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บทวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัพระราชบญัญตักิารพนัน พ.ศ. 2478 

ไพศาล ล้ิมสถิตย ์** 

 

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายพนนัท่ีใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานเกือบ 80 ปีแลว้ 
แมว้า่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบบัน้ีคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 25051 และมีการออกกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวขอ้งกต็าม แต่กย็งัมิไดป้รับปรุงเน้ือหาในประเดน็สาํคญั ทาํใหพ้ระราชบญัญติัการพนนัเป็นกฎหมายท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดจากพนนัในปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะต่างไปจากเดิมมาก  ระบบการควบคุม
หรือกาํกบัดูแลผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการพนนัตามกฎหมายกมี็ความหละหลวม ไม่มีประสิทธิภาพ   
การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายกบักรณีการพนนัผดิกฎหมายกเ็ป็นปัญหาสาํคญัท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
อีกทั้งยงัมีปัญหาในการปรับใช ้การตีความบทบญัญติับางประการ   

รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบตามพ.ร.บ.การพนนั คือ กระทรวงมหาดไทย มิไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบดา้นลบของการพนนั โดยเฉพาะผลกระทบทางสงัคม 
พฤติกรรมการใชเ้งินของประชาชนท่ีเล่นพนนั อาทิเช่น การก่ออาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการลกั วิ่ง ชิง 
ปลน้ ดงัท่ีปรากฏในข่าวสารทัว่ไปท่ีมีสาเหตุจากการพนนั หรือปัญหาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของผูเ้ล่น
พนนั ปัญหาความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ด ปัญหาหน้ีสิน หน้ีนอกระบบ การใชอ้าํนาจ
ของกลุ่มผูมี้อิทธิพล การฟอกเงิน รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตของผูเ้ล่นบางรายท่ีหมกมุ่นอยูก่บัการเล่นพนนัจน
เขา้ข่ายเป็นโรคติดพนนั (pathological gambling)   

 ในบทความน้ี ผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 โดยตรงคือ 
เน้ือหาของบทบญัญติัต่าง ๆ  การบงัคบัใชก้ฎหมายในทางปฏิบติั รวมถึงปัญหาท่ีเก่ียวโยงกบับทบาทของ
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง     

 

 1. ภาครัฐไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการจัดการผลกระทบจากการพนัน  

 นบัตั้งแต่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขเม่ือปี เดือนมิถุนายน พ.ศ.2475 และมีการประกาศใชก้ฎหมายการพนนัฉบบัปัจจุบนัคือ 
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2478  อาจกล่าวไดว้า่รัฐบาลในอดีตจนถึง

                                                 
** นบ., นม. กรรมาธิการวสิามญัศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจดัการสลากในประเทศไทย วฒิุสภา 
(พ.ศ.2555-2556)        
1 พระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2505 
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ปัจจุบนัไม่มีนโยบายระดบัชาติเก่ียวกบัการพนนัท่ีชดัเจน  แมว้า่รัฐบาลในบางยคุสมยัจะสนบัสนุนใหมี้การ
ดาํเนินธุรกิจพนนัถูกกฎหมาย  ในขณะท่ีรัฐบาลบางชุดกไ็ม่ส่งเสริมหรือสนบัสนุนมีการพนนัถูกกฎหมาย
เพิ่มมากข้ึน   

 เช่น สมยัรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดอ้อกประกาศ
กระทรวงการคลงั จดัตั้ง สถาน “กาซิโน” (ตวัสะกดตามกฎหมายในขณะนั้น มาจากภาษาองักฤษ “casino”) 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ.24822 ท่ีก่ิงอาํเภอหวัหิน อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงอาศยัอาํนาจ
ในการเปิดสถานกาซิโน (casino) ตาม  “พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยเง่ือนไขการพะนนัตาม มาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญติัการพะนนั พ.ศ. 2478 (ฉบบัท่ี 2)” ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา3   
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัในขณะนั้น (นายปรีดี พนมยงค)์ 4   ไดก้าํหนดชนิดการพนนัท่ีใหเ้ล่นได้
รวม 5 ชนิดคือ  1.แปดเกา้และบาการา  2.จบัยีกี่  3.นํ้าเตา้  4.ไฮไลว ์5.ขลุกขลิก   สถานกาซิโนยงัคงเปิด
ดาํเนินการเร่ือยมาจนถึงรัฐบาลนายควง อภยัวงศ ์(1 สิงหาคม พ.ศ.2487 – 31 สิงหาคม 2488) เร่ิมส่ง
ผลกระทบทางสงัคมอยา่งมาก เกิดอาชญากรรม ทาํใหป้ระชาชนไม่เป็นอนัทาํงาน เอาแต่เล่นการพนนั จึงมี
การยกเลิกในภายหลงั อยา่งไรกดี็ ผูเ้ขียนยงัไม่มีขอ้มูลรายละเอียดชดัเจนในส่วนน้ี  จึงมีควรมีการศึกษาวจิยั
เป็นการเฉพาะต่อไป    

เหตุผลท่ีมีการเสนอจดัตั้งคาสิโนหรือสถานกาซิโนในขณะนั้น เน่ืองจากรัฐบาลขาดรายไดจ้ากการ
จดัเกบ็เงินรัชชูปการ5 จึงตอ้งหารายไดช้ดเชยภาษีทางออ้ม จึงมีขอ้เสนอของขนุสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปร
คุปต)์ และนายควง อภยัวงศ ์เร่ืองภาษีพะนนั และ casino ซ่ึงนายปรีดี พนมยงค ์มิไดค้ดัคา้น แต่เสนอให้
ปรึกษากระทรวงมหาดไทยก่อนดาํเนินการ 6 

                                                 
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หนา้ 274 ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2482 
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หนา้ 646 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2482  
4  สมศกัด์ิ เจียมธีรสกลุ, “เม่ือ ปรีดี พนมยงค ์ตั้ง 'สถานกาซิโน'” มติชนสุดสัปดาห์ 28,1439 (14-20 มี.ค.51) 25-26. 
5 เงินรัชชูปการคือ เงินส่วยท่ีเกบ็จากไพร่ส่วย โดยปรกติยามสงบชายไทยทุกคน ท่ีสังกดัมูลนาย หรือ ท่ีเรียกวา่ ไพร่หลวง 
ทาํหนา้ท่ีรับราชการ ช่วยกนัทาํนุบาํรุงและป้องกนัประเทศชาติ ในยามปรกติ ตอ้งมีหนา้ท่ีเขา้รับราชการ ในสมยั 
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ลดเหลือ 3 เดือน  ผูใ้ดไม่ตอ้งการเขา้เกณฑแ์รงงาน กห็าส่ิงของหรือเงินมาทดแทนการเกณฑแ์รงงาน
ได ้ซ่ึงผูท่ี้ใชเ้งินหรือส่ิงของมาแทนแรงงาน เรียกวา่ ไพร่ส่วย และเรียกเงินท่ีใชแ้ทนแรงงานเรียกวา่ “ส่วย” ในสมยัรัชกาลท่ี 
5 เรียกวา่ เงินค่าราชการ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เรียกวา่เงินรัชชูปการ โดยกาํหนดให ้ชายฉกรรจ ์ท่ีมีอาย ุ18 – 60 ปีและ
ขา้ราชการ ตอ้งเสียเงินรัชชูปการ 
“เศรษฐกิจสมยัรัชกาลท่ี 6” 
http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit4/chapter4/chapter4_6/Ram6_3_History.htm 
6 “เม่ือปรีดี พนมยงคต์ั้งสถานกาซิโนกบัคนลกัษณะศีลธรรมจดั” (16 มีนาคม 2551) at 
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=spiral&date=16-03-2008&group=25&gblog=18  
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เน้ือหาของพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 2 ขา้งตน้คือ การใหรั้ฐบาลมีอาํนาจพิจารณาอนุญาตจดัตั้ง 
“สถานคาสิโนของรัฐบาล” ได ้โดยใหถื้อเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ในฐานะผู ้
รักษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ียงัมีผลใชบ้งัคบัตาม
กฎหมาย7  กระทรวงมหาดไทยมิใช่ผูมี้อาํนาจรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี จึงไม่มีอาํนาจอนุญาต
ในเร่ืองการตั้งคาสิโน8 หากเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั จึงข้ึนอยูก่บันโยบายของ
รัฐบาลวา่ จะนาํเร่ืองน้ีข้ึนมาพิจารณาใหมี้บ่อนคาสิโนในไทยหรือไม่9   

ในอดีตเคยมีข่าวคราวเร่ืองการริเร่ิมจะจดัใหมี้คาสิโนในไทยในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร แต่ก็
ไดรั้บการคดัคา้นจากสงัคม  ภายหลงัจากนั้น รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช เขา้บริหารประเทศ รัฐบาลสมคัรก็
เสนอแนวคิดสร้างคาสิโนข้ึนมาอีกคร้ัง จนกลายเป็นท่ีถกเถียงกนัอยา่งมาก แต่กไ็ดข้อ้สรุปวา่การมีบ่อน
คาสิโนในประเทศไทยจะมีขอ้เสียมากกวา่ขอ้ดี เป็นแหล่งอบายมุขท่ีจะมอมเมาคนในประเทศ และอาจมี
ผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย   อยา่งไรกดี็ ส่ิงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักคื็อ รัฐบาลแต่ละชุดต่างกมิ็ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการป้องกนัหรือลดผลกระทบหรือปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัอยา่งจริงจงั  

 สถานการณ์ของการพนนัในประเทศไทยนั้นพบวา่ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมิได้
ทาํการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์หรือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการพนนัในประเทศไทยไวเ้ลย  ทั้ง ๆ ท่ีเป็น
หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง  จึงตอ้งอาศยัรายงานการศึกษาของนกัวิชาการล่าสุดคือ ผล
การศึกษาของ ดร.พินิจ ลาภธนานนท ์และคณะ10 จากการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึน
ไป จาํนวน 5,042 คน ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศรวม 16 จงัหวดั ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึง กมุภาพนัธ์ 
2554 ไดข้อ้สรุปสาํคญัคือ  

 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 เคยเล่นพนนัในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2553)  
 ประชากรมากกวา่ร้อยละ 63 เคยเล่นพนนัในขณะท่ีเป็นเดก็ เยาวชนหรือมีอายไุม่เกิน 24 ปี 

โดยพบผูเ้คยเล่นพนนัอายตุ ํ่าท่ีสุดคือ อายเุพียง 7 ปี  
                                                 
7 คู่มือการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2549), หนา้ 
287. 
8 “การตั้งสถานกาสิโน” ในหนงัสือ คู่มือการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัการ
สอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย), หนา้ 287. 
9 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวจิยัโครงการ “การพนนัออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ : ปัญหาในการ
ปรับใช ้พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478” สนบัสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.), หนา้ 24-25. 
10 พินิจ ลาภธนานนท ์และคณะ, รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ “, โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนนั
ในประเทศไทย (สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรกฎาคม 2554) สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หนา้ 21-22, 27, 48-49. 
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 ประเภทของการพนนัท่ีประชากรส่วนใหญ่นิยมเล่นมากท่ีสุดคือ หวยใตดิ้น (จาํนวน 
19,923,643 คน) รองลงมาคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล (จาํนวน 19,211,727คน), ลาํดบัท่ี 3 คือ 
การเล่นพนนัในบ่อนพนนัผดิกฎหมาย (จาํนวน 3,125,705 คน) ลาํดบัท่ี 4 คือ การพนนัทาย
ผลฟุตบอล (จาํนวน1,067,418 คน) ลาํดบัท่ี 5 คือ การพนนักีฬาพื้นบา้น11 (จาํนวน 883,592 
คน) (กรุณาดู ตารางท่ี 1) 

 เม่ือพิจารณาจากประมาณการปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในการเล่นพนนัประเภทต่าง ๆ พบวา่ 
หวยใตดิ้นมีมูลค่าเงินราว 1 แสนลา้นบาทต่อปี รองลงมาคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล (76,770 
ลา้นบาท) (กรุณาดู ตารางท่ี 2), การพนนัในบ่อน และการพนนักีฬาพื้นบา้นตามลาํดบั12  

 

 ตารางที ่1 ประมาณการจํานวนประชากรนักพนันจําแนกตามประเภทการพนันทีเ่ล่นและพืน้ทีศึ่กษา1 

 

 

 

 

 

                                                 
11 การพนนักีฬาพ้ืนบา้นท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลในรายงานศึกษาของดร.พินิจ ลาภธนานนท ์ไดแ้ก่ ววัลาน ชนไก่ แข่งเรือ กดัปลา 
ฯลฯ  
12 ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, “การพนนัในสังคมไทย” (ทนัเกม, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1, 2555), หนา้ 7. 



เอกสารประกอบการประชุมชิงปฏิบัติการเร่ือง “ทิศทางการขบัเคล่ือนเร่ืองพนันในภาคเหนือ” วนัท่ี 30 เมษายน 2556 
จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 

5

ตารางที ่2 ประมาณการจํานวนเงินทีเ่ล่นสลากกนิแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินในแต่ละงวดและจํานวนเงิน
รวมทั้งปี จําแนกตามภาคและพืน้ทีศึ่กษา 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบดา้นลบหรือปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัในสงัคมไทยนั้น  ในปัจจุบนัยงัไม่มี
การจดัทาํรายงานการศึกษาวจิยัอยา่งเป็นระบบ แต่เรากม็กัจะพบเจอข่าวสารและเหตุการณ์ท่ีพบเจออยูเ่สมอ
คือ ปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัโดยเฉพาะการลกั วิ่ง ชิง ปลน้ ปัญหาหน้ีสิน หน้ีนอกระบบ 
ปัญหาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชาชนท่ีเป็นนกัพนนั ปัญหาความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
ปัญหาเดก็ เยาวชนเล่นพนนัผดิกฎหมาย  ปัญหาเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่รัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
รวมถึงหน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบโดยตรง มิไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี จึงไม่มีการกาํหนด
นโยบายหรือยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการจดัการผลกระทบดา้นลบจากการพนนั ในทางกลบักนัรัฐบาลบางยคุ
สมยักลบัส่งเสริมใหป้ระชาชนเล่นพนนัเพิม่มากข้ึน โดยมิไดมี้การศึกษาผลกระทบดา้นต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น 
ไม่มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน เช่น “โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั 
เพื่อนาํรายไดคื้นสู่สงัคม”หรือโครงการหวยบนดินท่ีจดัทาํในช่วงรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร
ช่วงปี พ.ศ.2546-2549 และโครงการจาํหน่ายสลากดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั(โครงการหวยตู ้/หวยออนไลน์)   
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   2. บทบาทหน้าทีข่องของหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกจิพนันและปัญหาการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 

พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  มาตรา 1713 บญัญติัใหก้ระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เป็น
หน่วยงานหลกัผูรั้บผดิชอบตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี   ในพระราชบญัญติัน้ีไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามกฎหมายท่ีจะทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือแนวทางการควบคุม กาํกบัดูแลกิจการพนนัท่ีสามารถขอรับ
ใบอนุญาตจดัใหมี้การเล่นการพนนัไดต้ามกฎหมาย  ทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีคือ 
การพิจารณาอนุมติัออกใบอนุญาตเท่านั้น   ส่วนการบงัคบัใชก้ฎหมายแก่ผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายพนนัก็
เป็นอาํนาจ หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นหลกั  ทาํใหก้ารทาํงานมีลกัษณะแยกส่วน ต่างคนต่างทาํ ทาํให้
ปัญหาการพนนัเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังของสงัคมไทย 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษากฎหมายพนนัในต่างประเทศท่ีศึกษาคือ กฎหมายพนนัประเทศ
แอฟริกาใตแ้ละประเทศมาเลเซีย รวมถึงกฎหมายพนนัในหลายประเทศพบวา่  หน่วยงานท่ีควบคุมหรือ
กาํกบัดูแลกิจการพนนัหรือธุรกิจพนนั (regulator) มกัจะจดัตั้งในรูปของคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทน
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นธุรกิจพนนั เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ดา้นสงัคม โดยมี
อาํนาจหนา้ท่ีหลกัในการกาํหนดนโยบาย ทิศทางเก่ียวกบัการกาํกบัหรือควบคุมกิจการพนนัในประเทศ มิได้
ปล่อยใหเ้ป็นการใชดุ้ลพินิจของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยลาํพงัเท่านั้น  อีกทั้งหน่วยงานกาํกบั
ดูแลเหล่าน้ีมกัจะคาํนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมจากการอนุญาตใหมี้การพนนัถูกกฎหมายใน
พื้นท่ีต่าง ๆ ดว้ย  เช่น การจดัใหมี้ศูนยใ์หค้าํปรึกษาผูมี้ปัญหาเก่ียวกบัการพนนั ทั้งผูเ้ล่นหรือนกัพนนัและคน
รอบขา้งท่ีไดรั้บผลกระทบ, สถานบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลท่ีบาํบดัรักษาผูมี้ปัญหาติดพนนั  

ตวัอยา่งปัญหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 

   โครงสร้างในการทาํงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการพนนัใน
ไทยตาม พ.ร.บ.การพนนันั้น พบวา่หน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายคือ ตาํรวจ ยงัมิไดท้าํงาน
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาระงานของตาํรวจท่ีมีมากอยูแ่ลว้
หรือเหตุผลใดกต็าม เช่น ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจบางราย ปัญหาผูมี้อิทธิพล มาเฟีย  
ดงันั้น ปัญหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานจึงเป็นเร่ืองท่ีถูกละเลย ทั้ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั
อยา่งมาก 

                                                 
13  “มาตรา 17 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี และให้
มีอาํนาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจา้พนกังานดาํเนินการตามพระราชบญัญติั กาํหนดเงินค่าธรรมเนียม กาํหนดเง่ือนไขในการ
เล่นพนนั และวางระเบียบเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 



เอกสารประกอบการประชุมชิงปฏิบัติการเร่ือง “ทิศทางการขบัเคล่ือนเร่ืองพนันในภาคเหนือ” วนัท่ี 30 เมษายน 2556 
จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 

7

 ดงัตวัอยา่งกรณีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ไดรั้บแจง้จากประชาชนวา่ มีการพนนัออนไลน์ในร้านมินิแลนด ์ภายในหา้งเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก 
เม่ือเยน็วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554  ทาง ป.ป.ท.จึงไดป้ระสานงานไปยงัตาํรวจสนัติบาล แต่ตาํรวจสนัติบาลได้
แจง้วา่ ไม่สามารถเขา้จบักมุไดโ้ดยใหเ้หตุผลวา่ การจบักมุตามกฎหมายการพนนัไม่ใช่หนา้ท่ีของ
ตาํรวจสนัติบาล  ต่อมา ป.ป.ท.ไดแ้จง้ไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม (นายพีรพนัธ์ุ สาลีรัฐวิภาค) 
ในเร่ืองน้ี จึงมีการประสานงานขอกาํลงัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสายตรวจและปฏิบติัการพิเศษ 191 เดินทางไปจบักมุ
ท่ีร้านมินิแลนด ์โดยไปพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ท.ท่ีไดแ้จง้ใหข้อ้มูลใหท้ราบ แต่การเขา้จบักมุล่าชา้จากเวลา
ท่ีไดรั้บแจง้เป็นเวลานานกวา่ 1-2 ชัว่โมง ทาํใหไ้ม่พบผูเ้ล่นในร้าน มีเพียงพนกังานเฝ้าร้าน  เหตุการณ์น้ีทาํ
ใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกบัหน่วยงาน ป.ป.ท.ท่ีไดรั้บแจง้เบาะแสจากประชาชน โดย
ตาํรวจปฏิเสธวา่ไม่พบความผดิตามกฎหมายใด ๆ14    

สาํหรับสาเหตุท่ี ป.ป.ท.มิไดแ้จง้ตาํรวจทอ้งท่ี เน่ืองจากนายอาํพล วงศศิ์ริ เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าววา่ 
การตรวจของ ป.ป.ท.คร้ังน้ี ไม่ไดแ้จง้แผนใหต้าํรวจทอ้งท่ีรับทราบก่อน เพราะท่ีผา่นมาเคยแจง้ใหต้าํรวจ
ทอ้งท่ีมาตรวจสอบแลว้หลายคร้ัง แต่เม่ือแจง้เบาะแสไปทาํใหไ้ม่สามารถจบักมุผูก้ระทาํผดิได ้จึงได้
ประสานงานกบัตาํรวจหน่วยอ่ืนแทน (ตาํรวจสนัติบาล ตาํรวจ 191) เพราะเกรงวา่ข่าวจะร่ัวไปถึงผูก้ระทาํ
ความผดิ15  เคยมีแจง้ข่าวใหต้าํรวจทอ้งท่ีทราบแลว้ แต่ทาํใหข่้าวร่ัวไปยงัผูก้ระทาํผดิกฎหมาย  

 พล.ต.อ.ประทิน  สนัติประภพ  อดีตอธิดีกรมตาํรวจ กล่าวถึงกรณีการจบักมุร้านมินิแลนดว์า่ 
วา่ ป.ป.ท.มีอาํนาจตามกฎหมายในการเขา้ไปตรวจสอบ และเม่ือประสานไปยงัตาํรวจสนัติบาลแลว้ หาก
สนัติบาลคิดวา่ตวัเองไม่มีหนา้ท่ีเขา้จบักมุกค็วรท่ีจะประสานไปยงัหน่วยงานอ่ืนใหเ้ขา้มาช่วยจบักมุ และไม่
มีทางเป็นไปไดเ้ลยท่ีตาํรวจทอ้งท่ีจะไม่รู้   พล.ต.อ.ประทิน กล่าววา่ “ทางตาํรวจจะมาโทษวา่เจา้หนา้ท่ี 
ป.ป.ท.เขา้ไปจบัมิชอบนั้นมนัไม่ได ้ หลกัฐานจากคลิปวดิีโอกมี็อยู ่ ผูส่ื้อข่าวหลายสาํนกักข้ึ็นไปสืบข่าว
น้ี  ถา้ไม่เช่ือภาพท่ีส่ือเสนอออกมา จะใหเ้ช่ือใคร  อีกทั้งเลขา ป.ป.ท.ยงัออกมาปฎิบติัหนา้ท่ีเอง ถา้ตาํรวจจะ
มาอา้งวา่ จบัไม่ไดไ้ม่มีผูเ้ล่น ไม่มีเงิน ไม่มีบตัร  แต่พยานรู้เห็นทุกคนท่ีเคยไปเล่นและทุกคนท่ีแจง้เบาะแส
มา สามารถไปเป็นพยานได”้  อดีตอธิบดีกรมตาํรวจยงักล่าวอีกวา่ อยากใหต้าํรวจท่ีมีอาํนาจตั้งกรรมการ
สอบสวน สาํรองราชการไปเลย ไม่ใช่แค่เซ็นตค์าํสัง่ใหม้าช่วยราชการราชการเพียงแค่ 30 แลว้กลบัมาทาํงาน
ใหม่  อยากใหต้าํรวจเดด็ขาด ไม่ใช่เห็นแก่พวกพอ้งตวัเอง เพราะผดิเห็นชดัเจน  ในส่วนท่ีผูก้าํกบั สน.หว้ย
ขวางบอกวา่เอากาํลงัไปอารักขานายกรัฐมนตรี ฟังไม่ข้ึนเลย เพราะกาํลงัทั้งโรงพกั จะไม่เหลือไวท้าํอยา่งอ่ืน

                                                 
14 “โฆษกนครบาล! ตดัพอ้ ป.ป.ท.บุกจบับ่อนโดยไม่แจง้ทอ้งท่ี” (5 พฤษภาคม 2554) เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน์ at 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310 
15 “ป.ป.ท.โชวค์ลิปวดีิโอมดั “มินิแลนด”์ ผดิจริง-จ่อฟ้องนายกฯ!” (6 พฤษภาคม 2554)  
 เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน์ at www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055671 
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เลยหรือไร ผูบ้งัคบับญัชากไ็ม่ควรปกป้องลูกนอ้งเพ่ือผลประโยชน์เลก็นอ้ย  ควรท่ีจะเซ็นตค์าํสัง่ยา้ยผูก้าํกบั
สน.หว้ยขวางทนัที16 

 

3. การจัดแบ่งประเภทหรือชนิดของการพนันล้าสมัยและขาดความชัดเจน 

การจดัแบ่งประเภทหรือชนิดของการพนนัตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 ลา้สมยัและขาดความ
ชดัเจนหลายประการ กล่าวคือมิไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงใด ๆ เลยตั้งแต่กฎหมายน้ีเร่ิมใชบ้งัคบัในปี พ.ศ.2478 
จนถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังล่าสุดในปี พ.ศ.2505 ตาม พ.ร.บ.การพนนั (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2505   

ประการแรก  การกาํหนดบญัชีการเล่นพนนัแนบทา้ยพระราชบญัญติัมีความไม่เหมาะสมในหลาย
กรณี ตวัอยา่งการเล่นพนนัท่ีในบญัชี ก.ท่ีไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งบญัญติัไวแ้ลว้  เช่น หวย ก.ข. โปป่ัน โปกาํ 
ถัว่ จบัยีกี่ ไฮโลว ์นํ้าเตา้ทุก ๆ อยา่ง ฯลฯ   สาํหรับการพนนัผดิกฎหมาย 

ประการท่ี 2   การจดัทาํเป็นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั 2 บญัชีคือ บญัชี ก. และบญัชี ข.นั้น ไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการบญัญติักฎหมายการพนนัของหลายประเทศ แมแ้ต่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีส่งเสริม
ใหมี้ธุรกิจพนนั กมิ็ไดบ้ญัญติักฎหมายในลกัษณะน้ี   อยา่งไรกดี็ การเสนอใหเ้พิ่มเติมการพนนัชนิดใหม่ ดๆ 
ในบญัชีท่ีสามารถอนุญาตไดคื้อ บญัชี ข. อาจเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เพราะอาจสร้างผลกระทบทางสงัคมและ
ประชาชนในวงกวา้ง    

ประการท่ี 3  แนวทางการกาํหนดบญัชี ก.และบญัชี ข.ตามกฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนั มีปรัชญา
หรือแนวคิดท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2473 กล่าวคือ กฎหมายการพนนั 2473 
จะบญัญติัใหก้ารพนนัในบญัชี ก.เป็นการพนนัท่ีหา้มอนุญาตใหเ้ล่นอยา่งเดด็ขาด ไม่มีขอ้ยกเวน้ใด ๆ หากจะ
มีการอนุญาตแลว้ จะตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัเท่านั้น  ในขณะท่ี พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 กาํหนดให้
บญัชี ก.เป็นบญัชีท่ีสามารถอนุญาตใหมี้การเล่นได ้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอนุญาตใหมี้การเล่น
ชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นกรณี ๆ ไปตามมาตรา 4 วรรคแรก  ดงันั้น บญัชี ก.จึงมิใช่การหา้มเล่นโดยเดด็ขาดดงัท่ี
นกัวิชาการบางท่านเขา้ใจผดิมาโดยตลอด 

 ฉะนั้น กรณีท่ีมีนกัวิชาการดา้นกฎหมายเสนอใหอ้อกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมรูปแบบการพนนัประเภท
ใหม่เพิ่มข้ึน เช่น การพนนัทายผลการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ในบญัชี ก.หรือบญัชี ข.นั้น17   ผูเ้ขียนเห็นวา่ ไม่

                                                 
16 “ยาํตร.เละป.ป.ท.บุกตรวจพนนัออนไลน์” (เวบ็ไซต ์คมชดัลึก) at 
http://www.komchadluek.net/detail/20110506/96849/%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A3.%E0%
B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B.%E0%B8%9B.%E0%B8%97.%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B
8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9
9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html 
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น่าจะเหมาะสม เพราะควรเป็นอาํนาจของฝ่ายนิติบญัญติัมากกวา่ใหเ้ป็นอาํนาจของกระทรวงมหาดไทยหรือ
รัฐบาลท่ีเป็นฝ่ายบริหาร  อีกทั้งจะตอ้งมีกระบวนการรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนอยา่งกวา้งขวาง 
โดยเฉพาะกลุ่มองคก์รภาคประชาชนท่ีทาํงานดา้นสงัคม 
 

 4. การบัญญตัินิยามศัพท์ “การพนัน” และถ้อยคาํทีเ่กีย่วข้อง 

สาํหรับประเดน็นิยามศพัทค์าํวา่ “การพนนั” หรือถอ้ยคาํท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมิไดบ้ญัญติัไวใ้น พ.ร.บ.การ
พนนั พ.ศ. 2478 นั้น  ผูเ้ขียนเห็นวา่ การนิยามศพัทเ์ป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นหากจะมีการแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนั  โดยเฉพาะนิยามท่ีมีความสาํคญัตามกฎหมาย ซ่ึงจะช่วยใหก้ารปรับใชแ้ละการ
ตีความกฎหมายชดัเจนมากข้ึน    

อยา่งไรกดี็  การนิยามศพัทก์ย็งัมีความสาํคญัรองลงมาจากการกาํหนดชนิดหรือประเภทของการ
พนนั เพราะเม่ือมีกฎหมายมีบทบญัญติัท่ีอุดช่องวา่งกฎหมายไวแ้ลว้ หรือมีความชดัเจนในเร่ืองประเภทของ
การเล่นพนนัท่ีสามารถอนุญาตได ้ กจ็ะทาํใหปั้ญหาการใชห้รือการตีความกฎหมายมีไม่มากนกั เช่น แมว้า่
จะมิไดก้าํหนดเร่ืองการพนนัทายผลฟุตบอล หรือการพนนัออนไลน์ แต่กถื็อวา่เป็นการพนนัดงักล่าวผดิ
กฎหมาย พนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถออกใบอนุญาตไดต้าม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ทวิ ซ่ึง
ศาลฎีกาไดมี้แนวคาํวนิิจฉยัในเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้18  

 

5. การพจิารณาอนุมัติใบอนุญาตให้มีการเล่นพนันถูกกฎหมาย ใช้ดุลพนิิจของเจ้าหน้าทีเ่ป็นสําคญั 

 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  กาํหนดใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบในการพจิารณาอนุญาตใหบุ้คคลยืน่คาํขออนุญาตจดัใหมี้การเล่นพนนัตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  เช่น หากเป็นการออกใบอนุญาต
จดัใหมี้การเล่นการพนนัและการแถมพกหรือใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคในกรุงเทพมหานคร ผูอ้นุมติัให้
ออกใบอนุญาตส่วนใหญ่คือ อธิบดีกรมการปกครอง  แต่หากเป็นการออกใบอนุญาตจดัใหมี้การเล่นการ
พนนัในจงัหวดัอ่ืนผูอ้นุมติัใหอ้อกใบอนุญาตส่วนใหญ่คือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั จากการศึกษากฎกระทรวงท่ี
เก่ียวขอ้งพบวา่ หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่มีรายละเอียดชดัเจน บุคคลใด ๆ ก็

                                                                                                                                                        
17 นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ “จบัประเดน็กฎหมายการพนนั ... 83 ปี ยงัไม่มีนิยาม ?” ใน แมน้วาด กญุชร ณ อยธุยา 
(บรรณาธิการ) รายงานประจาํปี 2555 ศนูยศึ์กษาปัญหาการพนนั (ศนูยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2556), หนา้ 45-46. 
18 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวจิยัโครงการ “การพนนัออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ : ปัญหาในการ
ปรับใช ้พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478”, อา้งแลว้, หนา้ 34-36. 
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สามารถยืน่ขอใบอนุญาตจดัใหมี้การเล่นพนนักไ็ด ้ซ่ึงแตกต่างจากการอนุมติัใบอนุญาตในประเทศทาง
ตะวนัตกท่ีจะมีความเขม้งวดในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก  

 

 6. ปัญหามาตรการป้องกนัผลกระทบทางสังคมจากการพนัน 

 ดงัท่ีกล่าวในตอนตน้แลว้วา่ พ.ร.บ.การพนนั 2478 เป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัมานาน แต่กมิ็ได้
ปรับปรุงในสาระสาํคญัแต่อยา่งใด  จากการศึกษาเน้ือหาของบทบญัญติัมาตราต่าง ๆ พบวา่ ขาดบทบญัญติัท่ี
คุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการเล่นพนนั   

อาทิเช่น แมว้า่ใน มาตรา 7 (3) จะบญัญติัใหผู้เ้ล่นพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย จะตอ้งบรรลุ
นิติภาวะแลว้หรือมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  ไม่วา่จะเป็นกรณีการพนนัถูกกฎหมายหรือการพนนัผดิ
กฎหมายกต็าม  โดย พ.ร.บ.การพนนัไดย้กเวน้การเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 1619 คือ เดก็และเยาวชน
สามารถซ้ือหรือเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอ็ตเตอร่ีไดต้ามพระราชบญัญติัสาํนกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 กล่าวคือ เดก็เยาวชนหรือผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีกส็ามารถซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
สลากการกศุลได ้โดยผูจ้าํหน่ายสลากใหแ้ก่เดก็ เยาวชนไม่มีความผดิตามกฎหมาย  ในขณะท่ีกฎหมายสลาก
และกฎหมายพนนัของต่างประเทศจะกาํหนดเง่ือนไขในการจาํหน่ายลอ็ตเตอร่ีของผูค้า้หรือผูแ้ทนจาํหน่าย
ไวว้า่ หา้มเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี หรือผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะซ้ือสลากกินแบ่ง (lottery)  มิฉะนั้น จะถูกตดั
สิทธิการจาํหน่าย หรือมีโทษตามกฎหมาย    

 นอกจากน้ี จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและนโยบายการพนนัในต่างประเทศ จะมีการตรา
บทบญัญติักฎหมายเพ่ือคุม้ครองเดก็และเยาวชนไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น  กฎหมายพนนัของประเทศสหราช
อาณาจกัรช่ือวา่ Gambling Act (2005) มีบทบญัญติัหา้มโฆษณา เชิญชวนเดก็หรือเยาวชน หรือผูท่ี้ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะใหเ้ล่นพนนั มิฉะนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย แมว้า่จะเป็นการพนนัท่ีไดรั้บอนุญาต
ตามกฎหมายแลว้กต็าม หรือกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิในฐานะเล่นพนนัผดิกฎหมายเป็นเดก็หรือเยาวชน 
กฎหมายกจ็ะบญัญติัโทษตํ่ากวา่กรณีผูท่ี้ไม่ใช่ผูเ้ยาว ์  

กฎหมายพนนัของแอฟริกาใตช่ื้อวา่ คือ National Gambling Act  (2004)  มาตรา 12 บญัญติัหา้มเดก็ 
เยาวชนหรือผูเ้ยาว ์(minor) คือผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีเขา้ไปสถานท่ีสาํหรับเล่นพนนั และยงัไดก้าํหนดหนา้ท่ี
ไวใ้หก้บัผูป้ระกอบกิจการและลูกจา้งท่ีจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพื่อตรวจสอบวา่ ผูท่ี้เล่นพนนั
เป็นเดก็และเยาวชนหรือไม่ โดยกฎหมายบญัญติัหา้มเดก็และเยาวชนเขา้สถานท่ีเล่นพนนั 

  

                                                 
19 16. “สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอยา่งใดท่ีเส่ียงโชคใหเ้งินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน แก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง” 
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 7. บทลงโทษล้าสมัย ไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

 ปัญหาสาํคญัอีกประการของ พ.ร.บ.การพนนั คือ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในตอนตน้วา่ การกาํหนด
บทลงโทษท่ีลา้สมยั ไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าครองชีพ ค่าเงินใน
ปัจจุบนั และความรุนแรงของการกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นเจา้มือรายใหญ่ท่ีมี
เงินพนนัหมุนเวียนหลายลา้นบาท จึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่เกรงกลวั
กฎหมาย ยอมท่ีจะเสียเงินค่าปรับไม่ก่ีพนับาท หรือไดรั้บโทษจาํคุกไม่นาน หรือไดรั้บการรอลงอาญา  ทาํให้
ไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการลงโทษตามกฎหมายท่ีตอ้งการใหเ้ขด็หลาบ   

 บทลงโทษจะบญัญติัไวใ้น มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนนั กาํหนดระวางโทษสูงสุดคือ จาํคุกไม่
เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ซ่ึงโทษตาม มาตรา 12 เป็นโทษท่ีบญัญติัไวต้ั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2478 เม่ือเปรียบเทียบค่าเงินของเงิน 5,000 บาท ในสมยัรัชกาลท่ี 8  กบัเงินจาํนวนน้ีในปัจจุบนั ยอ่มให้
ความแตกต่างของค่าเงินหลายสิบหรือหลายร้อยเท่า  และเม่ือไดย้อ้นไปดูกฎหมายการพนนัฉบบัเก่าท่ีได้
ยกเลิกไปแลว้ คือ พ.ร.บ.การพะนนั พ.ศ. 2473 พบวา่ โทษตามกฎหมายปัจจุบนัคือ พ.ร.บ.การพนนั 2478 มี
อตัราโทษไม่แตกต่างจากกฎหมายปี พ.ศ. 2473 มาตรา 9 ซ่ึงบญัญติัใหผู้จ้ดัใหมี้การเล่น หรือเขา้เล่น หรือเขา้
พะนนัในการเล่น หรือโฆษณา เชิญชวนใหมี้การเล่นพนนัผดิกฎหมาย หรือขดัต่อใบอนุญาตซ่ึงออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี มีระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  และเม่ือ
ศึกษายอ้นหลงัไปอีกถึง “พระราชบญัญติัอากร การพนนั รัตนโกสินทร์ ศก 111” (ตรงกบั พ.ศ. 2435) ซ่ึงได้
บญัญติับทลงโทษผูก้ระทาํผดิฐาน “ผูเ้ปนเจา้สาํนกัน์ิ” ใหป้รับไหมเจา้มือ เจา้สาํนกัน์ิ คราวละ 4,000 บาท 
ส่วนผูเ้ล่นคือ ผูแ้ทงถูกปรับไหมคราวละ 2,000 บาท  จะเห็นวา่ จาํนวนเงินค่าปรับในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีอตัรา
โทษท่ีสูงมาก หากเทียบกบัมูลค่าของเงินบาทในสมยันั้น แต่กฎหมายการพนนัฉบบัปัจจุบนักลบัยงัใชอ้ตัรา
โทษท่ีเบากวา่กฎหมายท่ีถูกยกเลิกไปแลว้เป็นอนัมาก       

 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบวา่ มีการบญัญติับทลงโทษท่ีค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะโทษ
ปรับท่ีมีระวางโทษค่อนขา้งสูงมากสาํหรับผูท่ี้เป็นเจา้มือ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป20 

จากการศึกษาวิเคราะห์ยงัพบอีกวา่ การกาํหนดความผดิตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนนั กไ็ม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัญติัโทษเป็นอยา่งยิง่  กล่าวคือ กฎหมายมกัจะกาํหนดโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิท่ี
เป็นตน้เหตุสาํคญัในการกระทาํความผดิอาญาท่ีค่อนขา้งสูง เพื่อป้องปรามมิใหมี้การกระทาํความผดิ ไดแ้ก่ 
การบญัญติัโทษสาํหรับผูท่ี้จดัใหมี้การเล่น หรือท่ีมกัเรียกวา่ “เจา้มือ” หรือ “เจา้มือรับกินรับใช”้ ใหมี้อตัรา
                                                 
20 ไพศาล ล้ิมสถิตย ์และคณะ, ร่างรายงานผลการศึกษาโครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
พนนัในต่างประเทศ”สนบัสนุนโดย ศนูยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ สสส. (อยู่
ระหวา่งการศึกษา) 
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โทษเท่ากบักรณีผูเ้ล่นพนนัผดิกฎหมาย คือ ถา้เป็นความผดิในการเล่นตามบญัชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 
16 หรือการเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนัน้ี ตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ข้ึนไปจนถึง 5,000 บาท  แต่ถา้เป็น
ความผดิในการเล่นอ่ืนใดตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ เวน้แต่ความผดิตามมาตรา 4 ทว ิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา26(10) กาํหนดหา้มมิใหผู้ใ้ดจาํหน่าย
แลกเปล่ียนหรือใหสุ้ราแก่เดก็ไม่วา่เดก็จะยนิยอมหรือไม่กต็าม เวน้แต่ เป็นการปฏิบติัทางการแพทย ์หากฝ่า
ฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ (มาตรา 78) และถา้
มีกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษหนกักวา่กใ็หล้งโทษตามกฎหมายนั้น  เม่ือเปรียบเทียบกบัฐานความผดิอีกกรณีหน่ึง
คือ มาตรา 45 ท่ีหา้มมิใหเ้ดก็21ซ้ือหรือเสพสุรา หรือเขา้ไปใน สถานท่ีเฉพาะเพื่อการจาํหน่ายหรือเสพสุรา 
หากมีการฝ่าฝืน เดก็จะถูกเรียกผูป้กครองมาตกัเตือน ทาํทณัฑบ์นตอ้งทาํงานบริการสงัคมและอาจมีการวาง
ขอ้กาํหนดอ่ืนใดเพื่อป้องกนัมิใหเ้ดก็กระทาํความผดิข้ึนอีก หากผูป้กครองยงัละเลยปล่อยใหเ้ดก็กระทาํ
ความผดิอีก จะถูกทาํทณัฑบ์นและวางประกนัเป็นเงินตามสมควรแก่ฐานะของผูป้กครอง หากทาํผดิทณัฑ์
บนใน 2 ปี จะถูกริบเงินเขา้กองทุนคุม้ครองเดก็ (มาตรา26, 39 และมาตรา 44)  จะเห็นวา่ พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็
จะกาํหนดบทลงโทษแก่ผูท่ี้จาํหน่ายสุราใหเ้ดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ในอตัราโทษท่ีแตกต่างจากกรณีการซ้ือหรือ
เสพสุราของเดก็ 

 จากการศึกษากฎหมายการพนนัของต่างประเทศพบวา่ จะมีการบญัญติัโทษของผูก้ระทาํความผดิท่ี
เป็นเจา้มือท่ีจดัใหมี้การเล่นหรือตวัการ ผูส้นบัสนุน ในอตัราโทษท่ีสูงกวา่กรณีผูเ้ล่นพนนัท่ีเป็นประชาชน
ทัว่ไป 

 

 8. ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมาย   

 สถานการณ์การพนนัผิดกฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง 
2553 ยงัคงมีจาํนวนคดีสูงมาก กล่าวคือมีการจบักมุคดีพนนัท่ีข้ึนสู่การพิจารณาในชั้นศาลเป็นจาํนวนมาก  มี
ผูต้อ้งหาราว 1 ถึง 2 แสนคนต่อปี (กรุณาดู ตารางท่ี 3) ขอ้มูลสาํนกังานศาลยติุธรรมเก่ียวกบัสถิติคดีแพ่งและ
คดีอาญาในปี พ.ศ.2555 พบว่า ในคดีอาญาท่ีมีสถิติสูงสุดในลาํดบัท่ี 3 คือ คดีเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการ

                                                 
21 พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 4  
 “เดก็” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส 
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พนนั พ.ศ. 2478 คิดเป็นจาํนวน 49,572 ขอ้หา มีผูต้อ้งหาราว 1-2 แสนรายต่อปี22 รองจากคดียาเสพติดให้
โทษ และคดีตามกฎหมายจราจรท่ีอยูใ่นลาํดบั 1 และ 2 ตามลาํดบั  

ตารางที ่3  จํานวนคดีอาญาทีน่่าสนใจทัว่ราชอาณาจักร (ปี พ.ศ. 2551 – 2553) 

ปีปฏิทนิ คดีพนันทัว่ไป 
(จํานวนคดี) 

คดีพนันสลากกนิรวบ 
(จํานวนคดี) 

รวม 
(จํานวนคดี) 

รวม 
(จํานวนผู้ต้องหา) 

2551 58,212 
(จาํนวนผูต้อ้งหา 
203,627 ราย) 

17,042 
(จาํนวนผูต้อ้งหา 

17,386 ราย) 

75,254 221,013 

2552 54,072 
(จาํนวนผูต้อ้งหา 
182,355 ราย) 

17,200 (จาํนวน
ผูต้อ้งหา 17,506 ราย) 

71,272 199,861 

2553 50,062 
(จาํนวนผูต้อ้งหา 
149,287 ราย) 

13,996 
(จาํนวนผูต้อ้งหา 
14,266 ราย) 

60,058 163,553 

แหล่งข้อมลู : รวบรวมจากข้อมลูจากเวบ็ไซต์ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ   

 

ขอ้มูลสถิติคดีการพนนัขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาสาํคญัของ พ.ร.บ.การพนนั คือความลา้สมยั
ของบทบญัญติักฎหมายและประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีผูรั้กษากฎหมาย  กล่าวคือ
ปัจจุบนัมีการกระทาํผดิตามกฎหมายการพนนัอยูเ่ป็นจาํนวน โดยเฉพาะบ่อนพนนัผดิกฎหมายชนิดต่าง ๆ 
รวมถึงการพนนัท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) คือการพนนัออนไลน์ การพนนัทาย
ผลฟุตบอลอยา่งชดัแจง้  แมว้า่จะมีการจบักมุผูก้ระทาํผดิเป็นจาํนวนมากนบัแสนรายต่อปี แต่กย็งัพบการ
กระทาํผดิอยูเ่สมอ เพราะความเป็นฐานเป็นเจา้มือรับกินรับใชมี้บทลงโทษท่ีตํ่ามาก แทบจะไม่แตกต่างจาก
ความผดิฐานเล่นพนนัผดิกฎหมาย อีกทั้งไม่มีมาตรการควบคุมการพนนัอ่ืน ๆ เช่น มาตรการยดึ อายดั
ทรัพยสิ์นหรือธุรกรรมทางการเงินของเจา้มือพนนัผดิกฎหมาย      

 ตวัอยา่งกรณีปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย ท่ีอาจถือเป็นการละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
อาํนาจตามกฎหมายคือ  การโฆษณา ชกัชวนใหมี้การเล่นพนนัออนไลนข์องหนงัสือพมิพกี์ฬาหลายราย 
รวมถึงนิตยสารบางหวั กล่าวคือมีการโฆษณาเวบ็พนนับอลอยา่งชดัเจนในหนา้โฆษณาของหนงัสือพิมพ์

                                                 
22 “ศาลยติุธรรมแถลงปี 2555 พิพากษาคดีแลว้กวา่ 1 ลา้นคดี” (11 มกราคม 2556) 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000004262 
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กีฬาท่ีไดรั้บความนิยม23 ทั้ง ๆ ท่ีถือเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 12 (2) ประกอบ มาตรา 4 ทวิ 
อยา่งชดัเจน มีโทษทางอาญาคือ ผูก้ระทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ  นอกจากน้ี ขอ้เทจ็จริงยงัปรากฏวา่ มีการโฆษณาเวบ็พนนัผดิกฎหมายเป็นเวลานานหลาย
ปีแลว้ ซ่ึงถือการกระทาํความผดิหลายกรรมต่างกนั กฎหมายบญัญติัใหเ้รียงกระทงลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91  นอกจากน้ี ในหนงัสือกีฬาเหล่าน้ียงัมีเน้ือหาท่ีเขา้ลกัษณะการชกัชวนให้
ประชาชนเขา้เล่นพนนัดว้ย เช่น การจดัทาํบทวิเคราะห์อตัราต่อรองในการแข่งขนัฟุตบอลแต่ละคู่ ซ่ึงจะเป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถใชก้ารในพนนับอลได ้ซ่ึงน่าจะเป็นความผดิตามกฎหมายเช่นกนั  ส่วนทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บจากการกระทาํผดิตามกฎหมายน้ี จะถูกริบทรัพยสิ์นตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2) ดว้ย  
แต่ปัจจุบนัยงัไม่พบวา่ เคยมีการดาํเนินคดีกบัเจา้ของหรือผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณาหนงัสือพิมพกี์ฬาเหล่าน้ีแต่อยา่ง
ใด   

 ปัจจุบนัมีเวบ็ไซตท่ี์รับพนนับอล มีการโฆษณาเชิญชวนใหเ้ล่นพนนัประเภทต่าง ๆ ทางเวบ็ไซต ์
โดยท่ีมีความเช่ือมโยงกบัผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นคนไทย เช่น มีการเปิดบญัชีของธนาคารพาณิชยข์องไทย
เพื่อรับโอนเงินพนนั มีเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อรับพนนับอล แต่กย็งัไม่มีการดาํเนินการทางกฎหมาย
กบัเวบ็ไซตพ์นนัเหล่านั้นโดยใชอ้าํนาจตามกฎหมายคือ พ.ร.บ.การพนนั    

 ตวัอยา่งปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในอีกแง่มุมหน่ึงคือ ตาํรวจมกัจะไม่สืบสวน ดาํเนินคดีกบั
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของบ่อนพนนัจริง ๆ ได ้เช่น การพนนัทายผลฟุตบอลทางเวบ็ไซตห์รือพนนัออนไลน์  
ตาํรวจมกัจะจบัไดเ้ฉพาะผูท่ี้เป็นคนท่ีถูกวา่จา้ง ลูกจา้งท่ีดูแลคอมพิวเตอร์หรือดูแลสถานท่ี แต่ไม่สามารถสืบ
หาตวัเจา้มือพนนับอลได ้  

 ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกเ็ป็นตน้เหตุสาํคญัท่ีทาํใหมี้การพนนัผดิกฎหมาย 
ไม่วา่จะเป็นบ่อนพนนัทัว่ไปหรือการพนนัออนไลน์ เช่น เม่ือประชาชนพบเห็นตูม้า้ผดิกฎหมายในชุมชน
ของตน และแจง้ขอ้มูลเบาะแสใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจในทอ้งท่ีทราบแลว้ ปรากฏวา่เม่ือตาํรวจทอ้งท่ีเดินทางไป
ตรวจสอบสถานท่ีท่ีไดรั้บแจง้เบาะแสแลว้ มีหลายกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิท่ีจดัใหมี้การพนนัผดิกฎหมายได้
ยติุการเล่นไปก่อน หรือมีการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นพนนั ตูม้า้ออกจากสถานท่ีก่อนท่ีตาํรวจ
จะเดินทางไปถึง จึงทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัวา่ ตาํรวจทอ้งท่ีจะมีส่วนรู้เห็นกบัเจา้ของตูม้า้หรือบ่อนพนนั 
จนกระทัง่พบกรณีท่ีตอ้งใหต้าํรวจหน่วยงานอ่ืน เช่น ตาํรวจกองปราบเขา้ดาํเนินการจบักมุ โดยไม่แจง้ให้
ตาํรวจทอ้งท่ีทราบ        

                                                 
23 จากการสอบถามจากผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพบ์างรายไดข้อ้มูลวา่ หนงัสือพิมพกี์ฬาบางฉบบัมียอดจาํหน่ายสูงกวา่
หนงัสือพิมพร์ายวนับางฉบบั 
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 ภาคประชาชนท่ีทาํงานดา้นต่อตา้นการพนนัคือ “เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน” ไดเ้คยยืน่จดหมาย
เปิดผนึกถึงรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2553 ผา่น พล.ต.อ.ภาณุพงศ ์
สิงหรา ณ อยธุยา ท่ีปรึกษา สบ 10  เพื่อขอความร่วมมือในการปราบปรามการเล่นพนนัฟุตบอลโลก 2010 
โดยสัง่ปิดเวบ็พนนับอล และใหด้าํเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีเขา้ไปมีส่วนพวัพนักบัโตะ๊บอล  แต่กไ็ดรั้บ
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีรับผดิชอบวา่ ทางตาํรวจไดส้ัง่ประสานกระทรวงไอซีทีในการปิดเวบ็ไซตพ์นนั
แลว้  แต่การปราบปรามการเล่นพนนัทางออนไลน์ค่อนขา้งลาํบาก เน่ืองจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายอยู่
ต่างประเทศ ทาํใหย้ากต่อการจบักมุ24  แต่ในเร่ืองน้ีกมี็ความเห็นจากคุณพิริยะ ทองสอน ผูเ้ช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) วา่ เจา้หนา้ท่ีสามารถสัง่การใหด้าํเนินการบลอ็กเวบ็ (blocking) หรือกรองเน้ือหา 
(filter) เวบ็พนนัผดิกฎหมายได ้แมว้า่จะมี server ในต่างประเทศกต็าม ถา้เป็นเวบ็ไซตพ์นนับอลท่ีมีความผดิ
ตามกฎหมายอยา่งชดัเจน   

สาเหตุท่ีทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนัขาดประสิทธิภาพ สรุปไดด้งัน้ี  

 1) รัฐบาลในอดีตท่ีผา่นมาไม่เคยใหค้วามสาํคญักบัการจดัการกบัปัญหาการพนนัผดิกฎหมาย 
กล่าวคือ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีนโยบายจดัการกบัการพนนัผดิกฎหมายอยา่งเป็นรูปธรรม  

 2) เน้ือหาของกฎหมายมีความลา้สมยัดงัท่ีไดว้ิเคราะห์มาแลว้ในตอนตน้ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนด
ฐานความผดิ โดยเฉพาะบทลงโทษท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่
เกรงกลวัท่ีจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย   

 3) ปัญหากลไกการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการพนนัท่ีผดิกฎหมายขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเกิดจาก
ตาํรวจมีภาระงานประจาํท่ีมากอยูแ่ลว้ หรือทาํงานในเชิงรับมากเกินไป ขาดการทาํงานในเชิงรุก เช่น การหา
ข่าวสาร ตรวจสอบวา่มีการกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนัหรือไม่   

 4) เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.การพนนั คือ ตาํรวจบางส่วนยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหา
สาระของบทบญัญติัต่าง ๆ ใน พ.ร.บ.การพนนั ทาํใหไ้ม่สามารถปรับใชก้ฎหมายกบัการกระทาํความผดิท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่น กรณีการพนนัออนไลน์ท่ีตาํรวจบางนาย ยงัเขา้ใจวา่ไม่ถือเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.
การพนนั ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผดิโดยส้ินเชิง  

 5) เจา้หนา้ท่ีผูรั้กษากฎหมายคือ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตบางส่วนอาจไดรั้บสินบน
หรือผลประโยชน์บางอยา่งในกระบวนการออกใบอนุญาต รวมถึงการพนนัผดิกฎหมายท่ีเก่ียวโยงกบัผูมี้
อิทธิพล มาเฟีย นกัการเมือง อาจมีตาํรวจบางนายไดรั้บผลประโยชน์ หรือเป็นหุน้ส่วนกบัเจา้มือท่ีดาํเนินการ
จดัใหมี้การเล่นพนนัผดิกฎหมายเสียเอง ทาํใหต้าํรวจชั้นผูน้อ้ยไม่กลา้ท่ีจะดาํเนินการตามหนา้ท่ี    

                                                 
24 “เครือข่ายรณรงคห์ยดุการพนนัเสนอ 4 แนวทางปราบพนนับอลโลก” (11 มิ.ย.2553) เวบ็ไซต ์
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/65861.html 
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 6) การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีลกัษณะเป็นเชิงรับ ขาดการทาํงานเชิงรุก ไม่มีกลไกเฝ้า
ระวงัการพนนัผดิกฎหมาย หรือการคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ขาดการประสานงานกบั
หน่วยงาน องคก์รอ่ืน โดยเฉพาะการทาํงานกบัภาคประชาชน  

 7) การบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากผู ้
แจง้เบาะแสเกรงกลวัวา่ตนเองหรือครอบครัวอาจไดรั้บอนัตราย ถูกข่มขู่ กลัน่แกลง้จากผูมี้อิทธิพล อาํนาจ
มืด หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บผลประโยชน์อนัมิชอบ  เน่ืองจาก พ.ร.บ.การพนนัและกฎหมายอ่ืน25 ไม่มีมาตรการ
คุม้ครองผูท่ี้แจง้เบาะแสการพนนัผดิกฎหมาย เพราะผูท่ี้แจง้เบาะแสยงัไม่มีสถานะเป็นพยานในคดีอาญา 
หากยงัไม่มีการแจง้ความ ฟ้องร้องเป็นคดีความทางอาญา ส่ิงท่ีสาํคญัในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสคือ การ
ปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสใหเ้ป็นความลบั 

 

 

บทสรุป 

 ปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการพนนัในสงัคมไทย ส่วนหน่ึงเกิดจากพระราชบญัญติัการพนนั 
พ.ศ. 2478 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย  รวมถึงการดาํเนินนโยบายของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ี  ในบางยคุสมยัรัฐบาลกมี็แนวโนม้ท่ีจะมีการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนเล่นพนนัเพิ่มมากข้ึน เช่น โครงการหวยตูจ้าํหน่ายสลาก 3 ตวั 2 ตวั หรือการเสนอ
แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัการพนนั26 เพือ่เปิดกวา้งใหมี้การพนนัประเภทใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน เช่น การพนนัท่ี
นิยมเล่นในคาสิโน การเล่นหวยหุน้ หวยปิงปอง ตูม้า้ พนนัทายผลฟุตบอล ฯลฯ  โดยไม่มีการศึกษา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้น และมิไดรั้บฟังความเห็นของประชาชนในวงกวา้ง  ฉะนั้น ภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ภาคธุรกิจ กลุ่มนกัวิชาการควรร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการป้องกนัหรือ
แกไ้ขปัญหาน้ี มากกวา่การคาํนึงถึงเพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการเพ่ิมรายไดข้องรัฐ  

      

 

 
                                                 
25 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายท่ีมีมาตรการคุม้ครองพยานในคดีอาญา ซ่ึงพยานท่ีจะ
ไดรั้บความคุม้ครอง จะตอ้งเป็นพยานบุคคลซ่ึงจะมาให ้หรือไดใ้หข้อ้เทจ็จริงต่อพนกังานผูมี้อาํนาจสืบสวนคดีอาญา 
พนกังานผูมี้อาํนาจสอบสวนคดีอาญา พนกังานผูมี้อาํนาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการดาํเนินคดีอาญา  
26 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เห็นชอบในหลกัการร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... และและร่าง
พระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. ....  เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554  


