
การพนันในประเทศไทย โดยมีการประมาณการมูลค่าการพนันผิดกฎหมายในรอบ 6 เดือน1  โดยใช้
ข้อ มู ล ก า ร สํ า ร ว จป ร ะ ช า ก ร ที( มี อ า ยุ ตัJ ง แ ต่  1 5  ปี ขึJ น ไ ป ใ น 1 6  จัง ห วัด  ใ น ภ า ค ก ล า ง  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจาํนวนคนที(ใชใ้นการสุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 5,042 คน ซึ( งได้ขอ้สรุปที(น่าสนใจคือ การพนนัผิดกฎหมาย คือ การพนันฟุตบอล มี
จาํนวนเงินที(หมุนเวยีนราว 37,629 ลา้นบาท  ขอ้มูลรายงานวจิยันีJยงัระบุวา่ กลุ่มประชากรที(นิยมเล่นการ
พนนัฟุตบอลคือ ผูที้(มีอายไุม่เกิน 24 ปี (ร้อยละ 21.2) รองลงมาคือผูที้(มีอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 10.7) โดย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา (ร้อยละ 35.3) รองลงมาคือ ผูป้ระกอบอาชีพพนกังาน ลูกจา้ง (ร้อย
ละ 11.6)  อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลจาํนวนผูเ้ล่นพนนับอลและวงเงินที(เล่นพนนับอลในรายงานผลการศึกษานีJ  
ส่วนใหญ่จะเป็นการพนันบอลด้วยช่องทางเดิมที(ตอ้งติดต่อคนเดินโพยบอล ยงัไม่ครอบคลุมถึงการ
พนันบอลผ่านสื(อออนไลน์ที(มีผูเ้ล่นกลุ่มใหญ่เช่นกนั ดงันัJน มูลค่าของการพนันบอลผิดกฎหมายจึง
น่าจะมีมูลค่าสูงกวา่ที(มีการประมาณการไว ้ ซึ( งแสดงให้เห็นวา่ การพนนัทายผลฟุตบอลเป็นการพนนัที(
จาํนวนเงินหมุนเวยีนค่อนขา้งสูงมาก มีผลประโยชน์เกี(ยวขอ้งมูลค่ามหาศาล    

                                                           

1 พินิจ ลาภธนานนท,์ ผลการศึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนนัในประเทศ
ไทย (เอกสารประกอบการประชุมเพื(อนาํเสนอรายงานวิจยัปีที( 1 โครงการ “การศึกษาเรื(องสถานการณ์ 
พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลนอ้ย ตรีรัตน ์หวัหนา้โครงการ) สนบัสนุนโดย 
สสส. เมื(อวนัที( 24 มิถุนายน 2554 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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 นกัวชิาการที(ศึกษาเรื(องการพนนัออนไลน์ระบุขอ้มูลน่าสนใจคือ เจา้ของเวบ็พนนัส่วนใหญ่คือ 
เจา้ของรายเดียวกนักบับ่อนการพนนัที(เปิดใหบ้ริการตามตะเข็บชายแดนไทย เวบ็บ่อนพนนัที(เป็นที(นิยม
มกัจะเป็นของบ่อนพนนัชื(อดงั เช่น GCLUB Casino, Holiday Palace Casino, Getting Crown Casino  
ซึ( งล้วนแต่เป็นบ่อนการพนันที(อยู่ในปอยเปต ประเทศกัมพูชา มีนักธุรกิจและนักการเมืองไทยเป็น
เจา้ของ  เวบ็บ่อนพนนัที(เล่นกนัอยา่งแพร่หลายหลายแห่งในไทย จึงมีเจา้ของเป็นคนไทยหรือร่วมทุนกบั
คนต่างชาติ2 

 สําหรับข้อมูล สถิติที(เกี(ยวขอ้งกบัจาํนวนผูเ้ล่นเกมส์ออนไลน์ในไทยนัJนพบว่า ยงัไม่มีการ
รวบรวม ศึกษาขอ้มูลที(ชดัเจน  แต่ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดวา่ จาํนวนผูเ้ล่นเกมส์ในช่วงปี 2552 - 2553 
รวมประมาณ 5-6 ลา้นคน จากจาํนวนผูเ้ล่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทยประมาณ 16 ลา้นคน และไม่
มีแนวโน้มว่าจะมีจาํนวนผูเ้ล่นเกมส์ออนไลน์เพิ(มมากขึJ น สาเหตุส่วนหนึ( งเกิดจากปัญหาเรื( องของ
โครงสร้างพืJนฐาน โดยเฉพาะการพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพืJนที(ต่างจงัหวดัซึ( งยงัไม่
ทั(วถึง จาํนวนผูเ้ล่นเกมส์ออนไลน์ที(แทจ้ริงจึงยงักระจุกตวัอยู่เพียงในเขตพืJนที(กรุงเทพฯ และเมือง
ใหญ่ๆ3 ทัJ งนีJ  ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ เนคเทค 
(NECTEC) สรุปวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2552 มีจาํนวน 18,310,000 คน เพิ(มขึJนจากเมื(อปี 2551 ที(มีผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตจาํนวน 16 ลา้นคน4 และขอ้มูลในปี 2553 พบวา่มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมากถึง 21 ลา้นคน5 ซึ( งคิด
เป็นสัดส่วนของประชากรไทยมากถึงราว 1 ใน 3 ของประชากรทัJงหมด แสดงให้เห็นวา่คนไทยสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในที(ทาํงาน บ้านพกัอาศยั ร้าน 
internet café หรือร้านคา้ สถานที(ชุมชนที(มีบริการอินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย   

 ขอ้มูลของศูนยว์ิจยักสิกรไทยไดค้าดการณ์มูลค่าตลาดเกมส์ออนไลน์ในปี 2553 วา่ จะขยายตวั
เพิ(มขึJนจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 14 คือมีมูลค่าตลาดประมาณ 4,900 ลา้นบาท ซึ( งคาดวา่จะมีเกมส์
ออนไลน์เปิดใหบ้ริการใหม่มากกวา่ 20 เกม ทัJงจากกลุ่มผูใ้หบ้ริการรายเดิม และกลุ่มผูใ้หบ้ริการรายใหม่

                                                           

2 วิษณุ วงศสิ์นศิริกลุ, “เกมพนนัออนไลน์: หายนะเกมพนนัที(ตอ้งควบคุม” (โครงการ “การศึกษาเรื(อง
สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลนอ้ย ตรีรัตน ์หวัหนา้โครงการ) 
สนบัสนุนโดย สสส. (2554)   
3 “เกมส์ออนไลนปี์’ 53: มลูค่าตลาดขยายตวั 14%... แต่กลุ่มผูเ้ล่นเริ(มอิ(มตวั” (12 พฤษภาคม 2553) at 
http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=86793 
4 “จาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย” (งานวิจยัขอ้มลูอินเทอร์เน็ต : Internet Information Research (IIR) 
ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) at 
http://internet.nectec.or.th/webstats/contact.iir?Sec=contact 
5 “จาํนวนคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2553 มีมากกวา่ 21 ลา้นคน” (22 ธนัวาคม 2553) at 
http://www.oknation.net/blog/itpro/2010/12/22/entry-1 
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ที(จะทยอยเขา้สู่ตลาด ทัJงนีJ  คาดวา่ในช่วงปลายปี 2553 จะมีเกมส์ออนไลน์ที(เปิดให้บริการสะสมในไทย
รวมมากกวา่ 100 เกม 

 สํานกังานสถิติแห่งชาติเคยจดัทาํรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของผูป้กครองเกี(ยวกบัการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ของ สมาชิกในครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื(อปี พ.ศ.2546 พบวา่ 
เด็กและวยัรุ่นที(มีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เพื(อเล่นเกมคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อย
ละ 69  และมีการเกมส์ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 216  อยา่งไรก็ดี ยงัไม่พบวา่มีการสํารวจหรือศึกษาขอ้มูล
จาํนวนผูเ้ล่นเกมส์ออนไลน์ในไทย หรือยงัมีการศึกษาเรื(องพฤติกรรมหรือผลกระทบจากการเล่นเกมส์
ออนไลน์ไม่มากนกั  ทัJงนีJ อาจเป็นเพราะปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ปัญหาเด็กและวยัรุ่นติดเกม
คอมพิวเตอร์ยงัไม่มีเกณฑ์วินิจฉยัมาตรฐาน  เด็กและวยัรุ่นที(ติดเกมคอมพิวเตอร์จะมีพฤติกรรมติดเกม
คลา้ยกบัผูป่้วยติดสารเสพติด (substance dependence) และผูป่้วยติดการพนนั (pathological gambling) 
คือ มีความรู้สึกเพลิดเพลินใจในเวลาที(ไดเ้ล่นเกม มีความพึงพอใจเมื(อไดรั้บชยัชนะในการเล่นเกม แต่
ตอ้งการเอาชนะเพิ(มขึJนอีกจึงรู้สึกพึงพอใจเท่าเดิม มกัใช้เวลาเล่นเกมนานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที(
ตอ้งการ จึงตอ้งการใชเ้วลาในการเล่นเกมมากขึJนเรื(อยๆ รู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายหรือมีอาการทาง
กายจากความเครียดเมื(อถูกขดัขวางการเล่นเกม มีความตอ้งการเล่นเกมมากขึJนในเวลาที(รู้สึกเครียดและ
เล่นเกมเพื(อหลบเลี(ยงการเผชิญปัญหา มีความคิดหมกมุ่นกบัเกมคอมพิวเตอร์  

 นอกจากนีJยงัมีข่าวสารเรื(องการเล่นเกมที(ไม่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะเกมที(บ่มเพาะ
ให้เกิดความรุนแรงหรือเกมที(ไม่เหมาะสมกับเด็ก บางกรณีการเล่นเกมส์ออนไลน์ทาํให้เกิดผลต่อ
สุขภาพร่างกายของผูเ้ล่น บางรายถึงขัJนมีความผิดปกติทางจิต ส่งผลเสียต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว
และการปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง    

คนทั(วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเว็บไซต์ที(จดัให้มีการเล่นพนันออนไลน์และพนันบอลอย่าง
ง่ายดาย ผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ สื(อ social media เช่น facebook, twister หรือ web blog รวมถึงการโฆษณา 
เชิญชวนใหบุ้คคลทั(วไปเขา้เล่นพนนัออนไลน์ผา่นหนงัสือพิมพกี์ฬา นิตยสาร สิ(งพิมพต่์าง ๆ  

 

1.2 รูปแบบการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ที�เกี�ยวกบัประเด็นการพนัน 

 1.2.1 รูปแบบการพนันออนไลน์ 

                                                           

6 นพ.ศิริไชย หงษส์งวนศรี และนพ.พนม เกตุมาน, “เดก็และวยัรุ่นติดเกมคอมพิวเตอร์ (Game Addiction: The 
Crisis and Solution)” (ชมรมจิตแพทยเ์ดก็และวยัรุ่นแห่งประเทศไทย) at 
http://www.rcpsycht.org/cap/detail_new.php?news_id=67 
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 จากการสาํรวจขอ้มูลเวบ็ไซตที์(เกี(ยวกบัการพนนัออนไลน์ที(โฆษณา เชิญชวน และดาํเนินการรับ
พนนัผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ สามารถจดัแบ่งประเภทการพนนัออนไลน์เป็น 3 ประเภทหลกัคือ  

 1) การเล่มเกมพนันแบบคาสิโน เช่น บาคาร่าออนไลน์, รูเล็ตออนไลน์ หรือเกมไพ่ประเภทต่าง 
ๆ  ผูเ้ล่นพนนัสามารถเล่นพนนัผา่นการถ่ายทอดสดของบ่อนพนนัทางอินเทอร์เน็ต โดยเชื(อวา่เวบ็พนนั
บางแห่งทาํการถ่ายทอดสดจากบ่อนพนนัในปอยเปต ประเทศกมัพูชา เมื(อพิจารณาจากขอ้มูลในเว็บ
พนนัที(มีการกล่าวอา้งว่าเป็นการพนนัถูกกฎหมายในประเทศกมัพูชา เพื(อสร้างความน่าเชื(อถือให้แก่ผู ้
เล่นคนไทยวา่ จะไม่ถูกดาํเนินคดีจากเจา้หนา้ที(ของไทย  

 

 
ภาพแสดงการเล่นบาคาร่าออนไลน์จากบ่อนปอยเปต ประเทศกัมพูชา 

แหล่งขอ้มูล 
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) การเล่นพนันบอล   การพนันออนไลน์ที(ได้รับความนิยมมากที(สุดในกลุ่มผูเ้ล่นพนัน
ออนไลน์คนไทยคือ การพนนับอล เนื(องจากเวบ็พนนัออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นเวบ็ที(เปิดให้เล่นพนนั
บอลแทบทัJ งสิJน  กลุ่มผูเ้ล่นพนันจึงเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับผูเ้ล่นพนันบอล ในขณะที(เว็บคาสิโน
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ออนไลน์จะมีจาํนวนนอ้ยกวา่และมีกลุ่มเป้าหมายที(แตกต่างกนั คือ คาสิโนออนไลน์มกัจะเป็นกลุ่มคนที(
เคยเขา้เล่นในบ่อนพนนัทั(วไปมาแลว้   

 3) การพนันประเภทอื�น ๆ เช่น การเล่นกาํถั(ว7 หรือการเล่นไฮโล8  การพนนัออนไลน์จาํพวกนีJ
จะมีช่องทางหรือวธีิเล่นเหมือนกบัการเล่นเกมพนนัแบบคาสิโน  

 ปัจจุบนัมีการโฆษณา เชิญชวนของผูป้ระกอบกิจการพนนัออนไลน์ประเภทต่าง ๆ และพนัน
บอลผา่นสื(ออินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพกี์ฬาบางฉบบั รวมถึงนิตยสารต่าง ๆ แมว้า่จะเป็นการกระทาํที(ผิด
กฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 ก็ตาม  

 การเล่นพนนัออนไลน์หรือพนนัทางอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะต่างจากการพนนัแบบเดิมโดยสิJนเชิง 
กล่าวคือ เป็นการพนนัที(สามารถดาํเนินการไดต้ลอดเวลา 24 ชั(วโมง ไม่วา่จะเป็นฝ่ายผูป้ระกอบการหรือ
เจา้มือพนันและผูเ้ล่นพนัน  อีกทัJงยงัไม่จาํกดัสถานที(เล่นเหมือนการเปิดบ่อนพนันแบบเดิมที(ตอ้งมี
สถานที(เล่นเป็นการเฉพาะ ผูเ้ล่นพนันสามารถเล่นพนันที(ใดก็ได้ที(สามารถใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ร้าน
อินเทอร์เน็ตทั(วไป หรือร้านพนนัออนไลน์ที(แอบแฝงในร้านเกมส์ออนไลน์หรือร้านเน็ตต่าง ๆ   

 ขัJนตอนในการสมคัรเพื(อเล่นพนนัออนไลน์ มีดงันีJ   

 1) ผูที้(สนใจเล่นพนนัจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกผา่นโทรศพัทมื์อถือตามที(ระบุไว ้มกัจะเรียกกนั
วา่ Call Center (เกือบทัJงหมดเป็นเบอร์มือถือแบบเติมเงินที(ไม่สามารถระบุตวัเจา้ของเบอร์ได)้ หรือ
สมคัรเองตามขัJนตอนที(ระบุในเวบ็ เช่น ติดต่อทางอีเมล ์  

 2) ผูที้(สนใจเล่นพนนัจะไดรั้บ SMS แจง้ขอ้มูลเลขบญัชีธนาคารที(จะตอ้งโอนเงินค่าสมาชิก ดว้ย
วธีิการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ซึ( งเวบ็พนนับางแห่งจะกาํหนดวงเงินขัJนตํ(าไวเ้ป็นหลกัร้อยบาทถึงหลกั
พนับาท (เวบ็พนนับางแห่งโฆษณาวา่มีเงิน 300 บาทก็เล่นพนนัไดแ้ลว้) เวบ็บางแห่งจะแนะนาํให้มีเศษ

                                                           

7 วิธีการการเล่นกาํถั(ว เป็นหนึ(งในเกมส์เดิมพนัของ เวบ็คาสิโน สุ่มครอบจาํนวนเมด็กระดุมแลว้นาํออกมา
นบัเป็นกอง ซึ(งจะแบ่งออกมากองละ 4 เมด็ จนหมดแลว้มาทายกนัดูซิวา่เมด็กระดุม กาํถั(ว สุดทา้ยนัJนจะเหลือ
จาํนวนเท่าไหร่ ซึ( งแน่นอนกจ็ะมีผลตัJงแต่ 1 , 2 , 3 หรือ 4 ในส่วนของเกมส์กาํถั(วนัJน ถา้เขา้ไปเล่นยงัสถานที(
ของเวบ็ เล่นคาสิโน จริงๆแลว้ ในทุกๆคาสิโนกจ็ะมีบริการนีJอยูท่ ัJงสิJน แต่ถา้เป็นการเล่นแบบออนไลน์ กจ็ะมี
บริการอยูก่นัไม่กี(เจา้เท่านัJนซึ(งจีคลบั(GClub) เจา้ใหญ่มีมาเสนอแน่นอนและอีกหนึ(ง เวบ็คาสิโน กคื็อ เกน็ติJ
งออนไลน ์(Genting) ซึ( งมีของ คาสิโนฮอลิเดย ์เท่านัJนที(เป็นการ เล่นบาคาร่าออนไลน์ ผา่นเวบ็ ยงัไม่นาํ กาํถั�ว 
มาเปิดใหบ้ริการ 
อา้งจาก http://casino-online.clk88.com/Fantan.html 
8 http://casino-online.clk88.com/Sicbo.html 
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เงินดว้ย เพื(อความสะดวกในการสังเกตว่าเป็นเงินที(โอนจากลูกคา้ที(สมคัรเป็นสมาชิกรายได ้เช่น โอน
เงิน 3,003 บาท หรือ 20,005 บาท ซึ( งบญัชีที(รับโอนเงินของเจา้มือพนนัจะเป็นธนาคารพาณิชยใ์นไทย 

 3) เมื(อมีการโอนเงินแลว้ ผูเ้ล่นหรือสมาชิกจะตอ้งแจง้ใหที้มงานของเวบ็พนนัทราบ เมื(อฝ่ายเวบ็
พนนัตรวจสอบยอดเงินที(โอนเขา้มาแลว้ ผูเ้ล่นพนนัจะตอ้งแจง้ให้ทราบว่าตอ้งการเล่นประเภทใด เช่น 
พนนับอล หรือคาสิโน  

 4) ทีมงานของเวบ็พนนัจะส่ง username และ password ในการเล่นพนนัชนิดใหแ้ก่ผูเ้ล่นพนนั  

 ในกรณีที(ผูเ้ล่นตอ้งการเติมเงินหรือเติมเครดิตการเล่นพนนัในบญัชี ก็สามารถทาํได ้ดว้ยการ
โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารที(กาํหนดไว ้ผูเ้ล่นจะตอ้งแจง้การโอนเงินผา่นเวบ็พนนั หลงัจากนัJนทีมงานเวบ็
พนนัจะส่ง SMS ยืนยนัโดยระบุยอดเงินในบญัชีที(มีการเติมเงินแลว้ หลงัจากนัJนก็สามารถเล่นพนนัได้
ตามวงเงินที(เพิ(มขึJน  ผูเ้ล่นพนนัผ่านเวบ็เหล่านีJ ยงัสามารถกาํหนดวงเงินการเล่นแต่ละครัJ งได้ เรียกว่า 
เครดิต โดยจะตอ้งตกลงกบัเวบ็พนนันัJน ๆ   

 หากผูเ้ล่นพนันต้องการถอนเงินจากบญัชี ก็จะต้องปฏิบติัตามเงื(อนไขที(เว็บพนันแต่ละแห่ง
กาํหนดไว ้เช่น สมาชิกจะตอ้งกรอกขอ้มูล username และ password หรือรหสัลบั เพื(อยืนยนัตวัตนของ
เจา้ของบญัชี และใหร้ะบุจาํนวนเงินที(ตอ้งการถอนผา่นเวบ็ไซต ์ หลงัจากนัJนทีมงานจะตรวจสอบขอ้มูล 
แลว้จึงโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูเ้ล่นพนนัรายนัJน เวบ็พนนัหลายแห่งจะใชเ้วลาโอนเงินไม่เกิน 30 
นาที และจะมีการส่ง SMS ให้ผูเ้ล่นพนันทราบทุกครัJ ง แต่เว็บพนันบางแห่งจะกาํหนดจาํนวนครัJ งที(
สามารถถอนไดใ้น 1 วนั เช่น สมาชิกที(มีบญัชี 1 ชื(อ (account) สามารถถอนเงินไดไ้ม่เกิน 3 ครัJ งต่อวนั  
  

 1.2.2 รูปแบบการพนันทายผลฟุตบอล  

 การพนนัทายผลฟุตบอลหรือพนนับอลในปัจจุบนั มีรูปแบบหรือช่องทางการเขา้ถึงของผูเ้ล่น
พนนัที(หลากหลายมากกวา่ในอดีต ซึ( งเดิมการพนนับอลจะตอ้งอาศยัการติดต่อกบัคนเดินโพยที(ถูกวา่จา้ง
จากเจา้มือพนนับอลหรือเป็นการติดต่อกบัคนรู้จกักนั  แต่ปัจจุบนัมีการจดัทาํเวบ็พนนัที(มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นคนไทยเป็นจาํนวนมาก  จากการสอบถามเจา้หน้าที(ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื(อสาร (ICT) และกลุ่มครือข่ายหยดุพนนั ทาํใหท้ราบวา่มีเวบ็พนนับอลดงักล่าวหลายร้อยเวบ็หรือ URL   
และจากขอ้มูลการสํารวจวิจยัขอ้มูลกลุ่มคนที(เล่นพนนับอลที(กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัJน กลุ่มประชากรที(
นิยมเล่นมกัจะเป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาหรือเยาวชนที(มีผูที้(มีอายไุม่เกิน 24 ปี รวมถึงกลุ่มคนที(อยูใ่นวยั
ทาํงาน  ในรายงานวจิยัของ ดร.พินิจ ลาภธนานนท ์ไดป้ระมาณการจาํนวนประชากรที(เล่นพนนับอลใน
ช่วงเวลา 6 เดือนในช่วงปี พ.ศ. 2553 มีจาํนวนผูเ้ล่นพนนับอลราว 1,061,688 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
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ชายหรือคิดเป็นร้อยละ 94 ผูเ้ล่นพนันบอลจะเล่นพนันส่วนใหญ่จะเล่นพนันในวงเงินราว 5,000 ถึง 
10,000 บาท ในช่วงเวลา 6 เดือนที(ผา่นมา9    

 ตัวอย่างเว็บพนันบอลที(ได้รับความนิยมในหมู่นักพนันคนไทยและมีการโฆษณาใน
หนงัสือพิมพกี์ฬาบางฉบบั โดยมีการกล่าวอา้งวา่เป็นเวบ็พนนับอลที(ไดรั้บความนิยมมากและเป็นการ
พนนัถูกกฎหมาย  

 

 

SBO พนนัถกูกฎหมาย 

ยินดีตอ้นรับ เขา้เป็นส่วนหนึ( งกบั SBO SBOBET เวบ็ไซต์กีฬายอดนิยมอนัดบั 1 ของเอเซีย ให้คุณลุน้ได้
ตลอด 24 ชม. SBO ประเทศไทย ไม่ผ่านเอเย่นต ์ร่วมเป็นส่วนหนึ( งไปกบัเรา SBOTHAIประเทศไทย ลุน้
บอลอยา่งมั(นคงปลอดภยั ทุกวนั 24 ชม. โทร. 088-105-1051 ถึง 5   

 
                

 

  

 

  

SBO-THAI 
เ ว็ บ เ ดิ ม พั น อั น ดั น ห นึ� ง ข อ ง เ อ เ ชี ย
แทงบอลหรือเลือกลุน้กีฬากวา่ 30 ชนิด
ทั( ว โ ล ก
ออนไลน์สดผ่านอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 

ชั(วโมง  

  

 

  สมัครSBO-THAI วัน นีJ
ฝากครัJ งแรกเพียง 1,000 บาท
พร้อมร่วมสนุกทนัที สด 24ชั(วโมง 

        

  

 

  

แ ท ง บ อ ล  ร า ค า 5ตั ง ค์
สมาชิกที�มเีลขท้าย user ตรงกับเลขท้าย

2 ตัวของรางวัลที� 1 รับทันทีคอมมิชชั�น 
X10  

  

 

  

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.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทย
พาณิชย ์ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีฯ 

        

  

 

  

SBO-THAI 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 : sbothai09991ถึง9
Pass : aaaa1234 

  

 

  

SBO-THAI support
ใหบ้ริการ ฝาก-ถอน สอบถามขอ้มูล
ดูแลช่วยเหลือคุณ 24ชั(วโมง ตลอด
7วั น / สั ป ด า ห์  365วั น / ปี
สายด่วน SBOBET-TH โทร. 

                                                           

9 พินิจ ลาภธนานนท,์ เล่มเดียวกนั. 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 15 
 

088-105-105-1ถึ ง 5
Email : sbothai@live.com  

  

 ขัJนตอนการสมัครเข้าเล่นพนันบอลทางอินเทอร์เน็ต ก็ใช้วิธีการเดียวกันกับการเล่นพนัน
ออนไลน์ทั(วไป สรุปไดด้งันีJ   

 
แผนผงัขั!นตอนการสมคัเป็นสมาชิกในการเล่นพนันบอล 

 

จากผลการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่า  การพนันฟุตบอลทางเว็บไซต์มกัจะมีการทาํธุรกรรมผ่าน
บญัชีธนาคารพาณิชย ์โดยการโอนเงินเขา้บญัชีผูรั้บแทงบอลและบญัชีของผูเ้ล่นพนนับอล จึงมีประเด็น
ที(น่าพิจารณาคือ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีอาํนาจหน้าที(ตามกฎหมาย หรือจะมีบทบาทในการขอ
ความร่วมมือจากธนาคารพาณิชยใ์นการตรวจสอบหรือเฝ้าระวงัการเปิดบญัชีของลูกคา้ เพื(อนาํไปใชใ้น
การประกอบธุรกิจผดิกฎหมายไดห้รือไม่ อยา่งไร ซึ( งจะไดว้เิคราะห์ไวใ้นบทที( 4 ต่อไป      

 

1.2.3 รูปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ 
เกมส์ออนไลน์ส่วนมากจะเป็นเกมประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game) ซึ( งผูเ้ล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตวัละครตวัหนึ(งในโลก สร้างสังคมออนไลน์ ใน
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เกมสามารถสร้างหอ้งขึJนมาเพื(อพูดคุยแลกเปลี(ยน มีการส่งขอ้ความถึงกนัไดใ้นเกม ผูเ้ล่นเกมประเภทนีJ
สามารถอพัเลเวล (level) ของตวัละครรวมถึงหาซืJอไอเทมหรือของต่างๆที(จาํเป็นเพิ(มเพิ(มความสามารถ
ให้กบัตวัละคร  สามารถเล่นไดเ้รื(อยๆไม่วนัจบ และยงัไดแ้บ่งยอ่ยออกเป็นหลายกลุ่ม10 เช่น RTS (Real 
Time Strategy) ก็คือเกมแนววางแผนการรบ (ควบคุมยูนิตหลายๆตวัมาสู้กนั/สร้างฐานสู้กนั), TBS 
(Turn-Base Strategy) เกมแนววางแผนแบบผลดักนัเล่นคนละตา, Simulation ผูเ้ล่นเกมจะตอ้งบงัคบัที(
ซบัซอ้นมากกวา่เกมทั(วไป เช่น การบงัคบัเครื(องบิน, Racing  เป็นเกมแนวที(ใชค้วามเร็ว เช่น เกมรถแข่ง
ต่างๆ, Action คือเกมต่อสู้แบบต่าง ๆ, FPS (First Person Shooting) เป็นเกมประเภทฆ่า มีความรุนแรง 
ใช้มุมมองบุคคลที( 1 คือจะไม่เห็นตวัเอง เห็นแค่ขา้งหน้า และTPS (Third Person Shooting) เป็น
เดินหนา้ฆ่าแหลก ใชมุ้มมองบุคคลที( 3, RPG (Role Playing Game) ผูเ้ล่นเกมแนวตอ้งเก็บประสบการณ์
หรือ level ไปเรื(อยๆ ใชเ้วลาในการเล่นค่อนขา้งนาน, BoardGame เป็นพวกเกมกระดานต่างๆ เกมพวกนีJ
มีหมวดหมู่ไม่แน่ชดั บางทีรวมอยูใ่น puzzle บางครัJ งอยูใ่น TBS, Adventure คือเกมแนวผจญภยั  

 เกมส์ออนไลน์อีกประเภทคือ Casual Game เป็นเกมที(มีตวัการ์ตูน มกัเป็นเกมเล่นง่ายที(ผูเ้ล่น
เกมไม่ตอ้งใชเ้วลาหรือ ทกัษะในการเล่นมากนกั และสามารถเล่นจบในเวลาอนัสัJน ซึ( งเหมาะสําหรับ
การเล่นเพื(อผ่อนคลาย11 เช่น แนวการ์ดเกมส์ แนวกีฬา เกมดนตรี บางเกมมีการเก็บเงินและค่า
ประสบการณ์  
 การเล่นเกมส์ออนไลน์ผูเ้ล่นตอ้งเสียค่าบริการให้กบับริษทั เพื(อเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมส์ออนไลน์ มี
รูปแบบการเก็บค่าบริการในปัจจุบนัอยู่ 2 แบบ คือ  แบบ Air Time (คือการซืJอบตัรเติมเวลาเล่นเกมส์
ออนไลน์ โดยมีระยะเวลาคือ 2 รูปแบบ คือ แบบเป็นชั(วโมง และแบบเป็นวนั) และแบบ Item Selling 
(คือกรณีที(ผูเ้ล่นสามารถเขา้เล่นไดฟ้รี แต่ตอ้งซืJอ Item บางอยา่งมาใชเ้ล่นเกมส์ จะตอ้งเติมแตม้ดว้ยเงิน
จริง นาํแตม้เหล่านัJนไปซืJอ Item ต่าง ๆ) เช่น บตัรเงินสดทรูมนันี( (True Money Cash Card) ซึ( ง
ดาํเนินการโดย บริษทั ทรู มนันี( จาํกดั เป็นบริษทัในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั(น จาํกดั (มหาชน) บตัรทรูมนันี(
สามารถใชเ้ติมเกมออนไลน์ กวา่ 30 เกม อาทิ SF, Point Blank, Ray City,Luna Online, Ran Online, 
PVP, Nostale, Last Chaos , ACE Online ฯลฯ (www.weloveshopping.com/wega)12 บตัรเติมเงินอื(น ๆ ที(
ใชเ้ล่นเกมส์ออนไลน์ได ้เช่น  D Card, DSerial เงินที(เติมไดจ้ะเรียกวา่ เงิน DE (ยอ่มาจากคาํวา่ digital 
entertainment ซึ( งดาํเนินการโดย บริษทั True digital entertainment) เช่น เติมเงิน 20 บาท รับ 2,000 DE 
หรือเติมเงิน 30 บาท รับ 3,000 DE  หรือหากเติมเงิน 100 บาท จะไดรั้บ 10,500 DE  ผูเ้ล่นเกมส์สามารถ

                                                           

10 “ประเภทของเกมส์คอมพิวเตอร์” at http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gameholic&month=09-
2008&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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ซืJอบตัรเติมเงินจาํพวกนีJ ได้ที(ร้านสะดวกซืJอทั(วไป ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ และร้านคา้ที(เป็นตวัแทน
จาํหน่าย  

 จากการศึกษารูปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ พบวา่ การเล่นเกมส์ออนไลน์บาง
ชนิด ซึ( งผูเ้ล่นจะตอ้งเสียค่าสมาชิกหรือตอ้งใช้เงินสดซืJอบตัรเติมเงินเพื(อเล่นเกมนัJน ยงัไม่เขา้ลกัษณะ
เป็นการพนนัตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  กรุณาดูรายละเอียดในบทที( 2   

 อย่างไรก็ดี มีรายงานการศึกษาหลายเรื( องที(สรุปว่า การเล่นเกมส์ออนไลน์ อาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ พฒันาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที(เล่นเกมส์ออนไลน์ได ้หากไม่ไดรั้บคาํแนะนาํที(
ถูกตอ้ง หรือใชเ้วลาในการเล่นเกมแต่ละครัJ งมากเกินไป  

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบนัมีคนไทยจาํนวนไม่นอ้ยที(นิยมเล่นการพนนัผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการ
พนนัออนไลน์ และการทายผลฟุตบอล ซึ( งส่งผลกระทบทางสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การคา้
ยาเสพติด การฟอกเงิน ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ผลกระทบต่อหน้าที(การงาน ปัญหาสุขภาพหรือ
พฒันาการของเด็ก เยาวชนที(อาจเป็นโรคติดพนัน ปัญหาการคุกคาม ข่มขู่ ทาํร้ายร่างกายเพื(อทวงหนีJ
พนนั หรือการทุจริตประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ที(ของรัฐที(นิยมการเล่นพนนัผิดกฎหมาย เพื(อนาํเงินไป
ใชใ้นการเล่นพนนั   

ตวัอยา่งเช่น  ข่าวการจบักุมอดีตนกัฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ที(รับจา้งคา้ยาเสพติด ผูต้อ้งหา
ในการรับสารภาพวา่รับขนยาเสพติดไดเ้งินจา้งครัJ งละ 3 หมื(นบาท เพื(อนาํเงินไปใชห้นีJพนนับอลที(มีอยู่
กวา่ 1 ลา้นบาท13  หรือข่าวกรณีการให้เด็กที(มีอายุต ํ(ากวา่ 15 ปี เป็นคนเดินโพยบอล โดยจากขอ้มูลของ
มูลนิธิเพื(อนหญิงพบว่า เด็กที(เดินโพยบอลตอ้งการเงินนาํมาใช้หนีJ พนนับอล14 ถือเป็นการใช้เด็กหรือ
เยาวชนเป็นเครื(องมือในการกระทาํความผดิ   

 นอกจากนีJ  สังคมไทยยงัมีวฒันธรรมที(ไม่ยอมรับเรื( องธุรกิจพนัน คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาที(มีหลกัธรรมถือว่า การพนนัถือเป็นอบายมุขอย่างหนึ( งใน “อบายมุข 6”15 ซึ( งเป็นช่องทางของ
ความเสื(อม, ทางแห่งความพินาศ, เหตุยอ่ยยบัแห่งโภคทรัพย ์(อบายมุข 6 ไดแ้ก่ 1. ติดสุราและของมึนเมา 
2. ชอบเที(ยวกลางคืน  3. ชอบเที(ยวดูการละเล่น 4. ติดการพนนั 5. คบคนชั(ว 6. เกียจคร้านการงาน)  

                                                           

13 “จบัอดีตนกัฟุตบอลเยาวชนทีมชาติคา้ยาเสพติด”(ASTVผูจ้ดัการออนไลน์ 
18 มกราคม 2555) at http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000007748 
14 “มลูนิธิเพื(อนหญิงเผย พนนับอลระบาดหนกัทั(วชุมชน ห่วงเยาวชนเป็นกลุ่มเสี(ยง วอนพม.ออกมาตรการดูแล
แกไ้ขปัญหา” (22 มิถุนายน 2553) at http://www.ryt9.com/s/prg/926099 และ “พบเดก็ตํ(ากวา่ 15 ปีกลายเป็นคน
เดินโพยบอล” at http://news.lorling.com/?show-152218 
15 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม, พิมพค์รัJ งที( 12 (พ.ศ. 
2546)  
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 เดิมนัJนในยโุรปและประเทศตะวนัตกหลายประเทศที(ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์ก็
ถือวา่การพนนัเป็นเรื(องที(ผดิจริยธรรมอยา่งหนึ(ง แต่ต่อมาเริ(มมีการอนุญาตให้มีการประกอบกิจการพนนั
บางอย่าง เช่น ล็อตเตอรี(  เพราะรัฐได้จดัสรรเงินรายได้จากการล็อตเตอรี( มาใช้ในกิจการสาธารณ
ประชาชน ช่วยเหลือชุมชน องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที(กฎหมายกาํหนด แต่ก็เริ( มพบ
ขอ้เท็จจริง ขอ้มูล สถิติเกี(ยวกบัผลกระทบหรือปัญหาทางสังคมที(เกิดจากการอนุญาตหรือส่งเสริมให้มี
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการพนนั    

 หลกัของศาสนาอิสลามก็มีการห้ามการเล่นเสี(ยงทาย (ภาษาอาหรับ: ا����رة /อิสติคอ

เราะฮฺ/ หรือ 	
ا���ة  ا  /อคัซุ อลัคีเราะฮฺ) หรือเล่นพนัน เนื(องจากว่า มนัเป็นสิ(งที(งมงาย ที(ชกันาํ
มนุษยสู่์ความหลงผดิ อลัลอฮฺไดต้รัสวา่16  

 “{5:3} ไดถู้กหา้มแก่พวกเธอแลว้ ซึ( งสัตวที์(ตายเอง และโลหิต และเนืJอสุกร และสัตวที์(ถูกเปล่ง
นามอื(นจากอลัลอฮฺ ยามที((เชือด)มนั และสัตวที์(ถูกรัดคอตาย และสัตวที์(ถูกตีตาย และสัตวที์(ตกเหวตาย 
และสัตวที์(ถูกขวดิตาย และสัตวที์(ถูกสัตวร้์ายกดักิน นอกจากที(พวกเธอเชือด และสัตวที์(ถูกเชือดบนแท่น
หินบูชา และการที(พวกเธอเสี(ยงทายดว้ยไมติ้Jว เหล่านัJนเป็นการละเมิด ...” 

 “{5:90} ดูกร บรรดาผูมี้ศรัทธา! อนัที(จริงสุรา และการพนนั และแท่นบูชายนัต ์และการเสี(ยง
ทายดว้ยไมติ้JวนัJนเป็นสิ(งโสมมอนัเกิดจากการกระทาํของชยัฏอน ดงันัJนพวกเธอจงห่างไกลจากมนัเสีย
เถิด เพื(อวา่พวกเธอจะไดรั้บความสาํเร็จ”  

 การเสี(ยงทายด้วยวิธีอื(น ๆ อีกมากมายหลายอย่าง เช่น การเสี( ยงทายด้วยการอ่านทราย อ่าน
รอยเทา้นกหรือสัตว ์ไมเ้ซียมซี ไมป้วย ไมคู่้ หรือไพ่ ซึ( งลว้นแลว้ถือว่าเป็นความผิดทัJงสิJน เพราะเป็น
ความลุ่มหลงงมงาย และเป็นการอา้งว่าไดรั้บอาํนาจหรือการชีJนาํจากพระผูเ้ป็นเจา้ ร่องรอยการบญัญติั
หา้มไม่ใหเ้สี(ยงทายและทาํนายทายทกันีJ  ยงัมีใหเ้ห็นในคมัภีร์พระธรรมเดิม (พระราชบญัญติั 18: 10-13)  

 กล่าวโดยสรุปคือ การพนันออนไลน์ การพนันทายผลฟุตบอลมีรูปแบบและวิธีการเล่นที(
แตกต่างไปจากเดิมค่อนขา้งมาก  มีช่องทางในการเขา้ถึงการเล่นพนนัไดง่้ายมากขึJน  ภาครัฐจึงควรหา
มาตรการใหม่ ๆ ที(จะใชป้้องกนัและปราบปรามการพนนัเหล่านีJอยา่งมีประสิทธิภาพ  สิ(งที(น่าเป็นกงัวล

                                                           

16 “สยามิค: นานาสาระเกี(ยวกบัอิสลามและมุสลิม” 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(งไดเ้ล่นการพนนัผิดกฎหมาย ซึ( งจะส่งผลเสียต่อสังคมไทยในระยะยาว 
เพราะเป็นการสร้างกลุ่มนกัพนนัหนา้ใหม่เพิ(มขึJน  ปัจจุบนันีJ  ยงัไม่มีหน่วยงานใดที(เสนอตวัเป็นเจา้ภาพ
หรือมีแผนงานในระยะยาวที(จะจดัการปัญหาดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรม  ในทางกลบักนัยงัพบว่ามีการ
โฆษณา เชิญชวนให้คนทั(วไปเขา้เล่นการพนนัออนไลน์ การพนนับอลผิดกฎหมายอยา่งเปิดเผยผา่นสื(อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะหนงัสือพิมพกี์ฬา นิตยสาร แต่กลบัไม่ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย  อีกทัJงยงัพบเวบ็ไซต์
พนนัต่าง ๆ ที(มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยเป็นจาํนวนมาก   
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บทที� 2 

สาระสําคญัของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และปัญหาการปรับใช้                                  

ในกรณีการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ 

 

 

2.1 พฒันาการของกฎหมายการพนันของไทย และสาระสําคัญของพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

 2.1.1 พฒันาการของกฎหมายการพนันและอากรบ่อนเบี0ยของไทย  

 การพิจารณาหลกัการและเหตุผลของพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 นั น จาํเป็นจะตอ้ง
ทราบถึงประวติัศาสตร์หรือความเป็นมาในการบัญญัติกฎหมายการพนันของประเทศไทยและ
วิวฒันาการของเรื3 องอากรบ่อนเบี ย ซึ3 งสามารถยอ้นไปถึงสมยักรุงศรีอยุธยา ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
เพื3อที3จะทราบเหตุผล ความจาํเป็นในการออกกฎหมายเกี3ยวกบัการพนันและการตั งบ่อนเบี ยในอดีต 
ทั งนี  สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ตาํนานอากรบ่อนเบี ยในไทยไว ้เมื3อ พ.ศ. 2461 เมื3อ
ยงัทรงดาํรงพระยศเป็นพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระดาํรงราชานุภาพ มีเนื อหาบางส่วนที3น่าสนใจ ดงันี  1   

 “ว่าโดยทางตาํนาน การเล่นถั3วโปหวยเป็นของจีนคิดขึ นเล่นกนัในเมืองจีนก่อน พวกจีนที3ไป
คา้ขายยงัต่างประเทศทั ง ๓ อยา่งนั นไปเล่นในประเทศที3ตนไปอยู ่การเล่นถั3วโปและหวยจึงแพร่หลายไป
ถึงนานาประเทศ รวมทั งสยามประเทศของเราด้วย เพราะมีจีนมาตั งภูมิลาํเนาประกอบการคา้ขายใน
ประเทศนี  . . .  การเล่นถั3วเกิดมีขึ นตั งแต่ราว พ.ศ. ๑๔๕๐ ก่อนราชวงศพ์ระร่วงไดค้รองสุโขทยัชา้นาน 
การเล่นโปเกิดมีขึ นเมื3อราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ตรงกบัสมยัในรัชกาลที3 ๓ กรุงรัตนโกสินทร์นี   เห็นไดว้า่การ
เล่นถั3วโปหวยคงเขา้มาถึงประเทศนี แต่ทีละอยา่ง”    

 ในตาํนานเรื3องเลิกหวยและถั3วโป ยงัระบุเรื3องตาํนานอากรบ่อนเบี ยในสยามวา่ ไม่พบหลกัฐาน
ที3แน่ชดัว่ามีการเริ3มขึ นเมื3อใด เพราะเดิมนั นการเล่นถั3วโปในหมู่พวกจีนมิไดจ้ดัเก็บอากรบ่อนเบี ย การ
จดัเก็บอากรเกิดขึ นในสมยัหลงัที3การเล่นถั3วโปเริ3มเป็นนิยมในหมู่คนสยาม มีเนื อหาดงันี   

 “อากรบ่อนเบี ยในประเทศนี  จะเกิดขึ นอยา่งไรและจะเกิดขึ นเมื3อไร หามีหลกัฐานที3จะทราบแน่
ไม่ ตรวจดูหนงัสือเก่าพบในกฎหมายลกัษณะพยานแห่ง ๑ มีความวา่ห้ามมิให้ฟังคาํคนเล่นบ่อนเบี ยเป็น
พยาน เวน้แต่คู่ความยินยอม อีกแห่ง ๑ พบในพระธรรมนูญ . . .  ถา้วา่ตามความที3ปรากฏในบานแผนก
กฎหมายบ่อนเบี ยตอ้งเป็นของมีมาแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทอง และอากรบ่อนเบี ยมีเมื3อรัชกาล
                                                 

1 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 (กรุงเทพมหานคร: องคก์ารคา้คุรุสภา, 2507), ภาคที3 17 ตาํนานเรื3องเลิกหวยและถั3ว
โป, หนา้ 160-168. 
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พระเจา้ทรงธรรม แต่เห็นวา่จะยติุเอาตามบานแผนกกฎหมายเป็นมั3นคงไม่ได ้เพราะหนงัสือกฎหมายมกั
มีความเพิ3มเติมเขา้มาใหม่ภายหลงั อนัมิไดแ้กไ้ขบานแผนก . . .”  

 “หนงัสือซึ3 งมองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์ อคัรราชทูตฝรั3งเศส แต่งเรื3องเมืองไทย ที3เขาไดเ้ขา้มาเห็น
เมื3อครั งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในตอนพรรณนาว่าดว้ยการเล่นของไทย กล่าวถึงแต่การ
พนนัอยา่งอื3นคือ ชนไก่และสะกาหมากรุก เป็นตน้ การเล่นถั3วโปและบ่อนเบี ยหาไดก้ล่าวถึงไม่ อาศยัเคา้
เงื3อนที3มีอยูด่งันี  จึงเห็นวา่ บ่อนเบี ยและอากรบ่อนเบี ยเห็นจะเกิดขึ นภายหลงัรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
ม ห า ร า ช  คื อ ภ า ย ห ลั ง  พ . ศ .  ๒ ๒ ๓ ๑ ”    
 “กฎหมายที3กล่าวถึงบ่อนเบี ยนอกจากในลกัษณะพยานและพระธรรมนูญที3อธิบายมาแลว้ มามี
ในหมวดพระราชกาํหนดเก่า อนัตั งในรัชการพระเจา้บรมโกศ2 ปรากฏในบทที3 ๔๒ ซึ3 งประกาศเมื3อปี
ชวด พ.ศ. ๒๒๙๙ วา่ ขนุทิพกบัหมื3นรุดอกัษร ยื3นเรื3องราวกราบบงัคมทูล ฯ ขอตั งบ่อนเบี ยที3เมืองราชบุรี 
เมืองสมุทรสงคราม และเมืองสมุทรปราการ จะยอมประมูลเงินอากรปีละ ๓๗๑ ชั3ง (๒๙,๖๘๐ บาท) . . .  
เป็นอนัไดห้ลกัฐานวา่บ่อนเบี ยและอากรบ่อนเบี ยนั น คงตั งขึ นในระหวา่ง พ.ศ. ๒๒๓๑ กบั พ.ศ. ๒๒๙๙ 
. . . ส่อให้เห็นว่าบ่อนเบี ยและอากรบ่อนเบี ยมีมาแลว้แต่ก่อนรัชกาลพระเจา้บรมโกศ อาศยัเคา้เงื3อนดงั
อธิบายมานี   จึงสันนิษฐานว่าบ่อนเบี ยและอากรบ่อนเบี ยเห็นจะมีขึ น ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา 
หรือพระเจา้เสือ หรือพระเจา้ทา้ยสระ พระองคใ์ดพระองคห์นึ3 ง หรือถือวา่โดยศกัราชก็คือ ในระยะเวลา 
๔๔ ปี ระหวา่ง พ.ศ. ๒๒๓๑ กบั พ.ศ. ๒๒๗๕ นี ”           

 เหตุผลสาํคญัที3รัฐบาลในอดีตใหมี้การจดัเก็บอากรบ่อนเบี ยและตั งบ่อนเบี ยได ้เพราะเดิมนั นคน
จีนที3อยู่ในสยามมีการเล่นมาช้านานคือ มีบ่อนจีนเท่านั น แต่มีคนสยามในขณะนั นลกัลอบเล่นด้วย 
รัฐบาลจึงยอมใหต้ั งบ่อนเบี ยสาํหรับไทยเล่นขึ น ต่อมามีพระราชกาํหนดในรัชกาลพระเจา้บรมโกศ ห้าม
มิให้ขา้ราชการเล่นบ่อนเบี ย ถ้าผูใ้ดขืนเล่นตอ้งวางโทษถูกเฆี3ยน ๙๐ ที และถอดลงเป็นไพร่  ต่อมา
รัชกาลที3 5 มีพระบรมราชโองการสั3งให้ ทยอยเลิกโรงบ่อนซึ3 งเล่นโปถั3วในแขวงกรุงเทพ ฯ ดว้ยเหตุผล
คือ คนไทยซึ3 งหลงเล่นทาํให้เป็นการเสียทรัพย ์เสียเวลา เสียประโยชน์การคา้ขาย และทาํให้สันดาน
หมกมุ่นไปในสิ3งซึ3 งหาประโยชน์มิได ้เป็นการร้ายแรงยิ3งกวา่การเล่นซึ3 งชาวสยามเคยเล่นกนัมา3  แต่การ
ยกเลิกในทนัทีจะทาํใหก้ระทรวงพระคลงัขาดรายไดจ้าํนวนมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากเงินอากรบ่อนเบี ยที3เคย
จดัเก็บไดสู้งสุดในรัชกาลที3 5 สูงถึงปีละ 6,879,526 บาท จึงตอ้งหารายไดอื้3นมาทดแทน  จนกระทั3งมี
การเลิกบ่อนเบี ยทั งหมดในรัชกาลที3 6 และมีการตราพระราชบญัญติัห้ามมิให้ใครเล่นหวย ก.ข. เล่นถั3ว

                                                 
2 เป็นพระโอรสในสมเดจ็พระเจา้เสือในสมยักรุงศรีอยธุยา พระนามเดิม เจา้ฟ้าพร เป็นพระอนุชา สมเดจ็พระ
เจา้ทา้ยสระ พระองคไ์ดรั้บโปรดเกลา้ ฯ ใหเ้ป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล ทรงปราบดาภิเษกขึ นเป็น
พระมหากษตัริย ์ทรงพระนาม สมเดจ็พระบรมราชาธิราชที3 3  
3 การเล่นพนนัของชาวสยามแท ้กมี็แต่วิ3งมา้ วิ3งววั ชนนก ชนไก่ ชนปลา และไพ่ต่าง ๆ เหล่านี   
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12, อา้งแลว้ในเชิงอรรถที3 2, หนา้ 208-209. 
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โปอีกต่อไปเป็นอนัขาด โดยมีการยกเลิกอากรบ่อนเบี ยหมดสิ นเมื3อวนัที3 1 เมษายน พ.ศ. 2460 และ
ยกเลิกอากรหวย ก.ข.อยา่งเด็ดขาด เมื3อวนัที3 1 เมษายน พ.ศ. 24594   

 สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก (พ.ศ. 2435-2458)5 ทรง
นิพนธ์เรื3องวา่ดว้ยคุณและโทษของหวยและบ่อนเบี ย มีเนื อหาโดยสรุปคือ ขอ้ที3เป็นคุณคือ เป็นอุบายการ
เก็บภาษีจากราษฎรอยา่งหมดจด รัฐบาลไม่ตอ้งตั งพิกดัอตัราภาษี ราษฎรเต็มใจที3จะเสียภาษีทางบ่อนเบี ย
และอากรหวย เวลาโทรมนสั เล่นเบี ยเสียทรัพยม์าก ก็โทษตวัเองวา่เพราะคิดไม่ถกหรือเคราะห์ไม่ดี ที3จะ
โทษหวยและบ่อนเบี ยหามีไม่ แต่ส่วนโทษนั นมีเป็นอเนกปริยาย ว่าดว้ยโดยก็คือ เป็นเหตุที3ทาํให้ไพร่
บา้นพลเมืองยากจน ไม่มีกาํลงัที3จะประกอบการให้ตนเองและบา้นเมืองมีความเจริญประการหนึ3 ง เป็น
เหตุใหไ้พร่บา้นเมืองเป็นคนพาลสันดานชั3วประการหนึ3ง   “. . .  ถา้จะอุปมาวา่ดว้ยลกัษณะที3เสียคน เล่น
เบี ยเหมือนเป็นอหิวาตกโรค คนเล่นหวยเหมือนวณัโรค ใครลงไดเ้ป็นแลว้ก็มกัตาย ผิดกนัแต่อยา่งหนึ3 ง
ตายเร็ว อีกอยา่งหนึ3งตายชา้ ที3นกัเลงเล่นเบี ยหรือเล่นหวยคนใดจะเล่นรวย จนถึงตั งตวัไดเ้พราะการเล่น
เบี ย เล่นหวยนั น ยงัไม่เคยปรากฏตวัเลย”6 

 อนึ3 ง ดว้ยเหตุที3พฒันาการในเรื3องกฎหมายนั นมีมายาวนานดงัที3กล่าวมาแลว้ แต่ในรายงานวิจยั
ฉบบันี  จะขอกล่าวถึงพฒันากฎหมายการพนนัของไทยที3บญัญติัขึ นตั งแต่สมยัรัชกาลที3 5  เป็นตน้มา 
โดยในช่วงเวลานี มีกฎหมายชื3อ “พระราชบัญญัติอากร การพนัน รัตนโกสินทร์ ศก 111”7 (ตรงกบั พ.ศ. 
2435) ซึ3 งระบุเหตุผลความจาํเป็นในการออกกฎหมายฉบบันี ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาํรัสเหนือเกล้า สั3งว่า การพนันอย่างไทย ซึ3 งมีธรรมเนียม
อนุญาตให้เล่นมาแต่เดิม แลการบ่อนเบี ยอย่างจีน ซึ3 งอนุญาตให้เล่นมาแต่รัชกาลที3 3 โดยมีเงินอากร
หลวงนั น มีลกัษณะการพนันหลายสิ3งหลายอย่าง ได้โปรดเกล้า ฯ ห้ามมิให้เล่นก็หลายอย่าง ทั งที3คง
อนุญาตให้เล่นก็จดักาํหนดลดหย่อนอยู่แล้ว แต่การบ่อนเบี ยซึ3 งอนุญาตให้เล่นในบดันี  ยงัแยกยา้ยอยู่
หลายพแนก มีแต่ทอ้งตราตั งนายอากรเปนขอ้บงัคบั สมควรจะรวบรวมเป็นส่วนเดียว แลมีขอ้บงัคบัรวบ
รัดใหก้วดขนั จึงทรงโปรดเกลา้ ฯ ให้คดัขอ้บงัคบัในทอ้งตราเดิมเพิ3มเติมแกไ้ข ตราเปนพระราชบญัญติั 
ตามพระบรมราชประสงคด์งันี ”   

                                                 
4 เล่มเดียวกนั, หนา้ 231-233. 
5 พระประวติัสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ องคป์ฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
เวบ็ไซตก์ระทรวงมหาดไทย 
http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,804615,235_804633&_dad=portal&_schema=PORTAL 
(สืบคน้เมื3อวนัที3 19 มิถุนายน 2554) 
6 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12, อา้งแลว้ในเชิงอรรถที3 2, หนา้ 288-290. 
7 มีผลใชบ้งัคบัตั งแต่วนัที3 1 มีนาคม รัตนโกสินทร์ ศก 111 โดยไดย้กเลิกกฎหมายเดิมคือ “พระราชบญัญติัพิกดั
ทอ้งตราอากรบ่อนเบี ย ตาํบลอากรบ่อนเบี ยไทย อากรบ่อนเบี ยจีน อากรการพนนั แล อากรหวย” 
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 ต่อมารัชกาลที3  5  ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ ให้ประกาศกฎหมายชื3 อ 
“พระราชบัญญัติอากร การพนัน รัตนโกสินทร์ ศก 1208” (ตรงกบั พ.ศ. 2444) ซึ3 งเป็นกฎหมายที3แกไ้ข
เนื อหาสําคญัของ “พระราชบญัญติัอากร การพนนั รัตนโกสินทร์ ศก 111” โดยแยกประเภทการพนนัที3
เล่นในบ่อนเบี ย และหวย (กข) ออกจากการพนนัประเภทอื3น ๆ ที3สมควรให้เจา้พนกังานสรรพากร และ
เทศาภิบาล เป็นผูอ้อกอาชญาบตัร์ตรวจตรา และเพื3อให้สอดคลอ้งกบัระเบียบการปกครองบา้นเมืองใน
ขณะนั น กล่าวคือ ผูที้3ขออนุญาตให้มีการพนนั จะตอ้งขออนุญาตต่อเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ และตอ้งเสีย
เงินค่าอนุญาตตามอตัราก่อน จึงจะไดรั้บอนุญาตให้มีการพนนัได ้และไดก้าํหนดบทลงโทษเพิ3มเติม
สาํหรับ “ผูเ้ล่นพนนั” ที3ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติันี   นอกเหนือจากโทษเกี3ยวกบั “ผูเ้ปนเจา้สํานกั” ที3
มีอตัราโทษสูงกวา่ที3บญัญติัโทษไวต้าม “พระราชบญัญติัอากร การพนนั รัตนโกสินทร์ ศก 111”    

 กฎหมายการพนนัในยุคสมยัที3มีการเปลี3ยนแปลงระบบกฎหมายของไทยครั งใหญ่ คือภายหลงั
จากการประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และประมวลกฎหมายอาญา ในสมยัรัชกาลที3 7 มี
กฎหมายการพนันชื3อว่า “พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. 2473”9 ซึ3 งมีผลใช้บงัคบัตั งแต่วนัที3 14 
กนัยายน 2473 โดยในมาตรา 4 ของพระราชบญัญติัฉบบันี ได้กาํหนดประเภทการพนันออกเป็น 2 
ประเภท คือ การเล่นตามบญัชีหมาย 1 เป็นการพะนนั10 ที3หา้มมิใหจ้ดัใหมี้ หรือเขา้เล่น หรือเขา้พะนนัใน
การเล่น รวมถึงการเล่นอื3นซึ3 งมีลกัษณะคลา้ยกนั  อีกประเภทหนึ3งคือ การเล่นตามบญัชีหมาย 2 เป็นการ
เล่นพะนันหรือการเล่นอื3นซึ3 งมีลกัษณะคลา้ยกนั ซึ3 งผูจ้ดัให้มีการเล่นประเภทนี  จะตอ้งขออนุญาตต่อ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หรือเจา้พนกังานผูซึ้3 งเสนาบดีตั งให้เป็นผูอ้อกใบอนุญาตเห็นสมควรและ
ออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎเสนาบดีอนุญาตให้จดัขึ นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต นอกจากนั น การ
พะนนัตามบญัชีหมาย 2 บางลกัษณะ กฎหมายยงักาํหนดห้ามมิให้มีการให้รางวลัตีราคาเป็นเงินอีกดว้ย 
กล่าวคือ ห้ามมิให้ใช้เงินหรือทรัพยสิ์น สิ3งของเป็นรางวลัหรือสิ3งเดิมพนัในการเล่น  บทลงโทษของ
ผูฝ่้าฝืนมาตรา 4 ระบุในมาตรา 9 คือ มีโทษอาญาค่อนขา้งสูงมากในสมยันั น โดยเฉพาะเงินค่าปรับ คือ 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 พนับาท หรือทั งจาํทั งปรับ    

                                                 
8 รัตนโกสินทรศก [รัดตะนะโกสินสก] น. ปีนบัตั งแต่วนัตั งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ3มตั งภายหลงัพุทธศกัราช 2324 
ปี (พุทธศกัราชลบดว้ย 2324 เท่ากบัรัตนโกสินทรศก).  
(อา้งจาก พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) กล่าวคือ รัตนโกสินทรศกเป็นศกัราชที3
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัตั งขึ นเมื3อ พ.ศ. 2432  โดยใหน้บัปีที3พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื3อปีขาล พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1 รัตนโกสินทร์ศกจึงนอ้ยกวา่
พุทธศกัราช 2324 ปี  การเทียบเปลี3ยน รัตนโกสินทร์ศกกบัพุทธศกัราชคือ  พ.ศ. = ร.ศ. + 2324 /  ร.ศ. = พ.ศ. – 
2324    
9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 47 หนา้ 177 วนัที3 14 กนัยายน 2473  
10 “พะนนั” เป็นสาํนวนภาษาที3ใชต้วัสะกดในสมยันั น 
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 กล่าวโดยสรุปคือ  การเล่นพนนัในไทยมีความเป็นมายาวนานถึงสมยักรุงสุโขทยัหรือกรุงศรี
อยธุยา  คนไทยหรือชาวสยามในสมยันั นเริ3มรู้จกัวิธีเล่นการพนนั “ถั3วโป” จากชาวจีนที3มาติดต่อคา้ขาย
ในสมยันั น ผูป้กครองในสมยันั นเห็นวา่ ประชาชนจะติดพนนั และมีผูเ้ป็นเจา้มือก็มีรายไดจ้าํนวนมาก 
จึงอนุญาตให้เล่นถั3วโปไดแ้ต่ผูที้3รัฐบาลอนุญาต โดยให้ผูรั้บอนุญาตตอ้งเสียเงินเขา้ทอ้งพระคลงั มีการ
จดัเก็บอากรบ่อนเบี ยจากผูรั้บอนุญาต  ต่อมาในสมยักรุงศรีอยุธยา สมยัสมเด็จพระเจา้บรมโกศ เริ3มมี
กฎหมายการพนันที3ชัดเจนเพื3อจดัเก็บอากร หลังจากนั น ก็มีพฒันาการทางกฎหมายเรื3 อยมาจนถึง
กฎหมายปัจจุบนั คือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ซึ3 งเป็นกฎหมายที3ใชบ้งัคบัในปัจจุบนั  

 

 2.1.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

 สมยัรัชกาลที3 8 สมยัรัฐบาลพนัเอกพระยาพหลพลหยุหเสนาไดมี้การตรา พระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ. 247811 เป็นกฎหมายที3ใชค้วบคุมการพนนัมาเป็นเวลานานกวา่ 76 ปี โดยมีการแกไ้ขปรับปรุง
รวม 8 ครั ง การแกไ้ขครั งล่าสุดเมื3อปี พ.ศ. 2505 คือ พระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัที3 8) พ.ศ. 2505  จาก
การศึกษาพบวา่ “พระราชบญัญติัการพะนนั พ.ศ. 2473” เป็นตน้แบบของพระราชบญัญติัการพนนัฉบบั
ปัจจุบนั เนื3องจากมีสาระสาํคญัที3คลา้ยคลึงกนัหลายประการ   

• ประเภทของการพนัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามมาตรา 4 ดงันี    

 1) การเล่นพนันที3ไม่อนุญาตให้จัดให้มี หรือเข้าเล่น ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ก.ท้าย

พระราชบัญญัติฉบับนี0 รวมถึงการเล่นอื3นซึ3 งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอนัร้ายแรงอื3นใด ซึ3 ง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกาํหนดไว ้(มาตรา 4 วรรคแรก)  

 อยา่งไรก็ตาม การเล่นพนนัที3ห้ามในประเภทนี  มิใช่การห้ามเล่นโดยเด็ดขาดตามที3มกัเขา้ใจกนั 
ทั งนี  อาจเป็นเพราะยงัไม่เคยมีการอนุญาตใหมี้การเล่นพนนัประเภทนี มาก่อน แต่หากพิจารณาเนื อความ
ในมาตรา 4 วรรคแรกแล้วจะพบว่า รัฐบาลอาจพิจารณาอนุญาตให้มีการเล่นได ้ณ สถานที3ใด หรือ
ภายใตบ้งัคบัเงื3อนไขใด ๆ ใหมี้การเล่นชนิดใดก็อนุญาตได ้โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ3 งในอดีตเคย
มีการออก “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงื3อนไขการพะนนัตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการพะนัน 
พ.ศ. 2478” ต่อมาได้ถูกยกเลิกโดย “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงื�อนไขการพะนันตาม มาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที� 2)” ซึ3 งมีผลใช้บงัคบัตั งแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา12 เนื อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบบัที3 2 นี คือ การให้รัฐบาลมีอาํนาจพิจารณาอนุญาตจดัตั ง 
“สถานคาสิโนของรัฐบาล” ได ้โดยให้ถือเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ในฐานะผู ้
รักษาการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี   ซึ3 งปัจจุบนันี พระราชกฤษฎีกาฉบบันี ยงัมีผลใชบ้งัคบัตาม
                                                 
11 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หนา้ 1978 ลงวนัที3 1 กมุภาพนัธ์ 2478 
12 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หนา้ 646 ลงวนัที3 10 กรกฎาคม 2482  
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กฎหมาย13 แต่กระทรวงมหาดไทยมิใช่ผูมี้อาํนาจรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบบันี  จึงไม่มีอาํนาจ
อนุญาตในเรื3 องการตั งคาสิโน หากเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงขึ นอยู่กับ
นโยบายของรัฐบาลว่า จะนาํเรื3องนี ขึ นมาพิจารณาให้มีบ่อนคาสิโนในไทยหรือไม่14  ในอดีตเคยมีข่าว
คราวเรื3องการริเริ3มจะจดัให้มีคาสิโนในไทยในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร แต่ก็ไดรั้บการคดัคา้นจาก
สังคม  ภายหลงัจากนั น รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช เขา้บริหารประเทศ รัฐบาลสมคัรก็เสนอแนวคิด
สร้างคาสิโนขึ นมาอีกครั ง จนกลายเป็นที3ถกเถียงกนัอย่างมาก แต่ก็ไดข้อ้สรุปว่าการมีบ่อนคาสิโนใน
ประเทศไทยจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดี เป็นแหล่งอบายมุขที3จะมอมเมาคนในประเทศ และอาจมี
ผลกระทบอื3น ๆ ตามมาอีกมากมาย    

 ดว้ยเหตุนี  นกัการเมือง นกัธุรกิจไทยบางรายจึงเขา้ไปลงทุนตั งบ่อนในประเทศเพื3อนบา้นอยา่ง
ประเทศกมัพูชา เช่น ข่าวการลงทุนสร้างโครงการเอนเตอร์เทนเมนต  คอมเพล็กซ แบบครบวงจร ไดแ้ก่ 
คาสิโนโรงแรม รีสอร์ตระดบั 5 ดาว สถานบนัเทิงแบบครบวงจร มูลค่าการลงทุนหลายแสนล านบาท 
โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร ร วมกบันายพดั สุภาภา ส.ว.เกาะกง และเจา้ของบริษทั เกาะกง 
รีสอร์ท จาํกดั เจา้ของคาสิโนเกาะกง15 และธุรกิจดา้นพลงังานอื3น ๆ อีกมากมาย รวมถึงกลุ่มทุนต่างชาติ 
ดว้ยการเช่าพื นที3เกาะกงทั งหมดระยะเวลา 99 ป  เพื3อทาํโครงการนี 16 ปัจจุบนัเป็นที3ทราบกนัดีวา่ กมัพูชา
เป็นแหล่งบ่อนคาสิโนแห่งใหญ่ในพื นที3ลุ่มแม่นํ าโขง 

 2) การเล่นพนันที3สามารถอนุญาตให้เล่นได้ ได้แก่ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้าย

พระราชบัญญัตินี0 หรือการเล่นซึ3 งมีลกัษณะคลา้ยกนั หรือการเล่นอื3นใดซึ3 งรัฐมนตรีเจา้หนา้ที3ไดอ้อก
กฎกระทรวงระบุเพิ3มเติมไว้  ผูที้3จะจัดให้มีการเล่นพนันประเภทนี  จะต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือเจา้พนกังานที3มีอาํนาจออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวง
อนุญาตใหจ้ดัขึ นโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต (มาตรา 4 วรรคสอง) 

 ทั งนี  การเล่นพนนัตามประเภทที3 2 นี  จะตอ้งมีใบอนุญาตให้จดัมีขึ นหรือปฏิบติัหลกัเกณฑ์ที3
กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ดัขึ นไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตกรณีใดกรณีหนึ3งเท่านั น   

                                                 
13 คู่มือการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2549), หนา้ 287. 
14 ขอ้มลูจากเจา้หนา้ที3กระทรวงมหาดไทยท่านหนึ3งแจง้วา่ กระทรวงการคลงัไดจ้ดัทาํร่างระเบียบ
กระทรวงการคลงั ซึ3 งกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื3อนไขในการเปิดบ่อนคาสิโนไวแ้ลว้  
15 เกาะกงตั งอยูใ่นพื นที3ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศกมัพชูา มีพื นที3 11,160 ตารางกิโลเมตร 
16 “Casino-OK : ทกัษิณกบัคาสิโนที3อาณาจกัรเกาะกง (5)”  (วนัที3 17 มิถุนายน 2552)  
 http://www.oknation.net/blog/akom/2009/06/17/entry-2 
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 ปัจจุบนั มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที� 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช 2478 ที3กาํหนดวธีิการเล่นตามบญัชี ก. และบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติันี  มีดงันี   

 “ข้อ 2 ให้เพิ3มเติมการเล่นต่อไปนี เป็นการเล่นในบญัชี ก. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนัน 
พุทธศกัราช 2478  
 บาการา”  

 “ข้อ 3 ให้เพิ3มเติมการเล่นต่อไปนี เป็นการเล่นในบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนัน 
พุทธศกัราช 2478  
 1. สะบา้ทอย  
 2. สะบา้ชุด  
 3. ฟุตบอลโตะ๊  
 4. เครื3องเล่นซึ3งใชเ้ครื3องกล ไฟฟ้า พลงัแสงสวา่ง หรือพลงัอื3นใดที3ใชเ้ล่นโดยวิธีสัมผสั เลื3อน กด 
ดีด ดึง ดนั ยิง โยน หมุน หรือวิธีอื3นใดซึ3 งสามารถทาํให้แพช้นะกนัไดไ้ม่วา่จะโดยมีการนบัแตม้หรือ
เครื3องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม” 

 พ.ร.บ.การพนนักาํหนดให้อาํนาจในการออกกฎกระทรวง เพื3อปรับปรุงแกไ้ขการพนนัตามบญัชี 
ก. และบญัชี ข.ได ้    

• บทบัญญตัิที�อุดช่องว่างของกฎหมาย (มาตรา 4 ทวิ17)  

 นอกเหนือจากบญัชีรายชื3อการพนันที3อยู่ท้ายพระราชบญัญติัฉบบันี ตามมาตรา 4 แล้ว  ใน
มาตรา 4 ทว ิยงัเป็นบทบญัญติัที3มีความสาํคญั กล่าวคือ เป็นบทบญัญติัที3อุดช่องวา่งกฎหมาย ในกรณีที3มี
การพนนัหรือการเล่นอื3นใดที3เขา้ลกัษณะการพนนั แต่มิไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 4 ก็ให้ถือวา่เป็นการพนนั
เช่นกนั โดย ณ ปัจจุบนันี  ยงัไม่เคยมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 ทวิ ที3อนุญาตให้มีการเล่นไดแ้ต่
อยา่งใด จึงมีผลทาํใหก้ารพนนัที3ถูกกฎหมายในปัจจุบนั จะกาํหนดไวไ้วใ้นมาตรา 4 วรรคสองเท่านั น   

 ผลของบทบัญญัติ มาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ ย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายการพนันที3ถือว่า การเล่นหรือการพนันทั งหลายที3ยงัมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือมิไดอ้นุญาตใหมี้การจดัขึ นโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตแลว้ ยอ่มถือ
เป็นการพนนัที3ผิดกฎหมายทั งสิ น เช่น การพนันฟุตบอล ซึ3 งไม่ปรากฏในบญัชี ก. หรือบญัชี ข.แต่อยา่ง
ใด จึงถือวา่การพนนัฟุตบอลทุกกรณีเป็นการพนนัผิดกฎหมายตาม มาตรา 4 ทวิ  เนื3องจากเขา้กรณีการ

                                                 

17  “มาตรา 4 ทวิ  ในการเล่นอื3นใดนอกจากที3กล่าวในมาตรา 4 จะพนนักนัหรือจะจดัใหมี้เพื3อใหพ้นนักนั
ไดเ้ฉพาะการเล่นที3ระบุชื3อและเงื3อนไขไวใ้นกฎกระทรวง 
 คาํวา่ “การเล่น” ในวรรคก่อน ใหห้มายความรวมตลอดถึงการทายและการทาํนายดว้ย” 
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ทายและการทาํนายที3ถือเป็น “การเล่น” ตามมาตรา 4 ทว ิวรรคแรก มีคาํพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉยัในเรื3อง
นี อยา่งชดัเจนแลว้  

 เช่น คาํพิพากษาศาลฎีกาที3 98/2545  ศาลวินิจฉยัวา่ แมว้า่การพนนัทายผลฟุตบอลไม่มีลกัษณะ
คลา้ยกบัการเล่นการพนนัดงักล่าว จึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัการพนนั ฯ มาตรา 4 แต่เป็น
การเล่นอื3นใดนอกจากที3กล่าวในมาตรา 4 คือ เป็นกรณีที3เขา้พระราชบญัญติัการพนนั ฯ มาตรา 4 ทว ิ
เนื3องจากเป็นมาตรา 4 ทวิ วรรคสองกาํหนดให้ "การเล่น" หมายความรวมตลอดถึงการทายและการ
ทาํนายดว้ย  ศาลยงัวนิิจฉยัเพิ3มเติมวา่ เมื3อจาํเลยทั งสองเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้พนกังาน จึงมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ3 งในประเด็นนี   ศาลจึงตดัสินให้จาํเลยมีความผิดตาม
พระราชบญัญติัการพนนั ฯ มาตรา 4 ทวิ ประกอบ มาตรา 12 และสั3งให้ริบทรัพยสิ์นที3จบักุมไดว้งการ
เล่นการพนนัตาม มาตรา 10  

 ขอ้สังเกตอีกประการในคดีขา้งตน้ที3ศาลฎีกามีคาํนิจฉัยคือ พนกังานอยัการในฐานะโจทก์ ได้
ฟ้องให้ลงโทษจาํเลยผิดบทมาตราหรือฐานความผิด คือ ไดอ้า้ง มาตรา 4 แทนที3จะเป็น มาตรา 4 ทวิ ซึ3 ง
ในเรื3องนี  ศาลมีอาํนาจลงโทษจาํเลยตามความผิดที3ถูกตอ้งไดต้าม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 192 วรรคห้า เพราะเป็นปัญหาขอ้กฎหมายที3เกี3ยวกบัความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ น
วินิจฉยัไดเ้อง แมไ้ม่มีคู่ความยกขึ นในชั นฎีกา และยอ่มมีอาํนาจพิพากษาตลอดไปถึงจาํเลยที3 1 ผูมิ้ได้
ฎีกาดว้ย เพราะเป็นเหตุอยูใ่นส่วนลกัษณะคดี 

ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ในขณะที3เกิดขอ้เทจ็จริงในคดีดงักล่าวขึ นจนถึงปัจจุบนันั น ยงัไม่เคยมีการ
กฎกระทรวงประกาศใหก้ารเล่นฟุตบอลเป็นการเล่นที3อนุญาตตามบญัชี ข. แต่อยา่งใด  ดงันั น การพนนั
ทายผลฟุตบอลทุกกรณี จึงยงัถือเป็นการพนนัที3ผดิกฎหมายทั งสิ น  

ตวัอยา่งคาํพิพากษาศาลฎีกาที3วนิิจฉยัในเรื3องการพนนัทายผลฟุตบอลอีกคดีคือ คาํพิพากษาศาล
ฎีกาที3 8247/2548  ซึ3 งจาํเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ.2478 มาตรา 4 ทวิ มีเนื อหาสรุปคือ 
“โจทก์ฟ้องวา่จาํเลยกระทาํความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกนักล่าวคือ ระหว่างวนัที3 26 
สิงหาคม 2545 ถึงวนัที3 31 สิงหาคม 2546 จาํเลยกบัพวกร่วมกนัเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลโดยถือผล
แพช้นะของการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศทีมต่าง ๆ เป็นผลแพช้นะระหวา่งจาํเลยกบัพวกจาํนวน 211 
ครั ง ๆ ละ 1 วนั โดยจาํเลยเป็นเจา้มือรับกินรับใช ้เมื3อจาํเลยให้การรับสารภาพ ขอ้เท็จจริงจึงเป็นอนัยุติ
ตามคาํฟ้อง การที3จาํเลยกบัพวกร่วมกนัเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลรวมจาํนวน 211 ครั ง โดยถือเอาการ
แข่งขนัฟุตบอลแต่ละครั งเป็นผลแพช้นะ เป็นการกระทาํความผิดซึ3 งอาศยัเจตนาแตกต่างแยกจากกนัได้
ตามผลการแข่งขนัของฟุตบอลแต่ละครั งที3จาํเลยกบัพวกเขา้เล่นการพนนัทายผลฟุตบอลกนั เมื3อจาํเลย
กบัพวกร่วมกนัเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลตามฟ้องรวมจาํนวน 211 ครั ง การกระทาํของจาํเลยตามที3
ปรากฏในฟ้องจึงเป็นความผดิรวม 211 กรรมต่างวาระกนั”   
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ผลของคดีนี คือ เดิมนั นศาลชั นตน้พิพากษาวา่ จาํเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนนั พ.ศ. 2478 
มาตรา 12 (2) เป็นความผิดหลายกรรมต่างกนัให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
91 จาํคุกกระทงละ 20 วนั รวม 211 กระทง จาํคุก 4,220 วนั จาํเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ3งหนึ3งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจาํคุก 2,110 วนั พิเคราะห์
พฤติการณ์แห่งคดีแลว้เห็นวา่ จาํเลยเป็นเจา้มือรายใหญ่จึงไม่สมควรรอการลงโทษ ริบของกลาง คาํขอ
อื3นนอกจากนี ให้ยก จาํเลยอุทธรณ์  แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน  จาํเลยฎีกา โดยผูพ้ิพากษาซึ3 ง
พิจารณาและลงชื3อในคาํพิพากษาศาลชั นตน้อนุญาตให้ฎีกาในปัญหา  ในที3สุด ศาลฎีกาพิพากษาแกเ้ป็น
วา่ ให้จาํคุกจาํเลยกระทงละ 4 วนั ลดโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 78 ให้กระทงละกึ3งหนึ3ง คงลงโทษจาํคุก
กระทงละ 2 วนั เรียงกระทงลงโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 91 รวมลงโทษจาํคุกจาํเลยไวมี้กาํหนด 422 วนั 
นอกจากที3แกใ้หเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 

ดว้ยความเคารพคาํตดัสินของศาลในคดีขา้งตน้ ผูเ้ขียนมีขอ้สังเกตบางประการเรื3องโทษตดัสิน
จาํคุกที3จาํเลยถูกศาลฎีกาตดัสินนั นค่อนขา้งจะตํ3ามาก ซึ3 งถือเป็นดุลพินิจของศาลเอง และอาจเป็นเพราะ
ศาลคงให้ความเมตตาอยา่งสูงต่อจาํเลยในคดีนี คือ โทษที3ศาลฎีกาตดัสินให้จาํคุกจาํเลย คือ กระทงละ 2 
วนั จากความผิดทั งหมด 211 กระทงหรือกรรม รวมเป็น 422 วนั แต่ในมาตรา 12 (2) บญัญติัโทษ
ความผดิตามมาตรา 4 ทวไิวคื้อ ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี สาํหรับความผดิแต่ละกรรม ซึ3 งหากศาลฎีกา
ลงโทษโดยใชอ้ตัราโทษสูงสุด จะทาํใหจ้าํเลยตอ้งโทษจาํคุกรวม 211 ปี หรือหากศาลตดัสินโดยใชอ้ตัรา
โทษกึ3งหนึ3งคือ 6 เดือน จาํเลยก็ตอ้งโทษจาํคุกรวมประมาณ 105 ปี  ซึ3 งตาม ป.อ.มาตรา 91 (1) ลงโทษได้
ไม่เกิน 10 ปี สําหรับกรณีความผิดกระทงหนกัที3สุด มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกิน 3 ปี  การพิจารณา
ลงโทษจาํเลยในคดีความผิดตามกฎหมายพนัน ศาลควรพิจารณาผลกระทบต่อสังคม ครอบครัว 
เศรษฐกิจ การก่ออาชญากรรม ฯลฯ ประกอบดว้ย    

ตวัอย่างกรณีการจบักุมเว็บพนันทายผลบอลของเจา้หน้าที3ตาํรวจมีอยู่หลายครั ง โดยเฉพาะ
ในช่วงฟุตบอลโลกในปี 2010 (2553) ที3ประเทศแอฟริกาใต ้ ตาํรวจไดร้ะดมกาํลงัจบักุมโต๊ะพนนับอล
หลายราย เช่น  เมื3อวนัที3 9 กรกฎาคม 255318 พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศตัรู ผบช.ก พร้อมดว้ย พ.ต.อ.พิสิษฐ ์
เปาอินทร์ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท ์ผกก.กลุ่มงานสนบัสนุนคดีทางเทคโนโลยี พ.ต.อ.
ธวชั วงศส์ง่า ผกก.สน.วงัทองหลาง นาํกาํลงัเขา้คน้ทาวน์เฮาส์ เลขที3 55/167 ในหมู่บา้นกลางกรุง ถนน
ลาดพร้าว ซอย 88 แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ หลงัสืบทราบวา่แอบลกัลอบเปิดให้แทงพนนั
ฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต พบของกลางคอมพิวเตอร์จาํนวน 4 เครื3อง สมุดบญัชีหลาย

                                                 
18 “ตร.บุกทลายโต๊ะพนนัฟุตบอลอนไลนย์า่นลาดพร้าว ลกัลอบเปิดใหแ้ทงพนนัฟุตบอลผา่นเวบ็ไซต ์พร้อม
ควบคุมตวัผูต้อ้งหาได ้6 ราย เผยนายทุนใหญ่และเจา้ของเวบ็อยูป่อยเปต ประเทศเขมร” (10 กรกฎาคม 2553) 
ขอ้มลูจากเวบ็ กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี at 
http://www.tcsd.in.th/perfomance_detail.php?pmid=Mjg= 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 29

ธนาคารกว่า 10 บญัชี และโทรศพัทมื์อถือ 10 เครื3อง โดยมีผูต้อ้งหาจาํนวน 6 คน  จากการสอบสวน
ผูต้อ้งหารายหนึ3งอา้งวา่เป็นคนดูแลเวบ็ไซต ์และคอยใหร้หสัผา่นกบัลูกคา้ที3โทรศพัทเ์ขา้มา หลงัจากเปิด
บญัชี และทาํตามเงื3อนไขเวบ็ไซตพ์นนับอลเท่านั น ส่วนเจา้ของเวบ็ไซตน์ั นอยูป่อยเปต ประเทศกมัพูชา  
โดยตาํรวจไดต้ั งขอ้หาร่วมกนัจดัให้มีการเล่นการพนนั ร่วมกนัช่วยประกาศโฆษณาหรือชกัชวน(ผา่น
เวบ็ไซต์) โดยทางตรงหรือทางออ้มให้ผูอื้3นเขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นซึ3 งมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้
พนกังาน ตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ.2478 มาตรา 12 มีโทษจาํคุกตั งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตั งแต่ 
500 ถึ ง  5,000 บ า ท 
  

• หลกัเกณฑ์การออกใบอนุญาต (มาตรา 7) 
 ปัจจุบนั กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที3มีอาํนาจหน้าที3รับผิดชอบใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนนั ซึ3 งตามกฎหมายปัจจุบนัที3กาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื3อนไข
การออกใบอนุญาตเล่นการพนนัตามบญัชี ข.ทา้ยพระราชบญัญติั เป็นไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที� 44 

(พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญตัิการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยไดก้าํหนดผูมี้อาํนาจออก
ใบอนุญาต19ดังกล่าว หรือที3เรียกว่า เจ้าพนักงานผูอ้อกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบญัชี ข.ท้าย
พระราชบญัญติั และใบอนุญาตจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเสี3ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการ
ประกอบกิจการคา้หรืออาชีพตามมาตรา 8  แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 
 กรณทีี� 1  

“ก. การพนนัต่อไปนี  ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได ้
(๑) แข่งมา้หรือแข่งสัตวอื์3น ซึ3 งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวปี หรือบุก๊เมกิง รวมอยูด่ว้ย 
(๒) วิ3งววัคน ซึ3 งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวปี หรือบุก๊เมกิง รวมอยูด่ว้ย 
(๓) ไพน่กกระจอก ไพต่่อแตม้ หรือไพต่่าง ๆ เวน้แต่ ไพโ่ป๊กเกอร์ และไพเ่ผ 
(๔) ดวด 
(๕) ขอ้งออ้ย 
(๖) สะบา้ทอย 
(๗) สะบา้ชุด 
(๘) ชกมวย หรือมวยปลํ า” 

                                                 
19 เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนนั ไดแ้ก่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้กิ3ง
อาํเภอแห่งทอ้งที3 ซึ3 งแต่ละกรณีจะขึ นอยูก่บัประเภทหรือลกัษณะการพนนั หรือเขตทอ้งที3ที3ขออนุญาตวา่เป็น
กรุงเทพมหานครคือต่างจงัหวดั 
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 เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตเล่นการพนนั ไดแ้ก่ (๑) ผูอ้าํนวยการสํานกัการสอบสวนและนิติ
การ กรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร หรือ (๒) นายอาํเภอ หรือปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหัวหน้า
ประจาํกิ3งอาํเภอแห่งทอ้งที3 สาํหรับจงัหวดัอื3นนอกจากกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มที� 2  
“ข. การพนนัต่อไปนี  ในกรุงเทพมหานคร ใหอ้อกใบอนุญาตไดเ้มื3ออธิบดีกรมการปกครอง 

สั3งอนุมติัแลว้ ในจงัหวดัอื3น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตไดเ้มื3อผูว้า่ราชการจงัหวดัสั3ง
อนุมติัแลว้ 

(๑) ใหส้ัตวต่์อสู้กนั 
(๒) ไพโ่ป๊กเกอร์ หรือไพเ่ผ 
(๓) บิลเลียด 
(๔) การจดัใหมี้การแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเสี3ยงโชค โดยวธีิใด ๆ ในการประกอบ 

กิจการคา้หรืออาชีพ” 

 กลุ่มที� 3    
 “ค. การพนนัต่อไปนี  ใหอ้อกใบอนุญาตไดเ้มื3อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
สั3งอนุมติัแลว้ 

(๑) แข่งเรือพุง่ หรือแข่งเรือลอ้ 
(๒) ชี รูป 
(๓) โยนห่วง 
(๔) โยนสตางคห์รือวตัถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ 
(๕) ตกเบด็ 
(๖) จบัสลากโดยวธีิใด ๆ 
(๗) ยงิเป้า 
(๘) ปาหนา้คน ปาสัตว ์หรือสิ3งใด ๆ 
(๙) เต๋าขา้มด่าน 
(๑๐) หมากแกว 
(๑๑) หมากหวัแดง 
(๑๒) บิงโก 
(๑๓) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอยา่งใดที3เสี3ยงโชคใหเ้งินหรือประโยชน์ 

อยา่งอื3นแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ3ง 
(๑๔) แข่งมา้หรือแข่งสัตวอื์3น ซึ3 งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวปี หรือบุก๊เมกิง รวมอยูด่ว้ย 
(๑๕) วิ3งววัคน ซึ3 งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวปี หรือบุก๊เมกิง รวมอยูด่ว้ย 
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(๑๖) โตแตไลเซเตอร์ สาํหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหนึ3ง 
(๑๗) สวปี สาํหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหนึ3ง 
(๑๘) บุก๊เมกิง สาํหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหนึ3ง 
(๑๙) ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวปี ซึ3 งไม่ไดอ้อกในประเทศไทย แต่ไดจ้ดั 
ใหมี้ขึ นโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศที3จดันั น 
(๒๐) ฟุตบอลโตะ๊ 
(๒๑) เครื3องเล่นซึ3 งใชเ้ครื3องกล พลงัไฟฟ้า พลงัแสงสวา่ง หรือพลงัอื3นใดที3ใชเ้ล่น โดยวิธี

สัมผสั เลื3อน กด ดีด ดึง ดนั ยงิ โยน โยก หมุน หรือวธีิอื3นใดซึ3งสามารถทาํใหแ้พช้นะกนัได ้ไม่วา่จะโดย
มีการนบัแตม้หรือเครื3องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม” 
 สําหรับสถานที3ยื3นคาํขออนุญาตให้มีการเล่นการพนนัตามบญัชี ข.ทา้ยพระราชบญัญติั และ
ใบอนุญาตจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเสี3ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคา้หรือ
อาชีพตามมาตรา 8  กฎกระทรวงฉบบัที3 44 กาํหนดใหท้าํคาํขอตามแบบ พ.น.๑ ยื3นต่อเจา้พนกังานผูอ้อก
ใบอนุญาตประจาํทอ้งที3 ดงันี   
 “(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหย้ื3นที3กรมการปกครอง 

(๒) ในจงัหวดัอื3น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื3นที3ที3ทาํการปกครองอาํเภอ หรือที3ทาํการ
ปกครองกิ3งอาํเภอ” 

 รายละเอียดอื3น ๆ ที3ผูที้3จะจดัใหมี้การเล่นการพนนัจตอ้งปฏิบติัตาม เช่น กาํหนดอายุใบอนุญาต, 
เงื3อนไขการออกใบอนญาตอื3น ๆ ที3กาํหนดให้เล่นไดเ้ฉพาะในงานรื3นเริงสาธารณะหรืองานนกัขตัฤกษ์
หรือในโอกาสพิเศษอื3น หรือการจดัทาํรายงานจาํนวนยอดเงินรายรับและรายจ่าย, การกาํหนดอตัราภาษี, 
การกาํหนดให้การพนนัตามบญัชี ข.บางกรณีไม่ตอ้งมีใบอนุญาต เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที3 17 
(พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 

 ใน พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 11 กาํหนดกรณีที3ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไว ้คือ กรณีที3มีเหตุสมควร
เชื3อวา่ผูรั้บใบอนุญาตกระทาํการละเมิดพระราชบญัญติันี  หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาต เจา้พนกังาน
ผูอ้อกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืน อย่างไรก็ดี การบญัญติักฎหมายในลกัษณะนี  เป็นการให้
อาํนาจดุลพินิจแก่เจา้พนักงานมากเกินไป ซึ3 งแตกต่างจากกฎหมายการพนันในหลายประเทศ ที3จะ
กาํหนดให้ใบอนุญาตสิ นผลในทนัที หากปรากฏวา่มีการทาํผิดเงื3อนไขในการออกใบอนุญาต หรืออาจ
กาํหนดโทษอื3นไวด้ว้ย    

• ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย (มาตรา 5 และมาตรา 6) 
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พ.ร.บ.การพนนั กาํหนดเรื3องขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายใน 2 มาตรา ไดแ้ก่ ขอ้สันนิษฐานตาม
กฎหมายในเรื3 องการพิจารณาว่า ผูใ้ดเป็นเจา้มือที3จดัให้มีการเล่นที3ตามปกติมีการพนันเอาเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอื3น และผูที้3เล่นอยูด่ว้ยใหส้ันนิษฐานวา่เป็นผูเ้ล่นพนนัตาม มาตรา 5    

ขอ้สันนิษฐานตาม มาตรา 6 คือ กรณีที3บุคคลที3อยู่ในวงเล่นพนันที3ขดัต่อกฎหมายการพนัน 
มาตรานี ให้สันนิษฐานไวว้่า ผูน้ั นเขา้เล่นดว้ย เวน้แต่กรณีผูที้3ดูการเล่นในงานรื3นเริง หรืองานขตัฤกษ ์
หรือในที3สาธารณสถาน20   

• การริบทรัพย์สินที�ได้จากการเล่นพนันผดิกฎหมาย (มาตรา 10)  

มาตรา 10 บญัญติัเรื3 องการริบทรัพย์สินที3พนันกันซึ3 งจบัได้ในวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่ง
พระราชบญัญติันี  หรือขดัต่อขอ้ความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ3 งออกตามพระราชบญัญติันี  เช่น 
เงินที3ใชใ้นการเล่นการพนนัผดิกฎหมาย หรือเป็นกรณีที3ไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.การพนนัและกฎกระทรวง
ที3เกี3ยวขอ้งหรือใบอนุญาต  กรณีเหล่านี  ศาลมีอาํนาจริบตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ในมาตรา 
33 แห่งประมวลกฎหมายอาญากําหนดว่า ศาลมีอาํนาจสั3งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี ด้วย คือ (1) 
ทรัพยสิ์นซึ3 งบุคคลไดใ้ช ้หรือมีไวเ้พื3อใช้ในการกระทาํความผิด หรือ (2) ทรัพยสิ์นซึ3 งบุคคลไดม้าโดย
การกระทําความผิด เว ้นแต่ทรัพย์สินซึ3 งมิได้เอาออกพนัน  การริบทรัพย์สินตามกฎหมายอาญา  
นอกจากนี  มาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ยงักาํหนดให้ทรัพยสิ์นซึ3 งได้ให้เพื3อจูงใจบุคคลให้
กระทาํความผดิ หรือเพื3อเป็นรางวลัในการที3บุคคลไดก้ระทาํความผดิ ก็ให้ริบเสียทั งสิ น  ทรัพยสิ์นที3ศาล
พิพากษาใหริ้บตกเป็นของแผน่ดิน   

• การกาํหนดฐานความผดิต่าง ๆ (มาตรา 12)  
 บทลงโทษสาํคญัตาม พ.ร.บ.การพนนั ปรากฏอยูใ่น มาตรา 12 คือ ความผิดฐานการจดัให้มีการ
เล่น หรือทาํอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชกัชวนโดยทางตรงหรือทางออ้มให้ผูอื้3นเขา้เล่นหรือเขา้
พนนัในการเล่นซึ3 งมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานหรือรับอนุญาตแลว้แต่เล่นพลิกแพลง หรือผูใ้ดเขา้
เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญติันี  หรือกฎกระทรวง หรือขอ้ความใน
ใบอนุญาต ผูก้ระทาํความผดิมีโทษต่อไปนี  
 “(1) ถา้เป็นความผดิในการเล่นตามบญัชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือ 
การเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ3งมีลกัษณะคลา้ยกนันี  ตอ้ง 
ระวางโทษจาํคุกตั งแต่ 3 เดือนขึ นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั งแต่ 500 บาท ขึ นไปจนถึง 5,000 
บาท ดว้ยอีกโสดหนึ3ง เวน้แต่ผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัที3เรียกวา่ลูกคา้ ใหจ้าํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 

                                                 
20 คาํวา่ “สาธารณสถาน” มิไดบ้ญัญติันิยามไวใ้น พ.ร.บ.การพนนั จึงตอ้งใชนิ้ยามตามกฎหมายอื3น คือ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1 
 ““สาธารณสถาน” หมายความวา่ สถานที3ใด ๆ ซึ3งประชาชนมีความชอบธรรมที3จะเขา้ไปได ้ 
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ไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั งจาํทั งปรับ 
 (2) ถา้เป็นความผดิในการเล่นอื3นใดตามพระราชบญัญติันี  ตอ้งระวางโทษจาํคุก 
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั งจาํทั งปรับ เวน้แต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000บาท หรือทั งจาํทั งปรับ” 

จากการศึกษากฎหมายการพนนัที3ไดมี้การยกเลิกไปแลว้คือ “พระราชบญัญติัการพะนนั พ.ศ. 
2473” พบวา่ พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 ที3ใชบ้งัคบัในปัจจุบนัมีระวางโทษหรืออตัราโทษไม่แตกต่าง
จากระวางโทษตามกฎหมายการพนนั พ.ศ. 2473  จึงกล่าวไดว้่า บทลงโทษตามกฎหมายการพนนัใน
ปัจจุบนัของไทย มีความลา้สมยัเป็นอยา่งมาก ยอ้นหลงัไปเป็นเวลากวา่ 81 ปี หรือ 8 ทศวรรษเลยทีเดียว 
ทั ง ๆ ที3ค่าเงินบาท ค่าครองชีพของคนในสมยัรัชกาลที3 8 ไม่อาจเทียบไดก้บัในยุคปัจจุบนัเลย จึงนบัว่า
เป็นกฎหมายที3ลา้หลงัโดยแท ้  

• การกระทาํความผดิซํ0า (มาตรา 14 ทว)ิ  

พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 14 ทวิ ไดบ้ญัญติัเรื3องการลงโทษผูก้ระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.นี ไวเ้ป็น
การเฉพาะ กล่าวคือ หากผูใ้ดกระทาํความผิด ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติันี  เมื3อพน้โทษแลว้ยงั
ไม่ครบกาํหนด 3 ปี และไดก้ระทาํความผดิต่อพระราชบญัญติันี อีก แบ่งเป็น 2 กรณี คือ   

(1) ถา้โทษซึ3 งกาํหนดไวส้ําหรับความผิดที3กระทาํครั งหลงัเป็นโทษจาํคุกและปรับให้วางโทษ
ทวคูีณ 

(2) ถา้โทษซึ3 งกาํหนดไวส้ําหรับความผิดที3กระทาํครั งหลงัเป็นโทษจาํคุกหรือปรับ ให้วางโทษ
ทั งจาํทั งปรับ 

อย่างไรก็ดี บทบัญญัติตามมาตรา 14 ทวิ นี  มีความล้าสมัยในเรื3 องความรุนแรงของโทษ  
เนื3องจากมีการแกไ้ขเพิ3มเติมโดย พระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัที3 3) พุทธศกัราช 2485 จึงสมควร
พิจารณาปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาที3เกิดขึ น  

• เรื�องสินบนนําจับ (มาตรา 15)  

เพื3อเป็นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัการกระทาํผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน  
พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 15 จึงกาํหนดให้พนกังานอยัการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผูน้าํจบั โดยให้
ศาลสั3งในคาํพิพากษาใหผู้ก้ระทาํผดิใชเ้งินสินบนแก่ผูน้าํจบักึ3งหนึ3งของจาํนวนเงินค่าปรับดว้ย กล่าวคือ 
เจา้หนา้ที3ตาํรวจจะไดเ้งินสินบนกึ3งหนึ3ง และประชาชนที3เป็นผูน้าํจบัไดกึ้3งหนึ3งของค่าปรับทั งหมด  แต่
หากผูก้ระทาํผิดไม่ชาํระสินบน ก็ให้นาํเงินของกลางที3ได้มาจากการจมักุมผูก้ระทาํความผิดแทน เมื3อ
ศาลสั3งริบเมื3อคดีถึงที3สุดแลว้ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที3ไดช้าํระต่อศาล    
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สิ3 งที3ควรพิจารณาคือ มาตรการให้เงินสินบนที3มอบให้แก่ผู ้นําจับนั น เป็นมาตรการที3 มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และในทางปฏิบติั ประชาชนทั3วไปที3จะกลา้แจง้เบาะแสเรื3องการ
พนนัผิดกฎหมาย เพื3อหวงัเงินสินบนมีมากน้อยเพียงใด เพราะธุรกิจเหล่านี มกัเกี3ยวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพล 
อาํนาจมืด ซึ3 งอาจทาํให้ผูแ้จง้เบาะแสเกิดภยนัอนัตรายแก่ตนเองหรือครอบครัวได้ ตราบใดที3ยงัไม่มี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูน้าํจบั           

• การออกกฎกระทรวง (มาตรา 17)  

 มาตรา 17 กาํหนดให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หนา้ที3รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติันี  และให้มีอาํนาจออกกฎกระทรวง ตั งเจา้พนกังานดาํเนินการตามพระราชบญัญติั 
กาํหนดเงินค่าธรรมเนียม กาํหนดเงื3อนไขในการเล่นพนนั และวางระเบียบเพื3อปฏิบติัการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติันี  โดยมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ที3รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต
ตามกฎหมายการพนนั  จึงกล่าวไดว้่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเดียวที3ทาํหนา้ที3ควบคุมธุรกิจ
พนนั  

  

2.2 การวเิคราะห์ข้อเทจ็จริงตามพระราชบัญญตัิการพนัน 

 ตามที3กล่าวมาแลว้ในตอนตน้ว่า พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ไดบ้ญัญติัประเภทของ
การพนนัที3ถูกกฎหมายไวใ้นมาตรา 4 และมาตรา 4 ทว ิซึ3 งในปัจจุบนัการเล่นพนนัที3กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้เล่นไดคื้อ การเล่นอนัระบุไวใ้นบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติันี  หรือการเล่นซึ3 งมีลกัษณะ
คลา้ยกนั หรือการเล่นอื3นใดซึ3 งรัฐมนตรีเจา้หนา้ที3ไดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิ3มเติมไว ้ สําหรับการเล่น
หรือการพนนัทั งหลายที3ยงัมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานหรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือ
มิไดอ้นุญาตใหมี้การจดัขึ นโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตแลว้ ยอ่มถือเป็นการพนนัที3ผดิกฎหมายทั งสิ น   

 การพนันออนไลน์ 
 การพนนัออนไลน์ในลกัษณะของการเล่นเกมพนนัในคาสิโน หรือเขา้ลกัษณะเป็นการพนัน
ตามที3บญัญติัไวใ้นบญัชี ก. และบญัชี ข. ของพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  ยอ่มถือเป็นการพนนั
ทั งสิ น ซึ3 งจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เงื3อนไขที3กฎหมายกาํหนดไว ้กล่าวคือ การพนนัส่วนใหญ่ใน
บญัชี ก. เป็นการพนันที3กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไม่อนุญาตให้มีการดาํเนินการได ้ สําหรับการ
พนนัในบญัชี ข.นั น  ในทางปฏิบติัทราบวา่ กระทรวงมหาดไทยจะอนุญาตให้ดาํเนินการไดใ้นบางชนิด
เท่านั น  (นอกเหนือจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที3มีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไว)้ เช่น การเล่นต่าง ๆ 
ซึ3 งให้สัตวต่์อสู้หรือแข่งกนั เช่น ชนโค ชนไก่ กดัปลา แข่งมา้ ฯลฯ  หรือจบัสลากโดยวิธีใด ๆ หรือ
การละเล่นที3มีของรางวลัในงานรื3นเริงตามเทศกาลสาํคญั อยา่งกรณีงานกาชาด  
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 ดงันั น การพนนัออนไลน์ทุกกรณีจึงเขา้ลกัษณะของการพนนัตามกฎหมายพนนัของไทยตาม
มาตรา 4 หรือมาตรา 4 ทวิ แลว้แต่กรณี  กล่าวคือถา้เป็นการพนนัที3เขา้ลกัษณะตามบญัชี ก.หรือบญัชี ข.
ก็จะเขา้กรณีตามมาตรา 4  แต่หากเป็นการพนนัประเภทอื3น ๆ ที3ไม่พบในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัการ
พนนั ก็จะเขา้กรณีตามมาตรา 4 ทว ิ   

 การทายผลการแข่งขันฟุตบอล  

 กรณีการทายผลการแข่งขนัฟุตบอลหรือการแข่งขนักีฬาใด ๆ ยอ่มถือเป็นการพนนัตามมาตรา 4 
ทวิอย่างชดัเจน โดยเคยมีคาํพิพากษาศาลฎีกาตดัสินคดีในลกัษณะนี ไวแ้ลว้ คือ คาํพิพากษาศาลฎีกาที3 
98/2545 และคาํพิพากษาศาลฎีกาที3 8247/2548 ดงัที3ไดก้ล่าวถึงมาแลว้ในตอนตน้ในบทนี   ปัจจุบนัเวบ็
พนนัออนไลน์ส่วนใหญ่ที3ใชภ้าษาไทยจะเป็นการโฆษณา เชิญชวนให้เล่นพนนัทายผลบอลที3ถือวา่เป็น
สิ3งผดิกฎหมาย  

 ในทางปฏิบติั ยงัมีนักวิชาการบางท่านและผูที้3เป็นเจา้หน้าที3ของรัฐที3มีหน้าที3ตาม พ.ร.บ.การ
พนนับางท่าน ยงัมีความเขา้ใจคลาดเคลื3อนวา่ การพนนัออนไลน์ไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือ
อา้งวา่ผูดู้แลเวบ็ไซตพ์นนัเหล่านั นไม่มีความผดิตามกฎหมาย21 รวมถึงการการกล่าวอา้งวา่ การดาํเนินคดี
จะตอ้งเป็นการกระทาํผิดซึ3 งหน้าเท่านั นหรือตอ้งมีวงเงินในบญัชีค่อนขา้งมาก หรือการพนนับอลเป็น
การพนนัถูกกฎหมาย เช่น การระบุวา่  

 “SBO พนนัถูกกฎหมาย 

 ยนิดีตอ้นรับ เขา้เป็นส่วนหนึ3งกบั SBO SBOBET เวบ็ไซตกี์ฬายอดนิยมอนัดบั 1 ของเอเซีย ให้
คุณลุน้ได้ตลอด 24 ชม. SBO ประเทศไทย ไม่ผ่านเอเย่นต์ ร่วมเป็นส่วนหนึ3 งไปกบัเรา SBOTHAI
ประเทศไทย ลุน้บอลอยา่งมั3นคงปลอดภยั ทุกวนั 24 ชม. โทร. 088-105-1051 ถึง 5”  

 เกมส์ออนไลน์ 

 สําหรับประเด็นพิจารณาวา่เกมส์ออนไลน์จะถือเป็นการพนนัอยา่งหนึ3งหรือไม่  ในกรณีนี ตอ้ง
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 กรณีคือ  

 กรณีที� 1  เกมส์ออนไลน์ที3ไม่เกี3ยวขอ้งกบัเกมพนนั ไดแ้ก่ เกมส์ออนไลน์ที3วางจาํหน่ายหรือ
ให้บริการในรูปของซอฟแวร์เกมทั3วไปที3จดัทาํขึ นเพื3อสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูเ้ล่นหรือพฒันาทกัษะ
บางอย่างให้แก่ผูเ้ล่น  ดงัตวัอย่างการสนับสนุนเรื3องการพฒันาซอฟแวร์เกมในไทยที3ดาํเนินการโดย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์เกมไทย (Thai Game Software Industry Association)22 

                                                 
21 วิษณุ วงศสิ์นศิริกลุ, อา้งแลว้, หนา้ 70-71. 
22 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์เกมไทย at www.tga.in.th 
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 กรณทีี� 2  เกมส์ออนไลน์ที3ถือเป็นการพนนั ไดแ้ก่ การนาํรูปแบบหรือวิธีการเล่นเกมพนนัที3เดิม
จะตอ้งเล่นในสถานที3เล่นพนนัหรือคาสิโน มาพฒันาเป็นการเล่นเกมพนนัทางอินเทอร์เน็ต   

  ดงันั น เกมส์ออนไลน์โดยทั3วไปในกรณีที3 1 จะไม่เขา้ลกัษณะการพนนัตามพระราชบญัญติัการ
พนนั เพราะมิใช่ “การเล่น” ตามความหมายที3กฎหมายฉบบันี ถือเป็นการพนนั กล่าวคือ มิใช่เป็นการเล่น
ซึ3งตามปกติยอ่มพนนัเพื3อเอาเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอื3นแก่กนั ส่วนการแข่งขนัเล่นเกมส์ออนไลน์เพื3อชิง
ของรางวลัหรือเงินรางวลันั น ก็ไม่เขา้ลกัษณะการพนนัตามกฎหมายไทยเช่นกนั เพราะเป็นกรณีการจดั
กิจกรรมแข่งขนัชิงรางวลัในลกัษณะเฉพาะกิจ การให้ของรางวลัถือเป็นกิจกรรมเชิญชวนให้มีผูเ้ขา้มา
สนใจหรือร่วมกิจกรรมแข่งขนัเท่านั น   

 กรณีที3จะถือวา่เกมส์ออนไลน์เขา้ข่ายการพนนันั นคือ เกมส์ออนไลน์นั น ๆ เปิดโอกาสให้ผูเ้ล่น
เกมสามารถขายคืนหรือแลกเปลี3ยนคะแนน (point) หรือสิ3งของที3ไดจ้ากการเล่นเกม (item) หรือระดบั
ประสบการณ์ (level) มาเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นทั3วไปแลว้  เช่น เมื3อผูเ้ล่นเกมไดค้ะแนนสะสมมากถึง
ระดับหนึ3 ง สามารถนาํคะแนนหรือประสบการณ์ที3ได้จากการเล่นเกมส์ มาแลกเปลี3ยนเป็นเงินหรือ
ทรัพยสิ์นใด ๆ ได ้ กรณีนี ก็จะเขา้ลกัษณะเป็นการพนนั เพราะถือวา่เป็นการเล่นเกมเพื3อหวงัเอาเงินหรือ
ทรัพยสิ์นกนัอยา่งเป็นปกติเหมือนกรณีการเล่นพนนัทั3วไปตาม พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 523   

 อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัมีเด็กและเยาวชนจาํนวนมากที3นิยมเล่นเกมส์ออนไลน์ ซึ3 งเกมบางอยา่ง
จะตอ้งเสียเงินค่าสมาชิก เช่น การเติมเงินผา่น True Money หรือการใชบ้ตัรเติมเงินโทรศพัทมื์อถืออื3นๆ  
การเล่นเกมในลกัษณะนี อาจส่งผลเสียต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของเด็ก เยาวชนที3อยูใ่นวยัเรียน และ
ทาํใหเ้กิดผลกระทบดา้นอื3น ๆ  หน่วยงานที3รับผดิชอบคือ กระทรวงวฒันธรรม ซึ3 งมีอาํนาจหนา้ที3ในการ
ควบคุมเกมส์ออนไลน์ตาม “พระราชบัญญตัิควบคุมกจิการเทปและวสัดุโทรทศัน์ พ.ศ.2530” จะตอ้งเขา้
มากวดขนัในการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงั และควรพิจารณาผลกระทบจากเกมส์ออนไลน์ต่อกลุ่ม
เด็ก เยาวชน และผู ้เล่นเกมกลุ่มอื3น ๆ ด้วย  ส่วนการเล่นเกมในกรณีที3  2 ถือเป็นการพนันตาม
พระราชบญัญติัการพนนัอยา่งชดัเจน เพียงแต่เปลี3ยนลกัษณะการเล่นเท่านั น   

  

2.3 ปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

 2.3.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย   

                                                 
23  “มาตรา 5 ผูใ้ดจดัใหมี้การเล่น ซึ3งตามปกติย่อมพนนัเอาเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอื3นแก่กนั ให้
สนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั นจดัใหมี้ขึ นเพื3อนาํมาซึ3งผลประโยชนแ์ห่งตน และผูใ้ดเขา้เล่นอยูด่ว้ยกใ็หส้ันนิษฐาน
ไวก่้อนวา่ผูน้ั นพนนัเอาเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอื3น” 
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 ปัญหาที3สําคญัเกี3ยวกบั พ.ร.บ.การพนนั คือ ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หนา้ที3ผูรั้กษา
กฎหมาย  กล่าวคือปัจจุบนัมีการกระทาํผดิตามกฎหมายการพนนัที3เป็นกรณีการพนนัออนไลน์ การพนนั
ทายผลฟุตบอลอย่างชดัแจง้ โดยเฉพาะความเป็นฐานเป็นเจา้มือรับกินรับใช้ เช่น การประกาศโฆษณา 
หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผูอื้3นเข้าเล่นพนันผ่านสื3อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื3 อ
ออนไลน์ หรือสื3อสิ3งพิมพต่์าง ๆ   

 ตัวอย่างกรณีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ที3อาจถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที3ของ
เจา้หนา้ที3ที3มีอาํนาจตามกฎหมายคือ  การโฆษณา ชกัชวนให้มีการเล่นพนนัออนไลน์ของหนงัสือพิมพ์
กีฬาหลายราย รวมถึงนิตยสารบางหัว กล่าวคือมีการโฆษณาเวบ็พนนับอลอย่างชดัเจนในหนา้โฆษณา
ของหนงัสือพิมพกี์ฬาที3ไดรั้บความนิยม24 ทั ง ๆ ที3ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 12 (2) 
ประกอบ มาตรา 4 ทวิ อยา่งชดัเจน มีโทษทางอาญาคือ ผูก้ระทาํความผิดตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั งจาํทั งปรับ  นอกจากนี  ขอ้เท็จจริงยงัปรากฏว่า มีการโฆษณาเว็บ
พนนัผดิกฎหมายเป็นเวลานานหลายปีแลว้ ซึ3 งถือการกระทาํความผดิหลายกรรมต่างกนั กฎหมายบญัญติั
ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91  นอกจากนี  ในหนังสือกีฬาเหล่านี ยงัมี
เนื อหาที3เขา้ลกัษณะการชกัชวนให้ประชาชนเขา้เล่นพนนัดว้ย เช่น การจดัทาํบทวิเคราะห์อตัราต่อรอง
ในการแข่งขนัฟุตบอลแต่ละคู่ ซึ3 งจะเป็นขอ้มูลที3สามารถใช้การในพนนับอลได ้ซึ3 งน่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายเช่นกนั  ส่วนทรัพยสิ์นต่าง ๆ ที3ไดรั้บจากการกระทาํผิดตามกฎหมายนี  จะถูกริบทรัพยสิ์น
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2) ดว้ย  แต่ปัจจุบนัยงัไม่พบวา่ เคยมีการดาํเนินคดีกบัเจา้ของ
หรือผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณาหนงัสือพิมพกี์ฬาเหล่านี แต่อยา่งใด   

 ปัจจุบนัมีเวบ็ไซตที์3รับพนนับอล มีการโฆษณาเชิญชวนใหเ้ล่นพนนัประเภทต่าง ๆ ทางเวบ็ไซต ์
โดยที3มีความเชื3อมโยงกบัผูก้ระทาํความผิดที3เป็นคนไทย เช่น มีการเปิดบญัชีของธนาคารพาณิชยข์อง
ไทยเพื3อรับโอนเงินพนนั มีเบอร์โทรศพัทที์3สามารถติดต่อรับพนนับอล แต่ก็ยงัไม่มีการดาํเนินการทาง
กฎหมายกบัเวบ็ไซตพ์นนัเหล่านั นโดยใชอ้าํนาจตามกฎหมายคือ พ.ร.บ.การพนนั    

 ตวัอยา่งปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในอีกแง่มุมหนึ3งคือ ตาํรวจมกัจะไม่สืบสวน ดาํเนินคดีกบั
บุคคลที3เป็นเจา้ของบ่อนพนนัจริง ๆ ได ้เช่น การพนนัทายผลฟุตบอลทางเวบ็ไซต์หรือพนนัออนไลน์  
ตาํรวจมักจะจบัได้เฉพาะผูที้3 เป็นคนที3ถูกว่าจ้าง ลูกจ้างที3ดูแลคอมพิวเตอร์หรือดูแลสถานที3 แต่ไม่
สามารถสืบหาตวัเจา้มือพนนับอลได ้  

 ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั3นของเจ้าหน้าที3ตาํรวจก็เป็นต้นเหตุสําคญัที3ทาํให้มีการพนันผิด
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบ่อนพนันทั3วไปหรือการพนันออนไลน์ เช่น เมื3อประชาชนพบเห็นตู้ม้าผิด

                                                 
24 จากการสอบถามจากผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพบ์างรายไดข้อ้มลูวา่ หนงัสือพิมพกี์ฬาบางฉบบัมียอดจาํหน่าย
สูงกวา่หนงัสือพิมพร์ายวนับางฉบบั 
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กฎหมายในชุมชนของตน และแจง้ขอ้มูลเบาะแสให้เจา้หน้าที3ตาํรวจในทอ้งที3ทราบแลว้ ปรากฏวา่เมื3อ
ตาํรวจทอ้งที3เดินทางไปตรวจสอบสถานที3ที3ไดรั้บแจง้เบาะแสแลว้ มีหลายกรณีที3ผูก้ระทาํความผิดที3จดั
ใหมี้การพนนัผิดกฎหมายไดยุ้ติการเล่นไปก่อน หรือมีการเคลื3อนยา้ยเครื3องมือ อุปกรณ์ที3ใชเ้ล่นพนนั ตู้
มา้ออกจากสถานที3ก่อนที3ตาํรวจจะเดินทางไปถึง จึงทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยวา่ ตาํรวจทอ้งที3จะมีส่วนรู้เห็นกบั
เจา้ของตูม้า้หรือบ่อนพนนั จนกระทั3งพบกรณีที3ตอ้งให้ตาํรวจหน่วยงานอื3น เช่น ตาํรวจกองปราบเขา้
ดาํเนินการจบักุม โดยไม่แจง้ใหต้าํรวจทอ้งที3ทราบ        

 ภาคประชาชนที3ทาํงานด้านต่อต้านการพนันคือ “เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน” ได้เคยยื3น
จดหมายเปิดผนึกถึงรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเมื3อวนัที3 11 มิถุนายน 2553 ผ่าน 
พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ที3ปรึกษา สบ 10  เพื3อขอความร่วมมือในการปราบปรามการเล่น
พนนัฟุตบอลโลก 2010 โดยสั3งปิดเวบ็พนนับอล และให้ดาํเนินการกบัเจา้หน้าที3ตาํรวจที3เขา้ไปมีส่วน
พวัพนักบัโต๊ะบอล  แต่ก็ไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หน้าที3ตาํรวจที3รับผิดชอบว่า ทางตาํรวจไดส้ั3งประสาน
กระทรวงไอซีทีในการปิดเว็บไซต์พนันแลว้  แต่การปราบปรามการเล่นพนนัทางออนไลน์ค่อนขา้ง
ลาํบาก เนื3องจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายอยูต่่างประเทศ ทาํให้ยากต่อการจบักุม25  แต่ในเรื3องนี ก็มีความเห็น
จากคุณพิริยะ ทองสอน ผูเ้ชี3ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ว่า เจา้หน้าที3สามารถสั3งการให้
ดาํเนินการบล็อกเวบ็ (blocking) หรือกรองเนื อหา (filter) เวบ็พนนัผิดกฎหมายได ้แมว้า่จะมี server ใน
ต่างประเทศก็ตาม ถา้เป็นเวบ็ไซตพ์นนับอลที3มีความผดิตามกฎหมายอยา่งชดัเจน26   

 สาเหตุที3ทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนัขาดประสิทธิภาพ สรุปไดด้งันี   

 1) รัฐบาลในอดีตที3ผา่นมาไม่เคยให้ความสําคญักบัการจดัการกบัปัญหาการพนนัผิดกฎหมาย 
กล่าวคือ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งไม่มีนโยบายจดัการกบัการพนันผิดกฎหมายอย่างเป็น
รูปธรรม  

 2) เนื อหาของกฎหมายมีความล้าสมยัดังที3ได้วิเคราะห์มาแล้วในตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการ
กาํหนดฐานความผิด โดยเฉพาะบทลงโทษที3ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั ทาํให้ผูก้ระทาํ
ความผดิไม่เกรงกลวัที3จะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย   

 3) ปัญหากลไกการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการพนนัที3ผิดกฎหมายขาดประสิทธิภาพ ซึ3 งอาจเกิดจาก
ตาํรวจมีภาระงานประจาํที3มากอยู่แล้ว หรือทาํงานในเชิงรับมากเกินไป ขาดการทาํงานในเชิงรุก เช่น 
การหาข่าวสาร ตรวจสอบวา่มีการกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนัหรือไม่   

                                                 
25 “เครือข่ายรณรงคห์ยดุการพนนัเสนอ 4 แนวทางปราบพนนับอลโลก” (11 มิ.ย.2553) เวบ็ไซต ์
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/65861.html 
26 ขอ้มลูการสมัภาษณ์ คุณพิริยะ ทองสอน เลขาธิการมลูนิธิสื3อเพื3อเยาวชน และกรรมการกรรมการบริหาร
สมาคมผูดู้แลเวบ็ไทย (ชุดปัจจุบนั วาระ2552-2554) เมื3อวนัที3 9 พฤษภาคม 2554  
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 4) เจา้หน้าที3ที3เกี3ยวข้องตาม พ.ร.บ.การพนัน คือ ตาํรวจบางส่วนยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ
เนื อหาสาระของบทบญัญติัต่าง ๆ ใน พ.ร.บ.การพนนั ทาํให้ไม่สามารถปรับใชก้ฎหมายกบัการกระทาํ
ความผิดที3เกิดขึ นได้อย่างเต็มที3 เช่น กรณีการพนันออนไลน์ที3ตาํรวจบางนาย ยงัเขา้ใจว่าไม่ถือเป็น
ความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั ซึ3 งเป็นความเขา้ใจที3ผดิโดยสิ นเชิง  

 5) เจา้หนา้ที3ผูรั้กษากฎหมายคือ ตาํรวจส่วนหนึ3ง (ซึ3 งน่าจะเป็นส่วนนอ้ย) อาจไดรั้บสินบนหรือ
ผลประโยชน์บางอยา่งจากเจา้มือหรือผูที้3จดัให้มีการพนนัผิดกฎหมาย หรืออาจเกรงกลวัต่อผูมี้อิทธิพล 
อาํนาจมืด นักการเมือง เช่น อาจมีตาํรวจบางนายได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นหุ้นส่วนกับเจ้ามือที3
ดาํเนินการจดัให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมายเสียเอง ทาํให้ตาํรวจชั นผูน้้อยไม่กล้าที3จะดาํเนินการตาม
หนา้ที3    

 6) การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที3ของรัฐมีลกัษณะเป็นเชิงรับ ขาดการทาํงานเชิงรุก ไม่มีกลไกเฝ้า
ระวงัการพนนัผดิกฎหมาย หรือการคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ขาดการประสานงานกบั
หน่วยงาน องคก์รอื3น โดยเฉพาะการทาํงานกบัภาคประชาชน  

 7) การบงัคบัใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนันไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั3วไป 
เนื3องจากผูแ้จง้เบาะแสเกรงกลวัวา่ตนเองหรือครอบครัวอาจไดรั้บอนัตราย ถูกข่มขู่ กลั3นแกลง้จากผูมี้
อิทธิพล อาํนาจมืด หรือเจ้าหน้าที3ที3ได้รับผลประโยชน์อนัมิชอบ  เนื3องจาก พ.ร.บ.การพนันและ
กฎหมายอื3น27 ไม่มีมาตรการคุม้ครองผูที้3แจง้เบาะแสการพนนัผิดกฎหมาย เพราะผูที้3แจง้เบาะแสยงัไม่มี
สถานะเป็นพยานในคดีอาญา หากยงัไม่มีการแจง้ความ ฟ้องร้องเป็นคดีความทางอาญา สิ3งที3สําคญัใน
การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสคือ การปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสใหเ้ป็นความลบั 

 

   2.3.2  บทลงโทษล้าสมัย ไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

 ปัญหาสําคญัอีกประการของ พ.ร.บ.การพนนั คือ ตามที3กล่าวมาแลว้ในตอนตน้วา่ การกาํหนด
บทลงโทษที3ลา้สมยั ไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั เมื3อเปรียบเทียบกบัอตัราค่าครองชีพ ค่าเงิน
ในปัจจุบนั และความรุนแรงของการกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.การพนนั โดยเฉพาะผูที้3เป็นเจา้มือราย
ใหญ่ที3มีเงินพนนัหมุนเวยีนหลายลา้นบาท จึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึ3งที3ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดไม่เกรง
กลวักฎหมาย ยอมที3จะเสียเงินค่าปรับไม่กี3พนับาท หรือได้รับโทษจาํคุกไม่นาน หรือไดรั้บการรอลง
อาญา  ทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการลงโทษตามกฎหมายที3ตอ้งการใหเ้ขด็หลาบ   
                                                 
27 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที3มีมาตรการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 
ซึ3งพยานที3จะไดรั้บความคุม้ครอง จะตอ้งเป็นพยานบุคคลซึ3งจะมาให ้หรือไดใ้หข้อ้เท็จจริงต่อพนกังานผูมี้
อาํนาจสืบสวนคดีอาญา พนกังานผูมี้อาํนาจสอบสวนคดีอาญา พนกังานผูมี้อาํนาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลใน
การดาํเนินคดีอาญา  
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 บทลงโทษจะบญัญติัไวใ้น มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนนั กาํหนดระวางโทษสูงสุดคือ จาํคุก
ไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั งจาํทั งปรับ ซึ3 งโทษตาม มาตรา 12 เป็นโทษที3บญัญติัไว้
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2478 เมื3อเปรียบเทียบค่าเงินของเงิน 5,000 บาท ในสมยัรัชกาลที3 8  กบัเงินจาํนวนนี ใน
ปัจจุบนั ย่อมให้ความแตกต่างของค่าเงินหลายสิบหรือหลายร้อยเท่า  และเมื3อไดย้อ้นไปดูกฎหมายการ
พนนัฉบบัเก่าที3ไดย้กเลิกไปแลว้ คือ พ.ร.บ.การพะนนั พ.ศ. 2473 พบว่า โทษตามกฎหมายปัจจุบนัคือ 
พ.ร.บ.การพนนั 2478 มีอตัราโทษไม่แตกต่างจากกฎหมายปี พ.ศ. 2473 มาตรา 9 ซึ3 งบญัญติัให้ผูจ้ดัให้มี
การเล่น หรือเขา้เล่น หรือเขา้พะนนัในการเล่น หรือโฆษณา เชิญชวนใหมี้การเล่นพนนัผิดกฎหมาย หรือ
ขดัต่อใบอนุญาตซึ3 งออกตามพระราชบญัญติันี  มีระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 
บาท หรือทั งจาํทั งปรับ  และเมื3อศึกษายอ้นหลงัไปอีกถึง “พระราชบญัญติัอากร การพนนั รัตนโกสินทร์ 
ศก 111” (ตรงกบั พ.ศ. 2435) ซึ3 งไดบ้ญัญติับทลงโทษผูก้ระทาํผิดฐาน “ผูเ้ปนเจา้สํานกันิ� ” ให้ปรับไหม
เจา้มือ เจา้สํานกันิ�  คราวละ 4,000 บาท ส่วนผูเ้ล่นคือ ผูแ้ทงถูกปรับไหมคราวละ 2,000 บาท  จะเห็นว่า 
จาํนวนเงินค่าปรับในสมยัรัชกาลที3 5 มีอตัราโทษที3สูงมาก หากเทียบกบัมูลค่าของเงินบาทในสมยันั น 
แต่กฎหมายการพนนัฉบบัปัจจุบนักลบัยงัใชอ้ตัราโทษที3เบากวา่กฎหมายที3ถูกยกเลิกไปแลว้เป็นอนัมาก       

 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบวา่ มีการบญัญติับทลงโทษที3ค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะ
โทษปรับที3มีระวางโทษค่อนขา้งสูงมากสําหรับผูที้3เป็นเจา้มือ ซึ3 งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทที3
เกี3ยวขอ้งต่อไป 

 

 2.3.3 ปัญหาการปรับใช้ฐานความผดิกบับทลงโทษ   

จากการศึกษาวิเคราะห์ยงัพบอีกวา่ การกาํหนดความผิดตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนนั ก็
ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัญติัโทษเป็นอย่างมาก กล่าวคือ กฎหมายมกัจะกาํหนดโทษแก่ผูก้ระทาํ
ความผิดที3เป็นตน้เหตุสําคญัในการกระทาํความผิดอาญาที3ค่อนขา้งสูง เพื3อป้องปรามมิให้มีการกระทาํ
ความผดิ ไดแ้ก่ การบญัญติัโทษสาํหรับผูที้3จดัใหมี้การเล่น หรือที3มกัเรียกวา่ “เจา้มือ” หรือ “เจา้มือรับกิน
รับใช้” ให้มีอตัราโทษเท่ากบักรณีผูเ้ล่นพนนัผิดกฎหมาย คือ ถา้เป็นความผิดในการเล่นตามบญัชี ก. 
หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ3 ง
มีลกัษณะคลา้ยกนันี  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั งแต่ 3 เดือนขึ นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั งแต่ 500 บาท ขึ นไป
จนถึง 5,000 บาท  แต่ถา้เป็นความผดิในการเล่นอื3นใดตามพระราชบญัญติันี  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั งจาํทั งปรับ เวน้แต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั งจาํทั งปรับ 

ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา26(10) กาํหนดห้ามมิให้ผูใ้ด
จาํหน่ายแลกเปลี3ยนหรือให้สุราแก่เด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่ เป็นการปฏิบติัทาง
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การแพทย ์หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั งจาํทั ง
ปรับ (มาตรา 78) และถา้มีกฎหมายอื3นที3มีโทษหนกักวา่ก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั น  เมื3อเปรียบเทียบ
กบัฐานความผิดอีกกรณีหนึ3 งคือ มาตรา 45 ที3ห้ามมิให้เด็ก28ซื อหรือเสพสุรา หรือเขา้ไปใน สถานที3
เฉพาะเพื3อการจาํหน่ายหรือเสพสุรา หากมีการฝ่าฝืน เด็กจะถูกเรียกผูป้กครองมาตกัเตือน ทาํทณัฑ์บน
ตอ้งทาํงานบริการสังคมและอาจมีการวางขอ้กาํหนดอื3นใดเพื3อป้องกนัมิให้เด็กกระทาํความผิดขึ นอีก 
หากผูป้กครองยงัละเลยปล่อยให้เด็กกระทาํความผิดอีก จะถูกทาํทณัฑ์บนและวางประกนัเป็นเงินตาม
สมควรแก่ฐานะของผูป้กครอง หากทาํผิดทณัฑ์บนใน 2 ปี จะถูกริบเงินเขา้กองทุนคุม้ครองเด็ก (มาตรา
26, 39 และมาตรา 44)  จะเห็นวา่ พ.ร.บ.คุม้ครองเด็กจะกาํหนดบทลงโทษแก่ผูที้3จาํหน่ายสุราให้เด็กอายุ
ต ํ3ากวา่ 18 ปี ในอตัราโทษที3แตกต่างจากกรณีการซื อหรือเสพสุราของเด็ก 

 จากการศึกษากฎหมายการพนันของต่างประเทศพบว่า จะมีการบัญญัติโทษของผูก้ระทาํ
ความผิดที3เป็นเจา้มือที3จดัให้มีการเล่นหรือตวัการ ผูส้นบัสนุน ในอตัราโทษที3สูงกวา่กรณีผูเ้ล่นพนนัที3
เป็นประชาชนทั3วไป 

 

 2.3.4 ไม่มีบทบัญญตัิที�คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนัน  

 พ.ร.บ.การพนนั เป็นกฎหมายที3ออกมาใชบ้งัคบัแทนกฎหมายสมยัรัชกาลที3 5 ซึ3 งตอ้งการจดัเก็บ
รายได้คือ อากรหลวงจากการเล่นพนันในบ่อนเบี ยของประชาชนในขณะนั น  พ.ร.บ.การพนันจึงมี
หลกัการและเหตุผลที3แตกต่างจากกฎหมายเดิม คือเป็นกฎหมายที3ตอ้งการควบคุมการเล่นการพนนัของ
ประชาชน โดยจาํกดัให้มีการเล่นพนันในบางกรณีเท่านั น แต่กฎหมายการพนันก็เป็นกฎหมายที3ใช้
บงัคบัมานานเกือบ 80 ปีแลว้ การแกไ้ขครั งล่าสุดเมื3อปี พ.ศ. 2505 ก็มิไดป้รับปรุงในสาระสําคญัแต่อยา่ง
ใด   

 อีกทั งยงัขาดบทบญัญติัที3คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนนั แมว้า่ใน มาตรา 7 (3) จะ
บญัญติัให้ผูเ้ล่นพนนัที3ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย จะตอ้งบรรลุนิติภาวะแลว้หรือมีอายุไม่ต ํ3ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์  ไม่วา่จะเป็นกรณีการพนนัถูกกฎหมายหรือการพนนัผดิกฎหมายก็ตาม  โดย พ.ร.บ.การพนนัได้
ยกเวน้การเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 1629 คือ เด็กและเยาวชนสามารถซื อหรือเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือล็อตเตอรี3ไดต้ามพระราชบญัญติัสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ในขณะที3ต่างประเทศจะ

                                                 
28 พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 4  
 “เดก็” หมายความวา่ บุคคลซึ3งมีอายตุ ํ3ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูที้3บรรลุนิติภาวะดว้ยการ
สมรส 
29 16. “สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอยา่งใดที3เสี3ยงโชคใหเ้งินหรือประโยชนอ์ยา่งอื3น แก่ผูเ้ล่นคนใด
คนหนึ3ง” 
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ใหค้วามสาํคญัในเรื3องนี  เช่น กาํหนดเงื3อนไขในการจาํหน่ายล็อตเตอรี3ของผูค้า้วา่ ห้ามเยาวชนหรือผูที้3ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะซื อสลากกินแบ่ง (lottery)  มิฉะนั น จะถูกตดัสิทธิการจาํหน่าย หรือมีโทษตามกฎหมาย    

 นอกจากนี  จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและนโยบายการพนนัในต่างประเทศ จะมีการ
ตราบทบญัญติักฎหมายเพื3อคุม้ครองเด็กและเยาวชนไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น การหา้มโฆษณา เชิญชวนเด็ก
หรือเยาวชน หรือผูที้3ยงัไม่บรรลุนิติภาวะให้เล่นพนนั มิฉะนั นจะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย แมว้่าจะ
เป็นการพนนัที3ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายแลว้ก็ตาม ซึ3 งจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที3 3 ต่อไป  

 

 2.3.5 ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

   โครงสร้างในการทาํงานของหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการพนนั
ในไทยตาม พ.ร.บ.การพนนันั น พบว่าหน่วยงานหลกัที3มีหน้าที3บงัคบัใช้กฎหมายคือ ตาํรวจ  ยงัมิได้
ทาํงานประสานงานกบัหน่วยงานอื3นอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั งกระทรวงมหาดไทยก็มิไดมี้บทบาท
หน้าที3ในการบงัคับใช้กรณีการพนันผิดกฎหมายแต่อย่าง กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที3ในการออก
ใบอนุญาตผูที้3ตอ้งการขออนุญาตจดัให้มีการเล่นพนนัตามที3กฎหมายกาํหนดเท่านั น   ดงันั น ปัญหาการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงาน จึงเป็นเรื3องที3ถูกละเลย ทั ง ๆ ที3เป็นเรื3องที3มีความสาํคญัอยา่งมาก 

 ดงัตวัอย่างกรณีสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีการพนันออนไลน์ในร้านมินิแลนด์ ภายในห้างเอสพลานาด ถนน
รัชดาภิเษก เมื3อเยน็วนัที3 4 พฤษภาคม 2554  ทาง ป.ป.ท.จึงไดป้ระสานงานไปยงัตาํรวจสันติบาล แต่
ตาํรวจสันติบาลไดแ้จง้ว่า ไม่สามารถเขา้จบักุมได้โดยให้เหตุผลว่า การจบักุมตามกฎหมายการพนัน
ไม่ใช่หนา้ที3ของตาํรวจสันติบาล  ต่อมา ป.ป.ท.ไดแ้จง้ไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม (นายพีร
พนัธ์ุ สาลีรัฐวิภาค) ในเรื3องนี  จึงมีการประสานงานขอกาํลงัเจา้หน้าที3ตาํรวจสายตรวจและปฏิบติัการ
พิเศษ 191 เดินทางไปจบักุมที3ร้านมินิแลนด์ โดยไปพร้อมกบัเจา้หน้าที3 ป.ป.ท.ที3ไดแ้จง้ให้ขอ้มูลให้
ทราบ เมื3อตาํรวจ 191 เดินทางไปถึงหลงัจากที3ไดรั้บการประสานจาก ป.ป.ท.แลว้ ก็เป็นเวลาล่วงไป 1-2 
ชั3วโมง ทาํให้ไม่พบผูเ้ล่นในร้าน แต่พบตวัเด็กเฝ้าร้านดงักล่าวได ้3 คน เป็น ชาย 2 คน หญิง 1 คน อาย ุ
ประมาณ 18-20 ปี  เจา้หนา้ที3ตาํรวจไดย้ดึคอมพิวเตอร์ ตูเ้กม อุปกรณ์ที3เกี3ยวขอ้งไปตรวจสอบ อีกทั งยงัมี
การบนัทึกภาพเหตุการณ์การเล่นบาคาร่าออนไลน์ก่อนหนา้ที3ของเจา้หน้าที3 ป.ป.ท.และผูสื้3อข่าวที3แฝง
ตวัเป็นผูเ้ล่นไวแ้ลว้   

 ต่อมา นายอาํพล วงศศิ์ริ เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในขณะนั น ไดแ้ถลงวา่ยืนยนัเรื3องการเขา้ตรวจคน้ร้านเกมมินิแลนด์ในห้างเอสพลา
นาดว่า ร้านดงักล่าวไม่ใช่แค่ร้านเกมธรรมดา โดยบริเวณชั นลอยของร้านเปิดให้เล่นเกมพนนัชดัเจน 
โดยประสานงานกบัตาํรวจ 191 ในการเขา้จบักุมครั งนี   
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ภาพข่าวการจับกุมร้านมินิแลนด์ 

 จากกรณีดงักล่าว พล.ต.ท.จกัรทิพย ์ชยัจินดา ผบช.น.ไดส้ั3งการให้ทาง สน.ห้วยขวาง และกอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 (บก.น.1) ประมวลเรื3องดงักล่าวนาํเสนอเป็นรายลกัษณ์อกัษร เพื3อทาํการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงทั งหมด เบื องตน้ยงัจบักุมผูก้ระทาํผิดไม่ได ้อีกทั งยงัไม่พบว่ามีความผิดเขา้ข่าย
กฎหมายใด แต่ยงัอยูร่ะหวา่งการยดึเครื3องเกมดงักล่าวมาตรวจสอบมีการถ่ายบนัทึกวิดีโอและภาพถ่ายชดัเจนเป็นหลกัฐาน

30   

 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย ผบก.อก.บช.น. ในฐานะโฆษกกองบญัชาการตาํรวจนครบาลระบุวา่ “หาก
มีหน่วยงานใดจะเขา้ไปตรวจสอบพื นที3ใดก็อยากให้ประสานเจา้หน้าที3ตาํรวจมาก่อน ในการจะเขา้
ตรวจสอบ ไม่ใช่เป็นการเขา้พื นที3แลว้จึงแจง้เจา้หนา้ที3ตาํรวจ เพราะกาํลงัอาจไม่ทั3วถึง สําหรับเรื3องที3
เกิดขึ นไม่ไดเ้ป็นประเด็นที3ขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงาน เพียงตอ้งการให้มีการประสานงานกบัทางตาํรวจ
บา้งเท่านั น” ในเรื3องนี  นายอาํพล วงศศิ์ริ เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าววา่ การตรวจของ ป.ป.ท.ครั งนี  ไม่ได้
แจง้แผนให้ตาํรวจทอ้งที3รับทราบก่อน เพราะที3ผ่านมาเคยแจง้ให้ตาํรวจทอ้งที3มาตรวจสอบแลว้หลาย
ครั ง แต่เมื3อแจง้เบาะแสไปทาํให้ไม่สามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดได ้จึงไดป้ระสานงานกบัตาํรวจหน่วยอื3น
แทน (ตาํรวจสันติบาล ตาํรวจ 191) เพราะเกรงวา่ข่าวจะรั3วไปถึงผูก้ระทาํความผดิ31   

 พล.ต.อ.ประทิน  สันติประภพ  อดีตอธิดีกรมตาํรวจ กล่าวถึงกรณีการจบักุมร้านมินิแลนด์ว่า 
วา่ ป.ป.ท.มีอาํนาจตามกฎหมายในการเขา้ไปตรวจสอบ และเมื3อประสานไปยงัตาํรวจสันติบาลแลว้ หาก
สันติบาลคิดวา่ตวัเองไม่มีหนา้ที3เขา้จบักุมก็ควรที3จะประสานไปยงัหน่วยงานอื3นใหเ้ขา้มาช่วยจบักุม และ
ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที3ตาํรวจทอ้งที3จะไม่รู้   พล.ต.อ.ประทิน กล่าวว่า “ทางตาํรวจจะมาโทษว่า
เจา้หนา้ที3 ป.ป.ท.เขา้ไปจบัมิชอบนั นมนัไม่ได ้ หลกัฐานจากคลิปวีดิโอก็มีอยู ่ ผูสื้3อข่าวหลายสํานกัก็ขึ น

                                                 
30 “โฆษกนครบาล! ตดัพอ้ ป.ป.ท.บุกจบับ่อนโดยไม่แจง้ทอ้งที3” (5 พฤษภาคม 2554) เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ
ออนไลน์ at http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310 
31 “ป.ป.ท.โชวค์ลิปวิดีโอมดั “มินิแลนด”์ ผิดจริง-จ่อฟ้องนายกฯ!” (6 พฤษภาคม 2554)  
 เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน ์at www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055671 
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ไปสืบข่าวนี   ถา้ไม่เชื3อภาพที3สื3อเสนอออกมา จะให้เชื3อใคร  อีกทั งเลขา ป.ป.ท.ยงัออกมาปฎิบติัหนา้ที3
เอง ถา้ตาํรวจจะมาอา้งวา่ จบัไม่ไดไ้ม่มีผูเ้ล่น ไม่มีเงิน ไม่มีบตัร  แต่พยานรู้เห็นทุกคนที3เคยไปเล่นและ
ทุกคนที3แจง้เบาะแสมา สามารถไปเป็นพยานได”้   

 อดีตอธิบดีกรมตาํรวจยงักล่าวอีกว่า อยากให้ตาํรวจที3มีอาํนาจตั งกรรมการสอบสวน สํารอง
ราชการไปเลย ไม่ใช่แค่เซ็นตค์าํสั3งให้มาช่วยราชการราชการเพียงแค่ 30 แลว้กลบัมาทาํงานใหม่  อยาก
ให้ตาํรวจเด็ดขาด ไม่ใช่เห็นแก่พวกพอ้งตวัเอง เพราะผิดเห็นชดัเจน  ในส่วนที3ผูก้าํกบั สน.ห้วยขวาง
บอกวา่เอากาํลงัไปอารักขานายกรัฐมนตรี ฟังไม่ขึ นเลย เพราะกาํลงัทั งโรงพกั จะไม่เหลือไวท้าํอยา่งอื3น
เลยหรือไร ผูบ้งัคบับญัชาก็ไม่ควรปกป้องลูกน้องเพื3อผลประโยชน์เล็กนอ้ย  ควรที3จะเซ็นต์คาํสั3งยา้ยผู ้
กาํกบัสน.หว้ยขวางทนัที32 

 

 2.4 ปัญหาการตีความและการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับ

คอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 กรณกีารพนันออนไลน์  

 การแกไ้ขปัญหาการพนนัออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที3กล่าวมาในบทที3 1 นอกเหนือจากการปรับ
ใช ้พ.ร.บ.การพนนั กบัการพนนัผดิกฎหมายแลว้ ยงัมีความจาํเป็นที3จะตอ้งนาํกฎหมายอื3นที3เกี3ยวขอ้งมา
ปรับใชด้ว้ยคือ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550   จึงจะทาํให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพ และยงัมีส่วนป้องปรามผูที้3จะกระทาํความผิดในลกัษณะทาํนอง
เดียวกนั 

 กฎหมายที3ผูที้3อยูใ่นแวดวงผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (IT) และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มกักล่าวถึงกนัมากคือ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” 33 ซึ3 งหากยอ้นไปถึงความเป็นมาในการจดัทาํกฎหมายฉบบันี  ก็นบั
ยอ้นไปถึงช่วงที3เริ3มมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในระยะแรกของไทยคือ ราว ปี พ.ศ. 2540 กล่าวคือ ในขณะนั น
ได้มีการจดัทาํ “โครงการพฒันากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology Law 

                                                 
32 “ยาํตร.เละป.ป.ท.บุกตรวจพนนัออนไลน์” (เวบ็ไซต ์คมชดัลึก) 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 วนัที3 18 มิถุนายน 2550 และมีผลใชบ้งัคบัตั งแต่วนัที3 18 กรกฎาคม 
2550 เป็นตน้ไป 
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Development) โดยการริเริ3มของ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
หน่วยงานภายใต้สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ3 งมี ศ.ดร.ไพรัช 
ธชัยพงษ ์ผูอ้าํนวยการเนคเทคในขณะนั นเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน โดยตระหนกัถึงความจาํเป็นที3จะตอ้งมี
การพฒันากฎหมายไทย เพื3อรองรับการเจริญก้าวหน้าทางไอทีในอนาคต หากปรากฏว่ามีการกระทาํ
ความผดิเกี3ยวกบัคอมพิวเตอร์ขึ น ก็จะสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจที3เกี3ยวขอ้ง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
และกระทบต่อความมั3นคงของประเทศ   

 ต่อมาเมื3อวนัที3 15 ธันวาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบต่อการจดัทาํโครงการพฒันา 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที3เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ3งแวดลอ้ม และ
เห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Technology 
Committee) หรือที3เรียกโดยยอ่วา่ “คณะกรรมการไอทีแห่งชาติ” หรือ กทสช. (NITC) ทาํหนา้ที3เป็น
ศูนยก์ลางและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที3กาํลงัดาํเนินการจดัทาํกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายอื3น ๆ ที3เกี3ยวขอ้ง  คณะกรรมการไอทีแห่งชาติได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจ เพื3อยกร่างกฎหมายไอทีทั ง 6 ฉบบั34 โดยมอบหมายให้เนคเทค สวทช. ทาํหน้าที3เป็น
เลขานุการในการยกร่างกฎหมายไอทีทั ง 6 ฉบบั ในปัจจุบนัมีกฎหมายที3เสนอเป็นกฎหมายได ้2 ฉบบัคือ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี3ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 เมื3อพิจารณาถึงเหตุผลในการมี พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 พบว่าสอดคล้องกบัความเป็นมาของกฎหมายฉบบันี   เหตุผลความจาํเป็นเนื อหาโดยสรุปคือ 
ในขณะนั นระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเริ� มเข้ามามีส่วนสําคัญในการติตต่อสื� อสาร หรือ
ประกอบธุรกิจอย่างเผยแพร่  ดงันี(  หากมีการกระทาํใด ๆ โดยมิชอบเกี3ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั�นคงของรัฐ รวมทั(งความสงบ
สุขและศีลธรรมอนัดีของประชาชน สมควรกาํหนดมาตรการเพื�อป้องกนัและปราบปรามการกระทาํ
ดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี(  

 ประเด็นที3ควรพิจารณาคือ การปรับใชแ้ละขอ้สังเกตเกี3ยวกบัพระราชบญัญติันี  ในกรณีการพนนั
ออนไลน์หรือพนันทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการพนันที3มีวิธีการเล่นใด ๆ นั น มีความเหมาะสม
หรือไม่ เพียงใด มีดงันี  
                                                 
34   กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 เรื3อง ประกอบดว้ย  1) กฎหมายธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Transactions Law)  2) กฎหมายลายมือชื3ออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) 3) กฎหมายการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Law)  4) กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law)  
5) กฎหมายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer Law)  6) ฎหมายการพฒันาโครงสร้าง
พื นฐานสารสนเทศ (National Information Infrastructure) 
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 ก) การพนนัออนไลน์หรือพนนัทางอินเทอร์เน็ต (internet gambling)  ถือเป็นการเล่นพนนัที3
ดาํเนินการโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์อยา่งหนึ3ง35 ตามนิยามใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์      

 ข) ปัจจุบนัการเล่นพนนัออนไลน์หรือพนนัทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการพนนัที3ผิดกฎหมายแทบ
ทั งสิ น เนื3องจากตาม พ.ร.บ.การพนนั ยงัไม่กาํหนดให้การเล่นพนนัดงักล่าวเป็นการพนนัที3ถูกกฎหมาย 
หรือสามารถขอใบอนุญาตได ้ ตวัอย่างที3เห็นไดช้ดัเจนวา่ เป็นการเล่นการพนนัผิดกฎหมายผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือ การเล่นคาสิโน36, การพนนัทายผลฟุตบอล เพราะเป็นการพนนัที3ไม่อยูใ่นบญัชี 
ก. (มาตรา 4 วรรคแรก) และบญัชี ข.ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั (มาตรา 4 วรรคสอง) และกฎหมายไม่
เปิดช่องใหมี้การอนุญาตใหมี้การเล่นการพนนัตามมาตรา 4 ทว ิแต่อยา่งใด  

 ค) หากพบวา่ มีการพนนัออนไลน์ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนั ดงัที3กล่าวมาแลว้ใน ขอ้ ข) 
พนกังาน เจา้หนา้ที3ที3ไดรั้บแต่งตั งตามพ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัคอมพิวเตอร์ จะสามารถ
ใชอ้าํนาจตามกฎหมายที3มีอยูไ่ดอ้ยา่งไรบา้ง   

 ในประเด็นนี  จะตอ้งพิจารณาวา่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เปิดช่องให้มีการใชอ้าํนาจดาํเนินการเมื3อมี
การกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.การพนนัไดห้รือไม่ เพราะแมว้า่การพนนัออนไลน์ผิดกฎหมายจะไม่ถือ
เป็นฐานความผิดหนึ3 งที3บญัญติัไวใ้นมาตรา 1437 ก็ตาม แต่ก็มิไดห้มายความว่าจะไม่สามารถใช้กลไก

                                                 
35 มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที3เชื3อมการทาํงาน 
เขา้ดว้ยกนั โดยไดมี้การกาํหนดคาํสั3ง ชุดคาํสั3ง หรือสิ3งอื3นใด และแนวทางปฏิบติังานใหอุ้ปกรณ์ 
หรือชุดอุปกรณ์ทาํหนา้ที3ประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
36 “พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยเงื3อนไขการพะนนัตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการพะนนั พ.ศ. 2478 (ฉบบัที3 
2) กาํหนดใหรั้ฐบาลมีอาํนาจพิจารณาอนุญาตจดัตั ง “สถานคาสิโนของรัฐบาล” ได ้โดยใหถื้อเป็นอาํนาจของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่เคยมีรัฐบาลใดอนุญาตในเรื3องนี  การเล่นกาสิ
จึงยงัไม่ถือเป็นการเล่นที3ไดรั้บอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนนั  
37  “มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผิดที3ระบุไวด้งัต่อไปนี  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ3งแสนบาท หรือทั งจาํทั งปรับ 
 (1) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ทั งหมดหรือบางส่วน หรือ
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการที3น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้3นหรือประชาชน 
 (2) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการที3น่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อความมั3นคงของประเทศหรือก่อใหเ้กิดความตื3นตระหนกแก่ประชาชน 
 (3) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเกี3ยวกบัความมั3นคงแห่ง
ราชอาณาจกัรหรือความผิดเกี3ยวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในการปิดเวบ็ไซตพ์นนัออนไลน์ได ้ เนื3องจาก มาตรา 2038 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
ไดเ้ปิดช่องใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื3อสาร มีดุลพินิจยื3นคาํร้องต่อศาลที3มีเขตอาํนาจพร้อมพยานหลกัฐานที3เกี3ยวขอ้ง เพื3อขอให้ศาล
มีคาํสั3งระงบัการทาํให้แพร่หลายซึ3 งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั นได ้ และในกรณีที3ศาลมีคาํสั3งให้ระงบัการทาํ
ใหแ้พร่หลายซึ3งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ3ง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3ทาํการระงบัการทาํให้แพร่หลาย
นั นเอง หรือสั3งใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ3งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั นก็ได ้   

อยา่งไรก็ดี การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที3ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 2039 มีขอ้จาํกดั
บางประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื3 องการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที3 ปัญหาการใช้และการตีความ
กฎหมาย  พนักงานเจ้าหน้าที3จะต้องยื3นคาํขอให้ศาลมีคาํสั3งต่อไป กระบวนการเหล่านี จะต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างมาก จึงอาจไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเว็บพนันผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 การกระทาํความผดิตามมาตรา 20 ที3บญัญติัไว ้แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

                                                                                                                                                  

 (4) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที3มีลกัษณะอนัลามกและขอ้มลูคอมพิวเตอร์
นั นประชาชนทั3วไปอาจเขา้ถึงได ้
 (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4)” 
38  “มาตรา 20 ในกรณีที3การกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี เป็นการทาํใหแ้พร่หลายซึ3ง
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ที3อาจกระทบกระเทือนต่อความมั3นคงแห่งราชอาณาจกัรตามที3กาํหนดไวใ้นภาคสอง 
ลกัษณะ ๑ หรือลกัษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที3มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน พนกังานเจา้หนา้ที3โดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื3นคาํร้องพร้อมแสดง
พยานหลกัฐานต่อศาลที3มีเขตอาํนาจขอใหมี้คาํสั3งระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั นได ้
 ในกรณีที3ศาลมีคาํสั3งใหร้ะงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ3ง ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ที3ทาํการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายนั นเอง หรือสั3งใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ3ง
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั นกไ็ด”้ 
39  มาตรา20 “ในกรณีที3การกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี เป็นการทาํใหแ้พร่หลายซึ3ง
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ที3อาจกระทบกระเทือนต่อความมั3นคงแห่งราชอาณาจกัรตามที3กาํหนดไวใ้นภาคสอง 
ลกัษณะ 1 หรือลกัษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที3มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน พนกังานเจา้หนา้ที3โดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื3นคาํร้องพร้อมแสดง
พยานหลกัฐานต่อศาลที3มีเขตอาํนาจขอใหมี้คาํสั3งระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั นได ้
 ในกรณีที3ศาลมีคาํสั3งใหร้ะงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ3งขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ3ง ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ที3ทาํการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายนั นเอง หรือสั3งใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ3ง
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั นกไ็ด”้ 
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 ก ลุ่ ม ที3  1   ก า รก ระ ทํา ค ว า ม ผิด ตา ม พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ นี เ ป็ น ก า รทํา ใ ห้แ พ ร่ หล า ย ซึ3 ง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที3อาจกระทบกระเทือนต่อความมั3นคงแห่งราชอาณาจกัรตามที3กาํหนดไวใ้นภาคสอง 
ลกัษณะ 1 ความผิดเกี3ยวกบัความมั3นคงแห่งราชอาณาจกัร แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 – 
มาตรา 135 เช่น ความผิดฐานหมิ3นดูหมิ3น อาฆาตมาดร้ายสถาบนัพระมหากษัตริย์ (มาตรา 112), 
ความผิดฐานคบคิดกบับุคคลเพื3อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120), ความผิดฐานเผยแพร่
ขอ้ความ เอกสารที3เป็นความลบัสาํหรับความปลอดภยัของประเทศ (มาตรา 124)  

 กลุ่มที3 2 หรือลกัษณะ 1/1 ความผิดเกี3ยวกบัการก่อการร้าย แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
135/1 – มาตรา 135/4 หรือ 

 กลุ่มที3 3  การกระทาํความผิดที3มีลักษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน  

 การกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.การพนนั จดัอยูใ่นกลุ่มที3 3 กล่าวคือ เนื3องจากถอ้ยคาํที3วา่ การ
กระทาํความผิดที3มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน มีความหมาย
ค่อนขา้งกวา้งกวา่การกระทาํความผิดที3ปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื3น ๆ เช่น การ
เผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที3กระทบต่อศาสนาหนึ3งศาสนาใด ก็จะเขา้กลุ่มที3 3 นี 40 หรือกรณีการเผยแพร่
ภาพโป๊ ลามกอนาจาร  ดงันี  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไดใ้ห้อาํนาจแก่พนกังานเจา้หนา้ที3ตามพระราชบญัญติั
นี 41 ดาํเนินการกบัการเผยแพร่ขอ้มูลทางเวบ็ไซตที์3มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนได ้ 

 จากขอ้มูลการดาํเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที3มีการขอใหศ้าลออกคาํสั3งตาม มาตรา 20 พบ
ขอ้มูลที3น่าสนใจคือ ขอ้มูลจากศาลอาญาพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎหมายนี0เคยใช้อํานาจตาม

มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขอให้ศาลมีคําสั�งปิดเว็บไซต์พนันได้ คือ ในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวนคดี 2 

คดี โดยปิด URL จํานวน 246 URL42  ซึ3 งแสดงให้ขอ้เท็จจริงที3ชดัเจนวา่ ศาลไดพ้ิจารณาอนุญาตตามคาํ
                                                 
40 พรเพชร วิชิตชลชยั, คาํอธิบายพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(เอกสารไม่ระบุปีที3จดัพิมพ)์ เวบ็ไซตส์าํนกังานศาลยติุธรรม 
www.coj.go.th/coj2008/document/computer_miss_2550.pdf 
41 ปัจจุบนัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื3อสาร ไดอ้อกประกาศกระทรวง ฯ เรื3อง 
แต่งตั งพนกังานเจา้หนา้ที3ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลายฉบบั โดยไดแ้ต่งตั งบุคคลเป็นพนกังานเจา้หนา้ที3
จาํนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ที3จากหน่วยงานของรัฐ เช่น เจา้หนา้ที3กระทรวง ICT ตาํรวจ ทหาร อยัการ 
นกักฎหมาย เจา้หนา้ที3กระทรวงวฒันธรรม สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ 
42 สาวตรี สุขศรี, ศิริพล กศุลศิลป์วฒิุ และอรพิณ ยิ3งยงพฒันา, รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั นสื3อ
ออนไลนด์ว้ยการอา้งกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย (สนบัสนุนโดย มลูนิธิไฮนริ์ค เบิลล,์ 2553), หนา้ 
13. 
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ร้องของพนักงานเจา้หน้าที3 และออกคาํสั3งตามมาตรา 20  ขอ้มูลในเรื3องนี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการให้
สัมภาษณ์ของผูพ้ิพากษาท่านหนึ3งคือ ท่านนวชาติ ยมะสมิต ผู้พพิากษา43 ที3ใหข้อ้มูลคดีพนนัออนไลน์วา่ 
เมื3อเจา้หนา้ที3กระทรวง ICT หรือตาํรวจ ที3เป็นพนกังานเจา้หน้าที3ตามกฎหมายขอให้ปิดเวบ็ไซต์พนนั 
ศาลก็จะไต่สวนคาํร้องขอดงักล่าวพร้อมพิจารณาพยานหลกัฐาน และจะสั3งอนุญาตเสมอ ศาลยงัไม่เคย
ยกคาํร้องในเรื3องนี   

 นอกจากนี  ท่านอยัการท่านหนึ3 งคือ อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี�ยวชาญ44 ยงัไดใ้ห้
ความเห็นแก่หวัหนา้โครงการวิจยัวา่ ลกัษณะของการพนนัออนไลน์ ถือเป็นการกระทาํผิดกฎหมายที3มี
ลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนอยา่งชดัเจน กล่าวคือ โดยหลกัการ
ของ พ.ร.บ.การพนนัถือว่า การพนนัเป็นการกระทาํที3กฎหมายถือเป็นความผิดทางอาญา ผูก้ระทาํผิดมี
โทษทางอาญา แต่กฎหมายการพนนัยกเวน้ให้การพนนับางกรณี/ไม่ถือเป็นความผิด หากปฏิบติัตาม
เงื3อนไข หลกัเกณฑ์ที3กฎหมายกาํหนดไว ้ อีกทั งเป็นที3ยอมรับกนัทั3วไปวา่ การพนนัถือเป็นอบายมุขที3
มอมเมาประชาชนอยา่งหนึ3ง ขดัต่อหลกัศีลธรรมทางศาสนา (โดยเฉพาะหลกัธรรมของศาสนาพุทธ)   

 ข้อมูลการสอบถามเจ้าหน้าที3กระทรวง ICT45 ทาํให้ทราบว่า ในสมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ICT ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี (20 ธันวาคม 2551 – 6 มิถุนายน 2553) ซึ3 งให้
ความสําคญักบัปราบปรามเวบ็พนนัผิดกฎหมาย ไดเ้คยแต่งตั งคณะอนุกรรมการชุดหนึ3 ง ซึ3 งมีพ.ต.อ.สุ
ชาติ วงศอ์นนัตช์ยั อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน เพื3อทาํหนา้ที3ดูแลเรื3องเวบ็พนนั
ผดิกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการชุดนี มีอยัการและนกักฎหมายหลายท่าน เคยให้ความเห็นวา่กระทรวง 
ICT มีอาํนาจตามตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 20 ที3จะขอให้ศาลสั3งปิดหรือบล็อกเวบ็ไซตพ์นนัผิด
กฎหมายได้  ทาํให้ต่อมาอดีตรัฐมนตรีกระทรวง ICT คุณระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ได้เห็นชอบให้
กระทรวงยื3นคาํร้องต่อศาลใหปิ้ดเวบ็ไซตพ์นนัผดิกฎหมาย จนกระทั3งศาลมีคาํสั3งตามคาํร้อง  

 นอกจากนั น กระทรวง ICT เคยดําเนินการเสนอต่อรัฐมนตรี ฯ ICT เพื�อปิดเว็บไซต์พนัน 2 

ครั0 ง ในช่วงปี 2552 เพื�อขอให้ศาลออกมีหมายปิดเว็บไซต์ครั0 งที� 1 จํานวน 72 เว็บไซต์  และครั0 งที� 2 

จํานวน 174 เว็บไซต์ รวม 246 เว็บไซต์  ผลปรากฏว่า ศาลอนุมติัตามคาํร้องทั ง 2 กรณี  ซึ3 งขอ้มูลนี 
สอดคลอ้งกบัสถิติที3ศาลเคยสั3งใหปิ้ดเวบ็ไซต ์โดยใชอ้าํนาจตาม มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  จึงแสดง

                                                 
43 ขอ้มลูการสมัภาษณ์ ท่านนวชาติ ยมะสมิต ผูพิ้พากษา เลขานุการประจาํสาํนกังานอธิบดีผูพิ้พากษา ภาค 1 
เมื3อวนัที3 19 กรกฎาคม 2554 
44 ขอ้มลูการสมัภาษณ์ อยัการจนัทิมา ธนาสวา่งกุล อยัการผูเ้ชี3ยวชาญ สาํนกัอยัการพิเศษฝ่ายสญัญาและหารือ 3 
สาํนกังานอยัการสูงสุด เมื3อวนัที3 13 กรกฎาคม 2554 
45 เจา้หนา้ที3กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื3อสาร (ไม่ประสงคอ์อกนาม) 
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ให้เห็นว่า ศาลเห็นว่าการใช้อาํนาจปิดเวบ็พนันตามมาตรา 20 ของพนักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎหมายนั0น มี

อาํนาจตามกฎหมาย   

 อยา่งไรก็ดี จากการสอบถามผูเ้กี3ยวขอ้งทราบวา่ ปัจจุบนัขา้ราชการหรือเจา้หนา้ที3ของกระทรวง 
ICT ที3เป็นพนกังานเจา้หน้าที3ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กลบัไม่ใช้อาํนาจตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ โดยอา้งว่าตนเองไม่มีอาํนาจสั3งปิดเวบ็พนนัผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  
ขอ้มูลนี น่าจะมีความเป็นจริง เนื3องจากกระทรวง ICT โดยสํานกักฎหมาย หน่วยงานในสังกดัสํานัก
ปลดักระทรวง ICT ไดเ้คยทาํความเห็นเกี3ยวกบัร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... เพื3อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี เนื อความในจดหมายระบุว่า การใช้อาํนาจตามมาตรา 20 จะตอ้งเป็นการ
กระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เท่านั น46     

นอกจากนี  ยงัมีความเห็นของนายตาํรวจท่านหนึ3 งคือ พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองผูบ้งัคบัการ 
กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี47  ในฐานะพนกังาน
เจ้าหน้าที3ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และเป็นเจ้าหน้าที3ในหน่วยงานที3ดูแลการกระทาํความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติโดยตรง  ท่านไดก้รุณาความเห็นว่า ตาํรวจไม่สามารถอา้ง
อาํนาจตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขอให้ศาลมีคาํสั3งปิดเวบ็ไซตพ์นนัได ้โดยให้เหตุผลวา่การใช้
อาํนาจตามมาตรา 20 จะตอ้งเป็นการกระทาํความผิดที3ปรากฏตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เท่านั น คือ ตอ้ง
เขา้ลกัษณะการกระทาํความผิดตามหมวด 1 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ความผิดตาม มาตรา 5 ถึง 
มาตรา 17  แต่ความผิดตามกฎหมายพนนัไม่อยูใ่นฐานความผิดใด ๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และยงัมี
เจา้หนา้ที3ตาํรวจในสังกดั ปอท.บางท่านที3มีความเห็นในทาํนองเดียวกนัวา่ เจา้หนา้ที3รัฐไม่มีสิทธิอนัชอบ
ธรรมนกัในการสั3ง block website พนนัตาม มาตรา 20 เพราะไม่เขา้ข่ายกรณีตามมาตรา 14 และมาตรา 
15 ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

  ความเห็นที3แตกต่างกนัในการปรับใช้ มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จึงเป็นปัญหาในการใช้
และการตีความกฎหมาย ซึ3 งน่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ3 งจากความเขา้ใจของเจา้หน้าที3ผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย 
และการบญัญติักฎหมายที3อาจทาํให้เกิดปัญหาในการตีความ กล่าวคือ การอ่านกฎหมายในมาตรา 20 ที3
ถูกตอ้งคือ  

 มาตรา20 “ในกรณีที�การกระทาํความผิด . . . ที�มีลักษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน . . .”   

                                                 
46 หนงัสือที3 ทก 0100.4/2958 ลงวนัที3 17 ตุลาคม 2554 เรื3อง ร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... ส่งถึง 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
47 พ.ต.อ.พิสิษฐ ์เปาอินทร์ รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี3ยวกบัอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (รอง ผบก.ปอท.) เมื3อวนัที3 13 กรกฎาคม 2554 
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  ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ จากแนวทางการตดัสินของศาลยติุธรรมในการสั3งปิดเวบ็พนนัออนไลน์ ซึ3 ง
ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันนั น ถือเป็นอาํนาจหน้าที3ของตาํรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที3 ที3
สามารถใชอ้าํนาจตาม มาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื3อขอให้ศาลมีคาํสั3งปิดเวบ็ไซตพ์นนัได ้ซึ3 ง
อาจเป็นกรณีที3พบเห็นการกระทาํความผดิดว้ยตนเอง หรือเมื3อไดรั้บแจง้ขอ้มูลเบาะแสการกระทาํผิดตาม
กฎหมายจากประชาชนทั3วไปแลว้ ก็สามารถพิจารณาใช้อาํนาจตามกฎหมายไดเ้ช่นกนั เพื3อมิให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลการเล่นพนนัผา่นเวบ็ไซตต่์อไป  

เมื3อศาลมีคาํสั3งอนุญาตให้ปิดเว็บไซต์หรือ URL ตามคาํร้องของพนักงานเจ้าหน้าที3แล้ว 
พนกังานเจา้หนา้ที3มีอาํนาจดาํเนินการ 2 วธีิการ ตามมาตรา 20 วรรคทา้ย คือ  

1) พนกังานเจา้หนา้ที3มีอาํนาจทาํการระงบัการทาํใหเ้ผยแพร่นั นดว้ยตนเอง หรือ  

2) พนกังานเจา้หนา้ที3นาํคาํสั3งมาแสดงต่อผูใ้ห้บริการ web hosting ในประเทศไทยที3ดูแล server 
ที3มีลูกคา้เป็นเจา้ของเวบ็พนนัเช่าพื นที3อยู่  เพื3อให้ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผูใ้ห้บริการ web 
hosting ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปฏิบติัตามคาํสั3งศาลคือ ปิดเวบ็ไซต์หรือปิด URL ดงักล่าว   หากผู ้
ใหบ้ริการไม่ปฏิบติัตามก็จะไดรั้บโทษทางอาญาตาม มาตรา 27 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือ ไดรั้บปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท และปรับเป็นรายวนัอีกไม่เกินวนัละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบติัตามคาํสั3งศาล
อยา่งถูกตอ้ง   

อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติันั น ผูใ้ห้บริการ web hosting หรือผูดู้แลเวบ็ไซตใ์นฐานะ webmaster 
มกัจะไม่ทราบว่า ลูกคา้ที3ขอเช่าพื นที3เว็บไซต์กระทาํความผิดตามกฎหมายใดบา้ง หรือมีการโพสต์
โฆษณาพนนัผิดกฎหมาย เช่น พนนัฟุตบอลในเวบ็บอร์ด (web board) ของตนเอง  ดงันั น เมื3อผูบ้ริการ 
web hosting ไดรั้บการติดต่อจากพนักงานเจา้หน้าที3เจา้หน้าที3ที3เกี3ยวขอ้งว่า มีเวบ็พนันที3เขา้ข่ายการ
กระทาํผิดตามกฎหมายตาม มาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ผูใ้ห้บริการก็มีดุลพินิจที3จะให้ความ
ร่วมมือกบัเจา้หนา้ที3 โดยพิจารณาปิดเวบ็ไซตห์รือปิด URL นั น ๆ ได ้โดยไม่ตอ้งรอใหมี้คาํสั3งศาล    

สําหรับกรณีที3เจา้ของเวบ็พนนัเช่าพื นที3กบัผูใ้ห้บริการ web hosting ในต่างประเทศ ในกรณีนี 
พนักงานเจ้าหน้าที3ตามพ.ร.บ.การพนัน สามารถพิจารณาใช้อํานาจตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้
เช่นเดียวกนั โดยขอใหศ้าลมีคาํสั3งให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)48 หรือที3มกัเรียกโดยยอ่
วา่ “กสท” ดาํเนินการปิดกั นการส่งผ่านขอ้มูลจากเวบ็ไซต์พนนัผิดกฎหมายเขา้มาในประเทศไทยได ้
เรียกเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ว่า การบล็อคเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต 
เนื3องจากมีเวบ็พนนัผดิกฎหมายบางเวบ็ที3เช่าพื นที3ผูใ้หบ้ริการ server ในต่างประเทศ  

                                                 
48 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) มีหนา้ที3ดูแล International Internet Gateway (IIG) หรือ
ช่องสญัญาณการเชื3อมต่อขอ้มูลอินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ (International Internet Gateway (IIG) เพื3อ
เผยแพร่เวบ็ไซตที์3มี server ต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยได ้  
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 ข่าวการปิดเวบ็พนนัออนไลน์ของกระทรวง ICT  

 ในช่วงที3มีการเปลี3ยนตวัรัฐมนตรี ICT คนใหม่ เป็นนายจุติ ไกรฤกษ ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ICT นั น  นายจุติไดก้ล่าวถึงนโยบายควบคุมดูแลเวบ็ไซต์การพนนัออนไลน์ทั งในและนอกประเทศ 
ในช่วงเทศกาลแข่งจนัฟุตบอลโลกที3เริ3มขึ นในวนันี  กระทรวงไอซีทีถือเป็นหน่วยงานหลกัที3ดูแลดา้น
เทคโนโลยี ร่วมกบักองบญัชาการสอบสวนกลางสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม และ
กระทรวงศึกษา ในการเฝ้าระวงั สอดส่อง รวมทั งแจง้เบาะแสพฤติกรรมเสี3ยง พร้อมให้เครือข่ายสังคอม
ออนไลน์มีส่วนในการเฝ้าระวงั จากการพนันออนไลน์ที�ระบาดหนักในทุกๆประเทศ เบื0องต้น 2 วันที�

ผ่านมาปิดเวบ็ไซต์พนันไปแล้ว 246 เวบ็ไซต์  (นกัวจิยัมีขอ้สังเกตวา่ การปิดเวบ็ไซตด์งักล่าว เป็นผลจาก
การขอให้ศาลออกหมายสั3งปิดเวบ็ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 20)  และมีการให้ขอ้มูลเพิ3มเติมว่า 
จากสถิติในปี 2553 ที3ผา่นมากระทรวงไอซีทีปิดเวบ็ไซตที์3ไม่เหมาะสมทั งหมด 27,088 เวบ็ไซต ์ เป็น
เวบ็ไซตห์มื3นสถาบนั 25,299 เวบ็ไซต ์เกี3ยวกบัการพนนัออนไลน์ 268 เวบ็ไซต ์และเวบ็ไซตล์ามก 1,521 
เวบ็ไซต์49   

ตวัอย่างกรณีอื3น ๆ ที3ศาลเคยมีคาํสั3งตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้งอาศยัฐาน
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือ กรณีการสั3งให้ปิดเวบ็ไซตข์ายยาทาํแทง้ ซึ3 งถือเป็นความผิดเรื3อง
โฆษณาและจําหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจําหน่ายยาปลอม ยาที3ไม่มีมาตรฐาน ตาม
พระราชบัญญติัยา พ.ศ. 2510 และหญิงที3ใช้ยามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 
(ความผดิฐานทาํใหต้นเองแทง้ลูก หรือยอมให้ผูอื้3นทาํให้ตนแทง้ลูก มีโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกพนับาท หรือทั งจาํทั งปรับ) โดยมีขอ้มูลสถิติที3ศาลเคยมีคาํสั3งปิดเวบ็ขายยาทาํแทง้ให้แก่วยัรุ่น 
เยาวชน คือ ปี พ.ศ. 2551 ศาลมีคาํสั3ง 1 คดี โดยปิด URL จาํนวน 37 URL และปี พ.ศ. 2552 ศาลมีคาํสั3ง 3 
คดี โดยปิด URL จาํนวน 320 URL50 โดยเคยมีข่าวที3สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
ประสานงานกบักระทรวง ICT เพื3อปิดเวบ็จาํหน่ายยาทาํแทง้หลายเวบ็ไซต ์ตั งแต่ปี 2551-2553 จาํนวน 
327 เวบ็ไซต ์ แต่สามารถจบักุมและดาํเนินคดีไดเ้พียง 1ราย ฐานขายยาปลอม โดย นพ.พิพฒัน์ ยิ3งเสรี 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่าการสืบสวนและสอบสวนหาผูจ้าํหน่ายนั นทาํได้
ค่อนขา้งยาก51     

                                                 
49 “2 วนั ไอซีที ปิด 246 เวบ็พนนับอล” (11 มิถุนายน 2553) 
 at http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9530000080879 
50 สาวตรี สุขศรี, ศิริพล กศุลศิลป์วฒิุ และอรพิณ ยิ3งยงพฒันา, เล่มเดียวกนั.  
51 “สธ.ประสานไอซีที ปิดเวบ็ไซตผ์ิดกม. ขายยาทาํแทง้เดก็” (ไทยโพสต ์วนัที3 15 ตุลาคม 2553) และ 
“อย.ชี ภยัยาทาํแทง้ ใชแ้กโ้รคกระเพาะ ตร.เลง็ฟันเวป็ไซต ์ม.6 ยงันอนซมรพ.” (แนวหนา้ วนัที3 15 ตุลาคม 
2553) 
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บทสรุป 

 การพนนัออนไลน์ในรูปแบบ วิธีการต่าง ๆ รวมถึงการพนนัทายผลฟุตบอลผา่นเวบ็ไซต ์ลว้น
ถือเป็นสิ3งผดิกฎหมายตาม พ.ร.บ. การพนนัทั งสิ น   อยา่งไรก็ดี พ.ร.บ.การพนนัเป็นกฎหมายที3ใชบ้งัคบั
มาเป็นเวลานานเกือบ 80 ปีแลว้ แต่ยงัมิไดป้รับปรุงเนื อหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการเล่น
พนันในปัจจุบัน ที3มีลักษณะต่างไปจากเดิมมาก บทบัญญัติใน พ.ร.บ.การพนันหลายเรื3 อง จึงไม่
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการพนนัในปัจจุบนั จนอาจทาํให้มีปัญหาการปรับใช ้การตีความบทบญัญติับาง
เรื3อง  ดงันั น จึงควรมีการเสนอแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายการพนนัในหลายประเด็น ซึ3 งจะวิเคราะห์และ
อธิบายรายละเอียดในบทที3 4     

 สิ3งที3สามารถดาํเนินการในเบื องตน้คือ การสร้างเขา้ใจถึงเนื อหาสาระที3ถูกตอ้งของ พ.ร.บ.ว่า
ดว้ยการกระทาํความผดิเกี3ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้แก่เจา้หนา้ที3ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เพื3อที3จะใช้
เป็นเครื3องมือหนึ3งในการแกปั้ญหาการพนนัออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื3อช่วยป้องปรามการ
กระทาํพนนัผิดกฎหมาย และป้องกนัผลกระทบที3จะเกิดกบัเด็กและเยาวชน ที3มีความนิยมในการเล่น
พนันบอลออนไลน์เป็นอย่างมาก  ทั งนี หน่วยงานที3รับผิดชอบตามกฎหมายฉบบันี คือ เจ้าหน้าที3
กระทรวง ICT จะตอ้งมีความเขา้ใจที3ถูกตอ้ง และศึกษาแนวทางการปรับบทกฎหมายของศาลที3เคย
ตดัสินใจคดีที3เกี3ยวกบัการพนนัออนไลน์  และจะตอ้งเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ที3ตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ และเจา้หน้าที3ตาํรวจที3เป็นผูบ้งัคบัใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนัดว้ย เพื3อให้สามารถ
ทาํงานร่วมกบัภาคประชาสังคมและประชาชนอยา่งไดผ้ล ซึ3 งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาอาชญากรรม สังคม 
เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อครอบครัวที3เกี3ยวเนื3องกบัการพนนัเหล่านี   
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บทที� 3 

กรณศึีกษานโยบายและกฎหมายในต่างประเทศ 

 

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 3.1.1 ข้อมูลเบื(องต้นเกี�ยวกบัระบบกฎหมายและระบบการปกครอง 

 ขอ้มูลในเดือนธันวาคม 2010 ระบุว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรราว 312 ลา้นคน เป็น
ประเทศซึ*งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื/อชาติและวฒันธรรม อนัเป็นผลมาจากการอพยพจากคนจาก
ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.4 เป็นคนผิวขาว รองลงมาคือคนอเมริกนัเชื/อสายแอฟริกนั ร้อยละ 
12.61 และมีคนเชื/อสายเอเชียราวร้อย 4.8  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที*มีการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยแบบแบบสหพนัธรัฐ (federation) ประกอบด้วย 50 มลรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
และหวัหนา้รัฐบาล (Chief of Executive)  ประเทศสหรัฐใชร้ะบบกฎหมายขององักฤษไดแ้ก่ หลกัคอม
มอนลอว ์(Common Law) ที*พฒันามาจากแนวคาํตดัสินของศาลที*เป็นบรรทดัฐานรวมถึงจารีตประเพณี
ที*เกี*ยวขอ้ง และมีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ บญัญติัเรื*องการจาํกดัอาํนาจ
บางอย่างของมลรัฐ และมอบให้รัฐบาลกลางมีอาํนาจดาํเนินการแทน ในขณะเดียวกนัก็มอบอาํนาจ
บางอยา่งแก่มลรัฐโดยลาํพงั แต่การปกครองในระบบสหพนัธรัฐก็กาํหนดให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลมล
รัฐประสานงานอยา่งมีเอกภาพ   

  3.1.2 ความเป็นมาและสถานการณ์การพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา 

 ประวตัิความเป็นมาของการพนันในสหรัฐ 

 ประวติัศาสตร์เรื* องการพนันในสหรัฐอเมริกามีความเป็นมายาวนานยอ้นหลังไปเป็นเวลา
ยาวนาน ตั/งแต่ก่อนยุคล่าอาณานิคมที*ประเทศในยุโรปเดินทางมาดินแดนอเมริกาเหนือ เคยมีนกัสํารวจ
ชาวยุโรปชื*อ Roger Williams ที*ศึกษาพบวา่ ชนพื/นเมืองอเมริกนั (Native Americans) หนึ*งที*เรียกวา่ the 
Narragansett Indians (บรรพบุรุษของชนเผ่าอะบอริจิน) ในมลรัฐโรด ไอแลนด์ (Rhode Island) ได้
พฒันาวธีิการเล่นเกมและภาษาที*ใชอ้ธิบายการเล่นพนนั ซึ* งเชื*อมโยงกบัความเชื*อในพระเจา้ของตนเองที*
จะกาํหนดโชคชะตาและโอกาสของผูเ้ล่น   

 สําหรับประวติัความเป็นมาในยุคอาณานิคมที*องักฤษเริ*มเขา้มามีอิทธิพลในช่วงตน้ศตวรรษที* 
17 นั/น ได้เริ* มมีการนําเงินรายได้จากการออกล็อตเตอรี*  (lottery) โดยเริ*มการออกล็อตเตอรี* ให้แก่

                                                 
1 2010 Census Data (US) at http://2010.census.gov/2010census/data/ 
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ประชาชนทั*วไปขององักฤษในช่วงกลางศตวรรษที* 16 และไดรั้บนิยมอย่างมากในศตวรรษที* 17 – 18  
คือ รัฐบาลองักฤษในขณะนั/นถือวา่ล็อตเตอรี* เป็นการจดัเก็บภาษีโดยสมคัรใจอยา่งหนึ*งที*ไดผ้ล   

 สถานการณ์การพนันออนไลน์ในสหรัฐ 

 ในรายงานวิจัยนี/ จะกล่าวถึงเฉพาะความเป็นมาของการพนันออนไลน์หรือการพนันทาง
อินเทอร์เน็ต2 (internet gambling) ไดเ้ริ*มเป็นที*รู้จกัและไดรั้บความนิยมจากคนอเมริกนัในช่วงที*เริ*มมี
การใช้อินเทอร์เน็ตในราวปี 1995 เป็นต้นมา เริ* มมีการจดัทาํเว็บไซต์พนันในอินเทอร์เน็ตทั*วโลก
ประมาณ 50 เวบ็ไซต์ โดยเริ*มมีคาสิโนออนไลน์เป็นครั/ งแรกในช่วงนั/น นาํเสนอเกมพนนัออนไลน์ 18 
ชนิด  ในช่วง 10 ปีถดัมาคือ ปี 2005 ประมาณการณ์วา่มีจาํนวนนกัพนนัทางอินเทอร์เน็ตทั*วโลกราว 30 
ลา้นคนคาดวา่มีมูลค่าเงินพนนัในช่วงปี 2006 ราว 10.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ3   ส่วนขอ้มูลการประเมิน
จาํนวนคนอเมริกนัที*เล่นพนนัออนไลน์ในปี 2007 มีราว 15 ถึง 20 ลา้นคน  และหากมีการอนุญาตให้มี
การพนนัออนไลน์ถูกกฎหมายในสหรัฐ จะทาํให้รัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ สามารถจดัเก็บรายไดม้ากถึง 11.9 
พนัลา้นเหรียญในปี 2005 และน่าจะเพิ*มขึ/นเป็น 2 เท่าในปี 20104  ในปัจจุบนัคาดว่าคนอเมริกนัเป็น
จาํนวนมากที*นิยมเล่นพนันออนไลน์ที*มีเว็บไซต์ในต่างประเทศที*มีกฎหมายอนุญาตให้เล่นพนัน
ออนไลน์ได ้

   

 3.1.3 นโยบายและองค์กรกาํกบัดูแลการพนัน 

 นโยบายควบคุมการพนัน 

 การกาํหนดนโยบายควบคุมธุรกิจหรือกิจกรรมการพนนัต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา  รัฐบาลกลาง
จะมอบอาํนาจให้รัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลทอ้งถิ*นในการควบคุมธุรกิจการพนัน ซึ* งมกัจะจดัตั/งเป็น
คณะกรรมการควบคุมการพนนัหรือธุรกิจเกมพนนัเป็นการเฉพาะ  ในสหรัฐจึงไม่มีองค์กรกาํกบัดูแล
ธุรกิจการพนนัระดบัชาติ  การควบคุมการพนนัจึงตอ้งอาศยักลไกในระดบัมลรัฐเป็นสําคญัที*จะกาํหนด

                                                 
2 ผูส้นใจรายละเอียดของวิวฒันาการของนโยบายและกฎหมายควบคุมการพนนัของสหรัฐ กรุณาด ูไพศาล ลิ/ม
สถิตย,์  (ร่าง) รายงานผลการศึกษา โครงการ “การศึกษาทบทวนการจดัการปัญหาการพนนัและผลกระทบทาง
สงัคมในต่างประเทศ” สนบัสนุนโดย โครงการ การจดัการความรู้เพื*อขบัเคลื*อนสังคมปลอดพนนั มลูนิธิสด
ศรี-สฤษดิr วงศ ์(ธนัวาคม 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). 
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นโยบาย กฎหมาย  โครงสร้างการจดัการธุรกิจพนันในสหรัฐจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีศึกษา
ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลียที*มีระบอบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ   

    การดาํเนินนโยบายการพนนัของมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐ ก็มีนโยบายที*แตกต่างกนั  ปัจจยัที*ทาํให้
นโยบายเหล่านี/แตกต่างกนัในสาระสาํคญั  แต่ก็มีบางกรณีที*รัฐบาลกลางจะเขา้มาแทรกแซงทางนโยบาย
และกฎหมาย เพื*อควบคุม กาํกบัดูแลกิจกรรมการพนนับางประเภทที*อาจมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากภาษี
การพนันของรัฐบาลกลาง  ผลประกอบการของอุตสาหกรรมการพนัน ผลกระทบทางสังคมและ
ประชาชนทั*วไป  ดังตัวอย่างกรณีนโยบายและกฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์หรือพนันทาง
อินเทอร์เน็ตของรัฐบาลกลาง ซึ* งจะกล่าวถึงความเป็นมา และพฒันาการของนโยบายสาธารณะในเรื*องนี/
ต่อไป  

 
3.1.4 กฎหมายการพนันในสหรัฐ 

 กฎหมายควบคุมการพนัน 

 กฎหมายควบคุมการพนนัสหรัฐอเมริกาเกี*ยวกบัการประกอบธุรกิจพนนั แบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
คือ กฎหมายสหพนัธรัฐ (Federal law) และกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ (State law)  แต่ประเทศสหรัฐไม่มี
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรที*บญัญติัเรื*องการควบคุมหรือกาํกบัดูแลการพนนัทุกประเภทเป็นการทั*วไป  
ฉะนั/นจากการศึกษาพฒันาการของธุรกิจพนนัในสหรัฐอเมริกาพบวา่ การกาํหนดนโยบายและกฎหมาย
เรื*องการพนนั ถือเป็นอาํนาจ ความรับผดิชอบของมลรัฐต่าง ๆ ที*จะตรากฎหมายเฉพาะขึ/น  ยกเวน้กรณีที*
รัฐบาลกลางเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง ก็จะเขา้มากาํหนดทิศทางหรือควบคุมธุรกิจ
พนนั จึงมีการบญัญติักฎหมายสหพนัธรัฐหรือกฎหมายรัฐบาลกลางที*เกี*ยวกบัการพนนัในบางเรื*องขึ/น 
จากการศึกษาพบว่ามีกฎหมายสหพนัธรัฐในเรื*องการพนนัออนไลน์ และการพนนัทายผลการแข่งขนั
กีฬา      

 ก) วเิคราะห์ข้อเทจ็จริงตามกฎหมาย 

 ก.1) การพนันออนไลน์หรือพนันทางอนิเทอร์เน็ต  

  นโยบายและกฎหมายควบคุมการพนนัออนไลน์ในสหรัฐมีพฒันาการที*น่าสนใจสรุป
ไดด้งันี/ 5  การพนนัในรูปแบบดั/งเดิมที*ตอ้งอาศยัสถานที*เล่นพนนั จะอยู่ภายใตก้ารควบคุม กาํกบัดูแล

                                                 
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* , ธุรกิจคาสิโน, เครื*องเล่นเกมพนนัต่าง ๆ  และมีรัฐบาล
ทอ้งถิ*น รัฐบาลของชนเผา่ (tribal government) มีส่วนควบคุมกาํกบัดว้ย  ในกรณีของการพนนัออนไลน์
หรือพนันทางอินเทอร์เน็ตนั/ น รัฐบาลสหพนัธรัฐหรือรัฐบาลกลางจะเข้ามีบทบาทในการกาํหนด
นโยบายในเรื*องนี/    

  กระแสต่อตา้นการพนนัออนไลน์ในสหรัฐเริ*มจากมลรัฐวงชิงตนัและบางมลรัฐ โดยให้
เหตุผลว่า การพนันทางอินเทอร์เน็ตจะมีส่วนทาํให้เป็นขอ้กงัวลในประเด็นศีลธรรม โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันของสหรัฐ  เป็นผลทาํให้หลายมลรัฐออก
กฎหมายเฉพาะเพื*อห้ามการพนันออนไลน์ทุกประเภท แต่ก็มีบางมลรัฐที*มิได้เสนอกฎหมายใหม่ 
เนื*องจากอยัการและศาลมีความเห็นวา่ กฎหมายที*มีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถห้ามพนนัออนไลน์ไดอ้ยูแ่ลว้  
อยา่งไรก็ดี นกัวิชาการชื*อ Anthony Cabot และ Kevin Doty ให้ความเห็นวา่ สาเหตุที*รัฐบาลกลางสหรัฐ
ออกนโยบายและกฎหมายห้ามการพนนัออนไลน์ เพราะรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ ไม่มีศกัยภาพเพียงพอที*จะ
จดัการการพนนัออนไลน์ได ้และอาจมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายบางประการ  

  ในระยะแรกที*มีการห้ามการทาํธุรกิจพนันออนไลน์ในสหรัฐ  รัฐบาลกลางได้ใช้
กฎหมายชื*อวา่ the Interstate Wire Act of 19616 (U.S. Code, Title 18, Chapter 50 (§ 1081 – 1084)) 
หรือที*มกัเรียกวา่ the Wire Act (1961)  เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันี/ คือ ช่วยให้มลรัฐต่าง ๆ สามารถ
บงัคบัใช้กฎหมายควบคุมการพนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทลงโทษทางอาญาในกรณีที*บุคคลใด
ประกอบธุรกิจรับพนนัทายผล การเสี*ยงโชคที*ใชอุ้ปกรณ์สื*อสารที*เขา้ลกัษณะของ wire communication 
การดาํเนินคดีต่อผูป้ระกอบธุรกิจพนนัออนไลน์ทุกประเภท จะใช้กฎหมาย Wire Act เป็นฐานในการ
ฟ้องร้องผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมาย ดว้ยการอาศยัการเทียบเคียงของการรับพนนัผิดกฎหมายทาง
โทรศพัท์ (telephone wagering) กบัการพนันออนไลน์ 7 ที*ถูกใช้เป็นเครื*องมือในการทาํธุรกิจพนัน
ระหวา่งมลรัฐ หรือธุรกิจพนนัในต่างประเทศ กฎหมาย Wire Act ห้ามผูป้ระกอบธุรกิจพนนัรับโอนเงิน
จากหรือโอนเงินรวมถึงเครดิตที*เกี*ยวกบัการพนนั รวมถึงกรณีการเป็นตวักลางให้ขอ้มูลในการรับพนนั

                                                 
6  เมื*อปี ค.ศ. 1961 สภาคองเกรสของสหรัฐไดต้รากฎหมายชื*อ Interstate Wire Act of 1961 ซึ*งเป็นกฎหมาย
ฉบบัหนึ*งในหลายฉบบัที*ออกเพื*อป้องกนัปัญหาองคก์รอาชญากรรม (organized crime) ในสหรัฐ ดว้ยการใช้
มาตรการหลายอยา่ง โดยเฉพาะมาตรการทางการเงิน การตรวจสอบ ยึดทรัพยสิ์นที*ไดม้าจากการประกอบ
อาชญากรรม อาทิเช่น การเรียกเงินค่าคุม้ครอง การทาํธุรกิจพนนัผิดกฎหมาย  เนื*องจากในช่วงทศวรรษที* 1950 
องคก์รอาชญากรรมมกัจะนาํเงินที*ไดจ้ากการกระทาํความผิดมาใชห้มุนเวียนในธุรกิจพนนัผิดและธุรกิจพนนั
ถกูกฎหมาย เพื*อฟอกใหเ้ป็นเงินถกูกฎหมาย  กฎหมายฉบบัอื*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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ระหว่างมลรัฐหรือการพนนัระหว่างประเทศ  ผูก้ระทาํผิดตามกฎหมายนี/ มีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกินอตัราที*กฎหมายกาํหนด หรือทั/งจาํทั/งปรับ  แนวทางปฏิบติัในปัจจุบนัของรัฐบาลกลางสหรัฐ
คือ กระทรวงยติุธรรมคือ การถือวา่การพนนัทางอินเทอร์น็ตเป็นการพนนัผดิกฎหมาย 

  ตัวอย่างการใช้กฎหมาย Wire Act ในกรณีพนันออนไลน์ เช่น ในสมัยอดีต
ประธานาธิบดีคลินตนั (Clinton) และบุช (George W. Bush) กระทรวงยุติธรรมในขณะนั/นไดเ้คยสั*งให้
ดาํเนินคดีกบัผูป้ระกอบธุรกิจพนนัทางอินเทอร์เน็ตที*มีเครือในต่างประเทศ หากผูก้ระทาํความผิดเดิน
ทางเขา้มาในสหรัฐ  อยา่งไรก็ตาม ศาลในบางพื/นที*คือ U.S. Fifth Circuit Court of Appeals8 กลบัตีความ
กฎหมาย the Wire Act แตกต่างไปจากแนวทางการใชก้ฎหมายของกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลาง 
กล่าวคือ ศาลดงักล่าวมีความเห็นวา่ the Wire Act ไม่สามารถใชบ้งัคบักบักรณีการพนนัออนไลน์ได ้แต่
ใชไ้ดเ้ฉพาะการพนนัทั*วไป อาทิเช่น การพนนัทายผลกีฬา  แต่ศาลสูงสุดของสหรัฐ (the Supreme Court) 
ยงัมิไดตี้ความหรือออกคาํพิพากษาในเรื*องนี/แต่อยา่งใด  

   สิ*งที*น่าสนใจอีกประการคือ  ตามกฎหมายสหรัฐ มีแนวปฏิบติัที*เป็นธรรมเนียมที*ยึดถือ
กนัมากว่า 100 ปี คือ เมื*อพบว่ามีการกระทาํความผิดตามกฎหมายการพนนั กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ 
(Department of Justice) จะมีแนวปฏิบติัให้เจา้หนา้ที*ดาํเนินคดีกบัผูป้ระกอบการหรือเจา้มือพนนัผิด
กฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัผูเ้ล่นพนนั (individual gamblers)  ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายนี/  ยงัใช้กบักรณีพนนัออนไลน์ที*มีสํานักงานในประเทศที*
อนุญาตใหเ้ล่นพนนัออนไลน์ดว้ย    

  สิ*งที*รัฐบาลสหรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ใชเ้ป็นเครื*องมือในการป้องกนัและปราบปราม
การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายคือ การตรวจสอบเส้นทางการเงินของธุรกิจพนันผิดกฎหมาย  
ตวัอย่างเช่น ในช่วงปี 2002 อยัการสูงสุดของมลรัฐนิวยอร์คชื*อ นาย Eliot Spitzer ร่วมกบักระทรวง
ยุติธรรม ประสบความสําเร็จในการกดดนัให้บริษทับตัรเครดิตซิตี/แบงค์ (Citibank) ห้ามให้บริการแก่
ลูกคา้บตัรเครดิตที*ตอ้งการใช้บตัรในการเล่นพนนัออนไลน์ ซึ* งห้ามบริษทัซิตี/แบงค์ไม่ให้ความร่วมมือ
กบัทางการ ก็จะถูกดาํเนินคดีดว้ยในความผิดฐานเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนแก่ผูก้ระทาํผิดตามกฎหมาย
นิวยอร์ค ทาํให้บริษทัแห่งนี/ ห้ามลูกคา้ในสหรัฐใช้บตัรในการเล่นพนันออนไลน์ และจะใช้เงินกว่า 
400,000 เหรียญสหรัฐในการจดับริการให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้ที*ติดพนนั  ในปัจจุบนับริษทับตัรเครดิต
ทั/งหลายของสหรัฐ จึงไม่อนุญาตใหลู้กคา้ใชบ้ตัรเครดิตในการเล่นพนนัออนไลน์  

  ต่อมาอยัการสูงสุดของมลรัฐนิวยอร์คไดแ้ถลงวา่ เรื*องความร่วมมือกบัธนาคาร 10 แห่ง 
ที*ทาํขอ้ตกลงกบัสาํนกังานอยัการสูงสุด ถือเป็นจุดเปลี*ยนสําคญัของธุรกิจบตัรเครดิต กล่าวคือ ธนาคาร

                                                 
8 U.S. Fifth Circuit Court of Appeals เป็นศาลสูงที*อนุญาตใหคู้่ความสามารถอุทธรณ์คดีที*ศาลชั/นตน้เคยตดัสิน
คดีมาแลว้ ศาลนี/ ที*มีเขตอาํนาจในพื/นที*มลรัฐ Louisiana  Texas และ Mississippi  
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สามารถระงบัการทาํธุรกรรมผ่านบตัรเครดิตของลูกคา้ เมื*อธนาคารตรวจพบว่ามีการใช้บตัรเครดิตใน
การเล่นพนนัออนไลน์ โดยธนาคารทั/งสิบแห่งนี/ เป็นธนาคารที*มีกลุ่มลูกคา้ที*มีบตัรเครดิตกลุ่มใหญ่ที*สุด
ในมลรัฐนิวยอร์ค จึงถือเป็นความสําเร็จที*สําคญัในการป้องกนัการพนนัออนไลน์กรณีหนึ* ง โดยนาย 
Eliot Spitzer อยัการสูงสุดเห็นว่า การยุติการทาํธุรกรรมการพนนั จะเป็นสิ*งที*ช่วยนกัเล่นพนนัและ
สมาชิกครอบครัวของเขาเอง ที*จะไม่ตอ้งสูญเสียเงินทอง ทรัพยสิ์นจากการเล่นพนนั  ในทางเทคนิคนั/น 
การระงบั (block) การทาํธุรกรรมในการเล่นพนนัผา่นบตัรเครดิต สามารถทาํไดโ้ดยธนาคารผูอ้อกบตัร 
(issuing banks) จะดาํเนินการระงบัรหสั (codes) ที*ใชก้ารทาํธุรกรรมเกี*ยวกบัการพนนั ทาํให้ธนาคารผู ้
ออกบตัรสามารถหลีกเลี*ยงการอนุมติัสินเชื*อหรือเครดิตใหแ้ก่ลูกคา้ที*ตอ้งการเล่นพนนัออนไลน์9   

  เมื*อบริษทับตัรเครดิตหลายแห่งปฏิเสธการใหใ้ชบ้ตัรเครดิตในการเล่นพนนัแลว้  ผูเ้ล่น
พนนัส่วนหนึ*งไดห้นัไปใชบ้ริการชาํระเงินออนไลน์ เช่น Paypal แทน ทาํให้นาย Eliot Spitzer อยัการ
สูงสุดมลรัฐนิวยอร์คไดแ้จง้เรื*องที*จะดาํเนินคดีกบั Paypal เหมือนกบักรณีบริษทัซิตี/แบงค ์ ทางดา้น 
Paypal ได้อา้งว่ามีนโยบายห้ามจ่ายเงินอยู่แล้ว  ภายหลงัจากการหารือระหว่างอยัการสูงสุดมลรัฐ
นิวยอร์คกบัตวัแทนบริษทั Paypal ไดข้อ้ตกลงร่วมกนัว่า Paypal จะระงบัธุรกรรมที*เกี*ยวขอ้งกบัการ
จ่ายเงินการพนนัของลูกคา้ที*มีที*อยู่ในนิวยอร์ค และยงัดาํเนินการระงบัธุรกรรมการโอนเงินที*เกี*ยวขอ้ง
กบับตัรเครดิตในระบบ the  MasterCard ที*ใช้กบัการพนันออนไลน์  บริษทั Paypal ยงัตอ้งจ่ายเงิน 
จาํนวน 200,000 เหรียญสหรัฐ10ให้แก่ the New York State Department of Law ผา่นอยัการสูงสุดภายใน
เวลา 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัที*ไดรั้บคาํสั*ง ASSURANCE OF DISCONTINUANCE11  

  ในปัจจุบนัมีธุรกิจดา้นธุรกรรมทางการเงินในดา้นการพนนัออนไลน์ที*ยงัมิไดป้ฏิบติั
ตามกฎหมายสหรัฐ เช่น Neteller, EcoCard, Firepay, Instacash และ Moneybookers  โดยยงัคงอนุญาต
ให้คนอเมริกนัสามารถเปิดบญัชีเพื*อเล่นพนันออนไลน์ได้12 จึงยงัทาํให้คนอเมริกนัสามารถเล่นพนัน
ออนไลน์ผา่นบริษทัตวักลางเหล่านี/   

  รัฐบาลสหรัฐยงักดดนัให้ห้ามการโฆษณาการพนนัออนไลน์ทางเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ที*คน
อเมริกนันิยมใช้งาน เช่น กรณีเวบ็ the Sporting News ทาํผิดกฎหมาย ตอ้งจ่ายเงินค่าปรับเป็นเงิน 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 เงินจาํนวนนี/ เรียกวา่ disgorgement of profits คือเป็นเงินที* Paypal ถกูบงัคบัใหต้อ้งจ่ายตามกฎหมายมลรัฐ
นิวยอร์ค เพื*อเป็นค่าปรับและค่าใชจ่้ายในการสืบสวนสอบสวนของเจา้หนา้ที* โดยคาํนวณจากผลกาํไรของ 
Paypal จากการทาํธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนนัออนไลน์ผา่น Paypal  
11 NEW YORK STATE ATTORNEY GENERAL at http://www.ag.ny.gov/ 
12 เช่น เวบ็ไซตพ์นนัแห่งหนึ*งชื*อ BestCasino.net  (www.bestcasino.net/about-online-gambling.htm) 
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ลา้นเหรียญ และยงัมีการใช้เงินอีก 3 ลา้นเหรียญ ในการประชาสัมพนัธ์ให้คนทั*วไปทราบว่า การพนนั
ออนไลน์เป็นสิ*งผดิกฎหมายสหรัฐ    

  การริเริ*มออกกฎหมายเฉพาะเพื*อห้ามการพนนัออนไลน์ในสหรัฐยอ้นหลงัไปถึงราวปี 
ค.ศ. 1997 สมาชิกรัฐสภาสหรัฐเคยพยายามเสนอร่างกฎหมายที*ห้ามการเล่นพนันออนไลน์เป็นการ
เฉพาะชื*อวา่ Internet Gambling Prohibition Act (Bill) ซึ* งเสนอโดยวุฒิสมาชิกพรรค Republican ชื*อ 
นาย John Kyl โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพนนัในสหรัฐคือ American Gaming 
Association (AGA) ซึ* งเป็นตวัแทนของกลุ่มธุรกิจคาสิโนในสหรัฐ และองคก์รกีฬาต่าง ๆ เช่น National 
Football League และ National College Athletic Association  เนื*องจากองคก์รเหล่านี/ มีความกงัวลถึง
ผลกระทบของการพนนัออนไลน์ที*จะส่งผลเสียต่อธุรกิจการพนนัในสหรัฐ  ร่างกฎหมายนี/ ไดผ้า่นความ
เห็นชอบจากวฒิุสภา 3 วาระ แต่ก็ไม่ผา่นความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภา จึงไม่ผา่นเป็นกฎหมาย   

  กฎหมายปัจจุบนัของรัฐบาลกลางที*ควบคุมธุรกรรมทางการเงินที*เกี*ยวกบัการพนนัทาง
อินเทอร์เน็ตหรือพนันออนไลน์คือ กฎหมายชื*อ UNLAWFUL INTERNET GAMBLING 

ENFORCEMENT ACT of 2006 (UIGEA) เป็นกฎหมายที*บญัญติัขึ/นในปี ค.ศ. 2006  มีเนื/อหาควบคุม
ธุรกิจที*เกี*ยวขอ้งกบัการรับชาํระเงินที*เชื*อมโยงกบัธุรกิจพนนัออนไลน์ผดิกฎหมาย  กฎหมายนี/ ให้อาํนาจ
แก่ธนาคารกลาง (Federal Reserve Board) และกระทรวงการคลงั (Department of Treasury) สหรัฐ ใน
การออกกฎหมายลาํดบัรองที*เกี*ยวขอ้งดว้ย เพื*อหา้มการทาํธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย   

  สภาคองเกรสของสหรัฐไดอ้อกกฎหมายชื*อ Unlawful Internet Gambling Enforcement 
Actมนเดือนตุลาคม 2006 โดยให้เหตุผลความจาํเป็นในการออกกฎหมายฉบบันี/ สรุปความไดว้า่  การ
พนนัทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ (ในช่วงปี 2006) จะมีการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านบตัรเครดิต การ
โอนเงินเป็นหลกั ซึ* งมีการจดัทาํรายงานศึกษาผลกระทบด้านลบจากการเล่นพนนัของ the National 
Gambling Impact Study Commission เมื*อปี 1999 ที*เสนอให้มีการออกกฎหมายควบคุมการทาํธุรกรรม
ทางการเงินที*เกี*ยวขอ้งกบัการเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะปัญหาการติดหนี/พนนัที*บริษทับตัร
เครดิตไม่สามารถติดตามหนี/ จากลูกคา้ผูบ้ตัรเครดิตได ้ จึงมีความจาํเป็นที*จะตอ้งออกกฎหมายควบคุม
ในเรื*องเป็นเป็นการเฉพาะ เพราะกฎหมายการพนนัที*ใชบ้งัคบัอยูไ่ม่สามารถห้ามการเล่นพนนัลกัษณะนี/
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  กฎหมาย UIGEA มีเนื/อหาควบคุมธุรกิจที*เกี*ยวขอ้งกบัการรับชาํระเงินที*เชื*อมโยงกบั
ธุรกิจพนนัออนไลน์ผดิกฎหมาย ไม่วา่จะเป็น สถาบนัการเงิน ธุรกิจบตัรเครดิต ผูใ้ห้บริการชาํระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic payment หรือ e-money)  กฎหมายนี/ ให้อาํนาจแก่ธนาคารกลางสหรัฐ 
(Federal Reserve Board)  และกระทรวงการคลงั (Department of Treasury) สหรัฐ ในการออกกฎหมาย
ลาํดบัรองและแนวปฏิบติัที*เกี*ยวขอ้งดว้ย เพื*อหา้มผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนนั ยอมรับการ
ชาํระเงินหรือการทาํธุรกรรมทางการเงินที*เกี*ยวขอ้งกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ต ซึ* งถือเป็นการกระทาํที*
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ขดัต่อกฎหมายรัฐบาลกลางและกฎหมายมลรัฐ  นอกจากนี/  สถาบนัการเงินหรือธนาคารจะตอ้งออก
นโยบายหรือกระบวนการที*จะตรวจสอบ ระงบัการทาํธุรกรรมการเงิน เพื*อป้องกนัมิให้มีการทาํธุรกรรม
ที*ถูกควบคุม (restricted transactions) ตามกฎหมายนี/   สถาบนัการเงินที*ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายนี/ จะมี
โทษทางแพง่13  

  ตวัอยา่งเช่น มลรัฐเนวาดา้ คณะกรรมการเกมมลรัฐเนวาดา้ และคณะกรรมการควบคุม
เกมมลรัฐเนวาดา้ ไดอ้อกประกาศเรื*อง การไม่อนุญาตใหป้ระกิจการเกมพนนัทางอินเทอร์เน็ต14 มีเนื/อหา
คือ การประกอบกิจการคาสิโนออนไลน์, การทายผลกีฬาออนไลน์ หรือการพนันที*เกี*ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ต เป็นกิจการที*ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาํเนินการ และไม่มีการออกใบอนุญาตในการควบคุม  
ดงันั/น การดาํเนินการใด ๆ ที*ขดัต่อประกาศของคณะกรรมการ ฯ ยอ่มเป็นสิ*งตอ้งห้ามตามกฎหมายและ
ถือวา่มิไดรั้บอนุญาตในทุกกรณี  

  ผูป้ระกอบการคาสิโนรายใหญ่แห่งหนึ*งในลาสเวกสั เนวาดา้ ชื*อ บริษทั MGM Mirage 
ได้ดาํเนินการสวนทางกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง ด้วยการจัดทาํธุรกิจพนันทางอินเทอร์เน็ตชื*อ 
playmgmmirage.com ในปี 2002 โดยจดทะเบียนขออนุญาตที* Isle of Man ซึ* งเป็นเกาะเล็ก ๆ นอกชายฝั*ง
องักฤษ (ไม่มีสถานะเป็นประเทศ แต่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองดูแลขององักฤษ) โดยจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การขออนุญาตเปิดธุรกิจพนนัออนไลน์ราวปีละ 125,000 เหรียญสหรัฐ  ทาํให้ MGM Mirage สามารถ
รับพนันจากนักพนันที*มีถิ*นที*อยู่ในประเทศอื*น ๆ ที*มีกฎหมายอนุญาตให้เล่นพนันออนไลน์ได้ เช่น 
ประเทศสหราชอาณาจกัร ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต ้ อยา่งไรก็ดี หลงัจากที*เปิดเวบ็ไซตเ์พียง 2-3 ปี บริษทั
คาสิโนแห่งนี/ ถูกแรงกดดนัจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ส่งผลให้มีการปิดเวบ็ไซต์ดงักล่าว แมว้่าการ
เปิดเวบ็ไซตพ์ยายามจะเลี*ยงกฎหมายสหรัฐก็ตาม   

  ผลกระทบของกฎหมาย UIGEA ต่อผูป้ระกอบธุรกิจเวบ็พนนัที*มีกลุ่มลูกคา้ในสหรัฐ
คือ เว็บเหล่านี/ ได้ปิดตัวลงในช่วงปลายปี 2006 เช่น กลุ่มธุรกิจพนันในยิบรอลต้า (Gibraltar) ที*
ดาํเนินการเวบ็พนนั PartyGaming และ PartyPoker ตอ้งถอนตวัออกจากตลาดพนนัในสหรัฐที*มีมูลค่า
มากกกว่าปีละ 6 พนัล้านเหรียญสหรัฐ  บริษัทที*ทาํธุรกิจเว็บพนันถูกกฎหมายในบางประเทศชื*อ 
Sportingbet เช่น บริษทัในองักฤษที*มีการซื/อขายในตลาดหุ้นลอนดอน ก็ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
ฟ้องร้องจนตอ้งปิดเวบ็ไซตที์*มีกลุ่มลูกคา้เป็นคนอเมริกนัและตอ้งขายกิจการของตน   

 ตัวอย่างอื*น ๆ ในการดําเนินคดีเอาผิดตามกฎหมาย UNLAWFUL INTERNET 
GAMBLING ENFORCEMENT ACT ตามนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐ เช่น เมื*อปี 2006 อยัการ

                                                 
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 Missouriดาํเนินคดีต่อนกัธุรกิจชาวองักฤษชื*อ David Carruthers ที*เป็นเจา้ของธุรกิจถูก
กฎหมายในประเทศสหราชอาณาจกัรและมีบริษทัในตลาดหลกัทรัพยอ์งักฤษ แต่เป็นเจา้ของเวบ็พนนั
ออนไลน์ โดยมีลูกคา้ส่วนหนึ*งเป็นชาวสหรัฐ และมีลูกคา้ในประเทศอื*น ๆ ที*ถือวา่พนนัออนไลน์เป็นสิ*ง
ถูกกฎหมาย  นกัธุรกิจคนนี/ ถูกจบัในสนามบินสหรัฐโดยหากมีความผดิตามกฎหมายนี/  จะมีโทษจาํคุกถึง 
20 ปี การถูกดาํเนินคดีครั/ งนี/ ส่งผลกระทบต่อชื*อเสียงและราคาหุ้นของบริษทัของเขา แต่ต่อมาผูต้อ้งหา
ถูกส่งตวักลบัไปยงัสหราชอาณาจกัรในตน้ปี 200715  จากการศึกษาขอ้มูลการพนนัออนไลน์ในเวบ็ต่าง 
ๆ พบว่า  ผูดู้แลเวบ็พนนัออนไลน์จะสามารถตรวจสอบ IP address ของผูที้*จะสมคัรเล่นพนนัว่า ใช้
คอมพิวเตอร์จากประเทศสหรัฐหรือไม่ หากพบว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของผูส้มคัรเชื*อมต่อจากสหรัฐ 
เวบ็ไซตก์็จะปฏิเสธไม่รับสมคัรสมาชิกจากบุคคลดงักล่าว   
 ตวัอย่างอีกกรณีหนึ*ง16 คือเมื*อวนัที* 15 มกราคม ค.ศ. 2007 อยัการสหรัฐประจาํมลรัฐนิวยอร์ก
ประจาํเขต Southern District ร่วมกบั FBI ไดด้าํเนินคดีกบัผูใ้ห้บริการเงินทางอินเทอร์เน็ตหรือเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (internet payment services company) รายใหญ่ที*จะทะเบียนในหมู่เกาะชื*อ the Isle of 
Man  โดยทางการสหรัฐไดส่้งเจา้หน้าที*จบักุมอดีตผูบ้ริหารและผูก่้อตั/งบริษทั Neteller 2 คนคือ นาย 
Stephen Lawrence และนาย John Lefebvre เมื*อเดินทางมาถึงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ ในขอ้หาที*กระทาํ
ความผิดตามกฎหมาย UIGEA โดยมีกระทาํความผิดในลกัษณะของการช่วยเหลือหรือสมคบกนัให้มี
การรับโอนเงินผา่นทางอินเทอร์เน็ต17 (conspiring to transfer funds with the intent to promote illegal 
gambling) คิดเป็นมูลค่าหลายพนัล้านเหรียญสหรัฐจากบญัชีธนาคารของลูกคา้ในสหรัฐตั/งแต่ในช่วง
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2000 ไปยงับญัชีของบริษทั Neteller เพื*อนาํใชใ้นการเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ตผิด
กฎหมายหรือถูกกฎหมายกบับริษทัพนนัในต่างประเทศ หากผลการพิจารณาของศาลสหรัฐตดัสินวา่มี
ความผดิจริง ผูต้อ้งหาทั/งสองอาจไดรั้บโทษจาํคุกสูงสุดถึง 20 ปี เพราะเป็นความผิดต่างกรรมกนั18 (เป็น
กรณีกระทาํความผดิหลายครั/ ง)  ทั/งนี/  ผูต้อ้งหาไดรั้บการประกนัตวัดว้ยวงเงิน 5 ลา้นเหรียญ  อนึ* ง มีการ
ประมาณการณ์วา่บริษทั Neteller ไดใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ในธุรกิจพนนัออนไลน์ที*มี
มูลค่าวงเงินสูงถึง 7.3 พนัลา้นเหรียญในปี 2005 หรือคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 80 ถึง 95 ของการ
โอนเงินทั/งหมดของบริษทันี/   
                                                 
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 โทษทางอาญาของผูก้ระทาํผิดตามกฎหมาย UIGEA ในกรณีการรับโอนเงินที*ไดจ้ากการพนนัทาง
อินเทอร์เน็ตคือ อาจไดรั้บโทษปรับหรือโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั/งจาํทั/งปรับ   
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 ก.2) การพนันทายผลฟุตบอล   

  กรณีการพนันทายผลการแข่งขันกีฬาในสหรัฐนั/ น มีกฎหมายที* เกี* ยวข้องชื*อว่า 
Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) (28 U.S.C. 3701) ปี 1992 และมีผลใช้
บังคับตั/ งแต่ว ันที*  1  มกราคม 1993  กฎหมายฉบับนี/ เ ป็นผลจากการเสนอร่างกฎหมายของ
คณะอนุกรรมการคณะหนึ* งดา้นกิจการยุติธรรมของวุฒิสภา (the Senate Judiciary Committee) ที*ให้
เหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายนี/  ภายหลงัจากการจดัประชาพิจารณาร่างกฎหมายนี/ ว่า19 การพนนัทาย
ผลกีฬา (sport gambling) เป็นปัญหาสําคญัของประเทศ เป็นอนัตรายเกินกวา่ที*มลรัฐต่าง ๆ จะสามารถ
รับมือได ้ ในรายงานของวุฒิสภาระบุถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายนี/ ว่า ยงัคงอนุญาตให้มีการพนนัการ
แข่งขนักีฬาถูกกฎหมาย ซึ* งไดด้าํเนินการก่อนวนัที* 31 สิงหาคม 1990 หรือเป็นการพนนัการแข่งขนักีฬา
ถูกกฎหมายที*ดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัที* 1 กนัยายน 1989 ถึงวนัที* 2 ตุลาคม 1991  

  อย่างไรก็ดี เมื*อเดือนกนัยายน ปี 1991 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่เห็นดว้ยที*ให้มีการ
ออกกฎหมายฉบบันี/  โดยเห็นวา่ขดัต่ออาํนาจตามกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ ที*จะพิจารณาตรากฎหมายใน
เรื*องนี/หรือไม่เอง แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีคาํตดัสินของศาลเกี*ยวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของ PASPA  

  ผลของกฎหมายฉบบันี/ ทาํให้มีการพนนัทายผลการแข่งขนักีฬาบางประเภทในมลรัฐ
ต่าง ๆ มีขอ้ยกเวน้ให้ดาํเนินการไดใ้น 4 มลรัฐตามเงื*อนไขที*กฎหมายกาํหนด20 ไดแ้ก่ มลรัฐ Nevada ที*
เมืองลาสเวกสัมีการรับพนนัทายกีฬา  มลรัฐ Delaware มลรัฐ Nevada (licensed sports pools/ sport 
books) มลรัฐ Montana และมลรัฐ Oregon (กรณี sport lottery) เช่น ในมลรัฐ Delaware การพนนัทายผล
การแข่งขนัอนุญาตใหเ้ล่นพนนัตามกฎหมาย มีเฉพาะกรณี professional football (คือการแข่งขนัอเมริกนั
ฟุตบอล) เท่านั/น ไม่รวมถึงการแข่งกีฬาประเภทอื*น ๆ เช่น ไม่สามารถรับพนนัทายผลการแข่งขนัเบส
บอล บาสเก็ตบอล หรือการแข่งมา้ได ้โดยมีคาํตดัสินของศาลอุทธรณ์ในปี 2009 วา่ การพนนัทายผลกีฬา
บางประเภทขดัต่อกฎหมายรัฐบาลกลางคือ PASPA21   

  กล่าวโดยสรุปคือ การพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลที*ได้รับนิยมในหลายประเทศ 
รวมถึงการพนนัทายผลกีฬาส่วนใหญ่ในสหรัฐถือเป็นสิ*งผดิกฎหมาย  แมว้า่จะมีความพยายามที*จะเสนอ
แกไ้ขกฎหมายนี/  เพื*ออนุญาตให้มีการพนนัทายผลการแข่งขนักีฬาที*เปิดกวา้งมากขึ/นจากอุตสาหกรรม
การพนนันาํโดยธุรกิจคาสิโน และ American Gaming Association  แต่การเสนอแกไ้ขกฎหมาย 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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ก็ไม่ไดป้ระสบความสําเร็จ เนื*องจากไดรั้บการคดัคา้นจาก National Collegiate Athletic (NCAA22) และ
กลุ่มโรงเรียนในสหรัฐที*ไม่เห็นด้วยในการอนุญาตให้มีการพนันทายผลกีฬา เพราะมีรายงานผล
การศึกษาที*ชี/ ชัดเจนว่า การพนนัทายผลกีฬาจะส่งผลเสียต่อนกัเรียนทั*วไปที*จะมีปัญหาที*เกิดจากการ
พนนั รวมถึงเยาวชนที*เป็นนกักีฬาเป็นอย่างมาก23  จึงมีการออกกฎหมายห้ามการทายผลกีฬาที*มิไดรั้บ
อนุญาตในช่วงเวลาที*กฎหมายนี/จะมีผลใชบ้งัคบั  

  ก.3) การเล่นเกมส์ออนไลน์ 

  จากการศึกษากฎหมายและนโยบายของสหรัฐ ไม่พบวา่มีประเด็นทางกฎหมายในกรณี
เกมคอมพิวเตอร์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที*ถือเป็นการพนนัแต่อยา่งใด จึงไม่มีการออกกฎหมายควบคุม
ในเรื*องนี/    

 

    

                                                 
22 National Collegiate Athletic เป็นสมาคมที*จดัตั/งขึ/นตั/งแต่ปี 1906 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการคุม้ครอง
นกัเรียนที*เป็นนกักีฬาในสหรัฐจากการหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ รวมถึงอนัตรายหรือการบาดเจบ็ที*เกิดจาก
การเล่นกีฬาต่าง ๆ   กรุณารายละเอียดใน 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. 
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3.2 ประเทศสหราชอาณาจักร   
 
 

 3.2.1 ความเป็นมาและสถานการณ์การพนันในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  

 จากการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์ของการพนนัออนไลน์ (online gambling) หรือการพนนัทาง
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มประเทศที*เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU24) จาํนวน 27 
ประเทศ25พบวา่  การพนนัออนไลน์เป็นธุรกิจที*เติบโตเร็วที*สุดในยุโรป (ขอ้มูลปี 2008) กล่าวคือ มีเวบ็
พนนัมากถึง 15,000 เวบ็ไซต ์สามารถทาํเงินรายไดม้ากกวา่ 6 พนัลา้นยโูรต่อปี หรือคิดเป็นเงินไทยราว 
252,000 ลา้นบาท26 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของมูลค่าธุรกิจการพนนัในยุโรป (หมายถึง มูลค่า
ธุรกิจการพนันทุกประเภทในปัจจุบนั) และคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ*มขึ/ นเป็น 2 เท่าภายในปี ค.ศ. 2013  
สําหรับประเทศที*มีรายไดจ้ากการพนนัออนไลน์มากที*สุดในกลุ่ม EU เมื*อปี 2008 คือ ประเทศสหราช
อาณาจกัร โดยมีรายไดแ้บบ Gross Gaming Revenues (GGR) สูงถึง 1,903 ลา้นยโูร หรือคิดเป็นเงินไทย
ราว 80,000 ลา้นบาท รองลงมาคือประเทศเยอรมนี อิตาลี ฝรั*งเศส และสวีเดนตามลาํดบั (กรุณาดู กราฟ
ดา้นล่างประกอบ27)  ทั/งนี/  การประมาณการณ์ขอ้มูลสถิติเกี*ยวกบัการพนนัออนไลน์ในสหภาพยุโรปมา
จาก 3 ช่องทางหลกัคือ อินเทอร์เน็ต, โทรศพัท์มือถือ และ Internet Protocol Television (IPTV) โดย
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที*นิยมใชเ้ล่นพนนัมากที*สุด รองลงมาคือการใชแ้อพลิเคชั*นของโทรศพัทมื์อถือ 

                                                 
24 สหภาพยโุรปเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองที*ประกอบดว้ยประเทศสมาชิกในทวีปยโุรป 
จดัตั/งขึ/นในช่วงหลงัสงครามโลกครั/ งที* 2 เพื*อที*จะฟื/ นฟรูะบบเศรษฐกิจ การคา้ของประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มี
วตัถุประสงคใ์นการสร้างความมั*นคงทางเศรษฐกิจ การคา้แบบเสรี จนพฒันามาเป็นตลาดเดียว (single market) 
ที*มีขนาดใหญ่ มีการคา้อยา่งเสรีในภูมิภาค ใชเ้งินสกลุยโูรในการแลกเปลี*ยน     
อา้งจาก http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_en.htm 
25 สมาชิกสหภาพยโุรปประกอบดว้ย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจกัรเบลเยียม สาธารณรัฐบลัแกเลีย 
สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐฟินแลนด ์
สาธารณรัฐฝรั*งเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐฮงัการี  ไอร์แลนด ์
สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐลตัเวีย สาธารณรัฐลิทวัเนีย ราชรัฐลกัซมัเบร์ก สาธารณรัฐมอลตา ราชอาณาจกัร
เนเธอร์แลนด ์สาธารณรัฐโปแลนด ์สาธารณรัฐโปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวกั สาธารณรัฐสโลวิเนีย 
ราชอาณาจกัรสเปน ราชอาณาจกัรสวีเดน   และสหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนดเ์หนือ 
26 คิดจากอตัราแลกเปลี*ยน 1 ยโูร เท่ากบัเงินบาทเฉลี*ย 42 บาท (ขอ้มลู เดือนพฤศจิกายน 2554)  
27 GREEN PAPER On on-line gambling in the Internal Market (European Commission, SEC(2011) 321 
final) (Brussels, 24.3.2011). 
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กราฟแสดงรายได้จากการพนันออนไลน์ของประเทศสมาชิก EU 5 อันดับแรก (2008) 

 

 

 เมื*อจาํแนกแหล่งเงินรายได้จากประเภทของการพนันออนไลน์ตามชนิดของการพนัน ก็พบ
ขอ้มูลน่าสนใจคือ การพนนัประเภทการทายผลกีฬา (เช่น การแข่งมา้ การทายผลบอล) มีสัดส่วนรายได ้
GGR สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 32  รองลงมาคือ ธุรกิจการคาสิโนเกม ร้อยละ 23 และล็อตเตอรี*  ร้อยละ 15 
และเกมบิงโก ร้อยละ 12 ตามลาํดบั  (กรุณาดู แผนภาพแสดงสัดส่วนของรายไดจ้ากการพนนัออนไลน์)  

 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนของรายได้จากการพนันออนไลน์ จาํแนกตามประเภทของการพนัน 
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 3.2.2 นโยบายการจัดการธุรกจิพนันออนไลน์ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

 ในปัจจุบนัการควบคุมจดัการและกฎหมายควบคุมการพนนัในประเทศสมาชิก EU แต่ละชาติ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นแนวนโยบายเรื*องการพนนัออนไลน์ที*บางประเทศจะอนุญาตให้
มีการประกอบธุรกิจและเล่นพนนัออนไลน์ได ้ ในขณะที*บางประเทศจะมีกฎหมายห้ามการเล่นพนัน
ออนไลน์เพื*อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ  แต่บางประเทศก็ยงัขาดความชดัเจนของนโยบายในเรื*องนี/    
หลกัเกณฑ์การอนุญาตก็มีลกัษณะแตกต่างกนั บางประเทศเป็นการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการ
พนันให้แก่ภาคเอกชน แต่บางประเทศก็ใช้ระบบการผูกขาดธุรกิจการพนันของรัฐ  การให้บริการ
ออนไลน์ที*เกี*ยวขอ้งก็ยงัแตกต่างกนั เช่น การจ่ายเงิน ช่องทางการติดต่อสื*อสาร   

 ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลในปี 2009 ประเทศสหราชอาณาจกัรถือเป็นประเทศที*เปิดเสรีในธุรกิจการ
พนันออนไลน์มากที*สุดในกลุ่มสมาชิก EU ใช้ระบบการออกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบกิจการ  
ในขณะที*บางประเทศจะมีลกัษณะค่อนขา้งเขม้งวดหรือห้ามการพนนัออนไลน์ ไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนี, 
สาธารณรัฐฝรั*งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส, นอร์เวย ์28 โดยเฉพาะกรณีเยอรมนีที*ตามกฎหมายปัจจุบนั และ 
Interstate Treaty on Gambling (Glücksspielstaatsvertrag) ซึ* งเป็นขอ้ตกลงที*จดัทาํขึ/นระหวา่งมลรัฐ
ต่าง ๆ (Länder) เรื*องการห้ามการเล่นพนนัออนไลน์ที*จะสิ/นผลในวนัที* 1 มกราคม 2012  อาจจะมีการ
ปรับปรุงเนื/อหาบางส่วนใหผ้อ่นคลายความเขม้งวดลง29   

 ขอ้มูลในกลางปี 2011 มีความเปลี*ยนแปลงในเรื*องรูปแบบการควบคุม กาํกบัดูแลการพนัน
ออนไลน์ที*หลายประเทศมีกฎหมายควบคุมมากกวา่ในอดีต เช่น มีการอนุญาตให้มีธุรกิจพนนัออนไลน์
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลในประเทศอิตาลี, สเปน, สวีเดน (กรุณาดู แผนที*แสดงรูปแบบการกาํกบัดูแลการ
พนนัออนไลน์ในทวปียโุรป)  

 

                                                 
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 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 68

 
แผนที3แสดงรูปแบบการควบคุม การกาํกับดูแลการพนันออนไลน์ในทวีปยโุรป (2011) 

 

 ดงันั/น จึงมีความจาํเป็นที*จะตอ้งพฒันาแนวนโยบายหรือหลกัเกณฑ์กลางของสหภาพยุโรปใน
เรื*องนี/  เพราะการพนนัออนไลน์มีลกัษณะเป็นการทาํธุรกรรมระหวา่งประเทศ (cross-border market) แต่
ในปัจจุบนัธุรกิจการพนนัยงัมิไดเ้ป็นธุรกิจที*อยูใ่นความควบคุมของ EU และไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายใด ๆ 
ของ EU เช่น the Services Directive (2006/123/EC) หรือ the E-commerce Directive (2000/31/EC)  
ดงันั/น จึงมีความจาํเป็นที*จะต้องออกกฎหมายหรือแนวปฏิบติัของ EU เพื*อควบคุมดูแลการพนัน
ออนไลน์  

 สภายโุรป (the European Parliament30) ไดพ้ิจารณาถึงความสําคญัในเรื*องการพนนัออนไลน์ จึง
มีมติเห็นชอบเมื*อวนัที*  10 มีนาคม ค.ศ. 200931 มอบหมายให้คณะกรรมาธิการยุโรป (European 

                                                 
30 สภายโุรปเป็นองคก์รที*ทาํหนา้ที*ตวัแทนของประชาชนแห่งยโุรป สมาชิกสภายโุรปจาํนวน 736 คน มาจาก
การเลือกตั/งโดยตรงทุกๆ 5 ปี โดยสมาชิกสภายโุรปเหล่านี/ มิไดแ้บ่งตามประเทศ มีหนา้ที*หลกัในการพิจารณา
และออกกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยมกัจะใชอ้าํนาจร่วมกบัคณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรป (the Council of 
the European Union) รวมทั/งอาํนาจในการอนุมติังบประมาณของสหภาพยโุรป ตรวจสอบการทาํงานของ
สถาบนัต่างๆ ในสหภาพยโุรป 
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Commission) ดําเนินการศึกษาและประสานงานกับตวัแทนรัฐบาลของประเทศสมาชิก เพื*อศึกษา
ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นอื*น ๆ (เช่น ผลกระทบทางสังคม) ของการพนนัออนไลน์ขา้มชาติ  

 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission32) จึงไดจ้ดัให้มีการรับฟังความเห็นในเรื*องการ
พนนัออนไลน์ขึ/น โดยจดัทาํเป็นสมุดปกเขียวชื*อวา่ “the Green Paper On on-line gambling in the 

Internal Market” (SEC(2011) 321 final33) ซึ* งมีกาํหนดรับฟังความเห็นถึงสิ/นเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 
2011โดยมีวตัถุประสงคเ์พื*อจดัทาํกระบวนการรับฟังความเห็นและปรึกหารือกบัประเทศสมาชิกต่าง ๆ 
ในประเด็นนโยบายสาธารณะ (public policy) เรื*องการพนันออนไลน์ ซึ* งจะทาํให้ทราบขอ้เท็จจริง 
สถานการณ์ปัจจุบนัของตลาดการพนันออนไลน์ในยุโรป ทาํให้ทราบรูปแบบการควบคุม กาํกบัดูแล
ธุรกิจการพนันที*มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ  คณะกรรมาธิการ ฯจะรวบรวมข้อมูลและ
ความเห็นของประเทศสมาชิก และผูมี้ส่วนไดเ้สียที*เกี*ยวขอ้งอยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ ประชาชนทั*วไป ผู ้
เล่นพนันหรือนักพนันมืออาชีพ, องค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐที*ประกอบกิจการธุรกิจการพนัน, 
สื*อมวลชนที*เกี*ยวขอ้ง, ผูใ้ห้บริการที*เป็น intermediary service providers (เช่น ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต
หรือ ISP, ศูนยบ์ริการขอ้มูล, สถาบนัการเงินต่าง ๆ), ผูจ้ดัการแข่งขนักีฬา, ผูที้*ไดรั้บประโยชน์จากธุรกิจ
การพนนั, หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ, ผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้นอื*น ๆ (เช่น องค์กรหรือผูที้*มีหน้าที*บาํบดัรักษา
หรือป้องกนัปัญหาที*เกิดจากการพนนั)     

 ขอ้มูล ความเห็นที*ไดรั้บจะนาํมาใช้เป็นขอ้มูลกาํหนดนโยบาย หรือพฒันาหลกัเกณฑ์ในเรื*อง
การพนนัออนไลน์ โดยคณะกรรมาธิการจะประเมินขอ้มูล ขอ้เสนอแนะทั/งหมดเพื*อพิจารณาดาํเนินการ
ในขั/นต่อไป และจะมีการจดัอภิปรายแลกเปลี*ยนความเห็นเชิงลึกในประเด็นสําคญัต่าง ๆ อีกหลายครั/ ง 
เพื*อใหไ้ดข้อ้สรุปที*มีพื/นฐานทางวชิาการรองรับ  

 ประเด็นสําคญัที*รับฟังความเห็นคือ องคก์รที*จะกาํกบัดูแลธุรกิจบริการการพนนัควรมีลกัษณะ
หรือบทบาทหน้าที*อย่างไร  การบังคับใช้กฎหมายที* เกี*ยวข้อง การคุ้มครองผู ้บริโภค (consumer 
protection) การใหบ้ริการชาํระเงินควรมีการควบคุมหรือตรวจสอบอยา่งไรบา้ง  และนโยบายสาธารณะ

                                                                                                                                                  

อา้งจาก สหภาพยโุรป (The European Union – EU) เวบ็ไซตก์รมยโุรป 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 คณะกรรมาธิการยโุรปเป็นองคก์รดา้นบริหาร รับผิดชอบงานประจาํส่วนใหญ่ของสหภาพยโุรป มีหนา้ที*
ปฏิบติัใชก้ฎหมายนโยบายของสหภาพยโุรปและจดัสรรใชจ่้ายเงินงบประมาณของสหภาพยโุรป มีอาํนาจร่าง
ขอ้เสนอกฎหมายใหม่ๆ เพื*อใหส้ภายโุรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรปใหค้วามเห็นชอบ ทั/งยงัคอยควบคุม
ใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่าง ๆ 
33 Brussels, 24.3.2011 COM(2011) 128 final 
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ที*เกี*ยวขอ้งในดา้นอื*น ๆ  ในที*นี/ จะขอกล่าวถึงเฉพาะประเด็นเกี*ยวกบัการคุม้ครองเยาวชนและกลุ่มคนที*
มีความเปราะบาง (vulnerable groups) ที*อาจไดรั้บผลกระทบจากการพนนัออนไลน์ ดงันี/ 34 

 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศลว้นมีกฎหมายที*คุม้ครองเด็ก วยัรุ่นหรือเยาวชนจาก
การเล่นพนนั เช่น การกาํหนดอายุของผูเ้ล่นพนนัตามกฎหมาย หรือกาํหนดเป็นเงื*อนไขในใบอนุญาต
ของผูป้ระกอบกิจการธุรกิจพนนั รวมถึงร้านคา้รายย่อยที*เกี*ยวขอ้ง ซึ* งมีหน้าที*ตรวจสอบอายุของผูเ้ล่น
พนนั อยา่งไรก็ดี เกณฑอ์ายขุองผูเ้ล่นพนนัอาจจะแตกต่างกนัในกลุ่มประเทศสมาชิก EU    

 ประเด็นคาํถามที*ตั/งไว ้เพื*อขอขอ้มูล ความเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเด็นนี/  คือ  

 (ขอ้ 23) การควบคุมหรือจาํกดัอายุของผูที้*จะเขา้ถึงหรือเล่นพนนัในประเทศสมาชิกของท่าน มี
ความเหมาะสมแลว้หรือไม่ และเป็นไปตามวตัถุประสงคที์*กาํหนดไวห้รือไม่  

 (ข้อ 24) มีการกาํหนดมาตรการควบคุมอายุของผูเ้ล่นพนันออนไลน์หรือไม่ อย่างไร หาก
เปรียบเทียบกบัการพนนัตามปกติแบบที*ตอ้งเจอหนา้กนั (off-line face to face) ซึ* งทาํให้ทราบอายุผูเ้ล่น
พนนั  

  เอกสาร Green Paper ใหข้อ้มูลวา่ มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงการพนนัออนไลน์ที*ไดผ้ลวิธีหนึ*ง
คือ การจาํกดัการเขา้ถึงบริการชาํระเงินของผูเ้ยาว ์(minor35) ในการทาํธุรกรรมเกี*ยวกบัการพนนั แมว้า่ผู ้
ที*มีอายุต ํ*ากว่า 18 ปี จะสามารถเปิดบญัชีธนาคารได้ก็ตาม36 แต่ก็จะมีขอ้จาํกดับางประการ กล่าวคือ 
จะต้องมีการยื*นเอกสารแสดงตัวตนและอายุ  อีกทั/ งตามกฎหมายของหลายประเทศในยุโรปจะ
กาํหนดให้ผูป้กครองหรือผูพ้ิทกัษ์ตอ้งมาแสดงตวัที*ธนาคารที*จะเปิดบญัชีกบัผูเ้ยาวด์ว้ย ตามกฎหมาย
ของประเทศสมาชิก EU ผูเ้ยาวที์*เปิดบญัชีธนาคารจะไม่สามารถขอสินเชื*อหรือเปิดบญัชีที*อนุญาตให้เบิก
เงินเกินบญัชี (overdraft bank account หรือ O/D) หรือบญัชีบตัรเครดิต  ดงันั/น ธนาคารจะตรวจสอบ
คุณสมบติัเรื*องอายุของผูส้มคัรบญัชี O/D ที*ใชใ้นการเล่นพนนัออนไลน์ (อายุของผูเ้ปิดบญัชี O/D ใน
ไทยมกัจะกาํหนดอายุตั/งแต่ 20 ปีบริบูรณ์)   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัมีวิธีการทาํธุรกรรมทางการเงิน
บางอยา่งผา่นโทรศพัทมื์อถือ เช่น การโทรศพัทชิ์งโชคดว้ยการส่งขอ้ความ (SMS) หรือโทรไปยงัเบอร์ที*
มีอตัราค่าบริการสูงกวา่ค่าบริการโทรตามปกติ กรณีเหล่านี/ ถือเป็นการพนนัที*ทาํให้เยาวชนเขา้ถึงไดง่้าย
ขึ/น   

 การทาํตลาดเกมพนนัออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน 

                                                 
34 GREEN PAPER On on-line gambling in the Internal Market, op. cit., pp.24-25. 
35 จากการสาํรวจขอ้มลูพบวา่ ประเทศสมาชิกเกือบทั/งหมดกาํหนดอายผุูเ้ยาวคื์อ ผูที้*มีอายตุ ํ*ากวา่ 18 ปี (ยกเวน้
ประเทศออสเตรียที*กาํหนดอาย ุ19 ปี)  
36 แนวปฏิบติัของธนาคารพาณิชยข์องไทยจะกาํหนดอายขุั/นตํ*าของเจา้ของบญัชีธนาคารคือ อายตุั/งแต่ 15 ปีขึ/น
ไป  
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 หน่วยงานของประเทศสมาชิกจะสามารถออกมาตรการป้องกนัเยาวชนจากการเขา้ถึงการเล่น
พนนัออนไลน์ได ้ดว้ยการควบคุมการทาํตลาดและการจดักิจกรรมส่งเสริมการเล่นพนนัดงักล่าว  เช่น  
การออกกฎหมายกาํหนดห้ามส่งเสริมกิจกรรมการพนันผ่านช่องทางต่าง ๆ ที*กลุ่มเยาวชนหรือเด็ก
สามารถเขา้ถึงได ้ไดแ้ก่ ห้ามการกระจายเสียงทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือการสื*อสารผ่านรายการที*มีกลุ่ม
เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือกาํหนดช่วงเวลาเผยแพร่ โดยเลี*ยงช่วงเวลาที*เยาวชนนิยมรับชม รับฟัง  
นอกจากนี/  ยงัตอ้งแสดงขอ้ความห้ามผูที้*เป็นเยาวชนเกี*ยวขอ้งในการพนนัให้คนทั*วไปเห็น หรือแสดง
ขอ้ความโฆษณารณรงคไ์ม่ใหยุ้ง่เกี*ยวกบัการพนนัในสถานที*ไดรั้บความนิยมจากเยาวชน โรงเรียน  

 สําหรับสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนั/นยงัไม่แลว้เสร็จ โดยอยู่ในระหว่างการจดัทาํ จึงมิได้
สรุปเนื/อหาที*ได้จากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่จะขอนําเสนอกรณีศึกษาประเทศสหราช
อาณาจกัร ซึ* งแมว้า่จะเป็นประเทศที*เปิดกวา้งในเรื*องการพนนั ภาครัฐอนุญาตให้มีการพนนัถูกกฎหมาย
หลายประเภท เช่น การพนนัทายผลบอล คาสิโน เครื*องเล่นเกมพนนั รวมถึงการพนนัออนไลน์  แต่ก็มี
กฎหมายควบคุมการพนนัที*น่าสนใจ โดยเฉพาะการคุม้ครองเยาวชนที*อาจไดรั้บผลกระทบจากการเล่น
พนนั   

 

 3.3.3 ข้อมูลเบื(องต้นเกี�ยวกบัประเทศสหราชอาณาจักร 

 (ก) ระบบกฎหมายและระบบการปกครอง 

 ประเทศสหราชอาณาจกัร เป็นประเทศที*มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที*มี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นประมุขฝ่ายบริหาร ทรงมีบทบาทสําคญั
ดา้นนิติบญัญติั ทรงเป็นประมุขฝ่ายตุลาการ และทรงเป็นประมุขสูงสุดของคริสตจกัรแห่งองักฤษส
หราชอาณาจกัรประกอบดว้ยบริเตนใหญ่ (Great Britain) คือองักฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ ซึ* งรวมเขา้กบั
ไอร์แลนด์เหนือ   สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศที*ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มี
กฎหมายหลกัของประเทศคือ กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรที*
เป็นพระราชบญัญติั  รัฐสภาทาํหนา้ที*ทางนิติบญัญติัและถือเป็นสถาบนัที*มีอาํนาจสูงสุดของประเทศ 
ฝ่ายบริหารประกอบดว้ยรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) ส่วนราชการ หน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถิ*น รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอิสระ ฝ่ายตุลาการทาํหน้าที*บงัคบัใช้และตีความกฎหมาย  ขอ้มูลในปี 2009 มีจาํนวน
ประชากร 61.8 ลา้นคน อายเุฉลี*ยของประชากรคือ 40 ปี   

 ระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศนี/ มีความแตกต่างกันตามเขตปกครองคือ สก๊อต
แลนด์ กบัไอร์แลนด์เหนือจะแยกจากกนั ยกเวน้กรณีองักฤษกบัเวลส์ที*รวมกนั แต่ยงัมีฝ่ายบริหารของ
รัฐบาลองักฤษและฝ่ายนิติบญัญติัที*รวมกนั แต่จะมีการมอบอาํนาจบางอย่างให้เขตปกครองดาํเนินการ
เอง  อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายที*แตกต่างค่อนข้างมากคือ กฎหมายของไอร์แลนด์เหนือ ซึ* งจะมี
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รายละเอียดค่อนขา้งมาก จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายงานฉบบันี/   รายงานวิจยันี/ จะกล่าวถึงเฉพาะกฎหมาย
องักฤษที*เป็นกฎหมายหลกัที*ใชบ้งัคบัในบริเตนใหญ่คือ องักฤษ สก๊อตแลนด ์และเวลส์ 

 (ข) สถานการณ์อุตสาหกรรมการพนัน 

 ขอ้มูลอุตสาหกรรมการพนนัของสหราชอาณาจกัรในระหวา่งปี 2009 – 201037 พบว่า มีมูลค่า
หรือรายไดสุ้ทธิประเภท generated a gross gambling yield (GGY) ราว 5.7 พนัลา้นปอนด์ ซึ* งหากเทียบ
กบัรายไดใ้นช่วงปีที*ผ่านมาพบว่าลดลงร้อยละ 1 แสดงถึงแนวโน้มการพนนัทุกประเภทที*ไดรั้บความ
นิยมลดลง ยกเวน้กรณีการพนนัทายผลการแข่งขนัแบบ non-remote betting และล็อตเตอรี* ที*ยงัมีอตัรา
การเติบโตเพิ*มขึ/น โดยเฉพาะ non-remote betting ที*มีสัดส่วนมากในอุตสาหกรรมการพนนัมากที*สุดถึง
ร้อยละ 53 รองลงมาคือ ธุรกิจคาสิโน (ร้อยละ 14) และบิงโก (ร้อยละ 12) ตามลาํดบั   

 
แผนภาพแสดงส่วนแบ่งรายได้ในอุตสาหกรรมการพนันของอังกฤษ 

 

 ขอ้มูลสถิติเรื*องพฤติกรรมการเล่นพนนัของคนองักฤษ  

 จากการศึกษาขอ้มูลการพนันทางอินเทอร์เน็ตที*คนองักฤษนิยมเล่นพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการ
พนนัที*มีผูป้ระกอบการหรือเจา้มืออยู่นอกสหราชอาณาจกัร จึงไม่อยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการ
การพนันตามกฎหมาย ข้อมูลจากการสํารวจผูเ้ล่นพนันที*เป็นผูใ้หญ่จาํนวน 8,000 คน ถึงสิ/นเดือน
มีนาคม 2010 คือ ผูเ้ล่นพนนัร้อยละ 10.7 เคยเล่นการพนนัออนไลน์ในช่วง 4 สัปดาห์ที*ผา่นมาอยา่งนอ้ย 
1 ครั/ ง และกวา่ร้อยละ 50 เคยเล่นล็อตเตอรี*แห่งชาติ (National Lottery) โดยเมื*อศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูล

                                                 
37  Industry statistics 2009/10 (UK, Birmingham: Gambling Commission, December 2010), pp. 4-5. 
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ยอ้นหลงัถึงปี 2006 พบว่า คนองักฤษนิยมเล่นพนนัออนไลน์เพิ*มมากขึ/น มีคนองักฤษร้อยละ 8.5 ที*ซื/อ
ตั�วล็อตเตอรี*แห่งชาติทางอินเทอร์เน็ตในช่วง 4 สัปดาห์ที*ผา่นมา  ช่องทางการเล่นพนนัออนไลน์ที*นิยม
มากที*สุดคือ เล่นผ่านเครื* องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา (ร้อยละ 9.4) รองลงมาคือ เล่นผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ (ร้อยละ 2.8) และทีวใีนระบบดิจิทลัหรือ interactive TV (ร้อยละ 1.7)     

 จากการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์การขออนุญาตประกอบกิจการพนนัประเภท remote gambling 
ซึ* งหมายรวมถึงการพนนัออนไลน์ในประเทศสหราชอาณาจกัร พบขอ้มูลเกี*ยวกบัจาํนวนผูป้ระกอบการ
ที*ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ remote gambling จากคณะกรรมการการพนนัในช่วงปี ค.ศ. 2009 ถึง 
ค.ศ. 2010 สรุปได้คือ ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2010 มีผูย้ื*นขออนุญาตราว 432 ราว เพิ*มขึ/ นจากช่วง
เดียวกนัในปี 2009 คิดเป็นร้อยละ 18 และพบวา่ สาเหตุที*ทาํให้เวบ็พนนัออนไลน์ในสหราชอาณาจกัรมี
จาํนวนเพิ*มมากขึ/นมาจากเวบ็ไซตข์อง society lottery (จาํหน่ายล็อตเตอรี* ที*ออกโดยกลุ่มชมรมหรือคลบั
ที*ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย สามารถจาํหน่ายล็อตเตอรี*ผา่นโทรศพัทห์รือเวบ็ไซต์) ที*เพิ*มขึ/นจาก 50 
เวบ็ เป็น 96 เวบ็ ตวัอยา่งเช่น เวบ็พนนัที*รู้จกักนัดีเช่น เวบ็พนนัของ Gala Coral Group, Tote ที*เป็นผู ้
ประกอบธุรกิจพนนัรายใหญ่, Betfair, Bet365 รวมถึงการพนนัทายผลบอลที*กาํลงัไดรั้บนิยมที*เรียกว่า 
fantasy football และยงัมีเวบ็ของผูป้ระกอบการดา้นพฒันาซอฟแวร์เกี*ยวกบัการเล่นพนนั (gambling 
software) ก็จดัอยูใ่นกลุ่มเวบ็พนนัที*ตอ้งไดรั้บอนุญาตามกฎหมาย 38 (กรุณาดู ตารางประกอบ)  

 

 

ตารางแสดงจํานวนผู้ ประกอบการที3 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ remote gambling จาก

คณะกรรมการการพนัน (ข้อมลู ณ วนัที3 31 มีนาคม 2009/ 2010) 

 

 ขอ้มูลที*น่าสนใจเกี*ยวกบัปัญหาที*เกิดจากการเล่นพนนั (problem gambling) ของประชากรในบ
ริเตนใหญ่ในปี 2007 หรือ British Gambling Prevalence Survey ที*ใช้เครื*องมือหรือตวัชี/ วดัในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 2 ชุดคือ 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 ปัญหา
จากการเล่นพนนัของผูใ้หญ่มีร้อยละ 0.6 - 0.5 ซึ* งนบัเป็นจาํนวนประชากรราว 284,000 – 236,000 คน  

 

3.3.4 นโยบายและองค์กรกาํกบัดูแลการพนัน 

องคก์รควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกิจการพนนัในสหราชอาณาจกัร 

 “คณะกรรมการการพนัน” (Gambling Commission39 เป็นองค์กรควบคุมและกาํกบัดูแล
อุตสาหกรรมการพนนัในสหราชอาณาจกัร  มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที*เป็นอิสระตามกฎหมาย
องักฤษที*เรียกวา่ non-departmental public body (คือมีสถานะต่างจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ทั*วไป) ซึ* งอยู่ภายใตส้ังกดัของกระทรวงวฒันธรรม สื*อ และกีฬา  คณะกรรมการชุดนี/ จดัตั/งขึ/นตาม
กฎหมาย the Gambling Act 2005  มีอาํนาจหนา้ที*ในการเป็นองคก์รที*ออกใบอนุญาตให้แก่องคก์รหรือ
บุคคลที*ตอ้งการประกอบธุรกิจพนัน และยงัออกใบอนุญาตส่วนบุคคลสําหรับผูที้*เป็นพนักงานหรือ
ลูกจา้งในอุตสาหกรรมการพนัน  บทบาทหน้าที*อีกประการคือ การให้คาํปรึกษาหารือแก่หน่วยงาน
รัฐบาลส่วนกลางและหน่วยงานทอ้งถิ*นในประเด็นการพนัน  งบประมาณการดาํเนินการมาจากเงิน
ค่าธรรมเนียมที*จดัเก็บจากผูป้ระกอบการในธุรกิจพนนั  

 บทบาทหลกัของคณะกรรมการการพนนัที*สําคญัอีกประการคือ  การจดัการกบัปัญหาที*เกิดจาก
การพนัน (problem gambling) โดยจะทาํงานร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม สื*อ และกีฬา ที*ทาํหน้าที*
สนบัสนุนใหธุ้รกิจการพนนัมีมาตรการสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมและรับผดิชอบต่อลูกคา้  

 ทั/งนี/   กฎหมายว่าดว้ยการพนนัฉบบันี/ จะไม่ครอบคลุมถึงการพนนัทายผลการแข่งขนัที*อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานชื*อ Financial Services Authority (คือการพนนัประเภท spread betting40)    

                                                 
39 คณะกรรมการการพนนัประกอบดว้ยกรรมการ 8 คน ที*ผา่นกระบวนการสรรหาตามกฎหมายองักฤษที*
เขม้งวด มิใช่ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ที*ของรัฐ เพื*อประกนัความเป็นอิสระของกรรมการ และเมื*อไดรั้บแต่งตั/ง
เป็นกรรมการแลว้จะถูกตรวจสอบการดาํเนินงาน  
กรุณาดูรายละเอียดในเวบ็ของ Gambling Commission at http://www.gamblingcommission.gov.uk/gh-
about_us.aspx 
ท่านที*สนใจโครงสร้างหน่วยงานลกัษณะนี/ขององักฤษ  กรุณาศึกษาเพิ*มเติมไดจ้าก ไพศาล ลิ/มสถิตย.์ องคก์าร
อิสระคุม้ครองผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : มิติใหม่ของการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ภาคประชาชน (วารสารนิติศาสตร์, ปีที* 35 ฉบบัที* 2) (มิถุนายน 2549) 
40 spread betting เป็นการพนนัทายผลอยา่งหนึ*ง มีลกัษณะต่างจากการทายผลการแข่งขนักีฬาที*พนนัเฉพาะผล
การแพ ้ชนะเท่านั/น  แต่ spread betting จะพนนัตามผลที*คาดว่าจะเกิดขึ/นในกิจการหรือการแข่งขนักีฬานั/น ๆ มี
การตั/งตวัเลขกาํหนดไว ้ผูช้นะพนนัคือผูที้*ทายผลถกูตอ้งตามคะแนนหรือตวัเลขที*พนนัไว ้ 
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นอกจากนี/  กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัยงัไม่ใชบ้งัคบักบักรณีล็อตเตอรี*แห่งชาติ (National Lottery) ที*อยูใ่น
อาํนาจหนา้ที*ของคณะกรรมการล็อตเตอรี*แห่งชาติ (National Lottery Commission) ซึ* งมีกฎหมายเฉพาะ
ควบคุม กาํกบัดูแลอยูชื่*อวา่ National Lottery Act 1998    

 สาํหรับผูที้*เป็นเจา้ของสถานที*เล่นการพนนั หรือผูที้*ทาํหนา้ที*อาํนวยความสะดวก จดัการธุรกิจ
การพนนั ก็จะตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายนี/ เช่นกนั โดยตอ้งไดรั้บใบอนุญาต, มีคาํสั*งอนุญาต หรือ
ตอ้งจดทะเบียนตามเงื*อนไขที*กฎหมายกาํหนดไวแ้ลว้แต่กรณี เช่น หากมีการขอจดัตั/งสถานที*เล่นพนนั
ในทอ้งถิ*น เจา้หนา้ที*ทอ้งถิ*นที*เกี*ยวขอ้งมีอาํนาจพิจารณาออกใบอนุญาตดา้นสถานที*เล่นพนนัในทอ้งที*ที*
ดูแล รวมถึงการอนุญาตขอติดตั/งเครื*องเล่นเกมที*มีการไดเ้สียตํ*า (ยกเวน้ ในกรณีสก็อตแลนด์ที*ถือวา่เป็น
อาํนาจของคณะกรรมการออกใบอนุญาต ไม่ใช่เจา้หนา้ที*ทอ้งถิ*น)  

 ในกรณีที*พบว่า ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูที้*ได้รับอนุญาตให้ดาํเนินการกิจกรรมการพนันได้ ไม่
ปฏิบติัตามเงื*อนไขของการอนุญาตแลว้  คณะกรรมการการพนนัจะมีอาํนาจหนา้ที*บงัคบัหรือลงโทษผูที้*
ฝ่าฝืน ซึ* งมีความรุนแรงมากนอ้ยขึ/นอยูก่บัลกัษณะการละเมิดเงื*อนไข ดงันี/   

� การออกคาํเตือนไปยงัผูรั้บใบอนุญาต 

� การเพิ*มเงื*อนไขที*เป็นภาระบางอย่างให้แก่ผูรั้บอนุญาตในใบอนุญาต ซึ* งผูรั้บอนุญาตจะตอ้ง
ปฏิบติัตาม  

� การยกเลิกหรือแกไ้ขเพิ*มเติมเงื*อนไขใบอนุญาต 

� การระงบัใบอนุญาตเป็นการชั*วคราวในขณะที*กาํลงัดาํเนินกิจการ หรือมีการพิจารณาทบทวน
การขอใบอนุญาตครั/ งใหม่  

� การเพิกถอนใบอนุญาต 

การบงัคบัให้ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งชาํระเงินที*เรียกว่า financial penalty41 เมื*อพบการทาํผิดเงื*อนไขของ
ใบอนุญาต 

 

 

3.3.5 กฎหมายการพนันในสหราชอาณาจักร 

                                                 
41 financial penalty เป็นมาตรการลงโทษทางแพ่งที*เจา้หนา้ที*ของรัฐสามารถบงัคบัใหผู้ก้ระทาํผิดกฎหมาย 
สามารถชาํระเงินที*ถือเป็นมลูหนี/ทางแพ่งโดยไม่ตอ้งฟ้องศาล ต่างจากโทษปรับที*ถือเป็นโทษอาญา ซึ*งจะตอ้ง
ฟ้องร้องดาํเนินคดีในชั/นศาล 
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 รัฐบาลองักฤษเคยพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายเกี*ยวกบัการพนนัครั/ งใหญ่เมื*อปี ค.ศ. 1999 
ดว้ยแต่งตั/ง Gambling Review Body ซึ* งมีตวัแทนจากฝ่ายต่าง ๆ โดยมี Sir Alan Budd (อดีตหวัหนา้ที*
ปรึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงการคลงั) เป็นประธาน โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายและ
ลกัษณะการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมการพนนัองักฤษทั/งหมด ซึ* งในขณะนั/นอยู่ภายใตก้ฎหมายว่า
ดว้ยเกมพนนั ค.ศ. 1968 (the Gaming Act of 1968) ซึ* งเป็นกฎหมายที*ยงัไม่เคยมีการแกไ้ขปรับปรุง
ตั/งแต่ช่วงกลางทศวรรษที* 1970 หรือเป็นเวลาเกือบ 30 ปี และมีแนวคิดของกฎหมายที*เนน้การควบคุม
การพนนัอยา่งเขม้งวด ซึ* งตกทอดมาจากยคุศตวรรษที* 1942 

 ในรายงานของ Gambling Review Body ชื*อ “Gambling review report” หรือที*เรียกว่า “the 
Budd Report” เมื*อปี 2001  รายงานฉบบันี/ ไดจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะหลายเรื*องเกี*ยวกบัธุรกิจการพนนัของ
องักฤษ โดยเน้นการเปิดเสรีอุตสาหกรรมการพนัน  ต่อมารัฐบาลอังกฤษได้แถลงว่า เห็นด้วยกับ
ขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ในรายงานดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงวฒันธรรม สื*อ และกีฬา (the 
Department of Culture, Media and Sport) จดัทาํร่างกฎหมายเพื*อปฏิรูปกฎหมายการพนนัที*ใชอ้ยูใ่น
ขณะนั/น โดยในปี 2003 มีการเผยแพร่เนื/อหาของร่างกฎหมายการพนนัฉบบัใหม่ต่อสาธารณชน เพื*อรับ
ฟังความเห็นจากประชาชนและผูเ้กี*ยวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งกวา้งขวางหลายครั/ ง มีขอ้เสนอให้แกไ้ขปรับปรุง
เนื/อหาจากหลายฝ่าย  จนกระทั*งมีการเสนอร่างกฎหมายฉบบัล่าสุดต่อรัฐสภาที*ไดใ้ห้ความเห็นชอบร่าง
กฎหมายนี/และตราเป็นกฎหมายในที*สุด ชื*อวา่ กฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ. 2005 (the Gambling Act 

200543 44) ซึ* งมีผลทาํให้กฎหมายเกี*ยวกบัการพนนัหลายฉบบัสิ/นผลบงัคบัใชล้ง (มาตรา 356) ไดแ้ก่ the 
Betting, Gaming and Lotteries Act of 1963, the Gaming Act of 1968 และ the Lotteries and 
Amusements Act of 1976 รวมถึงยกเลิกกฎหมายการพนนัที*ออกในช่วงศตวรรษที* 18-19 ไดแ้ก่ 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 มีผลใชบ้งัคบัเมื*อเดือนกนัยายน ค.ศ. 2007 มีผลทาํให้การ
พนนัออนไลน์หรือการพนนัทางอินเทอร์เน็ต กลายเป็นการพนนัถูกกฎหมายตั/งแต่นั/นเป็นตน้มา จาก
เดิมที*กฎหมายเดิมถือว่า การพนันออนไลน์เป็นการพนันผิดกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายเปิดช่อง
อนุญาตใหด้าํเนินการได ้  

                                                 
42 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050019_en_2 
43 ตราเป็นกฎหมายเมื*อวนัที* 7 เมษายน 2005 และมีผลใชบ้งัคบัในวนัที* 1 กนัยายน 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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 หน่วยงานที*มีอาํนาจหน้าที* รับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ. 2005 คือ กระทรวง

วัฒนธรรม สื�อ และกีฬา (the Department of Culture, Media and Sport - DCMS)45 มีหน้าที*
รับผิดชอบในการเสนอนโยบายการพนนั การออกกฎหมาย หลกัเกณฑ์เกี*ยวกบัการพนนั การแข่งขนั 
และยงัมีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพนันและการแข่งขนั (gambling and racing 
industries) ดว้ย   

 สาระสําคญัโดยยอ่ของกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั ค.ศ. 2005 ฉบบันี/  คือ  เป็นกฎหมายที*ควบคุม 
กาํกับธุรกิจการพนันที*ดําเนินการในบริเตนใหญ่ คืออังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ ได้แก่ ธุรกิจด้าน
เครื* องเล่นเกม, สถานที* เล่นเกม arcades, บิงโก, คาสิโน, การทายผลการแข่งขัน, ล็อตเตอรี* เพื*อ
วตัถุประสงคด์า้นสังคม (social lotteries46) และการเล่นการพนนัประเภท remote gambling  กฎหมายนี/
กาํหนดให้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนนั โดยมีวตัถุประสงค์สําคญัของกฎหมายนี/ มี 3 
ประการ ซึ* ง “คณะกรรมการการพนัน” (Gambling Commission) และเจ้าหน้าที*ที*มีอาํนาจออก
ใบอนุญาต (licensing authorities) จะตอ้งยึดถือและปฏิบติัตาม ดงัที*ปรากฏใน Gambling Act 2005, Part 
1, Section 1 คือ  

 1) การคุม้ครองเด็ก เยาวชนและกลุ่มคนที*มีเปราะบาง (vulnerable people) มิให้ไดรั้บอนัตราย
หรือถูกชกันาํไปเกี*ยวขอ้งกบัการพนนัในทางที*ไม่เหมาะสม  

 2) การป้องกนัมิใหก้ารพนนักลายเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมหรือการก่อความวุน่วายที*เชื*อมโยง
กบัการกระทาํความผดิกฎหมาย หรือมีการนาํการพนนัไปใชใ้นการสนบัสนุนอาชญากรรม 

                                                 
45 http://www.culture.gov.uk/what_we_do/gambling_and_racing/default.aspx 
46 society lotteries คือ ลอ็ตเตอรี* ที*ออกจาํหน่ายเพื*อนาํรายไดม้าใชใ้นองคก์รทางสงัคม (a society) ที*ไม่มี
วตัถุประสงคใ์นทางการคา้คือ ดาํเนินการเพื*อกิจการการกศุล (charitable purposes) ดาํเนินการเพื*อสนบัสนุน
หรือสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาหรือวฒันธรรม หรือมีวตัถุประสงคอื์*น ๆ ที*ไม่ใช่เพื*อผลประโยชน์
ส่วนตน (private gain)  
 ลกัษณะของ small society lottery คือ ลอ็ตเตอรี* ที*กาํหนดเงินรางวลัใหญ่ไม่เกิน 20,000 ปอนด ์หรือมี
เงินรางวลัทั/งหมดรวมกนัในรอบระยะเวลา 1 ปี ไม่เกิน 250,000 ปอนด ์ การขอจดัทาํและจาํหน่าย small 
society lottery นั/น ไม่ตอ้งขอใบอนุญาต แต่ผูย้ื*นคาํขอจะตอ้งมาจดทะเบียนกบัเจา้หนา้ที*ที*มีอาํนาจออก
ใบอนุญาตตามกฎหมาย ณ สาํนกังานพื/นที*ที*องคก์รนั/นตั/งอยู ่โดยมีการจดัทาํหลกัการและเอกสารการพิจารณา
การรับจดทะเบียนไว ้  
กรุณาดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน
http://www.gamblingcommission.gov.uk/licensing_authorities/information_about_licensing_au/small_societ
y_lotteries.aspx 
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 3) การสร้างความมั*นใจว่า การพนันจะดาํเนินการในลกัษณะที*ไม่มีการโกง มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้  
 ผลของการตรากฎหมายการพนนัฉบบัใหม่นี/  ทาํให้มีการเปลี*ยนแปลงหลกักฎหมายองักฤษที*มี
ความเป็นมายอ้นหลงัไปถึงราวปี ค.ศ. 1845  กล่าวคือ ทาํให้มีการเปิดเสรีของธุรกิจบริการที*เกี*ยวกบัการ
พนนัมากขึ/นกวา่ในอดีต ทาํใหต้ั/งแต่เดือนกนัยายน 2007 เป็นตน้มา ผูป้ระกอบธุรกิจการพนนัในสหราช
อาณาจกัรจะตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายฉบบัใหม่ มิฉะนั/น จะมีความผดิตามกฎหมาย  

 กฎหมายองักฤษที*เกี*ยวกบัการพนันมีหลายฉบบั47 ซึ* งจะเกี*ยวขอ้งกบัการพนนัประเภทต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ กฎหมายหลกัที*ใชบ้งัคบักบัการพนนัทุกประเภท เช่น - Gambling Act 2005 - Gaming Act 1968  - 
Gaming Act 1845  และยงัมีกฎหมายที*ควบคุมการพนนัตามประเภทกิจกรรมอย่างละเอียด (แต่ไม่
รวมถึงกรณีไอร์แลนดเ์หนือที*จะมีกฎหมายควบคุมที*แตกต่างออกไป ซึ* งไม่ขอกล่าวถึงในที*นี/ )  คือ  

� ล็อตเตอรี*  (Lotteries) เช่น – 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 

� เกมคาสิโน (Casino Gaming) เช่น – 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*องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ (Machine Gambling) ที*ตั/งอยูน่อกคาสิโน เช่น – Gaming Act 
1968, Part III and Schedules 7 and 9 

� การพนนัทายผลการแข่งขนั (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) เช่น  – Bingo Act 1992  – Gaming (Bingo) Act 1985  – Gaming 
(Amendment) Act 1980  – Gaming Act 1968, Part II and Schedule 2 

� บริการสื*อที*เกี*ยวกบัการพนนั (Media Gambling Services) ไดแ้ก่ – 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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� การส่งเสริมการขายธุรกิจพนัน (Sales Promotional Gambling) ได้แก่ Lotteries and 
Amusements Act 1976, section 14 

� การพนนัเพื*อการกุศล (Charity Gambling) คือ – Lotteries Regulations 1993  – Exempt 
Entertainments (Variation of Monetary Limit) Order 1993 

 ก) วเิคราะห์ข้อเทจ็จริงตามกฎหมาย 

  ก.1) การพนันออนไลน์หรือพนันทางอนิเทอร์เน็ต  

  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนัขององักฤษ (the Gambling Act 2005) ไดก้าํหนดให้การ
พนนัที*อยูห่่างโดยระยะทาง หรือที*เรียกวา่ “remote gambling” ซึ* งไดก้าํหนดคาํนิยามไวใ้นมาตรา 4 วา่ 
เป็นการพนันที*บุคคลที*จะเล่นพนันจะต้องใช้การติดต่อสื* อสารที*อยู่ห่างกันโดยระยะทาง (remote 
communication) คือไม่ใช่การเล่นพนนัที*ผูเ้ล่นเจอหนา้กนัแบบ face-to-face   

  ช่องทางการติดต่อสื*อสารที*อยูห่่างกนัโดยระยะทาง หมายถึง วิธีการติดต่อสื*อสารที*ใช้
อินเทอร์เน็ต, โทรศพัท,์ โทรทศัน์, วิทยุ หรือการใชเ้ทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในการ
อาํนวยความสะดวกในการติดต่อสื*อสาร (กฎหมายการพนนั มาตรา 448)  ทั/งนี/  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วฒันธรรม สื* อ และกีฬา มีอาํนาจในการออกกฎหมายลาํดับรองหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (regulations) 
เกี*ยวกบัระบบการสื*อสารในกรณี remote communication ตามมาตรา 4 (2)  

   ผูที้*ประกอบกิจการหรือผูช่้วยเหลืออาํนวยความสะดวกให้มีการพนันออนไลน์ โดย
มิไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย ถือวา่มีความผิดทางอาญา  หากอุปกรณ์ส่วนหนึ*งส่วนใดที*เกี*ยวขอ้งกบั
ธุรกิจการพนนัดงักล่าวที*เรียกว่า remote gambling equipment ตามมาตรา 36 (4)49 ที*ตั/งอยู่ในดินแดน

                                                 
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 ตามกฎหมายการพนนั 2005 มาตรา 36 หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื*องมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ที*ถูกใชง้านโดยบุคคลที*ดาํเนินธุรกิจการพนนัประเภท remote gambling โดยนาํไปใชเ้พื*อจดัเก็บ
ขอ้มลูของผูเ้ขา้เล่นพนนั หรือนาํไปใชเ้พื*อแสดงแก่ผูเ้ล่นพนนัหรือจะเขา้เล่นพนนั, เกมออนไลน,์ การแข่งขนั
ออนไลน ์หรือกิจกรรมออนไลนอื์*น ๆ ที*เกี*ยวกบัการพนนั หรือนาํไปใชต้ดัสินผลการตดัสินทั/งหมดหรือ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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