
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478*  
 

ปริชญา จันทร์บาลใจ** 
 
บทน า 
 ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีกฎหมายสูงสุด คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญในด้านการ
นับถอืชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ประชากรไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งก็ได้นับถือสืบต่อกัน
มาเป็นเวลาช้านาน จนกลายเป็นรากฐานของความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีส่วนใหญ่ และเป็น
เอกลักษณ์ของชาติในปัจจุบัน  แต่ก็มีบางกลุ่มที่มีความเชื่อและให้ความส าคัญในเรื่องของโชคลางเป็น
ส าคัญ จึงม ี“การพนัน” เข้ามาเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการด ารงชีวิตของคนไทย  

“การพนัน” หมายถึง การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์  โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหว
พริบและฝีมือ  โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน การพนันเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่รัฐได้เข้ามา
ควบคุมด้วยการด าเนินนโยบายควบคุมการเล่นพนัน เมื่อมีอบายมุขเข้ามา เกี่ยวข้อง รัฐจึงต้อง
ควบคุมดูแลภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายการพนัน แต่มีบางกลุ่มที่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นส าคัญ ท าการพนันให้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ตนโดยไม่สนใจว่าการพนันอาจ
เชื่อมโยงให้กลายเป็นอาชญากรรม ธุรกิจการพนันจึงเริ่มมาจากการเป็นเพียงความบันเทิงใน
ครอบครัวและหมู่เพ่ือนซึ่งจะมีอันตรายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อเป็นความบันเทิงทางสังคม 
ขั้นตอนต่อมาจึงเป็นการก าหนดประเภทของการพนันให้กลายเป็นการค้าก าไร เมื่อถึงขั้นนี้จึง
กลายเป็นธุรกิจการพนันไปในที่สุด การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนันจึงได้ก าเนิดขึ้น โดยรัฐ
มีการวางแผนและควบคุมอย่างเหมาะสม  
 สังคมไทยเองถึงแม้จะเป็นเมืองพุทธ แต่การพนันกลับยังคงด ารงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ถึงแม้คนไทยส่วนมากจะไม่เห็นด้วยในการขออนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนันแบบ
เสรี อย่างเช่นนโยบายบ่อนคาสิโนที่ก าลังเป็นประเด็นในตอนนี้ คนไทยก็ยังต่อต้านไม่ให้มีการอนุญาต
ให้กระท าได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่คนไทยส่วนหนึ่งมีนิสัยเสพการพนัน ในบางครั้งตอนเด็กจะเกิดก็พนัน
กันแล้วว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย รวมไปถึงบ่อนการพนันที่ผุดมากขึ้นก็มีคนไทย
จ านวนหนึ่งแอบเข้าไปเล่นโดยผิดกฎหมาย  เมื่อมีการเล่นการพนันเกิดขึ้น บุคคลต้องหาเงินมาเล่น

                                                 
*
 เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2558. 

**
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
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การพนัน บ้างก็ท างานน าเงินไปเล่นการพนัน บ้างก็ขโมยเงินของคนในครอบครัว บ้างก็หยิบยืมเพ่ือน
ฝูง จนในที่สุดถึงข้ันมีบ้านขายบ้าน มีรถขายรถ มีที่ดินขายทีดิ่น ดังสุภาษิตที่ว่า โจรปล้น 10 ครั้งยังไม่
เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว เพราะอย่างน้อยโจรก็ไม่สามารถน าของทุกชิ้นในบ้านไปได้ แต่หากไฟไหม้บ้านทั้ง
หลังและสมบัติทุกชิ้นก็มอดไหม้ไปหมด เปรียบเหมือนการพนัน เมื่อไม่มีเงินจึงน าสมบัติทุกชิ้นไปขาย
หมด แล้วตัวเองหรือคนในครอบครัวจะท าอย่างไร นี่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างหนึ่งของครอบครัว
น าไปสู่สังคมในปัจจุบัน จึงเป็นกลไกส าคัญในการช่วยกันขจัดปัญหาของการพนันในการเฝ้าระวัง การ
ป้องกัน และการแก้ไขฟ้ืนฟูเยียวยา 
  
ผลของการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แบ่งลักษณะการเล่นพนันไว้เป็น 2 ลักษณะคือ
การเล่นพนันที่ห้ามเด็ดขาด และการเล่นพนันที่อนุญาตให้เล่นได้  ในปัจจุบันมีการพนันรูปแบบใหม่ๆ
เกิดข้ึนมากมาย ซึ่งอาจท าให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่
ครอบคลุมถึงชื่อหรือเครื่องเล่นใหม่ๆที่เกิดขึ้น อย่างเช่นที่เคยมีการการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมบัญชี 
ก. รวม 2 ประเภทคือ “บาการา” และ “สล๊อตแมชีน” หรือการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมบัญชี ข. 
รวม 4 ประเภทคือ สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ และเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลัง
แสงสว่าง หรือพลังอ่ืนใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใด
ซึ่งสามารถท าให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม แต่
เจ้าของธุรกิจหรือเจ้ามือก็พยายามหาเครื่องเล่นที่เป็นชื่อใหม่ๆเพ่ิมขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้การ
พนันรูปแบบใหม่ๆนี้เป็นช่องว่างหลบเลี่ยงโทษที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
2478  อีกทั้งอัตราโทษของกฎหมายการพนันก็มีลักษณะเบาไม่เหมาะสมแก่ค่าของเงินในปัจจุบัน 
จากการศึกษาพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการอัน
ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งท าให้ผู้เล่นการพนันไม่เกรงกลัวต่อโทษที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายการพนัน ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องนี้ โดยก าหนดประเด็นในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

1. ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “การพนัน” 
   มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้อนุญาต
จัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่ง
มีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุ
เพ่ิมเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไข    
ใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใด ก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา    
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  การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน 
หรือการเล่นอ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นทาง
น ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาต 
       ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดมี
ขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต 
       การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่น
อ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว้นั้น จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้ 
และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือ
การเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น” 
       พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 บัญญัติต่อไปใน มาตรา 4 ทวิว่า “ในการเล่น
อ่ืนใดนอกจากที่กล่าวมาในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจัดให้มีเพ่ือให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อ
และเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง 
     ค าว่า การเล่นในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการท านายด้วย” 
  มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“การพนัน” เอาไว้ มีแต่เพียงการก าหนดรูปแบบและวิธีการเล่นพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้าย
พระราชบัญญัติเท่านั้น ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าการกระท าที่เป็นการเล่นพนันอ่ืนๆ ที่เป็นความผิด
จึงต้องพิจารณาจากเนื้อหาของบทบัญญัติมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่างส าหรับการ
พนันรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ สืบเนื่องมาจากในยุคปัจจุบันที่รูปแบบการพนันเปลี่ยนไป ท าให้
เกิดความไม่ชัดเจน ส่งผลให้วิธีการเล่นการพนันมีการพัฒนาโดยใช้ชื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ 
เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้การพนันที่ระบุไว้ใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช 2478 ไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน  การท าให้ค าว่า “การพนัน” มีความชัดเจนจะ
ช่วยให้พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 สามารถใช้บังคับแก่การพนันในรูปแบบใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต กล่าวคือ หากผู้ เล่นบางคนรู้ว่าในบทบัญญัติของ
กฎหมายไม่ได้ระบุชนิดของการเล่นพนัน ผู้เล่นก็จะใช้ช่องว่างของกฎหมายในการกล่าวอ้างว่าเจ้า
พนักงานไม่มีอ านาจในการจับกุมเพราะกฎหมายไม่ได้ระบุการเล่นพนันชนิดนี้เอาไว้ เพียงแต่หากเป็น
การกระท าความผิดที่เข้าข่ายในลักษณะของการเก็บ “ค่าต๋ง” อย่างเช่น ไพ่ชนิดต่างๆ แล้วมีการตั้ง
วงเงินกัน หากเจ้าพนักงานตรวจพบก็มีอ านาจในการจับกุมได้ทันที และหากผู้เล่นการพนันทราบถึง
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ก็จะใช้เป็นข้อต่อสู้ใน
การหลีกเลี่ยงความรับผิดได้  ดังนั้นพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จึงควรก าหนดค า
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นิยามของค าว่า “การพนัน” ให้หมายความรวมถึง การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์  โดยอาศัยการ
เสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ  โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน เพราะหากการกระท าของผู้เล่น
พนันเข้าข่ายนิยามของค าว่า “การพนัน” แล้ว ไม่ว่าผู้กระท าผิดจะเล่นการพนันในรูปแบบใด 
บทบัญญัติดังกล่าวก็จะครอบคลุมการเล่นพนันทุกรูปแบบ เพียงเพ่ือให้เข้าข่ายของการแสวงหา
ประโยชน์  โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ  โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน เหมือนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “การพนัน” หรือ Gambling ว่ามาจากค าว่า 
Gaming แต่มีความหมายอย่างเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้ โดยความหมายของค าว่า การพนัน คือ 
สัญญาระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไป ซึ่งตกลงเล่นไพ่ ลูกเต๋า หรืออุปกรณ์อ่ืน โดยมี
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ และซึ่งมีบุคคลหนึ่งเป็นผู้แพ้และอีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้ชนะ ในขณะที่ศาล
มักจะให้ความหมายของค าว่า การพนัน หมายถึง ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าสองคน
เสี่ยงเอาเงินหรือทรัพย์สินในการแข่งชนะโดยอาศัยเสี่ยงโชคซึ่งมีบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสียและอีก
ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายได้ การเสี่ยงโชค หมายถึง การแพ้หรือชนะโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่ง
เหตุการณ์ในอนาคตอาจจะมีการอาศัยความช านาญ (Skill) ด้วยก็ได้ 
  นอกจากนี้ค าว่า การพนันของประเทศสหรัฐอเมริกายังหมายความรวมถึง การออก
ลอตเตอรี่ (Lottery) ด้วย ลอตเตอรี่ คือ กระบวนการจ าหน่ายจ่ายแจกเงินรางวัล โดยฉลาก หรือ
อาศัยโชค เป็นการน าเงินจ านวนเล็กน้อยเพ่ือเสี่ยงเอาเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า ซึ่งการเป็น   
ล็อตเตอรี่ได้จะต้องมีการจ่ายสิ่งที่มีค่าตอบแทน (Money Consideration) ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง  มีการ
เสี่ยงโชค (Chance) และมีรางวัล (Prize) การที่จะเป็นล็อตเตอรี่จะต้องมีเงื่อนไขครบทั้งสามประการ
ดังกล่าว 
  ตัวอย่าง คดี Clark v State 262 Ala 462, 80 So 2d 312 ตัดสินว่า ร้านขายเครื่อง
เฟอร์นิเจอร์ให้รางวัลเป็นสินค้าแก่คนที่ถูกจับฉลากซื้อขึ้นมาในรายการทางโทรทัศน์โดยคนนั้นไม่
จ าเป็นต้องซื้อสินค้าของร้านหรือจ่ายเงินประการใด ไม่ถือเป็นการออกล็อตเตอรี่ เพราะเป็นการขาด
สิ่งมีค่าเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน 
  ส าหรับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งตามหลักของศาสนาอิสลาม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถเล่นการพนันได้
ในทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นข้อห้ามซึ่งขัดต่อหลักทางศาสนา แต่ในประเทศมาเลเซียกลับยอมให้มี
ธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ การแข่งม้า ล็อตเตอรี่ และบ่อนคาสิโน โดยธุรกิจการพนันที่ถูก
กฎหมายถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อให้บริการลูกค้าที่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและเชื้อชาติอ่ืนๆที่อยากร่ ารวย 
โดยบางคนถือว่าเป็นงานอดิเรก แต่ยกเว้นชาวมาเลเซียที่เป็นมุสลิมเพราะศาสนาห้ามโดยเด็ดขาด 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นเหตุผลส าคัญที่ทางการรัฐบาลยอมให้มีการตั้งธุรกิจการพนันที่ถูก
กฎหมาย เพ่ือเพ่ิมรายได้จากภาษีการพนันและรายได้จากการท่องเที่ยว แม้ว่าประเทศมาเลเซียมี
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นโยบายให้มีธุรกิจพนันถูกกฎหมายหลายประเภท โดยเฉพาะการอนุญาตให้ประกอบกิจการคาสิโน 
แต่การพนันก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในการควบคุมและก ากับดูแลของรัฐบาลอย่างเข้มงวด รัฐบาลได้ใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมธุรกิจการพนัน โดยกฎหมายของประเทศมาเลเซียวางหลัก
กฎหมายและกฎเกณฑ์ส าหรับการพนันไว้เป็นอย่างดี และยังมีการก าหนดนิยามศัพท์และการจัดแบ่ง
ประเภทที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติ เพราะปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายประเทศใดที่อนุญาตให้แก้ไข
ประเภทหรือชนิดการพนันด้วยกฎหมายล าดับรองหรือกฎกระทรวงเหมือนกฎหมายพนันของไทย 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับกฎหมายของ
ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เป็นกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและไม่สามารถน ามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อาจได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดย  
  (1) ก าหนดนิยามของค าว่า “การพนัน” เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
มาเลเซียให้มีความหมายว่า การพนันเป็นการเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยการเสี่ยงโชค
ด้วยไหวพริบและฝีมือ  โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน เพื่อให้ครอบคลุมถึงการพนันทุกรูปแบบ แม้
การพนันรูปแบบใหม่ ๆ ที่ออกมาจะไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  
เพียงแต่มีค านิยามของค าว่า “การพนัน” ก็จะเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย ท าให้ผู้กระท า
ความผิดไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ว่าการพนันที่ผู้กระท าความผิดเล่นนั้นไม่ได้ระบุไว้ตามบัญชี ก. หรือ
บัญชี ข. แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  
  (2) ออกกฎกระทรวงระบุความผิดฐานเล่นการพนันประเภทใหม่ ๆ เช่นเดียวกับกรณีที่
เคยมีการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมบัญชี ก. รวม 2 ประเภทคือ “บาการา” และ “สล๊อตแมชีน” หรือ
การออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมบัญชี ข. รวม 4 ประเภทคือ สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ และ
เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอ่ืนใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด 
ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถท าให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือ
เครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยประเภทของการพนันที่สมควรเพ่ิมเข้า
ไปในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้แก่ การพนันทายผลการแข่งขันม้า
แข่ง มวย ฟุตบอล หรือกีฬาประเภทอ่ืนๆ เป็นต้น 
  
 2. ปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษปรับ  
  พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ใช้บังคับมานานกว่า 80 ปีแล้ว โทษปรับจึง
ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าของเงินในปัจจุบัน อัตราโทษปรับที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 12, 13 และ14 จึงเป็นปัญหา กล่าวคือ เป็นโทษปรับที่มีลักษณะเบา ไม่ท าให้ผู้ที่คิดจะกระท า
ความผิดเกิดความเกรงกลัวและเข็ดหลาบ เนื่องจากปรับในอัตราต่ าตั้งแต่ 50 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท 
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หรือทั้งจ าท้ังปรับเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบอัตราโทษปรับกับการเล่นพนันในปัจจุบันอย่างเช่นการเล่น
พนันทายผลฟุตบอลของโต๊ะรับพนันรายใหญ่ซึ่งมีวงเงินราว 10-50 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าอัตรา
ค่าปรับขั้นสูงที่สุดของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในส่วนของผู้จัดให้มีการเล่นคือ 
ปรับเพียง 5,000 บาท ผู้กระท าความผิดจึงไม่เกรงกลัวต่อโทษ เพราะถือว่าเป็นค่าปรับอันน้อยนิด 
คุ้มค่ากับการได้มาของเงินส าหรับการจัดให้มีการเล่นพนัน  เรื่องนี้อาจเปรียบเทียบกับการปรับปรุง
อัตราโทษของความผิดลหุโทษที่เพ่ิงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีผล
ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  เพ่ิมเติมอัตราโทษของ
ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับปรุงนิยามของค าว่า ความผิด
ลหุโทษ ซึ่งเดิมบัญญัติไว้ว่า หมายถึง ความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 
บาท ปรับปรุงเป็น หมายถึง ความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท มา
เป็นบรรทัดฐานในการปรับใช้กับพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่งจะเท่ากับ 1: 10 ส าหรับการแก้ไขอัตรา
โทษดังกล่าว  กล่าวคือหากปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท ก็จะเท่ากับ 5,000 - 50,000 บาท เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นเครื่องมือให้การป้องกันผู้ที่คิดจะเล่นการพนันให้มีความยับยั้งชั่งใจในการกระท า
ความผิดมากยิ่งข้ึน 
  เนื่องจากบทก าหนดโทษมีความส าคัญไม่น้อยกว่าบทก าหนดความผิด  การก าหนดโทษ
ทางอาญา นอกจากมีความมุ่งหมายเพ่ือป้องกันสังคมตามทฤษฎีการลงโทษแล้ว ยังมีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้ากระท าความผิดด้วย การที่กฎหมายก าหนดโทษไว้
ให้ปรับเพียง 50 บาท ไม่เกิน 5,000 บาท จึงไม่เหมาะสมและไม่ท าให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัว 
สมควรที่จะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษให้มีความเหมาะสม  
  ส าหรับโทษจ าคุก ผู้ศึกษาเห็นว่าการพนันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งซึ่งประชาชนอาจไม่
ยอมรับว่าเป็นอาชญากรรมอย่างเต็มที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความเสียหายต่อส่วนตัว รวมไปถึง
ครอบครัว และสังคมในที่สุด การพนันเป็นความผิดทางศีลธรรมที่นักอาชญาวิทยาเรียกกันว่า “Mala 
Prohibita” คือ เป็นความผิดที่รัฐก าหนดให้เป็นความผิดอาญา มิใช่การกระท าที่เป็นความผิดใน
ตัวเอง การพนันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ เพราะการพนันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์
ที่ชอบความท้าทายที่เกิดจากการเสี่ยง  ดังนั้นการพนันจึงเป็นความผิดที่ถูกบัญญัติขึ้นตามกฎหมาย 
สมควรให้มีโทษจ าคุกเพ่ือให้นักพนันทั้งหลายเกรงกลัวและหลาบจ า แต่ก็ไม่ควรก าหนดโทษจ าคุกมาก
เกินไป ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะแต่ละมุมมองไม่เหมือนกัน บ้างอาจมองว่าการพนันไม่ได้ท าให้ใคร
เดือดร้อนเสียหาย คนที่เดือดร้อนก็คือผู้เล่นเอง โทษจ าคุกอย่างสูงจึงควรก าหนดไม่เกิน 3-5 ปี 
แล้วแต่กรณี 
 นอกจากนี้แล้ว ยังอาจก าหนดการลงโทษด้วยมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้กระท าความผิด
เกรงกลัวและหลาบจ ามากขึ้น เช่น ให้มีการลงโทษทีเ่ป็นการบริการสังคมเสริมด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็น
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ประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังท าให้ผู้กระท าความผิดต้องแสดงตัวต่อสังคมในขณะที่ท างานบริการสังคม
ด้วย อันอาจจะท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับความอับอายและเกิดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นในการที่จะ
กระท าความผิดในเรื่องนี้ 
  
 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ 
เนื่องจากได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งหากได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นจะท าให้
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอ
เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ควรก าหนดนิยามของค าว่า “การพนัน” โดยบัญญัติเป็น มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนี้ 
  “ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การพนัน” หมายความว่า การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วย
ไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน”  
 2. ควรออกกฎกระทรวงระบุความผิดฐานเล่นพนันประเภทใหม่ๆ เช่น การพนันทายผลการ
แข่งขันม้าแข่ง มวย ฟุตบอล หรือกีฬาอ่ืนๆ โดยสมควรเพ่ิมเข้าไปในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478 
 3. ควรแก้ไขบทก าหนดโทษปรับ ในมาตรา 12 ..มาตรา 13 และมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนี้ 
  มาตรา 12 เดิมบัญญัติว่า 
  “(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่น
ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสด
หนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
    (2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 
ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
  แก้ไขเป็น  
  “(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือ การเล่น
ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้  ต้องระวางโทษ
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จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง 
เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ  
  (2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอ่ืนใดในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ”
 มาตรา 13 เดิมบัญญัติว่า 
 “ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัล
นั้น มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
 แก้ไขเป็น 
 “ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัล
นั้น มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 
 มาตรา 14 เดิมบัญญัติว่า 
 “ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
50 บาท ขึน้ไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 แก้ไขเป็น  
 “ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
500 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 นอกจากนี้ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ก าหนดให้มีการ
ลงโทษโดยมาตรการอ่ืนๆด้วย เช่น การให้ผู้กระท าความผิดท างานบริการสังคมหรืองาน
สาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจจะท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับความอับอายและเกิดความยับยั้งชั่งใจมาก
ขึ้นในการที่จะกระท าความผิดในเรื่องนี้ 
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