กฎหมายน่่ารู้้�
โดย สำำ�นัักกฎหมาย*

พนััน
ก

ารพนัันอยู่่�คู่่�กับั สัังคมมนุุษย์์มาอย่่างยาวนาน ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ประเทศใดในโลก จนเรามิิอาจปฏิิเสธได้้ว่่าการพนััน
มัักจะแทรกซึึมอยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วัันและทุุกส่่วนของสัังคม และ
ในยุุคปััจจุุบัันที่่�เทคโนโลยีีได้้ถููกเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
รููปแบบของการเล่่นพนัันก็็ได้้เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการไปจากเดิิม
ซึ่่ง� แตกต่่างจากสมััยก่่อนที่่�กิจิ กรรมการเล่่นพนัันมัักจะเกิิดขึ้้น� ใน
สถานที่่�ใดสถานที่่�หนึ่่�ง คนที่่�เล่่นการพนัันต้้องมาพบเจอกััน เช่่น
การเล่่นพนัันในบ่่อนกาสิิโน หรืือการเล่่นพนัันแข่่งม้้า เป็็นต้้น
แต่่ในปััจจุบัุ นั กิิจกรรมการเล่่นพนัันได้้ถูกู พััฒนาให้้สามารถเกิิดขึ้้น�
ได้้ในเวลาเดีียวกััน แต่่ต่่างสถานที่่� กลายเป็็นการเล่่นพนัันบ่่อน
กาสิิโนทางอิินเทอร์์เน็็ต และการพนัันอีีกหลากหลายรููปแบบที่่�
เกิิดขึ้้น� ในลัักษณะของการพนัันออนไลน์์ และถึึงแม้้ในประเทศไทย
เรื่่� อ งนี้้� ยัั ง เป็็ น สิ่่� ง ที่่� ผิิ ด กฎหมาย แต่่ ก็็ มีี ก ารลัั ก ลอบเล่่ น กัั น
เป็็นจำำ�นวนมาก และมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีนัักพนัันหน้้าใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นจำำ�นวนมากในแต่่ละปีี เนื่่�องจากเข้้าถึึงง่่าย และเล่่นได้้ง่่าย
ในทุุกสถานที่่�และทุุกเวลา จึึงกลายเป็็นปััญหาสัังคมที่่�สำำ�คััญ
อย่่างหนึ่่�งในสัังคมไทยยุุคปััจจุุบััน
การพนัันออนไลน์์ในประเทศไทยนั้้�นได้้เริ่่�มรู้้�จัักอย่่าง
แพร่่หลายในช่่วงการแข่่งขัันฟุุตบอลโลกที่่�ประเทศฝรั่่�งเศสเมื่่อ� เดืือน

ออนไลน์์

มิิถุุนายน ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ซึ่่�งปััจจุุบัันก็็ยังั พบว่่าการ
เล่่นทายผลฟุุตบอลก็็ยัังได้้รัับความนิิยมอย่่างมาก และสำำ�หรัับ
ประเทศไทยนั้้�นการเล่่นทายผลฟุุตบอลยัังถููกจััดว่่าเป็็นที่่�นิิยม
เป็็นอัันดัับที่่�สาม รองจากสลากกิินแบ่่งรััฐบาลและหวยใต้้ดิิน๒
อย่่างไรก็็ตาม การเล่่นการพนัันไม่่ว่่าจะเป็็นการเล่่นที่่�บ่่อนหรืือ
ในรููปแบบออนไลน์์ก็็ส่่งผลกระทบไม่่แตกต่่างกััน ถึึงแม้้จะมีี
กฎหมายห้้ามไม่่ให้้เล่่น และถืือเป็็นประเด็็นสาธารณะที่่�อ่อ่ นไหว
ประเด็็นหนึ่่�งของสัังคมไทย ในแง่่ของผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น
หากทำำ�ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย เพราะมีีทั้้�งฝ่่ายที่่�เห็็นด้้วยและ
ฝ่่ายที่่�โต้้แย้้ง ซึ่่ง� นัับเป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับการกำำ�หนด
มาตรการในการควบคุุมและแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว โดยเฉพาะ
การพนัันออนไลน์์ที่่ไ� ร้้ขีดี จำำ�กัดั ได้้ขยายตััวอย่่างรวดเร็็วและกว้้างขวาง
อย่่างไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด จนกระทั่่�งปััจจุุบัันอาจกล่่าวได้้ว่่ายัังไม่่มีี
นัักวิิชาการหรืือผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องคนใดที่่�ให้้คำำ�ตอบอย่่างชััดเจนได้้ว่า่
ตกลงแล้้วสัังคมไทยควรอนุุญาตให้้มีกี ารเปิิดพนัันเสรีีหรืือปิิดกั้้น�
ห้้ามไม่่ให้้ประชาชนเล่่น
การพนัันออนไลน์์ จำำ�แนกได้้เป็็น ๔ รููปแบบ๓ ดัังนี้้�
๑) การเล่่นเกมพนัันแบบกาสิิโน เช่่น บาคาร่่าออนไลน์์
รููเล็็ตออนไลน์์ แบล็็กแจ๊๊ก หรืือเกมไพ่่ประเภทต่่าง ๆ

กรรณิิกา พััสระ, วิิทยากรชำำ�นาญการพิิเศษ กลุ่่�มงานกฎหมาย ๒ สำำ�นัักกฎหมาย สำำ�นัักงานเลขาธิิการวุุฒิิสภา.
พัันธรััตน์์ ศรีีสุุวรรณ, มาตรการและกลไกในการควบคุุมการพนัันออนไลน์์ของต่่างประเทศ และแนวทางในการสร้้างกลไกในการควบคุุม
การพนัันออนไลน์์ของประเทศไทย, ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน, น.๔.
๓
ไพศาล ลิ้้�มสถิิต, เปิิด ปม เป็็น อยู่่� คืือ พนัันออนไลน์์ สัังคมไทยยุุคไร้้พรมแดน, กรุุงเทพฯ : มููลนิิธิิสดศรีี-สฤษดิ์์�วงศ์์, ๒๕๕๕. น.๑๑
๑
๒
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๒) การทายผลการแข่่ ง ขัั น กีี ฬ า เช่่ น การแข่่ ง ม้้ า
การแข่่งขัันฟุุตบอล
๓) การออกลอตเตอรี่่� ผู้้�ที่่ต้� อ้ งการซื้้อ� ลอตเตอรี่่ส� ามารถ
สั่่ง� ซื้้อ� และเล่่นผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กรหรืือบริิษัทั เอกชนที่่�ได้้รับั
อนุุญาตจากรััฐให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจนี้้�
๔) การพนัั น อื่่� น ๆ เช่่ น การพนัั น หรืือการทายผล
ที่่�เป็็นการเสี่่ย� งโชคที่่�นิิยมเล่่นในประเทศนั้้�น ๆ
การพนัันออนไลน์์ของไทย๔
จากการสำำ� รวจข้้ อ มูู ล เว็็ บ ไซต์์ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การพนัั น
ออนไลน์์ที่่โ� ฆษณาเชิิญชวนและดำำ�เนิินการรัับพนัันผ่่านเว็็บไซต์์
ต่่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถจััดแบ่่งประเภทการพนััน
ออนไลน์์เป็็น ๓ ประเภทหลััก ดัังนี้้�
๑) การเล่่มเกมพนัันแบบกาสิิโน เช่่น บาคาร่่าออนไลน์์
รููเล็็ตออนไลน์์ หรืือเกมไพ่่ประเภทต่่าง ๆ ผู้้�เล่่นสามารถเล่่นผ่่าน
การถ่่ายทอดสดของบ่่อนพนัันทางอิินเทอร์์เน็็ต
๒) การเล่่นพนัันบอล ถืือเป็็นการพนัันออนไลน์์ที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมมากที่่�สุดุ ในกลุ่่�มผู้้�เล่่นพนัันออนไลน์์คนไทย เนื่่อ� งจาก
เว็็บไซต์์พนัันออนไลน์์ส่่วนใหญ่่จะเป็็นเว็็บไซต์์ที่่�เปิิดให้้เล่่น
พนัันบอล  กลุ่่�มผู้้�เล่่นพนัันจึึงมัักเป็็นคนกลุ่่�มเดีียวกัันกัับผู้้�เล่่น
พนัันบอลตามปกติิ คืือ กลุ่่�มเยาวชนและผู้ใ้� หญ่่ที่่อ� ยู่่�ในวััยทำำ�งาน
สิ่่ง� ที่่�น่่าวิิตกกัังวล คืือ นัักเรีียนและนัักศึึกษานิิยมเล่่นพนัันบอล
ในสถานศึึกษาผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือที่่�สามารถใช้้อิินเทอร์์เน็็ตได้้
และผู้เ้� ล่่นสามารถติิดต่่อกัับเจ้้ามืือเว็็บพนัันผ่่านการส่่งข้้อความ
สั้้น� (SMS)
๓) การพนัันประเภทอื่่�น ๆ เช่่น การเล่่นกำำ�ถั่่ว� การเล่่น
ไฮโล  การพนัันออนไลน์์ประเภทนี้้�จะมีีช่่องทางหรืือวิิธีีเล่่น
เหมืือนกัับการเล่่นเกมพนัันออนไลน์์อื่่�น ๆ
แรงจููงใจในการเล่่นพนัันออนไลน์์
การเล่่นพนัันออนไลน์์มีคี วามสะดวกสบายและสามารถ
เข้้าถึึงได้้ง่่าย ประหยััดเวลาและต้้นทุุนในการเดิินทาง และ
สามารถเล่่นการพนัันได้้หลายประเภทในเวลาเดีียวกััน ซึ่่�งหาก
เป็็นการเล่่นพนัันที่่�บ่่อนอาจจะเลืือกเล่่นได้้ครั้้�งละหนึ่่�งชนิิด
เท่่านั้้�น อีีกทั้้�งการเล่่นพนัันออนไลน์์มีคี วามเป็็นส่่วนตััวค่่อนข้้าง
สููง เนื่่�องจากไม่่เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััว ทำำ�ให้้มีนัี ักพนัันหน้้าใหม่่

เพิ่่�มมากขึ้้�น เนื่่�องจากการเล่่นพนัันตามบ่่อนบางคนไม่่ชอบ
บรรยากาศของบ่่อนการพนััน หรืือบางคนเกรงว่่าจะถููกผู้้�อื่่�น
มองในแง่่ไม่่ดีี และผู้้�ประกอบธุุรกิิจการพนัันออนไลน์์มีีการ
แข่่งขัันกัันสููง ทำำ�ให้้ผู้เ้� ล่่นพนัันออนไลน์์ได้้รัับประโยชน์์มากขึ้้�น
โดยมัักจะมีีการจััดกิิจกรรมหรืือข้้อเสนอส่่งเสริิมการขายให้้แก่่
ผู้้� เ ล่่ น  ทำำ� ให้้ ผู้้� เ ล่่ น รู้้�สึึกว่่ า ได้้ รัั บ มูู ลค่่ า เงิิ น ที่่� ม ากกว่่ า ปกติิ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�  ข้้อเสนอส่่งเสริิมการขายกัับผู้้�ที่่เ� ริ่่ม� ใหม่่ เช่่น
การให้้ ร างวัั ล เพิ่่� ม เป็็ น สองเท่่ า จากเดิิ ม เหตุุ นี้้� เ องจึึงทำำ� ให้้
ทั้้� ง ผู้้� เ ล่่ น พนัั น ออนไลน์์ แ ละผู้้� ป ระกอบธุุ ร กิิ จ พนัั น ออนไลน์์
มีีเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
ผลกระทบในด้้านต่่าง ๆ จากการเล่่นพนัันออนไลน์์
ผลกระทบโดยตรงที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อตััวบุุคคลที่่�เล่่นการพนััน
ออนไลน์์ที่่�เห็็นได้้อย่่างชััดเจน เช่่น ผลกระทบต่่อการเรีียน
การงาน สุุขภาพกาย รวมถึึงด้้านสุุขภาพจิิต ทำำ�ให้้เสีียการเรีียน
ผลการเรีียนตกต่ำำ��  ในด้้านการงาน ก็็จะทำำ�ให้้ขาดงานบ่่อย
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานลดลง ในส่่วนผลกระทบทางอ้้อมที่่�อาจ
เกิิ ด ขึ้้� น ได้้  คืื อ ผลกระทบต่่ อ ครอบครัั ว อัั น เนื่่� อ งจากเกิิ ด
ปััญหาด้้านภาระหนี้้�สิิน ทำำ�ให้้ครอบครััวต้้องเข้้ามาช่่วยเหลืือ
ผลกระทบต่่อสัังคม เมื่่�อเด็็กหรืือเยาวชน หรืือคนวััยทำำ�งาน
มีีการติิดพนัันออนไลน์์มากขึ้้�น ย่่อมกลายเป็็นปััญหาต่่อสัังคม
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ในมุุมมองของประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ  ได้้มีีโครงการ
ศึึกษาเรื่่�อง “ภาษีีพนัันและสนามม้้า” พบว่่าหากมีีการเปิิด
กาสิิโนถููกกฎหมายจะเป็็นการลดจำำ�นวนผู้้�ไปเล่่นการพนััน
ในต่่างประเทศลงร้้อยละ ๓๐.๑ รััฐบาลมีีรายได้้ทางอ้้อมจาก
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๓๑.๑ ทำำ�ให้้เกิิดการ
จ้้างงานเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๓๔.๕ มีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ ๔๐.๙ และทำำ�ให้้รัฐั มีีรายได้้จากการจััดเก็็บภาษีีเพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ ๔๑.๕๕
กรณีี ศึึ ก ษากาสิิ โ นถูู ก กฎหมายในต่่ า งประเทศ :
ประเทศสิิงคโปร์์๖
จากการศึึกษาเกี่่� ย วกัั บ การเปิิ ด สถานกาสิิ โ นที่่� ถูู ก
กฎหมายในประเทศสิิงคโปร์์ พบว่่า แนวคิิดในการเปิิดกาสิิโน
ในประเทศสิิงคโปร์์นั้้�นได้้มีีมานานแล้้ว เนื่่�องจากสิิงคโปร์์เป็็น

อ้้างแล้้วในเชิิงอรรถที่่� ๒, น.๑๓-๑๖.
“สัังสิิต เผยผลสำำ�รวจเปิิดกาสิิโน เพิ่่�มรายได้้รััฐแสนล้้าน,” ๒๖ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๙, สืืบค้้นเมื่่�อวัันที่่� ๑๖ กัันยายน ๒๕๖๓, https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/688424
๖
รััตพงษ์์ สอนสุุภาพ, บ่่อนการพนัันตามแนวชายแดน ผลกระทบและแนวทางการจััดการ : รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๕๕. กรุุงเทพฯ : ศููนย์์การศึึกษา
ปััญหาการพนััน, น.๒๘–๓๒.
๔
๕
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ประเทศที่่�มีขี นาดเล็็กและมีีทรัพั ยากรจำำ�กัดั  รััฐบาลจึึงเล็็งเห็็นว่่า
รายได้้จากการท่่องเที่่�ยวจะเป็็นรายได้้สำำ�คััญ อย่่างไรก็็ตาม
การต่่อสู้้�ทางความคิิดของสัังคมสิิงคโปร์์ได้้เกิิดขึ้้�นเป็็นระยะ
ระหว่่างความคิิดที่่�เชื่่�อมโยงกัับศาสนาและความคิิดของกลุ่่�ม
หััวอนุุรักั ษนิิยมของชาวสิิงคโปร์์เอง ขณะเดีียวกัันหากพิิจารณา
ในแง่่ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ รัฐั บาลมีีความคาดหวัังผลทาง
เศรษฐกิิจโดยคาดการณ์์ว่่าจะก่่อให้้เกิิดการจ้้างงานจำำ�นวน
๓๕,๐๐๐ อัั ต รา มีี เ งิิ น หมุุ น เวีี ย นในระบบเศรษฐกิิ จมูู ลค่่ า
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้้านดอลลาร์์สิิงคโปร์์ต่่อปีี นอกจากนั้้�น
ผลอัันเกิิดจากการทำำ�งานของตััวทวีีคููณ (Multiplier Effect)
จะส่่งผลทำำ�ให้้ภาคเศรษฐกิิจสาขาสำำ�คัญั อื่่น� ๆ ขยายตััวตามไปด้้วย
เช่่น ธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจสายการบิิน ธุุรกิิจค้า้ ปลีีก ธุุรกิิจห้อ้ งพััก
และธุุรกิิจเช่่าซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ ภาพรวมเหล่่านี้้�จึึงส่่งผลให้้
อััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจของประเทศเพิ่่�มขึ้้�นระหว่่าง
ร้้อยละ ๐.๓ ถึึงร้้อยละ ๑.๓ ต่่อปีี แต่่หากพิิจารณาผลกระทบต่่อ
สัังคมและเศรษฐกิิจ การเปิิดบ่่อนการพนัันในสิิงคโปร์์นั้้น� อาจจะ
มีี ผล กระทบด้้ า นลบต่่ อ สัั ง คมและเศรษฐกิิ จ ของประเทศ
กล่่าวโดยเฉพาะในส่่วนของผลกระทบด้้านสัังคมนั้้�น จะส่่ง
ผลกระทบเกี่่ย� วกัับเพศ เกม บุุหรี่่� ยาเสพติิด การก่่ออาชญากรรม
และอาจเป็็นเงื่�่อนไขสำำ�คััญที่่�ก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
(Corruption) ขึ้้�นได้้ อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีข้้อกัังวลอีีกประการหนึ่่�ง
สำำ�หรัับการเปิิดบ่่อนการพนัันในสิิงคโปร์์ คืือ ปััญหาการเสพติิด
การพนัันของชาวสิิงคโปร์์เอง ซึ่่�งหากปััญหาดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�น
มาแล้้วอาจจะก่่อให้้เกิิดปััญหาอื่่�น ๆ ติิดตามมา ได้้แก่่ ปััญหา
ครอบครััว อาชญากรรม และปััญหาหนี้้�สิิน เป็็นต้้น
ข้้อพิิจารณาและบริิบทของสัังคมไทย
ในบริิบทของสัังคมไทย ถึึงแม้้การพนัันจะมีีอยู่่�ทั่่�วไป
อีีกทั้้�งในทางปฏิิบััติิก็็ไม่่สามารถควบคุุมได้้ทั้้�งหมด และไม่่ว่่า

การพนัันจะเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกกฎหมายหรืือผิิดกฎหมาย แต่่ก็็ยัังคงมีี
คนเล่่นการพนัันเป็็นจำำ�นวนมาก ประกอบกัับหากมีีการทำำ�ให้้
การพนัันเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกกฎหมาย จะทำำ�ให้้รััฐสามารถจััดเก็็บภาษีีได้้
จำำ�นวนมาก รวมทั้้�งจะทำำ�ให้้รััฐสามารถควบคุุมตรวจสอบธุุรกิิจ
การพนัันภายใต้้ระบบกฎหมายได้้ก็็ตาม แต่่ผู้เ้� ขีียนมีีความเห็็นว่่า
หากพิิจารณาตามหลัักศีีลธรรมแล้้ว การทำำ�ให้้การพนัันเป็็น
สิ่่�งที่่�ถููกกฎหมายนั้้�น อาจเป็็นการส่่งเสริิมให้้มีีการเล่่นการพนััน
เพิ่่�มมากขึ้้�น และอาจส่่งผลกระทบให้้เกิิดปััญหาอื่่�น ๆ ติิดตาม
มาได้้ในที่่�สุุด โดยเฉพาะในกลุ่่�มเด็็กหรืือเยาวชนที่่�อาจจะเสีีย
การเรีียน กลุ่่�มคนทำำ�งานอาจจะละทิ้้�งงาน ขาดความรัับผิิดชอบ
เกิิดปััญหาภาระหนี้้�สินิ เป็็นปััญหาครอบครััว หรืืออาจจะร้้ายแรง
ถึึงขั้้น� เกิิดอาชญากรรมที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� ในสัังคมไทย ดัังนั้้�น การทำำ�ให้้
การพนัันเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกกฎหมายจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ผู้้�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกฝ่่ายจะต้้องพิิจารณาไตร่่ตรองให้้รอบคอบและรอบด้้านว่่า
มีีความเหมาะสมกัับสัังคมไทยจริิงหรืือไม่่ และเกิิดประโยชน์์กับั
สัังคมมากน้้อยเพีียงใด ทั้้�งนี้้� โดยจะต้้องนำำ�บทเรีียนของประเทศ
ต่่าง ๆ มาพิิจารณาอย่่างละเอีียดรอบคอบด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุบัุ นั ประเทศไทยมีีกฎหมายที่่�ใช้้ในการ
ควบคุุมการเล่่นพนััน คืือ พระราชบััญญััติิการพนััน พุุทธศัักราช
๒๔๗๘ แต่่กฎหมายฉบัับนี้้�ได้้ใช้้บังั คัับมาเป็็นเวลานานทำำ�ให้้อาจ
จะใช้้บังั คัับกัับการเล่่นพนัันออนไลน์์ได้้ไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพ และ
อาจมีีบทบััญญััติหิ ลายประการที่่�ไม่่เหมาะสมกัับปััจจุบัุ นั ผู้เ้� ขีียน
จึึงมีีความเห็็นทางวิิชาการว่่าอาจถึึงเวลาที่่�จะต้้องมีีการแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติฉิ บัับนี้้� เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
และลัั ก ษณะของการเล่่ น พนัั น ในปัั จจุุ บัั น และที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น
ในอนาคตต่่อไป 

พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
November 2020

17

