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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 ๑. บทนํา
   “การพนัน” (Gambling) นั้น มีความสัมพันธกับสังคมโลกและสังคมไทยมานับแต

โบราณกาลแลว โดยเปนทัง้ความบันเทิงและการละเลนของคนไทย เชน การตีไก การกัดปลากัด 
การชนววั เปนตน อยางไรกด็ ีการพนันไดกอใหเกิดปญหาสงัคมตามมาอยางมากมายไมวาจะเปนปญหา
อาชญากรรม ปญหาหนี้สินนอกระบบ ปญหาพฤติกรรมการใชจายเงินของประชาชนที่เปนนักพนัน 
ปญหาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชนติดการพนันโดยเฉพาะการพนัน
ฟตุบอลและเกมออนไลน ตลอดจนปญหาดานสขุภาพรางกายและจิตใจ เชน โรคติดพนัน (Pathological 
Gambling) ซึง่เปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึง่ทีผู่ปวยจะมีความทุกขจากการเลนการพนันแตก็
จะหยุดเลนไมไดและยังคงตองเลนตอไป เปนตน ปญหาเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยยังมิได
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการพนันเทาทีค่วร และภาครัฐยังไมไดทํางานในเชิงรุกเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการพนันอยางจริงจัง นอกจากนี้ ปญหาดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงปญหาบทบัญญัติ
ของกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาและบทลงโทษที่ไมสอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน 

    ดังนั้น เพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการพนัน และเพื่อประโยชนในการ
พัฒนากฎหมายการพนันในอนาคต คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอ
บทความ เรื่อง “กฎหมายการพนัน” ดังนี้ 

 ๒.ความเปนมาของการพนันในประเทศไทย๑

   การพนนัในประเทศไทยมปีระวตัคิวามเปนมาท่ียาวนานซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ ชวงเวลา 
ชวงแรกเปนชวงเวลาที่คนไทยรูจักการเลนพนันแตยงัไมมกีฎหมายเกีย่วกับการพนันออกมาใชบังคับ 
และชวงที่สองเปนชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ขึ้นใชบังคับแลว
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   ๑สรุปขอมูลจาก นันทวัฒน  บรมานันท, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.),๒๕๕๔), หนา ๑-๗.

กฎหมายการพนัน

129-136-MAC6.indd  129 27/9/14  11:05

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๓๐ จุลนิติ

กฎหมายการพนัน

   ชวงแรก เปนชวงเวลาประเทศไทยไดรับอิทธิพลในการเลนพนันมาจากประเทศอินเดีย
และประเทศจีน ทางประเทศอินเดียมาพรอมกับคัมภีรทางศาสนาหรือชาดก ทางประเทศจีนมาพรอม
กบัการคาขายและการแลกเปลีย่นเทคโนโลยดีานเครือ่งปนดนิเผา “สงัคโลก” โดยเฉพาะอยางยิง่การพนนั
ประเภท ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกกันวา “ฮวยหวย” ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
พบวานาจะเขามาตั้งแตในสมัยสุโขทัย สําหรับการเลนพนันแบบไทยนั้นมักเปนการพนันโดยใชสัตว
เปนเครื่องมือ เชน การตีไก การกัดปลากัด และการชนวัว เปนตน ในสมัยอยุธยาการพนันเปนที่นิยม
ของคนไทยอยางมาก อยางไรก็ดี ในสมัยอยุธยานั้นไดมีการบัญญัติกฎหมายหามเลนการพนันและ
มีการหามขาราชการเลนการพนันมากจนเกินสมควร โดยหากขาราชการผูใดฝาฝนตองระวางโทษเฆ่ียน 
๙๐ ท ีและถอดยศลงเปนไพร ตอมาในสมยักรงุธนบรุไีมมขีอหามคนไทยเลนเบีย้ เพราะตลอดรชัสมยัมแีต
สงครามปราบปรามกกตาง ๆ  สมเดจ็พระเจากรงุธนบรุจีงึทรงบาํรงุขวญัเหลาทหารดวยการใหเลนการพนนักนั
แตพอสมควรในวนันกัขตัฤกษ เชน วนัตรษุไทย วนัตรษุจนี หรอืวันสงกรานต เปนตน รวมทัง้ทรงอนญุาต
ใหราษฎรโดยทั่วไปเลนการพนันไดดวย

  จนกระท่ังในสมยัรตันโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รชักาลท่ี ๑ 
ทรงไมพอพระราชหฤทยัทีม่กีารเลนเบีย้เหมอืนในสมยักรงุธนบรุ ีแตยงัคงใหมบีอนเบีย้เนือ่งจากทรงเหน็วา
เงินอากรบอนเบี้ยเปนผลประโยชนแกประเทศเปนอันมากหากใหมีการเลิกบอนเบี้ยเสียทีเดียวก็จะ
ขาดเงินบํารุงประเทศ อยางไรก็ดี ทรงเครงครัดเรื่องการพนันและการดื่มสุราของขาราชการมาก โดยมี
พระราชกําหนดหามขาราชการเลนบอนเบ้ียและเสพสุรา หากผูใดฝาฝนตองระวางโทษเฆ่ียน ๙๐ ที
และสักรูปถั่วประจานไวที่หนาผาก สวนเจาของบอนผูอนุญาตใหขาราชการเขาไปเลนเบี้ย ระวางโทษ
เฆี่ยน ๓๐ ที นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติหามมิใหผูใดเลนการพนันชนไก หามมิใหผูใดเลนการพนัน
เดด็ปล ีแทงหวง และกอบขาวสาร ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั รชักาลที ่๒ รฐัเกบ็
อากรบอนเบ้ียไดนอยกวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเน่ืองจากสภาพบานเมืองยังไมบริบูรณ ตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี ๓ ทรงโปรดใหตัง้โรงหวยข้ึนเพ่ือใหประชาชนเอาเงินออกมา
หมุนเวยีนแทนทีจ่ะฝงดนิเอาไวเพราะทาํใหเกดิการขาดแคลนเงนิตราทีใ่ชหมนุเวยีน จงึเกดิโรงหวยและ
อากรหวยในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๔ ประเทศไทยไดทํา
สัญญาผูกพันกับตางประเทศ ตองยกเลิกภาษีผูกขาดหลายรายการเปนเหตุใหรายไดของแผนดินลดลง
รฐัจงึตองปรบัปรงุภาษอีากรหลายประเภท และไดกาํหนดใหม ี“ภาษีการพนัน” เพิม่ขึน้จากอากรบอนเบ้ีย
อกีประเภทหน่ึง ผลจากการปรับปรุงในคร้ังนัน้ทาํใหรฐัเก็บภาษีอากรจากบอนเบ้ียจากเดิมไดเพิม่มากข้ึน
แตผลเสียของการอนุญาตใหมีการเลนพนันในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชนมีผลกระทบตอ
สภาพความเปนอยูของประชาชนในสมัยนั้นเปนอยางมาก ทําใหประชาชนมัวเมาอยูแตการเลนพนัน
แตเพยีงอยางเดียวไมสนใจประกอบสมัมาอาชพีเลีย้งตนเองและครอบครวั บานเมอืงมแีตอาชญากรรม 
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ จึงมีการยกเลิกบอนการพนัน
โดยยกเลิกไปเปนขั้น ๆ  เปนการเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการพนันจากการหาประโยชนเปนการควบคุม
และปราบปรามแทน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ ไดมีประกาศ
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ปดบอนการพนันทัว่ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ และประกาศปดโรงหวย
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

  ชวงที่สอง เปนชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ขึ้น
ใชบังคับ โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๓ ขึ้นใชบงัคบัเปนกฎหมายเกี่ยวกบัการพนันฉบบัแรก เน้ือหาของกฎหมาย
ดังกลาวเปนการรวบรวมกฎหมายการพนันตาง ๆ มาไวในทีเ่ดียวกัน เนื่องจากกอนหนานี้กฎหมาย
ทีเ่กี่ยวของกับการพนันจะเปนลักษณะเฉพาะเรื่อง เชน กฎหมายหามมิใหเลนการพนัน คือ เด็ดปลี 
แทงหวง ทายอึ่ง ทายปลาไหล รูดไมดมพัด เสือนอนกิน ประกาศเรื่องผลนําจับผูลักลอบเลนหวยจับยี่กี 
พระราชบญัญัติอากรการพนนั กฎเสนาบดกีารพนันไพปอก เปนตน เมื่อกฎหมายฉบบัดงักลาวใชบงัคบั
ไปไดระยะหนึง่กไ็ดมีการประกาศใชพระราชบญัญตักิารพนัน พทุธศกัราช ๒๔๗๘ โดยเปนการปรบัปรงุ
แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใหมีความทันสมัย รวมทั้งยังไดเพิ่มเติมประเภทของการพนันเขาไป
เพื่อใหครอบคลุมการเลนพนันประเภทตาง ๆ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังคงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน 

 ๓. บทบัญญั ติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนัน
    กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการพนนัในประเทศไทย ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

พระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๘ และพระราชบญัญติัสาํนักงานสลากกินแบงรฐับาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ตลอดจนประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแหงชาตท่ีิเก่ียวของ ดงัมสีาระสาํคญัโดยสงัเขป ดงันี้

    ๓.๑  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติทีเ่กี่ยวของกับ
การเลนพนนัในบรรพ ๓ ลักษณะ ๑๘ การพนันและขันตอ มาตรา ๘๕๓ – ๘๕๕ ดังนี้

      ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๓ “อันการพนันหรือขันตอนั้น ทานวาหากอใหเกิดหนี้ไม
สิ่งที่ไดใหกันไปในการพนันหรือขันตอก็จะทวงคืนไมได เพราะเหตุหามูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดมิได

      ขอบัญญัติที่กลาวนี้ ทานใหใชตลอดถึงขอตกลงเปนมูลหนี้อยางหนึ่งอยางใด
อันฝายขางเสียพนันขันตอหากทําใหแกอีกฝายหนึ่งเพื่อจะใชหนี้เงินพนันหรือขันตอนั้นดวย”

129-136-MAC6.indd  131 27/9/14  11:05

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๓๒ จุลนิติ

กฎหมายการพนัน

     ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๔ “อันการออกสลากกินแบงก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ทานวา
เปนสญัญาอนัจะผกูพนัตอเมือ่รฐับาลไดใหอาํนาจหรอืใหสตัยาบนัแกการนัน้เฉพาะราย นอกนัน้ทานให
บังคับตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕๓”

     ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๕ “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๑๒ และ ๙๑๖ ตั๋วเงิน
หรอืเอกสารอยางอืน่ทกุฉบับซึง่ออกใหเตม็จาํนวน หรอืแตโดยสวน เพือ่แทนเงนิใด ๆ  อนัไดแตชนะพนนั
หรือขันตอก็ดี ออกใหเพื่อใชเงินที่ยืมมาใชในการพนันหรือขันตอเชนวานั้นก็ดี ทานวาไมสมบูรณ

     เพือ่ประโยชนแหงบทบญัญตันิี ้เงนิรายใดใหยมืแกบคุคลกาํลงัเลนการพนนัหรอืขนัตอ 
ในเวลาหรือ ณ สถานท่ีเลนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเงินนั้นไดใหยืมไปเพ่ือเลนการพนัน
หรือขันตอ”

     จะเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมยอมรับสัญญาการพนัน หนี้ตาม
สัญญาพนันจึงไมอาจฟองรองบังคับคดีกันได อน่ึง เฉพาะการพนันที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
จงึจะเขาหลักเกณฑตามบทบัญญตัใินประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๓ ซึง่ไมกอใหเกดิหน้ี
และหากชําระไปแลวกไ็มอาจเรยีกรองคืนได เพราะหากเปนการพนนัทีผ่ดิกฎหมายหรือเปนการพนนัทีไ่มได
รบัอนุญาตแลว สัญญาการพนันยอมตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ ที่บัญญัติวา “การใดมี
วตัถปุระสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวสิยัหรือเปนการขดัตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ” 

   ๓.๒ พระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศักราช ๒๔๗๘ กฎหมายฉบบัน้ีมทีัง้การปราบปราม
และการควบคุมการพนัน โดยไดแบงลกัษณะการเลนพนันไวเปน ๒ ลกัษณะ คอืการเลนพนันทีห่ามเด็ดขาด
และการเลนพนันที่อนุญาตใหเลนได ดังนี้

     มาตรา ๔ “หามมใิหอนญุาตจัดใหม ีหรอืเขาเลน หรอืเขาพนนัในการเลนอนัระบไุว
ในบัญช ีก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด 
ซึง่รฐัมนตรเีจาหนาทีไ่ดออกกฎกระทรวงระบุเพิม่เตมิหามไว แตเมือ่รฐับาลพจิารณาเห็นวา ณ สถานทีใ่ด
สมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา

     การเลนอนัระบุไวในบญัช ีข. ทายพระราชบัญญตันิี ้หรอืการเลนซึง่มลีกัษณะคลายกนั
หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทาง
นํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน
ผูออกใบอนญุาตเหน็สมควรและออกใบอนญุาตให หรอืมกีฎกระทรวงอนุญาตใหจดัขึน้โดยไมตองมใีบอนญุาต

     ในการเลนอันระบุไวในวรรค ๒ ขางตนน้ันจะพนันกันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาต
ใหจดัมขีึน้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต

     การเลนหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือ
การเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงิน
ไมได และหามมิใหผูใดรับรางวัลที่ใหไปแลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงาน
หรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน”
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       การเลนพนนัตามบทบญัญัติในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เปนการพนันประเภทหามเดด็ขาด
ตามบญัชี ก. ทายพระราชบญัญติั หรอืการเลนที่มลีกัษณะคลายบญัช ีก. หรอืการเลนรายแรงอื่นใด
ทีก่าํหนดหามไวในกฎกระทรวง ปจจุบันมี ๒๘ ชนิด ไดแก ๑) หวย ก. ข. ๒) โปปน ๓) โปกํา ๔) ถั่ว 
๕) แปดเกา ๖) จบัยีก่ ี๗) ตอแตม ๘) เบี้ยโบก หรอืคูคี่ หรอือีโจง ๙) ไพสามใบ ๑๐) ไมสามอนั ๑๑) ชางงา
หรือปอก ๑๒) ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง ๑๓) อีโปงครอบ ๑๔) กําตัด 
๑๕)  ไมหมุน หรอืลอหมนุทุก ๆ  อยาง ๑๖) หวัโตหรอืทายภาพ ๑๗) การเลนซึ่งมีการทรมานสตัว เชน เอามดีหรอื
หนามผกู หรอืวางยาเบื่อเมาใหสัตวชนหรอืตอสูกัน หรอืสมุไฟบนหลงัเตาใหว่ิงแขงกัน หรอืการเลนอื่น ๆ
ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมีลักษณะคลายกับที่วามานี้ ๑๘) บิลเลียดรู ตีผี ๑๙) โยนจิ่ม ๒๐) สี่เหงาลัก 
๒๑) ขลุกขลิก ๒๒) น้ําเตาทุก ๆ อยาง ๒๓) ไฮโลว ๒๔) อีกอย ๒๕) ปนแปะ ๒๖) อีโปงซดั ๒๗) บาการา 
(ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๓) และ ๒๘) สลอทแมชีน (ตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๐๔)

      การเลนพนันตามบทบญัญตัใินมาตรา ๔ วรรคสอง เปนการพนนัประเภทที่อนญุาต
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) ตกเบด็ ๙) จบัสลากโดยวธิใีด ๆ  ๑๐) ยิงเปา ๑๑) ปาหนาคน ปาสตัว หรอืสิ่งใด ๆ  
๑๒) เตาขามดาน ๑๓) หมากแกว ๑๔) หมากหัวแดง ๑๕) ปงโก ๑๖) สลากกินแบง สลากกินรวบ
หรอืการเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคใหเงนิหรอืประโยชนอยางอ่ืน แกผูเลนคนใดคนหนึ่ง ๑๗) โตแตไลเซเตอร 
สําหรบัการเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๑๘) สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ ๑๙) บุกเมกิง สําหรับ
การเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๒๐) ขายสลากกนิแบง สลากกนิรวบ หรอืสวปี ซึ่งไมไดออกในประเทศสยาม 
แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น ๒๑) ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ
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๒๒) ดวด ๒๓) บิลเลียด ๒๔) ของออย หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใดซ่ึง
รฐัมนตรเีจาหนาทีไ่ดออกกฎกระทรวงระบเุพิม่เติม ซึง่มอีกี ๔ ชนิด คอื สะบาทอย สะบาชดุ ฟตุบอลโตะ
และเครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด 
ดดี ดงึ ดนั ยงิ โยน โยก หมนุ หรอืวิธอีืน่ใดซึง่สามารถทาํใหแพชนะกนัได ไมวาจะโดยมกีารนับแตมหรอื
เครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม (ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๓)

      สภาพบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๘ ม ี๒ ประเภท คอื 
โทษทางอาญาทัว่ไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๘ ซึง่มทีัง้หมด ๔ มาตรา คอื มาตรา ๙ มาตรา 
๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ และการเรยีกใบอนญุาตคืน โดยเจาพนักงานผูออกใบอนญุาตเมือ่มเีหตุ
สมควรเชื่อไดวา ผูรับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาต
ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๑

    ๓.๓ พระราชบญัญตัสิาํนกังานสลากกินแบงรฐับาล พทุธศกัราช ๒๕๑๗ สลากกนิแบง
รฐับาลเปนการพนนัรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถกระทาํได เน่ืองจากมบีทบญัญตัขิองกฎหมายกาํหนดยกเวนไว
เปนการเฉพาะ โดยมาตรา ๓๖ ของพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
ไดบญัญตัวิา “ใหถอืวาการออกสลากกนิแบงรฐับาลของสาํนักงานสลากกนิแบงรฐับาลตามพระราชบญัญตันิี้
เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจากรัฐบาลอันเปนผลใหหนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบง
ดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหชําระไดตามกฎหมาย และใหถือวาการออกสลากกินแบงดังกลาวนั้น
เปนการออกสลากกนิแบงทีไ่ดรบัใบอนญุาตและประทับตราจากพนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมายวาดวย
การพนันแลว และไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีใด ๆ ตามกฎหมายนั้น ” 

   ๓.๔ ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาต ิ(คสช.) ไดเขาควบคมุอาํนาจในการปกครองประเทศ ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พรอม
ออกประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่งมีผลเปนกฎหมายนั้น ปจจุบันมีประกาศและ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการพนัน คือ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง หามใหมีการ
เลนการพนันที่ผิดกฎหมาย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กําหนดใหเจาหนาที่กํากับไมใหมีการเลน
การพนนั หากเจาหนาทีป่ลอยปะละเลยหรอืมสีวนเกีย่วของจะถกูลงโทษทัง้ทางวนิยัและคดอีาญาจนถงึ
ที่สุด และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับ
เครือ่งเลนเกมทีส่ามารถใชหรอืนาํมาประกอบเพ่ือใชเลนการพนัน ลงวนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กาํหนด
ใหพนกังานฝายปกครองหรือตาํรวจ หรอืพนักงานจาหนาทีท่ีม่หีนาทีร่กัษาความสงบเรยีบรอยมอีาํนาจ
ยึดและทําการตรวจสอบเครื่องเลนเกมหากพบวามีลักษณะที่สามารถใชหรือนํามาประกอบเพื่อใชเลน
การพนันได ไมวาจะเปนเครื่องเลนเกมที่ผลิตและนําเขามาในราชอาณาจักรหรือผลิตในราชอาณาจักร 
ใหเคร่ืองเลนเกมน้ันตกเปนของแผนดนิ เวนแตเจาของกรรมสิทธิไ์ดแสดงตน 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 การแกไขพื้นฐานความคิดและคานยิมของประชาชน ท่ีเขาใจวาการพนันโดยเฉพาะ

หวยใตดินซึ่งนิยมเลนกันอยางแพรหลายนั้นเปนเพียงการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง ไมใชความผิดรายแรง
เหมือนกับการฆาคนหรือการลักทรัพย ไมละเมิดตอความรูสึกผิดชอบชั่วดี และการพนันเปนความผิด
เพียงเพราะมีกฎหมายบัญญัติหามไว (mala prohibita) เทานั้น อีกทัง้ยังเขาใจคลาดเคลื่อนวา
การเลนพนันยังไมขัดตอหลักธรรมคําสั่งสอนทางพุทธศาสนาเพราะไมขัดตอศีล ๕ ดวย 

     ๔.๓ การเสริมสรางความเขมแขง็ใหกบัสถาบนัครอบครวั เพื่อใหครอบครวัเปนเกราะ
ปองกนัภยัแกเด็กและเยาวชน 

     ๔.๔ หนวยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวของจะตองรวมกนัทํางานในเชงิรกุ มีการแลกเปลีย่น
ขอมลูและประสานงานเพื่อปองกนัหรอืแกไขปญหาการพนันผดิกฎหมาย รวมถงึการพนันออนไลนซึ่งมี
อยูอยางมากมายในปจจุบัน

     ๔.๕ การแกไขเพิม่เติมบทบัญญัติของกฎหมายใหมีเนื ้อหาและบทลงโทษที ่
สอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน กลาวคือ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน 
พทุธศกัราช ๒๔๗๘ ไดระบุเน้ือหาและรปูแบบของการพนันท่ีเปนความผดิตาง ๆ  ไว เปนชื่อของการพนนั
โดยเฉพาะในบญัช ีก. และบัญช ีข.ทายพระราชบญัญตั ิซ่ึงในปจจบุนัการพนันตามบญัชทีายพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวไดลาสมัยแลว และการกาํหนดชื่อของการพนนัไวเชนนี้จะทําใหการพนนัเหลานั้นมีลกัษณะตายตวั 
ขาดความยืดหยุน และไมทันตอสถานการณ ตัวอยางเชน การพนันฟุตบอลซึ่งกําลังแพรหลาย 
แตพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มิไดมีการระบุการพนันประเภทนี้ไวในบัญชีทาย
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กฎหมายการพนัน

พระราชบัญญตั ินอกจากน้ี บทลงโทษตามพระราชบัญญตักิารพนัน พทุธศักราช ๒๔๗๘ กม็อีตัราโทษท่ี
ตํา่มาก เนือ่งจากเปนพระราชบญัญตัทิีใ่ชบงัคบัมาเปนระยะเวลานาน ตวัอยางเชน มาตรา ๑๔ “ผูใดฝาฝน
บทบญัญตัมิาตรา ๘๒    มคีวามผดิตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัตัง้แต ๕๐ บาท ขึน้ไป จนถงึ 
๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั” จะเหน็ไดวาอัตราโทษดงักลาวถือวาต่ํามากเมือ่เปรยีบเทยีบกับคาเงนิ
ในปจจุบันและวงเงินที่ใชในการเลนพนนั

 ๔. บทสรุป
    การพนันหลาย ๆ ประเภทนอกจากจะเปนการกระทําที่มีความผิดตามกฎหมายอาญา

ของบานเมืองแลว ในทางพุทธศาสนาน้ันถือวาการพนันน้ันเปนอบายมุข เปนเหตุแหงความเส่ือมของ
โภคทรพัยและเส่ือมจากคณุธรรมขออืน่ ๆ  ซึง่สาเหตทุีท่าํใหมนษุยตดิการพนัน คอื ความโลภ ความไมพอใจ
ในสิง่ทีต่นม ีและหนทางแกไขปญหาการพนันตามหลักของพุทธศาสนา คอื ปฏิบตัติามหลักธรรมท่ีเปนไป
เพือ่ประโยชนปจจบุนั ดวยการขยันหม่ันเพียรในการปฏิบตัหินาท่ีการงาน และการประกอบอาชีพสจุรติ 
การรูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไว การรูจักคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูที่
ชกัจงูไปในทางท่ีผดิ การรูจกักาํหนดรายไดและรายจายใหเปนอยูอยางพอเหมาะพอดีสมกบัรายไดและ
ไมฟุมเฟอยในที่สุด

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