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โดยที่ปจจุบันปญหาเก่ียวกับ “การพนันออนไลน” มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและปรากฏ
ตามสื่อออนไลนในรูปแบบตาง ๆ อยางแพรหลาย ไมวาจะเปนเว็บไซตการพนันโดยตรง หรือการพนัน
ผานรปูแบบคาสโินออนไลน หรอืแอบแฝงมาในลกัษณะของเกมออนไลน รวมทัง้ยงัมกีารโฆษณาผานสือ่
เพือ่เผยแพรอยางเปดเผยโดยใชกลุมบคุคลหลากหลายอาชพีทีม่ผีูตดิตามเปนจํานวนมาก อาท ิเน็ตไอดอล 
(Net Idol) และอินฟลูเอนเซอร (Influencer) ซึง่เปนกลุมบคุคลท่ีมอีทิธพิลบนส่ือโซเชียล โดยจะทําคอนเทนต
เผยแพรตามแพลตฟอรมตาง ๆ  เชน บล็อก อินสตาแกรม เฟซบุก หรือยูทูบ แลวมีคนสนใจติดตาม 
ยิง่มผีูตดิตามมากกย็ิง่มอีทิธพิลมาก และผูตดิตามซึง่สวนใหญเปนกลุมเดก็และเยาวชนรวมถงึวยัทาํงาน
กม็กัจะคลอยตามเนือ้หาหรอืสิง่ทีไ่ดพดูหรอืชกัจงู จงึสงผลใหมนีกัพนนัเกดิขึน้ใหมอยางตอเนือ่ง นอกจากนี ้
การทีก่ารพนนัออนไลนไดรบัความนิยมหรือมีผูเลนเปนจํานวนมาก เพราะรปูแบบการเลนหรอืการเขาพนนั
มคีวามสะดวก สามารถเลนไดทกุที ่ทกุเวลา และสามารถฝากถอนเงินจากระบบโดยใชสมารทโฟนหรือ
โทรศพัทเคลือ่นทีไ่ดโดยงายและรวดเรว็ รวมทัง้คดิวาสามารถปกปดตวัตนเปนความลบัได ประกอบกบั
กลยุทธของเจามอืพนนัออนไลนทีโ่ฆษณาหรอืจูงใจใหเชือ่ไดวาจะไมถกูโกง มกีารจดัโปรโมชัน่ทีน่าสนใจ 
พรอมทัง้เพิ่มรูปแบบการเลนพนันที่หลากหลาย และใหผลตอบแทนที่ดีกวาการพนันในระบบปด 

ดวยความสําคัญของปญหาการพนันออนไลนที่มีผลกระทบเปนวงกวางและนําไปสูปญหา
ดานตาง ๆ  ทั้งในเรื่องทรัพยสิน ชีวิต สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย
ที่ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลนกําหนดไวโดยเฉพาะ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จงึมคีวามพยายามในการปกปอง คุมครอง และแกไขปญหาการพนนัออนไลนดงักลาวทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย
ใหหมดไป ดังน้ัน เพื่อเผยแพรและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจ 
และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนใหขอเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการพนันออนไลน 
ศูนยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจัดใหมี
การสมัมนาวชิาการ เรือ่ง “พนนัออนไลน ภยัรายใกลตวั” ขึน้ เมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ทีผ่านมา 

๑จดัโดย ศนูยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันศุกรที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ หองปรดี ีเกษมทรัพย (LT.2) คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร และถายทอดสด
ทางระบบ Facebook Live ผาน Facebook Page คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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ซึง่การสมัมนาในคร้ังนี ้ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณกรณ  บญุม ีรองคณบดฝีายนวตักรรมและการพัฒนา 
คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวเปดการสัมมนา จากน้ันมกีารสัมมนาในหัวขอเร่ืองดังกลาว 
โดยมี ดร.จอมพล  พทิกัษสันตโยธิน อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
รอยตํารวจเอก วรีะพงษ  แนวคาํด ีรองสารวัตร กลุมงานสนบัสนนุคดเีทคโนโลย ีกองบงัคบัการปราบปราม
การกระทาํความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และนายพงศธร  ทองดวง ผูอาํนวยการสวนนิตกิาร 
กองกฎหมาย สาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนวทิยากรรวมกันอภปิราย และมกีารกลาวปด
การสัมมนาโดย ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล ผูอํานวยการศูนยกฎหมายอาญาและ
อาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทัง้นี ้การสัมมนาวิชาการในหัวขอ “พนันออนไลน ภยัรายใกลตวั” นัน้ มสีาระสําคัญสรุปได ดงันี้๒

ดร.จอมพล พิทักษสันตโยธิน อาจารยประจํา
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ไดแสดงความคิดเห็นวา เนื่องจากรูปแบบหรือลักษณะ
ของการพนันออนไลนเปนการกระทําบนอินเทอรเน็ต 
ดังนั้น ไม ว าใครก็ตามหากต องการจะเล นการพนัน
กส็ามารถเลนไดทกุทีท่กุเวลาโดยไมจาํเปนตองเดินทางไปบอน
หรือเสี่ยงตอการถูกจับกุม รวมทั้งไมมีการคัดกรองหรือ
จํากัดอายุของผู เลนซึ่งสงผลใหเด็กและเยาวชนสามารถ
เขาถึงไดงาย ตลอดจนมกีารโฆษณาผานสือ่ออนไลนในหลาย
ชองทาง เชน โฆษณากอนจะไดดูหนัง ซีรีส หรือดาวนโหลด
คอนเทนตหรือขอมูลตาง ๆ  นอกจากน้ี ยังมีการแขงขันกัน
ระหว างเว็บไซต การพนันซึ่ งโดยผิวเผินอาจจะดูเหมือนมีหลายเจ าของหรือหลายบริษัท
แตความเปนจริงจะมีเจามือหรือเจาของเพียงไมก่ีรายเทานั้นแตเปดเปนหลายเว็บไซตหรือหลายยี่หอ 
เพื่อทําใหผู เลนรูสึกวามีทางเลือกที่หลากหลาย และแขงขันกันยื่นขอเสนอโดยเฉพาะเรื่องการให
เครดิตเงินเช่ือและผลตอบแทนท่ีดีกวา จะย่ิงชวยชักชวนใหมีการเลนไดโดยงายและเพ่ิมจํานวนผูเลน
ใหมากขึ้นได ประกอบกับมีระบบการโอนหรือจายเงินผานชองทางออนไลนทั้งหมดซึ่งสะดวกและ
รวดเรว็มาก ในประการทีส่าํคญัเซริฟเวอรของเวบ็ไซตทีใ่หบรกิารกบัลกูขายซึง่ใชในการกระทาํความผดินัน้
จะอยูตางประเทศหรือนอกเขตอํานาจของศาลไทย จึงทําใหการตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุม 
เพือ่ดําเนินคดีกบัผูกระทําความผิดเก่ียวกับการพนันออนไลนเปนไปไดยาก ลาชา และมีปญหาอุปสรรค
คอนขางมาก

๒โปรดดูสาระสําคัญของการสัมมนาทั้งหมดในเว็บไซต (https://www.law.tu.ac.th/seminar-summary-online-
gambling/?fbclid=IwAR08TA-9Bs6KU_YvEur2sAReoJd6BcAjBT1PBlgq4da3_vqQTrlBrwdnx2w) และเฟซบุกเพจ
ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (https://www.facebook.com/Thammasatlaw).
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อนึ่ง มีขอสังเกตเกี่ยวกับการพนันออนไลนโดยเฉพาะในประเทศไทยวา มักจะมีการกําหนดผล
ไวลวงหนาแลว เชน บาการาซ่ึงดเูหมอืนเปนการถายทอดสดหรือมกีารเปดไพเพือ่ใหทายผลหรอืพนนักนั
ไดทันทีในขณะน้ัน แตความเปนจริงอาจจะเปนเพียงเทปบันทึกภาพท่ีมีการสับเปล่ียนไพ มีการตัดตอ
หรือมีโปรแกรมที่สามารถมองเห็นไพไดวาจะออกเลขหรือรูปอะไรบนหนาจอ ซึ่งลวนแตเปนกลโกง
ทีย่ากจะสังเกตได เพราะขนาดอยูในบอนจรงิ ๆ  กแ็ทบจะจับผดิกลโกงไมได ฉะนัน้ การดกูารถายทอดสด 
ซึง่อาจจะไมใชการถายทอดสดจริง ๆ  กลโกงตาง ๆ  จงึยิง่ยากท่ีจะจับผดิและมีหลากหลายวิธกีารมากข้ึน

อยางไรก็ด ีการเลนการพนนัออนไลนถือเปนการเลนท่ีเขาขายเปนความผดิตามพระราชบญัญตัิ
การพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๘ ซึง่กาํหนดหามจดัใหมหีรอืเขาเลน หรอืเขาพนันในการเลนตามบญัชทีีร่ะบไุว
โดยไดแบงเปน ๒ บญัช ีไดแก “บญัช ีก.” เปนการเลนทีห่ามเลนโดยเดด็ขาด กบั “บญัช ีข.” เปนการเลน
ทีต่องขอและไดรบัอนญุาตจากเจาหนาทีก่อนจงึจะเลนได รวมทัง้กาํหนดหามประกาศโฆษณาหรอืชกัชวน
ใหมกีารเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึง่มไิดรบัอนุญาตจากเจาหนาทีด่วย นอกจากนี ้ยงัเปนความผดิ
ตามพระราชบัญญตัวิาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่กําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา ๒๐ วา ในกรณีที่มีการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่เปน
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาหรือกฎหมายอื่นซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มลีกัษณะขดัตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน เจาหนาทีม่อีาํนาจยืน่คาํรองตอศาล
ที่มีเขตอํานาจขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอรได แมกระนั้นก็ตาม การบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมการพนันออนไลนก็ยังมีปญหาและ
อุปสรรคพอสมควร

สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนในตางประเทศนั้น มีตัวอยางที่สําคัญ ๆ เชน 
“สหรฐัอเมรกิา” จะมกีฎหมาย ๒ ระดบั คอื “ระดบัสหพนัธรฐั” (Federal law) เปนกฎหมายกลาง

ที่ใชครอบคลุมทั้งประเทศ และ “ระดับมลรัฐ” (State law) เปนกฎหมายที่ใชบังคับในแตละมลรัฐ 
โดยกฎหมายระดับสหพันธรัฐไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการพนันวาใหอํานาจของมลรัฐตาง ๆ ที่จะ
ออกกฎหมายบังคับใชภายในมลรัฐของตนเองได ฉะนั้น การพนันแตละประเภทจะถูกหรือผิดกฎหมาย
ตองพิจารณากฎหมายของแตละมลรัฐวากําหนดไวอยางไร อยางไรก็ดี เนื่องจากการพนันออนไลน
มีระบบอินเทอรเน็ตเขามาใชซึ่งทําใหการพนันเกิดขึ้นระหวางรัฐอันเปนประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบ
เปนวงกวาง รฐับาลกลางจึงเขามามบีทบาทโดยบญัญตักิฎหมายสหพันธรฐัหรอืกฎหมายของรัฐบาลกลาง
เพื่อควบคุมการพนันออนไลน โดยมี ๒ ฉบับหลัก ดังนี้

(๑) The Interstate Wire Act of 1961 (Wire Act) เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยมีวตัถุประสงค
เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพนัน การทายผลเสี่ยงโชค 
หรอืการเดิมพนัการแขงขนัโดยใชอปุกรณสือ่สารทางสาย (Wire communication) ซึง่หมายความรวมถึง
อนิเทอรเนต็ ทีก่ระทําระหวางรฐัหรือระหวางประเทศ ตลอดจนควบคุมการทําธรุกรรมหรือการโอนเงิน
เดิมพันที่เกิดจากการพนันทางอิเล็กทรอนิกสดวย
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๖๐

(๒) The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) เปนกฎหมาย
ทีต่ราออกมาใหมและใหความสําคญักบัการพนันทางอินเทอรเน็ต โดยมุงเนนทีจ่ะจํากดัเสนทางธุรกรรม
ทางการเงินที่เกิดจากการพนันท่ีไมชอบดวยกฎมาย หรือควบคุมธุรกิจที่เก่ียวของกับการรับชําระเงิน
ที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลนผิดกฎหมาย ไมวาจะเปนกฎหมายสหพันธรัฐ หรือกฎหมายมลรัฐ 
นอกจากนี ้ยงัใหอาํนาจแกกระทรวงการคลังและธนาคารกลางในการออกกฎหมายลาํดบัรองและแนวปฏบิตัิ
ทีเ่กีย่วของเพือ่กาํหนดหามสถาบนัการเงนิและธนาคารยอมรบัการชาํระเงนิหรอืการทาํธุรกรรมทางการเงนิ
ทีเ่กีย่วของกบัการพนนัทางอนิเทอรเนต็ รวมทัง้ใหสถาบนัการเงนิและธนาคารตาง ๆ  ตองออกนโยบาย
หรือจดัทาํระบบเพ่ือตรวจสอบ ปองกัน และระงับมใิหมกีารทําธุรกรรมท่ีถกูควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้

สวนการควบคุมหรอืจาํกดัการโฆษณาหรือเชญิชวนใหเลนการพนันนัน้ จะมกีฎหมายสหพันธรฐั 
คือ The Communications Act of 1934 กําหนดหามมิใหมีการโฆษณาการพนัน ในทํานองเดียวกัน
กับประเทศไทย ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวาสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีแนวคิดท่ีคลายกัน คือ 
ไมสนับสนุนเรื่องการพนันออนไลน โดยประเทศไทยเปนการหามอยางเด็ดขาด ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกา
มีการเปดอิสระบางเล็กหนอยแตยังคงเขาไปควบคุมอยู

“สหราชอาณาจักร” มกีฎหมาย Gambling Act 2005 ซึง่ตราข้ึนโดยเปนการยกเลิกกฎหมาย
“Betting, Gambling and Lottery Act 1963” “Gambling Act 1968” และ “Lottery and 
Amusements Act 1976” กฎหมายฉบับนี้มีแนวคิดที่แตกตางจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
กลาวคือ เปดโอกาสใหมีการประกอบธุรกิจการพนันทีถ่กูตองตามกฎหมายได โดยใหอํานาจแกองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน เชน City Council ในการออกใบอนุญาต ทั้งน้ี กฎหมายดังกลาวจะใชบังคับ
เฉพาะในประเทศองักฤษ เวลส และสกอตแลนดเทาน้ัน แตไมรวมถงึไอรแลนดเหนอืรวมทัง้มกีารจดัตัง้
“Gambling Commission” ข้ึน เพ่ือเปนองคกรควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจการพนันใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กฎหมายไดกําหนดไว ซึ่งประกอบดวย ๓ ประการ ไดแก 

(๑) ปองกันมิใหการพนันเปนบอเกิดแหงอาชญากรรมหรือมีสวนเก่ียวของกับการกระทําผิด
กฎหมาย

(๒) เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดใหมีการเลนการพนันเปนไปอยางยุติธรรมและเปดเผย
(๓) ปองกันเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุมท่ีมีความออนไหวหรือเปราะบางจากการพนัน เชน 

ผูที่ติดการพนันจนเปนหนี้ หรือผูที่มีปญหาทางจิต ไมใหไดรับอันตราย ถูกเอาเปรียบ หรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยไมชอบจากการพนัน

นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน โดยกําหนดใหธุรกิจการพนันท่ีไดรับ
ใบอนญุาตสามารถโฆษณาได และสนบัสนนุใหผูทีส่นใจจะเลนการพนนัควรเลนการพนนักบัผูประกอบการ
ที่มีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับ Gambling Commission เทานั้น เพราะจะไดรับการตรวจสอบ
วาการดําเนินกิจการเปนไปอยางยุติธรรมและปลอดภัยตอผูเลน
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๖๑

สําหรับมาตรการและแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการพนันออนไลนในประเทศไทย
เห็นวา เนื่องจากการพนันมิใชอาชญากรรมหรือเปนความผิดในตัวเอง อันแตกตางจากการฆาคนตาย
ขมขืนกระทาํชําเรา ปลนทรพัย หรอืลักทรพัย ทีเ่ปนความผดิหรอืความช่ัวรายในตวัเอง แตเปนกิจกรรม
ทีอ่าจนาํไปสูอาชญากรรมหรอืการกระทาํความผดิอยางอ่ืนได ดงันัน้ จงึขึน้อยูกบัวฒันธรรมและสภาพสงัคม
ของแตละประเทศวาจะกาํหนดใหมทีศิทางใดหรอืตองการใหมกีารอนญุาตเลนการพนนัมากนอยแคไหน
โดยกรณีที่กําหนดให “การพนันเปนเรื่องผิดกฎหมาย” สังคมก็ตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ อาทิ
การบังคับใชกฎหมาย และการปองกันหรือปราบปรามการกระทําผิด โดยเฉพาะการพนันออนไลน
ซึง่เปนการเลนทางอินเทอรเนต็ ทีม่กีารกระทําผดิขามพืน้ทีห่รอืขามประเทศ อนัจาํเปนตองหามาตรการ
และแนวทางเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป แตหากกําหนดให “การพนันเปนเร่ืองถูกกฎหมาย” ก็ตอง
วเิคราะหวาสงัคมจะตองเผชญิกบัปญหาการกระทาํความผดิอยางอืน่ทีต่ามมาหรอืไม อยางไร ในขณะเดยีวกนั 
เมือ่พจิารณาในแงของธุรกจิ “การพนัน” กถ็อืเปนการลงทุนอยางหน่ึงทีค่ลายคลึงกบัการนําเงินไปลงทุน
ซือ้หุนในตลาดหลักทรพัยหรอืธนาคาร แตความแตกตาง คอื การพนนัเปนการลงทนุในสิง่ทีค่าดเดาไมได
หรอืเปนความเสีย่งลวน ๆ  ตางกบัการลงทนุในหุนทีส่ามารถคาดการณได ฉะนัน้ หากประเทศไทยจะอนญุาต
ใหมกีารประกอบธรุกจิการพนนัทีถ่กูตองตามกฎหมายไดเหมอืนกรณขีองสหราชอาณาจกัร ซึง่สามารถ
เรียกเก็บภาษีและสรางรายไดใหกับรัฐไดอีกทางหน่ึงแลว ประเทศไทยจะมีมาตรการอยางไร กลาวคือ
แมวาประเทศจะมีเงินรายไดทีส่ามารถนาํมาใชประโยชนในกจิการสาธารณะไดกต็าม แตในมติอิืน่ ๆ  
ก็ตองพิจารณาประกอบดวย อาทิ มิติของสังคมวาประชาชนจะยอมรับไดมากนอยเพียงใด มิติ
เก่ียวกบัการควบคุมของรฐัวาจะมศีกัยภาพในการควบคุมตรวจสอบหรือจะสามารถเปดใหบริการเอง
ไดหรือไมอยางไร และมิติเก่ียวกับพื้นท่ีออนไลนวาจะดําเนินการจัดการกับการพนันออนไลนที่เงิน
อาจจะไหลออกนอกประเทศไดอยางไร เปนตน หากพิจารณาแลวเห็นวามีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
ผลดีและงายตอการควบคุมมากกวาก็อาจจะทําใหการพนนัเปนเร่ืองท่ีถกูกฎหมาย แตถาสงัคมไทยยังตอง
เผชิญกับปญหาเกี่ยวกับการพนันท่ียังไมสามารถแกไขได สุดทายก็ตองคงใหการพนันมีลักษณะเปน
สิ่งผิดกฎหมายและดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนการในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไป

รอยตาํรวจเอก วรีะพงษ  แนวคาํดี รองสารวตัร กลุมงาน
สนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
ไดแสดงความคิดเห็นวา การพนันเปนสิ่งที่อยูกับสังคมไทยมา
ตั้งแตเราจําความได โดยเปนอบายมุขที่กอใหเกิดอาชญากรรม
ตามมา และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงจนทุกคนมองวาเปน
ปญหาสงัคม สวน “การพนนัออนไลน” เปนการพนนัรปูแบบหน่ึง
ทีอ่ยูในอากาศและไมมกีารคัดกรองผูเลน ความรุนแรงของปญหา
จึงกระทบเปนวงกวางและแพรหลายไปยังกลุมเด็กและเยาวชน
ที่มีเพียงสมารทโฟนหรือในขณะดูซีรีสหรือเลนเกมสก็มีโฆษณา
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๖๒

ขึน้มาชกัชวนใหเขาเลนการพนนัไดทนัท ีซึง่กรณดีงักลาวอาจจะคดิวาเมือ่เปนเรือ่งทีอ่ยูบนอนิเทอรเนต็
หรือเก่ียวของกับคอมพิวเตอรก็ตองเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพวิเตอร แตอยางไรกต็าม เมือ่พจิารณาลกัษณะของการกระทําทีเ่ขาขายเปนความผดิตามกฎหมาย
ดังกลาวแลวจะแบงออกเปน ๓ กลุม ไดแก

(๑) การเขาใชหรือลวงขอมูลในระบบคอมพิวเตอรโดยผิดกฎหมายหรือไมไดรับอนุญาต 
(๒) การใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดเกี่ยวกับฉอโกงและหมิ่นประมาท
(๓) การนาํเขาขอมลูคอมพวิเตอรทีไ่มเหมาะสมหรือกระทบตอความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ
โดยการพนนัออนไลนไมมลีกัษณะอยูในกลุมตาง ๆ  ดงักลาว ฉะน้ัน จงึไมสามารถดาํเนนิการปดกัน้

เวบ็ไซตการพนนัหรอืขอใหมคีาํสัง่ระงับการทําใหแพรหลายหรอืลบขอมลูคอมพวิเตอรน้ันออกจากระบบ
คอมพวิเตอรได และแมจะเปนกรณตีามกลุมทีก่ฎหมายกําหนดไวกต็าม การดาํเนนิการปดกัน้ก็มขีัน้ตอน
ทียุ่งยากและใชเวลาคอนขางนาน อกีท้ังปดกัน้แลวไมนานกจ็ะมเีซริฟเวอรหรอืเว็บไซตใหมเกิดขึน้มาแทนที่ 
การปดกั้นจึงไมเกิดประโยชนเทาที่ควร

อยางไรก็ดี เว็บไซตการพนันหรือขอมูลที่ปรากฏบนเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต
ทัง้หมดสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการยนืยนัการกระทาํความผิดตามกฎหมายอืน่ได กค็อื พระราชบญัญัติ
การพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๘ ซึง่บทบญัญตัใินมาตรา ๑๒ ไดกาํหนดหามจดัใหมกีารเลน หรือทาํอบุายลอ
ชวยประกาศโฆษณาหรือชกัชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหผูอ่ืนเขาเลนหรอืเขาพนนัในการเลนซึง่มไิดรบั
อนุญาตจากเจาหนาที่ ดังนั้น ผูที่กระทําความผิดตามบทบัญญัติดังกลาวจึงประกอบดวย ๓ สวน คือ

(๑) ผูที่จัดใหมีการเลนหรือเปนเจามือพนัน 
(๒) ผูโฆษณา หรือผูที่ชวยประกาศ หรือผูชักชวน และ
(๓) ผูเลนพนัน 
ทั้งนี้ ปจจุบันการพนันออนไลนจะมีเซิรฟเวอรอยูที่ตางประเทศหรือในประเทศท่ีการพนัน

เปนเรื่องถูกกฎหมาย กฎหมายไทยจึงไมสามารถดําเนินการกับผูเลนได อีกทั้งผู เลนก็เลนพนัน
ผานโทรศพัทมอืถอืซึง่หากไมมเีหตอุนัควรตองสงสยัหรอืไมใชเหตซุึง่หนาตามทีป่ระมวลกฎหมายอาญา
กําหนดไวแลวเจาหนาท่ีก็ไมมีอํานาจท่ีจะตรวจคนหรือจับกุมได ฉะน้ัน สิ่งท่ีกระทําไดคือการจับกุม
ผูโฆษณาหรือชักชวน โดยตองมีการพิสูจนทราบตัวตนของผูที่ใชสื่อออนไลนโฆษณาหรือชักชวนให
คนมาเลนพนันวาเขาเปนใคร มีตัวตนอยูจริงหรือไม อยูที่ไหน และใชตัวจริงที่ใชสื่อออนไลนนั้นหรือไม
สวนการดําเนินคดีกับเจาของเว็บไซตหรือเจามือพนัน ถาอยูในประเทศและพิสูจนไดวาเปนเจาของ
หรือมีความเชื่อมโยงแลว ก็สามารถดําเนินการจับกุมเพื่อดําเนินคดีได

สาํหรบัมาตรการและแนวทางในการแกไขปญหาเกีย่วกบัการพนนัออนไลนในประเทศไทยเหน็วา 
หากประเทศไทยไมสามารถท่ีจะหามหรือกําจัดปญหาเกี่ยวกับการพนันใหหมดไปได ก็อาจจะตอง
พิจารณาวาการควบคุมจะเปนวิธีการที่ดีกวาหรือไม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ หากกําหนดใหการพนัน
เปนเรือ่งถกูกฎหมายกค็วรกาํหนดเปนเขตพืน้ที ่(Zoning) หรอืใหอยูในบรเิวณทีกํ่าหนด พรอมทัง้ขยาย
เพดานโทษใหมอีตัราสงูขึน้และบังคบัใชกฎหมายอยางเครงครดัเพือ่ปองกนัและปราบปรามหรอืดาํเนนิการ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๖๓

กับผูกระทําผิดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองพุทธ และการพนันแมจะมิใช
อาชญากรรมแตเปนอบายมุขซึง่เปนบอเกิดแหงความเส่ือมหรือกอใหเกิดอาชญากรรมตาง ๆ  เชน ลกัทรัพย
ปลนทรัพย เปนหนี้สิน หมดตัว หรือฆากันตาย ดังนั้น จึงตองวิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ที่จะตามมา
และพิจารณาวาสังคมจะยอมรับไดหรือไม แตในประการที่สําคัญ การสรางภูมิคุมกันใหกับคนในสังคม
มิใหเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนันจะทําใหการเลนการพนันลดลงได 

นายพงศธร  ทองดวง ผูอาํนวยการสวนนติกิาร กองกฎหมาย สาํนกังานปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (สาํนกังาน ปปง.) ไดแสดงความคิดเห็นวา ตามพระราชบัญญตัปิองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ปจจบุนัไดแกไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ ไดกาํหนด “ความผิด
มูลฐาน” หรือความผิดที่เปนมูลเหตุ ที่มา หรือเปนฐานท่ีกอใหเกิดหรือใหไดมาซ่ึงเงินหรือทรัพยสิน
จากการกระทาํ หรอืเปนความผดิหลกัทีต่องนํากฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไปใชบงัคบักบัเงนิ
หรอืทรพัยสินทีไ่ดมาจากการกระทาํความผดิ โดยในการตราพระราชบญัญตัดิงักลาวขึน้เปนครัง้แรกนัน้
“ความผดิเกีย่วกบัการพนนั” ไมไดถกูกําหนดไวในกฎหมายวาใหเปนความผดิมลูฐานหรอืเปนความผดิ
เกีย่วกบัการฟอกเงนิแตอยางใด จนกระทัง่การพนนักลายเปนปญหาสงัคมและสงผลกระทบเปนวงกวาง
จึงมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมาย
วาดวยการพนัน ทั้งนี้ เฉพาะความผิดเก่ียวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต 
และมจีาํนวนผูเขาเลนหรอืเขาพนนัในการเลนแตละครัง้เกินกวา ๑๐๐ คน หรอืมวีงเงนิในการกระทาํความผดิ
รวมกันมีมูลคาเกินกวา ๑๐ ลานบาทขึ้นไป เปนความผิดตามกฎหมายฟอกเงินดวย แตอยางไรก็ตาม
หลักเกณฑเก่ียวกับจํานวนผูเขาเลนหรือวงเงินในการกระทําความผิดที่กําหนดไวดังกลาวเปนปญหา
ในการบังคับใชกฎหมายคอนขางมาก เพราะสวนใหญวงเงิน
ที่เลนจะมีมูลคาไมถึงจํานวนที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การเลนพนนัออนไลนซึง่เปนปญหาลกุลามและทวคีวามรนุแรงขึน้
ในขณะนัน้ หากจาํนวนคนทีเ่ลนและวงเงนิทีเ่ลนไมเขาองคประกอบ
ความผิดแลวยอมเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินที่เกิดขึ้นดังนั้น จึงไดปรับปรุงบทบัญญัติในสวนท่ี
เก่ียวกบัความผดิมลูฐานดงักลาว โดยมกีารแก ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดจํานวนวงเงินในการกระทําความผิดลง
ใหเหลือเพียง ๕ ลานบาท และตัดจํานวนผูเลนออก รวมทั้งเพิม่
ความผิดเก่ียวกับการจัดใหมีการเลนการพนันทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส
เปนความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย๓

๓พระราชบญัญัตปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ (๙) บญัญตัวิา

“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญตัน้ีิ
“ความผิดมูลฐาน” หมายความวา
                 ฯลฯ       ฯลฯ
(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนัน

โดยไมไดรับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคาต้ังแตหาลานบาทขึ้นไป หรือเปนการจัดใหมีการเลนการพนัน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส”.
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๖๔

ทัง้นี ้“การฟอกเงนิ” เปนการนําเงนิหรอืทรัพยสนิทีไ่ดมาจากการกระทําความผิดมลูฐาน อาทิ
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด การคามนุษย การทุจริตตอหนาที่ รวมถึงการพนัน หรือที่ไดมาโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย มาเปล่ียนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสนิท่ีไดมาอยางถูกตอง หรอืเปนการเปล่ียนสภาพเงิน
หรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยผิดกฎหมายใหดูเสมือนวาไดมาโดยถูกตองตามกฎหมายหรือโดยสุจริต 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปดแหลงที่มาของเงินหรือแหลงที่มาที่ผิดกฎหมาย ซุกซอนทรัพยสิน ปกปด
ความเปนเจาของที่แทจริง หรือกลบเกลื่อนรองรอยความไมถูกตองของเงินหรือทรัพยสินที่ไดมา 
โดยกระบวนการหรอืขัน้ตอนของการฟอกเงนิสวนใหญจะเปนการไดเงนิมาในรูปของเงนิสดจํานวนมาก
และนาํเขาสูระบบ เชน นาํไปฝากธนาคาร ซือ้ทรัพยสนิ ลงทนุหรอืตัง้บรษิทับงัหนา เปนตน แตเพือ่ปกปด
รองรอยหรอืใหติดตามทีม่าของเงนิหรอืทรพัยสนิกระทาํไดยากยิง่ขึน้ ก็จะเปลีย่นกระบวนการฟอกเงนิ
ใหซบัซอนข้ึนโดยนําเงินเขามาไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือผานการทําธรุกรรมรูปแบบตาง ๆ  โดยอาจจะ
สรางธุรกรรมหลาย ๆ  ชัน้ (Layering) เชน นําไปซ้ืออสังหารมิทรัพย ทองคําแทง หรอืซ้ือในนามบุคคลอ่ืน 
หรอือาจจะใชวิธกีารปนหรือผสมผสานทรัพยสนิทีผ่ดิกฎหมายรวมเขากบัทรพัยสนิทีช่อบดวยกฎหมาย 
(Integration) เพือ่ใหการสาวกลบัไปหาตนตอหรอืตรวจสอบแหลงทีม่าของเงนิหรอืทรพัยสนิกระทาํไดยาก

สวนวิธกีารฟอกเงินโดยท่ัวไปยังคงนิยมใชเงินสดทําธุรกรรมโดยไมผานระบบการเงิน และอาจจะ
ลักลอบขนเงินสดออกนอกประเทศโดยทางเรือหรือเครื่องบิน เพราะการถือเงินสดยอมไมมีใครรูวามี
และหากนาํไปฝากธนาคารกจ็ะปรากฏรองรอยหรอืตดิตามสถานะทางการเงนิได ทัง้น้ี หากจะแบงประเภท
การฟอกเงนิในระบบการเงนิทีแ่พรหลายอยูในปจจบุนั อาจแบงออกไดเปน ๒ รปูแบบ คอื “ผานธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน” เชน การลักลอบขนเงินไปฝากในประเทศท่ีไมตรวจสอบเขมงวด การแบงกัน
นําเงินสดไปฝากในจํานวนเงินที่ตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนดใหธนาคารตองรายงาน หรือการโอนเงิน
ทางอเิลก็ทรอนกิสเพือ่ปกปดรองรอยโดยอาศยัเทคโนโลยกีารเงนิ (FINTECH) เชน การโอนเงนิออนไลน
ผานมือถือ การใชบัตรเครดิต หรือนวัตกรรมของตูเอทีเอ็ม กับ “ผานธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน” 
เชน การฟอกเงินในสถานพนันโดยเฉพาะในประเทศท่ีกําหนดใหการพนันถกูกฎหมาย การซ้ือทองคําแทง
แลวทยอยนําออกไปขายในภายหลัง การเปดบริษัททําธรุกจิบงัหนา การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 
การกูเงินจากธนาคารในตางประเทศแลวชําระคืน การนําเงินไปแลกเปล่ียนเปนอีกสกุลผานรานคา
หรอืบรษัิทแลกเปลีย่นเงนิตรา และการลงทนุในหุน พนัธบตัร หรอือสงัหารมิทรพัยผานบรษิทันายหนา 
รวมทั้งการลงทุนในเงินหรือสินทรัพยเสมือน (Virtual Asset) เชน เงินบิทคอยน (Bitcoin) หรอืสกุล
เงินดิจิทัลตาง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการเงินแกการกอการราย 

อน่ึง มขีอสงัเกตวาตามมาตรฐานดานการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism Policy : AML/CFT) ที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF)๔ ไดออกขอแนะนําไว (Recommendations) 

๔คณะทาํงานเฉพาะกจิเพือ่ดาํเนินมาตรการทางการเงนิเกีย่วกับการฟอกเงนิ หรอื “FATF” เปนองคกรความรวมมือระหวางรฐับาล
ทีจั่ดตัง้ขึน้เพ่ือเปนมาตรฐานและสงเสรมินโยบายในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอตานการสนบัสนนุทางการเงนิ
แกการกอการราย ปจจุบันมีสมาชิก ๓๑ ประเทศ และองคการระหวางประเทศ ๒ องคการ เปนสมาชิก. 
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๖๕

มิไดกําหนดให “การพนัน” เปนความผิดมูลฐานที่แตละประเทศตองกําหนดใหเปนความผิดรายแรง
และจะถอืวาเปนความผดิฐานฟอกเงนิ ซึง่แตกตางจากประเทศไทยทีม่กีารกาํหนดใหการพนนัเปนความผดิ
มูลฐานสําหรับการฟอกเงิน อันสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเห็นวาการพนันเปนเรื่องที่รายแรง
นอกจากนี้ เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม โดยมิใหอาชญากรนําเงินหรือทรัพยสิน
ทีไ่ดจากอาชญากรรมไปฟอกเงิน และมใิหนาํเงนิหรอืทรพัยสนิทีฟ่อกถูกนาํไปใชกระทําความผิดตอไป
อกีจึงใหแตละประเทศตองมีมาตรการเชิงปองกัน ปราบปราม และริบทรัพย ซึ่งประเทศไทยไดดําเนิน
การตามมาตรฐานดังกลาวอยางครบถวน โดย “มาตรการเชงิปราบปราม” เชน กําหนดความผิดอาญา
ฐานฟอกเงนิใหรวมถงึผูสนบัสนนุ ชวยเหลอื พยายาม และสมคบกนั เพือ่ฟอกเงนิดวย๕ รวมทัง้ใหมกีารยดึ
หรอือายดัทรพัยสนิ และการดาํเนนิการขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ สวน “มาตรการเชงิปองกนั” 
เชน กาํหนดใหธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิรายงานการทาํธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัตอสาํนกังาน ปปง. 
และกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
ของสถาบนัการเงินและผูประกอบ อาชพีบางประเภท อาท ิคาอญัมณ ีเพชรพลอย ทองคาํ ขายหรือใหเชา
ซื้อรถยนต นายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือคาของเกา เปนตน

สําหรับมาตรการและแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการพนันออนไลนของประเทศไทย
เหน็วา การพนนัเปนสิง่ทีอ่ยูคูกบัคนไทยมานาน และจากประสบการณทีเ่คยไปดบูอนในประเทศเพือ่นบาน
พบวา มคีนไทยจํานวนมากเขาไปเลน ซึง่แสดงวาเมือ่ผูเลนถกูหามมใิหเลนในประเทศเพราะผิดกฎหมาย
ก็จะไปเลนในตางประเทศที่เปดเสรีการพนันอยูดี ดังนั้น โดยสวนตัวจึงเห็นควรใหการพนันเปนเรื่อง
ถกูกฎหมาย แตตองกาํหนดเปนเขตพืน้ที ่(Zoning) พรอมทัง้มนีตินิโยบายดานตาง ๆ  เพือ่ควบคมุการประกอบ
กิจการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเทานั้น สวนการพนันออนไลนถาจะจัดเปนเขตพ้ืนที่ก็อาจดําเนินการ
คอนขางยากเพราะโดยธรรมชาติจะเลนผานสมารทโฟนหรือโทรศัพทเคลื่อนท่ีและไมเดินทางไปบอน
หรอืสถานพนัน ดงันัน้ จงึตองอาศัยการบังคบัใชกฎหมาย และการบูรณาการหรือประสานความรวมมอื
ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

๕พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๗  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึง่ดงัตอไปนี ้ตองระวางโทษเชนเดยีวกบัตวัการในความผิดนัน้
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ  หรือกระทําการใด ๆ  เพื่อชวยใหผูกระทําความผิด

หลบหนีหรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทําความผิด...
มาตรา ๘ ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามท่ีกาํหนดไวสาํหรับความผิดนัน้เชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิดสําเร็จ
มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนข้ึนไปเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษ

ที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาไดมกีารกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุทีไ่ดมกีารสมคบกันตามวรรคหน่ึง ผูสมคบกันนัน้ตองระวางโทษตามท่ีกาํหนดไว

สําหรับความผิดนั้น...”
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๖๖

หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนมีความคิดเห็นวา “การพนัน” เปนสิ่งท่ีปรากฏอยูทั่วโลก
และในทุกประเภทของสังคม ทั้งสังคมท่ีมีความเครงครัดทางศาสนาหรือสังคมท่ีมีกฎระเบียบเขมงวด 
เชน คาสิโนเก็นติ้ง ประเทศมาเลเซีย และนับวันการพนันจะย่ิงเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมือ่การเจรญิเตบิโตของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและขาวสาร รวมทัง้อินเทอรเนต็ และระบบเสรทีางการเงนิ
และการคาทีต่ดิตอเช่ือมโยงกันอยางไรพรมแดน การประกอบธุรกจิหรือการดําเนินกจิกรรมท่ีเกีย่วของกับ
การพนันก็จะยิ่งขยายตัวและแพรหลายยิ่งขึ้น แมกระทั่งประเทศที่เคยมีนโยบายจํากัดหรือหามการ
เลนการพนันก็อาจจะไมสามารถทัดทานกับกระแสการพนันรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม
ไดจนในท่ีสดุตองเปล่ียนแปลงมาตรการและวิธกีารควบคุมการเลนหรอืการดําเนินกจิกรรมเก่ียวกับการพนัน
ใหเปนระบบ มมีาตรฐานสงู และเปนกิจกรรมทีถ่กูตองตามกฎหมายเพือ่นําผลตอบแทนหรอืเกบ็เงนิภาษี
ทีไ่ดจากการออกใบอนุญาตมาใชใหเกดิประโยชนแกสงัคมและประเทศชาติโดยรวมเปนสาํคญั นอกจากน้ี
การที่ประเทศเพื่อนบานอนุญาตใหมีการเปดสถานการพนันในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมายได 
แตการควบคุมการประกอบกิจการเก่ียวกับการพนัน รวมท้ังการตรวจสอบแหลงที่มาของเงินทุนที่ใช
ในการเลนการพนนันัน้ ยงัไมมปีระสบการณและไมมรีะบบควบคมุตรวจสอบทีเ่ขมงวดและมปีระสทิธภิาพ
เทาทีค่วร กอ็าจจะกลายเปนแหลงทีผู่มเีงนิไดจากการกระทาํความผดิใชเปนสถานทีฟ่อกเงนิไดโดยงาย
ดังนัน้ หากประเทศไทยจะกาํหนดใหการพนันเปนเรือ่งทีถ่กูตองตามกฎหมายกค็วรมกีฎหมายและองคกร
ขึ้นมาควบคุมตรวจสอบอยางเขมงวด ทั้งนี้ เพื่อใหการควบคุมดูแลการพนันดําเนินการอยางเปนระบบ
ชวยลดภาระงานดานการติดตามตรวจจับการพนันเถ่ือน กอใหเกิดรายไดแกรัฐและปองกันเงินรั่วไหล
ออกนอกประเทศไดอีกทางหนึ่ง สรางงานใหแกประชาชน สงเสริมการทองเที่ยว แกปญหาการพนัน
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน ชวยลดบทบาทของเจาพอหรอืผูมอีทิธิพลใหนอยลง และทําใหมีการจัดสรร
ประโยชนจากการพนันที่ชัดเจนและเที่ยงธรรม อยางไรก็ดี แมวาจะมีการอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หรอืดําเนนิกจิกรรมเก่ียวกบัการพนนัทีถ่กูตองตามกฎหมายและมกีารควบคุมอยางเขมงวดซ่ึงกอใหเกิด
ผลดีดังกลาวก็ตาม แตก็อาจจะมีผลเสียในประการตาง ๆ เกิดขึ้นตามมาเชนกัน เชน ทําใหนักการเมือง
เขามาแสวงหาผลประโยชน เกิดอาชญากรรมมากข้ึน ศีลธรรมเส่ือมลง ผลประโยชนตกอยูกับนักธุรกิจ
บางคนเทานั้น ครอบครัวแตกแยก คนจนยากจนลง ประชาชนติดการพนันมากขึ้น และอาจทําใหมี
การละทิง้งานเพ่ือไปเลนการพนนั เปนตน ซึง่การจะตดัสนิใจไปในทางใดทางหนึง่จาํเปนตองพจิารณา
ถึงขอดีขอเสีย หรือศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบถึงประโยชนและผลกระทบท่ีจะตามมา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชนแกประชาชนและกอใหเกิดผลดีตอสังคมมากกวาผลเสียที่พึงจะไดรับจากการพนัน
ทีผ่ดิกฎหมาย รวมทัง้ตองเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นตอการตดัสนิใจ
ดังกลาวของรัฐดวย.
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