การพนัน
สวัสดี ค่ะท่านผูอ้ ่านทุกท่าน สาหรับคอลัมภ์เกี่ ยวกับวินยั ในวารสารข้าราชการฉบับนี้ ขออนุ ญาต
พักเรื่ องกฎหมายวินยั หนักๆ แล้วหยิบยกเรื่ องน่ารู ้ๆ ที่อาจถือว่าใกล้ตวั สาหรับบางท่าน มาบอกเล่า
กันดีกว่านะคะ เรื่ องที่ผเู้ ขียนกล่าวถึงนี้ก็คือเรื่ องของ “การเล่นการพนัน”
เมื่อกล่าวถึ งการพนันแล้ว หลายท่านเอง ก็คงจะพอทราบว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้อง แต่จะมี
สั ก กี่ ค นที่ ท ราบว่ า ในประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพนั น ไว้โ ดยตรง นั่ น คื อ
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่บญั ญัติประเภทของการพนันที่กฎหมายห้ามจัดให้มี
หรื อห้ามเข้าเล่น รวมถึงการระวางโทษสาหรับผูท้ ี่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไว้ ซึ่ งผูเ้ ขียนจะไม่
ขอกล่าวถึงรายละเอียดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ผเู้ ขียนจะขอกล่าวถึงและเน้นให้ผอู ้ ่านทุกท่าน
ได้เข้าใจในเรื่ องของ “การเล่นการพนันที่เกี่ยวข้องกับวินยั ข้าราชการ”
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ 2551 ฉบับปั จจุบนั ในหมวดเกี่ ยวกับ
วินยั นั้น ไม่มีกฎหมายมาตราใดที่บญั ญัติโดยตรงว่าข้าราชการพลเรื อนผูใ้ ดเล่นการพนัน ผูน้ ้ นั ถื อ
ว่ากระทาผิดวินยั อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีบญั ญัติไว้โดยตรง แต่เป็ นที่ทราบกันดี วา่ ข้าราชการผูใ้ ดที่
เข้าร่ วมเล่นการพนันก็คงมีอาการร้ อนๆ หนาวๆ กันบ้าง ว่าจะถูกลงโทษทางวินยั หรื อไม่ ซึ่ งเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 แล้ว จะพบว่าที่ผา่ นมา
มาตราที่สามารถนามาใช้ลงโทษทางวินยั สาหรับข้าราชการที่เล่นการพนันได้น้ นั ได้แก่
มาตรา 82 (10) ที่บญั ญัติว่า “ต้องรักษาชื่อเสี ยงของตนและรักษาเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่ ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่ อมเสี ย” อันถือเป็ นการกระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง
มาตรา 85(4) ที่ บ ัญ ญัติ ว่ า “กระท าการอัน ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู ้ป ระพฤติ ชั่ว อย่ า งร้ า ยแรง”
อันถือเป็ นการกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ส าหรั บ องค์ป ระกอบความผิ ด ของทั้ง สองมาตรานี้ ยัง คงเหมื อ นในมาตรา 98 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 กล่าวคือ
1.เป็ นการกระทาที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
2.เป็ นการกระทาที่สังคมรู ้สึกรังเกียจ
3.เป็ นการกระทาโดยเจตนาชัว่
ซึ่ งถ้าพฤติ กรรมดังกล่ าวมีความร้ ายแรงมากกว่าถึ งขนาดทาให้เสื่ อมเสี ยเกี ยรติ ศกั ดิ์ ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง ก็จะเป็ นความผิดฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
ดังนั้นข้าราชการพลเรื อนที่เล่นการพนันจึงอาจมีความผิดวินยั ตามมาตราดังกล่าวข้างต้นได้
ทั้งนี้จะผิดวินยั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาจากข้อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องๆ ไป อย่างไรก็
ตามในเรื่ องเกี่ยวกับการพนันนี้ เนื่ องจากในอดี ตที่ผา่ นมา รัฐพยายามกวดขันไม่ให้ขา้ ราชการเล่น
การพนันและเสพสุ รา จึงมีการออกมติคณะรัฐมนตรี เพื่อวางแนวทางการลงโทษสาหรับข้าราชการ

ที่กระทาผิดวินยั กรณี เล่นการพนันไว้ 1 โดยมติคณะรัฐมนตรี ฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 2 เรื่ องใหญ่ๆ คือ
ในส่ วนของการเล่นการพนัน และในส่ วนของการเสพสุ รา
ในส่ วนของการเล่นการพนันที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติดงั กล่าว คงต้องทาความเข้าใจ
ก่ อ นว่ า ประเภทของการพนั น นั้ น มี ก ารแยกออกเป็ นประเภท ตามที่ ก าหนดในบัญ ชี ท ้ า ย
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กล่าวคือ การพนันประเภทบัญชี ก 2 และประเภทบัญชี
ข 3 ซึ่งการแบ่งประเภทการพนันออกเป็ นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่า การพนันประเภทบัญชี ก นั้น เป็ นการ
พนันที่เล่นกันได้อย่างรวดเร็ ว มีการได้เสี ยอย่างรุ นแรง ขั้นตอนการเล่นเอื้อประโยชน์ต่อ ผูจ้ ดั
ทาให้ผเู ้ ล่นเสี ยเปรี ยบ ยากที่จะควบคุม เป็ นการเล่นที่รัฐมีนโยบายที่จะทาให้การเล่นอยู่ในวงจากัด
ด้วยเหตุน้ ี ในมติคณะรัฐมนตรี ฉบับนี้ จึงกาหนดแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ เล่นการพนันไว้
โดยถือตามประเภท ชนิ ด ของการพนันไว้ตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติ ดว้ ยเช่ นกัน ซึ่ งผูเ้ ขียนขอ
อธิ บายเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่ายดังนี้
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ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 เรื่ อง
แนวทางการลงโทษข้ าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา
2
บัญชี ก ได้ แก่ หวย ก.ข. โปปั่ น โปกา ถัว่ แปดเก้ า จับยี่กี ต่อแต้ ม เบี ้ยโบกหรื อคูค่ ี่ หรื ออีโจ้ ง ไพ่
สามใบ ไม้ สามอัน ช้ างงาหรื อป๊ อก ไม้ ดาไม้ แดง หรื อปลาดาปลาแดง หรื ออีดาอีแดง อี โปงครอบ
กาตัด ไม้ หมุนหรื อล้ อหมุนทุกๆอย่าง หัวโตหรื อทายภาพ การเล่นซึง่ มีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีด
หรื อหนามผูก วางยาเบื่อยาเมาให้ สนั ว์ชนหรื อต่อสู้กนั สุมไฟบนหลังเต่าให้ วิ่งแข่งกัน บิลเรี ยดรู
ตีผี โยนจิ่ม สี่เหงาลัก ขลุกขลิก น ้าเต้ าทุกๆอย่าง ไฮโลว์ อี ก้อย ปั่ นแปะ อีโปงซัด บาการา
สล๊ อทแมชีน
3
บัญชี ข ได้ แก่ การเล่นต่างๆ ซึง่ ให้ สตั ว์ตอ่ สู้หรื อแข่งขัน เช่น ชนไก่ ชนโค กัดปลา แข่งม้ า นอกจาก
ที่อยูใ่ นบัญชี ก วิ่งวัวคน ชกมวยมวยปล ้า แข่งเรื อพุง่ แข่งเรื อล้ อ ชี ้รูป โยนห่วง โยนสตางค์หรื อ
วัตใุ ดๆ ลงในภาชนะต่างๆ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใดๆ ยิงเป้า ปาหน้ าคน ปาสัตว์หรื อสิ่งใดๆ
เต๋าข้ ามด่าน หมากแถว หมากหัวแดง บิงโก สลากกินแบ่งสลากกินรวบ หรื อการเล่นที่เสียงโชค
ให้ เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นแก่ผ้ เู ล่นคนใดคนหนึง่ โตแตไลเซเตอร์ สวีป บุ๊กเมกิ ้ง ขายสลาก
กินแบ่ง สลากกินรวบหรื อสวีป ซึง่ ไม่ใช่ออกในประเทศไทย แต่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นโดยชอบด้ งยกฎหมาย
ของประเทศที่จดั นัน้ ไพ่นกกระจอก ไพ่ตอ่ แต้ ม ไพ่ตา่ งๆ ดวด บิลเลียด ข้ องอ้ อย สะบ้ าทอย
สะบ้ าชุด ฟุตบอลโต๊ ะ เครื่ องเล่นซึง่ ใช้ ไฟฟ้าจักรกล หรื อสปริง ดีด ยิง หรื อโยนวัตถุใดๆ ในภาชนะ
โดยมีการนับแต้ มหรื อเครื่ องหมายใดๆ

กรณี การพนันประเภทบัญชี ก ถือเป็ นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามจัดให้มีและห้าม
เล่นโดยเด็ดขาด ดังนั้นถ้าข้าราชการผูใ้ ดเล่นการพนันประเภทนี้ ก็ควรลงโทษถึ งให้ออก 4 ปลด
ออก หรื อไล่ออกจากราชการ
กรณี การพนันประเภทบัญชี ข
การพนันประเภทนี้ เป็ นประเภทที่ไม่เคร่ งครัดมากนัก อย่างไรก็ตามกฎหมายบัญญัติวา่ จะ
เล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการแล้วเท่านั้น ดังนั้น
1.หากมีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.1 ข้า ราชการผูใ้ ดเล่ นการพนันประเภทนี้ โดยไม่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตให้ เล่ น ให้
พิจารณาลงโทษตามควรแก่ กรณี นัน่ หมายความว่าสามารถลงโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรงหรื อไม่
ร้ายแรงแก่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ได้ ทั้งนี้จะพิจารณาจากข้อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องๆ ไป
1.2 ข้า ราชการที่ มี หน้าที่ ปราบปรามเรื่ องการพนันโดยตรงหรื อมี อาชี พ เป็ นครู
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรื อพนักงานอื่นใดซึ่งมีขอ้ ห้ามของกระทรวง ทบวงกรม
วางเรื่ องการห้ามเล่นการพนันไว้เป็ นพิเศษ หากข้าราชการผูน้ ้ นั เล่นการพนันประเภทนี้ โดยไม่ได้
รับอนุญาต ก็ควรลงโทษถึงปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ
2.หากมีการเล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว
2.1 ข้าราชการผูใ้ ดเล่นการพนันประเภทนี้ โดยได้รับอนุ ญาตให้เล่นแล้ว ก็จะไม่
ถือเป็ นความผิด เว้นแต่จะมีพฤกรรมที่แสดงว่าหมกมุ่นกับการเล่นการพนันนั้นจนเป็ นเหตุให้เสื่ อม
เสี ยแก่ราชการ เช่ นนี้ ก็อาจได้รับโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรงหรื อไม่ร้ายแรงตามที่พิจารณาได้จาก
ข้อเท็จจริ งนั้นๆ
2.2 ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามเรื่ องการพนันโดยตรงหรื อมีอาชี พเป็ นครู
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรื อพนักงานอื่นใดซึ่งมีขอ้ ห้ามของกระทรวง ทบวงกรม
วางเรื่ องการห้ามเล่นการพนันไว้เป็ นพิเศษ หากข้าราชการผูน้ ้ นั เล่นการพนันประเภทนี้ แม้จะได้รับ
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ปั จจุบนั ไม่กาหนดโทษนีแ้ ล้ ว ตามหนังสือสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ ว 123
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เรื่ อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่ องการปราบปรามข้ าราชการเล่น
การพนันสลากกินรวบ และการปรับ ปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่ องแนวทางการลงโทษข้ าราชการเล่น
การพนันและเสพสุรา ที่ ให้ ปรั บปรุ ง ถ้ อยคาจาก “๑.การพนันประเภทที่กฎหมายห้ ามขาด ถ้ า
ข้ าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ” เป็ น “๑.การพนัน
ประเภทที่ กฎหมายห้ ามขาด ถ้ าข้ าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออก หรื อไล่ออกจาก
ราชการ”

อนุญาตแล้วก็ตาม ก็อาจลงโทษปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งในกรณี
นั้นๆ
ข้างต้นถือเป็ นเนื้ อหาที่มติคณะรัฐมนตรี ได้กาหนดแนวทางการลงโทษสาหรับผูท้ ี่เล่นการ
พนันไว้ ซึ่ งที่ ผ่านมาเมื่ อมี เรื่ องที่ จะต้องพิ จารณาเกี่ ยวกับข้าราชการพลเรื อนที่ เล่ นการพนัน มติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวก็จะถูกนามาใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูพ้ ิจารณาในการดาเนิ นการลงโทษกับ
ข้าราชการผูน้ ้ นั อย่างไรก็ตามแม้มติคณะรัฐมนตรี จะกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ชนิ ดการ
พนัน แนวทางการลงโทษผูท้ ี่ เล่ น การพนัน ประเภทนั้น ๆ ไว้แ ล้ว ก็ ตาม แต่ สุ ดท้า ยแล้ว การ
พิจารณาเพื่อลงโทษผูท้ ี่เข้าเล่นการพนัน ก็ตอ้ งพิจารณาจากข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก หากพฤติกรรมของ
ผูเ้ ล่นนั้นมีลกั ษณะหมกมุ่นต่อการพนัน จนทาให้เสื่ อมเสี ยแก่เกี ยรติศกั ดิ์ ของความเป็ นข้าราชการ
หรื อเสื่ อมเสี ยหายต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ข้าราชการผูน้ ้ นั ย่อมมีความผิดวินยั อยูด่ ี
ก่อนจะจบเนื้ อหาเรื่ องการพนันในฉบับนี้ ขอยกเกร็ ดเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับการพนันมาให้
ผูอ้ ่านหลายๆ ท่าน ที่ยงั มีความเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับการพนันที่เรี ยกว่า“ไพ่ป๊อกเด้ง” กับ “แปดเก้า”
มาให้ทราบ กล่าวคือ หลายๆท่านยังเข้าใจว่าการเล่น “แปดเก้า” ถือเป็ นการพนันชนิ ดเดียวกับ “ไพ่
ป๊ อกเด้ง หรื อที่ ชาวบ้านเรี ยกว่า ป๊ อกแปด ป๊ อกเก้า” ซึ่ งในเรื่ องนี้ ผูเ้ ขี ยนขอเรี ยนว่า การพนันที่
เรี ยกว่า “แปดเก้า” นั้น เป็ นคนละชนิ ดกับ “ไพ่ป๊อกเด้ง” กล่าวคือการเล่น “แปดเก้า” คือการใช้ไพ่
ไม้ที่ใช้ในการเล่นต่อแต้ม 2 ชุ ด แต่เลือกเอาบางตัวออก ให้เหลือเพียง 32 ตัว ผูเ้ ล่นมี 4 คน เล่นได้
สองวิธี คือ มีเจ้ามือกับไม่มีเจ้ามือ แบบมีเจ้ามือคนหนึ่ ง อีกสามคนเป็ นลูกค้า แบบไม่มีเจ้ามือ ใช้
เล่นแบบกินเงินกองกลาง ซึ่ งออกคนละเท่าๆ กัน วิธีเล่นให้นาไพ่ไม้ท้ งั หมดที่ใช้เล่นมาคว่าคละ
กันให้ทวั่ แล้วตั้งซ้อนเรี ยงกันเป็ นแถว จากนั้น ผูเ้ ล่นคนใดก็ได้นาลูกเต๋ าสองลูกมาทอดเพื่อเสี่ ยง
หาตัวผูห้ ยิบไพ่ไม้คนแรก ใครหยิบไพ่ไม้คนแรกคนนั้นจะต้องทอดลูกเต๋ าอีกครั้งหนึ่ งว่าจะหยิบไพ่
ไม้คู่ใดก่อน แล้วผูเ้ ล่นคนอื่นก็หยิบตาม เมื่อมีไพ่ไม้ในมือครบทุกคนแล้วก็เริ่ มแบไพ่ไม้นบั แต้ม
ใครได้แต้มเกิน 10 หรื อ 20 เศษของ 10 หรื อ 20 คือ แต้มชนะ แต่ใครมีแต้ม 10 หรื อ 20 หรื อต่ากว่า
ถือว่าไม่มีแต้มเลย 5จากคาอธิ บายวิธีการเล่นข้างต้นจึงเห็นได้ว่าวิธีการเล่น “แปดเก้า” นั้น ต่างจาก
การเล่ น “ไพ่ ป๊ อกเด้ ง ” ด้ ว ยเหตุ น้ ี การพนั น ทั้ งสองชนิ ด นี้ จึ ง ถู ก จั ด ประเภทในบั ญ ชี ท ้ า ย
พระราชบัญญัติที่แตกต่างกันด้วย โดยการพนันที่เรี ยกว่า “แปดเก้า” มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ น
การพนันประเภทบัญชี ก ตามบัญ ชี ทา้ ยพระราชบัญญัติ ในขณะที่ไพ่ป๊อกเด้ง เมื่อไม่มีการระบุไว้
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กฎหมายการพนัน ฉบับ ท างาน โดย สมพร พรหมหิ ต าธร พล.ต.ท.ดรุ ณ โสตถิ พัน ธุ์
ศรี นิดา พรหมหิตาธร และพ.ต.อ.โดม วิศิษฏ์ สรอรรถ,กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ สานักงาน
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ชัดๆในบัญชีประเภทใดเลย จึงถือเป็ นประเภท ไพ่ต่างๆ ตามที่ระบุในบัญชี ข ซึ่ งมีผลทาให้ความ
ร้ายแรงของการเล่นทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
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