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คำ�นำ� 

ในบรรดาการพนันทั้งหมด การพนันออนไลน์น่าจะเป็นการพนัน

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความรุนแรงมากท่ีสุด และแก้ไขได้ยากท่ีสุด 

ที่น่าสนใจมากกว่าคือที่จริงแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดและความรุนแรงของ

ปัญหาเท่าไรนัก

ลำาพังการเข้าถึงเว็บพนันออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลก็จัดการยากแล้ว เมื่อโลกมีแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเชื่อว่าเรา

จะจัดการได้ยากยิ่งขึ้น ยิ่งมีการคาดการณ์ว่าจำานวนของสมาร์ทโฟน

ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในเวลาสั้นเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ขนาด

ของปัญหาการพนันออนไลน์ก็น่าจะขยายใหญ่โตเหนือจินตนาการ

หากเวิร์ลด์ไวด์เว็บเป็นพื้นที่หากินของสัตว์ร้าย เว็บพนัน

ออนไลน์เป็นสัตว์ร้าย เราจะจัดการสัตว์ร้ายนี้ได้อย่างไร จากการ

ประชุมและทบทวนงานวิชาการของโครงการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ (มสส.) โดยการสนับสนุนของ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยความ

ร่วมมือของนักวิชาการและภาคีทุกภาคส่วน พบว่ามีอย่างน้อย 3 เรื่อง

ที่เราน่าจะทำาได้

ข้อแรกคือ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่พูดกันเสมอว่าเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ



พนันออนไลน์เหล่านี้อยู่ต่างประเทศทำาให้เราไม่สามารถสั่งปิดหรือ

จัดการได้ แต่เม่ือเข้าไปดูรายละเอียดจะพบว่าธุรกิจนี้จำาเป็นต้องมี

เอเย่นต์ในประเทศไทย นั่นแปลว่าเราควรจัดการเอเย่นต์ได้

ข้อสองคือถึงแม้เจ้าของเว็บพนันออนไลน์จะหายตัวไปมาได้ 

เหยื่อคือผู้เล่นก็หายตัวไปมาได้พอกัน แต่ธุรกิจนี้จำาเป็นต้องมีตัวกลาง

ที่หายตัวไปมาไม่ได้ นั่นคือสถาบันการเงิน ซึ่งกินความตั้งแต่ธนาคาร 

เว็บจ่ายเงิน บัตรเติมเงิน รวมทั้งธุรกรรมการเงินแบบอื่นๆ นั่นแปลว่า

เราควรจัดการตัวกลางได้

ข้อสามคือจัดการที่เหยื่อหรือผู้เล่นโดยตรง ถ้าเหยื่อเป็นเด็กและ

เยาวชน วิธีหนึ่งคือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน พูดง่ายๆ ว่า

ต่อให้มีคนมาชวนเล่นก็ไม่เล่น มีโอกาสรวยก็ไม่สนใจ เรื่องนี้น่าจะ

ยากแต่ก็ไม่พ้นวิสัยว่าทำาได้ แต่ว่าอาจจะต้องปฏิรูปการศึกษาไป

พร้อมกัน

เวลาพูดถึงการจัดการปัญหาพนันออนไลน์ เรามักคิดถึงการใช้

กฎหมายเป็นเครื่องมือ เอกสารฉบับนี้จะพูดถึงประเด็นทางกฎหมาย

ไว้มาก แต่มาตรการนอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายก็มีส่วน

สำาคัญ เช่น การสื่อสารสาธารณะเพื่อให้สังคมรู้ทันและมีส่วนร่วมใน

การเฝ้าระวัง ที่สำาคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องความเข้มแข็งของภาค

ประชาชน

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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บทที่ 1

สถ�นก�รณ์

ก�รพนันออนไลน์ในไทย

และต่�งประเทศ



สถ�นก�รณ์ก�รพนันออนไลน์

ในต่�งประเทศ

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับมูลค่�ก�รพนันออนไลน์

ความเป็นมาของธุรกิจพนันทางอินเทอร์เน็ต (internet 

gambling) หรือพนันออนไลน์ที่เริ่มดำาเนินการเป็นครั้งแรกใน

ช่วงทศวรรษที่ 1990 หลังจากที่เริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

แพร่หลาย โดยในช่วงแรกมีการใช้ซอฟแวร์สำาหรับเล่นการพนัน

เป็นการเฉพาะ ดำาเนินการโดย Microgaming ในช่วงเดือนตุลาคม 

ค.ศ. 1995 ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลยิบรอลต้า (the govern-

ment of Gibraltar) รูปแบบการพนันที่เล่นในระยะแรกๆ เป็นการ

เล่นเกมพนันในกาสิโน (casino) โดยในช่วงนั้นยังเป็นการพัฒนา

ซอฟแวรก์ารเลน่เกมพนนัในคาสโิน เกมโปกเกอร์ข้ึนมาก่อน แตยั่ง

ไมม่กีารเปิดรบัเลน่พนนัจรงิ จนกระทัง่ในป ีค.ศ.1996 จงึเริม่มเีวบ็รบั

พนนัจำานวนมากเกิดขึน้ เจา้ของเวบ็ไซตพ์นนับางแหง่กลา่วอา้งวา่ 

เว็บพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือพนันออนไลน์ที่ให้บริการรายแรก 



ช่วงปี ค.ศ.1995 เร่ิมมีการจัดทำาเว็บไซต์พนันในอนิเทอรเ์นต็

ทั่วโลกประมาณ 50 เว็บไซต์ โดยเริ่มมีคาสิโนออนไลน์เป็นครั้ง

แรกในช่วงน้ัน ในช่วง 10 ปีถัดมาคือ ปี ค.ศ. 2005 ประมาณการณ์

วา่มจีำานวนนกัพนนัทางอนิเทอรเ์น็ตท่ัวโลกราว 30 ล้านคนคาด

วา่มมีลูคา่เงนิพนนัในชว่งป ีค.ศ. 2006 ราว 10.9 พนัลา้นเหรยีญ

สหรัฐ1 มีการประมาณการณ์ว่าคนอเมริกันเป็นจำานวนมากที่

นิยมเล่นพนันออนไลน์ที่มีเว็บไซต์ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศ

นัน้มกีฎหมายอนญุาตใหเ้ลน่พนนัออนไลน์อย่างถูกกฎหมายได้ 

ข้อมูลการสำารวจเว็บพนันในปี ค.ศ. 2002 ของหน่วยงานแห่ง

หนึ่งในสหรัฐชื่อ General Accounting Offi  ce (GAO) สำารวจ

พบเว็บพนันจำานวน 202 เว็บ โดยมีเว็บพนันที่สามารถดำาเนิน

การรับเล่นพนันได้มีจำานวน 162 เว็บ โดยสามารถจำาแนกตาม

ประเทศที่มีที่อยู่ติดต่อในเว็บไซต์หรือเว็บที่ได้รับอนุญาตใน

ประเทศน้ันๆ พบว่า เว็บพนันส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศ

ขนาดเล็ก แต่ก็พบว่ามีเว็บพนันในประเทศสหราชอาณาจักร

1 Robert T. Wood and Robert J. Williams, Internet Gambling: Prevalence, 

Patterns, Problems, and Policy Options, ( Final Report prepared for the 

Ontario Problem Gambling Research Centre; Guelph, Ontario January 

5, 2009), p. 14.
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มากกวา่ประเทศอืน่ๆ เวบ็พนันออนไลนจ์ำานวน 162 เวบ็นี ้เปดิให้

บรกิารรบัพนนัหลายประเภท บางเวบ็ไซตเ์ปดิใหเ้ล่นพนนัมากกวา่ 

1 ประเภท ซึ่งสามารถจำาแนกออกได้ 4 กลุ่มคือ การพนันประเภท

คาสิโน (ร้อยละ 79.6), เว็บข้อมูลพนันทายผลแข่งขันกีฬา (ร้อยละ 

49.4), ล็อตเตอรี่ (ร้อยละ 6.8) และการพนันทายผลแข่งขันอื่นๆ 

เช่น การแข่งม้า การแข่งม้า (ร้อยละ 22.8)

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของการพนันออนไลน์ของ

กลุ่มประเทศทีเ่ปน็สมาชกิสหภาพยโุรป (European Union หรือ EU) 

จำานวน 27 ประเทศพบว่า การพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่เติบโต

เร็วที่สุดในยุโรป (ข้อมูลปี ค.ศ. 2008) กล่าวคือ มีเว็บพนันมากถึง 

15,000 เว็บไซต์ สามารถทำาเงินรายได้มากกว่า 6 พันล้านยูโรต่อ

ป ีหรอืคดิเปน็เงนิไทยราว 252,000 ลา้นบาท1 หรือคดิเปน็สัดส่วน

รอ้ยละ 7.5 ของมลูคา่ธุรกิจการพนนัในยโุรป (หมายถงึ มลูคา่ธรุกจิ

การพนันทุกประเภทในปัจจุบัน) และคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 

2 เท่าภายในปี ค.ศ. 2013

ประเทศในกลุ่ม EU ที่มีรายได้จากการพนันออนไลน์เมื่อปี 

ค.ศ. 2008 มากที่สุดคือ ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีรายได้

1 INTERNET GAMBLING: An Overview of the Issues (U.S. General 

Accounting Office, December 2002), pp.51-52.
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แบบ Gross Gaming Revenues (GGR) สูงถึง 1,903 ล้านยูโร 

หรือคิดเป็นเงินไทยราว 80,000 ล้านบาท รองลงมาคือประเทศ

เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และสวีเดนตามลำาดับ (กรุณาดู กราฟ

ด้านล่างประกอบ) ทั้งนี้ การประมาณการณ์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ

การพนันออนไลน์ในสหภาพยุโรปมาจาก 3 ช่องทางหลักคือ 

อนิเทอรเ์นต็, โทรศพัทม์อืถอื และ Internet Protocol Television 

(IPTV) โดยอนิเทอรเ์น็ตเป็นชอ่งทางทีน่ยิมใชเ้ลน่พนนัมากทีส่ดุ 

รองลงมาคือการใช้แอพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ 

กราฟแสดงรายไดจากการพนันออนไลนของประเทศสมาชิก EU 5 

อันดับแรก (ค.ศ. 2008)
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ประเภทหรือรูปแบบของก�รพนันออนไลน์

รูปแบบเกมพนันออนไลน์ที่พบในปัจจุบันในประเทศต่างๆ 

ทั้งที่เป็นการพนันถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จำาแนกได้เป็น 

4 รูปแบบคือ 

1) การเล่มเกมพนันแบบคาสิโน เช่น บาคาร่าออนไลน์, 

รูเล็ตออนไลน์, แบล็กแจก หรือเกมไพ่ประเภทต่างๆ 

2) การทายผลการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งม้า การแข่งสุนัข 

การแข่งขันฟุตบอล 

3) การออกลอ็ตเตอรี ่ผูท้ีต่อ้งการซือ้ล็อตเตอร่ีสามารถส่ังซือ้

และเล่นผ่านเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต

จากรัฐให้ดำาเนินการธุรกิจนี้ 

4) การพนันอื่นๆ เช่น การพนันหรือการทายผลที่เป็นการ

เสี่ยงโชคที่นิยมเล่นในประเทศนั้นๆ 

ช่องทางการเล่นพนันออนไลน์ของกลุ่มผู้เล่นมีความหลาก

หลายมากกวา่การพนนัแบบเดมิกลา่วคอื ผูเ้ลน่สามารถเขา้ถงึชอ่ง

ทางการเล่นพนันได้ง่ายขึ้น เช่น เล่นผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ

ด้วยการส่งข้อความ (SMS) หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

ผู้เล่นจะเล่นได้ไม่จำากัดสถานที่และเวลา กล่าวคือผู้เล่นไม่จำาเป็น

ต้องเดินทางไปในสถานที่หรือบ่อน แต่เล่นพนันได้ในสถานที่ใด
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ก็ได้ และไม่จำากัดช่วงเวลา ผู้เล่นพนันออนไลน์สามารถสมัคร

สมาชิกผ่านเว็บไซต์ แล้วจะได้รับ username และ password 

เพื่อใช้ในการเล่นพนัน 

กฎหม�ยและนโยบ�ย

แม้ว่าการพนันออนไลน์จะถือเป็นส่ิงถูกกฎหมายในหลาย

ประเทศ แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่ห้ามการ

ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ทุกประเภทและการทำาธุรกรรม

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สำาหรับประเทศในยุโรปที่อนุญาตให้มี

การพนนัออนไลน ์เชน่ ประเทศสหราชอาณาจกัร, อิตาลี, สเปน, 

สวีเดน มีกฎหมายและมาตรการตรวจสอบ เฝ้าระวังธุรกิจที่ได้

รับอนุญาตอย่างเข้มงวด และมีโทษสำาหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเงื่อนไขต่างๆ ส่วนประเทศในยุโรป

ทีม่นีโยบายใหก้ารพนันออนไลนเ์ปน็สิง่ผิดกฎหมายคอื ประเทศ

เยอรมนี แต่มีหลายประเทศที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ 

ทำาให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการรับฟังความ

เหน็ เพือ่กำาหนดทศิทางในการควบคมุหรอืกำากบัดแูลธรุกจิพนนั

ออนไลน์ หรือจัดทำาหลักเกณฑ์กลางในเรื่องนี้

12 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
สังคมไทยยุคไรพรมแดน



 ตามกฎหมายไทยคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

ถือว่าการพนันออนไลน์ทุกประเภทเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายทั้งสิ้น 

เช่น การพนันบอลผ่านเว็บไซต์ การพนันแบบคาสิโน 

สถ�นก�รณ์ก�รพนันออนไลน์ของไทย

จากการสำารวจข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์

ที่โฆษณา เชิญชวน และดำาเนินการรับพนันผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 

สามารถจัดแบ่งประเภทการพนันออนไลน์เป็น 3 ประเภทหลักคือ 

1) ก�รเล่มเกมพนันแบบค�สิโน เช่น บาคาร่าออนไลน์, 

รูเล็ตออนไลน์ หรือเกมไพ่ประเภทต่างๆ ผู้เล่นสามารถเล่นผ่าน

การถ่ายทอดสดของบ่อนพนันทางอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อว่าเว็บ

พนนับางแหง่ทำาการถา่ยทอดสดจากบอ่นพนันในปอยเปต ประเทศ

กัมพูชา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในเว็บพนันที่มีการกล่าวอ้างว่า

เปน็การพนันถกูกฎหมายในประเทศกมัพชูา เพือ่สรา้งความนา่เชือ่

ถือให้แก่ผู้เล่นคนไทยว่า จะไม่ถูกดำาเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ของไทย 

เวบ็คาสโินออนไลนจ์ะมกีลุม่เป้าหมายคอื กลุม่นกัพนนัหรอืผูท้ีเ่คย

เขา้เล่นในบอ่นพนนัทัว่ไปในประเทศหรอืบอ่นตา่งประเทศมาแลว้
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ภาพแสดงการเลนบาคาราออนไลนจากบอนปอยเปต ประเทศกัมพูชา

แหลงขอมูล http://casinogood.wordpress.com/category/

2) ก�รเลน่พนันบอล การพนันออนไลนท์ีไ่ดรั้บความนยิม

มากที่สุดในกลุ่มผู้เล่นพนันออนไลน์คนไทยคือ การพนันบอล 

เนื่องจากเว็บพนันออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บที่เปิดให้เล่น

พนันบอล กลุ่มผู้เล่นพนันจึงมักเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับผู้เล่น

14 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
สังคมไทยยุคไรพรมแดน



พนนับอลคอื กลุม่เยาวชนและผูใ้หญท่ีอ่ยู่ในวยัทำางาน ส่ิงทีน่่าวติก

กังวลคือ นักเรียน นักศึกษานิยมเล่นพนันบอลในสถานศึกษาผ่าน

โทรศพัทม์อืถอืทีส่ามารถใชอ้นิเทอรเ์นต็ได ้ผูเ้ลน่สามารถตดิตอ่กบั

เจ้ามือเว็บพนันผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) 

แผนผังขั้นตอนการสมัครเปนสมาชิกในการเลนพนันบอล
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3) ก�รพนนัประเภทอืน่ๆ เชน่ การเล่นกำาถ่ัว การเล่นไฮโล 

การพนันออนไลน์จำาพวกน้ีจะมีช่องทางหรือวิธีเล่นเหมือนกับ

การเล่นเกมพนันออนไลน์อื่นๆ 

ส่ิงที่ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมคือ ผลกระทบหรือ

ผลเสียของธรุกจิพนนัออนไลนผ์ดิกฎหมายเหล่าน้ีในดา้นตา่งๆ 

ได้แก่ ปัญหาหนี้สิน การเงิน หน้าที่การเงิน ความสัมพันธ์กับ

คนในครอบครวัหรอืคนใกลชิ้ด ปัญหาสุขภาพจติของผู้เล่นพนนั

หรือนักพนันที่เข้าข่ายเป็นผู้ติดพนัน ความเชื่อมโยงกับปัญหา

อาชญากรรม การฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรม 

ตัวอย่างเช่น ข่าวแม่ค้าขายอาหารตามสั่งย่านหนองแขม 

พยายามจี้ชิงเงินจากพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขา เอส ซี 

ปาร์ค แต่ถูกตำารวจและพนักงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัว

ได้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลาประมาณ 19.00 น. 

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบจำานวน 

200,000 เมื่อไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ย และถูกเจ้าหน้ีข่มขู่จนเกิด

ความเครียด ส่วนสาเหตุที่กู้เงินนอกระบบทีละมากๆ เพราะ

นำาไปเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ จึงตัดสินใจบุกเดี่ยวจี้ชิงทรัพย์

ธนาคาร หรือข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 กรณีอดีต

นักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติค้ายาเสพติด เพ่ือนำาเงินจากการค้ายา

16 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
สังคมไทยยุคไรพรมแดน



ไปใชห้นีพ้นนับอลกวา่ 1 ลา้นบาท เหตกุารณ์น้ีแสดงใหเ้หน็วา่การ

พนนัออนไลน์ เป็นสาเหตปุระการหนึง่ของอาชญากรรมและปญัหา

สังคมต่างๆ ในสังคมไทยที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น 

จากผลการศึกษาพบว่า การพนันออนไลน์ และพนันทาย

ผลฟุตบอลทางเว็บไซต์มักจะมีการทำาธุรกรรมด้วยการโอนเงินเข้า

บัญชีผู้รับแทงบอลและบัญชีของผู้เล่นพนันบอลที่เปิดบัญชีกับ

ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป จึงควรมีการจัดทำามาตรการเฝ้าระวังหรือ

ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำาความผิดดังกล่าว ซึ่งจะ

ได้กล่าวถึงในข้อเสนอแนะในบทสุดท้ายต่อไป 

ก�รพนันออลไลน์ต�มกฎหม�ยไทย 

ปัจจุบันการเล่นพนันที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้เล่นได้

คือ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้าย

กัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวง

ระบเุพิม่เตมิไดต้ามพระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ.2478 สำาหรบัการ

เลน่หรอืการพนนัทัง้หลายทีย่งัมไิดร้บัอนุญาตจากเจา้พนักงานหรือ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย หรือมไิดอ้นุญาตใหม้กีารจดัข้ึน

โดยไมต้่องมใีบอนุญาตแลว้ ยอ่มถือเปน็การพนนัทีผ่ดิกฎหมายทัง้
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สิ้นตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 ทวิ แม้ว่าจะไม่มี

การระบุไว้ในบัญชี ก.และบัญชี ข. ก็ตาม

ตวัอยา่งเชน่ การทายผลการแขง่ขนัฟตุบอลหรอืการแขง่ขนั

กีฬาใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ย่อมถือเป็นการ

พนันตามมาตรา 4 ทวิอย่างชัดเจน โดยเคยมีคำาพิพากษาศาล

ฎีกาตัดสินคดีในลักษณะนี้ไว้แล้ว เช่น คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 

98/2545 ศาลวินิจฉัยว่า แม้ว่าการพนันทายผลฟุตบอลไม่มี

ลักษณะคล้ายกับการเล่นการพนันดังกล่าว จึงไม่เป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 4 แต่เป็นการเล่นอื่นใด

นอกจากที่กล่าวในมาตรา 4 คือ เป็นกรณีที่เข้าพระราชบัญญัติ

การพนันฯ มาตรา 4 ทวิ เนื่องจากเป็นมาตรา 4 ทวิ วรรคสอง

กำาหนดให้ “การเล่น” หมายความรวมตลอดถึงการทายและการ

ทำานายด้วย ศาลยังวินิจฉัยเพิ่มเติมว่า เมื่อจำาเลยทั้งสองเล่น

การพนันทายผลฟุตบอลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

จึงมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งในประเด็นนี้ ศาลจึงตัดสินให้

จำาเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 4 ทวิ 

ประกอบ มาตรา 12 และสัง่ใหร้บิทรพัยส์นิทีจ่บักมุไดว้งการเลน่

การพนันตาม มาตรา 10 

18 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
สังคมไทยยุคไรพรมแดน



ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตำารวจเคยจับกุม ดำาเนินคดีแก่ผู้

กระทำาผดิฐานเป็นเจา้มอืพนนัคอื การโฆษณา ชกัชวนใหบ้คุคลอืน่

เข้าเล่นพนันออนไลน์ แต่โทษที่กฎหมายก็บัญญัติไว้ก็ค่อนข้างต่ำา 

เป็นผลทำาให้ในหลายคดี ศาลมักจะตัดสินลงโทษจำาคุกไม่กี่เดือน

และให้รอการลงอาญาแทน ทำาให้ยังพบการกระทำาความผิดอยู่

เนืองๆ เพราะผู้กระทำาผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย 

เช่น เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2554 วลา 15.30 น.พล.ต.ต.สุรพล 

หอมช่ืนชม ผบก.ปอท. พร้อมกำาลังเจ้าหน้าท่ีตำารวจ บก.ปอท.จำานวน 

15 นาย เขา้ตรวจคน้ภายในคอนโดมเินียมหรูย่านถนนกลัปพฤกษ ์

หลังสืบทราบว่ามีการเปิดห้องไว้เพ่ือดูแลเว็บพนันต่างๆ จำานวนมาก 

เจา้หนา้ทีไ่ดเ้ขา้ตรวจคน้ภายในหอ้งดงักลา่วอยา่งละเอยีดพบของ

กลางในการเลน่การพนนัทางเวบ็ไซต ์ทัง้หมด 5 รายการ ประกอบ

ด้วย คอมพิวเตอร์ต้ังโตะ จำานวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุค จำานวน 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 20 เครื่อง บัญชีรายรับ

ลูกค้า 145 เล่ม สมุดบัญชีธนาคารต่างๆ จำานวน 4 เล่ม ในบัญชีมี

เงินหมนุเวยีนเลม่ละหลายลา้นบาท บตัรเอทเีอม็อกี 5 ใบ จงึยดึไว้

เปน็ของกลาง เจา้หน้าทีแ่จง้ขอ้หารว่มกนัจดัใหม้กีารเลน่การพนนั 

โฆษณาชกัชวนใหผู้อ้ืน่เลน่การพนนั กอ่นควบคมุตวัทัง้หมดพรอ้ม

ของกลางส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอท.ดำาเนินคดี 
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 หรือเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา

ประมาณ 22.30 น. เจ้าหน้าที่ตำารวจกลุ่มงานสนับสนุนคดีฯ

บก.ปอท.ได้นำากำาลังเข้าทำาการตรวจค้นร้านอินเตอร์เน็ต ย่าน

จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจค้นพบผู้ต้องหากำาลังเล่นพนัน 

(บาคารา่ออนไลน์) ผูต้อ้งหาใหก้ารรบัสารภาพวา่มเีงนิหมนุเวยีน

ไม่ต่ำากว่าห้าหมื่นบาทต่อวัน   ตำารวจได้ตรวจยึดคอมพิวเตอร์

พรอ้มรายการของกลาง เงนิสด สมดุบญัช ีบตัร user โดยตำารวจ

แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ (บาคาร่า) 

พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต นำาส่งพนักงานสอบสวน

เพื่อดำาเนินคดีตามกำาหมายต่อไป

อย่างไรก็ดี ยังมีนักวิชาการบางท่านและผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การพนันบางท่าน ยังมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนว่า การพนันออนไลน์ไม่ถือเป็นความผิดตาม

กฎหมาย หรืออ้างว่าผู้ดูแลเว็บไซต์พนันเหล่านั้นไม่มีความผิด

ตามกฎหมาย รวมถึงการการกล่าวอ้างว่า การดำาเนินคดีจะ

ต้องเป็นการกระทำาผิดซึ่งหน้าเท่านั้นหรือต้องมีวงเงินในบัญชี

ค่อนข้างมาก 

การพนันออนไลน์ในลักษณะของการเล่นเกมพนันใน

คาสิโน การพนันบอลหรือวิธีการพนันอ่ืนๆ ย่อมถือเปน็การพนัน
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ทั้งส้ิน เพราะกฎหมายไทยไม่เปิดช่องให้มีการพนันออนไลน์ถูก

กฎหมาย สิง่ทีเ่ป็นปัญหาในปัจจบัุนคือ เวบ็พนนัทีจ่ดัทำาเปน็ภาษา

ไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย กลับพบเป็นจำานวนมาก มีการ

โฆษณา เชิญชวนของผู้ประกอบกิจการพนันออนไลน์ประเภท

ต่างๆ และพนันบอลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์กีฬาบาง

ฉบับ รวมถึงนิตยสารต่างๆ แม้ว่าจะเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย

ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ก็ตาม 
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บทที่ 2

ประสบก�รณ์ก�ร

จัดก�รพนันออนไลน์

ในต่�งประเทศ



ประเทศต่างๆ มีนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่

แตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี บริบท

ทางสังคม วถิชีวีติความเปน็อยูข่องประชากร นโยบายของรัฐ และ

การยอมรับจากประชาชน คนในชุมชน ท้องถิ่น บางประเทศจึง

อนุญาตให้มีธุรกิจพนันถูกกฎหมายหลายประเภท โดยต้องพึ่งพา

เงนิรายไดท้ีจ่ดัเกบ็จากธรุกจิพนนัหรืออุตสาหกรรมการพนัน ธุรกิจ

พนันออนไลน์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ บางประเทศจะถือเป็น

ธุรกิจถูกกฎหมาย เพราะเห็นว่าเป็นธุรกิจบริการที่สร้างรายได้

มหาศาลให้แก่รฐับาล แต่บางประเทศกย็งัถอืวา่เปน็สิง่ผดิกฎหมาย 

ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องพึ่งรายได้จากธุรกิจที่ขัดต่อหลักศาสนา

หรือหลักศีลธรรม

การศึกษาประเด็นปัญหา และแนวทางการจัดการหรือแก้ไข

ปัญหาการพนันออนไลน์ในต่างประเทศ จะมีประโยชน์ในการ

กำาหนดนโยบาย และมาตรการทางกฎหมายที่เกิดจากผลกระทบ

ด้านลบของการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะผลกระทบต่อกลุ่มเด็ก

และเยาวชน ผู้เขียนจึงได้เลือกประเทศที่ศึกษา 3 ประเทศ ซึ่งมีทั้ง

ประเทศทีห่า้มการทำาธุรกิจพนนัออนไลนค์อื ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

และประเทศทีอ่นุญาตใหม้กีารพนนัออนไลน ์คอื ประเทศสหราช-

อาณาจกัร และเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง สาธารณรัฐประชาชนจนี



ประเทศสหรัฐอเมริก�

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีคาสิโน และการ
เล่นพนันถูกกฎหมายเป็นจำานวนมากในมลรัฐต่างๆ ซึ่งแต่ละ
มลรัฐจะมีกฎหมายและนโยบายที่แตกต่างกันไป มลรัฐที่ไม่มี
บ่อนพนันในปัจจุบันคือ มลรัฐฮาวาย (Hawaii) และมลรัฐยูธ่าห์ 
(Utah) โดยไม่อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจพนันทุกชนิดใน
มลรัฐ รวมถึงล็อตเตอรี่ คาสิโน เนื่องจากรัฐบาลมลรัฐมีรายได้
หลักจากธุรกิจท่องเที่ยว และประชากรในมลรัฐเหล่านั้นไม่เห็น
ด้วยที่จะให้มีธุรกิจพนันถูกกฎหมาย

ข้อมูลการประเมินจำานวนคนอเมริกันที่เล่นพนันออนไลน์
ในปี ค.ศ.2007 มีอยู่ราว 15 ถึง 20 ล้านคน และหากมีการ
อนุญาตให้มีการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในสหรัฐ จะทำาให้
รัฐบาลมลรัฐต่างๆ จัดเก็บรายได้มากถึง 11.9 พันล้านเหรียญ
ในปี ค.ศ.2005 และน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปี ค.ศ.2010 
ในปัจจุบันคาดว่าคนอเมริกันเป็นจำานวนมากที่นิยมเล่นพนัน
ออนไลน์ที่มีเว็บไซต์ในต่างประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้เล่น
พนันออนไลน์ได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางของสหรัฐมีนโยบายห้ามการ

ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ทุกประเภทในมลรัฐต่างๆ โดยถือ
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เป็นเรื่องผิดกฎหมาย การประกอบธุรกิจพนันออนไลน์จะมีความ

ผิดตามกฎหมายสหพันธรัฐชื่อว่า Interstate Wire Act of 1961 

หรอืทีม่กัเรยีกวา่ Wire Act โดยหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบคอื กระทรวง

ยุติธรรมสหรัฐเคยใช้กฎหมาย Wire Act เป็นฐานในการฟ้องร้อง

เจ้าของหรือผู้ที่ควบคุมดูแลเว็บพนันออนไลน์หลายราย เช่น สมัย

อดีตประธานาธิบดีคลินตัน (Clinton) และบุช (George W. Bush) 

รวมถึงสมัยประธานาธิบดีโอบามา กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น

ได้เคยสั่งให้ดำาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจพนันทางอินเทอร์เน็ตที่

มีเครือธุรกิจในต่างประเทศ หากผู้กระทำาความผิดเดินทางเข้ามา

ในสหรัฐ

รัฐบาลสหรัฐยังกดดันให้ห้ามการโฆษณาการพนันออนไลน์

ทางเว็บไซต์ต่างๆ ที่คนอเมริกันนิยมใช้งาน เช่น กรณีเว็บ the 

Sporting News ทำาผิดกฎหมาย ต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็นเงิน 

4.2 ล้านเหรียญ และยังมีการใช้เงินอีก 3 ล้านเหรียญ ในการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปทราบว่า การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิด

กฎหมายสหรัฐ

สิง่ทีน่า่สนใจอกีประการคอื ตามกฎหมายสหรฐั มแีนวปฏบิตัิ

ที่เป็นธรรมเนียมที่ยึดถือกันมากว่า 100 ปี คือ เมื่อพบว่ามีการ

กระทำาความผิดตามกฎหมายการพนัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ 

ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 25



(Department of Justice) จะมีแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินคดี

กับผู้ประกอบการหรือเจ้ามือพนันผิดกฎหมาย แต่จะไม่ดำาเนิน

การฟ้องร้องดำาเนินคดีกับผู้เล่นพนัน (individual gamblers) 

ยุทธศาสตร์หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายนี้ 

ใช้กับกรณีพนันออนไลน์ด้วยเช่นกัน คือ คนอเมริกันที่เล่นพนัน

ออนไลน์จะไม่ถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายสหรัฐ

กฎหมายสำาคญัของรฐับาลกลางทีค่วบคมุธรุกรรมทางการ

เงินท่ีเก่ียวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือพนันออนไลน์คือ 

กฎหมายชือ่ UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCE-

MENT ACT of 2006 (UIGEA) เปน็กฎหมายทีบ่ญัญัติข้ึนในป ีค.ศ. 

2006 โดยเป็นกฎหมายที่ห้ามการทำาธุรกรรมทางการเงินที่

เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ โดยมีเหตุผลความจำาเป็นคือ 

การพนันทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ (ในช่วงปี ค.ศ.2006) จะมี

การทำาธรุกรรมทางการเงนิผา่นบัตรเครดติ การโอนเงนิเปน็หลัก 

ซึง่มกีารจดัทำารายงานศกึษาผลกระทบด้านลบจากการเล่นพนัน

ของ the National Gambling Impact Study Commission เมื่อปี 

ค.ศ.1999 ที่เสนอให้มีการออกกฎหมายควบคุมการทำาธุรกรรม

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต โดย

เฉพาะปัญหาการติดหนี้พนันที่บริษัทบัตรเครดิตไม่สามารถ
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ติดตามหนีจ้ากลกูคา้ผูบั้ตรเครดิตได้ จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งออก

กฎหมายควบคุมในเรื่องเป็นการเฉพาะ เพราะกฎหมายการพนัน

ที่ใช้บังคับอยู่ไม่สามารถห้ามการเล่นพนันลักษณะนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ก่อนท่ีจะมีกฎหมาย UIGEA เม่ือปี ค.ศ.2006 มีกระแสต่อต้าน

การพนันออนไลน์ในสหรัฐเริ่มจากมลรัฐวอชิงตันและบางมลรัฐ 

โดยให้เหตุผลว่า การพนันทางอินเทอร์เน็ตจะมีส่วนทำาให้เป็น

ขอ้กงัวลในประเด็นศลีธรรม โดยได้รบัการสนบัสนนุจากผูป้ระกอบ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันของสหรัฐ เป็นผลทำาให้หลายมลรัฐ

ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อห้ามการพนันออนไลน์ทุกประเภท แต่มี

บางมลรัฐที่มิได้เสนอกฎหมายใหม่ เน่ืองจากอัยการและศาลมี

ความเห็นว่า กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ Wire Act สามารถใช้

กับการพนันออนไลน์ได้อยู่แล้ว นักวิชาการชื่อ Anthony Cabot 

และ Kevin Doty ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่รัฐบาลกลางสหรัฐออก

นโยบายและกฎหมายห้ามการพนันออนไลน์ เพราะรัฐบาลมลรัฐ

ตา่งๆ ไมม่ศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะจดัการการพนนัออนไลนไ์ด ้และ

อาจมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายบางประการ

กฎหมาย UIGEA มเีนือ้หาควบคุมธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบัการรับ
ชำาระเงินที่เช่ือมโยงกับธุรกิจพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย กฎหมาย
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นี้ให้อำานาจแก่ธนาคารกลาง (Federal Reserve Board) และ

กระทรวงการคลัง (Department of Treasury) สหรัฐ ในการ

ออกกฎหมายลำาดับรองที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อควบคุมธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการรับชำาระเงินที่เชื่อมโยงกับธุรกิจพนันออนไลน์

ผิดกฎหมาย เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ให้บริการ

ชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic payment หรือ e-money) 

ทำาให้ปัจจุบันน้ี เว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ และสถาบัน

การเงิน ผู้ให้บริการชำาระเงินเหล่าน้ี ไม่ยอมรับการทำาธุรกรรม

ทางการเงินของคนอเมริกัน แต่ยังมีธุรกิจด้านธุรกรรมทางการ

เงนิในดา้นการพนนัออนไลน์ทีย่งัมไิด้ปฏบิตัติามกฎหมายสหรัฐ 

เช่น EcoCard, Firepay, Instacash และ Moneybookers 

โดยอนุญาตให้เปิดบัญชีเพื่อเล่นพนันออนไลน์ได้ คนอเมริกัน

จึงยังคงเล่นพนันออนไลน์ผ่านบริษัทตัวกลางเหล่านี้

ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐมีนโยบายไม่สนับสนุน

ให้มีการพนันออนไลน์ โดยได้ดำาเนินการปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์

จำานวนมากที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐตั้งแต่ช่วง

เดือนเมษายน ค.ศ.2011 แต่ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ 

นาย Joe Barton สังกัดพรรครีพับลิกัน มลรัฐเทกซัส ได้ผลักดัน

ให้มีการเสนอร่างกฎหมายอนุญาตให้มีการพนันโปกเกอร์

28 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
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ออนไลน์ถูกกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าเกมโปกเกอร์เป็นเกมพนัน
ทีต่อ้งใช้ทกัษะในการเลน่ แตกตา่งจากการพนนับางประเภท โดยจะ
อนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจพนันในสหรัฐที่ได้รับใบอนุญาต
นี้เท่านั้น จนมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นของคณะทำางาน 
Energy and Commerce Manufacturing ของสภาผู้แทนราษฎร
ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2011

มลรัฐเนวาด้าที่เป็นที่ตั้งของคาสิโนชื่อดังที่รู้จักกันดีทั่วโลก
คอื ลาสเวกสั คณะกรรมการเกมมลรฐัเนวาดา้ซึง่เปน็องคก์รกำากบั
ดูแลธุรกิจพนันในมลรัฐ ได้ออกประกาศเร่ืองการไม่อนุญาตให้
ประกอบกิจการเกมพนันทางอินเทอร์เน็ต1 มีเนื้อหาคือ การ
ประกอบกิจการคาสิโนออนไลน์, การทายผลกีฬาออนไลน์ หรือ
การพนนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์นต็ เปน็กจิการทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต
ให้ดำาเนินการ และไม่มีการออกใบอนุญาตในการควบคุม ดังนั้น 
การดำาเนนิการใดๆ ทีข่ดัตอ่ประกาศของคณะกรรมการฯ ยอ่มเปน็
สิ่งต้องห้ามตามกฎหมายและถือว่ามิได้รับอนุญาตในทุกกรณี

ผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่แห่งหนึ่งในลาสเวกัส เนวาด้า 
ชื่อ บริษัท MGM Mirage ได้ดำาเนินการสวนทางกับกฎหมายของ

รัฐบาลกลาง ด้วยการจัดทำาธุรกิจพนันทางอินเทอร์เน็ตชื่อ 

1 “Gambling in Utah” at http://www.math.byu.edu/~jarvis/gambling/utah-

gambling.html
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playmgmmirage.com ในปี ค.ศ.2002 โดยจดทะเบียนขออนญุาต

ที ่Isle of Man ซึง่เปน็เกาะเลก็ๆ นอกชายฝังอังกฤษ (ไมม่สีถานะ

เป็นประเทศ แต่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของอังกฤษ) โดย

จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเปิดธุรกิจพนันออนไลน์

ราวปีละ 125,000 เหรียญสหรัฐ ทำาให้ MGM Mirage สามารถ

รับพนันจากนักพนันที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมาย

อนุญาตให้เล่นพนันออนไลน์ได้ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร 

ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อย่างไรก็ดี หลังจากที่เปิดเว็บไซต์เพียง 

2-3 ปี บริษัทคาสิโนแห่งนี้ถูกแรงกดดันจากกระทรวงยุติธรรม

สหรัฐ ส่งผลให้มีการปิดเว็บไซต์ดังกล่าว แม้ว่าการเปิดเว็บไซต์

พยายามจะเลี่ยงกฎหมายสหรัฐก็ตาม

สำาหรับการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลท่ีได้รับความนิยม

ในหลายประเทศ รวมถึงการพนนัทายผลกฬีาสว่นใหญใ่นสหรฐั

นัน้ถอืเป็นสิง่ผดิกฎหมาย ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายชือ่ Profes-

sional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) (1992) 

เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐและองค์กรทางกีฬาในสหรัฐเห็นว่า การ

พนันทายผลกีฬาจะส่งผลเสียต่อนักเรียนทั่วไปที่จะมีปัญหาที่

เกิดจากการพนัน รวมถึงเยาวชนที่เป็นนักกีฬาเป็นอย่างมาก 

จึงได้บัญญัติกฎหมายดังกล่าวขึ้น

30 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
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ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร

เดิมนั้น รัฐบาลอังกฤษมีนโยบายไม่สนับสนุนธุรกิจพนัน

ออนไลน์ อกีทัง้กฎหมายการพนนัเดิมของสหราชอาณาจกัรกำาหนด

ให้การพนันออนไลน์เป็นการพนันผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่

เปิดช่องอนุญาตให้ดำาเนินการได้ แต่ปัจจุบันมีการจัดทำากฎหมาย

การพนันฉบับใหม่ชื่อว่า กฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ.2005 

(Gambling Act 2005) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 

2007 ทำาใหก้ารพนันออนไลนห์รอืการพนนัทางอนิเทอรเ์นต็ กลาย

เป็นการพนันถูกกฎหมายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยกฎหมายถือว่า

การพนนัออนไลนเ์ป็นการพนันทีอ่ยูห่า่งโดยระยะทาง หรอืทีเ่รยีก

ว่า “remote gambling” ที่ต้องได้ขออนุญาต ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา มีอำานาจในการออกกฎหมาย

ลำาดับรองหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ (regulations) เกี่ยวกับการพนัน

ออนไลน์

ขอ้มลูอตุสาหกรรมการพนันของสหราชอาณาจกัรในระหวา่ง

ปี ค.ศ.2009 – 2010 พบว่า มีมูลค่าหรือรายได้สุทธิประเภท 

generated a gross gambling yield (GGY) ราว 5.7 พันล้านปอนด์ 

การพนนัทายผลการแขง่ขนั (betting) เชน่ การแขง่มา้ รองลงมาคอื 

การแข่งสุนัข, การแข่งขันฟุตบอล และการทายผลตัวเลข มีสัดส่วน
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รายได้มากที่สุดถึงร้อยละ 53 รองลงมาคือ ธุรกิจคาสิโน 

(ร้อยละ 14) บิงโก (ร้อยละ 12) และธุรกิจพนันออนไลน์ 

(ร้อยละ 11) ตามลำาดับ ส่วนล็อตเตอรี่เป็นการพนันที่มีสัดส่วน

รายได้น้อยที่สุดคือร้อยละ 3 เท่านั้น

แผนภาพแสดงสวนแบงรายไดในอุตสาหกรรมการพนันของอังกฤษ

32 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
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ก�รพนันออนไลน์หรือพนันท�งอินเทอร์เน็ต

ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันของอังกฤษ (the Gambling 

Act 2005) ได้กำาหนดให้การพนันที่อยู่ห่างโดยระยะทาง หรือที่

เรียกว่า “remote gambling” ซึ่งได้กำาหนดคำานิยามไว้ในมาตรา 4 

ว่า เป็นการพนันที่บุคคลที่จะเล่นพนันจะต้องใช้การติดต่อสื่อสาร

ที่อยู่ห่างกันโดยระยะทาง (remote communication) คือไม่ใช่การ

เล่นพนันที่ผู้เล่นเจอหน้ากันแบบ face-to-face

ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่อยู่ห่างกันโดยระยะทาง หมาย

ถึง วิธีการติดต่อสื่อสารที่ใช้อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์, โทรทัศน์, 

วิทยุ หรือการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ใน

การอำานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร (กฎหมายการพนัน 

มาตรา 4) ทัง้นี ้รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม สือ่ และกฬีา มี

อำานาจในการออกกฎหมายลำาดบัรองหรือกฎเกณฑต์า่งๆ (regula-

tions) เกี่ยวกับระบบการสื่อสารในกรณี remote communication 

ตามมาตรา 4 (2)

ผู้ที่ประกอบกิจการหรือผู้ช่วยเหลืออำานวยความสะดวกให้

มีการพนันออนไลน์ โดยมิได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ถือว่ามี

ความผิดทางอาญา หากอุปกรณ์ส่วนหน่ึงส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับ

ธรุกจิการพนนัดงักลา่วทีเ่รยีกวา่ remote gambling equipment ตาม
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มาตรา 36 (4) ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศสหราชอาณาจักร 

โดยไมค่ำานึงวา่การดำาเนินธุรกิจพนันออนไลนด์งักลา่ว จะถกูนำา

มาใช้ในสหราชอาณาจักรทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

ตวัอยา่งการพนันออนไลนป์ระเภทนีท้ีจ่ะตอ้งไดรั้บอนญุาต 

และแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการการพนันของ

อังกฤษ เช่น ซอฟแวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การพนัน 

(gambling software), การเปิดคาสิโนทางอินเทอร์เน็ต (remote 

casinos), การพนันทายผลการแข่งขันทางไกลหรือแบบห่างโดย

ระยะทาง (remote betting), ธุรกิจเกมบิงโกออนไลน์(remote 

bingo) และล็อตเตอรี่ออนไลน์ (remote lotteries)

หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประเภท remote operat-

ing licence มีบัญญัติไว้ในกฎหมายฯ โดยเฉพาะมาตรา 89 ที่

กำาหนดเงือ่นไขสำาคญั เช่น การใช้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งคอื remote 

gambling equipment ของผู้รับอนุญาต จะต้องสอดคล้องกับ

กจิกรรมการการพนนัทีข่ออนญุาตไวเ้ทา่นัน้ กลา่วคอื ผูป้ระกอบ

ธุรกิจพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถนำาอุปกรณ์ไปใช้

ในกิจกรรมการพนันอื่นๆ ที่มิได้ขออนุญาตไว้ หากฝาฝนก็จะมี

โทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะโทษปรับทางแพ่ง (fi nancial pen-

alty) หรอืระงบัใบอนญุาตชัว่คราว หรอืถูกเพกิถอนใบอนุญาตได้
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จุดเด่นของกฎหมายว่าด้วยการพนันของอังกฤษคือ มี
บทบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลายมาตราเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งไม่พบว่ามีการบัญญัติกฎหมายลักษณะน้ีใน พ.ร.บ.การพนัน 
พ.ศ.2478 ของไทย เช่น ความผิดฐานชักชวน เชิญชวนให้เด็กหรือ
เยาวชนเลน่พนนั ความผดิฐานชกัชวน เชญิชวนใหเ้ดก็หรอืเยาวชน
เข้าไปในสถานที่เล่นพนัน ทั้งนี้ หากเยาวชนเล่นพนันผิดกฎหมาย
หรือเข้าไปในสถานที่เล่นพนัน จะถือว่ามีความผิดทางอาญา
ไมร่า้ยแรง มเีฉพาะโทษปรบั และตามกฎหมายองักฤษจะไมบ่ญัญัติ
ความผิดแก่เยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันในบางกรณี เช่น 
การเลน่ลอ็ตเตอรี,่ การพนัน football pools, การพนนัหรือการทาย
ผลการแขง่ขนัทีไ่มใ่ชก่ารพนนัเชงิธรุกจิ (non-commercial gaming/ 
betting)

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

การเล่นพนันในฮ่องกงมีความเป็นมาที่ยาวนาน การเล่นไพ่
นกกระจอก (mahjong) หรอืการเลน่ไพก่ลายเปน็กิจกรรมทางสังคม
อย่างหน่ึงของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในตอนเย็นหรือ
ช่วงเทศกาล ต่อมาภาครัฐมีนโยบายที่จะควบคุมการเล่นพนันที่
ถูกกฎหมายขึ้นรัฐบาลฮ่องกงได้ตรากฎหมายชื่อ the Gambling 

Ordinance ในปี ค.ศ.1977 เพื่อควบคุมให้มีการขออนุญาต
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จัดกิจการการพนันที่ถูกกฎหมาย และกำาหนดบทลงโทษ

ทางอาญาในกรณีการพนันผิดกฎหมาย

ปัจจุบันรูปแบบการเล่นพนันที่เป็นที่นิยมของคนฮ่องกง

ตามลำาดบัจากมากไปนอ้ยมดีงันีค้อื สลากกนิแบง่หรอืลอ็ตเตอรี่

ที่ชื่อว่า Mark 6 lottery, social gambling (การเล่นพนันเพื่อการ

สังสรรค์ทางสังคม), การแข่งม้า (horse racing), การเล่นกาสิโน

ในมาเกา (Macau), การพนันฟุตบอลฯลฯ (กรุณาดูตารางข้าง

ล่างประกอบ) จะเห็นว่าการซื้อล็อตเตอรี่เป็นการเล่นพนันที่ได้

รับความนิยมมากที่สุดจากชาวฮ่องกงถึงร้อยละ 61.8

รัฐบาลฮ่องกงได้ออกกฎหมายที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการ

ขอใบอนญุาตประกอบกิจการบันเทงิทีเ่กีย่วกบัการพนนั ปจัจบุนั 

“สโมสรแข่งม้าฮ่องกง” (Hong Kong Jockey Club) (หรือที่เรียก

วา่ the Jockey Club) เปน็สโมสรแขง่มา้ในฮอ่งกงเพยีงแหง่เดยีว

ทีไ่ดร้บัอนญุาตใหด้ำาเนนิการการแขง่มา้และพนนัแขง่มา้ รวมถงึ

การพนันทายผลฟุตบอลที่ถูกกฎหมาย โดยใช้แนวทางการ

ดำาเนนิกจิการทีไ่มแ่สวงหาผลกำาไร (not-for-profi t) และสนบัสนนุ

การพนนัทีม่คีวามรบัผดิชอบ (responsible gambling practices)

จากข้อมูลรายงานทางการเงินของสโมสรแข่งม้าฮ่องกง 
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(financial review) ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.2010/2011 (ครบปี
งบประมาณในวันที่ 30 มิถุนายน 2011) พบว่า สโมสรฯ ได้รับเงิน
รายได้จากการพนันประเภทต่างๆ รวมเป็นเงินสูงถึง 128,553 
ล้านเหรียญฮ่องกง โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการพนันแข่งม้า 
(ร้อยละ 56.7), การพนันบอล (ร้อยละ 30) และล็อตเตอรี่ (ร้อยละ 
13.3) ตามลำาดับ เงินรายได้ส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรเป็นเงินรางวัล
คิดเป็นร้อยละ 81.5 สโมสรฯ จะมีรายได้รวมเป็นเงิน 23,727 ล้าน
เหรียญฮ่องกง (ยังไม่หักภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ) อย่างไรก็ตาม 
จะต้องมีการหักเงินรายได้ส่วนนี้เป็นภาษีอากรการพนันและภาษี
เงินได้แก่รัฐบาล

เงินรายได้ที่เหลือทั้งหมดของสโมสรแข่งม้าฮ่องกง หลังจาก
หักจากเงินรางวัล ภาษี ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ สโมสรแข่งม้า
ฮ่องกงจะบริจาคเงินให้แก่กิจการการกุศลอยู่เสมอ ด้วยการจัดตั้ง
กองทุนชื่อ “the Hong Kong Jockey Club Charities Trust” 
จากข้อมูลในปี ค.ศ.2010/2011 พบว่ามีโอนเงินเข้ากองทุนน้ี
เปน็จำานวนเงนิ 1,622 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง (หรือคดิเปน็ร้อยละ 14.8 
ของเงินรายได้รวมทั้งหมด) เพ่ือบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศล 
องค์กรพัฒนาเอกชน และโครงการต่างๆ ของชุมชนในฮ่องกง

ในทีน่ีข้ออธบิายถงึสาระสำาคญัโดยยอ่ของกฎหมายการพนนั

ฮ่องกงคือ ถือว่าการพนันทุกประเภทเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้น 
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การพนันที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือ การพนันที่เข้าลักษณะและ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ซึ่ง
กล่าวโดยสรปุไดว้า่ การพนนัทีช่อบดว้ยกฎหมายจะตอ้งเปน็การ
เล่นในสถานที่ส่วนบุคคลเพ่ือการสังสรรค์ทางสังคมในสถาน
ที่ส่วนบุคคล หรือเป็นการเล่นพนันในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการที่เรียกว่า “land-based 
gambling” ดังนั้น การพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเป็นการพนันที่
ผิดกฎหมายทั้งสิ้น เพราะกฎหมายฮ่องกงมิได้บัญญัติอนุญาต
แต่อย่างใด เช่น การเล่นพนันกาสิโนออนไลน์ การเล่น slot 
machines ออนไลน์

เดิมนั้น การพนันทายผลฟุตบอลถือเป็นการพนันที่ผิด
กฎหมาย เพราะตามกฎหมายการพนัน (the Gambling Ordi-
nance ค.ศ.1977) มิได้บัญญัติหรือเปิดช่องให้มีการพนันทาย
ผลฟุตบอลแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.2001 รัฐบาลฮ่องกง
ได้จัดทำารายงานข้อเสนอเรื่องการพนันทายผลฟุตบอล เพื่อ
รับฟังความเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ มีการถกเถียง อภิปราย
เรื่องนี้อย่างกว้างขวางถึงประโยชน์และผลเสียของการอนุญาต
ให้การพนันบอลเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ผลปรากฏว่าคนฮ่องกง
ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนให้มีการพนันบอลที่ถูกกฎหมาย แต่

จะต้องถูกรัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวด
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ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 เป็นต้นมา รัฐบาลฮ่องกงอนุญาต

ให ้“สโมสรแขง่มา้ฮอ่งกง” (Hong Kong Jockey Club) เปน็ผูผ้กูขาด

ดำาเนนิกิจการพนันทายผลฟตุบอลแหง่เดยีวในฮอ่งกง กลา่วคอืการ

ประกอบการธุรกิจพนันทีถู่กต้องตามกฎหมายมเีพยีงกรณเีดยีวคอื 

การพนันที่บริหารงานโดยสโมสรแข่งม้าฮ่องกง (Hong Kong 

Jockey Club) ใน 3 กิจกรรม คือ การแข่งม้า, การทายผลฟุตบอล 

และการออกสลากกินแบ่ง Mark Six โดยได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายชื่อ กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีอากรการพนัน 

ค.ศ. 1950 หรือ Betting Duty Ordinance (Chapter 108) 

(แกไ้ขลา่สดุป ีค.ศ. 2006) กฎหมายฉบบันีอ้นญุาตใหม้กีารรบัพนนั

บอลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้เล่นพนันจะอยู่ ณ ที่ใดของโลก

ก็ได้ แต่จะต้องเล่นพนันบอลผ่านเว็บเว็บไซต์ของสโมสรแข่งม้า

ฮ่องกงเท่านั้น

อย่างไรก็ดี กฎหมายการพนันฮ่องกง รวมถึงนโยบายของ

รฐับาลฮอ่งกง จะไมอ่นุญาตใหเ้ปดิคาสโิน และไมอ่นญุาตใหม้เีวบ็

พนันเกมในคาสิโนโดยเด็ดขาด เช่น การเล่นพนันกาสิโนออนไลน์ 

การเล่น slot machines ออนไลน์ เพราะเห็นว่าจะเป็นผลเสีย

มากกวา่ผลด ีอกีทัง้ไมม่คีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งแข่งขันกับเกาะมาเกา

ที่มีประกอบธุรกิจคาสิโน
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หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลทางนโยบายและกฎหมาย

การพนันคือ Home Aff airs Bureau ได้สนับสนุนให้มีการศึกษา

ประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ของการพนันที่มีผลต่อคนฮ่องกง 

เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพย์สิน หนี้สิน เสียการงาน เกิด

อารมณ์ซึมเศร้า ท้อแท้ ควบคุมตนเองไม่ได้ การเพิกเฉย

ตอ่ผลของการพนนั ความคดิอยากตายหรือพยายามฆา่ตวัตาย 

การทำาร้ายผู้อื่น ปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นผลจาก

การติดพนันหรือโรคติดพนัน (pathological gambling) รัฐบาล

ฮอ่งกงตระหนกัถงึปญัหาดงักลา่ว จงึไดม้อบหมายให ้the Hong 

Kong Polytechnic University และ the University of Hong Kong 

ทำาการศึกษาประเมินพฤติกรรมการเล่นพนันของคนฮ่องกงใน

เรื่องพฤติกรรมการติดพนันในช่วงปี ค.ศ. 2001 และ 2005 ตาม

ลำาดับ และเสนอแนะแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดจากการพนัน

รายงานผลการศึกษาที่ดำาเนินการโดย the Hong Kong 

Polytechnic University เกี่ยวกับผลกระทบของการเล่นพนัน

ของคนฮ่องกง เมื่อปี ค.ศ. 2008 พบข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งเป็น

ข้อกงัวลดา้นลบของการพนนั คอื ผลสำารวจผูใ้หส้มัภาษณท์ีเ่ลน่

การพนันรวม 1,204 คน กลุ่มผู้เล่นพนันร้อยละ 34.2 ให้ข้อมูลว่า 

เริ่มเล่นพนันเป็นครั้งแรก เมื่อช่วงที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปี, ร้อยละ 
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23.4 เริ่มเล่นพนันครั้งแรกเมื่อมีอายุ 18-19 ปี และในจำานวน

ดังกล่าวนี้ ครึ่งหนึ่งตอบว่าได้รับอิทธิพลจากเพื่อน เพื่อนร่วมชั้น

เรียน และสมาชิกในครอบครัว ผลสำารวจข้อมูลนี้ทำาให้ทราบว่า 

นักเล่นพนันที่เป็นคนฮ่องกง เริ่มเล่นพนันคร้ังแรกเมื่อยังเป็นเด็ก

หรือเยาวชน ดังน้ัน ปัญหาการติดพนันของเด็กและเยาวชน

ในฮ่องกง จึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลฮ่องกงให้ความสำาคัญมาก

รัฐบาลฮ่องกงได้จัดตั้งกองทุนชื่อ “Ping Wo Fund” ในปี ค.ศ. 

2003 เพ่ือสนับสนนุด้านการป้องกันและแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วกบัการ

พนัน และผลกระทบที่เกิดจากการพนัน วัตถุประสงค์หลัก

ของกองทนุน้ีม ี3 ประการคอื (1) การศึกษาและวจิยัปญัหาการพนนั

และประเด็นที่เกี่ยวกับการพนัน (2) เผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่

ประชาชนในเรื่องมาตรการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดจาก

การพนัน (3) ให้คำาปรึกษา บำาบัดรักษารวมถึงการเยียวยา หรือ

จัดบริการสนับสนุนให้แก่นักพนันที่เป็นโรคติดพนันหรือผู้ที่มิใช่

นักพนัน แต่ได้รับผลกระทบจากผู้เล่นพนัน

ในช่วง 2 ปีแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนนี้ Hong Kong Jockey 

Club ได้ดำาเนินการจดัสรรเงนิรายได้สว่นหนึง่ใหแ้กก่องทนุนีค้ดิเปน็

เงนิ 24 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง และจดัสรรเงนิรายป ีปลีะหลายสิบล้าน

เหรียญฮ่องกง กองทุนนี้ยังรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปด้วย 
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กองทนุนีไ้ดใ้หง้บประมาณจดัตัง้ศนูยใ์หค้ำาปรกึษาแนะนำาแกผู่ท้ี่

เป็นโรคติดพนันและครอบครัว 4 แห่ง และการให้ทุนสนับสนุน

การจัดทำาสื่อเผยแพร่ผลเสียของการเล่นพนัน

กฎหมายการพนนัฮอ่งกงไดบ้ญัญตักิรณทีีถ่อืเปน็ความผดิ

ที่น่าสนใจหลายกรณี จึงขอยกมาเป็นตัวอย่าง เพื่อประโยชน์

ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทย รวมถึงการคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจากการพนนัคอื ห้ามผูเ้ยาวห์รือเยาวชนทีม่อีายุต่ำากวา่ 

18 ปี เล่นการพนัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม การพนันที่เป็น

ลกัษณะการทายผลกีฬาฟตุบอล การแขง่มา้ การซือ้สลากกนิแบง่

รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายที่น่าสนใจคือ การคุ้มครองเด็ก 

เยาวชนจากการใชอ้นิเทอรเ์นต็ โดยเหน็วา่อินเทอร์เน็ตเปน็ชอ่ง

ทางติดต่อสื่อสารที่มีทั้งประโยชน์และโทษต่อเด็กและเยาวชน 

การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่ไม่เหมาะสม อาจทำาให้เด็กและ

เยาวชนตกเป็นเหย่ือหรือถูกละเมิดสิทธิได้เช่นกัน เช่น การเข้าถึง

เนื้อหาที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ความรุนแรง การใช้ภาษา

ที่หยาบคาย รวมถึงการพนันทางอินเทอร์เน็ต การใช้มาตรการ

ทางกฎหมายเพยีงอยา่งเดยีวนัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะปอ้งกนัปญัหา

เหล่าน้ีได้ จึงต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาอ่ืนๆ และอาศัยความร่วมมือ

จากภาคทีีเ่กีย่วขอ้งทกุฝายรว่มดว้ย รฐับาลมกัจะใหง้บประมาณ

42 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
สังคมไทยยุคไรพรมแดน



แก่องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรทางสังคมในการจัดทำาโครงการต่างๆ 

เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากการพนันทุกประเภท ไม่ว่าจะ

เป็นการพนันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
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บทที่ 3

ถ�ม – ตอบ 

ก�รจัดก�รปัญห�พนัน

ออนไลน์ของสังคมไทย 



3.1 คว�มรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับกฎหม�ยก�รพนัน

1. กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รพนันของไทยที่ใช้บังคับใน

ปัจจุบัน มีกฎหม�ยใดบ้�ง 

กฎหมายเก่ียวกับการพนนัของไทยทีใ่ชบ้งัคบัในปจัจบุนั ไดแ้ก ่

1) พระร�ชบัญญัติก�รพนัน พ.ศ.2478 

พระราชบัญญตักิารพนนัเป็นกฎหมายการพนนัหลกัทีบ่ญัญตัิ

เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบการพนัน ความผิดและบทลงโทษใน

กรณกีารพนนัผดิกฎหมาย กระบวนการขออนญุาตจดัใหม้กีารเล่น

พนันบางประเภทที่กฎหมายกำาหนดไว้ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียด

ต่อไป 



2) พระร�ชบัญญัติสำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล พ.ศ. 

2517 

พระราชบัญญัติสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น

กฎหมายที่ให้อำานาจสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอำานาจ

ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและดำาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ผู้

เดียว 

อน่ึง ในหลายประเทศยังถือว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ

ล็อตเตอรี่ (lottery) เป็นการพนันอย่างหนึ่ง เพราะมีลักษณะ

เป็นการเสี่ยงโชค ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศจะมี

กฎหมายกำาหนดใหร้ฐัจดัสรรเงนิรายไดจ้ากการจำาหนา่ยลอ็ตเต

อรี่มาพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส คนพิการ หรือสนับสนุน

การดำาเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล องค์กรพัฒนาเอกชน 

กลุ่มอาสาสมัคร 
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3) ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 18 ว่า

ด้วยการพนันและขันต่อ (มาตรา 853 ถึง มาตรา 855) ซึ่งบัญญัติ

ในเรื่องหนี้ที่เกิดจากการพนันนั้น ไม่สามารถบังคับหรือฟ้องร้อง

ทางแพง่ไดต้ามกฎหมาย กฎหมายฉบบัเดยีวทีใ่หก้ารรบัรองในเรือ่ง

หนี้พนันคือ พระราชบัญญัติสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 

2517 ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นพนันรายหนึ่งลงเงินเดิมพนันจำานวนหนึ่ง

ในการพนันชนโคหรือชนวัวในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งเป็นการ

พนันที่อยู่ในบัญชี ข. ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว 

ผู้เล่นรายน้ีชนะพนันได้เงินจำานวน 1 ล้านบาท แต่ผู้เล่นพนันรายอ่ืน

ทีแ่พพ้นนัไมย่นิยอมชำาระเงนิตามทีเ่ดมิพนัไว ้ในกรณนีีผู้ช้นะพนนั

จะไมส่ามารถฟอ้งรอ้งตอ่ศาลเป็นคดแีพง่ เพือ่ขอใหผู้้แพพ้นนัจา่ย

เงินจำานวน 1 ล้านบาทได้ เพราะกฎหมายไม่ถือว่า หน้ีพนันดังกล่าว

ที่แม้จะเป็นการพนันถูกกฎหมายนั้น ไม่สามารถบังคับกันได้ตาม

กฎหมาย จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า ประเทศส่วน

ใหญ่ยังไม่ยอมรับให้หนี้พนันเป็นหน้ีที่บังคับกับได้ตามกฎหมาย 

เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็ยังไม่ยอมรับ

ในเรื่องนี้ มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ถือว่าหนี้พนันสามารถบังคับกันได้ 
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2. พระร�ชบัญญัติก�รพนัน พ.ศ.2478 มีคว�มเปน

ม�อย่�งไร 

กฎหมายการพนันของไทยมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 

ในช่วงภายหลังจากการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาล

ที่ 7 โดยมีการประกาศใช้กฎหมายการพนันชื่อว่า “พระร�ช

บัญญัติก�รพนัน พ.ศ. 2473” ซึ่งเป็นกฎหมายที่สืบเนื่องจาก

การยกเลิกโรงบ่อนที่จัดให้มีการเล่นถั่วโปในสมัยรัชกาลที่ 5 

เนื่องจากพระองค์ท่านเห็นว่า คนไทยเกิดนิสัยหมกมุ่นหลงเข้า

บ่อนพนันเป็นจำานวนมาก ทำาให้เสียทรัพย์ เสียเวลา การทำามา

ค้าขาย 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 เป็นกฎหมายที่ทัน

สมัยมากในยุคนั้น เพราะมีการยกร่างจากการศึกษากฎหมาย

พนันต่างประเทศมาปรับใช้กับบริบทของสังคมไทยในขณะนั้น 

มีนักกฎหมายชาวต่างชาติเป็นผู้ยกร่างและที่ปรึกษากฎหมาย 

การพนันตาม พ.ร.บ.การพนัน 2473 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การเล่นตามบญัชหีมาย 1 เปน็การพนนั ทีห่า้มมใิหจ้ดัใหม้ ีหรือ

เข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น รวมถึงการเล่นอื่นซึ่งมีลักษณะ
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คล้ายกัน อีกประเภทหนึ่งคือ การเล่นตามบัญชีหมาย 2 เป็นการ

เล่นพะนันหรือการเล่นอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งผู้จัดให้มีการ

เล่นประเภทนี้ จะต้องขออนุญาตต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

หรือเจ้าพนักงานผู้ซึ่งเสนาบดีตั้งให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต 

บทลงโทษทางอาญาในสมัยน้ัน (กฎหมายปี พ.ศ.2473) ก็ค่อนข้าง

สูงมาก เชน่ กรณผีูท้ีเ่ปน็เจา้มอืพนนัผดิกฎหมายคอื ผู้ทีจ่ดัใหม้กีาร

เล่น หรอืประกาศโฆษณา หรอืชกัชวนใหผู้อ้ืน่เขา้เลน่หรอืเขา้พนนั 

หรือกรณีผู้เล่นพนันผิดกฎหมาย ทั้งสองกรณีนี้จะมีโทษจำาคุก

ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระร�ชบัญญัติก�รพนัน พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึน

ในสมยัรชักาลที ่8 ในสมยัรฐับาลพนัเอกพระยาพหลพลหยหุเสนา 

ภายหลงัจากเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของไทยเมือ่ป ีพ.ศ. 

2475 แม้ว่า พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

จะได้แบบอย่างมาจาก พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2473 แต่ก็มีสาระสำาคญั

ท่ีแตกต่างกันหลายประการ โดยเฉพาะการจัดแบ่งประเภทการพนัน

ทีผ่ดิเพีย้นไปจากกฎหมายการพนันป ีพ.ศ.2473 กล่าวคอื กฎหมาย

การพนันปี พ.ศ.2473 จะกำาหนดบัญชีท่ีห้ามเล่นพนันโดยเด็ดขาดไว ้

แตก่ฎหมายการพนนัฉบบัปจัจบุนัไดย้กเลกิบญัชหีา้มเลน่พนนัเมือ่

ป ีพ.ศ.2473 ไปแลว้ โดยเปลีย่นเป็นการเลน่ตามบญัช ีก. ทีส่ามารถ
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ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้มีการเล่นพนันในบัญชี ก.ได้ 

กฎหมายการพนัน พ.ศ.2478 ของไทยจึงมีแนวคิด ความเป็น
มาจากนโยบายของรัฐที่เห็นถึงผลเสียของการพนัน จึงต้องมี
กฎหมายควบคุมหรือจำากัดการประกอบธุรกิจพนันและการ
เล่นพนันผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ
ทางศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่ที่ถือว่าการพนันเป็นอบายมุข
อย่างหนึ่ง 

3. ก�รพนันต�ม พ.ร.บ.ก�รพนัน พ.ศ.2478 มีก่ีประเภท 

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 กำาหนดให้มีการพนันรวม 
2 ประเภทคือ 

1) การเล่นพนันที่ไม่อนุญาตให้จัดให้มี หรือเข้าเล่น ได้แก่ 
ก�รเล่นต�มบัญชี ก.ท้�ยพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ รวมถึงการ
เล่นอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกำาหนดไว้ 
(มาตรา 4 วรรคแรก) 

การเล่นพนันที่ห้ามในประเภทนี้ มิใช่การห้ามเล่นโดยเด็ด

ขาดตามที่มักเข้าใจกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยังไม่เคยมีการ
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อนุญาตให้มีการเล่นพนันประเภทนี้มาก่อน แต่หากพิจารณาเนื้อ

ความในมาตรา 4 วรรคแรกแล้วจะพบว่า รัฐบาลอาจพิจารณา

อนญุาตใหม้กีารเลน่ได ้ณ สถานทีใ่ด หรอืภายใตบ้งัคบัเงือ่นไขใดๆ 

ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

ตาม พ.ร.บ. การพนัน ฉบับปัจจุบัน มีการออก “พระราช

กฤษฎีกา วาดวยเงื่อนไขการพะนันตาม มาตรา 4 แหงพระราช

บัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 

2 นี้คือ การให้รัฐบาลมีอำานาจพิจารณาอนุญาตจัดตั้ง “สถ�น

ค�สิโนของรัฐบ�ล” (casino) ได้ โดยให้ถือเป็นอำานาจของรัฐมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงั ในฐานะผูร้กัษาการใหเ้ปน็ไปตามพระราช

กฤษฎีกานี้ ซึ่งปัจจุบันนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับ

ตามกฎหมาย แต่กระทรวงมหาดไทยมิใช่ผู้มีอำานาจรักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงไม่มีอำานาจอนุญาตในเรื่องการตั้ง

คาสิโน หากเป็นอำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

จงึขึน้อยูกั่บนโยบายของรฐับาลวา่ จะนำาเรือ่งนีข้ึน้มาพจิารณาใหม้ี

บ่อนคาสิโนในไทยหรือไม่

2) การเล่นพนันที่สามารถอนุญาตให้เล่นได้ ได้แก่ ก�รเล่น

อันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้�ยพระร�ชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมี
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ลกัษณะคลา้ยกนั หรอืการเลน่อืน่ใดซึง่รฐัมนตรเีจา้หนา้ทีไ่ดอ้อก

กฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ ผู้ที่จะจัดให้มีการเล่นพนันประเภท

นี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หรือเจ้าพนักงานที่มีอำานาจออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎ

กระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต (มาตรา 4 

วรรคสอง)

ท้ังน้ี การเล่นพนันตามประเภทท่ี 2 น้ี จะต้องมีใบอนุญาตให้

จัดมีข้ึนหรือปฏิบัติหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงอนุญาต

ให้จัดข้ึนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตกรณีใดกรณีหน่ึงเท่าน้ัน 

ปัจจุบัน มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ที่กำาหนดวิธีการเล่นตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราช

บัญญัตินี้

สำาหรบัการพนนัประเภทอืน่ ๆ  ทีมิ่ไดร้ะบไุวใ้นบญัช ีก. และ

บญัช ีข. จะถอืเปน็การพนนัผดิกฎหมายทัง้ส้ิน เพราะไมส่ามารถ

อนุญาตให้ดำาเนินการจัดให้มีการเล่นพนันได้ 
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4. คว�มผิดต�ม พ.ร.บ.ก�รพนัน พ.ศ.2478 แบ่งออกเปน

กี่ลักษณะ 

พ.ร.บ.การพนันได้กำาหนดประเภทความผิดในกรณีการพนัน

ผิดกฎหมายไว้ 2 ลักษณะ โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา 12 คือ 

1) ความผิดฐานผู้เป็นเจ้ามือพนัน (หรือเรียกว่า เจ้ามือรับกิน

รับใช้) คือ ความผิดฐานจัดให้มีการเล่น หรือทำาอุบายล่อ ช่วย

ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้า

เล่นหรอืเขา้พนนัในการเลน่ซึง่มไิดร้บัอนุญาตจากเจา้พนักงานหรือ

รับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง 

2) ความผิดฐานผู้เล่นพนัน คือ ความผิดฐานเข้าเล่นหรือเข้า

พนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้กระทำาความผิดตามมาตรา 12 มีโทษกำาหนดไว้ โดยแบ่ง
ออกตามประเภทของการพนันที่ระบุในบัญชี ก. และบัญชี ข.ท้าย
พระราชบัญญัติ เช่น ผู้ที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินจะมีโทษจำาคุกตั้งแต่ 
3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท 
แตถ่า้เปน็ลกูคา้ทีซ่ือ้หวยใตดิ้นจะมโีทษจำาคกุไมเ่กนิ 3 ป ีหรอืปรบั
ไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

สำาหรับความผิดอื่น ๆ  ตาม พ.ร.บ.การพนัน จะมีอัตราโทษที่
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ตา่งไปเลก็นอ้ยคอื โทษจำาคกุไมเ่กนิ 2 ป ีหรือปรับไมเ่กนิ 2,000 
บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ อีกกรณีหนึ่งคือความผิดตามมาตรา 4 
ทว ิคอื กรณทีีเ่ปน็การพนนัทีไ่มเ่ขา้บญัช ีก.และบญัช ีข. ผูก้ระทำา
ผิดจะได้รับโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

ข้อน่าสังเกตคือ อัตราโทษของผู้เป็นเจ้ามือกับผู้เล่นพนัน
มคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการบญัญตัโิทษ
อาญาตามกฎหมายการพนนัในตา่งประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่จะเน้น
การลงโทษเจา้มอืพนนัมากกวา่การลงโทษผู้เล่นพนัน ข้อสังเกต
อีกประการคือ โทษปรับมีอัตราสูงสุดคือ 5,000 บาท เป็นโทษ
ที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งแสดงถึงความ
ล้าหลังของกฎหมายพนันฉบับนี้ 

5. พ.ร.บ.ก�รพนัน พ.ศ.2478 มีบทบัญญัติที่คุ้มครอง

เด็กและเย�วชนจ�กก�รถกูชกัจงูหรอืเชญิชวนใหเ้ลน่

พนันหรือไม่ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เขียนพบว่า พ.ร.บ.การพนัน 

ฉบับปัจจุบัน ยังขาดบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก
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การเล่นพนัน แม้ว่าใน มาตรา 7 (3) จะบัญญัติให้ผู้เล่นพนันที่ได้

รับอนุญาตตามกฎหมาย จะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วหรือมีอายุ

ไมต่่ำากวา่ 20 ปีบรบูิรณ ์ไมว่า่จะเป็นกรณกีารพนนัถกูกฎหมายหรอื

การพนนัผดิกฎหมายกต็าม โดย พ.ร.บ.การพนันไดย้กเวน้การเล่น

ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 คือ เด็กและเยาวชนสามารถซื้อหรือ

เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ได้ตามพระราชบัญญัติ

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ในขณะที่ต่างประเทศ

จะให้ความสำาคญัในเรือ่งน้ี เช่น กำาหนดเงือ่นไขในการจำาหนา่ยลอ็ต

เตอรี่ของผู้ค้าว่า ห้ามเยาวชนหรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อ

สลากกินแบ่ง (lottery) มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิการจำาหน่าย หรือมี

โทษตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและนโยบาย

การพนันในต่างประเทศ จะมีการตราบทบัญญัติกฎหมายเพื่อ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนไว้เป็นการเฉพาะ เช่น กฎหมายการพนัน

ของประเทศสหราชอาณาจักรชื่อว่า Gambling Act (2005) จะมี

บทบัญญัติห้ามการโฆษณา เชิญชวนเด็ก (ผู้ที่มีอายุต่ำากว่า 16 ปี) 

หรอืเยาวชน (ผูท้ีม่อีายตุ่ำากวา่ 18 ปี) คอืเปน็ผูท้ีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ

ให้เล่นพนัน มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย แม้ว่า

จะเป็นการพนันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ตาม เพราะ

กฎหมายจะให้ความคุ้มครองมิให้เยาวชนหรือผู้เยาว์ มิให้เข้าไป
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เกี่ยวข้องหรือเล่นพนันเมื่อยังอยู่ในวัยเรียนหรือยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

6. หนว่ยง�นใดทีม่อีำ�น�จหน�้ท่ีต�ม พ.ร.บ.ก�รพนนั 

พ.ศ.2478 และเจ้�หน้�ที่ที่บังคับใช้กฎหม�ยมีหน่วย

ง�นใดบ้�ง 

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ตาม 

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 โดยมีกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยในฐานะเปน็เจา้หนา้ทีร่กัษาการตาม พ.ร.บ.การพนนั 

มีอำานาจออกกฎกระทรวงแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามพระราช

บญัญัตน้ีิ มรีายละเอยีดตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง (มาตรา 17) 

เชน่ การขออนญุาตให้มกีารพนนัชนไกใ่นกรงุเทพมหานคร 

ผู้ยื่นคำาขอจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครอง 

แต่ถ้าเป็นการพนันชนไก่ในจังหวัดอื่น จะต้องขออนุญาตจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานผู้ออกใบ

อนุญาตท่ีจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้ เร่ืองน้ีหากพบข้อเท็จจริง
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ว่าการพนันชนไก่ที่มีลักษณะเป็นการทรมานสัตว์ เจ้าพนักงาน

จะไม่สามารถอนุญาตได้ เพราะจะถือเป็นการพนันตามบัญชี 

ก.หมายเลข 17 อนึ่ง ประเทศที่พัฒนาแล้วจะถือว่าการพนันชนไก่

เปน็การทรมานสตัวอ์ยา่งหนึง่ มปีระเทศกำาลงัพฒันาหรอืประเทศ

ด้อยพัฒนาไม่ก่ีประเทศที่ยังคงอนุญาตให้มีการพนันชนไก่ตาม

กฎหมายการพนันได้ 

กรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตไม่ดำาเนินการตาม พ.ร.บ.

การพนัน หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตที่กำาหนดเง่ือนไขไว้ 

เจ้าพนักงานก็มีอำานาจเรียกใบอนุญาตคืนได้เมื่อเหตุสมควร 

(มาตรา 11) 

7. เหตุใดจึงมักพบบ่อนพนันผิดกฎหม�ย แม้ว่�

กฎหม�ยมีบทลงโทษอ�ญ�กำ�หนดไว้ก็ต�ม 

เรามักจะพบข่าวทางสื่อมวลชนเรื่องบ่อนพนันผิดกฎหมาย

หรือหวยใต้ดิน ทั้งๆ ที่เป็นการพนันผิดกฎหมาย และผู้ที่เป็นเจ้า

มอืพนนั ผูเ้ลน่พนนั อาจตอ้งรบัโทษทางอาญาคอื โทษจำาคกุและ/ 

หรอืโทษปรบั สาเหตทุีท่ำาใหม้กีารพนนัผดิกฎหมายอยู่เนือง ๆ  น่า

จะเกดิจากปจัจยัหลายประการ เชน่ กฎหมายการพนันทีม่คีวามล้า
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สมัย ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดฐานความผิด บทลงโทษ การไม่มี

นโยบายหรอืหนว่ยงานเจา้ภาพหลกัทีจ่ะรบัผดิชอบดแูลในเรือ่ง

การป้องกันปราบปรามการพนันผิดกฎหมายอย่างชัดเจน รวม

ถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำารวจบางส่วน 

ปญัหากลไกการเฝา้ระวงั ตรวจสอบการพนันทีผ่ดิกฎหมายขาด

ประสิทธภิาพ ซึง่อาจเกิดจากตำารวจมภีาระงานประจำาทีม่ากอยู่

แลว้ หรอืทำางานในเชงิรบัมากเกนิไป ปญัหาการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ 

ปัญหาผู้มีอิทธิพล ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือประชาชนทั่วไปไม่ให้

ความร่วมมือ เนื่องจากผู้แจ้งเบาะแสเกรงกลัวว่า ตนเองหรือ

ครอบครัวอาจได้รับอันตราย ถูกข่มขู่ กลั่นแกล้ง เมื่อแจ้งข้อมูล

เบาะแสไปยังตำารวจท้องที่

58 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
สังคมไทยยุคไรพรมแดน



3.2 ประเด็นกฎหม�ยเกี่ยวกับ

 ก�รพนันออนไลน์

1. ก�รพนนัออนไลนถ์อืเปนก�รพนนัทีไ่ดร้บัอนญุ�ตให้

เล่นต�ม พ.ร.บ.ก�รพนันหรือไม่ 

การพนนัออนไลนใ์นลกัษณะของการเลน่เกมพนนัทีน่ยิมเลน่

ในคาสิโน การพนันบอล และการพนันประเภทอ่ืน ๆ ผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น เนื่องจาก 

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ยังคงกำาหนดให้การพนันออนไลน์ดังกล่าว

ไมส่ามารถขออนุญาตได ้อกีทัง้เคยมตีวัอยา่งคดทีีเ่จา้หนา้ทีต่ำารวจ

เคยดำาเนนิการจบักุมการพนนัออนไลนห์ลายราย ดงัทีก่ลา่วมาแลว้

ในบทที่ 1 
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2. ก�รดำ�เนินคดีกับเว็บพนันออนไลน์ จะต้องเปน

คว�มผิดซึ่งหน้�จริงหรือไม่

การกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12 มี

หลายลักษณะคือ 

ตัวอย่างแรกคือ การโฆษณา เชิญชวนให้บุคคลอื่นเข้าเล่น

พนนั กถ็อืเปน็ความผดิสำาเรจ็แลว้ตามกฎหมาย เจา้หนา้ทีต่ำารวจ

สามารถดำาเนินการจับกุมได้ในทันที 

อีกกรณีหนึ่งคือ การผิดฐานจัดให้มีการเล่นพนันหรือเป็น

เจ้ามือพนันนั้น เช่น การจัดทำาเว็บไซต์ที่เปิดให้คนทั่วไปที่สมัคร

เป็นสมาชิกสามารถเข้าเล่นพนันบอล เล่นบาคาร่า ไฮโล หรือ

พนันรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้เขียนเห็นว่า

เป็นการกระทำาที่ครบองค์ประกอบความผิดแล้วเช่นกัน คือ

เป็นการดำาเนินการถึงขั้นลงมือกระทำาแล้วตามที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา อาจเปรียบเทียบได้กับการเปิดบ่อน

พนันที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเล่นไว้ครบถ้วน เพียงแต่รอ

ผูเ้ลน่เขา้มาเทา่น้ัน เจา้หนา้ทีต่ำารวจสามารถเขา้จบักมุไดเ้ชน่กนั 

ตัวอย่างกรณีสุดท้ายคือ ความผิดฐานเล่นการพนันผิด

กฎหมายในกรณีพนันทางเว็บไซต์ ในกรณีนี้จำาเป็นที่ตำารวจจะ
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ตอ้งสืบสวนพยานหลกัฐานมานำาสบืตอ่ศาลใหไ้ดว้า่ บคุคลนัน้เลน่

พนันออนไลน์ผ่านเว็บนั้นจริงหรือไม่ โดยสามารถหาหลักฐานได้

จากขอ้มลูคอมพวิเตอร ์การทำาธรุรมการเงนิระหวา่งผูเ้ลน่พนนักบั

เจ้ามือเว็บพนัน 

3. ห�กพบก�รโฆษณ� เชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ 

พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�

คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จะขอให้ศ�ล

สั่งปดเว็บพนันได้หรือไม่ 

พระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) มาตรา 20 ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นคำาร้อง

ใหศ้าลมคีำาสัง่ปิดเวบ็พนนัผดิกฎหมายได ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หรือกระทรวง ICT เคยดำาเนนิ

การเสนอต่อรัฐมนตรี ฯ ICT เพื่อปิดเว็บไซต์พนัน 2 ครั้ง ในช่วง

ปี พ.ศ.2552 เพ่ือขอให้ศาลออกมีหมายปิดเว็บไซต์คร้ังท่ี 1 จำานวน 72 

เว็บไซต์ และครั้งที่ 2 จำานวน 174 เว็บไซต์ รวม 246 เว็บไซต์ ผล

ปรากฏว่า ศาลอนุมัติตามคำาร้องทั้ง 2 กรณี 
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การดำาเนินการข้างต้นเป็นผลสืบเนื่องจาก นโยบายของ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ 

สุวรรณฉวี (ดำารงแหน่งระหว่างวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2551 ถึง 

6 มิถุนายน พ.ศ.2553) ซ่ึงให้ความสำาคัญกับปราบปรามเว็บพนัน

ผิดกฎหมาย ได้เคยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดหน่ึง เพ่ือทำาหน้าท่ี

ดูแลเรื่องเว็บพนันผิดกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้

มีอัยการและนักกฎหมายหลายท่าน เคยให้ความเห็นว่า

กระทรวง ICT มีอำานาจตามตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 

20 ที่จะขอให้ศาลสั่งปิดหรือบล็อกเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายได้ 

ทำาให้ต่อมาอดีตรัฐมนตรีกระทรวง ICT คุณระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 

ได้เห็นชอบให้กระทรวงยื่นคำาร้องต่อศาลให้ปิดเว็บไซต์พนัน

ผิดกฎหมาย จนกระทั่งศาลมีคำาสั่งตามคำาร้อง

การกระทำาความผิดตามมาตรา 20 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย

การกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

เป็นการทำาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบ

กระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กำาหนดไว้ใน

ภาคสอง ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราช

อาณาจักร แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 – มาตรา 
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135 เช่น ความผิดฐานหมิ่น ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายสถาบัน

พระมหากษัตริย์ (มาตรา 112), ความผิดฐานคบคิดกับบุคคล

เพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ (มาตรา 120), ความผิดฐาน

เผยแพร่ข้อความ เอกสารที่เป็นความลับสำาหรับความปลอดภัย

ของประเทศ (มาตรา 124) 

กลุ่มที่ 2 หรือลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1 – มาตรา 135/4 หรือ

กลุ่มที่ 3 การกระทำาความผิดที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ดงัน้ัน การกระทำาความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั จดัอยูใ่นกลุม่

ที ่3 กลา่วคอื เนือ่งจากถอ้ยคำาทีว่า่ การกระทำาความผิดทีม่ลัีกษณะ

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ตัวอย่างกรณีอื่น ๆ ที่ศาลเคยมีคำาสั่งตามมาตรา 20 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  โดยไม่ ต้องอาศัยฐานความผิดตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือ กรณีการส่ังให้ปิดเว็บไซต์ขายยาทำาแท้ง ซ่ึง

ถือเป็นความผิดเรื่องโฆษณาและจำาหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

หรอืจำาหนา่ยยาปลอม ยาทีไ่มม่มีาตรฐาน ตามพระราชบญัญตัยิา 

พ.ศ. 2510 และหญงิทีใ่ชย้ามคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตรา 301 (ความผิดฐานทำาให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่น

ทำาให้ตนแท้งลูก มีโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพัน

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ) โดยมีข้อมูลสถิติที่ศาลเคยมีคำาสั่งปิดเว็บ

ขายยาทำาแท้งให้แก่วัยรุ่น เยาวชน คือ ปี พ.ศ.2551 ศาลมีคำาสั่ง 

1 คดี โดยปิด URL จำานวน 37 URL และปี พ.ศ.2552 ศาลมีคำาสั่ง 

3 คดี โดยปิด URL จำานวน 320 URL

4. เจ้�หน้�ที่ผู้บังคับใช้กฎหม�ยบ�งท่�นเห็นว่� ไม่

ส�ม�รถสั่งปดเว็บพนันได้นั้น เปนเพร�ะเหตุใด 

ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่กระทรวง ICT บางราย และเจ้าพนักงาน

บางท่านที่ได้รับแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กลับไม่ดำาเนิน

การปิดเว็บพนันที่ได้รับการแจ้งเบาะแสข้อมูล โดยอ้างว่าตนเอง

ไม่มีอำานาจสั่งปิดเว็บพนัน ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มี

ความเข้าใจในเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ผู้เขียนได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ข้อมูลจาก

ท่านผู้พิพากษาที่รับผิดชอบด้านนี้ รวมถึงอัยการที่มีประสบการณ์

ในการทำางานด้านกฎหมายหลายสิบปีในประเด็นนี้ ซึ่งท่านเหล่า

นั้นให้ข้อมูลว่า ศาลไม่เคยปฏิเสธคำาร้องของตำารวจหรือเจ้าหน้าที่
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กระทรวง ICT ถ้ามีการร้องขอให้ศาลสั่งปิดเว็บพนัน และกรณีนี้

เวบ็พนนัผดิกฎหมายถือวา่เขา้ขา่ยการกระทำาความผดิทีม่ลีกัษณะ

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

5. ก�รโฆษณ�ก�รพนันออนไลน์ท�งหนังสือพิมพ์กีฬ�

บ�งฉบบั ถอืเปนคว�มผดิต�มพระร�ชบญัญตักิ�รพนนั 

พ.ศ. 2478 หรือไม่ 

หนังสือพิมพ์กีฬาบางฉบับลงโฆษณาการพนันออนไลน์ถือ

เป็นการกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 

อย่างชดัเจน คอืเปน็ความผดิฐานประกาศโฆษณาหรอืชกัชวนโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มใหผู้อ้ืน่เขา้เลน่หรอืเขา้พนนัในการเลน่ซึง่มไิด้

รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ซึ่งหากเป็นกรณีการโฆษณาเว็บพนัน

บอล กจ็ะมรีะวางโทษจำาคกุไมเ่กนิ 1 ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ 1,000 บาท 

หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั แตห่ากเป็นการพนนัประเภทอืน่ กจ็ะมโีทษทีต่า่ง

ออกไปตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 12 เช่น ผู้โฆษณาพนันบาการา

หรือบาคาร่า (baccarat) ทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ จะต้องระวาง

โทษจำาคกุไมเ่กนิ 2 ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั 

การโฆษณา เชิญชวนให้ประชาชนเล่นพนันออนไลน์ จึงถือ
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เป็นเรื่องหมิ่นเหม่อย่างยิ่งที่หนังสือพิมพ์กีฬา นิตยสารหรือส่ิง

พิมพ์บางฉบับที่โฆษณาเว็บพนันอย่างชัดเจน หรือมีคอลัมน์ที่

ให้ข้อมูลอัตราต่อรองการแข่งฟุตบอลคู่ต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายการ

เชิญชวนให้บุคคลเข้าเล่นพนันผิดกฎหมายเช่นกัน 

6. ปัจจุบันหน่วยง�นใดเปนเจ้�ภ�พหลักในก�ร

ปองกันและแก้ไขปัญห�ก�รพนันออนไลน์ 

รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาย้อนหลังไปในยุคที่เริ่มมีการใช้

อินเทอร์เน็ตเมื่อราว 10 ปีก่อน และรัฐบาลปัจจุบัน ต่างก็มิได้

ให้ความสำาคัญกับการจัดการกับปัญหาการพนันผิดกฎหมาย

กลา่วคอื ฝายบรหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมม่นีโยบายและ

มาตรการจัดการกับการพนันผิดกฎหมายประเภทต่างๆ ที่มีอยู่

อย่างเป็นรูปธรรม ทำาให้เป็นปัญหาเร้ือรังเป็นเวลานานของ

สังคมไทย รวมถึงกรณปีญัหาพนันออนไลนซ์ึง่ยงัไมม่หีนว่ยงาน

ใดเข้ามารับผิดชอบหรือดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

โครงสร้างในการทำางานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้าน

การปอ้งกันและปราบปรามการพนันในไทยตาม พ.ร.บ.การพนนั
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นั้น พบว่าหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือ ตำารวจ 

ยังมิได้ทำางานประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตผู้ที่ต้องการขอ

อนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันตามที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น แต่ไม่

เคยมีความริเริ่มในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์

ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 

7. อะไรที่เปนปัญห�สำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�

หน้�ที่ต�มกฎหม�ยในกรณีก�รพนันออนไลน์ 

สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำาคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม 

พ.ร.บ.การพนัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ.ว่าด้วย

การกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ น่าจะได้แก่ปัญหาต่อไปน้ี 

1) กลไกการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการพนันที่ผิดกฎหมายขาด

ประสทิธภิาพ ซึง่อาจเกดิจากตำารวจมีภาระงานประจำาทีม่ากอยู่แล้ว 

หรือทำางานในเชิงรับมากเกินไป ขาดการทำางานในเชิงรุก เช่น 

การหาข่าวสาร ตรวจสอบว่ามีเว็บพนันผิดกฎหมายมากน้อย

เพียงใด 
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2) ปัญหาความเข้าใจในพ.ร.บ.การพนันของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องคือ ตำารวจบางส่วนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา

สาระของบทบญัญตัติา่ง ๆ  ใน พ.ร.บ.การพนนั ทำาใหไ้มส่ามารถ

ปรับใช้กฎหมายกับการกระทำาความผิดที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็ม

ที่ เช่น กรณีการพนันออนไลน์ที่ตำารวจบางนาย ยังเข้าใจว่า

ไม่ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ซ่ึงเป็นความเข้าใจท่ีผิด

โดยสิ้นเชิง 

3) ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายคือ ตำารวจบางส่วน

อาจได้รับสินบนหรือผลประโยชน์บางอย่างจากเจ้ามือหรือผู้ที่

จัดให้มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย หรืออาจเกรงกลัวต่อผู้มี

อิทธิพล อำานาจมืด นักการเมือง ทำาให้ตำารวจชั้นผู้น้อยไม่กล้า

ที่จะดำาเนินการตามหน้าที่ 

4) การปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ทีข่องรฐัขาดการประสานงาน

กบัหนว่ยงาน องคก์รอืน่ โดยเฉพาะการทำางานกบัภาคประชาชน 

ซ่ึงน่าจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างมาก เช่น 

เมื่อพบว่ามีเว็บพนันผิดกฎหมาย ก็สามารถแจ้งเบาะแสให้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
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5) ประชาชนทั่วไปมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เน่ืองจาก

ประชาชนที่แจ้งเบาะแส มักจะเกรงกลัวว่าตนเองหรือครอบครัว

อาจได้รับอันตราย ถูกข่มขู่ กลั่นแกล้งจากผู้มีอิทธิพล อำานาจ

มืด หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลประโยชน์อันมิชอบ เช่น เคยมีกรณี

พลเมืองดีแจ้งตำารวจเรื่องการเปิดตู้ม้าใกล้บ้าน ปรากฏว่าไม่กี่วัน

ต่อมา มีโจรขโมยขึ้นบ้านพลเมืองที่แจ้งเบาะแสเรื่องการพนันผิด

กฎหมาย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มธุรกิจ

พนันผิดกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน 

8. ห�กเจ้�หน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบต�ม พ.ร.บ.ก�รพนัน พ.ศ.2478 

ไม่ดำ�เนินก�รต�มหน้�ที่ จะมีผลท�งกฎหม�ยอย่�งไร 

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.

การพนัน 2478 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

ไม่ดำาเนินการตามหน้าที่ แม้ว่าจะพบข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัดว่ามี

การกระทำาความผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้น้ันก็อาจมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ความผิดฐานเจ้าพนักงาน

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต ซึ่ง

มีโทษจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 
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20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยัง

อาจถกูดำาเนนิคดตีามกฎหมายอืน่คอื พระราชบญัญัตมิาตรการ

ของฝายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (สำานกังาน 

ป.ป.ท.) และอาจมีความผิดทางวินัยอีกด้วย 

9. ก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง เช่น พระ

ร�ชบัญญัติก�รพนัน พ.ศ.2478 จะมีส่วนช่วยแก้

ปัญห�ก�รพนันออนไลน์ได้หรือไม่ 

กระทรวงมหาดไทยมีความพยายามในการยกร่าง พ.ร.บ.

การพนัน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดยเพิ่มโทษกรณีเจ้ามือพนัน

ออนไลน์เป็น 2 เท่าของความผิดทั่วไปตามกฎหมาย แต่ไม่น่า

จะเปน็วธิกีารแกป้ญัหาทีต่รงจดุมากนกั เพราะปญัหาสำาคญัคอื 

การบงัคบัใชก้ฎหมายและกลไกการตรวจสอบ เฝา้ระวงัเวบ็พนัน

ของหนว่ยงานของรฐัทีข่าดประสทิธภิาพ ไมม่หีนว่ยงานเจา้ภาพ

ที่ทำาหน้าที่ดูแลในเรื่องน้ี จึงควรมีการปรับปรุงสาระสำาคัญ

70 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
สังคมไทยยุคไรพรมแดน



ของร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. .... ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การแก้ไข พ.ร.บ.การพนันเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถแก้

ปอ้งกนัหรอืแกไ้ขปญัหาการพนนัออนไลนไ์ด ้เนือ่งจากสาเหตขุอง

ปัญหามีความซับซ้อนหลายด้าน ไม่ใช่เป็นเรื่องปัญหากฎหมาย

หรือการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นการรณรงค์ เผย

แพร่ข้อมูล ความรู้ที่ชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของการพนัน โดยเฉพาะ

การเล่นพนันในกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน การจัดให้

ช่องทางให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ผู้เล่นพนันหรือนักพนันที่มีปัญหา

ที่เกิดจากการพนัน เช่น ปัญหาสังคม ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ปัญหาหนี้สิน ปัญหาสุขภาพจิต 

สิ่งเหล่านี้มีความสำาคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขการพนัน

อย่างเปน็ระบบ ไมจ่ำากดัเฉพาะการพนันออนไลน์เพยีงอย่างเดยีว 

เรื่องเหล่าน้ีจะประสบความสำาเร็จได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือ

จากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามาทำางานร่วมกับ

กับองค์กรภาคประชาชน หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษา

อย่างจริงจัง 
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บทที่ 4

ข้อเสนอแนะในก�รแก้ปัญห�

พนันออนไลน์



การพนันออนไลน์มีลักษณะปัญหาบางอย่างที่คล้ายคลึงกับ

การพนันผิดกฎหมายทั่วไป และก็มีกรณีปัญหาที่มีความแตกต่าง

กันไปเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ 

ไม่สามารถทำาได้โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว 

หากจำาเป็นจะต้องอาศัยมาตรการอื่นๆ ในการแก้ปัญหาด้วย 

และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ มีดังนี้ 

1. แก้ไขปรับปรุงกฎหม�ยและก�รบังคับใช้กฎหม�ย 

1.1 พระร�ชบัญญัติก�รพนัน พ.ศ.2478

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 สามารถปรับใช้กับกรณี

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอลได้ ซึ่งถือเป็นการพนันผิด

กฎหมายได้ แต่ พ.ร.บ.การพนัน ก็มีข้อบกพร่องหลายประการที่

ทำาให้การบังคับใช้กฎหมายด้อยประสิทธิภาพ มีการโฆษณา เชิญ

ชวนผ่านสื่อต่างๆ อย่างชัดแจ้ง หรือเปิดเว็บพนันผิดกฎหมาย

ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นจำานวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจหน้าที่

ตามกฎหมาย ก็มิได้สามารถปราบปรามการพนันเหล่านี้อย่างได้



ผลและจริงจัง สาเหตุของปัญหาที่สำาคัญประการหนึ่ง เกิดจาก

เนื้อหาของ พ.ร.บ.การพนันเอง ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา

ในระยะยาวคอื ควรมแีก้ไขปรบัปรงุบทบญัญตัหิลายเรือ่ง ซึง่จะ

ชว่ยเพิม่ประสทิธิภาพในการบังคบัใช้กฎหมายของเจา้หนา้ทีข่อง

รัฐที่รับผิดชอบได้ ได้แก่ 

ปรับปรุงฐานความผิดเก่ียวกับการพนันให้ชัดเจน กรณี

ผู้กระทำาความผิดที่เป็นเจ้ามือกับผู้เล่นพนัน 

พ.ร.บ.การพนันฉบับปัจจุบัน มิได้แยกแยะฐานความผิด

และความร้ายแรงของโทษอย่างชัดเจน ระหว่างความผิดฐาน

เจ้ามือรับกินรับใช้ กับ ความผิดฐานเล่นพนัน ทั้งๆ ที่เมื่อ

พิจารณาจากเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายที่จะต้องเน้น

การลงโทษเจา้มอืเปน็หลกั มากกวา่การลงโทษผู้เล่นพนันทีเ่ปน็

ประชาชนทั่วไป กฎหมายควบคุมการพนันในต่างประเทศต่าง

ก็มีบทบัญญัติที่ลงโทษผู้เป็นเจ้ามือที่หนักกว่าผู้เล่นพนันอย่าง

ชัดเจน ดังนั้น จึงควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ มาตรา 12 แห่ง 

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478

เพิ่มเติมฐานความผิดฐานโฆษณาหรือเชิญชวนให้บุคคล

เล่นพนันถูกกฎหมาย
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กฎหมายการพนันฮ่องกงมีบทบัญญัติที่กำาหนดห้ามการ

โฆษณา หรือเผยแพร่ข้อมูลการทำานายผลพนันผ่านส่ือต่างๆ จึง

ควรมกีารเพิม่เตมิความผดิในเรือ่งนี ้ทำานองเดยีวกนักบัการโฆษณา

สินค้าทำาลายสุขภาพที่มีกฎหมายห้ามหรือกำาหนดข้อจำากัดไว้ เช่น 

การโฆษณาบุหรี่หรือยาสูบ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 

ปรบัปรงุบทบญัญตัเิดมิและเพิม่เตมิฐานความผิดทีก่ระทำาตอ่

เด็กและเยาวชน

ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นการ

เฉพาะ โดยกำาหนดความผดิและโทษสำาหรับผู้จดัใหม้กีารเล่นพนัน

ทีไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย ยนิยอม ชกัชวน โฆษณา หรือปล่อย

ปละละเลยให้ผูม้อีายตุ่ำากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ เขา้เล่นหรือเขา้ไปอยูใ่น

สถานที่เล่นการพนัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

กำาหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำาหน้าที่รับแจ้ง สืบสวน 

สอบสวน และหน้าที่อื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การพนันเป็นการเฉพาะ 

พ.ร.บ.การพนัน 2478 มิได้มีการกำาหนดพนักงานเจ้าหน้าที่

ไว้ ทำาให้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้อยลงไปมาก 

ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจมีภาระงานในหน้าท่ีตามกฎหมายต่างๆ 

ที่มีโทษอาญาค่อนข้างมาก จึงควรเสนอให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่
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ตามพ.ร.บ.การพนนั เพือ่ทำาหนา้ทีช่ว่ยสนับสนุนการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

มบีทบัญญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูท้ีใ่หข้อ้มลูหรอื

เบาะแสการกระทำาผิด

เนื่องจากธุรกิจพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการพนันบอล 

การพนนัทางเวบ็ไซต์เก่ียวโยงกับกลุม่ผูม้อีทิธพิล มาเฟยี องคก์ร

อาชญกรรม และอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีผลประโยชน์

เกี่ยวข้องด้วย ในทางปฏิบัติพบว่าผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นพลเมือง

อาจถูกทำาร้าย ข่มขู่ คุกคามจากผู้กระทำาความผิดได้ จึงมีความ

จำาเปน็ท่ีจะตอ้งมบีทบัญญตัทิีคุ่ม้ครองผูท้ีใ่หข้อ้มลูหรอืเบาะแส

การกระทำาผิดเหมือนในกฎหมายบางประเทศ เช่น กฎหมาย

มาเลเซยี กลา่วคอื ควรมบีทบัญญตัทิีก่ำาหนดใหม้กีารรักษาความ

ลับหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส 

โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีเกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส

ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด 

สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน โดยเพิ่มโทษปรับและโทษจำา

คุกให้เหมาะสมลักษณะการกระทำาผิด แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ
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กลุม่ที ่1 บทลงโทษสำาหรบัผูเ้ป็นเจา้มอืหรอืเจา้ของบอ่นพนนั 

(เว็บพนัน)

ควรเพิม่โทษสำาหรบัผูก้ระทำาผดิทีเ่ปน็เจา้มอืและผู้ทีช่ว่ยเหลือ

หรอืสนับสนนุในการดำาเนินการจดัใหม้กีารเลน่พนนัผดิกฎหมายให้

รุนแรงยิ่งขึ้น โดยกำาหนดระวางโทษอาญาข้ันต่ำาทั้งในส่วนโทษจำา

คุกและโทษปรับ รวมทั้งควรเพ่ิมโทษปรับทางปกครองซึ่งเป็น

มาตรการทางแพ่ง (คือไม่ถือเป็นโทษทางอาญา) สำาหรับบุคคลที่

ได้รับอนุญาตให้จัดให้จัดให้มีการพนัน ซึ่งเป็นโทษที่มักจะบัญญัติ

ในกฎหมายสมยัใหมข่องไทยและตา่งประเทศคอื กำาหนดโทษปรบั

ทางปกครองเป็นมูลค่าที่สูง หากผู้ที่ได้รับอนุญาตทำาผิดเงื่อนไข

ตามใบอนุญาต เช่น โทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 100,000 บาท 

ถึง 1,000,000 บาท 

กลุ่มที่ 2 บทลงโทษสำาหรับผู้เล่นพนัน

ผู้เล่นพนันผิดกฎหมาย ควรกำาหนดโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และควรกำาหนด

ให้มีมาตรรอการกำาหนดโทษ และเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ

ของผู้กระทำาความผิด เช่น การทำางานบริการสังคมหรือทำางาน

สาธารณประโยชน์ เพ่ือรณรงค์การห้ามเล่นพนันผิดกฎหมาย 

แทนการรับโทษจำาคุกและโทษปรับก็ได้ โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขเพื่อ
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คมุความประพฤตอิยา่งหนึง่ และมกีำาหนดระยะเวลาตามทีศ่าล

เห็นสมควรตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดในประมวลกฎหมายอาญา 

เหตุผลอีกประการคือ ผู้กระทำาผิดบางรายอาจเป็นโรคติดพนัน 

(pathological gambling) ที่มีปัญหาภาวะทางจิตที่ต้องได้รับ

การบำาบัดรักษา ซึ่งไม่ควรใช้โทษจำาคุก อีกทั้งประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 56 เปิดช่องให้เฉพาะความผิดลหุโทษหรือความ

ผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทเท่านั้น แต่ความผิดตาม พ.ร.บ.การ

พนันเกือบทั้งหมดเป็นความผิดที่กระทำาโดยเจตนาและมีโทษ

สูงกว่าความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ผู้เล่นพนันเป็นเยาวชน กฎหมายการพนันของ

อังกฤษจะไม่ควรลงโทษจำาคุก จึงควรลงโทษปรับหรือรอการ

ลงโทษเท่านั้น เนื่องจากผู้ร่างกฎหมายเห็นว่า เด็กเล่นพนัน

เพราะเป็นเหยื่อจากการถูกชักจูงหรือชักชวนให้เล่นพนัน จึง

กำาหนดโทษของผู้กระทำาผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนให้ต่ำากว่าผู้ใหญ่ 

กลุ่มที่ 3 บทลงโทษสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจตาม 

พ.ร.บ.การพนนั และเจา้หน้าทีต่ำารวจซึง่เปน็ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

ควรกำาหนดบทลงโทษในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจตาม 

พ.ร.บ.การพนนั และเจา้หน้าทีต่ำารวจซึง่เปน็ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
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กระทำาความผดิตอ่ตำาแหนง่หน้าทีร่าชการ หรือกระทำาความผดิตอ่

ตำาแหนง่หนา้ทีใ่นการยตุธิรรมตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมาย

อาญา อันเกี่ยวเนื่องกับความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ให้กำาหนด

โทษ 2 หรือ 3 เท่าของโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น โดย

อ้างอิงจากการบัญญัติโทษตาม “พระราชบัญญัติมาตรการใน

การปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534” 

(มาตรา 11) เพราะปัญหาสำาคัญในการบังคับใช้กฎหมายการ

พนันของไทยคือ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายบางราย อาจได้รับผล

ประโยชน์หรือได้รับสินบนจากเจ้ามือหรือเจ้าของบ่อนพนัน 

1.2 พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ควรมีการแก้ไขปรับปรุง มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อให้

เกดิความชัดเจนมากขึน้ ป้องกันปัญหาความเขา้ใจผดิของเจา้หนา้ที่

ที่มีอำานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเสนอให้แก้ไขมาตรา 20 

ดังนี้

“มาตรา 20 ในกรณีที่การกระทำาความผิดตามที่ระบุไว้

ดังต่อไปนี้ 
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(1) การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นการ

ทำาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือน

ต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กำาหนดไว้ในภาคสอง 

ลักษณะ 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(2) การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นการ

ทำาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเก่ียวกับ

การก่อการร้ายตามที่กำาหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 1/1 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา 

(3) การกระทำาความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีลักษณะขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจยื่นคำาร้องพร้อมแสดงพยาน

หลักฐานตอ่ศาลทีม่เีขตอำานาจขอใหม้คีำาสัง่ระงับการทำาใหแ้พร่

หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ดำาเนินการยื่นคำาร้องต่อศาลโดยไม่ชักช้าเมื่อตรวจพบการ

กระทำาความผิดตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ระงับการทำาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการระงับ

การทำาใหแ้พรห่ลายน้ันเอง หรอืสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารระงบัการทำาให้
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แพรห่ลายซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้กไ็ด ้ทัง้น้ี จะตอ้งไมก่ระทบตอ่

การให้บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต”

1.3 ก�รประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ

การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็น

หัวใจสำาคัญในการปราบปรามการพนันออนไลน์ หน่วยงาน

ต่างๆ ควรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ

กระทรวง ICT ควรรวบรวมรายช่ือเวบ็พนนัผิดกฎหมาย และตดิตอ่

ประสานกบักองบงัคบัการปราบปรามการกระทำาความผดิเกีย่วกบั

อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(ปอท.) สำานักงานตำารวจแห่งชาต ิเพือ่

เร่งรัดการดำาเนินการตาม พ.ร.บ.การพนัน และควรแจ้งข้อมูลดัง

กล่าวใหส้ำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (สำานักงาน 

ปปง.) รวมถึงกระทรวงมหาดไทยทราบและดำาเนนิการตามอำานาจ

หน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติด้วย 

 2. สร้�งเครือข่�ยเฝ�ระวังเว็บพนันผิดกฎหม�ย

มาตรการปิดเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย เป็นการแก้ปัญหา

ทางหนึ่งที่ค่อนข้างได้ผลในระดับหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนันคือ ตำารวจ และพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ควรนำาปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี การ

ทำางานในเรื่องนี้จำาเป็นจะต้องใช้ทรัพยากร ทั้งบุคลากร กำาลัง

คน และเครื่องมือพอสมควร ซึ่งอาจเป็นภาระค่อนข้างมาก

แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐจึงควรทำางานเชิงรุกร่วมกับภาค

ประชาชน ด้วยการสรา้งเครอืขา่ยเฝา้ระวงัเวบ็พนนัผดิกฎหมาย 

และเปิดช่องต่างๆ ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสเว็บ

พนันผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานโดยตรง และต้องมีมาตรการ

รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของผูแ้จง้เบาะแส หรือมวีธีิการแจง้ข้อมลู

เบาะแสโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส 

ในปัจจุบันกระทรวง ICT ได้เคยจัดส่งข้อมูลเว็บพนันผิด

กฎหมายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติแล้วคือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ทาง ปอท.ก็ควร

มีการติดตามหรือสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้

กระทรวง ICT ช่วยเหลอื เช่น การปิดเวบ็พนนัหรือตดิตามสืบหา

ต้นตอของเว็บพนันเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมาย

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี การปิดเว็บไซต์เพียงอย่าง

เดยีวคงไมส่ามารถแก้ปัญหานีไ้ด้ เพราะผูก้ระทำาผดิสามารถเปดิ
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เว็บไซต์หรือจดทะเบียน URL ใหม่ได้ หรือมีเช่าพื้นที่ web hosting 

ในต่างประเทศแทน แต่ก็เป็นแนวทางที่น่าจะได้ผลในระดับหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจของเจ้าหน้าที่ตำารวจในสังกัด ปอท.

ที่ให้สัมภาษณ์คือ การจัดฝกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตำารวจในภูมิภาค

ต่างๆ ทั่วประเทศ มีความรู้ทางเทคโนโลยีในการติดตามเว็บไซต์

พนนัผิดกฎหมาย ซึง่จะช่วยลดภาระงานของหนว่ยงานส่วนกลางได ้

ตัวอย่างการริเริ่มที่น่าสนใจคือ กรณีการจำาหน่ายบุหรี่ทาง

อินเทอร์เน็ต หรือบุหรี่ออนไลน์ที่มักจะเป็นบุหรี่ที่ลักลอบนำาเข้า

มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่นิยม

ซือ้บหุร่ีผา่นเวบ็ไซต์ ซึง่ถือเป็นความผดิตามกฎหมายควบคมุยาสบู

และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังตลาด

บุหรี่ออนไลน์ภาคประชาชน (www.tobaccowatch.in.th) เพื่อให้

ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการขายบุหร่ีทางเว็บต่างๆ 

โดยเป็นริเริ่มของ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี ศูนย์วิจัยและ

จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ Southeast Asia 

Tobacco Control Alliance (SEATCA) 
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 3. ขอคว�มรว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิ�รอนิเทอรเ์นต็ (ISPs)

แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำาความผิดผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศที่น่าพิจารณาคือ การเปิดโอกาส

ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) มีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

ผู้บังคับใช้กฎหมายได้หลายวิธีการ อาทิเช่น 

กำาหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการให้บริการเช่าพ้ืนที่ 

server ที่สามารถยุติหรือยกเลิกข้อตกลงที่ทำากับผู้รับบริการ

ซึ่งเปิดเว็บไซต์ หรือเช่าพื้นที่ หรือใช้บริการต่างๆ เพื่อโฆษณา

หรือดำาเนินการเกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรเปิดช่องทางให้ประชาชน

ทัว่ไปสามารถรอ้งเรยีนไปยงัผูใ้หบ้รกิารอินเทอร์เน็ตในประเทศ

โดยตรง เพือ่ใหต้รวจสอบและแจง้ขอ้มลูไปยงัเจา้หนา้ทีก่ระทรวง 

ICT หรือตำารวจที่เกี่ยวข้อง 

กำาหนดขอ้ตกลงใหม้จีดัเก็บเอกสารหลกัฐานแสดงขอ้มลูที่

ระบุตัวตนและสถานที่ติดต่อของผู้ใช้บริการ (subscriber) เพื่อ

ป้องกันการใช้เว็บไซต์ในทางมิชอบ เพราะปัจจุบัน ISP ในไทย

จะไม่ตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลของผู้สมัครขอใช้บริการที่เป็น

ตัวบุคคล 
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กระทรวง ICT หรือตำารวจควรขอความร่วมมือให้ ISPs ตรวจ

สอบหรือห้ามผู้เช่าพื้นที่ดำาเนินการให้มี multiple log-in หรือตรวจ

สอบกรณีที่มีการให้บริการทำาธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (elec-

tronic payment) แบบต่างๆ เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับ

สมาชิกเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

4. เฝ�ระวังและตรวจสอบก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน

ที่น่�สงสัย 

การพนันฟุตบอลทางเว็บไซต์มักจะมีการทำาธุรกรรมด้วยการ

โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับแทงบอลและบัญชีของผู้เล่นพนันบอลที่เปิด

บัญชีกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ดังนั้น ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ในฐานะทีเ่ป็นธนาคารกลางของประเทศทีม่อีำานาจหนา้ทีใ่นดำาเนนิ

นโยบายทางการเงินของประเทศ และกำากับดูแลธนาคารพาณิชย์

ทั้งหลาย ตาม “พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2485” มาตรา 7 และมาตรา 8 แบงก์ชาติจึงควรมีบทบาทในการ

ออกนโยบายการกำากับดูแลสถาบันการเงิน โดย การออกหนังสือ

เวียนไปยังธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินทุกแห่งในเร่ืองนี้ 

เพือ่ใหธ้นาคารพาณชิยเ์ฝา้ระวงัการทำาธรุกรรมทางการเงินทีเ่กีย่ว
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กับการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอำานาจหน้าที่ที่สามารถดำาเนิน

การได้ตามกฎหมาย ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 การเล่นพนันผิดกฎหมายที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นคนไทย จะ

อาศัยการทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านการโอนเงินทางบัญชี

ธนาคารพาณชิยข์องไทย บางเวบ็ไซตจ์ะระบชุือ่บญัชธีนาคารไว้

อย่างชดัเจน แตเ่วบ็พนันผดิกฎหมายสว่นใหญจ่ะแจง้ชือ่บญัชใีห้

แก่ลูกค้าที่เล่นพนัน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงขอความร่วมมือ

ไปยังธนาคารพาณิชย์ เพื่อสามารถตรวจสอบการทำาธุรกรรม

ผิดกฎหมายดังกล่าว 

สม�คมธน�ค�รไทยควรขอความร่วมมือให้ธนาคาร

พาณิชย์ทั้งหลาย ออกระเบียบปฏิบัติหรือมาตรการป้องกัน

หรือเฝ้าระวังการทำาธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการพนัน

ผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคาร เช่น การโอนเงินผ่านบัญชี ซ่ึงหาก

มีผู้แจ้งเบาะแสมายังธนาคารพาณิชย์ ธนาคารก็ควรแจ้งเร่ือง

ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจดำาเนินการกับเจ้าของบัญชีเหล่านั้น และให้

ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่าน

บัญชีของเจ้ามือพนัน 
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สำ�นักง�นปองกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ (สำ�นกัง�น 

ปปง.) ในฐานะทีเ่ป็นหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบตาม “พระราชบญัญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542” ควรทำางาน

เชิงรุกและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกอง

บงัคบัการปราบปรามการกระทำาความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (ปอท.) และกระทรวง ICT ในการตรวจสอบธุรกิจพนัน

ผิดกฎหมายที่มีเว็บรับพนันออนไลน์ พนันบอลเป็นจำานวนมาก 

เนื่องจากการพนันผิดกฎหมายถือเป็นความผิดมูลฐานอย่างหน่ึง

ตามกฎหมายฟอกเงนิคอื หากเป็นการเลน่พนนัทีม่จีำานวนผูเ้ลน่ไม่

เกิน 100 คน หรือมีวงเงินเล่นพนันไม่เกิน 10 ล้านบาท สำานักงาน 

ปปง.จึงควรดำาเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมของ

ธุรกิจดังกล่าวเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือเข้าดำาเนินการตรวจ

สอบเว็บพนันรายใหญ่เหล่านั้นเอง 
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5. รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล คว�มรู้เกี่ยวกับโทษของ

ก�รพนันให้กับกลุ่มเด็ก เย�วชน และออกม�ตรก�ร

ปองกันก�รเล่นพนันของเด็กและเย�วชน 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

จากข้อมูลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนใน
วัยเรียนที่เล่นพนันบอลเป็นจำานวนมาก การที่เด็ก เยาวชน
เริ่มเล่นพนันในวัยนี้ จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกาย 
ระดับสติปัญญา และยังบ่มเพาะนิสัยหรือพฤติกรรมการเสี่ยง
โชค การหาเงินเพื่อเล่นพนัน ซึ่งจะส่งผลกระทบเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 
กระทรวงศกึษาธกิารควรกำาหนดใหก้ารเล่นพนันในกลุ่มนักเรียน 
เป็นประเด็นที่มีความสำาคัญ เร่งด่วน เช่น การบรรจุเรื่องพิษภัย
ของการเล่นพนัน เป็นส่วนหนึ่งหลักสูตรในการเรียนการสอน
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือออก
นโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และขอความ
ร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชน ให้มีการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล 
ความรูเ้กีย่วกบัโทษของการพนนัใหก้บักลุม่เดก็ เยาวชนทีอ่ยูใ่น
สถานศกึษา และควรพจิารณาออกมาตรการหา้มการใชโ้ทรศพัท์
มือถือในขณะชั่วโมงเรียน เพราะปัจจุบันนักเรียนสามารถเล่น

พนันบอลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 
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กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ

กระทรวง พม. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจประการ

หนึ่งคือ การพัฒนาให้ประชากรและสังคมมีคุณภาพ และมี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ซึ่งการพนัน

ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมโดยรวม อีก

ทั้งกระทรวง พม.ได้จัดทำา “แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2555 – 2559” และ “แผน

กลยุทธ์สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย ์พ.ศ.2555 – 2559” ทีม่เีนือ้หาสาระในส่วนของประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการพนันใน

สังคมไทยคอื การเสรมิพลงัภาคเีครอืขา่ยและภาคประชาชนในการ

ปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ 

ดังนั้น กระทรวง พม.จึงควรมีบทบาทสำาคัญในการรณรงค์

ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ เห็นถึงโทษหรือผลเสียของการเล่นพนัน 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีการพนันผิดกฎหมายหรือการพนันถูกกฎหมาย 
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กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำาคัญ

ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการพนันในสังคมไทย รวมถึงกรณี

การพนนัออนไลน์ การพนันบอล ดังจะเหน็ไดจ้ากวสิยัทศันข์อง

กระทรวงนี้คือ “เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม 

นำาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” และมีพันธกิจสำาคัญประการหน่ึงคือ 

ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตท่ีดีงาม หน่วยงานของ

กระทรวงวัฒนธรรมที่น่าจะมีบทบาทในเร่ืองสร้างค่านิยมให้

คนไทยไมข่อ้งเกีย่วกบัการพนนัหรอืการเล่นพนันคอื สำานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซ่ึงได้จัดทำา แผนปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. 2552-2554” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในการเลอืกรบัสือ่และเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) 

 นอกจากนั้น กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี

อำานาจหน้าที่ตาม “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ.2551” ควรส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ

รา้นวดีทัิศน ์(คอื รา้นเกม รา้นทีใ่หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็) ใหค้วาม

รว่มมอืในการไมใ่หผู้เ้ลน่อนิเทอรเ์นต็เลน่พนนัในรา้นของตนเอง 
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กระทรวงวฒันธรรมควรแกไ้ขกฎหมายลำาดบัรอง (กฎกระทรวงหรอื

ประกาศ) ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยกำาหนดเงื่อนไข

ของผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ห้ามให้บริการ

เล่นพนันออนไลน์ มิฉะนั้น จะถูกถอนใบอนุญาตและไม่สามารถ

ขอใบอนุญาตใหม่ได้อีกต่อไป 

6. จัดทำ�และเปดเผยร�ยง�นก�รดำ�เนินคดีผู้กระทำ�ผิด

กรณีพนันออนไลน์

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนันคือ 

กระทรวงมหาดไทย ควรรวบรวมขอ้มลู สถติแิละสรปุผลการดำาเนนิ

คดีผู้กระทำาผิดตาม พ.ร.บ.การพนันในรอบปีงบประมาณ หรือจัด

ทำาเป็นรายงานทุก 6 เดือน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับ

ทราบ อีกทั้งควรเปิดเผยเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตการพนันในแต่ละปีงบประมาณด้วย 

กระทรวง ICT ควรรวบรวมรายชื่อเว็บพนันผิดกฎหมาย

ที่ได้ดำาเนินการปิดเว็บไปแล้ว และ ประสานงานกับกระทรวง

มหาดไทย และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการดำาเนิน

การตาม พ.ร.บ.การพนัน และสรุปผลการดำาเนินคดีผู้กระทำาผิด
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ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

โดยเฉพาะการปิดเว็บไซต์พนันโดยอาศัยอำานาจตามมาตรา 20 

7. จดัตัง้องคก์รกำ�หนดนโยบ�ย ควบคมุดแูลเรือ่งก�ร

พนันระดับช�ติ 

การพนนัเปน็เรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคมไทยในหลายดา้น 

จงึมคีวามเก่ียวขอ้งกับหลายหน่วยงานทีต่อ้งทำางานอยา่งบรูณา

การร่วมกัน กระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียว คงไม่

สามารถรับภาระในเรื่องน้ีได้ จึงควรมีการพิจารณาเรื่องการจัด

ตั้งองค์กรกำาหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื่องการพนันระดับชาติ

ในรูปของ “คณะกรรมการควบคุมการพนัน” ตาม ที่มีความเป็น

อิสระ ไม่อยู่ภายใต้การสั่งการหรือแทรกแซงของฝายการเมือง

หรือราชการ ซึ่งมีหลายประเทศที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการใน

ลักษณะนี้ เช่นประเทศสหราชอาณาจักรที่มี Gambling Com-

mission หรือในมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐก็จะมีคณะกรรมการใน

ลักษณะนี้ ทั้งนี้ ควรศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อำานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการในลกัษณะน้ีต่อไป เพ่ือใหเ้หมาะสมกบับรบิททาง

วัฒนธรรมของสังคมไทย 

92 เปดปม เปน อยู คือ “พนันออนไลน”
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 8. บทบ�ทขององค์กรวิช�ชีพด้�นสื่อมวลชน

สภาการหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทยในฐานะองคก์รวชิาชพี

ด้านสื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ ควรออกมาตรการที่จำาเป็นตาม 

“ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541” 

เพ่ือให้สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ปฏิบัติตามข้อบังคับและ

แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องในเรื่องการเสนอข่าวกีฬา ซึ่งกำาหนดมิให้มี

การรายงานข่าวกีฬาที่ช้ีนำา ชักจูงให้เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมี

มาตรการทางสังคม (social sanction) เช่น ไม่ให้หนังสือพิมพ์ที่ทำา

ผิดกฎหมายการพนัน เข้าร่วมกิจกรรมของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 

หรือไม่คบค้าสมาคมกับสื่อที่มีผลประโยชน์กับการพนันออนไลน์ 

นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สม�คมนักข่�ววิทยุและ

โทรทัศน์ไทยก็ควรมีบทบาทที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ 

หลีกเลี่ยงการเสนอข่าว การรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการพนันทาย

ผลกีฬาต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ 
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9. ก�รจำ�กัดช่องท�งก�รเผยแพร่ส่ือโฆษณ�พนัน

ออนไลน์ 

มาตรการหนึ่งที่จะใช้ในการป้องกันปัญหาการพนัน

ออนไลน์ได้คือ การจำากัดช่องทางการเผยแพร่หรือจัดจำาหน่าย

ส่ือโฆษณาพนนัออนไลน ์โดยการขอความร่วมมอืและใหข้้อมลู

แก่ร้านสะดวกซื้อ เช่น ขอความร่วมมือจาก บริษัท ซีพี ออลล์ 

จำากัด (มหาชน) ผู้ดำาเนินการร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ รวมถึง

กรณีร้านโชห่วย ห้างร้านต่างๆ ที่จัดจำาหน่ายหนังสือพิมพ์กีฬา

หรอืนติยสารบางฉบับทีม่โีฆษณาหรอืการเชญิชวนใหผู้อ้า่นเล่น

พนันบอลอย่างชัดเจน ให้งดจำาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่หรือ

โฆษณาการพนันผิดกฎหมาย และให้ข้อมูลว่าการวางจำาหน่าย

ดังกล่าวอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายการพนันด้วยเช่นกัน 

นอกจากน้ี “คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการวิทยุ กิจการ

โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต”ิ (กสทช.) ซึง่มอีำานาจ

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องคือ “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553” “พระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551” 
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และ “พระราชบัญญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544” 

ในการจดัทำาหลกัเกณฑก์ารออกใบอนญุาตประกอบกจิการสำาหรบั

ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน และสื่อต่างๆ 

ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ กสทช.มีอำานาจกำากับดูแล โดยระบุเรื่อง

การห้ามการกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน เป็นเงื่อนไข

สำาคัญเกี่ยวกับใบอนุญาตประเภทต่างๆ 
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