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บทคดัย่อ 
 

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายพนนัท่ีใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานเกือบ 80 ปีแลว้ 
แต่ยงัมิไดป้รับปรุงเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการเล่นพนนัในปัจจุบนั ซ่ึงมีลกัษณะต่าง
ไปจากเดิมมาก บทบัญญัติในกฎหมายการพนันฉบับน้ีหลายเร่ือง ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือ
ผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดจากการพนนั ไม่ว่าจะเป็นการพนนัถูกกฎหมายหรือการพนนัผิดกฎหมาย รูปแบบ
หรือวิธีการพนนัในปัจจุบนั  ทาํให้ปัญหาการพนนัผิดกฎหมายมีความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุหน่ึงเกิดจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายหรือยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพนนัท่ีชดัเจน  หน่วยงานท่ีมีอาํนาจ
พิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายคือ กระทรวงมหาดไทยก็มิไดป้ฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูค้วบคุมหรือกาํกบั
ดูแลกิจการพนันตามท่ีควรจะเป็น เช่น ไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบจากการพนันหรือการเส่ียงโชค 
โดยเฉพาะผลกระทบดา้นลบทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการพนนั 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนัในต่างประเทศ 2 ประเทศคือ 
ประเทศแอฟริกาใต ้และประเทศมาเลเซีย ทาํให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งในการกาํหนดทิศทางหรือนโยบายการพนันของแต่ละประเทศ ท่ีมีปัจจัยหลายประการ เช่น 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ บริบททางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน หลกัศีลธรรมทางศาสนา หรือ
ผลกระทบทางสงัคม   

กรณีศึกษาประเทศแอฟริกาใต ้มีประวติัศาสตร์ของกิจกรรมการพนนัเก่ียวเน่ืองกบัการใชแ้รงงาน 
การแบ่งแยกสีผิวตั้งแต่ยคุอาณานิคม การศึกษาเร่ืองผลกระทบของอุตสาหกรรมพนนัอยา่งรอบดา้น ก่อนท่ี
ภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการพนัน มีการเสนอกฎหมายการพนันแห่งชาติท่ีเป็นระบบ
กาํกบัดูแลกิจการพนนัของรัฐบาลกลาง มีกฎหมายการพนนัของเขตปกครองต่าง ๆ แต่ก็ยงัมีความเช่ือมโยง
กนัอยู่ในเร่ืองมาตรฐานในการกาํกบัดูแลการออกใบอนุญาต องคก์รกาํกบัดูแลกิจการพนันระดบัชาติคือ 
คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและมาตรฐานในภาพรวม การเสนอใหมี้การ
พนันรูปแบบใหม่ รวมถึงการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมหรือกาํกับดูแลธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมพนนัอยา่งระบบ มีการศึกษาผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดจากการพนนั  อยา่งไรก็ดี เร่ิมพบปัญหาท่ี
เกิดกบัผูเ้ล่นพนนัในบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย และยงัคงพบปัญหาการพนนัผดิกฎหมาย  

กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงห้ามการ
เล่นการพนนัไดใ้นทุกรูปแบบ จึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการกาํหนดนโยบายและมาตรการควบคุม กาํกบัดูแล
กิจการพนนัของภาครัฐรวมถึงเป็นแนวทางปฏิบติัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพนนั  แมว้า่มาเลเซียจะ
ไม่มีองค์กรกํากับดูแลการพนันระดับชาติเหมือนประเทศแอฟริกาใต้ โดยกฎหมายพนันบัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นผูรั้กษาการตามกฎหมาย จุดแข็งท่ีควรนํามาพิจารณาปรับใช้กับ
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ประเทศไทยคือ สาระสาํคญัของกฎหมายพนนัฉบบัต่าง ๆ ท่ีมีความทนัสมยั แมว้่ากฎหมายพนนับางฉบบัจะ
บญัญติัไวน้านหลายสิบปี แต่กมี็การแกไ้ขปรับปรุงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยูเ่สมอ   

 
 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนัของไทยคือ การ

เสนอเร่ืองการปฏิรูปกฎหมายการพนัน ดว้ยการยกเลิกพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 ทั้งฉบบั  และ
เสนอให้มีกฎหมายพนันฉบบัใหม่คือ “ร่างพระราชบญัญติัควบคุมการพนัน พ.ศ. ....”  ท่ีมีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัการกาํหนดประเภทการพนนั นิยามศพัทก์ารพนนัท่ีชดัเจน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
พนนัแห่งชาติท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระและไม่อยูใ่นสังกดัของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ 
ฯ ควรทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รควบคุมหรือกาํกบัดูแลกิจการพนนั มีระบบตรวจสอบธรรมาภิบาลและความเป็น
อิสระในระดบัหน่ึง ไม่ถูกแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจพนนัหรือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ใน
การออกใบอนุญาต  

กฎหมายพนันฉบบัใหม่ควรมีมีมาตรการป้องกนัผลเสียจากการพนันของประชาชน, มาตรการ
ป้องกนัมิให้เด็กและเยาวชนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการพนนั, การควบคุมหรือหา้มการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขายการพนนัประเภทต่าง ๆ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กหรือเยาวชน, ขอ้หา้มหรือขอ้จาํกดัในการใหกู้ย้ืม
เงินเพื่อเล่นพนัน, การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเม่ือพบการพนนัผิดกฎหมาย, การโอนภาระการพิสูจน์ในชั้น
ศาลไปยงัฝ่ายจาํเลยหรือผูต้อ้งหาในลกัษณะความผิดบางอย่าง, การปรับปรุงบทกาํหนดโทษตามกลุ่ม
ผูก้ระทาํความผิด โดยเน้นการลงโทษกลุ่มเจา้มือพนันผิดกฎหมายให้มีโทษท่ีรุนแรงกว่าผูเ้ล่นพนันผิด
กฎหมาย  รวมถึงการใชม้าตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มาตรการอายดัทรัพยสิ์น การทาํธุรกรรมทางการ
เงินท่ีเก่ียวกบัการพนนัผดิกฎหมาย รวมถึงกฎหมายป้องกนัการฟอกเงินสาํหรับเจา้มือพนนัผดิกฎหมาย   
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บทที ่1  

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของเร่ือง  

 พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายควบคุมการพนนัของไทยท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 
มาเป็นเวลานานมากกวา่ 70 ปี แมว้า่จะเคยมีการแกไ้ขปรับปรุงหลายคร้ัง (แกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2508)  
แต่ก็ยงัมีเน้ือหาสาระท่ีลา้สมยั ทาํใหเ้กิดปัญหาการใชแ้ละการตีความกฎหมาย ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
อีกทั้งรัฐบาลในอดีตท่ีผา่นมา ก็ไม่เคยมีนโยบายหรือยทุธศาสตร์ในการจดัการปัญหาการพนนัในสังคมไทย 
จนทาํใหป้ระชาชนส่วนหน่ึงลุ่มหลงมวัเมาในการเล่นการพนนั ส่งผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงาน ปัญหา
สุขภาพจิต ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาท่ีเด็กหรือเยาวชนเขา้ไปมีส่วนพวัพนักบัการพนนัผดิ
กฎหมาย ไม่วา่จะเป็นในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย หรือในฐานะท่ีเป็นผูเ้ล่นพนนั ก็
ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชนเหล่านั้น รวมถึงสถาบนัครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน การพนนัยงัเป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาอาชญากรรม การฟอกเงิน ผูมี้อิทธิพล การทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ   

 นอกจากน้ี จากการสืบคน้ขอ้มูลการจดัทาํกฎหมายพนนัยุคใหม่ของไทยคือ พระราชบญัญติัการ
พะนนั พ.ศ. 2473 ซ่ึงเป็นตน้แบบของกฎหมายพนนัของไทยในปัจจุบนั ก็พบความไม่ชดัเจนหลายประการ 
ไม่วา่จะเป็นตน้แบบของกฎหมายต่างประเทศท่ีนาํมาเป็นแม่แบบของกฎหมายในขณะนั้น การยกร่าง
กฎหมายในสมยันั้นตอ้งอาศยันกักฎหมายชาวต่างประเทศเป็นหลกั โดยมีนกักฎหมายไทยร่วมปรึกษาหารือ      

 แนวโนม้ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนัก็คือ คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัในหลกัการ
ร่างกฎหมายทั้งสองฉบบั คือ ร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ย
การเส่ียงโชค พ.ศ. .... เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 ร่างกฎหมายทั้งสองฉบบัอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวง
กวา้งได ้เพราะมีเน้ือหาหรือบทบญัญติับางเร่ืองท่ีมีลกัษณะส่งเสริมใหมี้ธุรกิจพนนัท่ีเปิดกวา้งกวา่ในอดีต 
และมิไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาการพนนัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั   

 การศึกษานโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กาํกบัดูแลการพนนัในต่างประเทศ จึง
เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัท่ีจะออกแบบแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนัท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึง
มีรูปแบบของการพนนัถูกกฎหมายและการพนนัผดิกฎหมายท่ีแตกต่างไปจากในอดีตเป็นอยา่งมาก  อีกทั้ง
ยงัมีองคค์วามรู้และการศึกษาวจิยัในเร่ืองน้ีนอ้ยมาก จึงมีความจาํเป็นท่ีจะมีการศึกษาโครงการน้ี  คณะผูว้จิยั
ไดเ้ลือกประเทศท่ีศึกษา โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก ดงัน้ี 

 1) ไม่เลือกประเทศท่ีมีนโยบายหรือกฎหมายท่ีสนบัสนุนอุตสาหกรรมการพนนั หรืออนุญาตใหมี้
การประกอบธุรกิจพนนัอยา่งกวา้งขวางหรือเสรี โดยใชธุ้รกิจเป็นแหล่งแสวงหารายไดข้องรัฐทั้งทางตรง
หรือทางออ้ม หรือรัฐมีนโยบายใหมี้การพนนัรูปแบบใหม่ ๆ ในวงกวา้ง เช่น พนนัออนไลน์       
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 2) ไม่เลือกประเทศท่ีหา้มการพนนัอยา่งส้ินเชิง ซ่ึงมีบริบทแตกต่างจากประเทศไทย เช่น ประเทศท่ี
รัฐบาลมีกฎหมายหา้มธุรกิจพนนัทุกรูปแบบ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 

 3) เลือกประเทศท่ีมีระบบการควบคุมหรือกาํกบัดูแลธุรกิจพนนัท่ีมีความเป็นธรรมาภิบาล และมี
มาตรการทางกฎหมายท่ีน่าสนใจ เช่น องคก์รกาํกบัหรือควบคุมธุรกิจพนนั  การป้องกนัผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชน มาตรการจาํกดัการส่งเสริมธุรกิจพนนั มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ การป้องกนั
ผลเสียหรือปัญหาท่ีเกิดจากการพนนั 

ประเทศแอฟริกาใต้  

 ในอดีตก่อนปี ค.ศ. 1994 การพนนัส่วนใหญ่ในประเทศแอฟริกาใตถื้อเป็นส่ิงผิดกฎหมาย มีเพียง
การพนนัแข่งมา้ชนิดเดียวท่ีอนุญาตให้ดาํเนินการได ้จนกระทัง่ในปี ค.ศ.2004 มีการตรากฎหมายการพนนั
แห่งชาติช่ือวา่ National Gambling Act เป็นผลทาํใหมี้การอนุญาตใหเ้ล่นพนนัรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น คาสิโน 
เกมบิงโก ล็อตเตอร่ี ทาํใหธุ้รกิจการพนนัเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ภาครัฐไดจ้ดัตั้งหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
รับผดิชอบตามกฎหมายช่ือวา่ คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ (National Gambling Board -NGB) มี
บทบาทหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลธุรกิจพนนั  อีกทั้งมีการจดัทาํรายงานผลกระทบจากการพนนัในดา้น
เศรษฐกิจ สังคมท่ีน่าสนใจ  กรณีศึกษาประเทศแอฟริกาใตจึ้งเป็นประโยชน์ท่ีทาํใหเ้ห็นพฒันาการของ
ประเทศท่ีเปล่ียนผา่นจากแนวคิดท่ีหา้มการพนนั มาเป็นการกาํกบัธุรกิจการพนนันั้น มีการบริหารจดัการ 
ควบคุมหรือกาํกบัดูแลอยา่งไรบา้ง  กฎหมายหลกัเก่ียวกบัการพนนั เช่น National Gambling Act (2004), 
Lotteries Act (No 57 of 1997)  

ประเทศมาเลเซีย  

 ธุรกิจการพนนัท่ีถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซียมีหลายประเภท ไดแ้ก่ การแข่งมา้ ล็อตเตอร่ี 
เคร่ืองเล่นเกมส์ รวมถึงการจดัตั้งคาสิโน (ปัจจุบนัมีเพียงแห่งเดียวคือ the Genting Highlands of Pahang)  แต่
ผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามในมาเลเซียไม่สามารถเล่นเกมพนนัเหล่าน้ีได ้เพราะถือวา่ขดัต่อหลกัทางศาสนา
อิสลาม  ในอดีตนั้นเคยมีการอนุญาตใหมี้ธุรกิจตูม้า้ในมาเลเซียอยา่งแพร่หลาย แต่ในปี ค.ศ. 2000 รัฐบาล
มาเซียไดห้า้มไม่ใหมี้การเล่นพนนัตูม้า้อีก เน่ืองจากเห็นวา่การพนนัดงักล่าวส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน 
โดยมีการเปรียบเทียบวา่การพนนัลกัษณะน้ีเป็นเหมือนการสูบฝ่ินอยา่งหน่ึง  ในปัจจุบนั การพนนับาง
ประเภทยงัไม่อนุญาตใหด้าํเนินการได ้เช่น การพนนัออนไลน์ การพนนับอล  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 1) เพื่อทราบมาตรการควบคุมและกาํกบัดูแลการพนนัในต่างประเทศ โดยเนน้เฉพาะมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนัในต่างประเทศ รวม 2 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศแอฟริกาใต ้  

2) เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และการปรับปรุง
เน้ือหาของบทบญัญติัตามร่างพระราชบญัญติัควบคุมการพนนั พ.ศ. .... (ฉบบัประชาชน)  
  

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

1) ศึกษาประวติัศาสตร์ ความเป็นมา ตลอดจนแนวคิดการควบคุมหรือกาํกบัดูแลการพนนัของรัฐ 
ดว้ยมาตรการทางกฎหมาย การกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) ศึกษาหลกัการและเหตุผล สาระสาํคญัของกฎหมายการพนนั และปัญหาในการบงัคบัใช้
กฎหมาย  

3) ศึกษากฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการควบคุม กาํกบัดูแลการพนนั เช่น กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ กฎหมายแพง่ กฎหมายอาญา   

4) วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนในกรณีศึกษาต่างประเทศ เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชก้บัแนวทางการปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายการพนนัของไทย  

  

 

4. ระเบียบวธีิวจัิย (Research Methodology)  

การศึกษาโครงการน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงเอกสาร และเชิงคุณภาพ (documentary research and 

qualitative research) เนน้การทบทวนวรรณกรรม เอกสารวชิาการ กฎหมายการพนนัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงติดต่อขอขอ้มูล ความเห็นจากนกัวชิาการ หรือผูแ้ทนหน่วยงาน องคก์รท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง    
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5. กจิกรรมต่างๆ เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวจัิยแต่ละข้อ 

 

กจิกรรม  

                    กาํหนดเวลา 

เดอืนที่ 1-2 เดอืนที่ 3-4 เดอืนที่ 5-6 เดอืนที่ 7  

1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล เอกสารวิชาการ 
และกรณีศึกษาต่างประเทศ  

     

2.  จัด ทํา ร่ า ง ผ ล ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
เบ้ืองตน้   

     

3. จดัประชุมนาํเสนอผลการศึกษา       

4. จดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์      

  

แผนการดําเนินการแบ่ง มีกาํหนดเวลา 7 เดือน แบ่งเป็น 2 ระยะคือ  

 ระยะที ่1  ระยะเวลา 5 เดือนแรก  

 ศึกษารวบรวมขอ้มูล เอกสารวชิาการท่ีเก่ียวกบันโยบายและกฎหมายการพนนัใน
กรณีศึกษาต่างประเทศ  

 ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการปรับใชพ้ระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478    

 จดัทาํร่างรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน้  

 ระยะที ่2  ระยะเวลา 2 เดือนหลงั  

 จดัประชุมนาํเสนอผลการศึกษา  

 จดัทาํร่างผลการศึกษา และจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับเมื่อการดําเนินงานเสร็จส้ิน 0

1
 

 1) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการช้ีแจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีอยูร่ะหวา่งการเตรียมพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... (ฉบบัคณะรัฐมนตรี) รวมถึงร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียง
โชค พ.ศ. .... 

 2) เป็นขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุง พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 หรือแนวทางในการ
ยกเลิกกฎหมายการพนนัปัจจุบนัและเสนอกฎหมายฉบบัใหม่ เช่น ร่างพระราชบญัญติัควบคุมการพนนั พ.ศ. 
.... (ฉบบัประชาชน) 1

2
  

  3) ทาํใหท้ราบประวติัศาสตร์ ความเป็นมา ตลอดจนแนวคิดการควบคุมหรือกาํกบัดูแลการพนนัใน
ต่างประเทศ  

 4) ทาํใหท้ราบมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัการพนนัใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม การฟอกเงิน ฯลฯ ท่ีสามารถนาํมาพิจารณา
ปรับใชก้บัสภาพปัญหาและบริบทของสังคมไทยอยา่งเหมาะสม 

 

7. งบประมาณโครงการ 3 

สนบัสนุนโดย ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 

8.   ผลลพัธ์ (outcome) 

 1) คณะกรรมการกฤษฎีกาอาจพิจารณาเปล่ียนแปลสาระสาํคญัหรือบทบญัญติับางส่วนตามร่าง
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... รวมถึงร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... (ฉบบั
คณะรัฐมนตรี) ตามขอ้มูล องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากโครงการวจิยัน้ี  

                                                      
1 โครงการน้ีมีขอบเขตการศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์แต่ไม่รวมถึงการเสนอแนวทางการควบคุม กาํกบัดูแล
ธุรกิจเก่ียวกบัลอ็ตเตอร่ี (lottery) และไม่รวมถึงการบริหารจดัการรายไดจ้ากธุรกิจพนนัท่ีใชก้ารวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ซ่ึงควรมีการศึกษาวจิยัเป็นการเฉพาะ 
2
 ผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลของร่างพระราชบญัญติัควบคุมการพนนั พ.ศ. .... (ฉบบัประชาชน) ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้คยยกร่างเน้ือหาไวแ้ลว้

เม่ือเดือนมิถุนายน 2555 เพ่ือปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   
3 งบประมาณโครงการสามารถยา้ยหมวดและปรับใชไ้ดต้ามความจาํเป็นภายในวงเงินเท่าเดิม ยกเวน้เงินในหมวด

ค่าตอบแทน และผูใ้หทุ้นจะรับผดิชอบงบประมาณและการจดัประชุมนาํเสนอผลการศึกษา 
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 2) รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษาใน
ต่างประเทศมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนั 

 3) เป็นขอ้มูลวชิาการประกอบการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 หรือ
การเสนอร่างกฎหมายใหม่ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการพนนั พ.ศ. .... (ฉบบัประชาชน) ท่ีมีเน้ือหาเหมาะสม
กบับริบทของสังคมไทย  

          

9.  รายช่ือและประวตัิคณะผู้วจัิย (กรุณาดู เอกสารประวติั ผลงานของคณะผูน้กัวิจยัในเอกสารแนบ  ) 
หัวหน้าโครงการวจัิย  

ช่ือ-สกุล (โปรดระบุคาํนาํหนา้ช่ือ ยศ / ตาํแหน่ง )      
(ภาษาไทย)  นายไพศาล  ลิม้สถิตย์  

(ภาษาองักฤษ)  Mr. Paisan Limstit 
คุณวฒิุ    นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ท่ีทาํงาน  ศูนยก์ฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เขตพระ
นคร กรุงเทพฯ 10200  
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 084-675-7959  โทรสาร 02-224-8100  E-mail plimstit@hotmail.com 

 

บทบาทหนา้ท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการน้ี   
 1) บริหารจดัการโครงการ   
 2) รับผดิชอบศึกษาวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ประเทศ และการปรับใชก้บัสภาพ
ขอ้เทจ็จริงของประเทศไทย พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    
 3) นาํเสนอผลการศึกษา  

 4) ร่วมจดัทาํร่างผลการศึกษา และรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์  
 

นักวจัิย 

ช่ือ-สกุล (โปรดระบุคาํนาํหนา้ช่ือ ยศ / ตาํแหน่ง )      
(ภาษาไทย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล    

คุณวฒิุ    ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวทิยาลยัมหิดล   
ตาํแหน่งปัจจุบนั (ทางวชิาการ/ราชการ)  หวัหนา้ศูนยก์ฎหมายการแพทย ์สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม และ
วทิยาศาสตร์ และอาจารยป์ระจาํคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล  
หน่วยงานท่ีสังกดั  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ท่ีทาํงาน  25/25 อาคาร 3 ชั้น 3  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ.พุทธ
มณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170  
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 081-642-0551  เบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน/โทรสาร  02-441-9787     
บทบาทหนา้ท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการน้ี   
 1) รับผดิชอบศึกษาวเิคราะห์กรณีศึกษา 1 ประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) 
 2) จดัทาํขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย ร่วมจดัทาํร่างผลการศึกษา และรายงานวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ 

 

นักวจัิย 

ช่ือ-สกุล (โปรดระบุคาํนาํหนา้ช่ือ ยศ / ตาํแหน่ง )      
(ภาษาไทย)  อาจารย์จุมพล แดงสกุล    

คุณวฒิุ    นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั (ทางวชิาการ/ราชการ)  อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
หน่วยงานท่ีสังกดั  คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ท่ีทาํงาน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์าํปาง เลขท่ี 248 หมู่ 2 ถ.ลาํปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.
หา้งฉตัร จ.ลาํปาง 52190  
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 083-156-6598       
บทบาทหนา้ท่ี/ความรับผดิชอบในโครงการน้ี   
 1) รับผดิชอบศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลกรณีศึกษา 1 ประเทศ (ประเทศแอฟริกาใต)้  
 2) จดัทาํขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย ร่วมจดัทาํร่างผลการศึกษา และรายงานวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที ่2 

ประเทศแอฟริกาใต้ 
 
 
ข้อมูลทัว่ไปของประเทศแอฟริกาใต้ 

 ประเทศแอฟริกาใต ้มีช่ือเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐแอฟริกาใต”้ (Republic of South Africa) 
เป็นประเทศกาํลังพฒันา มีระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบสหพนัธรัฐ (federal state) 
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศโดยไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา มีพรรคการเมืองหลาย
พรรค  เมืองหลวงในการบริหารประเทศคือ กรุงปริตอเรีย (Pretoria)  แอฟริกาใตจ้ดัแบ่งเขตปกครอง
ออกเป็น 3 ระดบัคือ รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพนัธรัฐท่ีบริหารประเทศ, การปกครองส่วนภูมิภาค
ประกอบดว้ย 9 เขตปกครองหรือจงัหวดั (province) คือ Free State; Eastern Cape; Gauteng; KwaZulu-
Natal; Limpopo; Mpumalanga; Northern Cape; http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm - 
freestateNorth West และ http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm - gautengWestern Cape ซ่ึงเขต
ปกครองต่าง ๆ จะมีรัฐสภา รัฐบาลและคณะผูบ้ริหารของตนเอง และการปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน    

 ระบบกฎหมายท่ีใช้ประเทศแอฟริกาใตเ้ป็นแบบผสม โดยได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมาย
องักฤษท่ีเคยเป็นเจา้อาณานิคมค่อนขา้งมากคือ มีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Legislation)  คาํพิพากษาศาล
ท่ีถือเป็นหลกักฎหมายอย่างหน่ึง (Case Law), หลกัคอมมอนลอว ์(Common Law), กฎหมายจารีต
ประเพณีท่ีมิไดบ้ญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร, แนวคิดหรือขอ้เขียนของนกัวิชาการทางกฎหมายท่ียอมรับ
กนั, กฎหมายของชนพ้ืนเมือง (Indigenous Law ) และมีรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร (South African 
Constitution, 1996)   และมีระบบศาล ไดแ้ก่ ศาลรัฐธรรมนูญ (the Constitutional Court), ศาลสูงสุด (the 
Supreme Court of Appeal), ศาลสูง (the High Courts), ศาลชั้นตน้ (the Magistrate's Courts) และศาลอ่ืน
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั (an Act of Parliament) เช่น ศาลพิเศษต่าง ๆ 1   

 ในปี ค.ศ.1990 รัฐบาลคนผิวขาวท่ีเป็นคนส่วนน้อยไดย้กเลิกนโยบายเหยียดผิดและปล่อยตวั
นักโทษการเมืองชาวผิวสีท่ีเป็นพรรคฝ่ายคา้น ทาํให้มีการเลือกตั้งเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1994 จนได้
ประธานาธิบดีชาวคนผิวสีคนแรกท่ีรู้จกักนัดีในฐานะผูต่้อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและเป็นผูไ้ดรั้บรางวลั
โนเบลสาขาสันติภาพคือ นายเนลสัน แมนเดลลา (Nelson Mandela) ซ่ึงเคยถูกจาํคุกในคดีการเมืองเป็น

                                                 

1 INTRODUCTION INTO THE SOUTH AFRICAN LEGAL SYSTEM at 
 http://www.justice.gov.za/policy/african%20charter/afr-charter02.html (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2556) 
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กิจการท่ีสร้างรายไดใ้นลาํดบัตน้ของประเทศน้ี ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต,์ อุตสาหกรรมเหมืองแร่, 
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการท่องเท่ียว   

สภาพเศรษฐกิจของแอฟริกาใตไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจทัว่โลกมากนกั และมีการ
คาดการณ์วา่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแอฟริกาใตใ้นปี ค.ศ.2013 อยูท่ี่ร้อยละ 2.7 
ซ่ึงสูงกวา่ปี 2012 ท่ีอยูใ่นอตัราร้อยละ 2.5  รัฐบาลไดจ้ดัทาํงบประมาณประจาํปี 2013 – 2014 มีจาํนวนสูง
ถึง 1.06 ลา้นลา้นเหรียญ6 หรือคิดเป็นเงินไทยราว 3.389 ลา้นลา้นบาท7 ซ่ึงมากกวา่งบประมาณประจาํปี 
2556 ของไทยท่ีมีมูลค่า 2.4 ลา้นลา้นบาท อีกทั้งมีแนวโนม้การขาดดุลงบประมาณท่ีลดลงในอนาคต  เงิน
งบประมาณท่ีรัฐบาลแอฟริกาใตใ้ชม้ากกวา่ร้อยละ 50 นั้น จะถูกจดัสรรสาํหรับโครงการหรือกิจกรรม
ดา้นการศึกษา สุขภาพ ท่ีอยูอ่าศยั และการใหทุ้นสนบัสนุนดา้นการพฒันาสงัคม (social grants) และจะ
จดัสรรใหแ้ก่รัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนราว 5.2 พนัลา้นเหรียญเพื่อช่วยเหลือในการ
พฒันาสงัคมท่ีจาํเป็นขององคก์รทอ้งถ่ินขนาดเลก็     
 

สภาพสังคม 

ขอ้มูลการสาํมะโนประชากรในแอฟริกาใตเ้ม่ือปี ค.ศ. 20118 พบวา่ ประชากรในประเทศมี
จาํนวนเกือบ 52 ลา้นคน โดยส่วนใหญ่เป็นคนแอฟริกนั ร้อยละ 79.2 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ
คนผวิขาวและคนผวิสี (coloured) มีสดัส่วนเท่ากนัคือร้อยละ 9 และมีคนเช้ือชาติอินเดียและเอเชียราวร้อย
ละ 2.5 มีกลุ่มประชากรชาติพนัธ์ุต่าง ๆ อาทิเช่น ชนเผา่ซูลู (Zulu) Xhosa, Ndebele, Swazi, Sotho-
Tswana  ประชากรมีความหลากหลายของวฒันธรรม ภาษา (ภาษาราชการมีมากถึง 11 ภาษา ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ) และความเช่ือทางศาสนาท่ีรัฐธรรมนูญของประเทศใหเ้สรีภาพ
ประชาชนในการนบัถือศาสนา โดยศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาท่ีประชากรร้อยละ 80 นบัถือ ศาสนาอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ ศาสนาฮินดู อิสลาม ยวิ และศาสนาพทุธ 

อายขุยัเฉล่ียของประชากรแอฟริกาใตท้ั้งเพศชายและหญิงคือ อาย ุ52.8 ปี  โดยมีแนวโนม้ท่ี
อายขุยัเฉล่ียของประชากรในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา (ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2011) จะมีแนวโนม้ลดลง  อีกทั้งยงัมี
อายขุยัเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของประชากรทัว่โลกท่ีมีอาย ุ68 ปี9  ประชากรในประเทศน้ีป่วยดว้ยโรคเอช

                                                 
6 “SA economy, fiscus stable: Gordhan” (27 February 2013) at 
http://www.southafrica.info/business/economy/policies/budget13a.htm 
7 1 เหรียญแอฟริกาใต ้South African Rand (ZAR) 1 เหรียญ เท่ากบั 3.1977 บาท (อา้งอิงจากราคาขายตามอตัรา
แลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556)  
8 “South Africa's people” at http://www.info.gov.za/aboutsa/people.htm  
9 Ibid.  
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ไอวี (HIV) ในอตัราความชุกของโรคน้ีสูงกวา่ประเทศอ่ืนคือ ประชากร 1,000 คน ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 15 
– 49 ปี จะป่วยดว้ยโรคน้ีมากถึง 178 คน ในขณะท่ีอตัราความชุกของประชากรทัว่โลกมีราว 8 คนต่อ
ประชากร 1,000 คน และยงัสูงกวา่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาท่ีมีอตัราความชุกราว 47 คนต่อประชากร 
1,000 คน  รัฐบาลแอฟริกาใตถื้อวา่เร่ืองน้ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญัของประเทศ 

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการพฒันาสงัคมช่ือวา่ กระทรวงพฒันาสงัคม 
(Department of Social Development)  ประเดน็ปัญหาสงัคมท่ีพบมากในประเทศน้ีคือ ปัญหาความ
ยากจน ขอ้มูลการสาํรวจของรัฐบาลในปี ค.ศ.2008-2009 ช้ีใหเ้ห็นวา่ ประชากรราว 3 ลา้นครัวเรือนหรือ
คิดเป็นจาํนวน 15 ลา้นคนดาํรงชีพในสภาวะท่ียากจนมากท่ีสุด (extreme poverty)10 ทาํใหรั้ฐบาลตอ้งมี
แผนงาน โครงการเพ่ือแกปั้ญหาเร่ืองน้ี  ปัญหาใหญ่อีกประการกคื็อ ปัญหาสาธารณสุขหรือปัญหา
สุขภาพของประชากร กล่าวคือมีผูป่้วยโรคเอดส์หรือติดเช้ือ HIV เป็นจาํนวนมาก ขอ้มูลของ UNAID ใน
ปี ค.ศ.2009 มีจาํนวนประชากรแอฟริกาใตท่ี้ป่วยเป็นโรคเอดส์มากถึง 5.3 ลา้นคน คือมีผูป่้วยเอดส์มากถึง
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด11  ประเดน็สงัคมอ่ืน ๆ ท่ีมีความสาํคญั เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ฯลฯ  

  

 
2.1 ความเป็นมาของกฎหมายการพนันในแอฟริกาใต้ 

2.1.1 ความเป็นมาของการพนันและววิฒันาการของกฎหมายพนันในแอฟริกาใต้ 12 

 ในยุคการล่าอาณานิคม เม่ือนกัล่าอาณานิคมชาวดตัช์ไดเ้ดินทางมาถึงแอฟริกาใตใ้นศตวรรษท่ี 
17 ความประสงคข์องกลุ่มคนดงักล่าวเพียงแค่ตอ้งการสร้างจุดพกัเรือเพื่อเดินทางผา่นแหลม Good Hope 
ไปยงัดินแดนท่ีไกลออกไปเท่านั้น และการติดต่อท่ีมีกบัชาวพื้นเมืองผูใ้ชภ้าษาบนัทู (Bantu) จะเป็นไป
ในลกัษณะของคู่คา้ โดยเฉพาะการซ้ือขายววัควาย  เม่ือการติดต่อซ้ือขายของชาวดตัช ์และชาวองักฤษใน
ช่วงเวลาต่อมา ไดเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คงถาวรในดินแดนแลว้ ความสัมพนัธ์กบัชนพ้ืนเมืองก็ได้
เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง ปัจจยัสาํคญัยิ่งคือการคน้พบแร่ธาตุมหาศาลในดินแดนแอฟริกาใต ้โดยเฉพาะแร่
ทองคาํและอญัมณีทั้งหลาย ทาํให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขา้มาจดัตั้งข้ึนภายในดินแดนแอฟริกาใตม้าก
ข้ึน และอุตสาหกรรมเหล่าน้ีเล็งเห็นว่าชาวพื้นเมืองถือเป็นแรงงานท่ีมีมูลค่าการจ้างตํ่า อันจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการลดตน้ทุนในการทาํเหมืองแร่ของผูป้ระกอบการเหล่าน้ี 

                                                 
10 “Social development” at http://www.info.gov.za/aboutsa/socialdev.htm 
11 HIV / AIDS at http://www.developafrica.org/hiv-aids-Africa 
12 Jeffrey J Sallaz, “Gambling with Development: Casino Capitalism in South Africa and on Indian Lands in 
California” at  http://www.irle.berkeley.edu/culture/conference/sallaz.pdf (วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555), pp.7-8. 
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 รัฐแอฟริกาใตใ้นขณะนั้น (ท่ีไดถู้กยึดครองโดยชนชาว Afrikaners ) ไม่อาจท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรแร่จาํนวนมหาศาลไดอ้ย่างเท่าเทียมกบักลุ่มผูป้ระกอบการเหมืองแร่ชาวองักฤษ ผูน้าํดา้น
อุตสาหกรรมในเวลานั้นไดมี้อิทธิพลอย่างมากต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐในช่วงตน้และช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 20 จนเป็นผลใหเ้กิดระบบ Bantustan ข้ึนอยา่งเป็นทางการจากกฎหมาย Natives Land Act ใน
ปี 1993 และ Bantu Authorities Act ในปี 1951 ระบบดงักล่าวทาํใหเ้กิดการสร้างแหล่งรายช่ือแรงงานท่ี
อุตสากรรมต่าง ๆ จะสามารถนาํไปใชไ้ด ้และอนุญาตใหน้ายจา้งในระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมสามารถ
จ่ายค่าจา้งในอตัราท่ีตํ่ากว่าค่าจา้งเพื่อการดาํรงชีพได ้ระบบดงักล่าวมีลกัษณะท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1. ระบบ Bantustans เป็นกลไกทางกฎหมายท่ีถูกออกแบบไวอ้ย่างดีเพื่อการแบ่งแยกแรงงาน

โดยคาํนึงถึงสีผิว ระบบดงักล่าวจะควบคุมการเคล่ือนยา้ยของแรงงานผิวดาํทัว่ประเทศ 

โดยเฉพาะการใชแ้รงงานของคน Bantustans ในชนบท ของศูนยก์ลางอุตสาหกรรมในเขต

เมือง 

2. ระบบดังกล่าวเป็นระบบท่ีมีคุม้ค่าในทางเศรษฐกิจในการก่อให้เกิดความมัน่คงถาวรใน

ระบบการผลิตท่ีคุม้กบัการลงทุน 

3. เป็นระบบท่ีรับรองการดูถูกเหยยีดหยามปมดอ้ยทางพนัธุกรรมของชนผวิดาํชาวแอฟริกนั 

ประวัติศาสตร์ในยุคล่าอาณานิคมและการเหยียดสีผิวของแอฟริกาใต้ สะท้อนให้เห็นว่า            
“vice activities” หรือกิจกรรมท่ีรัฐหรือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายถือว่าเป็นส่ิงผิดกฎหมาย อาทิเช่น  
การพนนั การใหบ้ริการทางเพศ การจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือยาเสพติด แต่กลบัถือเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของแอฟริกาใต ้และถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุม
คนงานชาวแอฟริกนั  กล่าวคือธุรกิจประเภทผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ขา้งตน้มีอยู่แพร่หลายทัว่ไป และไดรั้บ
การสนบัสนุนจากเจา้ของหรือผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อรองรับความตอ้งการของคนงาน
เหมือง ทาํใหค้นงานไดใ้ชจ่้ายเงินท่ีไดรั้บไปกบักิจการเหล่าหน้ีจนไม่เหลือไวส้าํหรับการออมแต่อยา่งใด 
ภาวะดงักล่าวทาํใหภ้าพของธุรกิจประเภทน้ี เป็นเสมือนการตอกย ํ้าความยากจนและสถานะท่ีตํ่าตอ้ยของ
ชาวแอฟริกนั กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ธุรกิจนอกกฎหมายเหล่าน้ีเป็นภาพสะทอ้นของการกดข่ีของระบบทุน
นิยมเหนือประเทศและพลเมืองของแอฟริกาใต ้ 

 พฒันาการสาํคญัของกฎหมายพนนั13 คือรัฐเร่ิมเปิดกวา้งใหก้ารพนนัเป็นส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
ตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 20  รัฐเร่ิมมีแนวคิดใหเ้สรีภาพแก่ชนพื้นเมืองในแอฟริกาใตม้ากข้ึนใน
การตดัสินใจดว้ยตนเอง (self-determination) ทาํใหมุ้มมองต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจการพนนัเปล่ียนไป

                                                 
13 Jeffrey J Sallaz, Ibid., pp.10-11. 



 13

จากเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อการกดข่ีแรงงาน ไปสู่การมองธุรกิจการพนนัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อการพฒันา
ประเทศได ้(nation development tool)  

อย่างไรก็ดีตาม รัฐยงัคงออกกฎหมายตามนโยบายเพื่อแบ่งแยกเช้ือชาติ(Apartheid) โดยให้
อาํนาจการปกครองตนเองแก่ดินแดนดั้งเดิม (Homelands) เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีศกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะทาํให้เกิดการจา้งงานท่ีมัน่คงภายในดินแดน  โดยมีการออกกฎหมายการพนันฉบับแรกใน
ระดับสหพนัธรัฐ (federal law) ที่ช่ือว่า Gambling Act of 1965 ซ่ึงเน้ือหาของกฎหมายฉบบัน้ีบญัญติั
ห้ามการจดัให้มีการเล่นพนันทุกประเภททัว่ประเทศ ยกเวน้การพนนัแข่งมา้  ต่อมา มีการประกาศใช้
กฎหมายเลขท่ี 21 ของปี 1971 (the Self Governing Territories Constitution Act) ใหอ้าํนาจดินแดน
ดั้ งเดิมสามารถออกกฎหมายเพ่ือทาํให้การพนันกลายเป็นกิจการท่ีชอบด้วยกฎหมายได ้ซ่ึงผูน้ําของ
ดินแดนดั้งเดิมทั้ง 4 แห่ง อนัไดแ้ก่ Transkei, Bopthutaswana, Ciskei และ Venda ก็ไดอ้อกกฎหมายเพื่อ
รับรองใหกิ้จการการพนนัเป็นกิจการท่ีชอบดว้ยกฎหมายได ้ 

ในช่วงแรก บริษทัท่ีประสงคจ์ะเปิดธุรกิจไดแ้ก่ Holliday Inn และ Southern sun ทั้งสองได้
แข่งขนักนัเพื่อเจรจาสัญญากบัรัฐบาลของ Bantustan  แต่ทา้ยท่ีสุด ในปี 1983 Sol Kerzner ซ่ึงเป็นอดีตผู ้
ถือหุ้นของ Southern Sun ไดจ้ดัตั้งบริษทัช่ือ Sun International หลงัจากไดมี้การเจรจาอยา่งไม่เป็น
ทางการหลายต่อหลายคราวกบัผูน้าํทอ้งถ่ิน ทาํให้ Sun International เป็นผูถื้อครองใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาสิโนมากถึง 18 แห่งเม่ือนบัถึงช่วงตน้ยคุ 1990 เหตุผลเน่ืองจากบริษทัของ Kerzner ตกลงท่ีจะ
ให้ภาษีในอตัราท่ีสูงแก่รัฐบาลทอ้งถ่ิน ซ่ึงบริษทัไม่เพียงแต่จะผกูขาดการประกอบธุรกิจคาสิโนเท่านั้น 
แต่ยงัไดมี้อาํนาจกาํกบัดูแลกิจการของตนเองไดอี้กดว้ย  จากเหตุผลท่ีรัฐบาลของดินแดนดั้งเดิมเหล่าน้ีไม่
มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะทาํการกาํกบัดูแลหรือตรวจสอบการดาํเนินงานของคาสิโนเหล่าน้ีไดน้ัน่เอง 

ธุรกิจคาสิโนบนดินแดนดั้งเดิมลว้นแต่ประสบความสาํเร็จอยา่งดี ชาวเมืองผิวขาวไดเ้ดินทางสู่
ดินแดนดงักล่าว เพื่อเล่นการพนันท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และธุรกิจบริการทางเพศซ่ึงยงัคงให้บริการใน
บริเวณดงักล่าว  อยา่งไรก็ตาม ถึงแมต้วัเลขผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจคาสิโนใน Bantustans จะสูงมาก 
แต่ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมก็ไม่ไดมี้มากแต่ประการใด ขอ้ตกลงระหว่าง Kerzner และผูน้าํใน
ทอ้งถ่ินมกัมีเน้ือหาท่ีอยูน่อกเหนือจากเจตนารมณ์ (ซ่ึงไม่อาจเกิดข้ึนไดใ้นความเป็นจริง) ของกฎหมาย
กระจายอาํนาจท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยปรากฏว่าบริษทั Sun International ไดจ้า้งคนงานและผูจ้ดัการ
คาสิโนมาจากประเทศในยุโรป ในขณะเดียวกนัผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนกลบัสร้างความมัง่คัง่ให้ผูน้าํ
มากกว่าจะก่อใหเ้กิดการลงทุนในดา้นโครงสร้างพื้นฐานในดินแดน Bantustan รวมทั้งระบบการควบคุม
ตนเองของคาสิโนกน็าํไปสู่การฉอ้ฉลในรูปแบบต่าง ๆ และการฟอกเงินในกิจการของคาสิโนนั้นเอง 

ผลจากการจดัสรรอาํนาจในทางการเมืองใหม่ในดินแดนแอฟริกาใต ้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลอย่างยิ่ง
ต่อแนวทางการดาํเนินการเพื่อใหก้ารพนนัเป็นส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  (legalisation of gambling) การ
ดาํเนินการในขั้นแรกก่อนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด Howard Comission ในปี 1993 ธุรกิจการพนนั
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ส่วนใหญ่แลว้ยงัคงถูกมองเป็นเร่ืองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย แต่ภายหลงัจากปี 1994 ดว้ยกลไกท่ีนาํไปสู่การ
ออกกฎหมายการพนนัแห่งชาติในปี 1996  ท่ีช่ือว่า National Gamblimg Act ธุรกิจการพนนัส่วนใหญ่ได้
ถูกดึงออกจากภาคของการประกอบกิจการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย ให้กลายเป็นกิจการอนัสามารถกระทาํ
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดของรัฐบาลในส่วนภูมิภาค (Provincial 
dispensation) ธุรกิจการพนนัท่ีถูกทาํให้ชอบดว้ยกฎหมายเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การแข่งมา้ (ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมายอยูแ่ต่แรก) คาสิโน บิงโก ลอ็ตเตอร่ี และเคร่ืองพนนั14 

 ปัจจยัหลกัท่ีเป็นสาเหตุของการทาํให้ธุรกิจการพนนัเป็นธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายนั้น เน่ืองจาก
แนวคิดท่ีว่า การควบคุมการพนนัท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายนั้น เป็นส่ิงท่ีกระทาํไดย้ากกว่าการควบคุมดูแล
ธุรกิจการพนนัท่ีชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากน้ี การทาํใหก้ารพนนัเป็นส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ยงัช่วยใหมี้
รายไดเ้พิ่มจากการเกบ็ภาษี และทาํใหมี้การจา้งงานเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 นับแต่ปี ค.ศ. 1976 เป็นตน้มา ดินแดนในแอฟริกาใต ้โดยเฉพาะรัฐอิสระเดิมทั้ง 4 แห่งไดแ้ก่  
Transkei, Bophuthatswana, Venda, และCiskei ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายการพนนัของตนเอง ดว้ย
แรงผลกัดนัจากบริษทัเอกชนช่ือว่า Sun International (Pty) Ltd. และหน่วยงานของรัฐไดอ้อกใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาสิโนรวมทั้งส้ิน 18 แห่ง รวมทั้งการอนุญาตใหอ้อกลอ็ตเตอร่ีอีกจาํนวนมาก 

จนถึงช่วงตน้ของยุคทศวรรษท่ี 1990  เม่ือไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ในปี 1993 
และไดมี้การผนวกเอารัฐอิสระดั้งเดิมทั้ง 4 แห่งเขา้เป็นสาธารณรัฐแอฟริกาใตแ้ลว้ บรรดาผูป้ระกอบ
ธุรกิจพนนักย็งัคงไดใ้บอนุญาตตามเดิม คือยงัคงสามารถประกอบกิจการการพนนัท่ีถูกกฎหมายต่อไปได้
ตามความในมาตรา 229 ของรัฐธรรมนูญ แต่ไดมี้การจาํกดัขอบเขตการประกอบการตามใบอนุญาตไว ้
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการผกูขาดในธุรกิจดงักล่าว 

 ภายหลงัจากส้ินสุดยุคของการแบ่งแยกเช้ือชาติในแอฟริกาใต ้ธุรกิจคาสิโนและการพนันใน
ประเทศแอฟริกาใตอ้ยูใ่นภาวะท่ีไม่แน่นอน รัฐธรรมนูญ (the Constitution of the Republic of South 
Africa) ท่ีประกาศใชใ้นปี ค.ศ.1993 มาตรา 126 (1)15 ไดแ้กไ้ขปรับปรุงกฎหมายการพนนั ค.ศ.1965 โดย
มีผลทาํใหเ้ขตปกครองในพ้ืนท่ีต่าง ๆ สามารถกาํกบัดูแลกิจการการพนนัตามท่ีเห็นสมควรตามท่ีบญัญติั
ไว ้ไดแ้ก่ ธุรกิจคาสิโน การแข่งมา้ และการพนนัขนัต่ออ่ืน ๆ  ผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว
ทาํใหธุ้รกิจคาสิโนในทอ้งถ่ินยงัคงดาํเนินการไดอ้ยู ่   

                                                 
14 Pierre Voges, “The Cape Town International Convention Centre: A Positive Economic Impact Created 
Through the Legalisation of Gambling”, (University of Stellenbosch, April 2004), pp.9-11.   
15 Section 126  Legislative competence of provinces  

(1) A provincial legislature shall be competent, subject to subsections (3) and (4), to make laws for 
the province with regard to all matters which fall within the functional areas specified in Schedule 6.   
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ต่อมา รัฐบาลกลางของแอฟริกาใตไ้ด้ออกกฎหมายการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 1996 (National 
Gambling Act, 1996) เพื่อใหก้ฎหมายท่ีควบคุมกิจการเช่นว่านั้นเป็นระบบเดียวกนัและมีมาตรฐานอยา่ง
เดียวกนัทัว่ประเทศ โดยกฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการให้อาํนาจแก่เขตปกครองในการออก
กฎหมายเก่ียวกบัการพนนัเพื่อบงัคบัภายในเขตปกครองนั้น โดยอยูใ่นขอบเขตของเน้ือหาท่ีกาํหนดเอาไว้
อยา่งกวา้ง ๆ ในกฎหมายกลางดงักล่าว 

นโยบายดงักล่าวยงัคงถูกทา้ทายโดยคาํถามหลกัของการทาํให้ธุรกิจการพนนัเป็นกิจการท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย นัน่คือ จะเลือกใชม้าตรการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตในลกัษณะใด ระหว่าง การพยายาม
จาํกดัผลกระทบในดา้นลบท่ีจะเกิดกบัการพนนัใหม้ากท่ีสุด หรือการดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจสูงสุด16 เพราะกิจการพนันเป็นกิจการท่ีมีการลงทุนสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจการท่ีให้
ผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกนั จากประสบการณ์การดาํเนินการในเขต Western Cape แสดงใหเ้ห็นว่าการ
ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันนั้นควรท่ีจะมีมูลค่าสูง เพราะจะเป็นการกระตุน้ให้มีการ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานซ่ึงรัฐไม่มีกาํลงัจะดาํเนินการดว้ยงบประมาณของตนเองได ้ในขณะ
ท่ีเอกชนกไ็ม่มีความสนใจท่ีจะมาลงทุนในงานดงักล่าวหากไม่ใช่เพื่อการประกอบธุรกิจการพนนั 

จนกระทัง่เม่ือมีผลการศึกษาจากคณะกรรมการเพื่อศึกษาการทาํให้ธุรกิจการพนันชอบด้วย
กฎหมายใน 2 คณะ ไดแ้ก่ Howard Commission ในปี 1993 และ Wiehahn Commission ในปี 1995   
ผลสรุปของรายงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจทั้ง 2 ชุด ไดข้อ้สรุปตรงกนัคือ ในประเด็นท่ีว่า ควรจะ
เปิดใหมี้การพนนัโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่นั้น  

ในรายงานของคณะกรรมการช่ือ Howard Commission ไดท้าํการพิจารณาทั้งในประเด็น
ทางดา้นการเงิน คุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม  ดงันั้น รัฐบาลแอฟริกาใตค้วรอนุญาตให้ธุรกิจคาสิโน
เป็นธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โดยระบุเหตุผลประกอบขอ้เสนอแนะเร่ืองน้ีคือ17    

1) ขอ้เทจ็จริงของหลายประเทศทัว่โลกและแอฟริกาใต ้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการพนนันั้นมีอยู่
ทั่วไปจะถูกห้ามโดยรัฐบาลหลายประเทศ  การพนันจึงเป็นเสมือนธรรมชาติส่วนหน่ึงของมนุษย ์
(Gambling is thus an inherent feature of human nature) 

2) ทัว่โลกเร่ิมยอมรับให้การพนันเป็นกิจการท่ีชอบด้วยกฎหมายมากข้ึน สืบเน่ืองจากการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติไปสู่ความเป็นเสรีนิยม และการท่ีคนทั่วไปมีเวลาว่างมากข้ึน ทาํให้การพนัน
กลายเป็นกิจการท่ีแพร่หลาย และถือเป็น “การฆ่าเวลาท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง” (very popular pastime) 
ประกอบกบัคนในสังคมมีความตอ้งการอยา่งมาก กล่าวโดยสรุปแลว้ กิจการการพนนัไม่ถือเป็นกิจการท่ี

                                                 
16 Cabot, “Casino Gambling: Policy, Economics and Regulation” (University of Las Vegas International 
Gaming Institute, the William F H College of Hotel Administration, 1996), p.53. 
17 Howard Commission: 16 cited in Sallaz, op. cit., p.13. 
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ไม่สมเหตุสมผล แต่ถูกมองว่าเป็นรูปแบบกิจการบนัเทิงอยา่งหน่ึงซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคทัว่
โลก 

3) กลุ่มผูค้ดัคา้นธุรกิจการพนันนั้น ปัจจุบนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงมกัคดัคา้นดว้ยเหตุผลในทาง
ส่วนตวัเสียมากกวา่ เช่น กรณีของ Sun International ท่ีไดแ้สดงทีท่าคดัคา้นการอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
การพนนัเป็นการทัว่ไป ก็เพียงเพื่อตอ้งการท่ีจะผกูขาดการประกอบธุรกิจดงักล่าวเท่านั้น ในขณะท่ีกลุ่ม
ศาสนาก็จะคดัคา้นการพนนับนพ้ืนฐานของความเช่ือทางศาสนาซ่ึงไม่อาจนาํมาใชพ้ิจารณาประกอบการ
ตดัสินใจของรัฐได้  ยิ่งไปกว่านั้นการพนันจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดบัปัจเจกชน ตราบเท่าท่ีบุคคล 
“ไม่ไดถู้กบงัคบัใหต้อ้งเขา้มีส่วนร่วมในธุรกิจการพนนั” 

อยา่งไรก็ตาม ผลสรุปขา้งตน้ของ Howard Commission ก็มีประเด็นโตแ้ยง้หลายจุด เช่น การ
กล่าวอา้งว่า การพนันเป็นรูปแบบการพกัผ่อนหรือกิจกรรมสังสรรคท์างสังคมของผูบ้ริโภคทัว่โลกยุค
ใหม่ ไม่มีขอ้มูลหลกัฐานทางวิชาการ โดยเฉพาะในประเทศดอ้ยพฒันาหรือประเทศท่ีมีภาวะคนว่างงาน
เป็นจาํนวนมาก การพนันคงไม่ใช่กิจกรรมพกัผ่อนของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ  การ
ผลกัดนัให้มีธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายในแอฟริกาใต ้เกิดจากความอ่อนแอของสังคม ศาสนา และการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ18   

 

2.1.2 การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายการพนัน 

จากประวติัความเป็นมาของธุรกิจการพนนัท่ีชอบดว้ยกฎหมายในแอฟริกาใต ้ทาํให้ไดข้อ้สรุป
ประการหน่ึงคือ  อาํนาจในการตดัสินใจวา่ควรจะมีการพนนัถูกกฎหมายประเภทใดบา้งหรือมีเม่ือใด เป็น
อาํนาจของนกัการเมืองหรือฝ่ายบริหาร (political elites) ท่ีมีอาํนาจในขณะนั้น รวมทั้งอาศยัความร่วมมือ
จากบริษทัประกอบกิจการคาสิโนในประเทศตะวนัตกเท่านั้น  แต่ไม่ปรากฏความขดัแยง้หรือการคดัคา้น
เหมือนในประเทศตะวนัตกบางประเทศแต่อยา่งใด  

ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการคือ  กฎหมายการพนันในเขตปกครองหรือมลรัฐต่าง ๆ (Provinces) 
ของแอฟริกาใต ้เป็นกฎหมายท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานรัฐในเขตปกครองไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัมากนกั ทาํให้
ผูป้ระกอบการในแต่ละทอ้งท่ีดาํเนินการจดัตั้งสถานท่ีเล่นพนนัไดอ้ย่างเสรีทัว่ประเทศ ทาํให้กลายเป็น
การสนบัสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมการพนนัเสรีในประเทศน้ี19  การพนนัท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปตามผบั บาร์

                                                 
18 Jeffrey J Sallaz, op. cit., pp.13-14. 
19 Gavin Fisher and Tony Schreuder, “Black jack in South Africa”. Grahamstown (1992), SA: Grocott and 
Sherry. 
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คือ เคร่ืองสลอตแมชชีน และแบล๊คแจ๊ค อีกทั้งยงัมีสโมสรหรือบ่อนพนนัเปิดในเขตเมืองต่าง ๆ  แมแ้ต่
องคก์รการกศุลท่ีไม่แสวงหากาํไรกย็งัใชก้ารพนนัเขา้มาเป็นรายไดข้ององคก์รของตน 

สภาพการณ์ขา้งตน้ทาํใหรั้ฐไม่สามารถควบคุมหรือกาํกบัธุรกิจพนนัท่ีขยายตวัออกไปไดเ้อง  จึง
ตอ้งดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดการกาํหนดนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการพนนัของประเทศ แรงผลกัดนัดงักล่าวมี
มาจากหลายภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจของฝ่ายศาสนา และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนต่อ
การปรากฏข้ึนอยา่งเปิดเผยของสถานพนนัท่ีเล่นพนนัผดิกฎหมาย ในขณะท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจพนนัถูก
กฎหมายอยา่ง Sun International ก็มีความประสงคท่ี์จะกาํจดัผูป้ระกอบกิจการรายยอ่ยท่ีถือเป็นคู่แข่งใน
การประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการท่ีผูน้ําทางการเมืองประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํให้
จาํเป็นตอ้งแสวงหาแหล่งการลงทุนและรายไดข้องรัฐใหม่  ๆ จนเป็นเหตุใหรั้ฐบาลตอ้งพิจารณาประเด็น
ในทางกฎหมายและจริยธรรมของกิจการดังกล่าว  โดยแต่งตั้ งกรรมการสองคณะ  คือ Howard 
Commission ในปี 1992 และ Weinhard Commission ในปี 1995 เพื่อตอบประเด็นสาํคญั 2 ประการคือ  
1) ควรจะมีการอนุญาตใหป้ระกอบกิจการพนนัในประเทศหรือไม่ และ 2) หากจะตอ้งจดัตั้งแลว้ ควรจะ
จดัวางโครงสร้างของการประกอบกิจการดงักล่าวไวเ้ป็นประการใด 

คณะกรรมการทั้งสองคณะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในทางวิชาการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยใน
กระบวนการศึกษาไดมี้การสํารวจธุรกิจการพนันทัว่ประเทศแอฟริกาใต ้และมีการศึกษากฎหมายของ
ต่างประเทศรวมไปถึงการดูงานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการการพนนัในต่างประเทศดว้ย ทา้ยท่ีสุด ยงัไดมี้
การจดัการรับฟังความเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการดาํเนินกิจการดงักล่าว เพื่อรับฟัง
ความเห็นใหร้อบดา้นมากท่ีสุด 

ก) Howard Commission 

คณะกรรมการในชุดน้ีได้ถูกตั้ งข้ึนในปี 1993 ตามคาํสั่งของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ใน
ขณะนั้น โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี20 

“เพื่อจดัทาํผลการศึกษาในประเดน็ต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1. ความจาํเป็นในการเสนอกฎหมายรับรองการพนันท่ียงัถือเป็นกิจการอันต้องห้ามตาม

กฎหมายในพ้ืนท่ีหรือในภูมิภาคใด ๆ โดยพิจารณาในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

ก. คุณค่าทางสังคมและจริยธรรมของประเทศโดยรวม และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ภูมิภาคหรือพื้นท่ีดงักล่าว 

                                                 
20 Howard Commission,1993 : 22 cited in Voges , op. cit., at p.11. 
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ข. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และผลท่ีสําคญัอันจะกระทบต่อ

พฒันาการในทางสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือพื้นท่ีดงักล่าว รวมทั้งภูมิภาค

หรือพื้นท่ีใกลเ้คียง 

2. ปัญหาท่ีว่ารายไดท่ี้เกิดจากการอนุญาตใหป้ระกอบกิจการพนนัประเภทลอ็ตเตอร่ี การพนนั

เก่ียวกบักีฬา  และการพนันในรูปแบบอ่ืน ไม่ว่าจะไดม้าจากการเก็บภาษีหรือวิธีใด ๆ จะ

สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อรายจ่ายทางสังคมของรัฐเป็น

ประการใดไดบ้า้ง 

3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และผลท่ีสําคญัอนัจะกระทบต่อพฒันาการ

ในทางสงัคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือพื้นท่ีดงักล่าว รวมทั้งภูมิภาคหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง” 

 
ในรายงาน Howard Commission21 ระบุถึงเหตุผลท่ีควรมีการอนุญาตใหมี้คาสิโนถูกกฎหมาย 

ดว้ยเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น  การจดัตั้งคาสิโนผดิกฎหมายเป็นส่ิงท่ีผลอยูด่าษด่ืนในแอฟริกาใต ้
โดยถือเป็นการบนัเทิงรูปแบบหน่ึง ขอ้มูลในปี 1993 ระบุวา่ มีคาสิโนผดิกฎหมายในคาเฟ่ ผบั บาร์ ท่ีพกั
อาศยั โรงแรม และโรงรถ มีจาํนวนการเล่นเกมพนนัแบบ table games 630 โตะ๊เกม และมีเคร่ืองสลอ็ต
แมชชีนราว 9,100 เคร่ืองในคาสิโนมากถึง 2,000 แห่ง  ในรายงานน้ียงักล่าวอา้งวา่ มีความตอ้งการอยา่ง
มากท่ีจะใหมี้คาสิโนถูกกฎหมาย  เหตุผลหลกัท่ีอา้งถึงอีกประการคือ ประชาชนชาวแอฟริกาใตห้ลายลา้น
คนเคยเล่นคาสิโนในดินแดนท่ีเรียกวา่  Transkei, Bophuthatswana, Venda, and Ciskei (TBVC States) 
ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเขตปกครองท่ีความเป็นอิสระ โดยมีผูเ้ดินทางไปเล่นพนนัในคาสิโนเป็นจาํนวนมาก 
แต่ละคนจะเล่นพนนัคร้ังละ 100 เหรียญแอฟริกาใต ้หรือเฉล่ียปีละ 900 เหรียญ ฯ     
 

ข) Wiehahn Report 

คณะกรรมการช่ือ Wiehahn Commission ถูกแต่งตั้ งข้ึนในปี 1995 ภายหลังการจัดตั้ ง
คณะกรรมการท่ีช่ือว่า Lotteries and Gambling Board ในปี 1994 เพื่อศึกษาการจดัระบบการพนนัของ
ประเทศแอฟริกาใต ้เช่นเดียวกบัรายงานของคณะทาํงานชุด Howard Commission รายงานฉบบัน้ีสรุปได้
ว่าการพนันนั้นเป็นกิจการท่ีไม่อาจห้ามไม่ให้เกิดข้ึนในทางปฏิบติัได ้เน่ืองจาก “ธรรมชาติของมนุษย์
ชอบท่ีจะเผชิญกบัโอกาสและความเส่ียง”  การพนนัจึงถือเป็นส่ิงท่ีแยกไม่ไดจ้ากธรรมชาติของมนุษย์22 

                                                 
21 Pierre Voges , op. cit., pp.12-13. 
22 Wiehahn Report 1995: 54 cited in Sallaz, op. cit., p.13 
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ในรายงานขั้นกลาง (interim report) เสนอแนะใหก้ารพนนัเป็นกิจการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โดยมี
เหตุผลสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี23 

1) การหา้มไม่ใหบุ้คคลเล่นพนนันั้น เป็นขอ้หา้มท่ีไม่ไดผ้ลในทางปฏิบติั โดยสาเหตุหลกัมาจาก
การไม่ยอมบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานตาํรวจ ทาํให้ในทางขอ้เท็จจริงนั้นมีการพนันท่ีมิชอบดว้ย
กฎหมายจาํนวนมากในประเทศ โดยคาดการณ์ว่ามีคาสิโนถึง 2,000 แห่งท่ีดาํเนินธุรกิจโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย ขอ้เทจ็จริงท่ีว่า ธุรกิจนอกกฎหมายเช่นการพนนักลบัไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นผูบ้งั
คบใช้กฎหมายนั้ น  สร้างความไม่แน่นอนให้กับผู ้ประกอบการและผู ้ใช้บริการเป็นอย่างมาก  
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการห้ามการประกอบธุรกิจการพนันเป็นการทัว่ไปนั้น เป็นมาตรการท่ีไม่
ประสบผลสาํเร็จ เพราะผูที้เก่ียวขอ้งยอ่มหาทางเล่ียงกฎหมายไดอ้ยูดี่ เช่นน้ีแลว้การทาํให้ธุรกิจดงักล่าว
ชอบดว้ยกฎหมาย โดยมุ่งเนน้การสร้างมาตรการควบคุมท่ีเคร่งครัดผ่านระบบการออกใบอนุญาต และ
มาตรการร่วมกนัของตาํรวจกบัฝ่ายปกครอง ดูจะเหมาะสมกวา่ 

2) การหา้มการพนนัในแอฟริกาใตน้ั้น ทาํใหเ้งินจาํนวนมากไหลออกจากระบบของประเทศไปสู่
ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีสามารถเล่นการพนนัไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เงินจาํนวนมหาศาลท่ีจะไดม้าจากการ
จดัเก็บภาษีธุรกิจการพนนัท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายเหล่าน้ีไดส้ร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเพ่ือนบา้น ทั้งท่ีเงิน
จาํนวนดงักล่าวควรท่ีจะเป็นของแอฟริกาใตเ้อง หากไดด้าํเนินการทาํให้ธุรกิจเหล่าน้ีชอบดว้ยกฎหมาย 
คณะกรรมการจึงเสนอแนะให้ทาํการรับรองธุรกิจการพนนัเพื่อหารายไดใ้ห้รัฐและนาํเงินไปลงทุนทาง
สงัคม 

3) การท่ีรัฐอนุญาตให้มีล็อตเตอร่ีและการพนันถูกกฎหมายนั้น จะช่วยให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและมีการจ้างงานท่ีเพิ่มข้ึนทั้ งในทางตรงและทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว 
นอกจากน้ี การพนนัยงัมีความเก่ียวเน่ืองใกลชิ้ดกบัธุรกิจท่องเท่ียว การพกัผอ่นหยอ่นใจและกิจกรรมใน
ยามว่างของบุคคลอีกดว้ย คณะกรรมการไดเ้สนอในรายงานว่า ธุรกิจการพนนัจะก่อให้เกิดตาํแหน่งงาน
ถึง 100,000 ตาํแหน่งภายในปี 1997  

หลกัการสาํคญัของการควบคุมการพนนั ซ่ึงไดจ้ดัวางโครงสร้างไวใ้นรายงานของคณะกรรมการ 
มีสาระโดยสรุปดงัน้ี 

ก. การคุม้ครองสังคมจากแรงกดดันหรือปัญหาท่ีเกิดจากการพนันเพิ่มมากข้ึน โดยใช้

มาตรการจาํกดัโอกาสการเล่นพนนั (limitation of gambling opportunities) 

                                                 
23 South African Gambling Review Commission, “Review of the South African gambling industry and its 
regulation” (Final Report submitted to the Minister of Trade and Industry)(September 2010) at 
<http://www.thedti.gov.za/news2011/Gambling_review.pdf> (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555), pp.27-30. 



 20

ข. คุม้ครองผูเ้ล่น และมีระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นธรรมของกิจการการ

พนนัผา่นมาตรการควบคุมและกาํกบัดูแลกิจการท่ีเคร่งครัด 

ค. การกาํหนดนโยบายและกฎหมายท่ีสอดคลอ้งและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในหน่วยงาน
ของรัฐทุกระดับและทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ โดยการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า รวมทั้ ง

ก่อใหเ้กิดการร่วมมือและประสานงานกนั 

ง. การสร้างรายไดแ้ละภาษีใหก้บัรัฐบาลของแต่ละเขตพ้ืนท่ี รวมถึงการนาํรายไดไ้ปใชใ้น

กิจการท่ีเป็นประโยชน์ 

จ. การส่งเสริมอาํนาจทางเศรษฐกิจใหก้บักลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นผูด้อ้ยโอกาสในสังคมมาอยา่ง
ยาวนาน 

ฉ. ส่งเสริมใหเ้กิดการเติบโตและพฒันาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน 

 

รายงานของคณะกรรมการชุดน้ียอมรับถึงสภาวะติดพนนั (gambling addiction) ว่ามีอยูจ่ริงใน
สังคม แต่ก็มีขอ้มูลในเร่ืองน้ีไม่มากพอในแอฟริกาใตแ้ละประเทศอ่ืน ๆ พอท่ีจะบ่งช้ีถึงสภาพปัญหาและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการติดพนนั  คณะกรรมการจึงไดเ้สนอแนะให้มีการทาํวิจยัเพื่อศึกษาปัญหา
ดงักล่าว รวมทั้งจดัตั้งโครงการเพ่ือการรักษาและบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดพนันเอาไวเ้พื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ดว้ย24 

ในภาพรวมของการควบคุมธุรกิจการพนนันั้น รายงานฉบบัดงักล่าวมีขอ้เสนอสรุปไดด้งัน้ี25 

1. ใหน้าํบทบญัญติัในกฎหมายการพนนัปี 1965 (กฎหมายลาํดบัท่ี 51 ปี 1965) มาบงัคบัใชก้บั

คาสิโนท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงย่อมส่งผลให้กิจการคาสิโนท่ีมิชอบด้วยกฎหมายทั่ว

ประเทศตอ้งปิดกิจการลง 

2. เขตปกครองแต่ละพื้นท่ีจะตอ้งดาํเนินการจดัตั้งระบบการออกใบอนุญาตและควบคุมดูแล

ธุรกิจคาสิโน เพื่อใหเ้กิดการควบคุมและกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสม และ 

3. ใบอนุญาตนั้นใหใ้ชไ้ดใ้นช่วงเวลาหน่ึง แต่อาจยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตได ้

 

                                                 
24 Wiehahn Report 1995,p.107 cited in Gambling Review 2010 at p.28 
25 Wiehahn Report 1995,p.10 cited in Voges, op. cit., p.13 
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สาํหรับขอ้เสนอในการทาํใหธุ้รกิจการพนนัเป็นกิจการอนัชอบดว้ยกฎหมายนั้น  คณะกรรมการ
ชุดน้ีไดเ้สนอขอ้พิจารณาท่ีสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจการคาสิโนมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสินคา้ท่ีคนทัว่ไปมองว่าอนัตรายและไม่ชอบดว้ย

ศีลธรรม เช่น แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ เป็นตน้ สินคา้ดงักล่าวแมจ้ะมีผูต้อ้งการบริโภค แต่ก็ไม่

ควรท่ีจะอนุญาตใหซ้ื้อขายกนัไดอ้ยา่งเสรีแต่ประการใด 

2. การอนุญาตใหธุ้รกิจคาสิโนเป็นธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายนั้น เป็นท่ีคาดหมายว่าจะสามารถ

นาํมาซ่ึงรายไดจ้าํนวนมากใหก้บัเขตปกครอง โดยเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางหรือหน่วยงาน

ทอ้งถ่ิน 

3. ดว้ยผลสาํเร็จท่ีเห็นไดจ้ากการประกอบกิจการของ Sun International ทาํใหเ้ช่ือไดว้่า ธุรกิจ

คาสิโนจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในธุรกิจการท่องเท่ียวทั้ งจาก

นกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ 

4. จากประสบการณ์ของธุรกิจคาสิโนในสหรัฐอเมริกานั้น แสดงให้เห็นว่ากิจการดงักล่าวมี
ความเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมหลายประเภท โดยเฉพาะการคา้ยาเสพยติ์ด การคา้ประเวณี 
การฟอกเงิน เป็นตน้ ปัญหาดังกล่าวอาจทวีความรุนแรงมากข้ึนในแอฟริกาใตซ่ึ้งธุรกิจ
คาสิโนไม่ได้รับการกาํกับดูแลอย่างถูกต้อง และอาจก่อปัญหาอาชญากรรมหรือส่งผล
กระทบต่อสงัคมในทางลบมากยิง่ข้ึนกเ็ป็นได ้

5. ในประการสุดทา้ย ปัญหาผลกระทบทางสังคมหรือตน้ทุนทางสังคม (social cost) ท่ีเกิดจาก
การเล่นพนนัมากเกินไปนั้น อาจบรรเทาความเสียหายลงไดด้ว้ยการคิดค่าใชจ่้ายพิเศษกบัผู ้
เล่นพนนั (เช่น ค่าธรรมเนียม) นอกเหนือจากภาษีการพนนัทัว่ไป เช่นเดียวกบัมาตรการท่ีใช้
กบักรณีผูบ้ริโภคแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ  
 

ขอ้เสนอสุดทา้ยของคณะกรรมการ Wiehahn Commission26 เป็นขอ้เสนอท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
รัฐบาล และมีการดาํเนินการในภายหลงั ไดแ้ก่  

1. ให้รัฐอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจคาสิโนโดยชอบดว้ยกฎหมาย ภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของรัฐ  แต่มิใช่การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคาสิโนแบบระบบตลาดเสรี 

                                                 
26 Wiehahn Report 1995,p.31 cited in Voges , op. cit., p.14. 
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2. ใหจ้าํกดัใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนไวท่ี้จาํนวน 40 ใบอนุญาตทัว่ประเทศ และ

ให้จาํกดัจาํนวนคาสิโนท่ีหน่ึงบริษทัจะดาํเนินกิจการไดไ้ม่เกิน 2 แห่งในแต่ละเขตปกครอง 

(Province) และ 

3. ให้อาํนาจควบคุมและออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นของรัฐบาลของเขตปกครอง 

(provincial government) ซ่ึงอาจกาํหนดอากรการพนันท่ีจดัเก็บจากผลประกอบการท่ี

ถูกตอ้งกบัจาํนวนทุนท่ีแทจ้ริงของกิจการในรูปแบบของเงินประมูล เงินประกนั เงินจ่าย

ล่วงหนา้ก่อนทาํสญัญา หรือเงินท่ีจ่ายเป็นรายปีรูปแบบอ่ืน ๆ 

 

คณะกรรมการ Wiehahn Commission เสนอใหจ้ดัตั้ง คณะกรรมการกจิการพนันและขันต่อ
แห่งชาติ (National Gambling and Wagering Board)  และมีหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจพนนัท่ีเป็น
อิสระในแต่ละเขตปกครอง (independent provincial regulatory agencies) เพื่อบริหารจดัการและบงัคบัใช้
กฎหมายในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 1994 ซ่ึงไดก้าํหนดใหรั้ฐบาลของเขตพื้นท่ีมีอาํนาจใน
การออกกฎหมายเพ่ือใชบ้งัคบักบักิจการ “คาสิโน การแข่งขนัความเร็ว การพนนัและขนัต่อ”  

คณะกรรมการกิจการพนนัและขนัต่อแห่งชาติ (National Gambling and Wagering Board) ควรมี
อาํนาจหนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบดงัน้ี 27 

“1) สอบสวนและใหค้าํปรึกษาแก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนภูมิภาคในเร่ืองใด ๆ เก่ียวขอ้งกบั
การพนนัและขนัต่อ 

2) ประสานงาน อาํนวยความสะดวก และเป็นส่ือกลางระหวา่งรัฐบาลกลางและรัฐบาลของเขต
พื้นท่ีในเร่ืองเก่ียวกบัการพนนัและขนัต่อ 

3) เพื่อทาํการศึกษาและวจิยัในเร่ืองใด ๆ เก่ียวกบัการพนนัและขนัต่อ และจดัทาํรายงานในเร่ือง
นั้นๆ  

4) เพื่อประสานและใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รดา้นการพนนัทั้งระดบัชาติและระดบัระหวา่ง
ประเทศในเร่ืองท่ีมีปัญหาหรือผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกนั 

5) เพื่อรับรองเคร่ืองพนนั (gaming machine) และอุปกรณ์ของเคร่ืองดงักล่าว  

6) เพื่อรับรองวา่การเล่นพนนัประเภทใดท่ีสามารถจะกระทาํได ้

                                                 
27 Wiehahn Report 1995,p.98 cited in Gambling Review 2010 at p.29 
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7)  อํานาจหน้า ท่ี อ่ืน  ๆท่ีจํา เ ป็นเพื่อการปฏิบัติหรือการใช้อ ํานาจให้บรรลุหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการ” 

เพื่อให้การประสานงานและการสร้างความร่วมมือกนัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
คณะกรรมการไดเ้สนอให้คณะกรรมการระดบัชาติดงักล่าวนั้น ประกอบดว้ยประธาน 1 คน ผูแ้ทนของ
เขตปกครองอีก 9 คน และผูแ้ทนของรัฐบาลแห่งชาติอีก 5 คน ขอ้เสนอท่ีน่าสนใจอีก 2 ประการได้
ปรากฏในรายงานฉบบัเต็ม (ซ่ึงไดถู้กรับไปปรับใชเ้พียงบางส่วนเท่านั้น) ประการแรก คณะกรรมการ
เสนอให้โครงสร้างการควบคุมการพนนัในระดบัประเทศนั้น ให้นาํเงินอุดหนุนมาจากรายไดข้องแต่ละ
เขตปกครอง โดยใหคิ้ดเป็นสดัส่วนกบัรายไดท่ี้เกิดจากการพนนันั้นเอง ข้อเสนอประการที่สอง คือ แต่ละ
เขตปกครองตอ้งกาํหนด “โครงสร้างท่ีจาํเป็นสาํหรับการควบคุมและกาํกับดูแลให้เป็นไปตามเง่ือนไขซ่ึง
กาํหนดในกฎหมายกลางของประเทศ” ไวใ้นกฎหมายท่ีออกโดยเขตปกครองของตน 

ต่อกรณีปัญหาท่ีอาจจะเกิดความขดัแยง้ในการดาํเนินการของรัฐบาลของเขตปกครองและรัฐบาล
กลางนั้น คณะกรรมการเสนอให้“ให้มีการประสานและความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดระหว่างรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลของเขตปกครอง และองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน รวมทั้งรักษาความเช่ือมโยงดงักล่าวไวต้ลอดเวลา 
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา และความความยติุธรรมในธุรกิจการพนนัของแอฟริกาใต”้28 

สาํหรับการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบักิจการการพนนัในแต่
ละเขตปกครองท่ีแตกต่างกนันั้น คณะกรรมการเรียกร้องให้ “กฎหมายในทุกระดบัจะตอ้งพยายามมุ่งให้
เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในเชิงนโยบายและกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
เพื่อสร้างและพฒันาให้เกิดการควบคุมและกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัทัว่ประเทศ” ทั้งน้ี 
คณะกรรมการเสนอใหก้ฎหมายของรัฐบาลกลางนั้น ควรจะตอ้งมีเน้ือหาท่ีเป็นมาตรฐานขั้นตํ่า ซ่ึงแต่ละ
เขตปกครองจะตอ้งผนวกไวใ้นกฎหมายของตนดว้ย 

เม่ือพิจารณาเน้ือหาในรายงานฉบบัของคณะกรรมการ Wiehahn จะพบขอ้ท่ีไม่สอดคลอ้งกนักบั
วตัถุประสงคใ์นการทาํให้การพนันเป็นกิจการท่ีชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีนาํเสนอไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 
โดยขอ้แรกคือ วตัถุประสงคข์องการสร้างรายรับให้มากท่ีสุด (revenue maximisation) กบัวตัถุประสงค์
ในการจาํกดัผลกระทบดา้นลบไวใ้หน้อ้ยท่ีสุด (minimalisation of a negative social impact) ขอ้ขดัแยง้
ดงักล่าวน้ีปรากฏให้เห็นอยูเ่สมอมาในการควบคุมกิจการการพนนัตลอดเวลา 14 ปีแรกนบัแต่ท่ีไดท้าํให้
การพนันเป็นกิจการอันชอบด้วยกฎหมาย โดยขอ้เสนอของคณะกรรมการ Wiehahn ได้แนะนําให้
ดาํเนินการปรับใช้นโยบายสร้างผลประโยชน์สูงสุดในการพนันประเภทล็อตเตอร่ี ทั้งน้ี ในขอ้เสนอ
ดงักล่าวไม่ไดพ้ิจารณาผลกระทบทางสงัคมไวแ้ต่ประการใด ซ่ึงแนวทางเช่นว่าน้ีอาจไม่สามารถนาํไปใช้

                                                 
28 Wiehahn Report 1995, p.21 cited in Gambling Review 2010 at p.29. 
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กบัการควบคุมการพนนัรูปแบบอ่ืน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางสังคมในดา้นลบมากกว่าการพนนัแบบล็อ
ตเตอร่ีดงักล่าว 

ขอ้ขดัแยง้ประการต่อมานั้น เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบับทบาทของผูใ้ชอ้าํนาจปกครองในแต่ละระดบั 
ซ่ึงมกัจะให้ความสาํคญักบัวตัถุประสงคแ์ต่ละดา้นแตกต่างกนั โดยในระดบัเขตปกครองนั้น มกัจะให้
ความสาํคญักบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดม้ากกวา่ ในขณะท่ีนโยบายระดบัประเทศ ดูจะมุ่งเนน้ไปท่ี
การควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมมากกวา่  

กรอบการพิจารณาท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อเลือกให้ความสําคญักบัเป้าหมาย
ของการดาํเนินการท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวนั้น ถูกนาํเสนอโดยรายงานการศึกษาเก่ียวกบัลอ็ตเตอร่ีของมล
รัฐต่าง ๆ (State Lotteries) ในสหรัฐอเมริกา โดย Charles Clottelter และ Philip Cook ท่ีไดแ้บ่งรูปแบบ
ออกเป็น 3 รูปแบบ (กรุณาดู ตารางท่ี 2.2) ไดแ้ก่ รูปแบบท่ีคาํนึงถึงรายได ้(revenue model) รูปแบบท่ี
คาํนึงถึงผูบ้ริโภค (consumer model) และรูปแบบจาํกดัค่าใชจ่้ายหรือพฤติกรรมการใชเ้งินของผูเ้ล่นพนนั 
(sumptuary model)  

1. รูปแบบท่ีคาํนึงถึงรายได ้มีเป้าหมายหลกัในการสร้างรายไดก้บัรัฐบาลให้มากท่ีสุด และเพื่อ
บรรลุเป้าหมายดงักล่าว รูปแบบน้ีจะเลือกมาตรการควบคุมเพียงแค่การจาํกดัการโฆษณาเท่านั้น โดยจะ
อนุญาตใหมี้การพนนัไดห้ลากหลายรูปแบบ 

2. รูปแบบท่ีคาํนึงถึงผูบ้ริโภค เป็นรูปแบบท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อคุม้ครองความคุม้ค่าของ
ผูบ้ริโภคและมุ่งเนน้ให้การโฆษณานั้นให้ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นโดยไม่มีการหลอกลวง รูปแบบน้ี
ไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองความหลากหลายของรูปแบบการพนัน และเป้าหมายหลกัคือการควบคุมให้เกิด
ความคุม้ค่าแก่ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

3. รูปแบบจาํกัดค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมการใช้เงินของผูเ้ล่นพนัน  เป็นรูปแบบท่ีเลือกใช้
มาตรการในการควบคุมพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของผูป้ระกอบกิจการและผูบ้ริโภค  รูปแบบน้ีจะทาํการ
ควบคุมกลไกตลาดของธุรกิจพนันให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ (public policy) ท่ีกาํหนดไว ้โดย
ตอบสนองต่ออุปสงคท่ี์มีจริงและจาํกดัไม่ใหมี้การบริโภคหรือเล่นพนนัมากจนเกินไป มาตรการท่ีจาํเป็น
คือ การจาํกัดการโฆษณาและบงัคบัให้ตอ้งจดัให้มีการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงคาํเตือนเก่ียวกับ
อนัตรายของการพนัน การดาํเนินการน้ีจะจาํกดัไม่ให้มีรูปแบบหรือวิธีเล่นพนันท่ีหลากหลาย รวมทั้ง
จาํกดัจาํนวนเงินรางวลัท่ีไดจ้ากการเล่นพนนัเพื่อลดความตอ้งการของผูท่ี้จะเล่นพนนัดว้ย 

 

 

 



 25

ตารางที ่2.2 รูปแบบการกาํกบัดูแลธุรกจิการพนัน 

 

รูปแบบ เป้าหมาย การส่งเสริมให้เล่น
พนัน 

รูปแบบการพนัน อตัราการ
จ่ายเงินรางวลั 

รูปแบบคาํนึงถึงรายได ้ 

(revenue model) 

มุ่งสร้างรายไดสู้งสุด
ใหแ้ก่รัฐ 

มีขอ้จาํกดันอ้ย ไม่จาํกดั ตํ่า 

รูปแบบคาํนึงถึงผูบ้ริโภค  

(consumer model)  

คุ ้มครองประโยชน์
ขอ งผู ้บ ริ โ ภคม าก
ท่ีสุด 

ค ว บ คุ ม ใ ห้ ก า ร
โฆษณ า ท่ี เ ส น อ
ข้อ มูลตามความ
เป็นจริง 

ไม่จาํกดั สูง 

รูปแบบจํากัดค่าใช้จ่าย 
(sumptuary model) 

จดัการกบัอุปสงคท่ี์มี
จ ริ ง แ ล ะ ล ด ค ว า ม
ต้องการท่ีจะเข้าเล่น
พนนัของประชาชน 

มีการใหข้อ้มูลหรือ
ขอ้ความแจง้เตือน 

จาํกดั ตํ่า 

ทีม่า Clottelter and Cook (2001, p.242) 

 รูปแบบทั้งสามขา้งตน้ทาํใหเ้ห็นภาพรวมในการกาํกบักิจการธุรกิจพนนัไดอ้ยา่งชดัเจนคือ หาก
เลือกใชรู้ปแบบคาํนึงถึงรายได ้ก็มีขอ้ห้ามหรือขอ้จาํกดัเร่ืองการส่งเสริมการขาย การโฆษณานอ้ยท่ีสุด 
เพราะหากใช้มาตรการจํากัดการโฆษณาและรูปแบบการพนันมากจนเกินไปแล้ว ก็จะไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหารายไดเ้ป็นสาํคญั  แต่หากเลือกรูปแบบจาํกดัรายจ่าย ก็ไม่ควรใชม้าตรการใด ๆ 
ท่ีจะก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์หม่ ๆ ข้ึน อนัจะเป็นการขดักบัเป้าหมายของรูปแบบดงักล่าว 

 คณะทาํงานชุด Wiehahn เสนอให้ใชรู้ปแบบท่ีคาํนึงถึงรายไดเ้หมาะสาํหรับการพนนัลอ็ตเตอร่ี
แห่งชาติ (National Lottery) ส่วนรูปแบบจาํกดัค่าใชจ่้ายนั้นเหมาะสมกบัท่ีจะประยุกตใ์ชก้บัการพนนั
รูปแบบอ่ืน ๆ  ขอ้เสนอดงักล่าวน้ีไดถู้กนาํไปปรับใชโ้ดยการออกฎหมายว่าดว้ยการพนนัและล็อตเตอร่ี
ในระดบัประเทศของแอฟริกาใตด้ว้ย  

อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติันั้น รูปแบบทั้ง 3 ขา้งตน้ไม่ไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในแอฟริกาใต ้
และยงัคงมีแรงกดดนัให้ผูท้าํหน้าท่ีควบคุมดูแลตอ้งยอมอ่อนขอ้ให้กบัความบีบคั้นทางการเมืองและ
ความตอ้งการของสาธารณชน โดยเฉพาะในระดบัของรัฐบาลของเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ตกอยูใ่นภาวะท่ี
จะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ในเชิงรายได ้ดงันั้น จากมุมมองของรัฐบาลทอ้งถ่ินจึงมกัจะเห็นวา่ การจาํกดั
โอกาสในการลงทุนและขยายกิจการเก่ียวกบัการพนนันั้น เป็นเร่ืองท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัพื้นท่ีการ
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ปกครองของตนแต่ประการใด แต่ในทางตรงกนัขา้ม รัฐบาลแห่งชาตินั้นกลบัถูกแรงกดดนัท่ีหนกัหน่วง
ยิง่กว่า ใหต้อ้งดาํเนินการเพ่ือคุม้ครองประโยชน์สาธารณะจากการขยายตวัของธุรกิจการพนนั มากกว่าท่ี
จะคาํนึงว่ารัฐจะมีรายไดจ้ากการพนันมากแค่ไหน จึงปรากฏว่า รัฐบาลกลางเลือกท่ีจะใชรู้ปแบบจาํกดั
รายจ่าย แต่นโยบายดงักล่าวกลบัถูกบัน่ทอนความสําคญัลงไป จากการท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินในแต่ละเขต
ปกครองเลือกท่ีจะให้ความสาํคญักบัการสร้างรายไดสู้งสุดมากกว่า ปัญหาท่ีเป็นตวัอย่างของเร่ืองน้ี คือ 
การนาํเอาเคร่ืองเล่นบิงโกระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใช ้ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 

 การคดัคา้นผลการศึกษาท่ีสนบัสนุนใหมี้การพนนัชอบดว้ยกฎหมาย 

ประเด็นท่ีควรพิจารณาอีกประการหน่ึง คือ การคดัคา้นการพนันท่ีชอบดว้ยกฎหมายของภาค
ประชาสังคมในแอฟริกาใต ้ในช่วงเร่ิมตน้แนวคิดท่ีจะทาํใหก้ารพนนัเป็นเร่ืองชอบดว้ยกฎหมาย ปรากฏ
การคัดค้านอยู่บ้างจากผูป้ระกอบธุรกิจรายเดิมท่ีประสงค์จะผูกขาดการประกอบกิจการ กับกลุ่ม
เคล่ือนไหวทางศาสนา อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงาน Howard Commission นั้น ระบุว่ากลุ่มผู ้
คดัคา้นนั้น เป็นเพียงกลุ่มเลก็ ๆ เท่านั้น และก่อนท่ีจะมีการรับรองความชอบดว้ยกฎหมายของการพนนั
ผา่นกฎหมายการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 1996 คณะกรรมการ Wiehahn ไดท้าํการศึกษาและรับฟังขอ้คิดเห็น
จากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างกวา้งขวาง และเม่ือไดรั้บรองความชอบดว้ยกฎหมายของอุตสาหกรรมการ
พนันแลว้ หน่วยงานของรัฐไดมี้การจดัทาํรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบดา้นการพนันต่อสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจดัการปัญหาท่ีเกิดจากการพนัน
ดว้ย29 

ค) พฒันาการหลงัปี ค.ศ. 1995  

 ช่วงระหว่างปี 1995 -1999 กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม (Department of Trade and 
Industry) ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกบักิจการล็อตเตอร่ีและการพนัน ได้นําเอาขอ้เสนอของคณะกรรมการ 
Wiehahn ไปปรับใช ้โดยเร่ิมจากการนาํไปกาํหนดไวเ้ป็นกรอบทางดา้นกฎหมายและขอ้บงัคบัก่อนเป็น
ประการแรก ซ่ึงกฎหมายสองฉบบัท่ีถูกนาํเสนอไวใ้นรายงานดงักล่าวนั้น ไดถู้กนาํไปประกาศใชโ้ดยมี
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย ไดแ้ก่ 

1) กฎหมายการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 1996 (National Gambling Act of 1996) บญัญติัใหมี้การ
จดัตั้ง “คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ” (National Gambling Board : NGB) ซ่ึงตามกฎหมายฉบบัน้ี 
บทบาทของ NGB ในเชิงด้านการให้คาํปรึกษาแนะนําแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคา้และ

                                                 
29 คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ มีการจดัทาํรายงานการศึกษาขอ้มูลผลกระทบของการพนนัต่อสงัคมและ
เศรษฐกิจอยา่งสมํ่าเสมอ โปรดดูใน http://www.ngb.org.za/ แผนงานช่ือ National Responsible Gambling 
Programme ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากกลุ่มธุรกิจการพนนั และมีการดาํเนินงานท่ีมีบทบาทอยา่งมากใน
การแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการพนนัในประเทศ  
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อุตสาหกรรม (Minister of the Department of Trade and Industry )  เช่น การใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบั
แนวทางการกาํหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานของผูรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการธุรกิจพนัน รวมถึง
จาํนวนใบอนุญาตท่ีสามารถออกไดม้ากท่ีสุด อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ฯ รวมถึงการใหค้าํปรึกษา
แก่หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลกิจการการพนันในแต่ละพื้นท่ีเขตปกครองดว้ย ซ่ึงเรียกช่ือว่า หน่วยงาน
ควบคุมดูแลการพนนัในเขตพื้นท่ีการปกครอง (Provincial gambling regulatory authorities  -PGRAs) 
รวมไปถึงอาํนาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบส่วนแบ่งในตลาดและการกระจุกตวัของกิจการดงักล่าว, อาํนาจ
หน้าท่ีในการศึกษาวิจัยและดําเนินมาตรการเพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่างเขตปกครอง ท้ายท่ีสุด 
คณะกรรมการยงัมีอาํนาจหน้าท่ีในการรับผิดชอบค่าใชจ่้ายของโครงการบาํบดัและฟ้ืนฟูผูมี้ปัญหาติด
พนนัดว้ย 

กฎหมายการพนนัปี 1996 ไดก้าํหนดไวใ้ห้การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจในลกัษณะคาสิโน
นั้น มีไดไ้ม่เกิน 40 ใบอนุญาต และแบ่งไปตามพ้ืนท่ีเขตปกครองต่าง ๆ 30 เกณฑ์การกาํหนดตวัเลข
ดงักล่าวคาํนวณใหมี้คาสิโน 1 แห่ง ต่อจาํนวนประชากร 1 ลา้นคน ซ่ึงเป็นตวัเลขเด่ียวกนัท่ีใชใ้นประเทศ
อ่ืน ๆ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา  การกระจายตวัเลขไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่ง
หมายท่ีจะประนีประนอมผลประโยชน์ในเชิงการเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเขา้ถึงรายไดท่ี้
เกิดจากการพนนั โดยไม่ไดค้าํนึงถึงความหนาแน่นของประชากรในแต่ละเขตปกครองแต่เพียงอยา่งเดียว 
เขตปกครอง ท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดอยา่ง Gauteng จึงไดรั้บใบอนุญาตจาํนวน 6 ใบ ในขณะท่ีพื้นท่ี
ประชากรอาศยัอยูน่อ้ยท่ีสุดอยา่ง Northern Cape (ท่ีมีประชากรประมาณ 1 ใน 10 ของ Guateng) ก็ไดรั้บ
ใบอนุญาตจาํนวน 3 ใบ 

ในมาตรา 13 (3)(j) ของกฎหมายปี 1996 กําหนดให้บริษัทผูป้ระกอบการรายหน่ึงจะถือ
ใบอนุญาตไดไ้ม่เกิน 16 ใบ และจะถือใบอนุญาตในเขตปกครองหน่ึงไดไ้ม่เกิน 2 ใบ (หรือ 3 ใบในกรณี
ท่ีผูป้ระกอบการถือใบอนุญาตมาแลว้ก่อนปี 1994) โดยเจตนารมณ์ของเน้ือหากฎหมายน้ีมีข้ึนเพื่อกระจาย
การถือครองสิทธิไปยงัผูป้ระกอบการหลายราย อนัจะช่วยส่งเสริมการแข่งขนัในธุรกิจประเภทน้ี  

คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ หรือ NGB เร่ิมดาํเนินการในปี 1998 โดยในช่วงเวลาระหว่างปี 
1996 -1998 เขตปกครองไดมี้การออกกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัและมีการตั้งหน่วยงานควบคุมกิจการ
การพนนัในแต่ละเขตปกครองเอง  แต่ในขณะนั้นกลบัยงัไม่มีแนวทางการดาํเนินการทั้งในส่วนของแนว
ปฏิบติัแห่งชาติ ปทสัถานและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจพนนั (national guidelines, norms and 

                                                 
30 มาตรา 13(1)(j) ของกฎหมายฉบบัดงักล่าว ซ่ึงเน้ือหาเช่นว่านั้นไดห้ายไปในกฎหมายฉบบัปี 2004 แมเ้ม่ือ
พิจารณาตามสดัส่วนของกิจการตามแต่ละภูมิภาคแลว้ จะยงัคงใกลเ้คียงกบัท่ีไดก้าํหนดสัดส่วนไวใ้นกฎหมายปี 
1996 กต็าม ซ่ึงตวัเลขมีดงัน้ี .: Eastern Cape 5 (ตวัเลขผูป้ระกอบกิจการตามความเป็นจริง = 4); Free State 4 (4); 
Gauteng 6 (7); KwaZulu-Natal 5 (5);Mpumalanga 4 (3); Northern Province 3 (2); Northern Cape 3 (3); North 
West 5 (4); Western Cape 5(5). 
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standards) ของรัฐบาลกลาง  สภาวการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู ้วิ เคราะห์ว่า  ความล่าช้าในการจัดตั้ ง
คณะกรรมการการพนนั ฯ นั้น เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัในการท่ีคณะกรรมการท่ีจะวางกรอบหลกัเกณฑต์าม
กฎหมายท่ีจะใชก้บัเขตปกครองต่าง ๆ (Provinces) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ต่อมามีการยกเลิกกฎหมายการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 1996 โดยกฎหมายปัจจุบนัท่ีมีผลใชบ้งัคบัคือ 
กฎหมายการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 2004 (National Gambling Act of 2004) ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียด
ในบทท่ี 4 และบทท่ี 5  

 
2) กฎหมายลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ ค.ศ. 1997  (National Lotteries Act of 1997) บญัญติัใหกิ้จการ

สลากหรือลอ็ตเตอร่ีเป็นกิจการท่ีรัฐเป็นเจา้ของ (a state-owned lottery) โดยรัฐบาลกลาง ทาํใหก้ารพนนั
ในรูปแบบลอ็ตเตอร่ีนั้นสามารถหลุดพน้จากอุปสรรคทางกฎหมายท่ีมีในการพนนัรูปแบบอ่ืน ๆ  

คณะกรรมการลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lotteries Board :NLB) ถูกจดัตั้งข้ึนในปี 1998 โดยมี
การออกใบอนุญาตฉบบัแรกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเอกชนท่ีออกลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติคือ บริษทั Uthingo ในปี 
1999 และมีการออกรางวลัคร้ังแรกในเดือนมีนาคม 2000 และกิจการดงักล่าวไดเ้ติบโตข้ึนอย่างมีนยัยะ
สําคญัในช่วง 3 ปีแรกของการดาํเนินกิจการ แต่รายรับจากกิจการดงักล่าวไดค้งท่ีไปจนกระทัง่หมด
สัญญากบั Uthingo ในปี 2007 ทั้งน้ี ภายใตน้โยบายการสร้างรายไดสู้งสุดจากกิจการลอ็ตเตอร่ีดงักล่าวน้ี
เอง ทาํให้มีแรงผลกัดนัให้มีการพนนัรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึน รวมไปถึงการออกรางวลัในจาํนวนงวดท่ีถ่ีมาก
ข้ึน เพื่อให้รักษาระดบัของรายได ้และดว้ยการแต่งตั้งผูป้ระกอบการรายใหม่ คือ บริษทั Gidani นั้น ได้
ดาํเนินการล่าช้าไปถึง 6 เดือน ทาํให้รายไดจ้ากกิจการล็อตเตอร่ีนั้นลดลงไปอย่างมาก ซ่ึงความล่าช้า
ดงักล่าว ก็เกิดข้ึนจากการฟ้องร้องทางศาลในเร่ืองขอ้กฎหมายในการเลือกผูป้ระกอบการรายใหม่ของ 
Uthingo ท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายเดิมนัน่เอง 

มาตรการควบคุมดูแลกิจการล็อตเตอร่ีนั้นมีเป้าหมายคือ การสร้างรายไดสู้งสุด เพื่อนาํไปใช้
อุดหนุนกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน (good causes)  อยา่งไรก็ตาม มีเสียงสะทอ้นขององคก์ร
การกุศลทั้งหลายนั้นถึงความไม่พอใจเก่ียวกบัความล่าชา้ และกระบวนการพิจารณาจดัสรรเงินทุน ซ่ึงมี
การจดัประชุมรับฟังความเห็นหลายคร้ังดาํเนินการโดยกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม แต่เพิ่งจะมี
รายงานศึกษาตรวจสอบจากภายนอกในปี 2008 (Louw and Ronald-Louw, 2008) โดยมีขอ้เสนอแนะให้
เปล่ียนแปลงโครงสร้างและการจดัการในส่วนของ Distribution Agencies (“DAs”) และกองทุนจดัสรร
รายไดจ้ากลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lottery Distribution Trust Fund - NLDTF) แต่ขอ้เสนอกย็งัไม่ได้
ถูกนาํมาปรับปรุงแต่ประการใด 
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2.2 อุตสาหกรรมการพนันในแอฟริกาใต้ 

2.2.1  ข้อความเบือ้งต้น 31 

 อุตสาหกรรมการพนนัในแอฟริกาใตไ้ดข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ท่ีเป็นธุรกิจชอบดว้ย
กฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 แมจ้ะประสบแรงกดดนัจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกในบางช่วงเวลา แต่ก็
ยงัคงเป็นธุรกิจท่ีสร้างผลกาํไรมหาศาลใหผู้ป้ระกอบการและนาํมาซ่ึงรายไดแ้ก่รัฐบาล  อยา่งไรกต็าม 
กล่าวไดว้า่ธุรกิจการพนนัไดเ้ติบโตมาในระดบัหน่ึงแลว้ และการขยายตวักไ็ม่ไดอ้ยูใ่นอตัราท่ีสูงเหมือน
ช่วงทศวรรษแรก ๆ ท่ีมีการอนุญาตแต่อยา่งใด   ในขณะท่ีการพนนัรูปแบบใหม่ ๆ  ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะการพนนัออนไลน ์(online gambling) ท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนแบ่งอยา่งสาํคญักบัการพนนัในรูป
แบบเดิม ๆ  

ข้อมูลเกีย่วกบัประเภทและชนิดการพนัน 

 ประเภทของการพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตในแอฟริกาใตใ้นปัจจุบนัมี 5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่   

1) ธุรกิจคาสิโน (Casino)   

2) เคร่ืองเล่นเกม (Limited Payout Machine - LPM)   

3) การพนนัทายผลการแข่งขนัผา่นเจา้มือพนนัหรือผูรั้บพนนั (Betting or wagering)    

4) เกมบิงโก (Bingo) รวมถึง Electronic Bingo Terminals (EBTs) 

5) ลอ็ตเตอร่ี  

กฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนัคือ National Gambling Act (2004) ไดบ้ญัญติัใหก้ารพนนัถูก
กฎหมายจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจพิจารณาอนุมติัตาม
กฎหมายมี 4 ประเภทคือ คาสิโน, เคร่ืองเล่นเกม, การพนนัทายผลการแข่งขนั และบิงโก   

สาํหรับการพนนัท่ีชอบดว้ยกฎหมายอีกประเภทคือ ลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ (the National Lottery) อยู่
ภายใตก้ฎหมายอีกฉบบัคือ กฎหมายวา่ดว้ยลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ ค.ศ.1997 ((Lotteries Act) (No 57 of 
1997)) ลอ็ตเตอร่ีถือเป็นกิจการของรัฐท่ีผกูขาดแต่ผูเ้ดียว ดาํเนินการโดยรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
สหพนัธรัฐ แต่มอบอาํนาจใหผู้ป้ระกอบการทาํหนา้ท่ีเป็น operator  และมี“คณะกรรมการลอ็ตเตอร่ี
แห่งชาติ” (National Lotteries Board - NLB) ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแล (regulator)  กิจการลอ็

                                                 
31 South African Gambling Review Commission, “Review of the South African gambling industry and its 
regulation”, op. cit., pp.39-72. 
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   อยา่งไรกดี็  แมว้า่จะมีการพนนัหลายชนิดท่ีกฎหมายบญัญติัใหส้ามารถขอใบอนุญาตโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายได ้ แต่กย็งัมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ีไม่ตอ้งการถูกกาํกบัหรือตรวจสอบจากภาครัฐ 
จึงยอมท่ีจะกระทาํผดิกฎหมายคือไม่ขออนุญาตตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

 

2.2.2 ข้อมูลทางเศรษฐกจิเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการพนันแอฟริกาใต้ 

 การศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจโดย NGB เม่ือปี 2009 พบว่า ธุรกิจการพนนัทาํเงิน
อยูท่ี่ 9,6 พนัลา้นแรนด ์หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของ GDP ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยั
ยะสาํคญันบัตั้งแต่ปี 2005 และธุรกิจการพนนัอ่ืน ๆ นอกจากการออกล็อตเตอร่ีแห่งชาติ สร้างตาํแหน่ง
งานไดถึ้ง 59,958 ตาํแหน่งทัว่ประเทศ34  ในรายงานศึกษาผลกระทบจากการรับรองความชอบดว้ย
กฎหมายของธุรกิจการพนนั ไดมี้การจาํแนกรูปแบบการพนนัออกเป็น 4 ประเภทหลกัซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของ NGB และองคก์รกาํกบัดูแลการพนนัของเขตปกครอง โดยเร่ิมพิจารณาจากรายไดร้วมของ
การพนนั (Gross Gambling Revenues -GGR)35 

 ตวัแทนผูค้า้ล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (Lotto และ LottoPlus, Powerball, WinaManje, และ 
SportsStake) เผชิญกบัภาวะท่ีไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปี ท่ีผา่นมา ซ่ึงผลกระทบจากรางวลัท่ี
น้อยลงของล็อตเตอร่ี ประกอบกบัภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจทัว่โลก ทาํให้กิจการเกิดความผนัผวน แต่
ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ปัญหาพิพาททางกฎหมายในการเลือกผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาต ทาํให้เกิด
ความล่าชา้ในการออกรางวลัไปหลายเดือนในช่วงปี 2007 

 ก) รายได้รวมจากการพนัน  

 ลกัษณะสําคญัของรายได้ท่ีเกิดจากการพนันนั้น คือ จาํนวนรายไดร้วมจากการพนัน (Gross 
Gambling Revenues - GGR)  มีนกัวิชาการช่ือ Gerda Reith เคยวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากอุตสาหกรรมการพนนัในแอฟริกาใตว้า่ มูลค่าของรายไดจ้ากธุรกิจพนนัท่ีเพิ่มมากข้ึน มิไดส้ะทอ้นถึง
ความมัง่คัง่ท่ีเพิ่มข้ึนในสังคม แต่เป็นเร่ืองของการโอนยา้ยความมัง่คัง่ท่ีมีอยู่แลว้ในสังคมจากคนกลุ่ม
หน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง เน่ืองจากการรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากการพนนัในแอฟริกาใตม้าจากผูเ้ล่นพนนัใน
ประเทศ ซ่ึงแตกต่างจากประเทศอย่างสิงคโปร์ท่ีรายไดจ้ากการพนันมาจากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีใช้

                                                 
34 AA Ligthelm and Ms E Jonkheid, Socio Economic Impact of of legalised gambling in South Africa (Study 
commissioned by the NATIONAL GAMBLING BOARD, 2009), p.71. 
35 GGR คือรายไดร้วมของการพนนั คิดจากจาํนวนเงินเดิมพนัท่ีผูเ้ล่นจ่ายไป หกัดว้ยเงินท่ีไดรั้บตอบแทนเป็น
รางวลั  ซ่ึงจะทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีสะทอ้นความจริงไดช้ดัเจนกว่าการนาํเอาเงินรางวลัไปรวมเขา้กบัเงินเดิมพนัท่ีผู ้
เล่นจ่ายไป 
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 ขอ้มูลรายไดข้องการพนนัล่าสุดในแอฟริกาใตร้ะหว่างปีงบประมาณ 2010-201137 มีมูลค่า GGR 
เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 5.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ 2009-2010 คือมีมูลค่าจาก 16,268 ลา้นแรนด ์เพิ่ม
เป็น 17,140 ลา้นแรนด์  โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากคาสิโน คิดเป็นร้อยละ 89.8 ในขณะท่ีการพนนัทาย
ผลการแข่งขนัมีรายไดร้องลงมาคือ คิดเป็นร้อยละ 5.4    

 ขอ้มูลในปี 2009 รายไดห้ลกัส่วนใหญ่ของธุรกิจพนนัส่วนใหญ่มาจากคาสิโนมากถึงร้อยละ 84.8 
มีมูลค่าสูงถึง 13,501ลา้นแรนด์ รองลงมาคือการพนันทายผลการแข่งขนัคิดเป็นร้อยละ 10.3 และเขต
ปกครองท่ีมีรายไดจ้ากธุรกิจพนนัมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ Gauteng, KwaZulu-Natal และ Western Cape 
ตามลาํดบั (ดูตารางท่ี 2.4)  

ตารางที ่2.4 รายได้จากการพนันจําแนกตามประเภท (ปี 2009) 
 

ประเภทการพนัน ร้อยละ มูลค่า (ล้านแรนด์) 
casino 84.8 13,501 
Limited Payout Machines (LPMs) 4.2 669 
Betting (Totalisator and Bookmakers) 10.3 1,640 
Bingo 0.8 127 
รวม 100% 15,921 
ท่ีมา: NGB, Annual Report 200938 

  

ขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจคาสิโนอยูใ่นระดบัคงท่ี รายไดจ้ากธุรกิจพนนัแข่งมา้กลบัอยูใ่นสภาวะท่ี
ถดถอยอยา่งมาก บริษทัผูป้ระกอบการท่ีสาํคญัอยา่ง Phumelela และ Gold Circle-ต่างมีรายไดท่ี้ลดลง ทาํ
ใหต้อ้งมีการทบทวนรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะการผสานการพนนัแข่งมา้เขา้กบัการ
พนนัเก่ียวกบักีฬาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน 

 ขอ้มูลจาํนวนคาสิโนในแอฟริกาใต ้ 

 ขอ้มูลของ “สมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้” (Casino Association of South Africa – CASA) 
ในปีงบประมาณ 2008/200939 ระบุวา่ จาํนวนคาสิโน 35 แห่งทัว่ประเทศมีจาํนวนผูเ้ขา้ไปเล่นรวมทั้งส้ิน 
                                                 
37 “National Gambling Statistics 2010/2011 Financial Year (1 April 2010-31 March 2011)” (National 
Gambling Board). 
38 คณะกรรมการทบทวนกิจการการพนนัชุดปี 2010 มีขอ้สังเกตว่ารายงานประจาํปีของ NGB นั้น คิดอตัราเป็น
ร้อยละโดยดูเลขทศนิยมเพียงหลกัเดียวเท่านั้น จาํนวนท่ีเก็บขอ้มูลโดย NGB น้ีจึงอาจมีความคาดเคล่ือนไปจาก
ตวัแลขท่ีแทจ้ริงอยู ่ 
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61 ลา้นคร้ัง (visits) เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2004/2005 ท่ีมียอดผูเ้ขา้ไปในคาสิโนจาํนวน 34 ลา้นคร้ัง  
แมว้า่จะมีผูเ้ขา้ไปเล่นพนนัในคาสิโนเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก แต่จาํนวนเงินท่ีผูเ้ล่นพนนัใชจ่้ายในการเล่นแต่ละ
คร้ังกลบัมีมูลค่าลดนอ้ยลงคือ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในปีงบประมาณ 2008/2009  มียอดใชจ่้ายราว 221 เหรียญ
แรนดต่์อคร้ัง ลดลงจากปีงบประมาณ 2004/2005 คือ 294 เหรียญแรนด ์ ขอ้มูลดงักล่าวอาจเป็นผลจาก
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในแอฟริกาใตช่้วงปี 2008 ทาํใหป้ระชาชนใชจ่้ายเงินลดนอ้ยลงรวมถึงการเล่น
พนนั   ขอ้มูลจาํนวนโตะ๊พนนั (table games) ในปีงบประมาณ 2008/2009  มีจาํนวน 800 โตะ๊เล่นและมี
เคร่ืองสลอ็ตแมชชีนจาํนวน 22,206 เคร่ือง เพิ่มข้ึนจากขอ้มูลในปีงบประมาณ 2004/2005  (ดูตารางท่ี 2.5) 
 

ตารางที ่2.5  การขยายตัวของธุรกจิคาสิโน 
 

 จาํนวนคาสิโน จาํนวนโตะ๊พนนั จาํนวนเคร่ือง Slot Machine 
2004-05  2008-09  2004-05  2008-09  2004-05  2008-09 

Eastern Cape  3  4  46  57  1,555  1,766 
Free State  3  4  24  34  547  830 
Gauteng  5  7  270  323  5,650  8,742 
KwaZulu-Natal  5  5  119  124  3,077  3,303 
Limpopo  2  2  18  22  397  524 
Mpumalanga  3  3  39  44  1,071  1,137 
North West  5  4  85  78  2,398  1,730 
Northern Cape  1  2  9  15  212  398 
Western Cape  4  5  90  103  2,574  3,776 
TOTAL  31  36  700  800  17,481  22,206 

Source: Casa (2005, 2009); Desert Palace Website. 
 

 ขอ้มูลสถิติแนวโนม้รายไดท่ี้คิด GGR ในธุรกิจคาสิโนในแอฟริกาใตใ้นช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาคือ  
ปีงบประมาณ 2001/2002 ถึง งบประมาณ 2010/2011 พบว่ามีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ก็เร่ิมมี
แนวโน้มของรายไดท่ี้เร่ิมคงท่ีตั้งแน่ในช่วงปีงบประมาณ 2007/2008 เป็นตน้มา โดยขอ้มูลล่าสุดในปี
ปีงบประมาณ 2010/2011 มีมูลค่า GGR ราว 14,043 ลา้นแรนด ์(ดูภาพท่ี 2.2)  และเม่ือจาํแนกตามเขต
ปกครองท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ เขตปกครอง Gauteng (ดูตารางท่ี 2.6) 

                                                                                                                                                    
39 Casino Association of South Africa (CASA), The 2004-05 Survey of Casino Entertainment 
(www.casasa.org.za/survey.htm).  
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ภาพที ่2.2  แนวโน้มรายได้ GGR ในธุรกจิคาสิโนช่วงปีงบประมาณ 2001/2002 ถึง งบประมาณ 

2010/2011 

 
 

ตารางที ่2.6 รายได้จากการพนัน จําแนกตามเขตปกครอง 

 
เขตปกครอง (2009)  

ร้อยละ  R’ million 

Eastern Cape  7  1,114.47 
Free State  2  318,42 
Gauteng  42  6,686.82 
KwaZulu-Natal  19  3,024.99 
Limpopo  2  318.42 
Mpumalanga  4  636.84 
North West  6  955.26 
Northern Cape  1  159.21 
Western Cape  17  2,706.57 
Total  100%  15,921 
Source: NGB, Financial Statistics, 2009 
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 ข) ภาษีการพนัน 

 ประเทศแอฟริกาใต ้มีการกาํหนดอตัราภาษีท่ีจดัเกบ็จากธุรกิจการพนนัโดยตรง โดยแต่ละเขต
การปกครองจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอตัราสดัส่วนของรายไดร้วมจากการพนนั หรือผลการดาํเนินการของ
ธุรกิจการพนนั โดยจะกาํหนดไวใ้นอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัตามประเภทการพนนั และเขตการปกครอง
ต่าง ๆ กย็งักาํหนดอตัราภาษีท่ีต่างกนัไปอีกดว้ย ดงัจะไดก้ล่าวถึงในลาํดบัต่อไป  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการพนนัยงัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคิดเป็นร้อยละ 28  รวมทั้งมีการจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก
ดว้ย ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจคาสิโนถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของรายจ่าย โดยไม่มีการผลกัภาระไปยงัผูเ้ล่นพนนัแต่
อยา่งใด ฉะนั้น หากมีการเพิ่มอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม กจ็ะทาํใหผ้ลกาํไรของผูป้ระกอบการลดนอ้ยลง40 

ภาษีและอากรจากการพนนัถือเป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญัท่ีสุดในระดบัของเขตปกครอง (ไม่รวม
กรณีภาษีจากการออกลอ็ตเตอร่ีท่ีถือเป็นของภาษีของรัฐบาลกลาง) ในปี 2008-2009 องคก์รกาํกบัดูแล
การพนนัในแห่งเขตปกครองเกบ็ภาษีไดก้วา่ 1,539 พนัลา้นแรนด ์เพื่อใชใ้นกิจการของรัฐบาลแห่งเขต
ปกครอง  เม่ือพิจารณาจากสดัส่วนของเงินท่ีจดัเกบ็ไดพ้บวา่ ธุรกิจคาสิโนเป็นการพนนัท่ีจดัเกบ็ภาษี
ไดม้ากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 81ของรายไดจ้ากภาษีพนนัทั้งหมด รองลงมาคือธุรกิจการพนนัแข่งมา้คือ
จดัเกบ็ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 13   (ดูตารางท่ี 2.7 ) 

 
ตารางที ่2.7 สัดส่วนเงินภาษีการพนันทีจั่ดเกบ็ได้ (จําแนกตามประเภทการพนัน) 

 

ประเภทการพนัน (2009) ร้อยละ R’ million 

Casinos 81 1,247 
Limited Payout Machines 
(LPMs) 

5 77 

Betting (Totalisator and 
Bookkeepers) 

13 200 

Bingo 1 1 5 
Total 100% 1,539 

ท่ีมา: NGB, Annual Report 2009. 

                                                 
40 Betting on the future South African gaming outlook: 2012- 2016 (PricewaterhouseCoopers, November 
2012), p.14.  
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 สาํหรับขอ้มูลภาษีและอากรจากธุรกิจพนนัประจาํปีงบประมาณ 2010-2011 นั้น รัฐสามารถ
จดัเกบ็เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณท่ีผา่นมา คือเพิ่มจากจาํนวนเงิน 1,575 ลา้น
แรนด ์เป็น 1,670 ลา้นแรนด์41  

เม่ือพิจารณาสดัส่วนของรายไดจ้ากภาษีการพนนั เปรียบเทียบกบัเงินรายไดซ่ึ้งเป็นของเขต
ปกครองเอง (provincial own revenues42) จะพบวา่ภาษีท่ีจดัเกบ็จากธุรกิจคาสิโน (casino taxes) มีอตัรา
การเติบโตของภาษีส่วนน้ีเพิม่มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น ในปีงบประมาณ 2008-2009 เขตปกครอง
ทั้งหลายมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากภาษีคาสิโนคิดเป็นร้อยละ 14.1 ของรายไดท้ั้งหมดท่ีเขตปกครองจดัเกบ็ได ้
หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1,325 ลา้นแรนด ์ สาํหรับภาษีท่ีจดัเกบ็ไดจ้ากธุรกิจการแข่งมา้นั้น ในปี 2008-2009 
มีอตัราส่วนไม่มากนกั เช่น ปีงบประมาณ 2005-2006 ถือเป็นรายไดเ้พยีงร้อยละ 1.3 ของรายไดท้ั้งหมดท่ี
เขตปกครองจดัเกบ็ได ้และมีแนวโนม้ท่ีจะจดัเกบ็ภาษีจากการแข่งมา้ไดล้ดนอ้ยลงในปีงบประมาณ 2011-
2012  (ดูตารางท่ี 2.8) 
 

ตารางที ่2.8 Gambling taxes: Contribution to provincial “own revenues” 
Provincial Tax Receipts  2005-06 (million)  2008-09 (million)  2011-12*(million) 
Casinos 
(% own revenue)  

916 
(12.5%) 

1,325 
(14.1%) 

1,649 
(15.2%) 

Horseracing 
(% own revenue) 

92 
(1.3%) 

150 
(1.6%) 

145 
(1.3%) 

Total “own revenue”  7,321  9,388  10,830 
* ตวัเลขประมาณการ ท่ีมา :  National Treasury (2009, pp.10-12). 

 ในรายงานของ Gambling Commission43 ใหข้อ้สังเกตว่า จาํนวนเงินมหาศาลจากการพนนัทาํให้
ธุรกิจประเภทน้ีสามารถมีอิทธิพลเหนือหน่วยงานกาํกับดูแลธุรกิจพนันในเขตปกครอง (provincial 

                                                 
41 “National Gambling Statistics 2010/2011 Financial Year (1 April 2010-31 March 2011)”, op. cit.  
42รายไดท่ี้เขตปกครองจดัเกบ็ไดเ้องส่วนใหญ่มาจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง  แต่มีรายไดท่ี้เกิดจากการ
จดัเกบ็ภาษีและรายไดอ่ื้น ๆ ของเขตปกครอง (own revenues) คิดเป็นร้อยละ 8.6 ซ่ึงรายไดส่้วนน้ีราวร้อยละ 35 
เป็นรายไดจ้ากภาษีทะเบียนรถยนต,์ ภาษีธุรกิจคาสิโน, ภาษีการแข่งมา้ และภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ สาํหรับ
ภาษีจากลอ็ตเตอร่ีนั้นจดัเกบ็โดยรัฐบาลกลาง  
อา้งจาก National Treasury (2009). “Provincial budgets and expenditure review: 2005/06 – 
2011/12” (www.treasury.gov.za/publications/igfr/2009/prov/), pp.6,10.  
43 South African Gambling Review Commission, “Review of the South African gambling industry and its 
regulation”, op. cit., p.43. 
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ภาษีเงินรางวลัจากการเล่นพนัน  

แมว้่ารัฐบาลแอฟริกาใตจ้ะมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายพนันของประเทศ  แต่ก็ยงั
ปรากฏว่าการดาํเนินนโยบายของรัฐบางกรณี  ถูกต่อตา้นหรือคดัคา้นอย่างมากจากผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมพนนั เช่น การเสนอให้จดัเก็บภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (withholding tax) ของเงินรางวลัท่ีผูเ้ล่น
ไดรั้บจากการพนนัในอตัราร้อยละ 15 สาํหรับผูช้นะรางวลัคิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 25,000 เหรียญแรนดจ์าก
การพนันทุกประเภท รวมถึงกรณีล็อตเตอร่ี(National Lottery) โดยมีผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน ค.ศ. 2012 เป็นตน้ ในช่วงท่ีมีข่าวการเสนอจดัเก็บภาษีดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจพนันนาํโดย 
Casino Association of South Africa (CASA) ต่างกค็ดัคา้นนโยบายดงักล่าวอยา่งมาก46 เหตุการณ์ดงักล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่า การรับรองการพนันให้เป็นกิจการท่ีชอบด้วยกฎหมายนั้ น นํามาซ่ึงการดึงเอาผู ้
ประกอบกิจการเขา้มาเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการตดัสินใจดาํเนินนโยบายใด ๆ ของรัฐเก่ียวกบัการพนัน 
การปรับใชน้โยบายใดของรัฐบาลยอ่มตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากข้ึน และตอ้งเผชิญขอ้
เรียกร้องจากบุคคลหลายฝ่ายมากข้ึน แน่นอนท่ีว่าขอ้เรียกร้องจากผูป้ระกอบธุรกิจการพนนั ซ่ึงเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีให้ผลประโยชน์ตอบแทนภาครัฐเป็นจาํนวนมากนั้น ยอ่มมีผลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลอยูไ่ม่
นอ้ยทีเดียว 

มุมมองท่ีน่าสนใจในประเด็นดังกล่าว คือ ในขณะท่ีรัฐมนตรีผูป้ระกาศนโยบายดังกล่าว มี
เหตุผลทั้งในส่วนของการสร้างรายไดจ้ากการพนนัท่ีรัฐจะจดัเก็บจากผูป้ระกอบการให้มากข้ึนแลว้ ยงั
เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐไม่สนบัสนุนการพนนัไปในตวั และยงัทาํให้รัฐบาลแอฟริกาใตไ้ดเ้งินภาษีท่ี
จดัเก็บเพิ่มข้ึน  ในขณะท่ีฝ่ายคดัคา้นซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการเป็นส่วนใหญ่มองว่า การจดัเก็บภาษี
ดงักล่าวจะทาํให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไปเล่นพนนัในประเทศอ่ืนมากข้ึน ในขณะเดียวกนั การจดัเก็บ
ภาษีจากผูช้นะพนนัโดยถือว่าเป็นเงินได ้(gain) แต่รัฐไม่ยอมใหน้าํส่วนท่ีผูเ้ล่นสูญเสียไปในการพนนัมา
เป็นค่าใชจ่้าย (loss) ถือเป็นการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้ล่นพนนัอยา่งหน่ึง 

อตัราภาษีสําหรับกจิการลอ็ตเตอร่ี 

ภาษีท่ีรัฐบาลกลางแอฟริกาใต้จัดเก็บจากล็อตเตอร่ีคือ รัฐจัดเก็บเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ปัจจุบนัจดัเก็บในอตัราร้อยละ 14 ของราคาตัว๋ล็อตเตอร่ี และยงัมีการจดัสรรเงินรายไดเ้ฉล่ียร้อยละ 30 
เพื่อจดัสรรเขา้กองทุนท่ีมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายลอ็ตเตอร่ีท่ีช่ือว่า National Lottery Distribution Trust 

                                                 
46 “New Gambling Taxes Earmarked for South Africa” (27 Feb 2012) at 
http://www.gamblingsa.com/stories/gsa-new-gambling-taxes-earmarked-for-south-africa.html 
and “Taxing winners or sinners?” at 
http://www.accountancysa.org.za/resources/ShowItemArticle.asp?ArticleId=2373&Issue=1112 
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Fund ซ่ึงถูกนาํไปใชใ้นกิจกรรมและโครงการเพ่ือสาธารณประโยชน์ (good causes) เช่น โครงการท่ีเสนอ
โดยองคก์รการกศุล, ศิลปะ วฒันธรรม, กิจกรรมกีฬา 47  

 

ค) การจ้างงานในธุรกจิคาสิโน 

 ตวัเลขการจา้งงานท่ีคาสิโนเป็นนายจา้งโดยตรง (ทั้งลูกจา้งแบบประจาํ และแบบการจดัจา้งจาก
ภายนอก (outsource) ของคาสิโน 35 แห่งเพิ่มจาก 32,837 ตาํแหน่ง เป็น 34,477 ตาํแหน่งในช่วงเวลา 
ระหวา่งปี 2005-2009 นอกจากน้ี ยงัมีการจา้งงานอีก 16,840 รายท่ีอยูใ่นสถานอาํนวยความสะดวก
ทั้งหลายท่ีอยูใ่นคาสิโน (เช่นร้านอาหาร โรงแรม และกิจการอ่ืน ๆ ) ทาํใหค้าสิโนสามารถทาํใหเ้กิดการ
จา้งงานโดยตรง 51,317 ตาํแหน่ง โดยไม่รวมถึงการจา้งงานโดยออ้มและการกระตุน้ใหเ้กิดการจา้งงาน
อ่ืน ๆ  ซ่ึงหากพิจารณาวา่มีแรงงานจาํนวน 9,916,500 คนซ่ึงเป็นแรงงานในระบบการจา้งงานปกติของ
ประเทศแลว้ ธุรกิจคาสิโนจะมีส่วนในการจา้งงานดงักล่าวราวร้อยละ 0.52  และหากพิจารณาวา่ธุรกิจการ
พนนัสามารถก่อใหเ้กิดการจา้งงานทวีคูณในอตัราร้อยละ 5.6 ตามผลการศึกษาของ NGB แลว้ คาสิโนจะ
สามารถก่อใหเ้กิดตาํแหน่งงานทั้งส้ิน 236,058 ตาํแหน่ง โดย 158,594 ตาํแหน่ง เป็นงานท่ีอยูใ่นธุรกิจ
คาสิโนโดยตรง และอีก 76,728 ตาํแหน่งนั้น เป็นงานท่ีอยูใ่นธุรกิจการบนัเทิงและพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือเป็นจาํนวนร้อยละ 2.8 ของจาํนวนแรงงานทั้งประเทศ  
 

ง) ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัธุรกจิคาสิโนในแอฟริกาใต้ 

ในหวัขอ้น้ี จะไดพ้ิจารณาถึงสภาพขอ้เทจ็จริงของการพนนัท่ีชอบดว้ยกฎหมายในประเทศ
แอฟริกาใต ้จากขอ้มูลการศึกษาของคณะกรรมการทบทวนกิจการการพนนัเม่ือปี 2010 โดยจะขอหยบิยก
รูปแบบการพนนัท่ีสาํคญัคือ คาสิโน มีรายละเอียดเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของกิจการคาสิโน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายของธุรกิจดงักล่าว มีดงัน้ี  

 (1) การเป็นเจ้าของกจิการ (Ownership) 

 กฎหมายการพนนัแห่งชาติปี 1996 มีบทบญัญติัท่ีกาํหนดใหก้ารออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
คาสิโนนั้น มีไดไ้ม่เกิน 40 ใบอนุญาตทัว่ประเทศ โดยแบ่งไปตามเขตปกครองต่าง ๆ ทั้งน้ี มาตรา 13 (3) 
กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการแต่ละรายจะถือใบอนุญาตไดไ้ม่เกิน 16 ใบ ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 2 ใบอนุญาตในแต่

                                                 
47 François Vaillancourt and René Ossa, The Taxation of Gambling In Africa, pp.5-6. และ                                  
ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยั “ศึกษากลไกการบริหารจดัการรายไดจ้ากสลากกินแบ่งรัฐบาล  สนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง” สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (2555), หนา้ 177-180. 
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ละเขตปกครอง (หรือ 3 ใบ ในกรณีท่ีเป็นผูถื้อใบอนุญาตมาก่อนปี 1994) เจตนารมณ์ของผูร่้าง คือ เพื่อให้
เกิดการกระจายความเป็นเจา้ของกิจการไปยงัผูป้ระกอบการหลายคน และเพื่อส่งเสริมการแข่งขนัใน
ธุรกิจการพนนั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการชุด Wiehahn นัน่เอง 

 นบัตั้งแต่กฎหมายไดป้ระกาศใชเ้ม่ือปี 1996 ไดมี้การออกใบอนุญาตทั้งส้ินจาํนวน 37 ใบ ซ่ึงยงั
ดาํเนินการอยูถึ่งปัจจุบนัจาํนวน 36 ใบ โดยเขตปกครองท่ียงัคงเหลือใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโนซ่ึง
สามารถออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการได ้คือ เขต Eastern Cape, Limpopo และ Mpumalanga เขตละ 1 
ใบอนุญาต 

 ในปัจจุบนัน้ี ขอ้กาํหนดจาํนวนใบอนุญาตทัว่ประเทศ และใบอนุญาตท่ีถือครองไดโ้ดย
ผูป้ระกอบการรายหน่ึงตามท่ีกาํหนดไวใ้นปี 1996 นั้น ไดถู้กยกเลิกไปโดยกฎหมายการพนนั ค.ศ. 2004 
ฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงกฎหมายบญัญติั มาตรา 45(1)48 ประกอบ มาตรา 87 (1)(b) ใหอ้าํนาจแก่รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมออกประกาศกาํหนดจาํนวนใบอนุญาตธุรกิจคาสิโนท่ีสามารถออกได้
สูงสุด49 ซ่ึงปัจจุบนัมีการออกประกาศดงักล่าวแลว้และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2006 ซ่ึงได้
กาํหนดจาํนวนใบอนุญาตทั้งประเทศรวม 40 ใบอนุญาตในเขตปกครองต่าง ๆ ดงัน้ี  

 (i)  Eastern Cape   5 ใบอนุญาต 
 (ii)  Free State 4 ใบอนุญาต 
 (iii)  Gauteng  7 ใบอนุญาต 
 (iv)  KwaZulu-Natal 5 ใบอนุญาต 
 (v)  Mpumalanga 4 ใบอนุญาต 
 (vi)  Limpopo 3 ใบอนุญาต 
 (vii)  Northern Cape 3 ใบอนุญาต  
 (viii)  North West 4 ใบอนุญาต 
 (ix) Western Cape 5 ใบอนุญาต 

 
                                                 
48 Maximum numbers of casino licences 

45. (1) The Minister, by regulation made in accordance with section 87, and after considering the 
criteria set out in this section, may prescribe a maximum number of casino licences that may be granted in the 
Republic, and in each province. 

(2) Before making a regulation contemplated in subsection (1), the Minister may consult the 
Competition Commission, and must consider, amongst other things, the following criteria:  
49 NOTICE OF PRESCRIBED MAXIMUM NUMBERS OF CASINO LICENCES IN TERMS OF THE 
NATIONAL GAMBLING ACT, 2004 (ACT NO. 7 OF 2004). 
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ทั้งน้ี รัฐมนตรี ฯ จะตอ้งไดรั้บคาํปรึกษาแนะนาํจาก “คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้” 
(Competition Commission) และตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการพิจารณาใหใ้บอนุญาต
ธุรกิจคาสิโนตามกฎหมาย มีดงัน้ี  

ก) จาํนวนใบอนุญาตธุรกิจคาสิโนท่ีผูป้ระกอบการรายนั้นมีอยูท่ ั้งหมดในประเทศ และระยะเวลา
ท่ีระบุในใบอนุญาต และการเพิ่มจาํนวนใบอนุญาตดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินจาํนวนใบอนุญาตท่ีกฎหมาย
กาํหนดไวใ้นแต่ละเขตปกครอง 

ข) ความจาํเป็นในการปรับปรุงจาํนวนใบอนุญาตคาสิโนในประเทศหรือการเปล่ียนสดัส่วนใน
เขตปกครองต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ไดแ้ก่   

  ข.1) ปัญหาหรือผลกระทบทางสงัคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดพนนัของประชาชน 
(compulsive and addictive gambling) ในพื้นท่ีนั้น ๆ  

 ข.2) การสนบัสนุนความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจกลุ่มคนผวิดาํ (black economic 
empowerment) หรือชนพ้ืนเมือง   

 ข.3) การส่งเสริม กรณีต่อไปน้ี  

   (aa) การเขา้สู่ตลาดการพนนัของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

   (bb)การสร้างงานในอุตสาหกรรมการพนนั 

(cc) ความหลากหลายของผูเ้ป็นเจา้ของกิจการในอุตสาหกรรมการพนนั 

(dd) ความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการของอุตสาหกรรมการพนนั 

(ee) การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมการพนนั” 

ขอ้ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ กฎหมายการพนนัในปี 2004 ไดเ้ปิดช่องใหรั้ฐมนตรีสามารถออก
ใบอนุญาตเพิม่เติมจากใบอนุญาตท่ีมีอยูเ่ดิมได ้หากเห็นวา่จาํนวนใบอนุญาตท่ีมีอยูเ่ดิมไม่ก่อใหเ้กิดการ
แข่งกนัภายในธุรกิจการพนนัอยา่งเพยีงพอท่ีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายประการใด ๆ ท่ีกล่าวไวข่้างต่นได ้

ในปัจจุบนั ความเป็นเจา้ของในธุรกิจคาสิโนนั้น อยูก่บักลุ่มผูป้ระกอบการคาสิโน 4 ใน 6 กลุ่ม 
และอีกบริษทัอิสระอีก 2 แห่งท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ (ดูตารางท่ี 2.14) 
  



 46

ตารางที ่2.14 เจ้าของกจิการคาสิโนในแอฟริกาใต้   
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Eastern Cape  2       1 1   4 
Free State  2 1       1   4 
Gauteng 2 1   1 1 2   7 
KwaZulu-Natal  1 1 1   1 1   5 
Limpopo  1 1           2 
Mpumalanga    1     2     3 
North West 2 2           4 
Northern Cape  1           2 3 
Western Cape  2   1     2   5 

 รวม 
13 
(35 %) 

7 
(19 %) 

2 
(5 %) 

1 
(3 %) 

5 
(14 %) 

7 
(19 %) 

2 
(5 %) 

37 

ท่ีมา : CASA Annual Report, 2009, p.16. 
 

 (2) รายรับของคาสิโนจากกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่การพนันในคาสิโน (Casino non-gaming revenues) 

รายรับท่ีไม่ได้มาจากการพนันของคาสิโนนั้ น  มีท่ีมาหลักจากบรรดากิจกรรมบันเทิงและ
พกัผ่อนหย่อนใจท่ีให้บริการอยู่ในคาสิโน กิจกรรมเหล่าน้ีก่อให้เกิดการจา้งงานเกือบ 17,000 ตาํแหน่ง  
โดยในปี 2009 เครือข่ายคาสิโนของ CASA 35 แห่ง มีรายรับกว่า 3 พนัลา้นแรนด ์ (CASA 2009 ) p.17 ) 
ซ่ึงรายรับดงักล่าวรวมเงินท่ีเกิดจาการใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในคาสิโนตามรายการต่อไปน้ีดว้ย  

(1) การขายตัว๋หนงั 27 ลา้นแรนด ์
(2) รายรับจากการฉายหนงั 58 ลา้นแรนด ์
(3) รายรับจากภตัตาคาร 1 พนัลา้นแรนด ์
(4) รายรับจากร้านขายฟาสตฟ์ู๊ ด 122 ลา้นแรนด ์
(5) รายรับจากพื้นท่ีเพื่อความบนัเทิงจาํนวน 82 ลา้นแรนด ์
(6) รายรับจากพื้นท่ีคา้ขายรายยอ่ยในคาสิโน 156 ลา้นแรนด ์
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(7) รายรับจากโรงแรมในคาสิโน 1 พนัลา้นแรนด ์
(8) รายรับจากการใชส้ปาและส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน 54 ลา้นแรนด ์
(9) รายรับจากการจดักีฬา 79 ลา้นแรนด ์

ทั้งน้ี รายรับจากกิจการทั้งหลายเหล่าน้ี จะก่อใหเ้กิดรายไดใ้นทางภาษีแยกเป็นรายการต่างหาก 

 

 (3) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานในสังคม 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนนั้น จะออกให้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํการ
ลงทุนในเร่ืองการก่อสร้างสถานท่ีสาํหรับการเล่นพนนั การบนัเทิง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น รวมถึง
การลงทุนจดัสร้างส่ิงท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นท่ีท่ีตนประกอบกิจการดว้ย  การบงัคบัตาม
เง่ือนไขดงักล่าว หน่วยงานกาํกบัดูแลประสงคท่ี์จะใหเ้กิดประโยชน์แก่คนในชุมชนท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีเล่น
พนนั ซ่ึงหมายความรวมถึงบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพนนัดว้ย ส่งผลให้มูลค่าท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน ทั้งยงั
เกิดการพฒันาโครงการอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจคาสิโน เช่น ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศทัว่โลก เช่น การสร้าง Ccrown Casino ใน
กรุงเมลเบิร์น ไดเ้ปล่ียนแปลงเขต Dockland ท่ีซบเซาใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางการพฒันาทอ้งถ่ินได ้

 ตวัอยา่งเช่น ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติแห่ง Cape Town  และการขดุคลอง 
Roggebaai (CASA 2009) รวมถึงการสนบัสนุนทางการเงินแก่พิพิธภณัฑ ์Apartheid Museum ก็มาจากผู ้
ประกอบธุรกิจพนัน  ทั้งน้ี จากขอ้มูลของ CASA ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของคาสิโนในอดีตถึงเดือน
มีนาคม 2009 มีจาํนวนรวมกว่า 18.8 พนัลา้นแรนด์ ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมากกว่าค่า GGR ในแต่ละปีของ
ธุรกิจการพนนัทั้งระบบ หรือมีมูลค่าเท่ากบัการสร้างสนาม Green Point Stadium เป็นสนามฟุตบอล
ความจุ 70,000 ท่ีนัง่ท่ีสร้างข้ึนเพื่อรองรับการเป็นเจา้ภาพฟุตบอลโลกเม่ือปี 2010 จากทั้งหมดรวม 5 แห่ง   

ทั้งน้ี องคก์รกาํกบัดูแลการพนนัในเขตปกครองนั้น ๆ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงการลงทุนของผูป้ระกอบการคาสิโนท่ีถือใบอนุญาตไดผ้กูพนัตนเองไว ้

 

(4) คาสิโนกบัการลงทุนในกจิการเพือ่สังคม (Corporate Social Investment : CSI) 

คาสิโนไดใ้ชเ้งินจาํนวน 0.5 % ของมูลค่า GGR ไปเพื่อใชจ่้ายในกิจการเพ่ือสงัคม อนัถือเป็น
หน่ึงในเสาหลกั 7 ประการของนโยบายท่ีเรียกวา่ Broad-Based Black Economic Empowerment (B-
BBEE) 

ในช่วงระหว่างปี 2006-2009 จาํนวนเงินลงทุนดงักล่าวอยูท่ี่ 256 ลา้นแรนด ์โดยเป็นจาํนวนเงิน
ในปี 2008/2009 60 ลา้นแรนด์ (CASA 2009) โดยนโยบายในเร่ือง CSI น้ีเป็นนโยบายอิสระของผู ้



 48

ประกอบกิจการคาสิโนในแต่ละแห่งท่ีจะสามารถกาํหนดเองได ้โดยจะตอ้งเสนอให้หน่วยงานควบคุม
ประจาํเขตปกครองทาํการรับรองนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการจาํนวนมากไดมี้ขอ้
วิพากษว์ิจารณ์ว่า หน่วยงานควบคุมดูแลนั้นไดเ้ขา้มาแทรกแซงในเร่ืองการจดัการค่าใชจ่้ายเพื่อกิจกรรม 
CSI ของผูป้ระกอบการมากจนเกินไป แทนท่ีจะทาํหนา้ท่ีตามกฎหมายในการตรวจสอบนโยบายท่ีเสนอ
ไปว่าสอดคลอ้งกบันโยบายของเขตปกครองหรือนโยบายระดบัชาติหรือไม่ แมห้น่วยงานควบคุมจะทาํ
ไปดว้ยความปรารถนาดีท่ีตอ้งการจะใหก้ารใชจ่้ายของผูป้ระกอบการในกิจกรรม CSI นั้น ไดก้ระทาํลง
ในพื้นท่ีท่ีมีความตอ้งการความช่วยเหลือมากจริง ๆ แต่ก็ควรมีกระบวนการท่ีจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการควบคุมดูแลกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐได ้โดยไม่ไปกระทบถึงเสรีภาพในการ
ตดัสินใจดาํเนินโครงการของผูป้ระกอบการดว้ย  

 

(5) คาสิโนกบัการดําเนินการตามนโยบาย B-BBEE 

การแบ่งแยกทางสีผิว เป็นประเด็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในวฒันธรรมของแอฟริกาใตม้าอย่าง
ยาวนาน และในอดีตนั้น รัฐไดใ้ชน้โยบายทางเศรษฐกิจแบ่งแยกสีผวิท่ีเรียกว่า Apartheid เป็นพื้นฐานใน
การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศมาก่อน ซ่ึงนโยบายดงักล่าวมีลกัษณะการกีดกนัการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของชนผิวดาํท่ีเป็นชนพื้นเมืองของแอฟริกาใตเ้ป็นอย่างยิ่ง  ในท่ีสุดภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบั
ใหม่ แอฟริกาใตไ้ดด้าํเนินนโยบายโดยการมุ่งสร้างเสริมศกัยภาพในทางเศรษฐกิจใหก้บัคนผวิดาํ ภายใต้
แผนงานท่ีช่ือวา่ Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)  ภายใตน้โยบายดงักล่าว มีการ
กาํหนดถึงเสาหลกัทั้ง 7 ประการท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานสัมฤทธ์ิผลได ้ ซ่ึงบรรดาวิสาหกิจทั้งหลาย
จะตอ้งประกอบกิจการโดยสนบัสนุนนโยบายดงักล่าวดว้ย50คาสิโนก็ถือเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีอยูภ่ายใต้
กฎเกณฑอ์นัจะตอ้งดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวเช่นกนั ในทางขอ้เท็จจริงพบว่า ผูป้ระกอบการไดมี้
ขอ้โตแ้ยง้ถึงเง่ือนไขการปฏิบติัตามนโยบาย B-BBEE เช่นว่าน้ีว่ามีลกัษณะเป็นการเพิ่มภาระให้กบั
ผูป้ระกอบการมากข้ึน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีถือใบอนุญาตมาก่อนท่ีจะมีการออกนโยบายน้ี อยา่งไร
ก็ตาม องคก์รผูท้าํหน้าท่ีควบคุมถือว่าผูป้ระกอบการนั้นไดแ้สดงเจตจาํนงไวล่้วงหน้าท่ีจะปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ใด ๆ ท่ีรัฐจะออกบงัคบัใช้ในภายหลงั จึงควรท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีไดแ้สดง
เจตจาํนงไวเ้ม่ือขณะท่ีขอใบอนุญาตนั้น 

 

 

บทสรุป 
                                                 
50 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายน้ี โปรดดู Department of Trade and Industry 
<http://bee.thedti.gov.za/21.htm> 
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การดาํเนินนโยบายเก่ียวกบัคาสิโนของรัฐบาลแอฟริกาใตน้ั้นเป็นไปในลกัษณะท่ีจะอนุญาตให้
ประกอบกิจการบนพื้นฐานของแนวคิดท่ีเรียกว่า “destination style gambling”51 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีจาํกดั
รูปแบบของการเปิดกิจการคาสิโน การอนุญาตให้ประกอบกิจการนั้นจึงมกัเป็นสถานคาสิโนขนาดใหญ่  
รัฐมิไดอ้นุญาตใหเ้ปิดคาสิโนหรือสถานท่ีเล่นพนนัขนาดกลางหรือขนาดเลก็ในผบั บาร์ต่าง ๆ เหมือนใน
บางประเทศ อาทิเช่น ประเทศออสเตรเลีย  แนวทางการดาํเนินการดงักล่าวถือว่าไดผ้ลดีในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมา โดยเฉพาะรายไดจ้ากการลงทุน การท่องเท่ียว และกิจการบนัเทิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
2.3 ผลกระทบทางสังคมของการพนันในประเทศแอฟริกาใต้  

2.3.1 ข้อความเบือ้งต้น 52 
 อุตสาหกรรมการพนันในแอฟริกาใตมี้อตัราการเติบโตท่ีรวดเร็วมากระหว่างปี 1997 ถึง 2002 
นับตั้งแต่ท่ีกฎหมายพนัน ค.ศ. 1996 อนุญาตให้มีการพนันถูกกฎหมายหลายประเภทอย่างเปิดกวา้ง 
รวมถึงการจดัตั้งคาสิโนถูกกฎหมาย จากท่ีเดิมนั้นเคยถูกห้ามโดยกฎหมายการพนัน ค.ศ. 1965 แต่ก็ยงั
การเปิดคาสิโนในเขตปกครองบางพื้นท่ี  

 แมว้่าอุตสาหกรรมการพนันจะสร้างผลดีในทางเศรษฐกิจหลายประการ เช่น การสร้างรายได้
ใหแ้ก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตปกครอง, การจา้งงาน, การลงทุนก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจท่องเท่ียว การคา้
การลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีต่าง ๆ  อยา่งไรก็ดี กลุ่มองคก์รทางสังคม นกัวิชาการบางกลุ่มก็มีความวิตก
กงัวลอยา่งมากเก่ียวกบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากธุรกิจประเภทน้ี  เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ใน
แอฟริกาใตเ้ป็นผูมี้ฐานะยากจนหรือกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง (vulnerable) จึงตอ้งมีมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

ในรายงานฉบบัของ Wiehahn Commission เม่ือปี 1995 กไ็ดส้ะทอ้นไวว้า่ “การรับรองความชอบ
ดว้ยกฎหมายของการพนนันั้น จะเป็นทางใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมหาศาล  แต่การดาํเนินนโยบายดงักล่าว
จะตอ้งกระทาํภายใตก้ารควบคุมอย่างเคร่งครัด ดว้ยการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ และการกาํกบัดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพภายโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลของเขตปกครอง”  แนวทางดงักล่าวเป็นไปใน
ลกัษณะของรูปแบบของการควบคุมดูแลการพนันภายใตแ้นวคิดของการจาํกดัค่าใช้จ่าย (Sumptuary 

                                                 
51 รายละเอียดแนวคิดดงักล่าว โปรดดู Young, M, Tyler, B, & Lee, W 2007, “Destination-style gambling”: a 
review of the literature concerning the reduction of problem gambling and related social harm through the 
consolidation of gambling supply structures, report prepared for the Department of Justice, Victorian 
Government, Melbourne, Vic.  http://www.austgamingcouncil.org.au/images/pdf/eLibrary/19131.pdf 
52 Gambling Review 2010, pp.73-104. 
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ประชากรมากถึงร้อยละ 65.1 ท่ีใหข้อ้มูลวา่ไม่เคยเล่นพนนั   สาํหรับการพนนัผดิกฎหมายท่ีนิยมเล่นกนั
มากคือ การเล่น fafi ร้อยละ 2.4  

 ผลการสาํรวจพฤติกรรมของกลุ่มผูเ้ล่นพนนัในคาสิโนพบความถ่ีในการเล่น ดงัน้ี  

 ร้อยละ 3.1 เล่นเป็นประจาํทุกวนั 

 ร้อยละ 21.9 เล่นสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

 ร้อยละ 20.3 เล่นทุก ๆ 2 สปัดาห์ 

 ร้อยละ 28.1 เล่นเดือนละ 1 คร้ัง  

 ร้อยละ 26.6 ไม่ไดเ้ล่นพนนัในคาสิโนเป็นประจาํ   

เม่ือพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผูเ้ล่นพนนัท่ีเล่นเป็นประจาํ (High frequency) คือ เล่นพนนั
เป็นประจาํทุกวนัและเล่นสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยเทียบกบัผลการสาํรวจก่อนหนา้น้ีในปี 2002 และ 2005 
พบขอ้มูลน่าสนใจคือ อตัราความถ่ีของผูเ้ล่นพนนัในคาสิโนของปี 2009 คิดเป็นร้อยละ 25 ของกลุ่มผูเ้ล่น
ในคาสิโนทั้งหมด สูงกว่าอตัราความถ่ีของผูเ้ล่นเป็นประจาํในช่วงปี 2002 และปี 2005 ท่ีมีเพียงร้อยละ 
9.3 และ 10.2 ตามลาํดบั   

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของผูเ้ล่นพนนัเป็นขอ้มูลสาํคญั โดยเฉพาะการเล่นพนัน
ของกลุ่มประชากรท่ีมีรายไดต้ ํ่าหรือมีฐานะยากจนคือ การศึกษาระดบัรายไดข้องผูเ้ล่นพนัน ขอ้สรุป
น่าสนใจคือ การเล่นล็อตเตอร่ียงัคงเป็นรูปแบบการเล่นพนันท่ีผูมี้ฐานะยากจนนิยมเล่นมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเขา้ถึงไดง่้าย ใชเ้งินในการเล่นแต่ละคร้ังไม่มากนกั ส่วนการเล่นท่ีคนท่ีมีรายไดน้้อยนิยมเล่น
รองลงมาคือ เกมพนนัในคาสิโนและ scratchcards   สาํหรับกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีแจง้ว่าไม่เล่นพนนั
นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 เป็นกลุ่มผูมี้ฐานะยากจนหรือรายไดต้ ํ่าคือ มีรายไดต้ ํ่ากว่า 6,000 เหรียญแรนด์
ต่อคน/ปี หรือคิดเป็นเงินไทยราว 19,200 บาทต่อคน/ปี   

กลุ่มผูเ้ล่นพนันในคาสิโนส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายได้ปานกลางถึงรายได้สูงคือ มีรายได้ตั้ งแต่ 
60,000 เหรียญต่อคน/ปี จนถึงรายไดม้ากกวา่ 120,000  เหรียญต่อคน/ปี  แต่กย็งัมีกลุ่มน้ีท่ีมีฐานะยากจนท่ี
ยงัคงเล่นพนนัในคาสิโนคิดเป็นร้อยละ 3.3  ทั้งน้ี ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติแอฟริกาใตร้ะบุว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน (average annual household income) ของคนแอฟริกาใตใ้นปี 2011 คือ 103,204 
เหรียญแรนดต่์อปี56 (ดูตารางท่ี 2.16)  

 

                                                 
56 Average income has risen by 113% (October 31 2012) at http://www.iol.co.za/dailynews/news/average-
income-has-risen-by-113-1.1414814#.UWA9W5MqzTo	
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 ส่ิงท่ี Gambling Review Commission มีความกงัวลอีกประการก็คือ การผอ่นคลายกฎหมายหรือ
หลกัเกณฑค์วบคุมการเล่นพนนัท่ีมากเกินไป จนทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงการเล่นพนนัไดง่้าย
ข้ึน ตวัอย่างเช่น การอนุญาตให้ผูป้ระกอบการจดัให้มีการเล่นเกมบิงโกในห้างสรรพสินคา้ (shopping 
malls)   หรือการอนุญาตให้เปิดคาสิโนมากถึงกว่า 37 แห่งทัว่ประเทศ  คณะกรรมการชุดดงักล่าวยงั
เสนอแนะว่า ไม่ควรท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเล่นพนนัอยา่งง่ายดายเหมือนการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ทัว่ไป
ในห้างสรรพสินคา้  และยงัมีประเด็นเร่ืองการขาดมาตรฐานเก่ียวกบัการโฆษณา เชิญชวนใหบุ้คคลเล่น
พนนั (norms and standards regarding advertising) ในเขตปกครองต่าง ๆ ทาํใหไ้ม่มีเกณฑม์าตรฐานใน
เร่ืองน้ีของประเทศ และไม่มีความเป็นเอกภาพสาํหรับการพนนัประเภทต่าง ๆ ดว้ย  ขอ้กงัวลประการอ่ืน 
ๆ ท่ีคณะกรรมการ ฯ เน้นย ํ้าก็คือ สนับสนุนให้มีการจดัสถานท่ีสําหรับการเล่นพนันเป็นการเฉพาะ 
(destination gambling venue approach) ซ่ึงจะช่วยใหก้ารบริหารจดัการธุรกิจพนนัทาํไดส้ะดวกมากข้ึน 
และสามารถควบคุมปัญหาท่ีเกิดจากการพนนั 
 
 

2.3.2 ปัญหาทีเ่กดิจากการพนัน (Problem Gambling) 

 ก) แนวทางการพจิารณาปัญหาทีเ่กดิจากการพนัน 

ปัญหาประการแรกของการพิจารณาเก่ียวกบัการพนนัท่ีก่อปัญหา คือ การใหค้าํนิยามวา่ 
พฤติกรรมการพนนัในลกัษณะใดท่ีจะถือไดว้า่เป็นกรณีปัญหาท่ีเกิดจากพนนั (Problem Gambling) 
โดยทัว่ไปแลว้หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูเ้ล่นพนนัไม่สามารถควบคุมความตอ้งการในการเล่นพนนัของ
ตนเองได ้อนัจะนาํมาซ่ึงผลร้ายต่อตวัผูพ้นนัเองและคนรอบขา้ง ในผลการศึกษาของ British Gambling 
Prevalence Survey เม่ือปี 200758 ใหค้าํจาํกดัความการพนนัท่ีก่อปัญหาไวว้า่ “การพนนัในระดบัท่ีเป็นภยั
หรือรบกวน หรือทาํลายสถาบนัครอบครัว ตวับุคคล หรือเวลาท่ีใชเ้พื่อกิจกรรมอ่ืน” ในขณะท่ี
โครงการวิจยัการพนนัแห่งชาติ (the National Gambling Research Programme) ของออสเตรเลียใหค้าํ
จาํกดัความการพนนัท่ีก่อปัญหาไวคื้อ เป็นการพนนัท่ีก่อปัญหาโดยคาํนึงถึง “ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจาํกดั
จาํนวนเงินหรือเวลาท่ีเสียไปสาํหรับการพนนั ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงผลร้ายต่อตวัผูพ้นนัเอง หรือต่อชุมชน”59   

                                                 
58 BGPS 2007 , p.72 cited in Gambling Review 2010 at p.79 
59P. Neal, P.H. Delfabbro and M O'Neil. “Problem Gambling and Harm: Towards a National Definition” 
(2005) (Melbourne: Report prepared for the National Gambling Research Programme Working Party) cited in 
Gambling Review 2010 at p.79 
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นอกจากน้ี ยงัมีวิธีการประเมินหรือสาํรวจพฤติกรรมการเล่นพนนัท่ีใชป้ระเมินปัญหาท่ีเกิดจาก
การพนนั อาทิเช่น DSM-IV พฒันาโดย the American Psychiatric Association หรือ the South Oaks 
Gambling Screen (SOGS) พฒันาโดย  Henry Lesieur and Sheila Blume  สาํหรับวิธีการประเมินปัญหา
การพนนัท่ีนิยมใชใ้นการสาํรวจปัญหาการพนนัคือ Canadian Problem Gambling Index (CPGI) หรือ the 
9-question Problem Gambling Severity Index (PGSI)60 จะเห็นไดก้ารพนนัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตวัผู ้
พนนัและครอบครัว รวมทั้งการพิจารณาปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีจะไดรั้บผลก
กระทบจากปัญหาดงักล่าวจะเขา้ลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดจากการพนนั 

 รัฐบาลประเทศแอฟริกาใตไ้ดใ้ชแ้นวทางขา้งตน้ รวมถึงแนวทางการสาํรวจของ “แผนงานการ
พนันทีมี่ความรับผดิชอบแห่งชาติ” (National Responsible Gambling Programme61 62) (NRGP) ใน
การจดัแบ่งประเภทของผูพ้นนัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1  ผูเ้ล่นพนนัเพื่อสันทนาการหรือสังสรรค ์(recreational gambler) คือ ผูท่ี้เล่นพนนัตาม

โอกาสต่าง ๆ เพื่อการพบปะสงัสรรคท์างสงัคมกบัเพื่อนฝงูหรือคนรู้จกั ผูเ้ล่นพนนัประเภทน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้ล่น

พนนัส่วนใหญ่ท่ีมกัจะเล่นพนนัโดยการซ้ือลอ็ตเตอร่ี หรือเล่นพนนั ณ สถานพนนัท่ีไดจ้ดัไว ้  คนกลุ่มน้ี

มกัรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจและยอมรับการเสียพนนัท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

กลุ่มที่ 2  ผูเ้ล่นพนนัท่ีมีปัญหาในความหมายอยา่งกวา้ง (problem gambler in broader sense) 

ไดแ้ก่ บรรดานกัพนนัท่ีไดใ้ชเ้วลาและเงินทองส่วนใหญ่ไปกบัการเล่นพนนั พฤติกรรมของนกัพนนักลุ่ม

น้ีสร้างปัญหาให้กบัทั้งตวันักพนันเองและผูอ่ื้น อีกทั้งมกัจะมีความเช่ือมโยงไปสู่การกระทาํความผิด

ลกัษณะอ่ืน ๆ เป็นพฤติกรรมท่ีถือไดว้่ามีอาการติดพนนัในลกัษณะเดียวกนักบัการติดยาเสพติดคือ ผูเ้ล่น
                                                 
60 South African Gambling Review Commission, “Review of the South African gambling industry and its 
regulation”, op. cit., pp.79-81. 
61 National Responsible Gambling Programme เป็นแผนงานท่ีเร่ิมดาํเนินการในปี ค.ศ.1999 โดยองคก์รพฒันา
เอกชนช่ือ the SA Responsible Gambling Foundation (SARGF) ซ่ึงมีกรรมการบริหารประกอบดว้ยผูแ้ทน
องคก์รกาํกบัดูแลภาครัฐและตวัแทนอุตสาหกรรมการพนนั แผนงานน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากภาคธุรกิจใน
อุตสาหกรรมพนนั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการคาสิโน แข่งมา้ บิงโก ฯลฯ และไดรั้บงบประมาณจากโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น Department of Finance and Economic Development ในเขต
ปกครอง Gauteng Provincial Government และ Gauteng Gambling Board รวมถึง Mpumalanga Gambling 
Board  
http://www.responsiblegambling.co.za/ 
62 National Prevalence Study (NPS) (2009). Gambling and Problem Gambling in South 
Africa: A Comparative Report (Cape Town: National Responsible Gambling 
Programme). 
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พนนัจะใชเ้วลาและเงินในการเล่นจาํนวนมาก แต่ยงัมีความรู้สึกผดิอยูด่ว้ย ผูป่้วยในกลุ่มน้ีสามารถใหก้าร

บาํบดัรักษาได ้โดยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลเสียของการเล่นพนนั หรือให้ขอ้มูล ความรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ือง

การเส่ียงโชค  

กลุ่มที่ 3  ผูเ้ล่นพนนัท่ีมีปัญหาในความหมายอยา่งแคบ(problem gambler in narrow sense) 

คือเป็ฯกลุ่มนกัพนนัท่ีเขา้ข่ายเป็นโรคติดพนนั (Compulsive and pathological gamblers) คือถือเป็นผูป่้วย

จิตเวชอย่าบงหน่ึง มีลกัษณะความผิดปกติท่ีไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ชอบเล่นพนนัดว้ยเงินจาํนวน

มากหรือมีความถ่ีในการเล่นสูง การบาํบดัรักษานักพนันกลุ่มน้ีค่อนขา้งทาํไดย้าก หรืออาจไม่สามารถ

รักษาใหห้ายขาดไดใ้นบางราย   

ข) สถานการณ์ปัญหาจากการพนันในแอฟริกาใต้ 

 ในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะพิจารณาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัในแอฟริกาใต ้สมควรท่ีจะทราบ
ขอ้มูล สถิติเร่ืองขอ้มูลพฤติกรรมการเล่นพนนัท่ีไดรั้บความนิยมหรือสร้างรายไดจ้าํนวนในลาํดบัตน้ ๆ 
ในแอฟริกาใต ้โดยเฉพาะกรณีคาสิโน   

 สมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต ้(Casino Association of South Africa) ไดว้่าจา้งบริษทัเอกชน
จดัทาํการสํารวจพฤติกรรมการเล่นพนันในคาสิโนจาํนวน 5,233 คนในคาสิโนจาํนวน 18 แห่งทัว่
แอฟริกาใตช่้วงเดือนกนัยายน ค.ศ.2011 เพื่อประเมินสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ล่นพนนัใน
คาสิโน ไดข้อ้สรุปสาํคญัคือ63   

 กลุ่มผูเ้ล่นส่วนใหญ่เป็นคนผิวดาํคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ คนผิวขาวร้อยละ 38, คนผิวสี
ร้อยละ 13 และคนเอเชียร้อยละ 9  เม่ือแยกตามเพศของผูเ้ล่นพนันแลว้มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั  ช่วงอายุ
ของผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25-44 ปี   

เม่ือพิจารณาจากอาชีพหรือสถานะทางเศรษฐกิจของผูเ้ล่นพนนัพบว่า ผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่ร้อย
ละ 61 เป็นผูมี้งานทาํแบบเตม็เวลา, ร้อยละ 15 เป็นผูสู้งอายท่ีุเกษียณอายแุลว้, ร้อยละ 10 ทาํงานล่วงหนา้, 
ร้อยละ 8 เป็นแม่บา้น และมีผูเ้ล่นร้อยละ 3 ท่ีไม่มีงานทาํหรือกาํลงัหางาน  ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดข้องผูเ้ล่น
พนัน ส่วนใหญร้อยละ 74 มีรายไดม้ากกว่าเดือนละ 5,000 เหรียญแรนด์ ซ่ึงในจาํนวนน้ีร้อยละ 58 มี
รายไดม้ากกว่าเดือนละ 8,000 เหรียญแรนด์ อย่างไรก็ดี มีผูเ้ล่นพนันหลายคนท่ีไม่ตอบคาํถามเก่ียวกบั
รายไดข้องตนเอง   

                                                 
63 Casino Association of South Africa (CASA), The 2010 Survey of Casino Entertainment, p.6.  
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อตัราร้อยละ 12 ซ่ึงนอ้ยกว่าประชากรในพื้นท่ีซ่ึงมีสถานพนนัท่ีไม่เป็นทางการ ท่ีคาดหวงัผลสาํเร็จจาก
การพนนัถึงร้อยละ 22 65 

 ปัญหาท่ีเกิดจากการพนนักบัสภาพท่ีอยูอ่าศยั 

 ขอ้มูลสภาพความเป็นอยูห่รือท่ีพกัอาศยั (type of dwelling) ของผูเ้ล่นพนนัหรือนกัพนนั ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มผูมี้ปัญหาดา้นการพนันนั้น มกัจะมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาไม่แพงมากนัก ซ่ึงทาํให้มี
ความเส่ียงสูงท่ีจะเขา้ไปเล่นการพนนัในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการหรือการพนนัผดิกฎหมาย อนัจะนาํมา
ซ่ึงปัญหาในการพนนัท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มผูพ้กัอาศยัในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัราคาแพงนั้น มกัเล่นพนนัใน
สถานพนนัท่ีเป็นทางการจาํพวกคาสิโนมากกวา่ ขอ้มูลส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า แมว้่าเงินส่วนใหญ่ท่ีใชจ่้าย
ในการพนนั จะอยูใ่นภาคส่วนของการพนนัท่ีถูกกฎหมาย  แต่ปรากฏวา่คนจนส่วนใหญ่ในแอฟริกาใตใ้ช้
จ่ายเงินเพื่อซ้ือลอ็ตเตอร่ีในปริมาณมาก แต่ปัญหาจากการพนนัท่ีแทจ้ริงนั้น เกิดจากการเล่นพนนัในบ่อน
พนนัผดิกฎหมาย 

 ปัญหาท่ีเกิดจากการพนนักบัประชากรท่ีมีฐานะยากจน66 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัญหาการพนันกบัความยากจนจะพบว่า กลุ่มผูว้่างงานหรือผู ้
ทาํงานล่วงเวลานั้น มีตวัเลขความเส่ียงท่ีจะเป็นผูมี้ปัญหาดา้นการพนนัร้อยละ 4 (ค่าเฉล่ียของทั้งประเทศ 
คือร้อยละ 3) และในกลุ่มของผูไ้ม่มีรายได ้กบัผูมี้รายไดจ้ากเงินเบ้ียเล้ียงหรือเงินช่วยเหลือ ก็มีเป็นกลุ่มท่ี
มีปัญหาจากการพนนัในอตัราร้อยละ 4 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้มูลท่ียืนยนัไดว้่า อตัราการออมกบัความเส่ียง
ในการเกิดปัญหาจากการพนนันั้น มีความเช่ือโยงกนัอย่างมีนยัสําคญัคือ ชุมชนใดท่ีมีอตัราการออมตํ่า 
และมีปัญหาหน้ีสินในจาํนวนท่ีสูง มกัจะประสบปัญหาจากการพนนัควบคู่ไปดว้ย 

 กลุ่มของผูมี้ความเส่ียงจากปัญหาการพนัน อาจมีปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ควบคู่กนัไปดว้ย จากการ
สาํรวจเม่ือปี 2008 พบว่าปัญหาจากการพนนัมีความเช่ือมโยงอยา่งมากกบัปัญหาความเครียด (โดยเฉพาะ
จากภาวะทางสังคมและปัญหาความยากจน) และเม่ือพิจารณาในกลุ่มของผูติ้ดสุรา ก็จะพบขอ้มูลว่ามี
เพียงร้อยละ 18 เท่านั้นท่ีไม่ไดเ้ล่นการพนนั ในขณะท่ีร้อยละ 28 เป็นผูมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาจากการ
พนนั และอีกร้อยละ 18 เป็นกลุ่มของผูมี้ปัญหาดา้นการพนนัดว้ย 

 ผลกระทบของการพนนัต่อกลุ่มเยาวชน67 
 รายงานศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดจากการพนนัในแอฟริกาใตใ้นปี 2009 
ดาํเนินการโดย NGB มีขอ้มูลสาํคญัคือ นกัเล่นพนนัท่ีเป็นเยาวชน (youth gamblers) อายรุะหวา่ง 18-25 ปี 
                                                 
65 NPS 2010 a ,p.65 
66 NPS 2010 a ,pp.12-16. 
67 National Gambling Board (NGB) (2009) “Socio-economic impact of legalized gambling in South Africa”, 
op. cit., p.54.  
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ประสบปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัและมีพฤติกรรมเล่นพนนั เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากสมาชิกใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน  กลุ่มนกัพนนัเยาวชนร้อยละ 44.5 ไดย้นืยนัขอ้มูลในเร่ืองน้ี แต่กมี็นกัพนนัเยาวชน
ร้อยละ 49.5 ท่ีตอบวา่ไม่มีอิทธิพลใด ๆ    

สาํหรับกลุ่มกลุ่มนกัพนนัเยาวชนท่ียอมรับวา่สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอยา่งสูง
ในการเล่นพนนันั้น   มีการสอบถามขอ้มูลไปยงัสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนท่ีนกัพนนัแจง้วา่มี
อิทธิพล โดยสอบถามวา่พฤติกรรมการเล่นพนนัของพวกเขามีผลต่อเยาวชนหรือไม่  ผลปรากฏวา่ผูต้อบ
ร้อยละ 41.9 ตอบวา่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัของเยาวชน แต่ยงัมีผูต้อบปฏิเสธวา่ไม่มีผลคิดเป็น
ร้อยละ 58.1  
 พฤติกรรมการเล่นพนนัในกลุ่มผูมี้อายรุะหวา่ง 18-25 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิการเล่นพนนั ผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่นิยมเล่น lotto คิดเป็น
ร้อยละ23.7 ของผูเ้ล่นพนนัท่ีเป็นเยาวชน รองลงมาคือ scratch cards ร้อยละ 5.7, คาสิโน ร้อยละ 4.9 และ 
gaming competitions ร้อยละ 4.1 แต่มีกลุ่มผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่ร้อยละ 69.1 ท่ีแจง้วา่ไม่เคยเล่นพนนั 
(ดูภาพท่ี  2.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.4 พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน 
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หลกัเกณฑก์ารกาํหนดอายผุูเ้ล่น (under-age gambling) ท่ีหา้มเดก็เยาวชนเล่นผูมี้อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี
เล่นพนนั แต่เม่ืออายคุรบ 18 ปี กส็ามารถเล่นพนนัถูกกฎหมายไดน้ั้น  ผูต้อบแบบสาํรวจส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่ ผูท่ี้มีอาย ุ18 ปี ยงัไม่ควรไดรั้บอนุญาตใหเ้ล่นพนนัได ้ เพราะยงัขาดวฒิุภาวะหลาย ๆ ดา้น 
ส่วนใหญ่ไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง ผูเ้ล่นพนนัจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเองและคนรอบขา้ง         

 
 
2.4 นโยบายและการกาํกบัดูแลอุตสาหกรรมการพนันแอฟริกาใต้ 

 2.4.1 ข้อความเบือ้งต้น 

 ดงัท่ีกล่าวถึงนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการพนันในแอฟริกาใตใ้นช่วง
ทศวรรษท่ี 1960 ถึงกลางทศวรรษท่ี 1990  ประเทศแอฟริกาใตใ้นขณะนั้นไม่มีนโยบาย หลกัเกณฑก์าร
ควบคุมหรือกาํกบัดูแลท่ีชดัเจน ประกอบกบักฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพนัธรัฐให้อาํนาจ
แก่เขตปกครองในการออกกฎหมายของตนเองท่ีเก่ียวกบักิจการพนนัได ้ทาํใหข้าดเอกภาพในการควบคุม 
กาํกบัดูแลธุรกิจพนนัของประเทศ  ในรายงานของ Wiehahn Commission ไดเ้นน้ย ํ้าถึงความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งกฎหมายควบคุม ตรวจสอบกิจการพนันในทุกระดบั ทั้งกฎหมายรัฐบาลกลางและรัฐบาลเขต
ปกครองท่ีควรมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและสอดคลอ้งกนั  

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาสําคัญของแอฟริกาใต้คือ ระบบควบคุมดูแลกิจการการพนันในประเทศ
แอฟริกาใตท่ี้มีความขดัแยง้กนัระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลเขตปกครองต่าง ๆ กล่าวคือ ในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมานั้น เกิดความขดัแยง้ระหว่างคณะกรรมการการพนันแห่งชาติ (NGB) กบั หน่วยงานพิจารณา
ออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง (provincial licensing authority68) ในประเด็นเก่ียวกบัแนวทางการ
กาํกบัดูแลผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการพนนัรูปแบบต่าง ๆ  บางกรณีสามารถหาขอ้ยติุ
ได ้แต่บางกรณีกไ็ม่สามารถหาขอ้ยติุไดจ้นกระทัง่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหอ้งคก์รกาํหนดนโยบายพนนั
ตามกฎหมายคือ  “สภานโยบายการพนนัแห่งชาติ” (National Gambling Policy Council) แทรกแซงและ
ตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย ตวัอยา่งเช่น กรณีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์กลางตรวจสอบการประกอบการ
ในบ่อนพนนั (the Central Electronic Monitoring System -CEMS) ท่ีมีความขดัแยง้เป็นคดีฟ้องร้องใน
ศาลหลายคดี ทาํให้ต้องมีการตกลงเจรจาระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตปกครองในเร่ืองน้ี 
จนกระทัง่ไดข้อ้ยุติว่า หน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตในหลายเขตปกครอง (Provincial Gambling 
Regulatory Authority – PGRA) จะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัออกใบอนุญาตในการกาํกบัดูแลการติดตั้งระบบ

                                                 
68 National Gambling Act, 2004, Section 1  
‘‘provincial licensing authority’’ means a body established by provincial laws to regulate casinos, racing, 
gambling or wagering 
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ตรวจสอบ CENS ของทุกเขตปกครองใหแ้ก่ Zonke Monitoring System และมีผูป้ระกอบการรับติดตั้งช่ือ
ว่าบริษทั Vukani  ขอ้ยติุดงักล่าวเป็นผลจากการแทรกแซงของสภานโยบายการพนนัแห่งชาติและมีการ
แต่งตั้งผูไ้กล่เกล่ีย  ปัญหาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาในระบบการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการพนนัใน
แอฟริกาใตท่ี้ยงัไม่มีความเป็นเอกภาพมากนกั 

ประเด็นทา้ทายอีกประการคือ การจดัทาํกฎหมายในระดบั regulation ให้มีความสอดคลอ้งกนั
หรือมีมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ  แมว้่ากฎหมายการพนนัปัจจุบนัคือ the National Gambling Act 
(2004) จะบญัญติัใหมี้การออกกฎหมายลาํดบัรองท่ีเป็น regulation ในเร่ืองต่าง ๆ  ซ่ึงเขตปกครองต่าง ๆ 
จะตอ้งถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   อยา่งไรกดี็ ในทางปฏิบติักลบัพบว่าเขตปกครองอาจมิไดป้ฏิบติัตาม 
regulation เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น สภานโยบายการพนนัแห่งชาติจึงตอ้งเขา้มาควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการพนันให้มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและจัดเวทีในการ
ปรึกษาหารือร่วมกนัของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการระงบัขอ้พิพาทในบางกรณี  

ระบบการบริหารจดัการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการพนันในแอฟริกาใตมี้ความซับซ้อนคือ มี
ระบบบริหารจดัการ การกาํกบัดูแลทั้งในระดบัประเทศและระดบัเขตปกครอง หน่วยงานระดบัประเทศ
คือ คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ (NGB) และสภานโยบายการพนนัแห่งชาติ (Policy Council) จึงมี
บทบาทสาํคญัอยา่งมาก  ส่วนการกาํกบัดูแลในเขตปกครองนั้น เขตปกครองต่าง ๆ จะมีหน่วยงานกาํกบั
ดูแลกิจการการพนนั (PGRA) ดูแลกิจการการพนนัในแต่ละเขตปกครองของตน ในรายงานวิจยัน้ีจะขอ
กล่าวถึงเฉพาะระบบการกาํกบัดูแลระดบัประเทศและกฎหมายการพนนัในปัจจุบนั  

 

2.4.2 องค์กรกาํกบัดูแลธุรกจิพนันแอฟริกาใต้ 

ก) คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ (National Gambling Board) 

 คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ (National Gambling Board - NGB) เป็นคณะกรรมการท่ีจดัตั้ง
ข้ึน ตามกฎหมายฉบบัปัจจุบนัคือ กฎหมายการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 2004 (National Gambling Act, 2004, 
Act No 7 of 2004) (มีผลยกเลิกกฎหมายการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 1996 ฉบบัเดิม) ไดบ้ญัญติัให้
คณะกรรมการ NGB มีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเขม้ขน้กวา่กฎหมายพนนัฉบบัเดิม กล่าวคือ คณะกรรมการ NGB 
มิไดมี้อาํนาจหนา้ท่ีเพียงใหค้าํแนะนาํแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมท่ีรับผดิชอบ
ตามกฎหมายเท่านั้น  หากยงัมีอาํนาจกาํกบัดูแลหรือควบคุมการประกอบกิจการพนนัทุกประเภทท่ี
กฎหมายบญัญติัไวใ้หส้ามารถดาํเนินการได ้(ยกเวน้กิจการลอ็ตเตอร่ี (lottery) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล
ขององคก์รอ่ืน) ไดแ้ก่ คาสิโน, การพนนัทายผลการแข่งขนัและการขนัต่อ รวมถึงการพนนัอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะการหลกัเกณฑเ์ร่ืองใบอนุญาตกิจการพนนัในเขตปกครองต่าง ๆ รวมทั้งการสอบสวนและ
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ตรวจสอบการดาํเนินการของหน่วยงานควบคุมดา้นการพนนัของเขตปกครอง (PGRA) ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายการพนนัแห่งชาติ และทาํความตกลงใด ๆ กบัเขตปกครองเพ่ือแกไ้ขความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน  

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ NGB 

 คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติซ่ึงมีฐานะเป็นองคก์รกาํกบัดูแล (regulator) ของรัฐบาลกลาง 
และทาํหน้าท่ีร่วมกับองค์กรกาํกับดูแลในเขตปกครองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ของ
อุตสาหกรรมพนนัท่ีสอดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ  เน่ืองดว้ยตามกฎหมายการพนนัปี 1965 ยงัไม่มีการจดัตั้ง
คณะกรรมการ NGB แต่อย่างใด ทาํให้เกิดความลกัลัน่ในการกาํกบักิจการพนนัในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ในช่วงเร่ิมตน้ท่ีมีการจดัตั้งคณะกรรมการ NGB ตามกฎหมายการพนนั ค.ศ.1996 เป็นคร้ังแรก 

 คณะกรรมการ NGB ยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีในการสร้างระบบการจดทะเบียนตามกฎหมายฉบบัน้ี ทั้ง
การจดทะเบียนบุคคลตอ้งหา้มจากการพนนั (มาตรา 14) การจดทะเบียนเคร่ืองพนนัและอุปกรณ์ (มาตรา 
21) ศูนยท์ะเบียนกลางขอ้มูลเก่ียวกบัการออกใบอนุญาต (มาตรา 35) การจดัเก็บขอ้มูลทางทะเบียนเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง (มาตรา 57) และระบบศูนยก์ลางการตรวจสอบแห่งชาติ (มาตรา 
27) 

อาํนาจหนา้ท่ีสาํคญัของคณะกรรมการชุดน้ีในดา้นการตรวจสอบ กาํหนดทิศทางในการกาํกบั
ดูแลหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการพนนัประจาํเขตปกครอง (Provincial Oversight) คือ69   

1) การประเมินการพิจารณาอนุมติัใบอนุญาตประเภท national licences ของหน่วยงานกาํกบัดูแล
กิจการพนนัประจาํเขตปกครอง (provincial licensing authorities) รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตของหน่วยงานกาํกบัดูแลเหล่านั้นวา่เป็นไปอยา่งเหมาะสม
หรือไม่ เพียงใด   

2) ดาํเนินการตรวจสอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของการพจิารณาอนุมติั
ใบอนุญาตระดบัเขตปกครอง (provincial licensing) โดยมีกระบวนการในการประเมินบญัญติัไวใ้น
กฎหมายการพนนัแห่งชาติ มาตรา 34  เพื่อเป็นการรับประกนัวา่ไดมี้การปฏิบติัตามปทสัถานและ
มาตรฐานต่าง ๆ ในเร่ืองประกอบกิจการพนนัของประเทศ (the national norms and standards) อยา่งเป็น
เอกภาพและสอดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ  

3) ช่วยเหลือ สนบัสนุนหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการพนนัประจาํเขตปกครองใหส้ามารถ
ตรวจสอบและจดัการกบัปัญหากิจกรรมการพนนัผดิกฎหมาย (unlicensed gambling activities) ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

                                                 
69 “Provincial Oversight” at 
http://www.ngb.org.za/organisational-areas/compliance/provincial-oversight.aspx (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 
2556) 
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 คณะกรรมการ NGB ยงัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของการพนนั รวมถึงการหาสาเหตุของการติดพนนั หรือการพนนัท่ีก่อปัญหา รวมไปถึงการทาํหนา้ท่ีเป็น
ท่ีปรึกษาให้กบัคณะกรรมการท่ีปรึกษานโยบายการพนันแห่งชาติในประเด็นของจาํนวนสูงสุดของ
ใบอนุญาตท่ีจะออกให้แก่ผูป้ระกอบการ และการให้คาํปรึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบันโยบาย แบบแผน 
หรือมาตรฐานระดบัชาติท่ีควรนาํไปบงัคบัใช้ทัว่ประเทศ รวมถึงการแกไ้ขมาตรฐานดงักล่าว  อีกทั้ง
คณะกรรมการ NGB ยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจการพนนั และทาํ
ขอ้เสนอแนะใหก้บัคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ และยงัมีอาํนาจจดัโครงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัความ
เส่ียงและผลกระทบทั้งหลายท่ีจะเกิดข้ึนจากการพนนัอีกดว้ย   

 

โครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการ NGB  

กฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนั มาตรา 67 ไดป้รับเปล่ียนโครสร้างคณะกรรมการท่ีแตกต่างไป จาก
ท่ีตามกฎหมายเดิมเคยมีผูแ้ทนของเขตปกครองเป็นกรรมการ แต่กฎหมายหมายฉบบัปัจจุบนัได้ตดั
กรรมการส่วนน้ีออกไปทั้งหมด  คณะกรรมการ NGB ชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการจาก 2 กลุ่มคือ  

กลุ่มท่ี 1  กรรมการท่ีจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคา้และ
อุตสาหกรรม จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 
3 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 5 ปี   

กลุ่มท่ี 2  กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนหรือได้รับมอบอาํนาจจากรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 4 คน คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั, รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงความปลอดภยัและความมัน่คง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม  กรรมการใน
กลุ่มน้ีไม่มีกาํหนดเวลาดาํรงตาํแหน่ง แต่จะยงัคงเป็นกรรมการต่อไปจนกว่ารัฐมนตรีท่านนั้น ๆ จะพน้
จากตาํแหน่ง   

คุณสมบติัท่ีน่าสนใจของกรรมการ NGB ซ่ึงช่วยป้องกนัปัญหาผลประโยชน์ขดักนั (conflict of 
interest) กคื็อ ผูท่ี้จะเป็นกรรมการจะตอ้งไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง (political office bearer) เช่น 
ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งชาติ, สมาชิกสภาของเขตปกครอง, สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน, สมาชิกพรรคการเมือง 
ฯลฯ   ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงสามารถไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการได ้ ขอ้
สาํคญัก็คือ กรรมการ NGB จะตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้มท่ี
เก่ียวกบักิจกรรมหรือกิจการพนันท่ีออกใบอนุญาตตามกฎหมายน้ี  รวมถึงการเป็นเจา้ของสถานท่ีเล่น
พนนัท่ีจะตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายน้ี   

วิสัยทศัน์ของคณะกรรมการ NGB คือ การทาํให้ประเทศแอฟริกาใตเ้ป็นประเทศแนวหนา้ท่ี
สามารถกาํกบัดูแลอุตสาหกรรมการพนนัของเขตปกครองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลค่าใชจ่้าย
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ในการดาํเนินการของ คณะกรรมการ NGB เม่ือส้ินปีงบประมาณในเดือนมีนาคม 2009 มีจาํนวนทั้งส้ิน 
18.89 ลา้นแรนด ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีประมาณ 30 คน 

 

ข) สภานโยบายการพนันแห่งชาติ (National Gambling Policy Council) 

องค์กรกาํหนดนโยบายการพนันตามกฎหมายพนันแอฟริกาใตคื้อ “สภานโยบายการพนัน
แห่งชาติ” (National Gambling Policy Council) สมาชิกสภา ฯ มี 2 ประเภทคือ  

(1) สมาชิกสามญั (regular members) หรือสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงไดคื้อ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมเป็นประธานสภา  และรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งเขตปกครองทั้ง 9 คน 
(Ministers of Executive Council - MECs) ท่ีรับผดิชอบธุรกิจพนนัตามกฎหมาย  

(2) สมาชิกสภาท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง (supplementary non-voting members) คือ ประธาน
กรรมการ  NGB และประธานหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง (provincial 
licensing authority)    

 อาํนาจหนา้ท่ีของ“สภานโยบายการพนนัแห่งชาติ” (National Gambling Policy Council) บญัญติั
ไวใ้นกฎหมายการพนนั ค.ศ. 2004 มาตรา 62 คือ เป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารท่ี
กาํหนดนโยบายการพนนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการพนนัทั้งระดบัชาติและระดบั
เขตปกครอง  ประเดน็ท่ีปรึกษาหารือมีดงัน้ี  

 ก. การกาํหนดและเสนอนโยบายการพนนัแห่งชาติ (national gambling policy) 

 ข. กฎหมายการพนนั รวมถึงการส่งเสริมใหมี้กฎหมายการพนนัระดบัชาติและกฎหมายของเขต
ปกครองท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกนัในดา้นหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานต่าง ๆ  

 ค. ประเดน็ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพนนัในความรับผดิชอบของรัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตปกครอง 

 ง. ประเดน็ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการตรวจสอบกิจการพนนัในประเทศหรือ
พื้นท่ีใด ๆ ในเขตปกครอง  

 จ. การลงมติในกรณีขอ้พิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพจิารณาใบอนุญาตกิจการพนนัในเขต
ปกครองต่าง ๆ หรือขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง (provincial 
licensing authority) กบัคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติในประเดน็การออกกฎเกณฑแ์ละการควบคุม
กิจกรรมการพนนั (gambling activities)  

 ง. กรณีอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกสภานโยบายการพนนัแห่งชาติเห็นควรพิจารณา  

 นอกจากน้ี สภานโยบายการพนนั ฯ ยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบในเร่ืองต่อไปน้ี  
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 1) ตรวจสอบหรือกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติตาม
อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ 

 2) สัง่การใหค้ณะกรรมการการพนนัแห่งชาติหรือหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขต
ปกครอง เสนอขอ้มูล รายงานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รดงักล่าวต่อสภานโยบายการพนนั ฯ 
และสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม   

 3) ในกรณีท่ีพบขอ้เทจ็จริงวา่ หน่วยงานพจิารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครองมิไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎหมาย  สภานโยบายการพนนั ฯ สามารถสัง่การใหห้น่วยงานดงักล่าวปฏิบติัตามกฎหมาย 
หรือจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกบัคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ เพื่อท่ีจะดาํเนินการกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล
ในเขตปกครองซ่ึงไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

 กฎหมายการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 2004 ยงับญัญติัหนา้ท่ีของสภานโยบายการพนนั ฯ  จะตอ้งจดั
ประชุมอยา่งนอ้ยปีงบประมาณละ 2 คร้ัง  อยา่งไรกดี็ ขอ้มูลของ Gambling Review Commission ท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมเม่ือปี 2009 พบวา่ ในทางปฏิบติัพบวา่  สภา
นโยบายการพนนั ฯ ไดจ้ดัการประชุมในช่วงระยะเวลา 5 ปีคือ ระหวา่งปี 2006 ถึง 2010 รวมทั้งส้ิน 8 
คร้ัง กล่าวคือในบางปีงบประมาณมีการประชุมเพยีง 1 คร้ังเท่านั้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติั
กฎหมาย  อีกทั้งการดาํเนินงานหรือพิจารณาประเดน็ท่ีมีความสาํคญั ๆ ของสภานโยบายการพนนั ฯ กท็าํ
อยา่งล่าชา้ค่อนขา้งมาก   

 อยา่งไรกดี็  รายงานของ Gambling Review Commission ประเมินผลการทาํงานของสภา
นโยบายการพนนัแห่งชาติวา่ ไม่มีประสิทธิภาพในการระงบัขอ้พิพาทต่าง ๆ รวมถึงการทาํความตกลงใน
เร่ืองทางนโยบายการพนนั  เน่ืองจากสมาชิกสภา ฯ ส่วนใหญ่กเ็ป็นผูบ้ริหารของหน่วยงานพิจารณาออก
ใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง ทาํใหย้ากท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบันโยบายการพนนัในเร่ืองต่าง 
ๆ เช่น ประเดน็การหารายไดจ้ากธุรกิจพนนั การป้องกนัผลกระทบทางสงัคมท่ีอาจเกิดข้ึน  การ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแล (regulators) กิจการพนนัในเขตปกครองกบั
คณะกรรมการระดบัชาติจึงยงัเป็นประเดน็หาอยูเ่ช่นกนั  
  

ค) หน่วยงานพจิารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง (PGRAs) 

 สืบเน่ืองจากกฎหมายการพนนัฉบบัเดิมในปี 1996  องคก์รกาํกบัดูแลกิจการพนนัในแอฟริกาใต้
กคื็อ หน่วยงานพจิารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง (Provincial gambling regulatory authorities - 
PGRAs)  คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ (National Gambling Board) ในขณะนั้นถูกจดัตั้งข้ึนใหท้าํ
หนา้ท่ีเป็นองคก์รกาํหนดนโยบายและใหค้าํปรึกษาแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม
ในกิจการเก่ียวกบัการพนนั แต่มิไดท้าํหนา้ท่ีเป็นองคก์รกาํกบัดูแลอยา่งแทจ้ริง  เน่ืองจากหน่วยงาน
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พิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครองเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัใบอนุญาตประกอบกิจการหรือ
กิจกรรมพนนัท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้70 เช่น กฎหมายการพนนัฉบบัเดิม ปี 1996 มาตรา 11 บญัญติัให้
คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติมีอาํนาจใหค้าํปรึกษาแก่รัฐมนตรี ฯ ในเร่ืองจาํนวนใบอนุญาตประกอบ
กิจการพนนัท่ีสามารถอนุญาตไดท้ั้งประเทศ, การใหค้าํแนะนาํหรือใหแ้นวปฏิบติัแก่หน่วยงานกาํกบัดูแล
ประจาํเขตปกครองในเร่ืองการออกกฎหมายลาํดบัรองท่ีเป็น regulation หรือการควบคุมกิจกรรมการ
พนนั อาทิเช่น รูปแบบหรือวธีิการควบคุมกิจการพนนัแต่ละประเภท, การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารออก
ใบอนุญาต การสัง่พกัใชใ้บอนุญาต, การเพกิถอนใบอนุญาต หรือการกาํหนดคุณสมบติัของผูย้ืน่คาํขอรับ
ใบอนุญาต, การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็ภาษี อากรการพนนั, การกาํหนดรูปแบบหรือวิธีเล่นพนนั
ในคาสิโน ฯลฯ   

ต่อมามีการยกเลิกกฎหมายการพนันฉบบัเดิม  กฎหมายการพนนัแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัปี 2004 
ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ท่ีในฐานะองคก์รกาํกบัดูแลกิจการพนนัเพิ่ม
มากข้ึน แต่ก็ยงัคงให้อาํนาจแก่หน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง (PGRAs) ในการ
กาํกบัดูแลกิจการพนนั 4 ประการคือ  

1. ออกใบอนุญาตระดบัประเทศและใบอนุญาตระดบัเขตปกครอง (มาตรา 18, 24) 

2. ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายคือ กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของเขต

ปกครอง รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขในใบอนุญาต (มาตรา 30)  

3. ขจดัหรือต่อสูก้บัการพนนัผดิกฎหมาย (มาตรา 31) 

4. อาํนาจหนา้ท่ีอ่ืน ๆ เช่น การพิจารณาเห็นชอบเร่ืองการโอนกรรมสิทธ์ิ การให้เช่า หรือโอน

การครอบครองเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นพนนัของผูรั้บอนุญาตรายเดิม (มาตรา 23)  

 
ตวัอยา่งของใบอนุญาตประกอบกิจการพนนัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก PGRAs มีหลากหลาย

ชนิดโดยจาํแนกตามลกัษณะการเล่นพนนัหรือกิจกรรมท่ีดาํเนินการ ไดแ้ก่ การประกอบกิจการคาสิโน 
(casino licences), bookmaker licences, totalisator licences, route operator licences, site operator 
licences, bingo licences, provincial employment licences, key persons licences, gaming manufacturer 
licences  รวมถึงใบอนุญาตในการเป็นผูท้ดสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ล่นพนนั (testing agent licences)  

 ลกัษณะพิเศษของหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง (PGRAs) คือ เป็น
หน่วยงานท่ีเป็นอิสระ (independent boards)  ยกเวน้กรณีหน่วยงานประจาํเขตปกครอง Northern Cape ท่ี
อยูใ่นสังกดัหน่วยงานของรัฐคือ the Department of Economic Affairs   หน่วยงานในบางเขตปกครองมี

                                                 
70 South African Gambling Review Commission, 2010, op. cit., p.9. 
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อาํนาจหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น The Free State Gambling and Racing Board  ซ่ึง
รับผดิชอบกิจการพนนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ คาสิโน, การพนนัแข่งมา้, เกมบิงโก, เคร่ืองเล่นเกมอิเลก็ทรอนิกส์    

 ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง (PGRAs) กับ
คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ (NGB)  

ประเด็นความสัมพนัธ์ขององค์กรกาํกับดูแลกิจการพนันระดับชาติกับระดับเขตปกครอง มี
บญัญติัไวใ้นกฎหมายการพนนั ฯ มาตรา 66 คือ ในกรณีท่ีผูบ้ริหารองคก์รกาํกบัดูแลในเขตปกครองหรือ 
PGRA ร้องขอมา  คณะกรรมการ NGB อาจพิจารณาจดัทาํกิจกรรมร่วมกนัใน 2 ลกัษณะคือ   

ลกัษณะท่ี 1  ความร่วมมือในการวิจยั, การเผยแพร่ขอ้มูลเอกสาร, การใหค้วามรู้ การใหก้ารศึกษา 
หรือการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงานของเขตปกครองได ้ คณะกรรมการ NGB  

 ลกัษณะท่ี 2 เม่ือไดมี้การปรึกษาหารือกบัรัฐมนตรี ฯ แลว้  คณะกรรมการ NGB กบั PGRA อาจ
ทาํความตกลงแลกเปล่ียนเจา้หน้าท่ีหรือพนักงานของแต่ละหน่วยงาน หรืออาจให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคหรือแนะนาํแก่ PGRA ในเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้น  

 ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการ NGB สามารถร้องขอให้ PGRA ยื่นรายงานหรือเอกสาร ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมของตนเองเสนอต่อ NGB ก็ได ้ และอาจมีความร่วมมือกนัเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกนั (common interest) 

กฎหมายการพนนัฉบบัปัจจุบนั ค.ศ. 2004 บญัญติัถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนระหว่าง NGB กบั 
PGRA  อีกทั้งยงักาํหนดมาตรการระงบัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานทั้งสองไว้
ดว้ย โดยสาระสาํคญัคือ กฎหมายใหม่ไดแ้บ่งแยกภาระหนา้ท่ีในการทาํงาน โดยให้ PGRa’s ทาํหนา้ท่ี
พื้นฐานในการควบคุมกาํกับดูแล เช่น การออกใบอนุญาต การตรวจสอบและบงัคบัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะการควบคุมการพนันผิดกฎหมาย   ในขณะท่ีบทบาทของคณะกรรมการการพนัน
แห่งชาติหรือ NGB เปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเป็นเพียงองคก์รให้กบัปรึกษาเปล่ียนไปสู่การทาํหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบกาํกบัดูแล (oversight function) การทาํหนา้ท่ีของ PGRA 

กฎหมายการพนัน ค.ศ. 2004 ไดน้าํเอาแบบแผนและมาตรฐานต่าง ๆ เขียนไวใ้นตวักฎหมาย
โดยตรง และให ้NGB ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานซ่ึงตรวจสอบวา่แบบแผนและมาตรฐานเหล่าน้ีไดถู้กนาํไป
ปฏิบติัจริง 

การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 หนา้ท่ีหลกัของ PGRA นอกเหนือจากการพิจารณาอนุมติัใบอนุญาตประกอบกิจการพนนัต่าง ๆ 
ในเขตปกครองของตนเอง ก็คือ  หนา้ท่ีตรวจสอบผูรั้บอนุญาตหรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย แบ่งไดเ้ป็น 3 
ส่วนหลกั (มาตรา 30) คือ   
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(1) การปฏิบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายการพนนัแห่งชาติ   

(2) การปฏิบติัตามกฎหมายการพนนัของเขตปกครองนั้น ๆ และ 

(3) เง่ือนไขตามใบอนุญาตท่ีผูป้ระกอบการรายนั้นไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตระดบัประเทศ 
หรือใบอนุญาตของเขตปกครอง  
ทั้งน้ี ในทางปฏิบติันั้น กระบวนการตรวจสอบของ PGRA จะพิจารณาจากรายงานท่ีผูป้ระกอบการส่งมา
เป็นหลกั  การตรวจสอบท่ีคณะกรรมการประจาํเขตปกครองนิยมดาํเนินการคือ การเดินทางไปตรวจสอบ 
ณ สถานประกอบการอยูเ่ป็นประจาํ โดยไม่แจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบล่วงหนา้ เช่น คณะกรรมการการ
พนนัของเขตปกครอง Mpumalanga Gambling Board จะดาํเนินการตรวจสอบหรือสุ่มตรวจคาสิโน
สปัดาห์ละ 3 คร้ังสาํหรับคาสิโน 1 แห่ง ในกรณีเคร่ืองเล่นเกม LPM จะมีการตรวจสอบทุกเดือน และ
กรณีผูรั้บแทงพนนัการแข่งขนักีฬา การแข่งมา้ (bookmakers and totalisators) จะตรวจสอบเป็นประจาํ
ทุกปี  หรือกรณีคณะกรรมการการพนนัประจาํเขตปกครอง Gauteng จะมีการตรวจสอบคาสิโนและ
เคร่ืองเล่นต่าง ๆ ในคาสิโนเป็นประจาํทุกสปัดาห์ และจะตรวจสอบระบบควบคุมการเล่นเกมพนนั 
(routine gaming control inspections) เดือนละ 2 คร้ัง เม่ือพิจารณาระบบตรวจสอบโดยรวมแลว้ พบวา่
กิจการคาสิโนเป็นกิจการท่ีถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการพนนัหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐบ่อยมากท่ีสุด 
71 

 

ง) คณะกรรมการลอ็ตเตอร่ีแห่งชาต ิ

 กิจการการพนนัประเภทล็อตเตอร่ีและการพนนัเก่ียวกบักีฬานั้น ถือเป็นการพนนัท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนกลางเท่านั้น ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ 
(National Lotteries Board) ท่ีจดัตั้งข้ึนตามความในกฎหมายล็อตเตอร่ี 1997 (Lottery Act, 1997) มี
วตัถุประสงคใ์นการกาํกบัดูแลกิจการลอ็ตเตอร่ีในแอฟริการใต ้ กฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการไวด้งัน้ี 

 1. ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ ซ่ึงรวมถึงการ
ออกใบอนุญาต การประเมินประสิทธิภาพของกฎหมายเก่ียวกบัลอ็ตเตอร่ี และการจดัตั้งหรือดาํเนินการ
โครงการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมอนัเก่ียวกบัลอ็ตเตอร่ี 

 2. ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่ากิจการล็อตเตอร่ีและการพนันเก่ียวกบักีฬานั้น ไดด้าํเนินไปอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

 4. คุม้ครองผลประโยชน์ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งการลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ 

                                                 
71 Ibid., pp.122-123. 
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 4. ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่ากิจการล็อตเตอร่ีแห่งชาติสามารถสร้างรายได้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถจะทาํได ้

 5. บริหารงานกองทุน National Lottery Distribution Trust Fund (NLDTF) 

 6. ตรวจสอบ ควบคุม และดูแลความเรียบร้อยในกิจการล็อตเตอร่ีท่ีไดรั้บยกเวน้ให้ออกไดเ้พื่อ
ความบนัเทิง ล็อตเตอร่ีเอกชน ล็อตเตอร่ีเพื่อสังคม หรือการแข่งขนัใด ๆ ตามท่ีระบุในมาตรา 54 ของ
กฎหมายฉบบัน้ี 

 ในส่วนของปัญหาการออกลอ็ตเตอร่ีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายนั้น NLB ไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตรง
ในการจดัการปัญหาดงักล่าว ทาํให้เกิดปัญหาลอ็ตเตอร่ีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ี NLB 
ไดด้าํเนินคดีกบัการออกล็อตเตอร่ีสองรายท่ีมีลกัษณะผิดกฎหมาย และศาลไดมี้คาํพิพากษาว่าเป็นการ
ออกลอ็ตเตอร่ีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายจริง ทั้งสองคดีดงักล่าวทาํให ้NLB ไดรั้บการยอมรับในฐานะองคก์ร
ควบคุมดูแลกิจการลอ็ตเตอร่ีมากข้ึน  

 ปัจจุบนัยงัคงมีการแข่งขนัแบบใหม่ ท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายท่ีจะเป็นการออกล็อตเตอร่ีผิดกฎหมาย
ตลอดเวลา เช่น การเส่ียงโชคผูโ้ชคดีจากการส่ง SMS เป็นตน้ ปัญหาดงักล่าวมีความเช่ือมโยงไปถึงความ
ไม่ชดัเจนของกฎหมาย โดยเฉพาะการกาํหนดถึงอาํนาจหนา้ท่ีของ NGB ในการสอบสวนและดาํเนินการ
ตามกฎหมายกบัการออกลอ็ตเตอร่ีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 2.4.3 หลกัเกณฑ์การพจิารณาใบอนุญาตประกอบกจิการพนัน 

การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการพนัน (ไม่รวมถึงกรณีล็อตเตอร่ี) ถือเป็นส่ิงสําคญั
ประการแรกในการวางกรอบของกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการพนนั  เง่ือนไขในการออกใบอนุญาต
นั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่ากฎหมายควบคุมการพนันมีประสิทธิภาพมากเพียงใด  กฎหมายการพนัน
แห่งชาติ มาตรา 37 ถึง มาตรา 47 บญัญติัใหมี้ระบบใบอนุญาต 2 ระบบ คือ  

1) การออกใบอนุญาตระดบัประเทศ (national licences)  

2) การออกใบอนุญาตระดบัเขตปกครอง (provincial licences)  

 ประเภทใบอนุญาตในระดบัประเทศ ไดแ้ก่ ใบอนุญาตเพื่อการเป็นตวัแทนทดสอบเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นพนนั (national licence as a testing agent), ใบอนุญาตขอเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผู ้
ใหบ้ริการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นพนนั และใบอนุญาตการทาํงานในอุตสาหกรรมการ
พนนั   

ส่วนใบอนุญาตของเขตปกครองไดแ้ก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการการพนนัทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็น
การขออนุญาตประกอบกิจการคาสิโน หรือการรับพนนัประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งใบอนุญาตการจา้งงานใน



 71

ระดบัเขตการปกครอง  ตวัอยา่งของเขตปกครอง Free State มีกฎหมายการพนนัของเขตปกครองช่ือ Free 
State Gambling and Racing Act, 1996 บญัญติัประเภทใบอนุญาตรวม 8 ประเภทคือ   

(a) casino licences;  

(b) limited gaming machine operator licences;  

(c) limited gaming machine site licences;  

(d) bingo operator licences;  

(e) manufacturer, maintenance or supplier licences;  

(f) totalizator licences;  

(g) bookmaker licences;  

(h) race-meeting licences 

 

 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการพนนัท่ีน่าสนใจ มีดงัน้ี   

 กรณีใบอนุญาตระดบัประเทศนั้น ผูย้ื่นขอใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขท่ี
กฎหมายการพนนัแห่งชาติฉบบัปัจจุบนับญัญติัไว ้(มาตรา 37 – 43) ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามบทบญัญติัต่าง 
ๆในกฎหมายน้ี รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคือ Financial Intelligence Centre Act และกฎหมายของเขต
ปกครองท่ีมีการขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปกครองนั้น ๆ   

ข้อน่าสังเกตประการหน่ึงคือ  หน่วยงานผู ้มีอ ํานาจออกใบอนุญาตระดับประเทศมิใช่
คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ (NGB) แต่เป็นหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง 
(PGRAs)  ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายการพนนั ฯ มาตรา 39  

กฎหมายพนนัแห่งชาติ มาตรา 53 และมาตรา 54 กาํหนดเกณฑท่ี์ผูย้ืน่คาํขอใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั
ตาม (ยกเวน้กรณีใบอนุญาตการจา้งงานพนกังานในบ่อนพนนั) ดงัน้ี   

ก) การส่งเสริมความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนดาํ (Black Economic Empowerment)  

ข) การป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบจากการเล่นพนนั ซ่ึงนาํไปสู่ปัญหาการติดพนนัหรือโรคติด
พนนั (addictive and compulsive gambling) ของผูเ้ล่นพนนัดว้ย   

นอกจากนั้น หน่วยงานท่ีออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครองจะตอ้งคาํนึงถึงประเด็นสําคญัคือ 
ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนกบัคนในชุมชนท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของผูย้ื่นคาํขอใบอนุญาต
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ดว้ย รวมถึงประเดน็การแข่งขนัทางการคา้ในอุตสาหกรรมการพนนั  ประเดน็เหล่าน้ีจะถูกใชเ้ป็นเง่ือนไข
สาํคญัในการพิจารณาออกใบอนุญาตของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

เง่ือนไขตามมาตรา 53 และ 54 นั้น ถือเป็นเง่ือนไขขั้นตํ่าท่ีหน่วยงานของเขตปกครองจะตอ้ง
พิจารณา อยา่งไรก็ตาม PGRA ยงัตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย อาทิเช่น การคดัคา้นของ
ประชาชนต่อการยื่นคาํขอดงักล่าว, ผลไดห้รือผลเสียท่ีรัฐจะไดรั้บ, ความเหมาะสมหรือธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานของเอกชน, สถานะหรือประวติัทางการเงิน, ประวติัการก่ออาชญากรรม, ความเป็น
เจา้ของของสถานท่ีเล่นพนนั รวมถึงปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ผลต่อการท่องเท่ียว, การจา้งงานคนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน, สถานท่ีตั้ง เป็นตน้72 
 

2.4.4 การแกปั้ญหาการพนนัผดิกฎหมาย 

 ปัญหาการพนันผิดกฎหมายเป็นปัญหาสําคญัของการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนันใน
แอฟริกาใต ้ เพราะเป็นคู่แข่งกบัผูป้ระกอบการพนนัถูกกฎหมาย  จากการสาํรวจของ Gambling Review 
Commission พบวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้าก PGRA พบวา่ สถิติตวัเลขของการพนนัผดิกฎหมายในแอฟริกาใตย้งัคง
มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึง PGRA ไดท้าํการติดตามและรายงานการกระทาํเหล่าน้ีให้กบัหน่วยงานตาํรวจ 
(South African Police Services - SAPS) ทราบ เขตปกครองหลายแห่งไดมี้การจดัสรรงบประมาณเพ่ือ
การสอบสวนและดาํเนินคดีกบัการพนนัผดิกฎหมายเหล่าน้ี  ขอ้มูลการสืบสวนสอบสวนของตาํรวจส่วน
ใหญ่มาจากการแจง้เบาะแสของประชาชนซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายท่ีเรียกวา่ whistleblowers   

 ตวัอย่างการพนันผิดกฎหมายในเขตปกครองต่าง ๆ เช่น เขตปกครอง Gauteng มกัไดแ้ก่การ
พนันออนไลน์, สล็อตแมชชีน, การเป็นเจา้มือพนันทายผลแข่งขนั, ล็อตเตอร่ี, โปกเกอร์  หรือในเขต
ปกครอง Limpopo มกัจะพบการพนนัชนิด fahfee, สลอ็ตแมชชีน, dice, โปกเกอร์ หรือการแข่งมา้  

  

 ปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจดัการกบัการพนนัผดิกฎหมายน้ี คือ ศกัยภาพของบุคลากร
ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินคดีกับผูก้ระทาํผิดดังกล่าว ทั้ งตาํรวจ อัยการ หรือแม้กระทั่งศาล 
เน่ืองจากผูก้ระทาํความผดิในท่ีน้ีมกัมีลกัษณะเป็นอาชญากรอาชีพ และกระทาํกนัในลกัษณะเป็นองคก์ร
อาชญากรรม นอกจากน้ี ความผิดและโทษท่ีบงัคบักบัผูป้ระกอบกิจการการพนันผิดกฎหมายนั้นยงัไม่
รุนแรงเพียงพอท่ีจะยบัย ั้ งไม่ให้เกิดการกระทําผิดได้  เช่น โทษปรับตามกฎหมายอาจคุ้มค่ากับ
ผลตอบแทนท่ีผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บจากการประกอบกิจการเหล่าน้ี จึงควรท่ีจะมีการเพิ่มโทษในความผิด
ประเภทน้ีดว้ย 

                                                 
72 Ibid., pp.121-122. 
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 ขอ้สรุปจากการพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขต
ปกครอง (PGRA) คือ  โดยทัว่ไปคณะกรรมการการพนนัในเขตปกครองต่าง ๆ มีความเขม้แขง็ในการทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและเง่ือนไขในขอ้บงัคบั แต่ก็ยงัปรากฏว่ายงัคงมีปัญหาเก่ียวกบั
ความไม่สอดคลอ้งตรงกนัของการกาํหนดเง่ือนไขในใบอนุญาต รวมทั้งการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานกลาง
ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายการพนนัปี 2004  นอกจากน้ี ในแง่ของประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายกบั
กิจการการพนันผิดกฎหมายนั้น พบว่ามีความแตกต่างกนัไปในแต่ละเขตปกครองเช่นกนั ในบางเขต
ปกครองมีความจริงจงัในการแกไ้ขและปราบปรามการกระทาํดงักล่าว ในขณะท่ีบางเขตปกครองก็ไม่มี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือแมก้ระทัง่ในบางเขตปกครอง
ท่ีไม่ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการปัญหาดงักล่าว ทา้ยท่ีสุดแลว้ การจดัการกบัปัญหาการพนนัผดิกฎหมาย
ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัทรัพยากรของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะตอ้งมีการ
ควบคุมดูแลการพนนัผิดกฎหมายโดยการประเมินความเส่ียงทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดมาตรการท่ี
จะใชจ้ดัการกบัปัญหาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

  

  

2.5 มาตรการทางกฎหมายพนันและมาตรการทีเ่กีย่วข้อง 

2.5.1 ข้อความเบือ้งต้น 

 มาตรการทางกฎหมายท่ีบงัคบัใชก้บักิจการการพนนัในประเทศแอฟริกานั้น เน้ือหาส่วนใหญ่มี
ท่ีมาจากขอ้แนะนาํของคณะกรรมการชุด Wiehahn โดยมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยตามการปรับปรุง
เก่ียวกบันโยบายและกฎหมายเม่ือปี 2002 ทั้งน้ี ขอ้เสนอของคณะกรรมการชุด Wiehahn นั้นกล่าววา่ การ
พนนันั้นจะตอ้ง “ถูกควบคุมอยา่งเคร่งครัด มีการกาํกบักิจการอยา่งดีและการดูแลรักษาความเรียบร้อย
อยา่งมีประสิทธิภาพ” ในส่วนของกฎหมายและแนวนโยบายเก่ียวกบักิจการการพนนันั้น คณะกรรมการ
เสนอใหก้ฎหมายควบคุมการพนนัจะตอ้งมีเน้ือหาท่ีครบถว้น ชดัเจน และครอบคลุมแง่มุมเก่ียวกบัการ
พนนัใหร้อบดา้นมากท่ีสุด นอกจากน้ี ควรท่ีจะมีกฎหมายจดัการเก่ียวกบัการพนนัในทุกระดบัชั้นของ
การปกครอง เพื่อใหก้ฎหมายและแนวนโยบายในการควบคุมการพนนัของประเทศเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 

 เม่ือพิจารณากฎหมายทั้งของรัฐบาลกลางและกฎหมายของเขตปกครองแลว้ จะพบวา่ปัจจุบนั
แอฟริกาใตมี้กฎหมายของรัฐบาลกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัคือ National Gambling Act, 2004 และ
National Lotteries Act, 1997  แต่ในรายงานวิจยัน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั
แห่งชาติ ค.ศ. 2004 (National Gambling Act of 2004) ของรัฐบาลกลาง  
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สาํหรับกฎหมายการพนนัของเขตปกครอง มีดงัน้ี 73 

1.  Gambling and Betting Act, 1997 (Eastern Cape) 
2.  Free State Gambling and Racing Act, 1996 
3.  Gauteng Gambling Act, 1995 
4.  KwaZulu –Natal Gambling Act, 1996 
5.  Mpumalanga Gambling Act, 1995 
6.  The North West Casino, Gambling and Betting Act, 1994 
7. Northern Cape Gambling and Racing Act, 1996 
8.  Northern Province Gambling Act, 1996 
9.  Western Cape Gambling and Racing Law, 1996 

จากการศึกษาเน้ือหาสาระของกฎหมายพนนัของเขตปกครองทั้ง 9 ฉบบัพบวา่ ทาํใหมี้เน้ือหา
บางประการท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของเขตปกครองนั้น ๆ  อยา่งไรกดี็ กฎหมายพนนัของเขตปกครอง
จะตอ้งมีเน้ือหาไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย  หากมีเน้ือหาขดัหรือแยง้กนัในเร่ืองใด กฎหมายของรัฐบาล
กลางยอ่มมีผลใชบ้งัคบัเหนือกฎหมายของเขตปกครอง  ส่ิงท่ีเพิ่มความซบัซอ้นของกฎหมายการพนนัใน
แอฟริกาใตอี้กประการคือ กฎหมายเหล่าน้ีถูกบงัคบัใชแ้ละตีความโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลการพนนั 
(regulator) ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย  

ความเช่ือมโยงหรือความทบัซอ้นของกฎหมายเก่ียวกบักิจการการพนนั 

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใตฉ้บบัปัจจุบนั ค.ศ.1996 ในบญัชีแนบทา้ยท่ี 474 บญัญติัให้
กิจการเก่ียวกบัธุรกิจพนนั ไดแ้ก่ คาสิโน, การแข่งมา้, การพนนัและขนัต่อ (แต่ไม่รวมถึงลอ็ตเตอร่ีและ
การพนนัทายผลแข่งขนักีฬา)  ถือเป็นกิจการท่ีรัฐบาลกลางและเขตปกครองมีอาํนาจในการออกกฎหมาย
และกาํกบัดูแลกิจการพนนัไดเ้อง กล่าวคือรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลเขตปกครองต่างก็สามารถออกกฎหมาย
เฉพาะและกาํกบัดูแลกิจการพนนัได้75 เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายการพนนัฉบบัปัจจุบนั  จึงกล่าวได้
วา่เป็นการใหอ้าํนาจบริหารและนิติบญัญติัแบบคู่ขนานกนัของรัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตปกครอง หรือ
เรียกว่าเป็นการบริหารจดัการแบบประสานงานกนั (co-operative governance)  ทั้งน้ี จะตอ้งมีประกาศ

                                                 
73 Gambling Review 2010, pp.105-106. 
74 Schedule 4 FUNCTIONAL AREAS OF CONCURRENT NATIONAL AND PROVINCIAL 
LEGISLATIVE COMPETENCE, Part A  
. . . Casinos, racing, gambling and wagering, excluding lotteries and sports pools 
75 ยกเวน้กฎหมายเก่ียวกบักิจการลอ็ตเตอร่ีตามกฎหมาย Lotteries Act และ Sports Pools เท่านั้นท่ีเป็นอาํนาจ
ของรัฐบาลกลางแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่สามารถโอนเป็นของเขตปกครองได ้
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เป็นกฎหมายท่ีชดัเจนหรือโดยอาํนาจของประธานาธิบดีแอฟริกาใตใ้นฐานะประมุขของประเทศ  โดย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 41 ไดก้าํหนดแนวทางการแกปั้ญหาในกรณีท่ีเกิดการซอ้นทบัของอาํนาจหนา้ท่ีใน
ลักษณะเช่นว่าน้ี มีเน้ือหาระบุถึงการบริหารงานโดยร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลในระดับต่าง ๆ  
ตวัอยา่งเช่น รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 104 เร่ือง Legislative authority of provinces บญัญติัใหฝ่้ายนิติบญัญติั
ของเขตปกครองมีอาํนาจออกกฎหมายของเขตปกครองในกิจการท่ีเก่ียวกบัการพนนัตามบญัชีแนบทา้ยท่ี 
4 ของรัฐธรรมนูญได ้ 

อุตสาหกรรมการพนันหรือกิจการพนันเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใน
ระดบัประเทศและกฎหมายของเขตปกครอง ทาํให้เกิดความทบัซอ้นของอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายบาง
ประการ และเป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการควบคุมดูแลกิจการการพนันในแอฟริกาใตใ้ห้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั  ประเด็นท่ีควรคาํนึงถึงคือ การสร้างมาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้ขอ้พิพาทระหว่าง
ส่วนกลางและเขตปกครองเกิดข้ึน ในรายงานของ Wiehahn Commission ก็ไดร้ะบุไวว้่า การควบคุมดูแล
กิจการการพนนันั้น ควรจะไดมี้ความร่วมมือกนัในทุกระดบั ส่งผลใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งให้ความ
เคารพและเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั และย่อมไม่อาจกระทาํการใด ๆ ไปเพียงฝ่ายเดียว หรือไม่ยอมให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมใด ๆ อนัจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ และประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของฝ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ มาตรา 146 บัญญัติแนวทางแก้ไขปัญหาความขดัแยง้กันระหว่าง
กฎหมายของรัฐบาลกลาง (national legislation) กบักฎหมายของเขตปกครอง (provincial legislation) ท่ี
เก่ียวกบักิจการพนนัไวก้ล่าวคือ  ในกรณีท่ีพบว่ากฎหมายการพนนัของรัฐบาลกลางกบักฎหมายของเขต
ปกครองมีเน้ือหาขดัแยง้กนั รัฐธรรมนูญบญัญติัให้นาํกฎหมายของรัฐบาลกลางมาปรับใชก้บัขอ้เทจ็จริง
นั้น ๆ  เน่ืองจากมีสถานะเหนือกว่ากฎหมายของเขตปกครอง หรือในกรณีท่ีไม่อาจนาํกฎหมายของเขต
ปกครองมาบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐธรรมนูญ มาตรา 146 (2) ก็บญัญติัให้นาํกฎหมายของ
รัฐบาลกลางมาบงัคบัใชแ้ทนไดใ้นเร่ืองเดียวกนั  เพื่อความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมายและการบงัคบั
ใชก้ฎหมายของประเทศ รวมถึงการกาํหนดนโยบายแห่งชาติ, ปทสัถานหรือมาตรฐานต่าง ๆ    

ในทางปฏิบติัพบว่า ในบางประเด็นก็สามารถแกไ้ขขอ้พิพาทไดอ้ย่างเรียบร้อย แต่บางกรณีก็
จาํเป็นตอ้งมีการแทรกแซงจาก“สภานโยบายการพนนัแห่งชาติ” (National Gambling Policy Council) ซ่ึง
เป็นกลไกท่ีตั้งข้ึนเพื่อช่วยในการดุแลภาพรวมของการปรับใชน้โยบายเก่ียวกบัการพนันให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั อีกทั้งยงัทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา รวมทั้งการวินิจฉัย หรือระงบัขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
รายละเอียดไดก้ล่าวถึงแลว้ในบทท่ี 4  

อยา่งไรก็ดี กลไกทาํงานดา้นระงบัขอ้พิพาท และการประนีประนอมของสภานโยบายการพนนั 
ฯ ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการสร้างความเห็นชอบร่วมกันของทุกเขต
ปกครองในนโยบายวา่ดว้ยการพนนันั้น เป็นเร่ืองท่ีกระทาํไดย้ากยิง่ในประเทศแอฟริกาใต ้
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กรณีท่ีขอ้ขดัแยง้ไม่อาจหาขอ้ยติุได ้รัฐธรรมนูญ มาตรา 148 กาํหนดใหน้าํขอ้พิพาทดงักล่าวไปสู่
การพิจารณาของศาลท่ีมีเขตอาํนาจ โดยถือหลกัการสาํคญัคือ กฎหมายของรัฐบาลกลางยอ่มมีลาํดบัศกัด์ิ
ทางกฎหมายเหนือกวา่กฎหมายหรือระเบียบภายในของเขตปกครอง   

การแทรกแซงการบริหารงานของรัฐบาลเขตปกครองโดยรัฐบาลกลาง 

   ในมาตรา 100 ของรัฐธรรมนูญกาํหนดเร่ืองการแทรกแซงการบริหารงานของรัฐบาลเขต
ปกครองโดยรัฐบาลกลาง (National intervention in provincial administration) ยงัให้อาํนาจของ
ส่วนกลางในการเขา้แทรกแซงกิจการของเขตปกครองได ้ในกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย กล่าวคือ 
เม่ือพบกรณีท่ีเขตปกครองไม่สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  ฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางอาจเข้าแทรกแซงด้วยการดาํเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น การออกคาํสั่งให้ฝ่ายบริหารของเขตปกครองดาํเนินการและอธิบายเหตุผลความ
จาํเป็นประกอบ  หรือกรณีท่ีรัฐบาลกลางเห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรักษามาตรฐานขั้นตํ่าของกิจการบาง
ประเภท การรักษาระบบเศรษฐกิจ ความมัน่คงของประเทศ หรือเพื่อป้องกนัไม่ให้เขตปกครองหน่ึง
กระทาํการท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเขตปกครองอ่ืนหรือต่อประเทศโดยรวม  

 ฉะนั้น  การควบคุม กาํกบัดูแลกิจการการพนันในประเทศให้มีประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งมี
การออกกฎหมายกลางท่ีบงัคบัใชก้บัทั้งประเทศ เพื่อใหเ้กิดปทสัถานและมาตรฐานเดียวกนั โดยหลกัการ
พื้นฐานของกฎหมายว่าดว้ยการพนนัแห่งชาตินั้น ก็มีข้ึนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการใชอ้าํนาจเพ่ือ
ดูแลกิจการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งระดบัชาติและรัฐบาลแห่งเขตปกครอง รวมทั้งการ
ป้องกนัประชาชนจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพนนั และป้องกนัผลกระทบทางสังคมในดา้นลบ
ของการพนนั  

 

2.5.2 สาระสําคญัของกฎหมายว่าด้วยการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 2004  

ในอารัมภบทของกฎหมายวา่ดว้ยการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 2004 (National Gambling Act of 2004) 
ไดบ้ญัญติัถึงเหตุผลและความจาํเป็นในการตรากฎหมายฉบบัน้ี สรุปไดด้งัน้ี 

1) เพื่อให้เกิดกลไกการประสานงานระหว่างกฎหมายพนนัแห่งชาติและกฎหมายพนนัของเขต
ปกครอง ในกิจการคาสิโน, การแข่งมา้, การพนนัและขนัต่อ และเพื่อออกกฎหมาย หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
กิจการเหล่าน้ี 

2) เพื่อสร้างปทสัถานและมาตรฐานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพนนัทั้งระดบัชาติและ
ระดบัเขตปกครองเดียวกนั   
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3) เพื่อสร้างปทสัถานและมาตรฐานกลางในการประกอบกิจการพนนัทัว่ประเทศ ซ่ึงจะมีส่วน
ป้องกนัประชาชนและชุมชนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการพนนั รวมถึงการป้องกนัผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน  

4) เพื่อจดัตั้งคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ  

5) เพื่อจดัตั้งสภานโยบายการพนนัแห่งชาติ 

การสร้างปทสัถานและมาตรฐานกลางในการประกอบกิจการพนนัทัว่ประเทศ จะทาํให้เกิดผล
ดงัต่อไปน้ี  

1. เพื่อใหก้ารควบคุมกิจการการพนนันั้น มีประสิทธิภาพในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม 
การออกใบอนุญาต การกาํกบักิจการ การดูแลรักษาความเรียบร้อยในสงัคม 

2. เพื่อคุม้ครองประชาชนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือเล่นพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  
3. เพื่อปกป้องสงัคมและระบบเศรษฐกิจจากการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเล่นพนนัมาก

เกินไป 
4. เพื่อใหก้ระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกนั 

กฎหมายว่าดว้ยการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 2004 ไดก้าํหนดนิยามคําว่า “เกมพนัน” (gambling 
game) ไวใ้นมาตรา 576 สรุปไดคื้อ  

(1) กิจกรรมท่ีจะถือวา่เป็นการพนนั จะตอ้งเขา้องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

ก) การเล่นท่ีมีการชาํระเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ซ่ึงผูเ้ล่นเกมส์มีโอกาสท่ีจะไดรั้บเงินหรือ
ส่ิงของอ่ืนกลบัคืนมา  

ข) ผลของเกมท่ีเกิดข้ึน (แพห้รือชนะ) อาจข้ึนอยูก่บัทกัษะของผูเ้ล่น หรือองคป์ระกอบ
ของความน่าจะเป็น หรือทั้งสองกรณี 

 (2) ในกรณีท่ีเป็นการทายผลการแข่งขนัหรือพนนัขนัต่อ (bet or wager) ท่ีดาํเนินการในคาสิโน 
และเก่ียวขอ้งกบัการเล่นเกมส์ท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ ก) ขา้งตน้   

                                                 
76 5. (1) An activity is a gambling game if— 

(a) it meets the following criteria: 
(i) it is played upon payment of any consideration, with the chance that the person playing 
the game might become entitled to, or receive a pay-out; and 
(ii) the result might be determined by the skill of the player, the element of chance, or both; 

or 
(b) it is a bet or wager in terms of section 4(1), that is placed in a casino in relation to an activity that 

meets the criteria in paragraph (a). 
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 สาํหรับการเล่นเกมส์เพื่อความบนัเทิงหรือเป็นกิจกรรมสนัทนาการ (an amusement game) ไม่ถือ
เป็นการพนนัตามกฎหมายน้ีแต่อยา่งใด   

 สรุปมาตรการกฎหมายพนัน 

 บทบญัญติัตาม กฎหมายว่าดว้ยการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 2004 มีเน้ือหามากถึง 89 มาตรา จึงขอ
กล่าวถึงเฉพาะบางเร่ืองเท่านั้น โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัปัญหาหรือผลกระทบทาง
สงัคมและเศรษฐกิจหลายประการ มีดงัน้ี  

ก) มาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

 ปัญหาการเล่นการพนนัของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย เป็นประเด็นปัญหาสังคมท่ีถูกพูดถึง
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาว่าเยาวชนยคุใหม่ในแอฟริกาใตน้ั้น เกิดและเติบโตในสภาพ
สังคมซ่ึงการพนนัไดถู้กรับรองให้เป็นกิจการท่ีสามารถทาํไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งย ั้งมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้ง ผลการศึกษาเม่ือปี 2004 ของ NGB พบว่าการพนนัในแอฟริกาใตน้ั้น มีส่วน
หน่ึงท่ีเกิดจากนกัพนนัท่ียงัเป็นนกัเรียนอยูถึ่งร้อยละ 13.3  

 สถานะทางสังคมก็มีผลต่อปัญหาการพนนัของเด็กและเยาวชนท่ีแตกต่างกนั โดยพบว่าเด็กและ
เยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีรายได้ต ํ่ าหรือมีฐานะยากจนนั้ นเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเปราะบาง 
(vulnerable) มีแนวโน้มสูงท่ีจะเขา้ร่วมการเล่นพนันในสถานท่ีเล่นพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสถาน
พนนัท่ีไม่ไดมี้การจาํกดัการเขา้ออก เช่น การเล่นเกมทอดลูกเต๋า (dice), ล็อตเตอร่ีผิดกฎหมาย (fahfee) 
และเกมพนนัผดิกฎหมายอ่ืน ๆ   

มาตรา 12 บญัญติัหา้มมิใหเ้ดก็ เยาวชนหรือผูเ้ยาว ์(minor) คือผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีเขา้ไปสถานท่ี
สําหรับเล่นพนัน และยงัได้กาํหนดหน้าท่ีไวใ้ห้กับผูป้ระกอบกิจการและลูกจ้างท่ีจะต้องใช้ความ
ระมดัระวงัตามสมควรเพื่อตรวจสอบว่า ผูท่ี้เล่นพนนัเป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่ โดยกฎหมายบญัญติั
หา้มเดก็และเยาวชนเขา้สถานท่ีเล่นพนนั 

การตรวจสอบอายุของผูเ้ขา้เล่นพนนัว่าเป็นผูเ้ยาวห์รือไม่  พนกังานของผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ
อนุญาตจะตอ้งพิจาณาว่า ผูท่ี้จะเขา้ไปในสถานพนันนั้นเป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการ
ตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี โดยในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย เจา้หนา้ท่ีสามารถร้องขอใหบุ้คคลดงักล่าวแสดงตนได ้ 
จากขอ้มูลของหน่วยงานกาํกบัดูแลระดับเขตปกครองพบว่า ไม่ค่อยพบปัญหาการเล่นพนันของเด็ก 
เยาวชนในสถานท่ีเล่นพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  แต่ปัญหามกัจะเกิดข้ึนคือกรณีของการซ้ือลอ็
ตเตอร่ีของเดก็และเยาวชนจากร้านตวัแทนจาํหน่ายรายยอ่ยท่ีทาํไดง่้าย  

มูลเหตุของปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนน้ี มกัเกิดจากการท่ีสถานพนันท่ีมิชอบด้วย
กฎหมายทั้งหลายนั้น เป็นสถานท่ีซ่ึงเด็กและเยาวชนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยเฉพาะคาสิโนท่ีไม่ไดรั้บ
ใบอนุญาต ท่ีเปิดใหเ้ขา้เล่นไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยมีผูใ้หญ่ท่ีเป็นคนว่างงานและนกัเรียนมธัยมเป็นกลุ่ม
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ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในวนัทาํงาน ส่วนผูใ้หญ่ซ่ึงมีงานทาํแลว้ก็จะเขา้มาเล่นพนันในเวลากลางคืน สถาน
พนันเหล่าน้ีให้บริการอย่างเปิดเผยภายใตค้าํกล่าวอา้งของเจา้ของกิจการว่าได้รับความคุม้ครองจาก
ทางการ ซ่ึงไม่สามารถจะสืบหาไปถึงตน้ตอดงักล่าวได ้77 

 แมจ้ะยงัไม่อาจกล่าวไดว้่า ปัญหาการพนนัของเด็กและเยาวชนในแอฟริกาใตอ้ยูใ่นขั้นวิกฤติ แต่
ก็ถือไดว้่าปัญหาดงักล่าวมีอยูแ่ละมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบ
ททบทวนกิจการการพนันยงัพบขอ้มูลท่ีว่า เด็กและเยาวชนบางกลุ่มท่ีเล่นพนันยอมรับว่าตนเล่นพนัน
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินท่ีจะนาํไปซ้ือของจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั หรือเพื่อจ่ายค่าเทอมดว้ย78  ทั้งน้ี แผนงาน 
National Responsible Gambling Programme (NRGP) ไดจ้ดัเตรียมโครงการใหก้ารศึกษาแก่นกัเรียนใน
โรงเรียน ในเร่ืองเก่ียวกบัทกัษะทั้งหลายท่ีจาํเป็นในการใชชี้วิต ซ่ึงรวมถึงความหมายของความเส่ียง โชค 
และโอกาส รวมทั้งการบริหารทางการเงิน อนัน่าจะเป็นประโยชน์แก่การแกปั้ญหาการพนนัของเด็กและ
เยาวชนพอสมควร 

 ข) มาตรการควบคุมการโฆษณา 

 การโฆษณาเก่ียวกบัการพนนัในประเทศแอฟริกาใตปั้จจุบนันั้น  มีบญัญติัไวใ้นกฎหมายว่าดว้ย
การพนันแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั โดยกฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัคือ การควบคุมการให้มีการ
โฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการพนันไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่มีการโฆษณาหรือให้ขอ้มูลในลกัษณะ
หลอกลวงหรือเป็นเทจ็ (false or misleading manner) รวมถึงหา้มโฆษณาการพนนัผดิกฎหมายพนนัฉบบั
น้ีดว้ย หรือการพนนัผดิกฎหมายพนนัของเขตปกครอง มาตรา 15 (1) 

 ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ การควบคุมการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายการพนันประเภทต่าง ๆ ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดก็หรือเยาวชน ยกเวน้การเล่นเกมส์เพื่อความบนัเทิง (an amusement game)   

 มาตรา 15 (2) กาํหนดใหส้ถานท่ีเล่นพนนัต่าง ๆ รวมถึงคาสิโนและสถานเล่นพนนัอ่ืน ๆ จะตอ้ง
ติดประกาศคาํเตือนระบุขอ้ความตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดไว ้เพื่อแจง้เตือนถึงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนหากผู ้
เล่นติดพนนั  อีกทั้งในกรณีท่ีผูเ้ล่นพนนัไดรั้บการข้ึนบญัชีว่าหา้มตนไม่ใหเ้ขา้ไปในคาสิโนนั้น ก็จะตอ้ง
ไม่มีการโฆษณาหรือแจง้ขอ้มูลสนบัสนุนใหมี้การขอถอนช่ือตนจากบญัชีผูถู้กหา้มเล่นพนนั (the register 
of excluded persons)  

 มาตรา 15 (3) ระบุเร่ืองการห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเก่ียวกบักิจกรรมการพนันต่าง ๆ 
รวมถึงเคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์การพนนั ในลกัษณะท่ีทาํใหค้นทัว่ไปเขา้ใจวา่ สามารถเล่นพนนัโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือมีส่วนลดต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นการเชิญชวนให้บุคคลทัว่ไปเขา้เล่นพนัน  ในทางปฏิบติั
พบว่า สถานประกอบการคาสิโนหลายแห่งก็ยงัพยายามหาทางหลีกเล่ียงขอ้ห้ามดงักล่าว โดยปรากฏใน
                                                 
77 Gambling Review 2010, op. cit., p.89. 
78 Ibid., 
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รายงานเก่ียวกบัผลกระทบจากการโฆษณาการพนนั เดือนธนัวาคม ปี 2009 หนา้ 4 ว่า “.. ผู้ประกอบกิจการการ
พนันยังคงหาช่องทางในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตน ทําให้ความพยายามของผู้ บัญญัติกฎหมายในการ
ตรวจสอบกิจการเหล่านี ้กลายเป็นส่ิงไร้ค่า”    

 ตวัอย่างท่ีชดัเจน คือ การโฆษณาของคาสิโนบางแห่งท่ีว่า หากผูสู้งอายุเขา้ใชบ้ริการในสถาน
บนัเทิง โดยการทานอาหารหน่ึงมือท่ีร้านอาหาร หรือเขา้ชมภาพยนตร์ จะไดรั้บชิพเพื่อเขา้เล่นพนนัใน
คาสิโนได ้ซ่ึงจากขอ้มูลแลว้จะพบว่า จ่ายเงินเพียง 100 เหรียญแรนดก์็สามารถเขา้ไปเล่นพนนัในคาสิโน
ไดแ้ลว้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้กงัวลใจท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ี เน่ืองจากไม่มีองคก์รใด ๆ 
ท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลหรือตรวจสอบเก่ียวกบัการโฆษณาของสถานพนนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัน้ี
โดยตรง 

รายละเอียดในการโฆษณาเก่ียวกบัการพนนั 

 National Gambling Regulations (2004) ขอ้ 3 กาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑก์ารโฆษณา
กฎเกณฑ์ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามและกรณีห้ามดาํเนินการ เพื่อใชบ้งัคบักบัการโฆษณาเก่ียวกบัการพนันท่ี
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ โดยกาํหนดเง่ือนไขท่ีการโฆษณา
ทั้งหลายจะตอ้งปฏิบติัตามไวอ้ยา่งชดัเจน สรุปไดด้งัน้ี 

 (1) การโฆษณาเก่ียวกบัการพนนัท่ีจะเป็นขอ้หา้ม มีดงัน้ี    

1.1 การโฆษณาโดยออ้มหรือทาํใหเ้ห็นวา่เป็นการพนนัผดิกฎหมาย 

1.2 การโฆษณานาํเสนอเกมทางตรงหรือทางออ้มในทาํนองว่า จะช่วยแกไ้ขปัญหาทาง
เงินหรือความยุง่ยากต่าง ๆ ได ้ 

1.3 การโฆษณาท่ีสนบัสนุนวา่ การเล่นพนนัจะเป็นหนทางแกมื้อจากการเล่นพนนัเสียท่ี
ผา่นมาหรือแกไ้ขสถานการณ์ทางการเงินได ้ 

1.4 การโฆษณาท่ีอา้งบุคคลต่าง ๆ ท่ีเคยเล่นพนันและรับรองหรือสนับสนุนว่าเล่นได้
เงินหรือเป็นช่องทางหารายไดท่ี้ประสบความสาํเร็จ  

1.5 การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายไุม่เกิน 
18 ปี  

1.6 การโฆษณาในสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงมีผูรั้บฟังส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุไม่
เกิน 18 ปี 

1.7 การโฆษณาในบริเวณโรงเรียน สถานบนัศึกษา ศูนยเ์ยาวชน หรือมหาวิทยาลยั 

1.8 การโฆษณาท่ีใชภ้าษาหยายคาย ไม่เหมาะสม ส่ือไปในทางเพศ  
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 (2) การโฆษณาเก่ียวกบัการพนนัในบริเวณสถานท่ีเล่นพนนัท่ีไดรั้บอนุญาต, เคร่ืองเล่นเกมหรือ
อุปกรณ์เล่นพนนัท่ีมีกิจกรรมการพนนั จะตอ้งแสดงขอ้ความท่ีเป็นคาํเตือนของอนัตรายจาการติดพนนั
หรือการเป็นโรคติดพนนั ดงัน้ี   

  2.1 การโฆษณาทางส่ิงพิมพห์รืออีเมล ์จะตอ้งปรากฏขอ้ความท่ีมีขนาดตวัอกัษรเดียวกนั
กบัขอ้ความโฆษณาเชิญชวนใหเ้ล่นพนนั โดยตอ้งมีขอ้ความอยา่งนอ้ยต่อไปน้ีคือ ช่ือ เบอร์โทรศพัท(์สาย
ด่วน) สโลแกนของ National Responsible Gambling Programme 

  2.2 การโฆษณาทางโทรทศัน์หรือวีดีโอ จะตอ้งมีขอ้ความตามขอ้ 2.1 และมีขนาด
ตวัอกัษรเดียวกนักบัขอ้ความโฆษณาเชิญชวนใหเ้ล่นพนนั และตอ้งมีคาํเตือนในการเล่นพนนัในช่วงเวลา
ไม่ตํ่ากวา่ 3 วินาที  

2.3 การโฆษณาทางวิทยุหรือขอ้ความเสียงใด ๆ ทางโทรศพัท์ท่ีส่งต่อให้ประชาชน
ทัว่ไป จะตอ้งมีขอ้ความตามขอ้ 2.1 และจดัทาํในรูปแบบท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจความหมายได ้ 

2.4 การโฆษณาผา่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (billboards) เวบ็ไซต ์จะตอ้งมีขอ้ความตาม
ขอ้ 2.1 และตอ้งมีเน้ือหาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของพื้นท่ีป้ายโฆษณาหรือหนา้เวบ็ไซตท์ั้งหมด  

  2.5 การโฆษณาผ่านระบบบริการส่งขอ้ความผ่านระบบโทรศพัท์มือถือหรืออุปกรณ์
คลา้ยคลึงกนั จะตอ้งมีขอ้ความตามขอ้ 2.1 

 อย่างไรก็ดี หลกัเกณฑ์การโฆษณาขา้งตน้จะไม่ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาต่อผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมการพนนั หรือการโฆษณาในสถานท่ีพนนัแต่ไม่เก่ียวกบักิจกรรมการพนนั รวมถึงกรณีอ่ืน 
ๆ ท่ีกฎหมายระดบัเขตปกครองบญัญติัไว ้  

ทั้งน้ี กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัการโฆษณาเก่ียวกบัการพนนัของแต่ละเขตปกครอง มีรายละเอียดท่ี
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละพื้นท่ีและตอ้งผ่านกระบวนการขออนุญาตเสียก่อน เช่น การโฆษณาท่ีจะ
นาํเสนอต่อสาธารณชน จะตอ้งเสนอใหพ้ิจารณาเน้ือหาและไดรั้บอนุมติัใหโ้ฆษณาไดเ้สียก่อน  ใ น ส่ ว น
ของกระบวนการอนุญาตโฆษณานั้น ก็มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี โดยในบางพื้นท่ีอาจมีการ
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่ใชเ้จา้หนา้ท่ีระดบับริหารเป็นผูอ้นุมติักไ็ด ้ 

อยา่งไรกต็าม ยงัพบประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการตรวจสอบและการบงัคบัใชก้ฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการ
กาํกบัดูแลการโฆษณาการพนนั ดงัน้ี 

 1. ในขณะท่ีกฎหมายมีความประสงคท่ี์จะคุม้ครองเด็กและเยาวชนและบุคคลท่ีมีความเส่ียงจะ
เกิดปัญหาจากการพนัน ตามปรากฏในเน้ือหาหลายภาคส่วน แต่การควบคุมในเร่ืองของการโษณานั้น
กลบัไม่เขม้งวดเท่าท่ีควร ตามกฎหมายนั้นมีแต่เพียงการวางเง่ือนไขว่าห้ามมิให้นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
การพนันในลกัษระท่ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือห้ามโฆษณาการพนนัท่ีผิดกฎหมายเท่านั้น ซ่ึงท่ี
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ถูกตอ้งนั้น รัฐควรท่ีจะดาํเนินการควบคุมการโฆษณาเก่ียวกบัการพนนัโดยผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหเ้คร่งครัดมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่

 2. ยงัไม่ปรากฏหลกัเกณฑอ์นัจะใชเ้ป็นแบบแผนและมาตรฐานกลางเพ่ือใชส้าํหรับควบคุมการ
โฆษณาเก่ียวกบัการพนนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นอกจากหลกัทัว่ไปท่ีปรากฏในประมวลแนวปฏิบติัว่า
ดว้ยการโฆษณา อนัเป็นกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาทุกประเภทเป็นการทัว่ไป 

 3. กฎหมายและมาตรการของรัฐเก่ียวกบัการอนุญาตให้มีการโฆษณาเก่ียวกบัการพนนันั้นยงัมี
รายละเอียดท่ีไม่เพียงพอ รวมถึงการขาดมาตรการตรวจสอบและบงัคบัใชใ้หมี้ประสิทธิภาพดว้ย 

 นอกจากน้ี ข้อเท็จจริงท่ีว่า ในระบบกฎหมายของแอฟริกาใต้นั้ น ยงัไม่มีการกําหนดให้มี
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการกาํหนดกฎเกณฑ ์หรือตรวจสอบเก่ียวกบัมาตรฐานการโฆษณาดา้น
การพนันอย่างเป็นทางการ ส่ิงท่ีพอจะทาํไดต้ามกฎหมายในปัจจุบนัคือ ตั้งหน่วยงานพิเศษท่ีทาํหน้าท่ี
ตรวจสอบดูแลเก่ียวกบักิจการการพนนัในภาพรวม 

 

ค) ข้อจํากดัในการให้สินเช่ือเพิม่เติมแก่ผู้เล่นพนัน 

 มาตรการทางการเงินเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือจดัการเก่ียวกบัพฤติกรรมการพนนัของนกั
พนันทั้งหลาย โดยท่ีนักพนันแต่ละกลุ่มย่อมมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไป กล่าวคือหากเป็นผูเ้ล่นพนัน
ทัว่ไปท่ีเล่นเพื่อความบนัเทิงหรือสนัทนาการ (recreational gambler) มกัจะจาํกดัจาํนวนเงินท่ีเล่นพนนัใน
แต่ละคร้ัง  ในทางกลบักนั นกัพนนัท่ีมีอาการติดพนนันั้น มกัมีความตอ้งการจะมุ่งมัน่ท่ีจะเล่นเพื่อชนะ
พนันอย่างมาก เม่ือเสียพนันก็จะเล่นพนันเพิ่มข้ึนอีก เป็นเหตุให้ผูเ้ล่นพนันบางคนใช้เงินทรัพยสิ์น
ทั้งหมดของตนไปกบัการเล่นพนนั รวมไปการหาเงินมาเล่นเพิ่มอีกดว้ย  

 รูปแบบการพนนัในคาสิโนปัจจุบนั ผูพ้นนัไม่ไดเ้ล่นโดยใชเ้งินสด แต่พนนัโดยใชชิ้พท่ีแลกเป็น
เงินได ้ทาํให้ผูป้ระกอบกิจการสามารถตรวจสอบจาํนวนเงินท่ีนกัพนนัแต่ละคนใชจ่้ายไปเพื่อการพนนั
ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ได ้นอกจากน้ี ยงัมีการนาํมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีนานาประเทศให้การยอมรับ เพื่อช่วยใน
การจาํกดัค่าใชจ่้ายของบรรดานกัพนนั ไดแ้ก่ 

1) การห้ามไม่ให้ปล่อยเงินกูใ้ห้กบัผูท่ี้กูไ้ปเพ่ือเล่นพนัน ในบางประเทศมีการจาํกดัวงเงินท่ีผู ้
เล่นพนนัจะใชจ่้ายไดภ้ายใน 1 วนั 

2) การจาํกดัพื้นท่ีสาํหรับติดตั้งเคร่ือง ATM ภายในสถานเล่นพนนั 

มาตรา 13 กาํหนดใหห้า้มมิใหข้ยายสินเช่ือหรือเครดิตเพิ่มเติมแก่ผูเ้ล่นพนนัท่ีเปิดใหบุ้คคลทัว่ไป
สามารถเขา้เล่นได ้ไม่วา่จะเป็นกรณีผูรั้บอนุญาตหรือบุคคลภายนอกเป็นผูใ้หสิ้นเช่ือเองกต็าม เวน้แต่จะมี
การบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอ่ืนตามกฎหมายน้ี  ในทางปฏิบติัพบว่า การให้กูเ้งินในสถานพนันหรือบริเวณ
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สถานท่ีเล่นพนนั ไม่ไดรั้บความนิยมหรือแพร่หลายแต่อยา่งใด  สาํหรับการพนนัผดิกฎหมายนั้น การให้
สินเช่ือหรือกูเ้งินเงินเป็นส่ิงท่ีไดรั้บนิยมเป็นอยา่งมาก  

อยา่งไรกต็าม  ในกฎหมายลาํดบัรองท่ีออกตามมาตรา 87 แห่งกฎหมายว่าดว้ยการพนนัแห่งชาติ
คือ National Gambling Regulations (2004) ขอ้ 4 กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีใบอนุญาตตามกฎหมาย
ประเภท bookmaker licence หรือ totalisator operator licence สามารถอนุมติัหรือขยายสินเช่ือใหแ้ก่ผูเ้ล่น
พนันในคาสิโนได ้หากมีขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัประวติัการขอสินเช่ือของผูเ้ล่นพนันรายนั้น และการ
ประเมินความสามารถทางการเงินในการชาํระสินเช่ือ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ล่นพนนัท่ีขอสินเช่ือ  

 

ง) การห้ามบุคคลเล่นพนัน  

 กฎหมายว่าดว้ยการพนันแห่งชาติ มาตรา 14 กาํหนดมาตรการจาํกดัการพนันดว้ยตนเองและ
บุคคลท่ีใกลชิ้ด หรือท่ีเรียกวา่ การหา้มบุคคลเล่นพนนั (excluded person) แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

กรณีท่ี 1  บุคคลท่ีเล่นพนันประสงคจ์ะจดทะเบียนให้ตนเองเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถเขา้ไปใน
สถานพนนัหรือเล่นการพนันได ้แต่ผูท่ี้ยื่นขอจดทะเบียนตนเองนั้น สามารถแจง้ยกเลิกการข้ึนทะเบียน
เม่ือใดกไ็ดเ้ช่นกนั  

กรณีท่ี 2 บุคคลใด ๆ สามารถยื่นขอต่อศาลให้มีคาํสั่งให้ข้ึนทะเบียนบุคคลอ่ืนห้ามเล่นพนนัได ้
ในกรณีต่อไปน้ี  

ก) กรณีสมาชิกในครอบครัวของผูย้ืน่ขอร้อง 

ข) บุคคลใด ๆ ท่ีผูย้ืน่ขอร้องจะตอ้งพึ่งพาอาศยัทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 

ค) บุคคลใด ๆ ท่ีผูย้ืน่ขอร้องจะตอ้งรับผดิชอบในทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน  

ง) บุคคลใด ๆ ท่ีศาลมีคาํสัง่ใหบุ้คคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริต  

จ) บุคคลใด ท่ีผูย้ืน่ขอร้องมีหนา้ท่ีใหก้ารดูแล และบุคคลนั้นมีอาการในลกัษณะของคนติดพนนั
หรือเป็นโรคติดพนนั  

หากศาลพิจารณาเหตุผลและความเหมาะสมตามท่ีกฎหมายบญัญติั และเพื่อป้องกนับุคคลท่ีถูก
ร้องเล่นพนนัหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพนนั ศาลอาจมีคาํสัง่ใหจ้ดทะเบียนบุคคลนั้นเป็นบุคคล
ท่ีห้ามเล่นพนนัได ้  อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีถูกศาลสั่งให้จดทะเบียนดงักล่าว มีสิทธิยื่นคาํร้องต่อศาลให้
ทบทวนคาํสั่งศาลเดิมและเสนอหลกัฐานใหม่ต่อศาลจนเป็นท่ีพึงพอใจว่า ไม่มีความเหตุผลหรือความ
จาํเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งมีคาํสัง่ดงักล่าวอีก 
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ในทางปฏิบติัพบว่าเขตปกครองบางพื้นท่ีออกกฎระเบียบสนบัสนุนในเร่ืองน้ี เช่น  เขตปกครอง 
Eastern Cape ใหก้ารสนบัสนุนโดยการออกกฎหมายยกเวน้ค่าใชจ่้ายเพื่อการยืน่คาํร้องดงักล่าวสาํหรับ
บุคคลบางประเภท เช่น ภรรยาของผูเ้ล่นพนัน เป็นตน้ รวมทั้งการอุดช่องว่างในกรณีท่ีจะใชม้าตรการ
ดงักล่าวไปในทางท่ีไม่สุจริตดว้ย 

 การข้ึนทะเบียนบุคคลตอ้งห้ามมีจาํนวนไม่มากนกั จากการตรวจสอบพบว่า ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็น
บุคคลตอ้งหา้มเล่นพนนันั้น ส่วนใหญ่เป็นนกัพนนัในอยูใ่นคาสิโนเท่านั้น แต่ไม่พบในสถานเล่นพนนัท่ี
ไดรั้บอนุญาตประเภทอ่ืน ๆ  ทาํใหน้กัพนนัสามารถไปเล่นพนนัชนิดอ่ืน ๆ ได ้ นอกจากน้ี มาตรการการ
ข้ึนทะเบียนบุคคลตอ้งหา้มน้ี ยงัไม่ปรากฏในกรณีของการเล่นลอ็ตเตอร่ี 

  

 จ) การบังคบัหนีพ้นันและการอายดัทรัพย์สินของผู้ชนะพนันผดิกฎหมาย  

 ประเทศแอฟริกาใตเ้ป็นประเทศไม่ก่ีประเทศในโลกท่ีบญัญติัรับรองให้หน้ีท่ีเกิดจากการเล่น
พนนัชอบดว้ยกฎหมาย และไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย  ถือวา่เป็นหน้ีท่ีสามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย  
หากไม่เขา้กรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบญัญติัว่าหน้ีพนนัไม่สามารถบงัคบัได ้เช่น หลกักฎหมายคอมมอนลอว ์
(Common Law) และกฎหมายอ่ืน    

มาตรา 16  ของกฎหมายกฎหมายพนนั ฯ ไดบ้ญัญติัห้ามหน้ีพนนัท่ีผูเ้ล่นพนนัเป็นเด็กหรือ
เยาวชน (ผูเ้ยาว)์ ไม่อาจบงัคบัหน้ีตามกฎหมายไดใ้นทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นหน้ีพนนัถูกกฎหมายหรือพนนั
ผดิกฎหมายกต็าม  ซ่ึงถือเป็นมาตรการป้องกนัเดก็ เยาวชนจากการเล่นพนนัอยา่งหน่ึง   

กรณีหน้ีพนนัของบุคคลท่ีถูกข้ึนทะเบียนห้ามเล่นพนนั (excluded person) ตามมาตรา 14 นั้น  
กฎหมายถือว่าไม่สามารถบงัคบัหน้ีไดต้ามกฎหมายเช่นกนั เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีมีการแอบอา้งช่ือของ
บุคคลนั้นเขา้ไปเล่นโดยบุคคลอ่ืน ในกรณีน้ีบุคคลท่ีแอบอา้งช่ือเป็นบุคคลท่ีถูกข้ึนทะเบียน ยงัตอ้ง
รับผดิชอบในหน้ีพนนันั้นอยู ่ 

ทั้งน้ี กฎหมายบญัญติัว่า บุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นจะตอ้งรู้ว่า บุคคลท่ีเล่นชนะพนนั
นั้น เป็นผูเ้ยาว ์(เดก็หรือเยาวชน) หรือบุคคลท่ีถูกข้ึนทะเบียนหา้มเล่นพนนั หรือการเล่นพนนัผดิกฎหมาย  
กล่าวคือกฎหมายมาตราน้ีถือขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ โดยไม่คาํนึงว่าผูเ้ก่ียวขอ้งจะรู้หรือไม่รู้ขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัผูเ้ล่นพนนั  กรณีท่ีบุคคลหรือผูป้ระกอบการท่ีจ่ายเงินรางวลัให้แก่ผูเ้ยาวห์รือผูท่ี้ถูกข้ึนทะเบียน
ห้ามเล่นพนันชนะพนันแล้ว จะต้องนําเงินรางวลัท่ีชนะพนันมาวางไวก้ับคณะกรรมการการพนัน
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไปว่าสมควรจ่ายเงินรางวลันั้นหรือไม่ แต่จะตอ้งไม่ใช่กรณีผูเ้ล่นท่ีเป็นผูเ้ยาว์
หรือผูถู้กข้ึนทะเบียน ฯ  
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ฉ) การควบคุมอาคารและสถานทีเ่ล่นพนัน 

 มาตรา 17 กาํหนดให้ตอ้งมีคาํเตือนเก่ียวกับอันตรายหรือผลกระทบจากการติดพนันไวใ้น
สถานท่ีเล่นการพนนั และผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการ
ใชแ้ละออกแบบพื้นท่ีดงักล่าวดว้ย 

ขอ้มูลของหน่วยงานกาํกบัดูแลของเขตปกครองต่าง ๆ พบว่า กฎเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุม
อาคารและสถานท่ีในธุรกิจการพนนันั้น มีอยูเ่พียงประเด็นท่ีว่า หน่วยงานควบคุมของแต่ละเขตปกครอง
จะทาํการพิจารณาอนุญาตพ้ืนท่ีติดตั้งเคร่ืองจ่ายเงินภายในคาสิโน โดยจะพิจารณาแบบแปลนของอาคาร
ประกอบกนั แต่ไม่พบว่ามีกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีจะนาํไปบงัคบัใชเ้พื่อควบคุมมาตรฐานอ่ืน ๆ ในเชิงอาคาร
และสถานท่ีของสถานเล่นพนนัเหล่าน้ีแต่ประการใด 

 การพนันออนไลน์ 

 กฎหมาย National Gambling Act of 2004 มาตรา 82 และ 83  ประกอบมาตรา 11บญัญติัใหก้าร
พนันออนไลน์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดตามกฎหมายฉบบัน้ี79  กล่าวคือ แมว้่า
กฎหมายว่าดว้ยการพนนัแห่งชาติของแอฟริกาใตจ้ะกาํหนดให้มีการพนนัออนไลน์ถูกกฎหมายได ้ แต่
รัฐบาลกไ็ม่มีนโยบายท่ีจะออกใบอนุญาตดงักล่าวใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจพนนัรายใดเลย  ดงัจะเห็นไดจ้าก
การออกประกาศของ National Gambling Board เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน ค.ศ.2007 ท่ีห้ามเขตปกครอง
อนุญาตใหมี้การพนนัออนไลน์ เน่ืองจากขดักบักฎหมายของรัฐบาลกลาง  เช่น การเปิดใหมี้การเล่นบิงโก
ออนไลน์ (online bingo) ตามกฎหมาย Lotteries Act หรือธุรกิจพนนับอลออนไลน์  ผูฝ่้าฝืนประกอบ
กิจการพนนัออนไลน์อาจตอ้งรับโทษอาญาคือ ปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญ หรือจาํคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ
ทั้งจาํทั้งปรับ   

 ฉะนั้น ผูเ้ล่นพนนัออนไลน์ในแอฟริกาใตก้ถื็อวา่มีความผดิตามกฎหมาย National Gambling Act 
of 2004 มาตรา 1180 ท่ีบญัญติัหา้มบุคคลเล่นหรือเก่ียวขอ้งกบัเกมออนไลน์  โดย ศาลแอฟริกาใตใ้นเขต
ปกครอง Gauteng เคยตดัสินในคดีท่ีน่าสนใจคือ คดีระหว่างฝ่ายจาํเลยคือ Casino Enterprises (Pty) Ltd 
(Swaziland) กบั ฝ่ายโจทกคื์อ Gauteng Gambling Board ท่ียืน่ฟ้องศาลในขอ้หาโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
เร่ืองการพนันออนไลน์ท่ีถือเป็นการพนันผิดกฎหมาย ผูโ้ฆษณามีความผิดตามกฎหมายพนันซ่ึงมีโทษ
ทางอาญา  ศาลตดัสินให้ Casino Enterprises มีความผิดตามกฎหมายพนันของเขต ปกครอง Gauteng 

                                                 
79 Sizwe Lindelo Snail, “Online gambling in South Africa” (15 Juta's Bus. L.114, 2007), p.118. 
80 11. A person must not engage in or make available an interactive game except as authorised in terms of this 
Act or any other national law. 
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ตามมาตรา 77 (1)  แมว้่าตามกฎหมายพนันของประเทศสวาซิแลนด์จะถือว่าการพนันออนไลน์ถูก
กฎหมายกต็าม เพราะมีความเช่ือมโยงกบัลูกคา้ในแอฟริกาใต8้1    
 

2.5.3 มาตรการอืน่ ๆ ในการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบจากการพนัน 

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการควบคุม กาํกบัดูแลการพนันท่ีไดศึ้กษาคือ กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของแอฟริกาใตช่ื้อว่า “Financial Intelligence Centre Act of 2001” (มีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ค.ศ.2002) เป็นกฎหมายจดัตั้ง “หน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน” (Financial Intelligence Centre - FIC82) มีพนัธกิจหลกัในการกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และ
พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีของรัฐในการต่อตา้นแหล่งเงินทุนขององคก์รอาชญากรรม การฟอกเงิน 
และการก่อการร้าย และสร้างความมัน่คงของระบบการเงินของประเทศ โดยเฉพาะการตรวจสอบการทาํ
ธุรกรรมการเงินท่ีตอ้งสงสัยว่าเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดกฎหมายและการฟอกเงิน  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูก
ส่งไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนสอบสวน (ตาํรวจ) และหน่วยงานจดัเก็บภาษี (the 
South African Revenue Service)  อีกทั้งยงัมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลของ FIC กบัหน่วยงานต่อตา้นการฟอก
เงินในประเทศอ่ืน  กรุณาดูแผนภูมิประกอบ   

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Financial Intelligence Centre กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 

 

                                                 
81 Marita Carnelley, “Gambling Law” (23 S.Afr.J.Crim.Just.441, 2010), pp.440-441.  
82 Financial Intelligence Centre at https://www.fic.gov.za/SiteContent/ContentPage.aspx?id=1 
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FIC จึงมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบตรวจสอบการดาํเนินการตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงินและ
การสนบัสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย รวมไปถึงการให้คาํแนะนาํใด ๆ ท่ีจาํเป็นแก่คณะกรรมการ
การพนนัแห่งชาติ หรือหน่วยงานควบคุมกิจการการพนนั เก่ียวกบัการปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย   ขอ้มูลท่ีน่าสนใจคือ คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ 
(National Gambling Board) เคยใหข้อ้มูลว่า ธุรกิจคาสิโนในแอฟริกาใตอ้าจมีความเช่ือมโยงกบัการฟอก
เงิน83   

วตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ในการบญัญติักฎหมายฉบบัน้ีคือ การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัองค์กรอาชญากรรม (Prevention of Organised Crime Act ,1998) 
และกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือ Promotion of Access to Information 
Act (2000)  

 สาระสาํคญัของกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (FIC Act) กาํหนดหลกัเกณฑเ์ร่ือง
การเปิดเผยขอ้มูลหรือตวัตนของลูกคา้สถาบนัการเงิน (know your client - KYC) การจดัทาํบนัทึก
รายการ และหนา้ท่ีจดัทาํรายงานของสถาบนัการเงิน 

 การปรับใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัผูป้ระกอบธุรกิจพนนัในแอฟริกาใต ้ 
ปรากฏอยู่ในเร่ืองอาํนาจในการพิจารณาอนุมติัใบอนุญาตประกอบกิจการพนันระดับชาติ (national 
licence) ซ่ึงกฎหมายว่าดว้ยการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 2004 มาตรา 37 (2) บญัญติัให้การพิจารณาผูย้ื่นขอ
ใบอนุญาตลกัษณะน้ี จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงินหรือ FIC Act    

 กฎหมายฟอกเงิน มาตรา 4 (c84) บญัญติัให้อาํนาจแก่หน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (FIC) ในการตรวจสอบและให้คาํแนะนาํแก่สถาบนัท่ีมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย (accountable 
institutions85) รวมถึงหน่วยงานควบคุมหรือกาํกบัดูแล (supervisory bodies) และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

                                                 
83 “Board admits 'casino may be laundering money” by Staff Writer September 29 2006 at  
http://www.iol.co.za/news/south-africa/board-admits-casino-may-be-laundering-money-
1.295575#.UUsaIxwqzTo 
84 Section 4 Functions 

To achieve its objectives the Centre must-  
. . . 
(c) monitor and give guidance to accountable institutions, supervisory bodies and other persons 

regarding the performance by them of their duties and their compliance with the provisions of this Act; 
85 'accountable institution' means a person referred to in Schedule 1 
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อาํนาจหนา้ท่ีของ FIC ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของสถาบนัหรือหน่วยงานนั้น และปฏิบติัตามบทบญัญติัต่าง ๆ 
ตามกฎหมายฟอกเงิน กล่าวคือผลของมาตราดงักล่าว ทาํให้ accountable institutions  ทั้งหลาย เช่น 
สถาบนัการเงินต่าง ๆ บริษทัหลกัทรัพย ์รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาตประกอบกิจการ
พนนั (gambling licence) ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง จะตอ้งถูก

                                                                                                                                                    
Schedule 1 LIST OF ACCOUNTABLE INSTITUTIONS 
[Date of commencement of Schedule 1: 1 March 2002.] 
1. An attorney as defined in the Attorneys Act, 1979 (Act 53 of 1979). 
2. A board of executors or a trust company or any other person that invests, keeps in safe custody, controls or 
administers trust property within the meaning of the Trust Property Control Act, 1988 (Act 57 of 1988). 
3. An estate agent as defined in the Estate Agents Act, 1976 (Act 112 of 1976). 
4. A financial instrument trader as defined in the Financial Markets Control Act, 1989 (Act 55 of 1989). 
5. A management company registered in terms of the Unit Trusts Control Act, 1981 (Act 54 of 1981). 
6. A person who carries on the 'business of a bank' as defined in the Banks Act, 1990 (Act 94 of 1990). 
7. A mutual bank as defined in the Mutual Banks Act, 1993 (Act 124 of 1993). 
8. A person who carries on a 'long-term insurance business' as defined in the Long-Term Insurance Act, 1998 
(Act 52 of 1998), including an insurance broker and an agent of an insurer. 
9. A person who carries on a business in respect of which a gambling licence is required to be issued by a 
provincial licensing authority. 
10. A person who carries on the business of dealing in foreign exchange.  
11. A person who carries on the business of lending money against the security of securities. 
12. A person who carries on the business of rendering investment advice or 
investment broking services, including a public accountant as defined in the Public 
Accountants and Auditors Act, 1991 (Act 80 of 1991), who carries on such a business. 
13. A person who issues, sells or redeems travellers' cheques, money orders or  similar instruments. 
14. The Postbank referred to in section 51 of the Postal Services Act, 1998 (Act 124 of 1998). 
15. A member of a stock exchange licensed under the Stock Exchanges Control Act, 1985 (Act 1 of 1985). 
16. The Ithala Development Finance Corporation Limited. 
17. A person who has been approved or who falls within a category of persons approved by the Registrar of 
Stock Exchanges in terms of section 4 (1) (a) of the Stock Exchanges Control Act, 1985 (Act 1 of 1985). 
18. A person who has been approved or who falls within a category of persons approved by the Registrar of 
Financial Markets in terms of section 5 (1) (a) of the Financial Markets Control Act, 1989 (Act 55 of 1989). 
19. A person who carries on the business of a money remitter. 
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ตรวจสอบจาก FIC ในเร่ืองการทาํธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของ accountable institutions กบัลูกคา้ของ
สถาบนันั้น ๆ  รวมถึงการปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายฟอกเงินบญัญติัไว ้  

ตวัอยา่งเช่น การตรวจสอบสถานะหรือขอ้มูลของลูกคา้ท่ีทาํธุรกรรมกบั accountable institutions  
ก่อนท่ีจะมีการทาํธุรกรรมระหว่างกนั ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายฟอกเงิน มาตรา 21 Identification of 
clients and other persons หรือท่ีเรียกกนัวา่ ‘know your customer’ (KYC)  รวมถึงอาํนาจตามกฎหมายใน
การทาํธุรกรรมของลูกคา้รายนั้น  หรือหนา้ท่ีของ accountable institutions  ในการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้
ตามมาตรา 22 Record to be kept of business relationships and transactions  หรือหนา้ท่ีจดัทาํรายงาน
หรือแจง้ขอ้มูลธุรกรรมตอ้งสงสัยแก่ FIC ตามหมวด 3 (มาตรา 27 ถึง มาตรา 41) ของ accountable 
institutions    

 นอกจากน้ี กฎหมายฟอกเงิน มาตรา 4 (b) ยงับญัญติัให ้“คณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ” ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 2004 มีสถานะเป็นหน่วยงานควบคุมหรือกาํกบัดูแล (supervisory 
bodies86)  โดยหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงของ FIC คือ การใหค้าํแนะนาํ แจง้ขอ้มูล และประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีมีอาํนาจสืบสวนสอบสวน (investigating authorities), หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร (the South 
African Revenue Service), หน่วยงานสืบราชการลบั รวมถึง supervisory bodies เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงิน  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติซ่ึงมีสถานะเป็น supervisory bodies ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัการทาํธุรกรรมน่าสงสยัของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจพนนัแลว้ โดยอาจเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
ท่ีไดม้าจากธุรกิจหรือกิจกรรมอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีการใชห้รืออาจถูกใชใ้นฟอกเงินในอนาคต  
กฎหมายฟอกเงินมาตรา 3687 บญัญติัให้คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ หรือ supervisory bodies มี

                                                 
86 'supervisory body' means a functionary or institution referred to in Schedule 2; 
Schedule 2 LIST OF SUPERVISORY BODIES 
  . . .  

6. The National Gambling Board established in terms of the National Gambling Act, 1996 (Act 33 of 
1996). 
87 Section 36  Information held by supervisory bodies and South African Revenue Service 

(1) If a supervisory body or the South African Revenue Service knows or 
suspects that an accountable institution, as a result of a transaction concluded by or 
with the accountable institution, wittingly or unwittingly has received or is about to 
receive the proceeds of unlawful activities or has been used or may be used in future 
for money laundering purposes or for the purpose of any transaction contemplated in 
section 29 (1) (b), it must advise the Centre of that fact and furnish the Centre with all 
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หน้าท่ีรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อ FIC และให้บนัทึกขอ้มูลการทาํธุรกรรมตอ้งสงสัยทั้งหมดไวด้ว้ย   
ในทางกลบักนัหาก FIC ทราบว่า คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ หรือ supervisory bodies มีขอ้มูล
เก่ียวกบัการกระทาํผดิตามกฎหมายฟอกเงิน หรือธุรกรรมตอ้งสงสัย ธุรกรรมผดิกฎหมาย  FIC มีอาํนาจ
พิจารณาเรียกขอ้มูลดงักล่าวจากคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติได ้  
 กฎหมายฟอกเงิน มาตรา 3888 มีบทบญัญติัคุม้ครองบุคคล หน่วยงาน องคก์รท่ีแจง้ขอ้มูลเบาะแส
เร่ืองการฟอกเงินหรือการกระทาํผิดตามกฎหมายฟอกเงินซ่ึงกระทาํโดยสุจริต ซ่ึงครอบคลุมถึง 
accountable institutions  และคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติ หรือ supervisory bodies ดว้ย  

                                                                                                                                                    
information and any records regarding that knowledge or suspicion which the Centre may reasonably require 
for the achievement of its objectives. 

(2) If the Centre believes that a supervisory body or the South African Revenue Service may have 
information indicating that an accountable institution, as a result of a transaction concluded by or with the 
accountable institution, wittingly or unwittingly has received or is about to receive the proceeds of unlawful 
activities or has been used or may be used in future for money laundering purposes or for the 
purpose of any transaction contemplated in section 29 (1) (b), the Centre may request that supervisory body or 
the South African Revenue Service to confirm or rebut that belief and the supervisory body or South African 
Revenue Service, as the case may be, must do so and, if that belief is confirmed, must furnish the Centre with 
all information and any records regarding that knowledge or suspicion which the Centre may reasonably 
require for the achievement of its objectives. 

(3) The Commissioner for the South African Revenue Service and the chief executive officer of a 
supervisory body may make such reasonable procedural arrangements and impose such reasonable safeguards 
regarding the furnishing of information referred to in subsections (1) and (2) as the Commissioner or such 
officer considers appropriate to maintain the confidentiality, if any, of that information. [Date of 
commencement of s. 36: 3 February 2003.] 
88 Section 38  Protection of persons making reports 

(1) No action, whether criminal or civil, lies against an accountable institution, reporting institution, 
supervisory body, the South African Revenue Service or any other person complying in good faith with a 
provision of this Part, including any director, employee or other person acting on behalf of such accountable 
institution, reporting institution, supervisory body, the South African Revenue Service or such other person. 

(2) A person who has made, initiated or contributed to a report in terms of section 28, 29 or 31 or 
who has furnished additional information concerning such a report or the grounds for such a report in terms of 
a provision of this Part is competent, but not compellable, to give evidence in criminal proceedings arising 
from the report. 



 91

ตวัอยา่งคดีเม่ือปี ค.ศ.2002 ช่ือว่า In re National Director of Public Prosecutions (NPD) 2003-
02-26 case no.4561/2002  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอยัการเป็นโจทกฟ้์องจาํเลยท่ีประกอบกิจการคาสิโน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายต่อศาลสูง (High Court) เพื่อให้มีคาํสั่งริบทรัพยสิ์นของจาํเลยตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัองคก์รอาชญากรรม (Prevention of Organised Crime Act ,1998) มาตรา 50 
(1) และมาตรา 38 ประกอบกบักฎหมายพนนัของเขตปกครอง KwaZulu-Natal ท่ีช่ือว่า Gambling Act 
1997 มาตรา 44  ศาลสูงแอฟริกาใตต้ดัสินใหจ้าํเลยชาํระค่าปรับเป็นเงิน 250,000 เหรียญแรนด ์และสั่งให้
ริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการประกอบธุรกิจพนนัผดิกฎหมายทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าราว 10 ลา้นเหรียญ89  

 

ขอ้น่าพิจารณาต่อมาเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการพนันในแอฟริกาใต  ้คือ 
บรรดาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการการพนัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแล ภาคประชา
สังคม องคก์รภาคเอกชน และตวัผูป้ระกอบกิจการเอง ไดมี้ความสนใจและมีบทบาทในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง ซ่ึงคณะกรรมการชุดทบทวนกิจการการพนนัไดท้าํการประเมินบทบาท
ของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไว ้ดงัน้ี90 

ก) บทบาทของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 หน่วยงานกาํกับดูแลกิจการกระพนันประจาํเขตปกครอง หรือ PGRAs นั้น ได้มีการจัด
งบประมาณไวใ้นจาํนวนหน่ึงเพื่อโครงการให้การศึกษาเก่ียวกบัการพนนั ซ่ึงมีตวัเลขงบประมาณอยูร่ะ
ว่าง 500,000 แรนด์ ถึง 12 ลา้นแรนด์แตกต่างกนัไปในแต่ละเขตปกครอง จากตวัเลขดงักล่าว พบว่ามี
เพียงหน่วยงานควบคุมการพนนัของเขต Guateng เท่านั้นท่ีใชจ่้ายเงินเพื่อการศึกษาอย่างมีนยัยะสาํคญั 
นอกจากน้ี ในเขต Western Cape ก็ไดมี้การสนบัสนุนโครงการการศึกษาในสถานศึกษาเช่นกนั เขต
ปกครองอ่ืน เช่น Mpumalanga ก็ไดมี้โครงการท่ีมุ่งเป้าไปท่ีนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้งยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเพ่ือระมดัระวงัอนัตรายจากการพนันดว้ยทั้งน้ี หน่วยงานในทุกเขต
ปกครองไดมี้การจดัทาํส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือใหค้วามรู้แก่ประชาชน 

                                                                                                                                                    
(3) No evidence concerning the identity of a person who has made, initiated or contributed to a report 

in terms of section 28, 29 or 31 or who has furnished additional information concerning such a report or the 
grounds for such a report in terms of a provision of this Part, or the contents or nature of such additional 
information or grounds, is admissible as evidence in criminal proceedings unless that person testifies at those 
proceedings. 
[Date of commencement of s. 38: 3 February 2003.] 
89 Marita Carnelley, “Gambling Law” (23 S.Afr.J.Crim.Just.441, 2010), p.82. 
90 Gambling Review 2010, op. cit., p.100-104. 
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 บรรดาหน่วยงานควบคุมการพนันในทุกเขตปกครอง ไดแ้ยกประเภทโครงการในดา้นการให้
การศึกษากบัการบาํบดัรักษาออกจากกนัอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี ภาพรวมแลว้กล่าวไดว้่า หน่วยงานในระดบั
เขตปกครองไม่ไดมี้ส่วนร่วมใด ๆ กบักิจกรรมในทางบาํบดัรักษา ซ่ึงเป็นงานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ
องคก์รอิสระท่ีทาํงานในระดบัชาติอย่าง NGRP เสียมากกว่า บทบาทของ PGRAs นั้นอยู่ท่ีการให้
การศึกษาและเฝ้าระวงัภยัท่ีจะเกิดจากการพนนัเป็นสาํคญั เน่ืองจากการบาํบดัรักษานั้น ควรจะไดก้ระทาํ
โดยบุคคลท่ีมีความรู้เช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว การจาํกดับทบาทของหน่วยงานในระดบัเขตปกครองไว้
เพียงเท่าน้ี น่าจะทาํให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงโดยภาคธุรกิจการพนัน และ
สามารถมุ่งเป้าหมายไปในการทาํกิจกรรมท่ีรักษาผลประโยชน์กบัสงัคมไดม้ากกวา่ 

 

ข) บทบาทของภาคประชาสังคมและอุตสาหกรรมการพนัน 

องคก์รพฒันาเอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไรในรูปมูลนิธิช่ือว่า “มูลนิธิการพนันที่มีความรับผิดชอบ
แห่งแอฟริกาใต้” (South African Responsible Gambling Foundation - SARGF) จดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.
2000 มีกรรมการประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยงานกํากับดูแลกิจการพนันตามกฎหมายและตัวแทน
อุตสาหกรรมพนนัในแอฟริกาใตใ้นสัดส่วนท่ีเท่ากนั มูลนิธิน้ีไดจ้ดัทาํแผนงานดา้นการป้องกนัและลด
ผลกระทบจากการพนนัช่ือว่า “National Responsible Gambling Programme” (NRGP)91 ซ่ึงถือเป็น
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัภาคธุรกิจดา้นพนนั    

แผนงานน้ีมีเครือข่ายการทาํงานในดา้นน้ีท่ีครอบคลุมไปทัว่ประเทศ มีภารกิจดา้นการศึกษาวิจยั 
การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบหรือผลเสียของการพนัน การเล่นพนันอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีบริการใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัทห์รือสายด่วน (Problem Gambling Counseling Line) ท่ี
ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยผูใ้ห้คาํปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและสามารถส่ือสารไดม้ากถึง 9 ภาษา 
เช่น ในช่วงปี 2011 ท่ีผา่นมา มีผูใ้ชบ้ริการโทรขอคาํปรึกษามากถึง 16,192 คร้ัง โดยในจาํนวนน้ีมีผูท่ี้เขา้
ข่ายเป็นโรคติดพนนัมากจาํนวน 2,891 ราย ซ่ึงจะไดรั้บคาํแนะนาํในการเขา้รับบริการฟ้ืนฟูเยยีวยาต่อไป  
แผนงานน้ีได้จัดทําเครือข่ายแพทย์หรือผู ้เ ช่ียวชาญในการเยียวยาผู ้มีปัญหาติดพนัน (Treatment 
Professionals) มากถึง 75 คน ท่ีใหบ้ริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ และถือว่าขอ้มูลผูป่้วยเป็นความลบั ซ่ึง
มีผูข้อรับการบาํบดัรักษาราว 1,318 ราย ในจาํนวนน้ีมีไดรั้บเป็นผูป่้วยในจาํนวน 15 ราย  จึงกล่าวไดว้่า 
แผนงาน NRGP ท่ีมีประสิทธิภาพและมีช่ือเสียงท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในระดบันานาชาติ  

นอกจากนั้น ยงัมีหน่วยและศูนยอ่ื์น ๆ ท่ีใหบ้ริการดา้นการรักษาและฟ้ืนฟูในลกัษณะดงักล่าวอีก
เช่นกนั ซ่ึงบริการดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน และผูใ้ชบ้ริการมกัจะเขา้มา

                                                 
91 National Responsible Gambling Programme at http://www.ngb.org.za/organisational-areas/national-
responsible-gambling-programme.aspx (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556) 
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ใชบ้ริการโดยการแนะนาํของแพทย ์นกัจิตวิทยา หรือบุคคลท่ีรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานบาํบดัเหล่าน้ี อยา่งไร
ก็ตาม สําหรับสถานบาํบัดท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการรักษาผูติ้ดพนันซ่ึงดาํเนินการโดย
ภาคเอกชนน้ี มกัจะมีค่าใชจ่้ายสูง ทาํใหเ้ขา้ถึงไดเ้ฉพาะกลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้งในระดบัหน่ึงเท่านั้น ทั้งยงัมี
ขอ้จาํกดัในดา้นพื้นท่ีการใหบ้ริการท่ีไม่ทัว่ถึงในทุกพื้นท่ีของประเทศ ทาํใหก้ลุ่มคนยากจนท่ีติดพนนัไม่
สามารถใชบ้ริการในสถานบริการของเอกชนเหล่าน้ีได ้ในขณะเดียวกนัสถานบริการภาครัฐมกัจะไม่ไดมี้
ส่วนของการบาํบดัรักษาโรคติดพนันไว  ้เหมืนกับส่วนงานบาํบดัอาการติดยาเสพติด ทาํให้กลุ่มคน
ยากจนท่ีประสงคจ์ะรักษาอาการติดพนนันั้นมกัจะใชบ้ริการของ NGRP ท่ีมีเครือข่ายอยูท่ ัว่ประเทศ ดงัจะ
ไดก้ล่าวถึงต่อไป 

สาํหรับบทบาทของ“สมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้” (Casino Association of South Africa – 
CASA) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.2003 ประกอบดว้ยสมาชิกของสมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต ้รวม 35 
บริษทั ไดถื้อปฏิบติัตามประมวลแนวปฏิบติัช่ือว่า “Code of Conduct For Responsible Gambling” (มี
ผลใชใ้นทางปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ.2005)  เช่น เน้ือหาเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจพนนัท่ีมี
ความรับผดิชอบ (responsible gambling) เช่น การเฝ้าระวงั การป้องกนัหรือหา้มเด็ก เยาวชนเขา้เล่นพนนั
หรือเกมทุกประเภทในคาสิโนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้รวมถึงการฝีกอบรมพนกังานของคาสิโนในเร่ือง
น้ี รวมถึงการประสานงานติดต่อกบัผูป้กครองของเดก็ เยาวชนหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการจดัพิมพ์
แผน่พบัเผยแพร่ขอ้มูลบริการสายด่วนผูเ้ล่นพนนัท่ีเห็นไดใ้นสถานท่ีตั้งของคาสิโน รวมถึงเวบ็ไซตข์อง
คาสิโน,  

เร่ืองการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์นั้ น แนวปฏิบติัน้ีกาํหนดให้หลีกเล่ียงการโฆษณาหรือทาํ
การตลาดคาสิโนในสถานท่ีท่ีเป็นโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร หรือสถานบนัเทิงท่ีมกัเก่ียวขอ้งกบั
คาสิโน สาํหรับกรณีท่ีสามารถโฆษณาไดต้ามกฎหมาย จะดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับได ้การไม่โฆษณาโออ้วนหรือหลอกลวง รวมถึงการแสดงเบอร์โทรสายด่วนให้คาํปรึกษาผูเ้ล่น
พนนั  

  แนวปฏิบติัประเดน็เร่ืองการใหสิ้นเช่ือแก่ผูเ้ล่นพนนั  สมาคมคาสิโน ฯ ตระหนกัดีว่าประเด็นน้ี
เป็นเร่ืองท่ีควรระมดัระวงัเพราะค่อนขา้งอนัตรายต่อผูเ้ล่นพนนั จึงไม่สนบัสนุนใหมี้การให้สินเช่ือ และ
ไม่ยินยอมให้มีการให้สินเช่ือผิดกฎหมายในคาสิโนอยา่งเด็ดขาด  เช่น การติดป้ายคาํเตือนเร่ืองการกูย้ืม
เงินในคาสิโน, การตรวจสอบการร้องเรียนกรณีสงสัยว่าจะมีการให้สินเช่ือ และประสานงานกับ
หน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   
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 ค) บทบาทของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในกระบวนการยุติธรรม 

 จากการศึกษาเร่ืองบทบาทของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับการดาํเนินคดี
ผูก้ระทาํความผดิตามกฎหมายพนนั โดยเฉพาะกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิท่ีไดรั้บการวินิจฉยัว่า เขา้ข่ายเป็น
ผูมี้ปัญหาจากการพนนัหรือถึงขั้นเป็นโรคติดพนนั  คดีความเร่ืองหน่ึงคือ S v. Munro (Cape Town 
Magistrates’ Court, 2002-11-5 case no.24/710/2002)92  ซ่ึงจาํเลยเป็นหญิงหมา้ยอาย ุ39 ปี ช่ือนาง 
Munro มีบุตรท่ีเล้ียง 2 คน ถูกอยัการฟ้องดว้ยขอ้ลกัทรัพยน์ายจา้งจาํนวนเงิน 49,500 เหรียญ เพื่อนาํเงิน
ไปเล่นพนนัในคาสิโนแห่งหน่ึง   ศาลแอฟริกาใตพ้ิจารณาตดัสินว่า จาํเลยมีความผิดจริงให้ถูกจาํคุกเป็น
เวลา 2 ปี  แต่นักพฒันาสังคมไดใ้ห้การในชั้นศาลว่า จาํเลยไม่ควรไดรั้บโทษจาํคุก เน่ืองจากจาํเลยมี
ลกัษณะชอบเล่นพนนัเป็นนิสัย จึงขอใหศ้าลใช ้“มาตรการคุมประพฤติ” (correctional supervision) แทน
การลงโทษจาํคุก93   

ศาลในคดีไดพ้ิจารณาให้รอการลงอาญาไวเ้ป็นเวลา 5 ปี โดยกาํหนดเง่ือนไขว่า จาํเลยจะตอ้งไม่
กระทาํผิดฐานลกัทรัพยอี์กในช่วงเวลาดงักล่าว และจะตอ้งเขา้สู่กระบวนการคุมประพฤติเป็นเวลา 12 
เดือน กล่าวคือ จาํเลยจะตอ้งทาํงานบริการสังคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ชัว่โมงต่อเดือนในช่วงเวลา
ดงักล่าว และจะตอ้งเขา้สู่กระบวนการเยียวยาผูมี้ปัญหาเก่ียวกบัการพนันท่ีดาํเนินการโดย Gambling 
Board   อยา่งไรกดี็ มีผูต้ ั้งขอ้สงัเกตวา่ การพิจารณายกขอ้ต่อสู้ของจาํเลยเร่ืองการมีปัญหาในการเล่นพนนั
จน หรือมีปัญหาการติดพนนันั้น ยงัไม่มีกระบวนการหรือระบบรองรับเร่ืองน้ีท่ีชดัเจน จึงอาจทาํให้ผล
ของคดีมีความแตกต่างกนัในคดีอ่ืน ๆ แมว้า่จะมีขอ้เทจ็จริงทาํนองเดียวกนั   

 

 

                                                 
92 Marita Carnelley, “Gambling Law” (23 S.Afr.J.Crim.Just.441, 2010), pp.79-80. 
93 กรณีน้ีเทียบเคียงไดก้บักฎหมายไทยคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56  
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บทที ่3 

ประเทศมาเลเซีย 

 
ข้อมูลทัว่ไปของประเทศมาเลเซีย1 

 ปัจจุบนัประเทศมาเลเซียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary 
Democracy) ภายใตรั้ฐธรรมนูญ จดัระบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 
มลรัฐ (states) และ 3  ดินแดนสหพนัธ์ (federal territories) ท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารราชการของกระทรวง
ช่ือ Ministry of Federal Territories2  มีรัฐบาลกลางปกครอง เขตการปกครองต่าง ๆ  มีสมเด็จพระราชาธิ
บดี (His Majesty the Yang-diPertuan Agong) เป็นประมุข ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจากเจา้ผูป้กครองรัฐ 9 
แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลงังอร์ เกดะห์ กลนัตนั เนกรีเซมบิลนั เประ และปะลิส) ผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนกนัข้ึนดาํรงตาํแหน่งวาระ 5 ปี   

ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหนา้รัฐบาลสหพนัธรัฐและมุขมนตรีแห่งรัฐ  ฝ่ายนิติบญัญติั
ประกอบดว้ยระบบ 2 สภา (Bicameral Parliament หรือ Parlimen) ประกอบดว้ยวุฒิสภา (Senate หรือ 
Dewan Negara) ซ่ึงมีสมาชิก 70 ท่ีนัง่ กษตัริยเ์ป็นผูแ้ต่งตั้ง 44 ท่ีนัง่ อีก 26 ท่ีนัง่มาจากการเลือกตั้งของ
ตวัแทน 13 รัฐ วาระ 3 ปีและสามารถดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียง 2 วาระเท่านั้น และ สภาผูแ้ทนราษฎร (House 
of Representatives หรือ Dewan Rakyat) สมาชิกจาํนวน 222 ท่ีนัง่ มาจากการเลือกตั้ง วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 5 ปี   

 จากรายงานของ UNDP องคก์ารสหประชาชาติท่ีสํารวจดชันีการพฒันาของมนุษย ์(Human 
Development Index - HDI) พบวา่ คุณภาพชีวิตของประชากรในมาเลเซีย3 ในปี ค.ศ.2011 อยูใ่นลาํดบั 61 
จาก187 ประเทศทัว่โลก และเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมาคือ ปี 
ค.ศ.1980 จนถึง ค.ศ.2011  มาเลเซียไดค้ะแนนเพ่ิมสูงข้ึนจาก 0.559 เป็น 0.761 ซ่ึงมีคะแนนเหนือค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกท่ีมีค่าเฉล่ียปัจจุบนัอยูท่ี่ 0.671   นอกจากน้ี ยงัมีระดบัอายขุยัเฉล่ีย (life 
expectancy) ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน  

                                                 
1 “ประเทศมาเลเซีย”  at http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.php?continentid=2&country=m9 และ
เวบ็ไซตรั์ฐบาลมาเลเซีย at www.malaysia.gov.my 
2 “Federal Territories and State Governments (Malaysia)” at 
http://www.malaysia.gov.my/EN/Main/MsianGov/StateGovAndFederalTerritories/Pages/StateGovAndFedera
lTerritories.aspx 
3 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MYS.html 
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สภาพเศรษฐกจิ 

รัฐบาลมาเลเซียจะประสบความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและส่งผลให้ เศรษฐกิจเร่ิม
ฟ้ืนตวัอย่างเห็นไดช้ดัในปี 2545 แต่ความสาํเร็จดงักล่าวยงัมีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ แฝงอยู่ ซ่ึง
สามารถส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของมาเลเซียโดยรวมได ้อาทิ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 
(mega projects) ของรัฐบาลไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร แมว้่าในเบ้ืองตน้จะมีส่วนช่วยกระตุน้ระบบ
เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก แต่หากโครงการเหล่าน้ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จะส่งผลกระทบอยา่ง
มากต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อาทิ โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ ซ่ึง
ปัจจุบนัใชง้านไม่ถึงคร่ึงของขีดความสามารถและยงัไม่สามารถดึงดูดใหส้าย การบินหลกัๆ มาใชบ้ริการ 
โครงการ Cyberjaya ซ่ึงยงัไม่สามารถดึงดูดบริษทัชั้นนาํของโลกให้เขา้มาลงทุนไดต้ามเป้าหมายท่ี 
กาํหนด เป็นตน้ 

ในช่วงปี 2549 - 2550 สภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียในภาพรวมขยายตวัเพิ่มข้ึน เห็นไดจ้ากอตัรา
การว่างงานท่ีลดลง รายไดป้ระชาชาติต่อหัว การกระจายรายได ้ และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน 
การลงทุนของบริษทัเอกชนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลท่ีมีปริมาณเพิ่ม ข้ึน และการไดดุ้ลบญัชี
เดินสะพดั รวมทั้งการปรับอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั (world competitive rankings) จากอนัดบัท่ี 
28 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นอนัดบัท่ี 19 ในปี 2551 เป็นตน้   

สภาพสังคม 

 ขอ้มูลในเดือนกรกฎาคม 2553 (ค.ศ.2010)  มีจาํนวนประชากร 28.6 ลา้นคน โดยคาดวา่อตัราการ
เพิ่มข้ึนของประชากรลดลงจากร้อยละ 1.8 ในปี 2010เป็นร้อยละ 0.6 ในปี 2040  เม่ือจาํแนกประชากร
ตามเช้ือชาติพบกวา่ส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 50 เป็นคนมาเลยเซีย คิดเป็นจาํนวน 14.6 ลา้นคน คนเช้ือสายจีน
ราว 0.7 ลา้นคน คนเช้ือสายอินเดียราว 0.4 ลา้นคน4  ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 นับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 19 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 12 นับถือศาสนาคริสต ์ ชาวมาเลเซียท่ีมีเช้ือชาติจีน
และอินเดียเป็นกลุ่มคนท่ีประกอบกิจการคา้ต่าง ๆ และมีรายไดเ้ฉล่ียสูงกว่าคนมาเลเซียทอ้งถ่ินท่ีทาํงาน
เป็นแรงงาน  คนเช้ือสายจีนเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอาํนาจทางเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท  ปัญหาสงัคมส่วนใหญ่เป็นเร่ืองความยากจนและการกระจายรายไดข้องคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชนบท  

                                                 
4 “Population Projections Malaysia 2010-2040” (Malaysia, Department of Statistics, 2012), pp.1, 5.  
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แผนทีป่ระเทศมาเลเซีย 

 
แหล่งขอ้มูล: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/my.htm 

 

3.1 ความเป็นมาและสถานการณ์ธุรกจิพนัน  

ความเป็นมาของธุรกจิการพนันในมาเลเซีย 

 มาเลเซียเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงตามหลกัของศาสนาอิสลาม 
ผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถเล่นการพนันไดใ้นทุกรูปแบบ เพราะเป็นขอ้ห้ามขดัต่อหลกัทาง
ศาสนาอิสลาม แต่ในประเทศมาเลเซียยอมใหมี้ธุรกิจการพนนัท่ีถูกกฎหมาย ไดแ้ก่ การแข่งมา้ ลอ็ตเตอร่ี 
และบ่อนคาสิโน (ปัจจุบนัมีแห่งเดียวคือ เกนต้ิงไฮแลนด ์ท่ีรัฐปะหัง)  โดยธุรกิจการพนนัท่ีถูกกฎหมาย
ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อให้บริการลูกคา้ท่ีเป็นชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนและเช้ือชาติอ่ืนๆ ท่ีมิใช่เป็นชาวมาเลเซีย
มุสลิมและเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติ เป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทางการรัฐบาลยอมให้มีการตั้งธุรกิจการ
พนนัท่ีถูกกฎหมาย เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากภาษีการพนนัและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

สาํหรับการพนนัผดิกฎหมายท่ียงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการในมาเลเซีย แมว้า่จะมีความ
พยายามของธุรกิจพนนัท่ีเสนอใหรั้ฐบาลมาเลเซียออกใบอนุญาตการพนนัประเภทใหม่ ๆ แต่ก็ไดรั้บการ
คดัคา้นจากคนในสงัคมอยา่งกวา้งขวาง เช่น  ช่วงกลางปี ค.ศ.2010 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั 
นาย Chor Chee Heung เคยใหส้มัภาษณ์ส่ือมวลชนวา่ รัฐบาลมีนโยบายจะใหใ้บอนุญาตการพนนัฟุตบอล
แก่ธุรกิจช่ือ Ascot Sports (เจา้ของกิจการคือมหาเศรษฐี Vincent Tan) โดยอา้งเหตุผลเพื่อต่อสู้กบัการ
พนนัฟุตบอลผดิกฎหมาย และลดปัญหาการสูญเสียรายไดจ้ากภาษีท่ีมีมูลค่ากวา่ 4 พนัลา้นริงกิตต่อปี โดย
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จะอนุญาตให้ชาวมาเลยท่ี์มิไดน้ับถือศาสนาอิสลามในการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนักีฬา รวมถึงการ
พนนับอล  อยา่งไรก็ดี รัฐบาลมาเลยก์็มิไดอ้อกใบอนุญาตใหแ้ก่เอกชนรายน้ีแต่อยา่งใด เพราะถูกกระแส
สังคมคดัคา้นอยา่งรุนแรงและเป็นประเด็นอ่อนไหวในทางการเมืองท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
อิสลาม  แมว้า่ในปัจจุบนัชาวมาเลยเ์ช้ือสายจีนและเช้ือสายอินเดียท่ีมิไดเ้ป็นมุสลิม สามารถเล่นพนนัแข่ง
มา้และซ้ือลอ็ตเตอร่ีได ้แต่การพนนัทายผลกีฬาประเภทอ่ืน ๆ กถื็อเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายอยู่5  

 
ลอ็ตเตอร่ีท่ีเป็นการพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายหลายราย  ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดคือ 

Berjaya Sports Toto Berhad หรือท่ีเรียกกนัในช่ือว่า Sports Toto6 ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1969 โดยรัฐบาล
มาเลเซีย ต่อมาไดมี้การแปรรูปเป็นบริษทัเอกชนในปี ค.ศ.1985 และปัจจุบนัเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์Bursa Malaysia   การประกอบกิจการหลกัของบริษทัไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย the 
Pool Betting Act, 1967 (มาตรา 5) และทาํธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ืองจาํหน่ายสลากอตัโนมติั และระบบเครือ
คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจุบนัมีสถานท่ีให้บริการเกมส์รวม 680 แห่ง และมีเกมส์ให้บริการรวม 7 
ชนิดเกม มีการออกรางวลัสปัดาห์ละ 3 คร้ัง ไดแ้ก่  

1) Toto 4D 
2) Toto 4D Jackpot 
3) Toto 5D 
4) Toto 6D 
5) Mega Toto 6/52 
6) Power Toto 6/55 
7) Supreme Toto 6/58 

บริษทั Sports Toto ยงัเป็นผูใ้หบ้ริการเกม lotto เพียงรายเดียวท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย และ
ยงัมีการขยายกิจการไปดาํเนินธุรกิจล็อตเตอร่ีในต่างประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ในช่ือว่า Berjaya 

                                                 
5 “Malaysia abandons sports gambling” (30 Jun 2010) at http://online.casinocity.com/article/malaysia-
abandons-sports-gambling-100439 and “Malaysia allows sports betting for non-Muslims” (ASSOCIATED 
PRESS 
LAST UPDATED: 05/13/2010) at http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=175510 
6 Sports Toto at www.sportstoto.com.my 
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Philippines, Inc. และจดัตั้งบริษทัลูกให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาํหรับเคร่ืองจดั
จาํหน่ายลอ็ตเตอร่ีออนไลน์ในประเทศสหรัฐช่ือว่า International Lottery & Totalizator Systems, Inc. 
(ภาพท่ี 3.1) 

ภาพที ่3.1 โครงสร้างองค์กรบริษัท Berjaya Sports Toto Berhad 

 

การพนันผดิกฎหมาย 

สาํหรับการพนนัผดิกฎหมายคือไม่ไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการตามกฎหมายพนนัปัจจุบนัคือ การ
พนนัออนไลน์ (Online gambling) ทุกประเภท, การพนนัทายผลฟุตบอล, หวยใตดิ้น และการพนนัอ่ืน ๆ 
ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  แต่ไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดในรายงานน้ี เน่ืองจากไม่มีผลการศึกษา
หรือการเผยแพร่ขอ้มูลในเร่ืองน้ีมากนกั จึงเป็นขอ้จาํกดัในการศึกษาประการหน่ึง   

ตวัอยา่งข่าวการจบักุมการพนนัออนไลน์ผดิกฎหมาย เช่น กรณีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหลายหน่วยงาน
คือ ตาํรวจพิเศษท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัคดีพนนัท่ีช่ือว่า Gambling and Vice (D7), ตาํรวจของรัฐบาล
กลาง และหน่วยงานดา้นกิจการศาสนาอิสลาม (ช่ือว่า Negeri Sembilan Islamic Affairs Department)
ร่วมกันเขา้จับกุมการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 3 แห่งในเมือง Seremban 
เจา้หนา้ท่ีสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผิดได ้19 คน คือผูเ้ล่นพนนัออนไลน์ผิดกฎหมายรวมถึงผูท่ี้รับว่า
เป็นผูดู้แลสถานท่ี โดยเป็นผูมี้อายรุะหวา่ง 27-75 ปี และสามารถยดึคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ7  

                                                 
7 “3 cybercafes involved in illegal gambling raided” (New Straits Times Press (Malaysia), 27 April 2012) at 
http://www.nst.com.my/latest/3-cybercafes-involved-in-illegal-gambling-raided-1.78330	
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ธุรกจิคาสิโนในมาเลเซีย 

 เกนติง้มาเลเซีย (Genting Malaysia) ไดจ้ดัตั้ง Casino de Genting 8 เป็นคาสิโนถูกกฎหมาย
เพียงแห่งเดียวท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมาเลเซีย เป็นธุรกิจพนันภายใตก้ารบริหารงานของบริษทั
มหาชนจาํกดัช่ือ Genting Malaysia Berhad ตั้งอยูท่ี่เกนต้ิงไฮแลนด ์รัฐปะหงั บนพื้นท่ีมากกว่า 200,000 
ตารางฟุต อยู่สูง 2,000 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซีย 
(Malaysian Stock Exchange) (ภาพท่ี 3.2)  เจา้ของบริษทัเป็นนกัธุรกิจชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน ช่ือ Lim 
Goh Tong (นายลิม โก๊ะ ตง) ในเอกสารแนะนาํคาสิโนแห่งน้ี9ระบุว่า มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาด 
(market capitalisation) คิดเป็นเงินสูงถึงราว 21 พนัลา้นริงกิต (หรือ USD 6.7 billion)  ขอ้มูลจาํนวนผูเ้ดิน
ทางเขา้มาในรีสอร์ทแห่งน้ีมีจาํนวนราว 20 ลา้นคนต่อปี (ขอ้มูลปี ค.ศ.2011) และมีเงินรายไดจ้ากการ
ดาํเนินกิจการโดยรวม ท่ียงัไม่รวมไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  (Adjusted 
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization- EBITDA) คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2,160 
ลา้นริงกิตในปี 2011 เพิ่มข้ึนจากปี 2010 ท่ีมีมูลค่ารวม 1,980 ลา้นริงกิต   เกนต้ิงมาเลเซียว่าจา้งพนกังาน
ราว 13,000 – 14,000 คน และมีจาํนวนสมาชิกบตัรเกนต้ิงราว 3.3 ลา้นคน มีโรงแรมหรูขนาดใหญ่6 แห่ง
ท่ีห้องพกัมากกว่า 9,000 ห้อง  ในบริเวณกาสิโนนั้นมีเคร่ืองสล็อตแมชชีนราว 3,000 เคร่ือง มีโต๊ะพนนั
ประเภท table games ทั้งหลายรวม 500 โต๊ะ และยงัมีเคร่ืองเล่นเกมอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic table 
games) เป็นจาํนวนมาก  จึงกล่าวไดว้่า เกนต้ิงมาเลเซียเป็นอคัรสถานแห่งความสําราญเพราะชาวบา้น 
เรียกว่า เป็นลาสเวกสัแห่งมาเลเซีย มีโรงแรม  ท่ีพกัมากมาย อีกทั้งสวนสนุกและสถานพนนั  เป็นบ่อน
การพนนัแห่งเดียวของประเทศ เป็นส่ิงท่ีคนไม่รักก็ชงั ป่าเขียวขจีแต่เดิมโดยรอบถูกตดัทาํลายเป็นศูนย์
รวมความบนัเทิง ตลอดเวลาท่ีน้ีเกนต้ิงไม่เคยหลบัใหล (เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง) 

                                                 
8 เวบ็ไซต ์Casino de Genting at http://www.rwgenting.com/en/casino/aboutus.htm 
9 Genting Malaysia - Corporate Presentation at Hong Kong (Sept 2012). 
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ภาพที ่3.2  คาสิโน Genting Malaysia  ในประเทศมาเลเซีย 
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เครือข่ายธุรกิจคาสิโนและสถานบนัเทิงแบบครบวงจรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเครือธุรกิจบรรษทั
ขา้มชาติในช่ือวา่ Genting Berhad  ประกอบกิจการรีสอร์ทครบวงจรและคาสิโนหลายประเทศ  ปัจจุบนั
มีบริษทัมหาชนในเครือรวม 4 บริษทัหลกัคือ Genting Malaysia Berhad, Genting Hong Kong, Genting 
Singapore, Genting Plantations Berhad   วิสัยทศัน์ของ Genting คือ การเป็นผูน้าํในธุรกิจสถานบริการท่ี
เรียกว่า integrated resort ระดบัโลก ไดแ้ก่ Genting Casino ประเทศสหราชอาณาจกัร, Resort World 
Casino New York ประเทศสหรัฐอเมริกา, Genting Honk Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน, Genting 
Casinos ประเทศสิงคโปร์, Resort World Manila ประเทศฟิลิปปินส์  และมีการร่วมลงทุนในหุ้นของ
ธุรกิจเรือสาํราญ Star Cruises ท่ีดาํเนินการโดย Genting Hong Kong (กรุณาดู ภาพท่ี 3.3  โครงสร้างการ
บริหารงานของ Genting Berhad) 

ภาพที ่3.3  โครงสร้างการบริหารงานของ Genting Berhad 

 
 

 บ่อนการพนนัเกนต้ิงเป็นบ่อนการพนนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นบ่อนการ
พนนัท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีเกมการพนนัทุกรูปแบบทั้งแบบตะวนัตกและจีนดั้งเดิม เช่น ไต ไซ 
บคัคารา แบลค็แจ๊ค อีกทั้งสลอ็ตแมชีนและเคร่ืองเล่นแข่งขนัในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ  นอกจากน้ียงัมี
การละเล่นต่างๆ ตลอดจนการบนัเทิงในท่ีร่มและโรงภาพยนตร์ สถานท่ีแห่งน้ีได้รับอนุญาตให้เปิด
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ดาํเนินธุรกิจเม่ือปี ค.ศ.1971 ผูท่ี้จะเขา้มาภายในบ่อนการพนนั ผูช้ายตอ้งใส่สูทหรือสวมเส้ือเช้ิตบาติคซ่ึง
เป็นชุดทางการของมาเลเซียถึงจะเขา้บ่อนการพนนัเกนต้ิงได ้ซ่ึงหาเช่าไดท่ี้หนา้ประตู และบริเวณหนา้
ประตูทางเขา้บ่อนจะมีมีป้ายเตือนของกฎหมายอิสลาม กาํหนดไว ้ “ห้ามชาวมุสลิมมิให้เส่ียงโชคท่ีน่ี” 
และมีขอ้ความหา้มผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 21 ปีเขา้ไปในคาสิโน (Persons under the age of 21 years and 
Malaysian Muslims are prohibited from entering the casino premises.) พร้อมทั้งมีพนกังานคอยตรวจ
ตราดูแลอยา่งเขม้งวด  

 เครือธุรกิจเกนต้ิงมีรายได้จากการลงทุนในธุรกิจพนัน ธุรกิจสถานบนัเทิงในหลายประเทศ   
ขอ้มูลในปี ค.ศ.2011 รายไดร้วมกนัของเครือกิจการเกนต้ิงทัว่โลกมีมูลค่าสูงถึง 8,493 ลา้นริงกิต (หรือคิด
เป็นราว 85,780 ลา้นบาท10) โดยมีอตัราการเติบโตของรายไดม้ากถึงร้อยละ 59 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้
ในปี ค.ศ.2010  ทั้งน้ี กิจการท่ีสร้างรายไดห้ลกัมาจากคาสิโนและกิจการต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย คิด
เป็นมูลค่า 5,490 ลา้นริงกิต (หรือคิดเป็นราว 55,449 ลา้นบาท)  รองลงมาคือกิจการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (1,847 ลา้นริงกิต) (กรุณาดู ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลทางการเงินของกิจการเครือกิจการ Genting)  

ตารางที ่3.1  ข้อมูลทางการเงินของกจิการเครือกจิการ Genting 

 
                                                 
10 เงิน 1 ริงกิต เท่ากบั 10.10 บาท (อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจาํวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556) เวบ็ไซต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exc
hangeRate.aspx 
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 ประเดน็อิทธิพลของรัฐบาล นกัการเมืองกบัธุรกิจการพนนัในมาเลเซีย  

 จากการศึกษาพบว่าธุรกิจการพนัน Genting กบัความสัมพนัธ์กบันักการเมืองหรือผูก้าํหนด
นโยบายในรัฐบาลพบวา่ การประกิจการพนนัคาสิโนมีความเก่ียวขอ้งกบับรรดานกัการเมืองของมาเลเซีย
แทบทั้งส้ิน โดยเฉพาะกรณีผูก่้อตั้ง Genting คือ นายลิม โก๊ะ ตง มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัการเมือง
พรรคอมัโน (United Malays National Organization - UMNO) หรือพรรคองคก์ารแห่งชาติสหรัฐมาเลย์11  
น่าจะเป็นสาเหตุทาํให้นายลิม สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันกาสิโนในประเทศ
มาเลเซียได ้แมว้่าจะเป็นธุรกิจดงักล่าวจะตอ้งห้ามตามหลกัศาสนาอิสลามก็ตาม12 หรือผูป้ระกอบกิจการ
ในธุรกิจพนนัแข่งมา้และลอ็ตเตอร่ีในมาเลเซียกมี็ความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบั ดร.มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรี
มาเลยแ์ละผูมี้อิทธิพลในพรรคอมัโนท่ีครองเสียงขา้งมากเป็นรัฐบาลต่อเน่ืองหลายสิบปีจนถึงปัจจุบนั   

  

3.2 ปัญหาและผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิขึน้จากการพนัน   

 ประชากรชาวจีนและเช้ือชาติอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ชาวมาเลเซียนิยมเล่นการพนนัเพราะอยากร่ํารวยและ
บางคนถือว่าเป็นการเล่นเพื่ออดิเรก ซ่ึงเป็นค่านิยมของสังคมท่ีผิด ทาํให้จะตอ้งมีการจดัสรรค่าใชจ่้าย
สาํหรับการเล่นพนนัโดยเร่ิมจากมูลค่าตํ่าสุด 2 ริงกิต และค่าใชจ่้ายประมาณ 10 ริงกิตเพื่อซ้ือล็อตเตอร่ี
หรือเล่นเกมอ่ืนๆ เพื่อเป็นการซ้ือความหวงัและความเป็นไปไดท่ี้จะรวย ทาํใหมี้การใชจ่้ายเกินกาํลงัฐานะ
หรือรายไดท้าํใหเ้กิดภาระหน้ีสินตามมา และบางรายทาํใหเ้กิดปัญหาการติดการพนนั 

 อยา่งไรก็ดี  การศึกษาทบทวนขอ้มูลรายงานการศึกษาดา้นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เป็นการวิจยัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Empirical Socioeconomic Impact Studies of Gambling) ในมาเลเซีย
พบว่า มีรายงานการศึกษาในเร่ืองน้ีไม่มากนัก ซ่ึงถือว่าน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบการรายงานศึกษาใน

                                                 
11 ผาสุก พงษไ์พจิตร, “อุตสาหกรรมการพนนั: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย” ในหนงัสือ ผาสุก พงษไ์พจิตร และ
คณะ, หวยซ่อง บ่อน ยาบา้ : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกบันโยบายสาธารณะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2543), หนา้ 306-307. 
12 Edmund Terence Gomez , “Chinese Business in Malaysia” 
http://books.google.co.th/books?id=aSrUEvRamEsC&pg=PP63&lpg=PP63&dq=Gomez+1994+genting&sour
ce=bl&ots=YQjbG09X35&sig=dDZ3aMsyw0hZiyG_Mo9-
j_bLF0M&hl=th&sa=X&ei=P1LVUdn0IqiXiQfyqoCYCw&sqi=2&ved=0CCgQ6AEwAA 



 105

ประเทศตะวนัตก รายงานศึกษาผลกระทบทางสังคมในประเทศมาเลเซียมีเพียง 1 เร่ือง13คือ ผลการศึกษา
ของนกัวิชาการช่ือ Tan, A.K. และ S.T. Yen14 ซ่ึงเป็นการศึกษาตวัช้ีวดัทางสังคมและประชากรศาสตร์
เก่ียวกบัพฤติกรรมการการเล่นพนนัและค่าใชจ่้าย (socio-demographic determinants of participation and 
expenditure decisions on gambling) ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.2005-2006 โดยวิธีวิเคราะห์การสาํรวจขอ้มูล
ของ Hackman ในประเดน็ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในมาเลเซียเฉพาะกลุ่มชาวมาเลเซียท่ีมิไดน้บัถือศาสนา
อิสลาม รายงานการศึกษาน้ีมีสาระสาํคญัสรุปไดคื้อ  

 ประชากรหรือครัวเรือนชาวมาเลเซียท่ีมิไดน้บัถือศาสนาอิสลามท่ีเป็นผูนิ้ยมการเล่นพนนัหรือ
เป็นนกัพนนั ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเช้ือชาติจีน เพศชาย อายเุฉล่ียราย 50 ปี มีอุปนิสัยกลา้ไดก้ลา้เสีย 
อยู่ในวยัทาํงานคือช่วงอายุ 31-56 ปี รวมถึงกลุ่มแรงงานท่ีมีรายได้ไม่สูงนัก (non-white collar 
households)  ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนท่ีมีเช้ือสายจีนเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีสุดท่ีมีความ
เป็นไปไดท่ี้จะเล่นพนนัสูงท่ีสุด มากกว่าครัวเรือนท่ีมีเช้ือสายอินเดียและเช้ือชาติอ่ืน ๆ รวมกนั (กรุณาดู
ตารางท่ี 3.2)  

ตารางที ่3.2  ตารางแสดงผลการสํารวจพฤติกรรมการเล่นพนันของประชากรมาเลเซีย จําแนกตามเช้ือชาต ิ

                                                 
13 Williams, R.J., Rehm, J., & Stevens, R.M.G. (2011). “The Social and Economic Impacts of Gambling” 
(Final Report prepared for the Canadian Consortium for Gambling Research, March 11, 2011), pp.28-29, 251-
252.  
14 Tan, A. K., S. T. Yen, et al. (2010). Socio-demographic determinants of gambling participation and 
expenditures: evidence from Malaysia. International Journal of Consumer Studies 34(3), pp.316-325. 
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 การศึกษาขา้งตน้ยงัพบอีกวา่ กลุ่มครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้งและเป็นเพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะนิยมเล่น
พนนัและมีค่าใชจ่้ายในการเล่นพนนัมากท่ีสุดในกลุ่มประชากรท่ีสาํรวจขอ้มูล  กลุ่มชาวมาเลเซียท่ีมีเช้ือ
สายจีนและอินเดียท่ีเป็นกลุ่มมนุษยเ์งินเดือนท่ีมีรายไดค่้อนขา้งสูง (white-collar worker) มกัจะเล่นพนนั
นอ้ยกว่ากลุ่มชาวมาเลเซียท่ีเป็นกลุ่มแรงงานท่ีมกัจะเล่นพนนับ่อยคร้ัง และในบางคร้ังผูเ้ล่นพนนัมกัใช้
จ่ายเงินโดยไม่สมเหตุสมผลกบัรายไดข้องตนเอง  ฉะนั้น ผลการศึกษาน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า นโยบายของ
รัฐเร่ืองการพนนัควรมุ่งไปท่ีกลุ่มประชากรท่ีนิยมเล่นพนนัมากท่ีสุดเป็นลาํดบัแรก ๆ  

  การเปิดคาสิโนในมาเลเซียอาจมิไดจู้งใจให้ชาวมาเลเซียท่ีเป็นนกัพนนัหรือผูท่ี้ช่ืนชอบการเล่น
พนนัเปล่ียนใจ ไม่เดินทางไปเล่นมาคาสิโนในประเทศอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น กรณีนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย
กลุ่มหน่ึงท่ีเดินทางไปเล่นคาสิโนในประเทศสิงคโปร์ท่ีเพิ่งเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2010 โดยนาย Lee 
Teck Wah ชาวมาเลเซียอาย ุ47 ปีใหเ้หตุผลว่า กลุ่มเพื่อนของเขาเคยเล่นพนนัในคาสิโนในมาเลเซียหลาย
คร้ังแลว้ แต่ก็อยากมีประสบการณ์ใหม่ในการเล่นคาสิโนท่ีสิงคโปร์บา้ง  เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ 
ความสะดวกในการเดินทางมาสิงคโปร์ท่ีสามารถขบัรถมาดว้ยตนเองใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง แต่การ
เดินทางไป Genting Highlands จะใชเ้วลามากกวา่คือราว 4 ชัว่โมง15  

 

 

3.3 นโยบายและการกาํกบัดูแลอุตสาหกรรมการพนันมาเลเซีย 

จากการศึกษาโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมหรือกาํกบัดูแลธุรกิจพนนัในมาเลเซีย
พบว่า  ในปัจจุบนัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพนันระดบัชาติท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การควบคุมหรือกาํกบัดูแลธุรกิจพนันในมาเลเซีย  แต่กฎหมายพนันทุกฉบบัจะบญัญติัให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นรัฐมนตรีผูมี้อาํนาจรักษาตามกฎหมาย และมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุม 
กาํกับดูแลกิจการพนัน เช่น การออกกฎระเบียบว่าด้วยการออกใบอนุญาต หรือการออกคาํสั่งห้าม
ดาํเนินการหรือกาํหนดขอ้จาํกดัในบางเร่ือง  กฎหมายพนนับางฉบบัมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
เป็นผูมี้ตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํกับกิจการพนัน เช่น Totalizator Board ตามกฎหมาย Racing 
(Totalisator Board) Act 1961 (Act 494)   

                                                 
15 Stanislaus Jude Chan, “SINGAPORE: As Casino Opens, Watch for Its Social Impact Begins”, Inter Press 
Service  (March 09, 2010) at http://www.globalissues.org/news/2010/03/09/4801 
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หน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจพนันมีช่ือว่า Betting 
Control Unit16 ซ่ึงมีพนัธกิจในฐานะหน่วยงานธุรการท่ีดาํเนินการเร่ืองการออกหรือต่อใบอนุญาตธุรกิจ
พนนั การออกกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบติัตามกฎหมาย, การจดัเก็บภาษีพนนั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, การ
เข้าตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการพนันท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย,  การเฝ้าระวังและ
ประสานงานเพื่อป้องกนัการพนันผิดกฎหมาย, การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพนัน, การให้คาํปรึกษา
แนะนาํเก่ียวกบัการประกอบกิจการบนัเทิงท่ีอาจเก่ียวกบักิจกรรมการพนนั     

แมว้่าประเทศมาเลเซียมีนโยบายให้มีธุรกิจพนันถูกกฎหมายหลายประเภท โดยเฉพาะการ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการคาสิโน แต่การพนนักเ็ป็นธุรกิจท่ีอยูใ่นการควบคุม กาํกบัดูแลของรัฐบาลอยา่ง
เขม้งวดโดยรัฐบาลใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมธุรกิจการพนัน เช่น มาตรการทางภาษี การ
กาํหนดจาํนวนสถานท่ีและธุรกิจท่ีจะใหมี้ไดใ้นแต่ละกิจกรรม การควบคุมการโฆษณาโดยไม่อนุญาตให้
มีการโฆษณาเร่ืองอายขุองผูท่ี้จะเล่นการพนนั โดยมีการกาํหนดอายขุั้นตํ่าไวคื้อ ผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี  จะ
ถูกหา้มเขา้ไปในบ่อนคาสิโน หา้มซ้ือตัว๋หรือคูปองการทายผลแข่งมา้ เป็นตน้  นอกจากน้ีบริษทัธุรกิจการ
พนนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งและดาํเนินธุรกิจแลว้จะถูกควบคุมอย่างเขม้งวดภายใตร้ะเบียบ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น ตอ้งเสียภาษีใหถู้กตอ้ง ตอ้งบริจาคเงินรายไดเ้พื่อการกุศล ตามท่ีไดมี้การตกลงกนั
ไว ้ รัฐบาลดาํเนินการควบคุมและตรวจสอบดา้นการเงินของบริษทัอยา่งเขม้งวด เพราะตอ้งการเก็บภาษี
ใหไ้ดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วยตามเจตนารมณ์   

มาตรการทางสังคมและวฒันธรรม 

 ความกา้วหนา้ทางวตัถุทั้งหมดของมาเลเซียเป็นปรัชญาในการบริหารแบบฉบบัของ ดร.มหาธีร์ 
โดยกาํหนดเป้าหมายท่ีประเทศควรจะไปถึงภายในปี 2020 ถึงแมว้า่เป้าหมายสาํคญัอนัดบัแรกจะเป็นดา้น
เศรษฐกิจ แต่ก็ยงัมีเป้าหมายในการสร้างเอกลกัษณ์ร่วมของชาวมาเลเซียเพื่อแทนท่ีความหลากหลายของ
ชุมชนต่างๆ ทั้งจีน อินเดีย มาเลย ์และอ่ืนๆ ซ่ึงถือว่าเป็น “ชาวมาเลเซีย” ในปัจจุบนัจึงสร้างสังคมท่ีมี
การศึกษาท่ีดีและมีรากฐานอยู่บนคุณค่าทางจิตวิญญาณ เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ ของสังคม
เพื่อให้สมาชิกในสังคมได้ดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั้นได้ ในทางสังคมวิทยาถือว่าคนทุกคนตอ้งผ่าน
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม ในระยะแรกของชีวิตจะได้รับการอบรมเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด เรียน
กฎระเบียบของสังคม เม่ือเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ก็จะได้เรียนรู้การปรับตวัและการปฏิบติัตนเพ่ืออยู่
ร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม  ดงันั้น  ถา้บุคคลท่ีดีไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมมาดีก็จะดาํเนินชีวิตอยู่
ร่วมกนัในสังคมไดดี้ แต่ถา้ถูกอบรมขดัเกลามาไม่ดีอาจจะมีพฤติกรรมขดัต่อกฎขอ้บงัคบัของสังคมได ้
ตวัแทนท่ีสําคญัในการขดัเกลาทางสังคมอย่างเป็นทางการก็คือ โรงเรียนและสถาบนัศาสนาท่ีสังคม

                                                 
16 Betting Control Unit (the Ministry of Finance, Malaysia) at  
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=152&lang=en 
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มาเลเซียไดอ้าศยัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และปลูงฝังทกัษะ ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติและการเรียนรู้ 
พฤติกรรมแบบอยา่งต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทของศาสนาอิสลาม 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในตอนตน้ว่า ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมลายูท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 60  ศรัทธาแรงกลา้ในศาสนาอิสลามท่ีเป็นศาสนาประจาํชาติ ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมอยา่ง
เตม็ท่ีจากภาครัฐ  ดงันั้น ชาวมาเลเซียท่ีแทจ้ริงทุกคนจึงจริงจงักบัศาสนาของตนและศรัทธาในศาสนาเป็น
เร่ืองจริงท่ีเห็นไดช้ดัและเป็นพื้นฐานสาํคญัในการกาํหนดค่านิยมสาธารณะในระดบัท่ีหาไดย้ากในสังคม
สมยัใหม่  ชาวมาเลยท่ี์เป็นมุสลิมท่ีเคร่งครัดจึงไม่เล่นพนนัทุกประเภทรวมถึงล็อตเตอร่ี เพราะรัฐบาลมี
นโยบายหา้มมิใหช้าวมาเลยท่ี์นบัถือศาสนาอิสลามไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัการพนนั  

 อิทธิพลของศาสนาอิสลามท่ีมีต่อชาวมุสลิมในสงัคมของมาเลเซีย  ซ่ึงก็ไม่แตกต่างไปจากท่ีอ่ืนๆ 
มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. กาํหนดให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาํชาติ โดยจะใชค้มัภีร์อลักุรอานเป็นธรรมนูญใน
การปกครอง 

2. หา้มกราบบุคคลทุกคนจะกราบไดเ้ฉพาะอลัเลาะห์พระองคเ์ดียว 
3. หา้มชาวมุสลิมแต่งงานกบัคนนอกศาสนา 
4. หา้มเขา้ร่วมในพธีิกรรมของศาสนาอ่ืน 
5. หา้มคุมกาํเนิดทุกวิธีการ 
6. ชาวมุสลิมจะตอ้งเขา้พิธีขลิบปลายอวยัวะเพศ 
7. อนุญาตใหช้ายมีภรรยาได ้4 คน 
8. เม่ือเสียชีวิต ญาติจะตอ้งนาํศพไปฝังภายใน 24 ชัว่โมง 
9. ห้ามรับประทานเน้ือสัตว์ท่ีตายเอง เลือดสัตว์ทุกชนิด สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์ท่ีฆ่าเพื่อบูชา            

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
10.ไม่เล้ียงสุนขั เพราะถือวา่เป็นสตัวส์กปรก 

คมัภีร์และหลักคาํสอนท่ีสําคญัจะถูกถ่ายทอดผ่านทางการศึกษา ทั้ งมสัยิดและโรงเรียนใน
มาเลเซีย จึงมีสัญลกัษณ์ทางศาสนาให้เห็นอยู่ทัว่ไป  เทศกาลทางศาสนาท่ีมีมาไม่ขาดหาย พิธีกรรมใน
วาระต่างๆ และส่ิงท่ีได้ยินได้เห็นมากมายในชีวิตประจาํวนั ชาวมุสลิมถือว่าคมัภีร์อัลกุรอานเป็น
ธรรมนูญแห่งชีวิตของผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามจึงตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย มาตรา 3 วรรคแรก17 ได้บัญญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจํา
ชาติ และผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษคือ ไดรั้บเงินอุดหนุนของดา้นการศึกษา สาธารณสุข 
การคลอดบุตร การสมรส  และการจดัพิธีศพ 

                                                 
17 Article 3 Religion of the Federation 
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นอกจากน้ีในกฎหมายอิสลามยงัมีส่วนท่ีเป็นขอ้หา้ม ดงัต่อไปน้ี 

1. หา้มนาํส่ิงใดมาเป็นภาคีกบัพระผูเ้ป็นเจา้ จึงไม่มีการบูชารูปป้ัน เคร่ืองรางของขลงั การทาํบุญ
สะเดาะเคราะห์ต่ออาย ุ

2. หา้มนาํศพไปเผาหรือไปเผาศพผูใ้ด แมแ้ต่บิดามารดาซ่ึงต่างศาสนา มุสลิมทุกคนเม่ือเสียชีวิต
จึงตอ้งถูกฝัง 

3. หา้มนาํศพไปผา่ตดัเพื่อพิสูจน์ ศึกษาหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ทั้งส้ิน 

4. ห้ามเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัสุราของมึนเมา ยาเสพติดทุกชนิดทุกรูปแบบทั้งการผลิต การขาย การ
เสพ 

5. ห้ามเข้าไปยุ่งเกีย่วกบัการพนันทุกรูปแบบทุกชนิด แม้แต่สลากกนิแบ่งรัฐบาล  

6. หา้มเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัดอกเบ้ียในทุกรูปแบบทั้งการให ้การรับ การเป็นพยาน 

7. หา้มผดิประเพณีใดๆ กบัหญิงอ่ืน ไม่วา่จะยนิยอมหรือไม่กต็าม 

 การควบคุมประชากรดว้ยมาตรการทางสังคมมาเลเซีย สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานของสังคมซ่ึง
หมายถึง จารีตประเพณี วฒันธรรม ศาสนา ค่านิยม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของสงัคม ถา้ไม่ปฏิบติั
ตามการควบคุมอยา่งเป็นทางการจะถูกลงโทษโดยกฎหมาย ขณะท่ีการควบคุมอยา่งไม่เป็นทางการจะถูก
ตาํหนิ ดงันั้นรูปแบบน้ีจะให้ความผูกพนัทางสังคมและให้สมาชิกในสังคมไดเ้รียนรู้บรรทดัฐานของ
สงัคม เม่ือรู้วา่จะสามารถปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้วา่พฤติกรรมใดดีไม่ดี พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม ถ้าคนในสังคมปฏิบัติตัวตามบรรทัดฐานตามท่ีได้รับการขดัเกลาทางสังคมแล้ว ปัญหา
อาชญากรรมจะไม่เกิดข้ึนเท่ากบัเป็นการป้องกนัสงัคมในตวัเอง 

 

3.4 มาตรการทางกฎหมายการพนัน  

ระบบกฎหมายของมาเลเซียไดรั้บอิทธิพลจากประเทศสหราชอาณาจกัร จึงใชร้ะบบกฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law) และมีการใชก้ฎหมายอิสลาม (Islamic Law) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาว
มุสลิม (ครอบครัวและศาสนา)  ในระบบกฎหมายมาเลเซีย รัฐบาลของมลรัฐมีอาํนาจตามรัฐธรรมนูญใน
การตรากฎหมายอิสลามท่ีใชบ้งัคบักบัการดาํเนินชีวิตของคนมุสลิมในมลรัฐของตนเอง  สําหรับศาล
ชารีอะ (Syariah Courts) ซ่ึงเป็นศาตท่ีมีเขตอาํนาจตดัสินคดีในระดบัมลรัฐประกอบดว้ย ศาลอุทธรณ์ 
ศาลฎีกา และศาลระดบัรัฐ (Subordinate Courts at State-Level) ตดัสินคดีความเก่ียวกบัศาสนาและ

                                                                                                                                                    
(1) Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony 

in any part of the Federation. 
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ครอบครัวสาํหรับมุสลิม รวมถึงความผดิท่ีเก่ียวกบัคนมุสลิมท่ีเรียกวา่ Islamic offences ตามกฎหมายท่ีแต่
ละมลรัฐบญัญติัไว  ้ ซ่ึงมกัเป็นความผิดเก่ียวกบัความประพฤติท่ีผิดศีลธรรมหรือหลกัศาสนาอิสลาม  
กล่าวโดยสรุปคือ ศาลชารีอะในมลรัฐต่าง ๆ จะมีเขตอาํนาจศาลในการพิจารณาคดีความตามกฎหมายมล
รัฐท่ีบญัญติัไว ้ สาํหรับระบบกฎหมายสหพนัธรัฐนั้น ก็มีการจดัตั้งศาลชารีอะท่ีมีเขตอาํนาจในคดีอาญา
ทัว่ประเทศเช่นกนั  

แหล่งท่ีมาของกฎหมายมาเลเซีย (sources of law) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ  

 1) กฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่  กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของมลรัฐต่างๆ รวม 13 มลรัฐ (Federal and States Constitutions)  และยงัมีกฎหมายในระดบั
พระราชบัญญัติท่ีตอ้งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงแบ่งได้เป็นรัฐสภาของ
สหพนัธรัฐ และรัฐสภาของมลรัฐต่าง ๆ  

กฎหมายของท่ีผา่นความเห็นชอบของรัฐสภาในระดบัสหพนัธ์รัฐ  หากเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึน
ภายหลงัจากท่ีประเทศมาเลเซียไดรั้บเอกราช (Merdeka18) จากจกัรวรรดิองักฤษเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
ค.ศ.1957 หรือเม่ือราว 55 ปีท่ีแลว้ โดยมีการประกาศเอกราช ณ Stadium Merdeka (Independence 
Stadium) ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  

ในทางกฎหมายจะเรียกของกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติัน้ีว่า Act   ส่วนกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึน
ในช่วงปี ค.ศ.1946-ก่อนวนัท่ีไดรั้บเอกราช จะเรียกว่า Ordinance    สาํหรับกฎหมายของท่ีผา่นความ
เห็นชอบของรัฐสภาในระดบัมลรัฐจะเรียกว่า Enactment ยกเวน้มลรัฐซาราวคั (Sarawak) ท่ีจะเรียกว่า 
Ordinance   นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายลาํดบัรองท่ีตราข้ึนโดยอาศยัอาํนาจของพระราชบญัญติัเรียกว่า 
Subsidiary Legislation   

 2) กฎหมายทีมิ่ได้จัดทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ หลกักฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law) 
ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากระบบกฎหมายองักฤษ และหลกัความเป็นธรรม (rules of equity)  และยงัมีแนวคาํ
พิพากษาหรือคาํตดัสิน (Judicial Precedents) ของศาลสูงและศาลสหพนัธรัฐท่ีถือเป็นกฎหมาย   กฎหมาย
ท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกประการคือ จารีตประเพณีท่ีคนทัว่ไปยอมรับและไดรั้บการรับรองจากศาล
แลว้ อาทิเช่น Adat Pepatih, Adat Temenggung     

กฎหมายท่ีสาํคญัในมาเลเซียคือ กฎหมายอิสลามท่ีใชบ้งัคบักบัผูน้บัถือศาสนาอิสลามทัว่ประเทศ 
เน้ือหามกัเป็นคดีอาญาในมลรัฐต่าง ๆ มกัจะบญัญติัความผิดและโทษในกรณีการทาํฝ่าฝืนต่อหลกัการ
ของศาสนาอิสลาม จะถูกดาํเนินคดีในศาลชารีอะ (Syariah Court) เช่น กฎหมายเก่ียวกบัครอบครัว การ
สมรสและการหยา่ร้าง  การแสดงการลบหลู่หรือไม่เคารพต่อคมัภีร์โกหร่าน (the Qur’an), การสั่งสอน
                                                 
18 “The History of Independence” at http://www.malaysiamerdeka.gov.my/v2/en/history/the-history-of-
independence 
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คนมุสลิมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต, การรับประทานอาหารในช่วงเดือนถือศีลอด, การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นพิษ
ภยั, การจงใจไม่บริจาคเงินหรือซะกาต (zakat) รวมถึงการเล่นพนันท่ีถือเป็นความผิดตามหลกัศาสนา
อิสลาม เช่น การพนนัท่ีถือเป็นความผิดตามกฎหมายสหพนัธรัฐของมาเลเซียท่ีช่ือว่า  Syariah Criminal 
Offences (Federal Territories) Act 1997, Act 559 of 1997 (มาตรา 19)  หรือความผดิตามกฎหมายของ
มลรัฐซะลงังอท่ีช่ือว่า Syariah Criminal Offences (Selangor) Enactment 1995 (มาตรา 17)  สาํหรับการ
จาํแนกบุคคลท่ีอยู่ในเขตอาํนาจศาลชารีอะนั้นมกัไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เน่ืองจากคนมาเลยทุ์กคนจะมี
บตัรประจาํตวัประชาชนท่ีระบุศาสนาท่ีตนเองนบัถือไวอ้ยา่งชดัเจน 

เน่ืองดว้ยขอบเขตการศึกษาโครงการน้ี มีขอบเขตการศึกษาตามท่ีตามท่ีกาํหนดตามวตัถุประสงค ์
ซ่ึงไม่รวมถึงการเสนอแนวทางการควบคุม กาํกบัดูแลธุรกิจเก่ียวกบัลอ็ตเตอร่ี (lottery) จึงไม่ขอกล่าวถึง
รายละเอียดของกฎหมายลอ็ตเตอร่ี (The Lotteries Act 1952)  ปัจจุบนั กฎหมายการพนนัมาเลเซีย
ประกอบดว้ยกฎหมาย 8 ฉบบัคือ  

1) The Common Gaming House Act 1953 

2) The Betting Act 1953 
3) The Pool Betting Act 1967 

4) The Racing (Totalisator Board) Act 1961 

5) Racing Club (Public Sweepstakes) Act 1965 

6) The Gaming Tax Act 1972 

7) The Betting and Sweepstakes Duties Act, 1948 

8) The Lotteries Act 1952 

 กฎหมายการพนันของประเทศมาเลเซียไดก้าํหนดอนุญาตให้มีการเล่นพนันบางประเภท การ
กาํหนดเง่ือนไขการเป็นเจา้มือพนนั การกาํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัผูเ้ล่นพนนั  รวมถึงการหา้มการพนนับาง
ประเภท เน้ือหาของกฎหมายพนนัจึงมีลกัษณะของการกาํกบัดูแลธุรกิจการพนนั การป้องกนัผลกระทบ
ดา้นลบหรือผลเสียท่ีอาจเกิดจากการพนนั การเส่ียงโชค  กฎหมายการพนนัของมาเลเซีย มีเน้ือหาโดย
สรุปดงัน้ี 

   

3.4.1 The Common Gaming House Act 1953 

กฎหมายช่ือ Common Gaming House Act 1953 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมปี ค.ศ.1983 โดยใช้
บงัคบัในดินแดนท่ีเป็นส่วนมาเลเซียตะวนัตกหรือ Peninsular Malaysia เท่านั้น เป็นกฎหมายควบคุมการ
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จดัใหมี้การเล่นพนนัผดิกฎหมายท่ีเขา้ลกัษณะเป็นบ่อนการพนนั หรือ “common gaming house”  ซ่ึงตาม
นิยามท่ีกฎหมายฉบบัน้ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 2 (1)  ไดแ้ก่ 

a) สถานท่ีใด ๆ ท่ีมีไวห้รือใชใ้นการเล่นพนนัสาํหรับบุคคลทัว่ไปหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
สามารถเขา้เล่นได ้

b)  สถานท่ีใดๆ ท่ีมีไวส้าํหรับเล่นพนนัทอ้งถ่ิน (habitual gaming) ไม่ว่าจะเปิดให้บุคคล
ทัว่ไปเขา้เล่นไดห้รือไม่กต็าม   

c)  สถานท่ีใดๆ ท่ีมีไวส้าํหรับเล่นลอ็ตเตอร่ีสาํหรับบุคคลทัว่ไป (public lottery) 

d)  สถานท่ีใดๆ ท่ีดาํเนินการโดยชมรม กลุ่มบุคคล นิติบุคคลหรือองคก์รใด ๆ (รวมถึงกรณี
เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ, ผูมี้สิทธิครอบครอง, ผูดู้แล, ผูใ้ชป้ระโยชน์สถานท่ีนั้นๆ) โดยไม่คาํนึงว่าชมรม 
กลุ่มบุคคล นิติบุคคลหรือองคก์รดงักล่าวจะจดัตั้งข้ึนโดยมีกฎหมายรับรองหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงเป็นการเล่น
พนนัท่ีประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี   

 i)   มีบุคคลท่ีเล่นพนนัตั้งแต่ 8 คนข้ึนไป 

 ii)  การเล่นเกมประเภท any bankers’ game ตามบญัชีแนบทา้ยกฎหมายน้ี หรือ 

 iii) การเล่นเกมและการจ่ายเงินของบุคคลใดๆ ให้แก่ชมรม กลุ่มบุคคล นิติบุคคลหรือ
องคก์รใดๆ เพื่อท่ีจะไดรั้บอนุญาตในการเล่นเกมในสถานท่ีดงักล่าว   
 
 

3.4.2 The Betting Act 1953 

กฎหมายว่าดว้ยการพนนัท่ีช่ือว่า Betting Act 1953 (Act 495) มีเน้ือหาเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการพนนัทายผลการแข่งขนัต่าง ๆ กฎหมายฉบบัน้ีแกไ้ขปรับปรุงล่าสุดในปี ค.ศ.1992 เพื่อ
ขยายเขตอาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายทัว่ประเทศมาเลเซียคือ Peninsular Malaysia, Sabah, Sarawak 
และ Federal Territory of Labuan    

เน้ือหาของกฎหมายฉบบัน้ีกล่าวถึงรูปแบบหรือลกัษณะของการเล่นการพนันและการตั้งบ่อน
พนนัในท่ีสาธารณะท่ีประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงได ้(public places) เช่น  ความผดิเก่ียวกบัผูท่ี้เป็นเจา้มือการ
พนนัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการรับพนนัทายผลการแข่งขนัท่ีผดิกฎหมาย  อยา่งไรก็ตามกฎหมายน้ีไม่
ใชบ้งัคบัในกรณีต่อไปน้ี  

1) คณะกรรมการช่ือ the Totalizator Board ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย Racing (Totalizator 
Board) Act 1961 รวมถึงเจา้พนกังาน ตวัแทนและพนกังานลูกจา้งของคณะกรรมการดงักล่าว ซ่ึงกระทาํ
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การในอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายและบุคคลใด ๆ ท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการรับเงินส่วนแบ่งรายไดจ้าก
ตวัแทนของคณะกรรมการดงักล่าว  

2) สโมสรหรือสมาคมแข่งมา้ใด ๆ (turf club19) รวมถึงเจา้หนา้ท่ี สมาชิก ตวัแทน และ
พนกังานลูกจา้งของสโมสรหรือสมาคมดงักล่าวซ่ึงปฏิบติังานในหนา้ท่ีดงักล่าว โดยไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมาย Racing (Totalizator Board) Act 1961 มาตรา 16  และรวมถึงบุคคลใดๆ ท่ีสามารถประกอบ
กิจการแข่งมา้โดยชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ารควบคุมหรือสงัการของสโมสรหรือสมาคมแข่งมา้ดงักล่าว 
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับพนนัทายผลการแข่งมา้ของผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ (totalizator) ท่ีดาํเนินการโดยไดรั้บ
อนุญาตตามกฎหมายน้ี  

นิยามสําคญัตามกฎหมายฉบับนี ้มีดังนี ้ 

“common betting house”หมายความวา่  

(1)  สถานท่ีใดๆ ท่ีมีไวห้รือใช้ในการพนันทายผลการแข่งขนัเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึน
หรือไม่เก่ียวกับการแข่งมา้หรือการแข่งขนักีฬาอ่ืน ๆ หรือล็อตเตอร่ี ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินสดหรือ
สินเช่ือ (credit)  มีกลุ่มผูเ้ล่นเป็นบุคคลทัว่ไปหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม 

(2) สถานท่ีใด ๆ ท่ีมีไวส้ําหรับเล่นพนันทายทายผลการแข่งขนัระดบัทอ้งถ่ินท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ และเปิดโอกาสใหก้ลุ่มผูเ้ล่นเป็นบุคคลทัว่ไปเขา้เล่นหรือไม่กไ็ด ้   

(3) สถานท่ีใด ๆ ท่ีดาํเนินการโดยเจา้มือพนนั (bookmaker) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับพนนัทาย
ผลหรือตกลงเจรจาทายผลการแข่งขนัสาํหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีเจา้มือ
พนนัเป็นผูรั้บพนนัดว้ยตนเองหรือกระทาํการผา่นบุคคลอ่ืนใดท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นตวัแทนของเจา้มือ
พนนั หรือกระทาํการผา่นโทรศพัทห์รือไปรษณียห์รือโทรเลขหรือวิธีการอ่ืนใด   

คาํว่า “betting information centre” ตามกฎหมายฉบบัน้ีให้ความหมายว่า สถานท่ีใด ๆ ท่ีมีไว้
หรือใชใ้นการรับหรือติดต่อส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการแข่งมา้หรือกีฬาใด ๆ ทางโทรศพัทห์รือวิธีการใด ๆ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพนนัทายผลการแข่งขนัท่ีขดัต่อบทบญัญติัตามกฎหมายน้ี  

 ความผิดเกี่ยวกับผู้ที่เป็นเจ้ามือพนันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการรับพนันทายผลการแข่งขัน
ผิดกฎหมาย โดยจดัทาํเป็นบ่อนพนนัท่ีเรียกว่า common betting houses และ betting information centres 
บญัญติัไวใ้นมาตรา 4 สรุปเน้ือหาเก่ียวกบัการกระทาํความผดิได ้5 กรณี ดงัน้ี  

                                                 
19“turf club” means any club, association or other body of persons (whether incorporated or unincorporated) 
established for the purpose of promoting, conducting and controlling the sport of horse racing. 
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 (a) บุคคลใดเป็นเจา้ของ ผูค้รอบครอง ผูดู้แล หรือผูใ้ชส้ถานท่ีเป็นการชัว่คราว เพื่อดาํเนินการ
เป็นสถานท่ีรับพนันทายผลการแข่งขนั (common betting houses) หรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็น betting 
information centres 

 (b) บุคคลใดเป็นเจา้ของ ผูค้รอบครอง อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สถานท่ีเป็นการชั่วคราว เพื่อ
ดาํเนินการเป็นสถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนัหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็น betting information centres 

 (c) บุคคลใดมีหนา้ท่ีดูแลหรือบริหารจดัการ หรือช่วยเหลือในการดาํเนินการเก่ียวกบัสถานท่ีรับ
พนนัทายผลการแข่งขนัหรือใชเ้ป็น betting information centres 

 (d) บุคคลใดไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
พนันทายผลการแข่งขนัเหตุการณ์ใด ๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ี ในสถานท่ีรับพนันทายผลการ
แข่งขนัหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็น betting information centres 

 (e) บุคคลใดประกาศ เผยแพร่ จดัพิมพ ์หรือช่วยเหลือในการประกาศ เผยแพร่ จดัพิมพ ์ไม่ว่าจะ
โดยทางวาจาหรือการส่งจดหมาย, จดหมายข่าว, โทรเลข, แผ่นพบั, บตัร, ส่ิงพิมพ์, ขอ้เขียน, การ
ออกแบบ, สัญลกัษณ์, การโฆษณาหรือวิธีการใด ๆ  เพื่อให้บุคคลทัว่ไปทราบว่า สถานท่ีดงักล่าวเปิด
บริการหรือใชเ้ป็นสถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนัหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็น betting information centres 
ภายในประเทศมาเลเซีย หรือต่างประเทศ รวมถึงผูเ้ชิญชวนหรือให้คาํแนะนาํแก่บุคคลอ่ืนเพื่อให้กระทาํ
การฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัตามกฎหมายน้ี  

 บุคคลท่ีกระทาํผิดตามมาตรา 4 ขอ้ (a) ถึงขอ้ (e) ขา้งตน้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 20,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 200,000 ริงกิต (หรือคิดเป็นเงินไทยคือ ปรับตั้งแต่ 200,000 บาท แต่
ไม่เกิน 2,000,000 บาท)  คณะผูว้ิจยัเห็นว่าค่าปรับตามกฎหมายพนันของมาเลเซียสูงกว่าค่าปรับตาม 
พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 ท่ีมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท     

 ทั้งน้ี บุคคลท่ีครอบครองหรือใชส้ถานท่ีนั้นเป็นการชัว่คราว เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใชเ้ป็นสถานท่ี
รับพนนัทายผลการแข่งขนัหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็น betting information centres ให้สันนิษฐานว่ากระทาํ
ความผิดตามบทบัญญัติ น้ี  เว ้นแต่จะพิสูจน์ เป็นอย่างอ่ืนได้ว่าตนเองอนุญาตให้ใช้สถานท่ีเพื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์น    

ข้อสันนิษฐานเกีย่วกบัผู้เป็นเจ้ามือพนัน (ผู้จัดให้มีการเล่นพนัน) 

กฎหมายน้ี มาตรา 8 บญัญติัเก่ียวกบัขอ้สนันิษฐานตามกฎหมาย ในกรณีท่ีบุคคลใดรับหรือไดรั้บ
พนนัทายการแข่งขนั, เงินวางเดิมพนั (stakes) หรือทรัพยสิ์นท่ีใชว้างเดิมพนั หรือพบส่ิงต่อไปน้ีในความ
ครอบครอง เช่นเอกสารรับพนนั, บญัชีธนาคาร, เอกสารเวียน, บตัร หรือส่ิงใด ๆ ท่ีใชใ้นหรือเห็นไดช้ดั
แจง้ว่าใชห้รือมีเจตนาใช ้โดยมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัหรือน่าจะเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของเจา้มือพนัน       
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(ผูจ้ดัให้มีการเล่นพนัน) (bookmaker)  กฎหมายให้สันนิษฐานว่า บุคคลนั้นเป็นเจา้มือพนัน เวน้แต่จะ
พิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

 บุคคลใดท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัเตรียมหรือจ่ายเงินหรือส่ิงของท่ีสามารถตีมูลค่าเป็นเงินได ้
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทายผลการแข่งขนัมา้หรือการแข่งขนัอ่ืน ๆ  กฎหมายใหส้ันนิษฐานว่า บุคคลนั้น
เป็นเจา้มือพนนั เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ความผดิเกีย่วกบัการเล่นพนันทายผลการแข่งขันผดิกฎหมาย 

มาตรา 6 บญัญติัความผิดเก่ียวกบัการเล่นพนันทายผลการแข่งขนัผิดกฎหมายของผูเ้ล่นพนัน
ทัว่ไป  มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

(1)  ผูใ้ดเล่นพนันทายผลการแข่งขนัในสถานท่ีรับพนันทายผลการแข่งขนั หรือเล่นกบัเจา้มือ
พนนัในสถานท่ีใดๆ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

(2)  ผูใ้ดท่ีพบว่าอยู่ในสถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนั หรือพบว่ากาํลงัหลบหนีจากสถานท่ี
ดงักล่าว ใหส้นันิษฐานวา่เขา้เล่นพนนัทายผลการแข่งขนัดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอ่ืน   

(3)  ผูใ้ดกระทาํการเป็นเจา้มือพนนัในสถานท่ีใด ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับพนนัทายผลการ
แข่งขนั หรือดาํเนินการจดัใหมี้การรับพนนัทายผลในลกัษณะเป็นประจาํหรืออยูใ่นสถานท่ีรับพนนัทาย
ผลการแข่งขนัดงักล่าว หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้หรือช่วยเหลือดว้ยการให้
สัญญาณเตือน (คนดูตน้ทาง) ให้แก่บุคคลท่ีกระทาํความผิดตามกฎหมายน้ี เพื่อหลบหนีการจบักุมหรือ
การตรวจสอบ(ของเจา้หน้าท่ี) ผูน้ั้นกระทาํความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับตั้งแต่ 
20,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 200,000 ริงกิต  

(4)  ผูก้ระทาํความผิดตามบทบญัญติัน้ี  ซ่ึงศาลเห็นว่าเอกสารรับพนนัทายผลการแข่งขนั บญัชี
ธนาคาร เอกสารต่างๆ โทรเลข บนัทึก จดหมายเวียน บตัร หรือส่ิงของอ่ืนใดท่ีใชใ้นการพนนัทายผลการ
แข่งขนัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงเงิน ทรัพยสิ์นหรือส่ิงของท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในการเล่นพนนัท่ี
อยูใ่นความครอบครองของผูก้ระทาํความผดิทั้งหลาย  หากศาลเช่ือว่าส่ิงของเหล่านั้นใชใ้นการพนนัทาย
ผลการแข่งขนั กอ็าจมีคาํสัง่อายดัหรือยดึเป็นของแผน่ดิน และดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร  

(5)  ผูก้ระทาํผิดตาม (3) ถือเป็นความผิดท่ีห้ามประกนัตวั (non-bailable) และสามารถยึดหรือ
อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดได ้  อย่างไรก็ดี เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่า 
Inspector (เทียบกบัตาํแหน่งของไทยคือ ยศพนัตาํรวจตรี (พ.ต.ต.) หรือสารวตัร20) มีอาํนาจใหป้ระกนัตวั

                                                 
20“ยศตาํรวจและตาํแหน่งในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ” (คณะสงัคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ) 
http://social.rpca.ac.th/menu2English.html 
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ผูต้อ้งหาตาม (3) เป็นการชัว่คราวได ้เวน้แต่จะมีขดัหรือแยง้กบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(Criminal Procedure Code, Act 259)   

ความผดิเกีย่วกบัการให้กู้ยมืเงินเพือ่เล่นพนันทายผลการแข่งขัน  

 มาตรา 5 บญัญติัความผดิในกรณีบุคคลใดใหกู้ย้มืเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการหรือจดั
ให้มีการเล่นพนันทายผลการแข่งขนั ผูน้ั้นจะมีความผิดตามมาตราน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 10,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 100,000 ริงกิต  

การขอหมายค้นสถานที ่

มาตรา 12 (1) บญัญติัใหอ้าํนาจแก่ศาลยติุธรรม (Magistrate of Justice of the Peace21) หรือ
นายตาํรวจระดบัสูง (Senior Police Officer22) ท่ีไดรั้บขอ้มูล เอกสารลายลกัษณ์อกัษร และไดไ้ต่สวน
ขอ้มูลจนเป็นท่ีพอใจแลว้  ศาลหรือนายตาํรวจดงักล่าวอาจออกหมายคน้ได ้หากอาจเห็นว่ามีความจาํเป็น
และมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้่า สถานท่ีดงักล่าวเป็นสถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนั  ดว้ยการมอบอาํนาจให้
บุคคลใด ๆ หรือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการตรวจคน้สถานท่ีตามหมายคน้ 
รวมถึงการตรวจคน้บุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้น ๆ การตรวจสอบและยดึเอกสารรับพนนัทายผลการแข่งขนั, 
เอกสาร, โทรเลข, หนงัสือ หรือส่ิงของอ่ืนใดท่ีมีเหตุผลเพียงพออนัเช่ือไดว้่า ถูกใชห้รือมีเจตนาใชใ้นการ
พนนัทายผลการแข่งขนั หรือมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั รวมถึงการตรวจสอบอายดัเงิน ทรัพยสิ์นและ
หลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีพบในสถานท่ีนั้นหรือในตวับุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้น  รวมทั้งมีอาํนาจกกัตวับุคคลไว้
ชัว่คราวจนกวา่จะดาํเนินการตรวจคน้สถานท่ีนั้น ๆ แลว้เสร็จ   

                                                 
21ตาํแหน่ง Magistrate of Justice of the Peaceมีความเป็นมาจากระบบกฎหมายองักฤษในอดีตคือ สมยัอาณา
นิคมองักฤษจะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินมาปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวน้ี  ปัจจุบนัหมายถึง ผูพ้ิพากษาในศาลท่ีอยูร่ะดบั
ตํ่าท่ีสุดในระบบศาล โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาในคดีท่ีไม่มีขอ้พิพาทหรือคดีความผดิไม่ร้ายแรง เช่น 
คดีความผดิเก่ียวกบัเดก็ เยาวชน, คดีครอบครัว เป็นไปตามกฎหมายช่ือ the Subordinate Courts Act 1946 [Act 
92] (ยกเวน้ รัฐ Sarawak ท่ีไม่มีตาํแหน่งผูพ้ิพากษาน้ี) 
HISTORIAL BACKGROUND OF JUSTICE OF THE PEACE at http://www.majaps.my/en/historyJOP.php 
22“Senior Police Officer” means any police officer not below therank of Assistant Superintendent and includes 
in the States ofSabah and Sarawak and in the Federal Territories of Kuala Lumpurand Labuan any police 
officer specially authorized by theMinister charged with the responsibility for Police and in anyState any 
police officer specially authorized by the StateAuthority by notification in the Gazette to exercise the powers 
ofa Senior Police Officer under this Act; 
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มาตรา 12 (2) บญัญติัเร่ืองอาํนาจของเจา้หนา้ท่ีในการยดึหรืออายดัส่ิงของหรือทรัพยสิ์นท่ีเขา้ขอ้
สันนิษฐานตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ี หรือบุคคลซ่ึงพบว่าอยู่ในสถานท่ีตามมาตรา 12 (1)  
บุคคลดงักล่าวจะถูกจบักมุและนาํตวัไปยงัศาลท่ีมีเขตอาํนาจตามกฎหมาย  

มาตรา 12 (3) บญัญติัเน้ือหาสรุปความวา่  เอกสารรับพนนัทายผลการแข่งขนั, เอกสาร, โทรเลข, 
หนงัสือ หรือส่ิงของอ่ืนใดท่ีมีเหตุผลเพียงพออนัเช่ือไดว้่า ถูกใชห้รือมีเจตนาใชใ้นการพนนัทายผลการ
แข่งขนั หรือมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั รวมถึงการตรวจสอบอายดัเงิน ทรัพยสิ์นและหลกัทรัพยใ์ด ๆ 
ท่ีพบในสถานท่ีนั้นหรือในตวับุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นหรือบุคคลท่ีหลบหนีการจบักุมไปแลว้  ศาลอาจ
พิจารณาเห็นว่า ทรัพยสิ์น ส่ิงของดงักล่าวใชห้รือมีเจตนาใหใ้ชใ้นการรับพนนัทายผลการแข่งขนั จะตอ้ง
ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินและดาํเนินการตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้   

 

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการพนันผดิกฎหมาย  

มาตรา 15 บญัญติัเน้ือหาเร่ืองการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสท่ีน่าสนใจ ซ่ึงควรนาํมาประยุกตใ์ชก้บั
การปรับปรุงกฎหมายการพนนัของไทย สรุปไดด้งัน้ี 

(1) บรรดาขอ้มูลท่ีถือเป็นพยานหลกัฐานตามกฎหมายน้ี ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินกระบวนวิธี
พิจารณาความแพ่งหรือกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงพยานบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไม่ถูก
เปิดเผยหรือไม่มีหน้าท่ีในการเปิดเผยช่ือหรือท่ีอยู่ของบุคคลท่ีแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระทาํความผิด
ตามกฎหมายน้ี และจะตอ้งไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ท่ีจะนาํไปสู่การทราบถึงตวับุคคลผูแ้จง้เบาะแส
ดงักล่าว  

(2) ในกรณีท่ีบญัชีเอกสารรับพนนัทายผล เอกสารหรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีถือเป็นพยานหลกัฐานแห่ง
คดี หรือจะตอ้งมีการตรวจสอบในกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา 
หากมีการระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นผูแ้จง้เบาะแสไวแ้ลว้ หรือไดบ้รรยายหรืออธิบายถึงขอ้มูลท่ีอาจนาํไปสู่การ
ทราบถึงตวับุคคลผูแ้จง้เบาะแสแลว้   ศาลจะตอ้งมีหนา้ท่ีปกปิดขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าวไวจ้าก
การพบเห็นของบุคคลอ่ืน หรือตอ้งทาํลายการสืบคน้ไปถึงตวับุคคลผูแ้จง้เบาะแส หากเห็นว่ามาตรการ
ดงักล่าวมีความจาํเป็นท่ีจะคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสจากการถูกคน้พบในภายหลงั   

(3)  ในกรณีระหวา่งการพิจารณาคดีในชั้นศาลตามกฎหมายน้ี  หากศาลรู้วา่หรือเช่ือวา่ขอ้มูลท่ีได้
จากผูแ้จง้เบาะแสท่ีมีการบนัทึกคาํให้การเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวน้ั้น ไม่ถูกตอ้งหรือไม่น่าจะเป็นความ
จริง  หรือศาลอาจเห็นว่าไม่อาจคน้หาความจริงได ้หากปราศจากการระบุตวัผูแ้จง้เบาะแส   ศาลอาจ
พิจารณาเรียกใหมี้การเรียกพยานหลกัฐานท่ีเป็นตน้ฉบบัเอกสาร รวมถึงการอนุญาตใหมี้การไต่สวนผูแ้จง้
เบาะแสและเปิดเผยตวัผูแ้จง้เบาะแสได ้  
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การดําเนินคดีพนันในช้ันศาล 

มาตรา 18 กาํหนดใหบ้รรดาความผดิท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ี  จะมีการการดาํเนินคดีในชั้นศาล
โดยเร็ว และถือวา่การพิจารณาพิพากษาคดีอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลชั้นตน้หรือ a Magistrate’s Court   

มาตรา 18 (3) กาํหนดวา่ แมว้า่จะมีการตดัสินลงโทษจาํเลยในคดีพนนัตามกฎหมายน้ี จะเกินเขต
อาํนาจของศาลชั้นตน้ท่ีจะรับพิจารณาพิพากษาคดีได ้แต่ศาลก็มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีพนันตาม
กฎหมายน้ี  คดีพนนัตามกฎหมายน้ีจึงแตกต่างจากคดีอาญาทัว่ไป ซ่ึงศาลท่ีจะพิจารณาตดัสินคดีได ้ตอ้ง
พิจารณาจากบทลงโทษตามกฎหมายเป็นสาํคญัวา่อยูใ่นเขตอาํนาจศาลนั้น ๆ หรือไม่  
 ข้อสันนิษฐานเกีย่วกบัเงินหรือทรัพย์สินทีใ่ช้เดิมพนั 
 กฎหมายฉบบัน้ีบญัญติัเร่ืองขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ดิมพนั (stakes) ในการ
พนนัหรือการแข่งขนั ไวใ้นมาตรา 19 โดยกาํหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าว หรือบุคคล
ท่ีครอบครองหรือรับฝากเงินเดิมพนนัหรือทรัพยสิ์นมีค่า เพื่อท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูช้นะพนนัทายผลการแข่งขนั 
การแข่งกีฬาถูกกฎหมาย หรือการเล่นเกม หรือบุคคลท่ีเป็นเจา้ของมา้แข่ง 
 เงินรางวลั 

มาตรา 21 บญัญติัเร่ืองการกาํหนดเงินรางวลัของศาลคือ ศาลมีดุลพินิจในการพิจารณาจ่ายเงิน
รางวลัให้แก่บุคคลท่ีแจง้เบาะแสการพนันผิดกฎหมาย โดยคาํนวณจากเงินค่าปรับส่วนหน่ึงส่วนใดท่ี
กฎหมายฉบบัน้ีบญัญติัไว ้  จะเห็นไดว้่า กฎหมายพนนัฉบบัน้ีมิไดก้าํหนดสัดส่วนของเงินรางวลัใหแ้ก่ผู ้
แจง้เบาะแสแต่อยา่งใด  

   
  

3.4.3 The Pool Betting Act 1967 

 กฎหมายช่ือ Pool Betting Act 1967(Act 384) เป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทัว่ประเทศมาเลเซีย  มี
หลกัการและเหตุผลสาํคญัคือ เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวกบั pool betting การ
ส่งเสริมการพนันทายผล การจดัตั้งคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีกาํกบัดูแล การควบคุมโฆษณา การ
คุม้ครองเดก็เยาวชนและการลงโทษ 

นิยามสําคญัตามกฎหมายฉบับนี ้มีดังนี ้ 

“pool betting”หมายความว่า  ผูป้ระกอบการรับพนนัทายผลการแข่งขนัท่ีมีสถานประกอบการ
ในหรือนอกประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์จดัแข่งขนัฟุตบอลท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ 

 “prescribed event”หมายความว่า  การแข่งขนัฟุตบอลหลายคร้ังหรือการแข่งขนัตามฤดูกาลท่ี
ดาํเนินการในหรือนอกประเทศมาเลเซีย  และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบญัญัติอ่ืน ๆ ตาม
กฎหมายน้ี ซ่ึงมีการรับวางเงินเดิมพนัของผูป้ระกอบการรับพนนัทายผลการแข่งขนั 
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องค์กรหรือคณะกรรมการทีก่าํกบัดูแล 

มาตรา 6 บญัญติัให้พระมหากษตัริยแ์ห่งมาเลเซีย (the Yang di-PertuanAgong23) ทรงแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดหน่ึงเพื่อทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการประกอบกิจการ การส่งเสริม หรือการบริหารจดัการ
ธุรกิจ pool betting และทาํหนา้ท่ีอ่ืนท่ีกฎหมายน้ีบญัญติัไว ้คณะกรรมการดงักล่าวจะมีอาํนาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมาย มีสถานะเป็นนิติบุคคลท่ีสามารถดาํเนินการกบับุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ การทาํนิติกรรมสัญญา การ
จดัซ้ือจดัจา้ง การฟ้องร้องดาํเนินคดี, การยึดหรือครอบครองสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์เพื่อ
ประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการ   

องค์ประกอบของคณะกรรมการขา้งตน้ มีบัญญัติไวใ้นมาตรา 7 คือ กฎหมายกาํหนดให้มี
กรรมการรวมทั้งส้ินไม่เกิน 10 คน ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ทั้งน้ี กรรมการอาจเป็นผูแ้ทนหน่วยงาน 
หรือเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุกไ็ด ้ ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไม่เกิน 3 ปี และสามารถไดรั้บ
แต่งตั้งใหม่อีกได ้  

ข้อสันนิษฐานเกีย่วกบั pool betting 

มาตรา 3 บญัญติัเร่ืองขอ้สนันิษฐานเก่ียวกบั pool bettingไวว้า่  ใหส้นันิษฐานไวว้่า การพนนัทาย
ผลการแข่งขนัทุกกรณีถือเป็น pool betting โดยเฉพาะกรณีท่ีจะมีการทราบเงินรางวลัเม่ือมีการเล่นพนนั
แลว้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนผูเ้ล่นพนนัทายผล  ยกเวน้กรณีท่ีเป็นการทายผลการแข่งขนัท่ีกาํหนดเงินรางวลั
ตายตวัหรือทราบจาํนวนเงินล่วงหนา้ (fixed odds24)   ทั้งน้ี  pool betting จะกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขไว้
ในมาตรา 3 (1) ดงัน้ี  

(a)  กาํหนดเง่ือนไขว่า ผูเ้ล่นชนะพนนัจะไดรั้บเงินรางวลั ซ่ึงคาํนวณจากจาํนวนเงินเดิมพนัท่ีผู ้
เล่นทุกคนไดจ่้ายไปแลว้หรือเห็นชอบท่ีจะจ่ายให้ โดยไม่คาํนึงว่าการพนันทายผลดงักล่าวจะเกิดจาก
อุปกรณ์ หรือการใส่หรือคืนคูปองหรือตัว๋ หรือเอกสารใด ๆ   

                                                 
23The Yang di-Pertuan Agong คือพระมหากษตัริยห์รือสมเด็จพระราชาธิบดี มีสถานะเป็นองคป์ระมุขแห่งรัฐ
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซีย อีกทั้งยงัเป็นผูบ้ญัชาการสูงสุดของกองทพัมาเลเซียดว้ย   
พระนามเตม็เรียกว่า  Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongพระมหากษตัริยข์องมาเลเซียไดรั้บการ
คดัเลือกจากสุลต่านในรัฐทั้ง 9 รัฐ     สมเด็ดพระราชาธิบดีจะดาํรงตาํแหน่งหมุนเวียนกนัทุก ๆ 5 ปี โดยผา่นการ
พิจารณาจากท่ีประชุม  the Conference of Ruler 
http://www.malaysia.gov.my/EN/MAIN/MSIANGOV/YANGDIPERTUANAGONG/Pages/YangdiPertuanA
gong.aspx 
24 ผูท่ี้เล่นพนนัทายผลแบบ fixed oddsแลว้ชนะ จะไดเ้งินรางวลัท่ีแตกต่างจากกรณี pool betting ซ่ึงผูช้นะพนนั
จะไม่ทราบเงินรางวลัท่ีตนเองจะไดรั้บจนกว่ามีการเร่ิมการแข่งขนัแลว้ ซ่ึงผูรั้บพนนัทายผลจะหยดุรับพนนัจาก
ผูเ้ล่น   
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(b)  กาํหนดเง่ือนไขว่า ในกรณีท่ีมีผูเ้ล่นชนะพนนัหลายคน  บรรดาผูเ้ล่นชนะจะตอ้งจดัแบ่งเงิน
รางวลัตามสดัส่วนท่ีของเงินเดิมพนัของแต่ละคน กล่าวคือผูท่ี้วางเงินเดิมพนัมากกว่า ก็จะไดรั้บรางวลัสูง
กวา่ผูท่ี้วางเงินเดิมพนันอ้ยกวา่  

(c) กําหนดหลักการพื้นฐานว่า ผูเ้ล่นชนะจะได้รับรางวัลหรือไม่ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตหรือคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งตามกฎหมายน้ี   

 มาตรา 3 (2) กาํหนดใหก้ารพนนัทายผลการแข่งขนัแบบ fixed odds ตามความหมายท่ีบญัญติัไว้
ในมาตราน้ี กล่าวคือ กรณีผูเ้ล่นรู้หรือสามารถรู้ในขณะท่ีเล่นพนนัว่า หากตนเองชนะจะไดรั้บเงินรางวลั
เป็นจาํนวนเท่าใด (ยกเวน้กรณีท่ีผลของการแข่งขนัหรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนมีผลต่อมูลค่าเงินรางวลั) 
หรือกรณีการกาํหนดมูลค่ารางวลัเร่ิมตน้ (starting prices) ไวล่้วงหนา้ตามเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน หรือการ
กาํหนดรางวลัจากผลการแข่งขนัฟุตบอลท่ีจะเกิดข้ึนท่ีเรียกวา่ “totalisator odds”  

 มาตรา 3 (3) กาํหนดให้การจ่ายเงินจาํนวนหน่ึงในกรณีการชนะการทายผลการแข่งขนั ภายใต้
เง่ือนไขซ่ึงผูจ่้ายเงินมีอาํนาจในการตดัสินใจเลือกผูช้นะทางทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  การจ่ายเงินดงักล่าว
ใหถื้อเสมือนเป็นหน้ี แมว้า่จะไม่มีการใชอ้าํนาจเลือกดงักล่าวกต็าม   
 

การควบคุมการโฆษณา 

มาตรา 18 (1)  กาํหนดกรณีท่ีไม่ถือว่าเป็นการกระทาํผิดตามกฎหมาย สาํหรับการดาํเนินการท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย  คณะกรรมการท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมายน้ีหรือตวัแทนสามารถดาํเนินการ
ต่อไปน้ี  

(a) การแสดงช่ือของผูป้ระกอบการ pool betting ท่ีเรียกวา่ pool betting agency ในสถานท่ีทาํการ
ของผูป้ระกอบการรายนั้น 

(b) การจดัพิมพโ์ฆษณาเก่ียวกบั pool betting ท่ีมีรายช่ือ ท่ีอยู ่เวลาทาํการ และเบอร์โทรศพัทข์อง
pool betting agency รวมถึงกฎกติกา เง่ือนไขการวิธีการเล่น pool betting หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้ 

(c) การแสดงประกาศหรือคาํเตือนของผูป้ระกอบการ pool betting เก่ียวกบัการดาํเนินการใด ๆ 
ตามขอ้ (b)   

ทั้งน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอาจพิจารณาวา่ มีความจาํเป็นท่ีจะสัง่หา้ม กาํหนดขอ้จาํกดั 
หรือออกกฎเกณฑเ์ฉพาะเร่ืองควบคุมการโฆษณาหรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้ 

ผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้ห้าม ขอ้จาํกัดหรือกฎเกณฑ์ท่ีออกโดยรัฐมนตรีขา้งต้น ให้ถือว่ามี
ความผดิตอ้งโทษปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต  

การประกอบกจิการ pool betting และการคุ้มครองเด็กเยาวชน 
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การประกอบกิจการ pool bettingท่ีจะถือว่าชอบดว้ยกฎหมายน้ี โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการพนนัฉบบัอ่ืน จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมาตรา 20 บญัญติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

(a) การดาํเนินกิจการ pool betting ไม่ว่าจะเป็นการรับพนนัทายผล การเรียกเก็บเงิน หรือการรับ
เงิน และการวางเดิมพนัท่ีจะตอ้งจ่ายท่ีปฏิบติัตามบทบญัญติัต่าง ๆ ตามกฎหมายน้ี  

(b) การกาํหนดอายผุูเ้ล่น pool betting ท่ีตอ้งมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จึงจะสามารถซ้ือคูปอง ตัว๋ 
หรือบตัรท่ีใชเ้ล่นพนนัทายผลการแข่งขนัได ้ 

บทลงโทษ 

มาตรา 21 บญัญติัเร่ืองบทลงโทษในกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี  

(a) ผูใ้ดเขา้เล่นพนนัทายผลเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไว ้โดยยินยอมท่ีจะจ่ายเงินให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีเขา้
ร่วมพนันทายผลด้วย  หากผูเ้ล่นอีกฝ่ายชนะพนันก็จะได้รับเงินตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวต้ามผลของ
เหตุการณ์ท่ีกาํหนดไว ้

(b) ผูใ้ดจาํหน่ายหรือเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือตัว๋ คูปอง บตัรหรือส่ิงอ่ืนใดแก่บุคคลตามขอ้ (a) 
ซ่ึงผูซ้ื้อจะมีสิทธิไดรั้บประโยชนจากผลของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน (any prescribed event) 

(c) ผูใ้ดทาํสัญญา ขอ้ตกลงหรือต่อรองใด ๆ เพื่อท่ีจะเล่นหรือไดรั้บเงินจากเหตุการณ์ใด ๆ ท่ี
กาํหนดไว ้หรือผลของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

บุคคลท่ีดาํเนินการตามขอ้ (a) ถึง (c) มีความผดิตามบทบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

อย่างไรก็ตาม  กรณีท่ีไม่ถือเป็นความผิดตามข้อ  (a)  ถึง  (c)  คือ  กรณีการเล่นพนันกับ
ผูป้ระกอบการท่ีได้รับใบอนุญาต (ผูรั้บอนุญาต) หรือคณะกรรมการตามกฎหมายน้ี หรือเจ้าหน้าท่ี 
ตัวแทนหรือพนักงานลูกจ้างของผู ้รับอนุญาต  ซ่ึงเป็นการดําเนินการท่ีชอบด้วยกฎหมายของ
ผูป้ระกอบการ (any totalisator for pool betting or of pool betting)  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ี 
โดยตอ้งเป็นใบอนุญาตท่ีผา่นการอนุมติัตามมาตรา 5 แลว้  

 อาํนาจจับกมุโดยไม่ต้องมีหมาย 

 กฎหมาย Pool Betting Act  มาตรา 23 บญัญติัเร่ืองอาํนาจจบักุมโดยไม่ตอ้งมีหมายจบั (warrant) 
ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่า Inspector (เทียบไดก้บัยศพนัตาํรวจตรี (พ.ต.ต.) หรือ
สารวตัรของไทย) มีอาํนาจจบักุมบุคคล ซ่ึงมีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้่าไดก้ระทาํความผิดตามมาตรา 21 
หรือมาตรา 22 (ความผดิเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจพนนัท่ีตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายฉบบัน้ี) เพื่อนาํตวั
บุคคลดงักล่าวไปฟ้องร้องดาํเนินคดี ณ ศาลชั้นตน้ท่ีมีเขตอาํนาจ  อยา่งไรก็ดี การฟ้องร้องดาํเนินคดีตาม
มาตรา 21 หรือมาตรา 22 จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของพนกังานอยัการเสียก่อนตาม มาตรา 26  
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 การบริหารจัดการธุรกจิ pool betting 

 มาตรา 25 กาํหนดเร่ืองการบริหารจดัการธุรกิจ pool betting ไวส้รุปไดด้งัน้ี  

การจดัเก็บภาษีอากรกบัผูป้ระกอบธุรกิจ pool betting อยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวงการคลงั  
และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตมีหน้าท่ีจะตอ้งชาํระภาษีอากรตามกาํหนดเวลาท่ีผูอ้นุญาตหรือ
คณะกรรมการกาํหนด   

นอกจากน้ี ผูรั้บอนุญาตหรือคณะกรรมการตามกฎหมายฉบบัน้ี มีอาํนาจหนา้ท่ีคือ 

 (a) หนา้ท่ีเกบ็รักษาหนงัสือ บนัทึกเอกสาร บญัชีการเงิน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ pool 
betting รวมถึงการจดัทาํธุรกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

 (b) กระทรวงการคลงัอาจกาํหนดระยะเวลาและแต่งตั้งบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้จดัส่ง
ขอ้มูลหรือจดัทาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ pool betting มายงักระทรวงการคลงั  

 กฎหมายยงักาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลหนงัสือ บนัทึกเอกสาร บญัชีการเงิน หรือเอกสารอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ pool betting เพื่อการตรวจสอบของเจา้หน้าท่ีท่ีมีอาํนาจของกระทรวงการคลงัหรือ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

 
 

3.4.4 The Racing (Totalisator Board) Act 1961 

กฎหมาย Racing (Totalisator Board) Act 1961 (Act 494) มีหลกัการและเหตุผลสาํคญัคือ เพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการพนนัแข่งมา้ช่ือ Totalizator Board  การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการดงักล่าว  หลกัเกณฑ์การปฏิบติัในการรับพนันทายผลการแข่งมา้ของผูป้ระกอบการท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการน้ีตามกฎหมาย และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบั
ในดินแดนทัว่ประเทศมาเลเซีย 

นิยามสําคญัตามกฎหมายฉบับนี ้มีดังนี ้ 

“Totalizator Board”(คณะกรรมการ) ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 325 ซ่ึงบญัญติัไวน้ั้นหมายความ
ว่า คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมายน้ี มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (body corporate) 
                                                 
253.  (1) There is hereby established a Board, which shall be a body corporate, by the name of the 
Totalizator Board. 

(2) The Board shall have perpetual succession and a commonseal and may sue and be sued in its said 
name and, subject to andfor the purposes of this Act, may enter into contracts and acquire,purchase, take, hold 
and enjoy movable and immovable propertyof every description and may convey, assign, surrender, yield 
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คณะกรรมการดงักล่าวจะมีความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานและมีตราสารจดัตั้ง มีอาํนาจในการฟ้องร้อง
ผูอ่ื้นในนามตนเอง และอยูภ่ายในวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งตามกฎหมายฉบบัน้ี รวมถึงการทาํนิติกรรม
สัญญา การไดรั้บหรือถือครองสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ และอาจมอบอาํนาจให้บุคคล
อ่ืนกระทาํการแทนเพ่ือประโยชน์ของคณะกรรมการดงักล่าว    

“totalizator” หมายความว่า อุปกรณ์การเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัท่ีเรียกตามช่ือนั้น ๆ และ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองเล่น หรือวิธีการเล่นอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน และสามารถเล่นด้วย
หลกัการเดียวกนั รวมถึงการคาดการณ์ตวัเลขท่ีจะมีการจ่ายเงินรางวลัตามจาํนวนขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้(a 
fixed minimum dividend) 

“totalizator agency” หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินการโดยไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย
ให้ดาํเนินกิจการรับพนันแข่งมา้ รวมถึงสถานท่ีซ่ึงมีการไดรั้บเงินลงทุนในธุรกิจการรับพนันแข่งมา้
(totalizator investments26) ตามท่ีไดรั้บอนุญาต  

“turf club” หมายความวา่สโมสรสมาคมหรือคณะบุคคลใด ๆ (ไม่วา่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ตาม) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินการส่งเสริม ประกอบการ และควบคุมกีฬาแข่งมา้(the sport of 
horse racing) 

อาํนาจหน้าทีข่อง Totalizator Board ตามกฎหมายฉบบัน้ี บญัญติัไวใ้น มาตรา 4 มีสาระดงัน้ี 

(a) อาํนาจตามท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ (approved scheme)  

(b) อาํนาจในการดาํเนินการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพนัธ์ุมา้ (equine research) และการจดัตั้ง การ
บาํรุงรักษาสโมสรหรือสมาคมแข่งมา้ การจดัฝึกอบรมจ๊อกก้ี (jockeys) หรือผูข่ี้มา้แข่ง ผูท่ี้เร่ิมฝึกหดั และ
บุคลากรท่ีไดรั้บการวา่จา้งเก่ียวกบัการแข่งมา้ รวมถึงการดูแลสถานท่ีจดัแข่งมา้   

(c) อาํนาจในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความจาํเป็น มีประโยชน์ 
หรือช่วยอาํนวยความสะดวกตามวตัถุประสงคท่ี์บญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ี รวมถึงอาํนาจในการพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบการแข่งมา้ในมาเลเซีย   

องคป์ระกอบของ Totalizator Board ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 8 คน ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีท่ีมีอาํนาจรับผดิชอบตามกฎหมาย (ปัจจุบนัคือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั) ไดแ้ก่  

(1) กรรมการ 2 คน ซ่ึงเป็นผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารของ the Selangor Turf Club 

                                                                                                                                                    
up,charge, mortgage, demise, reassign, transfer or otherwise dispose  of or deal with any movable or 
immovable property or any interesttherein vested in the Board upon such terms as the Board maythink fit. 
26“totalizator investment” means any money, currency note or cheque received for investment on the 
totalizator or invested pursuant to any facilities provided under an approved scheme; 
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(2) กรรมการ 2 คน ซ่ึงเป็นผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารของ the Perak Turf Club 

(3) กรรมการ 2 คน ซ่ึงเป็นผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารของthe Penang Turf Club 

(4) กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 5 (3) ไดแ้ก่ ผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารสโมสรแข่งมา้
อ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมีการจดัตั้งเพิ่มเติมในภายหลงั  

(5) กรรมการอ่ืน ๆ 2 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการขา้งตน้มีกาํหนดเวลา 3 ปี  กรรมการท่ีหมดวาระลงสามารถ
ไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาใหม่ได ้ กรรมการสามารถพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุต่าง ๆ ท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้น
มาตรา 6 เช่น กรรมการถึงแก่กรรม, เป็นบุคคลลม้ละลาย, เป็นผูไ้ร้ความสามารถ, ขาดประชุมตั้งแต่ 4 
คร้ังข้ึนไปโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  กรณีพน้จากตาํแหน่งท่ีน่าสนใจคือ กรณีกรรมการมี
ปัญหาผลประโยชน์ขดักนักบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งกรรมการ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
ได้เข้า ร่วมหรือถือสิทธิประโยชน์ในกิจการท่ีเ ก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างให้แก่
คณะกรรมการ   

อาํนาจหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบของ Totalizator Board สอดคลอ้งกบับทบญัญติัต่าง 
ๆ ตามกฎหมายฉบบัน้ีดงัท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 14 สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

(ก) การออกกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการ 

(ข) การใหก้ารดูแลรักษาทรัพยสิ์นและการใชต้ราประทบัของคณะกรรมการ 

(ค) การกาํหนดหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี ตวัแทนและพนกังานลูกจา้ง 

(ง) การควบคุมการอนุญาตให้บุคคลใด ๆ ทาํหน้าท่ีเป็นผูรั้บพนันทายผลแข่งมา้ (totalizator) 
และตวัแทนของผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ (totalizator agency) รวมถึงการสั่งให้บุคคลใดพน้จากการทาํ
หนา้ท่ีเป็นตวัแทนดงักล่าว ไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มหรือชั้นใด โดยอาจกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวก้ไ็ด ้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  

(จ) การดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอาจพิจารณาเห็นวา่ มีความจาํเป็นหรือเหมาะสมใน
สถานการณ์ขณะนั้น เพื่อใหก้ารดาํเนินการแข่งมา้ตามท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถดาํเนินการได ้หรือเพื่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

หน้าทีร่ายงานของ Totalizator Board  
มาตรา 15 บญัญติัเร่ืองหน้าท่ีของคณะกรรมการในการจดัทาํรายงานประจาํปี เพื่อเสนอต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั รายงานดงักล่าวจะมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานหรือกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รายงานการเงินและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรัฐมนตรีสัง่ใหจ้ดัทาํ  
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หมวด 2 TOTALIZATORS AND TOTALIZATOR AGENCIES 

การให้ความเห็นชอบต่อแผนงานของผู้รับพนัน (approved scheme27) 

มาตรา 16  คณะกรรมการตามกฎหมายฉบบัน้ี ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีในนามของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั  มีอาํนาจให้ความเห็นชอบต่อแผนงานของผูย้ื่นขอประกอบกิจการเป็นผูรั้บพนนัทาย
ผลแข่งมา้ (totalizator) และตวัแทนของผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ (totalizator agency)  โดยเสนอเร่ืองต่อ
รัฐมนตรี ฯ  

  (2)  แผนงานท่ีเตรียมข้ึนตามมาตราน้ี จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

 (a)  การบริหารงานในแผนงาน สาํหรับการก่อตั้ง รักษา และการดาํเนินการของผูรั้บพนนั
ทายผลแข่งมา้และตวัแทนและการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการภายใตแ้ผนงาน 

 (b)  การรับเงินลงทุนในแง่ของการแข่งมา้ วงเงินสินเช่ือในแง่ของการลงทุน, ลกัษณะเงิน
ลงทุนซ่ึงการทาํข้ึนตามเง่ือนไขหรือประเดน็ของการลงทุนท่ีทาํข้ึนและท่ีไดรั้บ 

 (c)   การแพร่ภาพการแข่งมา้หรือไม่นั้น เป็นกรณีเฉพาะในเร่ืองการลงทุนของผูรั้บพนัน
ทายผลแข่งมา้ท่ีกล่าวถึงในขอ้ b และความลม้เหลวในการแพร่ภาพ 

 (d)  การชาํระเงินท่ี/จากผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้และตวัแทนเร่ืองเงินปันผลในแง่การลงทุน
ท่ีไดรั้บของผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ เวลาและลกัษณะของเงินปันผลท่ีจ่าย  

 (e)  วิธีการคาํนวณการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกจากเงินท่ีไดรั้บไดแ้ง่ของการลงทุนของ
ผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ 

 (f)  วิธีการดา้นบญัชีระหว่างคณะกรรมการ, สโมสรแข่งมา้ และตวัแทนผูรั้บพนนัทายผล
แข่งมา้ ในแง่ของการลงทุน เงินปันผล และค่าคอมมิชชัน่ 

 (g)  เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอาจจาํเป็นสําหรับการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมและการควบคุมผูรั้บพนัน
ทายผลแข่งมา้หรือเพื่อการดาํเนินงานตามแผนงาน 

(3) คณะกรรมการอาจเสนอให้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนงานส่วนหน่ึงส่วนใด หรือเสนอ
แผนงานใหม่ต่อรัฐมนตรี ฯ เพื่อขอความเห็นชอบ   

(4) แผนงานจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ก็ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

                                                 
27 Section 2 

“approved scheme” means a scheme for the establishment and operation of totalizators and 
totalizator agencies for the time being approved by the Minister pursuant to section 16 
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(5) แผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัและแกไ้ข จะตอ้งถูกตีพิมใ์นราชกิจจานุเบกษา 

(6) พระมหากษตัริยแ์ห่งมาเลเซีย (Yang di-Pertuan Agong) มีอาํนาจประกาศให้ระงบัหรือ
ยกเลิกแผนงานใด ๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 การดําเนินงานและการลงทุนของผู้รับพนันทายผลแข่งม้า 

 มาตรา 22 (1) (c) บญัญติัให้ผูรั้บพนันทายผลแข่งมา้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย สามารถรับ
พนันและจ่ายเงินรางวลัให้แก่ผูช้นะการพนันทายผลได้ตามเง่ือนท่ีกําหนดไวใ้นใบอนุญาต  และ
ผูป้ระกอบการรับพนันทายผลแข่งมา้จะไม่ตอ้งรับผิดหรือถูกยึดหรืออายดัทรัพยต์ามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัการพนนั ไดแ้ก่  Common Gaming Houses Act 1953 [Act 289]หรือ Betting Act 1953 
[Act495]รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพนนัและลอ็ตเตอร่ี  

บทบัญญตัิกฎหมายทีคุ้่มครองเด็ก เยาวชนจากการเล่นพนันแข่งม้า 

มาตรา 22 (1) (b) บญัญติัใหบุ้คคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จึงจะมีสิทธิซ้ือตัว๋หรือเล่นพนนัแข่ง
มา้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายได ้ โดยไม่คาํนึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกของสโมสรแข่งมา้แห่งนั้น
หรือไม่  

การโฆษณาการแข่งม้าทีส่ามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย 

มาตรา 23 (1) กาํหนดเร่ืองการโฆษณาเก่ียวกบัตวัแทนผูรั้บพนนัทายผลบอลท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นกรณีท่ีมีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรบญัญติัให้โฆษณาได้เท่านั้น จึงถือว่าไม่เป็นการ
กระทาํผดิกฎหมาย มีดงัน้ี  

 (a) แสดงช่ือตวัแทนผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ ณ ท่ีทาํการของตวัแทน 

 (b) ประกาศในหนงัสือพิมพใ์นนามของคณะกรรมการ, ใบโฆษณาน้ีประกอบดว้ยรายช่ือ
ของตวัแทนผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้, ช่ือ, ท่ีอยู,่ จาํนวนชัว่โมงการทาํงาน, และเบอร์โทรศพัท ์กฎระเบียบ
, เง่ือนไขการรับเงินลงทุนของตวัแทนผูรั้บพนันทายผลแข่งมา้ หรือ ช่ือรายการแข่งมา้ในแง่ของเงิน
ลงทุนท่ีไดรั้บท่ีตวัแทน 

 (c) ประกาศภายในสาํนกังานของตวัแทนผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีอา้งใน 
(b) 

 การห้ามรับพนันทายผลแข่งม้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

มาตรา 24 (1) กาํหนดเร่ืองการหา้มรับพนนัทายผลแข่งมา้โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย กรณีบุคคลใด 

  (a) เป็นเจา้มือรับพนนัหรือเขา้เดิมพนัแข่งมา้ โดยตกลงท่ีจะจ่ายเงินให้กบับุคคลอ่ืนท่ีเดิมพนั
ดงักล่าว ถา้อีกฝ่ายหน่ึงชนะพนนักจ็ะไดเ้งินรางวลัทั้งหมดจากการแทงพนนั 
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(b) ขายหรือเสนอขาย หรือบุคคลท่ีซ้ือ ตัว๋ บตัรหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ื้อในการเล่นพนนั
ทายผลแข่งขนัมา้ ซ่ึงซ้ือจากบุคคลตามวรรค (a) หรือ 

(c) ทาํสัญญาหรือต่อรองการจ่ายเงินหรือรับเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขหรือเหตุการณ์ท่ีถูกกาํหนดโดย
ผลจากการทาํงานของผูรั้บทายพนนัผลการแข่งมา้ในการแข่งมา้ใดๆ 

บุคคลท่ีฝ่าฝืนการเป็นเจา้มือพนนัแข่งมา้ผดิกฎหมาย กฎหมายบญัญติัว่าเป็นความผดิอาญาคือ มี
โทษปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต หรือจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจาํทั้งปรับ   

กรณีท่ีไม่ถือเป็นการเล่นพนันผิดกฎหมายตามข้อ (1) ก็คือ กรณีท่ีการพนันท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ี, ตวัแทนหรือลูกจา้งของหรือคณะกรรมการหรือสโมสรแข่งมา้
ในขณะท่ีอยูใ่นการดาํเนินการถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 

 อาํนาจจับกมุโดยไม่ต้องมีหมาย 

 มาตรา 26 บญัญติัเร่ืองอาํนาจจบักุมโดยไม่ตอ้งมีหมายจบั (warrant) แก่เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมี
ตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ Inspector (เทียบไดก้บัยศพนัตาํรวจตรี (พ.ต.ต.) หรือสารวตัรของไทย) มีอาํนาจจบักุม
บุคคล ซ่ึงมีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้า่ไดก้ระทาํความผดิตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 (ความผดิเก่ียวกบัการ
ลงทุนในธุรกิจพนนัท่ีตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายฉบบัน้ี) เพื่อนาํตวับุคคลดงักล่าวไปฟ้องร้องดาํเนินคดี 
ณ ศาลชั้นตน้ท่ีมีเขตอาํนาจ  อย่างไรก็ดี การฟ้องร้องดาํเนินคดีดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของ
พนกังานอยัการเสียก่อนตาม มาตรา 28  

การตรวจสอบผู้รับพนันทายผลแข่งม้า (totalizator) และตัวแทนของผู้รับพนันทายผลแข่งม้า  

มาตรา 27 การตรวจสอบผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ และตวัแทนของผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้ 

ตาํรวจระดบัอาวุโส (Senior Police Officer28) สามารถเขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ เพื่อดาํเนินการ
ตรวจสอบสถานท่ีท่ีผูรั้บพนันทายผลแข่งมา้หรือตวัแทนของผูรั้บพนันทายผลแข่งมา้ประกอบกิจการ  
และมีอาํนาจตรวจสอบหนงัสือเอกสาร, บญัชี, ระเบียนหรือเอกสารอ่ืน ๆ หรือเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใด 
ๆ  สาํหรับช่วงเวลาท่ีเขา้ตรวจสอบของผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้หรือตวัแทน   ตาํรวจยงัมีอาํนาจยดึ อายดั
หนงัสือ , บญัชี, ระเบียน, เอกสาร, เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ได ้หากมีเหตุอนัสมควรท่ีจะเช่ือว่าจะเป็น

                                                 
28 Section 2 

“Senior Police Officer” means any police officer not below the rank of Assistant Superintendent, and 
includes any other public officer authorized by the Minister by notification in the Gazette to exercise the 
powers of a Senior Police Officer under this Act  
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หลกัฐานของการกระทาํความผิดท่ีขดัต่อพระราชบญัญติั และอาจเรียกร้องจากบุคคลท่ีดูแลกิจการของ
ผูรั้บพนนัทายผลแข่งมา้หรือตวัแทน  

 

3.4.5 Racing Club (Public Sweepstakes) Act 1965 

กฎหมายช่ือ Racing Club (Public Sweepstakes) Act 1965 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมปี ค.ศ.1989 
เป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทัว่ประเทศมาเลเซีย  หลกัการและเหตุผลสาํคญัคือ การสนบัสนุนให้มีการเส่ียง
โชคของประชาชนทัว่ไป (public sweepstakes) ท่ีดาํเนินการโดย racing club อยา่งไรก็ตาม กฎหมายน้ีไม่
ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีตอ้งปฏิบติักฎหมายช่ือ Betting Ordinance 1953 [Ord. 47 of 1953] 

บทบญัญติัในกฎหมายช่ือ Racing Club (Public Sweepstakes) Act มีเพียง 3 มาตราเท่านั้นคือ
 มาตรา 1  ช่ือกฎหมายและขอบเขตการใชบ้งัคบัของกฎหมายฉบบัน้ี   

มาตรา 2  นิยามศพัทส์าํคญัตามกฎหมายน้ี ไดแ้ก่  

“racing club” หมายความว่า  สโมสรแข่งมา้ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมแข่งมา้แห่งประเทศ
มาเลเซีย (Malayan Racing Association) หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจ  

“sweepstakes”หมายความวา่  การเส่ียงโชคใด ๆ เพื่อส่งเสริมผลการแข่งมา้ (the result of a horse 
race) 

มาตรา 3 การกาํหนดใหส้โมสรแข่งมา้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย สามารถดาํเนินการส่งเสริม
การเส่ียงโชคท่ีเก่ียวกบัผลการแข่งขนัมา้ได ้โดยอาจเชิญชวนบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่เป็นสมาชิกสโมสร  

 

3.4.6 The Gaming Tax Act 1972 

กฎหมายว่าดว้ยภาษีเกมพนัน ค.ศ. 1972 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมปี ค.ศ.1975 (Gaming Tax 
(Amendment) Act 1975) เป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อกาํหนดการจดัเก็บภาษีเก่ียวกบัเกมพนนัและ
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัในดินแดนของประเทศมาเลเซียทัว่ประเทศ  เน้ือหาของกฎหมาย
ฉบบัน้ีสั้นมากคือมีเพียง 2 มาตราหลกั   

การกาํหนดอตัราภาษีเกมพนัน 

มาตรา 2 (1) แห่งกฎหมายน้ีบญัญติัให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั (The Minister of 
Finance) มีอาํนาจตามกฎหมายในการออกคาํสั่งจดัเก็บภาษีเกมพนนั โดยกาํหนดฐานภาษีจากวงเงินท่ี
บุคคลใด ๆ ใชใ้นการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัหรือวางเงินเดิมพนัท่ีเก่ียวกบัเกมพนนันั้น ๆ ซ่ึงเป็นการ
พนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายใด ๆ  และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ผู้มีภาระจ่ายและผู้จัดเกบ็ภาษีเกมพนัน 

กฎหมายมาตรา 2 (2) กาํหนดให ้บุคคลท่ีเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัหรือวางเงินเดิมพนั จะตอ้ง
เสียภาษีตามกฎหมายน้ี โดยผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีคือ ผูป้ระกอบการจดัให้มีการเล่นเกมพนนั (promoter 
of the gaming29) ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย มีหนา้ท่ีจ่ายภาษีต่อหน่วยงานของรัฐบาลกลาง  

ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีอาํนาจออกกฎหมายลาํดบัรอง (regulations) ท่ีออกโดย
อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัมาตราน้ี  

มาตรา 2 (4) (a) กาํหนดขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายในการเล่นพนนัของผูเ้ล่นไวส้รุปคือ  บุคคล
ใดท่ีจ่ายเงินให้แก่ผูป้ระกอบการจดัให้มีการเล่นเกมพนนั เพื่อแลกชิพ (chips) หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชใ้นการ
พนนัหรือวางเดิมพนัท่ีเก่ียวกบัการเล่นพนนั  ให้ถือว่าเขา้กรณีการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัหรือวาง
เดิมพนัแลว้ และจาํนวนเงินท่ีจ่ายให้แก่ผูป้ระกอบการ ฯ ถือว่าเป็นจาํนวนเงินท่ีใชเ้ล่นพนนัหรือวางเดิม
พนั    

 ในภาคผนวกของกฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายพนนัอ่ืน ๆ ในประเด็น
ภาษีเกมพนนั โดยบญัญติัในมาตรา 3 ไดแ้ก่  the Betting and Sweepstake Duties Act 1948 [Act 201], the 
Lotteries Act 1952 [Act 288], the Racing (Totalisator Board) Act 1961 [Act 494], the Pool Betting Act 
1967 [Act 384], the Betting and Sweepstake Duties Ordinance of Sabah [Cap. 13] และ the Gambling 
Ordinance of Sarawak [Cap. 138] 
  
 

3.4.7  The Betting and Sweepstakes Duties Act, 1948 

กฎหมายช่ือ Betting and Sweepstakes Duties Act, 1948 มีการแกไ้ขปรับปรุงคร้ังล่าสุดปี ค.ศ.
1978 โดยใชบ้งัคบัในอาณาเขตท่ีเป็นคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia30) เท่านั้นตามมาตรา 1 
(2)31 

สาระสาํคญัของกฎหมายฉบบัน้ีสรุปเป็นเร่ืองการจดัเก็บอากรพนนัหรือภาษีสรรพสามิต (duty) 
สําหรับกิจการพนันของผูรั้บอนุญาตให้ทาํธุรกิจพนันทายผลการแข่งขนั (betting) ซ่ึงตามนิยามของ
กฎหมายพนนัมาเลเซียมกัเป็นกรณีการพนนัทายผลการแข่งมา้ รวมถึงการเส่ียงโชค (sweepstakes) ท่ีเล่น
                                                 
29 Section 2 (4) (b) the expression “promoter” includes any agent or employee of the promoter of the gaming. 
30คาบสมุทรมาเลเซียเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก (West Malaysia) เป็นท่ีตั้ง
ของกรุงกวัลาลมัเปอร์ (Kualalumpur) เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ส่วนพื้นท่ีอ่ืนคือ ทิศตะวนัออก(East 
Malaysia) ประกอบดว้ย รัฐซาราวกั รัฐซาบาห์ (Sarawak / Sabah) ตั้งอยูบ่นเกาะบอร์เนียว 
31This Act shall apply to Peninsular Malaysia only 
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ดว้ยเคร่ือง totalisator32กฎหมายน้ีกาํหนดให้จดัเก็บอากรจากผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตจดัให้มีการ
พนนัดงักล่าว รายละเอียดมีดงัน้ี  

อากรพนันและการทายพนันและผลแข่งม้า 

 (1) การพนนัทายผลการแข่งขนัทุกกรณีท่ีจดัโดยผูรั้บทายพนนัผลแข่งมา้ หรือ pari-mutuel ซ่ึง
ไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมการสมาคมแข่งมา้ท่ีจดัตั้งข้ึนในคาบสมุทรมาเลเซียหรือสมาคมท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัตามพระราชบญัญติัการแข่งมา้ (คณะกรรมการผูรั้บทายผล
พนันแข่งมา้) ปี 1961 จะถูกเรียกเก็บอากรตามอตัราร้อยละของจาํนวนเงินของเงินเดิมพนั ตามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักาํหนด โดยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) การเส่ียงโชคทุกกรณีท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาคมแข่งมา้ท่ีจดัตั้งในคาบสมุทรมาเลเซีย
หรือสมาคมท่ีเกิดจากการแข่งมา้หรือการแข่งขนัอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีจดัแข่งในประเทศมาเลเซียหรือ
จดัแข่งขนันอกมาเลเซีย จะถูกเรียกเก็บอากรในอตัราร้อยละของจาํนวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินรางวลัจากการ
พนนั ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การทาํบัญชีของผู้สนับสนุน (statement by promoter) 

  (1)  ผูส้นบัสนุนจะตอ้งจดัทาํรายงานจาํนวนเงินเดิมพนัท่ีไดรั้บในการแข่งขนัแต่ละคร้ังและ
จาํนวนท่ีถูกกระจายไปสู่สลากกินแบ่งมา้ในแต่ละคร้ังและส่งให้แก่หน่วยงานจดัเก็บอากรแสตมป์ช่ือ 
Collector of Stamp Duties รวมทั้งส่วนท่ีเพิ่มเติมใหก้บัมูลค่าอากรท่ีถูกเรียกเก็บ หรือจ่ายอากรท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมายในสกลุเงินของมาเลเซีย 

(2)  รายงานการเงินท่ีควรถูกส่งใหแ้ก่ Collector of Stamp Duties  มีดงัน้ี  

(a) ในกรณีท่ีการพนนัทายผลการแข่งขนันั้น จดัข้ึนโดยผูรั้บทายพนนัผลแข่งมา้ หรือ pari 
mutual มีกาํหนดจดัส่งภายใน 15 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของการแข่งมา้ท่ีการเดิมพนัถูกจดัทาํข้ึน หรือ 

(b) ในกรณีของการทายผลแข่งมา้ มีกาํหนดเวลาจดัส่งภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ียติุการเส่ียง
โชค และผูจ้ดัเก็บจะตอ้งเรียกเก็บอากรในสกุลเงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของมาเลเซียและออกใบเสร็จ
ตามจาํนวนเงินท่ีจ่าย 

บทลงโทษ 

มาตรา 7 กาํหนดเร่ืองบทลงโทษไว ้มีดงัน้ี  
                                                 
32 The Racing (Totalisator Board) Act 1961, Section 2 

“totalizator” means the instrument for wagering or betting known by that name, and any other 
instrument, device, machine or method of a like nature and conducted on the same principles, and includes a 
numbers forecast totalizator paying a fixed minimum dividend; 
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(1) กรณีท่ีผูส้นบัสนุน (promoter33) ไม่สามารถจดัส่งรายงานการเงินใหแ้ก่ Collector of Stamp 
Duties  ผูส้นบัสนุนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 500 ริงกิต 

  (2) กรณีท่ีผูส้นบัสนุนมีเจตนาท่ีจะหลบเล่ียงการจ่ายอากรตามพระราชบญัญติั ดว้ยการจดัทาํ
รายงานการเงินท่ีเป็นเทจ็หรือไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  ริงกิต หรือไม่เกินจาํนวน
เงินส่ีเท่าของจาํนวนเงินอากรท่ีตอ้งชาํระ แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่กนั  

 

 อตัราภาษีอากรการพนัน 

ในรายงานวิจยัภาษีพนนัในมาเลเซียของอาจารยผ์าสุก พงษไ์พจิตร ระหว่างช่วงปี ค.ศ.1998 พ.ศ.
2541) ไดป้ระมาณการณ์มูลค่าภาษีพนนัท่ีรัฐบาลมาเลเซียจดัเก็บไดใ้นปี ค.ศ.1996 คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
รายไดจ้ากภาษีทั้งหมด ประเภทของภาษีการพนันและภาษีอ่ืน ๆ ท่ีจดัเก็บจากผูป้ระกอบธุรกิจพนันมี
ดงัน้ี34 

1. ภาษีการขาย (turn over tax) ท่ีจดัเก็บจากค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ล่นจ่าย รัฐบาลจะเก็บภาษี 7 เซนตจ์าก
ทุกๆ 1 ริงกิตท่ี  ผูเ้ล่นจ่ายเพื่อการพนนั 

2. ส่วนท่ีเหลืออีก 93 เซนต ์รัฐบาลจะเรียกเกบ็ภาษีอีกร้อยละ 7 เป็นค่าธรรมเนียม (duty)  

3. บริษทัตอ้งจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 28 ของกาํไรทั้งหมดก่อนหกัภาษี 

 

คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัอตัราการจดัเกบ็ภาษีพนนัของมาเลเซีย มีอตัราภาษีดงัน้ี35 

ก) ภาษีพนนั (gaming tax) จดัเกบ็ในอตัราร้อยละ 8  

ข) อากรหรือค่าธรรมเนียมการพนนัทายผลการแข่งขนั (pooling betting duty) จดัเก็บในอตัรา
ร้อยละ 10 – 12 

ค) อากรหรือค่าธรรมเนียมผูเ้ล่นชนะในคาสิโน (casino win duty) จดัเกบ็ในอตัราร้อยละ 25 

 

                                                 
33 Section 1A 

“the promoter” means the Board, or the secretary of the racing club or association which has 
promoted any totalisator, pari-mutuel or sweepstake, as the circumstances may require; 
34 ผาสุก พงษไ์พจิตร, “อุตสาหกรรมการพนนั: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย”, อา้งแลว้, หนา้ 302. 
35 KPMG International Cooperative, Chapter 10 Indirect and Miscellaneous Taxes and Surcharges, p.126. at 
http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/tm/chapter10.pdf 
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3.5  มาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแลการพนัน เช่น กฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา  

  

หน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายในคดีพนัน  

จากการศึกษาหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในคดีพนันคือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติมาเลเซีย 
(Royal Malaysia Police – RMP) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายช่ือ Police Act (1967) เป็นหน่วยงานหลกัท่ี
รับผดิชอบงานดา้นการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในมาเลเซีย มีประวติัความเป็นมาใน
การจดัตั้งมากว่า 206 ปี คือยอ้นไปถึงช่วงปี ค.ศ.1807 (แต่ระยะเวลาก่อนหนา้น้ีในยคุ Malay Sultanate มี
การแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูรั้กษากฎหมายเรียกว่า warriors หรือเรียกในภาษา
มาเลยว์่า Temenggong)  ปัจจุบนัตาํรวจมาเลยมี์กาํลงัพลรวม 102,037 นาย  มีการแบ่งหน่วยงานตาม
ภารกิจในแต่ละดา้น  นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้งผูท่ี้ทาํหน้าท่ีช่วยเหลืองานของตาํรวจ เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และความรับผิดชอบท่ีมีต่อประชาชน อาทิเช่น Additional Police, ตาํรวจอาสา (Volunteer 
Police), Auxiliary Police, นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ (Police Cadets) และกลุ่มขา้ราชการพลเรือนทัว่ไป 36 

ปัจจุบนัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมาเลเซียแบ่งหน่วยงานออกเป็น 8 หน่วยงานหลกัดงัน้ี 37 

1) Department of Management 
2) Special Branch 
3) CID 
4) Department KDN / KA 
5) Commercial Crimes Investigation Department 
6) Narcotics Criminal Investigation Department 
7) Department of Logistics 
8) Special Task Force 

                                                 
36 About the Royal Malaysia Police at http://www.rmp.gov.my/defaultbase.cfm?path=about/about.cfm?mod=1 
37 http://www.rmp.gov.my/defaultbase.cfm?path=about/Ops.cfm?mod=78 
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หน่วยงานตาํรวจมาเลเซียท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในคดีความผิดตามกฎหมายพนันคือ กองบงัคบั
การตาํรวจสืบสวนคดีอาญา (Criminal Investigation Division38) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบหลกั 3 ประการ คือ  
1) อาํนาจในการการสืบสวน สอบสวน  2) อาํนาจจบักุม และสั่งฟ้องคดี โดยเฉพาะอาญาท่ีเป็นความผิด
ร้ายแรง (hard crimes) เช่น คดีฆาตกรรม, ปลน้ทรัพย,์ ข่มขืนกระทาํชาํเรา ฯลฯ รวมถึงคดีอาญาท่ีมีโทษ
เลก็นอ้ย เช่น คดีลกัทรัพย,์ คดีบุกรุก  และ 3) หน่วยงานน้ียงัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเฉพาะในคดีความผดิตาม
กฎหมายพนนั สมาคมลบั (secret societies) อีกดว้ย  

 กฎหมาย Police Act (1967) มาตรา 3(3) บญัญติัหน้าท่ีของตาํรวจท่ีสําคญัประการคือ การ
ป้องกนัอาชญากรรม การสืบสวนคดีอาญา การจบักุม และการฟ้องผูก้ระทาํผิดกฎหมายอาญา ซ่ึงอยู่ใน
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบของกองบงัคบัการตาํรวจสืบสวนคดีอาญา และมีผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดใน
ตาํแหน่ง Diector ท่ีมีตาํแหน่งเป็น Commissioner of Police   หน่วยงานยอ่ยในกองบงัคบัการตาํรวจ
สืบสวนคดีอาญาประกอบดว้ย 12 ฝ่ายคือ  

D1 – Administrative Division 

D2 – Criminal Record Registration 

D3 – Internal Affairs 

D4 – Statistics 

D5 – Prosecution and Law Divisions 

D6 – Technical Assistance Division 

D7 – Gambling / Vice / Secret Societies 

D8 – Investigation Division / Planning 

D9 – Special Investigation Division 

D10 – Forensic Laboratory Division 

D11 – Sexual Investigation Division 

D12 – National Centre Bureau-Interpol Division 

 

                                                 
38 Criminal Investigation Division at http://www.rmp.gov.my/defaultbase.cfm?path=about/about.cfm?mod=3 
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คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษากฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการพนนัและการเล่นพนนั สรุป
เน้ือหาไดด้งัน้ี  

 3.6.1 ประมวลกฎหมายอาญา  

 ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code, Act 674) ของมาเลเซียเป็นกฎหมายสาํคญัว่าดว้ยการ
กาํหนดความผดิและโทษทางอาญาในความผดิฐานต่าง ๆ ไว ้ บุคคลท่ีอยูใ่นเขตแดนของประเทศมาเลเซีย 
จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 339  จากการศึกษาพบว่าประมวลกฎหมายอาญาน้ี
มิไดบ้ญัญติัความผดิหรือบทลงโทษเก่ียวกบัการพนนัไวเ้ป็นการเฉพาะ  เน่ืองจากกฎหมายพนนัฉบบัต่าง 
ๆ ไดบ้ญัญติัความผิดและโทษไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ เช่น การจดัให้มีการเล่นพนนัหรือการเล่นพนนัโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตมกัจะกาํหนดโทษจาํคุกหรือโทษปรับท่ีถือเป็นโทษอาญาไว ้ ในบางกรณีผูก้ระทาํผิด
อาจทาํความผดิในกรรมเดียวแต่ผดิกฎหมายหลายบท  ซ่ึงตอ้งพิจารณาเน้ือหาของประมวลกฎหมายอาญา
เป็นสาํคญั เช่น มาตรา 7140 บญัญติัเร่ืองการจาํแนกลกัษณะของการกระทาํความผิดเป็น 2 กรณีคือ  กรณี
ความผิดกรรมเดียว และกรณีความผิดหลายกรรม กล่าวคือ หากเป็นความผิดกรรมเดียวท่ีมีการกระทาํ
ต่อเน่ืองกนั กฎหมายจะบญัญติัว่าถือเป็นการกระทาํความผดิในคราวเดียวกนั แต่หากเป็นความผิดหลาย
กรรมแลว้ กฎหมายบญัญติัใหผู้ก้ระทาํผดิตอ้งรับโทษในความผดิฐานทุกกรรม โดยศาลจะเป็นผูมี้อาํนาจ
วินิจฉยัตดัสินวา่ผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งรับโทษมากนอ้ยเพียงใด    

 ตวัอย่างเช่น กรณีเจา้มือพนันผิดกฎหมาย กระทาํผิดใน 2 ฐานความผิดตามกฎหมายพนันช่ือ 
Betting Act 1953 มาตรา 4 ในความผดิฐานเป็นเป็นเจา้ของ ผูค้รอบครอง ผูดู้แล หรือผูใ้ชส้ถานท่ีเป็นการ
ชัว่คราว เพื่อดาํเนินการเป็นสถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนั (common betting houses) และมีความผดิ

                                                 
39 Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within Malaysia 
3. Any person liable by law to be tried for an offence committed beyond the limits of Malaysia, shall be dealt 
with according to the provisions of this Code for any act committed beyond Malaysia, in the same manner as 
if such act had been committed within Malaysia. 
40 Limit of punishment of offence which is made up of several offences 
71. (1) Where anything which is an offence is made up of parts, any of which parts is itself an offence, the 
offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offences, unless it be so 
expressly provided. 
(2) Where anything is an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the 
time being by which offences are defined or punished, or where several acts of which one or more than one 
would by itself or themselves constitute an offence constitute when combined a different offence the offender 
shall not be punished with a more severe punishment than the Court which tries him could award for any one 
of such offences. 
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ฐานไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทายผลการ
แข่งขนัเหตุการณ์ใด ๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ี ในสถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนัหรือสถานท่ีท่ี
ใชเ้ป็น betting information centres  ผูก้ระทาํผิดรายน้ีจะตอ้งรับผิดทั้งสองฐานความผิดเพราะถือเป็น
ความผิดหลายกรรม ศาลสามารถตดัสินลงโทษทุกฐานความผิดได้  กรณีน้ีสามารถเทียบเคียงไดก้ับ
กฎหมายไทยคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91  

 
 3.6.2 กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 2001  

 กฎหมายต่อตา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 2001(Anti-
money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001) หรือกฎหมายฟอกเงินกาํหนดใหก้ารจดัให้
มีการเล่นพนนัท่ีผดิกฎหมายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน โดยก็มิไดก้าํหนดวงเงินพนนัแต่
อยา่งใด กล่าวคือมีการกาํหนดประเภทของความผิดมูลฐานท่ีถือเป็นความผิดร้ายแรง (serious offence) 
ไวห้ลายประเภทดว้ยกนั ปรากฏตามภาคผนวก 2 (Second Schedule - Section 3, definition of “serious 
offence”41) อาทิเช่น กฎหมายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Anti-Corruption Act 
1997), กฎหมายเก่ียวกบักิจการธนาคารและสถาบนัการเงิน (Banking and Financial Institutions Act 
1989)    

สาํหรับกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัผดิกฎหมายกถื็อเป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินตาม
ภาคผนวก 2 คือ ความผดิท่ีบญัญติัไวใ้น Betting Act 1953 ซ่ึงมีอยู ่2 กรณี ซ่ึงจะไดอ้ธิบายเน้ือหาของ
มาตราน้ีในลาํดบัต่อไป  

กรณีท่ี 1  มาตรา 442 ความผดิเก่ียวกบัการเป็นเจา้มือพนนัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการรับพนนั
ทายผลการแข่งขนัผดิกฎหมาย common betting houses และ betting information centres  

                                                 
41 Section 3 
“serious offence” means— 

(a) any of the offences specified in the Second Schedule; 
(b) an attempt to commit any of those offences; or 

(c) the abetment of any of those offences; 
42 Section 4 (1) Any person who— 

(a) being the owner or occupier, or having the use temporarily or otherwise, thereof, keeps or uses a 
place as a common betting house or betting information centre; or 

(b) permits a place of which he is the owner or occupier, or of which he has the use temporarily or 
otherwise, to be kept or used as a common betting house or betting information centre; or 
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กรณีท่ี 2  มาตรา 6(3)43 ความผดิเก่ียวกบัการเป็นเจา้มือพนนัในสถานท่ีใด ๆ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อรับพนนัทายผลการแข่งขนั หรือดาํเนินการจดัให้มีการรับพนนัทายผลในลกัษณะเป็นประจาํหรืออยู่
ในสถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนัความผิดเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัผิดกฎหมายของผู ้
เล่นพนนัทัว่ไป  

กฎหมายฟอกเงินมีบทบญัญติัน่าสนใจหลายประการ ไดแ้ก่   

 

                                                                                                                                                    
(c) has the care or management of, or in any manner assists in the management or in the business of, 

a place kept or used as a common betting house or betting information centre; or 
(d) receives directly, or indirectly, any money or valuable thing, for or in respect of any bet or wager 

on any such event or contingency as is mentioned in this Act, in a common betting house or betting 
information centre; or 

(e) announces, exhibits or publishes, or causes to be announced, exhibited or published, either orally 
or by means of any letter, circular, telegram, placard, handbill, card, print, writing, design, sign, advertisement 
or otherwise, that a place is opened, kept or used as a common betting house or betting information centre 
within or without Malaysia, or in any other manner invites or solicits any person to commit a breach of any 
provisions of this Act, 
shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine of not less than twenty thousand 
ringgit and not more than two hundred thousand ringgit and shall also be punished with 
imprisonment for a term not exceeding five years. 

(2) Any person who occupies or has the use temporarily of a place which is kept or used by another 
person as a common betting house or betting information centre shall be presumed until the 
contrary is proved to have permitted such place to be so kept or used. 
43 Section 6  
(3) Any person who— 

(a) acts as a bookmaker in any place; 
(b) for the purpose of bookmaking or betting or wagering or settling bets frequents or loiters in any 

common betting house or in any place to which the public has or may have access; or 
(c) assists, by giving warning or otherwise, any person committing an offence under this Act to 

evade arrest or detection, 
shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine of not less than twenty thousand 
ringgit and not more than two hundred thousand ringgit and shall also be punished with imprisonment for a 
term not exceeding five years. 
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หนา้ท่ีรายงานขอ้มูลของสถาบนั องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรายงาน (มาตรา 14) 

สถาบนั องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูล (reporting institution44) ไดแ้ก่ นิติบุคคลรวมถึงองคก์ร
ยอ่ยท่ีมีสาขาอยูต่่างประเทศ ซ่ึงมีกิจการตามรายการท่ีบญัญติัไวใ้นตามภาคผนวก 1 (First Schedule) รวม 
32 กิจการ อาทิเช่น  

 กิจการธนาคารพาณิชย ์กิจการเงินทุน และกิจการนายหนา้ให้กูย้ืมเงินตามกฎหมายช่ือ 
Banking and Financial Institutions Act 1989 

 กิจการธนาคารอิสลาม (Islamic banking business) ตามกฎหมายช่ือ Islamic Banking 
Act 1983 

 กิจการใหสิ้นเช่ือเพื่อการเคหะ, กิจการพฒันาเงินทุน, กิจการ factoring และ leasing ตาม
กฎหมายช่ือ Banking and Financial Institutions Act 1989 

 กิจการแลกเปล่ียนเงินตามกฎหมายช่ือ Money-Changing Act 1998 

 ผูป้ระกอบการในธุรกิจพนนัท่ีมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลตามกฎหมายฟอกเงิน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ
ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายพนนัต่อไปน้ี45 

 กิจการต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการโดยผูรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายช่ือ Pool Betting Act 1967 
 กิจการต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการโดย a totalizator agency ตามกฎหมายช่ือ Racing 

(Totalizator Board) Act 1961 
 กิจการต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการโดยสมาคมแข่งมา้ (a racing club) ตามกฎหมายช่ือ Racing 

Club (Public Sweepstakes) Act 1965 

                                                 
44 Section 3 
“reporting institution” means any person, including branches and subsidiaries outside Malaysia of that person, 
who carries on any activity listed in the First Schedule; 
45  First Schedule [Section 3, definition of “reporting institution”] Part I. 
. . .  
19. Activities carried out by a licensee as defined in the Pool Betting Act 1967 [Act 384]. 
20. Activities carried out by a totalizator agency as defined in the Racing (Totalizator Board) Act 1961 [Act 
494]. 
21. Activities carried out by a racing club as defined in the Racing Club (Public Sweepstakes) Act 1965 [Act 
404]. 
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กรณีท่ีกฎหมายบญัญติัใหส้ถาบนั องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูล มีหนา้ท่ีรายงานต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวกบัการต่อตา้นการฟอกเงิน เป็นไปตามมาตรา 14 แบ่งเป็น 2 กรณีหลกัคือ  

กรณีท่ี 1 การทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีมีมูลค่าสูงเกินกวา่ท่ีหน่วยงานกาํหนดไว ้ 

กรณีท่ี 2  กรณีท่ีพบว่า บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมเอง หรือกรณีท่ีมีพฤติการณ์น่าสงสัย
วา่การทาํธุรกรรมนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิกฎหมาย (an unlawful 
activity)  เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของสถาบนั องคก์รกจ็ะมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลเช่นกนั  

กฎหมายต่อตา้นการฟอกเงินฉบบัน้ียงักาํหนดเร่ืองการตรวจสอบตวัตนของผูถื้อบญัชีธนาคาร 
(Identification of account holder) โดยระบุไวใ้นมาตรา 16 โดยกาํหนดหนา้ท่ีของสถาบนั องคก์รท่ีมี
หนา้ท่ีรายงานขอ้มูล (reporting institution) ใหเ้กบ็รักษาขอ้มูลบุคคลเจา้ของบญัชีธนาคาร และหา้มไม่ให้
เปิดบญัชีโดยใชน้ามแฝง ช่ือท่ีแต่งข้ึนเอง หรือการใชป้ลอมช่ือบุคคลเจา้ของบญัชี   นอกจากนั้น สถาบนั 
องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูล ยงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตวัตน ขอ้มูลความสามารถ
ทางกฎหมาย อาชีพ ภูมิลาํเนาหรือสถานท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั  
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บทที ่4 

บทวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัพระราชบญัญตักิารพนัน พ.ศ. 24781 

 

 

พระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายพนันท่ีใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานเกือบ 80 ปี
แลว้ แมว้า่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบบัน้ีคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 25052 และมีการออกกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวขอ้งกต็าม แต่กย็งัมิไดป้รับปรุงเน้ือหาในประเดน็สาํคญั ทาํใหพ้ระราชบญัญติัการพนนัเป็นกฎหมาย
ท่ีไม่สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาท่ีเกิดจากพนันในปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะต่างไปจากเดิมมาก  ระบบการ
ควบคุมหรือกาํกับดูแลผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการพนันตามกฎหมายก็มีความหละหลวม ไม่มี
ประสิทธิภาพ   การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายกบักรณีการพนนัผิดกฎหมายก็เป็นปัญหาสาํคญัท่ียงัไม่
สามารถแกไ้ขได ้ อีกทั้งยงัมีปัญหาในการปรับใช ้การตีความบทบญัญติับางประการ   

รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามพ.ร.บ.การพนนั คือ กระทรวงมหาดไทย มิไดใ้ห้
ความสําคญักับการป้องกัน แก้ไขผลกระทบด้านลบของการพนัน โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคม 
พฤติกรรมการใชเ้งินของประชาชนท่ีเล่นพนนั อาทิเช่น การก่ออาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการลกั วิ่ง 
ชิง ปลน้ ดงัท่ีปรากฏในข่าวสารทัว่ไปท่ีมีสาเหตุจากการพนนั หรือปัญหาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของผู ้
เล่นพนนั ปัญหาความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ด ปัญหาหน้ีสิน หน้ีนอกระบบ การใช้
อาํนาจของกลุ่มผูมี้อิทธิพล การฟอกเงิน รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตของผูเ้ล่นบางรายท่ีหมกมุ่นอยู่กบัการ
เล่นพนนัจนเขา้ข่ายเป็นโรคติดพนนั (pathological gambling)   

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

 4.1 ภาครัฐไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการจัดการผลกระทบจากการพนัน  

 นบัตั้งแต่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขเม่ือปี เดือนมิถุนายน พ.ศ.2475 และมีการประกาศใช้กฎหมายการพนันฉบบัปัจจุบนัคือ 
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2478  อาจกล่าวไดว้่ารัฐบาลในอดีตจนถึง
                                                 
1 ปรับปรุงจาก ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ “บทวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478” (เอกสาร
ประกอบการประชุมชิงปฏิบติัการเร่ือง “ทิศทางการขบัเคล่ือนเร่ืองพนนัในภาคเหนือ” วนัท่ี 30 เมษายน 2556 
จงัหวดัเชียงใหม่) 
2 พระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2505 



 
 

140

ปัจจุบนัไม่มีนโยบายระดบัชาติเก่ียวกบัการพนนัท่ีชดัเจน  แมว้่ารัฐบาลในบางยคุสมยัจะสนบัสนุนให้มี
การดาํเนินธุรกิจพนันถูกกฎหมาย  ในขณะท่ีรัฐบาลบางชุดก็ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนมีการพนันถูก
กฎหมายเพ่ิมมากข้ึน   

 เช่น สมัยรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้ น ได้ออกประกาศ
กระทรวงการคลงั จัดตั้ ง สถาน “กาซิโน” (ตัวสะกดตามกฎหมายในขณะนั้น มาจากภาษาองักฤษ 
“casino”) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ.24823 ท่ีก่ิงอาํเภอหวัหิน อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึง
อาศยัอาํนาจในการเปิดสถานกาซิโน (casino) ตาม  “พระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยเง่ือนไขการพะนนัตาม 
มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการพะนนั พ.ศ. 2478 (ฉบบัท่ี 2)” ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษา4   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัในขณะนั้น (นายปรีดี พนมยงค)์ 5   ไดก้าํหนดชนิดการ
พนนัท่ีให้เล่นไดร้วม 5 ชนิดคือ  1.แปดเกา้และบาการา  2.จบัยี่กี  3.นํ้าเตา้  4.ไฮไลว ์5.ขลุกขลิก   สถาน
กาซิโนยงัคงเปิดดาํเนินการเร่ือยมาจนถึงรัฐบาลนายควง อภยัวงศ ์(1 สิงหาคม พ.ศ.2487 – 31 สิงหาคม 
2488) เร่ิมส่งผลกระทบทางสังคมอย่างมาก เกิดอาชญากรรม ทาํให้ประชาชนไม่เป็นอนัทาํงาน เอาแต่
เล่นการพนนั จึงมีการยกเลิกในภายหลงั อยา่งไรก็ดี ผูว้ิจยัยงัไม่มีขอ้มูลรายละเอียดชดัเจนในส่วนน้ี  จึงมี
ควรมีการศึกษาวิจยัเป็นการเฉพาะต่อไป    

เหตุผลท่ีมีการเสนอจดัตั้งคาสิโนหรือสถานกาซิโนในขณะนั้น เน่ืองจากรัฐบาลขาดรายไดจ้าก
การจดัเก็บเงินรัชชูปการ6 จึงตอ้งหารายไดช้ดเชยภาษีทางออ้ม จึงมีขอ้เสนอของขนุสมาหารหิตะคดี (โป๊ 

                                                 
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หนา้ 274 ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2482 
4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หนา้ 646 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2482  
5  สมศกัด์ิ เจียมธีรสกลุ, “เม่ือ ปรีดี พนมยงค ์ตั้ง 'สถานกาซิโน'” มติชนสุดสัปดาห์ 28,1439 (14-20 มี.ค.51) 25-
26. 
6 เงินรัชชูปการคือ เงินส่วยท่ีเกบ็จากไพร่ส่วย โดยปรกติยามสงบชายไทยทุกคน ท่ีสงักดัมูลนาย หรือ ท่ีเรียกวา่ 
ไพร่หลวง ทาํหนา้ท่ีรับราชการ ช่วยกนัทาํนุบาํรุงและป้องกนัประเทศชาติ ในยามปรกติ ตอ้งมีหนา้ท่ีเขา้รับ
ราชการ ในสมยั รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ลดเหลือ 3 เดือน  ผูใ้ดไม่ตอ้งการเขา้เกณฑแ์รงงาน กห็าส่ิงของหรือเงิน
มาทดแทนการเกณฑแ์รงงานได ้ซ่ึงผูท่ี้ใชเ้งินหรือส่ิงของมาแทนแรงงาน เรียกวา่ ไพร่ส่วย และเรียกเงินท่ีใช้
แทนแรงงานเรียกวา่ “ส่วย” ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เรียกวา่ เงินค่าราชการ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เรียกวา่เงินรัชชูปการ 
โดยกาํหนดให ้ชายฉกรรจ ์ท่ีมีอาย ุ18 – 60 ปีและขา้ราชการ ตอ้งเสียเงินรัชชูปการ 
“เศรษฐกิจสมยัรัชกาลท่ี 6” 
http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit4/chapter4/chapter4_6/Ram6_3_History.htm 
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โปรคุปต)์ และนายควง อภยัวงศ ์เร่ืองภาษีพะนนั และ casino ซ่ึงนายปรีดี พนมยงค ์มิไดค้ดัคา้น แต่เสนอ
ใหป้รึกษากระทรวงมหาดไทยก่อนดาํเนินการ 7 

เน้ือหาของพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 2 ขา้งตน้คือ การให้รัฐบาลมีอาํนาจพิจารณาอนุญาตจดัตั้ง 
“สถานคาสิโนของรัฐบาล” ได ้โดยให้ถือเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ในฐานะผู ้
รักษาการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ียงัมีผลใชบ้งัคบัตาม
กฎหมาย8  กระทรวงมหาดไทยมิใช่ผูมี้อาํนาจรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี จึงไม่มีอาํนาจ
อนุญาตในเร่ืองการตั้งคาสิโน9 หากเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั จึงข้ึนอยูก่บันโยบาย
ของรัฐบาลวา่ จะนาํเร่ืองน้ีข้ึนมาพิจารณาใหมี้บ่อนคาสิโนในไทยหรือไม่10   

ในอดีตเคยมีข่าวคราวเร่ืองการริเร่ิมจะจดัใหมี้คาสิโนในไทยในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร แต่ก็
ไดรั้บการคดัคา้นจากสังคม  ภายหลงัจากนั้น รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช เขา้บริหารประเทศ รัฐบาล
สมคัรกเ็สนอแนวคิดสร้างคาสิโนข้ึนมาอีกคร้ัง จนกลายเป็นท่ีถกเถียงกนัอยา่งมาก แต่ก็ไดข้อ้สรุปว่าการ
มีบ่อนคาสิโนในประเทศไทยจะมีขอ้เสียมากกวา่ขอ้ดี เป็นแหล่งอบายมุขท่ีจะมอมเมาคนในประเทศ และ
อาจมีผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย   อยา่งไรก็ดี ส่ิงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัก็คือ รัฐบาลแต่ละชุดต่าง
กมิ็ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการป้องกนัหรือลดผลกระทบหรือปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัอยา่งจริงจงั  

 สถานการณ์ของการพนันในประเทศไทยนั้ นพบว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมิได้
ทาํการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์หรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการพนันในประเทศไทยไวเ้ลย  ทั้ง ๆ ท่ีเป็น
หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง  จึงตอ้งอาศยัรายงานการศึกษาของนกัวิชาการล่าสุดคือ ผล
การศึกษาของ ดร.พินิจ ลาภธนานนท ์และคณะ11 จากการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไป จาํนวน 5,042 คน ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศรวม 16 จงัหวดั ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง 
กมุภาพนัธ์ 2554 ไดข้อ้สรุปสาํคญัคือ  

                                                 
7 “เม่ือปรีดี พนมยงคต์ั้งสถานกาซิโนกบัคนลกัษณะศีลธรรมจดั” (16 มีนาคม 2551) at 
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=spiral&date=16-03-2008&group=25&gblog=18  
8 คู่มือการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2549), หนา้ 287. 
9 “การตั้งสถานกาสิโน” ในหนงัสือ คู่มือการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั, เพิ่งอา้ง, หนา้ 287. 
10 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัโครงการ “การพนนัออนไลน ์การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน ์: 
ปัญหาในการปรับใช ้พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478” สนบัสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์และสาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หนา้ 24-25. 
11 พินิจ ลาภธนานนท ์และคณะ, รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ “, โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและ
ผลกระทบการพนนัในประเทศไทย (สถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรกฎาคม 2554) สนบัสนุน
โดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หนา้ 21-22, 27, 48-49. 
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 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 เคยเล่นพนนัในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2553)  
 ประชากรมากกวา่ร้อยละ 63 เคยเล่นพนนัในขณะท่ีเป็นเดก็ เยาวชนหรือมีอายไุม่เกิน 24 

ปี โดยพบผูเ้คยเล่นพนนัอายตุ ํ่าท่ีสุดคือ อายเุพียง 7 ปี  
 ประเภทของการพนันท่ีประชากรส่วนใหญ่นิยมเล่นมากท่ีสุดคือ หวยใตดิ้น (จาํนวน 

19,923,643 คน) รองลงมาคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล (จาํนวน 19,211,727คน), ลาํดบัท่ี 3 
คือ การเล่นพนนัในบ่อนพนนัผิดกฎหมาย (จาํนวน 3,125,705 คน) ลาํดบัท่ี 4 คือ การ
พนันทายผลฟุตบอล (จาํนวน1,067,418 คน) ลาํดับท่ี 5 คือ การพนันกีฬาพื้นบา้น12 
(จาํนวน 883,592 คน) (กรุณาดู ตารางท่ี 4.1) 

 เม่ือพิจารณาจากประมาณการปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในการเล่นพนันประเภทต่าง ๆ 
พบวา่ หวยใตดิ้นมีมูลค่าเงินราว 1 แสนลา้นบาทต่อปี รองลงมาคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล 
(76,770 ลา้นบาท) (กรุณาดู ตารางท่ี 4.2), การพนนัในบ่อน และการพนนักีฬาพื้นบา้น
ตามลาํดบั13  

 

ตารางที ่4.1 ประมาณการจํานวนประชากรนักพนันจําแนกตามประเภทการพนันทีเ่ล่นและพืน้ทีศึ่กษา1 

 
 
                                                 
12 การพนนักีฬาพื้นบา้นท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลในรายงานศึกษาของดร.พินิจ ลาภธนานนท ์ไดแ้ก่ ววัลาน ชนไก่ แข่งเรือ 
กดัปลา ฯลฯ  
13 ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, “การพนนัในสงัคมไทย” (ทนัเกม, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1, 2555), หนา้ 7. 
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ตารางที ่4.2 

ประมาณการจํานวนเงนิทีเ่ล่นสลากกนิแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดนิในแต่ละงวดและจํานวนเงินรวมทั้งปี 
จําแนกตามภาคและพืน้ทีศึ่กษา 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบดา้นลบหรือปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัในสังคมไทยนั้น  ในปัจจุบนัยงั

ไม่มีการจดัทาํรายงานการศึกษาวิจยัอยา่งเป็นระบบ แต่เราก็มกัจะพบเจอข่าวสารและเหตุการณ์ท่ีพบเจอ
อยูเ่สมอคือ ปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัโดยเฉพาะการลกั วิ่ง ชิง ปลน้ ปัญหาหน้ีสิน หน้ี
นอกระบบ ปัญหาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชาชนท่ีเป็นนกัพนนั ปัญหาความสัมพนัธ์ของสมาชิก
ในครอบครัว ปัญหาเด็ก เยาวชนเล่นพนันผิดกฎหมาย  ปัญหาเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่ารัฐบาลในอดีต
จนถึงปัจจุบนั รวมถึงหน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบโดยตรง มิไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี จึงไม่
มีการกาํหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการจดัการผลกระทบดา้นลบจากการพนนั ในทางกลบักนั
รัฐบาลบางยุคสมยักลบัส่งเสริมให้ประชาชนเล่นพนันเพิ่มมากข้ึน โดยมิไดมี้การศึกษาผลกระทบดา้น
ต่าง ๆ อย่างรอบดา้น ไม่มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน เช่น “โครงการออกสลากพิเศษ
แบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั เพื่อนาํรายไดคื้นสู่สังคม”หรือโครงการหวยบนดินท่ีจดัทาํในช่วงรัฐบาล
อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวตัรช่วงปี พ.ศ.2546-2549 และโครงการจาํหน่ายสลากด้วยเคร่ือง
อตัโนมติั(โครงการหวยตู ้/หวยออนไลน์)   
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   4.2 บทบาทหน้าที่ของของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจพนันและปัญหาการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 

พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  มาตรา 1714 บญัญติัให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เป็น
หน่วยงานหลักผู ้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี    ในพระราชบัญญัติ น้ีไม่มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตามกฎหมายท่ีจะทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบายหรือแนวทางการควบคุม กาํกบัดูแลกิจการ
พนนัท่ีสามารถขอรับใบอนุญาตจดัให้มีการเล่นการพนันไดต้ามกฎหมาย  ทาํให้การปฏิบติัหน้าท่ีหลกั
ของพนักงานเจา้หน้าท่ีคือ การพิจารณาอนุมติัออกใบอนุญาตเท่านั้น  แต่มิไดค้าํนึงถึงการศึกษาเร่ือง
ผลกระทบดา้นลบทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการอนุญาตให้มีการพนนัถูกกฎหมาย  สาํหรับการ
บงัคบัใชก้ฎหมายแก่ผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายพนนัก็เป็นอาํนาจ หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นหลกั  ทาํ
ใหก้ารทาํงานมีลกัษณะแยกส่วน ต่างคนต่างทาํ ทาํใหปั้ญหาการพนนัเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังของสงัคมไทย 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษากฎหมายพนันในต่างประเทศท่ีศึกษาคือ กฎหมายพนันประเทศ
แอฟริกาใตแ้ละประเทศมาเลเซีย รวมถึงกฎหมายพนนัในหลายประเทศพบว่า  หน่วยงานท่ีควบคุมหรือ
กาํกบัดูแลกิจการพนนัหรือธุรกิจพนัน (regulator) มกัจะจดัตั้งในรูปของคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย
ผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นธุรกิจพนัน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ดา้น
สังคม โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีหลกัในการกาํหนดนโยบาย ทิศทางเก่ียวกบัการกาํกบัหรือควบคุมกิจการพนนั
ในประเทศ มิไดป้ล่อยใหเ้ป็นการใชดุ้ลพินิจของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยลาํพงัเท่านั้น  อีกทั้ง
หน่วยงานกาํกบัดูแลเหล่าน้ีมกัจะคาํนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการอนุญาตให้มีการ
พนนัถูกกฎหมายในพื้นท่ีต่าง ๆ ดว้ย  เช่น การจดัให้มีศูนยใ์ห้คาํปรึกษาผูมี้ปัญหาเก่ียวกบัการพนนั ทั้งผู ้
เล่นหรือนักพนันและคนรอบขา้งท่ีไดรั้บผลกระทบ, สถานบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลท่ี
บาํบดัรักษาผูมี้ปัญหาติดพนนั  

ตวัอยา่งปัญหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 

   โครงสร้างในการทาํงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการพนนั
ในไทยตาม พ.ร.บ.การพนันนั้น พบว่าหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายคือ ตาํรวจ ยงัมิได้
ทาํงานประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาระงานของตาํรวจท่ีมีมาก
อยู่แลว้หรือเหตุผลใดก็ตาม เช่น ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจบางราย ปัญหาผูมี้อิทธิพล 

                                                 
14  “มาตรา 17 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจา้พนกังานดาํเนินการตามพระราชบญัญติั กาํหนดเงิน
ค่าธรรมเนียม กาํหนดเง่ือนไขในการเล่นพนนั และวางระเบียบเพ่ือปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 
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มาเฟีย  ดงันั้น ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานจึงเป็นเร่ืองท่ีถูกละเลย ทั้ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองท่ีมี
ความสาํคญัอยา่งมาก 

 ดงัตวัอย่างกรณีสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ได้รับแจง้จากประชาชนว่า มีการพนันออนไลน์ในร้านมินิแลนด์ ภายในห้างเอสพลานาด ถนน
รัชดาภิเษก เม่ือเยน็วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554  ทาง ป.ป.ท.จึงไดป้ระสานงานไปยงัตาํรวจสันติบาล แต่
ตาํรวจสนัติบาลไดแ้จง้วา่ ไม่สามารถเขา้จบักมุไดโ้ดยใหเ้หตุผลวา่ การจบักมุตามกฎหมายการพนนัไม่ใช่
หน้าท่ีของตาํรวจสันติบาล  ต่อมา ป.ป.ท.ไดแ้จง้ไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายพีรพนัธ์ุ 
สาลีรัฐวิภาค) ในเร่ืองน้ี จึงมีการประสานงานขอกาํลงัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสายตรวจและปฏิบติัการพิเศษ 191 
เดินทางไปจบักมุท่ีร้านมินิแลนด ์โดยไปพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ท.ท่ีไดแ้จง้ใหข้อ้มูลใหท้ราบ แต่การเขา้
จบักุมล่าชา้จากเวลาท่ีไดรั้บแจง้เป็นเวลานานกว่า 1-2 ชัว่โมง ทาํให้ไม่พบผูเ้ล่นในร้าน มีเพียงพนกังาน
เฝ้าร้าน  เหตุการณ์น้ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกบัหน่วยงาน ป.ป.ท.ท่ีไดรั้บแจง้
เบาะแสจากประชาชน โดยตาํรวจปฏิเสธวา่ไม่พบความผดิตามกฎหมายใด ๆ15    

สาํหรับสาเหตุท่ี ป.ป.ท.มิไดแ้จง้ตาํรวจทอ้งท่ี เน่ืองจากนายอาํพล วงศศิ์ริ เลขาธิการ ป.ป.ท. 
กล่าวว่า การตรวจของ ป.ป.ท.คร้ังน้ี ไม่ไดแ้จง้แผนใหต้าํรวจทอ้งท่ีรับทราบก่อน เพราะท่ีผา่นมาเคยแจง้
ให้ตาํรวจทอ้งท่ีมาตรวจสอบแลว้หลายคร้ัง แต่เม่ือแจง้เบาะแสไปทาํให้ไม่สามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดได ้
จึงไดป้ระสานงานกบัตาํรวจหน่วยอ่ืนแทน (ตาํรวจสันติบาล ตาํรวจ 191) เพราะเกรงว่าข่าวจะร่ัวไปถึง
ผูก้ระทาํความผดิ16  เคยมีแจง้ข่าวใหต้าํรวจทอ้งท่ีทราบแลว้ แต่ทาํใหข่้าวร่ัวไปยงัผูก้ระทาํผดิกฎหมาย  

 พล.ต.อ.ประทิน  สันติประภพ  อดีตอธิดีกรมตาํรวจ กล่าวถึงกรณีการจบักุมร้านมินิแลนดว์่า 
วา่ ป.ป.ท.มีอาํนาจตามกฎหมายในการเขา้ไปตรวจสอบ และเม่ือประสานไปยงัตาํรวจสันติบาลแลว้ หาก
สนัติบาลคิดวา่ตวัเองไม่มีหนา้ท่ีเขา้จบักุมก็ควรท่ีจะประสานไปยงัหน่วยงานอ่ืนใหเ้ขา้มาช่วยจบักุม และ
ไม่มีทางเป็นไปไดเ้ลยท่ีตาํรวจทอ้งท่ีจะไม่รู้   พล.ต.อ.ประทิน กล่าววา่ “ทางตาํรวจจะมาโทษว่าเจา้หนา้ท่ี 
ป.ป.ท.เขา้ไปจบัมิชอบนั้นมนัไม่ได ้ หลกัฐานจากคลิปวีดิโอก็มีอยู ่ ผูส่ื้อข่าวหลายสาํนกัก็ข้ึนไปสืบข่าว
น้ี  ถา้ไม่เช่ือภาพท่ีส่ือเสนอออกมา จะใหเ้ช่ือใคร  อีกทั้งเลขา ป.ป.ท.ยงัออกมาปฎิบติัหนา้ท่ีเอง ถา้ตาํรวจ
จะมาอา้งว่า จบัไม่ไดไ้ม่มีผูเ้ล่น ไม่มีเงิน ไม่มีบตัร  แต่พยานรู้เห็นทุกคนท่ีเคยไปเล่นและทุกคนท่ีแจง้
เบาะแสมา สามารถไปเป็นพยานได”้  อดีตอธิบดีกรมตาํรวจยงักล่าวอีกว่า อยากให้ตาํรวจท่ีมีอาํนาจตั้ง
กรรมการสอบสวน สาํรองราชการไปเลย ไม่ใช่แค่เซ็นตค์าํสั่งใหม้าช่วยราชการราชการเพียงแค่ 30 แลว้
กลบัมาทาํงานใหม่  อยากใหต้าํรวจเด็ดขาด ไม่ใช่เห็นแก่พวกพอ้งตวัเอง เพราะผดิเห็นชดัเจน  ในส่วนท่ี
                                                 
15 “โฆษกนครบาล! ตดัพอ้ ป.ป.ท.บุกจบับ่อนโดยไม่แจง้ทอ้งท่ี” (5 พฤษภาคม 2554) เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน ์
at http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310 
16 “ป.ป.ท.โชวค์ลิปวิดีโอมดั “มินิแลนด”์ ผดิจริง-จ่อฟ้องนายกฯ!” (6 พฤษภาคม 2554)  
 เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน ์at www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055671 
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ผูก้าํกบั สน.หว้ยขวางบอกว่าเอากาํลงัไปอารักขานายกรัฐมนตรี ฟังไม่ข้ึนเลย เพราะกาํลงัทั้งโรงพกั จะ
ไม่เหลือไวท้าํอยา่งอ่ืนเลยหรือไร ผูบ้งัคบับญัชาก็ไม่ควรปกป้องลูกนอ้งเพ่ือผลประโยชน์เลก็นอ้ย  ควรท่ี
จะเซ็นตค์าํสัง่ยา้ยผูก้าํกบัสน.หว้ยขวางทนัที17 

 

4.3 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  การกาํหนดบญัชีการเล่นพนันแนบทา้ยพระราชบญัญติัมีความไม่เหมาะสมใน
หลายกรณี ตวัอยา่งการเล่นพนนัท่ีในบญัชี ก.ท่ีไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งบญัญติัไวแ้ลว้  เช่น หวย ก.ข. โป
ป่ัน โปกาํ ถัว่ จบัยีกี่ ไฮโลว ์นํ้าเตา้ทุก ๆ อยา่ง ฯลฯ   สาํหรับการพนนัผดิกฎหมาย 

ประการท่ี 2   การจดัทาํเป็นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั 2 บญัชีคือ บญัชี ก. และบญัชี ข.นั้น ไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการบญัญติักฎหมายการพนันของหลายประเทศ แมแ้ต่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ี
ส่งเสริมให้มีธุรกิจพนนั ก็มิไดบ้ญัญติักฎหมายในลกัษณะน้ี   อย่างไรก็ดี การเสนอให้เพิ่มเติมการพนนั
ชนิดใหม่ ดๆ ในบัญชีท่ีสามารถอนุญาตได้คือ บัญชี ข. อาจเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เพราะอาจสร้าง
ผลกระทบทางสงัคมและประชาชนในวงกวา้ง    

ประการท่ี 3  แนวทางการกาํหนดบญัชี ก.และบญัชี ข.ตามกฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนั มีปรัชญา
หรือแนวคิดท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2473 กล่าวคือ กฎหมายการพนนั 
2473 จะบญัญติัใหก้ารพนนัในบญัชี ก.เป็นการพนนัท่ีหา้มอนุญาตใหเ้ล่นอยา่งเด็ดขาด ไม่มีขอ้ยกเวน้ใด 
ๆ หากจะมีการอนุญาตแลว้ จะตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัเท่านั้น  ในขณะท่ี พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 
กาํหนดให้บญัชี ก.เป็นบญัชีท่ีสามารถอนุญาตใหมี้การเล่นได ้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอนุญาต
ให้มีการเล่นชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นกรณี ๆ ไปตามมาตรา 4 วรรคแรก  ดงันั้น บญัชี ก.จึงมิใช่การหา้มเล่น
โดยเดด็ขาดดงัท่ีนกัวิชาการบางท่านเขา้ใจผดิมาโดยตลอด 

                                                 
17 “ยาํตร.เละป.ป.ท.บุกตรวจพนนัออนไลน”์ (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%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%
B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A
5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html 
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 ฉะนั้น กรณีท่ีมีนกัวิชาการดา้นกฎหมายเสนอใหอ้อกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมรูปแบบการพนนั
ประเภทใหม่เพิ่มข้ึน เช่น การพนนัทายผลการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ในบญัชี ก.หรือบญัชี ข.นั้น18   ผูว้ิจยัเห็น
วา่ ไม่น่าจะเหมาะสม เพราะควรเป็นอาํนาจของฝ่ายนิติบญัญติัมากกวา่ใหเ้ป็นอาํนาจของ
กระทรวงมหาดไทยหรือรัฐบาลท่ีเป็นฝ่ายบริหาร  อีกทั้งจะตอ้งมีกระบวนการรับฟังความเห็นของทุก
ภาคส่วนอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะกลุ่มองคก์รภาคประชาชนท่ีทาํงานดา้นสงัคม 
 

 4.4 การบัญญตัินิยามศัพท์ “การพนัน” และถ้อยคาํทีเ่กีย่วข้อง 

สาํหรับประเด็นนิยามศพัทค์าํว่า “การพนนั” หรือถอ้ยคาํท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมิไดบ้ญัญติัไวใ้น พ.ร.บ.
การพนนั พ.ศ. 2478 นั้น  ผูว้ิจยัเห็นว่า การนิยามศพัทเ์ป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นหากจะมีการแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนั  โดยเฉพาะนิยามท่ีมีความสาํคญัตามกฎหมาย ซ่ึงจะช่วยให้การปรับใชแ้ละ
การตีความกฎหมายชดัเจนมากข้ึน    

อยา่งไรก็ดี  การนิยามศพัทก์็ยงัมีความสาํคญัรองลงมาจากการกาํหนดชนิดหรือประเภทของการ
พนนั เพราะเม่ือมีกฎหมายมีบทบญัญติัท่ีอุดช่องว่างกฎหมายไวแ้ลว้ หรือมีความชดัเจนในเร่ืองประเภท
ของการเล่นพนนัท่ีสามารถอนุญาตได ้ ก็จะทาํใหปั้ญหาการใชห้รือการตีความกฎหมายมีไม่มากนกั เช่น 
แมว้่าจะมิได้กาํหนดเร่ืองการพนันทายผลฟุตบอล หรือการพนันออนไลน์ แต่ก็ถือว่าเป็นการพนัน
ดงักล่าวผิดกฎหมาย พนักงานเจา้หน้าท่ีไม่สามารถออกใบอนุญาตไดต้าม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 
มาตรา 4 ทวิ ซ่ึงศาลฎีกาไดมี้แนวคาํวินิจฉยัในเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้19  

 

4.5 การพจิารณาอนุมัติใบอนุญาตให้มีการเล่นพนันถูกกฎหมายของเจ้าหน้าที ่

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478  กาํหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลยื่นคาํขออนุญาตจดัให้มีการเล่นพนนัตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  เช่น หากเป็นการออก
ใบอนุญาตจดัใหมี้การเล่นการพนนัและการแถมพกหรือใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคในกรุงเทพมหานคร 
ผูอ้นุมติัให้ออกใบอนุญาตส่วนใหญ่คือ อธิบดีกรมการปกครอง  แต่หากเป็นการออกใบอนุญาตจดัให้มี
การเล่นการพนนัในจงัหวดัอ่ืนผูอ้นุมติัใหอ้อกใบอนุญาตส่วนใหญ่คือ ผูว้่าราชการจงัหวดั จากการศึกษา
                                                 
18 นนัทวฒัน ์บรมานนัท,์ “จบัประเดน็กฎหมายการพนนั ... 83 ปี ยงัไม่มีนิยาม ?” ใน แมน้วาด กญุชร ณ อยธุยา 
(บรรณาธิการ) รายงานประจาํปี 2555 ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั (ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556), หนา้ 45-46. 
19 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัโครงการ “การพนนัออนไลน ์การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน ์: 
ปัญหาในการปรับใช ้พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478”, อา้งแลว้, หนา้ 34-36. 
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กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่มีรายละเอียดชดัเจน 
บุคคลใด ๆ ก็สามารถยืน่ขอใบอนุญาตจดัให้มีการเล่นพนนัก็ได ้ซ่ึงแตกต่างจากการอนุมติัใบอนุญาตใน
ประเทศทางตะวนัตกท่ีจะมีความเขม้งวดในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก  

 

 4.6 ปัญหามาตรการป้องกนัผลกระทบทางสังคมจากการพนัน 

 ดงัท่ีกล่าวในตอนตน้แลว้ว่า พ.ร.บ.การพนนั 2478 เป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัมานาน แต่ก็มิได้
ปรับปรุงในสาระสําคัญแต่อย่างใด  จากการศึกษาเน้ือหาของบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ พบว่า ขาด
บทบญัญติัท่ีคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการเล่นพนนั   

อาทิเช่น แมว้่าใน มาตรา 7 (3) จะบญัญติัให้ผูเ้ล่นพนันท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย จะตอ้ง
บรรลุนิติภาวะแลว้หรือมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นกรณีการพนันถูกกฎหมายหรือการ
พนนัผิดกฎหมายก็ตาม  โดย พ.ร.บ.การพนนัไดย้กเวน้การเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 1620 คือ เด็กและ
เยาวชนสามารถซ้ือหรือเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอ็ตเตอร่ีไดต้ามพระราชบญัญติัสาํนกังานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 กล่าวคือ เด็กเยาวชนหรือผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปีก็สามารถซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือสลากการกุศลได้ โดยผูจ้าํหน่ายสลากให้แก่เด็ก เยาวชนไม่มีความผิดตามกฎหมาย  ในขณะท่ี
กฎหมายสลากและกฎหมายพนันของต่างประเทศจะกาํหนดเง่ือนไขในการจาํหน่ายล็อตเตอร่ีของผูค้า้
หรือผูแ้ทนจาํหน่ายไวว้่า ห้ามเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หรือผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะซ้ือสลากกินแบ่ง 
(lottery)  มิฉะนั้น จะถูกตดัสิทธิการจาํหน่าย หรือมีโทษตามกฎหมาย    

 นอกจากน้ี จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและนโยบายการพนนัในต่างประเทศ จะมีการตรา
บทบญัญติักฎหมายเพ่ือคุม้ครองเด็กและเยาวชนไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น  กฎหมายพนันของประเทศส
หราชอาณาจกัรช่ือว่า Gambling Act (2005) มีบทบญัญติัหา้มโฆษณา เชิญชวนเด็กหรือเยาวชน หรือผูท่ี้
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะให้เล่นพนนั มิฉะนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย แมว้่าจะเป็นการพนนัท่ีไดรั้บ
อนุญาตตามกฎหมายแลว้ก็ตาม หรือกรณีท่ีผูก้ระทาํความผิดในฐานะเล่นพนนัผิดกฎหมายเป็นเด็กหรือ
เยาวชน กฎหมายกจ็ะบญัญติัโทษตํ่ากวา่กรณีผูท่ี้ไม่ใช่ผูเ้ยาว ์  

กฎหมายพนนัของแอฟริกาใตช่ื้อว่า คือ National Gambling Act  (2004)  มาตรา 12 บญัญติัหา้ม
เดก็ เยาวชนหรือผูเ้ยาว ์(minor) คือผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีเขา้ไปสถานท่ีสาํหรับเล่นพนนั และยงัไดก้าํหนด
หนา้ท่ีไวใ้หก้บัผูป้ระกอบกิจการและลูกจา้งท่ีจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพื่อตรวจสอบว่า ผูท่ี้
เล่นพนนัเป็นเดก็และเยาวชนหรือไม่ โดยกฎหมายบญัญติัหา้มเดก็และเยาวชนเขา้สถานท่ีเล่นพนนั 

                                                 
20 16. “สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอยา่งใดท่ีเส่ียงโชคใหเ้งินหรือประโยชนอ์ยา่งอ่ืน แก่ผูเ้ล่นคนใด
คนหน่ึง” 
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 4.7 บทลงโทษล้าสมัย ไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

 ปัญหาสาํคญัอีกประการของ พ.ร.บ.การพนนั คือ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในตอนตน้ว่า การกาํหนด
บทลงโทษท่ีลา้สมยั ไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราค่าครองชีพ ค่าเงิน
ในปัจจุบนั และความรุนแรงของการกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.การพนนั โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นเจา้มือราย
ใหญ่ท่ีมีเงินพนนัหมุนเวียนหลายลา้นบาท จึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่เกรง
กลวักฎหมาย ยอมท่ีจะเสียเงินค่าปรับไม่ก่ีพนับาท หรือไดรั้บโทษจาํคุกไม่นาน หรือไดรั้บการรอลง
อาญา  ทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการลงโทษตามกฎหมายท่ีตอ้งการใหเ้ขด็หลาบ   

 บทลงโทษจะบญัญติัไวใ้น มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนนั กาํหนดระวางโทษสูงสุดคือ จาํคุกไม่
เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ซ่ึงโทษตาม มาตรา 12 เป็นโทษท่ีบญัญติัไวต้ั้งแต่
ปี พ.ศ. 2478 เม่ือเปรียบเทียบค่าเงินของเงิน 5,000 บาท ในสมยัรัชกาลท่ี 8  กบัเงินจาํนวนน้ีในปัจจุบนั 
ยอ่มใหค้วามแตกต่างของค่าเงินหลายสิบหรือหลายร้อยเท่า  และเม่ือไดย้อ้นไปดูกฎหมายการพนนัฉบบั
เก่าท่ีไดย้กเลิกไปแลว้ คือ พ.ร.บ.การพะนนั พ.ศ. 2473 พบว่า โทษตามกฎหมายปัจจุบนัคือ พ.ร.บ.การ
พนัน 2478 มีอตัราโทษไม่แตกต่างจากกฎหมายปี พ.ศ. 2473 มาตรา 9 ซ่ึงบญัญติัให้ผูจ้ดัให้มีการเล่น 
หรือเขา้เล่น หรือเขา้พะนนัในการเล่น หรือโฆษณา เชิญชวนให้มีการเล่นพนนัผิดกฎหมาย หรือขดัต่อ
ใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี มีระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ
ทั้งจาํทั้งปรับ  และเม่ือศึกษายอ้นหลงัไปอีกถึง “พระราชบญัญติัอากร การพนนั รัตนโกสินทร์ ศก 111” 
(ตรงกบั พ.ศ. 2435) ซ่ึงไดบ้ญัญติับทลงโทษผูก้ระทาํผิดฐาน “ผูเ้ปนเจา้สาํนกัน์ิ” ให้ปรับไหมเจา้มือ เจา้
สาํนกัน์ิ คราวละ 4,000 บาท ส่วนผูเ้ล่นคือ ผูแ้ทงถูกปรับไหมคราวละ 2,000 บาท  จะเห็นว่า จาํนวนเงิน
ค่าปรับในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีอตัราโทษท่ีสูงมาก หากเทียบกบัมูลค่าของเงินบาทในสมยันั้น แต่กฎหมาย
การพนนัฉบบัปัจจุบนักลบัยงัใชอ้ตัราโทษท่ีเบากวา่กฎหมายท่ีถูกยกเลิกไปแลว้เป็นอนัมาก       

 จากการศึกษาวิเคราะห์ยงัพบอีกวา่ การกาํหนดความผดิตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การพนนั ก็ไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัญติัโทษเป็นอยา่งยิง่  กล่าวคือ กฎหมายมกัจะกาํหนดโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ
ท่ีเป็นตน้เหตุสําคญัในการกระทาํความผิดอาญาท่ีค่อนขา้งสูง เพื่อป้องปรามมิให้มีการกระทาํความผิด 
ไดแ้ก่ การบญัญติัโทษสาํหรับผูท่ี้จดัใหมี้การเล่น หรือท่ีมกัเรียกวา่ “เจา้มือ” หรือ “เจา้มือรับกินรับใช”้ ให้
มีอตัราโทษเท่ากบักรณีผูเ้ล่นพนนัผดิกฎหมาย คือ ถา้เป็นความผดิในการเล่นตามบญัชี ก. หมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 16 หรือการเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยกนัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ข้ึนไปจนถึง 
5,000 บาท  แต่ถา้เป็นความผดิในการเล่นอ่ืนใดตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี 
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หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ เวน้แต่ความผดิตามมาตรา 4 ทวิ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา26(10) กาํหนดหา้มมิใหผู้ใ้ดจาํหน่าย
แลกเปล่ียนหรือใหสุ้ราแก่เดก็ไม่วา่เดก็จะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่ เป็นการปฏิบติัทางการแพทย ์หาก
ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ (มาตรา 78) 
และถา้มีกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษหนกักว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น  เม่ือเปรียบเทียบกบัฐานความผิดอีก
กรณีหน่ึงคือ มาตรา 45 ท่ีห้ามมิใหเ้ด็ก21ซ้ือหรือเสพสุรา หรือเขา้ไปใน สถานท่ีเฉพาะเพื่อการจาํหน่าย
หรือเสพสุรา หากมีการฝ่าฝืน เด็กจะถูกเรียกผูป้กครองมาตกัเตือน ทาํทณัฑบ์นตอ้งทาํงานบริการสังคม
และอาจมีการวางขอ้กาํหนดอ่ืนใดเพื่อป้องกนัมิให้เด็กกระทาํความผิดข้ึนอีก หากผูป้กครองยงัละเลย
ปล่อยให้เด็กกระทาํความผิดอีก จะถูกทาํทณัฑ์บนและวางประกนัเป็นเงินตามสมควรแก่ฐานะของ
ผูป้กครอง หากทาํผดิทณัฑบ์นใน 2 ปี จะถูกริบเงินเขา้กองทุนคุม้ครองเด็ก (มาตรา26, 39 และมาตรา 44)  
จะเห็นว่า พ.ร.บ.คุม้ครองเด็กจะกาํหนดบทลงโทษแก่ผูท่ี้จาํหน่ายสุราให้เด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปี ในอตัรา
โทษท่ีแตกต่างจากกรณีการซ้ือหรือเสพสุราของเดก็ 

 จากการศึกษากฎหมายการพนันของต่างประเทศพบว่า จะมีการบัญญัติโทษของผูก้ระทาํ
ความผิดท่ีเป็นเจา้มือท่ีจดัให้มีการเล่นหรือตวัการ ผูส้นบัสนุน ในอตัราโทษท่ีสูงกว่ากรณีผูเ้ล่นพนันท่ี
เป็นประชาชนทัว่ไป 

 

 4.8 ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมาย   

 สถานการณ์การพนนัผิดกฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
ถึง 2553 ยงัคงมีจาํนวนคดีสูงมาก กล่าวคือมีการจบักุมคดีพนนัท่ีข้ึนสู่การพิจารณาในชั้นศาลเป็นจาํนวน
มาก  มีผูต้อ้งหาราว 1 ถึง 2 แสนคนต่อปี (กรุณาดู ตารางท่ี 4.3) ขอ้มูลสาํนกังานศาลยติุธรรมเก่ียวกบัสถิติ
คดีแพ่งและคดีอาญาในปี พ.ศ.2555 พบว่า ในคดีอาญาท่ีมีสถิติสูงสุดในลาํดบัท่ี 3 คือ คดีเก่ียวกบั 
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 คิดเป็นจาํนวน 49,572 ขอ้หา มีผูต้อ้งหาราว 1-2 แสนรายต่อปี22 รอง
จากคดียาเสพติดใหโ้ทษ และคดีตามกฎหมายจราจรท่ีอยูใ่นลาํดบั 1 และ 2 ตามลาํดบั  

 

                                                 
21 พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 4  
 “เดก็” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการ
สมรส 
22 “ศาลยติุธรรมแถลงปี 2555 พิพากษาคดีแลว้กวา่ 1 ลา้นคดี” (11 มกราคม 2556) 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000004262 
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ตารางที ่4.3  จํานวนคดีอาญาทีน่่าสนใจทัว่ราชอาณาจักร (ปี พ.ศ. 2551 – 2553) 

 

ปีปฏิทนิ คดีพนันทัว่ไป 
(จํานวนคดี) 

คดีพนันสลากกนิรวบ 
(จํานวนคดี) 

รวม 
(จํานวนคดี) 

รวม 
(จํานวนผู้ต้องหา) 

2551 58,212 
(จํานวนผู ้ต้องหา 
203,627 ราย) 

17,042 
(จํ า น ว น ผู ้ ต้ อ ง ห า 
17,386 ราย) 

75,254 221,013 

2552 54,072 
(จํานวนผู ้ต้องหา 
182,355 ราย) 

17,200 (จํานวน
ผูต้อ้งหา 17,506 ราย) 

71,272 199,861 

2553 50,062 
(จํานวนผู ้ต้องหา 
149,287 ราย) 

13,996 
( จํ า น ว น ผู ้ ต้ อ ง ห า 
14,266 ราย) 

60,058 163,553 

แหล่งข้อมลู : รวบรวมจากข้อมลูจากเวบ็ไซต์ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ   

 

ขอ้มูลสถิติคดีการพนันขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาสําคญัของ พ.ร.บ.การพนัน คือความ
ลา้สมยัของบทบญัญติักฎหมายและประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีผูรั้กษากฎหมาย  
กล่าวคือปัจจุบนัมีการกระทาํผิดตามกฎหมายการพนนัอยู่เป็นจาํนวน โดยเฉพาะบ่อนพนนัผิดกฎหมาย
ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการพนนัท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) คือการพนนัออนไลน์ 
การพนนัทายผลฟุตบอลอย่างชดัแจง้  แมว้่าจะมีการจบักุมผูก้ระทาํผิดเป็นจาํนวนมากนบัแสนรายต่อปี 
แต่ก็ยงัพบการกระทาํผิดอยูเ่สมอ เพราะความเป็นฐานเป็นเจา้มือรับกินรับใชมี้บทลงโทษท่ีตํ่ามาก แทบ
จะไม่แตกต่างจากความผิดฐานเล่นพนันผิดกฎหมาย อีกทั้งไม่มีมาตรการควบคุมการพนันอ่ืน ๆ เช่น 
มาตรการยดึ อายดัทรัพยสิ์นหรือธุรกรรมทางการเงินของเจา้มือพนนัผดิกฎหมาย      

 ตวัอยา่งกรณีปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย ท่ีอาจถือเป็นการละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายคือ  การโฆษณา ชกัชวนให้มีการเล่นพนนัออนไลน์ของหนงัสือพิมพกี์ฬาหลาย
ราย รวมถึงนิตยสารบางหัว กล่าวคือมีการโฆษณาเว็บพนันบอลอย่างชัดเจนในหน้าโฆษณาของ
หนงัสือพิมพกี์ฬาท่ีไดรั้บความนิยม  ทั้ง ๆ ท่ีถือเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 12 (2) ประกอบ 
มาตรา 4 ทวิ อยา่งชดัเจน มีโทษทางอาญาคือ ผูก้ระทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
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เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  นอกจากน้ี ขอ้เทจ็จริงยงัปรากฏว่า มีการโฆษณาเวบ็พนนัผดิกฎหมาย
เป็นเวลานานหลายปีแลว้ ซ่ึงถือการกระทาํความผิดหลายกรรมต่างกนั กฎหมายบญัญติัให้เรียงกระทง
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91  นอกจากน้ี ในหนงัสือกีฬาเหล่าน้ียงัมีเน้ือหาท่ีเขา้ลกัษณะ
การชกัชวนใหป้ระชาชนเขา้เล่นพนนัดว้ย เช่น การจดัทาํบทวิเคราะห์อตัราต่อรองในการแข่งขนัฟุตบอล
แต่ละคู่ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชก้ารในพนนับอลได ้ซ่ึงน่าจะเป็นความผดิตามกฎหมายเช่นกนั  ส่วน
ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการกระทาํผดิตามกฎหมายน้ี จะถูกริบทรัพยสิ์นตาม ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 33 (2) ด้วย  แต่ปัจจุบันย ังไม่พบว่า เคยมีการดําเนินคดีกับเจ้าของหรือผู ้พิมพ์ผู ้โฆษณา
หนงัสือพิมพกี์ฬาเหล่าน้ีแต่อยา่งใด   

 ปัจจุบนัมีเวบ็ไซตท่ี์รับพนนับอล มีการโฆษณาเชิญชวนใหเ้ล่นพนนัประเภทต่าง ๆ ทางเวบ็ไซต ์
โดยท่ีมีความเช่ือมโยงกบัผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นคนไทย เช่น มีการเปิดบญัชีของธนาคารพาณิชยข์องไทย
เพื่อรับโอนเงินพนัน มีเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อรับพนันบอล แต่ก็ยงัไม่มีการดาํเนินการทาง
กฎหมายกบัเวบ็ไซตพ์นนัเหล่านั้นโดยใชอ้าํนาจตามกฎหมายคือ พ.ร.บ.การพนนั    

 ตวัอยา่งปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายในอีกแง่มุมหน่ึงคือ ตาํรวจมกัจะไม่สืบสวน ดาํเนินคดีกบั
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของบ่อนพนันจริง ๆ ได ้เช่น การพนันทายผลฟุตบอลทางเวบ็ไซตห์รือพนันออนไลน์  
ตาํรวจมกัจะจบัไดเ้ฉพาะผูท่ี้เป็นคนท่ีถูกวา่จา้ง ลูกจา้งท่ีดูแลคอมพิวเตอร์หรือดูแลสถานท่ี แต่ไม่สามารถ
สืบหาตวัเจา้มือพนนับอลได ้  

 ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจก็เป็นตน้เหตุสําคญัท่ีทาํให้มีการพนันผิด
กฎหมาย ไม่วา่จะเป็นบ่อนพนนัทัว่ไปหรือการพนนัออนไลน์ เช่น เม่ือประชาชนพบเห็นตูม้า้ผดิกฎหมาย
ในชุมชนของตน และแจง้ขอ้มูลเบาะแสให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจในทอ้งท่ีทราบแลว้ ปรากฏว่าเม่ือตาํรวจ
ทอ้งท่ีเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีไดรั้บแจง้เบาะแสแลว้ มีหลายกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิท่ีจดัใหมี้การ
พนันผิดกฎหมายไดยุ้ติการเล่นไปก่อน หรือมีการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นพนนั ตูม้า้ออก
จากสถานท่ีก่อนท่ีตาํรวจจะเดินทางไปถึง จึงทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยว่า ตาํรวจทอ้งท่ีจะมีส่วนรู้เห็นกบัเจา้ของ
ตูม้า้หรือบ่อนพนนั จนกระทัง่พบกรณีท่ีตอ้งใหต้าํรวจหน่วยงานอ่ืน เช่น ตาํรวจกองปราบเขา้ดาํเนินการ
จบักมุ โดยไม่แจง้ใหต้าํรวจทอ้งท่ีทราบ        

 ภาคประชาชนท่ีทาํงานดา้นต่อตา้นการพนนัคือ “เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน” ไดเ้คยยืน่จดหมาย
เปิดผนึกถึงรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2553 ผา่น พล.ต.อ.ภาณุ
พงศ ์สิงหรา ณ อยธุยา ท่ีปรึกษา สบ.10  เพื่อขอความร่วมมือในการปราบปรามการเล่นพนนัฟุตบอลโลก 
2010 โดยสั่งปิดเว็บพนันบอล และให้ดาํเนินการกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีเขา้ไปมีส่วนพวัพนักบัโต๊ะ
บอล  แต่ก็ไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีรับผดิชอบว่า ทางตาํรวจไดส้ั่งประสานกระทรวงไอซีทีใน
การปิดเว็บไซต์พนันแลว้  แต่การปราบปรามการเล่นพนันทางออนไลน์ค่อนขา้งลาํบาก เน่ืองจาก
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เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายอยูต่่างประเทศ ทาํใหย้ากต่อการจบักุม23  แต่ในเร่ืองน้ีก็มีความเห็นจากคุณพิริยะ ทอง
สอน ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ว่า เจา้หนา้ท่ีสามารถสั่งการให้ดาํเนินการบล็อกเวบ็ 
(blocking) หรือกรองเน้ือหา (filter) เวบ็พนนัผิดกฎหมายได ้ แมว้่าจะมี server ในต่างประเทศก็ตาม ถา้
เป็นเวบ็ไซตพ์นนับอลท่ีมีความผดิตามกฎหมายอยา่งชดัเจน   

สาเหตุท่ีทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนนัขาดประสิทธิภาพ สรุปไดด้งัน้ี  

 1) รัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมาไม่เคยให้ความสําคญักบัการจดัการกบัปัญหาการพนันผิดกฎหมาย 
กล่าวคือ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีนโยบายจดัการกบัการพนันผิดกฎหมายอย่างเป็น
รูปธรรม  

 2) เน้ือหาของกฎหมายมีความลา้สมยัดงัท่ีไดว้ิเคราะห์มาแลว้ในตอนตน้ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนด
ฐานความผิด โดยเฉพาะบทลงโทษท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั ทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่
เกรงกลวัท่ีจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย   

 3) ปัญหากลไกการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการพนนัท่ีผดิกฎหมายขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเกิดจาก
ตาํรวจมีภาระงานประจาํท่ีมากอยูแ่ลว้ หรือทาํงานในเชิงรับมากเกินไป ขาดการทาํงานในเชิงรุก เช่น การ
หาข่าวสาร ตรวจสอบวา่มีการกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนัหรือไม่   

 4) เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.การพนัน คือ ตาํรวจบางส่วนยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ
เน้ือหาสาระของบทบญัญติัต่าง ๆ ใน พ.ร.บ.การพนนั ทาํให้ไม่สามารถปรับใชก้ฎหมายกบัการกระทาํ
ความผิดท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเต็มท่ี เช่น กรณีการพนันออนไลน์ท่ีตาํรวจบางนาย ยงัเขา้ใจว่าไม่ถือเป็น
ความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผดิโดยส้ินเชิง  

 5) เจา้หนา้ท่ีผูรั้กษากฎหมายคือ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตบางส่วนอาจไดรั้บสินบน
หรือผลประโยชน์บางอยา่งในกระบวนการออกใบอนุญาต รวมถึงการพนนัผดิกฎหมายท่ีเก่ียวโยงกบัผูมี้
อิทธิพล มาเฟีย นักการเมือง อาจมีตาํรวจบางนายได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นหุ้นส่วนกับเจ้ามือท่ี
ดาํเนินการจดัให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมายเสียเอง ทาํให้ตาํรวจชั้นผูน้้อยไม่กลา้ท่ีจะดาํเนินการตาม
หนา้ท่ี    

 6) การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีลกัษณะเป็นเชิงรับ ขาดการทาํงานเชิงรุก ไม่มีกลไกเฝ้า
ระวงัการพนนัผดิกฎหมาย หรือการคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ขาดการประสานงานกบั
หน่วยงาน องคก์รอ่ืน โดยเฉพาะการทาํงานกบัภาคประชาชน  

                                                 
23 “เครือข่ายรณรงคห์ยดุการพนนัเสนอ 4 แนวทางปราบพนนับอลโลก” (11 มิ.ย.2553) เวบ็ไซต ์
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/65861.html 
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 7) การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การพนันไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป 
เน่ืองจากผูแ้จง้เบาะแสเกรงกลวัว่าตนเองหรือครอบครัวอาจไดรั้บอนัตราย ถูกข่มขู่ กลัน่แกลง้จากผูมี้
อิทธิพล อาํนาจมืด หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บผลประโยชน์อนัมิชอบ  เน่ืองจาก พ.ร.บ.การพนนัและกฎหมาย
อ่ืน24 ไม่มีมาตรการคุม้ครองผูท่ี้แจง้เบาะแสการพนันผิดกฎหมาย เพราะผูท่ี้แจง้เบาะแสยงัไม่มีสถานะ
เป็นพยานในคดีอาญา หากยงัไม่มีการแจง้ความ ฟ้องร้องเป็นคดีความทางอาญา ส่ิงท่ีสําคญัในการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสคือ การปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสใหเ้ป็นความลบั 

 

 

บทสรุป 

 ปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการพนันในสังคมไทย ส่วนหน่ึงเกิดจากพระราชบญัญติัการ
พนัน พ.ศ. 2478 การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย  รวมถึงการดาํเนิน
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ให้ความสําคญัในเร่ืองน้ี  ในบางยุคสมัยรัฐบาลก็มี
แนวโนม้ท่ีจะมีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นพนนัเพิ่มมากข้ึน เช่น โครงการหวยตูจ้าํหน่ายสลาก 3 ตวั 2 
ตวั หรือการเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการพนัน25 เพื่อเปิดกวา้งให้มีการพนันประเภทใหม่ ๆ 
เพิ่มข้ึน เช่น การพนนัท่ีนิยมเล่นในคาสิโน การเล่นหวยหุ้น หวยปิงปอง ตูม้า้ พนนัทายผลฟุตบอล ฯลฯ  
โดยไม่มีการศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างรอบดา้น และมิไดรั้บฟังความเห็นของประชาชนในวง
กวา้ง  ฉะนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ กลุ่มนกัวิชาการควรร่วมมือกนัอยา่ง
จริงจงัในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาน้ี มากกว่าการคาํนึงถึงเพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการเพิ่ม
รายไดข้องรัฐ  
 

                                                 
24 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายท่ีมีมาตรการคุม้ครองพยานในคดีอาญา ซ่ึง
พยานท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง จะตอ้งเป็นพยานบุคคลซ่ึงจะมาให ้หรือไดใ้หข้อ้เทจ็จริงต่อพนกังานผูมี้อาํนาจ
สืบสวนคดีอาญา พนกังานผูมี้อาํนาจสอบสวนคดีอาญา พนกังานผูมี้อาํนาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการ
ดาํเนินคดีอาญา  
25 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เห็นชอบในหลกัการร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... 
และและร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. ....  เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554  
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
   

ประเทศแอฟริกาใต้ 

  ประเทศแอฟริกาใต ้เป็นประเทศท่ีมีพฒันาการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการพนนัและกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมการพนันมาอย่างยาวนาน มีการใช้การพนันเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมแรงงานและการ
แบ่งแยกชนชั้นของคนในสงัคมในยคุล่าอาณานิคม การพนนัในแอฟริกาใตจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์ของการกด
ข่ีทางชนชั้น และเป็นตน้เหตุหน่ึงของความยากจนของประชากรชาวแอฟริกาใต  ้ในขณะท่ีภาครัฐคือ 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลประจาํเขตการปกครองกลบัมองว่า อุตสาหกรรมการพนนัเป็นโอกาสท่ีจะสร้าง
รายไดจ้าํนวนมหาศาลให้กบัรัฐบาลได ้ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวนาํไปสู่การรับรองความชอบดว้ยกฎหมายของ
การพนนัในท่ีสุด 

  จุดเปล่ียนสําคญัของธุรกิจพนันในแอฟริกาใต้คือ ผลการศึกษาของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 
Howard commission และ Wiehahn Commission ซ่ึงมีลกัษณะสนบัสนุนใหมี้การประกอบธุรกิจการพนนั
เป็นส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมายอย่างกวา้งขวาง แต่กระบวนการการศึกษาของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ก็ไดท้าํ
อยา่งเปิดกวา้งและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย มีการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ขอ้เสนอแนะยงัเสนอแนะ
มาตรการท่ีรัฐต้องนําไปปฏิบัติโดยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของการพนันท่ีเปิดให้มีการพนันถูก
กฎหมายเพิ่มมากข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาการพนนัผิดกฎหมาย รวมถึงการจดัเก็บรายไดเ้ขา้รัฐในรูปของภาษี
การพนนั  

  ภายหลงัจากท่ีมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังใหญ่ของแอฟริกาใตใ้นช่วงตน้ทศวรรษท่ี 
1990 ซ่ึงเปิดโอกาสใหมี้การเลือกตั้งโดยไม่มีการแบ่งแยกผวิสี และทาํใหช้าวพ้ืนเมืองแอฟริกนัสามารถเป็น
ผูน้าํประเทศไดเ้ป็นคร้ังแรกคือ นายเนลสัน แมนเดลา ประธานาธิบดีแอฟริกาใตผ้ิวสีคนแรก เม่ือปี 1994 
(พ.ศ.2537)  ในช่วงเวลาเดียวกนันั้นเองมีการจดัทาํรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ในปี ค.ศ.1996  เป็นผลทาํให้
รัฐบาลเขตปกครองสามารถบญัญติักฎหมายการพนันของตนเองได้ ทาํให้อุตสาหกรรมการพนันของ
แอฟริกาใตเ้ติบโตแบบกา้วกระโดด  ผลกระทบในเชิงบวกท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ รายไดข้องรัฐท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง
มหาศาลจากอุตสาหกรรมพนนัทั้งของรัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตการปกครอง รวมทั้งรายไดจ้ากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพนัน ไม่ว่าจะเป็นสถานบนัเทิงท่ีเปิดในคาสิโน หรือธุรกิจท่องเท่ียว  ในขณะเดียวกนั 
ความพยายามของภาครัฐท่ีจะจาํกัดผลกระทบในด้านลบของธุรกิจการพนัน ก็ได้ปรากฏให้เห็นอยู่
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พอสมควร ทั้งรายงานผลการศึกษาท่ีไดท้าํอยา่งต่อเน่ือง มาตรการทางกฎหมายท่ีบงัคบักบัสถานพนนั การ
สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการพนัน ทั้งต่อตัวนักพนัน และต่อสังคม 
แน่นอนท่ีปัญหาเหล่าน้ีไม่สามารถจะแกไ้ขไดอ้ย่างส้ินเชิง แต่ก็ถือไดว้่ารัฐบาลไดเ้ตรียมตวัเพื่อรับมือกบั
ปัญหาท่ีจะเกิดจากการรับรองความชอบดว้ยกฎหมายของการพนนัไวไ้ดดี้ในระดบัหน่ึง 

 แมอุ้ตสาหกรรมการพนนัในแอฟริกาใตจ้ะขยายตวัอย่างมากในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แต่ปัญหา
ผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมพนนัเร่ิมปรากฏมากข้ึน เน่ืองจากมีการออกใบอนุญาตใหมี้การ
จดัตั้งคาสิโนขนาดเลก็ในเขตปกครองต่าง ๆ รวมกว่า 37 แห่งทัว่ประเทศ  ส่วนผูเ้ล่นพนนัในคาสิโนส่วน
ใหญ่เป็นผูมี้รายไดป้านกลางถึงค่อนขา้งสูง แต่กย็งัพบกลุ่มคนท่ีมีรายไดน้อ้ยส่วนหน่ึงท่ีสามารถเขา้ไปเล่น
ในคาสิโนดว้ยคือ การเล่นเคร่ืองสล็อตแมชชีน  ผลการศึกษาของคณะกรรมการการพนันแห่งชาติในปี 
2005 และ2009  กลุ่มนกัพนนัท่ีมีปัญหา (problem gamblers) มีอยูร้่อยละ 4.5 ในปี 2009 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
3.7 ในปี 2005 โดยในกลุ่มนักพนันท่ีมีปัญหานั้น มีกลุ่มท่ีเขา้ข่ายเป็นโรคติดพนันราวร้อยละ 0.16 ของ
จาํนวนประชากรท่ีเป็นผูใ้หญ่ทั้งหมด  นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาพบว่า กลุ่มคนผวิดาํชาวแอฟริกนัมีความ
เส่ียงท่ีจะเป็นผูพ้นนัในระดบัท่ีก่อปัญหา (ร้อยละ 4) มากกว่าชาวแอฟริกนัผิวขาว (ร้อยละ 1)  สาํหรับล็อ
ตเตอร่ียงัคงเป็นการพนนัท่ีผูมี้ฐานะยากจนนิยมเล่นมากท่ีสุด   และมีการสาํรวจกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 
18-25 ปี กลุ่มผูท่ี้เล่นพนนัส่วนใหญ่นิยมเล่น lotto คิดเป็นร้อยละ23.7 

ส่ิงท่ีควรไดต้ระหนักถึงจากการศึกษาประวติัศาสตร์ของการรับรองความชอบดว้ยกฎหมายของ
การพนนัในประเทศแอฟริกาใตจ้นถึงปัจจุบนันั้น คือ แนวคิดท่ีว่า การรับรองความชอบดว้ยกฎหมายของ
การพนัน จะทาํให้ปัญหาการเล่นพนันโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายลดน้อยลงไปนั้น เป็นความเขา้ใจท่ีไม่
ถูกตอ้ง เพราะในท่ีสุดแลว้ ปัญหาการเล่นพนันโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ก็ยงัคงปรากฏอยู่ในประเทศ
แอฟริกาใต ้ในขณะเดียวกนั ปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ก็ไดป้รากฏข้ึน ทั้งกลุ่มผูมี้อิทธิพล อาชญากรรมทาง
ธุรกิจ การฟอกเงิน การพนันออนไลน์ การพนันของกลุ่มเยาวชน ซ่ึงเป็นภาระของรัฐบาลท่ีจะตอ้งดูแล
จดัการปัญหาเหล่าน้ีใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่ใหก้ลายเป็นผลกระทบต่อสังคมจนไม่คุม้ค่ากบัรายไดม้หาศาลท่ี
จะเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมการพนนัทั้งหลายเหล่าน้ี 

 รายงานของ Gambling Review Commission ปี 2010 ระบุถึงประเด็นการบงัคบัใชก้ฎหมายการ
พนนัของแอฟริกาใต ้เพื่อคุม้ครองกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบางคือ ผูท่ี้มีฐานะยากจน รวมถึงกลุ่มเด็ก
และเยาวชน สรุปสาระสําคัญคือ มาตรการทางกฎหมายในการลดผลกระทบด้านลบของการพนัน 
(negative impact of gambling) ในบางเร่ืองนั้น ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควรและยงัมีช่องว่างบาง
ประการ โดยเฉพาะมาตรการห้ามเด็กหรือเยาวชนเล่นพนนั และการห้ามบุคคลท่ีจดทะเบียนไวโ้ดยสมคัร
ใจเล่นพนนั (excluded person)   Gambling Review Commission จึงมีความเห็นว่า รัฐบาลควรกาํหนด
มาตรการท่ีเขม้ขน้มากกวา่เดิมคือ การกาํหนดหลกัเกณฑเ์ร่ืองการตรวจสอบตวัตนของบุคคลท่ีจะเล่นพนนั 
โดยใชแ้บบอยา่งของกรณีประเทศสิงคโปร์  



157 
 

 เม่ือกล่าวถึงนโยบายของรัฐเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการพนันแลว้ กล่าวไดว้่ารัฐบาลแอฟริกาใตมี้
แนวโนม้อยา่งท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนอุตสาหกรรมการพนนั เพราะเป็นแหล่งรายไดแ้หล่งใหญ่ของรัฐบาล
กลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน และมีนโยบายการมุ่งสร้างเสริมศกัยภาพในทางเศรษฐกิจใหก้บัคนผวิดาํ  

รูปแบบองค์กรท่ีรับผิดชอบดา้นการกาํกบัดูแลกิจการพนันท่ีน่าสนใจแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ  
องคก์รกาํกบัดูแลของรัฐบาลกลางและระดบัเขตปกครอง  องคก์รในระดบัรัฐบาลกลางคือ “คณะกรรมการ
การพนนัแห่งชาติ” (National Gambling Board - NGB) ท่ีจดัตั้งข้ึน ตามกฎหมายฉบบัปัจจุบนัคือ กฎหมาย
การพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 2004  แต่ก็มีจุดอ่อนคือกรรมการทั้งหมดมาจากการเสนอช่ือของฝ่ายบริหารหรือ
รัฐมนตรีในกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ไม่มีกระบวนการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
หรือกรรมการท่ีมาจากภาคประชาสงัคม   

อาํนาจหนา้ท่ีสาํคญัของคณะกรรมการการพนนัแห่งชาติคือ การตรวจสอบ กาํหนดทิศทางในการ
กาํกบัดูแล “หน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจาํเขตปกครอง” (Provincial gambling regulatory 
authorities - PGRAs) เพื่อใหเ้กิดมาตรฐาน หลกัเกณฑข์องอุตสาหกรรมพนนัท่ีสอดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ  
คณะกรรมการ NGB ยงัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการ
พนนั รวมถึงการหาสาเหตุของการติดพนนั หรือการพนนัท่ีก่อปัญหา รวมไปถึงการทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา
ใหก้บัคณะกรรมการท่ีปรึกษานโยบายการพนนัแห่งชาติ   นอกจากน้ี ยงัมี“สภานโยบายการพนนัแห่งชาติ” 
(National Gambling Policy Council) บญัญติัไวใ้นกฎหมายการพนนั ค.ศ. 2004 มาตรา 62 คือ เป็นองคก์รท่ี
ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารท่ีกาํหนดนโยบายการพนนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแล
กิจการพนนัทั้งระดบัชาติและระดบัเขตปกครอง แต่ไม่มีบทบาทมากนกัในทางปฏิบติั  

กิจการการพนนัประเภทลอ็ตเตอร่ีและการพนนัเก่ียวกบักีฬา เป็นการพนนัท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของรัฐบาลกลางเท่านั้น ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการลอ็ตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lotteries 
Board) ท่ีจดัตั้งข้ึนตามความในกฎหมายลอ็ตเตอร่ี 1997  

มาตรการกฎหมายท่ีใชก้ารควบคุมผลกระทบดา้นลบจากการพนนัจึงเป็นส่ิงสาํคญั กฎหมายว่าดว้ย
การพนนัแห่งชาติ ค.ศ. 2004 (National Gambling Act of 2004) เช่น มาตรการคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ีจะ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งในธุรกิจพนัน, ควบคุมการโฆษณา การส่งเสริมการขายการพนันประเภทต่าง ๆ ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กหรือเยาวชน, ขอ้ห้ามหรือขอ้จาํกดัในการให้กูย้ืมเงินเพื่อเล่นพนัน และการ
ควบคุมสถานท่ีเล่นพนนั รวมถึงการใชม้าตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (Financial Intelligence Centre Act of 2001) และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัองคก์ร
อาชญากรรม (Prevention of Organised Crime Act ,1998)  
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ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีอนุญาตใหมี้การประกอบกิจการพนนัถูกกฎหมายหลายประเภทคือ 
การแข่งมา้ ล็อตเตอร่ี และบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ 1 แห่ง  แต่ดว้ยเหตุท่ีมาเลเซียเป็นประเทศท่ีประชากร
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงตามหลกัของศาสนาอิสลาม ผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามไม่สามารถเล่นการ
พนนัไดใ้นทุกรูปแบบ เพราะเป็นขอ้ห้ามสาํคญัตามหลกัศาสนาอิสลาม อีกทั้งรัฐบาลมาเลเซียไดข้อความ
ร่วมมือไปยงัผูป้ระกอบธุรกิจพนันให้กาํหนดมาตรการห้ามชาวมาเลยมุ์สลิมเล่นพนนัชนิดต่าง ๆ รวมถึง
การพนนัในคาสิโน ล็อตเตอร่ี ทาํให้ผูเ้ล่นพนนัส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลยเ์ช้ือสายจีน อินเดียวและเช้ือชาติ
อ่ืนๆ ท่ีมิไดน้บัถือศาสนาอิสลาม รวมถึงนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีนิยมเล่นพนนัในคาสิโน Genting Malaysia  
โดยรัฐบาลยอมใหมี้การตั้งธุรกิจการพนนัท่ีถูกกฎหมายในประเทศ เพื่อรายไดจ้ากภาษีการพนนัและธุรกิจ
การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง   จึงกล่าวไดว้่า ความเช่ือทางศาสนาและศีลธรรมของประชาชนในประเทศ เป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดทิศทางนโยบายการพนนัของรัฐบาลมาเลเซีย        

ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัคือ ในบางช่วงเวลาภาครัฐพยายามท่ีจะเสนอให้มีการพนันประเภทใหม่ ๆ 
เพิ่มข้ึน เช่น การพนนัทายผลฟุตบอล  แต่กไ็ดรั้บการคดัคา้นจากคนในสังคม องคก์รภาคประชาสังคมอยา่ง
กวา้งขวาง  จนทาํใหรั้ฐบาลยกเลิกแนวคิดท่ีจะใหมี้พนนับอลถูกกฎหมายในท่ีสุด แมว้า่รัฐบาลมาเลเซียโดย
พรรคอมัโนจะเป็นพรรคการเมืองท่ีครองเสียงขา้งมากในสภาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 60  ปี นบัแต่ปีท่ี
มาเลเซียไดรั้บเอกราชจากประเทศสหราชอาณาจกัรในปี ค.ศ.1957  แต่ก็ไม่อาจทนต่อกระแสต่อตา้นของ
ภาคสงัคมได ้  

ผลการศึกษาเร่ืองผลกระทบดา้นลบของธุรกิจพนันในมาเลเซียมีอยู่ไม่ค่อนขา้งน้อย เน่ืองดว้ย
ขอ้จาํกดัของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเผยแพร่อยา่งจาํกดั และมีการศึกษาในประเด็นดงักล่าวไม่มากนกั จึงยงั
ไม่สามารถประเมินผลกระทบทางสงัคมไดอ้ยา่งชดัเจน   

นโยบายและการกาํกับดูแลอุตสาหกรรมการพนันมาเลเซีย มีลกัษณะขาดความเป็นเอกภาพ 
เน่ืองจากไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพนันระดบัชาติท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
การควบคุมหรือกาํกบัดูแลธุรกิจพนนัในมาเลเซียทัว่ประเทศ เหมือนกรณีศึกษาแอฟริกาใตท่ี้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาํกับดูแลระดับชาติ  อย่างไรก็ดี กฎหมายพนันทุกฉบับจะบัญญติัให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัเป็นรัฐมนตรีผูมี้อาํนาจรักษาตามกฎหมาย และมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุม กาํกบัดูแลกิจการ
พนนั  ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะภาครัฐเห็นว่า กิจกรรมการพนนัถูกกฎหมายเป็นเร่ืองการหารายไดเ้ขา้รัฐอย่าง
อยา่งหน่ึงเท่านั้น เช่น การออกกฎระเบียบวา่ดว้ยการออกใบอนุญาต หรือการออกคาํสัง่หา้มดาํเนินการหรือ
กาํหนดขอ้จาํกัดในบางเร่ือง  หน่วยงานของรัฐด้านสังคมไม่มีบทบาทในการควบคุมหรือกาํกับดูแล
อุตสาหกรรมพนนัในมาเลเซียแต่อยา่งใด   
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มาตรการทางกฎหมายพนนัของมาเลเซียมีความเป็นมาท่ียาวนาน ยอ้นหลงัไปถึงยุคท่ีมาเลเซียยงั

เป็นอาณานิคมของเครือจกัรภพองักฤษ โดยมีกฎหมายการพนนัมากถึง 8 ฉบบั ซ่ึงในรายงานวิจยัน้ีไดน้าํมา

วิเคราะห์โดยสังเขปไวไ้ดแ้ก่ 1) The Common Gaming House Act 1953   2) The Betting Act 1953 3) The 

Pool Betting Act 1967  4) The Racing (Totalisator Board) Act 1961 5) Racing Club (Public Sweepstakes) 

Act 1965  6) The Gaming Tax Act 1972  7) The Betting and Sweepstakes Duties Act, 1948  (ยกเวน้ The 

Lotteries Act 1952)  

 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ดีและขอ้เสียของแนวทางการบญัญติักฎหมายพนนัหลายฉบบัตามประเภทของ
การพนนัต่าง ๆ แลว้  ขอ้ดีคือทาํใหเ้กิดความชดัเจนในลกัษณะโดยมีกฎหมายพนนัท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบัซ่ึง
สามารถบญัญติัรายละเอียดสาํหรับการพนนัแต่ละกรณีได ้ แต่ก็มีขอ้เสียคือ ทาํให้การกาํกบัดูแลการพนนั
ขาดความเป็นเอกภาพ กล่าวคือทาํให้มีองคก์รกาํกบัดูแลธุรกิจพนนัหลายองคก์ร กฎหมายบางฉบบัก็มิได้
ระบุเร่ืองน้ีไว ้  

สําหรับปัญหาการพนันผิดกฎหมายในมาเลเซียก็ยงัปรากฏอยู่เช่นกันกล่าวคือ มีการพนันผิด
กฎหมายท่ีประชาชนนิยมเล่น เช่น  ข่าวการจบักุมการพนนัออนไลน์ การพนนัทายผลฟุตบอล การเล่นหวย
ใตดิ้น และการเปิดบ่อนพนนัผดิกฎหมาย  แต่ไม่มีขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ในเร่ืองการพนนัผดิกฎหมาย   

 

บทวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478   

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายพนนัท่ีใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานเกือบ 80 ปีแลว้ 
แต่ยงัมิไดป้รับปรุงเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการเล่นพนนัในปัจจุบนั ท่ีมีลกัษณะต่าง
ไปจากเดิมมาก บทบญัญติัใน พ.ร.บ.การพนนัหลายเร่ือง  จึงไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบหรือวิธีการพนนัใน
ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย หรือการพนนัผิดกฎหมาย จนทาํให้เกิดปัญหา
ในการปรับใช ้การตีความบทบญัญติั ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย  สามารถสรุปสภาพปัญหาเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดห้ลายประการ   

ปัญหาหลกัท่ีสําคญัคือรัฐบาลหรือภาครัฐไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการพนัน  ไม่มี
รัฐบาลใดท่ีประกาศว่าการพนันเป็นปัญหาสําคญัของประเทศหรือเป็นวาระแห่งชาติ  ในทางกลบักัน
รัฐบาลบางยคุสมยักลบัส่งเสริมให้ประชาชนเล่นพนนัเพิ่มมากข้ึน โดยมิไดมี้การศึกษาผลกระทบดา้นต่าง 
ๆ อย่างรอบดา้น ไม่มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน เช่น การอนุญาตให้มีคาสิโนในราวปี 
พ.ศ.2482 ถึง พ.ศ.2487 แต่มีการยกเลิกในภายหลงั  โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั
หรือโครงการหวยบนดินท่ีดาํเนินการโดยขดัต่อกฎหมายคือ พระราชบญัญติัสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. 2517 รวมถึงการเสนอใหมี้โครงการหวยตู ้(หวยออนไลน์) ในรัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร   
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นอกจากน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบดา้นลบหรือปัญหาท่ีเกิดจากการพนนัในสังคมไทยนั้น  ก็ยงั
ไม่มีการจดัทาํรายงานการศึกษาวิจยัอยา่งเป็นระบบ แต่เราก็มกัจะพบเจอข่าวสารและเหตุการณ์ท่ีพบเจออยู่
เสมอคือ ปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัโดยเฉพาะการลกั วิ่ง ชิง ปลน้ ปัญหาหน้ีสิน หน้ีนอก
ระบบ ปัญหาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชาชนท่ีเป็นนักพนัน ปัญหาความสัมพนัธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว ปัญหาเด็ก เยาวชนเล่นพนันผิดกฎหมาย  ปัญหาเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่ารัฐบาลในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั รวมถึงหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง มิไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี จึงไม่มีการ
กาํหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการจดัการผลกระทบดา้นลบจากการพนนั  

ปัญหาสําคัญอีกประการคือ  บทบาทหน้าท่ีของของหน่วยงานท่ีมีอํานาจรับผิดชอบตาม
พระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 คือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีบทบาทหลกัคือการ
เป็นของพนักงานเจา้หน้าท่ีพิจารณาอนุมติัออกใบอนุญาตให้มีการพนันประเภทต่าง ๆ เท่านั้น  แต่มิได้
คาํนึงถึงการศึกษาเร่ืองผลกระทบดา้นลบทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการอนุญาตให้มีการพนันถูก
กฎหมาย ซ่ึงแตกต่างจากหน่วยงานหรือองคก์รควบคุม กาํกบัดูแลการพนนัในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
แอฟริกาใต ้ซ่ึงจะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองผลกระทบหรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพนนัเป็นอยา่งมาก  

  เน้ือหาของบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ก็มีความลา้สมยัเป็นอยา่งมาก ไม่ว่า
จะเป็นการจดัแบ่งประเภทหรือชนิดของการพนนั  การไม่มีนิยามการพนนั การเส่ียงโชคท่ีชดัเจน ทาํใหเ้กิด
ปัญหาการตีความในบางเร่ือง รวมถึงปัญหาบทลงโทษสาํหรับเจา้มือพนนัผดิกฎหมายซ่ึงกาํหนดโทษไวต้ ํ่า
มาก  ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดไม่เกรงกลวั และพบการกระทาํผิดซํ้ า ๆ อยู่บ่อยคร้ัง  นอกจากน้ี ยงัมีปัญหา
การบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ และปัญหา
การประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  

 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายการควบคุมหรือกาํกบัดูแลธุรกจิพนันของรัฐ 

รัฐบาลและหน่วยงานรับผดิชอบตาม พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 คือกระทรวงมหาดไทย 
ไม่ควรมีบทบาทเพียงการออกใบอนุญาตและการดาํเนินคดีแก่ผูฝ่้าฝืนกฎหมายเท่านั้น แต่ควรคาํนึงถึงการ
ออกนโยบายหรือมาตรการควบคุม ป้องกนั หรือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการอนุญาตให้มีการ
ประกอบกิจการพนันในภาพรวม รวมถึงผลกระทบในระดับพื้นท่ี ชุมชนทอ้งถ่ิน  รัฐบาลควรกาํหนด
นโยบายเก่ียวกบัการควบคุมหรือกาํกบัธุรกิจพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย และการพนนัผดิกฎหมายท่ี
ชดัเจน และพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
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2. การปฏิรูปพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

 การยกเลิกพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  และเสนอกฎหมายการพนนัฉบบัใหม่ในช่ือว่า 
“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พ.ศ. ....” โดยมีเหตุผล ความจาํเป็นคือ  พ.ร.บ.การพนนั  พ.ศ. 2478   
ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานมากกว่า 70 ปี  ปัจจุบนัสถานการณ์การพนนัมีความแตกต่างจากในอดีตเป็น
อย่างมาก และเร่ิมพบเห็นผลกระทบดา้นลบหรือผลเสียของการพนันต่อสังคม โดยเฉพาะเยาวชนท่ีนิยม
เล่นพนนัเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีต ผลกระทบต่อสถาบนัครอบครัว กลุ่มคนท่ีอาจมีปัญหาติดพนนั การพนนั
ยงัเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน การทุจริตคอร์รัปชัน่ ปัญหาความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชน มีการจบักมุผูก้ระทาํความผดิเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ดงันั้น จึงควรมีการร่างพระราชบญัญติัควบคุมการพนนั   

 สาระสาํคญัท่ีควรบญัญติัไวใ้นร่างพระราชบญัญติัควบคุมการพนนั    มีดงัน้ี 

มีองคก์รกาํหนดนโยบาย ควบคุมหรือกาํกบัธุรกิจพนนัใหม่คือ “คณะกรรมการควบคุมการพนัน
แห่งชาติ” เหมือนในประเทศแอฟริกาใต ้และหลายประเทศ โดยกรรมการควรมีองคป์ระกอบท่ีหลากหลาย
คือ ผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ อาทิเช่น ผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรม ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทน
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ  รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่าง ๆ และผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสังคมท่ีมีผลการดาํเนินงานดา้นการ
ควบคุมการพนนัและผลกระทบทางสังคม    

คณะกรรมการดงักล่าวควรมีอาํนาจหนา้ท่ีในการเสนอนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ใน
การควบคุมการพนนั การป้องกนัหรือลดผลกระทบจากการพนนั ตลอดจนการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ผูติ้ดการพนนั รวมถึงการกาํหนดนโยบายเร่ืองการออกสลากชนิดใหม่ ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบทางสังคมเพิ่ม
มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการออกสลากตามพระราชบญัญติัสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 

2.1 การกําหนดประเภทหรือลกัษณะการพนัน โดยกาํหนดนิยามศพัท ์และการจดัแบ่งประเภทท่ี
ชดัเจน เหมือนกรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย แต่อาจบญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบัเดียวกนั ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้ง
บญัญติัเป็นกฎหมายเฉพาะหลายฉบบั โดยเฉพาะการเล่นพนนัท่ีสามารถขออนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อก
ใบอนุญาตไดเ้พียงบญัชีเดียว  โดยการแกไ้ขปรับปรุงบญัชีการเล่นพนันแนบทา้ยจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัเท่านั้น เน่ืองจากไม่ความจาํเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งจดัทาํเป็นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั 2 บญัชี
คือ บญัชี ก. และบญัชี ข. ตาม พ.ร.บ.การพนัน 2478 โดยควรกาํหนดเฉพาะการพนันท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชนนอ้ยหรือไม่รุนแรง เช่น แต่ไม่ควรกาํหนดใหมี้การอนุญาตใหเ้ล่นหวยหุน้  หวยปิงปอง ไฮโล ตู ้
มา้ บาคารา ฯลฯ นั้น   

อาํนาจในการกาํหนดใหมี้การพนนัประเภทใหม่ ควรเป็นอาํนาจของฝ่ายนิติบญัญติั  อีกทั้งประเทศ
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้หาไดไ้ดบ้ญัญติักฎหมายในลกัษณะน้ีไม่ เพราะขดัต่อแนวทางการ
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ควบคุม กาํกบัดูแลธุรกิจพนนัของอารยประเทศ เช่น การจดัตั้งใหมี้คาสิโน (casino) จะตอ้งมีการออกเป็น
กฎหมายระดบัพระราชบญัญติั และผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชน  ฝ่ายบริหารไม่ควร
ออกใบอนุญาตจดัตั้งคาสิโนดว้ยการออกเป็นกฎกระทรวง เพราะเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
วงกวา้ง  

2.2 การจัดตั้ง “กองทุนป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน” โดยมีแหล่งเงินรายไดส้าํคญัจาก
ธุรกิจพนนั เช่น  เงินค่าปรับทั้งหลายและค่าธรรมเนียมตามร่างพระราชบญัญติัน้ี เงินรายไดจ้ากการจาํหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล (เช่น ร้อยละหน่ึงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายสลาก ฯ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน
การป้องกนัและลดผลกระทบจากการพนนั 

2.3 มาตรการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการพนัน (under-age gambling)   กฎหมายแอฟริกาใต้
และมาเลเซียต่างก็มีบทบญัญติัท่ีห้ามเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเล่น
พนนัหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งในธุรกิจพนนั เช่น กฎหมายแอฟริกาใตก้าํหนดอายผุูเ้ล่นพนนัตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากว่า 
18 ปี ส่วนกฎหมายมาเลเซียกาํหนดอายุไวไ้ม่ตํ่ากว่า 18 ปี แต่หากเป็นการเล่นพนันในคาสิโนจะกาํหนด
อายผุูเ้ล่นไวไ้ม่ตํ่ากวา่ 21 ปี   

2.4 การปรับปรุงอาํนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่   ร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... ควร
กาํหนดใหมี้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นการเฉพาะ และมีอาํนาจหนา้ท่ีหลายประการ อาทิเช่น  

 (1)  รับเ ร่ืองร้องเ รียนจากประชาชนกรณีท่ีพบหรือสงสัยว่า มีการกระทําความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี  
 (2) ปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองการสืบสวนและตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณีท่ีพบหรือสงสัยว่ามีการกระทาํ
ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 

 (3) เขา้ไปในสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตระหว่างเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือ
ในระหว่างกาํหนดเวลาท่ีอนุญาตใหเ้ล่นในใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต หรือเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือ
วา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  

(4) ยดึหรืออายดัอุปกรณ์การเล่น หรือเงินสด หรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นวงการเล่นอนัขดัต่อบทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

(5) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยคาํ แจง้ขอ้เท็จจริง หรือทาํคาํช้ีแจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

(6) ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดาํเนินคดีกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือ
บุคคลใดท่ีกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
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 2.5 มาตรการอายัดทรัพย์สิน การทําธุรกรรมทางการเงิน  เพื่อให้การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ
ความผดิตามกฎหมายการพนนัในปัจจุบนัขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองมือในการอายดัทรัพยสิ์น
หรือการทาํธุรกรรมทางการเงิน เช่น การทาํธุรกรรมผา่นระบบธนาคารพาณิชย ์ ร่างพระราชบญัญติัควบคุม
การพนัน  จึงบญัญติัให้มีมาตรการอายดัทรัพยสิ์นหรือการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบธุรกิจพนันผิดกฎหมายในกรณีเจ้ามือพนัน หรือเสนอแก้ไขปรับปรุงความผิดมูลฐานใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (9 เก่ียวกบัความผิดเก่ียวกบัการ
เป็นผูจ้ดัให้มีการเล่นพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (หรือเรียกว่า เจา้มือพนนั) ตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนัท่ี
บญัญติัไว ้โดยตดัเง่ือนไขจาํนวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกว่า 100 คน หรือมีวงเงิน
ในการกระทาํความผิดเกินกว่า 10 ลา้นบาท เหมือนกรณีตวัอย่างกฎหมายฟอกเงินในหลายประเทศ เช่น 
กฎหมายฟอกเงินประเทศมาเลเซีย1  และควรพิจารณานาํผลการศึกษาของประเทศแอฟริกาใตม้าปรับใช้
ดว้ย  โดยเฉพาะกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัองค์กรอาชญากรรม เน่ืองจากเม่ือไม่นานน้ี เพิ่งจะมีการ
ประกาศใชก้ฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2556) 

2.6 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  ปัญหาสําคญัในเร่ืองการป้องกนัการพนันผิดกฎหมายคือ 
ประชาชนไม่กลา้แจง้เบาะแสแก่เจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากเคยมีกรณีท่ีผูแ้จง้เบาะแสถูกกลัน่แกลง้หรือถูกข่มขู่ ทาํ
ร้ายร่างกายจากกลุ่มผูมี้อิทธิพล กลุ่มธุรกิจพนันผิดกฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางส่วนท่ีมี
ผลประโยชน์ได้เสียกับธุรกิจพนันผิดกฎหมาย  กฎหมายพนันหลายประเทศ เช่น กฎหมายมาเลเซีย 
กฎหมายสิงคโปร์จะกาํหนดให้มีมาตรการคุม้ครองแจง้เบาะแสคือ เจา้หน้าท่ีมีหน้าท่ีปกปิดขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบั เวน้แต่จะมีกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เปิดเผยขอ้มูลได ้  นอกจากน้ี 
ควรกาํหนดให้มีพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นการเฉพาะ ทาํหน้าท่ีรับแจง้เบาะแสจากประชาชนทัว่ไป และมี
อาํนาจหนา้ท่ีบางอยา่งคลา้ยกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

 2.7 ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายและการโอนภาระการพิสูจน์  ตามกฎหมายพนันของมาเลเซียมี
บทบญัญติัท่ีกาํหนดให้โอนภาระการพิสูจน์ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตาํรวจพบเห็นบุคคลในสถานท่ีเล่นพนัน 
กฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานว่า บุคคลท่ีอยู่ในสถานท่ีเล่นพนันผิดกฎหมายถือเป็นผูเ้ล่นพนัน เวน้แต่
บุคคลนั้นจะสามารถพิสูจน์ต่อศาลไดว้า่ ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด   

2.8 การควบคุมการโฆษณา การส่งเสริมการขายการพนันถูกกฎหมาย  ตามกฎหมายพนัน
แอฟริกาใตแ้ละกฎหมายมาเลเซีย ต่างก็มีบทบญัญติัท่ีควบคุมการโฆษณา การส่งเสริมการขายการพนนัผิด

                                                            

1 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ วษิณุ วงษสิ์นศิริกลุ และวเิชียร ตนัศิริคงคล, ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการ
พนนัออนไลน์ : มาตรการจดัการทางการเงินและมาตรการอ่ืน ๆ  เสนอต่อ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคาร
และสถาบนัการเงิน คณะอนุกรรมาธิการดา้นการธนาคาร และสถาบนัการเงินในตลาดเงิน วฒิุสภา (กมุภาพนัธ์ 2556). 
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กฎหมาย และการพนนัถูกกฎหมาย เช่น หา้มโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายการพนนัประเภทต่าง ๆ ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดก็หรือเยาวชน หรือหา้มโฆษณาชกัจูงใจใหค้นทัว่ไปเล่นพนนัในลกัษณะวา่ไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ รวมถึงการควบคุมเน้ือหาการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ดว้ย  

2.9 ปรับปรุงบทกาํหนดโทษ   

จากการศึกษากฎหมายพนนัของประเทศมาเลเซียและแอฟริกาใตพ้บว่า มีการบญัญติับทลงโทษท่ี
ค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะโทษปรับท่ีมีระวางโทษค่อนขา้งสูงมากสาํหรับผูท่ี้เป็นเจา้มือ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึง
รายละเอียดในงานวิจยัแลว้  จึงควรพิจารณาปรับปรุงบทกาํหนดโทษตามกฎหมายพนันฉบบัใหม่ โดย
แบ่งเป็น 4 กรณีคือ 

1) โทษสาํหรับเจา้มือพนนัผดิกฎหมาย  

ควรพิจารณาเพิ่มโทษกรณีเจา้มือพนนั ใหมี้อตัราโทษจาํคุกและโทษปรับท่ีสูงกวา่กฎหมายปัจจุบนั
หลายเท่า  เน่ืองจากโทษตามกฎหมายพนันปัจจุบนัเป็นโทษท่ีบญัญติัมานานกว่า 70 ปี ไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาการพนันท่ีมีความรุนแรง สภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบนั การกาํหนดโทษอาญาตาม
กฎหมายการพนนั ควรกาํหนดโทษขั้นตํ่าเหมือนในกฎหมายการพนนัในหลายประเทศ เพราะในกฎหมาย
พนนัปัจจุบนัของไทยมิไดก้าํหนดโทษขั้นตํ่าไว ้ทั้ง ๆ ท่ีในหลายคดีเป็นกรณีท่ีส่งผลกระทบทางสังคมใน
วงกวา้ง ทาํใหไ้ม่เกิดความหลาบจาํของผูก้ระทาํผดิกฎหมาย กลายเป็นจุดอ่อนของกระบวนการยติุธรรม  

อย่างไรก็ดี กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 18 ปี เขา้ไปเก่ียวขอ้งในธุรกิจพนนัผิดกฎหมาย 
ร่างกฎหมายพนันฉบบัใหม่จะตอ้งกาํหนดมาตรการฟ้ืนฟูเยียวยาท่ีเหมาะสม มากกว่าการมุ่งลงโทษ
ผูก้ระทาํความผดิเหมือนบุคคลทัว่ไป นอกเหนือจากการปรับใชก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูคื่อ “พระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553”    

 

2) โทษสาํหรับผูเ้ล่นพนนัผดิกฎหมาย 

ควรพิจารณาปรับปรุงโทษอาญาสาํหรับผูเ้ล่นพนนัผิดกฎหมาย โดยกาํหนดอตัราโทษจาํคุกนอ้ย
กว่ากฎหมายปัจจุบนั หรือกาํหนดเป็นโทษปรับ หรือใชม้าตรการอ่ืนแทนคือ มาตรการคุมประพฤติหรือ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา  เช่น  การทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชน์ งานรณรงคก์ารหา้มเล่นพนนัผิดกฎหมาย แทนการรับโทษจาํคุกและโทษปรับในบาง
กรณี และควรพิจารณาใหมี้แนวทางการนาํมาตรการคุมประพฤติมาใชก้บัผูเ้ล่นพนนัท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจาก
แพทยว์า่ เขา้ข่ายเป็นโรคติดพนนัหรือมีปัญหาในระดบัรุนแรงจากการเล่นพนนั   
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3) โทษสาํหรับผูรั้บอนุญาต  

ควรกาํหนดโทษปรับทางแพ่ง (civil penalty) สาํหรับในกรณีท่ีผูรั้บอนุญาตตามกฎหมายพนนั 
มิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต  เน่ืองจากกฎหมายการพนนัในหลายประเทศจะกาํหนด
โทษในลกัษณะน้ีนอกเหนือจากโทษอาญาในกรณีทัว่ไป  

 

4) โทษสาํหรับเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย  

ควรกาํหนดบทลงโทษแก่เจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานตาม พ.ร.บ.การพนนัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
หรือปฏิบติัหน้าท่ีโดยทุจริต โดยให้มีอตัราโทษท่ีสูงกว่าผูก้ระทาํผิดทัว่ไป เช่น พนักงานเจา้หน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือขา้ราชการหรือพนกังานองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐผูใ้ดกระทาํความผิดฐานผูจ้ดั
ใหมี้การเล่นพนนัตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผิด
นั้น  แนวทางการเพิ่มโทษในเร่ืองน้ี นาํแนวคิดมาจากกฎหมายปราบปรามยาเสพติดคือ “พระราชบญัญติั
มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534” มาตรา 11  เน่ืองจากการพนนั
เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ และก่อใหเ้กิดผลกระทบทางสงัคมในวงกวา้ง 

 

3. การสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ชุมชนท้องถ่ิน 

 รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐควรใหก้ารสนบัสนุนภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน 
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขผลเสียท่ีเกิดจากการพนัน โดยให้งบประมาณหรือทุนสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ  เช่น การเผยแพร่ความรู้ และงานรณรงคเ์ก่ียวกบัการลด ละ เลิกพนนั 

 

 4. การปรับเปลีย่นบทบาทของกระทรวงมหาดไทย  

 มาตรการในระยะส้ันท่ีไม่ตอ้งมีการเสนอแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายคือ รัฐบาลควรมีนโยบายเก่ียวกบั
การพนนัท่ีชดัเจน เพื่อกาํหนดใหก้ระทรวงมหาดไทยปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานมาเป็นการทาํงานเชิงรุก 
โดยเพิ่มภารกิจในเร่ืองป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดจากการอนุญาตใหมี้การพนนัถูกกฎหมาย รวมถึงการจดัการ
กบัการพนนัผดิกฎหมายร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจบงัคบัใชก้ฎหมาย ภายใตบ้ทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 บญัญติัไว ้ กระทรวงมหาดไทยไม่ควรทาํหนา้ท่ีเพียงการพจิารณา
อนุญาตใหมี้การพนนัเท่านั้น   
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