
 
 

การพนัน 
สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน  ส าหรับคอลมัภ์เก่ียวกบัวินยัในวารสารขา้ราชการฉบบัน้ี ขออนุญาต     
พกัเร่ืองกฎหมายวนิยัหนกัๆ แลว้หยิบยกเร่ืองน่ารู้ๆ  ท่ีอาจถือวา่ใกลต้วัส าหรับบางท่าน มาบอกเล่า
กนัดีกวา่นะคะ เร่ืองท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงน้ีก็คือเร่ืองของ “การเล่นการพนนั”  
 เม่ือกล่าวถึงการพนนัแลว้ หลายท่านเอง ก็คงจะพอทราบวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง  แต่จะมี
สักก่ีคนท่ีทราบว่าในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการพนันไว้โดยตรง  นั่นคือ
พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช  2478 ท่ีบญัญติัประเภทของการพนนัท่ีกฎหมายห้ามจดัให้มี 
หรือห้ามเขา้เล่น รวมถึงการระวางโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไว ้ ซ่ึงผูเ้ขียนจะไม่
ขอกล่าวถึงรายละเอียดในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  แต่ผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงและเนน้ให้ผูอ่้านทุกท่าน
ไดเ้ขา้ใจในเร่ืองของ “การเล่นการพนนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนิยัขา้ราชการ”  
 ในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ 2551 ฉบบัปัจจุบนั ในหมวดเก่ียวกบั
วินยันั้น  ไม่มีกฎหมายมาตราใดท่ีบญัญติัโดยตรงวา่ขา้ราชการพลเรือนผูใ้ดเล่นการพนนั  ผูน้ั้นถือ
วา่กระท าผิดวินยั  อย่างไรก็ตามแมไ้ม่มีบญัญติัไวโ้ดยตรง  แต่เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ขา้ราชการผูใ้ดท่ี
เขา้ร่วมเล่นการพนนัก็คงมีอาการร้อนๆ หนาวๆ กนับา้ง วา่จะถูกลงโทษทางวินยัหรือไม่ ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาบทบญัญติัในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แลว้ จะพบวา่ท่ีผา่นมา 
มาตราท่ีสามารถน ามาใชล้งโทษทางวนิยัส าหรับขา้ราชการท่ีเล่นการพนนัไดน้ั้น  ไดแ้ก่ 
  มาตรา 82 (10) ท่ีบญัญติัว่า “ตอ้งรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย”  อนัถือเป็นการกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง  
 มาตรา 85(4) ท่ีบัญญัติว่า “กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู ้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”               
อนัถือเป็นการกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง   
 ส าหรับองค์ประกอบความผิดของทั้ งสองมาตราน้ียงัคงเหมือนในมาตรา  98  แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กล่าวคือ 
 1.เป็นการกระท าท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
 2.เป็นการกระท าท่ีสังคมรู้สึกรังเกียจ 
 3.เป็นการกระท าโดยเจตนาชัว่ 
 ซ่ึงถ้าพฤติกรรมดงักล่าวมีความร้ายแรงมากกว่าถึงขนาดท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการอยา่งร้ายแรง ก็จะเป็นความผดิฐานประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
 ดงันั้นขา้ราชการพลเรือนท่ีเล่นการพนนัจึงอาจมีความผิดวินยัตามมาตราดงักล่าวขา้งตน้ได ้
ทั้งน้ีจะผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงหรือไม่  เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ืองๆ ไป  อยา่งไรก็
ตามในเร่ืองเก่ียวกบัการพนนัน้ี  เน่ืองจากในอดีตท่ีผา่นมา รัฐพยายามกวดขนัไม่ให้ขา้ราชการเล่น
การพนนัและเสพสุรา  จึงมีการออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อวางแนวทางการลงโทษส าหรับขา้ราชการ



 
 

ท่ีกระท าผดิวินยักรณีเล่นการพนนัไว ้ 1 โดยมติคณะรัฐมนตรีฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 เร่ืองใหญ่ๆ คือ 
ในส่วนของการเล่นการพนนั  และในส่วนของการเสพสุรา   
 ในส่วนของการเล่นการพนนัท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าว  คงตอ้งท าความเขา้ใจ
ก่อนว่าประเภทของการพนันนั้ น มีการแยกออกเป็นประเภท ตามท่ีก าหนดในบัญชีท้าย
พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช  2478 กล่าวคือ การพนนัประเภทบญัชี ก 2 และประเภทบญัชี 
ข  3 ซ่ึงการแบ่งประเภทการพนนัออกเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากวา่ การพนนัประเภทบญัชี ก นั้น เป็นการ
พนนัท่ีเล่นกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว  มีการไดเ้สียอยา่งรุนแรง  ขั้นตอนการเล่นเอ้ือประโยชน์ต่อ     ผูจ้ดั  
ท าให้ผูเ้ล่นเสียเปรียบ ยากท่ีจะควบคุม เป็นการเล่นท่ีรัฐมีนโยบายท่ีจะท าให้การเล่นอยู่ในวงจ ากดั 
ดว้ยเหตุน้ีในมติคณะรัฐมนตรีฉบบัน้ี จึงก าหนดแนวทางการลงโทษขา้ราชการท่ีเล่นการพนนัไว้
โดยถือตามประเภท ชนิด ของการพนนัไวต้ามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงผูเ้ขียนขอ
อธิบายเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายดงัน้ี 

                                                   
1 ตามหนงัสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.ว. 208/2496 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2496 เร่ือง
แนวทางการลงโทษข้าราชการเลน่การพนนัและเสพสรุา 
2 บญัชี ก ได้แก่ หวย ก.ข.  โปป่ัน โปก า ถัว่ แปดเก้า จบัย่ีกี ตอ่แต้ม เบีย้โบกหรือคูค่ี่ หรืออีโจ้ง ไพ่
สามใบ ไม้สามอนั ช้างงาหรือป๊อก ไม้ด าไม้แดง หรือปลาด าปลาแดง หรืออีด าอีแดง อีโปงครอบ 
ก าตดั ไม้หมนุหรือล้อหมนุทกุๆอย่าง หวัโตหรือทายภาพ การเลน่ซึง่มีการทรมานสตัว์ เชน่ เอามีด
หรือหนามผกู  วางยาเบื่อยาเมาให้สนัว์ชนหรือตอ่สู้กนั  สมุไฟบนหลงัเตา่ให้วิ่งแขง่กนั  บลิเรียดรู  
ตีผี  โยนจิ่ม  ส่ีเหงาลกั  ขลกุขลิก  น า้เต้าทกุๆอยา่ง  ไฮโลว์  อีก้อย  ป่ันแปะ  อีโปงซดั  บาการา  
สล๊อทแมชีน 
3
 บญัชี ข ได้แก่ การเลน่ตา่งๆ ซึง่ให้สตัว์ตอ่สู้หรือแขง่ขนั เชน่ ชนไก่ ชนโค กดัปลา แขง่ม้า นอกจาก
ท่ีอยูใ่นบญัชี ก  วิ่งววัคน  ชกมวยมวยปล า้  แขง่เรือพุง่แขง่เรือล้อ  ชีรู้ป  โยนหว่ง  โยนสตางค์หรือ
วตัใุดๆ ลงในภาชนะตา่งๆ ตกเบ็ด  จบัสลากโดยวิธีใดๆ  ยิงเป้า  ปาหน้าคน ปาสตัว์หรือสิ่งใดๆ  
เตา๋ข้ามดา่น  หมากแถว  หมากหวัแดง  บงิโก  สลากกินแบง่สลากกินรวบ หรือการเลน่ท่ีเสียงโชค
ให้เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผู้ เลน่คนใดคนหนึง่  โตแตไลเซเตอร์ สวีป  บุ๊ กเมกิง้  ขายสลาก     
กินแบง่ สลากกินรวบหรือสวีป ซึง่ไมใ่ชอ่อกในประเทศไทย แตไ่ด้จดัให้มีขึน้โดยชอบด้งยกฎหมาย
ของประเทศท่ีจดันัน้  ไพน่กกระจอก  ไพต่อ่แต้ม  ไพต่า่งๆ  ดวด  บลิเลียด  ข้องอ้อย  สะบ้าทอย  
สะบ้าชดุ  ฟตุบอลโต๊ะ เคร่ืองเลน่ซึง่ใช้ไฟฟ้าจกัรกล หรือสปริง  ดีด ยิง หรือโยนวตัถุใดๆ ในภาชนะ
โดยมีการนบัแต้มหรือเคร่ืองหมายใดๆ 



 
 

 กรณีการพนนัประเภทบญัชี ก  ถือเป็นการพนนัประเภทท่ีกฎหมายหา้มจดัให้มีและห้าม
เล่นโดยเด็ดขาด  ดงันั้นถา้ขา้ราชการผูใ้ดเล่นการพนนัประเภทน้ี  ก็ควรลงโทษถึงให้ออก 4 ปลด
ออก  หรือไล่ออกจากราชการ 
 กรณีการพนนัประเภทบญัชี ข 
 การพนนัประเภทน้ีเป็นประเภทท่ีไม่เคร่งครัดมากนกั  อยา่งไรก็ตามกฎหมายบญัญติัวา่จะ
เล่นไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากทางการแลว้เท่านั้น  ดงันั้น 
 1.หากมีการเล่นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
  1.1 ข้าราชการผูใ้ดเล่นการพนันประเภทน้ีโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น  ให้
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี  นั่นหมายความว่าสามารถลงโทษทางวินยัอย่างร้ายแรงหรือไม่
ร้ายแรงแก่ขา้ราชการผูน้ั้นได ้ ทั้งน้ีจะพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ืองๆ ไป 
  1.2 ข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีปราบปรามเร่ืองการพนันโดยตรงหรือมีอาชีพเป็นครู  
หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการวฒันธรรม  หรือพนกังานอ่ืนใดซ่ึงมีขอ้ห้ามของกระทรวง ทบวงกรม
วางเร่ืองการห้ามเล่นการพนนัไวเ้ป็นพิเศษ  หากขา้ราชการผูน้ั้นเล่นการพนนัประเภทน้ีโดยไม่ได้
รับอนุญาต ก็ควรลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ 
 2.หากมีการเล่นโดยไดรั้บอนุญาตแลว้ 
  2.1 ขา้ราชการผูใ้ดเล่นการพนนัประเภทน้ีโดยไดรั้บอนุญาตให้เล่นแลว้  ก็จะไม่
ถือเป็นความผดิ  เวน้แต่จะมีพฤกรรมท่ีแสดงวา่หมกมุ่นกบัการเล่นการพนนันั้นจนเป็นเหตุให้เส่ือม
เสียแก่ราชการ  เช่นน้ีก็อาจได้รับโทษทางวินยัอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงตามท่ีพิจารณาไดจ้าก
ขอ้เทจ็จริงนั้นๆ 
  2.2 ขา้ราชการท่ีมีหน้าท่ีปราบปรามเร่ืองการพนนัโดยตรงหรือมีอาชีพเป็นครู  
หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการวฒันธรรม  หรือพนกังานอ่ืนใดซ่ึงมีขอ้ห้ามของกระทรวง ทบวงกรม
วางเร่ืองการหา้มเล่นการพนนัไวเ้ป็นพิเศษ  หากขา้ราชการผูน้ั้นเล่นการพนนัประเภทน้ี แมจ้ะไดรั้บ

                                                   
4
  ปัจจุบนัไม่ก าหนดโทษนีแ้ล้ว ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ ว 123             
ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2546 เร่ือง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการปราบปรามข้าราชการเล่น
การพนนัสลากกินรวบ  และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองแนวทางการลงโทษข้าราชการเล่น
การพนันและเสพสุรา ท่ีให้ปรับปรุงถ้อยค าจาก “๑.การพนันประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาด  ถ้า
ข้าราชการผู้ ใดเล่น  ควรวางโทษถึงให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ” เป็น “๑.การพนนั
ประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาด  ถ้าข้าราชการผู้ ใดเล่น  ควรวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ” 



 
 

อนุญาตแลว้ก็ตาม ก็อาจลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้เท็จจริงในกรณี
นั้นๆ  
 ขา้งตน้ถือเป็นเน้ือหาท่ีมติคณะรัฐมนตรีไดก้ าหนดแนวทางการลงโทษส าหรับผูท่ี้เล่นการ
พนันไว ้ซ่ึงท่ีผ่านมาเม่ือมีเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาเก่ียวกบัข้าราชการพลเรือนท่ีเล่นการพนัน มติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวก็จะถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูพ้ิจารณาในการด าเนินการลงโทษกบั
ขา้ราชการผูน้ั้น  อยา่งไรก็ตามแมม้ติคณะรัฐมนตรีจะก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท ชนิดการ
พนัน  แนวทางการลงโทษผูท่ี้เล่นการพนันประเภทนั้นๆ ไวแ้ล้วก็ตาม  แต่สุดท้ายแล้ว  การ
พิจารณาเพื่อลงโทษผูท่ี้เขา้เล่นการพนนั ก็ตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจริงเป็นหลกั  หากพฤติกรรมของ
ผูเ้ล่นนั้นมีลกัษณะหมกมุ่นต่อการพนนั จนท าให้เส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิของความเป็นขา้ราชการ
หรือเส่ือมเสียหายต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ  ขา้ราชการผูน้ั้นยอ่มมีความผดิวนิยัอยูดี่ 
 ก่อนจะจบเน้ือหาเร่ืองการพนนัในฉบบัน้ี  ขอยกเกร็ดเล็กๆนอ้ยๆ  เก่ียวกบัการพนนัมาให้
ผูอ่้านหลายๆ ท่าน ท่ียงัมีความเขา้ใจผิดอยู่เก่ียวกบัการพนนัท่ีเรียกวา่“ไพ่ป๊อกเดง้” กบั “แปดเกา้” 
มาให้ทราบ กล่าวคือ หลายๆท่านยงัเขา้ใจวา่การเล่น “แปดเกา้” ถือเป็นการพนนัชนิดเดียวกบั “ไพ่
ป๊อกเด้ง หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า ป๊อกแปด ป๊อกเก้า” ซ่ึงในเร่ืองน้ี  ผูเ้ขียนขอเรียนว่า การพนันท่ี
เรียกวา่ “แปดเกา้”  นั้น เป็นคนละชนิดกบั “ไพ่ป๊อกเดง้” กล่าวคือการเล่น “แปดเกา้”  คือการใชไ้พ่
ไมท่ี้ใชใ้นการเล่นต่อแตม้ 2 ชุด  แต่เลือกเอาบางตวัออก ให้เหลือเพียง 32 ตวั  ผูเ้ล่นมี 4 คน เล่นได้
สองวธีิ คือ มีเจา้มือกบัไม่มีเจา้มือ  แบบมีเจา้มือคนหน่ึง  อีกสามคนเป็นลูกคา้  แบบไม่มีเจา้มือ  ใช้
เล่นแบบกินเงินกองกลาง  ซ่ึงออกคนละเท่าๆ กนั  วิธีเล่นให้น าไพ่ไมท้ั้งหมดท่ีใช้เล่นมาคว  ่าคละ
กนัให้ทัว่ แลว้ตั้งซ้อนเรียงกนัเป็นแถว  จากนั้น  ผูเ้ล่นคนใดก็ไดน้ าลูกเต๋าสองลูกมาทอดเพื่อเส่ียง
หาตวัผูห้ยบิไพไ่มค้นแรก  ใครหยบิไพไ่มค้นแรกคนนั้นจะตอ้งทอดลูกเต๋าอีกคร้ังหน่ึงวา่จะหยิบไพ่
ไมคู้่ใดก่อน  แลว้ผูเ้ล่นคนอ่ืนก็หยิบตาม  เม่ือมีไพ่ไมใ้นมือครบทุกคนแลว้ก็เร่ิมแบไพ่ไมน้บัแตม้ 
ใครไดแ้ตม้เกิน 10 หรือ 20 เศษของ 10 หรือ 20  คือ แตม้ชนะ  แต่ใครมีแตม้ 10 หรือ 20 หรือต ่ากวา่
ถือวา่ไม่มีแตม้เลย 5จากค าอธิบายวิธีการเล่นขา้งตน้จึงเห็นไดว้่าวิธีการเล่น “แปดเกา้” นั้น ต่างจาก
การเ ล่น“ไพ่ป๊อกเด้ง”  ด้วย เหตุ น้ีการพนันทั้ งสองชนิดน้ี จึง ถูกจัดประเภทในบัญชีท้าย
พระราชบญัญติัท่ีแตกต่างกนัดว้ย  โดยการพนนัท่ีเรียกวา่ “แปดเกา้” มีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็น
การพนนัประเภทบญัชี ก ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั ในขณะท่ีไพ่ป๊อกเดง้ เม่ือไม่มีการระบุไว้

                                                   
5 กฎหมายการพนัน ฉบับท างาน โดย สมพร  พรหมหิตาธร  พล .ต.ท.ดรุณ  โสตถิพันธุ์                          
ศรีนิดา  พรหมหิตาธร และพ.ต.อ.โดม  วิศิษฏ์สรอรรถ,กองทุนสวสัดิการกองวิชาการ ส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาต,ิ๒๕๔๓ 



 
 

ชดัๆในบญัชีประเภทใดเลย  จึงถือเป็นประเภท ไพ่ต่างๆ ตามท่ีระบุในบญัชี ข  ซ่ึงมีผลท าให้ความ
ร้ายแรงของการเล่นทั้งสองอยา่งน้ีแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั 
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