แนวทาง

รับมือ
การพนัน
: กรณีการทาพนัน
ทีถ
่ ูกกฎหมาย

ในฐานะ

ปัจจัยเสี่ยง
สุขภาพ

รศ.ดร.นวลน้อย ตรี รต
ั น์

ฐานคิด 3 ประการ

ต่อการรับมือ
การพนัน
: กรณีการทาพนัน
ที่ถูกกฎหมาย

1.

ธุรกิ จการพนันจะต้องปราศจากความ
เกี่ ยวข้องกับการคอร ์รัปชันและอาชญากรรม
โดยเฉพาะการฟอกเงิ น และมี กลไกในการ
ป้ องกันและลดผลกระทบ

2.

เด็ กและเยาวชน และบุ คคลที่ ขาด
ความสามารถในการปกป้ องตนเอง ต้องได้รบ
ั
การคุ ม
้ ครองมิ ให้เข้าไปเกี่ ยวข้องกับการพนัน

3.

ผู เ้ ล่ นการพนันจะต้องได้รับทราบข้อมู ลและ
สามารถมั่นใจได้ว่ าจะไม่ ถูกเอาเปรี ยบ

การกากับดูแล
ธุรกิจการพนัน

การควบคุม
ลดผลกระทบ
จากการพนัน

แนวทางกากับดูแลการพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศสิงคโปร์

กระทรวง
มหาดไทย

องค์กร

องค์กร

การกากับดูแล
ธุรกิจการพนัน

ควบคุมและลดผลกระทบ
จากการพนัน

CRA

Casino Regulatory
Authority

จัดสรรเงิ นรายได้เข้า
กองทุ นลดผลกระทบจากการพนัน

ร่ วมกากับดู แลกฎระเบี ยบ
ด้านการป้ องกันทางสังคม

NCPG

National Council on
Problem Gambling

กระทรวง

พัฒนาสังคม
และครอบครัว

ประสานการทางานให้เกิ ด
หน่ วยงานบริ การให้คาปรึกษา
และบาบัดรักษาครบวงจร

กระทรวง
การคลัง

TOTE BOARD

(Lottery, horse
racing, sport betting)

NAMS

National Addictions
Management Service

ภาคประชาสังคม
NGOs และชุมชน

กระทรวง
สาธารณสุข

ตัวอย่าง องค์กรกากับดูแลธุรกิจการพนันของประเทศสิงคโปร์

CRA

Casino
Regulatory
Authority

คณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่

ตัวแทนจากหน่ วยงานรัฐและผู เ้ ชี่ ยวชาญ
จากหลายภาคส่ วนรวม 15 คน และมี การ
แต่ งตัง้ คณะกรรมการ 7 คณะ ได้แก่

 ออกแบบระบบ กฎระเบี ยบ ตรวจสอบผู ข้ อ

 คณะกรรมการบริ หาร

 ควบคุ มและตรวจสอบการประกอบกิ จการ

 คณะกรรมการตรวจบัญชี รายงาน
การเงิ นและประเมิ นความเสี่ ยง

 คณะกรรมการงบประมาณ
 คณะกรรมการควบคุ มการปฏิ บต
ั ิ ตาม

กฎระเบี ยบของผู ป
้ ระกอบกิ จการคาสิ โน

 คณะกรรมการทรัพยากรบุ คคล
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบี ยบ
 คณะกรรมการที่ ปรึกษาทางเทคโนโลยี

ใบอนุ ญาต ออกใบอนุ ญาต และกากับการ
ประกอบกิ จการคาสิ โน
คาสิ โน

 ตรวจสอบการกระทาผิ ดกฎหมายในคาสิ โน
รับเรื่ องร้องเรี ยน สื บสวนสอบสวน ระงับข้อ
พิ พาทระหว่ างผู เ้ ล่ นกับผู ้ให้บริ การ

 จัดทารายงานการประกอบกิ จการคาสิ โน

และให้คาแนะนาหรื อเสนอแนะแก่ รฐ
ั มนตรี
กระทรวงมหาดไทยในเรื่ องการควบคุ มและ
ตรวจสอบกิ จการคาสิ โน

 จัดสรรรายได้ 17% เข้ากองทุ นลด
ผลกระทบจากการพนัน

ตัวอย่าง องค์กรควบคุมและลดผลกระทบจากการพนันของประเทศสิงคโปร์

NCPG

National
Council on
Problem Gambling

คณะกรรมการ
ผู เ้ ชี่ ยวชาญต่ างๆ จานวน 15 คน เช่ น

 แพทย์ดา้ นจิ ตเวช
 นักจิ ตวิ ทยา
 นักสังคมสงเคราะห์
 ผู เ้ ชี่ ยวชาญด้านการให้คาปรึกษา
 นักกฎหมาย
 นักวิ ชาการด้านสังคมศาสตร ์
การศึกษา ศาสนา เป็นต้น

มี วาระการทางาน 2 ปี

บทบาทหน้าที่
 เผยแพร่ ความรู ้ สร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับ
ผลกระทบจากการพนัน

 สร้างระบบบริ การให้คาปรึกษาและบาบัดรักษา
แบบครบวงจร

 ทางานร่ วมกับ CRA ด้านการป้ องกันทางสังคม เช่ น การ
กากับกฎระเบี ยบ การโฆษณา และโปรโมชั่นในคาสิ โน

้
 เป็นหน่ วยงานรับเรื่ อง ผู ม้ ี ปัญหาจากการพนัน ทังกลุ
่ มที่

ถู กแบนหรื อห้ามเข้าเล่ นการพนันในคาสิ โน (Casino
้
Exclusion) และ กลุ่ มที่ ถูกจากัดจานวนครังในการเข้
าใช้
บริ การ (visit limit)

 ประสานความร่ วมมื อระหว่ างภาครัฐกับภาคประชา
สังคมที่ ทางานอยู่ ในชุ มชนต่ าง ๆ ทั่วประเทศ

 บริ หารจัดการกองทุ นลดผลกระทบจากการพนัน

ข้อเสนอ ต่อแนวทาง
รับมือการพนัน
ของ ประเทศไทย
: กรณีการทาพนันที่ถก
ู กฎหมาย

1.

การปรับปรุ งกฎหมายการพนัน

2.

คณะกรรมการกากับและควบคุ มการพนัน
้
ทังในระดั
บชาติ และระดับท้องถิ่ น

3.

คณะกรรมการลดผลกระทบจากการพนัน

4.

กองทุ นลดผลกระทบจากการพนัน

้
ทังในระดั
บชาติ และระดับท้องถิ่ น

