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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะด้านสมอง 
งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่าการพนันเป็นเกมที่สามารถท าลายสมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร 
และองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตเวชชนิดหนึ่งเรียกว่า โรค
ติดพนัน (Pathological Gambling : PAG) ซึ่งผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์จากการเล่นพนันแต่ก็หยุดไม่ได้ 
ยังคงต้องเล่นต่อไป ในขณะเดียวกัน ความถี่ของการเล่นพนันในวัยรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และอายุเฉลี่ยของ
เยาวชนที่ติดพนันมีแนวโน้มมีอายุลดลง จากการทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหลายชิ้น เช่น สถาบันวิจัย
เกี่ยวกับสุขภาพจิตในอเมริกา (Ernst M, Romeo RD, Andersen SL.,2009) ได้ศึกษาโครงสร้างสมองของ
วัยรุ่นด้วยการถ่ายเอกซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า (MRI) พบว่า สมองของวัยรุ่นยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่ยังขาดความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งสมองส่วนหน้าซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดที่ใช้
เหตุผล (Prefrontal Cortex) จะพัฒนาสมบูรณ์ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้าวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนันจะ
ส่งผลให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ไม่เพ่ิมเนื้อสมอง สมองส่วนหน้าจะไม่พัฒนาอย่างถาวรและยัง
อาจถูกคัดทิ้ง (Pruning) เพราะไม่ได้ใช้งาน ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต คือ จะ
กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอความส าเร็จ หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว  (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์, 2559) 

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้วัยรุ่นติดการพนันนั้น จากการศึกษาของ Ariyabuddhiphongs (2013 pp. 
11, 97–109) ระบุว่า วัยรุ่นชายมีความเสี่ยงในการติดพนันมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากพ้ืนฐานนิสัยที่ชอบ
ความเสี่ยง ชอบความท้าทาย และคิดว่าการเล่นพนันเป็นการระบายความเครียด อีกทั้งพบว่าวัฒนธรรมในแต่
พ้ืนที่ รวมถึงแนวโน้มการพนันโลกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจร
การพนัน ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ในหลายประเทศ ได้มีการจัดท าชุดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันปัญหาการพนันส าหรับนักเรียนในโรงเรียน 
(School-based Gambling Prevention Programs) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
พนันในเด็กและเยาวชน หัวใจของชุดการเรียนรู้ฯ คือ “การป้องกัน” ปัญหาการพนันส าหรับเด็กในวัยเรียนใน
โรงเรียนแยกตามระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพ่ือศึกษา
เนื้อหาและรูปแบบชุดการเรียนรู้ฯ ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย  

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 
และจัดท าข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้การป้องกันการพนันส าหรับเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับ
สังคมไทย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาโครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ
แอฟริกาใต ้
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2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาชุดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย 

 
1.3 ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ
แอฟริกาใต้ จากนั้นจะท าการสังเคราะห์ผลการศึกษาในรายประเทศ จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยโดยละเอียด 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้ทราบข้อมูลการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ
แอฟริกาใต ้
 2.สามารถน าข้อมูลที่ค้นพบมาประยุกต์พัฒนาชุดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชนของประเทศไทย 

 
1.5 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

 
การพนันในประเทศเกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ และญี่ปุ่น มีฐานคิดมาจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศเหล่านั้น โดยโดยผู้วิจัยแบ่งการพนันออกเป็นสองประเภท ดังนี้ 
การพนันพื้นบ้าน (Traditional Gambling) จัดเป็นการพนันประเภท Social Gambling เพ่ือ

สันทนาการในครอบครัวและเพ่ือนฝูงในช่วงเทศกาล ซึ่งรัฐบาลจะขออนุญาตให้เล่น เช่น การแข่งขันวัวกระทิง
พ้ืนบ้านในเกาหลีใต้ การแข่งขันม้าในแอฟริกาใต้ หรือปาจิโก๊ะในญี่ปุ่น ซึ่งการพนันประเภทนี้รัฐบาลของ
ประเทศเหล่านั้นมองว่ามีผลกระทบต่อสังคมไม่สูง  

การพนันที่เน้นรายได้ (Business Gambling) จะเป็นการพนันประเภทที่หารายได้เข้ารัฐเน้นเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสิงคโปร์จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น คาสิโน ล๊อตตารี่ การพนันออนไลน์ และการ
ทายผลกีฬาต่างๆ ซึ่งการพนันประเภทหลังรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นมองว่าอาจมีผลกระทบต่อสังคมสูงกว่า
ประเภทแรก  
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บทที่ 2 

ประเทศเกาหลีใต้ 
 

2.1 บริบทความเป็นมา 
 

ธุรกิจการท่องเที่ยวกับการพนันเป็นแนวคิดกระแสหลักที่รัฐบาลหลายประเทศตัดสินใจให้ด าเนินการ 
เช่น มาเก๊า สิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น  

ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ เปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนด้วย โครงการพาราไดซ์ คาสิโน อิน
ชอน (Paradise Casino Incheon) ในปี 2010 ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่เคยอนุญาตให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนด้วย เช่น การลงทุนร่วมระหว่างซีซ่า เอนเตอร์เทนเม้นต์ จากลาสเวกัส และลิปโป้กรุ๊ป 
ที่เป็นกลุ่มอสังหารายใหญ่ที่จดทะเบียนในฮ่องกง คาสิโนแห่งนี้จะตั้งใกล้ๆ กับสนามบินนานาชาติอินชอน การ
เดินทางจึงรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกโดยอดีตประธานาธิบดีพัก กึน เฮ ไดต้ัดสินโครงการนี้ เพ่ือหวังให้
มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต เป้าหมาย คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเพ่ิมข้ึนเป็น 10 ล้านคนภายในปี 2020  

นักวิชาการของมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้หลายแห่งมองว่า เกาหลีใต้เป็นท าเลทองในการที่จะดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอ่ืนๆ มาเล่นการพนัน แม้ว่าเกาหลีใต้จะมีคาสิโนอยู่แล้ว 
17 แห่ง โดยมีนักธุรกิจชาวเกาหลีเป็นเจ้าของทั้งหมด แต่ส าหรับคาสิโนแห่งนี้ จะรับเพียงนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเท่านั้น นั่นหมายความว่า ประชากรที่ถือสัญชาติเกาหลีจะไม่สามารถเข้าเล่นได้  

ในปี 2013-2015 รายได้จากอุตสาหกรรมการพนันในรูปของก าไร (Gross Gaming Yield : GGY) 
ของเกาหลีใต้มีมูลค่า 7,679 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 8,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 7,788 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ GDP เท่ากันทั้ง 3 ปี ส่วนในปี 2016 GGY ของเกาหลีใต้ เพ่ิมขึ้นเป็น 
8,487 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Korea National Gambling Control Commission, 2016) 

มูลค่าการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนันในเกาหลีใต้จะคู่ขนานกันคือการเติบโตของปัญหาการเสพ
ติดการพนัน โดยในปี 2016 จ านวนผู้เสพติดการพนันมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปี 2015 น ามาซึ่ง
ปัญหาสังคมที่เป็นอันตราย ได้แก่ การล้มละลาย การฆ่าตัวตาย และความผิดทางอาญาส่วนบุคคล ภาครัฐจึง
เกิดความพยายามสร้างการรับรู้ของสาธารณชนผ่านกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันผลกระทบที่
เป็นอันตรายจากการพนัน โดยกิจกรรมในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นการป้องกันผ่านโรงเรียนด้วยการสร้างความ
ตระหนักเก่ียวกับระดับและความรุนแรงของปัญหาการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการ
พัฒนาและด าเนินการหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ส าหรับบุคลากรที่ฝึกอบรมเพ่ือป้องกันปัญหาการพนัน (Ibid.) 

ภายหลังจากที่เปิดศูนย์รับเรื่องปัญหาการพนัน หรือ Korea Centre on Gambling Problem ขึ้น
แล้ว ปัญหาที่พบคือ โปรแกรมการป้องกันในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน และไม่มีศูนย์กลางในการ
ด าเนินงาน ทางศูนย์ฯ จึงต้องพัฒนาโปรแกรมการป้องกันเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนัน  โดยเริ่มโปรแกรมน าร่องในปี 2016 การคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
30 แห่งทั่วประเทศจ านวน 643 คน เพ่ือส่งเสริมการป้องกันปัญหาการพนันในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาการพนันในวิทยาเขตต่างๆ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพนันและการ
ป้องกันปัญหาการพนัน เร่งพัฒนาเนื้อหาออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือใช้ในโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษา 
มหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเกม รวมทั้งท างานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาจากกลุ่มอายุที่ต่างกัน นอกจากนั้น คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ ก าหนดให้ วันที่ 17 
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กันยายนของทุกปี คือวันขจัดการติดยาเสพติดและการพนัน  ในทุกปีมีการจัดงานประชุมวิชาการ จัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการเสพติดและการพนัน 
กระตุ้นให้สังคมให้ความส าคัญกับการป้องกันการเสพติดและการพนัน สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
พนัน มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชนมากขึ้น ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การ์ตูน จัดท าโปสเตอร์ 
ประชาสัมพันธ์สโลแกน การให้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Korea Center on 
Gambling Problems, 2013) 

 
2.2 โครงสร้างองค์กรและการก ากับดูแล 

 
คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ  (NATIONAL GAMBLING CONTROL COMMISSION 

ACT,2007) การจัดตั้งและสถานะของคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นภายใต้เขตอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการเกมและหน้าที่เฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมการพนันที่
ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการจะด าเนินกิจการภายใต้อ านาจของตนโดยอิสระ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงวัฒ นธรรม กีฬาและการท่ องเที่ ยว  (NATIONAL GAMBLING CONTROL 
COMMISSION ACT,2012. Article 4) 

ส าหรับคณะกรรมาธิการนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ภายใต้เขตอ านาจตามกฎหมาย (แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญ ญั ติ ฉบั บที่  11426 , 23 พฤษภาคม 2012)  ดั งนี้  (NATIONAL GAMBLING CONTROL 
COMMISSION ACT,2012. Article 5) 

1) ก าหนดแผนบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการและก ากับดูแลอุตสาหกรรมเกมการพนันต่างๆ รวมทั้ง
การขจัดธุรกิจเกมผิดกฎหมาย 

2) การควบรวมธุรกิจแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมการเกมพนัน จะต้องจัดท าแผนการควบรวม โดย
จะต้องแสดงงบการเงิน และสถานะทางธุรกิจแก่บริษัทที่ให้ค าปรึกษาแต่ละบริษัท 

3) การตรวจสอบสภาพธุรกิจจริงของธุรกิจเกมหรือการก ากับดูแลเพ่ือป้องกันการเล่นการพนันที่ผิด
กฎหมาย 

4) การเฝ้าระวังการประกอบธุรกิจการพนัน และเกมผิดกฎหมาย 
5) ก าหนดนโยบายและด าเนินมาตรการเพ่ือลดผลกระทบของอุตสาหกรรมเกมและธุรกิจเกมที่ผิด

กฎหมายในสังคม เช่น การป้องกันและฟ้ืนฟจูากปัญหาการเสพติดและการพนัน 
6) การจัดการและการด าเนินงานป้องกันการติดยาเสพติดและการพนันเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
7) การส ารวจการวิจัยและการประเมินผลซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมการพนันให้

กลายเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีเสียงและก าจัดธุรกิจเกมการพนันที่ผิดกฎหมาย 
8) การพัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางสังคมต่อ

อุตสาหกรรมเกมการพนันและป้องกันการเก็งก าไรในกิจกรรมต่างๆ  
9) การด าเนินงานด้านการศึกษาเชิงป้องกันเพ่ือปกป้องวัยรุ่นจากการเสพติดการพนัน 
10) การตรากฎหมายและการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
11) เรื่องอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในหน้าที่หรืออ านาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้และ

พระราชบัญญัติอื่น ๆที่เก่ียวข้อง 
 

ส าหรับโครงสร้างของคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ เกาหลี มีคณะกรรมการ 15 คนมี
คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมปี 2016 คณะกรรมาการถูก
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จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับดูแลเรื่องการควบคุมการพนันแห่งชาติในปี 2007 แต่งตั้งโดย
นายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมาการชุดดังกล่าว ได้พยายามปรับปรุงความถูกต้องของอุตสาหกรรมการพนันที่มี
การรับรองโดยกฎหมายและมูลนิธิด้านการป้องกันการติดการพนัน โดยได้น าเอาระบบ CAP มาประเมิน
ส าหรับการรักษาผู้ติดการพนันโดยการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการพนันแห่งเกาหลี ตามแผนแม่บทแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (2009 - 2013) และแผนแม่บทแห่งชาติฉบับที่ 2 (2014 -2018) เพ่ือให้การพนันมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยคณะกรรมการชุดที่ 4 เสนอจัดตั้งอุตสาหกรรมการพนันที่มีคุณภาพ เช่น การจัดการระบบ CAP 
การเสริมสร้างการก ากับดูแลที่ดี การก าจัดการพนันที่ผิดกฎหมายและการป้องกันและการรักษาการติดการ
พนันโดยอาศัยความความร่วมมือของอุตสาหกรรมการพนันที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ นโยบายของ
คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติยังมีเป้าหมายเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมการพนันเป็นกิจกรรมสันทนาการ 
และความร่วมมือจากประชาชนแจ้งเบะแสการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายผ่านศูนย์ตรวจสอบการพนันที่ผิด
กฎหมาย (ดู http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;  access to 19/3/18) 

โครงสร้างบริหารของคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ เกาหลี ประกอบด้วย 5 ฝ่ายงาน 
ประกอบด้วย ฝ่ายวางแผนและกิจการทั่ วไป (Planning & General Affairs) ฝ่ายป้องกันและรักษา 
(Prevention & Treatment) ฝ่ายก ากับดูแล (Supervisory)  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (Research & 
Public Relations) และ ศูนย์ตรวจสอบการพนันที่ผิดกฎหมาย (Illegal Gambling Vigilance Center) ดัง
ภาพที่ 2.1  

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติเกาหลี 

 
       Source: http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;  access to 19/3/18. 

 
การท างานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืน 
ในประเทศ ท างานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชา

สังคม (ดู http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;  access to 19/3/18) ดังตารางที่ 2.1 
-ระดับกระทรวง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย Ministry of Education, Ministry of Strategy and 

Finance, Ministry of Employment and Labor, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 
Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ministry of Health and Welfare, Ministry of Gender 

http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;%20%20access
http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;%20%20access
http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;%20%20access
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Equality and Family, Ministry of the Interior, The Republic of Korea Cheong Wa Dae, Office 
for Government Policy Coordination /Prime Minister's Secretariat และ Statistics Korea 

-องค์กรของรัฐ 3 องค์กร ประกอบด้วย Korea Communications Standards Commission, 
Game Rating And Administration Committee และ The Korea Lottery Commission 

-ภาคธุรกิจ 4 องค์กร ประกอบด้วย Korea Sports Promotion Foundation, Kangwon Land, 
Korea Racing Authority และ Korea Casino Association  

-องค์กรป้องกันปัญหาจากการพนันและยาเสพติด 2 องค์กร ประกอบด้วย Korea Center On 
Gambling Problems และ Korean Association Against Drug Abuse 

ตารางที่ 2.1 ท างานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานของรัฐในประเทศ 

 
       Source: http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;  access to 19/3/18. 

ตารางที่ 2.1 ท างานร่วมกับองค์กร (ต่อ) 

 
       Source: http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;  access to 19/3/18. 

http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;%20%20access
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ตารางที่ 2.1 ท างานร่วมกับองค์กร (ต่อ) 
 

 
       Source: http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;  access to 19/3/18. 

 
ต่างประเทศ ท างานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ ดังนี้ 
-สถาบันระหว่างประเทศ มี 3 สถาบัน ประกอบด้วย The National Center for Responsible 

Gaming, National Council on Problem Gambling และ The International Association of Gaming 
Regulators (IAGR) 

-ระดับองค์กร กระจายทั่วโลกดังนี้ ทวีปแอฟริกา 10 องค์กร โอเชียเนีย 7 องค์กร เอเชีย 4 องค์กร 
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 6 องค์กร ยุโรป 23 องค์กร และอเมริกาเหนือ 29 องค์กร  

-ส าหรับ เอเชี ยมีความสัมพันธ์กับ  Macau Gaming Inspection and Coordination Bureau, 
Cagayan Economic Zone Authority, Philippine Amusement and Gaming Corporation  แ ล ะ 
Casino Regulatory Authority 

 
รายได้และการจัดเก็บภาษีจากกิจการการพนัน 
ผลประกอบการ (Turnover) ของกิจการการพนันในปี  2016 สามารถท ารายได้ รวมทั้ งสิ้ น 

219,777,000 ล้านวอน เพ่ิมขึ้นจากปี 2015 ร้อยละ 7.2 และเพ่ิมขึ้นในช่วง 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปี  
(ดู http:/ /www.ngcc.go.kr/eng/ stats/ scale_speculation.do; access to 19/3/18) ใน ปี  2016 มี
โครงสร้างรายได้ดังนี้ การพนันแข่งม้า ร้อยละ 35.2 สปอร์ต โตโต้ ร้อยละ 20.2 ล็อตตารี่ ร้อยละ 17.7 ร้อยละ 
คาสิโน ร้อยละ 13.2 แข่งจักรยาน ร้อยละ 10.4 แข่งมอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 3.1 และแข่งวัวกระทิง ร้อยละ 0.1
ของผลประกอบการทั้งหมด (ตารางที่ 2.2) 

http://www.ngcc.go.kr/eng/committee/chairman.do;%20%20access
http://www.ngcc.go.kr/eng/stats/scale_speculation.do;%20access
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อัตราผลตอบแทนรวมจากการพนัน (Gross Gambling Yield : GGY) ในปี 2016 เป็นเงินทั้งสิ้น 
93,457,000 ล้านวอน เพ่ิมขึ้นจากปี 2015 ร้อยละ 5.9 และเพ่ิมขึ้นในช่วง 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 8.4 ต่อปี 
โครงสร้างรายได้ดังนี้ การพนันแข่งม้า ร้อยละ 22.3 สปอร์ต โตโต้ ร้อยละ 17.2 ล็อตตารี่ ร้อยละ 20.4 ร้อยละ 
คาสิโน ร้อยละ 31.1 แข่งจักรยาน ร้อยละ 6.8 แข่งมอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 2.1 และแข่งวัวกระทิง ร้อยละ 0.1
ของผลประกอบการทั้งหมด (ตารางที่ 2.2)  

 
ตารางที่ 2.2 รายได้และการจัดเก็บภาษีจากกิจการการพนันในปี 2016 

 
Source : National Gambling Control Commission,2016. 
 
ภาษี (Taxes) ในปี 2016 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 24,128,000 ล้านวอน โดยแยกเป็นภาษีส่วนกลาง 

(National Taxes) ร้อยละ 35.3 ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) ร้อยละ 64.7 อัตราภาษีเก็บจาก GGY จ าแยก
ตามประเภทการพนันดังนี้ การพนันแข่งม้า อัตราร้อยละ 73.01 คาสิโน อัตราร้อยละ 26.07 แข่งจักรยาน 
อัตราร้อยละ 59.36 แข่งมอเตอร์ไซค์ อัตราร้อยละ 59.29 และแข่งวัวกระทิง อัตราร้อยละ 34.52 ของ GGY 
โดยล็อตตารี่ และสปอร์ต โตโต้ ไม่ได้จัดเก็บภาษี (ตารางท่ี 2.2)  

เงินกองทุน (Funds) ในปี 2016 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 35,703,000 ล้านวอน เงินกองทุนเก็บจาก GGY 
จ าแยกตามประเภทการพนันดังนี้ การพนันแข่งม้า อัตราร้อยละ 8.43 คาสิโน อัตราร้อยละ 29.6 แข่งจักรยาน 
อัตราร้อยละ 12.36 แข่งมอเตอร์ไซค์ อัตราร้อยละ 8.67 ของ GGY  ส่วนแข่งวัวกระทิงไม่ได้จัดเก็บ โดยล็อต
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ตารี่ และสปอร์ต โตโต้ ไม่ได้จัดเก็บภาษีนั้นจะถูกเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราสูงกว่าการพนันประเภทอ่ืน คือ 
อัตราร้อยละ 87.37 และ 73.74 ของ GGY (ตารางท่ี 2.2) 

ส่วนจ านวนผู้ประกอบการกิจการพนัน ระหว่างปี 2006-2016 นั้น พบว่า คาสิโนส าหรับชาวต่างชาติมี 
16 แห่ง คาสิโนส าหรับคนท้องถิ่นและต่างชาติมี 1 แห่ง แข่งม้าในสนามมี 3 แห่ง แข่งม้านอกสนามมี 31 แห่ง 
(ปี 2006 มี 33 แห่ง) แข่งจักรยานในสนามมี 3 แห่ง แข่งจักรยานนอกสนามมี 20 แห่ง แข่งมอเตอร์ไซค์ใน
สนามมี 1 แห่ง แข่งมอเตอร์ไซค์นอกสนามมี 17 แห่ง ส่วนล็อตตารี่มี 12 แห่ง และสปอร์ต โตโต้มี 23 แห่ง 
และแข่งวัวกระทิงมี 1 แห่ง ดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3 จ านวนผู้ประกอบ จ าแนกตามประเภทกิจการการพนันระหว่างปี 2006-2016 
 

 
Source : National Gambling Control Commission,2016. 
 
ส าหรับจ านวนผู้เล่นการพนัน ระหว่างปี 2006-2016 นั้นพบว่ามีผู้เข้าเล่นการพนันแต่ละประเภท

ระหว่างปี 2006-2016 มีผู้เล่นจ านวนระหว่าง 27-39 ล้านคน โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2006 
มีผู้เล่นจ านวน 30 ล้านคน มีจ านวนเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2007-2010 มีจ านวน 39 ล้านคน และลดลงในปี 2016 มี
จ านวน 27 ล้านคน โดยการพนันแข่งม้ามีคนเข้าเล่นมากที่สุด ตามด้วย คาสิโน แข่งจักรยาน และแข่ง
มอเตอร์ไซค์ ตามล าดับ ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 จ านวนผู้เล่นการพนัน จ าแนกตามประเภทการพนัน ระหว่างปี 2006-2016 
 

 
Source : National Gambling Control Commission,2016. 
 

 
2.3 กฎหมายและการจัดการผลกระทบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อุตสาหกรรมการพนันในประเทศเกาหลีจะมีกฎหมายควบคุมการพนันแยกตามประเภท เช่น คาสิโน 
จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2007 (TOURISM PROMOTION ACT 2007) การ
แข่งม้า อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งม้าในปี 2007 (Korea Racing Authority Act 2007) การแข่ง
จักรยานและมอเตอร์เรือ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งจักรยานและมอเตอร์เรือในปี 2007 (Bicycle and 
Motorboat Racing Act 2007) ล็อตตารี่ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติตั๋วสลากและกองทุนล็อตตารี่ในปี 2007 
(Lottery Tickets and Lottery Fund Act 2007) สปอร์ต โตโต้ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมสนับสนุน
กีฬาแห่งชาติ (National Sports Promotion Act 2007) และการแข่งวัวกระทิง อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
การแข่งขันวัวกระทิงพ้ืนบ้าน (Traditional Bullfight Match Act 2007)  

ด้วยการพนันในประเทศเกาหลีที่มีจ านวนมากท้ังที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายท าให้รัฐบาลเกาหลีจึง
จั ด ตั้ ง คณ ะกรรม ก ารค วบ คุ ม ก ารพ นั น แห่ งช าติ ใน ปี  2007 (NATIONAL GAMBLING CONTROL 
COMMISSION ACT 2007) มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวมาแล้วถึง 6 ครั้ง โดยปรับปรุงแก้ไขปีล่าสุดคือปี 
2014 โดยมีสาระส าคัญดังนี้  



โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้  Page 14 
 
 

คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ (NATIONAL GAMBLING CONTROL COMMISSION 
ACT) การจัดตั้งและสถานะของคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ  จัดตั้งขึ้นภายใต้เขตอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการเกมและหน้าที่เฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมการพนันที่
ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการจะด าเนินกิจการภายใต้อ านาจของตนโดยอิสระ  (ตาม
มาตรา 4) ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยจัดตั้งขึ้นในปี  2012 
สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้มีดังนี้ 

มาตรา 1 วัตถุประสงค์ พระราชบัญญัตินี้ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมให้กลายเป็นอุตสาหกรรม
บันเทิงโดยลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมเกมและตรวจสอบธุรกิจเกมที่ผิดกฎหมายโดยการจัดตั้ ง
คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติขึ้นเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน (แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฉบับที่ 11426, พฤษภาคม 23, 2012) 

มาตรา 2 นิยามและความหมาย ค าที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ดังต่อไปนี้  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฉบับที่ 11426, พฤษภาคม 23, 2012) 

1. ค าว่า "อุตสาหกรรมเกม" หมายถึงสิ่งต่อไปนี้ 
ก) ธุรกิจคาสิโน  ธุรกิจคาสิโนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยวและพระราชบัญญัติพิเศษ

ในการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นท่ีว่างเปล่า 
ข) การแข่งม้า  แข่งม้าภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมแข่งเกาหลี  
ค) การแข่งจักรยานและมอเตอร์ไซด์ การแข่งจักรยานและมอเตอร์ไซด์ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่ง

รถจักรยานและมอเตอร์ไซด ์ 
ง) สลากกินแบ่ง ตั๋วหวยภายใต้การจับสลากและพระราชบัญญัติกองทุนสลากกินแบ่ง 
จ) โปรโมชั่นการเดิมพันกีฬา การพนันกีฬาภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ 
ฉ) การแข่งขันสู้วัวกระทิง การแข่งขันวัวกระทิงตามกฎหมายการแข่งขันกระทิงแบบดั้งเดิม 
 
2. ค าว่า "การเข้าสู่องค์กรธุรกิจการเล่นเกม" หมายความว่ารายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 
ก) องค์กรธุรกิจคาสิโนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยวและพระราชบัญญัติพิเศษในการให้

ความช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นท่ีว่างเปล่า 
ข) สมาคมแข่งรถเกาหลี ตามพระราชบัญญัติสมาคมแข่งรถเกาหลี  
ค) การเข้าสู่ธุรกิจจัดแข่งรถ ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งรถจักรยานและมอเตอร์ไซด์ 
ง) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรหวยและสลากกินแบ่ง ภายใต้บัตรหวยและพระราชบัญญัติกองทุนสลากกิน

แบ่ง  
จ) มูลนิธิส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกกรุงโซลและผู้ได้รับมอบอ านาจภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการกีฬา

แห่งชาติ 
(ฉ) ผู้จัดการแข่งขันสู้วัวกระทิงและกลุ่มธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจภายใต้พระราชบัญญัติการต่อสู้

กระทิงแบบดั้งเดิม 
 
3. ค าว่า "ธุรกิจเกมผิดกฎหมาย" หมายถึงธุรกิจเกมท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ 
ก) ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระท าที่ต้องห้ามหรือจ ากัดในการประกอบธุรกิจเกมการพนันตาม

กฎหมายแต่ละข้อตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 2 อนุวรรค 1 
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ข) การให้บริการใดๆ ที่ท าให้ผู้ ใช้สามารถกระท าการเก็งก าไร ได้จะต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม 

ค) การให้บริการใดๆ ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถกระท าการเก็งก าไรได้โดยใช้เครือข่ายข้อมูลและเครือข่าย
การสื่อสารภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ข้อมูลและเครือข่ายการสื่อสารและการป้องกันข้อมูล ฯลฯ 
(ยกเว้นธุรกิจเกมทั้งสองแห่งที่กล่าวถึงในมาตรา 2 อนุวรรค 1 และการเก็งก าไร ธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วย
คดีพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการเก็งก าไร ฯลฯ) 

กล่าวคือธุรกิจคาสิโน การแข่งม้า การแข่งจักรยานและมอเตอร์ไซด์ สลากกินแบ่ง โปรโมชั่นการเดิม
พันกีฬา และการแข่งขันสู้วัวกระทิง ผู้จัดให้บริการและผู้เข้าใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจาก
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

 
มาตรา 14 จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการพนันแห่งประเทศเกาหลี (Korea Center on Gambling 

Problems) 
1. จัดตั้งศูนย์ปัญหาการพนันแห่งประเทศเกาหลี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ศูนย์") เพ่ือด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับปัญหาการเสพติดการพนันที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกมหรือธุรกิจเกมการพนันที่ผิดกฎหมาย (ดังภาพที่ 
2.2) มีหน้าที่ดังนี ้

1) ให้ค าปรึกษาการศึกษาและการประชาสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการ
พัฒนาและเผยแพร่โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมหรือธุรกิจเกมการพนัน 

2) การส ารวจการวิจัยการวิเคราะห์และการประเมินผล 
3) การฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือการป้องกันและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปัญหาที่เกิดจากการเสพติดการพนัน 
4) การเชื่อมโยงและความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทาง ฯลฯ 
5) สนับสนุนการให้บริการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพเสพติดการพนัน 
6) การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือในการป้องกันและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเสพติด
การพนัน 
7) โครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรือคณะกรรมาธิการ 
8) โครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันและการฟ้ืนฟูจากปัญหาการเสพติดการ

พนันที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกมหรือธุรกิจเกมที่ผิดกฎหมาย 
 

2. ศูนย์จะเป็นนิติบุคคล 
3. ศูนย์จะมีจ านวนกรรมการไม่เกิน 15 คน รวมทั้งกรรมการที่เป็นหัวหน้าและผู้สอบบัญชีคนหนึ่งเป็น

ผู้บริหารและให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งโดยคณะกรรมการตามที่ประธานเห็นชอบ โดยก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและเรื่องท่ีจ าเป็นอื่น ๆ ตามข้อบังคับขององค์กร 

4. ในกรณีที่ศูนย์ประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับขององค์กรต้องได้รับอนุมัติจากประธาน 
5. รัฐบาลและคณะกรรมาธิการอาจให้ความช่วยเหลือศูนย์ด้วยเงินอุดหนุนหรือเงินสมทบให้

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นภายในวงเงินงบประมาณ 
6. ศูนย์จัดท าแผนโครงการและร่างงบประมาณให้ไม่ช้ากว่าวันเริ่มต้นของแต่ละปีตามที่ก าหนดโดย

ประธานาธิบดีเพ่ือให้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เช่นเดียวกับกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขแผนโครงการ
หรือร่างงบประมาณ 

7. ถ้าจ าเป็นศูนย์ฯ อาจจัดตั้งและด าเนินการศูนย์ในประเทศโดยได้รับความเห็นชอบจากประธาน 
8. ห้ามใช้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากศูนย์ "ศูนย์แก้ไขปัญหาการพนันแห่งเกาหลี" หรือชื่ออ่ืนที่คล้ายคลึง

กัน 
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9. เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งที่มีชื่อจัดตั้งขึ้นมาใช้บังคับ
กับศูนย์โดยอนุโลม (ฉบับเต็มแก้ไขโดยพระราชบัญญัติฉบับที่ 11426 วันที่ 23 พฤษภาคม 2012) 
 

การจัดการผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จาก การราย งาน ขอ ง National Gambling Control Commission พ บ ว่ ามู ล ค่ าก ารพ นั น

อุตสาหกรรมการพนันในเกาหลีใต้นั้น เพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 20.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 เทียบ
กับ 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2006 และอัตราการแพร่หลายของการติดการพนันอยู่ในอัตราร้อยละ 
5.1% ซึ่งสูงกว่าอัตราการติดการพนันในประเทศใหญ่ ๆ 2 ถึง 3 เท่า ตัวเลขปัจจุบันของปัญหาการเล่นพนันใน
เกาหลีใต้มีประมาณ 1.97 ล้าน (ผู้ที่มีอายุ 20 ขึ้นไป) จ านวนผู้เล่นที่มีปัญหาถือว่าติดพนันซึ่งต้องได้รับการ
รักษาทันทปีระมาณห้าแสนกว่าคน 

แสดงให้เห็นถึงการสนใจในเกมการพนันของชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก  เกาหลีใต้อนุญาตให้มีการ
พนันที่ถูกกฎหมายจ านวน 6 ประเภท ได้แก่ คาสิโน แข่งม้า แข่งจักรยาน แข่งเรือ ลอตเตอรี่ และลอตเตอรี่
กีฬา การพนันที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกในช่วงระหว่างปี 1990 ถึงปี 2015 ได้แก่ ลอตเตอรี่ การพนัน
แข่งม้า และคาสิโน  

สืบเนื่องจากการออกสลากครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี 2002 ส่งผลให้เกิดการจัดระบบข้อมูลของ
กฎหมายและรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการสลากกินแบ่งและสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งเป็นครั้งแรกในปี 2004 เพ่ือก ากับดูแลกิจการสลาก จะเห็นได้ว่านี่ เป็น
ตัวอย่างทีอุ่ตสาหกรรมการพนันถูกยกระดับความส าคัญขึ้นมาในระดับนโยบายสาธารณะในเกาหลีใต้ แสดงให้
เห็นว่าอุตสาหกรรมกิจการสลากได้รับความนิยมสูงและกินพ้ืนที่นโยบายที่ส าคัญ ผ่านปฏิกิริยาของประชาชน
และสื่อมวลชน  

การวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันในเกาหลีใต้ ได้แบ่งรูปแบบตามประเภทของการพนัน
ออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ 1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2. ข้อมูลที่จ าเป็น 3. ประเด็นทางสังคม (สาธารณะ) 
4. ข้อมูลปัญหาทางสังคมที่ส าคัญ ข่าวที่ก าหนดให้เป็นวาระสาธารณะ กล่าวอีกนัยหนึ่งนโยบายสาธารณะ
เกี่ยวกับการพนัน ดังตารางที่ 2.5 

 
 

ตารางที่ 2.5 News Framing and Connectivity by Gambling Industry 
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หน่วยงานและโครงการที่ให้การป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดพนัน  
1. Korea Center on Gambling Problems (KCGP) 

 จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2013 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการให้บริการ
ป้องกันและบ าบัดผู้ที่ติดพนัน  หรือมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพนัน ผ่านข้อมูลการป้องกันที่
จัดเตรียมให้เหมาะสมกับระดับชั้นการศึกษา  สร้างความตระหนักถึงระดับและความรุนแรงของปัญหาการ
พนันด าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่างๆ เพ่ือ
เป็นก าลังในการร่วมป้องกันปัญหาการพนันที่เกิดขึ้น อีกทั้งด าเนินการฝึกอบรมครูทั่วประเทศเกาหลีใต้เพ่ือให้
สามารถเยียวยาเยาวชนที่ติดพนัน หรือได้รับผลกระทบจากการพนันได้อย่างเหมาะสม ปัญหาสังคมที่เป็น
อันตรายยิ่งจากการติดการพนัน ได้แก่ การล้มละลาย การฆ่าตัวตาย และความผิดทางอาญาส่วนบุคคล ดังนั้น 
KCGP จึงพยายามสร้างการรับรู้ของสาธารณชนผ่านกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันผลกระทบที่
เป็นอันตรายต่อการพนันและป้องกันการติดยาเสพติด (ดู https://www.kcgp.or.kr/eng/mainprojects.do) 
ดังภาพที่ 2.2 
 

        
 
รูปแบบการให้บริการ  

 • พัฒนาโปรแกรมและให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ส่งเสริม ป้องกันและรักษาผู้ติดการพนัน 
 • วิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพนัน 
 • สนับสนุนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาผู้ติดการพนัน 
 • ให้ความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาผู้ติดการพนัน 
 • สนับสนุนการป้องกัน การรักษาและฟ้ืนฟผูู้ที่มปีัญหาการเล่นการพนันและผู้ติดพนัน 
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือในการป้องกันและรักษาผู้ติดพนันระหว่างประเทศ 
 

Help Line 1336  
 ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2013 ได้เปิดให้บริการสายด่วนซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการให้
ค าปรึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา โดยให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ที่ติดการพนัน และผู้ที่
ประสบปัญหาจากการพนันและต้องการค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ (ดังภาพท่ี 2.2) 
 

 

https://www.kcgp.or.kr/eng/mainprojects.do


โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้  Page 18 
 
 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการท างานของ Korea Center on Gambling Problems 

 
 

โครงการที่เชื่อมต่อและร่วมมือกับหน่วยงานให้ค าปรึกษาเอกชน 
 เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพนันให้มากขึ้น และเพ่ิมช่องทางในการเยียวยาฟ้ืนฟูสมาชิกใน
ครอบครัวที่ก าลังเผชิญปัญหาติดการพนัน  KCGP ด าเนินการเซ็นสัญญากับหน่วยงานให้ค าปรึกษาส่วนตัว 21
แห่ง ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 เพ่ือให้ทั้ง 21 แห่งบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ติดการพนันในพ้ืนที่
ต่างๆ ทุกภูมิภาคของเกาหลีใต้ 

 
 
 โครงการบูรณาการฟื้นฟูผู้ติดการพนัน 
 โครงการบูรณาการบริการฟ้ืนฟูผู้ติดการพนันและสมาชิกในครอบครัว เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 
KCGP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาค ให้ค าปรึกษาและบ าบัดผู้ติดพนัน รวมไปถึงครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพนันจากบุคลากรมืออาชีพและเป็นระบบ  ให้บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกที่
เกิดปัญหาจากการเล่นการพนัน ผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะวิกฤติหรือปัญหาทางจิตเวชที่เกิดจากการ
พนัน ผ่านการเชื่อมต่อการฟ้ืนฟูของหน่วยงานต่างๆ และโปรแกรมบ าบัดที่หลากหลาย ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 KCGP Regional Centers 
 

 
 
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการพนันและการแข่งขันเพื่อป้องกันปัญหาการพนัน 

 ทุกปี KCGP จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง จัดการประชุมวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดแคมเปญ
ต่างๆ ในสัปดาห์การให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันกับปัญหา (ทุกวันที่ 17 กันยายน คือวันที่คณะกรรมการ
ควบคุมการพนันแห่งชาติก าหนดให้เป็นวันขจัดการติดพนัน) กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของ
สาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของการติดการพนัน  และเพ่ือกระตุ้นให้สังคมให้ความส าคัญกับ
การป้องกันการเสพติดการพนัน 
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การสนับสนุนหน่วยงานเอกชนและกิจกรรมการป้องกันมหาวิทยาลัย 
 ภายหลังการจัดกิจและจัดโปรแกรมการป้องกันปัญหาการพนันแล้ว การจัดตั้งศูนย์กลางเพ่ือ
ด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่จ าเป็น  KCGP จึงพัฒนาโปรแกรมการป้องกันที่เป็นต้นแบบแก่
องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนัน  โดยโครงการต้นแบบเริ่มในปี 2014 เป็นต้นมา 
และปัญหาการพนันในหมู่นักศึกษากลายเป็นประเด็นทางสังคมที่เร่งด่วนในปี  2016 มีการคัดกลุ่มนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัย 30 แห่งทั่วประเทศ จ านวน 643 คน  เพ่ือร่วมส่งเสริมการป้องกันปัญหาการพนันในหมู่
นักศึกษามหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันปัญหาการพนันในวิทยาเขต  การบรรยายเกี่ยวกับการ
ป้องกันปัญหาการพนัน เป็นต้น 

 

 
 
2.4 โครงสร้างระบบการศึกษา 

 
เกาหลีใต้ ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2001 และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีอ านาจที่ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาในโรงเรียนไปจนถึงการศึกษาเพ่ือสังคม
และการศึกษาตลอดชีวิตในทุกๆภาคส่วนของสังคม โครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กระทรวงที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตการศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งกระทรวงได้กระจายอ านาจการบริหารจัดการ
และงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการมีสภาที่ปรึกษาระดับนโยบาย 
(Advisory Council for Education and Human Resources Development Policy) ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ให้
ค าปรึกษาแกป่ระธานาธิบดี และมีสภาที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Central Council on Education) มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลการศึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (Korean 
Educational Development Institute, 2015) ระบบการศึกษาของเกาหลีก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ 
9 ปี ก าหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาตามความสามารถ ระบบการศึกษาเป็นระบบ 6-3-3-4 
คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย 4 ปี (ดู OECD (2012-13),Korea : Overview of the education system) 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ อนุบาลศึกษาหรือก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

การศึกษาก่อนประถมศึกษา เป็นการศึกษาที่หลากหลายลักษณะ จัดส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี หลักสูตร
การสอนจะครอบคลุมถึงกิจกรรมทางกายภาพสังคม การแสดงออก ภาษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
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เกาหลีพยายามจัดให้โรงเรียนของรัฐมีการสอนระดับอนุบาล พร้อมๆ กับกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัด
การศึกษาในระดับนี้มากข้ึน ยังมีหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษาระดับนี้ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดในรูปแบบ
ของศูนย์ดูแลเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม เป็นต้น 

การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ฟรี 
ส าหรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 ขวบขึ้นไป 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาบางบังคับและฟรีบางส่วน คือฟรีในส่วนของ
นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทและนักเรียนในกลุ่มการศึกษาพิเศษภายใต้ข้อก าหนดของประกาศกฎหมายส่งเสริม
การศึกษาพิเศษ (Special Education Promotion Act) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาจะได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ด้วยวิธีจับฉลาก วิธีการเช่นนี้ใช้ทั้งการรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมของ
รัฐและเอก 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ 1) มัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ และ 2) มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสองสายแยกย่อยตามเป้าหมายเฉพาะวิชาหลายอย่าง  
ได้แก่ โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษา เพ่ือมุ่งหวังตอบสนองเด็กที่มีอัจฉริยภาพ
ให้พัฒนาไปสู่โปรแกรมการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ยงจิ (Kyonggi Science) และ
โรงเรียนทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ จะมีวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการของตนเอง นักเรียนที่เรียนสายสามัญจะเน้นการ
เรียนรู้ทางวิชาการทั่วไป และเน้นการฝึกปฏิบัติ โดยเลือกสาขาในขณะที่เรียนอยู่ปีที่ 2 ในสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และการฝึกอบรมทางวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเกาหลีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ทฤษฏีทางวิชาการที่ส าคัญ และการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการแข่งขันและการท างานใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) วิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยด้านอุตสาหกรรม 3) มหาวิทยาลัยด้านการศึกษา (มหาวิทยาลัยครู) 4) 
วิทยาลัยโพลีเทคนิค 5) มหาวิทยาลัยไปรษณีย์  6) วิทยาลัยเทคนิค 7) วิทยาลัยต่างๆ ที่สอนในระดับ
อนุปริญญา 

โดยสถาบันทั้งหมดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้  คือ วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ในการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย รัฐจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นบรรทัดฐาน เพ่ือการ
รับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาตรฐานจะแตกต่างไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันรัฐอนุญาต
ให้ตั้งมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัดได้ เพ่ือให้เกิดมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองชุมชนหรือความ
ต้องการของสาขาวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี การประเมินจากองค์กร
ภายนอกเชิงคุณภาพจะพิจารณาจากงานวิจัยและเชิงปริมาณจากจ านวนผู้จบการศึกษา 
 
2.5 รูปแบบการป้องกันการพนัน 
 

1. The 'Night' of gambling into the 'Light' of hope 
 -กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ืออบรมครูที่สอนอาชีวะศึกษา เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันและโทษของการ
พนัน จัดระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2016 

-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการพนันแก่นักเรียนอาชีวะศึกษา จ านวน 30 แห่ง จัดใน
วันที่ 16 มีนาคม 2015 
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-การฝึกงานส าหรับครูในกรุงโซล (ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนันที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น
และวิธีให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่น) จัดระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2014 

-จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือป้องกันปัญหาการพนันให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย19-23 
กรกฎาคม 

-คัดเลือกนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย 18 แห่ง เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการ
พนัน ในวันที่ 10 เมษายน 2014 

-จัดตั้งองค์กรทีส่ าหรับให้การฝึกอบรมในสาขาพิเศษในส านักงานการศึกษากรุงโซล เพ่ือฝึกงานส าหรับ
คร ูในวันที่ 20 มีนาคม 2014 

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับส่งเสริมการป้องกันปัญหาการพนันในหมู่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2013 
 

2. การพัฒนาเนื้อหาทางการศึกษาที่มีความพิเศษด้านการป้องกันปัญหาการพนัน 
 ในปี 2015 KCGP ได้พัฒนาเนื้อหาทางการศึกษาที่มีความพิเศษด้านการป้องกันปัญหาการพนัน โดย
สอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา เช่น การเล่นเกม  การฉายภาพยนตร์ และเนื้อหาออฟไลน์ส าหรับ
กลุ่มความเสี่ยงสูงในการติดพนัน เช่นเด็กและเยาวชน  
 กิจกกรมเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการป้องกันการศึกษาและความมีประสิทธิผล โดยการพัฒนา
เนื้อหาออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย ประชาชน
ทั่วไป และบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมหรืออุตสาหกรรมการพนัน  โดยการพัฒนาเนื้อหาจะค านึงถึงอายุของ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

 
 นอกจากนั้น  KCGP ได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ รณรงค์ถึงโทษและภัยจากการติดพนัน แก่
สถานศึกษาในระดับชั้นต่างๆ ของเกาหลีใต้เป็นประจ า 
 
2.6 ชุดการเรียนรู้ส าหรับป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชน 
 

การพัฒนาเนื้อหาทางการศึกษาที่มีความพิเศษด้านการป้องกันปัญหาการพนัน 
 ในปี 2015 KCGP ได้พัฒนาเนื้อหาทางการศึกษาที่มีความพิเศษด้านการป้องกันปัญหาการพนัน โดย
สอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา เช่น การเล่นเกม  การฉายภาพยนตร์ และเนื้อหาออฟไลน์ส าหรับ
กลุ่มความเสี่ยงสูงในการติดพนัน เช่นเด็กและเยาวชน  
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 กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการป้องกันการศึกษาและความมีประสิทธิผล  โดยการพัฒนา
เนื้อหาออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย ประชาชน
ทั่วไป และบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมหรืออุตสาหกรรมการพนัน  โดยการพัฒนาเนื้อหาจะค านึงถึงอายุของ
กลุม่เป้าหมายที่แตกต่างกัน (ดู https://www.kcgp.or.kr/pp/prevntCntnts/2/clturCntntsList.do) 

 
1. เกมส่งเสริมการป้องกันการพนันในระดับชั้นต่างๆ 

  
 Chilling with friends 
 เกมส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพนัน ชี้ให้
เด็กเห็นถึงโทษท่ีเกิดจากการพนัน และรูปแบบของการพนันที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมต่าง 

ภาพที ่2.4 Chilling with friends 

 
 Different games and gambling 
 เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการเล่นพนัน และให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาเพ่ือให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเกมและการพนัน 

ภาพที ่2.5 Different games and gambling 
 

 
 
  

Another name for gambling 
 เป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของการพนันแก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  สร้าง
ความสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่จะหลีกเลี่ยง หรือช่วยเหลือตนเองเมื่อเริ่มติดการพนัน 
รวมทั้งแนะแนวทางในการช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดที่ติดการพนัน 
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ภาพที ่2.6 Another name for gambling 
 

 
 

2. ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนัน 
 

ภาพที ่2.7 ภาพยนตร์สั้น “Holic”ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ภาพที ่2.8 ภาพยนตร์สั้น “นิรนาม”ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ภาพที ่2.9 โรงละครที่เข้าร่วมโครงการป้องกันการพนันส าหรับเยาวชน 

 

 

3. แอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนัน 

 
หมายเหตุ  ชุดการเรียนรู้และรายละเอียดเนื้อหามีเพียงภาษาเกาหลีเท่านั้น มิได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 3 
ประเทศแอฟริกาใต้ 

 

3.1 บริบทความเป็นมา 
 

ประเทศแอฟริกาใต้ มีชื่อเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐแอฟริกาใต้” (Republic of South Africa) 
เป็นประเทศก าลังพัฒนา มีระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ (federal state) ประธานาธิบดี
เป็นประมุขของประเทศโดยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา มีพรรคการเมืองหลายพรรค เมืองหลวงใน
การบริหารประเทศคือ กรุงปริตอเรีย (Pretoria) แอฟริกาใต้จัดแบ่งเขตปกครองออกเป็น 3 ระดับคือ รัฐบาล
กลางหรือรัฐบาลสหพันธรัฐที่บริหารประเทศ , การปกครองส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 9 เขตปกครองหรือ
จั ง ห วั ด  ( Province)  คื อ  Free State, Eastern Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, 
Mpumalanga, Northern Cape, North West และ Western Cape ซึ่งเขตปกครองต่าง ๆ จะมีรัฐสภา 
รัฐบาลและคณะผู้บริหารของตนเอง และการปกครองในระดับท้องถิ่น 

ระบบกฎหมายที่ใช้ประเทศแอฟริกาใต้เป็นแบบผสม โดยได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายอังกฤษที่
เคยเป็นเจ้าอาณานิคมค่อนข้างมากคือ มีกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Legislation) ค าพิพากษาศาลที่ถือเป็น
หลักกฎหมายอย่างหนึ่ง (Case Law)  หลักคอมมอนลอว์ (Common Law) กฎหมายจารีตประเพณีที่มิได้
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร แนวคิดหรือข้อเขียนของนักวิชาการทางกฎหมายที่ยอมรับกัน   กฎหมายของชน
พ้ืนเมือง (Indigenous Law ) และมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (South African Constitution, 1996) 
และมีระบบศาล ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ (the Constitutional Court)  ศาลสูงสุด (the Supreme Court of 
Appeal)  ศาลสูง (the High Courts)  ศาลชั้นต้น (the Magistrate's Courts) และศาลอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (An Act of Parliament) เช่น ศาลพิเศษต่าง ๆ  

ประชากรในปี 2013 มีจ านวน 52 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นคนแอฟริกัน ร้อยละ 79.2 ของประชากร
ทั้งหมด รองลงมาคือ คนผิวขาวและคนผิวสี (Coloured) มีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 9 และมีคนเชื้อชาติ
อินเดียและเอเชียราวร้อยละ 2.5 มีกลุ่มประชากรชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ชนเผ่าซูลู  (Zulu) Xhosa, 
Ndebele, Swazi, Sotho-Tswana ประชากรมีความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษา (ภาษาราชการมีมาก
ถึง 11 ภาษา ภาษาที่ใช้สื่อสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ) และความเชื่อทางศาสนาที่รัฐธรรมนูญของประเทศ
ให้เสรีภาพประชาชนในการนับถือศาสนา โดยศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ประชากรร้อยละ 80 นับถือ ศาสนา
อ่ืน ๆ ได้แก่ ศาสนาฮินด ูอิสลาม ยิว และศาสนาพุทธ 

พัฒนาการส าคัญของกฎหมายพนัน คือ รัฐเริ่มเปิดกว้างให้การพนันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่
ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 รัฐเริ่มมีแนวคิดให้เสรีภาพแก่ชนพ้ืนเมืองในแอฟริกาใต้มากขึ้นในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง (Self-determination) ท าให้มุมมองต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจการพนันเปลี่ยนไป 

จากเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการกดขี่แรงงาน ไปสู่การมองธุรกิจการพนันเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการพัฒนา
ประเทศได้ (Nation development tool) อย่างไรก็ดีตาม รัฐยังคงออกกฎหมายตามนโยบายเพ่ือแบ่งแยก
เชื้อชาติ(Apartheid) โดยให้อ านาจการปกครองตนเองแก่ดินแดนดั้งเดิม (Homelands) เพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองและมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคงภายในดินแดน โดยมีการออกกฎหมายการ
พนันฉบับแรกในระดับสหพันธรัฐ (Federal law) ที่ชื่อว่า Gambling Act of 1965 ซึ่งเนื้อหาของกฎหมาย
ฉบับนี้บัญญัติห้ามการจัดให้มีการเล่นพนันทุกประเภททั่วประเทศ ยกเว้นการพนันแข่งม้า ต่อมา มีการ
ประกาศใช้กฎหมายเลขที่ 21 ของปี 1971 (The Self Governing Territories Constitution Act) ให้อ านาจ
ดินแดนดั้งเดิมสามารถออกกฎหมายเพ่ือท าให้การพนันกลายเป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งผู้น าของ
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ดินแดนดั้งเดิมทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ Transkei, Bopthutaswana, Ciskei และ Venda ก็ได้ออกกฎหมายเพ่ือ
รับรองให้กิจการการพนันเป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

ในช่วงแรก บริษัทที่ประสงค์จะเปิดธุรกิจได้แก่ Holliday Inn และ Southern sun ทั้งสองได้แข่งขัน
กันเพ่ือเจรจาสัญญากับรัฐบาลของ Bantustan แต่ท้ายที่สุด ในปี 1983 Sol Kerzner ซึ่งเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของ 
Southern Sun ได้จัดตั้งบริษัทชื่อ Sun International หลังจากได้มีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการหลายต่อ
หลายคราวกับผู้น าท้องถิ่น ท าให้ Sun International เป็นผู้ถือครองใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนมากถึง 
18 แห่งเมื่อนับถึงช่วงต้นยุค 1990 เหตุผลเนื่องจากบริษัทของ Kerzner ตกลงที่จะให้ภาษีในอัตราที่สูงแก่
รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งบริษัทไม่เพียงแต่จะผูกขาดการประกอบธุรกิจคาสิโนเท่านั้นแต่ยังได้มีอ านาจก ากับดูแล
กิจการของตนเองได้อีกด้วย จากเหตุผลที่รัฐบาลของดินแดนดั้งเดิมเหล่านี้ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะท าการ
ก ากับดูแลหรือตรวจสอบการด าเนินงานของคาสิโนเหล่านี้ได้นั่นเองธุรกิจคาสิโนบนดินแดนดั้งเดิมล้วนแต่
ประสบความส าเร็จอย่างดี ชาวเมืองผิวขาวได้เดินทางสู่ดินแดนดังกล่าว เพ่ือเล่นการพนันที่ชอบด้วยกฎหมาย 
และธุรกิจบริการทางเพศซึ่งยังคงให้บริการในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ตัวเลขผลก าไรที่เกิดขึ้นจาก
ธุรกิจคาสิโนใน Bantustans จะสูงมากแต่ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมก็ไม่ได้มีมากแต่ประการใด 
ข้อตกลงระหว่าง Kerzner และผู้น าในท้องถิ่นมักมีเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือจากเจตนารมณ์ (ซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้
ในความเป็นจริง) ของกฎหมายกระจายอ านาจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ด้วยปรากฏว่าบริษัท  Sun International 
ได้จ้างคนงานและผู้จัดการคาสิโนมาจากประเทศในยุโรป ในขณะเดียวกันผลประกอบการที่เกิดขึ้นกลับสร้าง
ความม่ังคั่งให้ผู้น ามากกว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในดินแดน Bantustan รวมทั้งระบบ
การควบคุมตนเองของคาสิโนก็น าไปสู่การฉ้อฉลในรูปแบบต่าง ๆ และการฟอกเงินในกิจการของคาสิโนนั้นเอง 

ผลจากการจัดสรรอ านาจในทางการเมืองใหม่ในดินแดนแอฟริกาใต้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อแนว
ทางการด าเนินการเพื่อให้การพนันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legalisation of gambling) การด าเนินการใน
ขั้นแรกก่อนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด Howard Commission ในปี 1993 ธุรกิจการพนันส่วนใหญ่แล้ว
ยังคงถูกมองเป็นเรื่องที่มิชอบด้วยกฎหมาย แต่ภายหลังจากปี 1994 ด้วยกลไกที่น าไปสู่การออกกฎหมายการ
พนันแห่งชาติในปี 1996 ที่ชื่อว่า National Gambling Act ธุรกิจการพนันส่วนใหญ่ได้ถูกดึงออกจากภาคของ
การประกอบกิจการที่มิชอบด้วยกฎหมาย ให้กลายเป็นกิจการอันสามารถกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดของรัฐบาลในส่วนภูมิภาค (Provincial dispensation) ธุรกิจการพนันที่ถูก
ท าให้ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ ได้แก่ การแข่งม้า (ซึ่งเป็นธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แต่แรก) คาสิโน บิงโก 
ล็อตเตอรี่ และเครื่องพนัน  

ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของการท าให้ธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่ ชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจาก
แนวคิดที่ว่า การควบคุมการพนันที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่กระท าได้ยากกว่าการควบคุมดูแลธุรกิจ
การพนันที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การท าให้การพนันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ยังช่วยให้มีรายได้เพ่ิม
จากการเก็บภาษี และท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

นับแต่ปี ค.ศ. 1976 เป็นต้นมา ดินแดนในแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะรัฐอิสระเดิมทั้ง  4 แห่งได้แก่ 
Transkei, Bophuthatswana, Venda, และCiskei ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการพนันของตนเอง ด้วย
แรงผลักดันจากบริษัทเอกชนชื่อว่า Sun International (Pty) Ltd. และหน่วยงานของรัฐได้ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาสิโนรวมทั้งสิ้น 18 แห่ง รวมทั้งการอนุญาตให้ออกล็อตเตอรี่อีกจ านวนมากจนถึงช่วงต้นของ
ยุคทศวรรษที่ 1990 เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี 1993 และได้มีการผนวกเอารัฐอิสระ
ดั้งเดิมทั้ง 4 แห่งเข้าเป็นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้แล้ว บรรดาผู้ประกอบธุรกิจพนันก็ยังคงได้ใบอนุญาตตามเดิม 
คือยังคงสามารถประกอบกิจการการพนันที่ถูกกฎหมายต่อไปได้ตามความในมาตรา  229 ของรัฐธรรมนูญ แต่
ได้มีการจ ากัดขอบเขตการประกอบการตามใบอนุญาตไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดในธุรกิจดังกล่าว
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ภายหลังจากสิ้นสุดยุคของการแบ่งแยกเชื้อชาติในแอฟริกาใต้ ธุรกิจคาสิโนและการพนันในประเทศแอฟริกาใต้
อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน รัฐธรรมนูญ (the Constitution of the Republic of South Africa) ที่ประกาศใช้
ในปี ค.ศ.1993 มาตรา 126 (1)15 ได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายการพนัน ค.ศ.1965 โดยมีผลท าให้เขตปกครอง
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ สามารถก ากับดูแลกิจการการพนันตามที่เห็นสมควรตามที่บัญญัติไว้ ได้แก่ ธุรกิจคาสิโน การ
แข่งม้า และการพนันขันต่ออ่ืน ๆ ผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวท าให้ธุรกิจคาสิโนในท้องถิ่นยังคง
ด าเนินการได้อยู่ 

ต่อมารัฐบาลกลางของแอฟริกาใต้ ได้ออกกฎหมายการพนันแห่งชาติ  ค.ศ. 1996 (National 
Gambling Act, 1996) เพ่ือให้กฎหมายที่ควบคุมกิจการเช่นว่านั้นเป็นระบบเดียวกันและมีมาตรฐานอย่าง
เดียวกันทั่วประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้อ านาจแก่เขตปกครองในการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันเพ่ือบังคับภายในเขตปกครองนั้น โดยอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่ก าหนดเอาไว้อย่างกว้าง ๆ 
ในกฎหมายกลางดังกล่าว 

นโยบายดังกล่าวยังคงถูกท้าทายโดยค าถามหลักของการท าให้ธุรกิจการพนันเป็นกิจการที่ชอบด้วย
กฎหมาย นั่นคือ จะเลือกใช้มาตรการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในลักษณะใด ระหว่าง การพยายามจ ากัด
ผลกระทบในด้านลบที่จะเกิดกับการพนันให้มากที่สุด หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สูงสุดเพราะกิจการพนันเป็นกิจการที่มีการลงทุนสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจการที่ให้ผลตอบแทนสูง
เช่นเดียวกัน จากประสบการณ์การด าเนินการในเขต Western Cape แสดงให้เห็นว่าการออกใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการพนันนั้นควรที่จะมีมูลค่าสูง เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานซึ่งรัฐไม่มีก าลังจะด าเนินการด้วยงบประมาณของตนเองได้ ในขณะที่เอกชนก็ไม่มีความสนใจที่จะมา
ลงทุนในงานดังกล่าวหากไม่ใช่เพ่ือการประกอบธุรกิจการพนันจนกระทั่งเมื่อมีผลการศึกษาจากคณะกรรมการ
เพ่ือศึกษาการท าให้ธุรกิจการพนันชอบด้วย กฎหมายใน  2 คณะ ได้แก่ Howard Commission ในปี 1993 
และ Wiehahn Commission ในปี 1995 ผลสรุปของรายงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจทั้ง  2 ชุด ได้
ข้อสรุปตรงกันคือ ในประเด็นที่ว่า ควรจะเปิดให้มีการพนันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น 

ในรายงานของคณะกรรมการชื่อ Howard Commission ได้ท าการพิจารณาทั้งในประเด็นทางด้าน
การเงิน คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น รัฐบาลแอฟริกาใต้ควรอนุญาตให้ธุรกิจคาสิโนเป็นธุรกิจที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยระบุเหตุผลประกอบข้อเสนอแนะเรื่องนี้คือ 

1) ข้อเท็จจริงของหลายประเทศทั่วโลกและแอฟริกาใต้ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการพนันนั้นมีอยู่ทั่วไปจะ
ถูกห้ามโดยรัฐบาลหลายประเทศ การพนันจึงเป็นเสมือนธรรมชาติส่วนหนึ่งของมนุษย์ (Gambling is thus an 
inherent feature of human nature) 

2) ทั่วโลกเริ่มยอมรับให้การพนันเป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายมากขึ้น สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติไปสู่ความเป็นเสรีนิยม และการที่คนทั่วไปมีเวลาว่างมากขึ้น ท าให้การพนันกลายเป็นกิจการที่
แพร่หลาย และถือเป็น “การฆ่าเวลาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง” (Very popular pastime) ประกอบกับคนใน
สังคมมีความต้องการอย่างมาก กล่าวโดยสรุปแล้ว กิจการการพนันไม่ถือเป็นกิจการที่ไม่สมเหตุสมผล แต่ถูก
มองว่าเป็นรูปแบบกิจการบันเทิงอย่างหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคท่ัวโลก 

3) กลุ่มผู้คัดค้านธุรกิจการพนันนั้น ปัจจุบันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมักคัดค้านด้วยเหตุผลในทางส่วนตัวเสีย
มากกว่า เช่น กรณีของ Sun International ที่ได้แสดงทีท่าคัดค้านการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันเป็น
การทั่วไป ก็เพียงเพ่ือต้องการที่จะผูกขาดการประกอบธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มศาสนาก็จะคัดค้าน
การพนันบนพ้ืนฐานของความเชื่อทางศาสนาซึ่งไม่อาจน ามาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจของรัฐได้ ยิ่งไป
กว่านั้นการพนันจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับปัจเจกชน ตราบเท่าที่บุคคล “ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเข้ามีส่วนร่วม
ในธุรกิจการพนัน” 
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อย่างไรก็ตาม ผลสรุปข้างต้นของ Howard Commission ก็มีประเด็นโต้แย้งหลายจุด เช่น การกล่าว
อ้างว่า การพนันเป็นรูปแบบการพักผ่อนหรือกิจกรรมสังสรรค์ทางสังคมของผู้บริโภคทั่วโลกยุคใหม่ ไม่มีข้อมูล
หลักฐานทางวิชาการ โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่มีภาวะคนว่างงานเป็นจ านวนมาก การ
พนันคงไม่ใช่กิจกรรมพักผ่อนของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ การผลักดันให้มีธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมาย
ในแอฟริกาใต้ เกิดจากความอ่อนแอของสังคม ศาสนา และการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

อุตสาหกรรมการพนันในแอฟริกาใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ รัฐบาลอนุญาตให้มีคาสิโนถูก
กฎหมายในปี 1996 ถือเป็นธุรกิจที่สร้างผลก าไรมหาศาลให้ผู้ประกอบการและน ามาซึ่งรายได้แก่รัฐบาล 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการพนันออนไลน์ ได้เข้ามามีส่วนแบ่งอย่างส าคัญในธุรกิจการพนันของแอฟริกาใต้ 
(South African Gambling Review Commission,2016 pp. 39-72) 

ตารางที่ 3.1 คาสิโนถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้ จ าแนกตามจังหวัดและผู้ประกอบการ (Operator)  
พบว่า Tsogo Sun Group ได้รับใบอนุญาตมากที่สุดจ านวน 14 แห่ง Sun International  ได้รับใบอนุญาต
เป็นอันดับสองจ านวน 14 แห่ง Peermont Global เป็นอันดับสองจ านวน 8 แห่ง ส่วน London Clubs 
International, Desert Palace Casino และ Leithlo Resort ได้ใบอนุญาตกลุ่มละ 1 แห่ง หากพิจารณาใน
แง่ท าเลที่ตั้งคาสิโน พบว่า จังหวัด Gauteng มี 7 แห่ง จังหวัด KwaZulu-Natal และจังหวัด Western Cape 
จังหวัดละ 5 แห่ง จังหวัด Eestern Cape, North West และ Free State จังหวัดละ 4 แห่ง ในขณะที่อีก 3 
จังหวัด คือ Mpumalanga,Limpopo และ Northern Cape จังหวัดละ 3 แห่ง ดังภาพที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 คาสิโนถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้ จ าแนกตามจังหวัด 
 

    Source : CASA 2016 Survey of Casino Entertainment in South Africa ,p..24. 
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ภาพที่ 3.1 คาสิโนถูกกฎหมาย จ าแนกตามประกอบการ 
 

 
Source : CASA 2016 Survey of Casino Entertainment in South Africa, p.25. 

 
จากรายงานประจ าปีของ NGB ในปี 2017 ระบุว่า อุตสาหกรรมการพนันในประเทศแอฟริกาใต้ยังมี

แนวโน้มเติบโต ดังจะเห็นจากจ านวนใบอนุญาตให้เปิดกิจการการพนันประเภทต่างๆ ได้แก่จ านวนในอนุญาต
คาสิโน 38 แห่ง1 โต๊ะการพนัน 907 แห่ง สถานที่จัดจ าหน่ายตั๋วพนันประเภทต่างๆ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น รายได้
จากอุตสาหกรรมการพนันในรูปของก าไร มีมูลค่าในปี 2016 รวม 1,837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพ่ิมขึ้นในปี 
2017 เป็นเงิน 1,935  ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ดู NGB, ANNUAL REPORT, 2016-2017 p. 47) 

หากพิจารณาในแง่ท าเลที่ตั้งของคาสิโน พบว่า จังหวัด Gauteng มี 7 แห่งท ารายได้รวมมากที่สุดและ
มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.5 ในปี 2016-2015 จังหวัด KwaZulu-Natal ท ารายได้รวมมากเป็นอันดับสอง

                                         
1 สมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้ ("CASA") ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 เป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมคาสิโนซึ่งมูลค่า 18.2 พันล้านแรนด์
แอฟริกาใต้ (1 R=2.6 บาท) ในปี 2016 โดย CASA มีสมาชิกทั้งหมด 36 จาก 38 คาสิโนซ่ึงเป็นคาสิโนถูกกฎหมายทั้งหมด มีภารกิจในการเป็นผู้
ชนะอย่างแข็งขันมีธรรมาภิบาล และมีส่วนช่วยในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจที่สนับสนุนการเติบโตและการลงทุนในอุตสาหกรรมคาสิโนใน
แอฟริกาใต้ 
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และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.6 ในช่วงเดียวกัน ส่วนอันดับ 3 คือจังหวัด Western Cape มีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 2.6 ในช่วงเดียวกัน ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดได้แก่ Limpopo และ North West คือร้อย
ละ 28.6 และร้อยละ 25.1 ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 รายรับรวมของคาสิโนถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้ จ าแนกตามจังหวัดระหว่างปี 2016-2012 

 
      Source : CASA 2016 Survey of Casino Entertainment in South Africa, p.29. 
 

ส่วนตารางที่  3.3 แสดงรายได้จากภาษีการพนันและภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี 2016 พบว่า จังหวัด 
Gauteng สามารถจัดเก็บภาษีและอากรการพนันได้มากท่ีสุดเป็นเงิน 1,480 ล้านแรนด์ โดยคิดอัตราภาษี ร้อย
ละ 19.77 ของรายได้รวมทั้งหมด  จังหวัด KwaZulu-Natal สามารถจัดเก็บภาษีและอากรการพนันได้มาก
เป็นอันดับสองเป็นเงิน 767 ล้านแรนด์ โดยคิดอัตราภาษี ร้อยละ 22.27 ของรายได้รวมทั้งหมด จังหวัด 
Western Cape สามารถจัดเก็บภาษีและอากรการพนันได้มากเป็นอันดับสามเป็นเงิน 711 ล้านแรนด์ โดยคิด
อัตราภาษี ร้อยละ 25.63 ของรายได้รวมทั้งหมด ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ เช่น จังหวัด  Eestern Cape, North 
West ,Free State, Mpumalanga, Limpopo และ Northern Cape สามารถจัดเก็บภาษีและอากรการ
พนันได้ลดหลั่นกันไป โดยมีอัตราการจัดเก็บภาษีและอากรอยู่ระหว่างร้อยละ 16.8-19.6 โดยถัวเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมการพนันในประเทศแอฟริกาใต้จะเสียภาษีและอากรธุรกิจการพนันและภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา
ร้อยละ 20.9   
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ตารางที่ 3.3 รายได้จากภาษีการพนันและภาษีมูลค่าเพ่ิม ในปี 2016 

 
Source : CASA 2016 Survey of Casino Entertainment in South Africa, p.34. 
 
รายงานศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เกิดจากการพนันในแอฟริกาใต้ในปี 2009 

ด าเนินการโดย NGB มีข้อมูลส าคัญคือ นักพนันที่เป็นเยาวชน (Youth Gamblers) อายุระหว่าง 18-25 ปี 
ประสบปัญหาที่เกิดจากการพนันและพฤติกรรมเล่นพนัน โดยร้อยละ 44.5 ระบุว่าได้รับอิทธิพลจากสมาชิกใน
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน  แต่ร้อยละ 49.5 ตอบว่าไม่มีอิทธิพลใดๆ  ส าหรับกลุ่มนักพนันเยาวชนที่ยอมรับว่า
สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน มีอิทธิพลอย่างสูงในการเล่นพนันนั้น ร้อยละ 41.9 ตอบว่าพฤติกรรมการเล่น
พนันของสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือนมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของตนเอง แตร่้อยละ 58.1 ตอบว่า
ไม่มีผล (National Gambling Board ,2009) 
 จากปัญหาดังกล่าว ในปี 2017 NGB จึงได้มอบหมายให้ SOOGs จัดท าแผนยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการพนันระหว่างปี  2016 -2021 เพ่ือลดผลกระทบจากธุรกิจการพนันต่อสังคม 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัด 2) การสร้างองค์ความรู้ ศึกษาปัญหา และลด
ผลกระทบต่อสังคม เพ่ือรองรับกับผู้ที่ประสบปัญหาที่เกิดจากการพนันและมีพฤติกรรมเล่นที่เข้าข่ายเป็นโรค
เสพติดการพนันด้วย และ 3) การสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (National Gambling Board, 2016 p.17) 
 
3.2 โครงสร้างองค์กรและการก ากับดูแล 
 

ปัจจุบันแอฟริกาใต้มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการพนันคือ National Gambling Act, 
2004 และ National Lotteries Act, 1997 ได้บัญญัติถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการตรากฎหมายฉบับนี้ 
สรุปได้ดังนี้ 

1) เพ่ือให้เกิดกลไกการประสานงานระหว่างกฎหมายพนันแห่งชาติและกฎหมายพนันของเขตปกครอง 
ในกิจการคาสิโน การแข่งม้า การพนันและขันต่อ และเพ่ือออกกฎหมาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกิจการเหล่านี้ 
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2) เพ่ือสร้างปทัสถานและมาตรฐานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพนันทั้งระดับชาติและระดับ
เขตปกครองเดียวกัน 

3) เพ่ือสร้างปทัสถานและมาตรฐานกลางในการประกอบกิจการพนันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีส่วนป้องกัน
ประชาชนและชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนัน รวมถึงการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดข้ึน 

4) เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการการพนันแห่งชาติ 
5) เพ่ือจัดตั้งสภานโยบายการพนันแห่งชาติ 
ส าหรับกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (Gambling Review 2010, pp.105-106) ได้แก่  
1. Gambling and Betting Act, 1997 (Eastern Cape) 
2. Free State Gambling and Racing Act, 1996 
3. Gauteng Gambling Act, 1995 
4. KwaZulu –Natal Gambling Act, 1996 
5. Mpumalanga Gambling Act, 1995 
6. The North West Casino, Gambling and Betting Act, 1994 
7. Northern Cape Gambling and Racing Act, 1996 
8. Northern Province Gambling Act, 1996 
9. Western Cape Gambling and Racing Law, 1996 
ระบบการบริหารจัดการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการพนันในแอฟริกาใต้มีความซับซ้อนคือ มีระบบ

บริหารจัดการ การก ากับดูแลทั้งในระดับประเทศและระดับเขตปกครอง หน่วยงานระดับประเทศคือ 
คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ (NGB) และสภานโยบายการพนันแห่งชาติ (Policy Council) จึงมีบทบาท
ส าคัญอย่างมาก ส่วนการก ากับดูแลในเขตปกครองนั้น เขตปกครองต่าง ๆ จะมีหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ
การพนัน (PGRA) ดูแลกิจการการพนันในแต่ละเขตปกครองของตน ประกอบด้วย Gauteng Gambling 
Board, Eastern Cape Gambling and Betting Board,KwaZulu-Natal Gaming and Betting Board, 
Free State Gambling and Liquor Authority, Limpopo Gambling Board, North West Gambling 
Board, Northern Cape Gambling and Racing Board, Mpumalanga Gambling Board, (NRCS) และ 
Western Cape Gambling and Racing Board (CASA 2016, Survey of Casino Entertainment in 
South Africa, pp.52-53) 

คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ (National Gambling Board) 
คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ (National Gambling Board - NGB) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายฉบับปัจจุบันคือ กฎหมายการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 2004 (National Gambling Act, 2004,Act 
No 7 of 2004) โดยไดย้กเลิกกฎหมายการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 1996 ฉบับเดิม และได้บัญญัติให้คณะกรรมการ 
NGB มีอ านาจหน้าที่ที่เข้มข้นกว่ากฎหมายพนันฉบับเดิม กล่าวคือ คณะกรรมการ  NGB มิได้มีอ านาจหน้าที่
เพียงให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น หาก
ยังมีอ านาจก ากับดูแลหรือควบคุมการประกอบกิจการพนันทุกประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้สามารถ
ด าเนินการได้  ยกเว้นกิจการล็อตเตอรี่ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรอ่ืน ได้แก่ คาสิโน , การพนันทาย
ผลการแข่งขันและการขันต่อ รวมถึงการพนันอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการหลักเกณฑ์เรื่องใบอนุญาตกิจการพนันใน
เขตปกครองต่าง ๆ รวมทั้งการสอบสวนและตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานควบคุมด้านการพนันของ
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เขตปกครอง (PGRA) ให้เป็นไปตามกฎหมายการพนันแห่งชาติ และท าความตกลงใด ๆ กับเขตปกครองเพ่ือ
แก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้น 

ส่วนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ NGB คณะกรรมการการพนันแห่งชาติซึ่งมีฐานะเป็นองค์กร
ก ากับดูแล (Regulator) ของรัฐบาลกลางและท าหน้าที่ร่วมกับองค์กรก ากับดูแลในเขตปกครองต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมพนันที่สอดคล้องกันทั่วประเทศ เนื่องด้วยตามกฎหมายการพนันปี 
1965 ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ NGB แต่อย่างใด ท าให้เกิดความลักลั่นในการก ากับกิจการพนันใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ในช่วงเริ่มต้นที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ NGB ตามกฎหมายการพนัน ค.ศ.1996 
เป็นครั้งแรกคณะกรรมการ NGB ยังมีอ านาจหน้าที่ในการสร้างระบบการจดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้  ทั้ง
การจดทะเบียนบุคคลต้องห้ามจากการพนัน (มาตรา 14) การจดทะเบียนเครื่องพนันและอุปกรณ์ (มาตรา 21) 
ศูนย์ทะเบียนกลางข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต (มาตรา 35) การจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนเพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบความถูกต้อง (มาตรา 57) และระบบศูนย์กลางการตรวจสอบแห่งชาติ (มาตรา 27) อ านาจ
หน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการชุดนี้ในด้านการตรวจสอบ ก าหนดทิศทางในการก ากับดูแลหน่วยงานก ากับ
ดูแลกิจการพนันประจ าเขตปกครอง (Provincial Oversight) ดังนี้  

1) การประเมินการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประเภท National Licences ของหน่วยงานก ากับดูแล
กิจการพนันประจ าเขตปกครอง (Provincial Licensing Authorities) รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตของหน่วยงานก ากับดูแลเหล่านั้นว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่  
เพียงใด 

2) ด าเนินการตรวจสอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
ระดับเขตปกครอง (Provincial Licensing) โดยมีกระบวนการในการประเมินบัญญัติไว้ในกฎหมายการพนัน
แห่งชาติ มาตรา 34 เพ่ือเป็นการรับประกันว่าได้มีการปฏิบัติตามปทัสถานและมาตรฐานต่าง ๆ ในเรื่อง
ประกอบกิจการพนันของประเทศ  (The National Norms and Standards) อย่างเป็น เอกภาพและ
สอดคล้องกันทั่วประเทศ 

3) ช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานก ากับดูแลกิจการพนันประจ าเขตปกครองให้สามารถตรวจสอบและ
จัดการกับปัญหากิจกรรมการพนันผิดกฎหมาย (Unlicensed Gambling Activities) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ NGB ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการ
พนัน รวมถึงการหาสาเหตุของการติดพนัน หรือการพนันที่ก่อปัญหา รวมไปถึงการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายการพนันแห่งชาติในประเด็นของจ านวนสูงสุดของใบอนุญาตที่จะออก
ให้แก่ผู้ประกอบการ และการให้ค าปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย แบบแผนหรือมาตรฐานระดับชาติที่
ควรน าไปบังคับใช้ทั่วประเทศ รวมถึงการแก้ไขมาตรฐานดังกล่าว อีกท้ังคณะกรรมการ NGB ยังมีอ านาจหน้าที่
ในการตรวจสอบส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจการพนัน และท าข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า และยังมีอ านาจจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจาก
การพนันอีกด้วย 

ส่วนโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการ NGB กฎหมายพนันฉบับปัจจุบัน มาตรา 67 ได้
ปรับเปลี่ยนโครสร้างคณะกรรมการที่แตกต่างไป จากที่ตามกฎหมายเดิมเคยมีผู้แทนของเขตปกครองเป็น
กรรมการ แต่กฎหมายหมายฉบับปัจจุบันได้ตัดกรรมการส่วนนี้ออกไปทั้งหมด คณะกรรมการ NGB ชุดปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการจาก 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มที่ 1 กรรมการที่จากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม จ านวน 5 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 3 คน 
มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 ปี 
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กลุ่มที่  2 กรรมการที่ เป็นผู้ แทนหรือได้ รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง  4 คน คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ความปลอดภัยและความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการในกลุ่มนี้ไม่มี
ก าหนดเวลาด ารงต าแหน่ง แต่จะยังคงเป็นกรรมการต่อไปจนกว่ารัฐมนตรีท่านนั้น ๆ จะพ้นจากต าแหน่ง 
คุณสมบัติที่น่าสนใจของกรรมการ NGB ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน (conflict of interest) ก็คือ 
ผู้ที่จะเป็นกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (political office bearer) เช่น ไม่เป็นสมาชิก
รัฐสภาแห่งชาติ สมาชิกสภาของเขตปกครอง สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกพรรคการเมืองฯลฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ ข้อส าคัญก็คือ กรรมการ  NGB 
จะต้องไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือกิจการพนันที่
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ รวมถึงการเป็นเจ้าของสถานที่เล่นพนันที่จะต้องขออนุญาตตามกฎหมายนี้ 

ส าหรับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ NGB คือ การท าให้ประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศแนวหน้าที่
สามารถก ากับดูแลอุตสาหกรรมการพนันของเขตปกครองต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของ คณะกรรมการ NGB เมื่อสิ้นปี งบประมาณในเดือนมีนาคม 2009 มีจ านวนทั้งสิ้น 18.89 ล้าน
แรนด์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 30 คน 

 
สภานโยบายการพนันแห่งชาติ (National Gambling Policy Council) 
องค์กรก าหนดนโยบายการพนันตามกฎหมายพนันแอฟริกาใต้คือ “สภานโยบายการพนันแห่งชาติ” 

(National Gambling Policy Council) สมาชิกสภา ฯ มี 2 ประเภทคือ  
 1) สมาชิกสามัญ (Regular members) หรือสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงได้คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การค้าและอุตสาหกรรมเป็นประธานสภา และรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งเขตปกครองทั้ง 9 คน (Ministers of 
Executive Council - MECs) ที่รับผิดชอบธุรกิจพนันตามกฎหมาย 

2) สมาชิกสภาที่ ไม่มีสิทธิออกเสียง (Supplementary non-voting members) คือ ประธาน
กรรมการ NGB และประธานหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครอง (Provincial licensing 
authority) อ านาจหน้าที่ของ“สภานโยบายการพนันแห่งชาติ” (National Gambling Policy Council) 
บัญญัติไว้ในกฎหมายการพนัน ค.ศ. 2004 มาตรา 62 คือ เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารที่
ก าหนดนโยบายการพนันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการพนันทั้งระดับชาติและระดับเขต
ปกครอง ประเด็นที่ปรึกษาหารือมีดังนี้ 

ก. การก าหนดและเสนอนโยบายการพนันแห่งชาติ (National Gambling Policy) 
ข. กฎหมายการพนัน รวมถึงการส่งเสริมให้มีกฎหมายการพนันระดับชาติและกฎหมายของเขต 

ปกครองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันในด้านหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ 
ค. ประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพนันในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตปกครอง 
ง. ประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการตรวจสอบกิจการพนันในประเทศหรือพ้ืนที่ใด ๆ 

ในเขตปกครอง 
จ. การลงมติในกรณีข้อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพิจารณาใบอนุญาตกิจการพนันในเขต 

ปกครองต่าง ๆ หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครอง (Provincial 
Licensing Authority) กับคณะกรรมการการพนันแห่งชาติในประเด็นการออกกฎเกณฑ์และการควบคุม 
กิจกรรมการพนัน (Gambling Activities) 

ฉ. กรณีอ่ืน ๆ ที่สมาชิกสภานโยบายการพนันแห่งชาติเห็นควรพิจารณา 
นอกจากนี้ สภานโยบายการพนัน ฯ ยังมีอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ 
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1) ตรวจสอบหรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการการพนันแห่งชาติตามอ านาจ
หน้าที่ทีก่ฎหมายบัญญัติไว้ 

2) สั่งการให้คณะกรรมการการพนันแห่งชาติหรือหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขต
ปกครอง เสนอข้อมูล รายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรดังกล่าวต่อสภานโยบายการพนัน ฯและ
สามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3) ในกรณีที่พบข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครองมิได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย สภานโยบายการพนัน ฯ สามารถสั่งการให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายหรือจัดท า
ข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการการพนันแห่งชาติ เพื่อที่จะด าเนินการกับหน่วยงานก ากับดูแลในเขตปกครองซึ่ง
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 2004 ยังบัญญัติหน้าที่ของสภานโยบายการพนัน ฯ 
จะต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี ข้อมูลของ Gambling Review Commission 
ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเมื่อปี  2009 พบว่า ในทางปฏิบัติพบว่า 
สภานโยบายการพนัน ฯ ได้จัดการประชุมในช่วงระยะเวลา 5 ปีคือ ระหว่างปี 2006 ถึง 2010 รวมทั้งสิ้น 8 
ครั้ง กล่าวคือในบางปีงบประมาณมีการประชุมเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย อีก
ทั้งการด าเนินงานหรือพิจารณาประเด็นที่มีความส าคัญ ๆ ของสภานโยบายการพนัน ฯ ก็ท าอย่างล่าช้า
ค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ดี รายงานของ Gambling Review Commission ประเมินผลการท างานของสภานโยบาย
การพนันแห่งชาติว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการท าความตกลงในเรื่องทาง
นโยบายการพนัน เนื่องจากสมาชิกสภา ฯ ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารของหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาต
ประจ าเขตปกครอง ท าให้ยากที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายการพนันในเรื่องต่างๆ เช่น ประเด็น
การหารายได้จากธุรกิจพนัน การป้องกันผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulators) กิจการพนันในเขตปกครองกับคณะกรรมการระดับชาติจึงยังเป็นประเด็นหา
อยู่เช่นกัน 

 
หน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครอง (PGRAs) 
จากกฎหมายการพนันฉบับเดิมในปี 1996 องค์กรก ากับดูแลกิจการพนันในแอฟริกาใต้ก็คือ หน่วยงาน

พิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครอง (Provincial Gambling Regulatory Authorities -PGRAs) 
คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ (National Gambling Board) ในขณะนั้นถูกจัดตั้งขึ้นให้ท าหน้าที่เป็นองค์กร
ก าหนดนโยบายและให้ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในกิจการเกี่ยวกับการ
พนัน แต่มิได้ท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากับดูแลอย่างแท้จริง เนื่องจากหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ า
เขตปกครองเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการหรือกิจกรรมพนันที่กฎหมายบัญญัติไว้  
(South African Gambling Review Commission, 2010 p. 9) เช่น กฎหมายการพนันฉบับเดิม ปี 1996 
มาตรา 11 บัญญัติให้คณะกรรมการการพนันแห่งชาติมีอ านาจให้ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรี ฯ ในเรื่องจ านวน
ใบอนุญาตประกอบกิจการพนันที่สามารถอนุญาตได้ทั้งประเทศ  การให้ค าแนะน าหรือให้แนวปฏิบัติแก่
หน่วยงานก ากับดูแลประจ าเขตปกครองในเรื่องการออกกฎหมายล าดับรองที่เป็น Regulation หรือการ
ควบคุมกิจกรรมการพนัน อาทิเช่น รูปแบบหรือวิธีการควบคุมกิจการพนันแต่ละประเภท การก าหนด
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต การสั่งพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการก าหนดคุณสมบัติของผู้
ยื่นค าขอรับใบอนุญาต การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี อากรการพนัน การก าหนดรูปแบบหรือวิธีเล่น
พนันในคาสิโน ฯลฯ 
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ต่อมามีการยกเลิกกฎหมายการพนันฉบับเดิม กฎหมายการพนันแห่งชาติฉบับปัจจุบันปี  2004 ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการการพนันแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในฐานะองค์กรก ากับดูแลกิจการพนันเพ่ิมมากขึ้น แต่
ก็ยังคงให้อ านาจแก่หน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครอง (PGRAs) ในการก ากับดูแลกิจการ
พนัน 4 ประการคือ 

1) ออกใบอนุญาตระดับประเทศและใบอนุญาตระดับเขตปกครอง (มาตรา 18, 24) 
2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายคือ กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของเขตปกครอง 

รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต (มาตรา 30) 
3) ขจัดหรือต่อสู้กับการพนันผิดกฎหมาย (มาตรา 31) 
4) อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น การพิจารณาเห็นชอบเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์การให้เช่า หรือโอนการ

ครอบครองเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เล่นพนันของผู้รับอนุญาตรายเดิม (มาตรา 23)  ตัวอย่างของใบอนุญาต
ประกอบกิจการพนันที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก PGRAs มีหลากหลายชนิดโดยจ าแนกตามลักษณะการเล่น
พนันหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่  การประกอบกิจการคาสิโน (Casino licences), Bookmaker 
licences, Totalisator licences, Route operator licences, Site operator licences, Bingo licences, 
Provincial employment licences, Key persons licences, Gaming manufacturer licences รวมถึง
ใบอนุญาตในการเป็นผู้ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เล่นพนัน (Testing agent licences) ลักษณะพิเศษของ
หน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครอง (PGRAs) คือเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ (Independent 
boards) ยกเว้นกรณีหน่วยงานประจ าเขตปกครอง Northern Cape ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานของรัฐคือ the 
Department of Economic Affairs หน่วยงานในบางเขตปกครองมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องอ่ืน ๆ 
ด้วย เช่น The Free State Gambling and Racing Board ซึ่งรับผิดชอบกิจการพนันต่าง ๆ ได้แก่ คาสิโน 
การพนันแข่งม้า เกมบิงโก  เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตประจ าเขตปกครอง (PGRAs) กับ
คณะกรรมการการพนันแห่งชาติ (NGB) ประเด็นความสัมพันธ์ขององค์กรก ากับดูแลกิจการพนันระดับชาติกับ
ระดับเขตปกครอง มีบัญญัติไว้ในกฎหมายการพนัน ฯ มาตรา 66 คือ ในกรณีที่ผู้บริหารองค์กรก ากับดูแลใน
เขตปกครองหรือ PGRA ร้องขอมา คณะกรรมการ NGB อาจพิจารณาจัดท ากิจกรรมร่วมกันใน 2 ลักษณะคือ 

ลักษณะที่ 1 ความร่วมมือในการวิจัย การเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร การให้ความรู้ การให้การศึกษาหรือ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานของเขตปกครองได้ คณะกรรมการ NGB 

ลักษณะที่ 2 เมื่อได้มีการปรึกษาหารือกับรัฐมนตรี ฯ แล้ว คณะกรรมการ  NGB กับ PGRA อาจท า
ความตกลงแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของแต่ละหน่วยงาน หรืออาจให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือ
แนะน าแก่ PGRA ในเรื่องที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้านในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ  NGB สามารถ
ร้องขอให้ PGRA ยื่นรายงานหรือเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของตนเองเสนอต่อ  NGB ก็ได้ และอาจมี
ความร่วมมือกันเพ่ิมเติมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (Common interest)  

กฎหมายการพนันฉบับปัจจุบัน ค.ศ. 2004 บัญญัติถึงบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่าง NGB กับ PGRA 
อีกทั้งยังก าหนดมาตรการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานทั้งสองไว้ด้วย โดย
สาระส าคัญคือ กฎหมายใหม่ได้แบ่งแยกภาระหน้าที่ในการท างาน โดยให้  PGRa’s ท าหน้าที่พ้ืนฐานในการ
ควบคุมก ากับดูแล เช่น การออกใบอนุญาต การตรวจสอบและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการ
ควบคุมการพนันผิดกฎหมาย ในขณะที่บทบาทของคณะกรรมการการพนันแห่งชาติหรือ  NGB เปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่เป็นเพียงองค์กรให้กับปรึกษาเปลี่ยนไปสู่การท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบก ากับดูแล (Oversight function) 
การท าหน้าที่ของ PGRA 
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คณะกรรมการล็อตเตอรี่แห่งชาติ (National Lotteries Board) 
กิจการการพนันประเภทล็อตเตอรี่และการพนันเกี่ยวกับกีฬานั้น ถือเป็นการพนันที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการล็อตเตอรี่แห่งชาติ (National 
Lotteries Board) ที่จัดตั้งขึ้นตามความในกฎหมายล็อตเตอรี่ 1997 (Lottery Act, 1997) มีวัตถุประสงค์ใน
การก ากับดูแลกิจการล็อตเตอรี่ในแอฟริการใต้ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ดังนี้ 

1) ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการล็อตเตอรี่แห่งชาติ ซึ่งรวมถึงการออก
ใบอนุญาต การประเมินประสิทธิภาพของกฎหมายเกี่ยวกับล็อตเตอรี่ และการจัดตั้งหรือด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอันเกี่ยวกับล็อตเตอรี่ 

2) ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากิจการล็อตเตอรี่และการพนันเกี่ยวกับกีฬานั้น ได้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3) คุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการล็อตเตอรี่แห่งชาติ 
4) ท าให้เกิดความเชื่อม่ันว่ากิจการล็อตเตอรี่แห่งชาติสามารถสร้างรายได้เท่าที่สามารถจะท าได้ 
5) บริหารงานกองทุน National Lottery Distribution Trust Fund (NLDTF) 
6) ตรวจสอบ ควบคุม และดูแลความเรียบร้อยในกิจการล็อตเตอรี่ที่ได้รับยกเว้นให้ออกได้เพ่ือความ

บันเทิง ล็อตเตอรี่เอกชน ล็อตเตอรี่เพื่อสังคม หรือการแข่งขันใด ๆ ตามที่ระบุในมาตรา 54  
ในส่วนของปัญหาการออกล็อตเตอรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้น NLB ไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ

จัดการปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาล็อตเตอรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ NLB ได้ด าเนินคดี
กับการออกล็อตเตอรี่สองรายที่มีลักษณะผิดกฎหมาย และศาลได้มีค าพิพากษาว่าเป็นการออกล็อตเตอรี่ ที่มิ
ชอบด้วยกฎหมายจริงทั้งสองคดีดังกล่าวท าให้ NLB ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรควบคุมดูแลกิจการล็อ
ตเตอรี่มากขึ้น ปัจจุบันยังคงมีการแข่งขันแบบใหม่ ที่มีลักษณะเข้าข่ายที่จะเป็นการออกล็อตเตอรี่ผิดกฎหมาย
ตลอดเวลา เช่น การเสี่ยงโชคผู้โชคดีจากการส่ง SMS เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงไปถึงความไม่
ชัดเจนของกฎหมาย โดยเฉพาะการก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ของ NGB ในการสอบสวนและด าเนินการตาม
กฎหมายกับการออกล็อตเตอรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพนัน 
การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการพนัน (ไม่รวมถึงกรณีล็อตเตอรี่) ถือเป็นสิ่งส าคัญ ประการ

แรกในการวางกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการพนัน เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตนั้นเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นว่ากฎหมายควบคุมการพนันมีประสิทธิภาพมากเพียงใด กฎหมายการพนันแห่งชาติ มาตรา  37 ถึง 
มาตรา 47 บัญญัติให้มีระบบใบอนุญาต 2 ระบบ คือ 

1) การออกใบอนุญาตระดับประเทศ (National Licences) ได้แก่ ใบอนุญาตเพ่ือการเป็นตัวแทน
ทดสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เล่นพนัน (National Licence as a Testing Agent) ใบอนุญาตขอเป็น
ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้ให้บริการบ ารุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เล่นพนัน และใบอนุญาตการท างาน
ในอุตสาหกรรมการพนัน 

2) การออกใบอนุญาตระดับเขตปกครอง (Provincial Licences) ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
การพนันทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการคาสิโน หรือการรับพนันประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ใบอนุญาตการจ้างงานในระดับเขตการปกครอง ตัวอย่างของเขตปกครอง Free State มีกฎหมายการพนัน
ของเขตปกครองชื่อ Free State Gambling and Racing Act, 1996 บัญญัติประเภทใบอนุญาตรวม  8 
ประ เภ ทคื อ  (a) Casino Licences (b) Limited Gaming Machine Operator Licences (c) Limited 
Gaming Machine Site Licences (d) Bingo Operator Licences (e) Manufacturer, Maintenance or 
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Supplier Licences ( f)  Totalizator Licences (g)  Bookmaker Licences แ ล ะ  (h)  Race-meeting 
Licences 
 การจัดสรรรายได้เพื่อสังคมจากกิจการพนัน 

ในช่วงปี 2012-2016 ผู้ประกอบกิจการคาสิโนจ านวน 36 ราย ได้จัดสรรรายได้เพ่ือสังคมรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 667 ล้านแรนด์ (คิดเป็นร้อยละ 1 ของ GGR) เป็นการลงทุนทางสังคมซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ของสมาชิก CASA ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมารายได้ที่จัดสรรให้สังคมมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
อย่างเนื่อง ในจากปี 2012 มีจ านวน 109 ล้านแรนด์ เพ่ิมเป็น 165 ล้านแรนด์ในปี 2016 มีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 10.3 ต่อปี  

การจัดสรรรายได้เพ่ือสังคม ได้แก่ การศึกษาเป็นเงิน 70 ล้านแรนด์ การพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 35 
ล้านแรนด์ สุขภาพ สวัสดิการ และผู้ป่วยโรค HIV เป็นเงิน 23 ล้านแรนด์  ในปี 2015/16 รูปแบบการใช้จ่าย
ของ CSI พบว่า การศึกษามีการลงทุนเพ่ิมข้ึนอย่างมากโดยมีการลงทุนประมาณ 70 ล้านแรนด์ ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 26 จากปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 42.2 ของรายได้เพ่ือสังคมทั้งหมด ดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4 การจัดสรรรายได้เพ่ือสังคมจากกิจการพนัน 

 
Source : CASA 2016 pp.47-48.  
 
3.3 การจัดการผลกระทบ 
 
 เนื่องจากการรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการพนันในแอฟริกาใต้มาจากผู้เล่นพนันในประเทศ ซึ่งแตกต่าง
จากประเทศอย่างสิงคโปร์ที่รายได้จากการพนันมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในต่างประเทศ (ไพศาล ลิ้มสถิตย์,2555) ต่อมาสมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้ 
(Casino Association of South Africa) ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนจัดท าการส ารวจพฤติกรรมการเล่นพนันใน
คาสิโนจ านวน 5,233 คนในคาสิโนจ านวน 18 แห่งทั่วแอฟริกาใต้ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ.2011 เพ่ือประเมิน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เล่นพนันในคาสิโน ได้ข้อสรุปส าคัญคือ (Casino Association of South 
Africa (CASA), 2010 p.6)  กลุ่มผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นคนผิวด าคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือคนผิวขาวร้อยละ 
38 คนผิวสี ร้อยละ 13 และคนเอเชียร้อยละ 9 เมื่อแยกตามเพศของผู้เล่นพนันแล้วมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ช่วง
อายุของผู้เล่นพนันส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี เมื่อพิจารณาจากอาชีพหรือสถานะทางเศรษฐกิจของผู้
เล่นพนันพบว่า ผู้เล่นพนันส่วนใหญ่ร้อยละ 61 เป็นผู้มีงานท าแบบเต็มเวลา ร้อยละ 15 เป็นผู้สูงอายุที่
เกษียณอายุแล้ว ร้อยละ 10 ท างานล่วงหน้า ร้อยละ 8 เป็นแม่บ้าน และมีผู้เล่นร้อยละ 3 ที่ไม่มีงานท าหรือ
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ก าลังหางาน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของผู้เล่นพนันร้อยละ 74 มีรายได้มากกว่าเดือนละ 5,000 เหรียญแรนด์ ซึ่ง
ในจ านวนนี้ร้อยละ 58 มีรายได้มากกว่าเดือนละ 8,000 เหรียญแรนด์  
 ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการพนันในแอฟริกาใต้ในปี 2003 คือ เปิดให้มีการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่
แห่งชาติ จากนั้นในปี 2005 สถานการณ์ก็คงท่ีมาโดยตลอด รายงานศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดจากการพนันในแอฟริกาใต้ในปี 2009 ด าเนินการโดย NGB มีข้อมูลส าคัญคือ นักเล่นพนันที่เป็นเยาวชน 
(youth gamblers) อายุระหว่าง 18-25 ปี ประสบปัญหาที่ เกิดจากการพนันและมีพฤติกรรมเล่นพนัน 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน  กลุ่มนักพนันเยาวชนร้อยละ 44.5 ได้ยืนยันข้อมูล
ในเรื่องนี้ แต่ก็มีนักพนันเยาวชน ร้อยละ 49.5 ที่ตอบว่าไม่มีอิทธิพลใด ๆ (National Gambling Board (NGB) 
,2009 p.54) 
 พฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี  ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 วิธีการเล่นพนัน ผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่นิยมเล่น lotto คิดเป็น ร้อย
ละ23.7 ของผู้เล่นพนันที่เป็นเยาวชน รองลงมาคือ Scratch cards ร้อยละ 5.7 คาสิโน ร้อยละ 4.9 และ 
gaming competitions ร้อยละ 4.1 แต่มีกลุ่มผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่ร้อยละ 69.1 ที่แจ้งว่าไม่เคยเล่นพนัน  
ทั้งที่หลักเกณฑ์กฎหมายก าหนดอายุผู้เล่น (Under-age gambling) ที่ห้ามเด็กเยาวชนเล่นผู้มีอายุต่ ากว่า 18 
ปี เล่นพนัน 
 รวมถึงความกังวลของ Gambling Review Commission ต่อการผ่อนคลายกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
ควบคุมการเล่นพนันที่มากเกินไป จนท าให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการเล่นพนันได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น 
การอนุญาตให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการเล่นเกมบิงโกในห้างสรรพสินค้า (Shopping malls) หรือการอนุญาต
ให้เปิดคาสิโนมากถึงกว่า 37 แห่งทั่วประเทศ คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังเสนอแนะว่า ไม่ควรที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเล่นพนันอย่างง่ายดายเหมือนการจับจ่ายซื้อสินค้าท่ัวไปในห้างสรรพสินค้า และยังมีประเด็นเรื่อง
การขาดมาตรฐานเกี่ยวกับการโฆษณา เชิญชวนให้บุคคลเล่นพนัน (Norms and standards regarding 
advertising) ในเขตปกครองต่าง ๆ ท าให้ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องนี้ของประเทศ และไม่มีความเป็น
เอกภาพส าหรับการพนันประเภทต่าง ๆ ด้วย ข้อกังวลประการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ ฯ เน้นย้ าก็คือ สนับสนุน
ให้มีการจัดสถานที่ส าหรับการเล่นพนันเป็นการเฉพาะ (Destination gambling venue approach) ซึ่งจะ
ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจพนันท าได้สะดวกมากข้ึนและสามารถควบคุมปัญหาที่เกิดจากการพนัน 

ส่วนกฎหมายว่าด้วยการพนันแห่งชาติ ค.ศ. 2004 มีเนื้อหามากถึง 89 มาตรา จึงขอกล่าวถึงเฉพาะ
บางเรื่องเท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน มาตรการจ ากัดในการให้สินเชื่อ
เพ่ิมเติมแก่ผู้เล่นพนัน มาตรการการห้ามบุคคลเล่นพนัน และมาตรการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคม 

 
มาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย เป็นประเด็นปัญหาสังคมที่ถูกพูดถึง

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเยาวชนยุคใหม่ในแอฟริกาใต้นั้น เกิดและเติบโตในสภาพสังคม
ซึ่งการพนันได้ถูกรับรองให้เป็นกิจการที่สามารถท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในวงกว้าง ผลการศึกษาของ NGB พบว่า การพนันในแอฟริกาใต้นั้น มีส่วนหนึ่งที่เกิดจากนักพนันที่ยังเป็น
นักเรียนอยู่ถึงร้อยละ 13.3 สถานะทางสังคมก็มีผลต่อปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกัน โดย
พบว่าเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีรายได้ต่ าหรือมีฐานะยากจนนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง 
(Vulnerable) มีแนวโน้มสูงที่จะเข้าร่วมการเล่นพนันในสถานที่เล่นพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสถานพนันที่
ไม่ได้มีการจ ากัดการเข้าออก เช่น การเล่นเกมทอดลูกเต๋า (Dice) ล็อตเตอรี่ผิดกฎหมาย (Fahfee) และเกม
พนันผิดกฎหมายอื่น ๆ 
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มาตรา 12 บัญญัติห้ามมิให้เด็ก เยาวชนหรือผู้เยาว์ (minor) คือผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าไปสถานที่
ส าหรับเล่นพนัน และยังได้ก าหนดหน้าที่ไว้ให้กับผู้ประกอบกิจการและลูกจ้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ที่เล่นพนันเป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่ โดยกฎหมายบัญญัติห้ามเด็กและเยาวชนเข้า
สถานที่เล่นพนันการตรวจสอบอายุของผู้เข้าเล่นพนันว่าเป็นผู้เยาว์หรือไม่ พนักงานของผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตจะต้องพิจาณาว่า ผู้ที่จะเข้าไปในสถานพนันนั้นเป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ โดยในกรณีท่ีมีข้อสงสัย เจ้าหน้าที่สามารถร้องขอให้บุคคลดังกล่าวแสดงตนได้  

จากข้อมูลของหน่วยงานก ากับดูแลระดับเขตปกครองพบว่า ไม่ค่อยพบปัญหาการเล่นพนันของเด็ก
เยาวชนในสถานที่เล่นพนันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นคือกรณีของการซื้อล็อตเตอรี่
ของเด็กและเยาวชนจากร้านตัวแทนจ าหน่ายรายย่อยที่ท าได้ง่ายมูลเหตุของปัญหาการพนันของเด็กและ
เยาวชนนี้ มักเกิดจากการที่สถานพนันที่มิชอบด้วยกฎหมายทั้งหลายนั้น เป็นสถานที่ซึ่งเด็กและเยาวชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะคาสิโนที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ที่เปิดให้เข้าเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้ใหญ่ที่
เป็นคนว่างงานและนักเรียนมัธยมเป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการในวันท างาน ส่วนผู้ใหญ่ซึ่งมีงานท าแล้วก็จะเข้ามา
เล่นพนันในเวลากลางคืน สถานพนันเหล่านี้ให้บริการอย่างเปิดเผยภายใต้ค ากล่าวอ้างของเจ้าของกิจการว่า
ได้รับความคุ้มครองจากทางการ ซึ่งไม่สามารถจะสืบหาไปถึงต้นตอดังกล่าวได้ แม้จะยังไม่อาจกล่าวได้ว่า 
ปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนในแอฟริกาใต้อยู่ในขั้นวิกฤติ แต่ก็ถือได้ว่าปัญหาดังกล่าวมีอยู่และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบททบทวนกิจการการพนันยังพบข้อมูลที่ว่า 
เด็กและเยาวชนบางกลุ่มที่เล่นพนันยอมรับว่าตนเล่นพนันเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินที่จะน าไปซื้อของจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน หรือเพ่ือจ่ายค่าเทอมด้วย ทั้งนี้ แผนงานNational Responsible Gambling Programme 
(NRGP) ได้จัดเตรียมโครงการให้การศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับทักษะทั้งหลายที่จ าเป็นใน
การใช้ชีวิต ซึ่งรวมถึงความหมายของความเสี่ยง โชคและโอกาส รวมทั้งการบริหารทางการเงิน อันน่าจะเป็น
ประโยชน์แก่การแก้ปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนพอสมควร (Gambling Review ,2010 p.89) 

อย่างไรก็ตาม ยังพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลการโฆษณาการพนัน ดังนี้ 

ประการแรก  ในขณะที่กฎหมายมีความประสงค์ที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชนและบุคคลที่มีความ
เสี่ยงจะเกิดปัญหาจากการพนัน ตามปรากฏในเนื้อหาหลายภาคส่วน แต่การควบคุมในเรื่องของการโฆษณานั้น
กลับไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ตามกฎหมายนั้นมีแต่เพียงการวางเงื่อนไขว่าห้ามมิให้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน
ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือห้ามโฆษณาการพนันที่ผิดกฎหมายเท่านั้น ซึ่งที่ถูกต้องนั้น รัฐควร
ที่จะด าเนินการควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับการพนันโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เคร่งครัดมากกว่าที่
เป็นอยู ่

ประการที่สอง ยังไม่ปรากฏหลักเกณฑ์อันจะใช้เป็นแบบแผนและมาตรฐานกลางเพื่อใช้ส าหรับควบคุม
การโฆษณาเกี่ยวกับการพนันให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากหลักทั่วไปที่ปรากฏในประมวลแนวปฏิบัติว่าด้วย
การโฆษณา อันเป็นกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับกับการโฆษณาทุกประเภทเป็นการทั่วไป 

ประการที่สาม กฎหมายและมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน
นั้นยังมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการขาดมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพด้วย 
นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่ว่า ในระบบกฎหมายของแอฟริกาใต้นั้น ยังไม่มีการก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการก าหนดกฎเกณฑ์ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการโฆษณาด้านการพนันอย่างเป็นทางการ 
สิ่งที่พอจะท าได้ตามกฎหมายในปัจจุบันคือ ตั้งหน่วยงานพิเศษที่ท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับกิจการการ
พนันในภาพรวม 
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มาตรการจ ากัดในการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ผู้เล่นพนัน 
มาตรการทางการเงินเป็นเรื่องส าคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันของนักพนัน

ทั้งหลาย โดยที่นักพนันแต่ละกลุ่มย่อมมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป กล่าวคือหากเป็นผู้เล่นพนันทั่วไปที่เล่นเพ่ือ
ความบันเทิงหรือสันทนาการ (Recreational Gambler) มักจะจ ากัดจ านวนเงินที่เล่นพนันในแต่ละครั้ง 
ในทางกลับกัน นักพนันที่มีอาการติดพนันนั้น มักมีความต้องการจะมุ่งมั่นที่จะเล่นเพ่ือชนะพนันอย่างมาก เมื่อ
เสียพนันก็จะเล่นพนันเพ่ิมข้ึนอีกเป็นเหตุให้ผู้เล่นพนันบางคนใช้เงินทรัพย์สินทั้งหมดของตนไปกับการเล่นพนัน 
รวมไปการหาเงินมาเล่นเพ่ิมอีกด้วยรูปแบบการพนันในคาสิโนปัจจุบัน ผู้พนันไม่ได้เล่นโดยใช้เงินสด แต่พนัน
โดยใช้ชิพที่แลกเป็นเงินได้ ท าให้ผู้ประกอบกิจการสามารถตรวจสอบจ านวนเงินที่นักพนันแต่ละคนใช้จ่ายไป
เพ่ือการพนัน 

ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีการน ามาตรการอื่น ๆ ที่นานาประเทศให้การยอมรับ เพ่ือช่วย
ในการจ ากัดค่าใช้จ่ายของบรรดานักพนัน ได้แก่ 

1) การห้ามไม่ให้ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ที่กู้ไปเพ่ือเล่นพนัน ในบางประเทศมีการจ ากัดวงเงินที่ผู้เล่นพนัน
จะใช้จ่ายได้ภายใน 1 วัน 

2) การจ ากัดพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งเครื่อง ATM ภายในสถานเล่นพนันมาตรา 13 ก าหนดให้ห้ามมิให้
ขยายสินเชื่อหรือเครดิตเพ่ิมเติมแก่ผู้เล่นพนันที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเล่นได้  ไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้รับ
อนุญาตหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้สินเชื่อเองก็ตาม เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนตามกฎหมายนี้ 
ในทางปฏิบัติพบว่า การให้กู้เงินในสถานพนันหรือบริเวณสถานที่เล่นพนัน ไม่ได้รับความนิยมหรือแพร่หลายแต่
อย่างใด ส าหรับการพนันผิดกฎหมายนั้น การให้สินเชื่อหรือกู้เงินเงินเป็นสิ่งที่ได้รับนิยมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็
ตาม ในกฎหมายล าดับรองที่ออกตามมาตรา 87 แห่งกฎหมายว่าด้วยการพนันแห่งชาติ  คือ National 
Gambling Regulations (2004) ข้อ 4 ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่มี ใบอนุญาตตามกฎหมายประเภท 
Bookmaker Licence หรือ Totalisator Operator Licence สามารถอนุมัติหรือขยายสินเชื่อให้แก่ผู้เล่น
พนันในคาสิโนได้ หากมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับประวัติการขอสินเชื่อของผู้เล่นพนันรายนั้น และการประเมิน
ความสามารถทางการเงินในการช าระสินเชื่อ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นพนันที่ขอสินเชื่อ 

 
มาตรการการห้ามบุคคลเล่นพนัน 
กฎหมายว่าด้วยการพนันแห่งชาติ มาตรา 14 ก าหนดมาตรการจ ากัดการพนันด้วยตนเองและบุคคลที่

ใกล้ชิด หรือที่เรียกว่า การห้ามบุคคลเล่นพนัน (Excluded Person) แบ่งเป็น 2 กรณีคือ  
กรณีที ่1 บุคคลที่เล่นพนันประสงค์จะจดทะเบียนให้ตนเองเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานพนัน

หรือเล่นการพนันได ้แต่ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนตนเองนั้น สามารถแจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนเมื่อใดก็ได้เช่นกัน 
กรณีที่ 2 บุคคลใด ๆ สามารถยื่นขอต่อศาลให้มีค าสั่งให้ขึ้นทะเบียนบุคคลอ่ืนห้ามเล่นพนันได้ในกรณี

ต่อไปนี้ 1) กรณีสมาชิกในครอบครัวของผู้ยื่นขอร้อง 2) บุคคลใด ๆ ที่ผู้ยื่นขอร้องจะต้องพ่ึงพาอาศัยทาง
การเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 3) บุคคลใด ๆ ที่ผู้ยื่นขอร้องจะต้องรับผิดชอบในทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
4) บุคคลใด ๆ ที่ศาลมีค าสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริต และ 5) บุคคลใด ที่ผู้ยื่นขอร้องมี
หน้าที่ให้การดูแล และบุคคลนั้นมีอาการในลักษณะของคนติดพนันหรือเป็นโรคติดพนันหากศาลพิจารณา
เหตุผลและความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพ่ือป้องกันบุคคลที่ถูกร้องเล่นพนันหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการพนัน ศาลอาจมีค าสั่งให้จดทะเบียนบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ห้ามเล่นพนันได้ อย่างไรก็ตาม บุคคล
ที่ถูกศาลสั่งให้จดทะเบียนดังกล่าว มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลให้ทบทวนค าสั่งศาลเดิมและเสนอหลักฐานใหม่ต่อ
ศาลจนเป็นที่พึงพอใจว่า ไม่มีความเหตุผลหรือความจ าเป็นใด ๆ ที่จะต้องมีค าสั่งดังกล่าวอีก 
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ในทางปฏิบัติพบว่าเขตปกครองบางพ้ืนที่ออกกฎระเบียบสนับสนุนในเรื่องนี้  เช่น เขตปกครอง 
Eastern Cape ให้การสนับสนุนโดยการออกกฎหมายยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อการยื่นค าร้องดังกล่าวส าหรับบุคคล
บางประเภท เช่น ภรรยาของผู้เล่นพนัน เป็นต้น รวมทั้งการอุดช่องว่างในกรณีที่จะใช้มาตรการดังกล่าวไป
ในทางที่ไม่สุจริตด้วยการขึ้นทะเบียนบุคคลต้องห้ามมีจ านวนไม่มากนัก  จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นบุคคลต้องห้ามเล่นพนันนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักพนันในอยู่ในคาสิโนเท่านั้น แต่ไม่พบในสถานเล่น
พนันที่ได้รับอนุญาตประเภทอ่ืน ๆ ท าให้นักพนันสามารถไปเล่นพนันชนิดอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนี้ มาตรการการ
ขึ้นทะเบียนบุคคลต้องห้ามนี้ ยังไม่ปรากฏในกรณีของการเล่นล็อตเตอรี่ 

 
มาตรการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคม 
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรในรูปมูลนิธิชื่อว่า “มูลนิธิการพนันที่มีความรับผิดชอบแห่ง

แอฟริกาใต้” (South African Responsible Gambling Foundation - SARGF) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 มี
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานก ากับดูแลกิจการพนันตามกฎหมายและตัวแทนอุตสาหกรรมพนันใน
แอฟริกาใต้ในสัดส่วนที่เท่ากัน มูลนิธินี้ได้จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันชื่อว่า 
“National Responsible Gambling Programme” (NRGP) ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาค
ธุรกิจด้านพนันแผนงานนี้มีเครือข่ายการท างานในด้านนี้ที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ มีภารกิจด้านการศึกษาวิจัย
การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลเสียของการพนัน การเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ มี
บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสายด่วน (Problem Gambling Counseling Line) ที่ให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง โดยผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถสื่อสารได้มากถึง 9 ภาษา เช่น ในช่วงปี 2011 ที่
ผ่านมา มีผู้ใช้บริการโทรขอค าปรึกษามากถึง 16,192 ครั้ง โดยในจ านวนนี้มีผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคติดพนันมาก
จ านวน 2,891 ราย ซึ่งจะได้รับค าแนะน าในการเข้ารับบริการฟ้ืนฟูเยียวยาต่อไป  

แผนงานนี้ได้จัดท าเครือข่ายแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการเยียวยาผู้มีปัญหาติดพนัน (Treatment 
Professionals) มากถึง 75 คน ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และถือว่าข้อมูลผู้ป่วยเป็นความลับ ซึ่งมีผู้
ขอรับการบ าบัดรักษาราว 1,318 ราย ในจ านวนนี้มีได้รับเป็นผู้ป่วยในจ านวน 15 ราย จึงกล่าวได้ว่าแผนงาน 
NRGP ที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงที่รู้จักกันทั่วไปในระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ยังมีหน่วยและศูนย์อื่น ๆ 
ที่ให้บริการด้านการรักษาและฟ้ืนฟูในลักษณะดังกล่าวอีกเช่นกัน ซึ่งบริการดังกล่าวจัดท าขึ้นโดยสถานบริการ
สาธารณสุขของเอกชน และผู้ใช้บริการมักจะเข้ามาใช้บริการโดยการแนะน าของแพทย์ นักจิตวิทยา หรือ
บุคคลที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานบ าบัดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับสถานบ าบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การรักษาผู้ติดพนันซึ่งด าเนินการโดยภาคเอกชนนี้ มักจะมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้
สูงในระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งยังมีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่การให้บริการที่ไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ท าให้กลุ่ม
คนยากจนที่ติดพนันไม่สามารถใช้บริการในสถานบริการของเอกชนเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันสถานบริการ
ภาครัฐมักจะไม่ได้มีส่วนของการบ าบัดรักษาโรคติดพนันไว้ เหมืนกับส่วนงานบ าบัดอาการติดยาเสพติด ท าให้
กลุ่มคนยากจนที่ประสงค์จะรักษาอาการติดพนันนั้นมักจะใช้บริการของ NGRP ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ดัง
จะได้กล่าวถึงต่อไป 

ส าหรับบทบาทของ“สมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้” (Casino Association of South Africa –
CASA) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2003 ประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้ รวม 35 บริษัท ได้
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ถือปฏิบัติตามประมวลแนวปฏิบัติชื่อว่า “Code of Conduct For Responsible Gambling” (มีผลใช้ในทาง
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2005) เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพนันที่มีความรับผิดชอบ 
(Responsible Gambling) เช่น การเฝ้าระวัง การป้องกันหรือห้ามเด็ก เยาวชนเข้าเล่นพนันหรือเกมทุก
ประเภทในคาสิโนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงการฝีกอบรมพนักงานของคาสิโนในเรื่องนี้ รวมถึงการ
ประสานงานติดต่อกับผู้ปกครองของเด็ก เยาวชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่
ข้อมูลบริการสายด่วนผู้เล่นพนันที่เห็นได้ในสถานที่ตั้งของคาสิโน รวมถึงเว็บไซต์ของคาสิโนเรื่องการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์นั้น แนวปฏิบัตินี้ก าหนดให้หลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือท าการตลาดคาสิโนในสถานที่ที่เป็น
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงที่มักเกี่ยวข้องกับคาสิโน ส าหรับกรณีท่ีสามารถโฆษณาได้ตาม
กฎหมาย จะด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้ การไม่โฆษณาโอ้อวนหรือหลอกลวง 
รวมถึงการแสดงเบอร์โทรสายด่วนให้ค าปรึกษาผู้เล่นพนันแนวปฏิบัติประเด็นเรื่องการให้สินเชื่อแก่ผู้เล่นพนัน 
สมาคมคาสิโน ฯ ตระหนักดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังเพราะค่อนข้างอันตรายต่อผู้เล่นพนัน จึงไม่
สนับสนุนให้มีการให้สินเชื่อ และไม่ยินยอมให้มีการให้สินเชื่อผิดกฎหมายในคาสิโนอย่างเด็ดขาด เช่น การติด
ป้ายค าเตือนเรื่องการกู้ยืมเงินในคาสิโน การตรวจสอบการร้องเรียนกรณีสงสัยว่าจะมีการให้สินเชื่อ และ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3.4 โครงสร้างระบบการศึกษา 
 

การศึกษาในแอฟริกาใต้ก าลังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลพยายามที่จะให้ประชาชนทุกคนได้มี
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ระบบการศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษา 7 ปี (เกรด 1-7) มัธยมศึกษา 5 
ปี (เกรด 8-12) และวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 2 ปี และหากเรียนต่อสายวิชาชีพจะเริ่มที่เกรด 11-12 ดัง
ตารางที่ 3.5  

 
ตารางที่ 3.5 โครงสร้างและระบบการศึกษา 

 
 
ที่มา : https://www.classbase.com/Countries/South-Africa/Education-System.(เข้าถึงข้อมลูวันท่ี 9 มีนาคม 2561)  

https://www.classbase.com/Countries/South-Africa/Education-System.(เข้าถึงข้อมูลวันที่
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3.5 ชุดการเรียนรู้ส าหรับป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชน  
 

1. “Taking Risks Wisely” 

 โครงการ NRGP เริ่มต้นขึ้นเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับบทบัญญัติ
กฎหมายการพนันแห่งชาติหรือไม่  ที่ก าหนดให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนเรื่องความเสี่ยงในการเล่นการ
พนัน รวมทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนัน เฉกเช่นที่ได้รับการสอนเกี่ยวกับอันตรายของยา
เสพติด แอลกอฮอล์ และการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่มีการป้องกัน  โดยมีความหวังว่าการศึกษาจะมีบทบาทใน
การลดปัญหาการเล่นการพนันในหมู่วัยรุ่นและผู้ ไม่มีงานท า โดยในปี 2006 NRGP จัดท าหลักสูตรการเรียน
การสอนที่ประกอบด้วย 15 บทเรียน (5 บทเรียนต่อหนึ่งระดับชั้น) ใช้ชื่อว่า “Taking Risks Wisely” โดย
กลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กอายุ 13-16 ปี  ในช่วงแรกหลักสูตรนี้ถูกน าไปใช้ใน 53 โรงเรียน ของ 5 จังหวัดใน
แอฟริกาใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครู 179 คน และนักเรียน 1,776 คน และในปี 2011 จ านวน
โ ร ง เ รี ย น ที่ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม มี จ า น ว น  270 แ ห่ ง  ค รู ผู้ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  462 ค น 
( ดู http: / / www. ngb. org. za/ organisational-areas/ national-responsible-gambling-
programme/responsible-gambling.aspx) 
 

ภาพที่ 3.2 “Taking Risks Wisely” 
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ในปี 2011“Taking Risks Wisely”เริ่มเฟสแรกของการจัดหลักสูตรมุ่งเป้าไปที่เกรด 7 ถึง 9 (อายุ 
13 ถึง 15 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหลายรูปแบบ  และเป็นช่วงวัยที่ต้องการความเป็น
อิสระมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของพวกเขา  ในปี 2016-2017 Taking Risks Wisely 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันของ SARGF มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ถึง 29,459 คน โดยเป็นนักเรียนในระดับ 
เกรด 10-12 จากโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ (ดู Taking Risks Wisely: an educational intervention. (2015) 
National Responsible Gambling Schools Programme) 
 “Taking Risks Wisely” เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิต
ของเยาวชน โปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการพนัน  โดยได้รับการออกแบบมา
เพ่ือพัฒนาทักษะในการตัดสินใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่ากิจกรรมแบบไหนที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วม   
  

 วัตถุประสงค์หลักของ “Taking Risks Wisely” 
 - เพ่ือลดปัญหาการพนันปัญหาในเยาวชน 
 - เพ่ือลดความเสี่ยงและอันตรายที่เก่ียวข้องกับปัญหาการพนัน 
 - เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้ของประชาชน  และส่งเสริมการเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 - เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ตัดสินใจจะเล่นการพนันเล่นแบบเปิดเผยและมีความรับผิดชอบ 
 

 คู่มือส ำหรับผู้สอนหลักสูตรประกอบด้วย 
 - ข้อมูลพื้นฐานและคู่มือการใช้งานส าหรับครูผู้สอน  
 - แผ่นกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกระดาษค าตอบ  
 - หนังสือการ์ตูน  
 - interactive CD  
 - แหล่งอ้างอิงและเว็บไซต์เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล  
 

ภาพที่ 3.3 คู่มือส าหรับผู้สอนหลักสูตรประกอบด้วย 
 
 

 
 

 ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะได้รับการออกแบบมาเพ่ือการเรียนในรูปแบบที่ผู้สอนพบปะกับผู้เรียน แต่การ
ออกแบบหลักสูตรยังออกแบบเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านเว็บไซต์ ผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถท าความเข้าใจที
ละขั้นตอนตามค าอธิบายโดยละเอียด  สามารถสั่งพิมพ์เพ่ือศึกษาด้วยตนเองในกรณีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เยาวชนหรือผู้ใหญ่ที่ลงเรียนในโครงการการศึกษาในศูนย์ชุมชน  หรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจ า 
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 ในกรณีที่โรงเรียนบางแห่งไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ก็สามารถอ่าน
รายละเอียดจากหนังสือคู่มือได้เช่นกัน เนื่องจากข้อมูลในหนังสือจะเป็นข้อมูลเดียวกันกับในเว็บไซต์ คู่มือจะมี
ลักษณะเป็นแผ่นกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งพิมพ์แบบด้านเดียวและสามารถถอดออกจากห่วงในแฟ้มได้อย่าง
ง่ายดาย และพิมพ์แบบธรรมดาขาวด าเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายเอกสารท าส าเนาและประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

 Taking Risks Wisely ด าเนินเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ตัวละครชื่อ โจ ผู้ที่ก าลัง
ประสบปัญหาจากการพนันอย่างร้ายแรง Tiger เพ่ือนที่ เห็นว่า Joe ก าลังเผชิญปัญหา และ Bucks ผู้ที่
สนับสนุนให้ Joe เข้าสู่แวดวงการพนัน ตัวการ์ตูนจากแอฟริกาใต้เหล่านี้จะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันทั้งหมด แต่
สามารถด าเนินเรื่องและสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย (ดู Taking Risks Wisely, A Teaching 
and Learning Resource. (2012) NATIONAL RESPONSIBLE GAMBLING PROGRAMME) 
 

 จุดเด่นของโปรแกรม 
 - มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ  ไม่ใช่เพียงคิดว่าเป็นเรื่องท่ีต้องท าและไม่ควรท า 
ปรัชญาพ้ืนฐานของโครงการคือการเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างเยาวชนที่ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างการพนัน พัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ในระยะยาว 
 - ชี้ให้เยาวชนเห็นว่าการพนันแฝงอยู่ในบริบทของพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน ๆ 
 - โปรแกรมถูกออกแบบและสร้างหลักสูตรภายใต้มิติทางวัฒนธรรมของแอฟริกาใต้อย่างชัดเจน โดยมี
เป้าหมายคือเยาวชนแอฟริกาใต้ 
 - การน าเสนอเนื้อหามีความโดดเด่น: เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าสนใจและง่ายต่อการปฏิบัติตาม 
 - ด้านมัลติมีเดียถือเป็นจุดเด่นหลักของโปรแกรมนี้  รวมถึงหนังสือการ์ตูนอีกด้วย 
 - โปรแกรมนี้อาจส่งผลบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันของครูผู้สอนที่ใช้โปรแกรมนี้ 
 

 เป้ำหมำยส ำคัญของ Taking Risks Wisely  
- วิธีการระบุพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและมีความเสี่ยงสูง 
- วิธีการค านวณความน่าจะเป็นของผลกระทบที่มีปัญหา 
- วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองมีอยู่ 
- วิธีจัดการความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ 
- วิธีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสี่ยง 
- วิธีรับรู้ถึงสัญญาณเตือนว่าสูญเสียการควบคุมพฤติกรรมการเสี่ยงภัยของตนเองหรือไม่ 

 

 
ภาพที่ 3.4 เนื้อหาของ Taking Risks Wisely เกรด 7 ถึง 9 
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ภาพที่ 3.5 เนื้อหาของ Taking Risks Wisely เกรด 10 ถึง 12 
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หมายเหตุ  หัวข้อทีต่ัวหนังสือสีส้มคือเนื้อหาที่ถูกระบุไว้ในหลักสูตร Taking Risk Wisely 
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บทที่ 4 
ประเทศญี่ปุ่น 

 
4.1 บริบทความเป็นมา 
 

ภายหลังจากรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดคาสิโนในญี่ปุ่น เมื่อเดือนธันวาคม 2016 มี
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าตลาดการพนันคาสิโนจะมีมูลค่าถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการก่อสร้าง
คาสิโนหลายแห่ง เพ่ือเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020  
แต่เป็นไปได้ว่าคาสิโนจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในปี 2021 หลังจากการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  

จากการคาดการณ์การลงทุนโครงการลงทุน IR ที่โตเกียวและโอซาก้า จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงการ ¥ 1,045 ล้านล้านในปี 2014 โดยโครงการ IR โตเกียวเป็นเงิน 861 พันล้านเยน ส าหรับโครงการ IR 
ที่โอซาก้า จะใช้เงินลงทุนประมาณหนึ่งในสามของการใช้จ่ายทั้งหมด ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
เล่นทั้งสองโครงการคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเล่นปีละประมาณ 996,000 คนส าหรับIR ที่
โตเกียว ส่วน IR ทีโ่อซาก้าจะมีประมาณปีละ 622,000 คน (Oxford Economics, 2015) 

ในปี 2013-2015 รายได้จากอุตสาหกรรมการพนันในรูปของก าไร (Gross Gaming Yield : GGY) 
ของประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่า 40,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 40,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 16,457 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ GDP ในปี 2013 ร้อยละ 0.9 ของ GDP ในปี 2014 และลดลงร้อย
ละ 0.4 ของ GDP ในปี 2015  (Korea National Gambling Control Commission ,2016) ซึ่งประเภทการ
พนันที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่นมากที่สุดได้แก่ ปาจิงโกะ คิดเป็นร้อยละ 29 ของการพนันทุกประเภท (Japan 
Productivity Centre, 2014) 

ผลการศึกษาของ Toyama and others (2014) พบว่า เพศชายเล่นพนันมากกว่าเพศหญิง เพศชาย
มีอัตราเพ่ิมขึ้นจากปี 2013 ร้อยละ 9.04 เพศหญิงมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 และเพศชายกว่าร้อยละ 93          
เสพติดการพนันจากการเล่นปาจิงโกะ  

ส าหรับปาจิงโกะ คือเกมที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นทุกช่วงอายุ รวมถึงเด็กวัยรุ่น แม้ว่ ากฎหมายจะ
ก าหนดให้ผู้เล่นจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่เนื่องจากกฎหมายไม่ถือว่าปาจิงโกะเป็นการพนัน เป็นเพียงเกมที่
เล่นเพ่ือความบันเทิง แต่โดยหลักการเล่นปาจิงโกะมีลักษณะเช่นเดียวกับการเล่นพนัน คือการได้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค ซึ่ งในปี 2005 การพนันปาจิงโกะเป็นธุรกิจที่ท าเงินได้มาก (Yano Research Institude 
Ltd.,2014) รัฐบาลประเมินมูลค่าการเล่นพนันปาจิงโกะ สูงถึงประมาณ 29 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 378 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ามูลค่ารวมของการพนันที่ถูกกฎหมายและสารมารถเล่นพนันออนไลน์ได้อย่าง 
ลอตเตอรี่ การแข่งม้า ฟุตบอลโทโตะ และกีฬาสาธารณะ ซึ่งพนันออนไลน์สามารถเล่นผ่านการเดิมพันในรูป
ของ Pari-mutuel ซ่ึงจะต้องเล่นผ่านช่องทางที่ทางการก าหนดเท่านั้น (Nik Yasko, 2015) 

ภาพรวมเกี่ยวกับเกมการพนันที่มีการให้บริการในญี่ปุ่นนั้น ได้แก่ ล็อตตารี่ การแข่งรถ โตโต้ และ ปา
จิงโกะ / ปาจิงสล๊อต ซึ่งเกมการพนันที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่น มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

 
ปาจิงโกะ / Pachislot 
แม้ว่าเกมการพนันจะไม่ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องแต่เกม pachinko / pachislot (pachinko) 

เป็นเกมการพนันแบบดั้งเดิมที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะมีข้อก าหนดตามกฎหมายระบุว่า
บุคคลที่เล่นได้จะต้องมีอายุไม่น้อย 18 ปี แต่ยังพบว่ายังมีเด็กอายุต่ ากว่า 18 เข้าเล่น ในขณะที่คนวัยอ่ืนๆ ก็
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เข้าเล่นอย่างแพร่หลายไปทุกเมือง จนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะปัญหาการเสพติดการพนัน (Brooks, 
G., Ellis, T., & Lewis, C.,2008 pp. 193-205) 

ในตลาดเกมระดับโลกความนิยมมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับเครื่อง pachinko ท าหน้าที่คล้ายคลึง
กับตลาดเหมือนกับเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ (EGMs) ความนิยมของคนญี่ปุ่นก็จะลดลงเช่นกัน ดังแสดง
ในตารางที่ 4.1 ยอดขายในอุตสาหกรรมเกมลดลงอย่างช้าๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี แต่ยังคงเป็นตลาดเกม
การพนันขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ จากการประมาณของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า 
อัตราการมีส่วนร่วมการเล่น pachinko มีประมาณร้อยละ 13 ของคนที่อายุเกิน 18 ปี (Takiguchi, N., & 
Rosenthal, R.J., 2011) กระจายอยู่ทั่ว 11,627 คน แนวโน้มในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจึงส่งผลต่อธุรกิจ มีจ านวน
สาขาลดลงร้อยละ 23 ในช่วงปี 2005-2014  แต่พบว่า มีจ านวนเครื่องเฉลี่ยต่อห้องกลับเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 22 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 ความนิยมของคนญี่ปุ่นกับเครื่อง pachinko 

 
จากตารางที่ 4.2 จะพบว่า ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนเครื่องเล่มเกมมากเป็นอันดับ 1 ของโลกมีจ านวน

มากถึง 4.6 ล้านเครื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจ านวนเพียง 8 แสนเครื่อง ส่วนอิตาลี มีจ านวน 4 แสนเครื่อง  
เยอรมัน และสเปนมีจ านวน 2 แสนเครื่องเท่านั้น แสดงว่า ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่นเครื่องเกมโดยเฉพาะ pachinko 
/ pachislot  

 
ตารางที่ 4.2 อันดับประเทศท่ีนิยมเล่นเกม 
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ล็อตตารี่ (Lottery) หากเปรียบเทียบยอดขายล็อตตารี่ในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้จะ
พบว่า ญี่ปุ่นมียอดขายต่ ากว่าสองประเทศนั้นมากทั้งในแง่ยอดขายรวมและยอดขายเฉลี่ยต่อคนในขณะที่
ประชากรของญี่ปุ่นสูงกว่าประเทศเกาหลีใต้เกือบสามเท่า สูงกว่าประเทศสิงคโปร์เกือบ 21 เท่า ดังตารางที่ 
4.3 
 

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบยอดขายล็อตตารี่ในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ 

 
 

การแข่งรถ (Racing) เป็นเกมการแข่งขันเป็นที่นิยมมากที่สุดประเภทหนึ่งในญี่ปุ่น โดยเป็นอันดับ 3 
ลองจากการพนันการจับสลาก และเกม pachinko การแข่งม้าในระดับชาติ โดยสมาคมแข่งรถแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (Japan Racing Association; JRA) และระดับท้องถิ่น (National Association of Racing; NAR) ท า
ตลาดส่วนนี้มีขนาดใหญ่มาก ส่วนการแข่งรถจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ตามกฎหมายก็มีอยู่แล้วทั้งแบบในสนาม
และนอกสนาม โดยผู้แข่งจะต้องมีอายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป ตามกฎหมายก าหนด ส่วนการวางเดิมพันนั้นผู้เล่น
จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ญี่ปุ่นมีรายได้จากการเล่นการพนันสูงที่สุดในโลกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 
ของยอดรวมทั่วโลกซึ่งใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษรวมกัน (McManus, P., Albrecht, G., & Graham, 
R. ,2012)  ดังตาราง 4.4 

ตารางที่ 4.4 การแข่ง (Racing) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
 
4.2 โครงสร้างองค์กรและการก ากับดูแล 

 
ญี่ปุ่นอนุญาตให้การพนันบางประเภทเท่านั้นที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ ลอตเตอรี่ สลากแบบขูด การเดิม

พันแบบ Pari-mutuel การแข่งม้า การแข่งรถจักรยาน การแข่งรถจักรยานยนต์ การแข่งเรือเร็ว และการพนัน
ฟุตบอล J-League ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษเพ่ือเพ่ิมรายได้ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น  ประเภทที่
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นอกเหนือจากนี้ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ภายใต้หมวด 23 ของประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่น แต่
เนื่องจากกฎหมายมักไม่ค่อยมีผลบังคับใช้ และความผิดครั้งแรกส าหรับการเข้าร่วมในฐานะผู้เล่นคือการปรับ
เพียงเล็กน้อย ไม่เกิน 500,000 เยน  (แต่กรณีที่มีการกระท าความผิดซ้ าอาจถูกจ าคุกสูงสุดถึง 3 ปี) ท าให้นัก
พนันสามารถเล่นได้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย เช่น เลี่ยงไปเล่นพนันออนไลน์ คาสิโนใต้ดินที่มีอยู่มากมาย การ
พนันในท้องถิ่นและเกมไพ่ ที่น่าสนใจ โป๊กเกอร์ซึ่งถือว่าเป็นการพนันผิดกฎหมาย แต่กลับมีการจัดแข่งขัน 
Everest Poker Japan Cup เมื่อปี 2007 และการแข่งขันชิงแชมป์โป๊กเกอร์ All-Japan ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นจึง
เห็นความส าคัญต่อเรื่องดังกล่าวจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาท าการวิจัยเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการ
พนันภายในประเทศ (Japan Penal Code (revisions of Act No. 36 of 2006, Effective May 28, 2006) 

การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกมการพนันในประเทศญี่ปุ่นมีความซับซ้อนเพราะต้องได้รับความเห็น
จากรัฐบาลกลางแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นด้วย ดังภาพที่ 4.1 จะเห็นว่า องค์กรและหน่วยงานของรัฐจ านวนมากที่
เกี่ยวข้อง  

ระดับนโยบาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงนโยบายการจัดการเกม รวมทั้ง คณะกรรมาธิการ
ต่างๆ  

ระดับการก ากับดูแล ได้แก่ องค์กรทางการเงินระดับเมือง และองค์กรส่งเสริมระดับชาติ  
ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ รัฐบาลระดับท้องถิ่น และองค์กรความร่วมมือการจัดการระดับชาติ 
จากความร่วมมือทั้งสามระดับดังกล่าวจึงได้มาซึ่ง นโยบายการจัดการเกมการพนันต่างๆ ของประเทศ

ญี่ปุ่น 
 

ภาพที่ 4.1 กระบวนการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกมการพนัน 
 

 
 

ในประเทศญี่ปุ่นนั้นการพนันแต่ละประเภทจะมีองค์กรในรูปของกองทุนและสมาคมเป็นผู้ควบคุมดูแล
การพนันประเภทนั้นๆ เอง จากตารางที่ 4.5 จะเห็นว่า การแข่งม้า จะอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมแข่งม้า
แห่งชาติญี่ปุ่น ตามกฎหมายในปี 2007 การแข่งรถ จะอยู่ภายใต้การดูแลของกองทุน JKA และEast Japan 
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Kyosokai and Japan Kogata Jidosha Kyosokai หรือกรณี  Kyotei จะอยู่ภายใต้การดูแลของ The 
Nippon Foundation กับ Japan Motorboat Racing Association เป็นต้น 

 
ตารางที่ 4.5 องค์กรและหน่วยงานที่ก ากับดูแลการพนันแต่ละประเภท 
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4.3 การจัดการผลกระทบ 
 

ทางการญี่ปุ่นได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบจากการพนัน ทั้งใน
รูปองค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Kahlil Philander and Others, September 2, 2017) เนื่องจากผล
จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติญี่ปุ่นในปี 2017 ระบุว่ามีประชากรร้อยละ 3.6 หรือประมาณ 3.2 
ล้านคนเข้าข่ายเป็นโรคเสพติดการพนัน โดยรัฐบาลกังวลว่าตัวเลข  PAG จะสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการ
ผ่านกฎหมายคาสิโนในปีที่ผ่านมา ผู้เสพติดการพนันส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างาน มีอายุเฉลี่ย 46.5 ปี ปาจิงโกะ
เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้เงินเล่นการพนันโดยเฉลี่ย 58,000 เยนต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวเลขผู้ติดการพนันในสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และ ฮ่องกง พบว่ามีค่า PAG อยู่ระหว่าง 0.2-2.4 % (ดู 
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/30/)  

รัฐบาลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการพนัน จึงได้อนุมัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลปัญหาการพนัน 
(RCPAG) และร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด าเนินการป้องกันปัญหาการพนันและการควบคุมอุตสาหกรรม
เกมต่างๆ ของญี่ปุ่น และคาดว่าในปี 2022 รัฐบาลจะควบคุมการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง ส่วนการพนัน
ประเภทอ่ืนๆ เช่น การแข่งม้า แข่งเรือ แข่งจักรยาน และรถแข่ง F1 รวมถึงการวางแผนที่จะเปิดคาสิโน
ดังกล่าวข้างต้น 

ในปี 2012 มีผลการศึกษารายงานว่าผู้เล่นพนันลูกเต๋า อายุ 11 ปี สามารถท ารายได้จากเกมออนไลน์ 
“Dragon Quest X” ถึง 50,000 เยนภายในสองสัปดาห์ โดยสามารถน าไอเท็มในเกมมาแลกเป็นเงินได้จริง 
นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตกล่าวว่า “เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จ านวนมากเล่น Dragon Quest X และเกมนี้มีระบบ Cash-out ท าให้เป็นไปได้ว่าการซื้อขายสกุลเงินเสมือน
จริงอาจก่อให้เกิดการพนันได้ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโรคติดการพนันในเด็กและเยาวชน” (GAMBLING IN 
JAPAN, 2013) 

 

 
4.4 โครงสร้างระบบการศึกษา 
 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางด้านการศึกษาในระดับสูง โดยระบบการศึกษาของ
ประเทศได้รับต้นแบบมาจากระบบการศึกษาของหลาย ๆประเทศ  อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และ
อเมริกา โดยจะแบ่งระดับการศึกษาเป็น 

ระดับอนุบาล (Kindergarten / Yochien)- อายุต่ ากว่า 6 ปี  ถึงแม้ว่าการศึกษาในระดับอนุบาล
จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาในระดับนี้กลับมีจ านวนผู้เข้าเรียนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นั่นท าให้รัฐบาล
ตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพของการศึกษาระดับนี้มากข้ึน 

ระดับประถม (Elementary School / shogakkou)- 6-12 ปี  เริ่มตั้งแต่ผู้เรียนอายุ 6 ปี – 12 ปี 
ซึ่งการศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับชาวญี่ปุ่น โดยโรงเรียนรัฐบาลจะมีการก าหนดยูนิฟอร์ม
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนของรัฐ มีเพียงแค่ร้อยละ 5 เท่านั้นที่เป็น
โรงเรียนเอกชน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary School / chugakkou)- 12-15 ปี เป็นระดับ
การศึกษาที่ส าคัญต่อเด็กนักเรียน เพ่ือเตรียมเข้าสู่การเรียนในระดับมัธยมปลาย เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะใช้
เวลาอยู่ในชมรม, กิจกรรม และการเรียนของโรงเรียนเป็นหลัก 
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ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary School / koutougakkou)- 15-18 ปี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับในประเทศญี่ปุ่น  แต่อย่างไรก็ตามร้อยละ 
94 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเข้าเรียนต่อ โดยการเรียนในระดับนี้นั้นจะต้องมี
การสอบเข้า เช่นเดียวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ  และนักเรียนที่จบจากโรงเรียนบาง
โรงเรียนจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยระดับประเทศได้โดยตรง  อาทิเช่น University of Tokyo แต่ส าหรับ
นักเรียนที่ไม่อยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะเข้าวิทยาลัยเทคนิคเช่นเดียวกับระบบการศึกษาใน
ประเทศไทย 

ระดับมหาวิทยาลัย (University)- 18-20 หรือ 22 ปี มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจะก าหนด
หลักสูตรและระยะเวลา ดังนี้ ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี และระดับปริญญา
เอก 3 ปีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะเริ่มภาคการศึกษาในเดือนเมษายนของแต่ละปี โดยจะแบ่งภาค
การศึกษาเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน) และภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนกันยายน-
เดือนมีนาคม) โดยระยะเวลาการรับสมัครโดยทั่วไปจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมส าหรับการ
สมัครเรียนในเดือนเมษายนของปีถัดไป ดังภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2 โครงสร้างระบบการศึกษาของญี่ปุ่น 

 
ที่มา : The Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology in Japan; 
http://www.mext.go.jp/en/ (เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 9 มีนาคม 2561). 
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4.5 ชุดการเรียนรู้ส าหรับป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน 
 
 เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันปัญหาและผลกระทบจาก
การพนัน จึงขอยกตัวอย่าง The Society Concerned about the Gambling Addiction  องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร (NGO) ซึ่งมีบทบาทในการรณรงค์ ให้ความรู้ ผลิตสื่อ และจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ติดพนัน รวมถึงได้รับผลกระทบจากการพนัน องค์กรก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 
เพ่ือให้ความรู้เรื่องการเสพติดการพนันในญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2016 มีสมาชิกประมาณ 300 คน โดยมี 
Noriko Tanaka ผู้ ซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ได้ รับผลกระทบจากการพนั นด้ วยตน เอง เป็ นประธาน  (ดู 
http://www.gamblingaddiction.jp/english) 
  
 วัตถุประสงค์หลักขององค์กร 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เรียกว่าการเสพติดการพนัน 
 2. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มช่วยเหลือตนเองและศูนย์บ าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งเป็นประโยชน์เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเสพติดการพนัน 

 3. ให้ค าแนะน าแก่เยาวชนเพื่อป้องกันการเสพติดการพนัน 
 

กิจกรรมที่ผ่านมาขององค์กร 
 1) จัดสัมมนาสัมมนาเกี่ยวกับการเสพติดการพนันส าหรับประชาชนทั่วไป จ านวน10 ครั้ง ในปี 2015 
ทั่วประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100-150 คน 

 2) ให้ค าปรึกษาครอบครัวที่ติดการพนัน เดือนละ 2 ครั้ง (โตเกียว โอซาก้า โยโกฮาม่า ฟุกุโอกะ ฯลฯ ) 
 3) พัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสพติดการพนันส าหรับเยาวชน 

 4) จัดสัมมนาให้ค าแนะน าเด็กเล็ก ๆ ในโรงเรียนมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัยรวมทั้ง บริษัท ทั่วไปเพ่ือ
ป้องกันการติดการพนัน 
 5) จัดประชุมสัมมนาประจ าปีเรื่องมาตรการประเมินการติดพนันโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและ
นักการเมือง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 250 คน 

 6) เข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาของนักการเมืองทุกฝ่ายในการวัดการเสพติดการพนัน 
 7) ให้ ค าแนะน าเกี่ ยวกับการเสพติดการพนันกับ  The Liberal Democratic Party, Osaka 
Restoration  

Association, The Democratic Party 
 8) การท างานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย Tsukuba เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบจากการติดพนัน 
 
 นอกจากนี้ประธาน Noriko Tanaka ยังได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาจากการพนัน รวมถึงได้รับเชิญจากสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์เพ่ือร่วมให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัการป้องกันตัวเองจากการติดพนัน 
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รูปแบบการป้องกันการพนันส าหรับเด็กและเยาวชนประเทศญี่ปุ่น 
 

1. หนังสือ let's know! Gamble addiction 
 เป็นหนังสือมังงะ หรือการ์ตูนช่องที่วาดภาพพร้อมมีค าพูดประกอบเพ่ือบรรยายเรื่องราว โดยอ่านจาก
ช่องทางขวามือไปซ้ายมือ let's know! Gamble addiction เป็นมังงะที่ผลิตโดย The Society Concerned 
about the Gambling Addiction เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน ทั้งประเภทของการพนัน พฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการติดพนัน รูปแบบของการพนันที่แทรกซึมตามกิจกรรมต่างๆ โดยแจกจ่ายแก่นักเรียน เด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางองค์กร และวางไว้เพ่ือบริการประชาชนทั่วไปสามารถหยิบไปอ่านได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย (ดู http://www.gamblingaddiction.jp/book) 
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 โดยหนังสือมังงะมักวางคู่กับนามบัตรขององค์กร ซึ่งมีบริการหลากหลายเพ่ือให้ความรู้ ป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการพนัน 
 

2. หนังสือพ่อแม่ฉันติดพนัน 
 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องรูปแบบของการพนัน ผลกระทบจากการติดพนัน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สั งคม  และผลกระท บ ต่ อค รอบ ครั ว  รวมถึ งแน วทางก ารหลี ก เลี่ ย งไม่ ข้ อ ง เกี่ ย วกั บ ก ารพนั น                        
(ดู http://www.gamblingaddiction.jp/book) 
 

     
 

3. หนังสั้นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนัน
(http://www.gamblingaddiction.jp/doga) 
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4. Line Sticker 

 สติ๊กเกอร์ซึ่งมีข้อความต่อต้านการพนันในแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความ
ตระหนัก และรณรงค์ให้ผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้คุ้นชินกับผลกระทบจากการพนัน เช่น รูปและข้อความค าว่าไม่มี
เงินเหลือ สื่อว่าหากเล่นการพนัน ผู้ที่เล่นจะมีแต่การสูญเสียเงิน (ด ู
https://store.line.me/stickershop/product/1107985/ja) 
 

 

 

 

 

https://store.line.me/stickershop/product/1107985/ja
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5. บริการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนันแก่สถานศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

6. ผลิตสติ๊กเกอร์ พัด ซองใส่กระดาษช าระ  

 สติ๊กเกอร์ พัด ซองใส่กระดาษช าระ ที่ผลิตนั้นแจกฟรีแก่ประชาชนทั่วไป สติ๊กเกอร์ติดบริเวณสถานที่
ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก เช่น รถไฟฟ้า ไปรษณีย์ ร้านอาหาร โดยที่ผลิตภัณฑ์จะมีข้อความต่อต้านการพนัน
และมีสัญลักษณ์  พร้อมเบอร์ติดต่อองค์กร เพ่ือให้ผู้ ที่ ได้ รับแจกสามารถติดต่อเพ่ือขอใช้บริการ 
(ดhูttp://www.gamblingaddiction.jp/) 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ   

 
5.1 ผลการศึกษา 
 

ประเทศเกาหลีใต้ 
อุตสาหกรรมการพนันในประเทศเกาหลีจะมีกฎหมายควบคุมการพนันแยกตามประเภท เช่น คาสิโน 

จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2007 การแข่งม้า อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่ง
ม้าในปี 2007 การแข่งจักรยานและมอเตอร์เรือ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งจักรยานและมอเตอร์เรือใน
ปี 2007 ล็อตตารี่ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติตั๋วสลากและกองทุนล็อตตารี่ในปี 2007 สปอร์ต โตโต้ อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ และการแข่งวัวกระทิง อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันวัว
กระทิงพ้ืนบ้าน ด้วยการพนันในประเทศเกาหลีที่มีจ านวนมากทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายท าให้รัฐบาล
เกาหลีจึงจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติในปี 2007  

การเติบโตของอุตสาหกรรมการพนันในเกาหลีใต้จะคู่ขนานกันคือการเติบโตของปัญหาการเสพติดการ
พนัน โดยในปี 2016 จ านวนผู้เสพติดการพนันมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปี 2015 น ามาซึ่งปัญหา
สังคมที่เป็นอันตราย ได้แก่ การล้มละลาย การฆ่าตัวตาย และความผิดทางอาญาส่วนบุคคล ภาครัฐจึงเกิด
ความพยายามสร้างการรับรู้ของสาธารณชนผ่านกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่เป็น
อันตรายจากการพนัน โดยกิจกรรมในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นการป้องกันผ่านโรงเรียนด้วยการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับระดับและความรุนแรงของปัญหาการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนา
และด าเนินการหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ส าหรับบุคลากรที่ฝึกอบรมเพ่ือป้องกันปัญหาการพนัน 

คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ การจัดตั้งและสถานะของคณะกรรมการควบคุมการพนัน
แห่งชาติ จัดตั้งขึ้นภายใต้เขตอ านาจของนายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการเกมและหน้าที่เฝ้า
ระวังที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมการพนันที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการจะด าเนินกิจการ
ภายใต้อ านาจของตนโดยอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยมี 
Korea Centre on Gambling Problem เป็นหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันดังกล่าว เพ่ือ
ประสานในการท างานร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนัน  โดยในปี 2016 KCGP ได้คัดเลือกกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 30 แห่งทั่ว
ประเทศจ านวน 643 คน เพ่ือส่งเสริมการป้องกันปัญหาการพนันในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันปัญหาการพนันในวิทยาเขตต่างๆ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพนันและการป้องกันปัญหา
การพนัน เร่งพัฒนาเนื้อหาออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือใช้ในโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเกม รวมทั้งท างานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจาก
กลุ่มอายุที่ต่างกัน นอกจากนั้น คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ ก าหนดให้ วันที่ 17 กันยายนของทุกปี 
คือวันขจัดการติดยาเสพติดและการพนัน 

รูปแบบการป้องกันการพนันส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น โครงการการพัฒนาเนื้อหาทางการศึกษาที่มี
ความพิเศษด้านการป้องกันปัญหาการพนัน โดยในปี 2015 KCGP ได้พัฒนาเนื้อหาทางการศึกษาที่มีความ
พิเศษด้านการป้องกันปัญหาการพนัน โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา เช่น การเล่นเกม การ
ฉายภาพยนตร์ และเนื้อหาออฟไลน์ส าหรับกลุ่มความเสี่ยงสูงในการติดพนัน เช่น เด็กและเยาวชน  ทั้งนี้
กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการป้องกันการศึกษาและความมีประสิทธิผล โดยการพัฒนาเนื้อหา
ออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป 
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และบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมหรืออุตสาหกรรมการพนัน  โดยการพัฒนาเนื้อหาจะค านึงถึงอายุของ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
โครงการบูรณาการบริการฟ้ืนฟูผู้ติดการพนันและสมาชิกในครอบครัว เป็นการร่วมมือกันระหว่าง KCGP และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาค ให้ค าปรึกษาและบ าบัดผู้ติดพนัน รวมไปถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากการพนันจากบุคลากรมืออาชีพและเป็นระบบ  ให้บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกที่เกิดปัญหา
จากการเล่นการพนัน  ผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะวิกฤติหรือปัญหาทางจิตเวชที่เกิดจากการพนัน 
ผ่านการเชื่อมต่อการฟ้ืนฟูของหน่วยงานต่างๆ และโปรแกรมบ าบัดที่หลากหลาย 
 

ประเทศแอฟริกาใต้ 
การพนันเป็นรูปแบบการพักผ่อนหรือกิจกรรมสังสรรค์ทางสังคมของผู้บริโภคทั่วโลกยุคใหม่ ไม่มี

ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่มีภาวะคนว่างงานเป็นจ านวนมาก 
การพนันคงไม่ใช่กิจกรรมพักผ่อนของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ การผลักดันให้มีธุรกิจคาสิโนถูก
กฎหมายในแอฟริกาใต้ เกิดจากความอ่อนแอของสังคม ศาสนา และการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

อุตสาหกรรมการพนันในแอฟริกาใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ รัฐบาลอนุญาตให้มีคาสิโนถูก
กฎหมายในปี 1996 ถือเป็นธุรกิจที่สร้างผลก าไรมหาศาลให้ผู้ประกอบการและน ามาซึ่งรายได้แก่รัฐบาล 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการพนันออนไลน์ ได้เข้ามามีส่วนแบ่งอย่างส าคัญในธุรกิจการพนันของแอฟริกาใต้ ใน
ปี 2017 ระบุว่า อุตสาหกรรมการพนันในประเทศแอฟริกาใต้ยังมีแนวโน้มเติบโต ดังจะเห็นจากจ านวน
ใบอนุญาตให้เปิดกิจการการพนันประเภทต่างๆ ได้แก่จ านวนในอนุญาตคาสิโน 38 แห่ง โต๊ะการพนัน 907 
แห่ง สถานที่จัดจ าหน่ายตั๋วพนันประเภทต่างๆ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น รายได้จากอุตสาหกรรมการพนันในรูปของ
ก าไร มีมูลค่าในปี 2016 รวม 1,837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพ่ิมขึ้นในปี 2017 เป็นเงิน 1,935  ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

ส าหรับพัฒนาการส าคัญของกฎหมายพนัน คือ รัฐเริ่มเปิดกว้างให้การพนันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 รัฐเริ่มมีแนวคิดให้เสรีภาพแก่ชนพ้ืนเมืองในแอฟริกาใต้มากขึ้นในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination) ท าให้มุมมองต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจการพนันเปลี่ยนไป จาก
เครื่องมือที่ใช้เพ่ือการกดขี่แรงงาน ไปสู่การมองธุรกิจการพนันเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศได้ 
(Nation development tool) อย่างไรก็ดีตาม รัฐยังคงออกกฎหมายตามนโยบายเพ่ือแบ่งแยกเชื้อชา ติ 
(Apartheid) โดยให้อ านาจการปกครองตนเองแก่ดินแดนดั้งเดิม (Homelands) เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
และมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคงภายในดินแดน โดยมีการออกกฎหมายการพนันฉบับ
แรกในระดับสหพันธรัฐ (Federal law) ที่ชื่อว่า Gambling Act of 1965 ซ่ึงเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้
บัญญัติห้ามการจัดให้มีการเล่นพนันทุกประเภททั่วประเทศ ยกเว้นการพนันแข่งม้า ต่อมา มีการประกาศใช้
กฎหมายเลขที่ 21 ของปี 1971 (The Self Governing Territories Constitution Act) ให้อ านาจดินแดน
ดั้งเดิมสามารถออกกฎหมายเพ่ือท าให้การพนันกลายเป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งผู้น าของดินแดน
ดั้งเดิมทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ Transkei, Bopthutaswana, Ciskei และ Venda ก็ได้ออกกฎหมายเพ่ือรับรองให้
กิจการการพนันเป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

การประสานท างานร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรในรูปมูลนิธิชื่อว่า 
“มู ลนิ ธิก ารพนั นที่ มี ความรับ ผิ ดชอบแห่ งแอฟริกาใต้ ”  (South African Responsible Gambling 
Foundation - SARGF) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 มีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ
พนันตามกฎหมายและตัวแทนอุตสาหกรรมพนันในแอฟริกาใต้ในสัดส่วนที่เท่ากัน มูลนิธินี้ได้จัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันชื่อว่า “National Responsible Gambling Programme” 
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(NRGP) ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจด้านพนันแผนงานนี้มีเครือข่ายการท างานในด้านนี้
ที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ มีภารกิจด้านการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลเสีย
ของการพนัน การเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ มีบริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสายด่วน (Problem 
Gambling Counseling Line) ที่ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
สามารถสื่อสารได้มากถึง 9 ภาษา เช่น ในช่วงปี 2011 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการโทรขอค าปรึกษามากถึง 16,192 
ครั้ง โดยในจ านวนนี้มีผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคติดพนันมากจ านวน 2,891 ราย ซึ่งจะได้รับค าแนะน าในการเข้ารับ
บริการฟื้นฟูเยียวยาต่อไป 

นอกจากนี้ยังม“ีสมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้” (Casino Association of South Africa –CASA) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2003 ประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมคาสิโนแห่งแอฟริกาใต้ รวม 35 บริษัท ได้ถือปฏิบัติ
ตามประมวลแนวปฏิบัติชื่อว่า “Code of Conduct For Responsible Gambling” (มีผลใช้ในทางปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม ค.ศ.2005) เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพนันที่มีความรับผิดชอบ 
(Responsible Gambling) เช่น การเฝ้าระวัง การป้องกันหรือห้ามเด็ก เยาวชนเข้าเล่นพนันหรือเกมทุก
ประเภทในคาสิโนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงการฝีกอบรมพนักงานของคาสิโนในเรื่องนี้ รวมถึงการ
ประสานงานติดต่อกับผู้ปกครองของเด็ก เยาวชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่
ข้อมูลบริการสายด่วนผู้เล่นพนันที่เห็นได้ในสถานที่ตั้งของคาสิโน 

รูปแบบชุดการเรียนรู้ส าหรับป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชนนั้น ได้แก่ ในปี 2006 NRGP จัดท า
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย 15 บทเรียน (5 บทเรียนต่อหนึ่งระดับชั้น) ใช้ชื่อว่า “Taking Risks 
Wisely” โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กอายุ 13-16 ปี  ในช่วงแรกหลักสูตรนี้ถูกน าไปใช้ใน 53 โรงเรียน ของ 5 
จังหวัดในแอฟริกาใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครู 179 คน และนักเรียน 1,776 คน และในปี 2011 
จ านวนโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมมีจ านวน 270 แห่ง ครูผู้ใช้โปรแกรม 462 คน จนถึงปี 2011 โครงการดังกล่าว
จัดหลักสูตรมุ่งเป้าไปที่เกรด 7 ถึง 9 (อายุ 13 ถึง 15 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหลาย
รูปแบบ  และเป็นช่วงวัยที่ต้องการความเป็นอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของพวกเขา  
และในปี 2016-2017 Taking Risks Wisely เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันของ SARGF มีผู้ เข้าร่วม
โปรแกรมนี้ถึง 29,459 คน โดยเป็นนักเรียนในระดับ เกรด 10-12 จากโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ 

 
 ประเทศญี่ปุ่น 

การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกมการพนันในประเทศญี่ปุ่นมีความซับซ้อนเพราะต้องได้รับความเห็น
จากรัฐบาลกลางแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นด้วย จะเห็นว่า องค์กรและหน่วยงานของรัฐจ านวนมากที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ระดับนโยบาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงนโยบายการจัดการเกม รวมทั้ง  คณะกรรมาธิการต่างๆ 
ตามด้วยระดับการก ากับดูแล ได้แก่ องค์กรทางการเงินระดับเมือง และองค์กรส่งเสริมระดับชาติ รวมทั้งระดับ
ปฏิบัติการ ได้แก่ รัฐบาลระดับท้องถิ่น และองค์กรความร่วมมือการจัดการระดับชาติ ซึ่งจะต้องได้รับความ
ร่วมมือทั้งสามระดับดังกล่าวจึงได้มาซึ่ง นโยบายการจัดการเกมการพนันต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น 

ทั้งนีญ้ี่ปุ่นได้อนุญาตให้การพนันบางประเภทเท่านั้นที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ ลอตเตอรี่ สลากแบบขูด การ
เดิมพันแบบ pari-mutuel การแข่งม้า การแข่งรถจักรยาน การแข่งรถจักรยานยนต์ การแข่งเรือเร็ว และการ
พนันฟุตบอล J-League ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษเพ่ือเพ่ิมรายได้ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ประเภทที่
นอกเหนือจากนี้ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย 

เมื่อเดือนธันวาคม 2016 รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดคาสิโนในญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
โครงการลงทุนรีสอร์ท คาสิโน (Integrated Resort :IR) ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าตลาดการพนันคาสิโนจะมี
มูลค่าถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการก่อสร้างคาสิโนหลายแห่ง เพ่ือเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่
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จะหลั่งไหลมาเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 แต่เป็นไปได้ว่าคาสิโนจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในปี 
2021 หลังจากการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งเป็นโครงการลงทุนรีสอร์ท คาสิโนหรือ IR ในเฟสแรกจะมี
การเปิดให้บริการนักเล่นที่สองเมืองใหญ่ คือ โตเกียวและโอซาก้า คาดว่ามูลค่าโครงการ ¥ 1,045 ล้านล้านใน
ปี 2014 โดยโครงการ IR โตเกียววงเงินลงทุน 861 พันล้านเยน ส่วนทีโ่อซาก้า จะใช้เงินลงทุนประมาณหนึ่งใน
สามของการใช้จ่ายทั้งหมด  ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเล่นทั้งสองโครงการคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศเข้ามาเล่นปีละประมาณ 996,000 คนส าหรับ IR ที่โตเกียว ส่วน IR ที่โอซาก้าจะมีประมาณปี
ละ 622,000 คน 

จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติญี่ปุ่นในปี 2017 ระบุว่ามีประชากรร้อยละ 3.6 หรือ
ประมาณ 3.2 ล้านคนเข้าข่ายเป็นโรคเสพติดการพนัน โดยรัฐบาลกังวลว่าตัวเลข  PAG จะสูงขึ้นเรื่อยๆ อัน
เนื่องมาจากการผ่านกฎหมายคาสิโนในปีที่ผ่านมา ผู้เสพติดการพนันส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างาน มีอายุเฉลี่ย 
46.5 ปี ปาจิงโกะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้เงินเล่นการพนันโดยเฉลี่ย 58,000 เยนต่อเดือน เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ติดการพนันในสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และ ฮ่องกง พบว่ามีค่า PAG อยู่ระหว่าง 0.2-
2.4 % ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการพนัน จึงได้อนุมัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลปัญหาการ
พนัน (RCPAG) และร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด าเนินการป้องกันปัญหาการพนันและการควบคุม
อุตสาหกรรมเกมต่างๆ ของญี่ปุ่น และคาดว่าในปี 2022 รัฐบาลจะควบคุมการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง ส่วน
การพนันประเภทอ่ืนๆ เช่น การแข่งม้า แข่งเรือ แข่งจักรยาน และรถแข่ง F1 รวมถึงการวางแผนที่จะเปิด
คาสิโนดังกล่าวข้างต้น 

ส าหรับการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนนั้น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันปัญหาและผลกระทบจากการพนัน จึงมีเพียงการท างานขององค์กรที่ไม่
แสวงห าผลก าไร  (NGO) เท่ านั้ น  เช่ น  โครงการ  The Society Concerned about the Gambling 
Addiction  เป็นโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ผลิตสื่อ และจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ติด
พนัน รวมถึงได้รับผลกระทบจากการพนัน องค์กรก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
เสพติดการพนันในญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2016 มีสมาชิกประมาณ 300 คน  โดยมี Noriko Tanaka ผู้ซึ่งมี
ประสบการณ์ได้รับผลกระทบจากการพนันด้วยตนเองเป็นประธาน 
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สรุปภาพรวม 3 ประเทศ 
 แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 

ระบบการศึกษา  
   

 - ประถมศึกษา 7 ปี  
(เกรด 1-7)  
- มัธยมศึกษา 5 ปี  
(เกรด 8-12)  
- วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 
2 ปี และหากเรียนต่อสาย
วิชาชีพจะเริ่มที่เกรด 11-12 
 

การศึกษามีทั้งหมด 3 ระดับ 
คือ  
- อนุบาลหรือก่อนประถมศึกษา  
 เด็กอายุ 3-5 ป ี
- ประถมศึกษา อายุ 6 ขวบข้ึน
ไป (6 ปี) 
- มัธยมศึกษาตอนต้น (3ปี) 
ตอนปลาย (3 ปี) 
- อุดมศึกษา (วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลยั)  
(4 ปี) 
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ 
9 ปี (ประถมศึกษา-ม.ต้น) 

- ระดับอนุบาล 
(Kindergarten) อายตุ่ า
กว่า 6 ปี 
- ระดับประถม 
(Elementary School ) 
6-12 ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(Lower Secondary 
School ) 12-15 ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (Upper 
Secondary School  
15-18 ปี 
- ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(University) 18-20 /22 ป ี
 

รูปแบบชุดการเรียนรู้  กิจกรรมนอกหลักสตูร 
extra-curricular activities 

กิจกรรมนอกหลักสตูร 
extra-curricular activities 

เป็นวิชาหนึ่ งในหลักสูตร
การเรียนช้ันประถมและ
มัธยมศึกษา 

ชื่อชุดการเรียนรู้   let's know! Gamble 
addiction  

The 'Night' of gambling 
into the 'Light' of hope 

 Taking Risks Wisely  

ปัจจุบันยังใช้อยู่หรือไม่  - ใช้  - ใช้  - ใช้  

กลุ่มเป้าหมายของชุด
การเรียนรู้ 

- - นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
มัธยมศึกษา 

- - ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษา 

เกรด 7 ถึง 9  
เกรด 10 ถึง 12  

ลักษณะการน าไปใช้  - จัดกิจกรรมนอกโรงเรยีน  
/ แหล่งชุมชน 

- จัดกิจกรรมสัญจรไปตาม
สถานศึกษา 

- ใช้ในโรงเรียน 

ลักษณะเนื้อหา  - ก าร์ ตู น ช่อ งที่ ว าดภ าพ
พร้อมมีค าพูดประกอบเพื่อ
บรรยายเรื่องราว เพื่ อให้
ความรู้ เกี่ ยวกับการพนัน 
ป ร ะ เภ ท ข อ งก า ร พ นั น 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการติด
พนัน รูปแบบของการพนันที่
แทรกซึมตามกิจกรรมต่างๆ  

- การฝึกงานส าหรับครูในกรุง
โซล (ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันปัญหาการพนันท่ีเกิดขึ้น
ในหมู่วัยรุ่นและวิธีให้ค าปรึกษา
แก่วัยรุ่น)  
- อบรมครูที่สอนระดับอาชีวะ
ศึกษาและนักศึกษา เพื่ อ ให้
ความรู้ เกี่ยวกับการพนันและ
โทษของการพนัน 
- อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ
ป้องกันปัญหาการพนันให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พนัน ประเภทของการพนัน 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการติด
พนัน รูปแบบของการพนัน
ที่แทรกซึมตามกิจกรรม
ต่างๆ  
- การควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึกเมื่อต้องเกี่ยวข้อง
กับการพนัน 
 

ลักษณะของผู้น าไปใช้  - ตัวเด็ก 
- ผู้ปกครองน าไปสอนเด็ก 

 - ตัวเด็ก 
 - ครูผู้สอน 
 

 - ครูผู้สอน 
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สรุปภาพรวม 3 ประเทศ 
 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ 

มุ่งตอบโจทย์ปัญหาการ
พนันระดับใด 

- กลุ่มที่ยังไม่ตดิการพนัน 

- กลุ่มที่มีผู้ปกครองเล่นพนัน 

- กลุ่มที่ผู้ปกครองติดพนัน
และมีปัญหา 

 - กลุ่มที่ยังไม่ตดิการพนันแตม่ี
ความเสีย่ง 
- กลุ่มที่มีผู้ปกครองเล่นพนัน 

- กลุ่มที่ผู้ปกครองติดพนันและ
มีปัญหา 

 - กลุ่มที่ยังไม่ตดิการพนัน 

- กลุ่มที่มีผู้ปกครองเล่น
พนัน 

- กลุ่มที่ผู้ปกครองติดพนัน
และมีปัญหา 

การประเมินผลชุดการ
เรียนรู้ 

-The Society Concerned 
about the Gambling 
Addiction 

 - Korea Centre on 
Gambling Problems (KCGP) 

- University of Alabama 
at Birmingham 
- South African 
National Responsible 
Gambling Programme 
- University of Cape 
Town, South Africa 

 
หากเปรียบโครงสร้างการจัดการพนัน และโครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนใน

เกาหลีใต ้แอฟริกาใต ้ญี่ปุ่น และเมื่อเทียบกับประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 5.2 สรุปเปรียบเทียบประเทศเกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และไทย 
 

ประเด็น เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ไทย 
1.โครงสร้างการจัดการพนัน 
- การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของรัฐ 
- องค์กรตามกฎหมาย 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- วางกลยุทธ์สู่เป้าหมาย 
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2.โครงการการป้องกันปัญหาการพนัน 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษา 
- ระดับอาชีวศึกษา 
- ระดับอุดมศึกษา 
- กลุ่มคนท างาน 
- ครอบครัว 
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ที่มา : สรุปโดยผู้วิจัย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาประสบการณ์ในประเทศเกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ และญี่ปุ่นนั้น พบข้อเสนอแนะเพ่ือปรับ
ใช้ป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนภายใต้บริบทของประเทศไทย ดังนี้ 
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1. นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการพนันจะต้องมีความชัดเจน ทั้งด้านการจัดระเบียบอุตสาหกรรมการพนันทั้ง
ระบบ (ผลกระทบรุนแรงและไม่รุนแรง) ด้านการแสดงบทบาทในฐานะผู้ก ากับดูแลและผู้ประกอบการ 
(Regulator and Operator) ด้านการจัดสรรรายได้ ผู้ใดสร้างผลกระทบต้องเป็นผู้จัดสรรรายได้เพ่ือเยียวยา
หรือดูแล 
2. จัดตั้งองค์กรเพ่ือท าหน้าที่หน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการพนันโดยตรง และ
จัดสรรงบประมาณจากผู้ประกอบการธุรกิจการพนันในประเทศไทย 
3. จัดท าชุดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร มีจุดเด่น ดังนี้ 
 - การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลาย เช่น นักเรียนทุกระดับชั้น บุคลากรในอุตสาหกรรมการพนัน 
ผู้ปกครอง ครูผู้สอน ฯลฯ 
 - ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับ  ร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
 - ใช้สื่อไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ 
4. จัดท าชุดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมในหลักสูตร มีจุดเด่น ดังนี้ 
 - มุ่งเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบ 
 - สามารถสอดแทรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน จึงสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่าง
เป็นระบบ และมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
 - เมื่อบรรจุในหลักสูตร ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพนัน เพ่ือน าไปถ่ายทอดแ ก่
นักเรียน 
 - ควรท าเป็น Pilot project เฉพาะโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อน เมื่อผ่านการประเมินผลจึงขยายวง
กว้างมากขึน้ 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 ประเทศเกาหลีใต้ 

- รายละเอียดการป้องกันการพนันส าหรับกลุ่มต่างๆ 
- ตัวอย่างสื่อที่ใช้ใน Extra-Curricular Activities 
 

ภาคผนวก 2 ประเทศแอฟริกาใต้ 
 CD ไฟล ์
 - TAKING RISKS WISELY Teachers Manual Grades 7-9 (2015) 
 - TAKING RISKS WISELY Teachers Manual Grades 10-12 (2015) 
 

ภาคผนวก 3 การประเมินผล TAKING RISKS WISELY Teachers Manual Grades 7-9  
 


