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การพัฒนากฎหมายในการควบคุมการพนันผานชองทางออนไลนในประเทศไทย 
The development of laws to control online gambling in Thailand 
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บทคัดยอ   
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) ศึกษาหลักการและขอจำกจัดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนันออนไลน

ประเทศไทย 2) ศึกษาแนวทางของกฎหมายตางประเทศในการควบคุมหรือกำกับการพนันออนไลน 3) วิเคราะห
เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับพนันออนไลนของตางประเทศกับกฎหมายไทยเพื่อเปนกรอบแนวทางพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันออนไลนของไทย  ผลการศึกษามีดังนี้   1)  กฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนของตางประเทศ  แบง
ไดสองแนวทางคือ การกำหนดกฎหมายเฉพาะสำหรับการพนันออนไลน และ การนำกฎหมายการพนันท่ัวไปมาปรับใช
กับการพนันออนไลน    สำหรับไทยจัดอยูในแนวทางที่สอง โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของแบงเปนสองกลุมคือ  กฎหมาย
เกี่ยวกับการพนัน คือ พระราชบัญญัติการพนัน และ  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนำมาปรับใชกับการพนัน
ออนไลนบางกิจกรรมหรือบางกรณี  เชน   กฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองเด็ก  อยางไรก็ตาม กฎหมายทั้งสองกลุมไมไดวางหลักเกณฑเฉพาะสำหรับการควบคุมการพนันออนไลน 2)  
แนวทางการควบคุมหรือกำกับการพนัน แบงได สามระบบคือ ระบบผูกขาด ระบบใบอนุญาต  ระบบหามการพนันโดย
มีขอยกเวน  สำหรับกฎหมายไทยมีลักษณะผสมระหวางระบบผูกขาดและใบอนุญาต  3)  กฎหมายไทยไมไดจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐในลักษณะองคกรอิสระในการควบคุมการพนันหรือการพนันออนไลนโดยเฉพาะดังเชนกฎหมาย
ตางประเทศ   4)  กฎหมายไทยไมมีมาตรการเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาพนันออนไลนและการคุมครองเด็กและ
เยาวชนจากการโฆษณาพนันออนไลนดังเชนกฎหมายตางประเทศ   ผลการศึกษานำไปสูขอเสนอแนะในการพัฒนา
กฎหมายไทยโดยอาศัยตัวแบบแนวทางของตางประเทศ 
คำสำคัญ: การพนันออนไลน  , พระราชบัญญัติการพนัน , การโฆษณาการพนันออนไลน  , การคุมครองเด็ก.....,  
 

Abstract  
The objectives of this research are as follows: 1 )  To study the principles and restrictions of 

laws relating to online gambling in Thailand 2)  To study foreign laws   regulating online gambling 3 ) 
To conduct  comparative analysis of Thai laws and foreign laws in order to make proposals for 
developing Thai online gambling laws.  The results of the study are as follows; 1) According to foreign  
laws,  law relating to online gambling can be divided into 2  establishing specific laws for online 
gambling and  applying general gambling laws to online gambling. Comparing to Thailand, there are 
two groups of law; Gambling Act which is specific law and other related laws such as Computer 
Crimes Act , Child Protection Act, however, neither group sets specific principles  for regulating online 
gambling. 2) According to foreign laws, regulating online gambling can be divided into 3 systems: a  
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monopoly, a license system, a gambling prohibition with exceptions. Thai laws can be categorized as 
a mixture of monopoly and licensing.   3 )  Contrary to certain countries’ law, Thai law does not 
establish independent and specialized organization to regulate gambling or online gambling. 4) Thai 
laws provide no specific  measures for regulating  online gambling advertising and the protection of 
children and youth from online gambling, The results of the study lead to recommendations for the 
development of Thai law by using a foreign laws as a  model 
Keywords: Online gambling, Gambling Act,  Advertising of online gambling, child protection 
  
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 การพนันผานชองทางออนไลนตางจากบอนการพนันในทางกายภาพหลายแงมุมโดยเฉพาะความงายตอ
การเขาถึงของผูรวมเลนพนันซึ่งสามารถเขารวมเลนโดยไมจำกัดขอบเขตดานพื้นที่  ในแงหนึ่งการพนันออนไลนสงผล
กระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจตอผูประกอบการ การจางงานเกี่ยวกับการดูแลระบบ  หรือรายไดของประเทศ  ดังจะเห็น
ไดจากการที่บางประเทศเปดใหมีการขออนุญาตใหบริการพนันออนไลนได  แตในอีกแงหนึ่งการพนันออนไลนสงผล
กระทบเชิงลบหลายมิติ  เชน ผลกระทบตอจิตใจ ผลกระทบตอรางกาย และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ (แกวตา 
สัตยาประเสริฐ , 2554:4-11)  สำหรับผลกระทบทางกายภาพ ( physical/health consequence)  หรือสุขภาพ
รางกายของบุคคลนั้น อาจเกิดจากพฤติกรรมการติดพนันออนไลน ซึ่งเปนผลกระทบในลักษณะเดียวกับพฤติกรรมการ
ติดการใชงานอินเทอรเน็ต (Internet addiction)  (Widyanto, L., Griffiths ,2007:14-16.) แมวาการพนันออนไลน
จะจัดเปนหนึ่งในกิจกรรมออนไลนที่สงผลกระทบตอกลุมเปราะบางเชนเด็ก (ศรีดา ตันทะอธิพานิช และคณาธิป ทอง
รวีวงศ. (2560: 11-13) แตผลกระทบดังกลาวก็สามารถเกิดขึ้นกับบุคคลกลุมอ่ืนในสังคมดวยเชนกัน 
 ดวยเหตุที่การพนันออนไลนอาจสงผลกระทบในหลายดานและจัดเปนกิจกรรมอันเปนความเสี่ยงหรือภัย
คุกคามออนไลนประการหนึ่ง   หลายประเทศจึงกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ีอควบคุมหรือกำกับการพนันออนไลน  
แตรายละเอียดและแนวทางการควบคุมกำกับแตกตางกันไปในแตละประเทศ  ( เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล , 2557)  
สำหรับกฎหมายไทย  แมวามีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แตก็มี
ปญหาหลายประการในการปรับใชกับการพนันออนไลน ( นรเทพ บุญเก็บ , 2548)   โดยปญหาทั่วไปของการปรับใช
พระราชบัญญัตินี้ เชน  นิยามของกฎหมาย  (ณัฏฐกร ศิริผองแกว , 2557) ขอจำกัดที่สำคัญของพระราชบัญญัติการ
พนันก็คือ การกำหนดองคประกอบมุงเนนควบคุมสถานที่เลนการพนันในเชิงกายภาพ เชน บอนการพนัน  (รัตพงษ 
สอนสุภาพ, 2555)  เนื่องจากเปนกฎหมายเดิมที่รางมากอนการแพรขยายของอินเทอรเน็ต  แตสำหรับการพนัน
ออนไลน  การควบคุมสถานท่ีทางกายภาพอาจไมใชประเด็นท่ีสำคัญเนื่องจากสามารถจัดการเลนท่ีใดก็ได  นอกจากนี้  
พระราชบัญญัติการพนันยังมีขอจำกัดเนื่องจากควบคุมการพนันตามบัญชีที่ระบุในรายการหรือบัญชีที่กำหนดเทานั้น  
ทำใหเกิดปญหาการปรับใชกับการพนันรูปแบบอ่ืนท่ีพัฒนาหรือเกิดขึ้นใหมโดยไมอยูในบัญชีท่ีกฎหมายระบุ (วิษณุ วงศ
สินศิริกุล , 2554; องอาจ ชัยเพชรโยธิน ,2541)  นอกจากนี้   การพนันออนไลนยังมีพฤติกรรมเฉพาะบางประการท่ี
สงผลกระทบทางลบในหลายดาน เชน การโฆษณาหรือชักชวนเลนพนันผานชองทางออนไลน ที่อาจสงผลในแงความ
ปลอดภัยทางสารสนเทศ เชน เว็บไซตพนันที่มีมัลแวร  หรือผลในแงกฎหมายอื่นเชน การนำเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
เนื้อหาลามกอนาจารมาชักชวนใหเขาเลนในเว็บพนันออนไลน หรือการชักชวนในลักษณะกระตุนหรือยั่วยุใหเลนพนัน    
พฤติกรรมเฉพาะเหลานี้ไมไดกำหนดไวอยางครอบคลุมในพระราชบัญญัติการพนัน   โดยมีการนำกฎหมายอื่นมาปรับ
ใชเปนกรณีไปซี่งในบางกรณีไมสามารถครอบคลุมพฤติกรรมเหลานั้นได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคศึกษาหลักการและ
ปญหาของกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย  และศึกษาแนวทางของกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการควบคุม
กำกับการพนันออนไลนเพ่ือนำมาจัดทำเปนขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพนันของไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดหลักที่เกี่ยวของกับกฎหมายในการกำกับหรือควบคุมการพนันออนไลนคือการคุมครอง
บุคคลบางประเภทที่เปนกลุมเสี่ยงจากผลกระทบทางลบของการพนันออนไลน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งพบวาใน
ตางประเทศมีนักวิชาการเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามทางสื่อออนไลน ซึ่งในภาพรวมจำแนกได 3 ประเภท 
(Three C’s )   (Childnet International, 2007:7-9)    ไดแก  
 (1) ภัยคุกคามดานเนื้อหา  (Content)    กลาวคือเนื้อหาไมเหมาะสมตางๆ เชน เนื้อหาลามก  
 (2) ภัยคุกคามท่ีเกิดจากการติดตอ  (Contact)   กลาวคือ   การติดตอสื่อสารในลักษณะท่ีเปนความเสี่ยง
หรืออันตรายในดานตางๆ  เชน การสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงคทางเพศ การกลั่นแกลงรังแกออนไลน (Cyber bullying)  
 (3) ภัยคุกคามท่ีเกิดจากการโฆษณาและการตลาด (Commercialism)   
 นอกจากนี้ Livingstone, Sonia and Haddon, Leslie (2009:128-129)     จำแนกภัยคุกคามออนไลน 
ประเภทการใชงาน (Conduct risk) เชน การใชงานสื่อออนไลนท่ีนำไปสูความเสี่ยงในแงตางๆ   
 Byron Tanya (2008:16-17)    นำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามออนไลนมาวิเคราะหพฤติกรรมการ
เลนเกมออนไลน โดยจำแนกภัยคุกคามหรือความเสี่ยงเปน   2  กรณีคือ  ภัยคุกคามหรือความเสี่ยงดานเนื ้อหา 
(Content)  เชน  เกมที่มีเนื้อหารุนแรง  เกมที่มีเนื้อหาเกี่ยกับเพศ  และ ภัยคุกคามหรือความเสี่ยงดานพฤติกรรม 
(Conduct) เชน  การติดเกมหรือการเลนเกมมากเกินไป (Excessive use)  
 จากกรอบแนวคิดดังกลาว การพนันออนไลน จัดเปนกิจกรรมท่ีเปนความเสี่ยงหรือเปนภัยคุกคามไดหลาย
ลักษณะ  เชน การโฆษณาชักชวนใหเลนพนันออนไลนจัดเปนภัยคุกคามที ่เกิดจากการโฆษณาและการตลาด     
นอกจากนี้การโฆษณาชักชวนใหเลนพนันออนไลนบางเว็บไซตนำเนื้อหาลามกอนาจารมาประกอบการโฆษณาชักชวน
ดวยจึงจัดอยูในกลุมภัยคุกคามดานเนื้อหา ดังนั้นกฎหมายของหลายประเทศจึงมีรูปแบบในการกำกับหรือควบคุมการ
พนันออนไลน   ซ่ึงงานวิจัยนี้จะศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางตางประเทศและกฎหมายไทยตอไป  
 
วัตถุประสงคการวิจัย  

(1) เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายและขอจำกัดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพนันออนไลนประเทศไทย 
(2) เพ่ือศึกษาแนวทางของกฎหมายตางประเทศในการควบคุมหรือกำกับการพนันออนไลน  
(3) วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับพนันออนไลนของตางประเทศกับกฎหมายไทยเพื่อเปนกรอบ

แนวทางพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนของไทย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยสาขานิติศาสตรฉบับนี้ใชรูปแบบวิจัยเอกสาร(Documentary Research)  ดวยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)  จากตัวบทกฎหมาย คำพิพากษา บทความวิชาการ  เอกสารอื่นๆ ที่เกี ่ยวของ และ
นำเสนอผลการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive)   รวมทั้งศึกษาเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหาของกฎหมายไทย
และตางประเทศ  (Comparative analysis) ประเด็นที่เกี่ยวของกับการควบคุมการพนันออนไลน เพื่อนำมาเปนกรอบ
ในการทำขอเสนอแนะสำหรับพัฒนากฎหมายไทย  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

(1) ทราบถึงหลักและขอจำกัดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพนันออนไลนประเทศไทย 
(2) ทราบถึงแนวทางของกฎหมายตางประเทศในการควบคุมหรือกำกับการพนันออนไลน  
(3) ไดมาซ่ึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนของไทย 
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยแบงเปน 4  ประเด็นดังนี้  
1  ประเด็นรูปแบบการบัญญัติกฎหมายควบคุมหรือกำกับการพนันออนไลน  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การ

บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนของตางประเทศมีหลายรูปแบบ บางประเทศกำหนดกฎหมายสำหรับการ
พนันออนไลนไว โดยเฉพาะ บางประเทศมีกฎหมายการพนันทั ่วไปที ่นำมาปรับใชก ับการพนันออนไลนดวย                      
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศพบวา ไทยไมมีกฎหมายที่กำหนดหลักการเกี ่ยวกับการพนันออนไลน
โดยเฉพาะ  รวมท้ังไมมีการกำหนดนิยามของการพนันออนไลน    

2.  ประเด็นแนวทางกฎหมายในการควบคุมหรือกำกับการพนันของตางประเทศ ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา  
กฎหมายควบคุมการพนันในภาพรวมของตางประเทศมีความแตกตางกันโดยแบงไดสามแนวทางคือระบบผูกขาด  
ระบบควบคุมโดยใบอนุญาต และระบบหามการพนันเปนการทั่วไปแตมีขอยกเวน   นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศ
ในแตละระบบมีความแตกตางกันโดยแบงเปนสองกลุมคือ  มีการกำหนดหลักการเกี่ยวกับการพนันออนไลนไวเปนการ
เฉพาะ และ ไมไดกำหนดหลักการเกี่ยวกับการพนันออนไลนเปนการเฉพาะ  

3.  ประเด็นของหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมการพนัน ผลการศึกษาพบวา  กฎหมายแต
ละประเทศมีรูปแบบแตกตางกันโดยจำแนกได 4  แนวทางคือ  (1)   หนวยงานที่มีอำนาจควบคุมคือกระทรวงเกี่ยวกับ
ภาษีและการเงิน  (2)  หนวยงานท่ีมีอำนาจควบคุมคือ กระทรวงเกี่ยวกับความม่ันคงหรือความสงบเรียบรอย                        
 
(3)  การบูรณาการหนวยงานท่ีมีอำนาจควบคุมหลายหนวยงาน (4) การพนันอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการท่ี
มีลักษณะเปนองคกรอิสระ   ผลการเปรียบเทียบชี้ใหเห็นวากฎหมายไทยอยูในแนวทางทางท่ี 2 
          4. ประเด็นมาตรการควบคุมพฤติกรรมบางอยางเกี่ยวกับการพนัน  ผลการศึกษาพบวา กฎหมายไทยที่มีผล
บังคับในปจจุบันไมไดวางหลักการเพื่อควบคุมพฤติกรรมการโฆษณาการพนันออนไลนไวอยางครอบคลุมดังเชน
กฎหมายตางประเทศ 

อภิปรายผล  
1  ประเด็นรูปแบบการบัญญัติกฎหมายควบคุมหรือกำกับการพนันออนไลนผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การ

บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนของตางประเทศจำแนกได 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่หนึ่ง การตรากฎหมาย
สำหรับการพนันทั่วไปซึ่งใชกับการพนันออนไลนดวย รูปแบบที่สอง การตรากฎหมายเฉพาะสำหรับการพนันออนไลน
แยกออกมาจากกฎหมายการพนันทั่วไป โดยมีหลักการตางๆ ที่สะทอนถึงลักษณะเฉพาะของการพนันออนไลน  เชน 
ฝรั่งเศส ( Law No 2010-476 of 12 May 2010)  ออสเตรเลีย ( Interactive Gambling Act 2001) โปรตุเกส ( 
Decree law 66/2015) สิงคโปร  (Remote Gambling Act 2014 (RGA)    สำหรับสหรัฐอเมริกา กฎหมายเกี่ยวกับ
การพนันแตกตางกันไปในแตละมลรัฐ โดยแบงเปน 3 รูปแบบคือ  รูปแบบที่หนึ่ง   กฎหมายกำหนดหามการพนัน
ออนไลน เชน มลรัฐหลุยเซียนา เนวาดา  อิลลินอยส มลรัฐเซาธดาโกตา โดยอาจยกเวนสำหรับการพนันออนไลนบาง
รูปแบบ เชน การทายผลแขงขันกีฬา   รูปแบบท่ี 2  กฎหมายกำหนดหามการพนันออนไลน และ ควบคุมผูใหบริการท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลน รวมทั้งควบคุมธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลนดวย เชน กฎหมายของมลรัฐออ
ริกอน   รูปแบบท่ี 3   กฎหมายกำหนดควบคุมเฉพาะการพนันทางกายภาพ แตไมกำหนดหามการพนันออนไลนไวโดย
ชัดเจน 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยพบวา  ไมมีกฎหมายที่กำหนดหลักการเกี่ยวกับการพนันออนไลน
โดยเฉพาะ  รวมทั้งไมมีการกำหนดนิยามของการพนันออนไลน แตมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของจำแนกไดสองกลุมคือ กลุมท่ี
หนึ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะ  คือพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่งแมวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
โดยตรง แตมีปญหาคือกำหนดควบคุมการพนันโดยระบุชนิดหรือประเภท แตไมไดกำหนดควบคุมการพนันออนไลน 
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หรือการพนันทางอิเล็กทรอนิกสไวเปนการเฉพาะ เมื่อมีประเด็นปญหาการพนันออนไลนจึงตองเทียบเคียงวาการพนัน
นั้นอยูในบัญชีใดหรือเทียบเคียงไดกับการพนันชนิดใดตามที่กฎหมายระบุไว  นอกจากนั้น กฎหมายนี้ยังไมมีมาตรการ
อื่นสำหรับการพนันออนไลน เชน การปดกั้นการเผยแพรขอมูลการพนันทางอิเล็กทรอนิกส  มาตรการเกี่ยวกับการ
ชำระเงินออนไลนท่ืเชื่อมโยงกับการพนัน  ไมมีหลักการคุมครองเด็กและเยาวชนอยางเปนระบบ   กลุมท่ีสอง  กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ  กลาวคือ กฎหมายที่ไมไดรางขึ้นเพื่อใชกับการพนันออนไลนโดยเฉพาะ  โดยเปนการปรับใชกฎหมาย
เรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวของกับบางสวนของระบบการพนันออนไลน  ในแงนี้พบวามีกฎหมายหลายฉบับกระจัดกระจาย
กันอยู  แตก็มีขอจำกัดเนื ่องจากกฎหมายแตละฉบับไมไดร างขึ ้นสำหรับการพนันออนไลนโดยเฉพาะ ไดแก  
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคหลักที่จะใชกับการกระทำความผิดท่ี
กระทบตอระบบหรือความปลอดภัยของขอมูล  แมวากฎหมายไทยจะมีความผิดสวนเนื้อหาที่กวาง แตก็ไมไดกำหนด
ฐานความผิดเกี่ยวการพนันออนไลนไวโดยเฉพาะ แตมีกลไกบางประการที่เกิดจากการแกไขกฎหมายป 2560 ซึ่งอาจ
นำมาปรับใชกับการพนันออนไลน  ไดแกอำนาจเจาหนาที่ในการรองขอตอศาลใหสั่งระงับการเผยแพรเนื้อหาตามาตรา 
20   แตสามารถนำมาปรับใชไดเฉพาะในสวนของการปดกั้นเว็บไซตพนันออนไลน โดยไมสามารถนำมาใชลงโทษผูจัด
ใหมีการเลนพนันออนไลนได    พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   มุงคุมครองเด็กในหลายดาน โดยมีสวนท่ี
เกี่ยวของกับการพนัน คือการหามบุคคลใด ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานท่ีเลนการ
พนัน สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา อยางไรก็ตามหลักการดังกลาวสะทอนถึงการควบคุมการพนัน
ทางกายภาพ เชน องคประกอบของการ “เขาไปในสถานที่”  โดยไมมีหลักการเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรม
การเลนพนันออนไลน  กฎหมายอ่ืน เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ไมไดกำหนด
หลักการควบคุมการจัดใหเลนพนันออนไลน แตอาจนำมาปรับใชในสวนการดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการพนัน  

2.  ประเด็นแนวทางกฎหมายในการควบคุมหรือกำกับการพนัน ผลการศึกษากฎหมายตางประเทศชี้ใหเห็น
วาแตละประเทศมีแนวทางตางกันโดยจำแนกได 3 ระบบดังนี้   

ระบบผูกขาด  (Public monopoly )    ภายใตระบบนี้ กฎหมายกำหนดความผิดสำหรับการเลนพนันและ
การประกอบธุรกิจพนัน เวนแตการประกอบธุรกิจและการเลนพนันกับผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต ซึ่งกฎหมายจำกัดให
มีผูใหบริการเพียงรายเดียว  ซึ่งอาจอยูในรูปของการดำเนินการโดยหนวยงานหรือองคกรของรัฐ (State-run) หรือการ
ควบคุมโดยทางออมจากรัฐ เชน ผูใหบริการเปนบริษัทเอกชนแตภาครัฐเปนผูถือหุนสวนใหญ   ประเทศที่จัดอยูในกลุม
นี้ เชน  ฟนแลนด เยอรมัน เนเธอรแลนด โปแลนด โปรตุเกส  สวีเดน  เขตปกครองพิเศษฮองกง  อยางไรก็ตาม  
กฎหมายในกลุมนี้มีความแตกตางกันในประเด็นการควบคุมการพนันออนไลน  เนื่องจากบางประเทศไมไดกำหนด
หลักการควบคุมการพนันออนไลนเปนการเฉพาะ จึงตองปรับใชหลักกฎหมายเดียวกับการพนันทั่วไป  เชน ฟนแลนด 
เนเธอรแลนด แตบางประเทศกำหนดหลักการควบคุมการพนันออนไลนโดยเฉพาะ เชน  สวีเดน โปรตุเกส  โปแลนด 
เขตปกครองพิเศษฮองกง  

ระบบใบอนุญาต (License-based systems) ภายใตระบบนี้  การพนันไมใชสิ่งที่ผิดกฎหมาย แตตองไดรับ
ใบอนุญาต  โดยผูประกอบการที่มีสิทธิขออนุญาตมีไดหลายรายและไมจำกัดวาจะตองเปนองคกรของหนวยงานรัฐหรือ
ที่หนวยงานรัฐเปนผูถือหุน    อยางไรก็ตาม  กฎหมายในระบบนี้มีความแตกตางกันในประเด็นการควบคุมการพนัน
ออนไลน  เนื่องจากบางประเทศไมไดกำหนดหลักการควบคุมการพนันออนไลนเปนการเฉพาะ จึงตองปรับใชหลัก
กฎหมายเดียวกับการพนันท่ัวไป  เชน ออสเตรีย เบลเยียม เดนมารค  ฮังการี   แตบางประเทศกำหนดหลักการควบคุม
การพนันออนไลนโดยกำหนดใบอนุญาตเฉพาะสำหรับการพนันออนไลน เชน  ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี  

ระบบหามการพนันเปนการทั่วไปแตมีขอยกเวน   ภายใตระบบนี้ กฎหมายกำหนดหลักทั่วไปหามการพนัน
หรือกำหนดใหการพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตกำหนดยกเวนการพนันบางชนิดใหสามารถทำไดโดยไมอยูภายใตนิยาม
ของการพนัน  เชน ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุน  (Criminal Code chapter 23)  กำหนดหลักท่ัวไปใหการพนันเปน 
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สิ่งผิดกฎหมาย แตยกเวนการพนันสามกลุมคือ  (1)การพนันกีฬาสาธารณะ  เชน แขงมา แขงจักรยาน แขงเรือ                    
(2) ล็อตเตอรี่  ไมใชระบบผูกขาด แตรัฐบาลทองถิ่น  (Prefecture) สามารถบริหารจัดการล็อตเตอรี่ได  (3) ปาจิงโกะ       
(Pachinko)  ไดรับยกเวนไมอยูในความหมายของการพนันตามกฎหมายอาญา    

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวา  กฎหมายไทยแตกตางจากระบบหามการพนันโดยทั่วไป ดังเชน
กฎหมายอาญาของญี่ปุน แตพระราชบัญญัติการพนันวางหลักควบคุมการพนันตามแตกตางกันตามประเภทของการ
พนันสามกลุมคือ กลุมท่ีหนึ่ง การพนันท่ีหามเด็ดขาด  กลุมท่ีสอง การพนันท่ีตองขออนุญาต กลุมท่ีสาม การพนันอ่ืน 
ตามมาตรา 4 ทวิ  (เลนไดตอเมื่อเปนการพนันที่ระบุชื่อและเงื่อนไขในกฎกระทรวง)   ดังนั้น  การพนันบางชนิดจัดอยู
ในระบบผูกขาด เชน สลากกินแบงรัฐบาล แตมีความแตกตางจากระบบผูกขาดของตางประเทศที่หนวยงานรัฐหรือผู
ไดรับอนุญาตผูกขาดการพนันทุกประเภท  เนื่องจากการพนันบางประเภทในประเทศไทยไมสามารถใหบริการไดเลย      
สำหรับการพนันประเภทท่ีตองขออนุญาตมีความใกลเคียงกับระบบใบอนุญาต  อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติการพนัน
ของไทยไมไดกำหนดหลักการควบคุมและนิยามการพนันออนไลนไวเปนการเฉพาะ  

3.   ประเด็นของหนวยงานท่ีมีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมการพนัน ผลการศึกษาพบวา แตละประเทศ
มีรูปแบบแตกตางกันโดยจำแนกได 4 แนวทางคือ (1) หนวยงานที่มีอำนาจควบคุมคือกระทรวงเกี่ยวกับภาษีและ
การเงิน  เชน กรีซ เอสโทเนีย โปแลนด ออสเตรีย  แนวทางนี้ สะทอนใหเห็นแนวคิดการควบคุมการพนันของรัฐวา
ไมไดมองการพนันเปนสิ่งอันตรายตอสังคม แตมองเปนธุรกิจหนึ่งที่สรางรายไดและตองการเก็บภาษี  โดยในหลาย
ประเทศในยุโรป มีกฎหมายกำหนดวา รายไดจากภาษีการพนันจะตองนำไปใชเพ่ือการพัฒนาในดานใดโดยเฉพาะ หรือ
เพื่อกิจการกุศลที่เปนประโยชนแกสาธารณะ (2) หนวยงานที่มีอำนาจควบคุมคือ กระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงหรือ
ความสงบเรียบรอย เชน กระทรวงความมั่นคงภายในหรือกระทรวงมหาดไทย  แนวทางนี้สะทอนแนวคิดวาการพนัน
เปนอันตรายตอความสงบเรียบรอย (3) การบูรณาการหนวยงานที่มีอำนาจควบคุมหลายหนวยงาน เชน การกำหนด
อำนาจรวมกันระหวางหนวยงานดานการเงินและดานความม่ันคง (4) การพนันอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
ที่มีลักษณะเปนองคกรอิสระ เชน เดนมารค ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม  เนเธอรแลนด ฟนแลนด อิตาลี แนวทางนี้มี
ลักษณะของการบูรณาการกฎหมาย โดยกรรมการดังกลาวจะมีอำนาจออกใบอนุญาต ควบคุมผูประกอบธุรกิจพนันให
เปนไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑตางๆ ซึ่งอาจมีการกำหนดหลักการควบคุมการโฆษณา การจำกัดอายุผูเลน  ผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ ชี ้ใหเห็นวา  กฎหมายไทยจัดอยู ในแนวทางที ่ 2  โดยกฎหมายหลักคือ 
พระราชบัญญัติการพนันอยูภายใตการบังคับใชของกระทรวงมหาดไทย  สะทอนใหเห็นแนวทางควบคุมการพนันโดย
พิจารณาถึงความสงบเรียบรอยและความม่ันคง    

4.มาตราการควบคุมพฤติกรรมบางอยางท่ีเกี่ยวกับการพนันออนไลน 
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศ พบวา แมประเทศตางๆ มีแนวทางควบคุมหรือกำกับการพนันออนไลน

แตกตางกัน แตมีมาตรการควบคุมพฤติกรรมบางประการที่เกี่ยวของกับการพนันออนไลน   โดยในบทความวิจัยนี้จะ
ชี้ใหเห็น มาตรการควบคุมการโฆษณาพนันออนไลน ซ่ึงแยกเปนสองประเด็นยอยดังนี้    

4.1  มาตรการควบคุมการโฆษณาพนันออนไลน 
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาพนันออนไลน  มีความ

แตกตางกัน โดยแบงเปนสามรูปแบบคือ (1)  มาตรการจำกัดสิทธิการโฆษณาเฉพาะผูไดรับอนุญาต เชน ผูประกอบการ
ที่ไดรับใบอนุญาตหรือองคกรที่มีสิทธิผูกขาดจึงจะสามารถโฆษณาได  กฎหมายของประเทศที่จัดอยูในแนวทางนี้ เชน  
ฝรั่งเศส เดนมารค ฮังการี (2) มาตรการจำกัดเนื้อหาโฆษณาบางลักษณะ เชน เนื้อหาท่ีมีลักษณะการหลอกลวงผูบริโภค  
เนื้อหาที่มีลักษณะกระตุนยั่วยุหรือชักชวนใหเลนพนัน  เชน กฎหมายเขตปกครองพิเศษฮองกง (The Betting Duty 
Ordinance) หามโฆษณาเนื้อหาที่ทำใหเชื่อวาจะชนะโดยงายหรือเปนชองทางสรางรายได   กฎหมายมาเลเซีย (The 
Betting Act 1953 The Betting Act 1953 (Act 495) หามโฆษณาในลักษณะชักชวนใหเลนพนัน (3)  มาตรการหาม 
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โฆษณาโดยมุงเนนการคุมครองบุคคลกลุมเปราะบาง เขน เด็กและเยาวชน เชน กฎหมายอังกฤษ ซึ่งจะแยกวิเคราะห
เปนอีกหัวขอหนึ่ง   

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายไทยพบวา พระราชบัญญัติการพนันมีหลักการท่ีเกี่ยวของคือ   มาตรา 
9 ซึ่งกำหนดวา “สลากกินแบง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่นแก
ผูเลนคนหนึ่งคนใดนั้น ตองสงสลากใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประทับตราเสียกอน จึงนำออกจำหนายได   ถายัง
มิไดรับอนุญาตใหมีการเลนที่กลาวไวในวรรคกอน หามมิใหประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมให
บุคคลใด ๆ เขารวมในการเลนนั้น” และ มาตรา 12  กำหนดวา “ผูใด.....ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง
หรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับอนุญาตแลวแตเลนพลิก
แพลง…”จากการวิเคราะหเนื้อหาเปรียบเทียบกับตางประเทศพบวา มาตรา 9 และ มาตรา 12 มีขอจำกัดดังนี้ (1) 
หลักการโฆษณาการพนันตามมาตรา 9 ไมครอบคลุมการพนันทุกประเภท (2)  หลักการโฆษณาตามมาตรา 12  จำกัด
เฉพาะการพนันท่ีมิไดรับอนุญาต  จึงไมครอบคลุมการโฆษณาการพนันท่ีไดรับอนุญาต แมวาจะมีลักษณะกระตุนย่ัวยุให
เกิดความอยากพนันก็ตาม (3) หลักการโฆษณาตามมาตรา 9 และ 12  ไมควบคุมเนื้อหาโฆษณาพนันที่ทำใหเชื่อวาจะ
ชนะโดยงายหรือเปนชองทางสรางรายไดดังเชนกฎหมายฮองกง มาเลเซีย  อยางไรก็ตาม หากการโฆษณาพนันออนไลน
ถึงขั้นเปนการฉอโกงหรือหลอกลวง หรือเปนแผนการหลอกลวงออนไลน (Scamming) อาจเขาขายความผิดตาม
กฎหมายอื่น พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มาตรา 14 (1) ฐานนำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลเท็จ
หรือบิดเบือนอันนาจะเสียหายแกประชาชน  แตหากเปนเพียงเนื้อหากระตุนยั่วยุใหอยากเลนพนันอาจยังไมถึงขั้นเปน
ขอมูลเท็จ  

4.2  มาตรการควบคุมการโฆษณาการพนันเพ่ือการคุมครองเด็กและเยาวชน  
ผลการศึกษาพบวา กฎหมายการพนันของอังกฤษ (Gambling Act 2005) วางหลักเฉพาะเกี ่ยวกับการ

ควบคุมการโฆษณาในลักษณะชักชวนใหเด็กเลนการพนัน (Invitation to gamble) โดยแบงเปน สองพฤติกรรมยอย 
ดังนี้    

- การโฆษณาในลักษณะเผยแพรขอมูลตอสื่อสาธารณะ (Advertising)   กฎหมายอังกฤษกำหนดหามไว
โดยเฉพาะ   รวมทั้งกำหนดความผิดสำหรับผูโฆษณา (Advertiser) ที่ทำการสื่อสารเนื้อหาชักชวนใหเด็กเลนพนัน   
กฎหมายยังไดสันนิษฐานความผิดสำหรับผูที่มีรายละเอียดตอไปนี้ปรากฏในสื่อโฆษณาวาเปนผูโฆษณา   กลาวคือ  ท่ี
อยูทางกายภาพ  หมายเลขโทรศัพท ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส  เว็บไซต      ผลการเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
พบวา พระราชบัญญัติคุมครองเด็กไมไดกำหนดควบคุมพฤติกรรมในขั้นตอนการโฆษณา   สำหรับพระราชบัญญัติการ
พนันไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาตอเด็กโดยเฉพาะ  

-  การชักชวนในลักษณะติดตอบุคคลเฉพาะราย เชน การชักชวนทางโปรแกรมสนทนาออนไลนตางๆ การ
ชักชวนทางขอความสวนตัวของสื่อสังคมออนไลน (Inbox chat)  ชักชวนใหคลิกลิงคหรือดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นการ
พนันออนไลน   กรณีนี้ตามกฎหมายอังกฤษกำหนดหลักการเฉพาะหาม“สงเอกสารใดๆ ใหเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงมีเนื้อหา
โฆษณาการพนัน หรือ นำขอมูลใดเกี่ยวกับการพนันใหเปนที่รับรูแกเด็กหรือเยาวชน ดวยเจตนาชักชวนใหเลนพนัน”    
นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดสันนิษฐานความผิดสำหรับผูที่ชื่อปรากฏในสวนขอมูลติดตอ หรือ ขอมูลผูรับชำระเงิน
เกี่ยวกับการพนันท่ีทำการติดตอหรือชักชวนเด็ก    ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยพบวา พระราชบัญญัติ 

คุมครองเด็กไมไดกำหนดควบคุมพฤติกรรมในขั้นตอนการชักชวนตอบุคคลเฉพาะรายในการสื่อสารออนไลนท่ี
ไมไดเขาถึงตอสาธารณะ   สำหรับพระราชบัญญัติการพนันมาตรา 9 และ 12  แมครอบคลุมทั้งการโฆษณาตอสื่อ
สาธารณะ และการติดตอชักชวนเฉพาะรายเนื่องจากใชคำวา “ชักชวนโดยตรง” แตก็มีขอจำกัดในแงของเนื้อหาและ
ประเภทการพนันท่ีอยูในขอบเขต 
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สรุปผลการวิจัย 

(1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนันของไทยแบงเปนสองกลุมคือ กฎหมายเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะ และ 
กฎหมายอ่ืนท่ีนำมาปรับใชกับการพนัน แตไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนโดยเฉพาะ   

(2)  กฎหมายควบคุมการพนันในภาพรวมของตางประเทศแบงไดสามแนวทาง โดยกฎหมายไทยมีความ
แตกตางกับแนวทางของตางประเทศ  

(3)    กฎหมายแตละประเทศมีรูปแบบของหนวยงานกำกับการพนันแตกตางกัน 4 แนวทางโดยกฎหมายไทย
จัดอยูในแนวทางท่ีมีหนวยงานดานความม่ันคงเปนผูกำกับ ไดแกกระทรวงมหาดไทย  

(4) กฎหมายไทยที่มีผลบังคับในปจจุบันไมไดวางหลักการเพื่อควบคุมพฤติกรรมเฉพาะบางอยางที่เกี่ยวของ
กับการพนันออนไลน เชน การโฆษณาชักชวนใหเลนพนันออนไลน  
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  
งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไขกฎหมายดังนี้   
(1) เสนอใหมีการแยกกฎหมายการพนันออนไลนออกจากพระราชบัญญัติการพนัน  ดังเชนแนวทางของ

ตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย อิตาลี โปรตุเกส  สิงคโปร  หรือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการพนันโดยแยก
หลักการเกี่ยวกับการพนันออนไลนออกเปนหมวดเฉพาะ   

(2) เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใหนำรูปแบบคณะกรรมการเฉพาะในรูปแบบองคกรอิสระ มา
ควบคุมกำกับการพนัน  ดังเชนกฎหมายตางประเทศ เพื่อใหเกิดการบูรณาการมาตรการทั้งทางเทคนิค ทางกฎหมาย 
เขามาเปนหนวยงานเดียวที่มีอำนาจตั้งแตการออกใบอนุญาต  ควบคุมกำกับใหผูประกอบธุรกิจพนันดำเนินการตาม
เงื่อนไขและมาตรฐาน เพ่ือคุมครองผูบริโภคอยางเปนระบบ   

(3) ขอเสนอใหเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนันใหมีหลักการควบคุมการโฆษณาการพนันออนไลนที่มีเนื้อหา
กระตุนย่ัวยุใหอยากเลนพนัน ดังเชนแนวทางของเขตปกครองพิเศษ  ฮองกง มาเลเซีย   

(4)  ขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน ใหมีหลักการควบคุมการโฆษณาเพื่อคุมครองเด็กและ
เยาวชนตามแนวทางกฎหมายอังกฤษ  โดยแยกเปนสองพฤติกรรมคือ (1)   กำหนดความผิดฐานชักชวนใหเลนพนันโดย
การโฆษณาสำหรับเด็กเปนการเฉพาะ (2) กำหนดความผิดฐานชักชวนเด็กและเยาวชนใหเลนพนันในลักษณะติดตอ
บุคคลเฉพาะราย    โดยทั้งสองพฤติกรรมเสนอใหกำหนดฐานความผิดแยกจากมาตรา 9 และ 12 ของพระราชบัญญัติ
การพนัน 2478  ซ่ึงมีขอจำกัดครอบคลุมเฉพาะการพนันบางประเภทเทานั้น 
  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
             งานวิจัยนี้มีประเด็นทางกฎหมายในขอบเขตการศึกษาที่กวาง เนื่องจากเปนการศึกษากรอบการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันของไทยในภาพรวม  จึงสามารถศึกษาวิจัยพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลนในราย
ประเด็นหรือรายกิจกรรมยอยตอไป  
 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความนี้เปนการนำเสนอผลการวิจัยตามโครงการ “กรอบในการติดตามการพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย
ในการควบคุมการพนันผานชองทางออนไลน”  ซึ่งสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไดรับ
ทุนการศึกษาวิจัยจาก มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส) ตาม 
สัญญาเลขท่ี NHF 16/2560)  
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