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บทนํา
การพนันในประเทศไทยมีความเปนมาที่ยาวนาน ในอดีต 1 การเลนพนันไดรับอิทธิพลมาจากทั้ง
ประเทศอินเดียและจีน ซึ่งเปนการรับอิทธิพลมาจากคัมภีรทางศาสนาหรือชาดก เชน บางตอนมีการกลาวถึง
การเลนสกาเดิมพันเอาเมืองกันของเจาเมืองในชมพูทวีป และเมื่อมีการติดตอคาขายกันระหวางชาวจีนกับคน
ไทย การพนันของชาวจีน เชน ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกวา “ฮวยหวย” ก็ไดเขามายังประเทศไทยดวย 2
โดยการเลนพนันในสมัยกอนยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออกมาบังคับใช จนกระทั่งมีการออกกฎหมาย
วาดวยการพนันฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 และฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งมีทั้งหมด 17 มาตรา มีเนื้อหาสาระเปนการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน โดย
เพิ่มเติมประเภทของการพนันเขาไปเพื่อใหครอบคลุมการพนันประเภทตาง ๆ กฎหมายฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช
จนถึงปจจุบัน 3
0

1

2

อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นี้เปนกฎหมายเกาที่มีเนื้อหาที่ลาสมัย การแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ครั้งลาสุด คือ ตั้งแตป พ.ศ. 25054 ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสรางปญหาในทางปฏิบัติกับเจาหนาที่ของรัฐบอยครั้ง
ปญหาหลักในการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ อาจประมวล “เบื้องตน” ได 3 ประการ ไดแก
1. ปญหาดานบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ไมมีความชัดเจน : พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นี้
ไมมีการกําหนดนิยามของคําวา “การพนัน” เอาไว มีแตการกําหนดรูปแบบและวิธีการเลนพนัน
ตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ ทําใหตองอาศัยการตีความบทบัญญัติมาตรา 4
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เมื่อพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร ในสมัยสุโขทัยที่มีการติดตอทางการคาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีตาง ๆ ดานเครื่องปนดินเผาสังคโลก
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
กนกศักดิ์ เวชยานนท, คําอธิบายวิธีเลนการพนัน, เนติบัณฑิตยสภา, 2508, หนา 1-3.
3
เรื่อง ความเปนมาของการพนันในประเทศไทย สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก ทนงศักดิ์ 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 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันใน
ประเทศไทย,ไดรับทุนสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.), สิงหาคม 2554, หนา 1-7.
4
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505

ทวิ 5 ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใชอุดชองวางสําหรับการพนันรูปแบบอื่น ๆ ที่ไมไดกําหนดไว และมีการ
ใชมาตรา 5 6 ประกอบเพื่อสามารถที่จะตีความคําวา “การพนัน” ไดตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 7 นอกจากนี้ ประเภทการเลนพนันตามบัญชีดังกลาวก็มี
ความลาสมัย ไมมีความยืดหยุน ไมอาจใชบังคับกับการเลนพนันที่ใชเทคโนโลยีหรือวิธีการเลนใน
สมัยใหม และสรางปญหาเรื่องการตีความบทบัญญัติตอการเลนพนันรูปแบบใหม เชน การพนัน
ทายผลฟุตบอล ได ซึ่งในกรณีของการพนันทายผลฟุตบอลนี้ เจาพนักงานไดตั้งขอหาความผิดโดย
อาศัยบทบัญญัติที่แตกตางกันไป เชน เจาพนักงานผูจับกุมหรือพนักงานอัยการบางแหงตั้งขอหา
วาการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลเปนความผิดฐานเลนเสี่ยงโชคตามบัญชี ข. ลําดับที่ 16
(สลากกินรวบหรือสลากกินแบง) หรือเจาพนักงานบางรายตั้งขอหาวาเปนความผิดที่คลายคลึงกับ
การพนันตามบัญชี ข. ลําดับที่ 27 (ฟุตบอลโตะ) หรือเปนความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเปน
ความผิดนอกจากที่กลาวไวในบัญชี ก. และบัญชี ข.8 แนวคําพิพากษาศาลฎีกาก็วางแนวขอหา
เลนการพนันทายผลฟุตบอลแตกตางกันไป เชน เปนการเลนซึ่งมีลักษณะคลายการเลนพนันซึ่งได
ระบุไวในบัญชี ข. หมายเลข 39 การเลนพนันทายผลฟุตบอลเปนการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาว
ไวในมาตรา 4 และมิใชการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง จึงเปนความผิดตามมาตรา
4 ทวิ 10 เปนตน
4

9

2. ปญหาเรื่องอัตราโทษ : โทษที่กําหนดไวตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
เปนโทษที่มีลักษณะเบา กลาวคือ โทษจําคุกอยางสูงสุดไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท
หรื อทั้งจํ าทั้ งปรั บ ทํ าให ผูกระทําความผิดไมเกรงกลัว ตอโทษและไมเข็ดหลาบ อีกทั้ง หาก
เปรียบเทียบระหวางวงเงินของการเลนพนัน เชน การพนันทายผลฟุตบอลของโตะรับพนันราย
ใหญมีวงเงินราว 10-50 ลานบาท 11 เมื่อเทียบสัดสวนกับโทษขางตน จะพบวาไมมีความสัมพันธ
หรือไมไดสัดสวนกันอยางเห็นไดชัด
10
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มาตรา 4 ทวิ “ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดใหมีเพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวใน
กฎกระทรวง
คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย”
6
มาตรา 5 “ผูใดจัดใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่ง
ผลประโยชนแหงตน และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่น”
7
จากการตีความ มาตรา 4 ทวิ และมาตรา 5 อาจสรุปไดวา การพนัน จะตองประกอบดวย
1. มีการเลนดวยฝมือหรือทํานายผลของเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน และ
2. ตองมีการไดเสียเงินทองหรือทรัพยสินใหแกกัน
(นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย,อางแลว, หนา 25).
8
สมพร พรหมหิตาธร, คูมือกฎหมายพนัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538), หนา 55.
9
คําพิพากษาฎีกาที่ 2653/2544
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1762/2544
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องอาจ ชัยเพชรโยธิน, “การบังคับใชกฎหมายพนัน : ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล”, วิทยานิพนธ (น.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2541, หนา 74.

3. ปญหาดานทัศนคติตอกฎหมายการพนัน : สังคมไทยมีคานิยมเรื่องการถือโชคลางที่คอยกําหนด
ความเปนไปของมนุษย และสามารถดลบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหไดอยางไมคาดคิดมากอน คานิยมนี้มี
มานานและสัมพันธใกลชิดกับนิสัยการเลนพนันของคนไทย กลาวอีกนัยหนึ่ง การเสี่ยงโชคใน
รู ป แบบต าง ๆ เป น หนทางที่ จ ะหวังร่ํา รวยได ผูเลน การพนั น ก็มองวา การเลน การพนัน แม
กฎหมายจะบัญญัติใหเปนความผิด แตก็ไมไดเปนความผิดที่เลวรายที่เปนลักษณะความผิดใน
ตัวเอง (Mala in se) อยางการฆาคนหรือการลักทรัพย แตเปนความผิดเพราะเปนขอหามตาม
กฎหมาย (Mala Prohibita) ผูกระทําความผิดจึงไมรูสึกผิดในการกระทําของตน สงผลใหไมมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ไมมีการใหความสําคัญกับการฝาฝนขอหามนี้ นอกจากนี้รัฐ
เองก็ยังเปนผูดําเนินการจัดใหมีการพนันประเภทสลากกินแบงรัฐบาลดวย เจาพนักงานของรัฐก็
มองวา การพนันเปนความผิดเล็กนอย ความผิดเกี่ยวกับการเลนพนันจึงเปนสวนที่มีความสําคัญ
ลํ า ดั บ ท า ย ๆ ความเข ม งวดในการป อ งกั น และปราบปรามจึ ง ไม มี ค วามเด็ ด ขาดเพี ย งพอ
นอกจากนี้เทคโนโลยีการเลนพนันสมัยใหมทําใหการเขาถึงขอมูลเพื่อนํามาเปนพยานหลักฐาน
เพื่อประกอบการดําเนินคดีของพนักงานเจาหนาที่ก็ทําไดยากขึ้น 12
11

นอกจากปญหาหลักเบื้องตนดังกลาวแลว ยังพบวากฎหมายการพนันที่ใชบังคับในประเทศไทยยังคง
ขาดบทบั ญญั ติ ที่กํา หนดถึ ง กลไกในการกํ า กับ ดูแลและควบคุมตรวจสอบการเลน พนั น ที่เป น ระบบและมี
ประสิทธิภาพซึ่งถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง การแกไขปรับปรุงหรือการรางกฎหมายฉบับใหมขึ้นมาใช
บังคับแทนที่กฎหมายฉบับเดิมจึงเปนเรื่องที่จําเปน
ทั้งนี้ หัวใจของการแกไขปรับปรุงหรือการรางกฎหมายการพนั นฉบับ ใหม นี้ คือ ตองการเนน ใหมี
“การกระจายอํ า นาจสูทองถิ่ น ” และ “การสรางระบบกํา กับดูแ ลและการตรวจสอบ” ที่ดีควบคูกัน ไป
เนื่ อ งจากประเทศไทยยั ง ขาดกลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลและการตรวจสอบการเล น พนั น ที่ เ ป น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง เมื่อพิจารณารูปแบบการเลนพนันในประเทศไทยแลว เห็นไดวา สวนหนึ่ง การพนันบาง
ประเภทเปนที่นิยมเลนกันในทุกพื้นที่ของประเทศหรืออาจสรางความเสียหายอยางมากหรือสงผลกระทบตอ
สังคมอยางกวางขวางได เชน สลากกินแบง สลากกินรวบ การพนันทายผลการแขงขัน ฯลฯ จึงตองอาศัยระบบ
การจั ด การและตรวจสอบโดยส ว นราชการหลั ก คือ ราชการสว นกลาง ซึ่ งจะทํา ใหส ามารถจัด การและ
ตรวจสอบการพนันชนิดเดียวกันโดยใชรูปแบบวิธีการจัดการและตรวจสอบการพนันที่ไดมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ อีกสวนหนึ่ง การพนันบางประเภทมีความเชื่อมโยงกับการละเลนหรือประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
เชน แขงเรือพุง, แขงเรือลอ, บั้งไฟ ฯลฯ ซึ่งอาจจะมีการเลนเฉพาะแตในบางพื้นที่ จึงสมควรอยางยิ่งที่จะให
ทองถิ่นนั้น ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการกํากับดูแลและตรวจสอบการพนัน
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สรุปความจาก ปยวรรณ กองแกว, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบอนการพนันในประเทศ”, วิทยานิพนธ (น.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2542, หนา 126-128 และ นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย,อางแลว, หนา 30-31.

การแกไขปรับปรุงหรือประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับใหมนี้ มีหลายประเด็นที่จําตอง
พิจารณาและศึกษาทั้งจากประสบการณในอดีตที่เกิดขึ้นมาแลว ประสบการณของตางประเทศ และจากการ
ระดมความคิดเห็นที่เปนประโยชนจากผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ซึ่งจะกลาวตอไป

ประเด็นที่จะตองพิจารณาเพื่อการแกไขปรับปรุงกฎหมายการพนัน
ในการพิจารณาแกไขปรับปรุงหรือประกาศใชกฎหมายฉบับใหมแทนที่พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 ไดอยางรอบคอบนั้น มีประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่จะตองพิจารณา ดังนี้
1. นิยามและประเภทของการพนัน
2. การอนุมัติ อนุญาต การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการอนุมัติอนุญาต
3. การกํากับดูแล การตรวจสอบ
4. การกําหนดโทษ
5. มิติทางสังคมอื่นที่ตองพิจารณา

1. นิยามและประเภทของการพนัน
ดังที่ไดนําเสนอไปขางตนวา พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมิไดมีการให
คํานิยามวา “การพนัน” คืออะไร มีเพียงการกําหนดรูปแบบและวิธีการเลนตามบัญชี ก. และบัญชี ข. เทานั้น
ทําใหในทางปฏิบัติ ในการบังคับใชและการตีความพระราชบัญญัติเกิดปญหาวาพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจ
ในคดีเกี่ยวกับการพนันมักจะปรับใชบทบัญญัติที่แตกตางกันไป เพื่อแกไขปญหาดังกลาวนี้ ถามีการนิยามคํา
วา "การพนัน” ไวอยางเหมาะสมแลว อาจจะชวยใหการบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่ของรัฐเปนไปใน
แนวทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใหคํานิยามที่ถูกตองและชัดเจน ยอมทําใหการใชตัวบทกฎหมายใน
การควบคุมการเลนการพนันสามารถทําไดกวางขวาง รองรับและครอบคลุมการพนันประเภทตาง ๆ ที่มีหลาย
รูปแบบและรวมถึงการพนันรูปแบบการเลนใหม ๆ ในอนาคตไดดีมากยิ่งขึ้น
ในการจัดการประชุมกลุมยอยเพื่อการยกรางกฎหมายวาดวยการพนัน ซึ่งจัดโดยศูนยศึกษาปญหา
การพนั น คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 และวันที่ 15
กรกฎาคม 2556 ผูเขารวมประชุมไดแสดงความเห็นดวยที่จะตองมีการนิยามคําวา “การพนัน” เอาไวอยาง
เหมาะสม เพื่อที่จะรองรับและครอบคลุมรูปแบบของการพนันในปจจุบันรวมไปถึงรูปแบบการพนันแบบใหมใน
อนาคต
ในสวนที่เกี่ยวกับ “การจัดประเภทของการพนัน” นั้น จากความตองการที่จะใหความสําคัญกับ “การ
กระจายอํ า นาจให กับ ท องถิ่ น ” จึ ง มี ขอสรุ ป วาควรที่จ ะแบงประเภทของการพนัน ออกเปน สองระดับ คื อ

ระดั บ ชาติ กั บ ระดั บ ท องถิ่น ซึ่ ง การแบ งประเภทการพนัน ออกเปน สองระดับดังกลาว จะพิจ ารณาจาก
ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมตามทองถิ่น ทั้งนี้ หลักการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นจะนํามาปรับใช
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการกระจายอํานาจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตตามประเภทของการพนัน
หากเปนการพนันระดับทองถิ่นแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรที่จะมีสวนรวมในการออกใบอนุญาตดวย
เมื่อพิจารณาเกณฑเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมตามทองถิ่นและความตองการที่จะแยกการ
พนันออกเปนระดับชาติกับระดับทองถิ่น โดยนําชนิดการพนันที่กําหนดไวแลวตาม “รางพระราชบัญญัติการ
พนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ซึ่งเสนอโดยกระทรวงมหาดไทย มาพิจารณาประกอบเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อลอง
แยกประเภทการพนันแลว อาจยกตัวอยางการพนันซึ่งอาจแบงออกเปน 2 ประเภทไดดังนี้
การพนันระดับชาติ ไดแก คาสิโน, สลากกินแบง สลากกินรวบ ลอตโต, สลอตแมชชีน ตูมา
(คุมจํานวนเครื่อง), พนันทายผลการแขงขันกีฬา, บาการา, การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค
การพนันระดับทองถิ่น ไดแก การพนันที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม, แขงเรือพุง, แขง
เรือลอ, บั้งไฟ, หวย ก.ข. ,หวยปงปอง, จับยี่กี, สลอตแมชชีน ตูมา (คุมพื้นที่) ,ไฮโล, เตาปน, โปปน,
โปกํา, โปถั่ว, แปดเกา, ไพสามใบ, ไมสามอัน, ไพปอก ไพยี่อิด ไพแบลคแจค, ไมหมุนหรือลอหมุน,
บิลเลียดรู ตีผี, การเลนที่มีสัตวเปนสวนประกอบและมีการทรมานสัตว (เฉพาะการเลนที่ไมมีลักษณะ
รุนแรงเกินสมควร)
อยางไรก็ดี จากการระดมความคิดเห็น พบวา การพนันบางอยางไมควรที่จะมีการควบคุมอีกตอไป
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
แตก็มีการพนันบางประเภทที่จําตองหามมิใหมีการเลนอยางเด็ดขาด ซึ่งก็คือ หวยหุน
โดยสรุปคือ จากการระดมความคิดเห็น การกําหนดประเภทการพนัน สามารถแบงออกได 4 กลุม คือ
1) ประเภทการพนันที่เลนไดโดยไมตองขออนุญาต
2) ประเภทการพนันที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการระดับทองถิ่น
3) ประเภทการพนันที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการระดับชาติ
4) ประเภทการพนันที่หามมิใหมีโดยเด็ดขาด

เมื่อศึกษาจากประสบการณตางประเทศ พบวา ประสบการณของประเทศอังกฤษนาสนใจและอาจ
นํามาเปนตัวอยางกรณีศึกษาใหกับประเทศไทยที่ตองการเขียนกฎหมายใหมีความครอบคลุมการพนันไดหลาย

รู ป แบบ (โดยไม ต อ งมี ก ารแยกบั ญ ญั ติ ก ฎหมายออกเป น หลายฉบั บ) เนื่ อ งจากในประเทศอั ง กฤษ 13
พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการพนันทุกประเภท ไมใชเพียง
แคสลากกินแบงรัฐบาลและการพนันขันตอเทานั้น 14 กฎหมายฉบับนี้บัญญัติออกมาเพื่อใชแทนกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการพนันฉบับบังคับใชอยูแตเดิมซึ่งมีอยูหลายฉบับ 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) เพื่อทําใหกฎหมายมีความเปนเอกภาพ และลดความ
ซ้ําซอนของการบังคับใชกฎหมายควบคุมการพนัน 15 โดยพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 นี้ไดนิยามคําวา
“การพนัน” เอาไววา ใหห มายความรวมถึง เกมพนั น การเดิมพัน และการซื้อหรือเลนสลากกินแบง 16
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดนิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการพนัน ไดแก เกมพนัน (gaming)17 การเดิมพัน
(betting)18 สลากกินแบง (lottery)19 การพนันที่มีลักษณะผสม (cross-categories activities) เชน การพนัน
และการออกสลาก และกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีลักษณะเปนการพนัน (non-commercial society)20 การพนัน
ระยะไกล (remote gambling)21 รวมถึงคํานิยามอื่นเกี่ยวกับการพนันไวในมาตราตาง ๆ ดวย 22
1 2

13

14

1 5

21

2. การอนุมัติ อนุญาต การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการอนุมัติอนุญาต

13

สรุปความจาก ปยอร เปลี่ยนผดุง, 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 ที่เปนการเสี่ยงโชคเพื่อใหไดมาซึ่งรางวัล โดย “เกมเสี่ยงโชค” (Game of chance)
นั้น ไดแก เกมที่ตองอาศัยทั้งทักษะในการเลนและโอกาสในการเสี่ยงโชค หรือเกมที่อาศัยโอกาสในการเสี่ยงโชคแตอาจชนะไดดวยการใชทักษะใน
การเลนที่เหนือกวา หรือเกมที่อาศัยโอกาสในการเสี่ยงโชคแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ คําวาเกมพนันและเกมที่อาศัยโอกาสในการเสี่ยงโชค มิให
หมายความรวมถึง การเลนกีฬา เขาไปดวย (แปลโดย ปยอร เปลี่ยนผดุง)
18
“การเดิมพัน” (betting) ตามมาตรา 9 (1) หมายความวา การวางเดิมพันหรือการรับการวางเดิมพันในสิ่งตอไปนี้ ไดแก ผลการแขงขันหรือ
เหตุการณอื่น ๆ หรือการเดิมพันในความนาจะเปนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น หรือการเดิมพันวาสิ่งใดจริงหรือไมจริง (แปลโดย ปยอร เปลี่ยนผดุง)
19
“ลอตเตอรี่” (lottery) ตามมาตรา 14 มีการจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ simple lottery ในอนุมาตรา 1 และ complex lottery ใน
อนุมาตรา 2 โดยความแตกตางของลอตเตอรี่ทั้งสองประเภทนี้อยูที่ความซับซอนของวิธีการในการออกรางวัล สวนความหมายและวิธีการออกสลาก
ของ “สลากกินแบงรัฐบาล” (National Lottery) อยูในมาตรา 15 (แปลโดย ปยอร เปลี่ยนผดุง)
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 ญ ญั 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 กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติอนุญาตใหมีการเลน
พนัน เชน ในการออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี ข. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต คือ ผูอํานวยการ
สํานักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (สําหรับกรุงเทพมหานคร) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ (สําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร) สวนการพนันบาง
ประเภท เชน ที่ใหสัตวตอสูกัน ไพโปกเกอรห รือไพเผ จะตองไดรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง
(สําหรับกรุงเทพมหานคร) หรือผูวาราชการจังหวัด(จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร) หรือการเลนพนันบาง
ประเภท เชน แขงเรือพุง ตกเบ็ด ยิงเปา จะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาไทยเสียกอน
เปนตน 23 จะเห็นไดวาอํานาจในการอนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการเลนพนันจะรวมศูนยอยูที่ราชการสวนกลาง
ไมไดมีการกระจายอํานาจในการอนุมัติอนุญาตไปยังสวนทองถิ่น
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ดังนั้น ในการประชุมระดมความคิดเห็นซึ่งจัดโดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน ผูเขารวมการประชุมได
แสดงความคิดเห็นวา
- หลักการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพนัน : อํานาจในการอนุมัติอนุญาตควร “ยึด
หลักการกระจายอํานาจ” โดยเมื่อมีการกําหนดไดวาการพนันประเภทใดเปนระดับชาติและระดับทองถิ่นแลว
(โดยการพนัน ประเภทระดั บ ท องถิ่ น จะพิ จ ารณาถึงการเลน ที่เปน ประเพณีวัฒ นธรรมเดิมของทองถิ่น นั้น )
อํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตก็จะขึ้นกับประเภทที่ถูกกําหนดขึ้นดวย ในการนี้ การอนุญาตใหเลนการ
พนั น ระดั บ ท อ งถิ่ น จะขึ้ น อยู กับ อํ า นาจขององคกรปกครองสว นทอ งถิ่น เช น องคก ารบริห ารสว นจัง หวั ด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เปนตน
- ในสวนที่เกี่ยวกับใบอนุญาต : คาธรรมเนียมใบอนุญาตควรที่จะผันแปรตามระยะเวลาที่ขอ
อนุญาตและความถี่ในการออกรางวัล และควรมีการกําหนดเกณฑในการขออนุญาตที่ชัดเจน เชน กําหนด
ระยะเวลาในการขออนุญาตลวงหนากอนมีการเลน อีกทั้งกําหนดรูปแบบของการอนุญาตใหชัดเจน เชน จะ
อนุญาตเปนครั้งหรือมีกําหนดระยะเวลา ใบอนุญาตควรมีการกําหนดความถี่ในการเลน เชน ออกรางวัลไดวัน
ละกี่ครั้ง
- การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ : เนื่องจากการพนันมีผลกระทบตอสังคมและชุมชนที่มี
สถานที่เลนพนัน ในการอนุมัติอนุญาตใหมีการเลนพนันในพื้นที่ใด ก็ควรที่จะใหภาคสังคมและประชาชนใน
พื้ น ที่ โดยเฉพาะผู ที่ได รั บ หรื อ อาจได รั บ ผลกระทบจากการจั ดใหมี การพนั น ในพื้ น ที่ ไดมีสว นรว มในการ
ตัดสินใจหรือในการกํากับดูแลดวย
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

ในประเด็นนี้ เมื่อศึกษาจากตางประเทศ พบวาในประเทศอังกฤษ 24 จะมีการกําหนดเกณฑเกี่ยวกับ
การอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันระดับธุรกิจและระดับบุคคลไวอยางละเอียด เชน วิธีการ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต เงื่อนไขตาง ๆ ในการจัดใหมีการเลนพนัน ระยะเวลาที่จัดใหมีการเลน และ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตไวในกฎหมายการพนัน ค.ศ. 2004 โดยระยะเวลาของใบอนุญาตและ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจะขึ้นอยูกับประเภทกิจ การเกี่ย วกับการพนัน องคกรเกี่ยวกับการอนุมัติ
อนุญาต มีทั้งหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตามกฎหมายพนัน คือ รัฐมนตรีที่เกี่ยวของมีอํานาจที่จะ
เปลี่ยนแปลงประเภทของการพนันที่ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการได สว นคณะกรรมาธิการการพนั น
แห งชาติ เ ป นผู ออกคํา สั่ งในการพิจ ารณาออกใบอนุญาต
ในประเทศแอฟริกาใต ผูออกใบอนุญ าตทั้ง
ระดับประเทศและระดับเขตปกครอง 25เปนหนวยงานที่เปนอิสระที่เรียกวาหนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาต
ประจําเขตปกครอง (PGRAs) โดยมีคณะกรรมการการพนันแหงชาติ (NGB) ซึ่งเปนองคกรกํากับดูแลที่จะ
กลาวถึงตอไป ทําหนาที่ประเมินการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตระดับประเทศและการปฎิบัติงานของ PGRAs
อีกทอดหนึ่ง
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3. การกํากับดูแล การตรวจสอบ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มุงเนนแตเพียงการปราบปรามผูเลนและผูจัดใหมีการเลนพนัน
และไมมีบทบัญญัติที่กําหนดใหมีการกํากับดูแลหรือตรวจสอบที่เปนระบบ เชน การตรวจสอบสถานที่ที่จัดใหมี
การเลนพนัน การตรวจสอบใบอนุญาตภายหลังจากที่มีการอนุญาต ฯลฯ ซึ่งในประเด็นนี้ กฎหมายการพนันใน
ตางประเทศ จะกําหนดวิธีการ หรืออํานาจหนาที่ขององคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบเอาไวอยางชัดเจน ดังนั้น ใน
การระดมความคิดเห็น ซึ่งจัดโดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน ผูเขารวมประชุมกลุมเห็นควรที่จะมีการจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแล ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถิ่นหรือการกระจายอํานาจสูทองถิ่นควบคูกันไป
อยางไรก็ดี อํานาจในการกํากับดูแล (Regulator) ควรจะแยกออกจากอํานาจในการบริหารจัดการ
(Operator) กลาวคือ องคกรกํากับดูแลไมควรที่จะเปนองคกรเดียวกับผูที่มีอํานาจในการบริหารจัดการการ
พนัน ดังเชนกรณีของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลที่เปนหนวยที่ทําหนาที่พิมพสลาก ออกรางวัล และกํากับ
กิจการสลากเอง ซึ่งทําใหระบบตรวจสอบขาดความนาเชื่อถือ
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รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู ปยอร เปลี่ยนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 45-47.
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ใบอนุญาตระดับประเทศ ไดแก ใบอนุญาตเพื่อการเปนตัวแทนทดสอบเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชเลนพนัน ใบอนุญาตขอเปนผูผลิต ผูจําหนาย
หรือผูใหบริการบํารุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชเลนพนัน และใบอนุญาตการทํางานในอุตสาหกรรมการพนัน
ใบอนุญาตของเขตปกครอง ไดแก ใบอนุญาตประกอบกิจการการพนันทั้งหลาย ไมวาจะเปนการขออนุญาตประกอบกิจการคาสิโน หรือการรับ
พนันประเภทอื่น ๆ รวมทั้งใบอนุญาตการจางงานในระดับเขตการปกครอง
ไพศาล ลิ้มสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันใน
ตางประเทศ, สนับสนุนโดย ศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนันสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.), กรกฎาคม 2556, หนา 70-71.

ในสวนของการกํากับดูแล : เนื่องจากในการแกไขหรือรางกฎหมายการพนันฉบับใหมนี้มีความ
ตองการที่จะใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ดังนั้น หากเปนการพนันระดับทองถิ่น เห็นควรให
มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลจํานวนไมเกิน 5-7 คน ที่มาจากภาคสวนตาง ๆ
ดังนี้
ก) ตัวแทนจากภาคทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ข)

ตั ว แทนจากภาครั ฐ ควรเป น เจ า หน า ที่ จ ากกระทรวงศึ ก ษาหรื อ

กระทรวงมหาดไทย
ค) ตัวแทนจากภาคประชาชน มาจากการคัดเลือกกันเองจากประชาชนซึ่งนาจะใช
แนวทางการคั ดเลื อกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(กธจ.) หรื อให กธจ.สงตัวแทนเขามาเปน
คณะกรรมการ
ง) หนวยงานที่ดูแลการเงินทองถิ่น ควรเปนเจาหนาที่จากกรมสรรพากร
จ) อื่น ๆ ไดแก ตัวแทนจากเยาวชนเพื่อเขามาสังเกตการณ
ในการตัดสินใจตาง ๆ ขององคกรกํากับดูแลนี้ อาจกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเปน
ประธานกรรมการ
อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงประสบการณตางประเทศแลว พบวาองคกรกํากับดูแลมักจะอยูในรูปแบบของ
“คณะกรรมการ” ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจน ตัวอยางเชน
ในประเทศอังกฤษ 26 มีคณะกรรมาธิการการพนัน (Gambling Commission) ซึ่งมีหนาที่ในการ
สงเสริมและดําเนินการใหวัตถุประสงคสามประการของการออกใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันสาม
ประการ ตามภาค 1 ของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 เปนไปตามกฎหมาย 27 โดยหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ไดแก
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1.

หนาที่สงเสริมใหดําเนินการตามวัตถุประสงคของการออกใบอนุญาตใหจัดการเลนการพนัน
(Duty to promote the licensing objectives) ตามมาตรา 22

2.

หน า ที่ ในการจั ดทํ า และเผยแพรรายงานเกี่ยวกับ การดําเนิน การตามอํานาจหนาที่ภ ายใต
พระราชบัญญัตินี้ (Statement of principles for licensing and regulation) ตามมาตรา 23

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

หนาที่ในการรางประมวลการประพฤติ (Codes of Practice) เกี่ยวกับการอํานวยความ
สะดวกแกการเลนการพนัน (facilities for gambling) ตามมาตรา 24

4.

หนาที่ในการออกแนวทางปฏิบัติ (guidance) แกองคกรทองถิ่น (local authorities) ที่มี
หนาที่ในการออกใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนพนัน ตามมาตรา 25

5.

หนาที่ในการใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี (secretary of the state) ในเรื่องปรากฏการณการ
เลนการพนัน พฤติกรรมการเลนการพนัน ผลกระทบจากการเลนการพนัน และกฎเกณฑที่
เกี่ยวของกับการพนัน 28 ตามมาตรา 26
27

6.

หนาที่ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายการพนัน (compliance) ตามมาตรา 27

จะเห็นไดวาคณะกรรมาธิการนี้มีอํานาจหลายประการโดยเฉพาะในดานการกํากับดูแลใหมีการเคารพ
ตามกฎหมายการพนัน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการพนันยังมีอํานาจในการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูที่
ละเมิดกฎหมายการพนันในบางเรื่องตามมาตรา 28 มีอํานาจในการเรียกเอาขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลกับ
องคกรที่มีหนาที่ออกใบอนุญาตใหเลนการพนันองคกรอื่น ๆ ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 อีกดวย
ในประเทศแอฟริกาใต ซึ่งเปนประเทศที่มีระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีการ
จัดแบงเขตปกครองออกเปน 3 ระดับ คือ รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธรัฐ การปกครองสวนภูมิภาค (ซึ่ง
ประกอบดวย 9 เขตปกครอง) และการปกครองในระดับทองถิ่นนั้น องคกรกํากับดูแลตามกฎหมายการพนัน
ค.ศ. 2004 มีหลายองคกร มีทั้งองคกรที่กํากับดูแลในระดับชาติและองคกรที่ดูแลในระดับเขตปกครอง 29 ไดแก
28
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คณะกรรมการการพนันแหงชาติ (National Gambling Board – NGB) ตามกฎหมาย
การพนั น แห งชาติ ค.ศ. 2004 ซึ่งมิไ ดมีอํานาจหน าที่เพีย งการใหคําแนะนําแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมเทานั้น แตมีอํานาจในการกํากับดูแล
หรือควบคุมการประกอบกิจการพนันทุกประเภทที่กฎหมายกําหนดใหสามารถดําเนินการ
ไดอีกดวย โดยคณะกรรมการ NGB ประกอบดวยกรรมการจาก 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 มา
จากการแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม จํานวน 5 คน
(ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 3 คน มีวาระการ
ดําตําแหนงไมเกิน 5 ป) กลุมที่ 2 เปนผูแทนหรือไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีที่

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 ลิ้มสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการพนันในตางประเทศ, อางแลว, หนา 62-69.

เกี่ยวของ 4 คน คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลั ง, รัฐ มนตรีวาการกระทรวงความปลอดภัย และความมั่น คง และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการชุดนี้ไมมีกําหนดเวลาในการดํารง
ตําแหนง แตวาระจะสิ้นสุดตามรัฐมนตรีที่ตนเปนผูแทนหรือที่ตนไดรับมอบอํานาจมา
ทั้ ง นี้ กรรมการเหล า นี้ จ ะต อ งไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง และต อ งไม มี
ผลประโยชนทางการเงินหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางออมที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือกิจการ
พนัน รวมทั้งไมเปนเจาของสถานที่เลนพนันที่รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้
2)

สภานโยบายการพนันแหงชาติ (National Gambling Policy Council) ประกอบดวย
สมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคาและอุต สาหกรรมเปน ประธานสภา และรัฐมนตรีของรัฐบาลแหงเขต
ปกครองทั้ง 9 คนของประเทศแอฟริกาใตที่รับผิดชอบธุรกิจพนันตามกฎหมาย สวน
สมาชิกอีกประเภทคือ สมาชิกสภาที่ไมมีสิทธิออกเสียง คือ ประธานกรรมการ NGB และ
ประธานหนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง โดยสภานโยบายการ
พนันแหงชาตินี้เปนองคกรที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกฝายบริหารที่กําหนดนโยบายการ
พนันและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการพนันทั้งระดับชาติและระดับเขต
ปกครอง เช น ประเด็ น เกี่ย วกับ การบริห ารจั ดการหรื อการตรวจสอบกิ จ การพนั น ใน
ประเทศ การลงมติในกรณีพิพาทจากการพิจารณาใบอนุญาตกิจการพนัน หรือขอพิพาท
ระหวางหนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง เปนตน นอกจากนี้ สภา
นโยบายการพนันแหงชาติยังมีอํานาจที่จะตรวจสอบหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ของ NGB ตามที่กฎหมายกําหนดไว สามารถสั่งให NGB หรือหนวยงานพิจารณา
ใบอนุญาตประจําเขตปกครองเสนอขอมูลหรือรายงานขององคกรดังกลาว หรือสามารถ
สั่งการใหหนวยงานที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายใหปฏิบัติตามกฎหมาย

3)

หนวยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจําเขตปกครอง (PGRAs) เปนหนวยงานที่เปน
อิสระ (ยกเวนหนวยงานประจําเขต Northern Cape ที่สังกัดหนวยงานรัฐ) มีอํานาจใน
การกํากับดูแลกิจการพนัน โดยการออกใบอนุญาตระดับประเทศและระดับเขตปกครอง
ตรววจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกลางและกฎหมายของเขตปกครอง และตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ขจัดหรือตอสูกับการพนันผิดกฎหมาย รวมทั้งมี
อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ๆ เช น การพิ จ ารณาเห็ น ชอบเรื่ อ งการโอนกรรมสิ ท ธิ์ การให เ ช า
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชเลนพนันของผูรับอนุญาตรายเดิม เปนตน

ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ : ในประเทศไทย ตํารวจเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่บังคับใหมีการ
เคารพตามกฎหมาย อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติจะเห็นไดวา ในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายมักจะมีปญหา ไม
วาจะเปนเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่เอง ผูมีอิทธิพล และโดยเฉพาะเรื่องการประสานงานระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของในการจับกุมผูกระทําผิด เชน การจับกุมกรณีการพนันออนไลนในรานมินิแลนด ภายใน
หางเอสพลานาด ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ไดรับแจงขอมูลจาก
ประชาชนจึงประสานงานไปยังตํารวจสันติบาลเพื่อใหเขาจับกุม แตตํารวจสันติบาลแจงวาไมสามารถเขาจับกุม
ได โ ดยให เ หตุ ผ ลว า ไม ใ ช ห น า ที่ ข องตํ า รวจสั น ติ บ าล เมื่ อ มี การประสานงานไปทางตํ า รวจสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ 191 ก็ทําใหลาชากวาเวลาเวลาที่ไดรับแจงขอมูลไปแลวกวา 1-2 ชั่วโมง ทําใหไมพบผูเลนใน
ราน 30 หากพิจารณากรณีตางประเทศ กฎหมายการพนันจะกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
รวมถึงกระบวนการใชอํานาจของเจาหนาที่เพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายพนันเอาไวโดยชัดเจน เชน ใน
ประเทศอังกฤษ พบวา ในกฎหมายการพนัน ค.ศ. 2005 มีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาพนักงานตํารวจ
คณะกรรมาธิการการพนัน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายการพนัน และเจาหนาที่ทองถิ่นใน
การสอบสวนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการพนัน รวมไปถึงมีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแกผูที่ถูก
ตรวจสอบดวย นอกจากนี้ก็มีการกําหนดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน ลักษณะการ
สอบสวน เชน การตรวจสอบสถานที่ ที่จั ดใหมีการเลน การพนั น การตรวจสอบการพนันที่เขาขายละเมิด
กฎหมาย การตรวจสอบใบอนุญาตใหมีการเลนพนัน รวมถึงมีการกําหนดถึงอํานาจและกระบวนการในการ
ตรวจสอบดวย 31
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4. การกําหนดโทษ
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แลว พบวา โทษมีลักษณะเบา กลาวคือ โทษ
จําคุกอยางสูงสุดไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรง
กลัวตอโทษและไมเข็ดหลาบ ดังนั้น จากการระดมความคิดเห็น ผูเขารวมประชุมตางเห็นควรที่จะใหมีการ
กําหนดโทษใหหนักขึ้นกวาแตกอน
ในประเด็นนี้ เมื่อพิจารณาจากการกําหนดโทษตามกฎหมายของประเทศตาง ๆ แลว จะเห็นไดวา ใน
ตางประเทศ โทษจากการฝาฝนกฎหมายการพนันเปนโทษที่คอนขางหนัก บางประเทศมีการกําหนดโทษหลัก
และโทษเสริม หรือกําหนดใหเจามือ หรือการกระทําผิดเปนหมูคณะจะตองรับโทษที่หนักขึ้น เชน ในประเทศ
แอฟริกาใต กฎหมาย National Gambling Act ค.ศ. 2004 กําหนดใหการพนันออนไลนที่ไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายถือเปนความผิด (มาตรา 82 และ 83 ประกอบมาตรา 11) ผูฝาฝนอาจตองรับโทษอาญา คือ
ปรับไมเกิน 10,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 32 ในประเทศฝรั่งเศส มีการกําหนดทั้ง
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“โฆษกนครบาล! ตั ด พ อ ป.ป.ท. บุ ก จั บ บ อ นโดยไม แ จ ง ทอ ง ที่ ” (5 พฤษภาคม 2554) เว็ บ ไซต ผู จั ด การออนไลน
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310
31
ปยอร เปลี่ยนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับ
ใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 51.
32
ไพศาล ลิ้มสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันใน
ตางประเทศ, อางแลว, หนา 85.

“โทษหลัก” และ “โทษเสริม” เชน ผูมีความผิดฐานเปดบอนการพนันตามมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 12
กรกฎาคม ค.ศ. 1783 นอกจากตองระวางโทษจําคุกสามปและปรับ 90,000 ยูโร หรือถากระทําผิดเปนหมู
คณะ ตองระวางโทษจําคุกเจ็ดปและปรับ 200,000 ยูโรแลว ยังมีการวางโทษเสริม เชน การเสียสิทธิในฐานะ
พลเมือง สิทธิทางแพง สิทธิทางครอบครัว การริบทรัพย การปดสถานประกอบการ ฯลฯ ดวย 33 นอกจากนี้
อาจพิจารณากําหนดใหมี “บทสันนิษฐานโทษ” แบบประเทศอังกฤษ คือ บทสันนิษฐาน (premise) การ
กระทําความผิด ซึ่งกําหนดในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ใหสันนิษฐานวา ในกรณีมี
การกระทําความผิดในภาค 3 (ซึ่งเปนบทบัญญัติที่นิยามความหมายของ “การพนัน”) ใหถือวา บุคคลที่ดําเนิน
กิจการสถานคาสิโน อํา นวยความสะดวกในการเลนบิงโก ใหบริการเครื่องเลนเกมการพนัน อํานวยความ
สะดวกในการเลนพนันตาง ๆ หรืออํานวยความสะดวกในการวางเดิมพันในการพนันเปนผูรวมกระทําความผิด
34
ซึ่งการกําหนดบทสันนิษฐานโทษเชนนี้ ทําใหบุคคลซึ่งอาจจะไมไดเปนผูกระทําผิดโดยตรงแตถูกกําหนดโดย
บทสันนิษฐานโทษ ใหไดรับผลของการกระทําผิดเชนเดียวกับผูกระทําความผิด ระมัดระวังที่จะไมกระทําการ
หรือไมใหเกิดการกระทําความผิดกฎหมาย
32
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5. มิติทางสังคมอื่นที่ตองพิจารณา
เปนเรื่องที่ปฏิเสธไมไดวา การพนันเปนกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสังคมโดยรวมได ดังเชน ในอดีต
คนไทยนิยมเลนการพนันมากจนถึงกับหมดตัว ดังความบันทึกตอนหนึ่งในจดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลู
แบร เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณในป พ.ศ. 2230 ที่วา “ชาว
สยามรักการเลนพนันกันเหลือเกิน จนกระทั่งฉิบหายขายตนหรือไมก็ขายบุตรธิดาของตน(ใหตกเปนทาส) ดวย
ในประเทศนี้ ถาลูกหนี้คนใดไมมีเงินทองหรือขาวของตีราคาใหเจาหนี้แลว ก็ขายลูกเตาของตนเพื่อชําระหนี้สิน
ไปได และยังไมพอกับหนี้สินที่ตนทําไว ตัวเองก็ตกเปนทาสไปดวยอีกคน คนไทยนิยมการชนไกมาก แมพระเจา
แผนดินจะทรงหามและปรับไหมเอากับผูฝาฝน เมื่อมีการชนไก ณ ที่ใด ฝูงชนจะรีบไปดูกันแนนขนัด พนันขัน
ตอ ทุกคนมีสวนรวมในการชนไกดวย และก็มักจะลงทายดวยการทะเลาะวิวาทกัน กระทั่งวาเมื่อเสร็จการชน
ไกแลว ยังมีการชกกันเปนขวัญตาอีกดวย”35 หรือในปจจุบัน การพนันก็ยังคงสรางปญหาใหกับสังคมตามที่
เห็นในขาวอยูบอยครั้ง เชน ปญหาสุขภาพจิตจากการเปนหนี้พนันซึ่งทําใหผูเปนหนี้พนันฆาตัวตายเพื่อหนีหนี้
การชิ งทรั พยเ พื่ อให ได เงิ น มาใช ห นี้พนั น เปน ตน ดังนั้น เพื่อที่จ ะใหการปรับ ปรุงแกไขหรือรางกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันครั้งใหมนี้มีความสมบูรณครบถวนทุกดาน ทั้งในแงการปองกัน การควบคุม การปราบปราม
33

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการพนันของประเทศฝรั่งเศส โปรดดู ศุภวัฒน สิงหสุวงษ, ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายการพนันของ
ประเทศฝรั่งเศส, เอกสารของศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
34
ปยอร เปลี่ยนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับ
ใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 45.
35
นันทวัฒน บรมานันท, รายงานวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย, อางแลว, หนา 1-2.

รวมถึงการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการอนุญาตใหมีการพนัน จึงควรที่จะพิจารณาประเด็นตาง ๆ
เกี่ยวกับสังคมดวย เชน
- มาตรการปองกันและเยียวยาผลกระทบจากการพนัน ประเทศไทยควรที่จะจัดใหมีการตั้งกองทุน
เพื่อแกไขปญหาจากการพนัน ซึ่งในกรณีนี้ในตางประเทศ เชน ในประเทศแอฟริกาใต หนวยงานกํากับดูแล
กิจการการพนันประจําเขตปกครอง (PGRAs) ไดจัดงบประมาณไวจํานวนหนึ่งเพื่อโครงการใหการศึกษาและ
ระวังภัยเกี่ยวกับการพนัน นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกันระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจดานพนันโดยรวมกัน
ดําเนินงานมูลนิธิ (South African Responsible Gambling Foundation-SARGF) ซึ่งไดจัดทําแผนงานดาน
การปองกันและลดผลกระทบจากการพนันทื่ชื่อวา National Responsible Gambling Programme
(NRPG) ซึ่งเปนแผนงานที่มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ มีภารกิจดานการศึกษาวิจัย เผยแพรความรู ขอมูล
เกี่ย วกับ ผลกระทบหรือผลเสีย ของการพนัน จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทส ายดวน (Problem
Gambling Counseling Line) ตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน 36
35

- การกําหนดใหประชาชนหรือคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุมัติ อนุญาต (ประเด็นนี้ไดกลาวถึงไป
บางแลวขางตน) เนื่องจากวาการพนันอาจสงผลกระทบตอประชาชนที่อยูในบริเวณที่มีสถานที่เลนพนันได จึง
ควรกําหนดใหผูที่อาจจะไดรับผลกระทบสามารถเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาททั้งกอนและหลังการอนุญาตให
มีการเลนพนัน โดยมาตรการที่จะทําใหป ระชาชนหรือคนในทองถิ่นมีสวนรวม เชน ควรจะเป ดโอกาสให
ประชาชนคัดคานการยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการการพนัน หรือเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจอนุญาต หรือกํากับดูแลและตรวจสอบการพนัน เปนตน
- ประเด็นเกี่ยวกับเยาวชน ในประเทศไทย แมวาเมื่อพิจารณาตามมาตรา 7(3)37 แหงพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 จะมีการกําหนดหามบุคคลอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ หรือไมบรรลุนิติภาวะเขาเลนพนัน
เวนแตการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 (สลากกินแบง สลากกินรวบหรือการเลนเสี่ยงโชคใหเงินหรือ
ประโยชนอยางอื่นแกผูคนใดบุคคลหนึ่ง) ก็ตาม แตการกําหนดดังกลาวไมเพียงพอตอการปองกันและคุมครอง
เด็กและเยาวชนจากการพนัน โดยหากพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นในตางประเทศ เชน มลรัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเปนมลรัฐหนึ่งในประเทศออสเตรเลียที่แมจะเปดใหเลนการพนันไดอยางถูกกฎหมาย แตก็หาม
เด็กที่อายุต่ํากวา 18 ปเลนการพนันแบบ “เด็ดขาด” เนื่องจากเห็นวาการพนันเปนสิ่งเลวรายกับเด็ก จึงกันเด็ก
ออกจากสิ่งเหลานี้ เพื่อไมใหเปนการปลูกฝงในเรื่องการพนันตั้งแตวัยเด็ก 38 หรืออยางในประเทศอังกฤษ
37
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ไพศาล ลิ้มสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันใน
ตางประเทศ, อางแลว, หนา 91-93.
37
อันที่จริงมาตรานี้เปนการกําหนดรายละเอียดใบอนุญาตในการเลนการพนันประเภทบัญชี ข. โดยตองมีการกําหนดอายุของผูเลนไวไมต่ํากวา 20
ปบริบูรณ และไมใหผูไมบรรลุนิติภาวะเขาเลน หากมีการละเมิดใบอนุญาตมาตรา 11 ของพระราชบัญญัตินี้จะมีบทลงโทษคือ ใหเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตมีสิทธิเรียกใบอนุญาตคืน
38
พงศกร เรือ งเดชขจร, “การปองกั นเด็กและเยาวชนจากการพนัน : สถานการณแ ละขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการคุมครองเด็กตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

กฎหมายการพนัน ค.ศ. 2005 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน 39 ก็
ไดกําหนดนิยามของคําวาเด็กและเยาวชนเอาไววา ‘เด็ก’ ไดแก บุคคลที่มีอายุต่ํากวา 16 ป สวน ‘เยาวชน’
ไดแก บุคคลที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป แตไมเกิน 18 ป โดยในสวนของบทบัญญัติภาค 4 มีทั้งบทบัญญัติที่
กําหนดความผิดของผูที่ชักจูงเยาวชนใหเขามาเกี่ยวของกับการพนันและบทบัญญัติที่กําหนดความผิดของ
เยาวชนที่เขาเลนการพนันดวย ไดแก ความผิดฐานชักนําเยาวชนใหเลนการพนัน (Invitation to gamble)
ตามมาตรา 46 ความผิดฐานเปนเยาวชนเลนการพนัน ตามมาตรา 48 และความผิดฐานเปนเยาวชนอํานวย
ความสะดวกแกการเลนการพนันตามมาตรา 50 ความผิดฐานวาจางเยาวชนใหทํางานเกี่ยวของกับการพนัน
และความผิดอื่น ๆ รวมถึงการกําหนดบทลงโทษแกผูกระทําความผิด และบทกําหนดโทษแกผูประกอบการ
สถานที่เปดใหมีการเลนพนันที่วาจางเยาวชนใหเขามาทํางานในสถานที่ดังกลาวดวย 40 จะเห็นไดวาในประเทศ
ตาง ๆ ที่กลาวมานั้น มีบทบัญญัติที่คุมครองเด็กและเยาวชนไวเปนการเฉพาะและชัดเจน ซึ่งมาตรการในการ
ปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชนจากการพนันนี้ ไมเพียงแตมีการกําหนดโทษของเยาวชนที่กระทําความผิด
แตยังรวมไปถึงการลงโทษบุคคลที่ทําใหเด็กและเยาวชนตองเขามาเกี่ยวของกับการพนันไมวาจะทางตรงหรือ
ทางออม เชน การจางใหทํางานเกี่ยวกับการพนัน หรือชักชวนเยาวชนใหเลนการพนัน เปนตน ซึ่งกฎหมาย
ไทยยังไมมีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว
38
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- การโฆษณา ประเทศไทยมีบทยกเวนใหสามารถโฆษณาพนันไดในบางประเภทไดแก สลากกินแบง
สลากกินรวบ และสวีป หรือการเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกผูเลนคนหนึ่งคนใดตาม
มาตรา 9 ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 อยางไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา
หรือชักชวนในตางประเทศพบวาลวนแลวแตหามมีการโฆษณาการพนัน หรือหากอนุญาตบางอยาง ก็จ ะ
กําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการประกาศโฆษณาเอาไวอยางชัดเจน เพื่อคํานึงถึงการรับรูและความอยาก
เลนอยากลองของเด็ก ประกอบกับมีงานวิจัยพบวาโฆษณาสงผลกระทบทั้งดานทัศนคติ คานิยม การดําเนิน
ชีวิตของเด็กได 41ตัวอยางของการ(หาม)โฆษณาในตางประเทศที่นาสนใจ คือ ในประเทศแอฟริกาใต มีการ
ควบคุมการโฆษณาหรือการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการพนัน โดยหามการโฆษณาหรือใหขอมูล ในลักษณะ
หลอกลวงหรือเปนเท็จ รวมถึงหามโฆษณาการพนันที่ผิดกฎหมายพนัน มาตรการนี้ถูกบัญญัติไวในมาตรา
15(1) ของกฎหมายวาดวยการพนันแหงชาติ ค.ศ. 2004 นอกจากนี้มาตรา 15(2) กําหนดใหสถานที่เลนพนัน
จะตองติดประกาศคําเตือนโดยระบุขอความตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเพื่อแจงเตือนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
หากผูเลนติดพนัน มาตรา 15(3) มีการหามโฆษณาหรือสงเสริมการขายเกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน รวมถึง
4 0
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The Gambling Act 2005, Summary of Fact (14), Explanatory Notes, op.cit.
ปยอร เปลี่ยนผดุง, รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการพนันออนไลนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับ
ใชพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน, อางแลว, หนา 46.
41
พงศกร เรือ งเดชขจร, “การปองกั นเด็กและเยาวชนจากการพนัน : สถานการณแ ละขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการคุมครองเด็กตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478
40

เครื่องเลนการพนันหรืออุปกรณการพนัน ในลักษณะที่ทําใหคนทั่วไปเขาใจวาสามารถเลนพนันไดโดยไมเสีย
คาใชจาย หรือมีสวนลดตาง ๆ ซึ่งเปนการเชิญชวนใหบุคคลทั่วไปเลนพนัน 42
41

การแกไขหรือการรางกฎหมายการพนันฉบับใหมในประเทศไทยในครั้งนี้ จําตองใหความสําคัญกับ
ประเด็นตาง ๆ ขางตนควบคูไปกับการคํานึงถึงหัวใจหลักที่จะตองใหความสําคัญอยางยิ่งคือ “การกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น” (ในการอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการตรวจสอบการพนัน) และการมี “ระบบการกํากับดูแลและ
การตรวจสอบการพนัน” ที่ดี การกระจายอํานาจโดยการกําหนดใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ
ของการอนุมัติ อนุ ญาติ หรือการตรวจสอบการเลนการพนัน นอกจากจะเปนการลดภาระการทํางานของ
ราชการสวนกลางแลว ยังชวยสงเสริมใหระบบการควบคุมตรวจสอบการพนันมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
การพนันเปนเรื่องที่สามารถสรางปญหาใหกับสังคมไดไมนอย การมีบทบัญญัติกฎหมายที่ดีและการ
หามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการเกี่ยวกับการพนันเปนเรื่องที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน การศึกษา
จากประสบการณ ตา งประเทศเพื่ อ เป น ตั ว อยางในการพัฒ นากฎหมายที่มีอยู ในปจ จุบัน อาจจะชว ยให ไ ด
แนวความคิดในการแกปญหาความขาดตกบกพรองของกฎหมายในอดีตไปไดบาง แตเพื่อที่จะใหไดกฎหมายที่
เหมาะกับสังคมนั้น ๆ มากที่สุด จะตองอาศัยเวลา การวิเคราะห สั่งสมประสบการณของคนในสังคมนั้น ๆ เอง
ประกอบไปดวย ประเด็นสําคัญเกี่ย วกับ กฎหมายการพนันที่สมควรจะไดรับการแกไขอาจมีมากกวาที่ได
นําเสนอไปและยังตองอาศัยการระดมความคิดอีกมากเพื่อใหไดกฎหมายที่เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุด
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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 ลิ้มสถิตย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, จุมพล แดงสกุล, รายงานวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการพนันในตางประเทศ, อางแลว, หนา 79-82.

