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บทนํา 

การพนันในประเทศไทยมีความเปนมาท่ียาวนาน  ในอดีต 0

1 การเลนพนันไดรับอิทธิพลมาจากท้ัง

ประเทศอินเดียและจีน ซ่ึงเปนการรับอิทธิพลมาจากคัมภีรทางศาสนาหรือชาดก เชน บางตอนมีการกลาวถึง

การเลนสกาเดิมพันเอาเมืองกันของเจาเมืองในชมพูทวีป  และเม่ือมีการติดตอคาขายกันระหวางชาวจีนกับคน

ไทย การพนันของชาวจีน เชน ถ่ัว โป หวย หรือท่ีชาวจีนเรียกวา “ฮวยหวย” ก็ไดเขามายังประเทศไทยดวย 1

2 

โดยการเลนพนันในสมัยกอนยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการพนันออกมาบังคับใช จนกระท่ังมีการออกกฎหมาย

วาดวยการพนันฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 และฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ. 2478 ซ่ึงมีท้ังหมด 17 มาตรา มีเนื้อหาสาระเปนการแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการพนัน โดย

เพ่ิมเติมประเภทของการพนันเขาไปเพ่ือใหครอบคลุมการพนันประเภทตาง ๆ กฎหมายฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช

จนถึงปจจุบัน2

3  

อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นี้เปนกฎหมายเกาท่ีมีเนื้อหาท่ีลาสมัย การแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนี้ครั้งลาสุด คือ ตั้งแตป พ.ศ. 25054  ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังสรางปญหาในทางปฏิบัติกับเจาหนาท่ีของรัฐบอยครั้ง  

ปญหาหลักในการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ อาจประมวล “เบื้องตน” ได 3 ประการ ไดแก  

1. ปญหาดานบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีไมมีความชัดเจน : พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นี้

ไมมีการกําหนดนิยามของคําวา “การพนัน” เอาไว มีแตการกําหนดรูปแบบและวิธีการเลนพนัน

ตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ ทําใหตองอาศัยการตีความบทบัญญัติมาตรา 4 

                                                 
1 เมื่อพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร ในสมัยสุโขทัยที่มีการติดตอทางการคาและแลกเปล่ียนเทคโนโลยีตาง ๆ ดานเคร่ืองปนดินเผาสังคโลก 
ประมาณ พ.ศ. 1450 มีการเลนพนันที่เรียกวา “กําถั่ว” และประมาณ พ.ศ. 2100 ในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมัยอยุธยา มีการเลนการ
พนันที่เรียกวา “โป” (กิติกร มีทรัพย, ความสุขจากการเลนการพนัน, สวนปองกันปญหาสุขภาพจิต สํานักพัฒนาวิชาการ กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข, หนา 9-20). 
2 กนกศักด์ิ เวชยานนท, คําอธิบายวิธีเลนการพนัน, เนติบัณฑิตยสภา, 2508, หนา 1-3. 
3 เร่ือง ความเปนมาของการพนันในประเทศไทย สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก ทนงศักด์ิ  ถิ่นศรีนวล, กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน, วิทยานิพนธ 
(น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529, หนา 77-81, ปยวรรณ  กองแกว, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบอนการพนันในประเทศไทย, 
วิทยานิพนธ (น.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542, หนา 13-22 และ นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัย เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันใน
ประเทศไทย,ไดรับทุนสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.), สิงหาคม 2554, หนา 1-7. 
4 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505 



ทวิ 4 5 ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีใชอุดชองวางสําหรับการพนันรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกําหนดไว และมีการ

ใชมาตรา 5 6 ประกอบเพ่ือสามารถท่ีจะตีความคําวา “การพนัน” ไดตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 7  นอกจากนี้ ประเภทการเลนพนันตามบัญชีดังกลาวก็มี

ความลาสมัย ไมมีความยืดหยุน ไมอาจใชบังคับกับการเลนพนันท่ีใชเทคโนโลยีหรือวิธีการเลนใน

สมัยใหม และสรางปญหาเรื่องการตีความบทบัญญัติตอการเลนพนันรูปแบบใหม เชน การพนัน

ทายผลฟุตบอล ได ซ่ึงในกรณีของการพนันทายผลฟุตบอลนี้ เจาพนักงานไดตั้งขอหาความผิดโดย

อาศัยบทบัญญัติท่ีแตกตางกันไป เชน  เจาพนักงานผูจับกุมหรือพนักงานอัยการบางแหงตั้งขอหา

วาการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลเปนความผิดฐานเลนเสี่ยงโชคตามบัญชี ข. ลําดับท่ี 16 

(สลากกินรวบหรือสลากกินแบง) หรือเจาพนักงานบางรายตั้งขอหาวาเปนความผิดท่ีคลายคลึงกับ

การพนันตามบัญชี ข. ลําดับท่ี 27 (ฟุตบอลโตะ) หรือเปนความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซ่ึงเปน

ความผิดนอกจากท่ีกลาวไวในบัญชี ก. และบัญชี ข.8  แนวคําพิพากษาศาลฎีกาก็วางแนวขอหา

เลนการพนันทายผลฟุตบอลแตกตางกันไป เชน เปนการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายการเลนพนันซ่ึงได

ระบุไวในบัญชี ข. หมายเลข 39  การเลนพนันทายผลฟุตบอลเปนการเลนอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาว

ไวในมาตรา 4 และมิใชการเลนท่ีระบุชื่อและเง่ือนไขไวในกฎกระทรวง จึงเปนความผิดตามมาตรา 

4 ทว9ิ

10 เปนตน 

2. ปญหาเรื่องอัตราโทษ : โทษท่ีกําหนดไวตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

เปนโทษท่ีมีลักษณะเบา กลาวคือ โทษจําคุกอยางสูงสุดไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ  ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอโทษและไมเข็ดหลาบ  อีกท้ัง หาก

เปรียบเทียบระหวางวงเงินของการเลนพนัน เชน การพนันทายผลฟุตบอลของโตะรับพนันราย

ใหญมีวงเงินราว 10-50 ลานบาท1 0

11 เม่ือเทียบสัดสวนกับโทษขางตน จะพบวาไมมีความสัมพันธ

หรือไมไดสัดสวนกันอยางเห็นไดชัด 

                                                 
5 มาตรา 4 ทวิ “ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดใหมีเพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเง่ือนไขไวใน
กฎกระทรวง 
 คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย” 
6 มาตรา 5 “ผูใดจัดใหมีการเลน ซ่ึงตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซ่ึง
ผลประโยชนแหงตน และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่น” 
7 จากการตีความ มาตรา 4 ทวิ และมาตรา 5 อาจสรุปไดวา การพนัน จะตองประกอบดวย 

1. มีการเลนดวยฝมือหรือทํานายผลของเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน และ 

2. ตองมีการไดเสียเงินทองหรือทรัพยสินใหแกกัน 
(นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัย เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย,อางแลว, หนา 25). 
8 สมพร  พรหมหิตาธร, คูมือกฎหมายพนัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538), หนา 55. 
9 คําพิพากษาฎีกาที่ 2653/2544 
10 คําพิพากษาฎีกาที่ 1762/2544 
11 องอาจ  ชัยเพชรโยธิน, “การบังคับใชกฎหมายพนัน : ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล”, วิทยานิพนธ (น.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2541, หนา 74. 



3. ปญหาดานทัศนคติตอกฎหมายการพนัน : สังคมไทยมีคานิยมเรื่องการถือโชคลางท่ีคอยกําหนด

ความเปนไปของมนุษย และสามารถดลบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหไดอยางไมคาดคิดมากอน คานิยมนี้มี

มานานและสัมพันธใกลชิดกับนิสัยการเลนพนันของคนไทย กลาวอีกนัยหนึ่ง การเสี่ยงโชคใน

รูปแบบตาง ๆ เปนหนทางท่ีจะหวังร่ํารวยได  ผูเลนการพนันก็มองวา การเลนการพนันแม

กฎหมายจะบัญญัติใหเปนความผิด แตก็ไมไดเปนความผิดท่ีเลวรายท่ีเปนลักษณะความผิดใน

ตัวเอง (Mala in se) อยางการฆาคนหรือการลักทรัพย แตเปนความผิดเพราะเปนขอหามตาม

กฎหมาย (Mala Prohibita) ผูกระทําความผิดจึงไมรูสึกผิดในการกระทําของตน สงผลใหไมมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ไมมีการใหความสําคัญกับการฝาฝนขอหามนี้  นอกจากนี้รัฐ

เองก็ยังเปนผูดําเนินการจัดใหมีการพนันประเภทสลากกินแบงรัฐบาลดวย  เจาพนักงานของรัฐก็

มองวา การพนันเปนความผิดเล็กนอย ความผิดเก่ียวกับการเลนพนันจึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญ

ลําดับทาย ๆ ความเขมงวดในการปองกันและปราบปรามจึงไมมีความเด็ดขาดเพียงพอ  

นอกจากนี้เทคโนโลยีการเลนพนันสมัยใหมทําใหการเขาถึงขอมูลเพ่ือนํามาเปนพยานหลักฐาน

เพ่ือประกอบการดําเนินคดีของพนักงานเจาหนาท่ีก็ทําไดยากข้ึน11

12 

นอกจากปญหาหลักเบื้องตนดังกลาวแลว ยังพบวากฎหมายการพนันท่ีใชบังคับในประเทศไทยยังคง

ขาดบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงกลไกในการกํากับดูแลและควบคุมตรวจสอบการเลนพนันท่ีเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพซ่ึงถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  การแกไขปรับปรุงหรือการรางกฎหมายฉบับใหมข้ึนมาใช

บังคับแทนท่ีกฎหมายฉบับเดิมจึงเปนเรื่องท่ีจําเปน   

ท้ังนี้ หัวใจของการแกไขปรับปรุงหรือการรางกฎหมายการพนันฉบับใหมนี้ คือ ตองการเนนใหมี 

“การกระจายอํานาจสูทองถิ่น” และ “การสรางระบบกํากับดูแลและการตรวจสอบ” ท่ีดีควบคูกันไป  

เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกลไกในการกํากับดูแลและการตรวจสอบการเลนพนันท่ีเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ัง เม่ือพิจารณารูปแบบการเลนพนันในประเทศไทยแลว เห็นไดวา สวนหนึ่ง การพนันบาง

ประเภทเปนท่ีนิยมเลนกันในทุกพ้ืนท่ีของประเทศหรืออาจสรางความเสียหายอยางมากหรือสงผลกระทบตอ

สังคมอยางกวางขวางได เชน สลากกินแบง สลากกินรวบ การพนันทายผลการแขงขัน ฯลฯ จึงตองอาศัยระบบ

การจัดการและตรวจสอบโดยสวนราชการหลัก คือ ราชการสวนกลาง  ซ่ึงจะทําใหสามารถจัดการและ

ตรวจสอบการพนันชนิดเดียวกันโดยใชรูปแบบวิธีการจัดการและตรวจสอบการพนันท่ีไดมาตรฐานเดียวกันท้ัง

ประเทศ  อีกสวนหนึ่ง การพนันบางประเภทมีความเชื่อมโยงกับการละเลนหรือประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

เชน แขงเรือพุง, แขงเรือลอ, บั้งไฟ ฯลฯ ซ่ึงอาจจะมีการเลนเฉพาะแตในบางพ้ืนท่ี จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะให

ทองถ่ินนั้น ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการกํากับดูแลและตรวจสอบการพนัน  

                                                 
12 สรุปความจาก ปยวรรณ กองแกว, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบอนการพนันในประเทศ”, วิทยานิพนธ (น.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2542, หนา 126-128 และ นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัย เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย,อางแลว, หนา 30-31. 



การแกไขปรับปรุงหรือประกาศใชกฎหมายเก่ียวกับการพนันฉบับใหมนี้ มีหลายประเด็นท่ีจําตอง

พิจารณาและศึกษาท้ังจากประสบการณในอดีตท่ีเกิดข้ึนมาแลว ประสบการณของตางประเทศ และจากการ

ระดมความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนจากผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ  ซ่ึงจะกลาวตอไป 

 

ประเด็นท่ีจะตองพิจารณาเพ่ือการแกไขปรับปรุงกฎหมายการพนัน 

 ในการพิจารณาแกไขปรับปรุงหรือประกาศใชกฎหมายฉบับใหมแทนท่ีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 

2478 ไดอยางรอบคอบนั้น มีประเด็นสําคัญตาง ๆ ท่ีจะตองพิจารณา ดังนี้ 

  1. นิยามและประเภทของการพนัน 

  2. การอนุมัติ อนุญาต การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการอนุมัติอนุญาต 

  3. การกํากับดูแล การตรวจสอบ 

  4. การกําหนดโทษ 

5. มิติทางสังคมอ่ืนท่ีตองพิจารณา 

 

 

1. นิยามและประเภทของการพนัน 

ดังท่ีไดนําเสนอไปขางตนวา พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันมิไดมีการให

คํานิยามวา “การพนัน” คืออะไร มีเพียงการกําหนดรูปแบบและวิธีการเลนตามบัญชี ก. และบัญชี ข. เทานั้น  

ทําใหในทางปฏิบัติ ในการบังคับใชและการตีความพระราชบัญญัติเกิดปญหาวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ

ในคดีเก่ียวกับการพนันมักจะปรับใชบทบัญญัติท่ีแตกตางกันไป  เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวนี้ ถามีการนิยามคํา

วา "การพนัน” ไวอยางเหมาะสมแลว อาจจะชวยใหการบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปใน

แนวทางเดียวกันมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้การใหคํานิยามท่ีถูกตองและชัดเจน ยอมทําใหการใชตัวบทกฎหมายใน

การควบคุมการเลนการพนันสามารถทําไดกวางขวาง รองรับและครอบคลุมการพนันประเภทตาง ๆ ท่ีมีหลาย

รูปแบบและรวมถึงการพนันรูปแบบการเลนใหม ๆ ในอนาคตไดดีมากยิ่งข้ึน 

 ในการจัดการประชุมกลุมยอยเพ่ือการยกรางกฎหมายวาดวยการพนัน ซ่ึงจัดโดยศูนยศึกษาปญหา

การพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 และวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2556 ผูเขารวมประชุมไดแสดงความเห็นดวยท่ีจะตองมีการนิยามคําวา “การพนัน” เอาไวอยาง

เหมาะสม เพ่ือท่ีจะรองรับและครอบคลุมรูปแบบของการพนันในปจจุบันรวมไปถึงรูปแบบการพนันแบบใหมใน

อนาคต  

ในสวนท่ีเก่ียวกับ “การจัดประเภทของการพนัน” นั้น จากความตองการท่ีจะใหความสําคัญกับ “การ

กระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน” จึงมีขอสรุปวาควรท่ีจะแบงประเภทของการพนันออกเปนสองระดับ คือ 



ระดับชาติ กับ ระดับทองถ่ิน  ซ่ึงการแบงประเภทการพนันออกเปนสองระดับดังกลาว จะพิจารณาจาก

ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมตามทองถ่ิน  ท้ังนี้ หลักการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินจะนํามาปรับใช

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการกระจายอํานาจเก่ียวกับการออกใบอนุญาตตามประเภทของการพนัน 

หากเปนการพนันระดับทองถ่ินแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรท่ีจะมีสวนรวมในการออกใบอนุญาตดวย  

เม่ือพิจารณาเกณฑเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมตามทองถ่ินและความตองการท่ีจะแยกการ

พนันออกเปนระดับชาติกับระดับทองถ่ิน  โดยนําชนิดการพนันท่ีกําหนดไวแลวตาม “รางพระราชบัญญัติการ

พนัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงมหาดไทย มาพิจารณาประกอบเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือลอง

แยกประเภทการพนันแลว อาจยกตัวอยางการพนันซ่ึงอาจแบงออกเปน 2 ประเภทไดดังนี้ 

การพนันระดับชาติ ไดแก คาสิโน, สลากกินแบง สลากกินรวบ ลอตโต, สลอตแมชชีน ตูมา

(คุมจํานวนเครื่อง), พนันทายผลการแขงขันกีฬา, บาการา, การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 

  การพนันระดับทองถิ่น ไดแก การพนันท่ีเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรม, แขงเรือพุง, แขง

เรือลอ, บั้งไฟ, หวย ก.ข. ,หวยปงปอง, จับยี่กี, สลอตแมชชีน ตูมา (คุมพ้ืนท่ี) ,ไฮโล, เตาปน, โปปน, 

โปกํา, โปถ่ัว, แปดเกา, ไพสามใบ, ไมสามอัน, ไพปอก ไพยี่อิด ไพแบลคแจค, ไมหมุนหรือลอหมุน, 

บิลเลียดรู ตีผี, การเลนท่ีมีสัตวเปนสวนประกอบและมีการทรมานสัตว (เฉพาะการเลนท่ีไมมีลักษณะ

รุนแรงเกินสมควร) 

 อยางไรก็ดี จากการระดมความคิดเห็น พบวา การพนันบางอยางไมควรท่ีจะมีการควบคุมอีกตอไป 

ไดแก โตแตไลเซเตอร(เพราะไมใชประเภทการพนัน), ไพนกกระจอก, ตอแตม, บิลเลียต, สนุกเกอร, พูล, 

ฟุตบอลโตะ, วิ่งวัวคน, มวยปล้ํา, ชี้รูป, โยนสตางค, โยนหวง, ยิงเปา, ปาหนาคน, เตาขามดาน, บิงโก, สะบา

ทอย, สะบาชุด, ขลุกขลิก, สี่เหงาลัก-456, น้ําเตา 

 แตก็มีการพนันบางประเภทท่ีจําตองหามมิใหมีการเลนอยางเด็ดขาด ซ่ึงก็คือ หวยหุน  

 โดยสรุปคือ จากการระดมความคิดเห็น การกําหนดประเภทการพนัน สามารถแบงออกได 4 กลุม คือ 

1) ประเภทการพนันท่ีเลนไดโดยไมตองขออนุญาต 

2) ประเภทการพนันท่ีขออนุญาตจากคณะกรรมการระดับทองถ่ิน 

3) ประเภทการพนันท่ีขออนุญาตจากคณะกรรมการระดับชาติ 

4) ประเภทการพนันท่ีหามมิใหมีโดยเด็ดขาด 

เม่ือศึกษาจากประสบการณตางประเทศ พบวา ประสบการณของประเทศอังกฤษนาสนใจและอาจ

นํามาเปนตัวอยางกรณีศึกษาใหกับประเทศไทยท่ีตองการเขียนกฎหมายใหมีความครอบคลุมการพนันไดหลาย



รูปแบบ (โดยไมตองมีการแยกบัญญัติกฎหมายออกเปนหลายฉบับ) เนื่องจากในประเทศอังกฤษ 1 2

13  

พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมการพนันทุกประเภท ไมใชเพียง

แคสลากกินแบงรัฐบาลและการพนันขันตอเทานั้น 1 3

14 กฎหมายฉบับนี้บัญญัติออกมาเพ่ือใชแทนกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการพนันฉบับบังคับใชอยูแตเดิมซ่ึงมีอยูหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติเกมการพนัน ค.ศ. 1968 

(the Gaming Act 1968) พระราชบัญญัติวาดวยการวางเดิมพัน การละเลน และลอตเตอรี่ ค.ศ. 1963 (the 

Betting, Gaming & Lotteries Act 1963) และ พระราชบัญญัติลอตเตอรี่และกิจกรรมนันทนาการ ค.ศ. 

1976 (the Lotteries and Amusements Act 1976) เพ่ือทําใหกฎหมายมีความเปนเอกภาพ และลดความ

ซํ้าซอนของการบังคับใชกฎหมายควบคุมการพนัน14

15  โดยพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 นี้ไดนิยามคําวา 

“การพนัน” เอาไววา ใหหมายความรวมถึง เกมพนัน การเดิมพัน และการซ้ือหรือเลนสลากกินแบง 1 5

16 

นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดนิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับการพนัน ไดแก เกมพนัน (gaming)17 การเดิมพัน 

(betting)18 สลากกินแบง (lottery)19 การพนันท่ีมีลักษณะผสม (cross-categories activities) เชน การพนัน

และการออกสลาก และกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมีลักษณะเปนการพนัน (non-commercial society)20 การพนัน

ระยะไกล (remote gambling)21 รวมถึงคํานิยามอ่ืนเก่ียวกับการพนันไวในมาตราตาง ๆ ดวย21

22   

 

2. การอนุมัติ อนุญาต การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการอนุมัติอนุญาต 

                                                 
13 สรุปความจาก ปยอร เปล่ียนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และ
แนวทางการปรับใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, มิถุนายน 2556, หนา 36, 39, 40. 
14 Gambling Act 2005, Explanatory Notes, Available online : http://www.legislation.gov.uk/ukpage/2005/19/notes 
15 House of Common Culture, Media and Sport Committee, (2012), The Gambling Act 2005 : A bet worth taking?, First 
Report of Session 2012-12, Volume I, p. 5. 
16 The Gambling Act 2005, 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). 
17“เกมพนัน” ตามมาตรา 6 หมายความวา การเลนเกมใด ๆ ที่เปนการเส่ียงโชคเพื่อใหไดมาซ่ึงรางวัล โดย “เกมเส่ียงโชค” (Game of chance) 
นั้น ไดแก เกมที่ตองอาศัยทั้งทักษะในการเลนและโอกาสในการเส่ียงโชค หรือเกมที่อาศัยโอกาสในการเส่ียงโชคแตอาจชนะไดดวยการใชทักษะใน
การเลนที่เหนือกวา หรือเกมท่ีอาศัยโอกาสในการเส่ียงโชคแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ คําวาเกมพนันและเกมที่อาศัยโอกาสในการเส่ียงโชค มิให
หมายความรวมถึง การเลนกีฬา เขาไปดวย (แปลโดย ปยอร เปล่ียนผดุง) 
18 “การเดิมพัน” (betting) ตามมาตรา 9 (1) หมายความวา การวางเดิมพันหรือการรับการวางเดิมพันในส่ิงตอไปนี้ ไดแก ผลการแขงขันหรือ
เหตุการณอื่น ๆ หรือการเดิมพันในความนาจะเปนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น หรือการเดิมพันวาส่ิงใดจริงหรือไมจริง (แปลโดย ปยอร เปล่ียนผดุง) 
19 “ลอตเตอร่ี” (lottery) ตามมาตรา 14 มีการจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ simple lottery ในอนุมาตรา 1 และ complex lottery ใน
อนุมาตรา 2 โดยความแตกตางของลอตเตอร่ีทั้งสองประเภทนี้อยูที่ความซับซอนของวิธีการในการออกรางวัล สวนความหมายและวิธีการออกสลาก
ของ “สลากกินแบงรัฐบาล” (National Lottery) อยูในมาตรา 15 (แปลโดย ปยอร เปล่ียนผดุง) 
20 โปรดดูมาตรา 16 ถึงมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 
21 โปรดดูมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 
22 สํ า ห รั บ ผู ส น ใ จ ศึ ก ษ า พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ก า ร พ นั น  ค .ศ . 2005 ต น ฉ บั บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  โ ป ร ด ดู 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/pdfs/ukpga_20050019_en.pdf 



ในประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติอนุญาตใหมีการเลน

พนัน เชน ในการออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี ข. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต คือ ผูอํานวยการ

สํานักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (สําหรับกรุงเทพมหานคร)  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู

เปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอแหงทองท่ี (สําหรับจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร)  สวนการพนันบาง

ประเภท เชน ท่ีใหสัตวตอสูกัน ไพโปกเกอรหรือไพเผ จะตองไดรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง

(สําหรับกรุงเทพมหานคร) หรือผูวาราชการจังหวัด(จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร) หรือการเลนพนันบาง

ประเภท เชน แขงเรือพุง  ตกเบ็ด ยิงเปา จะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาไทยเสียกอน 

เปนตน2 2

23  จะเห็นไดวาอํานาจในการอนุมัติอนุญาตเก่ียวกับการเลนพนันจะรวมศูนยอยูท่ีราชการสวนกลาง 

ไมไดมีการกระจายอํานาจในการอนุมัติอนุญาตไปยังสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น ในการประชุมระดมความคิดเห็นซ่ึงจัดโดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน  ผูเขารวมการประชุมได

แสดงความคิดเห็นวา  

- หลักการในการบริหารจัดการเก่ียวกับการพนัน : อํานาจในการอนุมัติอนุญาตควร “ยึด

หลักการกระจายอํานาจ” โดยเม่ือมีการกําหนดไดวาการพนันประเภทใดเปนระดับชาติและระดับทองถ่ินแลว 

(โดยการพนันประเภทระดับทองถ่ินจะพิจารณาถึงการเลนท่ีเปนประเพณีวัฒนธรรมเดิมของทองถ่ินนั้น)  

อํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตก็จะข้ึนกับประเภทท่ีถูกกําหนดข้ึนดวย  ในการนี้ การอนุญาตใหเลนการ

พนันระดับทองถ่ินจะข้ึนอยูกับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

- ในสวนท่ีเก่ียวกับใบอนุญาต : คาธรรมเนียมใบอนุญาตควรท่ีจะผันแปรตามระยะเวลาท่ีขอ

อนุญาตและความถ่ีในการออกรางวัล และควรมีการกําหนดเกณฑในการขออนุญาตท่ีชัดเจน เชน กําหนด

ระยะเวลาในการขออนุญาตลวงหนากอนมีการเลน  อีกท้ังกําหนดรูปแบบของการอนุญาตใหชัดเจน เชน จะ

อนุญาตเปนครั้งหรือมีกําหนดระยะเวลา  ใบอนุญาตควรมีการกําหนดความถ่ีในการเลน เชน ออกรางวัลไดวัน

ละก่ีครั้ง   

- การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ : เนื่องจากการพนันมีผลกระทบตอสังคมและชุมชนท่ีมี

สถานท่ีเลนพนัน  ในการอนุมัติอนุญาตใหมีการเลนพนันในพ้ืนท่ีใด ก็ควรท่ีจะใหภาคสังคมและประชาชนใน

พ้ืนท่ี โดยเฉพาะผู ท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากการจัดใหมีการพนันในพ้ืนท่ี ไดมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจหรือในการกํากับดูแลดวย   

                                                 
23 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 



ในประเด็นนี้ เม่ือศึกษาจากตางประเทศ พบวาในประเทศอังกฤษ 2 3

24 จะมีการกําหนดเกณฑเก่ียวกับ

การอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันระดับธุรกิจและระดับบุคคลไวอยางละเอียด เชน วิธีการ เง่ือนไข และ

ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต เง่ือนไขตาง ๆ ในการจัดใหมีการเลนพนัน ระยะเวลาท่ีจัดใหมีการเลน และ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตไวในกฎหมายการพนัน ค.ศ. 2004  โดยระยะเวลาของใบอนุญาตและ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจะข้ึนอยูกับประเภทกิจการเก่ียวกับการพนัน องคกรเก่ียวกับการอนุมัติ

อนุญาต มีท้ังหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตามกฎหมายพนัน คือ รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของมีอํานาจท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงประเภทของการพนันท่ีไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการได สวนคณะกรรมาธิการการพนัน

แหงชาติเปนผูออกคําสั่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต   ในประเทศแอฟริกาใต ผูออกใบอนุญาตท้ัง

ระดับประเทศและระดับเขตปกครอง 2 4

25เปนหนวยงานท่ีเปนอิสระท่ีเรียกวาหนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาต

ประจําเขตปกครอง (PGRAs) โดยมีคณะกรรมการการพนันแหงชาติ (NGB) ซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแลท่ีจะ

กลาวถึงตอไป ทําหนาท่ีประเมินการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตระดับประเทศและการปฎิบัติงานของ PGRAs 

อีกทอดหนึ่ง   

 

3. การกํากับดูแล การตรวจสอบ  

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มุงเนนแตเพียงการปราบปรามผูเลนและผูจัดใหมีการเลนพนัน

และไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหมีการกํากับดูแลหรือตรวจสอบท่ีเปนระบบ เชน การตรวจสอบสถานท่ีท่ีจัดใหมี

การเลนพนัน การตรวจสอบใบอนุญาตภายหลังจากท่ีมีการอนุญาต ฯลฯ ซ่ึงในประเด็นนี้ กฎหมายการพนันใน

ตางประเทศ จะกําหนดวิธีการ หรืออํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบเอาไวอยางชัดเจน  ดังนั้น ใน

การระดมความคิดเห็น ซ่ึงจัดโดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน ผูเขารวมประชุมกลุมเห็นควรท่ีจะมีการจัดตั้ง

องคกรกํากับดูแล ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถ่ินหรือการกระจายอํานาจสูทองถ่ินควบคูกันไป   

อยางไรก็ดี อํานาจในการกํากับดูแล (Regulator) ควรจะแยกออกจากอํานาจในการบริหารจัดการ 

(Operator) กลาวคือ องคกรกํากับดูแลไมควรท่ีจะเปนองคกรเดียวกับผูท่ีมีอํานาจในการบริหารจัดการการ

พนัน ดังเชนกรณีของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลท่ีเปนหนวยท่ีทําหนาท่ีพิมพสลาก ออกรางวัล และกํากับ

กิจการสลากเอง ซ่ึงทําใหระบบตรวจสอบขาดความนาเชื่อถือ 

                                                 
24 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู ปยอร เปล่ียนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 45-47. 
25 ใบอนุญาตระดับประเทศ ไดแก ใบอนุญาตเพื่อการเปนตัวแทนทดสอบเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใชเลนพนัน  ใบอนุญาตขอเปนผูผลิต ผูจําหนาย 
หรือผูใหบริการบํารุงรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใชเลนพนัน และใบอนุญาตการทํางานในอุตสาหกรรมการพนัน 
    ใบอนุญาตของเขตปกครอง ไดแก ใบอนุญาตประกอบกิจการการพนันทั้งหลาย ไมวาจะเปนการขออนุญาตประกอบกิจการคาสิโน หรือการรับ
พนันประเภทอื่น ๆ รวมทั้งใบอนุญาตการจางงานในระดับเขตการปกครอง 
ไพศาล ล้ิมสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันใน
ตางประเทศ, สนับสนุนโดย ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนันสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.), กรกฎาคม 2556, หนา 70-71. 



 ในสวนของการกํากับดูแล : เนื่องจากในการแกไขหรือรางกฎหมายการพนันฉบับใหมนี้มีความ

ตองการท่ีจะใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ดังนั้น หากเปนการพนันระดับทองถ่ิน เห็นควรให

มีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลจํานวนไมเกิน 5-7 คน ท่ีมาจากภาคสวนตาง ๆ 

ดังนี้ 

   ก) ตัวแทนจากภาคทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

   ข ) ตัวแทนจากภาครัฐ ควรเปนเจาหนา ท่ีจากกระทรวงศึกษาหรือ

กระทรวงมหาดไทย 

   ค) ตัวแทนจากภาคประชาชน มาจากการคัดเลือกกันเองจากประชาชนซ่ึงนาจะใช

แนวทางการคัดเลือกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(กธจ.) หรือให กธจ.สงตัวแทนเขามาเปน

คณะกรรมการ 

   ง) หนวยงานท่ีดูแลการเงินทองถิ่น ควรเปนเจาหนาท่ีจากกรมสรรพากร 

   จ) อ่ืน ๆ ไดแก ตัวแทนจากเยาวชนเพ่ือเขามาสังเกตการณ  

   ในการตัดสินใจตาง ๆ ขององคกรกํากับดูแลนี้ อาจกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเปน

ประธานกรรมการ  

อนึ่ง เม่ือพิจารณาถึงประสบการณตางประเทศแลว พบวาองคกรกํากับดูแลมักจะอยูในรูปแบบของ 

“คณะกรรมการ” ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจน ตัวอยางเชน 

ในประเทศอังกฤษ2 5

26 มีคณะกรรมาธิการการพนัน (Gambling Commission) ซ่ึงมีหนาท่ีในการ

สงเสริมและดําเนินการใหวัตถุประสงคสามประการของการออกใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันสาม

ประการ ตามภาค 1 ของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 เปนไปตามกฎหมาย 2 6

27 โดยหนาท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ไดแก  

1. หนาท่ีสงเสริมใหดําเนินการตามวัตถุประสงคของการออกใบอนุญาตใหจัดการเลนการพนัน 

(Duty to promote the licensing objectives) ตามมาตรา 22  

2. หนาท่ีในการจัดทําและเผยแพรรายงานเก่ียวกับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใต

พระราชบัญญัตินี้ (Statement of principles for licensing and regulation) ตามมาตรา 23  

                                                 
26 ปยอร เปล่ียนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับ
ใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 43-44. 
27 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  



3. หนาท่ีในการรางประมวลการประพฤติ (Codes of Practice) เก่ียวกับการอํานวยความ

สะดวกแกการเลนการพนัน (facilities for gambling) ตามมาตรา 24  

4. หนาท่ีในการออกแนวทางปฏิบัติ (guidance) แกองคกรทองถ่ิน (local authorities) ท่ีมี

หนาท่ีในการออกใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนพนัน ตามมาตรา 25  

5. หนาท่ีในการใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี (secretary of the state) ในเรื่องปรากฏการณการ

เลนการพนัน พฤติกรรมการเลนการพนัน ผลกระทบจากการเลนการพนัน และกฎเกณฑท่ี

เก่ียวของกับการพนัน27

28 ตามมาตรา 26  

6. หนาท่ีในการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายการพนัน (compliance) ตามมาตรา 27  

จะเห็นไดวาคณะกรรมาธิการนี้มีอํานาจหลายประการโดยเฉพาะในดานการกํากับดูแลใหมีการเคารพ

ตามกฎหมายการพนัน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการพนันยังมีอํานาจในการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูท่ี

ละเมิดกฎหมายการพนันในบางเรื่องตามมาตรา 28  มีอํานาจในการเรียกเอาขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

องคกรท่ีมีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหเลนการพนันองคกรอ่ืน ๆ ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 อีกดวย  

ในประเทศแอฟริกาใต ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีการ

จัดแบงเขตปกครองออกเปน 3 ระดับ คือ รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธรัฐ การปกครองสวนภูมิภาค (ซ่ึง

ประกอบดวย 9 เขตปกครอง) และการปกครองในระดับทองถ่ินนั้น  องคกรกํากับดูแลตามกฎหมายการพนัน 

ค.ศ. 2004 มีหลายองคกร มีท้ังองคกรท่ีกํากับดูแลในระดับชาติและองคกรท่ีดูแลในระดับเขตปกครอง28

29 ไดแก  

1) คณะกรรมการการพนันแหงชาติ (National Gambling Board – NGB) ตามกฎหมาย

การพนันแหงชาติ ค.ศ. 2004 ซ่ึงมิไดมีอํานาจหนาท่ีเพียงการใหคําแนะนําแก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมเทานั้น แตมีอํานาจในการกํากับดูแล

หรือควบคุมการประกอบกิจการพนันทุกประเภทท่ีกฎหมายกําหนดใหสามารถดําเนินการ

ไดอีกดวย  โดยคณะกรรมการ NGB ประกอบดวยกรรมการจาก 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 มา

จากการแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม จํานวน 5 คน 

(ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน 3 คน มีวาระการ

ดําตําแหนงไมเกิน 5 ป)  กลุมท่ี 2 เปนผูแทนหรือไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีท่ี

                                                 
28 The Gambling Act 2005, 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. 

29 สรุปความจาก ไพศาล ล้ิมสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการพนันในตางประเทศ, อางแลว, หนา 62-69. 



เก่ียวของ 4 คน คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีวาการกระทรวงความปลอดภัยและความม่ันคง และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการชุดนี้ไมมีกําหนดเวลาในการดํารง

ตําแหนง แตวาระจะสิ้นสุดตามรัฐมนตรีท่ีตนเปนผูแทนหรือท่ีตนไดรับมอบอํานาจมา  

ท้ังนี้ กรรมการเหลานี้จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และตองไม มี

ผลประโยชนทางการเงินหรือธุรกิจท้ังทางตรงและทางออมท่ีเก่ียวกับกิจกรรมหรือกิจการ

พนัน รวมท้ังไมเปนเจาของสถานท่ีเลนพนันท่ีรับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ 

2) สภานโยบายการพนันแหงชาติ (National Gambling Policy Council) ประกอบดวย

สมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียง คือ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมเปนประธานสภา และรัฐมนตรีของรัฐบาลแหงเขต

ปกครองท้ัง 9 คนของประเทศแอฟริกาใตท่ีรับผิดชอบธุรกิจพนันตามกฎหมาย  สวน

สมาชิกอีกประเภทคือ สมาชิกสภาท่ีไมมีสิทธิออกเสียง คือ ประธานกรรมการ NGB และ

ประธานหนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง  โดยสภานโยบายการ

พนันแหงชาตินี้เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกฝายบริหารท่ีกําหนดนโยบายการ

พนันและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการพนันท้ังระดับชาติและระดับเขต

ปกครอง เชน ประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการตรวจสอบกิจการพนันใน

ประเทศ การลงมติในกรณีพิพาทจากการพิจารณาใบอนุญาตกิจการพนัน หรือขอพิพาท

ระหวางหนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง เปนตน  นอกจากนี้ สภา

นโยบายการพนันแหงชาติยังมีอํานาจท่ีจะตรวจสอบหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

ของ NGB ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว สามารถสั่งให NGB หรือหนวยงานพิจารณา

ใบอนุญาตประจําเขตปกครองเสนอขอมูลหรือรายงานขององคกรดังกลาว  หรือสามารถ

สั่งการใหหนวยงานท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายใหปฏิบัติตามกฎหมาย 

3) หนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง (PGRAs) เปนหนวยงานท่ีเปน

อิสระ (ยกเวนหนวยงานประจําเขต Northern Cape ท่ีสังกัดหนวยงานรัฐ) มีอํานาจใน

การกํากับดูแลกิจการพนัน โดยการออกใบอนุญาตระดับประเทศและระดับเขตปกครอง  

ตรววจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกลางและกฎหมายของเขตปกครอง และตรวจสอบ

การปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาต  ขจัดหรือตอสูกับการพนันผิดกฎหมาย รวมท้ังมี

อํานาจหนาท่ีอ่ืน ๆ เชน การพิจารณาเห็นชอบเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ การใหเชา

เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชเลนพนันของผูรับอนุญาตรายเดิม เปนตน  

ในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ : ในประเทศไทย ตํารวจเปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีบังคับใหมีการ

เคารพตามกฎหมาย อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติจะเห็นไดวา ในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายมักจะมีปญหา ไม

วาจะเปนเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ีเอง ผูมีอิทธิพล และโดยเฉพาะเรื่องการประสานงานระหวาง



หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจับกุมผูกระทําผิด เชน การจับกุมกรณีการพนันออนไลนในรานมินิแลนด ภายใน

หางเอสพลานาด ท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ไดรับแจงขอมูลจาก

ประชาชนจึงประสานงานไปยังตํารวจสันติบาลเพ่ือใหเขาจับกุม แตตํารวจสันติบาลแจงวาไมสามารถเขาจับกุม

ไดโดยใหเหตุผลวาไมใชหนาท่ีของตํารวจสันติบาล เม่ือมีการประสานงานไปทางตํารวจสายตรวจและ

ปฏิบัติการพิเศษ 191 ก็ทําใหลาชากวาเวลาเวลาท่ีไดรับแจงขอมูลไปแลวกวา 1-2 ชั่วโมง ทําใหไมพบผูเลนใน

ราน 2 9

30  หากพิจารณากรณีตางประเทศ กฎหมายการพนันจะกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ 

รวมถึงกระบวนการใชอํานาจของเจาหนาท่ีเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายพนันเอาไวโดยชัดเจน เชน ใน

ประเทศอังกฤษ พบวา ในกฎหมายการพนัน ค.ศ. 2005 มีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาพนักงานตํารวจ 

คณะกรรมาธิการการพนัน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายการพนัน และเจาหนาท่ีทองถ่ินใน

การสอบสวนเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการพนัน รวมไปถึงมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแกผูท่ีถูก

ตรวจสอบดวย นอกจากนี้ก็มีการกําหนดถึงรายละเอียดเก่ียวกับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน ลักษณะการ

สอบสวน เชน การตรวจสอบสถานท่ีท่ีจัดใหมีการเลนการพนัน การตรวจสอบการพนันท่ีเขาขายละเมิด

กฎหมาย การตรวจสอบใบอนุญาตใหมีการเลนพนัน รวมถึงมีการกําหนดถึงอํานาจและกระบวนการในการ

ตรวจสอบดวย30

31 

 

4. การกําหนดโทษ 

เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แลว พบวา โทษมีลักษณะเบา กลาวคือ โทษ

จําคุกอยางสูงสุดไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรง

กลัวตอโทษและไมเข็ดหลาบ  ดังนั้น จากการระดมความคิดเห็น ผูเขารวมประชุมตางเห็นควรท่ีจะใหมีการ

กําหนดโทษใหหนักข้ึนกวาแตกอน  

ในประเด็นนี้ เม่ือพิจารณาจากการกําหนดโทษตามกฎหมายของประเทศตาง ๆ แลว จะเห็นไดวา ใน

ตางประเทศ โทษจากการฝาฝนกฎหมายการพนันเปนโทษท่ีคอนขางหนัก บางประเทศมีการกําหนดโทษหลัก

และโทษเสริม หรือกําหนดใหเจามือ หรือการกระทําผิดเปนหมูคณะจะตองรับโทษท่ีหนักข้ึน เชน ในประเทศ

แอฟริกาใต กฎหมาย National Gambling Act ค.ศ. 2004 กําหนดใหการพนันออนไลนท่ีไมไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายถือเปนความผิด (มาตรา 82 และ 83 ประกอบมาตรา 11)  ผูฝาฝนอาจตองรับโทษอาญา คือ 

ปรับไมเกิน 10,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ31

32   ในประเทศฝรั่งเศส มีการกําหนดท้ัง 

                                                 
30 “โฆษกนครบาล! ตัดพอ ป.ป .ท. บุกจับบอนโดยไมแจงทองที่” (5 พฤษภาคม 2554) เว็บไซตผูจัดการออนไลน 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310 
31 ปยอร เปล่ียนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับ
ใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 51. 
32 ไพศาล ล้ิมสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันใน
ตางประเทศ, อางแลว, หนา 85. 



“โทษหลัก” และ “โทษเสริม” เชน ผูมีความผิดฐานเปดบอนการพนันตามมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม ค.ศ. 1783 นอกจากตองระวางโทษจําคุกสามปและปรับ 90,000 ยูโร หรือถากระทําผิดเปนหมู

คณะ ตองระวางโทษจําคุกเจ็ดปและปรับ 200,000 ยูโรแลว ยังมีการวางโทษเสริม เชน การเสียสิทธิในฐานะ

พลเมือง สิทธิทางแพง สิทธิทางครอบครัว การริบทรัพย การปดสถานประกอบการ ฯลฯ ดวย3 2

33  นอกจากนี้

อาจพิจารณากําหนดใหมี “บทสันนิษฐานโทษ” แบบประเทศอังกฤษ คือ บทสันนิษฐาน (premise) การ

กระทําความผิด ซ่ึงกําหนดในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ใหสันนิษฐานวา ในกรณีมี

การกระทําความผิดในภาค 3 (ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีนิยามความหมายของ “การพนัน”) ใหถือวา บุคคลท่ีดําเนิน

กิจการสถานคาสิโน อํานวยความสะดวกในการเลนบิงโก ใหบริการเครื่องเลนเกมการพนัน อํานวยความ

สะดวกในการเลนพนันตาง ๆ หรืออํานวยความสะดวกในการวางเดิมพันในการพนันเปนผูรวมกระทําความผิด

33

34 ซ่ึงการกําหนดบทสันนิษฐานโทษเชนนี้ ทําใหบุคคลซ่ึงอาจจะไมไดเปนผูกระทําผิดโดยตรงแตถูกกําหนดโดย

บทสันนิษฐานโทษ ใหไดรับผลของการกระทําผิดเชนเดียวกับผูกระทําความผิด ระมัดระวังท่ีจะไมกระทําการ

หรือไมใหเกิดการกระทําความผิดกฎหมาย 

 

 

5. มิติทางสังคมอ่ืนท่ีตองพิจารณา 

เปนเรื่องท่ีปฏิเสธไมไดวา การพนันเปนกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมได  ดังเชน ในอดีต 

คนไทยนิยมเลนการพนันมากจนถึงกับหมดตัว ดังความบันทึกตอนหนึ่งในจดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลู

แบร เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสท่ีเขามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณในป พ.ศ. 2230 ท่ีวา “ชาว

สยามรักการเลนพนันกันเหลือเกิน จนกระท่ังฉิบหายขายตนหรือไมก็ขายบุตรธิดาของตน(ใหตกเปนทาส) ดวย

ในประเทศนี้ ถาลูกหนี้คนใดไมมีเงินทองหรือขาวของตีราคาใหเจาหนี้แลว ก็ขายลูกเตาของตนเพ่ือชําระหนี้สิน

ไปได และยังไมพอกับหนี้สินท่ีตนทําไว ตัวเองก็ตกเปนทาสไปดวยอีกคน คนไทยนิยมการชนไกมาก แมพระเจา

แผนดินจะทรงหามและปรับไหมเอากับผูฝาฝน เม่ือมีการชนไก ณ ท่ีใด ฝูงชนจะรีบไปดูกันแนนขนัด พนันขัน

ตอ ทุกคนมีสวนรวมในการชนไกดวย และก็มักจะลงทายดวยการทะเลาะวิวาทกัน กระท่ังวาเม่ือเสร็จการชน

ไกแลว ยังมีการชกกันเปนขวัญตาอีกดวย”35  หรือในปจจุบัน การพนันก็ยังคงสรางปญหาใหกับสังคมตามท่ี

เห็นในขาวอยูบอยครั้ง เชน ปญหาสุขภาพจิตจากการเปนหนี้พนันซ่ึงทําใหผูเปนหนี้พนันฆาตัวตายเพ่ือหนีหนี้  

การชิงทรัพยเพ่ือใหไดเงินมาใชหนี้พนัน เปนตน  ดังนั้น เพ่ือท่ีจะใหการปรับปรุงแกไขหรือรางกฎหมาย

เก่ียวกับการพนันครั้งใหมนี้มีความสมบูรณครบถวนทุกดาน ท้ังในแงการปองกัน การควบคุม การปราบปราม 

                                                 
33 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการพนันของประเทศฝร่ังเศส โปรดดู ศุภวัฒน  สิงหสุวงษ, ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายการพนันของ
ประเทศฝร่ังเศส, เอกสารของศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
34 ปยอร เปล่ียนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับ
ใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 45. 
35 นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัย เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย, อางแลว, หนา 1-2. 



รวมถึงการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการอนุญาตใหมีการพนัน จึงควรท่ีจะพิจารณาประเด็นตาง ๆ 

เก่ียวกับสังคมดวย เชน 

- มาตรการปองกันและเยียวยาผลกระทบจากการพนัน  ประเทศไทยควรท่ีจะจัดใหมีการตั้งกองทุน

เพ่ือแกไขปญหาจากการพนัน  ซ่ึงในกรณีนี้ในตางประเทศ เชน ในประเทศแอฟริกาใต หนวยงานกํากับดูแล

กิจการการพนันประจําเขตปกครอง (PGRAs) ไดจัดงบประมาณไวจํานวนหนึ่งเพ่ือโครงการใหการศึกษาและ

ระวังภัยเก่ียวกับการพนัน  นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกันระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจดานพนันโดยรวมกัน

ดําเนินงานมูลนิธิ (South African Responsible Gambling Foundation-SARGF) ซ่ึงไดจัดทําแผนงานดาน

การปองกันและลดผลกระทบจากการพนันท่ืชื่อวา National Responsible Gambling Programme 

(NRPG) ซ่ึงเปนแผนงานท่ีมีเครือขายครอบคลุมท่ัวประเทศ มีภารกิจดานการศึกษาวิจัย เผยแพรความรู ขอมูล

เก่ียวกับผลกระทบหรือผลเสียของการพนัน จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสายดวน (Problem 

Gambling Counseling Line) ตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน35

36 

- การกําหนดใหประชาชนหรือคนในทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุมัติ อนุญาต (ประเด็นนี้ไดกลาวถึงไป

บางแลวขางตน)  เนื่องจากวาการพนันอาจสงผลกระทบตอประชาชนท่ีอยูในบริเวณท่ีมีสถานท่ีเลนพนันได จึง

ควรกําหนดใหผูท่ีอาจจะไดรับผลกระทบสามารถเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทท้ังกอนและหลังการอนุญาตให

มีการเลนพนัน  โดยมาตรการท่ีจะทําใหประชาชนหรือคนในทองถ่ินมีสวนรวม เชน ควรจะเปดโอกาสให

ประชาชนคัดคานการยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการการพนัน หรือเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ

ท่ีมีอํานาจอนุญาต หรือกํากับดูแลและตรวจสอบการพนัน เปนตน 

- ประเด็นเก่ียวกับเยาวชน ในประเทศไทย แมวาเม่ือพิจารณาตามมาตรา 7(3)37 แหงพระราชบัญญัติ

การพนัน พ.ศ. 2478 จะมีการกําหนดหามบุคคลอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ หรือไมบรรลุนิติภาวะเขาเลนพนัน 

เวนแตการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 (สลากกินแบง สลากกินรวบหรือการเลนเสี่ยงโชคใหเงินหรือ

ประโยชนอยางอ่ืนแกผูคนใดบุคคลหนึ่ง) ก็ตาม แตการกําหนดดังกลาวไมเพียงพอตอการปองกันและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจากการพนัน  โดยหากพิจารณากรณีท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ เชน  มลรัฐวิคตอเรีย ประเทศ

ออสเตรเลีย ซ่ึงเปนมลรัฐหนึ่งในประเทศออสเตรเลียท่ีแมจะเปดใหเลนการพนันไดอยางถูกกฎหมาย แตก็หาม

เด็กท่ีอายุต่ํากวา 18 ปเลนการพนันแบบ “เด็ดขาด” เนื่องจากเห็นวาการพนันเปนสิ่งเลวรายกับเด็ก จึงกันเด็ก

ออกจากสิ่งเหลานี้ เพ่ือไมใหเปนการปลูกฝงในเรื่องการพนันตั้งแตวัยเด็ก 3 7

38 หรืออยางในประเทศอังกฤษ 

                                                 
36 ไพศาล ล้ิมสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันใน
ตางประเทศ, อางแลว, หนา 91-93. 
37 อันที่จริงมาตรานี้เปนการกําหนดรายละเอียดใบอนุญาตในการเลนการพนันประเภทบัญชี ข. โดยตองมีการกําหนดอายุของผูเลนไวไมตํ่ากวา 20 
ปบริบูรณ และไมใหผูไมบรรลุนิติภาวะเขาเลน หากมีการละเมิดใบอนุญาตมาตรา 11 ของพระราชบัญญัตินี้จะมีบทลงโทษคือ ใหเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตมีสิทธิเรียกใบอนุญาตคืน 
38 พงศกร เรืองเดชขจร, “การปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน : สถานการณและขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการคุมครองเด็กตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 



กฎหมายการพนัน ค.ศ. 2005 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน 3 8

39 ก็

ไดกําหนดนิยามของคําวาเด็กและเยาวชนเอาไววา ‘เด็ก’ ไดแก บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 16 ป สวน ‘เยาวชน’ 

ไดแก บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไป แตไมเกิน 18 ป โดยในสวนของบทบัญญัติภาค 4 มีท้ังบทบัญญัติท่ี

กําหนดความผิดของผูท่ีชักจูงเยาวชนใหเขามาเก่ียวของกับการพนันและบทบัญญัติท่ีกําหนดความผิดของ

เยาวชนท่ีเขาเลนการพนันดวย ไดแก ความผิดฐานชักนําเยาวชนใหเลนการพนัน (Invitation to gamble) 

ตามมาตรา 46 ความผิดฐานเปนเยาวชนเลนการพนัน ตามมาตรา 48 และความผิดฐานเปนเยาวชนอํานวย

ความสะดวกแกการเลนการพนันตามมาตรา 50 ความผิดฐานวาจางเยาวชนใหทํางานเก่ียวของกับการพนัน 

และความผิดอ่ืน ๆ รวมถึงการกําหนดบทลงโทษแกผูกระทําความผิด และบทกําหนดโทษแกผูประกอบการ

สถานท่ีเปดใหมีการเลนพนันท่ีวาจางเยาวชนใหเขามาทํางานในสถานท่ีดังกลาวดวย3 9

40 จะเห็นไดวาในประเทศ

ตาง ๆ ท่ีกลาวมานั้น มีบทบัญญัติท่ีคุมครองเด็กและเยาวชนไวเปนการเฉพาะและชัดเจน ซ่ึงมาตรการในการ

ปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชนจากการพนันนี้ ไมเพียงแตมีการกําหนดโทษของเยาวชนท่ีกระทําความผิด 

แตยังรวมไปถึงการลงโทษบุคคลท่ีทําใหเด็กและเยาวชนตองเขามาเก่ียวของกับการพนันไมวาจะทางตรงหรือ

ทางออม เชน การจางใหทํางานเก่ียวกับการพนัน หรือชักชวนเยาวชนใหเลนการพนัน  เปนตน ซ่ึงกฎหมาย

ไทยยังไมมีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว 

- การโฆษณา ประเทศไทยมีบทยกเวนใหสามารถโฆษณาพนันไดในบางประเภทไดแก สลากกินแบง 

สลากกินรวบ และสวีป หรือการเลนอยางใดท่ีเสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเลนคนหนึ่งคนใดตาม

มาตรา 9 ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 อยางไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบกับบทบัญญัติเก่ียวกับการโฆษณา

หรือชักชวนในตางประเทศพบวาลวนแลวแตหามมีการโฆษณาการพนัน หรือหากอนุญาตบางอยาง ก็จะ

กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดในการประกาศโฆษณาเอาไวอยางชัดเจน เพ่ือคํานึงถึงการรับรูและความอยาก

เลนอยากลองของเด็ก ประกอบกับมีงานวิจัยพบวาโฆษณาสงผลกระทบท้ังดานทัศนคติ คานิยม การดําเนิน

ชีวิตของเด็กได 4 0

41ตัวอยางของการ(หาม)โฆษณาในตางประเทศท่ีนาสนใจ คือ ในประเทศแอฟริกาใต มีการ

ควบคุมการโฆษณาหรือการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการพนัน โดยหามการโฆษณาหรือใหขอมูลในลักษณะ

หลอกลวงหรือเปนเท็จ รวมถึงหามโฆษณาการพนันท่ีผิดกฎหมายพนัน มาตรการนี้ถูกบัญญัติไวในมาตรา 

15(1) ของกฎหมายวาดวยการพนันแหงชาติ ค.ศ. 2004  นอกจากนี้มาตรา 15(2) กําหนดใหสถานท่ีเลนพนัน

จะตองติดประกาศคําเตือนโดยระบุขอความตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเพ่ือแจงเตือนถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน

หากผูเลนติดพนัน มาตรา 15(3) มีการหามโฆษณาหรือสงเสริมการขายเก่ียวกับกิจกรรมการพนัน รวมถึง

                                                 
39 The Gambling Act 2005, Summary of Fact (14), Explanatory Notes, op.cit.  
40 ปยอร เปล่ียนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับ
ใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 46. 
41 พงศกร เรืองเดชขจร, “การปองกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน : สถานการณและขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการคุมครองเด็กตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 



เครื่องเลนการพนันหรืออุปกรณการพนัน ในลักษณะท่ีทําใหคนท่ัวไปเขาใจวาสามารถเลนพนันไดโดยไมเสีย

คาใชจาย หรือมีสวนลดตาง ๆ ซ่ึงเปนการเชิญชวนใหบุคคลท่ัวไปเลนพนัน41

42 

การแกไขหรือการรางกฎหมายการพนันฉบับใหมในประเทศไทยในครั้งนี้ จําตองใหความสําคัญกับ

ประเด็นตาง ๆ ขางตนควบคูไปกับการคํานึงถึงหัวใจหลักท่ีจะตองใหความสําคัญอยางยิ่งคือ “การกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน” (ในการอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการตรวจสอบการพนัน) และการมี “ระบบการกํากับดูแลและ

การตรวจสอบการพนัน” ท่ีดี การกระจายอํานาจโดยการกําหนดใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ 

ของการอนุมัติ อนุญาติ หรือการตรวจสอบการเลนการพนัน นอกจากจะเปนการลดภาระการทํางานของ

ราชการสวนกลางแลว ยังชวยสงเสริมใหระบบการควบคุมตรวจสอบการพนันมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย   

 การพนันเปนเรื่องท่ีสามารถสรางปญหาใหกับสังคมไดไมนอย การมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีดีและการ

หามาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการเก่ียวกับการพนันเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน  การศึกษา

จากประสบการณตางประเทศเพ่ือเปนตัวอยางในการพัฒนากฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันอาจจะชวยใหได

แนวความคิดในการแกปญหาความขาดตกบกพรองของกฎหมายในอดีตไปไดบาง แตเพ่ือท่ีจะใหไดกฎหมายท่ี

เหมาะกับสังคมนั้น ๆ มากท่ีสุด จะตองอาศัยเวลา การวิเคราะห สั่งสมประสบการณของคนในสังคมนั้น ๆ เอง

ประกอบไปดวย  ประเด็นสําคัญเก่ียวกับกฎหมายการพนันท่ีสมควรจะไดรับการแกไขอาจมีมากกวาท่ีได

นําเสนอไปและยังตองอาศัยการระดมความคิดอีกมากเพ่ือใหไดกฎหมายท่ีเหมาะกับประเทศไทยมากท่ีสุด 

                                                 
42 นอกจากนี้ National Gambling Regulations (2004) ขอ 3 ไดกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑการโฆษณาและขอหามตาง ๆ เชน หามโฆษณา
ในทํานองที่วาการเลนพนันจะชวยแกไขปญหาทางการเงิน หรือเปนหนทางแกมือจากการเลนพนันเสียที่ผานมา หามการโฆษณาอางบุคคลที่เคยเลน
พนันและรับรองหรือสนับสนุนวาเลนไดเงินหรือเปนชองทางหารายไดที่ประสบความสําเร็จ หามโฆษณาโดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนเด็กหรือ
เยาวชนที่อายุไมเกิน 18 ป  หามโฆษณาในบริเวณโรงเรียน สถาบันศึกษา ศูนยเยาวชน หรือมหาวิทยาลัย เปนตน 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ไพศาล ล้ิมสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการพนันในตางประเทศ, อางแลว, หนา 79-82. 


