ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478*
ปริชญา จันทร์บาลใจ**
บทนา
ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีกฎหมายสู งสุด คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญในด้านการ
นับถือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชากรไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งก็ได้นับถือสืบต่อกัน
มาเป็ น เวลาช้านาน จนกลายเป็น รากฐานของความเชื่อ วัฒ นธรรม ประเพณีส่ ว นใหญ่ และเป็น
เอกลักษณ์ของชาติในปัจจุบัน แต่ก็มีบางกลุ่มที่มีความเชื่อและให้ความสาคัญในเรื่องของโชคลางเป็ น
สาคัญ จึงมี “การพนัน” เข้ามาเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งในการดารงชีวิตของคนไทย
“การพนัน” หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหว
พริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน การพนันเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่รัฐได้เข้ามา
ควบคุม ด้ ว ยการด าเนิ น นโยบายควบคุ ม การเล่ น พนั น เมื่ อมี อ บายมุข เข้า มาเกี่ ยวข้ อง รัฐ จึ งต้ อ ง
ควบคุมดูแลภายใต้การกากับดูแลของกฎหมายการพนัน แต่มีบางกลุ่มที่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน
เป็ น ส าคัญ ทาการพนั น ให้ เป็ น ธุร กิจที่ส ร้างรายได้ม หาศาลให้ แก่ตนโดยไม่ส นใจว่าการพนันอาจ
เชื่ อ มโยงให้ ก ลายเป็ น อาชญากรรม ธุ ร กิ จ การพนั น จึ ง เริ่ ม มาจากการเป็ น เพี ย งความบั น เทิ ง ใน
ครอบครั ว และหมู่เพื่อนซึ่ งจะมีอัน ตรายเพียงเล็ กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อเป็ นความบันเทิงทางสั งคม
ขั้น ตอนต่ อ มาจึ ง เป็ น การก าหนดประเภทของการพนั น ให้ ก ลายเป็ น การค้ า ก าไร เมื่ อ ถึ ง ขั้ น นี้ จึ ง
กลายเป็นธุรกิจการพนันไปในที่สุด การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนันจึงได้กาเนิดขึ้น โดยรัฐ
มีการวางแผนและควบคุมอย่างเหมาะสม
สังคมไทยเองถึงแม้จ ะเป็ นเมืองพุทธ แต่การพนันกลับยังคงดารงอยู่คู่สั งคมไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ถึงแม้คนไทยส่วนมากจะไม่เห็นด้วยในการขออนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนันแบบ
เสรี อย่างเช่นนโยบายบ่อนคาสิโนที่กาลังเป็นประเด็นในตอนนี้ คนไทยก็ยังต่อต้านไม่ให้มีการอนุญาต
ให้กระทาได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่คนไทยส่วนหนึ่งมีนิสัยเสพการพนัน ในบางครั้งตอนเด็กจะเกิดก็พนัน
กันแล้วว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย รวมไปถึงบ่อนการพนันที่ผุดมากขึ้นก็มีคนไทย
จานวนหนึ่งแอบเข้าไปเล่นโดยผิดกฎหมาย เมื่อมีการเล่นการพนันเกิดขึ้น บุคคลต้องหาเงินมาเล่น
*

เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
2478” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีการศึกษา 2558.
**
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
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การพนัน บ้างก็ทางานนาเงินไปเล่นการพนัน บ้างก็ขโมยเงิน ของคนในครอบครัว บ้างก็หยิบยืมเพื่อน
ฝูง จนในที่สุดถึงขั้นมีบ้านขายบ้าน มีรถขายรถ มีที่ดนิ ขายทีด่ นิ ดังสุภาษิตที่ว่า โจรปล้น 10 ครั้งยังไม่
เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว เพราะอย่างน้อยโจรก็ไม่สามารถนาของทุกชิ้นในบ้านไปได้ แต่หากไฟไหม้บ้านทั้ง
หลังและสมบัติทุกชิ้นก็มอดไหม้ไปหมด เปรียบเหมือ นการพนัน เมื่อไม่มีเงินจึงนาสมบัติทุกชิ้นไปขาย
หมด แล้ว ตัว เองหรือคนในครอบครัวจะทาอย่างไร นี่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างหนึ่งของครอบครัว
นาไปสู่สังคมในปัจจุบัน จึงเป็นกลไกสาคัญในการช่วยกันขจัดปัญหาของการพนันในการเฝ้าระวัง การ
ป้องกัน และการแก้ไขฟื้นฟูเยียวยา
ผลของการศึกษา
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แบ่งลักษณะการเล่นพนันไว้เป็น 2 ลักษณะคือ
การเล่นพนันที่ห้ามเด็ดขาด และการเล่นพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ ในปัจจุบันมีการพนันรูปแบบใหม่ๆ
เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งอาจทาให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน ไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่
ครอบคลุมถึงชื่อหรือเครื่องเล่นใหม่ๆที่เกิดขึ้น อย่างเช่นที่เคยมีการการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี
ก. รวม 2 ประเภทคือ “บาการา” และ “สล๊อตแมชีน” หรือการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ข.
รวม 4 ประเภทคือ สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ และเครื่ องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลัง
แสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด
ซึ่งสามารถทาให้ แพ้ช นะกัน ได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม แต่
เจ้าของธุรกิจ หรือเจ้ามือก็พยายามหาเครื่องเล่นที่เป็นชื่อใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การ
พนันรูปแบบใหม่ๆนี้เป็นช่องว่างหลบเลี่ยงโทษที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
2478 อีกทั้งอัตราโทษของกฎหมายการพนันก็ มีลักษณะเบาไม่เหมาะสมแก่ค่าของเงินในปัจจุบัน
จากการศึกษาพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พบว่า ยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการอัน
ทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมาย ซึ่งทาให้ผู้เล่นการพนันไม่เกรงกลัวต่อ โทษที่กาหนดไว้
ในกฎหมายการพนัน ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษาเรื่องนี้ โดยกาหนดประเด็นในการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคาว่า “การพนัน”
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้อนุญาต
จัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่ง
มีลั กษณะคล้ ายกัน หรื อการเล่ น อันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐ มนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุ
เพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไข
ใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใด ก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา
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การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน
หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทาง
นามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาต
ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดมี
ขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่น
อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้น จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้
และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือ
การเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น”
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 บัญญัติต่อไปใน มาตรา 4 ทวิว่า “ในการเล่น
อื่นใดนอกจากที่กล่าวมาในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อ
และเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
คาว่า การเล่นในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทานายด้วย”
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้ให้ความหมายของคาว่า
“การพนัน” เอาไว้ มีแต่เพียงการกาหนดรูปแบบและวิธีการเล่นพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้าย
พระราชบัญญัติเท่านั้น ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าการกระทาที่เป็นการเล่นพนันอื่นๆ ที่เป็นความผิด
จึงต้องพิจารณาจากเนื้อหาของบทบัญญัติมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่างสาหรับ การ
พนันรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ สืบเนื่องมาจากในยุคปัจจุบันที่รูปแบบการพนันเปลี่ยนไป ทาให้
เกิดความไม่ชัดเจน ส่งผลให้วิธีการเล่นการพนันมีการพัฒนาโดยใช้ชื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทาให้การพนันที่ระบุไว้ใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 ไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน การทาให้คาว่า “การพนัน” มีความชัดเจนจะ
ช่วยให้พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 สามารถใช้บังคับแก่การพนันในรูปแบบใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต กล่าวคือ หากผู้ เล่นบางคนรู้ว่าในบทบัญญัติของ
กฎหมายไม่ได้ระบุชนิดของการเล่นพนัน ผู้เล่นก็จะใช้ช่องว่างของกฎหมายในการกล่าวอ้างว่าเจ้า
พนักงานไม่มีอานาจในการจับกุมเพราะกฎหมายไม่ได้ระบุการเล่นพนันชนิดนี้เอาไว้ เพียงแต่หากเป็น
การกระทาความผิดที่เข้าข่ายในลักษณะของการเก็บ “ค่าต๋ง” อย่างเช่น ไพ่ชนิดต่างๆ แล้วมีการตั้ง
วงเงินกัน หากเจ้าพนักงานตรวจพบก็มีอานาจในการจับกุมได้ทันที และหากผู้เล่นการพนันทราบถึง
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ก็จะใช้เป็นข้อต่อสู้ใน
การหลีกเลี่ยงความรับผิดได้ ดังนั้นพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จึงควรกาหนดคา
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นิยามของคาว่า “การพนัน” ให้หมายความรวมถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการ
เสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน เพราะหากการกระทาของผู้เล่น
พนั น เข้ า ข่ า ยนิ ย ามของค าว่ า “การพนั น ” แล้ ว ไม่ ว่ า ผู้ ก ระท าผิ ด จะเล่ น การพนั น ในรู ป แบบใด
บทบั ญญัติดังกล่ าวก็จะครอบคลุ มการเล่นพนั น ทุกรูปแบบ เพียงเพื่อให้ เข้าข่ายของการแสวงหา
ประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน เหมือนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้คาจากัดความของคาว่า “การพนัน” หรือ Gambling ว่ามาจากคาว่า
Gaming แต่มีความหมายอย่างเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้ โดยความหมายของคาว่า การพนัน คือ
สัญญาระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไป ซึ่งตกลงเล่นไพ่ ลูกเต๋า หรืออุปกรณ์อื่น โดยมี
หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ และซึ่งมีบุ คคลหนึ่งเป็นผู้แพ้และอีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้ชนะ ในขณะที่ศาล
มักจะให้ความหมายของคาว่า การพนัน หมายถึง ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าสองคน
เสี่ยงเอาเงินหรือทรัพย์สินในการแข่งชนะโดยอาศัยเสี่ยงโชคซึ่งมีบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสียและอีก
ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยได้ การเสี่ ย งโชค หมายถึง การแพ้ ห รื อชนะโดยอาศัย เหตุก ารณ์ใ นอนาคต ซึ่ ง
เหตุการณ์ในอนาคตอาจจะมีการอาศัยความชานาญ (Skill) ด้วยก็ได้
นอกจากนี้ คาว่ า การพนั น ของประเทศสหรัฐ อเมริ กายั งหมายความรวมถึง การออก
ลอตเตอรี่ (Lottery) ด้วย ลอตเตอรี่ คือ กระบวนการจาหน่ายจ่ายแจกเงินรางวัล โดยฉลาก หรือ
อาศัยโชค เป็นการนาเงินจานวนเล็กน้อยเพื่อเสี่ยงเอาเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า 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
จาเป็นต้องซื้อสินค้าของร้านหรือจ่ายเงินประการใด ไม่ถือเป็นการออกล็อตเตอรี่ เพราะเป็นการขาด
สิ่งมีค่าเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน
สาหรับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งตามหลักของศาสนาอิสลาม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถเล่นการพนันได้
ในทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นข้อห้ามซึ่งขัดต่อหลักทางศาสนา แต่ในประเทศมาเลเซียกลับยอมให้มี
ธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ การแข่งม้า ล็อตเตอรี่ และบ่อนคาสิโน โดยธุรกิจการพนันที่ถูก
กฎหมายถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าที่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและเชื้อชาติอื่นๆที่อยากร่ารวย
โดยบางคนถือว่าเป็นงานอดิเรก แต่ยกเว้นชาวมาเลเซียที่เป็นมุสลิมเพราะศาสนาห้ามโดยเด็ดขาด
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นเหตุผลสาคัญที่ทางการรัฐบาลยอมให้มีการตั้งธุรกิจการพนันที่ถูก
กฎหมาย เพื่อเพิ่มรายได้ จากภาษีการพนันและรายได้จากการท่องเที่ยว แม้ว่าประเทศมาเลเซียมี
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นโยบายให้มีธุรกิจพนันถูกกฎหมายหลายประเภท โดยเฉพาะการอนุญาตให้ประกอบกิจการคาสิโน
แต่การพนั น ก็เป็ น ธุร กิจ ที่ อยู่ ในการควบคุม และก ากับดูแลของรัฐ บาลอย่า งเข้มงวด รัฐ บาลได้ใ ช้
กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมธุรกิจการพนัน โดยกฎหมายของประเทศมาเลเซียวางหลั ก
กฎหมายและกฎเกณฑ์สาหรับการพนันไว้เป็นอย่างดี และยัง มีการกาหนดนิยามศัพท์และการจัดแบ่ง
ประเภทที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติ เพราะปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายประเทศใดที่อนุญาตให้แก้ไข
ประเภทหรือชนิดการพนันด้วยกฎหมายลาดับรองหรือกฎกระทรวงเหมือนกฎหมายพนันของไทย
จากการศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับกฎหมายของ
ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เป็นกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทัน
ต่อ เหตุก ารณ์ ปั จ จุ บั น และไม่ส ามารถน ามาบั งคั บ ใช้ ได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพตามเจตนารมณ์ข อง
กฎหมาย พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อาจได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดย
(1) กาหนดนิยามของคาว่า “การพนัน” เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
มาเลเซียให้มีความหมายว่า การพนันเป็นการเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยการเสี่ยงโชค
ด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน เพื่อให้ครอบคลุมถึงการพนันทุกรูปแบบ แม้
การพนั น รู ป แบบใหม่ ๆ ที่ ออกมาจะไม่ไ ด้ระบุไว้ใ นพระราชบัญญั ติการพนัน พุทธศักราช 2478
เพี ย งแต่ มีค านิ ย ามของค าว่า “การพนั น ” ก็ จะเป็น การอุ ดช่ อ งว่ างของกฎหมาย ท าให้ ผู้ ก ระท า
ความผิดไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ว่าการพนันที่ผู้กระทาความผิดเล่นนั้นไม่ได้ระบุไว้ตามบัญชี ก. หรือ
บัญชี ข. แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
(2) ออกกฎกระทรวงระบุความผิดฐานเล่นการพนันประเภทใหม่ ๆ เช่นเดียวกับกรณีที่
เคยมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ก. รวม 2 ประเภทคือ “บาการา” และ “สล๊อตแมชีน” หรือ
การออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ข. รวม 4 ประเภทคือ สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ และ
เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด
ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทาให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือ
เครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยประเภทของการพนันที่สมควรเพิ่มเข้า
ไปในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศัก ราช 2478 ได้แก่ การพนันทายผลการแข่งขันม้า
แข่ง มวย ฟุตบอล หรือกีฬาประเภทอื่นๆ เป็นต้น
2. ปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษปรับ
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ใช้บังคับมานานกว่า 80 ปีแล้ว โทษปรับจึง
ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าของเงินในปัจจุบัน อัตราโทษปรับที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 12, 13 และ14 จึงเป็นปัญหา กล่าวคือ เป็นโทษปรับที่มีลักษณะเบา ไม่ทาให้ผู้ที่คิดจะกระทา
ความผิดเกิดความเกรงกลัวและเข็ดหลาบ เนื่องจากปรับในอัตราต่าตั้งแต่ 50 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
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หรือทั้งจาทั้งปรับเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบอัตราโทษปรับกับการเล่นพนันในปัจจุบันอย่างเช่นการเล่น
พนั น ทายผลฟุตบอลของโต๊ะรั บ พนันรายใหญ่ซึ่งมีว งเงินราว 10-50 ล้ านบาท จะเห็ นได้ว่าอัตรา
ค่าปรับขั้นสูงที่สุดของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในส่วนของผู้จัดให้มีการเล่นคือ
ปรับเพียง 5,000 บาท ผู้กระทาความผิดจึงไม่เกรงกลัวต่อโทษ เพราะถือว่าเป็นค่าปรับอันน้อยนิด
คุ้มค่ากับการได้มาของเงินสาหรับการจัดให้มีการเล่นพนัน เรื่องนี้อาจเปรียบเทียบกับการปรับปรุง
อัตราโทษของความผิดลหุโทษที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีผล
ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มเติมอัตราโทษของ
ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับปรุ งนิยามของคาว่า ความผิด
ลหุโทษ ซึ่งเดิมบัญญัติไว้ว่า หมายถึง ความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000
บาท ปรับปรุงเป็น หมายถึง ความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท มา
เป็นบรรทัดฐานในการปรับใช้กับพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่งจะเท่ากับ 1: 10 สาหรับการแก้ไขอัตรา
โทษดังกล่าว กล่าวคือหากปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท ก็จะเท่ากับ 5,000 - 50,000 บาท เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น เครื่องมือให้การป้องกันผู้ ที่คิดจะเล่นการพนันให้ มีความยับยั้งชั่งใจในการกระทา
ความผิดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากบทกาหนดโทษมีความสาคัญ ไม่น้อยกว่าบทกาหนดความผิด การกาหนดโทษ
ทางอาญา นอกจากมีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันสังคมตามทฤษฎีการลงโทษแล้ว ยังมีความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้กระทาความผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้ากระทาความผิดด้วย การที่กฎหมายกาหนดโทษไว้
ให้ปรับเพียง 50 บาท ไม่เกิน 5,000 บาท จึงไม่เหมาะสมและไม่ทาให้ผู้กระทาความผิดเกรงกลัว
สมควรที่จะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษให้มีความเหมาะสม
สาหรับโทษจาคุก ผู้ศึกษาเห็นว่าการพนันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งซึ่งประชาชนอาจไม่
ยอมรับว่าเป็นอาชญากรรมอย่างเต็มที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความเสียหายต่อส่วนตัว รวมไปถึง
ครอบครัว และสังคมในที่สุด การพนันเป็นความผิดทางศีลธรรมที่นักอาชญาวิทยาเรียกกันว่า “Mala
Prohibita” คือ เป็นความผิดที่รัฐกาหนดให้เป็นความผิดอาญา มิ ใช่การกระทาที่เป็นความผิดใน
ตัวเอง การพนันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ เพราะการพนันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์
ที่ชอบความท้าทายที่เกิดจากการเสี่ยง ดังนั้นการพนันจึงเป็นความผิดที่ถูกบัญญัติขึ้นตามกฎหมาย
สมควรให้มีโทษจาคุกเพื่อให้นักพนันทั้งหลายเกรงกลัวและหลาบจา แต่ก็ไม่ควรกาหนดโทษจาคุกมาก
เกินไป ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะแต่ละมุมมองไม่เ หมือนกัน บ้างอาจมองว่าการพนันไม่ได้ทาให้ใคร
เดือ ดร้ อ นเสี ย หาย คนที่ เดือ ดร้ อ นก็คื อผู้ เ ล่ นเอง โทษจาคุกอย่างสู งจึ งควรก าหนดไม่ เกิน 3-5 ปี
แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้แล้ว ยังอาจกาหนดการลงโทษด้วยมาตรการอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้กระทาความผิด
เกรงกลัวและหลาบจามากขึ้น เช่น ให้มีการลงโทษทีเ่ ป็นการบริการสังคมเสริมด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็น
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ประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังทาให้ผู้กระทาความผิดต้องแสดงตัวต่อสังคมในขณะที่ทางานบริการสังคม
ด้วย อันอาจจะทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับความอับอายและเกิดความยับยั้ง ชั่งใจมากขึ้นในการที่จะ
กระทาความผิดในเรื่องนี้
ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาเห็นว่าพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ
เนื่ อ งจากได้ ใ ช้ บั ง คั บ มาเป็ น เวลานานแล้ ว ซึ่ ง หากได้ รั บ การแก้ ไ ขและพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น จะท าให้
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอ
เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรกาหนดนิยามของคาว่า “การพนัน” โดยบัญญัติเป็น มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนี้
“ในพระราชบัญญัตินี้
“การพนัน” หมายความว่า การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วย
ไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน”
2. ควรออกกฎกระทรวงระบุความผิดฐานเล่นพนันประเภทใหม่ๆ เช่น การพนันทายผลการ
แข่งขันม้าแข่ง มวย ฟุตบอล หรือกีฬาอื่นๆ โดยสมควรเพิ่มเข้าไปในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478
3. ควรแก้ ไ ขบทก าหนดโทษปรั บ ในมาตรา 12..มาตรา 13 และมาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนี้
มาตรา 12 เดิมบัญญัติว่า
“(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่น
ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสด
หนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2
ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่ความผิ ดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
แก้ไขเป็น
“(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือ การเล่น
ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษ
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จาคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง
เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ”
มาตรา 13 เดิมบัญญัติว่า
“ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัล
นั้น มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
แก้ไขเป็น
“ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัล
นั้น มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา 14 เดิมบัญญัติว่า
“ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่
50 บาท ขึน้ ไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
แก้ไขเป็น
“ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่
500 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
นอกจากนี้ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กาหนดให้มีการ
ลงโทษโดยมาตรการอื่ น ๆด้ ว ย เช่ น การให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด ท างานบริ ก ารสั ง คมหรื อ งาน
สาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจจะทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับความอับอายและเกิดความยับยั้งชั่งใจมาก
ขึ้นในการที่จะกระทาความผิดในเรื่องนี้
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