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1. บทสรุปผูบริหาร 
 

การศึกษาองคประกอบ และคํานิยามของกฎหมายการพนันของประเทศตาง ๆ 5 ประเทศ 
อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และไอรแลนดเหนือ ซึ่งเปน
ประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนากฎหมายการพนัน เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลง และ
วิวัฒนาการของการพนันที่เปนไปอยางรวดเร็ว ฉับไวตามพัฒนาการของเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทําใหเห็นไดวา ประเทศตาง ๆ เหลานี้ลวนใหความสําคัญกับการแกไขกฎหมายการพนันใน 2 สวน
หลักดวยกันนั่น คือ  

 
ก) การใหความสําคัญกับการวางแนวทางในการควบคุมการพนัน ซึ่งนอกจากจะ

พิจารณาในเร่ืององคประกอบทางกฎหมายซ่ึงประเทศตาง ๆ มีแนวทาง และการ
ตีความองคประกอบของกฎหมายใกลเคียง หรือถูกตองตรงกันอยูแลวนั้น ประเทศ
สวนใหญยังเนนใหมีการออกกฎเกณฑในการควบคุมการพนันในประเทศนั้น ๆ ให
เปนไปโดย 1. ปราศจาก หรืออิงแอบกับอาชญากรรม 2. ดําเนินการโดยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน และ 3. ปองกันกลุมเด็ก เยาวชน และ
กลุมที่มีความเปราะบางทั้งหลาย ใหหางจากการพนันที่จะจัดใหมีข้ึน  

 
ข) การวางขอกําหนด และเงื่อนไขขององคประกอบ และนิยามของกฎหมาย เพื่อที่จะ

สรางกฎเกณฑในการรับมือกับการพนันผานส่ือโทรคมนาคม หรือที่รูจักกันในนามการ
พนันออนไลนน เปนเร่ืองซึ่งทุกประเทศลวนเห็นไปในทางดียวกันวาเปนพิษภัยที่นา
กลัว อันสืบเนื่องมาจากการที่ส่ือ หรืออุปกรณที่ใชในการเลนการพนันประเภทตาง ๆ 
บนส่ือเหลานี้ ลวนเปนเคร่ืองมือที่เขาถึงบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในทุกเวลา และทุก
สถานที่ ซึ่งเปนเร่ืองยากในการควบคุม อีกทั้ง ผูประกอบการก็สามารถดําเนินกิจการ
โดยขามผานขอจํากัดในเร่ืองพรมแดน ดังนั้น การวางกฎเกณฑในการควบคุมจึงถือ
เปนเร่ืองสําคัญยิ่งในสภาวการณปจจุบัน 

 
ในสวนของประเทศไทยเรานั้น กฎหมายการพนันทุกฉบับต้ังแตในครั้งอดีตจนถึงปจจุบัน ยัง

ไมเคยมีการกําหนดองคประกอบของกฎหมายในเร่ืองการพนันเลย ดวยเหตุนั้น ประเทศไทยเราจึง
ไมมีคํานิยามของกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูภายใตกฎหมายการพนันทั้งหมดอยางชัดเจน แนวทางใน
การควบคุมธุรกิจการพนันตาง ๆ ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยรัฐหรือองคกรของรัฐ หรือการ
ดําเนินการของเอกชน ไมอาจกลาวไดวาโปรงใส หรือสามารถตรวจสอบไดอยางแทจริง การ
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ควบคุมแมเพียงเพื่อใหการขายสลากกินแบงรัฐบาลขายตรงตามราคาท่ีกําหนด ยังไมอาจทําไดแม
จะใชเวลาในการแกไขปญหานี้มาไมตํ่ากวา 3 ทศวรรษ การจัดสรรประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรม
การพนันเพื่อสังคม ยังไมอาจบงบอกไดวาเปนประโยชนตอสังคมในสัดสวนที่ควรจะเปน เม่ือเทียบ
กับการจะตองแลกเอาความสูญเสียที่ทีตอสุขภาพของผูเลน หรือตอสังคมโดยรวม ปญหาที่เกิด
จากการพนันผานส่ือโทรคมนาคม (ออนไลนน) ก็ยังไมมีการวางมาตรการที่เดนชัด องคกรที่
รับผิดชอบมีมากกวาหนึ่งองคกร อํานาจ และความเด็ดขาดจึงไมเกิดข้ึน การควบคุมจึงลมเหลว
อยางส้ินเชิง 

 
ถึงเวลาแลวที่ไทยเราจะตองปรับปรุงกฎหมายการพนันใหมทั้งหมดใหเปนระบบ ทั้งดวยการ

กําหนดองคประกอบทางกฎหมาย กําหนดคํานิยาม และวางมาตรการควบคุม เพื่อใหประโยชนที่
เกิดจากการพนัน ตกกับสังคมอยางแทจริง ทั้งยังทําใหเกิดความโปรงใส ไมของเก่ียวกับ
อาชญากรรม และปองกันมิใหเกิดภัยกับเด็ก เยาวชน และกลุมเปราะบาง ตามแนวทางที่อารยะ
ประเทศยึดถือปฏิบัติกันกัน  
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2. ที่มา และกรอบของการศกึษา 
 

งานทบทวนงานวิจัยฉบับนี้ เลือกที่จะทําการศึกษาวิจัยกฎหมายการพนันของประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลก 5 ประเทศ โดยใหความสําคัญกับหลักการคัดเลือก 2 ประการคือ  
 

1. ประเทศที่ไดรับการคัดเลือกมานั้น เปนประเทศที่ใหความสําคัญในเร่ืองการพนัน หรือ
เปนผูนําในเร่ืองการพนันของโลก และไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายของตนใหทันสมัยอยูอยาง
สม่ําเสมอ และ  

 
2. เปนประเทศที่แมไมไดเปนแหลงใหญดานการพนัน แตตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากการ

พนัน จึงใหความสําคัญตอการควบคุมการพนัน และไดพัฒนากฎหมายการพนันของตน ใหเกิด
ความทันสมัยมากยิ่งข้ึนจากกฎหมาย หรือกฎเกณทด้ังเดิมที่เคยใชอยู ใหสอดคลองกับพัฒนาการ
ของการพนันที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วอันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีของ
โลก  

 
ดังนั้น การศึกษากฎหมายพนันคร้ังนี้ จึงมุงไปที่กฎหมายพนันของประเทศ 5 ประเทศคือ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด ออสเตรเลีย และไอรแลนดเหนือ 
 
สหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่มีชื่อเสียงในดานการพนันมากที่สุด เฉพาะอยางยิ่งแหลง

พนันที่เมืองลาสเวกัส มลรัฐอริโซนา ซึ่งมักไดรับการกลาวอางวาเปนตนแบบแหงแหลงพนันแบบ
คารสิโน การควบคุมแหลงพนันของสหรัฐอเมริกา แมจะอยูภายใตกฎหมาย หรือกฎเกณฑของมล
รัฐตาง ๆ แตก็มีความเช่ือมโยง เกี่ยวของ และใชนิยามกฎหมายที่เหมือนกัน แมการตีความ
กฎหมายจะแตกตางกันออกไป แตก็มีจุดรวมที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจใน
การศึกษา และเรียนรูแนวทางการตีความกฎหมายของประเทศนี้ กอรปกับสหรัฐอเมริกาเองก็ไม
เคยหยุดนิ่งที่จะปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ใชควบคุมการพนัน โดยเฉพาะการพนันผานส่ือ
โทรคมนาคม (Remote gambling) ซึ่งแพรระบาดอยางมากในโลกขณะนี้ ดังนั้น การศึกษา
แนวทางการแกไขและพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุมการพนันของสหรัฐอเมริกา จึงเปนเร่ืองนาสนใจ
เปนอยางยิ่ง 

 
สหราชอาณาจักร เปนประเทศแรก ๆ ที่เปดใหมีบอนการพนันที่ถูกกฎหมายในโลกการ

พนันสมัยใหม แนวคิดและนิยามทางกฎหมายการพนันของสหราชอาณาจักร ถูกปรับใชเพื่อตอบ
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ขอสงสัยในเร่ืองการพนันในหลาย ๆ กรณี อีกทั้ง สหราชอาณาจักรเองก็ไมเคยหยุดนิ่งที่จะปรับปรุง
แกไขกฎหมายการพนันของตนเอง ลาสุดสหราชอาณาจักรไดออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการพนัน
ออนไลนนในประเทศของตน ดวยหวังที่จะควบคุมกลุมเปราะบาง และหวังที่จะเก็บสวนแบงรายได
จากภาษีอากรที่เกิดจากการพนัน 

 
นิวซีแลนด เปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการแกไขปรับปรุงกฎหมายการพนัน กฎหมาย

การพนันของนิวซีแลนด ถูกปรับปรุงลาสุดในป คศ. 2003 โดยกฎหมายฉบับนี้ไดจัดวางระบบการ
ดําเนินการ บริหารจัดการ และออกมาตรการในการควบคุมการพนันอยางรอบคอบรัดกุม มี
ระเบียบแบบแผน ทั้งยังบัญญัติถึงนิยามศัพทของกฎหมายการพนันอยางเครงครัด นอกจากนั้น 
ยังมีการกําหนดแนวทางการตีความของกฎหมายใหเปนไปในทางเดียวกัน ทั้งยังไดออกกฎหมาย
เพื่อควบคุมการพนันออนไลนนใหอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได การใหความสําคัญเพิ่มเติม
จากกฎหมายเดิมของตนที่จะทําใหการพนันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแนวทางมากขึ้น จึงถือ
เปนตนแบบของความพยายามที่จะออกกฎหมายควบคุมการพนันของประเทศตาง ๆ ในขณะนี้ 

 
ออสเตรเลีย ประเทศที่คร้ังหนึ่งเคยถูกเรียกวาประเทศแหงนักพนัน คนออสเตรเลียสวน

ใหญมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมพนัน แตจากความเจริญทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ความ
พยายามที่จะควบคุมการพนัน และลดจํานวนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการพนันของคนใน
ประเทศก็เพิ่มมากข้ึนตามกาลเวลา ออสเตรเลียพยายามที่จะตอสูกับการพนันออนไลนน โดยออก
กฎหมายควบคุมในป 2001 ที่รูจักกันในนาม Interactive act แตการบังคับใชของกฎหมายฉบับนี้
ก็ยังคงมีชองวาง รูโหว ความพยายามที่จะแกไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายฉบับนี้มีมาโดย
ตลอดแมจนถึงปจจุบัน การศึกษานิยามและการตีความ ตลอดจนแนงทางการใชกฎหมายของ
ออสเตรเลียจึงเปนเร่ืองที่นาสนใจอยางยิ่ง 

 
ไอรแลนดเหนือ เปนหนึ่งในเครือสหราชอาณาจักรที่ใหความสําคัญกับการจัดการปญหา

การพนัน และการปรับปรุงกฎหมายการพนันของประเทศตน ไอรแลนดเหนือศึกษาวิจัยแบบ
ทบทวนรายงานวิจัยทางกฎหมายพนันของประเทศตาง ๆ ที่ไดพัฒนากฎหมายการพนันสมัยใหม
ทั้งหมด เพื่อมาใชเปนบรรทัดฐานในการปรับปรุงกฎหมายพนันของตน งานวิจัยกฎหมายพนันของ
ไอรแลนดเหนือ ไดนํามาซึ่งแนวทางในการพัฒนากฎหมายการพนันของประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 10 
มกราคมของปนี้ รัฐบาลไอรแลนดเหนือไดประกาศดําเนินการปรับปรุงกฎหมายการพนันของตน 
พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑการที่กฎหมายตองดําเนินการตาม การศึกษาแนวทางการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายการพนันของไอรแลนดเหนือจึงนาสนใจเปนอยางยิ่ง  
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อยางไรก็ตาม แมประเทศที่ไดรับการคัดเลือกมาทั้ง 5 ประเทศ จะเปนประเทศท่ีใชหลัก

กฎหมายจารีตประเพณี แตจากการศึกษาทําใหเห็นไดวาประเทศเหลานี้มิไดรอใหการณตาง ๆ 
เปนไปอยางยาวนานจนกลายเปนจารีตประเพณี แตกลับดําเนินการปรับปรุงกฎหมายของประเทศ
ตน ดวยการออกกฎหมายในลักษณะ Statutory Laws เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
และเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง ซึ่งมีลักษณะไมแตกตางไปจากประเทศหลาย ๆ ประเทศที่เคยใช
กฎหมายจารีตประเพณี แลวเปลี่ยนมาใชหลักระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เชนประเทศ
ฝร่ังเศส หรือเยอรมัน เปนตน  

 
 

3. กฎหมายการพนันของประเทศตาง ๆ 
 
 หลักการท่ัวไป 
  

องคประกอบของกฎหมายการพนันในประเทศที่ใชกฎหมายลักษณะจารีตประเพณี 
(Common Law) สวนใหญ หรือเกือบทุกประเทศ ถือวาตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  3 
ประการคือ  

1. การลงเงิน หรือการวางเดิมพัน (consideration) 
2. โชค/ ดวง/ โอกาส (chance) 
3. รางวัล (prize) 

 
 การวางเดิมพัน ในทางกฎหมายจะไมถือวาเปนการพนันหากวาผูเขารวมกิจกรรมไมตอง
วางเดิมพัน ดวยสินทรัพยที่มีคา ซึ่งหากไมมีการวางเดิมพันกัน กิจกรรมนั้น ๆ ก็จะถูกถือวาเปน
เร่ืองของการ “ใหรางวัล” เชนเมื่อผูใดผูหนึ่ง ใหโอกาสอีกผูหนึ่ง มีโอกาสที่จะไดรับรางวัลที่มีคาโดย
ไมตองวางเดิมพันใด ๆ เลย เชน การเขารวมกิจกรรมการแจกคูปองเพื่อชิงโชค ซึ่งผูเขารวมไมตอง
เสียคาใชจายใด ๆ (no-purchase-necessary sweepstake) เปนตน แตหากจะถือเปนการพนัน
ทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของจะตองลงเงิน และจะตองมีโอกาส หรือความเสี่ยงที่จะได หรือเสีย 
 

กรณีของ “โชค” “ดวง” หรือ “โอกาส” ในความเปนจริงแลวเปนเร่ืองที่แทบจะเปนไปไมได ที่
เราจะกําจัด หรือลดเร่ืองของโอกาสออกไปจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชีวิตคน แตเมื่อเปน
เร่ืองของการพนัน ถือเปนเร่ืองสําคัญที่ตองตัดสินกันในประเด็นที่วา “การใชฝมือ” (skill) หรือ 
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“โชค” (luck) อะไรมีอํานาจเหนือกวากันในการบงการผล นั่นคือ เราตองพิจารณาวาหาก “โชค” 
หรือ “โอกาส” เปนตัวบงการในการชี้ขาด/ตัดสิน ในการดําเนินการแตละข้ันตอน จนเราสามารถ
เห็นไดชัดวา จุดนี้เปนเร่ืองของ “โชค” หรือ “โอกาส” มากกวาเร่ืองของ “ฝมือ” ที่จะสงผลใหเกิดการ
เปนผูแพ หรือผูชนะ หรือควรจะไดรางวัลเทาใด ในกรณีที่ หาก “ฝมือ” เปนเคร่ืองชี้ขาดในทุก ๆ 
ข้ันตอน เชนนั้นเกมสดังกลาวก็ตองถือวาเปนการแขงขันโดยใชฝมือเปนหลักไมใชเปนการพนัน 
ทั้งนี้ แมในการเขารวมการแขงขันนั้น ผูจัดการแขงขันจะเก็บคาสมัครจากผูเขาแขงขันซ่ึงหวังที่จะ
เอาชนะเพื่อใหไดเงินรางวัลก็ตามที ซึ่งในกรณีเชนนี้เงินที่ผูสมัครตองเสียจะถูกเรียกวาคาสมัคร 
มากกวาเงินแทงพนัน  

 
แตถึงแมการแขงขันดวยฝมือจะไมใชการพนัน แตรัฐหลายรัฐ หรือหลาย ๆประเทศ ก็

พยายามที่จะควบคุมการแขงขันตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดการฉอฉล หรือ ลอลวงจากการจัดการ
พนันในรูปแบบของการแขงขันดวยฝมือ  

 
 ทุกวันนี้ เกมส หรือการแขงขันที่ใชองคประกอบบางสวนของ “โชค” หรือ “โอกาส” มาเปน
สวนรวม ถือไดวาเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ดังเชน การโฆษณาชวนเช่ือ การจัดกิจกรรม
ตาง ๆ อันเปนที่พบเห็นไดในเกือบทุกที่ ทั้งในส่ิงพิมพ ในจุดขายสินคาตาง ๆ ผานส่ือสารมวลชน 
หรือบนเว็ป เพื่อกระหน่ําเขาหาลูกคาผูมีอํานาจซ้ือสินคา หรือบริการตาง ๆ ซึ่งเปนเร่ืองที่สราง
ความสับสนอยางยิ่งใหกับผูคนทั่วไป ที่จะเขาใจวากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้บางกิจกรรม เปน
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งทางแพง และทางอาญา และเปนกิจกรรมที่สมควรจะเรียกวาเปนการ
พนัน โดยเฉพาะในภาวะที่การแขงขัน และการตลาดเปนไปอยางเขมขน  
 
 รางวัล ถือเปนองคประกอบสําคัญสุดทายที่จะตองมี ดังนั้น แมผูเขาเลนเกมสจะยินยอม
เสียเงินเพื่อเขาเลนเกมส โดยผลแพชนะของเกมสนั้น ๆ ลวนข้ึนอยูกับเร่ืองโชค/ดวง/โอกาส เปน
สําคัญ แตเมื่อรูผลแพชนะแลว หากผูชนะมิไดรับประโยชนใด ๆ เลย เชนนั้น ก็ไมถือวาเปนเร่ือง
เลนการพนัน 
 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการพิจารณากิจกรรมใด ๆ วาเปนการพนันหรือไม ไมวา
กิจกรรมนั้น จะเปนกิจกรรมปกติธรรมดา หรือผานอินเตอรเน็ต หรือดวยวิธีอ่ืน ๆ ลวนพิจารณาจาก
คําจํากัดความของการพนัน ตามที่กําหนดไวในองคประกอบของกฎหมาย โดยอาจจะแบงออกได
เปน 2 สวน คือ 
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1 ศึกษาองคประกอบตาง ๆ ที่ทาํใหเปนการพนัน และ  
2. พิจารณาจากประเภทของเกมส การแขงขัน หรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งถูกจัดวาเปนการพนัน 

 
4. องคประกอบของกิจกรรมที่ถือวาเปนการพนัน 

 
การตีความองคประกอบของกฎหมายการพนันแบบด้ังเดิมตามประเพณีภายใตกฎหมาย 

Common Law ถือวา “การวางเงิน/แทงพนันเพื่อโอกาสที่จะชนะและไดรับเงินรางวัล” ซึ่งสามารถ
แปลเปนองคประกอบที่สําคัญสามองคประกอบคือ การวางเดิมพัน “โชค” หรือ “โอกาส”  และเงิน
รางวัลตอบแทน หากองคประกอบหนึ่ง องคประกอบใดขององคประกอบพื้นฐานทั้ง 3 นี้ขาด หรือ
หายไป กิจกรรมที่ยังเปนขอสงสัยอยูนั้น แมวาจะถูกเรียก หรือกําหนดไววาเปนเชนไร ก็ไมถือวา
เปนการพนัน  

 
สืบเนื่องจากการที่สหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่มีขอมูลที่จะสามารถใชในการพิจารณาใน

การทําวิจัยไดมาก ขอมูลทางกฎหมาย ความคิดเห็น คําพิพากษามีอยูจํานวนมาก ดังนั้น การวิจัย
ชิ้นนี้จึงขอใชการพิจารณาวินิจฉัยถึงคํานิยาม และประเภทของการพนันอันเกี่ยวเนื่องกับแนวทาง
ของสหรัฐอเมริกาเปนหลักในการอธิบาย 

 
4.1 สหรฐัอเมริกา 

 
การวางเดิมพัน และวิวฒันาการ 
 

กิจกรรมใด ๆ จะไมถูกถือวาเปนการพนันหากวาผูที่เขาเลน/มีสวนรวมไมไดถูกบังคับใหเขา
ผูนั้นตองเส่ียงลงทุนดวยสินทรัพยที่มีคาของตนบางอยาง ผูมีสวนไดเสียแตละฝายจะตองมีโอกาส
ที่ไดรับประโยชน หรือเส่ียงที่จะตองเสียประโยชน ในสหรัฐอเมริกา มีคําจํากัดความ เพื่อใชในการ
ตีความของคําวา “การวางเงิน” วาเปนการพนันหรือไมที่แตกตางกันอยางส้ินเชิงถึงสองแนวทาง 
โดยท่ีแนวทางเกา ซึ่งแปลความอยางเครงครัด กําลังเปดทางใหกับความคิดเห็นและแนวทางใหม 
ๆ ที่เปนจริงมากข้ึน  
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ความคิดเห็นของคนสวนใหญ  
 
 ความคิดเห็นของคนสวนใหญ ซึ่งในปจจุบันถือเปนมาตรฐานที่ใชในทางปฎิบัติ เปน
ความคิดที่ยอนกลับไปในป ค.ศ. 1890 จากกรณีพิพาทระหวาง Yellowstone Kit กับ รัฐอลาบามา 
ซึ่งพิพาทกันโดยใหความสําคัญอยูที่ล็อตเตอรร่ี ซึ่งในขณะน้ันการเลนล็อตเตอรร่ี คือการพนันที่
แพรหลายมากที่สุด และเปนปศาจพนันรายกาจ ที่อยูใกลชิดกับหัวใจของชาวสหรัฐ ฯ มากที่สุด 
กรณีนี้ศาลสูงของรัฐอลาบามา ตัดสินวาผูจําหนายล็อตเตอรร่ีรายยอยมิไดกระทําความผิด ทั้งนี้
เพราะผูจําหนายรายยอยมิไดกําหนดใหผูสนใจเลนล็อตเตอรร่ีตองเสียเงินซื้อ เพื่อที่จะมีสิทธิถูก
รางวัล ซึ่งศาลถือวากรณีนี้มิไดมีการวางเดิมพัน จึงไมเปนการพนัน  
 

“ความคิดเชนนี้ก็คือ การที่จะถือวาเปนการพนันนั้น ผูมีสวนรวมจะตองวางเดิมพัน ซึ่งก็คือ
ผูเขารวมจะตองจายเงินเพื่อเขามีสวนรวม“ความเห็นตามแนวทางนี้ ไดถูกนําไปใชโดยผูบริหารรัฐ
หลาย ๆ รัฐในสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ความเห็นของศาลในหลาย ๆ รัฐ รวมทั้งความเห็นของ 
Federal Communication Commission (“F.C.C.”) ยังใหรายละเอียดลึกลงไปอีกวาการจายเงิน
เดิมพันในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวขางตนนั้น จะตองเปนการจายใหกับคนจัดกิจกรรมโดยตรง จึงจะ
ถือเปนการพนัน (Cf. Greater Indianapolis Broadcasting Co., Inc., 44 F.C.C. 2d 37, 39 
(1973); Smith Broadcast Company Inc., 87 F.C.C. 2d 1132 (1981). อยางไรก็ตามรัฐบาล
ของรัฐสวนใหญใหความสําคัญกับการที่ ผู เลนตองวางเดิมพันหรือไมเทานั้น โดยมิไดให
ความสําคัญในสวนของผูรับเงินจากการวางเดิมพันนั้นวาเปนใคร  
 

ประเด็นที่นาสนใจคือ กรณีของ “การวางเดิมพัน” ในวงเงินที่ผูเขามีสวนรวม ตองวางเงิน
จํานวนที่เล็กนอยมาก ๆ และผูดําเนินการ ก็ไดประโยชนเล็กนอยมากนั้น เคยมีคําพิพากษาซ่ึงช้ีวา
ศาลถือวาการกระทําดังกลาวนั้น ไมเปนการพนัน แมวาการวางเดิมพันดังกลาว ถือวาเปนการ
ตัดสินใจที่สมบูรณ ตามองคประกอบของกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ืองนิติกรรมสัญญาแลวก็
ตาม (California Gasoline Retailer v. Regal Petroleum Corporation of Fresno, 50 cal.2d 
844, 330 P.2d 778 (1958)  
 

กรณีใกลเคียงกับที่กลาวขางตน ก็เชนการที่ตองชําระเงินใหกับบุคคลที่สาม ดังเชน การตอง
ซื้อแสตมป หรือไปรษณียบัตร เพื่อจัดสง ก็ไมถือวาเปนการวาง”เดิมพัน” ในการพนันตามหลักการ
นี้ (Federal Communication com’n. v. American Broadcasting Co., 347 U.S. 284, 74S.Ct. 
593, 98 L.Ed., 699 (1954)  
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ในกรณีของ การชิงโชค ไมถือวาเปนการเลนล็อตเตอรร่ีที่ผิดกฎหมาย หรือการชิงรางวัล 
เนื่องเพราะผูเขารวมตองจายเพียงคาแสตมปเพียง 29 เซ็นต (Haskell v. Time, Inc. 857 F. 
Supp. 1392 (E.D.Calif. 1994) 
 

อยางไรก็ตาม มีความพยายามที่จะตีความคํานิยามของคําวา “การวางเดิมพัน” อยาง
กวางขวาง เจาของความคิดเห็นนี้คือ ผูพิพากษา Francis E. Williams แหงมลรัฐ จอรเจีย ซึ่งทาน
เห็นวา ในที่นี้ องคประกอบอันเปนคํานิยามของ คําวาเดิมพัน คือ 
 

หากมี “สิทธ ิดอกผล ประโยชน หรือผลกาํไร เกิดข้ึนแกฝายหนึง่ฝายใด หรือ หากอีกฝาย
หนึง่ตองละเวน เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือสูญส้ินไปซึ่งสิทธิ ดอกผล หรือ ประโยชน 
หรือตองแบกรับภาระ” นัน่ถอืวาองคประกอบตามกฎหมายของการวางเดิมพนั ครบถวนแลว 
[Opinion of the Attorney general of New York regarding the “Good as Gold” real estate 
sales incentive (Opn. No. 96-F1, Jan 29, 1996 
{http://www.oag.state.ny.us/lawyers/opinions/96_fl.htm}.] 
 

หากพิจารณาโดยใชคํานิยามที่กวางขวางเชนนี้ การเอาคูปองไปลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิซื้อ
ของในราคาถูก หรือการทําโปรโมช่ันในการขายของก็นาจะตองไดรับความสําคัญในการจัด
องคประกอบการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อไมใหองคประกอบบางสวน ถูกถือ หรือตีความวาเปนการ
พนัน  [Kroger Co., v Cook, 24 Ohio st.2d 170, 265 N.E.2d 780 (1970) In Idea Research 
and Development Corp. v. Hultman, 131 N.W.2d 496 (Iowa 1964) ซึ่งศาลเห็นวา มีการวาง
เดิมพันของผูเขาเลนบิงโกเกมสผานทีวีทุกคน เม่ือมีบางคนชําระ หรือซื้อสินคาและบางคนไมตอง) 
Id. At 499] อยางไรก็ตาม ความเห็นเชนนี้ก็เปนที่ถกเถียงกันมาก วาเปนการตีความที่เกินกวา
ขอบเขตของกฎหมาย ทั้งทางแพงและอาญา เพราะแทจริงแลว ทั้งในทางแพงและอาญา การจะ
ถือวามีการวางเดิมพันหรือไมอยูที่การวัดมูลคาของส่ิงของ หรือทรัพยสินที่ผูเขารวมตองจายไปใน
การวางเดิมพัน ไมไดอยูที่จํานวนเงินรางวัลที่ผูเปนเจามือตองจาย [People v. Cardas, 137 
Cal.App.Supp 788, 28P.2d 99 (1933)] 
 

กระนั้นก็ตาม การตีความองคประกอบของคํานิยาม วา”เดิมพัน” ตามแนวผูพิพากษา 
Williams ก็ถูกใชมาจนตลอดยุคศตวรรษที่ 20 ตัวอยางเชนกรณี State ex rel. Schillberg v. 
Safeway Stores Inc., ซึ่งศาลสูงของรัฐวอชิงตันมีความเห็นวา “โบนัส บิงโก” ซึ่งจัดโดย เซพเวย 
ซุปเปอรมาเก็ตเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายพนัน ทั้งนี้เพราะผูที่เขารวมโครงการตองไปที่รานเพื่อ
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รับบัตรเลนเกมส ไปรับเบอรของรางวัล และนําบัตรเลนเกมสไปข้ึนรางวัลดวยตนเอง ในกรณีนี้ แม
ไมตองมีการซ้ือบัตรเลนเกมส แตศาลก็เห็นวา หางเซพเวยนั้นไดประโยชน จากการที่มีจํานวน
ผูสนใจแวะไปที่หางดังกลาวเปนจํานวนมาก ในกรณีนี้ศาลเห็นวาเปน การวางเดิมพันทางออม 
(indirect consideration) 
 

และแลวเมื่อเกิดการเติบโตของสื่อวิทยุและโทรทัศนอยางกวางขวาง การตีคาคํานิยาม
ความหมายของการวางเดิมพัน ก็เปล่ียนแปลงไป การตีความตามแนวทางของผูพิพากษา 
Williams ถูกส่ันคลอน ถือเปนการเขาสูยุคของการใชสามัญสํานึก โดยที่ในป คศ. 1954 ศาลสูง
ของสหรัฐฯ มองวา ผลประโยชนที่ ผูจัดจะไดรับจากเงินของผูเขารวมการแขงขันผานการ
ออกอากาศไมนาจะถือวามากพอที่จะเขาขายวาเปนการวางเดิมพันในการณีของการออกล็อต
เตอรร่ี [Federal Communications Com’n v. American Broadcasting Co., 347 U.S. 284, 
294, 74 S.Ct. 593, 600 (1954)].และยิ่งเมื่อการจัดโปรโมช่ันทางการตลาดตางๆ แพรหลายมาก
จนกลายเปนกระแสหลักทั้งทางส่ือสิ่งพิมพ วิทยุ – โทรทัศน และเว็ป แนวคิดในแนวสามัญสํานึก 
ไดถูกใช เสมือนเปนแนวทางหลักทําใหมีการออกกฎหมายอนุญาตใหการทําโฆษณา 
ประชาสัมพันธดวยการชิงโชค ชื่อ Game Promotion Law [MICH. Comp. Laws § 750.372.(2) 
(2002).] เปนเร่ืองถูกกฎหมาย หากการดําเนินการนั้นครบถวนตามองคประกอบที่กฎหมาย
กําหนด การออกกฎหมายดังกลาวทําใหรัฐหลาย ๆ รัฐที่ไมเห็นดวยกับแนวทางการตีความตาม
กฎหมายของ Williams กลับยอมรับในหลักการของกฎหมายฉบับใหมนี้ อยางไรก็ตาม กฎหมาย
ฉบับใหมนี้ก็มิไดละทิ้งหลักการของกฎหมายเดิมในเร่ืองคําจํากัดความของ “การวางเดิมพัน” จึง
ยังคงถือวาหากการที่ผูเขามีสวนรวม ตองจายเงิน หรือสินทรัพยบางอยางเพิ่มเพื่อใหไดรางวัล
พิเศษ ซึ่งไมใชเปนเร่ืองของการสรางภาพลักษณทางการคาแลวไซร การกระทําเชนนั้น ก็ยังคงถือ
เปนการกระทําผิดตามกฎหมายพนันดังเดิม  
 

ตัวอยางในกรณีนี้ดังเชนกรณีของการโทรศัพทหมายเลข 900 ในสหรัฐ ในป คศ. 1980 ซึ่ง
ผูดําเนินการพยายามหลีกเล่ียงกฎหมายล็อตเตอรร่ี โดยใชชองวางทางกฎหมายที่ทําใหเสมือน
หนึ่งวาผูเขารวมไมตองเสียคาเขารวม โดยใหผูสมัครจาหนาซองจดหมายถึงตนเอง เพื่อรอรับฟงผล
การชิงโชค ทั้งที่ในขณะนั้นคาแสตมปมีราคาเทากับ 40 เซ็นต  จากเหตุดังกลาว อัยการของมลรัฐ
จอรเจีย ใหความเห็นวาการกระทําเยี่ยงนี้นาสมเพช ทั้งนี้เพราะ ในความเปนจริงแลวจะมีใครที่จะ
ยอมเสียเงิน 40 เซ็นต แลวตองนั่งรอฟงผลที่แสนจะลาชาจากไปรษณีย เพื่อที่จะรูวาตนเองถูก
รางวัลหรือไม ในเมื่อเขาผูนั้นสามารถโทรศัพทรับฟงผลไดในทันทีดวยคาโทรศัพทที่ตองเสียเพียง 
35 เซ็นต [Ga.A.G. Op. no. 84-83, 1984 WL 59954 (Nov. 26, 1984)]  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการกําหนดคํานิยามการพนันและการเสี่ยงโชค



13 
 

 
 กรณีที่นาสนใจอีกกรณีหนึ่งคือ การขายบัตรโทรศัพท ซึ่งมีโปรโมช่ันชิงโชคผูกไปดวย ผูซื้อ
บัตรโทรศัพทมิไดใสใจที่จะใชบัตรโทรศัพท สวนใหญก็ทิ้งขวางบัตรเสีย ตาผูซื้อประสงคเพียงเพื่อ
จะดูวาตนเองถูกรางวัลจากการชิงโชคหรือไม เชนนี้ ศาลสูงของมลรัฐ นอรท ดาโกตา พิจารณาโดย
อางความเห็นของ ศาสตราจารย I. Nelson Rose เห็นวาเคร่ืองจําหนายบัตรโทรศัพทในลักษณะนี้ 
ก็ไมตางอะไรจาก slot machine ซึ่งจะเห็นไดวาผูเขามาเลนสนใจมีสวนรวมเพราะตองการของ
รางวัลจากการชิงโชค แตไมไดใหความสําคัญกับผลิตภัณฑสินคาหลักแตอยางใดทั้งส้ิน [Cf. 
Midwestern Enterprises, Inc. v. Wayne K. Stenehiem, North Dakota Attorney General, 
2001 ND 67, 625 N.W. 2d 234 (2001)] การเติบโตข้ึนของความคิดตามแนวสัญชาติญาณเชนนี้ 
เฉพาะอยางยิ่งผานการสื่อสารโดยวิทยุ – โทรทัศน ถือเปนกาวสําคัญในการเปดเสรีทางความคิด 
ความรูสึกของสังคมสูการเลนเกมส ทั้งในกรณีที่เปนเกมสทั่วไป และเกมสออนไลนน  
 
 
 นิยามกฎหมายพนันของสหรฐัอเมริกา 
 
 แมจะไมมีการกําหนดนิยามการพนันของกฎหมายไวอยางเดนชัด แตอาจกลาวไดวาใน
การสอนกฎหมายการพนันสมัยใหมของสหรัฐฯ ใหคํานิยามการพนันไววา  
 

“A person engages in gambling if he stakes or risks something of value upon 
the outcome of a contest of chance or a future contingent event not under his control or 
influence, upon an agreement or understanding that he or someone else will receive 
something of value in the event of a certain outcome. Gambling does not include bona 
fide business transactions valid under the law of contracts, such as the purchase or 
sale at a future date of securities or commodities, contracts of indemnity or guaranty 
and life, health or accident insurance.”  http://definitions.uslegal.com/g/gambling/ 
 
 แปลเปนไทยไดวา 
 

“บุคคลเขาไปมีสวนรวมในการพนันเม่ือเขาเดิมพัน หรือเสี่ยงโชคดวยสิ่งของ
บางอยางท่ีมีมูลคา เพื่อหวังผลท่ีจะไดรับจากการแขงขันจากเกมสแหงความเสี่ยง หรือ
จากผลของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม 
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หรือการบงการของเขา อันเกิดขึ้นจากการตกลงกัน หรือเปนที่เขาใจกันวาเขา หรือผูใดผู
หนึ่ง จะไดรับสิ่งของบางอยางท่ีมีคุณคาเม่ือทราบผลเปนที่แนนอนแลว  
 

การพนันไมรวมถึงการกระทําธุรกิจโดยสุจริตอันเปนผลมาจากกฎหมายนิติกรรม
สัญญา ดังเชน การซ้ือ หรือขายหุน ตราสาร หรือในตลาดสินคาการเกษตรลวงหนา 
สัญญาคํ้าประกันความเสียหาย หรือสัญญาคํ้าประกัน หรือสัญญาประกันชีวิต สุขภาพ 
หรืออุบัติเหตุ” 

 
นิยามกฎหมายสหรัฐนาสนใจตรงที่ นอกจากนิยามนี้จะชี้ใหเห็นองคประกอบตาง ๆ ที่เปน

เร่ืองพนันแลว ยังช้ีใหเห็นวามีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อาจมีองคประกอบครบตามหลักกฎหมายการพนัน 
แตไมถูกถือเปนการพนัน ที่นาสนใจที่สุดอยูตรงที่กิจกรรมดังกลาวนั้นคือการซ้ือขายสินคาประเภท
ตราสาร และหุนอันเปนที่นิยมอยูในปจจุบันนั่นเอง 
 
 
 การวางเดิมพัน ในการพนันผานสื่ออนไลนน 
 
 ออนไลนนกาสิโนและการพนันกีฬาตาง ๆ ออนไลนน ถือเปนการเลนการพนันที่ตองผาน
เงินเขาสูระบบบัญชีของธนาคาร ซึ่งอาจกระทําผานบัตรเครดิต เดบิต หรือ ผานการโอนเงินเขา
บัญชีที่ผูรับพนันกําหนด ในเมื่อการโอนเงินเชนนี้ จะตองถูกดําเนินการกอนที่จะวางพนันในแตละ
คร้ังได ดังนั้น จึงเปนเร่ืองที่ชัดเจนในตัววาการกระทําดังกลาวครบเปนองคประกอบตามคํานิยาม
ของ “การวางเดิมพัน” อยางชัดเจน  
 
 นอกจากนั้น ในสวนของการแทงพนันกีฬาผานส่ือออนไลนน โดยสวนใหญเจามือผูรับแทง
จะกําหนดใหผูแทงพนันจะตองโอนเงินเขาสูระบบบัญชีธนาคารที่เจามือกําหนดไว ดังนั้น เมื่อผู
แทงพนันประสงคจะวางเดิมพันในแตละครั้ง ก็เทากับผูวางเดิมพันส่ังธนาคารใหโอนเงินโดย
อัตโนมัติใหกับเจามือเพื่อแทงพนัน ซึ่งในกรณีเชนนี้ผูประกอบการ หรือเจามือตางถิ่นหลาย ๆ ราย
พยายามที่จะโตแยงวาไมเกิดการวางเดิมพันจากผูเลน ในมลรัฐตาง ๆ ที่ผูเลนอาศัยอยู แตไมวาขอ
โตแยงนี้จะประสบความสําเร็จหรือไมก็ตาม ประเด็นเดียวที่ถูกใหความสําคัญคือสถานที่ที่การแทง
พนันนั้นเกิดข้ึนคือที่ไหน แสดงใหเห็นไดวาประเด็นของขอกฎหมายที่วา การวางเดิมพัน เกิดข้ึน
หรือไม ไมใชประเด็นสําคัญในการช้ีขาดของขอโตเถียงนี้ ทั้งนี้เพราะ เปนที่แนชัดแลววาไดมีการ
ตัดสินใจวางเดิมพันอยางชัดเจน แมวาจะวางผานการโอนเงินเขาบัญชีของธนาคารในตางประเทศ
ก็ตามที 
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 ในทางกลับกันก็มีเว็ปไซทซึ่งเปดโอกาสใหผูสนใจเขาเลนเกมสตาง ๆ ฟรี ซึ่งมักจะถูก
นํามาใชในรูปแบบของการทําการตลาด อินเตอรเน็ทบิงโกถือเปนเกมสที่ไดรับความนิยมสูงมาก 
โดยท่ีผูเลนที่ชนะรางวัลจะไดรับเงินรางวัลในอัตราที่ไมสูงนัก เชน 10 ดอลลารสหรัฐ แตผูเลนไม
ตองเสียเงินในการเขาไปรวมเลน เงินรางวัลที่ผูเลนไดรับถูกนํามาจากงบประมาณในการโฆษณา 
ประชาสัพันธของเว็ปไซทนั้น ๆ  เมื่อการเลนเกมสไมไดมีการวางเดิมพันจากผูเขาเลน โดยนิยาม
ของกฎหมายก็ถือวาการกระทําดังกลาวเปน “การใหของขวัญ” (gift) แมวาในทุกวันนี้ ผูคนสวน
ใหญจะเรียกมันวา “sweepstakes” ผูที่เขารวมเลนเกมสในลักษณะนี้ อาจถูกเช่ือมตอไปยังเว็ป
ไซทตาง ๆ เพื่อที่จะเขาไปเลนเกมสอ่ืน ๆ ตอ แตตราบใดที่ผูเขาเลนไมตองเสียคาใชจายในการเขา
รวม เมื่อนั้นก็ไมมีการวางเดิมพัน ซึ่งตองถือวาไมครบองคประกอบ จึงไมมีความผิดทางกฎหมาย 
มลรัฐสุดทายในสหรัฐที่ยินยอมโอนออนตามความเห็นนี้คือรัฐฟลอริดา ในป 1999 [Jennifer L. 
Collins Internet sweepstakes: Marketing Tool or Minefield? 
(http://www.commonlaw.com/FSL5CS/news%20bites/news%20bites 1346. asp) (July 
2001)] 
 
 คําถามที่ซับซอนกวานั้นอีกคือ สําหรับการเขาเลนเกมสซึ่งในชวงตนไมตองวางเดิมพันใด 
ๆ แตเมื่อเลนไปไดระยะหนึ่งแลว หากผูเขาเลนตองการรักษาสถานะของตนเองเอาไว จะตอง
จายเงินดวยการซื้อชิพ หรือจายผานบัตรเครดิต ซึ่งจากการสํารวจของผูใหบริการ เห็นไดวาผูที่เขา
ไปเลนเกมสฟรีมีสัดสวนถึง 1 ใน 3 ของผูเขาไปเลนทั้งหมด แมวาเกมสนี้จะไมไดใหเงินรางวัลใน
อัตราที่สูงก็ตาม แตก็ทําใหเห็นไดวามาผูที่เขาไปเลนแบบเสียเงินถึง 2 ใน 3 ของผูเลนทั้งหมด ซึ่ง
ถือเปนจํานวนที่ไมนอยทีเดียว 
 
 กรณีเชนนี้อาจพิจารณาบนหลักการที่วาการเขาเลนเกมสฟรีนั้น หากไมมีการวางเดิมพันก็
ไมเปนการผิดกฎหมาย แตสําหรับเกมสที่ชวงตนเลนไดฟรี แลวที่สุดตองก็ตองเสียเงินเพื่อเลนตอ
นั้น จะถือเปนเร่ืองของ “การโฆษณา” เหมือนกรณีของการขายเคร่ืองด่ืมประเภทซอพดริ้งค ที่ได
ด่ืมแกวแรกฟรี แตถาจะด่ืมแกวตอ ๆ ไปตองชําระเงินซ้ือ ซึ่งผูที่ด่ืมจํานวนมากก็คือผูด่ืมที่ตองเสีย
เงิน เชนนี้ไดหรือไม ? กรณีนี้มีคําอธิบายซึ่งปรากฎอยูในกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินการโฆษณา
ในลักษณะ “sweepstakes” ที่วา หากการโฆษณา เพื่อซื้อสินคานั้น ๆ โดยตรง ก็ถือเปนการ
โฆษณาสินคา แตในกรณีพนัน กฎหมายเห็นวาการใหเลนเกมสฟรี ๆ ไมไดมีไวเพื่อเปนโปรโมชั่นให
ซื้อผลิตภัณฑ หรือบริการอ่ืน ๆ เพราะกาสิโนเว็ปไซทเหลานี้มิไดขายสินคา หรือบริการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากเกมส ดังนั้น ก็ตองถือวาไมครบองคประกอบของกฎหมายในเร่ือง “sweepstakes” 
การกระทําเยี่ยงนั้นตองถือวาเปนการพนัน ในปจจุบันรัฐหลาย ๆ รัฐ ไดออกกฎหมายบังคับอยาง
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ชัดเจนวาการเปดโอกาสใหเลนฟรีกอน แลวจึงเสียเงินเพื่อรักษาสถานะในการเลนเกมสนั้นเปนการ
พนัน 
 

โอกาส 
  
 แมวาการเขาเลนเกมสจะตองเสียเงิน ซึ่งแนนอนตองถือวามีการวางเดิมพัน และผูแขงขัน
ชนะจะไดรับรางวัลซ่ึงสามารถตีมูลคาเปนเงินได ซึ่งถือวาเปนเร่ือง “รางวัล” ในทางเทคนิคการ
แขงขันจะไมถือวาเปนการพนันหากการใชฝมือมีบทบาทเหนือกวาเร่ือง “โชค” หรือ “โอกาส” ใน
การตัดสินผลการแพชนะของการแขงขัน [19 AM.Jur.POf 647.] ฉนั้น ในการพิจารณาเกมสใด ๆ 
วามีลักษณะเปนเกมสที่ใชความสามารถ หรือเกมสการพนัน ก็สามารถดูไดวาหากความสามารถ
ในการควบคุมการเลนเกิดจากทักษะและฝมือยิ่งมากเทาไหร แนวโนมที่เกมสนั้นจะเปนเกมสแหง
ความสามารถก็จะยิ่งมากข้ึนเทานั้น ในทางกลับกัน หากความสามารถในการควบคุมเกมสของผู
เลนยิ่งนอยลงเทาไหร แตอาศัยปจจัยในเร่ืองโชค และโอกาสมากยิ่งข้ึน นั่นก็ตองถือวา เกมสนั้น ๆ 
เปนเกมสเพื่อการพนัน 
 
 คํานิยามของเกมสที่ใชฝมือ/ความสามารถ คือ 
 
Game of skill refers to any game, contest, or amusement of any description in which the 
designating element of the outcome is the judgment, skill, or deftness of the participant 
in the contest and not chance. In a game of skill, outcome is determined mainly by 
mental or physical skill, rather than by pure chance. They are a means of exploring 
one's own capabilities. These types of games encourage the player to look at, 
understand, and experience things. For instance, building sets, card games, 
educational games, letter games, play by mail games, mind sport, mathematical games, 
puzzles, guessing games, pencil and paper games, solitaire, and word games are 
games of skill. Games of skill do not fall within the prohibition of the gaming laws. 
http://definitions.uslegal.com/g/game-of-skill/ 
 
 กลาวโดยสรุป นิยามของเกมสที่ใชฝมือ/ทักษะ คือเกมส หรือการแขงขันทุกชนิด ซึ่งใช
ทักษะ/ฝมือ/ความสามารถ เปนตัวกําหนดหลักใหเกิดผลในการแพชนะ ซึ่งสวนใหญเปน
ความสามารถทางดานจิตใจ หรือรางกาย มิใชเปนเร่ืองของดวงหรือโอกาสในการกําหนดผลแพ
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ชนะ ตัวอยางชองเกมสประเภทนี้ เชนเกมสตอเติม/กอสราง เกมสไพหลาย ๆ ชนิด เชนโซลิแทร 
หรือเกมสปริศนาอักษรไขว ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนเกมสทักษะ/ฝมือ 
 
 หากพิจารณาคําพิพากษาศาลสวนใหญจะเห็นไดวาเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ เห็นวา
องคประกอบทางกฎหมายเร่ือง “โอกาส” นั้นจะสมบูรณเมื่อ”โชค “เปนเร่ืองปจจัยหลักในการช้ีขาด
ผลการตัดสิน นอกจากนั้น ยังมีคําอธิบายเพิ่มเติมอีกวา “การพนันนั้นไมอาจจะนิยามไดวาช้ีชัด
จากเพียงการขันตอ หรือเส่ียงโชค เพื่อบางส่ิงที่มีคาจากการแขงที่อาศัยโชค หรือดวง” ประเด็นนี้
อาจอธิบายไดจากคําอธิบายโดยการดูการแขงขันหมากรุกระหวาง ก กับ ข โดยที่ ก และ ข พนัน
ผลการแพชนะกันเอง แตแลวกลับมี อ และ ฮ มาพนันสมทบเขาอีกช้ันหนึ่งดวย ถึงแมวาโดย
ธรรมชาติของเกมส จะเปนเกมสที่ใชฝมือเปนหลักก็ตาม แตส่ิงที่ อ และ ฮ กระทําก็ตองถือวาเปน
การพนัน ทั้งนี้ เพราะจากจุดยืนของ อ และ ฮ ทั้งสองคนนั้น ผลลัพทในการแพ หรือชนะของทั้งสอง
คน ข้ึนอยูกับ”โชค” ดวยเหตุที่ทั้งสองไมอาจที่จะควบคุม หรือบงการอะไรเหนือเกมสได แตในกรณี
นี้ไมอาจนํามาใชกับ ก และ ข ได ทั้งนี้ เพราะทั้งคูตางใชฝมือเขาห้ําหั่นกันและกัน ดังนั้น ทั้งสองจึง
ไมไดเลนพนันตามนิยามของกฎหมาย ดังนั้น จึงอาจอธิบายไดวาการเลนพนันนั้นมิไดอยูที่การขัน
ตอ หรือวางเดิมพันเหนือเกมสที่เปนเกมสเล่ียงโชคอยางเดียว แตรวมถึงการเดิมพัน ขันตอบน
เหตุการณใด เหตุการณหนึ่งที่ตนเองไมอาจควบคุมหรือบงการไดดวย [William C. DOnnino, 
practice Commentary, McKinney’s Penal Law Ch. 40, Pl. 3, T.M.Art. 225, Refs. & Annos. 
(1999)] ในโลกแหงความเปนจริงนั้น ถือวาเกมสเส่ียงโชค และเกมสที่ใชฝมือนั้นอยูหางกันคนละ
ข้ัวเลยทีเดียว โดยท่ีในอุดมคติแลว การกระทําแตละอยางนั้น จะตกอยูในจุดใดจุดหนึ่งระหวาง
สองข้ัวนี้ แตสําหรับเกมสออนไลนน รูเล็ตถือวาอยูสุดข้ัวของซีกที่เปนเร่ืองโชค ขณะที่หมากรุก 
เฉพาะอยางยิ่ง การแขงขันที่เปนทัวรนาเมนท จะอยูปลายสุดของอีกข้ัว คือทางดานฝมือ 
 
 อยางไรก็ตาม ก็เปนที่ยอมรับกันวาเกมสที่เ ส่ียงโชคนั้น ก็อาจจะอาศัยฝมือเพื่อเปน
สวนประกอบในการชนะได ดังเชนการเลนการพนันบนโตะรูเล็ต แมโตะจะไมเสียสมดุลย แตผูเลน
ที่มีทักษะก็อาจจะจับจังหวะ และแรงที่ใชในการหมุนวงลอของผูคุมวงลอ จนอาจสามารถจับ
จังหวะของวงลอและเพ่ิมโอกาสในการชนะของตนเองได เชนกันกับที่บางคนอาจจะหาทางที่จะ
เอาชนะวงลอรูเล็ตทางคอมพิวเตอรก็ได  
 
 แตการจะพิจารณาจากหลักตรรกะศาสตร จากคํานิยามเร่ืองเกมสที่ใชฝมือดังกลาวขางตน 
ในความเปนจริงก็ตองยอมรับกันวามิไดเปนไปตามตรรกะเชนนั้นเสมอไป ดังเชน แมวาเกมสหมาก
รุกจะดูเหมือนเกมสที่ใชทักษะฝมือ ดวยเหตุที่เปนเกมสที่ไมมีอุปกรณใด ๆ ที่หลบซอน และไมมี
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เร่ืองของโชค มาเกี่ยวของในทางอุปกรณเพื่อทําใหเกิดการพลิกผันได ไมเหมือนดังเชนในกรณีของ
ลูกเตา แตหากพิจารณาจากหลักการเชนนี้การที่เปนเกมสใชฝมือ ดังนั้น ผูเลนที่มีทักษะมากกวาก็
จะตองชนะเสมอ แตในความเปนจริงมิไดเปนเชนนั้นเสมอไป ถึงแมวาโดยธรรมชาติหมากรุกจะ
เปนเกมสที่ใชทักษะฝมืออยูมาก จนสามารถจัดอันดับฝมือของผูเลนไดก็ตาม แตหมากรุกก็เปน
เกมสที่ตัดสินกันบนพื้นฐานความเปนมนุษย และการตอบสนองตามธรรมชาติของความเปน
มนุษย ซึ่งนั่นยอมเปนส่ิงที่เหนือ หรือไมอาจคาดหมายได ดวยเหตุนั้นเอง การชี้วัดวาเกมสไหนเปน
เกมสเส่ียงโชค หรือเปนเกมสที่ใชฝมือจึงเปนเร่ืองยาก ศาลสวนใหญในสหรัฐ มิไดวางหลักวาหาก
เปนเกมสที่ใชฝมือ ผูเลนทุกคนจะชนะการแขงขัน  
 
ในทางตรงขาม ศาลก็มิไดมองวาการที่เลนเกมสที่มีผูชนะเพียงนอยคน จะทําใหเกมสนั้นกลายเปน
เกมสแหงฝมือ ดังนั้น มาตรฐานท่ีสําคัญที่เปนบรรทัดฐานในการพิจารณา คือ ผูเลนโดยเฉล่ีย
สามารถชนะการแขงขันในสภาพแวดลอมปกติได ดวยเหตุนี้ ศาลโดยสวนใหญจึงวางบรรทัดฐาน
ในเร่ืองของเกมสแหงฝมือเอาไวดังตอไปนี้  
 

1. ผูเลนที่มีทักษะจะชนะมากกวาผูเลนที่ขาดทักษะ ศาลสูงรัฐโอเรกอน ใหตัวอยางไว
ดังนี้ “ดูตัวอยางเชนเกมสโปกเกอร ซึ่งเปนเกมสยอดนิยมของอเมริกัน ไมตองสงสัย
เลยวาถานักพนันสองคนมานั่งเลนโปกเกอรแขงขันกับนักการเมืองสองคน ซึ่งไมได
เปนนักเลนที่เช่ียวชาญมากอน เชนนั้น นักการเมืองคงจะแทบไมเหลือ “ชิพ” ขณะที่ 
“ชิพ” สวนใหญจะไปกองกันที่นักพนัน [State v. Randall, 256 P.393, 394(Or. 
1927)] 

 
2. ทักษะสามารถเรียนรูไดจากประสบการณ ทั้งจากของจริง หรือเกมสจําลอง ผลการ

เลนจะดีข้ึนจากประสบการณ ซึ่งประสบการณทั้งหลายในโลกไมอาจชวยไดในการ
เลนสล็อต หรือล็อตเตอรร่ี 

 
3. เกมสที่ใชทักษะจําเปนที่จะตองใช หรือมีความรูทางคณิตศาสตร กรณีนี้มิได

เฉพาะเจาะจงอยูเฉพาะในเร่ืองเกมสที่เลนดวยไพหรือลูกเตา แตใชไดกับเกมสใน
เกือบทุกชนิด “แบคแกมมอน” เปนเกมสที่ยากท่ีจะจัดอยูในประเภทใดประเภทหนึ่ง 
เพราะผูเลนที่มีทักษะจะเลนชนะเมื่อไดเลนไปแลวหลาย ๆ คร้ัง แตผูเลนที่มากับโชค
อาจจะชนะในชวงตนเพียงส้ัน ๆ  
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4. เกมสที่ใชฝมือจําตองใชทักษะทางดานจิตวิทยา ซึ่งกรณีนี้จํากัด และจะเปนไปไดดวย
เงื่อนไขที่อยูเฉพาะในกรณีที่เลนแขงขันกับมนุษยดวยกัน ซึ่งผูเขาแขงจะตองเรียนรู
การอานใจคน และดูปฏิกิริยา หรือบงการพฤติกรรมของผูเลนคนอ่ืน  

 
5. การเขามีสวนรวมของผูเลนสงผลถึงผลการแพชนะของเกมส 

 
6. การฝกฝมือสามารถเรียนรูไดจากการอาน ในกรณีการตัดสินวาไพ “บริดจ” เปนเกมส

ของทักษะฝมือ ไมใชเกมสของโชค ศาลสูงของมลรัฐแคลิฟอรเนียช้ีวา มีหนังสือคูมือ 
แนะนําวิธีการเลนไพบริดจอยูมากมายและมีพิมพมาแลวอยางยาวนาน “การที่
ปรากฎไดวามีหนังสือที่แตงข้ึนจํานวนมากมายเพื่อชวยเพิ่มทักษะของผูสนใจให
สามารถเลนไพชนิดนี้ไดดีข้ึน ยอมเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นวาเกมสชนิดนี้เปนกีฬาที่ตองใช
ทักษะฝมือ ไมใชเปนเกมสเส่ียงโชค” [In re Allen, 27 Cal.Rptr. 168, 53 Cal.2d 5, 
377 P. 2d 280 (1962)] 

 
7. ความคิดเห็นของชุมชน สามัญสํานึกสามารถบอกเราไดวาเกมสไหนเปนเกมสที่ใช

ทักษะ บางคนซึ่งไมมีความรูใด ๆ เลยเกี่ยวกับเกมส อาจจะอยากซ้ือล็อตเตอรร่ีทุก ๆ 
วันสักหนึ่งป ซึ่งโดยสามัญสํานึกเราก็คงคิดวาเปนเร่ืองธรรมดา แตเราคงเห็นวาคน ๆ 
นั้นบาหากเขานําเงินจํานวนนั้นมาเปนตนทุนในการไปเลนโปกเกอรกับนักเลนมือ
อาชีพ ทั้งนี้เพราะมือสมัครเลนอาจซ้ือสลากล็อตเตอรร่ีและถูกรางวัลได แตเคาจะไมมี
วันชนะเกมสโปกเกอรไดเลย หากเขาเขาแขงขันกับนักเลนมืออาชีพ 

 
 แทจริงแลวมีความเปนไปไดที่การพนันการแขงขันกีฬาก็อาจถูกทําเปนเกมสทักษะฝมือได 
หากสามารถตัดปจจัยเร่ืองโชค หรือโอกาสออกไปได ในกรณีนี้มักจะเปนในการแขงขันแบบทัวรนา
เมนท ซึ่งในการแขงขันแบบนี้ นักเลนดวงดีอาจจะชนะในการพนันแบบคร้ังเดียว แตจากสถิติที่ผาน
มาชี้ใหเห็นไดวาความโชคดีของนักเลนมือสมัครเลนมักจะรวงหลนไปในระหวางการแขงขันที่
ยาวนาน 
 
 ในสวนของการเลนผานอินเตอรเน็ท วิธีการที่งายที่สุดที่จะทําใหเปนการแขงขันเปนการ
แขงขันแบบใชทักษะก็ดวยการจัดการแขงขันแบบทัวรนาเมนท ซึ่งทําใหเร่ืองโชคถูกตัดทิ้งไปเม่ือ
เวลาผานไป ผูเลนตางแขงขันกันเอง โดยไมไดแขงกับเจามือ เพื่อที่จะเอาชนะเงินรางวัลที่แนชัด  
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 อยางไรก็ตามการจะใชการชี้ขาดจากอัตราสวนในเร่ืองโชค และฝมือถือเปนเร่ืองสําคัญเสมอ
ในการที่จะช้ีวาเกมสนั้น ๆ เปนการแขงขันหรือเปนการพนัน จนทําใหมีบางศาลที่ใหความสําคัญ
ตอสัดสวนนี้ในการตัดสินพิจารณาคดีวาเปนการพนันหรือไม จนทําใหกฎหมายของรัฐบางแหง
ออกกฎเกณฑเร่ือง “โชคลวน ๆ” ดังเชนกรณีของล็อตเตอรร่ี แตก็ไมไดรับการยอมรับมากนัก  
 
 รางวลั 
 
 หากไมมีการใหรางวัลกันในทายที่สุด กิจกรรมที่กระทํากันนั้นก็จะถูกจัดเปนเพียงกิจการเพื่อ
ความสนุกสนานเทานั้น ไมใชการพนัน ดังเชน หากเคร่ืองเลนใหผูเลนไดเลนตอเนื่องจากการทํา
คะแนนไดสูง จะถือวาการใหโอกาสไดกลับไปเลนอีกคร้ังนี้เปน “รางวัล” ตามคํานิยามของ
กฎหมายพนันหรือไม? แนวทางกฎหมายของรัฐสวนใหญนั้นเห็นวามีความแตกตางของการกลับ
เขาเลนไดฟรีอีก กับการคํานวณเปนเครดิตเพื่อที่จะไปข้ึนเงินไดอยางชัดเจน ในกรณีการเลนเกมส
ออนไลนน ซึ่งถึงแมจะมีรูปแบบเปนการพนัน แตหากรางวัลที่ไดรับคือการสามารถกลับเขาไปเลน
เกมสนั้น ๆ ไดอีกโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เชนนี้ไมถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ใน
สหรัฐอเมริกา ไมมีคดีฟองรองใด ๆ ที่เกิดจากการเลนเกมสเพื่อไดโอกาสที่จะไดกลับเขามาเลน
เกมสอีกคร้ังเลย แมวาการเลนเกมสนั้น จะเปนการเลนเกมสแหงโอกาสก็ตามที แตเมื่อใดก็ตามที่ผู
เลนอาจเปล่ียนสิทธิ หรือรางวัลของตนใหเปนรางวัลที่มีมูลคาได เชนนั้น ก็ตองถือวาเกมสการเลน
นั้น ๆ เปนเกมสการพนัน [U.S. v. Sixteen Electronic Gambling Machines, 603 F.Supp.32 
(D. Haw.1984)] ดังนั้น เกมสที่ใหรางวัลเปนมูลคา ไมวาจะเปนรูปของเงินสด สินคา บริการ หรือ
แตมซึ่งสามารถข้ึนเปนเงินสด สินคา หรือบริการได จะอยูภายใตบังคับของกฎหมายที่ตางกัน
ออกไป 
  
 แตถึงแมวาหลักการ และนิยามทางกฎหมายพนันตามที่กลาวขางตนที่วา การพนันจะตองมี
องคประกอบตามกฎหมายคือ การวางเดิมพัน การเส่ียงโชค และรางวัลนั้น จะเปนที่ยอมรับกันทั่ว
โลก แตกลับปรากฎวาศาลของรัฐเนวาดา กลับเปนที่เดียวในโลกก็วาไดที่ไมเห็นดวยกับแนวทาง
กฎหมายดังกลาวขางตน ดวยความเห็นที่วาการใชเงินแทงการพนัน เพื่อผลของรางวัลที่แมไมมี
มูลคาถือเปนการพนัน  
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 รูปแบบของการพนัน 
 
 โดยทั่วไปรูปแบบของการพนันมักจะมีอยู 3 รูปแบบ คือ ล็อตเตอรร่ี เกมส และการขันตอ 
(แทงพนัน) ล็อตเตอรร่ีทุกชนิดถือเปนการพนัน แตการพนันทุกชนิดไมใชล็อตเตอรร่ี เชนเดียวกับ
การพนันอีก 2 รูปแบบที่เหลือ ความแตกตางของการพนันแตละประเภทถูกแยกบนพ้ืนฐานของ
ประวัติศาสตร เหตุแวดลอม วัฒนธรรม และกฎศีลธรรมของชวงขณะนั้น ๆ รวมถึงกระแสความ
คิดเห็นทางการเมืองของสังคม  
 
 ล็อตเตอรรี่ 
 
 คือการพนันที่อยูบนหลักการแหงการนําเอาเงินที่ผูแทงพนันรวมกันทั้งหมดมาแบงแกผูชนะ
จากการแทงตัวเลข ซึ่งถูกเลือกข้ึนมาโดยการเส่ียงโชค ซึ่งล็อตเตอรร่ีเปนการพนันที่เกิดมาแตยุค
โบราณ และยังคงไดรับความนิยมอยูจนถึงปจจุบัน ในยุคปจจุบันล็อตเตอรร่ีมักจะถูกจัดแบงโดย
วิธีการในการตัดสินผูชนะ ที่สําคัญแบงเปน 2 ประเภทคือ แบบเรงดวนทันใจ (เชนแบบขูด) และ
แบบสลาก รวมถึงแบบออนไลนน (ซึ่งมิไดผานระบบอินเตอรเน็ท แตเปนโครงขายเคร่ืองจําหนาย
อัตโนมัติที่เช่ือมโยงกันในการจําหนายและออกรางวัล) อยางไรก็ตาม การออกสลากกินแบง
หรือล็อตเตอรร่ีนั้น มักจะออกโดยรัฐ หรือประเทศนั้น ๆ อนุญาตใหกลุมคนที่ไดรับมอบอํานาจเปน
ผูจัดการออกล็อตเตอรร่ี โดยมีการแบงสัดสวนการถูกรางวัลที่แนนอน ไมเปนที่เอาเปรียบผูเลน ทั้ง
เงินรางวัลมักจะไมสูงเกินไป จนอาจเปนมูลเหตุจูงใจใหมีผูอยากเขามาเลนเพิ่มข้ึน  
 
 นอกจากนั้น การออกสลากกินแบง หรือล็อตเตอรร่ี มักจะมีความพยายามในการควบคุมใน
เร่ืองพื้นที่ที่สลากจะกระจายไป ไมใหเกิดการขามเขต ขามรัฐ หรือขามประเทศ ทั้งนี้เพราะสลาก
กินแบงถือเปนแหลงหารายไดใหกับรัฐ หรือประเทศที่ออกสลาก แตละรัฐที่ออกสลากจึงพยายาม
ควบคุมการขามแดนกัน ทั้งนี้ ยกเวนในกรณีของประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเกิดการขามแดนกัน
บางในชวงภายหลัง หลังจากที่มีการรวมเปนสหภาพยุโรปแลว และเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง
เงินตราจากสกุลทองถิ่นมาใชคาเงินสกุลเดียวกัน ก็มีการแพรระบาดของล็อตเตอรร่ีขามถิ่นมาดวย 
 
 เกมสตาง ๆ  
 
 แบงยอยออกเปนเกมสในลักษณะคาสิโน ซึ่งในที่นี้หมายถึงเกมสทุกชนิดที่เราอาจพบไดใน
บอนคาสิโนในรัฐเนวาดา ซึ่งรวมถึงเกมสที่เปนโตะเกมส เชนแบล็คแจค แครพ (craps)  และรูลเล็ต 
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สล็อตแมชชีน วิดิโอโปกเกอร และโปกเกอร ซึ่งเกมสเหลานี้เปนเกมสที่เลนบนพื้นฐานของการสุม
หมายเลขบนตัวแปรตาง ๆ ที่ไดต้ังโปรแกรมไว ซึ่งผลลัพทที่ไดเปดกวางทั้งจากไพ 52 ใบ ลูกเตา 2 
ลูก วงลอ 3 วง ฯลฯ การพนันที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาจะข้ึนอยูกับคูแขงขันและการคิดคํานวณการตัด
เชือก ซึ่งแปรผันไปตามผลการแขงขันในชวงเวลาจริง ซึ่งทั้งสองอยางนั้นใชบนพื้นฐานการปรับแตง
จากคอมพิวเตอรซอพแวร และจากการสื่อสารออนไลนน หรืออินเตอรเน็ทนั่นเอง 
 
 นอกจากนั้นเกมสยังอาจแบงไดเปนประเภทมีเจามือกับไมมีเจามือ ในกรณีเกมสที่มีเจามือ 
ผูเลนจะเลนแขงกับเจามือ ไมไดแขงกับผูเขารวมแขงขันดวยกันเอง นั่นคือ ผูเลนแขงขันกับเจามือ 
ซึ่ ง มั ก จ ะ ก ร ะ ทํ า โ ด ย ตั ว แ ท น ข อ ง เ จ า มื อ  [(http://www.casino-gambling-
reports.com/GamblingStudy/ReportGlossary/) และ NEV. REV.STAT. § 463.01365(2002)] 
นอกจากนัน้ การแขงในลักษณะนี้ ยังถือเปนการแขงขันทีม่ีเปอรเซ็นต โดยที่เจามือจะเขามารวม
เลนดวยแตโดยที่มีเปอรเซน็ตของความไดเปรียบที่จะชนะบวกเขาไปดวย ในสวนของเกมสที่ไมมี
เจามือ หรือโตะกลม ผูเลนจะเขาแขงขันกนัเอง โดยที่ไมมีเจามือเขาไปมีสวนรวมดวย และโดยที่ไม
มีผูเลนผูหนึง่ผูใดไดเปรียบอยางตอเนื่อง แบล็คแจ็ค บารคารา และคารริเบ่ียน สตัด คือตัวอยาง
ของเกมสไพทีม่ีเจามือ ขณะที่ Texas Hold ‘em และโปกเกอรในรูปแบบตาง ๆ จะไมมีวนัเปน
เกมสแบบมีเจามือ ทั้งนี้ เพราะผูเลนจะพนนักนัในระหวางผูเลนดวยกนัเอง ไมไดพนันตอเจามือ  
 
 การพนันในคาสิโนถือเปนหนึ่งในธุรกิจซึ่งมีอยูจํานวนนอยมาก ที่เจาของบาน (House) หรือ
เจาของกิจการหาเงินโดยการแกงแยง แขงขันกับลูกคาของตัวเองในขณะที่เลนเกมสเส่ียงโชค เม่ือ
เทียบกับล็อตเตอรร่ี หรือการแทงพนันอยางอ่ืน ผูดําเนินการจะทําตัวเปนคนนอกซึ่งไมมีสวน
เกี่ยวพันกับผลประโยชน แตจะเปนคนที่เก็บรายไดจากคนอ่ืน ๆ แลวนําผลประโยชนนั้นมาใหกับผู
ชนะ แตในเกมสซึ่งมีเจามือเปนผูดําเนินการ เจามือจะใหความสําคัญอยางยิ่งวาใครเปนผูแพหรือผู
ชนะ ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหเขาใจไดดีถึงระบบการรักษาความปลอดภัย ความหวาดระแวง ซึ่งมี
อยางเขมขนในคาสิโนเกมส  
 
 แนนอนที่ผูประกอบการการพนันโปกเกอรออนไลนน ตองใหความสําคัญกับการปองกันการ
ฉอโกง เพราะผูเลนจะเลิกเขามาเลน ทั้งยังอาจพูดถึงในทางลบตอเว็ปไซด หากพบวามีผูเลนบาง
คนที่ไดเปรียบผูเลนคนอ่ืน ๆ ดังเชน การรวมตัวกันเลนอยางลับ ๆ ซึ่งเปนเร่ืองผิดกฎหมาย หรือการ
ใชการส่ือสารผานทางโทรศัพทในขณะเลนเกมส แตหากดูเสมือนหนึ่งวาผูเลนคนพบวิธีการที่จะ
เอาชนะเกมส ดังเชน แบล็คแจ็ค หรือแมแตพบวิธีการที่จะเอาเปรียบในการเลนได เมื่อนั้น เจามือ 
หรือผูดําเนินการนั่นเองที่จะเปนผูโดนเข่ียออกจากเกมส แตผูเลนที่มักจะชนะอยางสม่ําเสมอ
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บางคร้ังก็อาจจะถูกหามไมใหเขาไปเลนเกมส โดยการอางขอเท็จจริงที่วาผูเลนคนนั้นไดละเมิด
กฎเกณฑในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของสถานพนัน 
 
 โปกเกอร  
 

ปจจุบันนี้เราสามารถที่จะเลนโปกเกอรแขงขันกับผูเลนคนอ่ืน ๆ สด ๆ ออนไลนนได ซึ่งการ
เลนแขงขันนี้อาจเลนเพื่อความสนุกสนาน หรือเลนเพื่อการพนันเงินตราก็ได ในกรณีเกมสที่ไมมี
เจามือ ดังเชนโปกเกอร ผูใหบริการไมไดเปนผูรวมเลนดวย เงินที่เสียจะไปยังผูเลนคนอ่ืน ๆ เพราะ
ไมมีเจามือ ผูประกอบการจากการเลนโปกเกอรออนไลนน ไดเงินจากการคิดเงินคาให “เชา” เกาอ้ี
ในการเขามาเลน หรืออาจคิดเงินจากการหักเปอรเซ็นตจากรางวัลที่ผูชนะไดรับ อยางไรก็ตาม 
กฎหมายการพนันในสหรัฐฯ ใหความสําคัญในการควบคุมไมใหเกิดอาชญากรรม จนถึงอาจ
ตีความไดวา แมวาผูเลนจะเขาไปเลนโปกเกอรในสถานที่จัดการแขงขันที่ผิดกฎหมาย แตหากผู
เลนคนนั้น ๆ เขาไปเลนโดยสุจริตเพียงเพื่อพนันของตนเอง ก็อาจจะไมถูกลงโทษตามกฎหมาย 
ขณะเดียวกันที่ผูเลนบางคน หากเขาไปมีสวนในการชวยเจาหนี้ตามเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่เสียพนัน
กลับถูกอัยการของหลาย ๆ ทองที่ในสหรัฐฯ กลาวโทษ และฟองรอง  

 
การเลนเกมสพนันผานซอพแวร ซึ่งใชซอพแวรสุมตัวเลขผูชนะ โดยที่ผูเขียนโปรแกรม

พยายามที่จะสรางภาพ และความรูสึกในระหวางการเลนเกมสใหเหมือนกับการเลนจริง ปจจุบัน
การเลนเกมสผานซอพแวรมักเปนการเลนเกมสออนไลนน อันเนื่องมาจากความสามารถในการ
ติดตอส่ือสารผานบรอดแบนดที่ใหความเร็วสูง เกมสพนันผานออนไลนนเหลานี้ถือเปนเกมสที่
เสมือนมีเจามือเปนตัวจัดสรรและเอาเปรียบผูเลนอ่ืน ๆ จึงเขาขายเปนการพนันที่ผิดกฎหมาย 

 
การขันตอ/แทงพนัน 

 
นิยามชองการขันตอ/แทงพนัน ในทางเทคนิค การขันตอ/แทงพนันคือการเสี่ยงทายเพื่อหวัง

ประโยชนจากผลลัพทของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งซ่ึงผูเขาพนันไมสามารถที่จะควบคุม
สถานการณนั้น  ๆ ได 
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กีฬา  
 

กีฬามาแขง คือกีฬาชนิดแรกที่มีการพนันในสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งเมื่อมีการออกสลากกิน
แบงล็อตเตอรร่ีแลว จึงทําใหความนิยมในกีฬามาแขงลดลงไป แตเดิมนั้นการพนันมาแขง จัดใหมี
ในสนามตาง ๆ จนกระทั่งพัฒนาการของระบบส่ือสารโทรคมนาคมสูงข้ึน จึงเกิดการขยายการแทง
พนันมาออกไปนอกสนาม โดยที่ผูแทงไมจําที่จะตองอยูในสนามแขงมาดวย (Off Track Betting) 
แตใชโทรทัศนวงจรปดชวยอํานวยความสะดวกในเร่ืองการแทงพนัน ดูการแขงขัน และดูผลแพชนะ 
โดยใชเคร่ืองรับแทงพนันซึ่งส่ือสารเช่ือมตอสัมพันธุกัน แตการจัดการพนันมาแขงนี้จะถูกควบคุม
โดยกฎหมายของแตละรัฐ โดยรัฐนิวยอรคเปนรัฐแรกที่จัดใหมีการแขงขันเชนนี้ ดวยเหตุผลที่วา 
“เพื่อเปนการหารายไดใหกับเมืองตาง ๆ และรัฐ และเพื่อสูกับการจัดการพนันของพวกนอก
กฎหมาย ดวยการควบคุมใหเกิดการพนันที่ถูกกฎหมาย และเพื่อชวยเหลือธุรกิจการพนันในมลรัฐ
นิวยอรค” [New York City OTB Web page,(http://www.nycotb.com)] แตการสงสัญญาณของ
รัฐเชนนี้ มิใชเพียงสงสัญญาณตอกลุมอิทธิพลนอกกฎหมาย แตกลับเปนการสงสัญญาณ ไปยัง
เมืองตาง ๆ ในรัฐเดียวกัน และขามขอบเขตของมลรัฐออกไป ทําใหเกิดการเช่ือมโครงขายการแทง
พนัน ซึ่ง OTB ถือเปนมาตรฐานจัดการแทงพนันทั่วสหรัฐอเมริกา [Harness Tracks of America, 
Track Topics, Week of April 30 – May 6, 2001 
(http://www.harnesstracks.com/tracktopics.htm)] 
ซึ่งระบบเชนนี ้ยังไดครอบคลุมไปถึงการจัดการพนันสุนขัแขงอีกดวย 
 
 แตจากการแพรหลายของการรับแทงพนันขามรัฐ ทําใหแตละรัฐพยายามที่จะแยงชิงลูกคา
กัน จนที่สุดจึงเกิดความพยายามที่จะควบคุมใหการแทงพนันผานการสื่อสารนี้จํากัดอยูภายในรัฐ
เดียวกัน จึงไดมีการออกกฎหมาย Wire Wager Act (18 U.S.C. § 1084) ข้ึน ซึ่งหามการเลนการ
พนันผานอุปกรณการสื่อสาร โทรคมนาคมทั้งหมด เวนแตวาการแทงพนันนั้น ถือเปนเร่ืองที่ถูก
กฎหมายทั้งในรัฐที่จัดการแขงขัน รับแทง และรัฐที่ผูแทงพนันพํานักอยู จากขอกําหนดของ
กฎหมายดังกลาว ทําใหรัฐสภาสหรัฐออกกฎหมาย Interstate Horseracing Act ใหมในป คศ. 
2000 ทําใหการใชส่ือโทรคมนาคมแทงพนันขามรัฐเปนเร่ืองตองหาม ทั้งนี้ ความหมายของการแทง
พนันผานส่ือโทรคมนาคมยังไดขยายไปสู การพนันผานคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ทออนไลนน 
แตการหลบเล่ียงก็เปนไปไดงาย ในปจจุบันมีมลรัฐมากกวา 20 มลรัฐซ่ึงรวมทั้งแคลิฟอรเนีย ที่
ยอมรับแทงพนันมาแขงขามรัฐ  
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 กีฬาทั่วไป ซึ่งมีคนเปนผูเขารวมแขงขันนั้น ถือเปนเร่ืองที่ตองหามในการแทงพนัน ภายใต
กฎหมาย “The Professional and Amateur Act” ทั้งนี้เวนแตในรัฐที่มีการอนุญาตใหรับแทงพนัน
กีฬาไวกอนหนาแลว อันไดแก รัฐเดลลาแวร มอนตานา นิวแม็กซิโก นอรทดาโกตา และโอเรกอน  
 
 4.2 สหราชอาณาจักร 
 
 ประเทศในกลุมสหราชอาณาจักร ถือเปนกลุมประเทศที่ใชหลักกฎหมาย Common Law 
หรือกฎหมายจารีตประเพณี ที่นาสนใจในการศึกษาประเทศหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสหราชอาณาจักรเปน
กลุมประเทศแรก ๆ ที่เปดใหมีการพนันที่ถูกตองตามกฎหมาย แตดวยเหตุที่มีการใชเทคโนโลยีใหม 
ๆ เขามาใชในแวดวงการพนันมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงเปนเร่ืองจําเปนที่ประเทศที่ใช กฎหมายจารีต
ประเพณีทั้งหลาย ตองบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรขึ้นมาใชควบคุม เพื่อใหทันกับ
สถานการณที่เปล่ียนไป การออกกฎหมายลักษณะนี้เรียกวา Statutory Law ซึ่งสําหรับประเทศส
หราชอาณาจักรในชวงปลายทศวรรษที่ 20 อังกฤษ ตระหนักดีวากฎหมายการพนันของตนลาสมัย
มาก และถือเปนคร้ังแรกที่เกิดการทบทวนการศึกษากฎหมายนี้เปนคร้ังแรกในรอบ 40 ป รัฐบาล
อังกฤษทราบดีวากฎหมาย Gaming Act ป 1968 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องลาหลังเกินกวาที่
จะจัดการกับตลาดการพนันยุคใหม และในชวงตนป 1999 การทบทวนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
การพนัน ไดสะทอนออกมาในกฎหมายเพื่อควบคุมการพนันในช่ือ Gambling Act 2005 ซึ่งไดรับ
การลงปรมาภิไธยในวันที่ 7 เมษายน 2005 
 
 ในชวงป 2001 รายงานชื่อ Budd Report ไดรับการพิมพเผยแพร ซึ่งรายงานที่กระทําโดย
อิสระฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการทบทวนกฎหมายเก่ียวกับการพนัน พรอมทั้งใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่ควรไดรับการเปล่ียนแปลงแกไข ซึ่งขอแนะนําหลัก ๆ คือเพื่อทําใหเกิด
ความเขาใจในกฎหมายพนันของประชาชนใหงายย่ิงข้ึน และเพื่อเปดชองทางเลือกใหกับนักพนันที่
บรรลุนิติภาวะแลว ขณะที่ดูแลไมใหมีอาชญากรรมมาเก่ียวของกับการพนัน ปกปองเด็ก เยาวชน 
และกลุมเปราะบางไมใหไดรับผลกระทบจากการพนัน และสรางเกมสที่เปนธรรมและปองกันการ
ทุจริต 
 

นอกจากนั้น รายงานฉบับนี้ยังไดแนะนําเพิ่มเติมลงไปในเร่ืองที่กฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น 
ไมไดครอบคลุมเอาไว ซึ่งรวมถึงการพนันออนไลนน การพนันแบบ spread และการพนันใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ที่รายงานนี้นําเสนอ รวมถึงปญหาที่เกิดจากการติดการพนัน ซึ่งอาจสงผลตอสังคม
ในวงกวางอีกดวย 
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กฎหมายฉบับใหมนี้มีผลบังคับใชในเดือนกันยายน 2007 ซึ่งถือเปนการยกเลิกบังคับแหง

กฎหมาย Betting, Gambling and Lottery act 1963. Gambling Act 1968, และ Lottery and 
Amusements Act 1976 ผลจากการออกกฎหมายฉบับใหมนี้ทําใหการพนันเปนเร่ืองตองหาม
ตามกฎหมายในอังกฤษ ทั้งนี้ ยกเวนแตเปนการกระทําที่ไดรับการยกเวนไวตามกฎหมาย 
Gambling Act หรือตามกฎเกณฑที่กําหนดไวใน National Lottery Act 1993 หรือตามกฎหมาย 
Financial Services and Markets Act 2000 ในกรณี Spread betting  
 
 Gambling Act 2005 
 
 นยิาม 
 
“ภายใตกฎหมาย Gambling Act 2005 การพนัน หมายถึง 
 

ก) เกมส (ตามที่กําหนดในมาตรา ๖) 

ข) ขันตอ (ตามที่กําหนดในมาตรา ๙) และ 

ค) การเขาไปมีสวนรวมกับล็อตเตอรรี่ (ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๔ และภายใต

ขอบังคับของมาตรา ๑๕) 

มาตรา ๖  เกมส และเกมสเสี่ยงโชค 
 

1. ภายใตกฎหมายฉบับน้ี เกมส หมายถึง การเลนเกมสเสี่ยงโชคเพื่อหวังเงินรางวัล 

2. ภายใตกฎหมายฉบับน้ี เกมสเสี่ยงโชค  

รวมถึง 
2.1 เกมสที่เกี่ยวพันกับองคประกอบของโชค และองคประกอบของการใชฝมือ/

ความชํานาญการ 

2.2 เกมสที่เกี่ยวพันกับองคประกอบของโชค สามารถทําใหลดลงไดดวย การใช

ฝมือ/ความชํานาญการที่ยอดเยี่ยม/เหนือช้ัน 

2.3 เกมสที่เกี่ยวพันกับองคประกอบของโชค แต 
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แตไมรวมเรื่องกีฬา 
 

3. เพื่อใหเปนไปตามประสงคของกฎหมายน้ี บุคคลเลนเกมสเสี่ยงโชค เมื่อเขาไดเขา

ไปมีสวนกับเกมสเสี่ยงโชค 

3.1 ไมวาจะมีผูรวมเลนเกมสดวยหรือไม และ 

3.2 ไมวาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะมีรูป หรือขอมูลนําเสนอใหเห็นผูเลนเกมสคน

อ่ืน ๆ ในเกมสดวยหรือไมก็ตาม 

4. เพื่อใหเปนไปตามประสงคของกฎหมายน้ี บุคคลเลนเกมสเสี่ยงโชคเพื่อเสี่ยงโชค

เมื่อ  

4.1 เมื่อเขาเลนเกมสเสี่ยงโชค เพื่อที่จะไดมีโอกาสที่จะไดรับรางวัล และ 

4.2 ไมวาเขาจะเสี่ยงหรือไมก็ตาม ที่จะตองสูญเสียในเกมส  

5. ภายใตกฎหมายฉบับน้ี “รางวัล” ที่เกี่ยวกับการเลนเกมส (ยกเวนในสวนที่เกี่ยวกับ

เกมสที่ใชอุปกรณ)  

5.1  หมายถึงเงินหรือที่เทียบเปนเงินได 
5.2  รวมทั้งรางวัลที่ผูจัดเกมสเปนผูจัดหามาให หรือที่ไดรับเม่ือไดรับชัยชนะ” 

 
 
 
 จากนิยามดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เนื้อหาและองคประกอบของกฎหมาย Gambling 
Act 2005 เกี่ยวกับการพนันทั้งหมด ยังคงรักษาไวซึ่งองคประกอบทางกฎหมายที่เคยใชตาม
กฎหมายจารีตประเพณีเดิม อันไดแกหลักองคประกอบเร่ือง การวางเดิมพัน โชคหรือโอกาส และ
เงินรางวัล แตทั้งนี้ เนื่องจากสหราชอาณาจักรเปดใหมีการพนันหลาย ๆ ชนิดไดโดยถูกกฎหมาย 
การบัญญัติคํานิยามในหลาย ๆ ขอกําหนดของกฎหมาย จึงเปนไปเพื่อการควบคุมการพนันใหอยู
ในกฎเกณฑตามที่รัฐตองการ พรอมกันนั้นสหราชอาณาจักรยังเพิ่มเปาประสงคใหมใหเหมาะสม
ตอการจัดใหมีการพนันที่ถูกตองตามกฎหมาย ในสภาพที่เทคโนโลยีและพัฒนาการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการพนันไดแปรเปล่ียนไป ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติตอไปนี้ คือ 
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 “มาตรา 1 วตัถุประสงคของการออกใบอนุญาต 
 ตามกฎหมายน้ีวัตถุประสงคในการออกใบอนุญาตก็เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังตอไปน้ี  

(ก) ปองกันไมใหการพนันเกีย่วเน่ืองกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรอืใชในทางที่
ผิด  หรือมีสวนเกีย่วของกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือใชในทางท่ีผิด หรือ
ใชเพื่อสนบัสนุนการกระทาํที่ผิดกฎหมาย 

(ข) เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดใหมีการเลนพนันนั้น เปนไปอยางยุติธรรมและ
เปดเผย และ 

(ค) ปกปองเด็ก เยาวชน และกลุมทีม่ีความออนไหวจากการถูกการพนันทําให
เสียหาย หรอืถูกเอารัดเอาเปรียบ” 

 
นอกจากนั้นความพยายามที่จะนิยามถอยคําตาง ๆ ใหทันสมัยยิ่งข้ึน  เชน การเลนพนันผาน

ส่ือโทรคมนาคม  (Remote Gambling) ไดมีการใหคํานิยามที่วาหมายถึง “การเลนการพนันที่ผู
เลนที่อยูหางดวยระยะทาง แตสามารถเขามามีสวนรวมดวยโดยใชเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม 
ซึ่งตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้ใหรวมเคร่ืองมือสื่อสารตาง ๆ อันไดแก อินเตอรเน็ท 
โทรศัพท โทรทัศน วิทยุ เคร่ืองอุปกรณอิเล็คโทรนิค หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชเพื่อการติดตอส่ือสาร
โทรคมนาคม” [Review of The Literature on Gambling Legislation n Great Britain, Ireland 
(North & South) and Other National Jurisdictions, Michael Thompson, analytical Services 
Unit Department for Social development,www.dsdi.gov.uk]  ดังนี้ เปนตน นอกจากนั้น ยัง
รวมถึง การพนันแบบคาสิโน บิงโก หรือ ล็อตเตอรร่ี ออนไลนน ทั้งหมด 

 
การลงรายละเอียดในเร่ืองลักษณะและประเภทของการพนัน ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ถูก

นํามาใชเพื่อใหการควบคุม และจัดเก็บรายไดจากการพนันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ทั้งนี้เพื่อใหตรงกับเปาประสงคใหมทั้ง 3 ประการในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยจะเห็นไดวาการ
ใหคํานิยามคําวา เกมส ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ ใหหมายถึง “การเลนเกมสที่เส่ียงโชคโดยมุงใหไดรับ
เงินรางวัล ซึ่งใหหมายรวมถึง เกมสที่เกี่ยวพันกับทั้งความเส่ียงและการใชฝมือ ความชํานาญ เกมส
ที่ใชความเส่ียง ซึ่งอาจจะถูกทําใหความเส่ียงลดลงได จากการใชฝมือ การฝกฝนที่เหนือช้ัน และ
เกมสที่นําเสนอโดยมีองคประกอบของความเส่ียงเปนสวนประกอบ แตทั้งนี้ไมรวมถึงเร่ืองกีฬา” ทํา
ใหเห็นไดวารัฐมิไดใหความสําคัญในเร่ืองการใชกฎเกณฑเร่ือง”โชคหรือโอกาส” กับ”ทักษะหรือ
ฝมือ” เปนตัวกําหนดวาเปนการพนันหรือไมแลว แตรัฐมุงที่หารายไดและควบคุมไมวาเกมส หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ จะเปนไปอยาง “คาบลูก-คาบดอก” เพียงใดก็ตาม 
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ในกฎหมายฉบับนี้ถือวา ผูเลน คือผูที่เลนเกมสเพื่อเส่ียงโชคเพื่อเงินรางวัล ตอเม่ือบุคคลผู
นั้นเลนเกมสเส่ียงโชคเพื่อใหมีโอกาสที่จะไดรับเงินรางวัล ทั้งนี้ ไมวาเขาผูนั้นจะตองเส่ียงที่จะเสีย
สินทรัพยอะไรหรือไมในการเลนเกมสก็ตาม 

 
อยางไรก็ตาม จากกฎหมายนี้ ไมไดมีการนิยามความหมายของบิงโกอยูดวย อันอาจทําให

ส่ือไดวาเปนรูปแบบการพนันที่ออนกวาการพนันลักษณะอ่ืน ๆ แตบิงโกก็มิไดรับการยกเวนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายใต Gambling Act  อยางไรก็ตาม บิงโกคลับ ไดรับการผอนผันใหอยูภายใต
กฎเกณฑเดียวกันกับคาสิโน คือไมตองมีกฎเรื่องการรับสมัคร หรือใหบริการจัดการกับสมาชิก 24 
ชั่วโมงอีกตอไปแลว โดยผูประสงคจะประกอบการ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตไดจากหนวยงาน
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ บิงโกจะตางจากคาสิโนตรงที่ไมมีขอจํากัดในเร่ืองจํานวนสมาชิกข้ันตนกอนที่จะ
ใหเปดดําเนินกิจการได  

 
ณ เดือน มีนาคม 2009 เงินที่มีผูใชจายในบิงโกทั้งหมดในสหราชอาณาจักรในชวงป 

2008/2009 เปนมูลคาสูงถึง1.7 พันลานปอนด  
 
การควบคุมตูเกมสตาง ๆ ที่อยูในคาสิโน หรือสถานบิงโก ก็ถูกบังคับอยูภายใตกฎหมายนี้

ดวย โดยกฎหมายฉบับนี้ไดออกกฏเกณฑสําหรับการประกอบการตูเกมส เพื่อควบคุมทั้ง
ผูประกอบการและผูผลิตตูเกมส รวมไปถึงผูจัดหา และผูซอมบํารุง เพื่อใหการดําเนินการของตู
เกมสเปนไปดวยความยุติธรรม และผลที่ไดรับเหมาะสมกับทุกฝาย กฎเกณฑในการประกอบการน้ี 
ครอบคลุมการใชอุปกรณตูเกมสในทุก ๆ สถานที่ การฝาฝนกฎเกณฑนี้ อาจไมสามารถตัดสิน
ลงโทษไดเอง แตก็สามารถใชเปนหลักฐานในการยื่นตอศาลเพื่อใหศาลพิจารณาวาการดําเนินการ
นั้น ๆ เปนไปตามขอกําหนดกฎเกณฑของกฎหมายหรือไม ในชวงป 2009 มีเคร่ืองเลนเกมส
ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรถึงกวา 250,000 เคร่ือง ซึ่งสามารถทํารายไดเสริมใหกับผูประกอบการ
อีกมาก [Review of The Literature on Gambling Legislation n Great Britain, Ireland (North 
& South) and Other National Jurisdictions, Michael Thompson, analytical Services Unit 
Department for Social development,www.dsdi.gov.uk] 

 
นอกจากการกําหนดลงในรายละเอียดของประเภทการเลนการพนันแลว กฎหมายฉบับนี้ยัง

ไดกําหนดใหจัดต้ัง Gambling Commission ซึ่งในปจจุบันเปนองคกรที่ควบคุมธุรกิจการพนัน
ทั้งหมด ยกเวนกรณีของ National Lottery และกรณี spread betting ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ตอง
ดําเนินการใหคงไวซึ่งวัตถุประสงคหลักตามที่กําหนดทั้ง 3 ขอดังกลาวมาขางตน ซึ่งระบบเชนนี้จะ
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มีลักษณะใกลเคียงกับระบบในประเทศเด็นมารค สวีเดน และลิธัวเนีย ในกรณีที่องคกรนี้เปนอิสระ
จากรัฐบาล และมีอํานาจโดยตรงในการบริหารจัดการตามกฎหมาย  

 
การออก National Lottery  ไมไดอยูภายใตกําหนดของกฎหมาย Gambling Act 2005 แต

อยางไรก็ตามภายใตกฎหมายนี้ ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับล็อตเตอรร่ี การแขงขันเพื่อชิงรางวัล และ
การแจกของฟรีที่เดนชัด ล็อตเตอรร่ีถูกนิยามวาเปนเกมสซึ่งผูคนตองซ้ือเพื่อเขามีสวนรวม และผู
ชนะจะถูกคัดเลือกจากการเส่ียงโชค โดยที่เงินสวนหนึ่งที่ไดจากการนี้จะตองถูกจัดสรรไปเพื่อ
ประโยชน ของสังคม (good causes) ล็อตเตอรร่ีแตกตางจากการแขงขันชิงรางวัลตรงที่ ผูที่
ประสบความสําเร็จจะตองอาศัยความสามารถและทักษะของผูเขาแขงขัน การตัดสินใจ และความ
รอบรูของผู เขารวม สวนการแจกของฟรีนั้น ผู เขารวมทําไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ซึ่ง
คณะกรรมการควบคุม (the Commission) จะตองเปนผูออกกฎเกณฑเพื่อควบคุม พรอมทั้งออก
คําแนะนําเพื่อแบงแยกความแตกตางของขอบเขตของเกมสแตละประเภท อยางไรก็ตามคําแนะนํา
ที่คณะกรรมการไดออกมานั้น ก็ยังคงเปดกวางใหเกิดการตีความได ดังเชน กรณีการแขงขันเพื่อชิง
รางวัลไดถูกกําหนดไวเพียงวา “คือการแขงขันที่ตองใชทักษะ ความชํานาญที่เพียงพอของผูเขา
แขงขัน และจะตองทําใหคนกลุมใดกลุมหนึ่งที่ความสามารถไมถึง จะพบอุปสรรคจนไมอาจกาว
ขาม หรือไมไดรับรางวัล 

 
ล็อตเตอรร่ี การแขงขันชิงรางวัล และการชิงโชคฟรี 
 
การแขงขันชงิรางวัล และรายการชิงโชค 
 
การแขงขันชิงรางวัล และรายการชิงโชค ไมอยูภายในขอหามของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

Gambling Act 2005 ดังนั้น การแขงขันชิงงรางวัล และรายการชิงโชคจึงสามารถดําเนินการ
จัดการเชิงพาณิชย เพื่อประโยชนของเอกชนได ซึ่งกรณีนี้ถือเปนขอแยงกับการออกล็อตเตอรร่ีสู
สาธารณะอยางเดนชัด ซึ่งในกรณีของล็อตเตอรร่ีประโยชนที่ไดจะตองตกเปนประโยชนของ
สาธารณะ ดังที่กลาวมาแลวขางตน กรณีของล็อตเตอรร่ี กฎหมายไดใหคํานิยามซ่ึงอาจแบงไดเปน 
2 ชนิด ดังนี้ 
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“มาตรา 14 ล็อตเตอรรี่ 
..... 
 
(2) ล็อตเตอรรี่แบบธรรมดา มีองคประกอบทางกฎหมายดังนี ้
ก) ผูเลนตองเสยีเงินเพื่อเขามีสวนรวม 
ข) รางวลัจาํนวนหน่ึง หรือหลายรางวัลจะถูกจัดสรรใหกับผูเขามีสวนรวม

โครงการ 
ค) การจัดสรรครางวลัขึน้อยูกับโชค/โอกาสท้ังสิ้น 

 
(3) ล็อตเตอรรี่ชนิดซับซอน มีองคประกอบทางกฎหมายดังนี ้
 ก) ผูเลนตองเสยีเงินเพื่อเขามีสวนรวม 
 ข) รางวลัจาํนวนหน่ึง หรือหลายรางวัลจะถูกจัดสรรใหกับผูเขามีสวนรวม
โครงการ 
ค) การจัดสรรครางวลัเปนไปตามระบบท่ีจัดต้ังเปนขัน้เปนตอน 
ง) ขั้นตอนแรกในการจัดสรรครางวลันั้นขึ้นอยูกับโชค/โอกาสท้ังสิ้น” 
 

หากการดําเนินการมีสวนใดสวนหนึ่งที่เขาองคประกอบดังกลาวขางตน ก็ถือวากิจกรรมนั้น
คือล็อตเตอรร่ี ซึ่งผูจะจัดดําเนินการจะตองขอใบอนุญาตในการประกอบการ 

 
การแขงขันชงิรางวัล และรายการชงิโชค  
การแขงขันชิงรางวัล และรายการชิงโชค ตางกับล็อตเตอรร่ีตรงที่ความสําเร็จของผูชนะอยาง

นอยตองมีสวนหนึ่งที่ผูเขาแขงขันที่จะตองใชผีมือ/ความชํานาญการ การตัดสินใจ หรือความรูของ
ตนเพื่อชัยชนะ ซึ่งการจัดสรรเงินรางวัลอยูที่เร่ืองโชค/โอกาสทั้งส้ิน แมในสวนของล็อตเตอรร่ีที่
ซับซอนข้ันตอนแรกในการจัดสรรครางวัลข้ันสุดทายนั้นก็ข้ึนอยูกับโชค/โอกาส ดวยเหตุนี้ การที่
ผูเขารวมจะผานข้ันตอนการคัดคนออกจากการแขงขัน ผูเขารวมการแขงขันจะตองถูกคัดออกจาก
การแขงขันดวยปจจัยที่ตนตองใชผีมือ/ความชํานาญการ การตัดสินใจ หรือความรูของตนเพื่อชัย
ชนะ หากมิไดเปนเชนนั้น ก็จะถือวากิจกรรมนั้นเปนล็อตเตอรร่ีซึ่งตองอยูภายใตบังคับของ
กฎหมาย Gambling Act 2005 

 
ชิงโชคฟรี กรณีนี้จะถูกถือวาเปนล็อตเตอรร่ี หากผูเขารวมรายการตองเสียสินทรัพยเพื่อจะ

เขารวมรายการ (องคประกอบเร่ือง “การวางเดิมพัน”) แมผูเขารวมจะตองเสียคาใชจายตาง ๆ ใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับคาการส่ือสาร เชนคาไปรษณีย คาโทรศัพท ฯลฯ ตราบเทาที่คาใชจายเหลานี้เปน
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามปกติธรรมดา กฎหมายก็ยังคงถือวาเปนการเขารวมฟรี ตัวอยางเชน 
การขายช็อคโกแลต หรือหนังสือพิมพ โดยไดรับสิทธิที่จะเขาชิงโชคไดฟรี หรือหางรานที่เสนอ
โปรโมชั่นพิเศษใหลูกคาชิงโชคเพื่อใหไดรับสวนลด เปนตน 

 
ในกรณีดังกลาวขางตนทั้งหมด หากคณะกรรมการกํากับการพนันเห็นวาการดําเนินการ

ประการใดประการหนึ่งของผูจัดกิจกรรม นาจะเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายพนัน (อัน
หมายถึงการดําเนินกิจกรรมาที่คาบเกี่ยวกับองคประกอบทั้ง 3 ประการของการพนัน) 
คณะกรรมการอาจเรียกผูประกอบการเขาเจรจาแกไข หากการเจรจาไมประสบความสําเร็จ เชนนั้น 
คณะกรรมการอาจดําเนินการฟองรองตามกฎหมายอาญาตอผูจัดกิจกรรมก็ได 

 
โปกเกอร ถือเปนเกมสพนันที่จัดใหมีการเลนไดหากเปาประสงคของการจัดสรรคเงินรายไดที่

ไดจากการเลนนั้น เปนไปเพื่อประโยชนของสาธารณะ โดยกฎหมายควบคุมในระดับของเงิน
หมุนเวียน และประโยชนที่จะสงตอใหสาธารณะเปนกฎเกณฑหลักในการวางมาตรการควบคุม 
อยางไรก็ตาม เงินที่ไดจากการระดมทุน (Proceeds) ทั้งหมด (ซึ่งนอกจากคาสมัครของผูเขารวม 
รวมกับสปอนเซอร คาธรรมเนียมการคา หรือคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ลบดวยคาใชจายที่มีเหตุผล) 
จะตองถูกจายใหกับประโยชนของสาธารณะ  

 
นอกจากการใหความสําคัญดังกลาวขางตน Gambling Act 2005 ยังใหความสําคัญกับการ

ดูแลผูที่อาจติดการพนัน โดยเฉพาะกลุมเด็ก และเยาวชน กับกลุมผูที่เปราะบาง ตลอดจนการ
ควบคุมการโฆษณาที่เกี่ยวเนื่องกันการเลนพนันอีกดวย  

 
ปจจุบัน สหราชอาณาจักรใหความสําคัญกับการจดทะเบียนใหบริการกับการพนันออน

ไลนน โดยสนับสนุนใหผูใหบริการ ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักร พรอมทั้งเผยแพรขอมูลชักชวน
ใหชาวสหราชอาณาจักรผูสนใจที่จะเลนการพนันออนไลนน เลนการพนันกับผูใหบริการที่
ลงทะเบียนกับ Gambling Commission ดวยเหตุผลที่วา คณะกรรมการใหความสําคัญในการ
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินกิจการเปนไปอยางยุติธรรม และปลอดภัยตอผูเขาเลน  

 
4.3 นิวซีแลนด  
 
นิวซีแลนดก็เปนอีกประเทศหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งใหความสําคัญกับการปรับปรุง

แกไขกฎหมายพนันเพื่อใหทันสมัยและทันตอเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป นิวซีแลนดไดออก
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กฎหมาย Gambling Act 2003 ซึ่งออกมาแทนท่ีกฎหมาย Gaming and Lotteries Act 1997 และ
กฎหมาย Casino Control Act 1990 โดยนํากฎหมายทั้งสองฉบับนั้นมารวมเปนหนึ่งเดียว แตทั้งนี้ 
ไมมีผลบังคับเหนือ การแขงขันตาง ๆ ซึ่งอยูใตบังคับของ Racing Act 2003 

 
ภายใตกฎหมาย Gambling Act 2003 ไดนิยามความหมายของการพนันไวดังนี้ คือ  
 

“Gambling 
 
 (a)means paying or staking consideration, directly or indirectly, on the 

outcome of something seeking to win money when the outcome depends 
wholly or partly on chance; and 

 (b)includes a sales promotion scheme; and 
 (c)includes bookmaking; and 
 (d)includes betting, paying, or staking consideration on the outcome of a 

sporting event; but 
 (e)does not include an act, behavior, or transaction that is declared not to be 

gambling by regulations made under section 368” 
 
แปลเปนไทยไดวา 
 
“การพนนั 
 
ก) หมายถึงการชําระเงิน หรือตัดสินใจวางเดิมพัน ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 

บนผลลัพทของบางสิ่งบางอยาง โดยวิธีการในการหาผูชนะท่ีจะไดรับเงินรางวัลนั้น 

ขึ้นอยูกับผลลัพทที่อิงอยูกับโชค หรือโอกาส ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมด หรือบางสวน และ 

ข) รวมถึงรายการสงเสริมการขายสินคา และ 

ค) รวมถึงการรับแทงพนัน  

ง) รวมถึงการขันตอ วางเงิน หรือตัดสินใจเดิมพันในผลของการแขงขันกีฬา แต 

จ) ไมรวมถึงการกระทํา พฤติกรรม หรือการดําเนินการใด ๆ ที่ถือวาไมเปนการพนัน

ภายใต ม.368” 
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จุดมุงหมายของกฎหมายใหมตามที่ไดลงประกาศไว คือการรวมเอาหลักกการทั้ง 3 ประการ
ของกฎหมายพนันอังกฤษ (ไมยุงเกี่ยวอาชญากรรม ยุติธรรม และเปดเผย คุมครองเด็ก เยาวชน 
และกลุมเปราะบาง) เอาไวดวย ขณะเดียวกันก็ไดเพิ่มขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ในการ
ควบคุมการเติบโตของการพนัน ปองกันและลดภัยจากการพนัน ยินยอมใหมีการพนันบางชนิด 
ขณะที่หามประเภทอ่ืน ๆ ที่เหลือ เปดใหมีการพนันที่มีความรับผิดชอบ มั่นใจใหเกิดความยุติธรรม 
และเที่ยงตรง ลดอาชญากรรม และทําใหมั่นใจวารายไดที่ไดจากการพนันนั้น เปนประโยชนแก
ชุมชน และเอ้ือประโยชนตอชุมชนที่ตองเกี่ยวของ หรือมีสวนตอการตัดสินใจในเร่ืองการพนัน การ
พนันทุกชนิดถือวาตองหามเวนแตเพียงการพนันที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้ กฎหมาย 
Racing Act หรือการพนันโดยเอกชน ดังเห็นไดจากบทบัญญัติของมาตรา 3 ที่วา 

 
“ 3. จุดประสงค 
 
จุดประสงคของกฎหมายฉบับน้ี คือ 
 

ก) เพื่อควบคุมการเติบโตของการพนัน; และ 
ข) เพื่อปองกัน และลดภัยอันเกิดจาการพนัน รวมถึงปญหาการติดการพนัน; 

และ 
ค) อนุญาตการพนันบางประเภท และหามประเภทอ่ืน ๆ  ที่เหลือ; และ 
ง)  เพื่อทําใหเกิดการพนันที่มีความรับผิดชอบตอสังคม; และ 
จ) เพื่อใหแนใจวาเปนการพนันที่ถูกตอง เที่ยงตรง และเปนธรรม; และ 
ฉ) เพื่อจํากัดโอกาสสําหรับการทําอาชญากรรม หรือความไมซ่ือสัตยที่อาจ

เกี่ยวของ/เกี่ยวเนื่องกับการพนัน; และ 
ช) เพื่อใหมั่นใจไดวาเงินที่ไดจาการพนันจะกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน; และ 
ซ) เพื่อสรางความมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนด ตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับ

บทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน” 
 
ความแตกตางของ Gambling Act จากกฎหมายอ่ืนอยูที่กฎหมายฉบับนี้แบงการพนัน

ออกเปน 6 ระดับ โดยแบงระดับ 1 – 4 แบบการพนันคาสิโน และการพนันซ่ึงกํากับโดย Lotteries 
Commission ซึ่งการพนันประเภท 1 และ 2 ไมจําเปนที่จะตองขอใบอนุญาต โดย 

 
การพนันประเภท 1 คือการพนันที่มีเงินรางวัล หรือเงินรางวัลหมุนเวียนไมเกิน 500 เหรียญ

นิวซีแลนด ซึ่งเอกชนผูจัดการพนันตองนําเงินรางวัลหมุนเวียนทั้งหมด (ลบดวยคาใชจายที่สมควร) 
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มอบใหกับผูชนะรางวัล สังคมอาจจะนําเอาเงินหมุนเวียนทั้งหมดมาแบงบางสวนใหกับผูชนะ และ
บางสวนเพื่อกิจกรรมหรือองคกรสาธารณะ หรือใชเพื่อการใด ๆ ที่มิใชเพื่อการพาณิชย  

 
การพนันประเภทที่ 2 จะถูกจํากัดเงินรางวัลอยูที่ไมเกิน 5,000 เหรียญนิวซีแลนด โดยที่มี

วงเงินหมุนเวียนทั้งหมด ไมเกิน 25,000 เหรียญนิวซีแลนด เอกชนไมสามารถที่จะจัดการพนัน
ประเภทนี้ได และผลจากการดําเนินการตาง ๆ ก็เชนเดียวกันที่ตองนําเงินรางวัลหมุนเวียนทั้งหมด
มอบใหกับผูชนะรางวัล หรือแบงบางสวนใหกับผูชนะ และบางสวนเพื่อกิจกรรมหรือองคกร
สาธารณะ หรือใชเพื่อการใด ๆ ที่มิใชเพื่อการพาณิชย ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผูบริโภค ดังเชน 
หมายเลขของต๋ัว วันหมดกําหนด รางวัล ฯลฯ จะตองมีกําหนดชัดเจน ณ จุดที่ขาย การพนัน
ประเภท 1 และ 2 ไมสามารถใชตูการพนันได และผูดําเนินการจะตองไมไดรับประโยชนใด ๆ จาก
การจัดพนันนี้ 

 
การพนันประเภท 3 เปนการพนันที่จะตองขอใบอนุญาต ทังนี้ รวมถึงการพนันซึ่งมีวงเงิน

รางวัลสูงกวา 5,000 เหรียญนิวซีแลนด การพนันประเภท 3 นี้จะตองเปดดําเนินการโดยองคกรทาง
สังคม แตจะตองไมมีตูเกมส จุดประสงคของการจัด ก็เพื่อที่จะระดมเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ 
หรือประโยชนอ่ืน ๆ ที่มิใชการพาณิชย การควบคุม และการพิจารณาใหใบอนุญาตกระทําโดย
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงจะตองพึงพอใจในหลักฐานตาง ๆ ของผูรองขอไดทั้งในดานความ
นาเชื่อถือทางการเงินของผูจัด และเหนไดวาโครงการที่จัดจะตองควบคุมคาฝชจายใหนอยที่สุด 
ขณะที่คืนผลประโยชน หรือผลตอบแทนใหกับสังคมใหมากที่สุด องคกรทางสังคมเหลานี้อาจเลือก
ที่จะใหผูจัดที่มีใบอนุญาตอยูแลว เปนผูดําเนินการใหกับกลุมของตนก็ได แตในการขอใบอนุญาต
นี้ ผูขอจะตองวางเงินประกันการฝาฝนขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย เปนเงิน 200,000 
เหรียญนิวซีแลนด 

 
การพนันประเภทที่ 4 คือการใชอุปกรณตูเกมสในการทําธุรกิจโดยอยูนอกคาสิโน ดังเชน ผับ 

หรือคลับ) ซึ่งสามารถประกอบการไดโดยบริษัทที่เกี่ยวเน่ืองกับสังคม ซึ่งตองไดรับใบอนุญาตใน
การดําเนินกิจการ และใบอนุญาตเร่ืองรายรับ ทั้งนี้ มีการกําหนดจํานวนสูงสุดของตูเกมสไว โดยที่
ผูประกอบการสามารถใชตูเกมสไดไมเกิน 18 เคร่ือง หากใบอนุญาตนั้นออกกอนวันที่ 17 ตุลาคม 
2001 หากหลังจากวันดังกลาวแลว จะมีตูเกมสไดไมเกิน 9 เคร่ือง แตทั้งนี้อาจมีขอยกเวนได 
ดังเชนกรณีที่คลับสองแหงควบรวมกิจการกัน เปนตน 
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คาสิโน ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตในการดําเนินกิจการ และใบอนุญาตเร่ือง
รายรับ ณ ป 2008 ทั่วประเทศนิวซีแลนดมีคาสิโนอยูทั้งหมด 6 แหง นอกจากนั้น กฎหมายท่ีออก
ในป 2003 ยังหามมิใหออกใบอนุญาตในการประกอบการคาสิโนใหม และ/หรือขยายขนาดของ
สถานประกอบการเดิมดวย  การควบคุมการดําเนินการคาสิโนทําโดยกระทรวงมหาดไทย แตการ
ออกใบอนุญาต  หรือตัดสินใจตาง  ๆ  ที่ เกี่ยวเนื่องกับใบอนุญาตนั้นกลับเปน  Gambling 
Commission  

 
National Lotteries ของนิวซีแลนดถูกควบคุมโดย Lotteries Commission ซึ่ง

คณะกรรมการนี้จะรับผิดชอบในเร่ืองการพัฒนากฏเกณฑตาง ๆ พรอมทั้งรับผิดชอบในการ
เผยแพร สงเสริมการพนันที่มีจิตสํานึกอีกดวย  

 
การเลนการพนันจากระยะไกล (Remote Gambling) ถูกนิยามวาการพนันซ่ึงรวมถึงการ

พนันที่ผูเลนอยูระยะหางออกไป แตกระทําการติดตอสัมพันธในการเลน ผานเคร่ืองมือ หรือ
อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งถือเปนเร่ืองตองหามทั้งหมด อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนในกรณีที่มี
การพนันซึ่งสนับสนุนโดย Lotteries Commission หรือการพนันที่ไดรับอนุญาตภายใตบัญญัติแหง
กฎหมาย Racing Act 2003 หรือการพนันที่เกิดในนิวซีแลนดผานผูดําเนินรายการซึ่งมีสถาน
ประกอบการอยูนอกประเทศนิวซีแลนด ทั้งนี้ ใหรวมถึงแผนโปรโมช่ันสินคาที่กระทําในนิวซีแลนด 
ในรูปแบบเดียวกันกับล็อตเตอรร่ีดวย  

 
โดยสรุป การควบคุมและการออกใบอนุญาตการพนันในนิวซีแลนด จะถูกควบคุมโดยสอง

หนวยงานหลัก 1. กระทรวงมหาดไทย จะรับผิดชอบในเร่ืองการบังคับใชกฎหมาย ออกใบอนุญาต
ตาง ๆ ยกเวนใบอนุญาตคาสิโน ออกกฎเกณฑ และมาตรฐานในการควบคุม ทําการบังคับใช
กฎเกณฑตาง ๆ ใหเปนจริง ใหคําปรึกษาและใหขอมูลตอสาธารณะ 2. Gambling Commission 
เปนองคกรอิสระซึ่งทําหนาที่คลาย Gambling Commission ของสหราชอาณาจักร ทําหนาที่ใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตคาสิโน และออกกฎเกณฑในการขอใบอนุญาต ตลอดจนการควบคุม
การทําธุรกิจคาสิโน ออกขอบังคับทั่วไป และขอบังคับพิเศษเปนการเฉพาะเจาะจง พิจารณาคํารอง
อุทธรณของผูรองขอใบอนุญาตประกอบการของผูขอประกอบการ การพนันประเภท 3 และ 4 
รวมทั้งใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีตามสมควร 
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ประเด็นทางกฎหมายท่ีนาสนใจ 
 
Gambling Act 2003 เปนกฎหมายฉบับแรกของนิวซีแลนด ที่ควบคุมการเลนการพนันผาน

ส่ือโทรคมนาคม ซึ่งภายใตกฎหมายฉบับนี้ การเลนการพนันผานส่ือฯ ถือเปนเร่ืองที่ผิดกฎหมาย 
ยกเวนเพียงขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมายล็อตเตอรร่ี และ Racing act และการสนับสนุน
การคาในรูปแบบของล็อตเตอรร่ี ซึ่งแทจริงแลวกฎหมายนี้ประสงคที่จะควบคุมการโปรโมตการขาย
สินคาดวย  

 
เหตุที่กฎหมายหามการพนันผานส่ือฯ ก็ดวยตระหนักเชนกันกับประเทศอ่ืน ๆ ที่วา การพนัน

ผานส่ือฯ นั้นมีศักยภาพที่จะสรางอันตรายตอสังคมได เฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชน 
นอกจากนั้น การแขงขันชิงรางวัลหรือชิงโชค หากเปนการแขงขันผานส่ือฯ ก็ถือเปนเร่ืองผิด
กฎหมาย ทั้งนี้เพราะไมไดอยูในรูปแบบของล็อตเตอรร่ี ซึ่งเปนรูปแบบเดียวที่ไดรับอนุญาต แตหาก
การแขงขันดังกลาวมิไดกระทําผานส่ือ การแขงขันชิงโชค หรือชิงรางวัลยังถือเปนรูปแบบการ
โฆษณาสงเสริมการขายที่ชอบตามกฎหมาย 

 
ล็อตเตอรรี่  
 
ภายใตคํานิยามของกฎหมายนี้  
 
“ล็อตเตอรรี่ คือ  
 

ก) หมายถึง รายการ หรืออุปกรณ ที่เกีย่วเน่ืองกับผูมสีวนรวมหลาย ๆ ราย 
ซ่ึง 

1) บุคคลนั้นชําระ/วางมัดจําเพื่อที่จะเขามีสวนรวม ไมวาในทางตรง 
หรือทางออม ; และ 

2) เงินรางวัลที่จะถูกแจกจายเกิดจากการจับรางวัล ซ่ึงเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ผูมีสวนรวมไดเขามามีสวนรวมแลว; และ 

ข) รวมถึง ล็อตโต สลากกินรวบ และชิงโชคฟรี ๆ (sweepstakes)” 
 
สรุปโดยยอ ล็อตเตอรร่ี ก็คือ “รางวัล ...ซึ่งถูกจัดสรรคผานการจับฉลาก ภายหลังจากที่

ผูเขารวมทั้งหมดไดเขารวมแลว” ซึ่งหากการโฆษณาสงเสริมการขายมีสถานะตามที่กลาวนี้ ก็จะ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการกําหนดคํานิยามการพนันและการเสี่ยงโชค



38 
 

ถือวาเปนการเลนการพนันผานส่ือฯ แตหากไมมีองคประกอบอ่ืน ๆ ของเร่ืองโชค/โอกาส (chance) 
หรือฝมือ และโอกาส เขามามีสวนดวยแลว ก็ถือวากิจกรรมนั้นมิใชล็อตเตอรร่ี  

 
อยางไรก็ตาม กรณีของล็อตเตอรร่ีแบบขูด ไมถือวาเปนการพนันตองหาม ทั้งนี้เพราะการ

ขายล็อตเตอรร่ีแบบขูด ถือเปนการพนันที่ไดรับอนุญาตในประเภท 2 หรือ ประเภท 3 ตาม
กฎหมาย ซึ่งกระทําไดก็เพียงโดยกลุมประชาสังคม และเพื่อหาทุนเพื่อใชเปนประโยชนตอการกุศล 
หรือกิจการสาธารณะเทานั้น ไมใชเพื่อประโยชนทางการคา หนวยงานธุรกิจไมสามารถทํากิจการ
ออกล็อตเตอรร่ี แขงขันเพื่อชิงโชค ชิงรางวัล หรือการพนันรูปแบบอ่ืน ๆ เวนแตทําเพื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการคา ทั้งนี้ ธุรกิจจะตองไมไดรับประโยชนจากการโฆษณาสงเสริม
การคาดังกลาวในลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการไดรับประโยชนตามปกติการคา อันไดมา
จากการขายสินคา หรือบริการนั้น ๆ มีเพียงการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการคาที่ทําใน
รูปแบบของล็อตเตอรร่ี และทําในนิวซีแลนดเทานั้นที่สามารถกระทําผานส่ือฯ ได 

 
จุดที่นาสังเกตุคือ นิยามของ การโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการคา ภายใต

กฎหมาย Gambling Act 2003 มาตรา 4 ระบุวา “ผูเขารวม จะตองไมจายเงินไมวา โดยทางตรง 
หรือทางออมเพื่อจะเขารวม มากไปกวาที่จะตองจายเพื่อซ้ือสินคา หรือบริการในภายใตการ
สงเสริมการขายนั้น สูงกวาราคาขายปลีกตามปกติ” ซึ่งในกรณีนี้กระทรวงมหาดไทยของนิวซีแลนด
ไดตีความใหสามารถรวมเอาคาการติดตอส่ือสารผานไปรษณีย หรืออินเตอรเน็ตตามปกติ วาเปน
ราคาปกติทางการคาได หากมูลคานั้นเปนมูลคาเทากับคาบริการปกติของการส่ือสารชนิดนั้น ๆ 
ดังนั้น หากมีคาบริการอ่ืน ๆ นอกเหนือข้ึนมาจากคาใชจายตามปกติ กิจกรรมนั้น ๆ แมจะมาใน
รูปแบบของล็อตเตอรร่ี ก็ตองถือวาเปนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

 
คําถามที่นาสนใจตอมาคือ หากการโฆษณาสินคา ดวยการที่ผูเขารวมทุกคนตางไดรางวัล 

แตรางวัล หรือ ของแจก ของแถมนั้น มีจํานวนจํากัด เชนนี้ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม? 
จากคําถามนี้ อาจต้ังสมมุติฐานเบ้ืองตนไดวาทุกคนท่ีเขารวมรายการจะไดรางวัลโดยถวนหนา 
ทั้งนี้ จนกระทั่งรางวัลทั้งหลายหมดลงแลว ในกรณีเชนนี้ หากมีรูปแบบการใหรางวัลแบบเดียว
จนถึงจุดที่รางวัลที่มีใหหมดลง เชนนี้ก็นาจะถือวากิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมแจกของตาม
ธรรมดา ดวยเหตุที่ไมมีองคประกอบของการเส่ียงโชคเขามาเกี่ยวของดวย จึงไมทําใหเปนการพนัน 
แตหากมีเร่ืองของความเส่ียงที่จะทําใหมีประเภท หรือจํานวนเงินที่ตางกันของรางวัล ซึ่งเทากับ
กําหนดใหผูไดรับรางวัลตางกันออกไป เชนนั้น ก็ตองถือวาองคประกอบของเร่ืองโชคครบสมบูรณ 
ในการตัดสินผลลัพทแลว ดังนั้น กิจกรรมสงเสริมการขายนี้ก็ตองถือวาเปนการพนัน ซึ่งอยูภายใต
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ขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้ [Gambling Fact Sheet # 9, Sales Promotion 
Schemes, Internal Affairs Department, (dia.govt.nz)] 

 
เชนเดียวกันที่หากผูชนะมาจากการสุมเลือก แทนที่จะเปนหลักการของการ “มากอนไดกอน” 

ก็ถือวามีองคประกอบของการเส่ียงโชค และกิจกรรมการสงเสริมการขายนั้นก็ถือเปนการพนัน  
 
นอกจากนั้น การพนันที่ผูเขารวม ไมวาจะเปนการทายผลการแขงกีฬา หรือแทงพนันอ่ืน ๆ 

รวมทั้งการแทงพนันผานการใชหมายเลข 0800 หรือ 0900 ซึ่งหากการเขามีสวนรวมกับกิจกรรม
ดังกลาว เกี่ยวเนื่องกับการพนัน หรือตองใชเงินในการวางเดิมพัน เชนนั้น ก็ถือวาเปนการฝาฝนตอ
บทบัญญัติของกฎหมาย ในเร่ืองการพนันผานส่ือ หรือในกรณีที่ผูเขารวมการแขงขันเลือก หรือใน
การคัดเลือกผูชนะสําหรับเกมสในอนาคต หรือการแขงขันกีฬารายการใดรายการหนึ่ง กรณีจึงเปน
การที่องคประกอบในเร่ืองของการมีเร่ืองโอกาส และโชค เขามาเปนสวนประกอบ หากการเขามี
สวนรวมตองไมตองมีการเสียเงินเพื่อวางเดิมพัน เชนนั้น ก็ไมถือเปนการผิดกฎหมาย แตหากมีการ
วางเดิมพัน แมเพียงจากการที่ตองเสียคาใชจายที่สูงกวาคาใชจายที่ตองเสียจากคาการส่ือสาร
ธรรมดา เชนนั้น การแขงขันเชนนี้ก็ตองถือวาผิดกฎหมาย  

 
ตัวอยางเชน พอคาขายปลีกทําล็อตเตอรร่ีเพื่อเปนการสงเสริมการขาย ในการขายช็อคโกแล

ตแทง ซึ่งมีมูลคาแทงละ 1 เหรียญ โดยกรอกใบสมัคร แลวเขาจับรางวัล ผูชนะการชิงโชคจะไดรับ
รถยนตรคันใหมเปนรางวัล เชนนี้ถือเปนการกระทําที่ถูกกฎหมาย แตหาก ลูกคาซ้ือช็อคโกแลตแทง
ดังกลาว แลวตองกรอกใบสมัคร พรอมกับตองจายคายสมัครเพิ่มอีก 50 เซ็นต  เชนนี้ถือเปนเร่ือง
ผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพราะลูกคาถูกเรียกเก็บเงินมากกวาคาซ้ือช็อคโกแลตแทงตามปกติธรรมดา
เพื่อที่จะเขารวมรายการโฆษณา [Gambling Fact Sheet # 9, Sales Promotion Schemes, 
Internal Affairs Department, (dia.govt.nz)]  

 
อยางไรก็ตาม การทํากิจกรรมสงเสริมการขายดังกลาวขางตนนี้ ตองมีกําหนดระยะเวลาที่

แนนอน ซึ่งระยะเวลาในการทํากิจกรรมนี้ จะตองระบุเดนชัดในขณะขออนุญาตทํากิจกรรม 
นอกจากนั้น กฎหมายฉบับนี้ยังไดกําหนดดวยวาของรางวัลที่จะใหในกิจกรรมลักษณะนี้ ตองไมใช  

1. อุปกรณไวไฟ วัตถุระเบิด อาวุธ หรือปนลม 
2. เคร่ืองด่ืมแอลกฮอลทุกชนิด 
3. บุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบทกุชนิด 
4. ต๋ัว หรือบัตรสมนาคุณ เพื่อใชกับธุรกิจกามารมณ 
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5. บัตรสมนาคุณที่ใหเพื่อการทีเ่กี่ยวเนื่องกับอุปกรณดังกลาวมาขางตน 
 

 โปกเกอร ถือเปนเกมสการพนัน แตการจัดการเลนโปกเกอร หรือการจัดแขงขันโปกเกอร
แบบทัวรนาเมนต หรือแขงทุกเย็นกลับเปนเร่ืองที่ถูกกฎหมายในนิวซีแลนด แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ธรรมชาติของการแขงขันซึ่งมีกฎเกณฑกําหนดที่แนนอน ซึ่งจากกฎเกณฑทั่วไป การจัดทัวรนา
เมนต หรือแขงขันชวงเย็นนั้นสามารถจัดข้ึนไดหากจุดประสงคเบ้ืองหลัง คือ เพื่อการหาทุนใหกับ
ชุมชน การที่ผูจัดหาไดประโยชน หรือคอมมิชช่ันจากการแขงขัน ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่งจะสงผลใหการแขงขันทั้งทัวรนาเมนตนั้นผิดกฎหมายไปดวย  

 
การจัดการแขงขันโปกเกอรนอกคาสิโนจะตองอยูในบังคับของการจัดแบงประเภทการพนัน

ทั้ง 4 ประเภทตามที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่งจะตองมีรางวัลไมเกินที่กําหนดตามเกณฑในแต
ประเภท โดยเฉพาะต้ังแตประเภทที่ 3 และการจัดแบบเอกชน แตหากการแขงขันนั้นไมมีการ
จายเงินรางวัล หรือสวนแบง หรือ ไมมีการจายคาเดิมพัน หรือคาสมัคร เชนนั้น ก็ไมถือวาอยู
ภายใตกฎเกณฑของกฎหมายฉบับนี้ จึงไมอยูภายใตขอจํากัด หรือเงื่อนไขใด ๆ ของกฎหมาย 
Gambling Act 2003 
 

4.4 ออสเตรเลีย 
 
ออสเตรเลียมิไดนิยามกฎหมายการพนันข้ึนมาใหมทั้งหมด กฎหมายการพนันที่ออสเตรเลีย

ใชบังคับ นํามาจากการเอากฎหมายประเพณีของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) มาปรับใชเกือบ
ทั้งหมด ดังนั้น แมจะมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันใหม ๆ ข้ึนมาเพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางเทคโนโลยี แตโครงสรางทางกฎหมายสวนใหญ ก็ยังคง
เปนโครงสรางทางกฎหมายเดิม การรางกฎหมาย Constitution Law ใหม ๆ จึงมิไดมีการกําหนด
นิยามคําวาการพนันเอาไว  

 
การควบคุมเร่ืองการพนันในประเทศออสเตรเลียนั้น จะถูกแบงตามอํานาจของแตละรัฐ ใน

บางคร้ังจึงเปนเร่ืองยากที่จะใหการบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลกลางมีประสิทธิผลตอทั้งประเทศ 
เนื่องจากรัฐ และผูบริหารราชการสวนทองถิ่นออกกฎเกณฑ และมีแนวทางในการพิจารณาการ
บังคับใชกฎหมายของรัฐของตนเอง ที่สําคัญคือรัฐสวนใหญพึ่งพิงรายไดที่รัฐไดรับจากการพนันอยู
มาก ในป 2005 ตอ 2006 รายไดรวมทั้งหมดของออสเตรเลียที่เกิดจากรายไดที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
พนันเปนตัวเลขที่สูงถึง 17.6 พันลานเหรียญออสเตรเลีย  
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อยางไรก็ตาม มีประเด็นที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลกลางของออสเตรเลียใหความสําคัญ 

นั่นคือปญหาที่เกิดจากการพนันจากระยะไกล (Remote Gambling) จนในป 2001 รัฐบาลกลาง
ไดออกกฎหมาย Interactive Gambling Bill 2001 ทําใหการพนันที่ผานการสื่อสารสองทางซ่ึงให
การบริการกับลูกคาในประเทศออสเตรเลียเปนเร่ืองผิดกฎหมาย นอกจากนั้นยังหามการใหบริการ
จากผูประกอบการในออสเตรเลียใหบริการกับลูกคานอกประเทศ ในประเทศที่ถูกกําหนดเปนการ
เฉพาะเปนเร่ืองผิดกฎหมาย พรอม ๆ กับกฎเกณฑที่กําหนดใหการโฆษณาการเลนการพนันผาน
ส่ือเปนเร่ืองที่ผิดกฎหมายอีกดวย  

 
ถึงแมวาการควบคุมการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการพนันจะเปนเร่ืองเฉพาะของแตละรัฐ 

แตแทจริงแลว เนื้อหาและกฎเกณฑหลัก หรือกฎเกณฑทั่วไปในการบังคับใชกฎหมายของรัฐตาง ๆ 
ก็เปนในแนวทางเดียวกัน ตูเกมสตาง ๆ จะไดรับอนุญาตใหติดต้ังไดเฉพาะในผับ หรือคลับ โดยท่ี
จํานวนเคร่ืองจะถูกควบคุมโดยประเภทของใบอนุญาต การพนันผานส่ืออิเลคโทรนิค ออนไลนนถือ
เปนเร่ืองผิดกฎหมายในกฎหมายระดับรัฐ ทุก ๆ รัฐ นอกจากนั้นพนักงานที่ทํางานในคาสิโนในบาง
ตําแหนง จะตองไดรับใบอนุญาตกอนทํางาน ในบางรัฐยังควบคุมโดยเจาหนาที่ขอรัฐภายใต
คําแนะนํา และการถูกตรวจสอบขององคกรที่ปรึกษาอิสระ เพื่อดูผลประโยชน หรือผลกระทบจาก
การพนันที่มีตอชุมชน 

 
ตูเกมสถูกควบคุมโดย Gaming machine Act 2004 สถานบริการที่ประสงคจะต้ังตูเกมส

ตองไดรับใบอนุญาต สําหรับล็อตเตอรร่ี มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมล็อตเตอรร่ี เคโน (keno) และ 
raffle ซึ่งคณะกรรมการควบคุมจะทํารายงานประจําปเพื่อรายงานเร่ืองรายได และการ
ประกอบการที่เกิดจากตูเกมส รวมทั้งการใชจายเงินที่ไดจากการพนัน เพื่อเปนประโยชนกลับคืน
ใหกับสังคม ซึ่งเงินเพื่อสังคมเหลานี้ รวมถึงเงินที่ใหเพื่อการกุศลแกสาธารณะประโยชน แกปญหา
จากการติดการพนัน และเพื่อสรางส่ิงกอสรางตาง ๆ ใหกับชุมชน มูลคารวมของเงินบริจาคเหลานี้
ในชวงป 2007 - 2008 สูงถึง 14.6 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

 
กฎหมายควบคุมการพนันในภูมิภาคตาง ๆ ของออสเตรเลียมีอยูหลายฉบับ แตสวนใหญใน

หลาย ๆ รัฐ จะควบคุมโดยหนวยงานหนึ่งถึงสององคกร โดยที่หนึ่งในองคกรเหลานี้จะตองควบคุม
การตอบแทนผลประโยชนใหกับสังคม  
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ล็อตเตอรรี่ 
 

ภายใตบัญญัติของ Lotteries Act 1964 (แกไขลาสุดเม่ือ 22 มีนาคม 2010) ใหคํานิยามของ ล็อต
เตอรร่ีวา คือ  
 
“มาตรา 5 
 
(1) ภายใตกฎหมายฉบับนี้ หมายถึง รายการ แผน หรือการจัดการ ไมวาจริง หรือ

แสรง ซ่ึงจัดใหเปนรางวัล (ไมวาจะเปนตัวเงิน หรือ ทรัพยอ่ืน ๆ ผลประโยชน 

วัตถุ หรือสิ่งของ) ถูก หรือจะถูก หรือถูกนําเสนอ หรือเปนที่ถูกทําใหเขาใจวา

สามารถที่จะ จับ ถูกคัดเลือก ถูกทอย หรือโยน หรือจากการแขงขัน เพื่อใหไดมา

ไมวาดวยแนวทางใดแนวทางหน่ึงจากการจับสลาก โยนลูกเตา หรือจากการ

แขงขัน หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่ใชในการเสี่ยงโชค หรือโดยเชื่อมโยงกับเหตุการณใด

เหตุการณหน่ึง หรือความไมแนนอนอันขึ้นอยูกับเรื่องของโชค ไมวาโครงการ 

แผน หรือการจัดการนั้น ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนถูกจัด ถูกดําเนินการ หรือถูก

สราง หรือเพื่อการจัดใหเกิด หรือถูกดําเนินการภายใตกฎหมายน้ี หรือสถานท่ีใด

ก็ตาม 

(2)  โครงการ แผน หรือการจัดการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรทรัพยโดยความ

พยายามท่ีจะใหเปนไปอยางยุติธรรม ในการจัดสรร ระหวางเจาของทรพยดวยกัน 

และดวยความมุงหวัง เทาท่ีสามารถจะทําใหเปนจริงได ที่จะแบงสวนใหใน

ระหวางเจาของดวยกันอยางเทาเทียมกันนั้น ไมถือวาเปนล็อตเตอรรี่ตาม

กฎหมายนี้  

 
6 ล็อตเตอรรี่ ซ่ึงไดรับการยกเวน (Exempt Lotteries) 
 

(1) ภายใตกฎหมายฉบับน้ี ล็อตเตอรรี่ ซ่ึงไดรับการยกเวน คือ 

(ก) ล็อตเตอรรี่ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อประโยชนในการดําเนินการทางการคา หรือธุรกิจ 

และโดยที่รางวัลที่ไดรับประกอบไปดวยการลดหยอน หรือการใหสวนลด 

หรือการอนุญาติอ่ืน ๆ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการชําระเงิน หรือเปดชองทางในการ

ใหคืนเงินซ่ึงไดชําระไปแลว โดยที่เงินจํานวนดังกลาวนั้นเปนไปเพื่อชําระคา
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ซ้ือสินคา หรือการบริการซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจเพื่อการคา หรื อธุร

กิจ หรือ 

(ข) ล็อตเตอรรี่อันเกี่ยวเน่ืองกับ 

๑) มูลคารวมของรางวัลไมเกนิมูลคาที่คณะกรรมการไดอนุญาติไวแลวเปน

ลายลักษณอักษร 

๒) มาตรการท่ีใชดําเนินการเพ่ือท่ีจะสมัครเขารวม หลังจากชําระเงิน หรือ

ทรัพยใด ๆ ในการพิมพต๋ัว และรางวัลที่ไดจากการซ้ือ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมด 

ซ่ึงเปนกิจกรรมพิเศษนี้ทําเพื่อประโยชนแกงการกุศล หรือ 

(ค) ล็อตเตอรรี่สวนบุคคล 

คือล็อตเตอรรี่ที่จํากัดผูที่จะไดรับรางวัลถูกจํากัดอยูเฉพาะในกลุมสมาชิกของ
ตนเอง โดยไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที่ในการควบคุมการ
ออกสลากกินแบง หรือ ผูที่จะสามารถถูกรางวัล คือผูที่ทํางาน หรืออยูอาศัย
ในตึกเดียวกัน โดยผูจัดการคือผูที่ทํางาน หรืออยูอาศัยในตึกเดียวกันนั้น” 

 
ล็อตเตอรร่ีเพื่อการสงเสริมการคา (Trade Promotion Lottery) ภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมาย Lottery and Gaming regulation 2008 ล็อตเตอรร่ีเพื่อสงเสริมการคา หมายถึง ล็อต
เตอรร่ีซึ่งจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมการขายสินคา โดยที่ผูถูกรางวัล อาจทําไดจาก
การสุม การจับฉลาก หรือจากโชค ซึ่งรางวัลจากล็อตเตอรร่ีอาจรวมถึงการใหสินทรัพย ทั้ง
อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย หรือสิทธิในการที่จะเขาซื้อสินคาตาง ๆ ในกรณีนี้ การแขงขัน
เพื่อชิงโชค ซึ่งผูชนะจะตองผานการคัดเลือกจากการใชฝมือ หรือความชํานาญการตาง ๆ จะไมอยู
ในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ดวยเหตุนั้น การจัดการแขงขันดังกลาว ไมจําเปนจะตองขอ
ใบอนุญาตดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้ แตในกรณีการแขงขันที่
ผูเขารวมแขงขันตองผานการคัดเลือกจากการทดสอบเกี่ยวกับความสามารถ หรือความชํานาญ
การเล็กนอย (เชน ตอบคําถามงาย ๆ ฯลฯ) แตแลวผูชนะ จะไดรับการคัดเลือกจากการจับฉลาก 
เชนนี้ ตามกฎหมายถือวาเปนการทําล็อตเตอรร่ีสงเสริมทางการคา เนื่องจากผูชนะไดรับการ
คัดเลือกจากการจับฉลาก ตองขอใบอนุญาตในการดําเนินการ 

 
ล็อตเตอรร่ีทางการคาที่ตองขออนุญาตประกอบการแบงเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือ 

ประเภทที่มีขนาดใหญ คือมีวงเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันมากกวา 5,000 เหรียญออสเตรเลีย ซึ่ง
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มูลคาของรางวัลนี้ รวมทั้งที่เปนของรางวัลที่ไดรับแน ๆ และที่จะไดรับจากการจับฉลากแตไมรวม
กับมูลคาของการทําล็อตเตอรร่ีแบบที่ไดรับรางวัลแนนอนเขาไวดวย  

 
ประเภทที่สอง การสงเสริมการขายท่ีมีรางวัลสําเร็จเรียบรอยแลว ซึ่งการสงเสริมการขาย

ประเภทนี้ตองไดรับใบอนุญาตในการประกอบการ หากวาการสงเสริมการขายแบบมีรางวัล
กําหนดอยูแลว แตบวกเอารางวัลที่ยังไมมีผูมารับเขาไวดวย เชนนี้ยังคงถือเปนการสงเสริมการขาย
แบบมีรางวัลแนนอน แตหากการสงเสริมการขายแบบมีรางวัลแนนอน พรอมกับมีขอกําหนดและ
เงื่อนไขใหรวมเอาโอกาสข้ันที่สอง หรือมีการจับรางวัลใหญเขาไวดวย เชนนั้น ถือวาเปนล็อตเตอรร่ี
สงเสริมการคาประเภทที่มีขนาดใหญ  

 
การเขามีสวนรวมการสงเสริมการคาแบบมีรางวัลแนนอนอาจเกิดจาก การซื้อสินคาส่ิงใดสิ่ง

หนึ่ง หรือการซ้ือบริการซ่ึงมีเงื่อนไขในการสงเสริมการคา แตไมวาจะดวยเง่ือนไขใดก็ตาม การจะ
เขามีสวนรวมตองฟรี  

 
การสงเสริมการขายไมสามารถใชเพื่อสงเสริมสินคาตองหามได สินคาเหลานั้น คือ 

 บุหร่ี หรือยาเสน ตามที่บัญญัติไวใน Tobacco Products Regulations Act 1997  

 พลุ ดอกไมไฟ หรืออุปกรณอ่ืน ๆ อันมีลักษณะเดียวกัน 

 ส่ิงของซึ่งเปนอันตราย อาวุธปน หรือวัตถุระเบิดอ่ืน ๆ  

 ศัลยกรรมตกแตง ศัลยกรรมทางการแพทย หรือการแพทยอ่ืน ๆ อันมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน อันมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความงาม  

 สินคา หรือบริการอื่น ๆ อันเปนส่ิงตองหามในออสเตรเลียใต 
 

นอกจากนั้นการสงเสริมการขายไมอาจใชสินคา หรือบริการอันเปนส่ิงตองหามมาเปนของ
รางวัลได ในกรณีนี้สุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตาง ๆ ไมอาจใชเปนสินคาที่นํามาใชเพื่อจะไดเขา
รวมชิงรางวัลจากล็อตเตอรร่ี แตผูเขารวมเลนอาจซ้ือสุราเพื่อที่จะเขารวม หรืออาจถูกใชเปนของ
รางวัลได 

 
อยางไรก็ตาม องคประกอบสําคัญ  3 ประการของกฎหมายการพนัน นั่น คือ  

1. การลงเงิน หรือการวางเดิมพัน (consideration) 
2. โชค/ ดวง/ โอกาส (chance) 
3. รางวัล (prize) 
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ยังคงเปนองคประกอบหลักที่ใชในการพิจารณาวาเกมส หรือกิจกรรมนั้น ๆ เปนเกมส หรือกิจกรรม
ที่เปนการพนันหรือไม เชนเดียวกับที่ใชในสหราชอาณาจักรนั่นเอง 
 

4.5 ไอรแลนดเหนือ   
 
ไอรแลนดเหนือ เปนประเทศที่ใหความสําคัญกับความพยายามที่จะปรับปรุงแกไขกฎหมาย

พนันของตนซึ่งในปจจุบันยังคงเปนกฎหมายที่เกาแก ไมทันสมัย ขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ไม
สามารถใชกับสถานการณการพนันที่เปล่ียนแปลงไปมาก แนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายของ
ไอรแลนดเหนือ คือ การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศตาง ๆ ที่ไดผานการปรับปรุง
มาแลว เพื่อพิจารณาถึงขอดี ขอเสีย ประสิทธิภาพในการใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อที่จะนําเอาขอดีของ
กฎหมายจากในประเทศตาง ๆ มาบัญญัติไวในกฎหมายการพนันใหมของตนเอง เฉพาะอยางยิ่ง 
ในหลักการใหญ 3 ขอที่ประเทศที่ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใหความสําคัญ และเด่ิมเติม
อยูในหลักกฎหมายใหมของตน นั่นคือ ทําใหการพนันตองตัดขาดจากอาชญากรรม ปกปองและ
คุมครองกลุมที่เปราะบาง และตองเปนไปอยางสุจริตและยุติธรรม  

 
นอกจากประเด็นดังกลาวขางตน หลักการสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกประเทศที่พัฒนา

กฎหมายการพนันแลวใชเหมือน ๆ กัน คือ การจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมการพนัน ซึ่ง
คณะกรรมการนี้จะรวมอํานาจอยูที่ศูนยกลาง จะไมกระจายอํานาจลงไปใหสวนทองถิ่นกํากับดูแล
เหมือนแตเดิม ซึ่งจะเปนการซับซอน ยุงยาก และอาจทําใหกฎเกณฑขัดกัน สรางปญหาระยะยาว 
อยางไรก็ตามคณะกรรมการควบคุมดังกลาวนี้ มักจะเปนองคกรอิสระ บนพื้นฐานความรวมมือกับ
ตํารวจ  

 
ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ การควบคุมการพนันผานเครือขายการสื่อโทรคมนาคม

ทั้งหมด หรือการพนันออนไลนน ซึ่งทุกประเทศลวนพยายามที่จะหามหรือจํากัดขอบเขต อัน
เนื่องมาจากพิษภัยของมัน ซึ่งสามารถเขาถึงตัวบุคคลไดอยางงายดายไมวากลุมผูรับจะเปนกลุม
เปราะบางหรือไม ดังนั้น จึงเปนเร่ืองที่เกือบทุกประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง แตทั้งนี้ ก็อยู
บนพื้นฐานการยอมรับความจริงที่วาการพนันออนไลนนนั้นควบคุมไดยาก และสวนใหญ
ผูประกอบการ ก็มักจะดําเนินการอยูภายนอกประเทศดวยเหตุแหงผลประโยชนในเร่ืองภาษี และ
หนีการควบคุม การตอสูกับการพนันออนไลนนจึงดํารงอยูทามกลางขอเสนอแนะ และแนวทางท่ี
บางฝายเห็นวาการผอนปรนอาจจะชวยใหการควบคุมเปนไปไดงายข้ึน ทั้งนี้ ไอรแลนดเหนือเห็นวา
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การพนันออนไลนนอาจแบงไดเปนสองประเภท คือ พนันออนไลนนในเร่ืองที่เกิดข้ึนนอกสาย (เชน 
แทงพนันกีฬา) กับ พนันเกมสออนไลนนตาง ๆ ที่เกิดข้ึนบนสาย (เชน เกมสโปกเกอรออนไลนน 
หรือสล็อตแมชชีน) ซึ่งทั้งสองประเภทควรตองไดรับการควบคุมอยางใกลชิด  

 
การแขงขันชิงรางวัล  ในไอรแลนดเหนือ  ถือเปนเ ร่ืองตองหามการดําเนินการผาน

หนังสือพิมพ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการคา หรือธุรกิจอันเกี่ยวเนื่อง หากวาการแขงขันชิงรางวัลนั้นไม
อาจตัดสินช้ีขาดได บนปจจัยหลักที่เกิดจากการใชฝมือ หรือความสามารถของผูเขาแขงขัน 
ในขณะที่ประเทศสหราชอาณาจักร กิจกรรมเชนนั้นสามารถดําเนินการได ดังที่กลาวมาแลว
ขางตน ดังนั้น ไอรแลนดเหนือจึงใหความสําคัญในการพิจารณาแนวทางวาจะผอนผันกฎระเบียบ
ใหเสมอเหมือนกับสหราชอาณาจักร หรือจะเลือกแนวทางใด 

 
เงื่อนไขสําคัญที่ไอรแลนดเหนือตองพิจารณา คือเงื่อนไขของรางวัลข้ันสูงในแตละระดับเพื่อ

การกําหนดข้ันของการพนัน เพื่อใหการควบคุมในระดับตาง ๆ นั้นเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่ง
ไอรแลนดเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งในการแยกแยะประเภท และระดับของการพนันที่ควร
จะตองถูกควบคุม 

 
หลังจากที่ไอรแลนดเหนือไดทําการศึกษากฎหมายของประเทศตาง ๆ แลว เห็นไดวา

กฎเณฑที่ใชในการควบคุมการพนันของไอรแลนดเหนือนั้นเขมงวดกวากฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ 
ไมวาจะเปนสหราชอาณาจักร หรือประเทศในเครือจักรภพ และประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป แนว
พิจารณาของไอรแลนดเหนือจึงอยูที่วา เมื่อพิจารณาจากแนวโนมของโลกที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน
แลว ไอรแลนดเหนือควรจะผอนผันใหมีอิสรภาพในการเลนการพนันมากข้ึนหรือไม ทั้งนี้ เพราะใน
ความเปนจริงแลวกฎหมายของไอรแลนดเหนือ ก็รับเอาบทบัญญัติ หรือขอบังคับของสหราช
อาณาจักรมาปรับใชอยูแลว 

 
สาธารณรัฐไอรแลนด ขณะนี้ไดเรงพิจารณาเพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขกฎหมาย Gaming 

and Lotteries Act 1956 (ซึ่งคือเกมและล็อตเตอรร่ีที่ไมใช ล็อตโต) และ Betting Act 1931 ก็
กําลังอยูระหวางการพิจารณาอยูเชนกัน  

 
สหภาพยุโรป ประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศชื่นชอบในแนวคิดที่จะใหประเทศของตน

ควบคุมตลาดของตนเอง โดยผานการออกใบอนุญาต การควบคุมอยางเข็มแข็ง และการคุมครอง
ทางสังคม แตแนวทางการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันไดเปล่ียนแลงไปจากแนวโนมทางประวัติศาสตร
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ที่เคยผานมา ประเทศหลาย ๆ ประเทศในบรรดาสมาชิก 14 ประเทศกําลังตัดสินใจ หรือศึกษา
ทบทวนกฎหมายการพนันของตน และสหภาพยุโรปก็ไดจัดต้ังคณะทํางานข้ึน เพื่อศึกษาปญหา
ตาง ๆ ในตลาดการพนัน เพื่อที่จะหาทางออกรวมกันในที่สุด  

 
ประเด็นที่นาสนใจ  
 
กฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการคารสิโน รัฐมนตรีแจงวานอกจากจะมีประจักษพยานอยางเดนชัด

วาประชาชนสวนใหญตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลง (ใหมีคารสิโน) เขาจะไมแกไขกฎหมายนี้ 
 
โปกเกอร และเกมสอ่ืน ๆ ในผับส และคลับสนั้น ในปจจุบันถือเปนเกมสที่ไมสามารถเลน 

หรือทําเปนธุรกิจได แตหลังจากที่ผานการทบทวนกฎหมายของประเทศตนเอง และประเทศอื่น ๆ 
แลว มีแนวโนมที่ไอรแลนดเหนือจะผอนผันกฎเกณฑที่ใชบังคับในเร่ืองนี้ลง โดยอาจอนุญาตใหเลน
ในคลับส หรือสถานที่ ๆ ไดรับอนุญาตใหจัดใหเลนโปกเกอร บิงโก หรือเกมสที่เสมอภาค (ที่มมี
เจามือ) ทั้งนี้โดยจํากัดวงเงินและรางวัล 

 
เกมสออนไลนน ไอรแลนดเหนือเห็นวาผูประกอบการตาง ๆ คงไมเขามาประกอบการใน

ประเทศของตน เนื่องจากเหตุผลของการหลบเล่ียงภาษี จึงไมมีความจําเปนที่จะตองออก
กฎเกณฑควบคุม แตอยางไรก็ตามการมีกฎเกณฑในสวนทองถิ่นก็นาที่จะมีเผ่ือ ๆ ไว 

 
การแขงขันชิงรางวัล ไอรแลนดเหนือมีการควบคุมอยางเขมงวดในการประกอบกิจการ หรือ

โฆษณาการแขงขันชิงรางวัลซ่ึงมิใชการใชฝมือ หรือทักษะเปนเกณฑหลักในการตัดสินการแพชนะ 
แตหากเปนการแขงขันที่ใชทักษะ ฝมือ ความสามารถเปนเคร่ืองช้ีขาดผลการแพชนะแลว ไมถือวา
เปนการพนัน และไมอยูภายใตบทบัญญัติแหง กฎหมายการพนัน ป 2005 ซึ่งกฎเกณฑเหลานี้จะ
เขียนเพื่อแยกแยะระหวางการแขงขันชิงรางวัล และล็อตเตอรร่ีที่ผิดกฎหมายอยางเดนชัด  

 
อยางไรก็ตาม ความแพรหลายในเร่ืองการแขงขันชิงรางวัล ไดแพรหลายไปทั่วสหราช

อาณาจักรอันอาจเกิดจากการเปดโอกาสดวยการซื้อสินคา หรือบริการ ซึ่งในปจจุบันขอเสนอเรื่อง
โอกาสในการมีสวนรวม ไมไดมีผลตอประชาชนของไอรแลนดเหนือ ดังนั้น ภายหลังจาการทบทวน
การวิจัย มีแนวโนมที่ไอรแลนดเหนือ นาจะเปดโอกาสใหประชาชนของไอรแลนดเหนือ เขามีสวน
รวมกับกิจกรรมที่มิใชการพนันเหลานี้ [Future Regulation of Gambling in Northern Ireland, 
Consultant Document, Department for Social Development, February 2011] 
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5. กฎหมายพนันของไทย 
 
หากพิจารณากฎหมายการพนันของไทยเรา จะเห็นไดวากฎหมายหลักที่ใชในการควบคุม

การพนันในประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แมวากฎหมายฉบับนี้จะไดผาน
การปรับปรุงแกไขใหทันสมัยข้ึนบางแลว แตจนถึงปจจุบันองคประกอบ และเนื้อหา ตลอดจน
ขอกําหนดและเง่ือนไขของกฎหมายก็ยังไมไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก ขอกําหนดและ
เงื่อนไขตาง ๆ ยังคงลาสมัย ไมทันตอเหตุการณ และเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปมากโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งนํามาซึ่งส่ือและการพนันออนไลนน แตพระราชบัญญัติการพนันก็ยัง 
ไมมีมาตรการพิเศษใด ๆ ในการปองกันการพนันออนไลนนเปนการเฉพาะ ทั้งที่ส่ือ และการพนัน
ออนไลนน ถือเปนปญหาใหญเนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมคนทุก ๆ กลุม ทั้งที่เปนกลุมเด็กและ
เยาวชน อันเปนกลุมเปราะบางไดอยางไมมีขอบเขต และไมจํากัดชวงเวลา อันเปนปญหาที่ทั่วโลก
วิตกกังวลเปนอยางยิ่ง ดังนั้น เราจึงควรตองทบทวบพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อนําไปสูการแกไข
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   

 
จุดที่นาสนใจประการแรกของ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นั้น คือ พรบ.นี้ มิไดมีคํา

นิยาม หรือองคประกอบของกฎหมายท่ีเดนชัดวาการพนันนั้น คืออะไร อีกทั้งไมมีการกําหนดวา
ดวยองคประกอบของการพนันคืออะไร เพียงแตระบุชื่อ และประเภทของการพนันไวในบัญชีแนบ
ทายพระราชบัญญัติ นอกจากการไมมีการระบุองคประกอบของการพนันแลว พระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวยังไมมีการระบุถึงคํานิยามทางกฎหมายตาง ๆ ที่จะนําไปสูการตีความการกระทํา 
หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะมีการจัดข้ึน วาการกระทํานั้น ๆ จะสอไดวาเปนการพนัน หรือผิด
กฎหมายพนัน ดังนั้น จึงอาจสงผลทางลบ ดวยการทําใหผูที่คิดวาจะการดําเนินการดวยนวัตกรรม
ใหม ๆ ยากที่จะแยกแยะ หรือเขาใจจากตัวช้ีวัดวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายการพนันหรือไม 
ดังนั้น เมื่อขาดการวางองคประกอบ และคํานิยามในตัวกฎหมายหลักดังกลาวขางตน กฎหมายลูก
ฉบับตาง ๆ ของพระราชบัญญัติการพนัน ดังเชนพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
พ.ศ. 2517 จึงไมมีการกําหนดองคประกอบ หรือ คํานิยามใด ๆ ของสลากกินแบงรัฐบาลกําหนดไว
ทั้งส้ิน 

 
ประเด็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มิไดกําหนดถึง

มาตรการที่ใชในการกํากับการพนันทั้งหมดที่มีบัญญัติไวในบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติวา
กําหนดจากกฎเกณฑใด จึงทําใหไมอาจทราบไดวาการกําหนดประเภทตาง ๆ ของแตละบัญชีแนบ
ทายนั้นอยูบนพื้นฐานของความรายแรงในเร่ืองของการที่อาจจะทําใหผูเขามีสวนรวมติดการพนัน
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ไดงาย หรือพิจารณาจากวงเงินของการพนันแตละประเภทวามีวงเงินประมาณเทาใด หรือกําหนด
จากขอกําหนด เงื่อนไข หรือมาตรฐาน บนหลักการใด ดวยเหตุผลเชนนี้ จึงทําใหเปนการยากที่จะ
ควบคุม หรือกําหนดการจัดแบงการพนันตาง ๆ วาควรจะอยูประเภทใด ในตารางใด ความ
หวาดระแวง และขาดความเช่ือมั่นในการควบคุมจึงเปนปญหาหลักที่หนวยงานควบคุมถูกต้ัง
คําถามมาโดยตลอด 

 
นิยาม “การพนัน” 
 
ดวยเหตุที่ไมมีคํานิยามตามกฎหมาย ของคําวา”การพนัน” ดังนั้น ในการศึกษาเร่ืองการ

พนันโดยทั่วไป จึงมักศึกษาโดยเทียบเคียงจากเอกสารขางเคียง เชนจากความหมายตาม
พจนานุกรม 

 
“พนัน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การเลนเอาเงินหรือส่ิง

อ่ืนใดโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเหล่ียม ไหวพริบ และฝมือ รวมทั้งโชคดวย การเลน
เชนนั้นเรียกวา การพนัน  

 
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไมไดกําหนดนิยามความหมายของ

คําวา “พนัน” ไวโดยเฉพาะดังที่กลาวมาแลวขางตน จึงมีความพยายามของนักการศึกษากฎหมาย
พนัน ซึ่งกลาวไววาคําวา “พนัน” นั้น มีความหมายเชนเดียวกับความหมายทั่วไปและความหมาย
ตามพจนานุกรม กลาวคือ “พนัน” หรือการพนัน คือ การที่บุคคลสองคนข้ึนไปเขาเลนเพื่อแสวงหา
ประโยชน โดยอาศัยการเส่ียงโชคดวยความฉลาด ความชํานาญ เลหเหล่ียม ไหวพริบและฝมือ 
เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพยสิน เชน การเลนไพตางๆ บิดเลียด เปนตน การเลนเชนนั้นเรียกวา การ
พนัน http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/bet/01.html 

 
นิยามของคําวา “พนัน” ตามแนวทางคําพิพากษาศาลฎีกาไดวินิจฉัยการเลนที่เปนการพนัน

ไววา จะตองมีลักษณะที่ผูเลนเส่ียงตอการไดและเสีย  
 
ขณะที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 11) ไดใหความเห็นวา ลักษณะที่สําคัญของการ

พนัน คือ จะตองเปนการเลนที่เปนการเส่ียงโชคตอการไดหรือเสียประโยชน 
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“การพนันและขันตอ” ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไวในเอกเทศสัญญา ต้ังแต
มาตรา 853 ถึงมาตรา 855  
 
การพนันหรือขันตอ คือสัญญาซ่ึงคูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงกันวา เมื่อมีเหตุการณอยาง
ใดอยางหนึง่ซึง่ไมแนนอนเกดิข้ึนตรงตามเงื่อนไขของสัญญาแลว จะกอใหเกิดผลแพชนะกับ
คูสัญญานั้น คูสัญญาฝายที่แพจะชาํระหนี้อยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ตกลงไวใหกับคูสัญญา
อีกฝายหนึง่ซึง่เปนฝายที่ชนะ และมีผูอธิบายอยางกวางๆ วา การพนนัหรือขันตอนั้น คือ 
คําม่ันสัญญาที่แตละฝายจะใหเงนิหรือของอยางอ่ืนที่อาจคิดเปนราคาเงนิไดในเมื่อ
เหตุการณอันไมแนนอนอยางหนึ่งอยางใดไดส้ินสุดลงหรือไดกลายเปนส่ิงที่แนนอน  
ที่วาเหตุการณอันไมแนนอนนั้นไดส้ินสุดหรือไดกลายเปนส่ิงที่แนนอน เชน ในการเลนการ
พนนัแขงมา ซึง่ในช้ันตนยังไมรูวา มาตัวไหนจะชนะ เปนเหตุการณอันไมแนนอน แตเมื่อมา
วิ่งแลวมาตัวไหนชนะก็เรียกวาเหตุการณอันไมแนนอนไดส้ินสุดลงหรือกลายเปนส่ิงที่
แนนอนแลว  
 
ที่วาเหตุการณอันไมแนนอนนั้น ไมไดหมายความวาจะตองเปนเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในภาย
หนาอยางเดียวเทานัน้ เพราะอาจเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนหรือมีอยูแลวแตหากไมเปนที่
แนนอนในระหวางคูสัญญาก็ได เชน คูสัญญาอาจพนนัขันตอกนัในความสูงของสถานที ่
หรือพนนัขันตอในผลของการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่เสร็จส้ินแลว แตคูสัญญา
ยังไมทราบผล เปนตน 
 

6.      ขอเสนอ 
 

เมื่อเทียบผลการศึกษากฎหมายพนันของประเทศไทย กับกฎหมายการพนันในทุกประเทศ
ทั้งที่เปนประเทศที่ไดพัฒนากฎหมายการพนันแลว และที่กําลังจะปรับปรุงแกไขกฎหมายการพนัน
ใหม จะเห็นไดวาทุก ๆ ประเทศมีทิศทางในการจัดการกับปญหาการพนัน ดวยการแกไขกฎหมาย
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันในเกือบทุก ๆ ประเทศ ดังนั้น แนวทางที่ประเทศไทยควรใหความ
สนใจตอการปรับปรุงกฎหมายการพนัน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกันทั้งหมด ดวยหลักการ
ดั ง ต อ ไ ป น้ี  คื อ 
 
1.            กําหนดคํานิยามเร่ืองการพนันในกฎหมายการพนันใหเดนชัด โดยนิยามที่ควรจะ
นํามาใชนาจะเปนนิยามที่มีพื้นฐานมาจากองคประกอบของกฎหมายเฉกเชนเดียวกันกับที่ประเทศ
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ตาง ๆ สวนใหญใชกัน นั่นคือ องคประกอบของ การลงเงิน หรือการวางเดิมพัน (consideration) 
โชค/ ดวง/ โอกาส (chance) และรางวัล (prize) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดมาตรฐาน และความเปนสากล ทั้ง
ยังสามารถสรางความเขาใจในรายละเอียดองคประกอบของกฎหมายใหกับบุคคลทั่วไปไดอยาง
ชัดเจน เพื่อที่ประชาชนทั่วไปจะไดเขาใจกฎหมายไดโดยงาย และสามารถระวังตนไมใหกระทําการ
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งหากนิยาม และองคประกอบของกฎหมายเปนไปอยางชัดเจน รัฐก็
ไมจํา เปนที่ จะตองรางพรบ . เกี่ยวกับการชิงโชค  แถมพกข้ึนมาใหม  ใหซับซอนยุ งยาก 
 
2.            รัฐตองกําหนดแนวทางในการควบคุมเกมสพนันตาง ๆ ใหชัดเจนมากกวาการจัดแบง
ประเภทตามบัญชีแนบทายซ่ึงขาดหลักการเหตุผลที่ใชประกอบในการพิจารณา ซึ่งมาตรการที่รัฐ
จะใชกําหนด ตองกําหนดข้ึนจากการทําประชาพิจารณ   การควบคุมดังกลาวควรพิจารณาใน 2 
ดานคือ ก) กําหนดประเภทของการพนันที่หามเลนอยางเด็ดขาด และ ข) ประเภทที่อาจใหเลนได 
แตตองอยูภายใตการควบคุม ซึ่งในกรณีนี้อาจควบคุมโดยบรรทัดฐานทางเศรษฐกิจของ 2 ปจจัย 
คือ ก) เงินที่เขามาเกี่ยวของทั้งหมด และ ข) จํานวนเงินรางวัล ฯลฯ พรอมทั้งกําหนดวิธีการจัดสรร
ประโยชน ซึ่งตองใหความสําคัญกับการใหประโยชนตอสังคม ใหเปนไปในแนวทางการจัดสรรของ
สากล ซึ่งจากการศึกษาทําใหเห็นวามีมาตรที่จะใชวัดเพื่อที่จะวางขอกําหนดและกฎเกณฑตางๆ 
ในการควบคุมการพนันอยูมาก 

 
3.            รัฐตองบัญญัติกฎหมายเพื่อใหความสําคัญในการกําหนดขอกําหนดและเงื่อนไข
เพิ่มเติมจากแนวองคประกอบหลักของกฎหมาย อยางนอยตองเทากับหรือมากกวากฎเกณฑที่
ประเทศซ่ึงไดปรับปรุงกฎหมายการพนันแลวกําหนด นัน่คือ 
 
ก)      ปองกันไมใหการพนนัเกี่ยวเนื่องกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือใชในทางที่ผิด  หรือมีสวน
เกี่ยวของกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือใชในทางที่ผิด หรือใชเพื่อสนับสนนุการกระทําที่ผิด
กฎหมาย 
 
ข)      เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดใหมีการเลนพนันนัน้ เปนไปอยางยติุธรรมและเปดเผย และ 
 
ค)     ปกปองเด็ก เยาวชน และกลุมที่มีความเปราะบางจากการถูกการพนันทาํใหเสียหาย หรือถูก
เอารัดเอาเปรียบหรือติดการพนัน 
 
4.             รัฐควรออกขอกําหนดใหเกิดการควบคุมการพนนัผานส่ือโทรคมนาคมทกุชนิด รวมทัง้ 
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แตไมจํากัดเพยีงการพนันออนไลนนทัง้หมดอยางเรงดวน ทัง้นี ้เพื่อใหทนัตอสถานการณ และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยทีี่เปนไปอยางรวดเร็ว 
 
5.             รัฐตองกําหนดองคกรที่จะทาํหนาที่ในการควบคุมการพนัน ทัง้ที่เปนการหาม หรือการ
อนุญาต กับหนวยงานไมเกนิ 2 หนวยงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุลย โดยที่องคกร
หนึง่อาจทําการควบคุมโดยพิจารณาจากเอกสาร ในขณะที่อีกหนวยงานหนึง่ทาํหนาที่ใน
ภาคสนาม เพือ่การปราบปราม แตทัง้สองหนวยงานนี้จะตองพิจารณารวมในการแกไขปญหาใน
ทุก ๆ ป 
 
6.             รัฐไตองใหความสําคัญกับการจัดสรรผลประโยชนที่ไดจากการพนันทั้งหมดใหตกอยูกับ
สังคมโดยรวมอยางแทจริง ทั้งนี้ รัฐไมควรใหผลประโยชนที่จะตกกับกลุมธุรกิจ หรือกลุมการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการอันมีลักษณะที่เกี่ยวพันกับการพนัน เชน การ
สงเสริมการขายที่มีการใชการแถมพก หรือเส่ียงโชค ไดรับสวนแบงรายได ในสัดสวนที่เปน
ประโยชนจากการกระทําการของตนมากเกินไป อีกทั้งรัฐไมควรใหผลประโยชนที่ไดตกกับรัฐบาล 
หรือหนวยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ เพราะจะทําใหอาจเห็นไปไดวารัฐบาลตองพึ่งพิง และหวังที่จะ
ใชประโยชนจากเงินพนัน ซึ่งรัฐอาจหวังใหเกิดผลตอบแทนท่ีมากข้ึน แทนที่จะควบคุมใหลดนอยลง 
 
7.             องคกรที่จะเขาจัดสรรเงินรายไดที่ไดรับจากการพนัน ควรเปนองคกรอิสระที่แยก
ตางหากจากองคกรที่ทําหนาที่ควบคุม ทั้งนี้เพื่อเกิดการตรวจสอบถวงดุลย และไมมีผลประโยชนที่
เกี่ยวของกัน นอกจากนั้นตองทําใหเห็นวาเงินสวนนี้มิไดเปนประโยชนที่เกิด หรือที่ควรสนับสนุนให
มีการพนัน การช้ีชัดถึงที่มาของแหลงเงินทุน ดังเชน เงินที่ไดจากการขายสลากเพื่อใชเปนกองทุน
ใหเด็กเพื่อการศึกษา หรือเพื่อสงเคราะหโดยตรงแกครอบครัวตํารวจ ทหาร ลวนเปนถอยคําที่
ตองหามทั้ง ส้ิน  ทั้งนี้  เพราะลวนกอใหเกิดแรงกระตุนทางออมใหคนสนับสนุนการพนัน 
 
8.             รัฐควรใหคํานิยามในเร่ืองของการสงเสริมการขายแบบแถมพก และชิงโชคออกจากกัน
ใหเห็นอยางเดนชัด ในกรณีของการแถมพก กฎหมายตองระบุใหชัดเจนวาผูบริโภคตองไมเสียเงิน
สวนเกินเพิ่มเติมจากที่ตองเสียโดยปกติในการซ้ือสินคานั้น ๆ และผูบริโภคจะตองไดรับสินคา
เพิ่มเติมทุกคน (แมจะมีมูลคาจากรางวัลไมเทากันก็ตามที) อีกทั้งการดําเนินการทั้งหลาย ตองมี
เปาประสงคเพียงเพื่อการกลับไปซื้อสินคาหลักเทานั้น ไมใชประโยชนที่จะไดทําใหตองไปซื้อสินคา
หรือบริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ซึ่งไมใชประโยชนจากการสงเสริมการขายของสินคาหลัก หากกิจกรรม
สงเสริมการขายใดซึ่งเปนการกระทําโดยตองมีปจจัยของการเส่ียงโชคควบเขามาดวย ผลประโยชน
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ทั้งหมด (หรือผลประโยชนที่เหลือจากการหักคาใชจาย ซึ่งเปนไปอยางมีเหตุมีผล) จะตองคืนกลับ
ใหกับผูบริโภคที่เขาไปมีสวนรวมทั้งส้ิน นอกจากนั้น การทําการสงเสริมการขายตาง ๆ ยังตองมี
กํ าหนดระยะ เวลาที่ แน นอนในการควบคุมไม ให เ กิ ดการ จัดการที่ ย าวนาน เ กิน ไป 
 
9.         กฎหมายที่จะจัดทําข้ึนตองมีคํานิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลนเกมส หรือกิจกรรมตาง ๆ 
รวมทั้ง sms ทายผลกีฬา หรือเพื่อการชิงโชคตาง ๆ วาเปนกิจกรรมการพนัน ซึ่งตองอยูภายใตการ
ควบคุมการพนันอยางเครงครัด ดังเชน การตองขออนุญาตในการประกอบการ การควบคุมตนทุน
การดําเนินการซ่ึงจะสามารถหักเปนคาใชจาย หรือประโยชนของผูดําเนินการ การจัดสรรรายได
จากกิจกรรมนั้น ๆ คืนใหกับสังคม สัดสวนรายไดที่คืนใหกับสังคมอยูในอัตราสวนเทาใดของรายรับ
ทั้งหมด และการควบคุมมิใหบริษัทผูประกอบการไดรับรายไดที่สูงเกินไป เหลานี้ลวนเปนเร่ือง
เรงดวนที่ตองดําเนินการ 
 
10.       ในการอนุญาตใหประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือมีสวนของการพนัน หรือเส่ียง
โชคเขาไปเกี่ยวของ ผูประกอบกิจการจะตองมีหลักฐานการดําเนินการ บัญชีรายรับ รายจาย 
หลักฐานคาใชจายตาง ๆ หลักฐานการเสียภาษี และรายละเอียดการดําเนินการอ่ืน ๆ เปนลาย
ลักษณอักษร พรอมที่จะใหเจาหนาที่ขององคกรควบคุมสามารถตรวจสอบได เพื่อใหเกิดความ
โ ป ร ง ใ ส  แ ล ะ เ ป น ธ ร ร ม  ทั้ ง  ป ร ะ โ ย ช น ต า ง  ๆ  ต ก กั บ สั ง ค ม อ ย า ง เ ป น จ ริ ง 
 
11.       กิจกรรมใด ๆ ที่ตองมีการขอใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตจะตองมีกําหนด
ระยะเวลาที่แนชัด ไมเนิ่นนานเกินไป การจะตออายุตองผานการพิจารณาเงื่อนไขที่จะเปน
ประโยชนตอสังคม และผูที่เคยไดรับอนุญาตจะตองไมเคยฝาฝนกฎเกณฑที่คณะกรรมการเคย
กําหนดในขณะที่ตนดําเนินการในชวงที่ไดเคยไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ การลดหยอน ผอน
ผันใด ๆ ที่อาจมีข้ึนจะตองทําไปโดยมีเหตุผลที่สมควรรองรับ 
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