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กฎหมายการพนัน
๑. บทนํา

“การพนัน” (Gambling) นั้น มีความสัมพันธกับสังคมโลกและสังคมไทยมานับแต
โบราณกาลแลว โดยเปนทัง้ ความบันเทิงและการละเลนของคนไทย เชน การตีไก การกัดปลากัด
การชนวัว เปนตน อยางไรก็ดี การพนันไดกอ ใหเกิดปญหาสังคมตามมาอยางมากมายไมวา จะเปนปญหา
อาชญากรรม ปญหาหนี้สินนอกระบบ ปญหาพฤติกรรมการใชจายเงินของประชาชนที่เปนนักพนัน
ปญหาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชนติดการพนันโดยเฉพาะการพนัน
ฟุตบอลและเกมออนไลน ตลอดจนปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ เชน โรคติดพนัน (Pathological
Gambling) ซึง่ เปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึง่ ทีผ่ ูปวยจะมีความทุกขจากการเลนการพนันแตก็
จะหยุดเลนไมไดและยังคงตองเลนตอไป เปนตน ปญหาเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยยังมิได
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการพนันเทาทีค่ วร และภาครัฐยังไมไดทํางานในเชิงรุกเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการพนันอยางจริงจัง นอกจากนี้ ปญหาดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงปญหาบทบัญญัติ
ของกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาและบทลงโทษที่ไมสอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการพนัน และเพื่อประโยชนในการ
พัฒนากฎหมายการพนันในอนาคต คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอ
บทความ เรื่อง “กฎหมายการพนัน” ดังนี้

๒.ความเปนมาของการพนันในประเทศไทย๑

การพนันในประเทศไทยมีประวัตคิ วามเปนมาที่ยาวนานซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ ชวงเวลา
ชวงแรกเปนชวงเวลาที่คนไทยรูจักการเลนพนันแตยงั ไมมกี ฎหมายเกีย่ วกับการพนันออกมาใชบังคับ
และชวงที่สองเปนชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ขึ้นใชบังคับแลว
สรุปขอมูลจาก นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.),๒๕๕๔), หนา ๑-๗.
๑
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ชวงแรก เปนชวงเวลาประเทศไทยไดรับอิทธิพลในการเลนพนันมาจากประเทศอินเดีย
และประเทศจีน ทางประเทศอินเดียมาพรอมกับคัมภีรทางศาสนาหรือชาดก ทางประเทศจีนมาพรอม
กับการคาขายและการแลกเปลีย่ นเทคโนโลยีดา นเครือ่ งปน ดินเผา “สังคโลก” โดยเฉพาะอยางยิง่ การพนัน
ประเภท ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกกันวา “ฮวยหวย” ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
พบวานาจะเขามาตั้งแตในสมัยสุโขทัย สําหรับการเลนพนันแบบไทยนั้นมักเปนการพนันโดยใชสัตว
เปนเครื่องมือ เชน การตีไก การกัดปลากัด และการชนวัว เปนตน ในสมัยอยุธยาการพนันเปนที่นิยม
ของคนไทยอยางมาก อยางไรก็ดี ในสมัยอยุธยานั้นไดมีการบัญญัติกฎหมายหามเลนการพนันและ
มีการหามขาราชการเลนการพนันมากจนเกินสมควร โดยหากขาราชการผูใ ดฝาฝนตองระวางโทษเฆีย่ น
๙๐ ที และถอดยศลงเปนไพร ตอมาในสมัยกรุงธนบุรไี มมขี อ หามคนไทยเลนเบีย้ เพราะตลอดรัชสมัยมีแต
สงครามปราบปรามกกตาง ๆ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรจี งึ ทรงบํารุงขวัญเหลาทหารดวยการใหเลนการพนันกัน
แตพอสมควรในวันนักขัตฤกษ เชน วันตรุษไทย วันตรุษจีน หรือวันสงกรานต เปนตน รวมทัง้ ทรงอนุญาต
ใหราษฎรโดยทั่วไปเลนการพนันไดดวย
จนกระทัง่ ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
ทรงไมพอพระราชหฤทัยทีม่ กี ารเลนเบีย้ เหมือนในสมัยกรุงธนบุรี แตยงั คงใหมบี อ นเบีย้ เนือ่ งจากทรงเห็นวา
เงินอากรบอนเบี้ยเปนผลประโยชนแกประเทศเปนอันมากหากใหมีการเลิกบอนเบี้ยเสียทีเดียวก็จะ
ขาดเงินบํารุงประเทศ อยางไรก็ดี ทรงเครงครัดเรื่องการพนันและการดื่มสุราของขาราชการมาก โดยมี
พระราชกําหนดหามขาราชการเลนบอนเบี้ยและเสพสุรา หากผูใดฝาฝนตองระวางโทษเฆี่ยน ๙๐ ที
และสักรูปถั่วประจานไวที่หนาผาก สวนเจาของบอนผูอนุญาตใหขาราชการเขาไปเลนเบี้ย ระวางโทษ
เฆี่ยน ๓๐ ที นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติหามมิใหผูใดเลนการพนันชนไก หามมิใหผูใดเลนการพนัน
เด็ดปลี แทงหวง และกอบขาวสาร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ รัฐเก็บ
อากรบอนเบี้ยไดนอยกวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากสภาพบานเมืองยังไมบริบูรณ ตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดใหตงั้ โรงหวยขึน้ เพือ่ ใหประชาชนเอาเงินออกมา
หมุนเวียนแทนทีจ่ ะฝงดินเอาไวเพราะทําใหเกิดการขาดแคลนเงินตราทีใ่ ชหมุนเวียน จึงเกิดโรงหวยและ
อากรหวยในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๔ ประเทศไทยไดทํา
สัญญาผูกพันกับตางประเทศ ตองยกเลิกภาษีผูกขาดหลายรายการเปนเหตุใหรายไดของแผนดินลดลง
รัฐจึงตองปรับปรุงภาษีอากรหลายประเภท และไดกาํ หนดใหมี “ภาษีการพนัน” เพิม่ ขึน้ จากอากรบอนเบีย้
อีกประเภทหนึง่ ผลจากการปรับปรุงในครัง้ นัน้ ทําใหรฐั เก็บภาษีอากรจากบอนเบีย้ จากเดิมไดเพิม่ มากขึน้
แตผลเสียของการอนุญาตใหมีการเลนพนันในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชนมีผลกระทบตอ
สภาพความเปนอยูของประชาชนในสมัยนั้นเปนอยางมาก ทําใหประชาชนมัวเมาอยูแตการเลนพนัน
แตเพียงอยางเดียวไมสนใจประกอบสัมมาอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัว บานเมืองมีแตอาชญากรรม
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ จึงมีการยกเลิกบอนการพนัน
โดยยกเลิกไปเปนขั้น ๆ เปนการเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการพนันจากการหาประโยชนเปนการควบคุม
และปราบปรามแทน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ไดมีประกาศ
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ปดบอนการพนันทัว่ ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ และประกาศปดโรงหวย
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕
ชวงที่สอง เปนชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ขึ้น
ใชบังคับ โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ขึ้นใชบงั คับเปนกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรก เนื้อหาของกฎหมาย
ดังกลาวเปนการรวบรวมกฎหมายการพนันตาง ๆ มาไวในทีเ่ ดียวกัน เนื่องจากกอนหนานี้กฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวของกับการพนันจะเปนลักษณะเฉพาะเรื่อง เชน กฎหมายหามมิใหเลนการพนัน คือ เด็ดปลี
แทงหวง ทายอึ่ง ทายปลาไหล รูดไมดมพัด เสือนอนกิน ประกาศเรื่องผลนําจับผูลักลอบเลนหวยจับยี่กี
พระราชบัญญัตอิ ากรการพนัน กฎเสนาบดีการพนันไพปอ ก เปนตน เมื่อกฎหมายฉบับดังกลาวใชบงั คับ
ไปไดระยะหนึง่ ก็ไดมกี ารประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยเปนการปรับปรุง
แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใหมีความทันสมัย รวมทั้งยังไดเพิ่มเติมประเภทของการพนันเขาไป
เพื่อใหครอบคลุมการเลนพนันประเภทตาง ๆ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังคงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน

๓. บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนัน

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนันในประเทศไทย ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และพระราชบัญญัตสิ าํ นักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
ตลอดจนประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่เี กี่ยวของ ดังมีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้
๓.๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติทเี่ กี่ยวของกับ
การเลนพนันในบรรพ ๓ ลักษณะ ๑๘ การพนันและขันตอ มาตรา ๘๕๓ – ๘๕๕ ดังนี้
ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๓ “อันการพนันหรือขันตอนั้น ทานวาหากอใหเกิดหนี้ไม
สิ่งที่ไดใหกันไปในการพนันหรือขันตอก็จะทวงคืนไมได เพราะเหตุหามูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอบัญญัติที่กลาวนี้ ทานใหใชตลอดถึงขอตกลงเปนมูลหนี้อยางหนึ่งอยางใด
อันฝายขางเสียพนันขันตอหากทําใหแกอีกฝายหนึ่งเพื่อจะใชหนี้เงินพนันหรือขันตอนั้นดวย”
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ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๔ “อันการออกสลากกินแบงก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ทานวา
เปนสัญญาอันจะผูกพันตอเมือ่ รัฐบาลไดใหอาํ นาจหรือใหสตั ยาบันแกการนัน้ เฉพาะราย นอกนัน้ ทานให
บังคับตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕๓”
ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๕ “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๑๒ และ ๙๑๖ ตั๋วเงิน
หรือเอกสารอยางอืน่ ทุกฉบับซึง่ ออกใหเต็มจํานวน หรือแตโดยสวน เพือ่ แทนเงินใด ๆ อันไดแตชนะพนัน
หรือขันตอก็ดี ออกใหเพื่อใชเงินที่ยืมมาใชในการพนันหรือขันตอเชนวานั้นก็ดี ทานวาไมสมบูรณ
เพือ่ ประโยชนแหงบทบัญญัตนิ ี้ เงินรายใดใหยมื แกบคุ คลกําลังเลนการพนันหรือขันตอ
ในเวลาหรือ ณ สถานที่เลนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเงินนั้นไดใหยืมไปเพื่อเลนการพนัน
หรือขันตอ”
จะเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมยอมรับสัญญาการพนัน หนี้ตาม
สัญญาพนันจึงไมอาจฟองรองบังคับคดีกันได อนึ่ง เฉพาะการพนันที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
จึงจะเขาหลักเกณฑตามบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๓ ซึง่ ไมกอ ใหเกิดหนี้
และหากชําระไปแลวก็ไมอาจเรียกรองคืนได เพราะหากเปนการพนันทีผ่ ดิ กฎหมายหรือเปนการพนันทีไ่ มได
รับอนุญาตแลว สัญญาการพนันยอมตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ ที่บัญญัติวา “การใดมี
วัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสยั หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ”
๓.๒ พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ กฎหมายฉบับนีม้ ที งั้ การปราบปราม
และการควบคุมการพนัน โดยไดแบงลักษณะการเลนพนันไวเปน ๒ ลักษณะ คือการเลนพนันทีห่ า มเด็ดขาด
และการเลนพนันที่อนุญาตใหเลนได ดังนี้
มาตรา ๔ “หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไว
ในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด
ซึง่ รัฐมนตรีเจาหนาทีไ่ ดออกกฎกระทรวงระบุเพิม่ เติมหามไว แตเมือ่ รัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานทีใ่ ด
สมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา
การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือการเลนซึง่ มีลกั ษณะคลายกัน
หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทาง
นํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน
ผูอ อกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจดั ขึน้ โดยไมตอ งมีใบอนุญาต
ในการเลนอันระบุไวในวรรค ๒ ขางตนนั้นจะพนันกันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาต
ใหจดั มีขนึ้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต
การเลนหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือ
การเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงิน
ไมได และหามมิใหผูใดรับรางวัลที่ใหไปแลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงาน
หรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน”
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การเลนพนันตามบทบัญญัติในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เปนการพนันประเภทหามเด็ดขาด
ตามบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติ หรือการเลนที่มลี กั ษณะคลายบัญชี ก. หรือการเลนรายแรงอื่นใด
ทีก่ าํ หนดหามไวในกฎกระทรวง ปจจุบันมี ๒๘ ชนิด ไดแก ๑) หวย ก. ข. ๒) โปปน ๓) โปกํา ๔) ถั่ว
๕) แปดเกา ๖) จับยีก่ ี ๗) ตอแตม ๘) เบี้ยโบก หรือคูค ่ี หรืออีโจง ๙) ไพสามใบ ๑๐) ไมสามอัน ๑๑) ชางงา
หรือปอก ๑๒) ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง ๑๓) อีโปงครอบ ๑๔) กําตัด
๑๕) ไมหมุน หรือลอหมุนทุก ๆ อยาง ๑๖) หัวโตหรือทายภาพ ๑๗) การเลนซึ่งมีการทรมานสัตว เชน เอามีดหรือ
หนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาใหสัตวชนหรือตอสูกนั หรือสุมไฟบนหลังเตาใหว่งิ แขงกัน หรือการเลนอื่น ๆ
ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมีลักษณะคลายกับที่วามานี้ ๑๘) บิลเลียดรู ตีผี ๑๙) โยนจิ่ม ๒๐) สี่เหงาลัก
๒๑) ขลุกขลิก ๒๒) นํ้าเตาทุก ๆ อยาง ๒๓) ไฮโลว ๒๔) อีกอ ย ๒๕) ปน แปะ ๒๖) อีโปงซัด ๒๗) บาการา
(ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๓) และ ๒๘) สลอทแมชีน (ตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๐๔)
การเลนพนันตามบทบัญญัตใิ นมาตรา ๔ วรรคสอง เปนการพนันประเภทที่อนุญาต
ใหเลนไดตามที่ระบุไวในบัญชี ข. ๒๔ ชนิด ไดแก ๑) การเลนตาง ๆ ซึ่งใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน
ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากที่กลาวไวในหมายเลข ๑๗) แหงบัญชี ก. ๒) วิ่งวัวคน
๓) ชกมวย มวยปลํ้า ๔) แขงเรือพุง แขงเรือลอ ๕) ชี้รูป ๖) โยนหวง ๗) โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ
ลงในภาชนะตาง ๆ ๘) ตกเบ็ด ๙) จับสลากโดยวิธใี ด ๆ ๑๐) ยิงเปา ๑๑) ปาหนาคน ปาสัตว หรือสิ่งใด ๆ
๑๒) เตาขามดาน ๑๓) หมากแกว ๑๔) หมากหัวแดง ๑๕) ปงโก ๑๖) สลากกินแบง สลากกินรวบ
หรือการเลนอยา งใดทีเ่ สี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่น แกผเู ลนคนใดคนหนึ่ง ๑๗) โตแตไลเซเตอร
สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๑๘) สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ ๑๙) บุกเมกิง สําหรับ
การเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๒๐) ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมไดออกในประเทศสยาม
แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น ๒๑) ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗

129-136-MAC6.indd 133

จุลนิติ

๑๓๓

27/9/14 11:05

กฎหมายการพนัน

๒๒) ดวด ๒๓) บิลเลียด ๒๔) ของออย หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใดซึ่ง
รัฐมนตรีเจาหนาทีไ่ ดออกกฎกระทรวงระบุเพิม่ เติม ซึง่ มีอกี ๔ ชนิด คือ สะบาทอย สะบาชุด ฟุตบอลโตะ
และเครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด
ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธอี นื่ ใดซึง่ สามารถทําใหแพชนะกันได ไมวา จะโดยมีการนับแตมหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม (ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๓)
สภาพบังคับตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มี ๒ ประเภท คือ
โทษทางอาญาทัว่ ไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๘ ซึง่ มีทงั้ หมด ๔ มาตรา คือ มาตรา ๙ มาตรา
๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ และการเรียกใบอนุญาตคืน โดยเจาพนักงานผูอ อกใบอนุญาตเมือ่ มีเหตุ
สมควรเชื่อไดวา ผูรับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาต
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๑
๓.๓ พระราชบัญญัตสิ าํ นักงานสลากกินแบงรัฐบาล พุทธศักราช ๒๕๑๗ สลากกินแบง
รัฐบาลเปนการพนันรูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถกระทําได เนือ่ งจากมีบทบัญญัตขิ องกฎหมายกําหนดยกเวนไว
เปนการเฉพาะ โดยมาตรา ๓๖ ของพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พุทธศักราช ๒๕๑๗
ไดบญ
ั ญัตวิ า “ใหถอื วาการออกสลากกินแบงรัฐบาลของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจากรัฐบาลอันเปนผลใหหนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบง
ดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหชําระไดตามกฎหมาย และใหถือวาการออกสลากกินแบงดังกลาวนั้น
เปนการออกสลากกินแบงทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตและประทับตราจากพนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมายวาดวย
การพนันแลว และไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีใด ๆ ตามกฎหมายนั้น ”
๓.๔ ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พรอม
ออกประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่งมีผลเปนกฎหมายนั้น ปจจุบันมีประกาศและ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการพนัน คือ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง หามใหมีการ
เลนการพนันที่ผิดกฎหมาย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กําหนดใหเจาหนาที่กํากับไมใหมีการเลน
การพนัน หากเจาหนาทีป่ ลอยปะละเลยหรือมีสว นเกีย่ วของจะถูกลงโทษทัง้ ทางวินยั และคดีอาญาจนถึง
ที่สุด และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับ
เครือ่ งเลนเกมทีส่ ามารถใชหรือนํามาประกอบเพือ่ ใชเลนการพนัน ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กําหนด
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานจาหนาทีท่ มี่ หี นาทีร่ กั ษาความสงบเรียบรอยมีอาํ นาจ
ยึดและทําการตรวจสอบเครื่องเลนเกมหากพบวามีลักษณะที่สามารถใชหรือนํามาประกอบเพื่อใชเลน
การพนันได ไมวาจะเปนเครื่องเลนเกมที่ผลิตและนําเขามาในราชอาณาจักรหรือผลิตในราชอาณาจักร
ใหเครือ่ งเลนเกมนัน้ ตกเปนของแผนดิน เวนแตเจาของกรรมสิทธิไ์ ดแสดงตน และสามารถแสดงหลักฐาน
วาเครื่องเลนเกมที่ถูกยึดนั้นมีไวโดยชอบดวยกฎหมายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ถูกยึด
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๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

การพนันไดกอใหเกิดผลดานลบกระทบตอสังคมไทยมากมาย โดยเปนสาเหตุหนึ่งของ
ปญหาอาชญากรรม ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ตลอดจนปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ
ของผูเลน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้สามารถปองกันและแกไขไดดวย
๔.๑ การปลุกจิตสํานึกของประชาชนใหตระหนักถึงผลเสียของการพนัน
๔.๒ การแกไขพื้นฐานความคิดและคานิยมของประชาชน ที่เขาใจวาการพนันโดยเฉพาะ
หวยใตดินซึ่งนิยมเลนกันอยางแพรหลายนั้นเปนเพียงการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง ไมใชความผิดรายแรง
เหมือนกับการฆาคนหรือการลักทรัพย ไมละเมิดตอความรูสึกผิดชอบชั่วดี และการพนันเปนความผิด
เพียงเพราะมีกฎหมายบัญญัติหามไว (mala prohibita) เทานั้น อีกทัง้ ยังเขาใจคลาดเคลื่อนวา
การเลนพนันยังไมขัดตอหลักธรรมคําสั่งสอนทางพุทธศาสนาเพราะไมขัดตอศีล ๕ ดวย
๔.๓ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั สถาบันครอบครัว เพื่อใหครอบครัวเปนเกราะ
ปองกันภัยแกเด็กและเยาวชน
๔.๔ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะตองรวมกันทํางานในเชิงรุก มีการแลกเปลีย่ น
ขอมูลและประสานงานเพื่อปองกันหรือแกไขปญหาการพนันผิดกฎหมาย รวมถึงการพนันออนไลนซ่งึ มี
อยูอยางมากมายในปจจุบัน
๔.๕ การแก ไขเพิม่ เติ ม บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายให มี เ นื ้อ หาและบทลงโทษที ่
สอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน กลาวคือ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดระบุเนื้อหาและรูปแบบของการพนันที่เปนความผิดตาง ๆ ไว เปนชื่อของการพนัน
โดยเฉพาะในบัญชี ก. และบัญชี ข.ทายพระราชบัญญัติ ซึง่ ในปจจุบนั การพนันตามบัญชีทา ยพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดลา สมัยแลว และการกําหนดชื่อของการพนันไวเชนนี้จะทําใหการพนันเหลานั้นมีลกั ษณะตายตัว
ขาดความยืดหยุน และไมทันตอสถานการณ ตัวอยางเชน การพนันฟุตบอลซึ่งกําลังแพรหลาย
แตพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มิไดมีการระบุการพนันประเภทนี้ไวในบัญชีทาย
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กฎหมายการพนัน

พระราชบัญญัติ นอกจากนี้ บทลงโทษตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ก็มอี ตั ราโทษที่
ตํา่ มาก เนือ่ งจากเปนพระราชบัญญัตทิ ใี่ ชบงั คับมาเปนระยะเวลานาน ตัวอยางเชน มาตรา ๑๔ “ผูใ ดฝาฝน
บทบัญญัตมิ าตรา ๘๒ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับตัง้ แต ๕๐ บาท ขึน้ ไป จนถึง
๒,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ” จะเห็นไดวา อัตราโทษดังกลาวถือวาตํา่ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับคาเงิน
ในปจจุบันและวงเงินที่ใชในการเลนพนัน

๔. บทสรุป

การพนันหลาย ๆ ประเภทนอกจากจะเปนการกระทําที่มีความผิดตามกฎหมายอาญา
ของบานเมืองแลว ในทางพุทธศาสนานั้นถือวาการพนันนั้นเปนอบายมุข เปนเหตุแหงความเสื่อมของ
โภคทรัพยและเสือ่ มจากคุณธรรมขออืน่ ๆ ซึง่ สาเหตุทที่ าํ ใหมนุษยตดิ การพนัน คือ ความโลภ ความไมพอใจ
ในสิง่ ทีต่ นมี และหนทางแกไขปญหาการพนันตามหลักของพุทธศาสนา คือ ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทีเ่ ปนไป
เพือ่ ประโยชนปจ จุบนั ดวยการขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงาน และการประกอบอาชีพสุจริต
การรูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไว การรูจักคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูที่
ชักจูงไปในทางทีผ่ ดิ การรูจ กั กําหนดรายไดและรายจายใหเปนอยูอ ยางพอเหมาะพอดีสมกับรายไดและ
ไมฟุมเฟอยในที่สุด

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๘
“การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ จะตองไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได”.
๒

๑๓๖
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