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บทนํา
การพนันเป็ นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีมานาน และดําเนิ นสื บเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ทั้งยัง
เป็ นปรากฏการณ์ร่วมกันของหลายสังคม สิ่ งหนึ่งที่นาํ มาใช้ในการควบคุมการพนันซึ่ งถูกพิจารณาว่าเป็ น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมหลายด้านตามมา คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การพนัน แต่เนื่ องจากการพนันนั้นเป็ นกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบและวิธีการมาอย่างต่อเนื่อง
ทํา ให้ใ นบางครั้ ง ผูบ้ งั คับ ใช้ก ฎหมายก็ไม่ส ามารถบัง คับ ใช้ก ฎหมายเพื่อควบคุ ม การพนันได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
เมื่ อ โลกปั จ จุ บ ัน มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเฉพาะอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการ
ติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตนั้นมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีขอบเขตที่กว้างขวาง และทําให้คนที่อยู่
ต่างสถานที่สามารถติดต่อและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
การพนันก็ได้พฒั นารู ปแบบจากการเล่นในโลกจริ ง ซึ่ งนักพนันต้องติดต่อสัมพันธ์และเล่นพนันกันโดย
เห็นหน้าหรื ออยู่ในสถานที่เดียวกัน มาเป็ นการพนันออนไลน์ ที่ทาํ ให้ผเู้ ล่นการพนันสามารถเข้าถึงการ
พนันรู ปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ วยิ่งขึ้น แม้วา่ กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการพนันนั้นจะ
ครอบคลุมถึงรู ปแบบการพนันบางประเภท แต่ในการควบคุม ปราบปราม หรื อดําเนินการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายการพนันนั้น ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่เนื่ องจากปั ญหาเชิง
เทคนิคคอมพิวเตอร์ และมาตรการที่จะนํามาปรับใช้กบั การพนันออนไลน์น้ นั ยังไม่ชดั เจน
ในประเทศไทยนั้น การพนันออนไลน์เป็ นการพนันอีกรู ปแบบหนึ่ งที่คนไทยสามารถ
เข้าถึ งได้ง่าย และยังไม่มีกฎหมายที่จะนํามาปรับใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการ
กระทําความผิดดังกล่าวโดยตรง แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 ซึ่ งเป็ นกฎหมายหลักใน
ควบคุ มการพนัน แต่ก็เป็ นกฎหมายที่บญ
ั ญัติถึงลัก ษณะการกระทําความผิดและอัตราโทษที่จะได้รับ
เท่านั้น มิได้รวมไปถึ งวิธีการในการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษ คือ
เป็ นพยานหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และการเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูลการจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นพยานหลักฐานสําคัญประกอบการพิจารณาคดีดว้ ย และแม้ในพระราชบัญญัติ
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะได้บญั ญัติถึงหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การในการเก็บรักษา
ข้อมูล คอมพิ วเตอร์ และการจราจรคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึ ง อํานาจในการสอบสวนและรวบรวม
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พยานหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ งยังเป็ นปั ญหาว่าจะนําบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาปรับใช้กบั การพนันออนไลน์ได้
หรื อไม่ โดยเฉพาะในกรณี ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ่ งเว็บไซต์หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เกี่ยวเนื่องกับ
การพนันออนไลน์
เนื่ องจากการพนันออนไลน์น้ นั ถือเป็ นการกระทําความผิดกฎหมายอาญาแต่ทว่ามีสถานที่ใน
การเกิดคดี บนอินเทอร์ เน็ตซึ่ งมีความแตกต่างจากพื้นที่เกิดเหตุทางกายภาพทัว่ ไป ประกอบกับมีการนํา
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาพิจารณาประกอบในการศึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินคดีแก่ผกู ้ ระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ จึงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
วิทยาทางอินเทอร์ เน็ตและอาชญาวิทยาทางอินเทอร์ เน็ตก่อนเป็ นเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจสภาพการเกิดและ
ลัก ษณะของอาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ และพิจ ารณาต่อ มาว่า การพนัน ออนไลน์น้ ันมี ล ัก ษณะของ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และถือเป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรื อไม่ อย่างไร จากนั้น จึงจะได้พิจารณา
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันและกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนถัดมา
ในส่ วนของข้อกฎหมายที่ จะนําปรับใช้กบั การพนันออนไลน์น้ นั งานวิจยั นี้ ได้แบ่งการศึ กษา
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ กฎหมายที่บงั คับใช้อยูภ่ ายในประเทศไทย และกฎหมายที่บงั คับใช้ในต่างประเทศ
ซึ่ งได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา เนื่ องจากเป็ นประเทศที่มีการออกกฎหมายที่
นํามาบังคับใช้แก่กรณี การพนันออนไลน์โดยตรง เพื่อศึกษาเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการ หรื อ
บทบัญญัติทางกฎหมายที่จะนํามาใช้กบั การควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทยอย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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บทที่ 1
การพนันออนไลน์ กบั อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ในบทนี้ จ ะได้ก ล่ า วถึ ง สั ง คมวิ ท ยาและแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อาชญาวิท ยาทางอิ นเทอร์ เ น็ ต
ความหมายและประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความเกี่ยวข้องระหว่างการพนันออนไลน์และ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงประเภทของผูเ้ ล่นพนันออนไลน์เพื่อทําความเข้าใจลักษณะทางอาชญา
วิทยาของการพนันออนไลน์เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับใช้กฎหมายการพนันและกฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป

สั งคมวิทยาทางอินเทอร์ เน็ต
พื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต (cyberspace) มีความแตกต่างจากพื้นที่ทางกายภาพของสังคมใน
ความเป็ นจริ ง โดยพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตนั้นมีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) เป็ นพื้นที่ที่สามารถ
ขยายขอบเขตได้ไม่จาํ กัด 2) เป็ นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของข้อมูลอย่างอิสระ และ 3) อาจมีลกั ษณะ
ของการกําหนดมิติหรื อขอบเขตบางประการในเชิงนามธรรมได้ 1
0

ด้วยลักษณะดังกล่าว ความเคลื่อนไหวทางสังคมบนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต จึงมีความแตกต่างบาง
ประการจากสังคมในความเป็ นจริ ง และในปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู่
พื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตและการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ ยุคข้อมูลข่าวสารมากขึ้นทําให้ตอ้ งทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้ นบนพื้นที่ทางอิ นเทอร์ เน็ตด้วย 2 ศาสตร์ หนึ่ งที่มีการพัฒนาขึ้ นและถูกนํามาใช้ใน
1

1

Francis
Heylighen,
(1994),
Cyberspace,
Principia
Cybernatica
http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSPACE.html
2
Gary Stringer. (2008). Conceptual Issues in Cyberspace. University of Exeter, p. v.

Web.

[Online]
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การศึกษาปรากฏการณ์ดงั กล่าว คือ สังคมวิทยาทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber Sociology หรื อ Sociology of the
internet)3
สังคมวิทยาทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber Sociology หรื อ Sociology of the internet)4 เป็ นการศึกษา
พฤติ ก รรมทางสั ง คม การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และการปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องบุ ค คลในสั ง คมเสมื อ น (virtual
community) และเครื อข่า ยอิ นเทอร์ เน็ ต ไม่ว่า จะเป็ นด้า นการเมื อง เศรษฐกิ จ หรื อวัฒนธรรม และ
เนื่องจากวิชาสังคมวิทยาเป็ นวิชาที่มุ่งเน้นในการศึกษาชีวติ ทางสังคมของมนุษย์ กลุ่มคน รวมถึงกฎเกณฑ์
และกระบวนการทางสังคม 5 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็ นที่ยอมรับของสังคมทางอินเทอร์ เน็ต และ
4

กฎเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ในทางอินเทอร์ เน็ต เช่น อาชญาวิทยาทางคอมพิวเตอร์ และการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จึงอาจถือได้วา่ เป็ นแขนงหนึ่งในการศึกษาสังคมวิทยาทางอินเทอร์ เน็ตเช่นกัน
การเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้อย่างไร้พรมแดน ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกิจกรรมออนไลน์ไม่มาก และ
การใช้นามแฝงไม่แสดงตัวตนที่แท้จริ งได้ ทําให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ทางกายภาพไป
ปรากฏอยูบ่ นพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต และเนื่องจากพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตนั้นไม่มีพรมแดนในการเข้าถึง ก็
อาจก่อให้เกิดปั ญหาการไม่สามารถจับกุมการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตได้ 6 ทํา
5

ให้ตอ้ งมีการควบคุมและเฝ้ าระวังพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านั้นบนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตด้วย
กิจกรรมหรื อพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตประการหนึ่ งและ
เป็ นปรากฏการณ์สาํ คัญในปั จจุบนั ก็คือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

3

Albert Benschop (2002), “Peculiarities of Cyberspace,” Building Blocks for an Internet Sociology [Online]
http://www.sociosite.org/index_en.php
4

Albert Benschop, Ibid.

ไม่ทราบผูแ้ ต่ง, วิชาสังคมวิทยา. [online] http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/deviansocio47.htm
6
Daniel E. Greer, "The Physics of Digital Law" in Cybercrime, Jack Balkin, et al. eds., NYU Press 2007
5

5

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cybercrime, computer crime, electronic crime, information crime,
หรื อ virtual crime) ได้แก่ การก่ออาชญากรรมซึ่ งใช้คอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ
เป็ นเป้ าหมาย หรื อเป็ นสถานที่ในกระทําความผิด 7
6

ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีความหลากหลายและมีขอบเขตของอาชญากรรมใน
หลายระดับ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คือ การก่ออาชญากรรมซึ่ งกระทําโดยใช้คอมพิวเตอร์ และ
อิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ งอาชญากรรมที่ ว่า นี้ มี ค วามหมายตั้ง แต่ ก ารดาวน์ โ หลดโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ผิด
กฎหมาย ไปจนถึ ง การใช้ เ ทคนิ ค ทางคอมพิ ว เตอร์ ใ นการขโมยเงิ น จากบัญ ชี อ อนไลน์ ข องผู ้อื่ น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ม้ งั การกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์หรื อไม่เกี่ยวกับทรัพย์ก็ได้ เช่น การ
สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อนําข้อมูลทางธุ รกิจของผูอ้ ื่นมาเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็ นต้น 8
7

ในบางกรณี น้ นั อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ยงั หมายความรวมไปถึง การขโมยข้อมูลส่ วนตัวของ
บุคคล การลักลอบดักรับหรื อสอดส่ องการใช้คอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อเสรี ภาพ
ในการแสดงออกของประชาชนอีกด้วย 9
8

ลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างจากอาชญากรรมโดยทัว่ ไปหรื ออาชญากรรมในทาง
กายภาพ (real-world crime หรื อ traditional crime) ดังต่อไปนี้ 10
9

Kim Taipale. (2009). “UNIT 01: Overview, What is Cybercrime?” Cybercrime, Cyberterrorism, and Digital Law
Enforcement. [online] http://www.information-retrieval.info/cybercrime/index01.html
8
Cybercrime is criminal activity done using computers and the Internet. This includes anything from downloading
7

illegal music files to stealing millions of dollars from online bank accounts. Cybercrime also includes non-monetary
offenses, such as creating and distributing viruses on other computers or posting confidential business information on
the Internet. (Techterm (website), “Cybercrime”, [Online] http://www.techterms.com/definition/cybercrime)
Magaret Rouse. (2010). “Cybercrime”, [Online] http://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybercrime
John L. McMullan and Aunshul Rege. (2010). “Online crime and internet gambling.” Journal of Gambling ,
Issues: Issue 24, July 2010, p. 70

9

10
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1. ลักษณะทางกายภาพของการกระทําความผิด : อาชญากรรมโดยทัว่ ไป สามารถมองเห็นและ
ประเมินการกระทําความผิดได้ในทางกายภาพ ส่ วนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาจไม่ปรากฏ
การกระทําของผูก้ ระทําต่อเหยือ่ ในทางกายภาพ
2. การกระทําความผิด : อาชญากรรมโดยทัว่ ไป มี การกระทําความผิดได้ทีละกรรม ส่ วน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ น้ ัน ผูก้ ระทําความผิดสามารถกระทําความหลายกรรมได้อย่าง
รวดเร็ ว และส่ งผลกระทบต่อผูเ้ สี ยหายหลายรายได้ในช่วงเวลาอันสั้น
3. สถานที่ใ นการกระทําความผิด : อาชญากรรมโดยทัว่ ไป ถู กจํา กัดในเรื่ องขอบเขตและ
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใ นการกระทําความผิด ส่ วนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งยากแก่การสื บสวนสอบสวนและแสวงหา
หลักฐาน
4. กระบวนการดําเนินคดี : อาชญากรรมโดยทัว่ ไป ดําเนินคดีโดยองค์กรที่บงั คับใช้กฎหมาย
ซึ่ งพิจารณาแหล่งข้อมูลจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ส่ วนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ น้ นั องค์กร
ที่บงั คับใช้กฎหมายอาจไม่สามารถหาข้อมูลจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ เพราะเป็ นการยาก
ที่จะพิสูจน์ตวั บุคคลที่กระทําความผิดและรู ปแบบเฉพาะตัวของการกระทําความผิดได้

ขอบเขตของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Topology of Cybercrime)
จากความหมายหรื อคํานิ ยามของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ขา้ งต้นจะเห็ นได้ว่า อาชญากรรม
คอมพิ ว เตอร์ น้ ัน มี ค วามหมายที่ ก ว้า งขวางมาก และมี ล ัก ษณะการกระทํา ที่ เ ข้า ข่ า ยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ได้หลายรู ปแบบ
โดยหลักการแล้ว คําว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ น้ นั มักจะหมายความเฉพาะการกระทําความผิด
ที่เกี่ยวเนื่ องกับการใช้หรื อเป็ นการกระทําต่อคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ 11 หรื อเป็ นการกระทํา
10

ที่ ผิดกฎหมายโดยใช้วิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่ อยู่บนระบบ

11

Kim Taipale. Ibid.

7

ดังกล่าวโดยตรง 12 เช่ น การลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking) การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์
11

(Sniffing) เป็ นต้น
ขอบเขตของการกระทําที่จดั เป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่ วน 13 14คือ
12

13

1. อาชญากรรมที่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นเป้ าหมายและกระทําต่อคอมพิวเตอร์ โดยตรง เช่น การใช้
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ (malicious software) อย่างไวรัสคอมพิวเตอร์ ในการโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น การกระทําที่เป็ นการขัดขวางการทํางานของเซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นเป็ นต้น
2. อาชญากรรมที่อาศัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ โดยมีเป้ าหมายอยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ เช่น การขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การล่อลวงเพื่อให้
ได้มาซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี มีการใช้คาํ ว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในความหมายที่กว้างขึ้ น โดยหมายความ
รวมถึง หมายถึงการกระทําที่ผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่ งอาศัยหรื อมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
เครื อข่าย 15 หรื ออาศัยระบบคอมพิวเตอร์ ในการเก็บพยานหลักฐานในการก่อความผิดอื่นที่ไม่ใช่ การ
1 4

กระทําความผิดต่อคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ โดยตรง 16 เช่ น การฟอกเงิ น การหลอกลวงเอา
15

ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทางคอมพิ ว เตอร์ เป็ นต้น แต่ ก ารกระทํา ในลัก ษณะนี้ ไม่ ถื อ เป็ นอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ในความหมายอย่างเป็ นทางการ ทว่าเป็ นอาชญากรรมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
(computer-related crime) มากกว่า

ไมโครซอฟท์ ป ระเทศไทย (เว็ บ ไซต์ ) . อาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ ประเภทต่ างๆ. [online]
http://www.microsoft.com/thailand/piracy/cybercrime.aspx
13
West Bengal Police Department, Computer Crime. [online] http://www.emdp.in/cyber-crime
14
Cory Janssen, “Cybercrime”, [Online] http://www.techopedia.com/definition/2387/cybercrime
15
ไมโครซอฟท์ประเทศไทย (เว็บไซต์). อ้ างแล้ ว.
16
Kim Taipale. Ibid.
12
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รูปแบบการกระทําความผิดทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคอมพิวเตอร์
รู ปแบบหรื อลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรื อการกระทําความผิดที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
คอมพิวเตอร์ อาจแบ่งออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 17
16

1. มีคอมพิวเตอร์ เป็ นเป้าหมายในการก่ ออาชญากรรม (Computer as Crime “Targets”) เช่น
การลักทรัพย์เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ ชิ้นส่ วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2. อาศั ยคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องอํานวยความสะดวก ในการก่ ออาชญากรรมในรู ปแบบดั้งเดิม
(Facilitation of “Traditional” Crimes) คือ มีการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ อยู่เดิ มแล้วซึ่ งเป็ นการก่อ
อาชญากรรมบนพื้นที่ทางกายภาพ แต่ใช้คอมพิวเตอร์มาอํานวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมนั้น
ต่อไป เช่น ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการเก็บข้อมูลลูกค้ายาเสพติด เป็ นต้น
3. มุ่งก่ ออาชญากรรมกับข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ (Computerunique

Crime) เช่ น การสร้ า งให้ ไ วรั ส คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ แ พร่ ร ะบาดไปในระบบหรื อ เครื อ ข่ า ย

คอมพิวเตอร์ โดยมีเจตนาที่จะสร้ างความเสี ยหาย การลักลอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking)
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4. อาศั ย คอมพิ ว เตอร์ เป็ นเครื่ องมื อ ในการประกอบอาชญากรรม

(Computer

as “Instrumentality” of Crimes) การกระทํา ในลัก ษณะนี้ เป็ นการขยายความสามารถในการก่ อ
อาชญากรรมรู ปแบบดั้งเดิมโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ เช่น การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการโอน
เงินจากบัญชีธนาคาร จากบัญชีหนึ่งไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งโดยมีเจตนาทุจริ ต ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการ
เป็ นเจ้ามือรั บพนันเอาทรั พย์สิน หรื อ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเผยแพร่ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพที่ มี
ลักษณะผิดกฎหมาย เป็ นต้น

17

ญาณพล ยั่ ง ยื น . อาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ (Computer –Related

http://elearning.aru.ac.th/4000108/hum07/topic3/linkfile/print5.htm

Crime).

[Online]

9

ลักษณะของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
จากความหมาย ขอบเขต และรู ปแบบของการแบ่งประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ขา้ งต้น
จึงอาจจําแนกลักษณะของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ได้เป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยแท้ (Computer Crime) คือ อาชญากรรมที่มีคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบคอมพิ วเตอร์ เป็ นเป้ าหมายโดยตรง ซึ่ ง การก่ ออาชญากรรมในลัก ษณะนี้ มีก ารใช้
วิ ธี ก ารหรื อเทคนิ ค ทางคอมพิ ว เตอร์ ใ นการกระทํา ความผิ ด เช่ น การลัก ลอบเข้า ถึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น การทําลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น การขัดขวางการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น หรื อการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
2. อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ คอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime) คือ การก่อ
อาชญากรรมอื่น ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือ
ในการกระทําความผิดอื่น ๆ เช่น การสะกดรอยตามทางอินเทอร์ เน็ต (cyberstalking) การ
ส่ ง ข้อความข่ ม ขู่บุ คคลอื่ นทางอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อการเผยแพร่ ภาพลามกอนาจารของเด็ ก
(child pornography) เป็ นต้น 18 และยังหมายความรวมถึงการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
17

ความลับทางการค้า และการใช้คอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยผิดกฎหมายอีกด้วย 19
18

นอกจากนี้ องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ จ ํา แนกประเภทของการกระทํา ความผิ ด ที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้คอมพิวเตอร์เอาไว้ ดังนี้ 20
19

ก) การก่อกวนทางอินเทอร์ เน็ต และการปลอมแปลงข้อมูลหรื อทําเอกสารข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ตอันเป็ นเท็จ 21
20

ข) การขโมยข้อมูล การฉ้อโกงทางอินเทอร์ เน็ต รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลทางธนาคาร
หรื อระบบการเงิน และโยกย้ายเงินทุนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ 22
21

18

Perdue
University
Police
Department,
http://www.purdue.edu/police/assistance/know/computer.htm
19

Computer

Related

Crime,

[Online]

The Florida Statutes 2012, Title XLVI, Chapter 815, Computer related crime

UNODC (2005), Computer Related Crime, Fact Sheet 6, The Eleventh United Nations Congress on Crime
Prevention and Criminal Justice, 18-25 April 2005, Bangkok, Thailand
21
Electronic vandalism and professional forgery or counterfeiting
20
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ค) การใช้คอมพิวเตอร์ ในการทําการค้าทางไกลและการลงทุนในลักษณะหลอกลวงให้
ผูอ้ ื่นหลงเชื่อ 23
22

ง) การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงเอารหัสผ่านจากผูใ้ ช้ (Phishing) หรื อ
การทําอีเมล์หรื อข้อความหลอกลวงทางอินเทอร์ เน็ต (spoofing spam) เพื่อทําให้
บุคคลที่ได้รับอีเมล์หรื อข้อความเข้าใจผิดว่า เป็ นข้อมูลจากเว็บไซต์จริ ง และยอมให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลไป 24
23

จ) การนําเข้าสู่ ระบบและเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นอันตราย 25 แต่ก็ยงั มีปัญหา
24

ในเรื่ องของการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่เป็ น ‘ความบันเทิงสําหรับ
ผูใ้ หญ่’ (Adult Entertainment) หรื อการค้าและการบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องเพศ
ฉ) การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการโฆษณาหรื อเป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ก่อให้เกิ ด
ความเกลี ย ดชัง แบ่ ง แยกเชื้ อชาติ รวมไปถึ ง การใช้สื่ อเป็ นอุ ป กรณ์ อาํ นวยความ
สะดวกในการก่อการร้าย 26
25

ประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ในปั จจุบนั การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท 27 ได้แก่
26

1. การกระทําความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมื อ (traditional types of original
offense) เช่น การฉ้อโกง เป็ นต้น

22

Theft or fraud, for instance, hacking attacks on banks or financial systems, and fraud involving transfers of
electronic funds
23
Computers are used to facilitate a wide range of telemarketing and investment fraud involving deceptive practices
24
“Phishing” or “spoofing spam” is the construction of e-mail messages with corresponding web pages designed to
appear as existing consumer sites
25
26

Dissemination of illegal and harmful material

the Internet being used for dissemination of hate propaganda and xenophobic materials, evidence suggests that the
Internet has been used to facilitate terrorist financing and distributing terrorist propaganda
27
Ian Walden, ‘Computer Crime and Information Misuse,’ in Chris Reed and John Angel (2007), Computer Law (6th
edition, Oxford: Oxford University Press), p. 553-554
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2. เนื้ อหาในคอมพิวเตอร์ เป็ นความผิด (content-related crimes) เป็ นกรณี ที่ผกู ้ ระทําความผิด
ใช้คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือตามปกติ แต่เนื้ อหา (content) ที่
ปรากฎอยูใ่ นสื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย เช่น ภาพลามกอนาจาร หรื อเป็ นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
3. อาชญากรรมต่อการใช้งานตามปกติของคอมพิวเตอร์ (computer integrity crimes) ได้แก่
การโจมตี ค วามเป็ นเอกภาพ ความเป็ นส่ ว นตัว และความพร้ อ มใช้ ง าน (integrity,
confidentiality, and availability) ซึ่ งเป็ นหลักสําคัญในการรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์
ในกรณี ที่ เนื้ อหาในคอมพิ วเตอร์ เป็ นความผิดนั้น เป็ นกรณี ที่ ก่ อให้เกิ ดปั ญหาเกี่ ย วกับ การ
ควบคุ ม เนื้ อ หาสาระที่ ป รากฎอยู่ ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์ โดยเฉพาะกรณี ที่ ต้น ทางหรื อ ที่ ม าของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั อยูใ่ นต่างประเทศ 28
27

พฤติกรรมการกระทําอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
แม้จะมีการจัดประเภทของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ เอาไว้ในหลายลักษณะ เช่น นักเจาะระบบ
(Hacker หรื อ Cracker) แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วเป็ นการจัดประเภทตามลักษณะความผิดที่ได้กระทําลงไป
ในทางคอมพิวเตอร์ แต่ยงั ไม่มีคาํ อธิ บายในภาพรวมสําหรับที่มาของพฤติกรรมของบุคคลที่หนั มากระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์
ชัยชันการ์ (Jaishankar, 2008) นักอาชญาวิทยาคอมพิวเตอร์ จึงได้เสนอทฤษฎีที่นาํ มาใช้ในการ
อธิ บายแนวโน้มในการเกิ ดขึ้นของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรื อ การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
คือ “ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเชิ งพื้นที่” (Space Transitional Theory) 29 ขึ้น เพื่อใช้ในการอธิ บายพฤติกรรม
ของบุคคลที่ใช้อินเทอร์ เน็ตในการกระทําความผิด
ทฤษฎี ก ารเปลี่ ยนผ่า นเชิ งพื้ นที่ ในทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มี ขอ้ สันนิ ษฐานเบื้ องต้นว่า
บุ คคลอาจประพฤติ ตนในพื้นที่ ทางอิ นเทอร์ เน็ ตแตกต่างจากในพื้นที่ ทางกายภาพ ซึ่ งความประพฤติ
28

Ibid, 561
Jaishankar K., (2007). “Establishing a Theory of Cyber Crimes”, International Journal of Cyber Criminology,
Vol. 1 Issue 2 July 2007, p. 7
29
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บางอย่างนั้นอาจนําไปสู่ การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ และใช้ในการอธิ บายรู ปแบบการกระทําความผิด
ของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ ดว้ ย 30
29

ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยสมมุติฐาน 7 ประการ 31 คือ
30

1. บุคคลที่เก็บกดพฤติกรรมที่จะกระทําความผิดเอาไว้ในพื้นที่ทางกายภาพ ไม่วา่ จะด้วย
เหตุผลทางจิตวิทยา หรื อด้วยสถานะ หรื อตําแหน่ง มีความโน้มเอียงในการที่จะกระทํา
ความผิดในพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต
2. การระบุสถานะบุคคลที่ยืดหยุ่น การกลมกลืนไปกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่แสดงตัวอย่าง
ชัดเจน และการขาดปั จจัยในการตรวจสอบปราบปรามในพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตเปิ ด
โอกาสให้ผกู ้ ระทําความผิดมีทางเลือกที่จะกระทําความผิดในทางคอมพิวเตอร์
3. การกระทําความผิดในพื้นที่ทางคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่จะถูกส่ งต่อไปยังพื้นที่ทาง
กายภาพและการกระทําความผิดในพื้นที่ทางกายภาพก็มีแนวโน้มที่จะถูกส่ งต่อมายัง
พื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตด้วยเช่นกัน
4. ความเสี่ ยงภัย ในการเข้าไปกระทํา ความผิดในพื้ นที่ท างอินเทอร์ เน็ตที่ จะเกิ ดขึ้นบาง
ช่ วงเวลา (intermittent venture) และธรรมชาติของพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตซึ่ งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลานั้นทําให้มีโอกาสที่จะหลบหนีได้ง่าย
5. บุ ค คลที่ ไ ม่ รู้ จ ัก กัน มี แ นวโน้ ม จะรวมตัว กัน และร่ ว มมื อ กัน กระทํา ความผิ ด ทาง
อินเทอร์ เน็ต และกลุ่มคนที่มีการรวมตัวกันกระทําความผิดในพื้นที่ทางกายภาพอยูเ่ ดิ ม
แล้ว มีแนวโน้มจะกระทําความผิดร่ วมกันในพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตด้วย
6. บุ ค คลที่ อยู่ใ นสั ง คมปิ ดมี แนวโน้ม ในการกระทํา ความผิดบนพื้ นที่ ท างอิ นเทอร์ เน็ ต
มากกว่าบุคคลที่มาจากสังคมที่เปิ ดกว้าง และ

30

P.Danquah & O.B. Longe, (2011). An Empirical Test of the Space Transition Theory of Cyber Criminality:

The Case of Ghana and Beyond. Afr J. of Comp & ICTs. Vol 4, No. 2.) p. 37
Jaishankar K., (2008). Space Transition
http://www.sascv.org/drjaishankar/theory.html
31
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7. บรรทัดฐานของสั ง คมและค่า นิ ย มในพื้นที่ ทางกายภาพและพื้นที่ ท างอิ นเทอร์ เน็ ตที่
ขัดแย้งกันอาจนําไปสู่ การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ได้
นอกจากทฤษฎี การเปลี่ ยนผ่านเชิ งพื้นที่ ที่อาจนํามาอธิ บายพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ ยวข้องกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แล้ว ยังมีขอ้ พิจารณาขององค์กรสื บสวนอาชญากรรมแห่ งชาติของสหราช
อาณาจักร (National Criminal Intelligence Service หรื อ NCIS) ที่อาจนํามาพิจารณาว่าการกระทําใด
นับว่าเป็ นการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ดว้ ย โดยข้อพิจารณานี้ มีแนวคิดพื้นฐาน คือ เมื่อการกระทํา
ใดถูกพิจารณาว่าเป็ นการกระทําความผิดโดยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์แล้ว การกระทํานั้นย่อมเป็ น
ความผิดด้วยในกรณี ที่คอมพิวเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนั้นด้วย 32
31

การพนันออนไลน์ กบั อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
จากแนวคิดและทฤษฎี ดา้ นอาชญาวิทยาคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ที่กล่าวไว้
ข้างต้น เมื่อนํามาพิจารณาในส่ วนของการพนันออนไลน์น้ ัน การพนันที่ ไม่ได้รับอนุ ญาตถื อเป็ นการ
กระทําความผิดตามกฎหมายไทยอยูแ่ ล้ว หากใช้หลักพิจารณาขององค์กรสื บสวนอาชญากรรมแห่งชาติ
ของสหราชอาณาจัก ร เนื่ องจากการพนันที่ ไ ด้ก ระทํา ในสภาวะที่ ไ ม่ มี ค อมพิวเตอร์ เป็ นอุ ป กรณ์ เป็ น
ความผิด ดังนั้น การใช้คอมพิวเตอร์ มาเป็ นอุปกรณ์หรื ออํานวยความสะดวกในการพนันหรื อการพนัน
ออนไลน์ยอ่ มเป็ นความผิดด้วย
หากพิจารณาว่าการพนันออนไลน์เป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรื อไม่ หรื อเป็ นอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ในลักษณะใด หากพิจารณาตามความหมายเฉพาะในข้างต้น แม้การพนันออนไลน์จะเป็ น
การกระทําผิดตามกฎหมาย แต่ก็ไม่ถือเป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในความหมายเฉพาะ เนื่องจากการ
พนันออนไลน์ มิใ ช่ ก ารกระทํา ความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูล คอมพิ วเตอร์ และไม่ ใช่ การ
กระทํา ความผิดที่ ใ ช้ค อมพิ วเตอร์ เ ป็ นเครื่ องมื อโดยมุ่ ง หมายที่ จ ะกระทํา ต่ อ ระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น ทว่าจัดเป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในความหมายอย่างกว้าง หรื อเป็ น
อาชญากรรมที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับการใช้คอมพิวเตอร์ (computer-related crime) แต่ถา้ หากพิจารณาตาม
การจัดประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั การพนันออนไลน์ก็อาจจัดอยูใ่ นกรณี ที่ขอ้ มูลที่
ปรากฎในระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย (content-related crime) ได้
32

Llioyd, L (2011), Information Technology Law. (6th edition, Oxford: Oxford University Press), p. 210
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หากพิจารณาจากรู ปแบบของการกระทําความผิดที่เกี่ยวเนื่ องกับการใช้คอมพิวเตอร์ แล้ว การ
พนันออนไลน์จะมี ลกั ษณะของการกระทําความผิดที่เกี่ ยวเนื่ องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ 2 รู ปแบบ
ด้วยกัน คือ เป็ นการอาศัยคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องอํานวยความสะดวก ในการก่ออาชญากรรมในรู ปแบบ
ดั้งเดิม ในกรณี ที่มีการจัดให้มีการเล่นพนันในทางกายภาพ แล้วใช้คอมพิวเตอร์ ในการเก็บข้อมูลของผู ้
เล่ น พนัน หรื อ ลู ก หนี้ พนัน ส่ ว นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง เป็ นการอาศัย คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ประกอบอาชญากรรม เพื่อขยายความสามารถในการก่ออาชญากรรมรู ปแบบดั้งเดิมโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็ นเครื่ องมือ เช่ น การเปิ ดให้มีการพนันออนไลน์เพื่อขยายกลุ่มของลูกค้าให้สามารถเข้ามาเล่นได้
ตลอดเวลา และเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของตํารวจ เป็ นต้น
แม้วา่ การพนันออนไลน์จะไม่จดั เป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์
โดยตรงจึงไม่อาจเรี ยกผูท้ ี่เปิ ดให้มีการเล่นพนันออนไลน์หรื อเจ้ามือการพนันออนไลน์ รวมไปถึงผูเ้ ล่น
การพนันโดยไม่ได้รับอนุ ญาตว่าเป็ นอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ ได้ แต่เมื่อนําทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเชิง
พื้นที่มาใช้ในการอธิ บายแนวโน้มของการเล่นพนันออนไลน์ก็จะสามารถอธิ บายพฤติกรรมของผูท้ ี่เข้า
ร่ วมในการกระทําความผิดในการเล่นพนันออนไลน์ได้
การเปลี่ยนพื้นที่จากการเล่นพนันในพื้นที่ทางกายภาพมาเป็ นพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตนั้น พบว่ามี
เด็กและเยาวชนเข้าร่ วมเล่นเป็ นจํานวนมาก และมีการเปิ ดเว็บไซต์ให้เล่นพนันออนไลน์เป็ นจํานวนมาก
เช่นกัน ซึ่ งอธิ บายตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเชิงพื้นที่แล้วนั้น ในกรณี ที่บุคคลที่ไม่เคยเล่นการพนันใน
พื้นที่ทางภายภาพมาก่อนเริ่ มเล่นการพนันออนไลน์น้ ันอาจเป็ นเพราะบุคคลที่ตอ้ งการเล่นการพนัน
ดังกล่าวไม่สามารถเล่นการพนันในพื้นที่ทางกายภาพได้เนื่ องจากข้อจํากัดส่ วนบุคคลบางอย่าง เช่ น
เป็ นข้าราชการในระดับสู ง หรื อเป็ นเด็กและเยาวชน เป็ นต้น เมื่อเปลี่ยนผ่านจากพื้นที่ทางกายภาพซึ่ งมี
การระบุตวั ตนทางสังคมอย่างชัดเจนมาสู่ พ้นื ที่ออนไลน์ที่ระบุตวั บุคคลได้ยากและมีการตรวจสอบที่ไม่
ทัว่ ถึง ประกอบกับมีความเสี่ ยงที่จะถูกจับน้อยกว่า จึงตัดสิ นใจที่จะเล่นการพนันซึ่ งเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
บนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต และมีความเป็ นไปได้วา่ เมื่อเล่นการพนันออนไลน์แล้ว บุคคลดังกล่าวก็อาจ
หันมาเล่นพนันในพื้นที่ทางกายภาพในเวลาต่อมาเช่นกัน
ในขณะที่ บุ ค คลที่ เล่ นการพนันอยู่แล้ว ในพื้ น ที่ ท างกายภาพก็ มี แ นวโน้ม ที่ จะกระทํา อย่า ง
เดียวกันในพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ตด้วย และเนื่องจากสังคมของผูท้ ี่เล่นการพนัน รวมถึงสังคมของผูท้ ี่ก่อ
อาชญากรรมอื่น ๆ นั้นจัดเป็ นสังคมที่มีลกั ษณะปิ ดและการเล่นพนันนั้นสังคมทัว่ ไปถือเป็ นอบายมุข
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ผิดไปจากบรรทัดฐานและค่านิ ยมของสังคมทางกายภาพ โดยถือเป็ นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทําให้
กลุ่มคนที่ตอ้ งการเล่นการพนันหันไปเล่นการพนันบนพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตนัน่ เอง
คําอธิ บ ายในส่ วนของความเกี่ ย วเนื่ องระหว่างอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการเล่นพนัน
ออนไลน์น้ ี จะได้นาํ ไปใช้ประกอบการตีความปั ญหาความชอบด้วยกฎหมายในการระงับการเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ผดิ กฎหมายหรื อไม่เหมาะสมในภายหลังต่อไป
ความชอบด้ วยกฎหมายของการพนันออนไลน์ (Legality of Online Gambling)
การพนันออนไลน์ซ่ ึ งเป็ นเกมการพนันที่อาศัยการสื่ อสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตถือเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญที่ทาํ ให้สามารถเข้าถึงเกมพนันออนไลน์ได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ 33 แม้จะ
32

มิใช่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยตรง แต่สถานะทางกฎหมายหรื อความชอบด้วยกฎหมายของความเป็ น
การพนันก็ข้ ึนอยูก่ บั กฎหมายการพนันโดยตรง โดยความชอบด้วยกฎหมายของการพนันออนไลน์น้ นั จะ
ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายภายในของแต่ละประเทศว่ามีนโยบายเกี่ยวกับการพนันอย่างไร จึงมีคาํ กล่าวที่วา่ การ
พนันออนไลน์น้ นั อยู่ในพื้นที่ สีเทาทางกฎหมาย (legal grey area)34 กล่าวคือ แม้ว่าการพนันจะผิด
กฎหมายในประเทศหนึ่ ง แต่การกล่าวหาและดําเนิ นคดีกบั ผูเ้ ล่นนั้นเป็ นเรื่ องยาก เรื่ องจากผูเ้ ล่นได้เล่น
การพนันในบ้านของตัวเองซึ่ งยากแก่การสื บสวน และเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเครื อข่ายที่เปิ ดให้บริ การเว็บไซต์
นั้นมีเครื อข่ายอยูภ่ ายนอกประเทศ ซึ่ งอาจเป็ นประเทศที่อนุ ญาตให้มีการเล่นพนันออนไลน์ได้ 35 แต่ใน
34

ประเทศไทยนั้น มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้วา่ การฝ่ าฝื นกฎหมายการพนัน หรื อการเล่นพนันโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การเล่นการพนันจึงเป็ นการกระทําที่ผดิ กฎหมายไทยอย่างชัดเจน
ปัญหาซึ่ งจะเกิดขึ้นตามมาจากกรณี ที่การเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุ ญาตโดยผูเ้ ล่นได้เล่นพนันใน
เว็บไซต์ของประเทศที่อนุ ญาตให้เล่นการพนันได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ผเู้ ล่นเล่นการพนันอยู่ในประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ดงั กล่าวไม่ได้ขออนุ ญาตเปิ ดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายไทย คือ ปั ญหาในการ
บังคับใช้กฎหมายในการดําเนินคดีกบั ผูท้ ี่เปิ ดให้มีการเล่นพนัน
วิษณุ วงศ์สินศิริกลุ (2554) เกมพนันออนไลน์ : หายนะเกมพนันทีต่ ้ องควบคุม.
Ed Grabianowsky, (2012). How Online Gambling Works. [online] www.howstuffworks.com/onlinegambling2.htm
35
Ibid.
33
34
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นอกจากนี้ แม้ว่าประเทศไทยและประเทศอื่นที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น จะพิจารณาว่าการ
เล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุ ญาตเช่ นเดี ยวกัน กล่าวคื อ ทั้งสองประเทศถื อว่าการพนันเป็ นความผิดตาม
กฎหมายอาญาที่ ส ามารถลงโทษได้ท้ งั ในประเทศที่ ร้องขอและประเทศที่ รับ คํา ร้ องขอด้วย (double
criminality) 36 37 แต่ก็ยงั มีขอ้ พิจารณาที่อาจเป็ นปั ญหาขึ้นด้วยเช่นกันว่า จะดําเนิ นคดีผกู้ ระทําความผิด
36

ตามกฎหมายของประเทศใด หรื อการขอให้ส่งตัวผูก้ ระทําความผิดที่อยู่ในต่างประเทศมาดําเนิ นคดีใน
ประเทศไทยจะทําได้หรื อไม่ ตามหลักของการส่ งผูร้ ้ายข้ามแดน
สําหรั บกรณี ของประเทศไทย จะพบว่าการควบคุ มการพนันออนไลน์ก็มีปัญหาดังกล่ าวด้วย
เช่นกัน แม้การเล่นการพนันประเภทต่าง ๆ ทั้งที่ห้ามไม่ให้เล่นอย่างเด็ดขาดหรื อไม่ได้ขออนุญาตจัดให้มี
การเล่ น จะอยู่ภ ายใต้บ ทบัญ ญัติ ข องพระราชบัญ ญัติก ารพนัน พ.ศ. 2478 แต่ ก ฎหมายฉบับ ดัง กล่ า ว
สามารถควบคุมการเล่นพนันและดําเนิ นคดีได้เฉพาะตัวบุคคลผูเ้ ล่นพนันและผูจ้ ดั ให้มีการเล่นพนัน แต่
ไม่สามารถปิ ดกั้นเว็บไซต์หรื อระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้

บทที่ 2
พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัตกิ ารกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

36
37

คมกริ ช ดุลยพิทกั ษ์, "การส่ งผู้ร้ายข้ ามแดน," http://oldforum.serithai.net/index.php?topic=31935.0;wap2
"Dual criminality requires that an accused be extradited only if the alleged criminal conduct is considered criminal

under the laws of both the surrendering and requesting nations." In US v Saccoccia, (Justice Cynthia Holcomb
Hall http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DualCriminality.aspx )

17

บท นี้ ได้กล่าวถึงกฎหมายไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน
และการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายไทยที่นาํ มาบังคับใช้แก่การพนันที่จะกล่าวถึงในที่น้ ี
คื อ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยจะกล่าวถึ งสาระสําคัญของกฎหมายโดยสังเขป และ
เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่ปรากฎบทบัญญัติที่กล่าวถึงการพนันออนไลน์หรื อการ
พนันที่ เ กิ ด ขึ้ น บนอิ นเทอร์ เน็ ต จึ ง ต้อ งนํา บทบัญ ญัติ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การกระทํา ความผิดที่ เ กิ ด ขึ้ น บน
อินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มาพิจารณาร่ วมด้วย ได้แก่ พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งในที่น้ ี จะได้กล่าวถึงประเภทของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ใน
ภาพรวมและอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ
อํานาจศาลในการระงับหรื อปิ ดกั้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมาย โดยจะได้กล่าวถึงแนวทางในการ
บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการนําพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ แก่กรณี ของการ
พนันออนไลน์ต่อไปในภายหลัง

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
ในปั จจุบนั พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เป็ นกฎหมายการพนันหลักที่บญั ญัติเกี่ ยวกับ
ประเภทหรื อรู ปแบบการพนัน ความผิดและบทลงโทษในกรณี การพนันผิดกฎหมาย และกระบวนการขอ
อนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันบางประเภทที่กฎหมายกําหนด 38
37

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการพนัน แบ่งออกได้เป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก) การจําแนกประเภทการพนัน
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้จาํ แนกการพนันออกเป็ นสองบัญชี ดว้ ยกัน คือ บัญชี ก.
และบัญชี ข. โดยการพนันที่กล่าวไว้ในบัญชี ก. หรื อการละเล่นที่มีลกั ษณะคล้ายกันเป็ นการพนันที่ ‘ผิด

ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (2554). เปิ ดปม เป็ น อยู่ คือ “พนันออนไลน์ ”สังคมไทยยุคไร้ พรมแดน. โครงการจัดการความรู ้เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์. หน้า 45
38
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กฎหมาย’ คือ ห้ามมิให้อนุ ญาต จัดให้มี หรื อ เข้าเล่นเลย 39 การเล่นพนันที่บญั ญัติไว้ในบัญชี ก. จะทําได้
38

ก็ต่อเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นสมควรและออกพระราชกฤษฎีกาให้เล่นได้เท่านั้น 40
39

ส่ วนการพนันในบัญชี ข. หรื อการละเล่นที่คล้ายกันถือว่าเป็ นการพนันที่ ‘ถูกกฎหมาย’ คือ จัด
ให้มีข้ ึนได้ หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่หรื อเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาต 41 หรื อเป็ นการเล่น
40

ที่มีกฎกระทรวงให้จดั ขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต 42
41

ข) ผู้ทมี่ ีอาํ นาจในการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
ผูท้ ี่มีอาํ นาจในการควบคุ มการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนันสามารถแบ่งออกได้เป็ น
สองกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผูท้ ี่มีอาํ นาจอนุ ญาตให้เล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 247843
และผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้ออกใบอนุญาต เช่น เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตเล่นการพนัน 44
43

ผูท้ ี่มีอาํ นาจในการจับกุมผูท้ ี่ละเมิดหรื อกระทําความผิดกฎหมายการพนัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ค) การอนุญาตให้ เล่ นการพนัน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
39

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค1 บัญญัติไว้วา่ “ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรื อเข้าเล่น หรื อเข้า
พนันในการเล่นอันระบุเอาไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี หรื อการเล่นซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกันหรื อการเล่น
ร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่
ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใด ก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา”
40
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค1
41
พระราชบัญญัติการพนั น พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค2 บัญญัติไว้ว่า “การเล่นอันระบุ เอาไว้ในบัญชี ข . ท้าย
พระราชบัญ ญัติ น้ ี หรื อ การเล่ น ซึ่ ง มี ล ัก ษณะคล้า ยกัน หรื อ การเล่ น ร้ า ยแรงอื่ น ใด ซึ่ งรั ฐ มนตรี เ จ้า หน้า ที่ อ อก
กฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีข้ ึนเพื่อเป็ นทางนํามาซึ่ งผลประโยชน์แก่ผจู ้ ดั โดยทางตรงหรื อทางอ้อมได้
ต่อเมื่อรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่หรื อเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรื อมีกฎกระทรวง
ให้จดั ขึ้นโดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาต”
42
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ข้อ 13
43

ในที่น้ ีหมายถึง รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค2 ได้แก่ เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาตเล่นการพนันตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักการสอบสวนและนิ ติการ กรมการปกครอง
สําหรั บกรุ งเทพมหานคร และนายอําเภอ หรื อปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจํากิ่ งอําเภอ สําหรับจังหวัดอื่ นนอกจาก
กรุ งเทพมหานคร
44
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1. การอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตได้เอง 45
44

2. การอนุ ญ าตที่ เ จ้า พนัก งานต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากอธิ บ ดี ก รมการปกครอง ในกรณี ข อง
กรุ งเทพมหานคร หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในกรณี จงั หวัดอื่นนอกจากกรุ งเทพมหานคร จึง
จะออกใบอนุญาตได้ 46
45

3. การออกใบอนุ ญ าตที่ ต้อ งได้รับ อนุ ม ัติจ ากรั ฐมนตรี ก ระทรวงมหาดไทยแล้ว จึ ง จะออก
ใบอนุญาตได้ 47
46

นอกจากส่ วนของบทบัญ ญัติ ก ฎหมายในข้ า งต้ น ยัง มี ข ้ อ สั ง เกตบางประการเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 คือ ในพระราชบัญญัติมิได้มีบทนิยามศัพท์สําหรับคําว่า ‘การพนัน’
เอาไว้เป็ นการเฉพาะ มีเพียงแต่การกําหนดประเภทของการพนันชนิ ดต่าง ๆ เอาไว้เท่านั้น และในการ
แก้ไขพระราชบัญญัติการพนันหลายครั้งที่ผา่ นมามุ่งเน้นไปที่เรื่ องของการแบ่งปั นผลประโยชน์หรื อการ
จัดเก็บผลประโยชน์จากการพนันของรัฐ แต่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่ วนของบทบัญญัติที่ว่าด้วย
ความหมาย ประเภท และการดําเนินคดีการพนันมาก่อน 48
47

45

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ข้อ 4 ก. “การพนันต่อไปนี้ ให้เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาตออก
ใบอนุญาตได้”

46

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่28 (พ.ศ. 2548) ข้อ 4 ข. “การพนันต่อไปนี้ ในกรุ งเทพมหานครให้ออกใบอนุญาตเมื่อ
อธิบดีกรมการปกครองสัง่ อนุมตั ิแล้ว ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุ งเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตเมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อนุมตั ิแล้ว”
47
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ข้ อ 4 ค. “การพนันต่อไปนี้ ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยได้สงั่ อนุมตั ิแล้ว
48
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
เนื่ องจากในขณะนี้ เทศบาลได้รับเงินปั นส่ วนรายได้จากการอนุญาตให้เล่นการพนันไว้นอ้ ยมาก โดยได้รับเพียง 10%
ของอัตราค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตเท่านั้น และรายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอแก่ภารกิจในอันที่จะบํารุ งท้องถิ่น จึงควร
เก็บภาษีการเล่นการพนัน หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี ข. แห่ งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เป็ นรายได้แก่เทศบาล [รก.2503/31/36พ/13 เมษายน 2503]
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
คือ เนื่ องจากปรากฏว่าได้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็ นการผิดกฎหมายอยูโ่ ดย แพร่ หลาย สมควรที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายให้ลงโทษหนักขึ้นเพื่อเป็ นการปราบปราม [รก.2504/35/392/18 เมษายน 2504]
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จะเห็นได้วา่ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่ งเป็ นกฎหมายเก่ามิได้กล่าวถึง
การพนัน ออนไลน์ เ อาไว้ และมี ล ัก ษณะเป็ นการพนัน หรื ออาชญากรรมในรู ป แบบทางกายภาพ
(traditional gambling หรื อ traditional crime) ซึ่ งมีลกั ษณะยึดโยงอยูก่ บั เวลาและสถานที่ที่ได้กระทํา
ความผิด ณ ขณะนั้น การปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์จึงเป็ นลักษณะของการตีความ
เทียบเคียงกับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําความผิดได้ ในทํานองเดียวกัน
กับที่เคยมีคาํ พิพากษาฎี กาตีความการเล่นพนันทายผลพนันฟุตบอล ซึ่ งมิได้จดั อยู่ในบัญชี ประเภทการ
พนันทั้งบัญชี ก. และบัญชี ข. ให้เป็ นการเล่นตามมาตรา 4 ทวิ 49 แห่ งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
48

247850 ซึ่ งเป็ นเป็ นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่างสําหรับการพนันอื่นใดที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชี ก. หรื อบัญชี
ข. หรื อไม่มีลกั ษณะคล้ายกับบัญชี ก. หรื อบัญชี ข. หรื อที่ยงั ไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ 51
50

นัน่ เอง
ในปั จจุบนั ได้มีจดั ทําร่ างพระราชบัญญัติการพนันใหม่ข้ ึน และได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
ส่ ว นของบทนิ ย าม และเพิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติ ข องกฎหมายขึ้ น บางส่ ว นด้ว ย โดยบทบัญ ญัติ ข องร่ า ง
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
คือ เนื่องจากมีผขู ้ ายขายสลากกินแบ่งที่ยงั มิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กาํ หนด ไว้ในสลาก เป็ นเหตุให้ประชาชนต้อง
ซื้อสลากในราคาสูง และไม่อาจลงโทษแก่ผขู ้ ายได้ เพื่อเป็ นทางป้ องกันและปราบปรามจึงต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อ
มิให้ผขู ้ ายขายสลากกินแบ่งที่ยงั มิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กาํ หนด ไว้ในสลาก [รก.2505/11/55/6 กุมภาพันธ์ 2505]
49
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ทวิ “ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา ๔ จะพนันกันหรื อจะ
จัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
คําว่า “การเล่น” ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายด้วย”
คําพิพากษาฎีกาที่ 120/2547 โจทก์บรรยายฟ้ องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2544 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2544 เวลากลางวัน จําเลยร่ วมกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนันทายผลฟุตบอลอันเป็ นการพนันอื่นนอกเหนื อ
จากที่กาํ หนดไว้ตามบัญชี ก. และ ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยจําเลยเป็ นฝ่ ายเจ้ามือจัดให้
มีการแทงพนันผลการแข่งขัน ฟุตบอลระหว่างเวลาดังกล่าวข้างต้นรวม 5 ครั้ง โดยทุกครั้งมีลูกค้านําเงินมาแทงพนันผล
การแข่งขันฟุตบอลกับจําเลยตามจํานวนที่ ระบุมาในฟ้ อง ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เป็ นการบรรยายฟ้ องเกี่ยวกับการกระทําของ
จําเลยครบองค์ประกอบ ความผิดฐานเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 4 ทวิ และมาตรา
12 (2) แล้ว
51
บ้านจอมยุทธ์ (เว็บไซต์). การเล่ นตามมาตรา 4 ทวิ. [Online] http://www.baanjomyut.com/library_3/extension1/bet/28.html
50
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พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ซึ่ งในปั จจุบนั อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ในส่ วนต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. กําหนดบทนิ ยาม เช่น คําว่า “การเล่น” “การพนัน” “ผูจ้ ดั ให้มีการเล่น” เป็ นต้น เพื่อความ
ชัดเจนและสะดวกต่อการทําความเข้าใจ ซึ่ งส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่เคย
มีมาก่อน
2. กําหนดให้มีการควบคุมการเล่นการพนัน โดยกําหนดให้การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. และ
บัญ ชี ข. หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นประเภทการเล่ น จากบัญ ชี ห นึ่ งไปอี ก บัญ ชี ห นึ่ ง ให้ อ อกเป็ น
กฎกระทรวงเพื่อทําการเปลี่ยนแปลง
3. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาต
4. กําหนดห้ามมิให้ยินยอมหรื อปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นหรื อเข้าพนันโดย
เด็ดขาด เว้นแต่การเล่นในบัญชี ข. หมายเลข 1
5. กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การออก
ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุ ญาต การปฏิบตั ิหน้าที่ในการสื บสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริ ง การเข้าไป
ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การยึดหรื ออายัดอุปกรณ์การเล่น เป็ นต้น
6. กําหนดบทลงโทษเพิ่มเติม 52
51

อย่า งไรก็ ดี ยัง ไม่ มี ก ารบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การดํา เนิ น คดี ผูเ้ ล่ น และผูจ้ ัด ให้ มี ก ารเล่ น การพนัน
ออนไลน์ และอํานาจของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเล่นพนันตามร่ างพระราชบัญญัติการ
พนันเอาไว้อย่างชัดเจน และอาจจะก่อปั ญหาในกรณี ของการปิ ดกั้นเว็บไซต์การพนันในเวลาต่อมาได้

พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
52

Thai Law Watch. (2556). ร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. …. [Online] http://thailawwatch.org/bills/gambling-

bill/
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พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็ นกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อใช้
แก้ปัญหาการขาดกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนิ นคดี กบั กรณี ที่มีการกระทําความผิดต่อคอมพิวเตอร์ หรื อใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการ
กระทํา ความผิดสามารถทํา งานได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ เนื่ องจากเจ้าหน้า ที่ของรั ฐจะต้องกระทํา การ
ภายในหน้าที่ที่กฎหมายให้อาํ นาจไว้53 และมีปัญหาในทางปฏิบตั ิในการใช้อาํ นาจของเจ้าพนักงานในการ
52

ปิ ดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมขึ้น เพราะไม่มีกฎหมายให้อาํ นาจในการดําเนิ นการเอาไว้เป็ นเฉพาะ ต้อง
อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใช้แก่กรณี ที่เกิดขึ้น 54
53

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วน
ใหญ่ ๆ คือ
1.

นิ ยามศัพท์ (มาตรา 4) มีการกําหนดคํานิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การ
2.

การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฐานต่าง ๆ สามารถแบ่งฐานความผิดออกเป็ น 2

กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยแท้ (Computer Crime: มาตรา 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 13)
การกระทําความผิดต่อการรั กษาความลับ ความถู กต้องของข้อมูล และการขัดขวางไม่ให้ใ ช้
ข้อมูลหรื อระบบคอมพิวเตอร์ ตามปกติ ได้แก่ ความผิดฐานเข้าถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ มาตรา 5 ความผิดฐานล่วงรู้และเปิ ดเผยมาตรการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยประการที่น่าจะทําให้ผอู้ ื่นเกิดความเสี ยหาย มาตรา 6
ความผิดฐานดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นซึ่ งมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ มาตรา 8
ความผิดฐานทําลาย ทําให้เสี ยหาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต มาตรา 9 ความผิดฐานชะลอ หรื อขัดขวางหรื อรบกวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ มาตรา 10 และความผิดฐานจําหน่ายหรื อเผยแพร่ ชุดคําสั่งที่ใช้ในการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ ตามมาตรา 13
มานิตย์ จุมปา (2553). คําอธิบายกฎหมายว่ าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ , กรุ งเทพฯ : วิญ�ูชน, หน้า
14
54
หนังสื อสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ตช 0031.212/2408 ลงวันที่10 เมษายน 2549 ถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา
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2) อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ คอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime: มาตรา
11, 14, 15, และ 16) การกระทําความผิดโดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหาย กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คง หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ไม่เหมาะสม ความผิดฐาน
นํา เข้า สู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซ่ ึ ง ข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ ป ลอมหรื อข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ อนั เป็ นเท็จ
มาตรา 14(1) ความผิดฐานนําเข้าสู่ ระบบซึ่ งภาพลามกอนาจารซึ่ งประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึง
ได้ มาตรา 14(4) ความผิดฐานเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จหรื อผิดกฎหมาย มาตรา
14(5) ความผิดฐานนําเข้าสู่ ระบบซึ่ งภาพของบุคคลอื่นที่ตดั ต่อหรื อดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยประการที่น่าจะทําให้เกิดความเสี ยหาย เป็ นต้น
3.

พนักงานเจ้าหน้าที่และการดําเนิ นคดีการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ (มาตรา 18-

26) เป็ นส่ วนที่ว่าด้วยเรื่ องอํานาจในการสื บสวนสอบสวนการกระทําความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่
อํานาจของศาลในการพิจารณาคําร้ องของพนักงานเจ้าหน้าที่ อํานาจของศาลในการสั่งให้ปิดกั้นหรื อ
ระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่ผดิ กฎหมาย อํานาจของศาลในการสั่งให้ระงับการเผยแพร่ ชุดคําสั่ง
ไม่พึงประสงค์ ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่และความรับผิดของผูใ้ ห้บริ การ

อํ า นาจการสื บ สวนสอบสวนของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละการดํ า เนิ น คดี ก ารกระทํ า ความผิ ด ทาง
คอมพิวเตอร์
ในที่ น้ ี จ ะขอกล่ า วถึ ง มาตราที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อํา นาจในการดํา เนิ น คดี ก ารกระทํา ความผิด ทาง
คอมพิวเตอร์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ อํานาจของศาลในการพิจารณาคําร้องของพนักงานและอํานาจของ
ศาลในการออกคําสั่งปิ ดกั้นหรื อระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากเป็ น
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเกี่ยวเนื่ องกับปั ญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ แก่การพนันออนไลน์โดยตรง
อํานาจการสื บสวนสอบสวนของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ มาตรา 18
มาตรานี้ เป็ นมาตราที่ ว่า ด้ว ยอํา นาจของพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ต ามพระราชบัญญัติก ารกระทํา
ความผิด ทางคอมพิ วเตอร์ ใ นการรวมรวมพยานหลัก ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น คดี ให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ มีอาํ นาจอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จาํ เป็ นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็ นหลักฐาน
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เกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูก้ ระทําความผิด 55 โดยอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้
54

สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การใช้อาํ นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ตอ้ งขอคําสั่งศาล ได้แก่ การใช้อาํ นาจตามมาตรา
18 (1)-(3) เป็ นเรื่ องทัว่ ไปในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเรี ยกบุคคลมาให้ถอ้ ยคํา หรื อให้บุคคลชี้ แจง
เป็ นหนังสื อ หรื อให้ส่งเอกสารหรื อวัตถุ อื่นใด เรี ยกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากผูใ้ ห้บริ การ
หรื อสั่ง ให้ผูใ้ ห้บ ริ ก ารส่ ง ข้อมู ล ที่ ตอ้ งเก็บ รั ก ษาตามหน้า ที่ ซึ่ ง ในกรณี เหล่ า นี้ เป็ นการดํา เนิ นการใน
ลักษณะของความร่ วมมื อ หรื อเป็ นการเรี ยกให้ส่งพยานหลักฐานที่ผใู้ ห้บริ การมีหน้าที่จะต้องเก็บตาม
กฎหมายอยูแ่ ล้ว ในลักษณะของการมาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งเอกสารหรื อข้อมูลที่อยูน่ อกระบบคอมพิวเตอร์
หรื อไม่ได้ถูกบันทึกอยูใ่ นอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลแก่เจ้าพนักงาน 56
55

2. การใช้อาํ นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งขอคําสั่งศาล ได้แก่ การใช้อาํ นาจตามมาตรา 18
(4)-(8) ได้แก่ การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ การ
สั่ง ให้ส่ ง มอบข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ หรื ออุ ป กรณ์ ที่ ใช้เก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบหรื อเข้า ถึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การถอดรหัสลับ (encryption) ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่น และการยึดหรื อ
อายัดระบบคอมพิวเตอร์ 57 เหตุที่ตอ้ งขอคําสั่งศาลในการดําเนินการเนื่ องจากลักษณะการใช้อาํ นาจตาม
56

55

มาตรา ๑๘ “ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ ในการสื บสวนและสอบสวนในกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่ อได้ ว่ามีการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ มีอาํ นาจอย่ างหนึ่ งอย่ างใด ดังต่ อไปนี ้ เฉพาะที่ จาํ เป็ นเพื่ อ
ประโยชน์ ในการใช้ เป็ นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด”
56

มาตรา 18 (1) มีหนังสื อสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลที่ เกี่ยวข้ องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีม้ า

เพื่อให้ ถ้อยคํา ส่ งคําชี แ้ จงเป็ นหนังสื อ หรื อส่ งเอกสาร ข้ อมูล หรื อหลักฐานอื่นใดที่ อยู่ในรู ปแบบที่ สามารถเข้ าใจได้
(2) เรี ยกข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากผู้ให้ บริ การเกี่ ยวกับการติ ดต่ อสื่ อสารผ่ านระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อ
จากบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้ อง
(3) สั่งให้ ผ้ ใู ห้ บริ การส่ งมอบข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ บริ การที่ ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรื อที่ อยู่ในความครอบครอง
หรื อควบคุมของผู้ให้ บริ การให้ แก่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
57

มาตรา 18 (4) ทําสําเนาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีเหตุอันควรเชื่ อได้

ว่ ามี การกระทําความผิ ดตามพระราชบั ญญัตินี้ ในกรณี ที่ระบบคอมพิ วเตอร์ นั้ นยังมิ ได้ อยู่ในความครอบครองของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
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อนุมาตราดังกล่าว สุ่ มเสี่ ยงต่อการละเมิดสิ ทธิ ข้นั พื้นฐานของประชาชน รวมถึงการประกอบการของภาค
ธุ รกิ จ จึงต้องให้มีการถ่วงดุ ลอํานาจหรื อมีการตรวจสอบโดยศาลเสี ยก่อน 58 เพื่อให้ประชาชนและภาค
57

ธุ รกิจคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้อาํ นาจอย่างไม่มีขอบเขตของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งกระทบต่อ
สิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนด้วย 59
58

อํานาจของศาลในการพิจารณาคําร้ องของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ มาตรา 19
มาตรานี้ เป็ นมาตราที่ ว่าด้วยการตรวจสอบถ่ วงดุ ลการใช้อาํ นาจตามมาตรา 18 (4)-(8) ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 ขั้นตอนการพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา 18(4) – (8) การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการอายัดระบบคอมพิวเตอร์ ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

(5) สั่ งให้ บุคคลซึ่ งครอบครองหรื อควบคุมข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ที่ใช้ เก็บข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ ส่ ง
มอบข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ดังกล่ าวให้ แก่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(6) ตรวจสอบหรื อเข้ าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ที่
ใช้ เก็บข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ของบุคคลใด อันเป็ นหลักฐานหรื ออาจใช้ เป็ นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรื อเพื่อ
สื บสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้ บุคคลนั้นส่ งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ เกี่ยวข้ องเท่ าที่
จําเป็ นให้ ด้วยก็ได้
(7) ถอดรหั สลับของข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ ของบุคคลใด หรื อสั่ งให้ บุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับการเข้ ารหั สลับของ
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหั สลับ หรื อให้ ความร่ วมมือกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ในการถอดรหั สลับดังกล่ าว
(8) ยึดหรื ออายัดระบบคอมพิวเตอร์ เท่ าที่ จาํ เป็ นเฉพาะเพื่อประโยชน์ ในการทราบรายละเอียดแห่ งความผิดและ
ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี”้
58

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... สภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ, รายงานการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ..., พ.ศ.
2550, หน้า 91 และ 114-115
59
มานิตย์ จุมปา (2553). คําอธิบายกฎหมายว่ าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ , กรุ งเทพฯ : วิญ�ูชน, หน้า
127-128
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ก) ขั้นตอนการยืน่ คําร้ อง 60
59

1) การยื่นคําร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องในกรณี ที่จะใช้
อํานาจตามมาตรา 18(4)-(8) ต่อศาลที่มีเขตอํานาจ
2) แบบของคําร้อง ให้ระบุเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ บุคคลใดกระทําหรื อกําลังจะกระทําการ
อย่างหนึ่ งอย่างใดอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี เหตุที่ตอ้ งใช้อาํ นาจ ลักษณะของการ
กระทําความผิด รายละเอียดเกี่ ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผูก้ ระทําความผิด
เท่าที่สามารถจะระบุได้
3) การพิจารณาของศาล ให้ศาลพิจารณาคําร้องของเจ้าพนักงานโดยเร็ ว
ข) ขั้นตอนก่ อนดําเนินการตามคําสั่ งศาล 61
60

1) ในกรณี ที่ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเครื่ องคอมพิวเตอร์ อยู่ ณ ที่ น้ นั ให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ส่งสําเนาบันทึกเหตุอนั ควรเชื่อที่ทาํ ให้ตอ้ งใช้อาํ นาจ มอบให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั ไว้เป็ นหลักฐาน

60

มาตรา ๑๙ วรรค 1 “การใช้ อาํ นาจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ พนักงาน

เจ้ าหน้ าที่ ยื่นคําร้ องต่ อศาลที่ มีเขตอํานาจเพื่อมีคาํ สั่งอนุญาตให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ดาํ เนินการตามคําร้ อง ทั้งนี ้ คําร้ องต้ อง
ระบุเหตุอันควรเชื่ อได้ ว่าบุคคลใดกระทําหรื อกําลังจะกระทําการอย่ างหนึ่งอย่ างใดอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เหตุที่ต้องใช้ อาํ นาจ ลักษณะของการกระทําความผิ ด รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการกระทําความผิ ดและ
ผู้กระทําความผิ ด เท่ าที่ สามารถจะระบุได้ ประกอบคําร้ องด้ วยในการพิ จารณาคําร้ องให้ ศาลพิ จารณาคําร้ องดังกล่ าว
โดยเร็ ว”
61

มาตรา ๑๙ วรรค ๒ “เมื่อศาลมีคาํ สั่ งอนุญาตแล้ ว ก่ อนดําเนิ นการตามคําสั่ งของศาล ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ส่งสําเนา

บันทึ กเหตุอันควรเชื่ อที่ ทาํ ให้ ต้องใช้ อาํ นาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์ นั้นไว้ เป็ นหลักฐาน แต่ ถ้าไม่ มีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองเครื่ องคอมพิวเตอร์ อยู่ ณ ที่ นั้น ให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ส่งมอบสําเนาบันทึ กนั้นให้ แก่ เจ้ าของหรื อ ผู้ครอบครองดังกล่ าวในทันที ที่กระทําได้ ”
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2) ในกรณี ที่ไม่มีเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเครื่ องคอมพิวเตอร์ อยู่ ณ ที่น้ นั ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรื อ ผูค้ รอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทําได้
ค) ขั้นตอนเมื่อดําเนินการตามคําสั่ งศาล
1) การบันทึกหลักฐานและการจัดส่ งสําเนาบันทึกหลักฐานการดําเนินการ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้เป็ นหั วหน้ าในการดําเนิ นกา ส่ งสําเนาบันทึ กรายละเอี ยดการดําเนินการและเหตุผลแห่ งการดําเนินการ
ให้ ศาลที่ มีเขตอํานาจภายในสี่ สิบแปดชั่วโมงนับแต่ เวลาลงมือดําเนินการเพื่อเป็ นหลักฐาน 62
61

2) การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งอยูใ่ นระบบ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่
มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี และต้องไม่เป็ นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั เกินความจําเป็ น 63
62

3) การยึดหรื ออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องส่ งมอบสําเนาหนังสื อแสดง
การยึดหรื ออายัดมอบให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั ไว้เป็ นหลักฐาน และจะสั่งยึด
หรื ออายัดไว้เกินสามสิ บวันมิได้ 64
63

62

มาตรา ๑๙ วรรค ๓ “ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูเป็ นหั วหน้ าในการดําเนิ นการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)

ส่ งสําเนาบันทึ กรายละเอี ยดการดําเนิ นการและเหตุผลแห่ งการดําเนิ นการให้ ศาลที่ มีเขตอํานาจภายในสี่ สิบแปดชั่วโมง
นับแต่ เวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเป็ นหลักฐาน”
63

มาตรา ๑๙ วรรค ๔ “การทําสําเนาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้ กระทําได้ เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่ อได้

ว่ า มี ก ารกระทํา ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญัติ นี้ และต้ อ งไม่ เ ป็ นอุ ป สรรคในการดํา เนิ น กิ จ การของเจ้ า ของหรื อผู้
ครอบครองข้ อมูลคอมพิวเตอร์ นั้นเกินความจําเป็ น การยึดหรื ออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้ องส่ งมอบสําเนา
หนังสื อแสดงการยึดหรื ออายัดมอบให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์ นั้นไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ จะสั่งยึดหรื ออายัดไว้ เกินสามสิ บวันมิได้ ในกรณี จาํ เป็ นที่ ต้องยึดหรื ออายัดไว้ นานกว่ านั้น ให้ ยื่นคําร้ องต่ อศาล
ที่ มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรื ออายัดได้ แต่ ศาลจะอนุญาตให้ ขยายเวลาครั้ งเดียวหรื อหลายครั้ งรวมกันได้ อีกไม่
เกินหกสิ บวัน เมื่อหมดความจําเป็ นที่ จะยึดหรื ออายัดหรื อครบกําหนดเวลาดังกล่ าวแล้ ว พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ต้องส่ งคื น
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ยึดหรื อถอนการอายัดโดยพลัน หนังสื อแสดงการยึดหรื ออายัดตามวรรคห้ าให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนด
ในกฎกระทรวง”
64

พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๙ วรรค ๔
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4) การขอขยายระยะเวลาในการยึดหรื ออายัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้อง
ต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรื ออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรื อหลาย
ครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิ บวัน 65
64

5) การคืนระบบคอมพิวเตอร์ ที่ยดึ หรื ออายัดเอาไว้ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งส่ งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ยดึ หรื อถอนการอายัดโดยพลัน 66
65

อํานาจการระงับการทําให้ แพร่ หลายซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ทผี่ ดิ กฎหมาย มาตรา 20
มาตรานี้ เป็ นมาตราที่วา่ ด้วยการระงับ หรื อปิ ดกั้น หรื อบล็อก (block) ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นความผิดดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ อีกต่อไป โดยการดําเนิ นการ
ระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ก่อนแล้ว จึงยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่อ
ขอให้ศาลมีคาํ สั่งระงับการทําให้แพร่ หลายซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั ๆ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะต้องห้ามและสามารถขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาขอคําสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่ ได้แก่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ใน 2 ลักษณะ
ต่อไปนี้ 67 คือ
66

1. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักรตามที่กาํ หนดไว้
ในภาคสอง ลักษณะ 1 หรื อลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดต่อพระมหากษัตริ ย ์
65

อ้ างแล้ ว
66
อ้ างแล้ ว
67
มาตรา ๒๐ “ในกรณี ที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีเ้ ป็ นการทําให้ แพร่ หลายซึ่ งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ อาจ
กระทบกระเทื อนต่ อความมั่นคงแห่ งราชอาณาจักรตามที่ กาํ หนดไว้ ในภาคสอง ลักษณะ ๑ หรื อลักษณะ ๑/๑ แห่ ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรื อที่ มีลกั ษณะขัดต่ อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศี ลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้ าหน้ าที่
โดยได้ รับความเห็นชอบจากรั ฐมนตรี อาจยื่นคําร้ อง พร้ อมแสดงพยานหลักฐานต่ อศาลที่ มีเขตอํานาจขอให้ มีคาํ สั่ งระงับ
การทําให้ แพร่ หลายซึ่ งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ นั้นได้
ในกรณี ที่ศาลมีคาํ สั่งให้ ระงับการทําให้ แพร่ หลายซึ่ งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ทําการระงับการทําให้ แพร่ หลายซึ่ งข้ อมูลนั้นก็ได้ ”
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ความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
และความผิดต่อสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายอาญา
2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่ ง
ในบทบัญญัติของกฎหมายมิได้ให้คาํ นิยามเอาไว้เป็ นเฉพาะ
ส่ วนขั้น ตอนในการขอคํา สั่ง ให้ระงับ การเผยแพร่ ข ้อมู ล คอมพิ วเตอร์ ที่ ผิดกฎหมายหรื อไม่
เหมาะสมนั้ น มี ข้ ัน ตอนคื อ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบในการดํา เนิ น การจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน แล้วจึงทําคําร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาลที่มีเขต
อํานาจ เพื่อให้ศาลมีคาํ สั่งระงับการทําให้แพร่ หลายซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั เมื่อศาลมีคาํ สั่งให้ระงับการ
ทําให้แพร่ หลายซึ่ ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรคหนึ่ ง ให้พนักงานเจ้า หน้าที่ท าํ การระงับการทําให้
แพร่ หลายซึ่ งข้อมูลนั้นได้

บทที่ 3
แนวทางในการบังคับใช้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพนันออนไลน์ ในประเทศไทย
จากปั ญหาเบื้ องต้นในกรณี ที่พ ระราชบัญญัติก ารพนันนั้นไม่ มีบ ทบัญญัติในการควบคุ มการ
เผยแพร่ การพนันออนไลน์โดยเฉพาะ หากต้องการระงับหรื อปิ ดกั้นเว็บไซต์ที่เปิ ดให้มีการพนันออนไลน์
ก็จาํ เป็ นต้องใช้กฎหมายใกล้เคียงในการดําเนิ นการ ซึ่ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และเป็ นกฎหมายเพียงฉบับเดียวในปั จจุบนั ที่ให้อาํ นาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การปิ ดกั้นเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ไม่พึงประสงค์ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม การนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ น้ นั อาจ
มี ปั ญ หาได้ เนื่ อ งจากเป็ นการใช้อ าํ นาจตามพระราชบัญ ญัติ ค นละฉบับ กัน ซึ่ ง ตามปกติ แ ล้ว หากมี
กฎหมายเฉพาะแก่ ก รณี ใ ด ก็ จ ะใช้ก ฎหมายเฉพาะแก่ ก รณี น้ ัน เท่ า นั้น และอาจมี ปั ญ หาการตี ค วาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เรื่ องขอบเขตของ “ขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน” ด้วย
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แนวทางการตีความการระงับการเผยแพร่ เว็บไซต์ การพนัน
เนื่ อ งจากพระราชบัญ ญัติ ก ารพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญ ญัติ ก ารกระทํา ความผิด ทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่ า งมี บ ทบัญญัติที่ กาํ หนดว่าการกระทํา ใดเป็ นความผิดและมี การกํา หนด
บทลงโทษสําหรับการกระทําเช่นว่านั้น จึงถือเป็ นกฎหมายอาญา
หลักการในการตีความกฎหมายอาญานั้น ต้องมีการตีความอย่างเคร่ งครัดไม่วา่ จะเป็ นการตีความ
ตามกฎหมายหรื อตามตัวอักษร และโดยทัว่ ไปแล้วจะตีความโดยขยายความไม่ได้ เนื่ องด้วยหากตีความ
โดยขยายความทางอาญานั้นจะขยายจนถึงกับขัดแย้งกับตัวอักษรแห่ งบทบัญญัติในเรื่ องนั้นๆ อย่างแจ้ง
ชัดไม่ไ ด้ มิ ฉะนั้นจะเป็ นการใช้บ ทกฎหมายที่ใ กล้เคีย งลงโทษ 68 แต่ในขณะเดี ยวกันก็มีนักกฎหมาย
6 7

บางส่ วนเห็นว่า ไม่มีมีขอ้ ห้ามในการตีความขยายความในกฎหมายอาญา การตีความขยายความเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นอาจจะทําได้ 69 แต่
68

ทั้งนี้ การตีความกฎหมายอาญาที่ส่งผลเป็ นโทษแก้ผกู ้ ระทําความผิดยิง่ ขึ้นย่อมกระทํามิได้ 70 เพราะฉะนั้น
69

การนําบทบัญญัติของกฎหมายอาญาเรื่ องหนึ่ ง มาใช้กบั กฎหมายอาญาอี กเรื่ องหนึ่ งจึง เป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
พิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะในส่ วนของเจตนารมณ์ ของกฎหมายเพื่อให้เกิ ดความถู กต้องชัดเจน
ในทางปฏิบตั ิ
พระราชบัญญัติก ารกระทํา ความผิด ทางคอมพิวเตอร์ ไ ม่ ป รากฏบทบัญญัติใ นการให้อาํ นาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อการบล็อกเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันโดยตรง โดย
ในพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 20 บัญญัติแต่เพียงว่า สามารถขอให้ศาลมี
คําสั่งระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลอัน “มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”
เท่านั้น จึงต้องพิจารณาถึงที่มาและเจตนารมณ์ในการบัญญัติขอ้ ความดังกล่าว

68

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว, หน้า 28.
อักขราทร จุฬารัตน์, “หลักทัว่ ไปของการตีความในกฎหมายอิตาเลียน,”วารสารนิติศาสตร์ 1,3 (ธันวาคม 2512), หน้า
89.
70
หยุด แสงอุทยั , อ้างแล้ว, หน้า 43.
69
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บทบัญญัติใ นส่ วนนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่ า งกฎหมายได้ระบุไ ว้ใ นรายงานการพิจารณา
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ วา่ เป็ นถ้อยคําที่มีการบัญญัติเอาไว้กว้าง ๆ เนื่องจาก
บรรทัดฐานของสังคมสําหรับ ‘ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน’ นั้นอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุ ค สมั ย จึ ง ต้ อ งมี ก ารบั ญ ญั ติ เ ปิ ดกว้ า งไว้ เ พื่ อ ให้ ศ าลใช้ ดุ ล พิ นิ จในการพิ จ ารณาว่ า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชนในช่ วงเวลานั้น ๆ 71 ดังนั้น การตีความ
70

ความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องศาลหรื อรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ ง หากพิจารณาตามตัว
กฎหมายและที่มาก็จะพบว่า กฎหมายฉบับนี้ มิมีบทบัญญัติในการระงับการใช้ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่ขดั ต่อ
กฎหมายตามมาตรา 20 มาตั้งแต่ตน้ โดยมีเฉพาะบทบัญญัติวา่ ด้วยการระงับการเผยแพร่ ชุดคําสั่งไม่พึง
ประสงค์ตามมาตรา 21 หรื อมาตรา 19 ตามร่ างพระราชบัญญัติเดิมเท่านั้น
ในทางปฏิ บตั ิ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นบน
พื้นที่อินเทอร์ เน็ต เช่น การพนัน ก็ได้อาศัยช่องทางของมาตรา 20 ในการระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อการ
บล็อกเว็บไซต์ที่เปิ ดให้เล่นการพนันออนไลน์ในการบล็อกเว็บไซต์ประเภทดังกล่าว
ในการสื บสวนสอบสวนการทําผิดกฎหมายการพนันบนอินเทอร์ เน็ต ทําโดยให้ตาํ รวจที่มีความรู้
และเชี่ ยวชาญด้านอินเทอร์ เน็ตเข้าไปท่องตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ ถ้าพบเห็น
การกระทําผิดก็จะดําเนิ นการทันทีโดย อาจใช้วิธีการล่อซื้ อ การขอข้อมูลจราจรทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
จากนั้นจึงขอคําสั่งศาลในการสั่งบล็อกเว็บไซต์ แต่ในกรณี ที่การพนันออนไลน์เป็ นเรื่ องที่ถูกกฎหมาย
ของประเทศต้นทางผูใ้ ห้บริ การ ก็จะไม่สามารถดําเนิ นการได้ จึงบล็อกได้เฉพาะเว็บไซต์ปลายทางใน
ประเทศไทยเท่านั้น 72
71

71

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... สภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ, รายงานการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ..., พ.ศ.
2550, หน้า 91 และ 114-115
72
พ.ต.ท. สมศั ก ดิ์ ตั ง ค ณาพร, เอ กสารประก อบการสอนวิ ช า พ.ร.บ .การพนั น ฯ, [ออนไลน์ ]
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ในส่ วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบแก่การออกยื่นคําร้องขอ
ปิ ดกั้นเว็บ ไซต์หรื อระงับ ซึ่ งข้อมู ล คอมพิวเตอร์ ที่ ผิดกฎหมายตามนโยบายการปราบปรามการพนัน
ออนไลน์อยูแ่ ล้ว จึงเป็ นการดําเนินการตามนโยบายของตนเอง
ศาลซึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาคําร้องขอให้ระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมายไม่
เคยปฏิเสธคําร้องของตํารวจหรื อเจ้าหน้าที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี ที่มีการร้องขอให้ศาล
สั่งปิ ดเว็บไซต์เกี่ ยวกับการพนัน โดยถื อว่า การพนันเป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย
หรื อศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน 73 พบว่ า ศาลพิ จ ารณาออกคํา สั่ ง ในการปิ ดกั้ นเว็ บ ไซต์ ที่ มี
7

2

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใน 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลลามกอนาจาร เว็บไซต์ที่เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรื อค้าทาส 74
73

เห็นได้วา่ แนวทางการตีความ ‘ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน’ เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการกระทําความผิดที่ศาลมีแนวโน้มจะมีคาํ สั่งตามคํา
ร้ องของให้ระงับการเผยแพร่ เว็บไซต์หรื อข้อมู ลคอมพิวเตอร์ ดงั กล่ าวนั้น มี การกระทํา ความผิดตาม
กฎหมายอาญาอื่ นอยู่แล้วแต่ตน้ ต่อมาจึง ได้มี การระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ าว ผูว้ ิจยั เห็ นว่า แนว
ทางการตีความบทบัญญัติมาตรา 20 น่าจะเป็ นไปใน 2 ลักษณะ คือ
1) การกระทําความผิดอาญา เช่น การเล่นพนัน การเผยแพร่ ภาพลามกอนาจาร เป็ นความผิดตาม
กฎหมายอื่น ๆ และการทําผิดกฎหมายถือการกระทําที่มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนในตัวอยูแ่ ล้ว
2) เป็ นการตีความโดยมีวตั ถุประสงค์ในการป้ องกันและปรามปรามการก่ออาชญากรรมประเภท
อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ถือเป็ นอาชญากรรม
คอมพิว เตอร์ ใ นความหมายอย่า งกว่า คื อ ให้มี ค วามหมายรวมถึ ง การกระทํา ความผิดอื่ น ๆ ที่ อ าศัย
คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการอํานวยความสะดวกหรื อขยายขีดความสามารถในการกระทําความผิด
นั้น ๆ ตามหลักการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)
อย่างไรก็ตาม ก็ผูใ้ ห้ความคิดเห็นในอีกทางหนึ่ งว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้นไปที่การ
ระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ หรื อเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหากระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
73

ไพศาล ลิ้มสถิตย์. อ้ างแล้ ว. หน้า 64-65
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ความมั่น คงของประเทศ และการกระทํา ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารกระทํา ความผิ ด ทาง
คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ว่าด้วยการนําเข้าและเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมาย และมาตรา 16 ว่า
ด้วยการตัดต่อภาพบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยประการที่น่าจะทําให้เกิดความเสี ยหาย ซึ่ งการ
พนันไม่อยู่ในข่ายนี้ ซึ่ งจะว่าไปแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอาํ นาจโดยตรงที่จะขอให้ระงับการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 75
74

แนวทางการตี ค วามเช่ นนี้ ก็ มี เ หตุ ผ ลเช่ นกัน หากพิจ ารณาจากที่ ม าและลัก ษณะทั่ว ไปของ
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่ องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับอื่น ๆ เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายว่าด้วย
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับอื่น ๆ ได้แก่ อนุ สัญญาว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ณ กรุ ง
บู ด าเปสต์ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2544 ซึ่ งเป็ นต้น แบบของพระราชบัญ ญัติ ก ารกระทํา ความผิด ทาง
คอมพิวเตอร์ ของไทย กฎหมายการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ในทางที่มิชอบของ
สหรัฐอเมริ กา และกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ ในทางที่มิชอบ ค.ศ. 1990 ของสหราชอาณาจักร
ซึ่ งกฎหมายเหล่านี้ มิได้จดั การพนันออนไลน์ว่าเป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรื อการกระทําความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ แต่อย่างใด หากแต่มีการออกกฎหมายที่ว่าด้วยการพนันออนไลน์มาเพื่อบังคับใช้เป็ น
การเฉพาะ
จากการที่ตอ้ งนําพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาใช้ในการ
ระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซต์ที่เปิ ดให้มีการเล่นพนันออนไลน์อาจทําให้เกิดความไม่ชดั เจนในการ
ตี ค วาม และอาจเป็ นปั ญ หาในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายได้ใ นอนาคต เนื่ อ งจากเป็ นการนํา ความใน
พระราชบัญ ญัติห นึ่ ง มาปรั บ ใช้ก ับ พระราชบัญญัติอื่น ซึ่ ง มี ก ารกํา หนดฐานความผิด ที่ ต่า งกัน ซึ่ งใน
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา และประเทศอังกฤษ แม้ในระยะแรกก็มีพิจารณานําเอากฎหมายการพนัน
ที่มีผลบังคับใช้อยูม่ าปรับใช้กบั การพนันออนไลน์ แต่ในเวลาต่อมาก็ได้มีการพิจารณาออกกฎหมายและ
บทบัญญัติที่นาํ มาบังคับใช้แก่การพนันออนไลน์เป็ นการเฉพาะ ซึ่ งในบทที่ 4 จะได้กล่าวถึงกฎหมาย
อังกฤษและกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาที่ใช้บงั คับแก่การพนันออนไลน์ต่อไป

บทสัมภาษณ์ พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ ยืน ใน ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล (2554) เกมพนันออนไลน์ : หายนะเกมพนันที่ต้อง
ควบคุม, หน้า 72
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บทที่ 4
กฎหมายเกีย่ วกับการพนันออนไลน์ ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
บทนี้ประกอบด้วยที่มา สาระสําคัญ และข้อสังเกตบางประการเกี่ ยวกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
การพนันออนไลน์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา โดยกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของ
ประเทศอังกฤษ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ส่ วนกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของ
สหรัฐอเมริ กา

1. กฎหมายเกีย่ วกับการพนันออนไลน์ ของประเทศอังกฤษ
แม้จะยอมรับว่าการพนันถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมอังกฤษมากว่าร้อยปี 76 แต่ก็มีท้ งั ผูท้ ี่
ต่อต้านและสนับสนุ นกิ จกรรมการพนันด้วยเช่ นกัน โดยฝ่ ายที่ไม่เห็ นด้วยมองว่าการพนันเป็ นสิ่ งผิด
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ศีลธรรม เป็ นกิ จกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย จึงควรห้ามและจํากัดเอาไว้ ส่ วนกลุ่มที่สนับสนุ นให้มี
การเล่ นพนันมองว่า บุ คคลทัว่ ไปควรเล่ นการพนันได้อย่างอิ สระ โดยมี ข ้อจํา กัดสํา หรั บ ปกป้ องและ
ป้ องกันเยาวชนและผูห้ ย่อนความสามารถไม่ให้เข้าถึ งการพนันได้เท่ านั้น 77 แนวนโยบายเกี่ ยวกับ
กฎหมายการพนันของอังกฤษในช่วงก่อนทศวรรษที่ 60 (1960s) มุ่งเน้นไปที่การห้ามไม่ให้มีการเล่น แต่
ในช่วงทศวรรษที่ 60 กฎหมายการพนันของอังกฤษก็เริ่ มมีการอนุญาตให้เล่นการพนันได้อย่างเสรี มาก
ขึ้น โดยพระราชบัญญัติการพนันที่ออกบังคับใช้ใน ค.ศ. 1968 เป็ นกฎหมายหลักที่อนุ ญาตให้จดั ให้มีการ
เล่นพนันได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุญาต และเป็ นกฎหมายที่บงั คับใช้แก่การพนันมาจนกระทัง่ ถูกยกเลิกไป เมื่อ
มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 200578
7 6

ความเป็ นมาของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005
พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 (Gambling Act 2005) เป็ นกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึนโดยรัฐสภา
ของสหราชอาณาจักรและมีผลบังคับใช้ท้ งั ในประเทศอังกฤษ เวลส์ และสก็อตแลนด์ เป็ นกฎหมายที่
จัดทําขึ้นเพื่อควบคุ มการพนันทุ กประเภท เริ่ มมี ผลบังคับใช้เมื่ อเดื อนกันยายน ค.ศ. 2007 โดยบัญญัติ
ออกมาเพื่อใช้แทนกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการพนันฉบับบังคับใช้อยู่แต่เดิม ได้แก่ พระราชบัญญัติเกม
การพนัน ค.ศ. 1968 (the Gaming Act 1968) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการวางเดิมพัน การละเล่น และ
ลอตเตอรี่ ค.ศ. 1963) และ พระราชบัญญัติลอตเตอรี่ และกิจกรรมนันทนาการ ค.ศ. 1976 (the Betting,
Gaming & Lotteries Act 1963) and (the Lotteries and Amusements Act 1976)
พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 เกิ ดขึ้นจากแนวคิดในการปฏิรูปกฎหมายการพนัน โดยมี
การปรับเปลี่ ยนและเพิ่มเติ มระบบบริ หารควบคุมให้ครอบคลุ มการพนันทุกประเภทในอังกฤษ ไม่ใช่
เพียงแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันขันต่อเท่านั้น 79 เพื่อทําให้กฎหมายมีความเป็ นเอกภาพ และลด
78

ความซํ้าซ้อนของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการพนัน 80
แนวคิดในการร่ างพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 เกิดขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่ รายงาน “A
79

Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling Laws” ซึ่ งจัดทําโดยกรมวัฒนธรรม
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สื่ อสารมวลชน และกีฬา (Department of Culture, Media and Sport) ของรัฐสภาอังกฤษ เมื่อเดือนมีนาคม
ค.ศ. 200281 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเสนอให้กิ จการการพนันในประเทศอังกฤษมีความเหมาะสมและ
สมดุ ล ทั้ง ในแง่ ข องการปกป้ องผูเ้ ล่ น เยาวชน และสัง คมโดยรวม และตอบสนองต่ อการเติ บโตของ
อุ ต สาหกรรมการพนัน ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของเศรษฐกิ จ สหราชอาณาจัก รในยุ ค ที่ มี ก ารพัฒ นาทาง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ วยิ่งขึ้น 82 เหตุผลที่เห็นควรให้มีการปรับปรุ งกฎหมายการพนันของอังกฤษให้มีความ
81

ทันสมัยมากขึ้น ได้แก่ กฎหมายการพนันที่มีอยูเ่ ดิมนั้นขาดความยืดหยุน่ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
สังคมที่ มีความเปลี่ ยนแปลง ไม่สามารถก้าวตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีได้ทนั ขาดบทบัญญัติที่จะ
นําไปปรับใช้กบั การพนันทางอินเทอร์ เน็ตและกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูช้ มกับทางรายการใน
โทรทัศน์ได้ 83
82

ในรายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling Laws” ได้วางหลักการ
สําคัญ (key objectives) สําหรับการร่ างกฎหมายการพนันฉบับปรับปรุ งไว้ดว้ ยกัน 3 ประการ 84 คือ
83

1. การพนันจะต้องปราศจากความเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมอื่น (crime-free) กระทําด้วย
ความซื่ อสัตย์ (honest) และดําเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมาย
2. ผูเ้ ล่นการพนันจะต้องได้ทราบข้อมูลและสามารถมัน่ ใจได้วา่ จะไม่ถูกเอาเปรี ยบ และ
3. จะต้องมีบทบัญญัติคุม้ ครองเยาวชนและบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้ องตนเอง
(vulnerable person)
หลักการเหล่ านี้ เป็ นหลัก การที่ มีอยู่ใ นกฎหมายการพนันฉบับ ก่อนหน้าของอัง กฤษ แต่ย งั มี
บทบัญญัติที่ตอบสนองต่อหลักการเหล่านี้ ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมในกฎหมายการพนัน
ฉบับใหม่ 85 ในพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ที่มีผลบังคับใช้ใ นสหราชอาณาจัก รในปั จจุบนั ก็
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ได้รับเอาหลักการดังกล่าวไปใช้และมีบญั ญัติไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของพระราชบัญญัติ ซึ่ งจะได้กล่าวถึงใน
ส่ วนของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการพนันต่อไป
ไม่เพียงเท่านั้น คณะกรรมการจัดทํารายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's
Gambling Laws” ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายการพนันอีกหลายประการ โดยมีการ
เสนอให้จ ัด ตั้ง คณะกรรมธิ ก ารที่ ท าํ งานดู แ ลเกี่ ย วกับ กิ จ การการพนันตามกฎหมายและให้มี อ าํ นาจ
ดําเนิ นการภายใต้กฎหมายขึ้ นมาเป็ นการเฉพาะ และแนะนําให้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการพนัน
ออนไลน์ ทั้งในส่ วนของการกําหนดหน้าที่ ขอบเขตการดําเนิ นกิจกรรมของผูป้ ระกอบการ และอํานาจ
ของคณะกรรมาธิ การการพนันในการออกใบอนุญาต รวมไปถึงจัดให้มีบริ การสําหรับผูท้ ี่มีปัญหาติดการ
พนัน (problem gambling) ด้วย
หลังจากการมีการนําเสนอรายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling
Laws” ก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่ วม (joint committee) ขึ้นเพื่อทําการศึกษาและจัดทํารายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการพนันขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 2003 และมีการเผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติ
การพนันครั้ ง แรกในเดื อนพฤศจิ กายน ค.ศ. 2003 และมีการเผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไ ข
เพิ่ม เติม อีก ครั้ ง ในเดื อนกุม ภาพันธ์ และมี นาคม ค.ศ. 2004 ตามลํา ดับ 86 จากนั้นจึง มีก ารนําเข้าสู่ การ
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พิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรในเดือนตุลาคม ค.ศ. 200487 เมื่อพระราชบัญญัติผา่ นการพิจารณาของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแล้วจึงมีการลงพระปรมาภิไทยในสมเด็จพระราชิ นีรับรองพระราชบัญญัติเมื่อปี ค.ศ. 2005
และมีการบังคับใช้จริ งในปี ค.ศ. 2007
พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 เป็ นพระราชบัญญัติที่มีการตราออกมาเพื่อใช้แทนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพนันฉบับบังคับใช้อยู่แต่เดิม 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติเกมการพนัน ค.ศ. 1968
(the Gaming Act 1968) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการวางเดิมพัน การละเล่น และลอตเตอรี่ ค.ศ. 1963) และ
พระราชบัญญัติลอตเตอรี่ และกิจกรรมนันทนาการ ค.ศ. 1976 (the Betting, Gaming & Lotteries Act
1963) and (the Lotteries and Amusements Act 1976) 88 และมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิ การการพนัน
(National Gambling Committee) เป็ นองค์กรใหม่ข้ ึนแทนที่คณะกรรมการการพนัน (Gaming Board)
86
87

Gambling Act 2005, Explanatory Notes, Ibid.

Hornle, J and Zammit, B. (2010), Cross-border Online Gambling Law and Policy, Chelterham, UK: Edward
Elgar Publishing, Inc, p. 54
88
Gambling Act 2005, Explanatory Notes, Ibid.
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ตามพระราชบัญญัติเกมการพนัน ค.ศ. 1968 ซึ่ งถูกยกเลิกไปเป็ นผูด้ าํ เนิ นการและบังคับใช้กฎหมายการ
พนันฉบับใหม่น้ ี
วัตถุประสงค์ ของการบัญญัติพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005
การบัญญัติพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 มีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่
ก) เพื่อป้ องกันไม่ให้การพนันเป็ นที่มาของอาชญากรรมหรื อความไม่สงบเรี ยบร้อย หรื อเป็ น
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชญากรรมหรื อ ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ย หรื อ ถู ก นํา มาใช้เ พื่ อ
สนับสนุนอาชญากรรม
ข) เพื่อเป็ นหลักประกันว่าการพนันจะกระทําอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส และ
ค) เพื่อป้ องกันเด็กและเยาวชน และบุคคลที่บกพร่ องด้านความสามารถอื่น ๆ จากอันตรายหรื อ
การถูกใช้ประโยชน์ในการเล่นการพนัน 89
88

สาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 โดยสั งเขป
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ของสหราชอาณาจักร คือ การกําหนดให้
การพนันทุกประเภทเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย ยกเว้นการพนันที่ได้รับอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน
ค.ศ. 2005 และสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ
ภาค 1 บทนิ ยามศั พ ท์ แ ละหลักพิจ ารณาในการบังคับ ใช้ กฎหมาย (Interpretation of Key
Concepts) ในส่ วนนี้ ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติ นิ ยามศัพท์ต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการพนัน ได้แก่ เกมการพนัน (gaming) การเดิ มพัน (betting) สลากกิ นแบ่ง (lottery) การ
พนันที่มีลกั ษณะผสม (cross-categories activities) เช่น การพนันและการออกสลาก และกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่มีลกั ษณะเป็ นการพนัน (non-commercial society) โดยในส่ วนของบทนิยามนี้ มีการให้คาํ นิยาม
89

The Gambling Act 2005 Part 1 : The licensing objectives
In this Act a reference to the licensing objectives is a reference to the objectives of—
(a) preventing gambling from being a source of crime or disorder, being associated with crime or disorder or being
used to support crime,
(b) ensuring that gambling is conducted in a fair and open way, and
(c) protecting children and other vulnerable persons from being harmed or exploited by gambling.
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ของการพนัน ระยะไกล (remote

gambling)

เอาไว้ด้ว ย และมี ข้อ สั ง เกตบางประการเกี่ ย วกับ

พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการอนุ ญาตให้เล่นการพนัน (The licensing objectives) ตามพระราชบัญญัติ
การพนัน ค.ศ. 2005 บัญญัติพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 มีวตั ถุประสงค์หลักในการอนุญาตให้
เล่นพนัน 3 ประการ ได้แก่
ง) เพื่อป้ องกันไม่ให้การพนันเป็ นที่มาของอาชญากรรมหรื อความไม่สงบเรี ยบร้อย หรื อเป็ น
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชญากรรมหรื อ ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ย หรื อ ถู ก นํา มาใช้เ พื่ อ
สนับสนุนอาชญากรรม
จ) เพื่อเป็ นหลักประกันว่าการพนันจะกระทําอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส และ
ฉ) เพื่อป้ องกันเด็กและเยาวชน และบุคคลที่บกพร่ องด้านความสามารถอื่น ๆ จากอันตรายหรื อ
การถูกใช้ประโยชน์ในการเล่นการพนัน 90
89

2. มีการแยกการเล่นพนันในลักษณะต่าง ๆ ออกจากกันและมีการกําหนดนิ ยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
เอาไว้ โดยในพระราชบัญญัติการพนันการพนัน (gambling) เกมพนัน (gaming) การเดิ มพัน (betting)
ลอตเตอรี่ (lottery) และกิ จกรรมการพนันแบบผสม (cross-categories activities) และมีการกําหนดคํา
นิยามของการพนันในแต่ละหมวดหมู่ดว้ ย
ตามพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ได้กาํ หนดขอบเขตของ ‘การพนัน’ เอาไว้ว่า กิจกรรม
การพนันนั้น ให้หมายความรวมถึง เกมพนัน การเดิมพนัน และการซื้ อหรื อเล่นลอตเตอรี่ (participating
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The Gambling Act 2005 Part 1 : The licensing objectives
In this Act a reference to the licensing objectives is a reference to the objectives of—

(a) preventing gambling from being a source of crime or disorder, being associated with crime or disorder or being
used to support crime,
(b) ensuring that gambling is conducted in a fair and open way, and
(c) protecting children and other vulnerable persons from being harmed or exploited by gambling.
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lottery) โดยมีกาํ หนดนิ ยามความหมายของสิ่ งที่อยูใ่ นความหมายของกิจกรรมการพนันเอาไว้ในแต่ละ
มาตราที่เกี่ยวข้องเอาไว้อย่างชัดเจน 91 ดังต่อไปนี้
90

“เกมพนัน” (gaming) ตามมาตรา 6 หมายความว่า การเล่นเกมใด ๆ ที่เป็ นการเสี่ ยงโชคเพื่อให้
ได้มาซึ่ งรางวัล โดย “เกมเสี่ ยงโชค” (Game of Chance) นั้น ได้แก่ เกมที่ตอ้ งอาศัยทั้งทักษะในการเล่น
และโอกาสในการเสี่ ยงโชค หรื อ เกมที่อาศัยโอกาสในการเสี่ ยงโชคแต่อาจชนะได้ดว้ ยการใช้ทกั ษะใน
การเล่นที่เหนือกว่า หรื อเกมที่อาศัยโอกาสในการเสี่ ยงโชคแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ คําว่าเกมพนันและเกม
ที่อาศัยโอกาสในการเสี่ ยงโชค มิให้หมายความรวมถึง การเล่นกีฬา เข้าไปด้วย 92
91

“การเดิมพัน” (betting) ตามมาตรา 9 (1) หมายความว่า การวางเดิมพันหรื อการรับการวางเดิมพัน
ในสิ่ งต่อไปนี้ ได้แก่ ผลการแข่งขันหรื อเหตุการณ์อื่น ๆ หรื อการเดิมพันในความน่าจะเป็ นว่าจะเกิดขึ้น
หรื อไม่เกิดขึ้น หรื อการเดิมพันว่าสิ่ งใดจริ งหรื อไม่จริ ง 93
92
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Section 3 Gambling
In this Act “gambling” means—

(a) gaming (within the meaning of section 6),
(b) betting (within the meaning of section 9), and
(c) participating in a lottery (within the meaning of section 14 and subject
to section 15).
92

Section 6 Gaming & game of chance

(1) In this Act “gaming” means playing a game of chance for a prize.
(2) In this Act “game of chance”—
(a) includes—
(i) a game that involves both an element of chance and an element of skill,
(ii) a game that involves an element of chance that can be eliminated by superlative skill, and
(iii) a game that is presented as involving an element of chance, but
(b) does not include a sport.
93

Section 9 Betting: general
(1) In this Act “betting” means making or accepting a bet on—
(a) the outcome of a race, competition or other event or process,

41

“ลอตเตอรี่ ” (lottery) ตามมาตรา 14 มีการจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ simple lottery ใน
อนุ มาตรา 1 และ complex lottery ในอนุ มาตรา 2 โดยความแตกต่างของลอตเตอรี่ ท้ งั สองประเภทนี้ อยูท่ ี่
ความซับซ้อนของวิธีการในการออกรางวัล ส่ วนความหมายและวิธีการออกสลากของ “สลากกิ นแบ่ง
รัฐบาล” (National Lottery) อยูใ่ นมาตรา 15
3. มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการพนันที่ไม่ได้เล่นในสถานที่ที่จดั ให้มีการเล่นเพียงอย่างเดียว โดยมี
บทนิ ยามถึ งการพนันที่เล่ นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อการโทรคมนาคมอื่นด้วย ได้แก่ การพนัน
ระยะไกล (remote gambling) โดยคําว่า ‘การพนันระยะไกล’ หรื อ remote gambling นั้น มีความหมาย
ตามมาตรา 4 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ตามพระราชบัญญัติน้ ี หมายความว่า การพนันที่ บุ ค คลเข้า ร่ ว มเล่ น ได้โดยวิธี ก ารทาง
โทรคมนาคมในระยะไกล
(2) ตามพระราชบัญญัติน้ ี การโทรคมนาคมในระยะไกล หมายความถึง การโทรคมนาคมโดยใช้
(ก) อินเทอร์ เน็ต
(ข) โทรศัพท์
(ค) โทรทัศน์
(ง) วิทยุ หรื อ
(จ)

สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่ ใ ช้อ ํา นวยความสะดวกในการ

โทรคมนาคม 94
93

(b) the likelihood of anything occurring or not occurring, or
(c) whether anything is or is not true.
94
The Gambling Act 2005 Part 1 : Principle concepts
4. Remote gambling
(1) In this Act “remote gambling” means gambling in which persons participate by the use of remote
communication.
(2) In this Act “remote communication” means communication using—
(a) the internet,
(b) telephone,
(c) television,

42

ในที่น้ ี นิ ยามของคําว่า การพนันระยะไกลนั้น เป็ นการกําหนดนิยามให้ครอบคลุมการพนันผ่าน
อุปกรณ์หรื ออาศัยสื่ อโทรคมนาคมทุ กประเภท ไม่ว่าจะเป็ นอินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ หรื อวิทยุ
รวมไปถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาํ นวยความสะดวกในการสื่ อสาร 95 เห็นได้วา่ มีการเปิ ดช่อง
94

เอาไว้สําหรั บปรั บใช้และบัง คับใช้กฎหมายการพนันนี้ ในกรณี ที่ มีการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
ภาค 2 ว่ าด้ วยคณะกรรมาธิการการพนัน (Gambling Commission) คณะกรรมมาธิ การการพนัน
เป็ นคณะกรรมการที่ต้ งั ขึ้นใหม่ตามอํานาจของพระราชบัญญัติการพนันโดยมีการเปลี่ยนผ่านจากความ
รับ ผิดชอบหลัก ของคณะกรรมาธิ การการพนัน คือ การส่ งเสริ มและดํา เนิ นการให้วตั ถุ ป ระสงค์ส าม
ประการของการออกใบอนุ ญาตให้จดั ให้มีการเล่นการพนันสามประการ ตามภาค 1 ของพระราชบัญญัติ
นี้ เป็ นไปตามกฎหมาย 96 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิ การตามพระราชบัญญัติการพนัน
95

ค.ศ. 2005 ได้แก่
1. หน้าที่ส่งเสริ มให้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาตให้จดั การเล่นการ
พนัน (Duty to promote the licensing objectives) ตามมาตรา 22
2. หน้าที่ในการจัดทําและเผยแพร่ รายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติน้ ี (Statement of principles for licensing and regulation) ตามมาตรา 23
3. หน้าที่ในการร่ างประมวลการประพฤติ (Codes of Practice) เกี่ยวกับการอํานวยความ
สะดวกแก่การเล่นการพนัน (facilities for gambling) ตามมาตรา 24
4. หน้าที่ในการออกแนวทางปฏิบตั ิ (guidance) แก่องค์กรท้องถิ่น (local authorities) ที่มี
หน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้จดั ให้มีการเล่นพนัน ตามมาตรา 25

(d) radio, or
(e) any other kind of electronic or other technology for facilitating communication.
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James Boon, (2005), “Remote Gambling — a new regime, but what are the odds?” in Electronic Business Law,
The Legal Issues of Electronic Commerce and Communication (2005) 7 EBL 8, 9 (1 SEPTEMBER 2005), Reed
Elsevier (UK) Ltd.
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Light, Roy, “The Gambling Act 2005: Regulatory Containment and Market Control”. Modern Law Review, Vol.
70, No. 4, pp. 626-653, July 2007. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=998665
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5. หน้าที่ในการให้คาํ แนะนําแก่รัฐมนตรี (secretary of the state) ในเรื่ องปรากฏการณ์การ
เล่ น การพนัน พฤติ ก รรมการเล่ น การพนัน ผลกระทบจากการเล่ น การพนัน และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 97 ตามาตรา 26
96

6. หน้าที่ในการประเมินการปฏิบตั ิตามกฎหมายการพนัน (compliance) ตามมาตรา 27
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิ การการพนันยังมีอาํ นาจในการสอบสวนและดําเนิ นคดีกบั ผูท้ ี่ละเมิด
กฎหมายการพนันในบางเรื่ อง ตามมาตรา 28 มีอาํ นาจในการเรี ยกเอาข้อมูลและแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับ
องค์กรที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันองค์กรอื่น ๆ ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 อีกด้วย
ภาค 3 ว่ าด้ วยการกระทําความผิดตามกฎหมายการพนัน (General Offences) ประกอบด้วยบท
ทัว่ ไป ข้อยกเว้นการกระทําความผิด โดยในส่ วนนี้ มีส่วนที่กล่าวถึ งชุ ดข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการพนัน
(gambling software) และการอํานวยความสะดวกในการกระทําผิดกฎหมายในต่างประเทศ (provision of
unlawful facilities abroad) ด้วย
ในบทบัญญัติภาค 3 ว่าด้วยการกระทําความผิด มาตรา 36 (4) และ (5) ที่ว่าด้วยการบังคับใช้
กฎหมายกับสถานที่ที่เล่นการพนัน (Territory Application) โดยบัญญัติถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นการ
พนันในระยะไกล (remote gambling equipment) เอาไว้วา่ ให้หมายความถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นาํ มาใช้อาํ นวยความสะดวกในการเล่นการพนันในระยะไกล และให้หมายความรวมถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันระยะไกล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
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The Gambling Act 200, Section 26 Duty to advise Secretary of State
(1) The Commission shall give advice to the Secretary of State about—
(a) the incidence of gambling,
(b) the manner in which gambling is carried on,
(c) the effects of gambling, and
(d) the regulation of gambling.
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แสดงผลในการเล่นพนัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการเล่นพนัน แต่ไม่ให้หมายความ
รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงหาประโยชน์หรื อเอาเปรี ยบบุคคลอื่นในการเล่นพนัน 98
97

สําหรับบทบัญญัติที่วา่ ด้วยการกระทําความผิดนี้ มีบทสันนิษฐาน (premise) การกระทําความผิด
อยู่ในมาตรา 37 โดยให้สันนิ ษฐานว่า ในกรณี มีการกระทําความผิดในภาค 3 ให้ถือว่า บุคคลที่ดาํ เนิ น
กิจการสถานคาสิ โน อํานวยความสะดวกในการเล่นบิงโก ให้บริ การเครื่ องเล่นเกมการพนัน อํานวยความ
สะดวกในการเล่นพนันต่าง ๆ หรื ออํานวยความสะดวกในการวางเดิมพันในการพนันเป็ นผูร้ ่ วมกระทํา
ความผิด
ส่ วนในมาตรา 41 พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 นั้นได้บญั ญัติคาํ นิยามของ “ชุดคําสั่งหรื อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการพนัน” (gambling software) ว่า เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการ
เชื่ อมต่อการเล่นพนันในระยะไกล แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงสิ่ งที่นาํ มาใช้เชื่ อมต่อเพื่อเล่นเฉพาะกับ
เครื่ องเล่น (gaming machine) อย่างเดียว 99 และยังได้บญั ญัติให้การนําเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ
98
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The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 36 (4) In this Act “remote gambling equipment” means,

subject to subsection (5), electronic or other equipment used by or on behalf of a person providing facilities for
remote gambling—
(a) to store information relating to a person’s participation in the gambling,
(b) to present, to persons who are participating or may participate in the gambling, a virtual game,
virtual race or other virtual event or process by reference to which the gambling is conducted,
(c) to determine all or part of a result or of the effect of a result, or
(d) to store information relating to a result.
(5) In this Act “remote gambling equipment” does not include equipment which—
(a) is used by a person to take advantage of remote gambling facilities provided by another person,
and
(b) is not provided by that other person
99

The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 41 (2)
In this Act “gambling software”—
(a) means computer software for use in connection with remote gambling, but
(b) does not include anything for use solely in connection with a gaming machine.
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การพนันมาใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาตนั้นเป็ นความผิด 100 และในมาตรา 44 ได้บญั ญัติวา่ การใช้โปรแกรม
99

คอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ล่นที่อยูน่ อกประเทศอังกฤษ และเป็ นผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นพื้นที่ที่
ห้ามมิให้เล่นการพนันตามที่กฎหมายกําหนดนั้น (prohibited territory) เป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วย
101
100

ภาคนี้ บัญญัติให้การอํานวยความสะดวกหรื อจัดให้มีอุปกรณ์การเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
หรื อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด ผูก้ ระทําความผิดในที่น้ ีอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็ได้ 102
101

ภาค 4 ว่ าด้ วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Protection of Children and Young Persons) มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน 103 โดยพระราชบัญญัติน้ ี ไ ด้
1 0 2

กําหนดนิ ยามของคําว่าเด็กและเยาวชนเอาไว้ ดังนี้ คําว่า ‘เด็ก’ ได้แก่ บุคคลที่มีอายุต่ าํ กว่า 16 ปี ส่ วน
‘เยาวชน’ ได้แก่ บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 16 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี
ในส่ วนของบทบัญญัติภาค 4 มีท้ งั บทบัญญัติที่กาํ หนดความผิดของผูท้ ี่ชกั จูงเยาวชนให้เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการพนันและบทบัญญัติที่กาํ หนดความผิดของเยาวชนที่เข้าเล่นการพนันด้วย ได้แก่ ความผิด
ฐานชักนําเยาวชนให้เล่นการพนัน (Invitation to gamble) ตามมาตรา 46 ความผิดฐานเป็ นเยาวชนเล่นการ
พนัน ตามมาตรา 48 และความผิดฐานเป็ นเยาวชนอํานวยความสะดวกแก่การเล่นการพนันตามมาตรา 50
ความผิด ฐานว่า จ้า งเยาวชนให้ ท าํ งานเกี่ ย วข้องกับ การพนัน และความผิดอื่ น ๆ รวมถึ ง การกํา หนด
บทลงโทษแก่ผูก้ ระทําความผิด และบทกําหนดโทษแก่ผูป้ ระกอบการสถานที่เปิ ดให้มีการเล่นพนันที่
ว่าจ้างเยาวชนให้เข้ามาทํางานในสถานที่ดงั กล่าวด้วย
ภาค 5 ว่ าด้ วยการออกใบอนุญาตให้ จัดให้ มีการเล่ นการพนันระดับธุรกิจ (Operating Licences)
ประกอบด้วยใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตให้เปิ ดและดําเนินกิจการสถานคาสิ โน ใบอนุญาต
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The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 41 (1)
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The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 44
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James Boon, (2005), Ibid.
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The Gambling Act 2005, Summary of Fact (14), Explanatory Notes, Ibid.
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ให้จดั ให้มีการเล่นบิงโก ใบอนุ ญาตให้จดั ให้มีการเล่นพนันขันต่อ และใบอนุ ญาตให้บริ การเครื่ องเล่น
สําหรับการพนัน เป็ นต้น ซึ่ งประเภทของการพนันที่อนุญาตให้ขอใบอนุ ญาตเปิ ดให้ดาํ เนิ นกิจการนั้นอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยอํานาจของรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากประเภทของใบอนุ ญาตแล้ว บทบัญญัติในภาค 5 นี้ ยังมีการกําหนดถึงความที่ตอ้ งมีใน
ใบอนุญาต ได้แก่ ชื่ อของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต ระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ และเงื่อนไขต่าง ๆ
ตามที่คณะกรรมมาธิ การการพนันกําหนด
วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ในการขอใบอนุ ญ าตนั้ นกํา หนดให้ ผู้ร้ อ งยื่ น เอกสารตามที่
คณะกรรมาธิ ก ารการพนัน แห่ ง ชาติ ก ํา หนด โดยคํา สั่ ง ของคณะกรรมาธิ ก ารในการพิ จ ารณาออก
ใบอนุ ญาตมีด้วยกันสามประการ (มาตรา 74) ได้แก่ อนุ มตั ิ ไม่อนุ มตั ิ และอนุ มตั ิส่วนและไม่อนุ มตั ิ
บางส่ วนโดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณี ที่ไม่อนุ มตั ิ คณะกรรมาธิ การต้องให้เหตุผลแก่การไม่อนุมตั ิ
คําร้องขอใบอนุญาตดังกล่าวด้วย (มาตรา 75)
นอกจากส่ วนของประเภทใบอนุ ญาตให้มีการเล่นการพนันระดังธุ รกิ จแล้ว ในภาค 5 นี้ ยงั มีกาํ
กําหนดค่าธรรมเนี ยมในการออกใบอนุ ญาต การกําหนดค่าธรรมเนี ยม การสมัครเป็ นสมาชิ ก ข้อห้าม
สําหรับเด็กและเยาวชน บทบัญญัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ การเล่นพนัน และรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุ ญาตให้
จัดให้มีการเล่นพนันระดับธุ รกิจประเภทต่าง ๆ
บทบัญญัติในภาค 5 มีขอ้ สังเกตบางประการดังต่อไปนี้ ได้แก่
1. การพนันระยะไกลจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็ นการเฉพาะ
2. พระราชบัญญัติน้ ี ได้จดั ประเภทของสถานคาสิ โนเอาไว้ 3 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ สถานคาสิ โน
ระดับท้องถิ่น (regional) สถานคาสิ โนขนาดใหญ่ (large) และสถานคาสิ โนขนาดเล็ก (small) ซึ่ งการ
กําหนดขนาดของสถานคาสิ โนจะมีผลสื บเนื่องไปถึงจํานวนและประเภทเครื่ องเล่นที่สถานคาสิ โนนั้นจะ
จัดให้มีบริ การในสถานที่น้ นั ด้วย 104
103
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The Gambling Act 2005, Summary of Fact (17), Explanatory Notes, Ibid.
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3. การผลิตซอฟต์แวร์ ที่ใช้เพื่อเกมการพนันต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตซอฟต์แวร์ สําหรับการ
พนัน (gambling software operating licence) คณะกรรมาธิ การการพนันเป็ นผูก้ าํ หนดมาตรฐานทั้งในด้าน
การผลิต การจําหน่าย การติดตั้ง และการดัดแปลงซอฟท์แวร์กาํ หนดการพนัน 105 และ
104

4. ค่าธรรมเนี ยมสําหรับใบอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการการพนันเป็ นค่าธรรมเนี ยมรายปี เมื่อ
หมดอายุแล้ว สามารถต่ออายุใบอนุ ญาตได้ แต่ท้ งั นี้ ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนได้ดว้ ยเหตุต่าง ๆ ทั้งจาก
คุณสมบัติของผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อเหตุตามที่กฎหมายกําหนด
ภาค 6 ว่ าด้ วยการออกใบอนุญาตให้ จัดให้ มีการเล่ นการพนันระดับบุคคล (Personal Licences)
เป็ นใบอนุ ญาตที่มีให้อาํ นาจแก่ บุคคลในการดําเนิ นการจัดการเกี่ ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนัน โดย
บทบัญญัติในส่ วนนี้จะว่าด้วยการจัดให้มีการเล่นพนัน วิธีการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาต เงื่อนไข
ต่าง ๆ ในการจัดให้มีการเล่นพนัน ระยะเวลาที่จดั ให้มีการเล่ น และค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาต
ระยะเวลาของใบอนุ ญาตและค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาตจะขึ้นอยู่กบั ประเภทกิ จการเกี่ ยวกับการ
พนันที่บุคคลดังกล่าวดําเนิ นการ 106 และในกรณี ที่มีการละเมิดข้อกําหนดในใบอนุญาตเกิดขึ้น จะถือว่า
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บุคคลที่ละเมิดข้อกําหนดในใบอนุญาตเป็ นผูก้ ระทําความผิดตามกฎหมายการพนันด้วย 107
106

ภาค 7 การอุทธรณ์ คําสั่ งเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้ จัดให้ มีการเล่ นการพนันระดับธุรกิจและ
ระดับบุคคล (Operating and Personal Licences: Appeal) เป็ นองค์คณะผูพ้ ิพากษาในศาล ที่รับพิจารณา
การอุทธรณ์คาํ สั่งเกี่ยวกับการพนัน (Gambling Appeals Tribunal)108 อํานาจในการพิจารณาขององค์คณะ
ดัง กล่ า ว

ได้แ ก่ การรั บ รองคํา สั่ ง ของคณะกรรมาธิ ก ารการพนัน การยกเลิ ก เพิ ก ถอนคํา สั่ ง ของ

คณะกรรมาธิ การการพนันทั้งหมดหรื อบางส่ วนหรื อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งของคณะกรรมาธิ การการ
พนัน เป็ นต้น และในการพิจารณาเรื่ องที่มีการอุทธรณ์น้ ัน ผูพ้ ิพากษาในองค์คณะนี้ สามารถแสวงหา

105

Gambling Act 2005, Section 97.

106

Gambling Act 2005, Section 131 - 132.

107

Gambling Act 2005, Section 139.

108

Gambling Act 2005, Section 140.
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พยานหลักฐานอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ได้รับมา
จากคณะกรรมาธิ การการพนันแต่เพียงอย่างเดียว 109
108

ภาค 8 ว่ าด้ วยการออกใบอนุ ญาตให้ ดําเนินการเกี่ยวกับการพนัน (Premise Licences) เป็ น
บทบัญญัติที่ให้อาํ นาจแก่รัฐมนตรี ของประเทศอังกฤษและสก็อตแลนด์และหน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการ
ออกใบอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการเกี่ ยวกับการพนัน และบทบัญญัติว่าด้วยใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ความที่
ต้องมีในใบอนุ ญาต วิธีการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาในการออกใบอนุญาต เงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดให้มีการพนัน รวมถึงวิธีการการอุทธรณ์คาํ สัง่ 110
109

ภาค 9 ว่ าด้ วยการดําเนินการเกี่ยวกับการพนันแบบชั่ วคราว (Temporary Use Premise) เกี่ยวกับ
ใบอนุญาต สถานที่ที่จดั ให้มีการเล่น กระบวนการในการออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันชัว่ คราว 111
110

ภาค 10 ว่ าด้ วยเครื่ องเล่ นการพนัน (Gaming Machines) เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่ องเล่นการ
พนัน โดยพระราชบัญญัติการพนันได้กาํ หนดนิ ยามของเครื่ องเล่นการพนันขึ้น โดยให้หมายความถึ ง
“เครื่ องกลไกที่ออกมาหรื อดัดแปลงขึ้นเพื่อให้บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนใช้ในการเล่นพนัน”112 แต่
ไม่ได้หมายความรวมถึง คอมพิวเตอร์ ที่มีไว้ใช้งานส่ วนบุคคลหรื อใช้งานร่ วมกันตามปกติธรรมดา หรื อ
โทรศัพท์ หรื ออุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับการเล่นพนันโดยเฉพาะ แม้จะมีการใช้
เครื่ องกลไกหรื ออุปกรณ์ ดงั กล่าวในการเล่นพนันก็ตาม 113 เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลในการเข้า
เว็บไซต์เพื่อเล่นการพนัน หรื อใช้โทรศัพท์ร่วมเล่นเกมทายผลพนัน เป็ นต้น
นอกจากนี้พระราชบัญญัติน้ ี ยงั กําหนดจํานวนของเครื่ องเล่นการพนันที่ผเู้ ปิ ดให้มีการเล่นพนัน
จะมีไว้ให้บริ การได้ตามขนาดของสถานที่และประเภทของใบอนุ ญาต และประเภทของรางวัลที่จะได้อีก
ด้วย 114 โดยการมีเครื่ องเล่นการพนันได้ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิ การการพนันก่อน 115 หาก
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The Gambling Act 2005, Section 144.
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The Gambling Act 2005, Structure of the Act (24), Explanatory Note
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The Gambling Act 2005, Structure of the Act (24 ), Explanatory Note
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114

The gambling Act 2005, Part 10, Section 235 (1) “In this Act “gaming machine” means a machine which is
designed or adapted for use by individuals to gamble (whether or not it can also be used for other purposes)”
113
The gambling Act 2005, Part 10, Section 235 (2)
114

Gambling Act 2005, Summary of the Act (19), Explanatory Note

115

Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)
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กระทําการที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็ นการกระทําความผิดอาญา 116 แต่
มีขอ้ ยกเว้นว่า หากเป็ นเครื่ องเล่นที่ใช้เพื่อความบันเทิงในครอบครัวและไม่ได้มีไว้เพื่อการเสนอให้รางวัล
หรื อเล่นแบบมีรางวัล ก็สามารถเล่นได้
115

ภาค 11 ว่ าด้ วยลอตเตอรี่ (Lotteries) เป็ นบทบัญญัติใหม่เกิ ดขึ้นจากการนําเอาบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติลอตเตอรี่ และกิจกรรมนันทนาการ ค.ศ. 1967 มาทบทวนและปรับปรุ งและนํามาบรรจุไว้
ในพระราชบัญญัติการพนัน 117 บทบัญญัติในภาคนี้ ประกอบด้วยการโฆษณาลอตเตอรี่ ในส่ วนที่เอกชน
เป็ นผูอ้ อกสลากและรางวัล วิธีการออกรางวัล และความผิดที่เกี่ยวข้อง
116

ภาค 12 ว่ าด้ วยการจัดให้ มีการพนันในชมรมหรือสมาคม ร้ านอาหาร และงานออกร้ าน (Clubs,
Pubs, Fairs, &C.) เป็ นส่ วนที่วา่ ด้วยการจัดให้มีการพนันในสถานที่ต่าง ๆ โดยเป็ นบทบัญญัติที่พฒั นาขึ้น
จากพระราชบัญญัติเกมการพนัน ค.ศ. 1968 118 โดยบทบัญญัติในภาคนี้ เน้นที่การออกใบอนุ ญาตโดย
หน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการอนุ ญาตให้จดั ให้มีการพนันในระดับต่าง ๆ สถานที่ที่จดั ให้มีการเล่นตาม
บทบัญญัติภาค 12 นี้ ได้แก่ ชมรมหรื อสมาคม (club) ร้านอาหาร (pub) และงานออกร้าน (fair) การพนัน
หรื อเกมที่อนุ ญาตให้มีการเล่นในสถานที่ดงั กล่าวได้ เช่น บิงโก หรื อเกมที่อยูใ่ นเครื่ องเล่นการพนันต่าง
ๆ โดยการจัดให้มีการเล่นเกมการพนันในลักษณะนี้ ตอ้ งขออนุ ญาต โดยมีขอ้ สังเกตว่าในภาค 12 นี้ มี
บทบัญ ญัติเ กี่ ย วกับ การจํา หน่ ว ยแอลกอฮอล์ใ นสถานที่ เ ล่ น การพนัน ที่ เ ป็ นร้ า นอาหารที่ มี เ ครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ขายด้วย
ภาค 13 ว่ าด้ วยการละเล่ นเพื่อชิ งรางวัล (Prize Gaming) ประกอบด้วยคํานิยามของการละเล่น
เพื่อชิ งรางวัล การขออนุ ญาตให้มีการละเล่นเพื่อชิ งรางวัล และสถานที่ที่อนุ ญาตให้มีการละเล่นเพื่อชิ ง
รางวัล
ภาค 14 ว่ าด้ วยการจัดให้ มีการเล่ นพนันและการวางเดิมพันส่ วนบุคคลและในกิจกรรมที่ไม่ ใช่ การ
ประกอบธุรกิจ (Private and Non-commercial gaming and betting) ประกอบด้วยคํานิยามของการเล่น
116

Ibid.
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Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)

118

Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)
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พนันและการวางเดิมพันส่ วนบุคคลและในกิจกรรมที่ไม่ใช่การประกอบธุ รกิจ การขออนุ ญาตให้มีการจัด
ให้เล่น และบทกําหนดโทษในกรณี ที่ฝ่าฝื นกฎหมาย โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการนําเอา
ผลประโยชน์จากการออกสลากไปใช้ในทางที่มิชอบ 119
118

ภาค 15 ว่ าด้ วยการตรวจสอบ (Inspection) ให้อาํ นาจแก่เจ้าพนักงานตํารวจ คณะกรรมาธิ การการ
พนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายการพนัน และเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่ นอื่น ๆ ในการ
สอบสวนเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการพนัน รวมไปถึงให้ความคุม้ ครองแก่ผทู ้ ี่ถูกตรวจสอบ 120
119

บทบัญญัติในส่ วนนี้ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการตรวจสอบตามกฎหมายการพนัน
ลักษณะของการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบสถานที่ที่จดั ให้มีการเล่นการพนัน การตรวจสอบการพนัน
ที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย การตรวจสอบใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน และอํานาจและกระบวนการใน
การตรวจสอบ
ภาค 16 ว่าด้ วยการโฆษณา (advertising) เป็ นบทบัญญัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาการพนัน
โดยมีการกําหนดโทษแก่การโฆษณาการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและการโฆษณาการพนะน
ในต่างประเทศ และให้อาํ นาจแก่รัฐมนตรี ในการออกระเบียบข้อบังคับที่ใช้แก่การโฆษณาการพนัน 121
120

ประกอบด้วยความหมายของการโฆษณา ขอบเขตในการโฆษณาการพนัน การโฆษณาการพนัน
ในต่างประเทศ และหลักพิจารณาเรื่ องดินแดนในกรณี ของการโฆษณาการพนันที่เป็ นการเล่นพนันจาก
ระยะไกล
ภาค 17 ว่ าด้ วยความชอบด้ วยกฎหมายของสั ญญาเกี่ยวกับการพนันและการบังคับให้ เป็ นไปตาม
สั ญญาเกี่ยวกับการพนัน (Legality and Enforceability of Gambling Contract) บทบัญญัติในส่ วนนี้ ได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายว่าด้วยสัญญาเดิมที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ซึ่ งเคยบัญญัติให้สัญญาการ
พนันเป็ นสัญญาที่ไ ม่มีผลบังคับ ในทางกฎหมาย มาเป็ นสัญญาที่มี ผลบังคับ ตามกฎหมาย 122 โดย
1 2 1

ประกอบด้ ว ยบทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาความชอบด้ ว ยกฎหมายของสั ญ ญาการพนั น
119
120
121
122

Gambling Act 2005, Section 301-302.
Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)

Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)
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คณะกรรมาธิ การการพนันอาจพิจารณาให้สัญญาการพนันที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงหรื อให้ขอ้ มูลที่ไม่
ถูกต้องเป็ นโมฆะก็ได้
ภาค 18 ข้ อความทั่วไป (Miscellaneous and Generals) เป็ นส่ วนที่วา่ ด้วยการตีความข้อกฎหมาย
และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางเดิมพันในต่างประเทศ การหลอกลวงในการเล่นการพนัน
การเล่นพนันในเรื อเดินสมุทรและบนเครื่ องบิน การคุม้ ครองข้อมูลของผูเ้ ล่นการพนัน เป็ นต้น 123
122

นอกจากบทบัญญัติภาคต่ าง ๆ ทั้ง 18 ภาคแล้ว พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ยัง
ประกอบด้วยส่ วนของแผนการดําเนิ นงาน (schedule)

18

แผนการและวัตถุ ประสงค์การในการ

ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ บทบัญญัติกฎหมายการพนันในภาคต่า ง ๆ และมี ส่ วนของการอธิ บ ายบทบัญญัติ
(Explanatory Note) อยูใ่ นส่ วนท้ายสุ ด เพื่ออธิ บายที่มา ของกฎหมาย ช่วยในการทําความเข้าใจภาพรวม
ของบทบัญญัติแต่ละภาค และช่วยในการตีความบทบัญญัติกฎหมายด้วย

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพนันออนไลน์
ดังที่กล่าวมาข้างต้น พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ของอังกฤษนั้นมีส่วนที่กล่าวถึ งการ
พนันในระยะไกลอยู่หลายส่ วน และมี ก ารกําหนดนิ ยามเอาไว้อย่า งชัดเจนด้วย โดยคําว่า ‘การพนัน
ระยะไกล’ หรื อ remote gambling นั้น มีความหมายตามมาตรา 4 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ตามพระราชบัญญัติน้ ี หมายความว่า การพนันที่ บุ ค คลเข้า ร่ ว มเล่ น ได้โดยวิธี ก ารทาง
โทรคมนาคมในระยะไกล
(2) ตามพระราชบัญญัติน้ ี การโทรคมนาคมในระยะไกล หมายความถึง การโทรคมนาคมโดยใช้
(ก) อินเทอร์ เน็ต
(ข) โทรศัพท์
(ค) โทรทัศน์
(ง) วิทยุ หรื อ
(จ) สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่ ใ ช้อ ํา นวยความสะดวกในการ
โทรคมนาคม 124
123

123

Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)

52

ในบทบัญญัติภาค 3 ว่าด้วยการกระทําความผิด มาตรา 36 (4) และ (5) ที่ว่าด้วยการบังคับใช้
กฎหมายกับสถานที่ที่เล่นการพนัน (Territory Application) โดยบัญญัติถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นการ
พนันในระยะไกล (remote gambling equipment) เอาไว้วา่ ให้หมายความถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นาํ มาใช้อาํ นวยความสะดวกในการเล่นการพนันในระยะไกล และให้หมายความรวมถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการเล่นพนันระยะไกล อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
แสดงผลในการเล่นพนัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการเล่นพนัน แต่ไม่ให้หมายความ
รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงหาประโยชน์หรื อเอาเปรี ยบบุคคลอื่นในการเล่นพนัน 125
124

124

The Gambling Act 2005 Part 1 : Principle concepts
4. Remote gambling
(1) In this Act “remote gambling” means gambling in which persons participate by the use of remote
communication.
(2) In this Act “remote communication” means communication using—
(a) the internet,
(b) telephone,
(c) television,
(d) radio, or
(e) any other kind of electronic or other technology for facilitating communication.
125
The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 36
(4) In this Act “remote gambling equipment” means, subject to subsection (5), electronic or other
equipment used by or on behalf of a person providing facilities for remote gambling—
(a) to store information relating to a person’s participation in the gambling,
(b) to present, to persons who are participating or may participate in the gambling, a virtual game,
virtual race or other virtual event or process by reference to which the gambling is conducted,
(c) to determine all or part of a result or of the effect of a result, or
(d) to store information relating to a result.
(5) In this Act “remote gambling equipment” does not include equipment which—
(a) is used by a person to take advantage of remote gambling facilities provided by another person,
and
(b) is not provided by that other person
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ส่ วนในมาตรา 41 พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 นั้นได้บญั ญัติคาํ นิยามของ “ชุดคําสั่งหรื อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการพนัน” (gambling software) ว่า เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการ
เชื่ อมต่อการเล่นพนันในระยะไกล แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงสิ่ งที่นาํ มาใช้เชื่ อมต่อเพื่อเล่นเฉพาะกับ
เครื่ องเล่น (gaming machine) อย่างเดียว 126 และยังได้บญั ญัติให้การนําเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ
125

การพนันมาใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาตนั้นเป็ นความผิด 127 และในมาตรา 44 ได้บญั ญัติวา่ การใช้โปรแกรม
126

คอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ล่นที่อยูน่ อกประเทศอังกฤษ และเป็ นผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นพื้นที่ที่
ห้ามมิให้เล่นการพนันตามที่กฎหมายกําหนดนั้น (prohibited territory) เป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วย
128
127

จากนิ ยามศัพท์น้ ี การพนันออนไลน์ หรื อการพนันที่อาศัยอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อหรื ออุปกรณ์ใน
การเล่นจึงอยู่ในบังคับของบทบัญญัติกฎหมายนี้ ดว้ ย ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
โทรศัพท์มือถือก็ตาม
ข้ อวิจารณ์ พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005
หลังจากที่พระราชบัญญัติการพนันออกบังคับใช้แล้ว ได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อประเมิน
กฎหมายที่ออกบังคับใช้ โดยในรายงานการศึกษาของกรมวัฒนธรรม สื่ อสารมวลชน และกีฬาของสภา
นิ ติบญ
ั ญัติของประเทศอังกฤษได้ให้ขอ้ วิจารณ์ พระราชบัญญัติการพนันเอาไว้ว่า พระราชบัญญัติการ
พนัน ค.ศ. 2005 ยังไม่ประสบความสําเร็ จในหลายประการ เช่น ผูใ้ ห้บริ การในอุตสาหกรรมการพนันมี
126

The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 41 (2)
In this Act “gambling software”—
(a) means computer software for use in connection with remote gambling, but
(b) does not include anything for use solely in connection with a gaming machine.
127
The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 41 (1) A person commits an offence if in the course of a
business he manufactures, supplies, installs or adapts gambling software unless he acts in accordance with an
operating licence.
128
The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 44
(1) A person commits an offence if he does anything in Great Britain, or uses remote gambling equipment
situated in Great Britain, for the purpose of inviting or enabling a person in a prohibited territory to participate in
remote gambling.
(2) In subsection (1) “prohibited territory” means a country or place designated for the purpose of this
section by order made by the Secretary of State.
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ข้อโต้แย้งว่ากระบวนการตามพระราชบัญญัติถูกแทรกแซงหรื อก้าวก่ายโดยความในพระราชบัญญัติมาก
เกินไป และกฎเกณฑ์ที่ออกมาบังคับใช้ยงั ขาดกลไกที่จะทําให้การเล่นพนันเป็ นไปอย่างยุติธรรมกับผูเ้ ล่น
เป็ นต้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการพนันยังถูกวิจารณ์อีกด้วยว่า มีความสลับซับซ้อนมากเกินไปจน
ยากแก่การตีความ ทําให้คณะกรรมาธิ การการพนันและเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอีกด้วย
129
และในการศึกษายังพบอีกด้วยว่า ไม่ปรากฎหลักฐานใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า พระราชบัญญัติน้ ี ได้
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรื อผลกระทบไม่วา่ ทางบวกหรื อลบต่อพฤติกรรมการเล่นพนันที่ก่อให้เกิด
ปัญหากับผูเ้ ล่นหรื อสังคมในภาพรวม 130
จากข้อวิจารณ์ ดงั กล่าว คณะผูจ้ ดั ทํารายงานการศึกษาของกรมวัฒนธรรม สื่ อสารมวลชน และ
กีฬาของสภานิ ติบญั ญัติของประเทศอังกฤษจึงได้ให้ขอ้ แนะนําในการปรับแก้พระราชบัญญัติการพนัน
ค.ศ. 2005 ว่า คณะกรรมการธิ การการพนันควรปรับปรุ งกฎหมายให้มีความทันสมัย และควรประเมินผล
กระทบที่เกิดจากการพนันให้มากขึ้นในการออกกฎหมาย และควรออกระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณา
จากหลัก ฐานที่ ป รากฎอยู่ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย และคํา แนะนํา เกี่ ย วกับ การพัฒ นาทาง
อุตสาหกรรมเป็ นต้น 131
128

129

130

กฎหมายเกีย่ วกับการพนันออนไลน์ ของสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริ กานั้น การบังคับใช้กฎหมายจะแบ่งออกเป็ นระดับรัฐ ซึ่ งรัฐบาลของแต่ละรัฐนั้น
จะออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กบั คนในรัฐของตนเอง และอีกระดับหนึ่ ง คือ ระดับสหรัฐหรื อระหว่างรัฐ
โดยกฎหมายนั้นจะใช้บ งั คับ กับ ทุ ก รั ฐ หรื อเรี ย กได้ว่า เป็ นกฎหมายที่ ออกโดยรั ฐบาลกลาง (federal)
นัน่ เอง ในส่ วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์น้ นั มีท้ งั ในระดับรัฐและในระดับรัฐบาลกลาง
โดยในที่น้ ี จะได้กล่าวถึงเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ออกโดยรัฐบาลกลาง ได้แก่ Wire
Act หรื อ Federal Wire Act 1968 และ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act 2006 (UIGEA)
129

House of Commons, (2012) The Gambling Act 2005: A bet worth taking? : First Report of Session 2012–13
Volume I, London: The Stationery Office Limited, EV. 15
130
Ibid.
131

Ibid.
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กฎหมายควบคุมการใช้ สื่อของธุรกิจการพนัน (Federal Wire Act 1961)
กฎหมายควบคุมการใช้สื่อของธุ รกิจการพนันนี้ มีใจความสําคัญว่า ผูใ้ ดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการ
พนัน หรื อการเดิมพัน หรื อการพนันขันต่อโดยอาศัยการโทรคมนาคมเป็ นสื่ อการทําธุ รกิจการพนันไม่วา่
ภายในรัฐหรื อระหว่างรัฐ หรื อใช้สื่อโทรคมนาคมเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จดั ให้มีการเล่นการ
พนันหรื อกิ จกรรมการพนัน หรื อเพื่ อใช้ท าํ ธุ รกรรมส่ ง เงิ นเดิ ม พันให้แก่ ลู ก ค้า ถื อว่า ผูน้ ้ ันได้ก ระทํา
ความผิดและต้องถูกปรับตามกฎหมาย 132
131

เหตุที่ตอ้ งตรากฎหมายนี้ ข้ ึ นเนื่ องจากทางรัฐบาลกลางสหรัฐต้องการป้ องปรามอาชญากรรม
โดยเฉพาะการทํา ธุ รกรรมของกลุ่ มองค์ก รอาชญากรรม (organized crime) ที่อาจอาศัยการใช้สื่ อ
โทรคมนาคมและการพนันเป็ นช่องทางในการส่ งเงินหรื อทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ก็มีปัญหาในการตีความว่าจะนํามาปรับใช้แก่การพนันออนไลน์ได้
หรื อไม่ โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเห็นว่า การพนันออนไลน์ทุกกรณี ตกอยู่ในบังคับของกฎหมายนี้
ทั้งหมด แต่ศาลสหรัฐเห็นว่า ควรจะหมายความเฉพาะการพนันออนไลน์ที่ทาํ เป็ นธุ รกิจเท่านั้น และยังมีผู ้
ที่เห็นว่า การพนันตามกฎหมายนี้ ควรหมายความเฉพาะการพนันขันต่ออย่างการพนันที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
(sport betting) เท่านั้น แต่ไม่ควรหมายความรวมถึงการพนันลักษณะอื่น ๆ เช่น การเล่นโป๊ กเกอร์ เป็ นต้น
ในเวลาต่ อมา ศาลอุ ทธรณ์ สหรัฐก็ได้วินิจฉัยว่า กฎหมายการบัง คับใช้ควบคุ มการใช้สื่อของ
ธุ รกิ จการพนันนี้ จะบังคับใช้ได้เฉพาะกับกรณี ของการวางเดิมพันในการกี ฬาเท่านั้น และศาลสู งของ
สหรั ฐก็ยงั ไม่ได้วินิจฉัยว่า ให้นาํ กฎหมายนี้ ไปปรับใช้แก่การพนันออนไลน์ทุกกรณี ดังนั้น กฎหมาย
ควบคุมการใช้สื่อของธุ รกิจการพนัน ค.ศ. 1961 จึงใช้เฉพาะกับการพนันออนไลน์ได้ในบางเรื่ องเท่านั้น

132

“Whoever being engaged in the business or wagering knowingly uses a Wire communication facility for the
transmission in interstate or foreign commerce of bets or wagers or information assisting in the placing of bets or
wagers on any sporting event or contest, or for the transmission of a wire communication which entitles the recipient
to receive money or credit as a result of bets or wagers, or for information assisting in the placing of bets or wagers,
shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.”
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั นทางอินเทอร์ เน็ ต ที่ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย (Unlawful Internet Gambling
Enforcement Act 2006 หรื อ UIGEA)
กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Internet Gambling
Enforcement Act 2006 หรื อ UIGEA) เป็ นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาสหรัฐเพื่อบังคับใช้กบั การพนัน
ออนไลน์ โดยมุ่ งเน้นไปที่ ก ารทําธุ รกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การพนัน โดยกฎหมายว่าด้วยการพนันทาง
อินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายห้ามมิให้ธุรกิจการพนันรับชําระเงินจากบุคคลอื่นที่เล่นการพนันหรื อ
วางเดิมพันในการพนันที่เกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตซึ่ งถือเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายรัฐหรื อ
สหรัฐ 133
132

การตรากฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นนี้ มีเหตุผลส่ วนหนึ่ ง
เนื่ องมาจากปั ญหาในการตีความกฎหมายควบคุมการใช้สื่อของธุ รกิ จการพนัน หรื อ Wire Act ซึ่ งศาล
อุทธรณ์ตีความว่า ให้บงั คับใช้ได้เฉพาะกับกรณี การวางเดิมพันในการกี ฬาเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความ
รวมถึงการพนันประเภทอื่น ๆ ที่ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อในการดําเนินการหรื ออํานวยความสะดวกในการ
เล่น ประกอบกับในช่วง ค.ศ. 2005 การพนันออนไลน์ในสหรัฐมีการเติบโตขึ้นมาก 134 และผูเ้ ล่นพนัน
133

ออนไลน์นิยมใช้ระบบการจ่ายหรื อชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เรี ยกว่า “กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ” (ewallet หรื อ digital wallet) 135 ผูใ้ ช้บริ การสามารถเปิ ดการใช้งานกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ งและรับ
เงิ น หรื อถอนเงิ นออกจากกระเป๋ าเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้โดยโอนเงิ นจากบัญชี ธนาคารเข้าไปยัง บัญชี
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 136
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นอกจากนี้ เหตุผลในการตรากฎหมายขึ้นก็เนื่องมาจากการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่มีการดําเนิ นการ
อยูภ่ ายนอกประเทศ และอยูน่ อกเขตอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายของสหรัฐหรื อของรัฐ ดังนั้น
Federal Deposit Insurance Corporation (2006), Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006
Overview. Available Online: http://www.fdic.gov/news/news/financial/2010/fil10035a.pdf
134
Gerd Alexander (2008), THE U.S. ON TILT: WHY THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING
ENFORCEMENT ACT IS A BAD BET, Duke Law & Technology Review (No. 5, 2008). Available Online:
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=dltr
133

135

Ibid.
SPC Review (2008), E-Gambling Wallet. Available Online: http://www.sportsbooks-info.com/e-wallets.html
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การยุติการดําเนิ นกิจกรรมของธุ รกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือ ต้องตัดเส้นทางในการถ่ายเทเงินทุนของ
ธุ รกิ จเหล่านั้น UIGEA จึงมี บทบัญญัติที่ให้การโอนเงินที่ได้จากการพนันที่ไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อการ
พนันที่ผดิ กฎหมายเป็ นความผิดด้วย
สาระสํ าคัญของกฎหมายว่ าด้ วยการพนันทางอินเทอร์ เน็ตทีไ่ ม่ ชอบด้ วยกฎหมายโดยสั งเขป
บทบัญญัติของกฎหมายประกอบด้วย 6 ส่ วนหลัก คือ หลักการและเหตุผลของกฎหมาย บทนิยาม
การโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน บทบัญญัติวา่ ด้วยการทําธุ รกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิด
กฎหมาย การฟ้ องคดีแพ่ง และบทบัญญัติอื่น ๆ โดยแต่ละมาตรามีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
มาตรา 5361 ข้ อค้ นพบของรัฐสภาและวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย (31 USC § 5361 - Congressional
findings and purpose) เป็ นส่ วนที่วา่ ด้วยที่มาและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยรัฐสภาสหรัฐมีขอ้ ค้นพบ
4 ประการอันเป็ นที่มาของการออกกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่
1. การพนันทางอินเทอร์ เน็ตได้รับเงินทุนในการดําเนินการผ่านระบบการจ่ายเงินทั้งที่เป็ นอุปกรณ์
บัตรเครดิต และการส่ งผ่านสื่ อโทรคมนาคม (wire transfers)137
2. คณะกรรมการศึ ก ษาผลกระทบจากการพนัน (The National Gambling Impact Study
Commission)เสนอแนะให้ผ่านกฎหมายห้ามการโอนเงินผ่านสื่ อโทรคมนาคมไปยังเว็บไซต์
การพนันออนไลน์หรื อธนาคารที่ให้บริ การแก่เว็บไซต์ดงั กล่าว 138
137

3. การพนัน ออนไลน์ เ ป็ นสาเหตุ ข องยอดหนี้ สะสมซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ สถาบัน รั บ ฝากเงิ น
(insured depository institutions) และอุตสาหกรรมสิ นเชื่ อเพื่อผูบ้ ริ โภค (consumer credit
industry)139
4. กลไกใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายการพนันในอินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น เนื่ องจากกลไก
ลการบังคับใช้กฎหมายการพนันเดิมนั้นไม่เพียงพอสําหรับการบังคับใช้แก่การพนันที่เกิดขึ้น
บนอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะกรณี การเล่นพนันข้ามรัฐหรื อข้ามชาติ 140
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137

31 USC § 5361 (a)(1)
138
31 USC § 5361 (a)(2)
139
31 USC § 5361 (a)(3)
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มาตรา 5362 นิยามศัพท์ (31 USC § 5362 – Definitions) มีการให้ความหมายหรื อบทนิ ยามที่
เกี่ยวข้องกับการพนันเอารวม 11 อนุมาตรา โดยให้คาํ นิยามของการวางเดิมพัน (bet or wager) ว่า เป็ นการ
เสี่ ยงโชคด้วยการวางเดิ มพันเป็ นสิ่ งที่มีค่าในการทํานายผลการแข่งขัน หรื อการแข่งกี ฬา หรื อเกมที่ มี
โอกาสแพ้ชนะโดยมีขอ้ ตกลงหรื อมีความเข้าใจตรงกันว่าบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลอื่นจะได้รับสิ่ งที่ใช้
เป็ นเดิมพันนั้นหลังจากมีผลการแข่งขันหรื อเกมดังกล่าวนั้นออกมาเป็ นที่แน่นอน 141
140

นอกจากเป็ นการเสี่ ยงโชคโดยการทํานายผลแพ้ชนะของเหตุการณ์หรื อการแข่งขันกีฬาแล้ว การวาง
เดิ มพันตามมาตรานี้ ยังหมายความรวมถึ ง การซื้ อล็อตเตอรี่ และการเล่นพนันทายผลกี ฬาตามมาตรา
3702 ซึ่ งได้แก่ การพนันทายผลกีฬาที่มิชอบด้วยกฎหมายด้วย 142 และให้หมายความรวมถึง ข้อแนะนํา
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผเู้ ล่นพนันหรื อ
ลูกค้าของธุ รกิจการพนันได้รับ 143 แต่มิให้หมายความรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์หรื อ
หุ ้น การทําประกันภัยต่าง ๆ การฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรอง และการเข้าร่ วมแข่งขันที่
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่ตอ้ งวางเดิมพัน หรื อการเข้าร่ วมเล่นเกมในโลกเสมือน (fantasy simulation game) หรื อการ
ประกวดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (education contest)144 เกมเสี่ ยงโชคที่ให้เล่นโดยไม่เสี ยเงิน (free games)
ไม่ถือเป็ นการพนัน แต่มีบทบัญญัติพิเศษอื่นที่อนุ ญาตให้เว็บไซต์เสนอแต้มหรื อเครดิ ตแก่ผูเ้ ล่นได้ใน
กรณี ที่ตอ้ งการเล่นเกมอื่นต่อไปอีกได้ แต่ในกรณี ที่ผเู้ ล่นเกมที่ไม่ตอ้ งเสี ยเงินเดิมพันชนะรางวัลใหญ่ ผู้
ให้บริ การเล่นเกมการพนันโดยไม่เสี ยเงินต้องยุติการให้เครดิตหรื อคะแนนสะสมแก่ผเู้ ล่นเมื่อผูเ้ ล่นนํา
รางวัลนั้นไปขึ้นเงิน 145
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142

144

140
141

31 USC § 5361 (a)(4)
31 USC § 5362 (1)(A) “the staking or risking by any person of something of value upon the outcome of a

contest of others, a sporting event, or a game subject to chance, upon an agreement or understanding that the person or
another person will receive something of value in the event of a certain outcome”

142
143

28 USC § 3702 - Unlawful sports gambling

31 USC § 5362 (1)(D)
31 USC § 5362 (1)(E)(i-ix)
145
I. Nelson Rose (2006), Gambling and the Law®: The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006
Analyzed, UNLV Gaming Research & Review Journal (Volume 11, Issue 1, 2006), p. 533
144
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ในส่ วนของระบบการชําระเงิน (Designated payment system) ตามกฎหมายนี้ เป็ นบทบัญญัติที่เกิดขึ้น
ใหม่ 146 โดยระบบการชําระเงิ นตามกฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
145

ได้แก่ ระบบที่ผใู้ ห้บริ การด้านธุ รกรรมทางการเงิ นมีไว้เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุ รกรรมซึ่ ง
รัฐมนตรี และคณะกรรมาธิ การผูว้ า่ การรัฐได้ปรึ กษาหารื อร่ วมกับอัยการสู งสุ ดพิจารณา และได้ออกเป็ น
คําสัง่ หรื อกฎเกณฑ์วา่ เป็ นสิ่ งที่ใช้อาํ นวยความสะดวกหรื อเป็ นสื่ อในการทําธุ รกรรมที่กฎหมายห้ามมิให้
ทําได้ 147 โดยผูใ้ ห้บริ การด้านธุ รกรรมทางการเงิน (Financial transaction provider) หมายถึง ผูใ้ ห้เครดิต ผู้
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ออกบัตรเครดิ ต สถาบันทางการเงิน ผูอ้ าํ นวยการช่ องทางในการส่ งผ่านเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ธุ รกิจการเป็ นตัวแทนในการส่ งเงิ น หรื อเครื อข่ายระหว่างประเทศ ภายในประเทศ หรื อระดับภูมิภาคที่
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการโอนเงินหรื อเป็ นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเครื อข่ายดังกล่าว หรื อเข้าร่ วมใน
ระบบการชําระเงินตามที่กฎหมายบัญญัติ 148
1 47

ระบบการชํา ระเงิ น ตามกฎหมายที่ ไ ด้รั บ การพิ จ ารณาโดยรั ฐ มนตรี แ ละผู้ว่า การรั ฐ ว่า อยู่ใ น
ความหมายของระบบการชําระเงินตามกฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้แก่ ระบบการชําระเงิน 5 ประเภท ต่อไปนี้
1. ระบบหน่วยงานกลางในการรับชําระเงิน (automated clearing house systems หรื อ ACH),
2. ระบบบัตร (card systems)
3. ระบบเช็ค (check collection systems)
4. ธุ รกิจโอนเงิน (money transmitting businesses) และ
5. ระบบการโอนผ่านสื่ อโทรคมนาคม (wire transfer systems) 149
148

146
147

Ibid. p. 534

31 USC § 5362 (3) “Designated payment system.— The term “designated payment system” means any system
utilized by a financial transaction provider that the Secretary and the Board of Governors of the Federal Reserve
System, in consultation with the Attorney General, jointly determine, by regulation or order, could be utilized in
connection with, or to facilitate, any restricted transaction.”
148
31 USC § 5362 (4) “Financial transaction provider.— The term “financial transaction provider” means a creditor,
credit card issuer, financial institution, operator of a terminal at which an electronic fund transfer may be initiated,
money transmitting business, or international, national, regional, or local payment network utilized to effect a credit
transaction, electronic fund transfer, stored value product transaction, or money transmitting service, or a participant
in such network, or other participant in a designated payment system.”
149

Federal Deposit Insurance Corporation, Ibid.
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นอกจากนี้ ในมาตรา 5362 ยังได้บญั ญัตินิยามของการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(unlawful internet gambling) อีกด้วย โดยให้ความหมายโดยทัว่ ไปว่า ได้แก่การวางเดิมพัน การรับเงิน
เดินพัน หรื อการเคลื่อนย้ายเงินเดิมพันที่เกิดจากการพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสหรัฐหรื อกฎหมาย
ของรัฐโดยวิธีการใด ๆ ก็ตามผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 150 แต่มิให้หมายความรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินเดิมพัน
149

ที่เกิดขึ้นภายในรัฐใดรัฐหนึ่ ง (intrastate transactions) และการทําธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย
เงินเดิมพันนั้นเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งม้าระหว่างรัฐ (the Interstate Horseracing
Act of 1978) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันอื่น ๆ ตามที่กฎหมายนี้บญั ญัติไว้ในมาตรา 3562
มาตรา 5363 ข้ อห้ ามมิให้ ยอมรั บชํ าระเงินที่ได้ จากการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ผิดกฎหมาย (31
USC § 5363 - Prohibition on acceptance of any financial instrument for unlawful Internet gambling)
บทบัญญัติมาตรานี้ ห้ามมิ ให้บุค คลเข้าไปเกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จการพนันหรื อการเดิ มพนัน หรื อเข้าไป
เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนรู ้วา่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่มิชอบด้วยกฎหมาย 151 ไม่
150

ว่าจะเป็ นการให้เครดิต 152 การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ 153 การโอนเงินผ่านเช็ค ดราฟท์ หรื อ
1 51

152

เอกสารลักษณะเดียวกัน 154 หรื อการดําเนินธุ รกรรมทางการเงินใด ๆ ที่รัฐมนตรี และคณะกรรมาธิ การผูว้ า่
153

การรัฐพิจารณาประกาศ 155 บทบัญญัติน้ ี จาํ กัดเฉพาะแก่ธุรกิจการพนันแต่ไม่รวมไปถึงผูเ้ ล่นพนัน และ
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ไม่ได้ครอบคลุ มบังคับถึ งผูด้ าํ เนิ นการเกี่ยวกับการชําระเงิน เว้นแต่กรณี ที่บุคคลดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจการพนัน 156
155

150

31 USC § 5362 (10) (A) “The term “unlawful Internet gambling” means to place, receive, or otherwise knowingly
transmit a bet or wager by any means which involves the use, at least in part, of the Internet where such bet or wager
is unlawful under any applicable Federal or State law in the State or Tribal lands in which the bet or wager is initiated,
received, or otherwise made.”
151

Jennifer W. Chiang (2007), Don’t Bet on it: How Complying with Federal Internet Gambling Law is not Enough, 4
Shidler J. L. Com. & Tech. 2 (Jun. 6, 2007), Available Online:
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มาตรา 5364 นโยบายและกระบวนการจําแนกประเภทและการป้องกันการทําธุ รกรรมที่ไมได้ รับ
อนุญาต (31 USC § 5364 - Policies and procedures to identify and prevent restricted transactions) เป็ น
มาตราที่ว่าด้วยกระบวรการในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับระบบการชําระเงิ นที่อยู่ในข่าย
ความควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ โดยกําหนดให้รัฐมนตรี และคณะกรรมการผูว้ า่ การรัฐภายใต้คาํ แนะนํา
ของอัยการสู งสุ ดออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ เพื่อบังคับใช้และเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของ
รั ฐ ซึ่ งองค์กรที่มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการบัง คับใช้ก ฎเกณฑ์ดังกล่าวได้แก่ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายในระดับ
สหรัฐ และคณะกรรมาธิ การการค้าแห่งสหรัฐ (Federal Trade Commission)
มาตรา 5365 การเยียวยาความเสี ยหายในทางแพ่ ง (31 USC § 5365 - Civil remedies) สาระสําคัญ
ของมาตรานี้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ อํานาจในการร้องขอให้มีการคุ ม้ ครองชัว่ คราวและ
อํานาจในการออกคําสั่งให้มีการคุม้ ครองชัว่ คราว และข้อจํากัดในการใช้มาตรการคุม้ ครองชัว่ คราว
ในส่ วนของอํานาจในการร้ องขอให้มีการคุ ม้ ครองชัว่ คราวและอํานาจในการออกคําสั่งให้มีการ
คุม้ ครองชัว่ คราว มาตรานี้ ให้อาํ นาจแก่สหรัฐและอัยการประจํารัฐในการนําคดีแพ่งขึ้นสู่ ศาลยุติธรรม 157
และศาลมีอาํ นาจในการออกคําสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวแก่การทําธุ รกรรมที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายนั้นได้ ทั้ง
ก่อนและเมื่อมีการตัดสิ นคดี 158
มาตรการที่ดาํ เนิ นการในการคุ ม้ ครองชั่วคราวหรื อเข้าแทรกแซงการทําธุ รกรรมที่ตอ้ งห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอิ นเทอร์ เน็ ตที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้ นอยู่กบั เขตอํานาจในการบังคับใช้
กฎหมาย โดยกฎหมายนี้ได้แบ่งออกเป็ น 3 กรณี ดว้ ยกัน
156

1 57

1. กรณี ที่ดาํ เนิ นการโดยรัฐบาลกลาง (Institution by Federal Government) อัยการสู งสุ ดเป็ น
ตัวแทนของสหรัฐในการดําเนิ นการร้องขอให้ศาลออกคําสั่งคุ ม้ ครองชัว่ คราว 159 โดยศาลประจําเขต
(district court) มีอาํ นาจในการออกคําสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนการพิจารณาคดีสิ้นสุ ด หรื อมีคาํ สั่งห้าม
ไม่ให้บุคคลทําธุ รกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายนี้ โดยให้เป็ นไปตามหลักในการออกคําสั่งคุม้ ครองชัว่ คราว
ตามกฎหมายพิจารณาความแพ่งของสหรัฐ 160
15 8

159

2. กรณี ที่ดาํ เนิ นการโดยอัยการประจํารัฐ (Institution by state attorney general) อัยการประจํารัฐ
หรื อเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่มีอาํ นาจดําเนิ นการของรัฐซึ่ งเชื่ อได้ว่ามีธุรกรรมที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายเกิ ดขึ้น
157

Ibid. p. 536
Ibid.
159
31 USC § 5365 (B) (1)(A)
160
31 USC § 5365 (B) (1)(B)
158
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หรื อกําลังจะเกิดขึ้นสามารถร้องขอคําสั่งศาลให้ออกมาตรการเพื่อป้ องกันหรื อระงับมิให้เกิดการละเมิด
กฎหมายดังกล่าวขึ้นได้ 161 เมื่อมีการยื่นคําร้องแล้ว ศาลประจํารัฐอาจออกคําสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนการ
พิจารณาคดีหรื อคําสั่งห้ามไม่ให้บุคคลทําธุ รกรรมที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายนั้นได้ 162
1 60
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3. กรณี ที่เกิดขึ้นในเขตของชนพื้นเมืองอินเดียน (Indian Lands) ซึ่ งเป็ นเขตที่มีการอนุญาตให้เล่น
พนันได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎเกณฑ์การเล่นพนันของชนพื้นเมืองอินเดียน (Indian Gaming Regulatory
Act) รัฐบาลกลางสหรัฐและผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายว่าด้วยกฎเกณฑ์การเล่นพนันของชนพื้นเมืองอินเดียน
เป็ นผูด้ าํ เนินการโดยให้เป็ นไปตามกฎหมายเฉพาะ 163
162

ในกรณี ที่มีการดําเนิ นการกับการให้บริ การทางคอมพิวเตอร์ (Computer Interactive Service)
กฎหมายจํา กัดมิ ใ ห้ดาํ เนิ นมาตรการคุ ้ม ครองชั่วคราวโดยการถอดหรื อจํา กัดการเข้า ถึ ง เว็บ ไซต์ที่ ท าํ
ธุ รกรรมทางการเงินอันเป็ นการละเมิดต่อกฎหมายฉบับนี้ เว้นแต่เว็บไซต์ดงั กล่าวมีความรับผิดตามมาตรา
3567164 ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้กาํ หนดหน้าที่ให้ผใู ้ ห้
บริ การคอมพิวเตอร์ ตอ้ งควบคุมดูแลการให้บริ การของตนเองหรื อต้องเสาะหาตรวจตรากฤติกรรมที่อาจ
ละเมิดกฎหมายนี้ 165 ตามปกติแล้ว ผูใ้ ห้บริ การคอมพิวเตอร์ ไม่ถือว่ามีความรับผิดตามกฎหมายนี้ เว้นแต่ผู้
ให้บริ การคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวรู ้หรื อมีส่วนในการควบคุมการวางเดิมพันหรื อเล่นพนันนั้นด้วย 166 ไม่วา่
จะควบคุม จัดการ หรื อแนะนําแก่เว็บไซต์ที่เปิ ดให้มีการวางเดิมพัน ชําระเงินเดิมพันในการเล่นพนันที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 167 หรื อเป็ นเจ้าของเว็บไซต์หรื ออยูภ่ ายใต้การดําเนินการหรื อควบคุมของเว็บไซต์ที่เปิ ด
ให้มีการวางเดิมพัน ชําระเงินเดิมพันในการเล่นพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 168
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มาตรา 5366 โทษทางอาญา (31 USC § 5366 - Criminal penalties) กําหนดโทษปรับหรื อจําคุกไม่
เกินห้าปี หรื อทั้งจําคุ กและปรับแก่บุคคลที่ยอมรับชําระเงินจากธุ รกิ จการพนันหรื อการเดิมพนัน หรื อ
บุคคลอื่นที่ตนรู ้วา่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่มิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 3563 169
และเมื่อมีคาํ ตัดสิ นว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดจริ ง ศาลอาจมีคาํ สั่งห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการวางเดิ มพัน รับชําระเงินเดิ มพัน ส่ งเงิ นเดิ มพัน รั บส่ งข้อมูลเกี่ ยวกับการเดิ มพัน หรื อช่ วยเหลื อ
อํานวยความสะดวกแก่การเดิมพันก็ได้ 170
1 69

มาตรา 5367 มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงกฎหมาย (31 USC § 5367 –Circumventions
Prohibited) มาตรานี้ บญั ญัติให้ผใู ้ ห้บริ การสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ และสถาบันการเงินมีความรับผิด ใน
กรณี ที่ บุ คคลหรื อองค์ก รดัง กล่ า วเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเว็บ ไซต์ที่ เปิ ดให้ มี ก ารเล่ น พนันโดยไม่ ช อบด้ว ย
กฎหมายด้วยตนเองไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม 171
170

ข้ อสั งเกตบางประการเกีย่ วกับกฎหมายการพนันของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ลักษณะสําคัญของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ของประเทศอังกฤษ คือ เป็ นกฎหมายที่
ครอบคลุ ม การพนั น ทั่ ว ไปและการพนั น ออนไลน์ โดยมี ก ารจัด ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะ คื อ
คณะกรรมาธิ การการพนันขึ้นมาบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมาย มิได้ให้อาํ นาจแก่รัฐมนตรี หรื อเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่ นที่ มีหน้า ที่ เกี่ ย วกับการควบคุ มการพนันแต่เพียงอย่างเดี ยว ทั้งยัง มีการกําหนดให้มีองค์คณะผู้
พิพากษาในการพิจารณาคําร้องที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตให้ดาํ เนินธุ รกิจการพนันด้วย ทั้งนี้ พระ
ราชการพนันของอังกฤษตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการออกใบอนุญาตเพื่อคุม้ ครองผูเ้ ล่น และมีมาตราการที่
เกี่ยวเนื่องกับการพนันทั้งระบบอย่างครอบคลุม เช่น การเล่นพนันในสถานที่ต่าง ๆ บทบัญญัติคุม้ ครอง
เยาวชน
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ส่ วนกฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสหรัฐเป็ นมาตรการที่
มุ่งเน้นไปยังการขัดขวางการทําธุ รกิ จการพนันในเชิ งเศรษฐกิจ คือ การรับชําระเงินหรื อเป็ นตัวกลางใน
การรับส่ งเงินเดิมพันแก่ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้มุ่งเน้นในการยุติการเล่นการพนันหรื อปราบปราม
การพนันโดยตรง ซึ่ งกฎหมายควบคุมการพนันในลักษณะเช่นนี้ ยังไม่ปรากฏในกฎหมายการพนันของ
ไทย โดยกฎหมายควบคุ มการพนันของไทยนั้น จะมุ่งเน้นไปยังการปราบปรามผูเ้ ล่นและผูจ้ ดั ให้มีการ
เล่นโดยตรงมากกว่า
สิ่ งที่กฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน คือ การกําหนดนิ ยามศัพท์
เอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ไม่ปรากฎอยู่ในกฎหมายการพนันไทยฉบับที่บงั คับใช้อยู่ในปั จจบัน
นอกจากนี้ กฎหมายการพนันของอังกฤษและกฎหมายสหรัฐได้กาํ หนดมาตรการในการดําเนิ นการแก่ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เอาไว้เป็ นการเฉพาะอย่างชัดเจน และมีการระบุบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและให้นาํ มาบังคับใช้แก่กรณี ดงั กล่าวเอาไว้ดว้ ย

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับ
แนวทางการปรับใช้ กฎหมายการพนันกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
จากกรณี ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่ งมีบทบัญญัติที่
ไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมถึงการควบคุมการพนันบนพื้นที่ทางอินเทอร์ เน็ต ประกอบกับสถานะของ
การพนันออนไลน์ที่ไม่ตอ้ งด้วยลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามความหมายเฉพาะ เพียงแต่เป็ น
การกระทําความผิดที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เท่านั้น การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่จึง อาจเกิ ด
ปัญหาขึ้นได้
แนวทางการปรั บใช้ กฎหมายพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับการ
พนันออนไลน์ ในทิศทางที่เป็ นไปได้น้ นั มีดงั นี้
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การดํา เนิ น คดี ก ับ ผู ้เ ล่ น และผู ้จ ัด ให้ มี ก ารเล่ น โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต ให้ ด ํา เนิ น การไปตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
การปิ ดกั้นเว็บไซต์หรื อการระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการพนันนั้น หากไม่ใช้
ช่ องทางตามพระราชบัญญัติก ารกระทํา ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ซึ่ ง ใช้ก ันอยู่
ในทางปฏิ บ ัติ อาจใช้วิ ธี ก ารเพิ ก ถอนใบอนุ ญาตของผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ นเทอร์ เ น็ ต โดยอาศัย อํา นาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบกิ จการโทรคมนาคม มาตรา 15 ประกอบกับข้อ 13 และ 15 ว่าด้วยเหตุในการ
ยกเลิ ก เพิ กถอนใบอนุ ญาตการให้บ ริ การอิ นเทอร์ เน็ต และมาตรการทางสังคมในการเผยแพร่ ข ้อมูล
โทรคมนาคม เนื่ องจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตถือเป็ นสื่ อโทรคมนาคมประเภทหนึ่ งเช่นเดียวกัน และแนวทาง
ปฏิ บตั ิน้ ี เป็ นแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎี กาเคยทําความเห็นเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการปิ ดกั้น
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแก่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาแล้ว 172
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แนวทางในการแก้ ไขกฎหมายทีจ่ ะนํามาใช้ บังคับแก่ การพนันออนไลน์
ในส่ วนของกฎหมายการพนัน ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ครอบคลุมถึงการพนันออนไลน์
หรื อการพนันทางอินเทอร์ เน็ต โดยกําหนดอํานาจและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมายการพนัน รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานคดีการพนันซึ่ งเป็ นพยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชดั เจน
ในส่ วนของกฎหมายการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อปรั บปรุ ง
บทบัญญัติที่วา่ ด้วยการระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมายให้ชดั เจนว่า กฎหมายดังกล่าว
ครอบคลุมถึงกรณี ใดบ้าง เช่น ระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ และการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่ น
เพื่อให้ชดั เจนในการบังคับใช้ และทําให้ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายไม่สุ่มเสี่ ยงต่อการตีความกฎหมายอาญาเกิน
ขอบเขตจนกลายเป็ นการตีความเทียบเคียงกฎหมายอาญาได้ โดยอาจยังคงคําว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ขดั
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ต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเอาไว้ เพื่อเปิ ดช่องในการนํามาบังคับใช้แก่กรณี
อื่น ๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมแต่ยงั ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นความผิดก็ได้
ในส่ วนของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาซึ่ งเป็ นกฎหมายที่นาํ มาปรับใช้แก่กระบวนวิธี
พิจารณาความอาญาในภาพรวม ควรมีการปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนของการรวบรวมพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้นาํ มาปรับใช้แก่กรณี ความผิดที่เปลี่ยนผ่านจากพื้นที่ทางกายภาพเป็ นพื้นที่ทาง
อินเทอร์ เน็ต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการไปในมาตรฐานเดียวกัน และเป็ นการขจัดปั ญหาใน
การขาดกฎหมายที่จะนํามาปรับใช้แก่การกระทําความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์ เน็ตประเภทอื่น ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นตามมาในอนาคตในทุกกรณี

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่ วกับกฎหมายทีจ่ ะนํามาบังคับใช้ แก่การพนันออนไลน์
มีขอ้ วิจารณ์ ว่ากฎหมายที่นาํ มาบังคับใช้แก่การพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อระหว่าง
ประเทศนั้น เป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะเป็ นการตอบสนองต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น (reactive) มากกว่ามีลกั ษณะ
ของการป้ องกันปั ญหา (proactive)173 การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายการพนันจึงควรคํานึงถึงการป้ องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยศึกษาแนวโน้มของการพนันออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ ในการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายการพนันนั้น มีความจําเป็ นที่จะต้องคํานึงถึ ง
การพนันในภาพรวมทั้งในเชิ งเศรษฐกิจและสังคมด้วย เนื่ องจากการพนันในหลายประเทศจัดเป็ นธุ รกิจ
อย่างหนึ่ งที่มีเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นจํานวน และบทเรี ยนจากกฎหมายสหรัฐอเมริ กาก็เป็ นตัวอย่างหนึ่ งที่
แสดงเห็นว่ามีมาตรการทางกฎหมายอื่นที่สามารถนํามาบังคับใช้ในการจํากัดการเติบโตของธุ รกิจการ
พนันได้ด้วย โดยสามารถใช้ค วบคู่ ไ ปกับ การกํา หนดให้ก ารเล่ นพนันที่ ผิด กฎหมายเป็ นการกระทํา
ความผิด ซึ่ งในปั จจุบนั กฎหมายมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามการกระทําความผิดแต่เพียงอย่างเดียว
การกําหนดนิ ยามศัพท์ให้มีความชัดเจนจะทําให้สามารถบังคับใช้กฎหมายแก่กรณี ที่มีการพนัน
ประเภทใหม่ ๆ ได้มากขึ้น และลดปั ญหาในการตีความกฎหมายลงได้ และในขณะเดียวกัน
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นอกจากมองว่า ผูท้ ี่เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นผูก้ ระทําความผิดแต่เพียงอย่างเดียวซึ่ ง
เป็ นมุมมองเชิ งลบแล้ว ผูท้ ี่ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ล่นการพนันควรพิจารณาผูเ้ ล่นพนันในฐานะ
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การในอีกมุมหนึ่ งด้วย ในกรณี ที่ผเู้ ล่นการพนันนั้นได้เล่นพนันที่ได้รับอนุญาตเสี ย
ประโยชน์จากผูจ้ ดั ให้มีการพนัน เช่นถูกโกงหรื อถูกเอาเปรี ยบ ทํานองเดียวกับกฎหมายของอังกฤษซึ่ งมี
วัตถุ ประสงค์หนึ่ งเพื่อคุ ม้ ครองผูเ้ ล่นพนันด้วย เนื่ องจากเป็ นการสนับสนุ นให้ผเู้ ล่นพนันนั้นมีทางเลือก
และกลับเข้าสู่ ระบบการเล่นพนันที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของกฎหมายมากขึ้น
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