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บทที่ 1
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาการพนันและโรคเสพติดการพนันมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก จากการศึกษาของ Calado and
Griffiths (2016) ระหว่างปี 2000-2015 โดยการสารวจพฤติกรรมการพนันในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และ
โอเชีย เนี ย พบว่า การเสพติดการพนั น (Pathological Gambling :PAG) เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง มี
สาเหตุมาจาก 1) พันธุกรรม 2) สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น บ้านเป็นบ่อนการพนันหรืออยู่ในย่านชุมชน เพื่อนบ้าน
หรือ เพื่อนฝูง เล่นการพนัน 3) สิ่งยั่วยุต่างๆ ทั้งจากสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร
เฉพาะกลุ่ มกีฬาและ มีการวิเคราะห์ พฤติกรรมหรือเกมการเล่ นของแต่ล ะทีม พร้อมทั้งอาจมีการทานาย
แนวโน้มผลการแข่งขันมีส่วนยั่วยุให้คนที่ มีแนวโน้มจะเล่นการพนันอยู่แล้วถูกกระตุ้นให้เล่นการพนัน 4) ระบบ
สารเคมีในสมองผิดปกติ คือ เกิดการหลั่งสารโดปามีนในสมองมาก ซึ่งเป็นสารที่ทาให้บุคคลรู้สึกตื่นเต้น เป็นสุข
สนุกสนาน ขณะที่สารสื่อประสาทสมอง ชื่อ ซีโรโทนินลดลง ซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้บุคคลมีความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนติดการพนัน สาหรับสัญญาณการพนันที่เป็นปัญหา ได้แก่ การเล่นนานกว่าที่ตั้งใจ
พนันแบบทุ่มสุดตัวแล้วพยายามเอาคืน โกหก คนในบ้านเกี่ยวกับจานวนเงินที่เล่น ขาดงาน ขาดการเรียน หรือ
ไปสาย ไม่ทาตามสัญญาที่ให้กับครอบครัว ไม่สนใจด้านอื่นของชีวิตคิดถึงแต่การพนันที่หวังว่าจะได้คืน (กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ,2556)
อัตรา PAG ในทวีปอเมริกาเหนือสูงอยู่ที่ 2 -5% เอเชีย 0.5- 5.8% ยุโรป 0.1- 3.4% และโอเชียเนีย
0.4 -0.7% ดังนั้นทวีปเอเชียและอเมริกาจะเป็นทวีปที่มีอัตรา PAG สูงกว่าภูมิภาคอื่น (Calado and Griffiths
,2016 pp.592-613) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Williams, Volberg and Stevens (2013, pp. 62)
ที่ชี้ว่า อัตราการเติบโตของการพนันทั่วโลก ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3%
นอกจากนั้ น ผลการศึกษายั ง พบว่า มีผู้ เป็นโรคติดพนัน หรือ PAG ในประเทศแถบเอเชี ย และ
แอฟริกาในอัตราสูงขึ้น เช่น ในประเทศฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และแอฟริกาใต้ ในขณะที่
ประเทศในแถบยุโรปมีแนวโน้มของค่า PAG ลดลง เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย
(Williams, Volberg and Stevens , 2012) ดังภาพที่ 1.1
ในปี 2017 Calado, Alexander and Griffiths (2017,pp. 397-424) ได้ทาการสารวจ เรื่องเดียวกัน
ในทวีปยุโรป พบว่า ประเทศที่มีอัตรา PAG ต่าสุดคือ สวิตเซอร์แลนด์ 0.12% ตามด้วยเดนมาร์ก 0.7% ขณะที่
อังกฤษ 4% และสูงสุดคือประเทศเอสโตเนีย 6.5% ส่วนทวีปเอเชีย สูงสุดคือฮ่องกง 5.8 %
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ภาพที่ 1.1 อัตราค่า PAG ทั่วโลกระหว่างปี 1986-2012

ที่มา : Williams, Volberg and Stevens (2013 : 62)

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ R.W. Dixon and others (2016, pp. 42-46) ชี้ให้เห็นว่า ในขณะ
ที่อุตสาหกรรมการพนันมีการเติบโตนั้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาจากการพนันตามมาด้วย ดังนั้น ในหลายประเทศที่
อนุญาตให้การพนันเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย จะมีการกาหนดอายุของผู้เล่นไว้ แต่ก็ยังพบว่าในหลายประเทศ
ยังคงมีผู้เล่นที่มีอายุต่ากว่าที่กฎหมายกาหนดเข้าไปเล่นเป็นจานวนมาก เช่น การซื้อลอตเตอรี่ การซื้อสลาก
แบบขูด หรือการพนันกับเพื่อน ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะก่อปัญหาจากการพนันสูงกว่าผู้ใหญ่กว่า 2 เท่า
และยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจากการพนัน มีอัตราการขอเข้ารับการช่วยเหลือจากศูนย์แก้ไขปัญหา
การพนันจากทางการและองค์กรภาคเอกชนน้อยกว่าผู้ใหญ่
ในหลายประเทศ ได้มีการจัดทาชุดการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาการพนันสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
(School-based Gambling Prevention Programs) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาการ
พนันในเด็กและเยาวชน หัวใจของชุดการเรียนรู้ฯ คือ “การป้องกัน” ปัญหาการพนันสาหรับเด็กในวัยเรียนใน
โรงเรียนแยกตามระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษา
เนื้อหาและรูปแบบชุดการเรียนรู้ฯ ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสาหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์
ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน และ
จัดทาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้การป้องกันการพนันสาหรับเด็กและเยาวชนที่สอดคล้ องกับ
สังคมไทย

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาโครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง
และมาเก๊า
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดทาชุดการเรียนรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน
ของประเทศไทย

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และ
มาเก๊ า จากนั้ น จะท าการสั ง เคราะห์ ผ ลการศึ ก ษาในรายประเทศ จั ด ท ารายงานผลการศึ ก ษาวิ จั ย ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยโดยละเอียด
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบข้อมูล การป้ องกันปั ญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และ
มาเก๊า
2. สามารถนาข้อมูลที่ค้นพบมาประยุกต์ พัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อป้องกัน ปัญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชนของประเทศไทย

1.5 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
การพนันในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า มีฐานคิดมาจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศเหล่านั้น โดยผู้วิจัยแบ่งการพนันออกเป็นสองประเภท ดังนี้
การพนั น พื้ น บ้ า น (Traditional Gambling) จั ด เป็ น การพนั น ประเภท Social Gambling เพื่ อ
สั น ทนาการในครอบครั ว และเพื่ อ นฝู ง ในช่ ว งเทศกาล ซึ่ ง รั ฐ บาลจะขออนุ ญ าตให้ เ ล่ น เช่ น การเล่ น ไพ่
นกกระจอก (Mahjong) และ Card Game ในสิงคโปร์ การเล่นไพ่นกกระจอก (Mahjong) ในฮ่องกง และมา
เก๊า ซึ่งการพนันประเภทนี้รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นมองว่ามีผลกระทบต่อสังคมไม่สูง
การพนันที่เน้นรายได้ (Business Gambling) จะเป็นการพนันประเภทที่หารายได้เข้ารัฐเน้นเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น คาสิโน ลอตเตอรี่ การพนันออนไลน์ และการทายผล
กีฬาต่างๆ ซึ่งการพนันประเภทหลังรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นมองว่าอาจมีผลกระทบต่อสังคมสูงกว่าประเภท
แรก

โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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บทที่ 2
ประเทศสิงคโปร์
2.1 บริบทความเป็นมา
การพนั น ในสิ ง คโปร์ มี ความประวั ติ ศาสตร์ สามารถย้อ นไปถึ งช่ว งก่ อนที่จ ะถู ก ครอบงาจากชาติ
ตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม และเริ่มมีการควบคุมการพนันเป็นครั้งแรกในยุคอาณานิคมที่อังกฤษเข้ามามี
อิทธิพลในสิงคโปร์คือ ราวปี ค.ศ. 1819 เป็นต้นมา Sir Raffles ตัวแทนของอังกฤษมีความเห็นว่า ควรห้ามการ
พนันทุกประเภท โดยให้ถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย แม้ว่านายพลฟาเกอร์ (William Farquhar) และ
ผู้บริหารบางคนจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับ Sir Raffles กล่าวคือนายพลฟาเกอร์เห็นว่าการพนันจะสร้างรายได้
จานวนมหาศาล เงินรายได้ส่วนนี้ได้ถูกนามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอาณานิคมต่อมาในปี 1820 รัฐได้ออก
ใบอนุญาตให้เล่นพนันชนไก่ได้ตามนโยบายการค้าเสรี อีกทั้งยังพบว่าชาวพื้นเมืองของสิงคโปร์ก็นิยมเล่นพนัน
ชนิดนี้กันมานานแล้วเช่นเดียวกับชาวพื้นเมืองในมาเลเซียที่นิยมเล่น การชนไก่ การพนันชนไก่จึงกลายเป็นการ
พนันที่คนจีนในสิงคโปร์นิยมกันมากในขณะนั้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคิดเป็นจานวนเงิน 95 เหรียญ และมี
การจัดเก็บภาษีรายได้จากการเล่นพนันจากกัปตันชาวจีนที่ทาหน้าที่ควบคุมการเล่นพนันแม้ว่าจะมีการอนุญาต
ให้มีการพนันถูกกฎหมาย แต่ก็ยังมีการพนันผิดกฎหมายเล่นกันอย่างแพร่หลาย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจจับ
ได้หมด ต่อมา Sir Raffles ได้กลับมาบริหารสิงคโปร์แทนในช่วงศตวรรษที่ 19 จึงสั่งการให้ปิดบ่อนพนันทุก
ประเภท รวมถึงการยกเลิ กการอนุ ญ าตให้ ช นไก่ ตามกฎหมายชื่อ “A Regulation prohibiting gaminghouses and cockpits”ที่บัญญัติเมื่อปี 1823 โดยได้อ้างถึงเหตุผลที่มีการบัญญัติกฎหมายห้ามการประกอบ
กิจการการพนัน การเล่นพนันไว้อย่างน่าสนใจว่า “การเล่นพนันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศีลธรรมอย่างรุนแรง และ
การสร้ า งความสุ ข ให้ เ กิ ด ในหมู่ ป ระชาชน” (Chia, Joshua Yeong Jia and Nor-Afidah Abd Rahman,
2007)
ดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรอนุญาตให้มีการพนันไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สาหรับบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน
กฎหมายนี้ค่อนข้างรุนแรงคือ การยึดทรัพย์สินหรือสถานที่ที่เล่นพนันเป็นของรัฐ และเฆี่ยนผู้ที่เป็นเจ้ามือเล่น
พนันรวมถึงนักพนันด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารในตาแหน่ง Resident of Singapore จาก
นายพลฟาเกอร์เป็นนายจอห์น ครอฟอร์ด (John Crawfurd) ในปี 1823 ผู้บริหารใหม่ของสิงคโปร์ท่านนี้ได้
ริเริ่มแนวคิดที่จะให้มีการพนันถูกกฎหมายอีกครั้ง โดยอนุญาตให้มีการเปิดสถานที่เล่นพนัน 10 แห่งในเขต
ชุมชนเมือง และมีสนามชนไก่ขึ้น 1 แห่ง ทาให้รัฐบาลในสมัยนั้นสามารถจัดเก็บเงินภาษีที่ดินที่เรียกว่า farm
tax (ภาษีเช่าที่ดิน) จากการเปิดบ่อนพนันมากถึงร้อยละ 50 ของภาษีที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่ราว 75,000 เหรียญ
หลังจากที่นายจอห์น ครอฟอร์ดพ้นจากตาแหน่งแล้วในปี 1826 มีการเรียกร้องให้มีการห้ามการเล่น
พนันจนกระทั่งในปี 1829 จึงมีการห้ามเปิดบ่อนพนันในเขต The Straits Settlements ซึ่ง เป็นดินแดนที่อยู่
ในการปกครองดูแลของอังกฤษ ประกอบด้วยสิงคโปร์ ปีนัง และมะละกา ทาให้มีการเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมาย
จานวนมาก แต่ภาครัฐก็ไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนันถูกกฎหมายเป็นเวลานานหลายปี ต่อมาผู้บริหารสิงคโปร์
คนใหม่ชื่อ Councillor Bonham มีนโยบายสนับสนุนให้มีบ่อนพนันถูกกฎหมาย จนผลักดันสาเร็จในปี 1838
โดยมีเหตุผลว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถดาเนินการจับกุมบ่อนพนันผิดกฎหมายได้ดีกว่าเดิม อย่างไรก็
ตาม การพนันผิดกฎหมายก็พบเห็นอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์ได้ร้องเรียน
เรื่ อง ความไร้ ป ระสิ ทธิภ าพของการปฏิบั ติงานของตารวจในการจัด การกับ การพนันผิ ดกฎหมาย ในช่ว ง
ทศวรรษที่ 1870 มีการออกกฎหมายควบคุมการพนันหลายฉบับ มีเนื้อหาห้ามการเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมาย
ในสิงคโปร์ รวมถึงการเล่นลอตเตอรี่ (Lottery) ผิดกฎหมายในช่วงศตวรรษที่ 20 ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศ
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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เป็นรัฐเอกราช คือในปี 1960 มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการพนันหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการพนัน
ทายผลชื่อ The Betting Act เพื่อควบคุมการพนันแข่งม้าและการทายผลกีฬาประเภทอื่น ๆ ให้อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของภาครัฐ และบัญญัติโทษแก่ผู้ที่จัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้นในปี 1961
ได้มีการตรากฎหมายชื่อ Common Gaming Houses Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการ
สถานที่เล่นเกมหรือเล่นพนันที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเล่นได้ รวมถึงกรณีสถานที่ที่ใช้ในการจาหน่าย
Lottery ด้วย โดยกาหนดห้ามบุคคลดาเนินการเป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้มีการใช้สถานที่ที่ตนเองเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือครอบครองอยู่ เป็นสถานที่เล่นเกมที่เรียกว่า “A common gaming house” ความผิดตาม
กฎหมายนี้ยังครอบคลุมถึงผู้ที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแลสถานที่เล่นพนันหรือเกมด้วย และยังกาหนดความผิด
ในกรณีที่มีการโฆษณา เผยแพร่สถานที่เล่นพนันหรือเล่นเกมผ่านสื่อต่าง ๆ แต่กฎหมายนี้จะอนุญาตให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติหรือดาเนินการตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ สามารถจัดให้มีการเล่นพนันได้ตามกฎหมาย โดยจะต้องขอ
อนุญาตจากรัฐ (เพิ่งอ้าง)
ส าหรั บ ธุร กิจ พนั น ในสิ งคโปร์ ในปั จจุบัน มีธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ลอตเตอรี่ (TOTO, 4 digit
numbers game, Singapore Sweep, SCRATCHIT) การพนันทายผลกีฬาที่ได้รับความนิยมมานานแล้ว คือ
การพนันแข่งม้า ในช่วงราว 5 ถึง 10 ปีเศษที่ผ่านมาเพิ่งมีการอนุญาตประกอบธุรกิจพนันใหม่คือ พนันทายผล
บอล การแข่งรถฟอร์ มูล่ าวัน (Formula One) และการประกอบกิจการคาสิ โ น (Casino) ที่ส ร้างได้ให้ แก่
สิ งคโปร์ เป็ นจ านวนมหาศาลในแต่ล ะปี ส าหรับผู้ ประกอบธุรกิจการพนันมี 2 ลั กษณะคือ ลั กษณะแรก ผู้
ประกอบธุรกิจเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลสิงคโปร์ ลักษณะที่สองคือ เป็นการจัดตั้งบริษัทเอกชน โดย
มีบริษัทประกอบธุรกิจการค้าการลงทุนที่รัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการร่วมด้วย (Yap Wai-Ming
and Gina ,2018 pp. 1-9)
การพนันแข่งม้า
การพนันแข่งม้าในสิงคโปร์ ดาเนินการโดยสโมสรแข่งม้าสิงคโปร์ (Singapore Turf Club) เดิมมีชื่อว่า
the Bukit Turf Club เป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1842 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการพนันแข่งม้าแก่
ประชาชนทั่วไป และมีการจัดแข่งขันม้าแข่งชิงเงินรางวัลเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1843 แต่การแข่งขันในช่วงแรกที่
ก่อตั้งจะจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มสมาชิกของสโมสรเท่านั้น ต่อมาในปี 1960 จึงเริ่มจัดแข่งม้าให้แก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1995 สโมสร ฯ ได้พัฒนารูปแบบการพนันแข่งม้าที่เ ดิมต้องไปพนันในสนามแข่งม้าเท่านั้น
โดยได้เพิ่มรูปแบบการพนันนอกสนามแข่งม้าที่เรียกว่า Off-course betting โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับพนัน 2
แห่ง และมีการการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์พนันแข่งม้าแบบ ACCESS hand-held terminals และ Telebet
ปัจจุบันสโมสรแข่งม้าสิงคโปร์ เป็นองค์กรเอกชนเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสิงคโปร์ให้ผูกขาด
การดาเนินการจัดแข่งม้าและดาเนินธุรกิจรับพนันแข่งม้าในสิงคโปร์ สโมสรแห่งนี้ยังดาเนินการรับพนันม้าแข่ง
ที่มีการจัดแข่งขันในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
และฮ่องกง โดยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันม้าแข่งรอบต่าง ๆ ที่สโมสรแข่งม้าสิงคโปร์ รวมถึงศูนย์ที่รับพนัน
แข่งม้ากระจายตามสาขาต่าง ๆ ในสิงคโปร์ ประเภทการจัดแข่งม้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก
การแข่งขันที่มีรายการชิงถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัลที่เรียกว่า Feature Races จะมีวงเงินประมาณ 200,000
เหรียญสิงคโปร์ และอาจสูงถึง 3,000,000 เหรียญสิงคโปร์ จานวนเงินรายได้จากการจัดพนันแข่งม้าของสโมสร
แข่งม้าสิงคโปร์ จะถูกหักภาษีจากกาไรสุทธิ (Gross Profit) และประเภทที่ 2 การแข่งขันทั่วไปที่ไม่มีการชิง
ถ้ว ยรางวัล เรี ย กว่า Non-Feature Races จะกาหนดเงินรางวัล ไว้ประมาณ 35,000 ถึง 125,000 เหรียญ
สิงคโปร์ ผู้เข้าเล่นพนันม้าแข่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าไปในสนามม้าแข่งประมาณ 107 ถึง 321
เหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจานวนเงินรางวัลในการแข่งขันแต่ละรอบคือ หากเป็นรอบการแข่งขันที่มีเงิน
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รางวัลสูง ก็จะมีค่าธรรมเนียมเข้าเล่นพนันสูงขึ้นตามไปด้วยเงินรายได้ส่วนที่เหลือจากการหักภาษี จะนาไปใช้
ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การบริจาคเงินให้แก่องค์กรหรือกิจกรรมการกุศลต่างๆ (Yap Wai-Ming
and Gina ,2018 เพิ่งอ้าง.)
การพนันทายผลฟุตบอล และลอตเตอรี่
โดยมี Singapore Pools เป็นบริษัทเอกชนมีชื่อทางการ คือ Singapore Pools (Private) Limited
ซึ่ ง บริ ษั ท Singapore Pools เป็ น กิ จ การของรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ และเป็ น สมาชิ ก ของ the World Lottery
Association (WLA) และ the Asia Pacific Lottery Association (APLA) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1968 จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อประกอบกิจการลอตเตอรี่ในสิงคโปร์ เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ 1960 มีปัญหาการพนันผิดกฎหมาย
เป็นจานวนมาก รัฐบาลในขณะนั้นจึงจัดตั้งบริษัทนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย และ
ยังนารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชน Singapore Pool จึงเป็นผู้ประกอบกิจการลอตเตอรี่ตาม
กฎหมายรายแรกของสิงคโปร์ เดิมนั้น Singapore Pools มีบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ (Temasek Holdings)
ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนข้ามชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นทั้งหมด แต่ต่อมาในเดือนเมษายน 2004 Singapore
Pools ได้ถูก ToTe Board ซื้อกิจการไปบริหารเองทั้งหมดหลังจากนั้น ตั้งแต่ปี 1999 ได้เริ่มจัดให้มีการพนัน
ทายผลฟุตบอลที่ถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกและเมื่อไม่นานมานี้คือปี 2008 มีการพนันการแข่งรถ (motor race
betting) ในปัจจุบัน บริษัท Singapore Pools ยังเป็นผู้ประกอบการเพียงรายได้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกิจการ
ล๊อตเตอรี (TOTO, 4 digit numbers game, Singapore Sweep, SCRATCHIT) และการพนันทายผลกีฬา มี
สาขา 80 แห่ง และมีรายค้ารายย่อยที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของบริษัทอีกกว่า 200 รายในการรับพนัน
ประเภทต่าง ๆ
ธุรกิจคาสิโน
รั ฐ บาลสิ งคโปร์ได้ป ระกาศว่าจะดาเนินการอนุญาตให้มีโครงการจัดสร้างคาสิ โนรีส อร์ท (Casino
Resort) ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคาสิโนที่เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.
2005 โดยจะอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนรายใหญ่ 2 ราย ดาเนินการในเรื่องนี้โดยคาดว่าจะสร้างรายได้
จานวนมหาศาลให้แก่ประเทศสิงคโปร์ นายกรัฐมนตรี นายลี เซียน หลุง (Lee Hsien Loong) ของสิงคโปร์ ซึ่ง
ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการอนุญาตให้มีคาสิโน หลังจากที่มีการห้ามการดาเนินการเกี่ยวกับคาสิโนเป็นเวลานาน
กว่า 40 ปี แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์จะดาเนินนโยบายอนุรักษ์นิยมมาโดยตลอด ขัดต่อแนวทางการ
บริหารประเทศในอดีต รวมทั้งยั งขัดต่อหลักวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ ประกอบกับมีความกังวลในเรื่องปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากธุรกิจคาสิโน
คนสิงคโปร์ส่วนหนึ่งก็ยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ แต่รัฐบาลก็ยังสามารถดาเนินการเปิดคาสิโนได้ในที่สุด
จากการวิเคราะห์เหตุผลสาคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนการตั้งคาสิโนขึ้นคือ วัตถุประสงค์
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวใน สิงคโปร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวของสิงคโปร์มีส่วน
แบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคนสิงคโปร์ที่เดินทางไปเล่นการพนันในคาสิโนต่างประเทศสูงคิดเป็นเงิน
ราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แหล่งคาสิโนที่คนสิงคโปร์นิยมเดินทางไปเล่นการพนันกันมาก คือมาเลเซีย
ลาสเวกัส และมาเก๊า การเปิดคาสิโนในสิงคโปร์จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินที่คนสิงคโปร์หันมาเล่นการพนันในประเทศ
แทน ปัจจุบันคาสิโนรีสอร์ทที่เปิดอย่างถูกกฎหมายมี 2 แห่ง คือ Resorts World Sentosa และ Marina Bay
Sands ซึ่งเริ่มดาเนินกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ตามลาดับ
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สาหรับสถานการณ์การพนันนั้น จากผลการสารวจในปี 2015 ของ National Council on Problem
Gambling ได้สารวจการเล่นการพนันของชาวสิงคโปร์ ระหว่างปี ค.ศ.2011 และ 2014 พบว่า การเล่นพนัน
ของชาวสิงคโปร์มีแนวโน้มลดลงจากปี 2011 ที่มีร้อยละ 47 ลดลงเป็นร้อยละ 44 ในปี 2014 เมื่อจาแนกตาม
เชื้อชาติ พบว่า ชาวสิงคโปร์เชื้อชาติจีนเล่นการพนันมากที่สุด ร้อยละ 57 และ 53 ตามด้วยชาวสิงคโปร์เชื้อ
ชาติอินเดียเล่นการพนันมากที่สุดร้อยละ 25 และ 28 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเพศชายมีอัตราการเล่นมากกว่า
เพศหญิง คือ ร้อยละ 55 ต่อ 40 และ ร้อยละ 49 ต่อ 39 คน และผู้เล่นการพนันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-59
ปี เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เล่น การพนันทั้งหมดมีสัดส่วนเฉลี่ยถึงร้อยละ 52 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้มีการศึกษา
น้อย ส่วนประเภทการพนันที่ชาวสิงคโปร์นิยมเล่นสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 4D ร้อยละ 35 ร้อยละ Toto 27
Singapore Sweep ร้ อยละ 16 Social Gambling ร้อยละ 10 และ Sports Betting ร้อยละ 2 (National
Council on Problem Gambling, 2015 p. 9 Table B2).
ในแง่รายได้กับการเล่นการพนันนั้น จากการสารวจปี 2011 พบว่า กลุ่มผู้ เล่นการพนันส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จะมีอัตราการเล่นการพนันมากที่สุด คือ ร้อยละ 61 แต่พอถึง
การสารวจในปี 2014 พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือน 2,000-2,999 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเล่น
การพนันมากที่สุด คือ ร้อยละ 53 ในแง่สถานะของผู้เล่นการพนัน พบว่า เป็นกลุ่มคนที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้ม
เล่นการพนันสูงที่สุด และคนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันนับถือลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธ มีสัดส่วนใกล้กันเกิน กว่า
ร้อยละ 60 ดังตารางที่ 2.1
สาหรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อการพนันนั้น พบว่า แนวโน้มของเด็กและเยาวชนมีการเล่น
การพนันลดลงทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เล่นครั้งแรกและที่เล่นประจาแล้วมีโอกาสติดการพนัน ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการทางานรณรงค์ขององค์กรหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคมรวมกับกลุ่มเอ็นจีโอ
อย่างเข้มแข็ง (Singapore, National Youth Council, 2015 p.19)
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ตารางที่ 2.1 ภาพรวมการสารวจการเล่นการพนันของชาวสิงคโปร์ ระหว่างปี ค.ศ.2011-2014

Source: Report of Survey on Participation in Gambling Activities Among Singapore Residents, National
Council on Problem Gambling, 2015,p. 8.

จากตารางที่ 2.2 พบว่า ผู้เล่นการพนันที่อายุต่ากว่า 18 ปี ที่เล่นการพนันครั้งแรกและการเล่นการ
พนันประจา ระหว่างปี ค.ศ.2011-2014 มีแนวโน้มลดลงทั้งระบบ กล่าวคือ ในปี 2011 ผู้เล่นการพนันที่อายุต่า
กว่า 18 ปี ที่เล่นการพนันครั้งแรกมีสัดส่วนร้อยละ 14 และลดลงร้อยละ 12 ในปี 2014 และปี 2017 ในขณะ
ที่การเล่นการพนันประจา มีสัดส่วนร้อยละ 4 และลดลงร้อยละ 2 ในปี 2014 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปี 2017
(National Council on Problem Gambling, 2018 p.10)
ตารางที่ 2.2 การเล่นการพนันครั้งแรกและการเล่นการพนันประจา ระหว่างปี ค.ศ.2011-2014
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Source: Report of Survey on Participation in Gambling Activities Among Singapore Residents, National
Council on Problem Gambling, 2015,p. 10.

จากตารางที่ 2.3 ผู้เล่นการพนันที่อายุต่ากว่า 18 ปีที่มีแนวโน้มที่จะเสพติดการพนันกลับมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าผู้เล่นส่วนหนึ่งจะมีสัดส่วนร้อยละ 4 และลดลงร้อยละ 2 ในปี 2014 ของผู้เล่นการพนันทั้งหมด
แต่การสารวจนี้ก็ตามแต่พบว่า ผู้เล่นการพนันกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเสพติดการพนันสูงขึ้น คือ ร้อยละ 5 และ
ร้อยละ 17 ในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่กลุ่มผู้เล่นการพนันช่วงอายุอื่นๆ กลับมีแนวโน้มที่จะเสพติดการพนัน
คงที่และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย สาหรับเหตุผลที่ว่า กลุ่มคนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีมีแนวโน้มที่จะเสพติดการ
พนันสูงขึ้นนั้นเพราะคนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการพนันประเภทเรียลไทม์ได้มากขึ้น เช่น การพนันออนไลน์ต่างๆ
เป็นต้น อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ยังมีจานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนกลุ่มอื่นๆ ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ผู้เล่นการพนันครั้งแรกและโอกาสเสพติดการพนัน ระหว่างปี ค.ศ.2011-2014

Source: Report of Survey on Participation in Gambling Activities Among Singapore Residents, National
Council on Problem Gambling, 2015,p.14.

สาหรับเกณฑ์การวินิจฉัยการเสพติดการพนันนั้น NCPG ได้กาหนดไว้ 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความ
หมกมุ่น (Preoccupation) ความอดทน (Tolerance) การถอนตัว (Withdrawal) หลบหนี (Escape) การไล่
(Chasing ) การโกหก (Lying) สู ญเสี ย การควบคุม (Loss of control ) การกระทาที่ผิ ดกฎหมาย (Illegal
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acts) มีความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ (Risked significant relationship) และ.ล้มละลาย (Bailout) ดังตาราง
ที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 เกณฑ์การวินิจฉัยผู้ที่มีปัญหาการพนันและเสพติดการพนัน
เกณฑ์การวินิจฉัย

ตัวบ่งชี้

1.ความหมกมุ่น (Preoccupation)

หมกมุ่นอยู่กับการพนัน เช่น จากประสบการณ์ในอดีต หรือการวางแผนการ
ลงทุนครั้งต่อไป หรือการคิดหาวิธีหาเงินเพื่อเล่นการพนัน

2.ความอดทน (Tolerance)

มีความต้องการเล่นการพนัน ด้วยการเพิ่มจานวนเงินเพื่อให้เกิดความตื่นเต้น

3.การถอนตัว (Withdrawal)

กระวนกระวายหรือหงุดหงิดเมื่อพยายามลดหรือหยุดเล่นการพนัน

4.หลบหนี (Escape)

การหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาหรื อ หลบหนี ปั ญ หา หรื อ อารมณ์ มี ค วามรู้ สึ ก หดหู่
ความรู้สึกผิด ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า

5.การไล่ (Chasing )

หลังจากเสียเงินพนันแล้ว มักจะส่งคืนวันอื่นเพื่อให้ได้

6.การโกหก (Lying )

โกหกสมาชิกในครอบครัว หรือคนอื่น ๆ เพื่อปกปิดการเล่นการพนันของตน

7.สูญเสียการควบคุม (Loss of control ) ได้พยายามซ้าแล้วซ้าอีกในการควบคุม ตัด หรือหยุดลงการเล่นการพนัน แต่
ไม่ได้ผล
8.การกระทาที่ผิดกฎหมาย (Illegal acts) มีการกระทาที่ผิดกฎหมาย เช่น การปลอมแปลฉ้อฉล การโจรกรรม หรือการ
ฉ้อฉล เพือ่ เล่นการพนัน
9.มีความเสี่ยงจากความสัมพันธ์
(Risked significant relationship)
10.ล้มละลาย (Bailout)

เสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสในการทางาน การศึกษา หรือการประกอบอาชีพ
เนื่องจากการพนัน
พึ่ งพาคนอื่ น เพื่ อ ให้ เ งิ น เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นจากสถานการณ์ ท าง
การเงินที่เกิดจากการเล่นการพนัน

Source: Report of Survey on Participation in Gambling Activities Among Singapore Residents, National Council
on Problem Gambling, 2015,P.18.;2018 p.18.

2.2 โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล
ในประเทศสิ ง คโปร์ นั้ น ธุ ร กิ จ การพนั น จะอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม โดยตรง คื อ กระทรวงการคลั ง
(Ministry of Finance) โดยกระทรวงการคลั ง ได้ ตั้ ง Singapore Totalisator Board ส าหรั บ กิ จ การพนั น
ประเภท แข่งม้า ลอตเตอรี่ การทายผลกีฬาหรือเกมต่างๆ ส่วนกระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งคณะหน่วยงานขึ้นมา
กากับดูแลการประกอบธุรกิจคาสิโนในสิงคโปร์ ชื่อ“คณะกรรมการกากับกิจการคาสิโน” (Casino Regulatory
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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Authority – CRA) ในขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว จะทางานร่วมกับสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหา
การพนัน (National Council Problem Gambling : NCPG) และคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาเสพติด
แห่งชาติ (The National Addictions Management Service :NAMS) ขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่รณรงค์และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาจากการพนันและสิ่งเสพติดต่างๆ โดยองค์กรและหน่วยงานทั้งหมดนี้จะทางาน
ร่วมกัน (Yap Wai-Ming and Gina ,2018 pp.1-9)
1.Singapore Totalisator Board
คณะกรรมการชื่อ Singapore Totalisator หรือเรียกว่า Tote Board จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม
1988 เป็นองค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายในการอนุญาตให้มีการแต่งตั้งตัวแทน องค์กร หรือสโมสรแข่งม้า
สิงคโปร์ (the Singapore Turf Club) ให้ประกอบกิจการแข่งม้า และเครื่องเล่นทายผลกีฬาอีกทั้งมอบอานาจ
ให้ Singapore Pools (Private) Limited ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Tote Board ดาเนินธุรกิจ ลอตเตอรี่ การ
ทายผลกีฬา คณะกรรมการชุดนี้ยังมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายชื่อ the Singapore Totalisator Board Act
1987 อานาจหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการกองทุนที่จัดเก็บจากรายได้จากการพนัน การ
เล่นเกมต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเข้าไปในคาสิโนที่จัดตั้งในสิงคโปร์ (Singapore Totalisator Board
Annual Report, 2011)
โครงสร้างคณะกรรมการ Tote Board ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและผู้แทนองค์กร
เอกชน ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงพัฒนา ชุมชน เยาวชนและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงสุขภาพ
(กระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงกลาโหม ตัวแทนจากสมาชิกรัฐสภา ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน 2 คน และ
ตัวแทนภาค ธุรกิจ 2 คน อย่างไรก็ดี Tote Board มิได้เป็นองค์กรอิสระ แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหารคือกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) กล่าวคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจสั่งให้
Tote Board ดาเนินการตามมาตรการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ หากพบว่า Tote Board ใช้
อานาจหน้าที่ที่ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องหรือขัดกับบทบัญญัติกฎหมายแล้ว รัฐมนตรีจะมีอานาจสั่งให้ Tote
Board ดาเนินการตามแนวทางที่มอบหมายได้
อานาจหน้าที่ของ Tote Board ตามกฎหมาย the Singapore Totalisator Board Act 1987 พบว่า
การทางานของ Tote Board มีลักษณะเป็นองค์กรกากับ ดูแล (Regulator) เช่น การออกหรือแก้ไขปรับปรุง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ การประกอบกิจ การแข่งม้า ลอตเตอรี่ การทายผลกีฬาหรือเกมต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์
ควบคุมองค์กรหรือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
การจัดสรรรายได้ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนที่จัดเก็บจากรายได้จากการพนัน การเล่นเกมต่าง
ๆ จะจัดสรรให้แก่โครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก การจัดสรรให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่มที่ 2 การ
จัดสรรให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วไป ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีลักษณะคือ เป็นโครงการที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีลักษณะเป็นนวัตกรรม (Innovative) และทางานร่วมกันเพื่อ
บรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ หรื อเป็ น การท างานในลั ก ษณะพั นธมิต รเชิง ยุ ทธศาสตร์ ในเรื่องใหม่ ๆ ที่มี
ความสาคัญระดับชาติ อย่างไรก็ดี กองทุนนี้จะไม่สนับสนุนโครงการที่มีเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล หรือโครงการ
ที่สนับสนุนนโยบายของพรรคการเมืองหรือรัฐบาล กลุ่มศาสนาการค้าขายเชิงธุรกิจ การให้กู้ยืมเงินหรือการให้
สินเชื่อ (Singapore Totalisator Board Annual Report, 2016)
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Page 14

2. Casino Regulatory Authority (CRA)
หน่วยงานกากับดูแลการประกอบธุรกิจคาสิโนในสิงคโปร์ ชื่อ“คณะกรรมการกากับกิจการคาสิโน”
(Casino Regulatory Authority - CRA) หรือคณะกรรมการ CRA เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคาสิโน ค.ศ. 2006 (the Casino Control Act, 2006) โดยในมาตรา 8 กาหนดวัตถุประสงค์
ของคณะกรรมการชุดนี้ไว้ 3 ประการ (Casino Regulatory Authority of Singapore, 2014/2015) คือ
1) เพื่อควบคุม กากับการบริหารจัดการและการประกอบกิจการคาสิโน มิให้เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชญากรรมหรือการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
2) เพื่อให้ความมั่นใจว่าการเล่นเกมในคาสิโนเป็นไปอย่างสุจริต ไม่มีการโกงผู้เล่น
3) ควบคุมผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากคาสิโน โดยเฉพาะผลกระทบต่อเยาวชน กลุ่มประชากรที่มีความ
เปราะบาง (vulnerable persons) และผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
ส่วนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับกิจการคาสิโนคณะกรรมการกากับกิจการคาสิโนมีอานาจ
หน้าที่บัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน มีดังนี้
1) ออกใบอนุญาตและกากับการประกอบกิจการคาสิโน
2) ให้ความเห็นชอบระบบการควบคุม การจัดการ และกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบกิจการ
คาสิโน
3) ให้คาแนะนาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายใน (the Minister for Home Affairs)
ในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบกิจการคาสิโน
4) ควบคุมการประกอบกิจการคาสิโน บุคคลที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการดังกล่าว
5) ให้ความมั่นใจว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่เกี่ยวกับกิจการคาสิโนได้รับการควบคุมตรวจสอบ
อยู่เสมอ
6) ตรวจสอบการกระทาความผิดกฎหมายในสถานที่เล่นคาสิโน หรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน
7) รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวน สอบสวนจากผู้ที่เข้าเล่นในคาสิโนเกี่ยวกับการดาเนินการเล่ นเกม
ต่างๆ ในคาสิโน
8) ให้คาปรึกษาในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการคาสิโน (casino operator) กับผู้เล่น
คาสิโน (patrons of the casino)
9) ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการคาสิโนว่า มีความเหมาะสมหรือไม่
10) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล เอกสารของคาสิโน
11) เข้าตรวจสอบ ทดสอบและให้ความเห็นชอบการใช้อุปกรณ์การเล่นเกมต่าง ๆ ในคาสิโน
12) จัดทารายงานการประกอบกิจการคาสิโน เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในตามที่
คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม หรือตามที่รัฐมนตรีเห็นควร
กลไกการบริหารงานของ CRA มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโนมาตรา 12 ที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่มิได้เป็นกรรมการ CRA เพื่อให้ความเห็นในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ CRA
และสามารถมอบอานาจบางอย่างของคณะกรรมการ CRA ตามความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์
ที่ CRA กาหนดไว้ ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจบัญชีรายงานการเงิน
คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ประกอบกิจการคาสิโน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการกฎระเบียบ และคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี (Casino Regulatory Authority of
Singapore, 2016/2017)
สาหรับการขอใบอนุญาตในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับคาสิโนที่จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการกากับ
กิจการคาสิโน มีดังนี้
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1) Junket Promoters ผู้ประกอบธุรกิจ Junket สามารถขอใบอนุญาตประกอบที่เรียกว่า Junket
Promoters โดยJunket เป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคาสิโน โดยธุรกิจ Junket จะให้บริการแก่นัก
พนันในการจองตั๋วเดินทาง จองที่พัก อานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่เล่นคาสิโน ธุรกิจนี้จะ
เสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเล่นคาสิโนในราคาถูก หรือไม่จัดเก็บเงินค่าบริการใด ๆ ให้แก่นักพนันแต่ละคน
หรือกลุ่มทัวร์ โดยผู้ประกอบธุรกิจลักษณะนี้จะประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไป กับการเล่นเกมในคาสิโนของ
นักพนันหรือผู้เล่นพนันว่า จะเล่นเกมในช่วงเวลาใดบ้าง หรือมีวงเงินที่ใช้เดิมพันมากน้อยเพียงใด
2) Manufacturers & Suppliers ผู้ที่ต้องการทาธุรกิจเกมในคาสิโนที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
(แต่ไม่รวมถึง gaming machines) จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ CRA
3) Special Employees ตามกฎหมายสิงคโปร์ ผู้ที่เป็นพนักงานในคาสิโนจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ CRA โดยผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนจะเป็นผู้ดาเนินการยื่นขอใบอนุญาตในนามของพนักงานแต่ละ
รายรวมถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การว่ า จ้ า งเป็ น พนั ก งานในคาสิ โ น โดยมี ก ารจ าแนกประเภทใบอนุ ญ าต Special
Employee License ออกเป็ น หลายกลุ่ ม คื อ Category A, Category B, Category C1 และ Category C2
ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียด
4) Testing Laboratories ใบอนุ ญ าตประเภทสุ ด ท้ า ยเรี ย กว่ า Singapore Recognized Testing
Laboratories (SRTLs) เป็นกรณีที่จะต้องขออนุญาตเช่นกัน คือ ผู้ประกอบการคาสิโนจะต้องมีหน่วยบริการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เล่นในคาสิโนว่ามีมาตรฐานหรือไม่ หรือมีการดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เล่น
เกมต่าง ๆหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบระบบการเฝ้าระวังในคาสิโนด้วย ตัวอย่างคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นคา
ขอใบอนุญาตนี้ เช่น ผู้ยื่นขอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และจะต้องมีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เข้มงวด
ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องประเภทเกมและกฎ กติกาในการเล่นเกมในคาสิโน
CRA มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน มาตรา 100 ในการออกคาสั่งกาหนดประเภทของเกมที่
อนุญาตให้มีการเล่นในคาสิโน วิธีการเล่น และกติกา เงื่อนไขการเล่นเกมต่างๆ (แต่ไม่รวมถึงเครื่องเล่นเกม
ประเภท gaming machine ที่จะมีข้อกาหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง) อีกทั้งคณะกรรมการ CRA มีอานาจอนุญาต
กาหนดช่วงเวลา สถานที่หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ด้วยการอนุญาตให้เล่นเกมชนิดต่าง ๆ ในคาสิโน ยังมีเงื่อนไขที่
จะต้องปฏิบัติคือ ผู้อานวยความสะดวกในการเล่นเกมที่กระทาในนามของผู้ประกอบกิจการคาสิโน จะต้องเป็น
พนักงานที่ได้รับใบอนุญาตแล้วที่เรียกว่า Special Employee นอกจากนี้ การจัดให้มีการเล่นเกมในคาสิโน
ตามกฎหมายสิงคโปร์ จะต้องได้รับคาสั่งอนุญาตจากคณะกรรมการ CRA และเกมที่เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎ
กติกาวิธีการเล่นตามคาสั่งที่ได้รับอนุญาตด้วย (Casino Regulatory Authority of Singapore, 2014/2015)
ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องประเภทเกมและกฎ กติกาในการเล่นเกมในคาสิโน
CRA มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน มาตรา 100 ในการออกคาสั่งกาหนดประเภทของเกมที่
อนุญาตให้มีการเล่นในคาสิโน วิธีการเล่น และกติกา เงื่อนไขการเล่นเกมต่างๆ (แต่ไม่รวมถึงเครื่องเล่นเกม
ประเภท Gaming Machine ที่จะมีข้อกาหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง) อีกทั้งคณะกรรมการ CRA มีอานาจอนุญาต
กาหนดช่วงเวลา สถานที่หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ด้วยการอนุญาตให้เล่นเกมชนิดต่าง ๆ ในคาสิโน ยังมีเงื่อนไขที่
จะต้องปฏิบัติคือ ผู้อานวยความสะดวกในการเล่นเกมที่กระทาในนามของผู้ประกอบกิจการคาสิโน จะต้องเป็น
พนักงานที่ได้รับใบอนุญาตแล้วที่เรียกว่า Special Employee นอกจากนี้ การจัดให้มีการเล่นเกมในคาสิโน
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ตามกฎหมายสิงคโปร์ จะต้องได้รับคาสั่งอนุญาตจากคณะกรรมการ CRA และเกมที่เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎ
กติกาวิธีการเล่นตามคาสั่งที่ได้รับอนุญาตด้วย (Casino Regulatory Authority of Singapore, 2014/2015)
ผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการฯ หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็นพนักงานจะถือว่า พนักงานผู้นั้นทาผิดกฎระเบียบ (Disciplinary action) เว้น
แต่พนักงานจะพิสูจน์ได้ว่า การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบนั้น เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งหรือได้รับความเห็นชอบจาก
นายจ้างหรือผู้ประกอบการ สาหรับผู้ประกอบการคาสิโนที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์อย่างไรก็ตาม กรณีเครื่องเล่นเกม (Gaming Machine) จะไม่ต้องปฏิบัติเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
บางอย่าง เพราะมีบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องนี้ เช่น เครื่องเล่นเกมจะต้องผลิตและจัดซื้อจากผู้ประกอบการที่
ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ CRA รวมถึงการกาหนดจานวนเครื่องเล่นเกมตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ส่วนการกาหนดลงโทษสาหรับผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตกล่ าวมา
ข้างต้นจะถูกมาตรการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน มาตรา 54 ซึ่งมีมาตรการลงโทษแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ (Casino Regulatory Authority of Singapore, 2014/2015) คือ
1) การเพิกถอนใบอนุญาต หรือระงับใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนชั่วคราว
2) การออกจดหมายชื่อว่า A Letter of Censure (คือ มาตรการสั่งให้ผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่ฝ่า
ฝืนเงื่อนไขบางอย่าง จะต้องยุติการดาเนินการหรือสั่งให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน ภายในระยะเวลาที่
กาหนดในจดหมายที่ออกโดย CRA)
3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโน กล่าวคือคณะกรรมการ CAS มี
อานาจแก้ไขเปลี่ยนเงื่อนไขในใบอนุญาต ฯ เพื่อให้มีเนื้อหาเข้มงวดมากขึ้น และแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้รับ
อนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ หรืออาจมีความไม่ชัดเจนในการตีความเนื้อหาในใบอนุญาต
4) โทษปรั บ ทางการเงิน (A Financial Penalty) โดยมีอัตราค่าปรับไม่เกิน 1 ล้ านเหรียญต่อการ
กระทาความผิดในแต่ละเรื่อง
ส่วนกฎหมายการพนันในสิ งคโปร์มาแล้วในตอนต้นว่า เกิดขึ้นในช่วงยุคล่าอาณานิคมของจักรวรรดิ
อังกฤษ ทาให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกรัฐบาลในยุคต่อมาเพิ่มความเข้มงวดอย่างมากที่จะไม่มีธุรกิจพนันหรืออยู่
ภายใต้การควบคุมของ Singapore Totalisator Board เหตุผลสาคัญคือ ผู้บริหารรัฐบาลเกรงว่าการพนั นจะ
ทาให้เกิดปัญหาสังคม การก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งมีการอนุญาตให้เปิดคาสิโนขึ้น ซึ่งถือเป็นจุด
เปลี่ยนสาคัญทางนโยบายและกฎหมายการพนัน
กฎหมายการพนันของสิงคโปร์มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก การควบคุมและห้ามการประกอบธุรกิจ
พนัน ไม่ส่งเสริมให้พลเมืองสิงคโปร์แ ละชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรเล่นพนัน (residents) ในสิงคโปร์ อีก
ลักษณะหนึ่งคือ การกากับดูแลการประกอบธุรกิจพนัน แต่ธุรกิจพนันจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสั งคม
มากกว่าผลเสียทางสังคม (social causes) ที่จะได้เกิดขึ้น ( ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2555)
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันของสิงคโปร์มีหลายฉบับที่สาคัญ (Yap Wai-Ming and Gina, 2018 pp.19; https://www.opencompanysingapore.com/gambling-activities-in-singapore) ดังนี้
1) Betting Act 1960 กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสาคัญที่ควบคุมการเล่นพนันทายผลกีฬาที่ขอ
อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และการเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมาย เช่น ผู้ที่ดาเนินการหรือช่วยเหลือในการตั้ง
บ่อนพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จะมีความผิดคือ ปรับตั้งแต่ 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 เหรียญ
สิงคโปร์และอาจต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรืออีกกรณีคือ ผู้ที่ดาเนินการจัดให้มีการพนันทายผลแข่ง
ม้าหรือแข่งขันฟุตบอลที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้ ด้วยการโฆษณา ออกประกาศ เผยแพร่ข้อมูลการพนันแข่ง
ม้าหรือพนันบอลแก่ประชาชน จะมีความผิดและต้องได้รับโทษคือปรับตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่เกิน 50,000 เหรียญ
สิงคโปร์ และอาจต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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2) Singapore Totalisator Board Act 1987 กฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชื่อ
Singapore Totalisator หรือเรียกว่า Tote Board ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายในการอนุญาตให้มี
การแต่งตั้งตัวแทนหรือองค์กรที่ประกอบกิจการแข่งม้า เครื่องเล่นทายผลกีฬา รวมถึงดาเนินธุรกิจ ลอตเตอรี่
การทายผลกีฬา
3) Casino Control Act 2006 กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมคาสิโ น ค.ศ. 2006 เป็นกฎหมาย
สาคัญที่ใช้ในการควบคุม กากับดูแลการประกอบกิจการคาสิโนในสิงคโปร์ และเป็นกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
กากับดูแลการประกอบธุรกิจคาสิโนในสิงคโปร์ชื่อ “คณะกรรมการกากับกิจการคาสิโน” (Casino Regulatory
Authority - CAS) และที่น่าสังเกตคือ เป็นกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานชื่อ “สภาแห่งชาติว่าด้วยปั ญหาที่เกิด
จากการพนัน ” (National Council on Problem Gambling - NCPG) ซึ่งมีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพนันของประเทศ
4) Private Lotteries Act 2011 กฎหมายฉบั บ นี้ เ ป็ น กฎหมายที่ ย กเลิ ก กฎหมายเดิ ม คื อ the
Private Lotteries Act ที่บัญญัติเมื่อปี1985 โดยแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในเรื่องภาษีการจัดเก็บรายได้จากการ
จาหน่ายลอตเตอรี่และกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น ลอตเตอรี่ที่จาหน่ายให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกของชมรม สมาคม
หรือองค์กรเท่านั้น มิได้จัดจาหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยองค์กรที่จะขอให้มีการออกลอตเตอรี่ประเภทนี้ได้
จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกม การพนัน หรือลอตเตอรี่ โดยจะต้องขออนุญาตจาก
the Minister for Home Affairs หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
5) Common Gaming Houses Act 1961 กฎหมายฉบับนี้ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพนันที่เก่าแก่
ฉบับหนึ่งของสิงคโปร์ มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดในปี 1987 เนื้อหาสาระของกฎหมายนี้คือ การควบคุมการ
ประกอบกิจการจัดให้มีการเล่นเกมพนัน (Gaming) และร้านค้าที่จาหน่าย Public Lottery ให้ประชาชนทั่วไป
โดยกาหนดความผิดอาญาแก่ผู้ที่ประกอบกิจการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือลงทุนเปิดบ่อนเล่นเกมพนันหรือ
จาหน่าย Public Lottery ที่มิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และยังกาหนดความผิดของผู้เล่นพนันผิดกฎหมาย
ด้วย ในกฎหมายฉบับนี้ถือว่า “การพนัน” (Gambling) และ “การเล่นเกม” (Gaming) ไม่มีข้อแตกต่ างกัน
เพราะนิยามคาว่า การเล่นเกมนั้นครอบคลุมถึงการพนันเสี่ยงโชค (Game of Chance) ทุกประเภท หรือการ
เล่นที่มีโอกาสได้เสียและต้องใช้ทักษะ (Skill) ร่วมด้วยเพื่อที่จะได้เงินมาจากการเล่นหรือการพนันดังกล่าวเมื่อ
ไม่นานมานี้ มีคดีความหนึ่ง 18 ที่ศาลสิงคโปร์ตัดสินให้ เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต์ (Internet Café) ซึ่ง
ให้บริการลูกค้าเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ มีความผิดตามกฎหมายนี้ เพราะถือว่าการเปิดร้านเน็ตให้ประชาชน
ทั่ว ไปเล่ น พนั น แบบคาสิ โ นได้ นั้ น ถือเป็ น Common Gaming House อย่างหนึ่ง จึงถือเป็นความผิ ด ตาม
กฎหมายนี้
6) Entertainments Duty Act 1950 เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรืออากรใน
การเข้าไปในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่นสถานที่จัดการแสดง งานรื่นเริง การจัดนิทรรศการ การเล่นเกมหรือกีฬา
ซึ่งผู้เข้าไปสถานที่เหล่านั้นจะต้องเสียตั๋วหรือค่าเข้าชมที่ผู้จัดงานดาเนินการจัดเก็บ โดยกฎหมายบัญญัติให้ the
Director-General of Customs ปฏิบัติหน้าที่เป็น the Comptroller of Entertainments Duty
7) Betting and Sweepstake Duties Act 1950 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรการ
พนันทายผลกีฬา รวมถึงเครื่องมือทายผลกีฬาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เงินหรือเครดิตในการพนันทายผล รวมถึงการชิง
รางวัล ชิงโชค โดยหากเป็นการชิงโชคที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม ก็จะจัดเก็บค่าเข้าร่วมงานเพื่อชิงรางวัลด้วย

2.3 การจัดการผลกระทบ
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว มีหน้าที่กากับดูแลเพื่อทาให้เกิดกลไกทาหน้าที่รณรงค์และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาจากการพนันและสิ่งเสพติดต่างๆ เป็นกลไกสนับสนุนต่อสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหา
การพนัน (National Council Problem Gambling : NCPG) และมีกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกสนับสนุน
ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาเสพติดแห่งชาติ (The National Addictions Management Service
:NAMS) โดยทางานร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ องค์กรภาคประชาสังคม และเอ็นจีโอต่างๆ
National Council on Problem Gambling (NCPG)
ในปี 2001 สิงคโปร์ได้ก่อตั้งระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม
การติดสารเสพติด (ยาเสพติด สุรา บุหรี่) และสิ่งที่ไม่ใช่สารเสพติด (เกม การพนัน) โดยอาศัยหลักการดูแล
อย่างเป็นองค์รวม เน้นการรักษาที่ตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนสังคม มีหน่ วยงานสุขภาพจิตชุมชนลงเยี่ยม
บ้านหรือโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
และช่วยให้ครอบครัวหรือชุมชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวช การให้ความช่วยเหลือการจัดหางานทาเพื่อ
ลดภาระผู้ป่วยต่อครอบครัวหรื อชุมชน และในปี 2005 รัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้ง NCPG ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบต่อเรื่องการพนัน หลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจให้มีการจัดธุรกิจการพนันอย่างถูกกฎหมาย เป็นองค์กร
ที่ทาหน้าที่ ต่อสู้กับปัญหาการพนันในประเทศสิงคโปร์ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภั ยการพนันให้แก่
ประชาชน ให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันเด็กและวัยรุ่นเล่นการพนัน รวมไปถึงการบริการให้คาปรึกษา
ครบวงจร และแนะนาข้อมูลสาหรับการรักษาผู้ที่เป็นโรคติดการพนัน โดยคณะกรรมการบริหารประกอบไป
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตเวช จิตวิทยา สังคมศาสตร์ กฎหมาย งานฟื้ นฟูสุขภาพและศาสนา จานวน 15 คน มี
วาระการทางานทุก 2 ปี อีกทั้งได้จัด National Problem Gambling Helpline โทรศัพท์ 1800-6-668-668
เป็นบริการให้คาปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ให้คาปรึ กษาที่มีความชานาญ
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง (NCPG, ANNUAL REPORT 2013 / 2014)
อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นมักไม่ยอมรับการรักษา เพราะไม่อยากให้ถูกจับตา เป็นข่าว รู้สึกอับอาย ไม่เชื่อว่า
ตนเป็นปัญหา หรือถ้าเริ่มมีปัญหาก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาช่วยตนได้ และพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยคิดว่า
เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะจะต้องดีขึ้นหรือกลับเป็นปกติตนจะควบคุมการเล่นพนันของตนได้เอง ดังนั้นการจัดให้
มีระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกและความคุ้นเคยแก่วัยรุ่นในการเข้าถึงบริการจึงเป็นเรื่องท้าทายสาหรับ
บุคลากรที่ทางานดูแลรักษาหรือฟื้นฟูวัยรุ่นติดพนัน นอกจากระบบออนไลน์แล้วยังมีการจัดกิจกรรมป้องกัน
เยาวชนและวัยรุ่นจากการพนันอีกหลายกิจกรรม เช่น การจัด Road Show ไปตามสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการพนันแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และมีการเล่น
เกมซึ่งสอดแทรกการตระหนั กถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพนันอีกด้ว ย (NCPG, ANNUAL REPORT
2015/2016)
National Addictions Management Service (NAMS)
ก่อตั้งขึ้นที่สถาบันสุขภาพจิต (IMH) ในปี 2008 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุ ข
(MOH) เพื่อให้การรักษาผู้ติดยาเสพติด NAMS จะเป็นกลไกเพื่อให้การรักษาและการสนับสนุนการลด ละ เลิก
ยาเสพติดแอลกอฮอล์ และการพนัน ผู้ใช้บริการจาก NAMS ได้รับการประเมินก่อนเข้าการรักษาที่เหมาะสม
นอกเหนือจากการดูแลรั กษาทางคลินิ กแล้ว NAMS ยังดาเนินการวิจัยให้ การฝึ กอบรมและทางานร่ว มกับ
หน่วยงานระดับชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน
นอกจากนั้นยังให้คาปรึกษารายบุคคล กลุ่มจิตเวชศาสตร์ การบาบัดครอบครัว รวมทั้งการสนับสนุนโปรแกรม
กลุ่มสาหรับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว โปรแกรมการให้คาปรึกษาและจิตเวชช่วยให้ผู้ป่วยเพิ่มความรู้ความ
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 19

เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและพัฒนาแผนการป้องกันการกาเริบของโรคที่ มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับการเสพ
ติดได้ดียิ่งขึ้น การให้คาปรึกษาเรื่องครอบครัวสนับสนุนครอบครัวในบทบาทการดูแลและช่วยในการบูรณาการ
ผู้ป่วยเข้ากับชุมชน นอกจากนี้ NAMS ยังดาเนินคลินิกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในซึ่งให้บริการที่พักอาศัยที่
สถาบันสุขภาพจิต (NATIONAL ADDICTIONS MANAGEMENT SERVICE. Managing Addictions, 2017)
นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการจัดการติดยาเสพติดที่ Community Wellness Clinics ในควีนส์ทาวน์
และ Geylang Polyclinics เช่น โปรแกรมการจัดการเรื่องการเสพติดการพนันผ่านการศึกษา (GAME) &
GAME-Family ผ่านชุดของแปด Psycho education และการอภิปรายกลุ่ม GAME สอนผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
เสพติดการพนันและการกู้คืน ผู้ป่วยที่จบ GAME สามารถเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนการฟื้นฟู อย่างต่อเนื่องจาก
เพื่อนของพวกเขา ทั้งนี้ GAME-Family นาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเล่นการพนัน สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถได้รับเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการจัดการกับผลกระทบของปัญหาการพนันและยังได้รับการ
สนับสนุนทางอารมณ์จากคนอื่นๆ หรือโปรแกรมครอบครัวที่มีการฟื้นฟูผ่านการศึกษาและการเสริมสร้ าง
ศักยภาพจากปัญหาการพนัน (FREE-PG) เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารักษาฟรี โดยมีกลุ่มจิตเวชที่จะช่วยให้
ครอบครั ว เข้ า ใจการติ ด การพนั น และวิธี ที่ จะช่ ว ยระหว่ างการรัก ษาทั้ ง ที่ ค ลิ นิ ก และผ่ า นสายด่ว นโทร 6RECOVER 6-7326837 (https://www.nams.sg/about-us/Pages/about-NAMS.aspx.,access to
10/3/2018)

2.4 โครงสร้างระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เน้นการให้ทางเลือกแก่เด็ก ฝึกเด็กให้ตรงกับความสามารถและเน้นการ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่พูดมาแต่กาเนิด (Mother tongue language) ได้แก่ จีนกลาง มาเลย์
และทมิฬ มีโรงเรียนระดับประถมถึงเตรีย มอุดมศึกษาทั้งหมด 369 แห่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้น ที่ของ
ประเทศและจานวนประชากรแล้ว นับว่าประเทศสิงคโปร์มีโรงเรียนจานวนมาก นอกจากนี้รัฐบาลยังให้เงิน
อุดหนุนค่าเล่าเรียนสาหรับเด็กที่มีสัญชาติสิงคโปร์ที่เรียนในโรงเรียนรัฐ และกาหนดอัตราค่าเล่าเรียนให้เด็กที่มี
สั ญชาติอาเซีย นที่ถูกกว่าเด็กต่างชาติทั่ว ไปสะท้อนให้ เห็ นถึงการให้ ความส าคัญ ต่อ การศึก ษาของรัฐ บาล
(ดูhttp://www.moe.gov.sg/education/landscape/)
เด็ ก ที่ มี อ ายุ 3–6 ปี สามารถเข้ า รั บ การศึ ก ษาก่ อ นวั ย เรี ย น (Pre-school) ที่ โ รงเรี ย นอนุ บ าล ซึ่ ง
หลักสูตร 3 ปีจะเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะการเข้าสังคม และการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ รวมถึงทักษะด้านภาษา ทั้ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่พูดมาแต่ กาเนิด โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่บริหารจัดการโดยภาคเอกชนที่ได้รั บ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education -MOE) โดยมูลนิธิเพื่อชุมชนของพรรครัฐบาลที่ใช้
ชื่ อ ว่ า PAP Community Foundation เป็ น เจ้ า ของโรงเรี ย นอนุ บ าลในสิ ง คโปร์ 235 แห่ ง (ดู PAP
Community Foundation, “Kindergarten Information, 2016) อย่างไรก็ดี การส่ งเด็กเข้ารับการศึกษา
ก่อนวัยเรียนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง
เด็ ก ที่ มี อ ายุ 7-12 ปี จะได้ รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ที่ ร ะดั บ ชั้ น ประถม (Primary school) ซึ่ ง เป็ น
หลักสูตร 6 ปี แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ปีที่ 1-4 เป็นช่วงปูพื้นฐาน (Foundation stage) เน้นการเรียนการ
สอนวิช าภาษาอังกฤษ ภาษาที่พูดมาแต่กาเนิด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จากนั้นจะเป็นช่ว งปรับตัว
(Orientation stage) ซึ่งเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 จะได้เข้าชั้นเรียนในแต่ละวิชาตามความสามารถของ
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 20

นักเรียนในวิชานั้น ๆ หรือที่เรียกว่า Subject-based learning เมือ่ จบการศึกษาในปีที่ 6 แล้ว นักเรียนจะต้อง
ผ่ านการสอบเลื่ อนขั้น ระดับ ประเทศ (Primary School Leaving Examination – PSLE) เพื่อเข้าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมต่อไป อนึ่ง การศึกษาระดับประถมในโรงเรียนของรัฐไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนสาหรับเด็กที่มี
สัญชาติสิงคโปร์ แต่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม 6.50 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน สาหรับเด็กที่มีสัญชาติอาเซียน
จะมีการเก็บค่าเล่าเรียน 350 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน และเด็กที่มีสัญชาติอื่นต้องชาระค่าเล่าเรียน 500
ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน (ดู http://www.moe.gov.sg/media/press/2012/06/adjustments-in-schoolfees-2013)
เด็กที่มีอายุ 13-16 ปี ต้องเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (Secondary school) ซึ่งแบ่งเป็น 3
หลักสูตร คือ แบบเร่งรัด (Express) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ส่วนแบบธรรมดาสายวิชาการ (Normal-Academic)
และแบบธรรมดาสายเทคนิ ค (Normal-Technical) ใช้เวลา 5 ปีการจัดเด็กให้ เข้ากับหลั กสู ตรขึ้ น อยู่ กั บ
คะแนน PSLE ของเด็ ก แต่ ล ะคน เมื่ อ จบหลั ก สู ต รแล้ ว เด็ ก ต้ อ งเข้ า รั บ การสอบ General Certificate of
Education (GCE) เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย และสถาบั น เฉพาะทาง (Junior college/ centralized
institute) โพลี เ ทคนิ ค (Polytechnics) หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค (Institute of Technical
Education) นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่สอนหลักสูตรสายช่างเฉพาะทาง (Specialized school) ที่ให้เด็กฝึก
สายวิชาชีพช่างกล ช่างไฟฟ้าช่างตัดผม อาหารและเครื่องดื่ม และสายค้าปลีก ซึ่งเด็กที่เลือกเรียนหลักสูตรสาย
ช่างเฉพาะทางจะสามารถเข้าเรียนต่อที่ Institute of Technical Education ได้เท่านั้น ค่าเล่าเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาส าหรับ เด็ก สัญชาติสิงคโปร์ที่เรียนในโรงเรียนของรัฐ อยู่ที่ 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน และ
ค่าธรรมเนียมอีก 10 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน เด็กที่มีสัญชาติอาเซียนจะมีค่าเล่าเรียน 450 ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่อเดือน ส่วนเด็กสัญชาติอื่นต้องชาระค่าเล่าเรียน 650 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน
เด็ ก อายุ 17-19 ปี สามารถเข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บเตรีย มอุ ด มศึ ก ษา (Post-secondary) โดยมี 3
ทางเลือก ได้แก่ (1) เข้าศึกษาที่ Junior college/ centralized institute ซึ่งทางเลือกนี้จะเน้นการศึกษาด้าน
วิชาการ โดยสามารถเลือกว่าจะเข้าเรียนสายศิลป์ (Arts stream) สายวิทย์ (Science stream) หรือสายธุรกิจ
(Business studies stream) เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนต้องผ่านการสอบระดับประเทศที่เรียกว่า GCE ‘A’
Level เพื่ อ เข้ า สู่ ม หาวิ ท ยาลั ย (2) เข้ า เรี ย นต่ อ ใน Polytechnics ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง วิ ช าการและ
ภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ อ นุ ป ริ ญ ญาก่ อ นเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ (3) เข้ า ศึ ก ษาที่ Institute of Technical
Education เพื่อทางานทันทีหลังจบการศึกษา สถาบันการศึกษาของรัฐเก็บค่าเล่าเรียน 6 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ
เดือน สาหรับเด็กที่เป็นพลเมืองสิงคโปร์ และค่าธรรมเนียมรายเดือน 13.50 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่เด็ก
สัญชาติอาเซียนและสัญชาติอื่นต้องชาระค่าเล่าเรียน 700 และ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือนตามลาดับ
สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้งหมด 6 แห่ง แต่ละแห่งล้วนมีอานาจในการบริหารจัดการเป็นของ
ตนเอง (Autonomous) โดย National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological
University (NTU) ได้รับการจัดอันดับโดย Times Higher Education ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
อันดับที่ 25 และ 61 ตามลาดับ (ดู Times Higher Education, “World University Rankings 2014-2015)
ซึ่งคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในสิงคโปร์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดคุณภาพระบบการศึกษาของสิ งคโปร์ทั้ งหมด
กล่าวคือเด็กและเยาวชนในสิงคโปร์ได้รับการปูพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีมาตั้งแต่ระดับประถม เพื่อให้สามารถ
เข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพในมหาวิทยาลัยได้

2.5 รูปแบบการป้องกันการพนัน
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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1. “RISK”
RISK เป็นโครงการหนึ่งในความพยายามของ NCPG ที่จะกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาการพนัน
และอันตรายจากการพนันในหมู่เยาวชน โดยร่วมกับ Southeast CDC’s และ Youth2Youth Network ผลิต
หนังสั้น 15 นาที เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่ มที่ตกอยู่ในวังวนของการเล่นพนันผ่านกีฬาที่เขาชื่นชอบอย่ าง
ฟุตบอลโดยไม่เจตนา แต่ความกดดันและความต้องการที่จะเป็นนั กกีฬาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหญิงสาวที่ตน
สนใจ ทาให้เขาเข้าไปพัวพันกับการพนันจนถลาลึก RISK เป็นหนังจิตวิทยาที่สอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วัยรุ่นที่เกิดปัญหาจากการพนัน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.teenage.com.sg เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ NCPG เว็บไซต์ Youth.SG และทาง YouTube
นอกจากนั้น RISK ยังได้ติดตามผลของโครงการโดยการลงพื้นที่ในโรงเรียนแถบ South East เพื่อ
พูดคุยกับเด็กนักเรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากการพนันเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ
อย่างยิ่ง นายกเทศมนตรี South East ยังได้กล่าวชื่นชมความสาเร็จของโครงการว่า การที่โครงการนี้มีเยาวชน
เป็นส่วนร่วมในการสร้างหนัง ทาให้เนื้อเรื่องและการสื่อความหมายสามารถสื่อถึงเยาวชนคนรุ่นเดียวกันได้
ดีกว่าการรับนโยบายจากระดับบนสู่ล่าง
ต่อเนื่องจากการทาหนังสั้น ยังมีการจัดกิจกรรม “Star Teen” ซึ่งเป็นการประกวดแนวคิดเพื่อป้องกัน
ปั ญ หาการพนั น ในหมู่ เ ยาวชน โดยเยาวชนผู้ ร่ ว มแข่ ง ขั น จะได้ รั บ เชิ ญ ให้ น าเสนอแนวคิ ด ของตนต่ อ
คณะกรรมการ ผู้ชนะในจะได้รับการสนับสนุนจาก NCPG และ SE CDC ในการต่อยอดและพัฒนาแนวคิดให้
เป็นรูปธรรมต่อไป (ดู https://www.ncpg. org.sg/en/pdf/PressReleases/20070316_20070316.pdf)
2. “Handling Underaged Gambling” (HUG)
NCPG ร่ ว มกั บ St. Andrew's Lifestreams ซึ่ ง เป็ น แผนกหนึ่ ง ของโรงพยาบาล St. Andrew's
Mission จั ด โปรแกรมที่ มี ชื่ อ ว่ า “Handling Underaged Gambling” หรื อ HUG ซึ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ แ ก่
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอนุปริญญา ใน 6 สถาบัน จานวน 2,055 คน โปรแกรมนี้จะเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากปัญหาการพนัน และหากพวกเขาต้องการคาปรึกษาหรือต้องการความช่วยเหลือ
สามารถประสานหน่วยงานใดได้บ้าง โปรแกรมนี้ช่วยปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องและค่านิยมที่จะต่อต้านการเล่น
พนันแก่เด็กและเยาวชน
3. “Be Yourself, Be in Control”
สภาพั ฒ นาชุ ม ชนตะวั น ตกเฉี ย งใต้ หรื อ CDC จั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร“Be Yourself, Be in
Control” ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แห่ง เด็กนักเรียนจานวน 640 คน โดยเน้นการให้ความรู้แก่เยาวชน
เกี่ยวกับผลด้านลบของการเล่นพนัน อีกทั้งจัดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ซึ่งมีผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ
มากกว่า 170 ราย ผู้ชนะได้รับการพิมพ์ลายที่ออกแบบลงในโปสการ์ดเพื่อแจกจ่ายให้แก่เยาวชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ (NCPG Annual Report 2006)

ภาพที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“Be Yourself, Be in Control”
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4. “Win Big, Don’t Gamble”
เป็นกิจกรรม Roadshow ที่จัดขึ้น ณ Methodist Children and Youth Centre (MCYC) จัดขึ้นใน
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน 10 แห่ง สื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยเครื่องมือ
ทางการศึกษาซึ่งใช้สาหรับทุกโรงเรียนในสิงคโปร์ เช่น การผลิตสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการพนัน
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพนันในเยาวชน การจัดโปสเตอร์นิทรรศการการพนัน รวมถึงการจัด
แสดงเกมคอมพิวเตอร์ แบบโต้ตอบที่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน วิจัย การพนัน ของเยาวชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่
McGill University (http://www.mcyc.sg/)
ภาพที่ 2.2 กิจกรรม Roadshow ณ Methodist Children and Youth Centre

2.6 ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชน
1. THE AMAZING CHATEAU
เป็ น เกมซึ่ ง ถู ก สร้ า งและพั ฒ นาโปรแกรมโดย International Centre for Youth Gambling
Problems and High-Risk Behaviours, McGill University ประเทศแคนาดา ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น
Horizon International Interactive Media Productions ค รั้ ง ที่ 5 ป ร ะ จ า ปี 2006 THE AMAZING
CHATEAU เป็นเกม CD-ROM กลุ่มเป้าหมายสาหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเกรด 4 ถึง 6 ในเกม
จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีแยกแยะระหว่างเกมที่ต้องใช้ทักษะความชานาญของตนกับ
เกมที่ใช้เพียงโชคหรือดวง เกมยังให้แนวคิดสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน เช่น ความเสี่ยงจากการพนัน
โอกาสที่จะติดพนัน ตลอดจนผลกระทบจากการติดพนัน
โดยผู้เล่นจะผ่านสถานการณ์หลายรูปแบบที่เ กิดขึ้นภายในปราสาท ซึ่งในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรม
จะแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์ของแต่ละด่าน ความน่าสนใจของเกมถูกเสริมผ่านการแพ้ชนะและการสูญเสียลูกแก้ว
ที่ใช้เดิมพันในกิจกรรมด่านต่างๆ ยิ่งผู้เล่นยังคงอยู่ในกิจกรรมนี้นานเท่าไหร่ลูกแก้วก็จะหายไปเรื่อยๆ เกมนี้ใช้
เวลาในการเล่นประมาณ 45 นาที โดยผู้เล่นสามารถบันทึกกิจกรรมล่าสุดและออกจากเกม โดยสามารถกลับ
เข้ามาเล่นต่อจากด่านที่เล่นค้างไว้ได้ตลอดเวลา โดยจะมีคู่มือให้กับครูผู้สอนแนบไปกับซีดีทุกชุด
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ภาพที่ 2.3 THE AMAZING CHATEAU

2. HOOKED CITY
HOOKED CITY เป็ น เกมซึ่ ง ถู ก สร้ า งและพั ฒ นาโปรแกรมโดย International Centre for Youth
Gambling Problems and High-Risk Behaviours, McGill University ประเทศแคนาดา เช่นเดียวกับเกม
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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THE AMAZING CHÂTEAU เป็ น เกมที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง Horizonn International Interactive
Media Productions ประจาปี 2007 เนื้อหาของเกมเน้นสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันการพนัน
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาเกรด 7 ถึง 11 เป้าหมายหลักของเกมเป็นเกมที่ใช้การสื่อสารสองทาง
เพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานและความเสี่ยงจากอันตรายของการพนัน เสริมสร้างทักษะทาง
สังคม เปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อที่ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน การผจญภัย ในเกมนี้กระจายกิจกรรมต่างๆ
ภายในเมือง โดยผู้เล่นจะถูกส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ Tom ชายหนุมที่ถูกจับกุมโดย Mr.Hook ผล
การ เล่ น ในแต่ ละด่ า นหากช นะก็ จ ะได้ ค าใบ้ เ ป็ น เบาะแสในการตามหาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ Tom
(http://youthgambling.mcgill.ca/Gambling2/en/prevention/tools.php#chateau)
เกมนี้ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 45 นาที ผู้เล่นสามารถหยุดและออกจากเกม แล้วกลับมาเล่นต่อได้
ในภายหลัง เมื่อสิ้นสุดเกมจะมีการสรุปผลคะแนน มีการวิเคราะห์ทัศนติส่วนบุคคลและวิเคราะห์ทัศนคติต่อ
การพนันของผู้เล่นอีกด้วย
ภาพที่ 2.4 HOOKED CITY

ทั้งสองโปรแกรมได้รับการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าพฤติกรรมการพนัน ในเกมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ เล่น
หลังจากนั้นหลายเดือนได้ตดิ ตามผลเด็กที่ใช้โปรแกรมพบว่า เกมมีประสิทธิภาพในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันปัญหาการพนัน เช่น ความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาการพนันในวัยเด็ก มีเพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อที่
ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันลดลง

บทที่ 3
ฮ่องกง
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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3.1 บริบทความเป็นมา
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region - HKSAR) เป็นส่วนหนึ่ง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (the People's Republic of China) ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียง
ใต้ของประเทศจีน ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของเอเชีย ด้วยเหตุที่มีพื้นที่น้อย
เมื่อเทียบกับจานวนประชากรเกือบ 7 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและมีคนต่างชาติที่ทางานและอาศัยอยู่
ในฮ่องกงราวร้อยละ 5 ของจานวนประชากร อาทิ ชาวอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
ด้วยเหตุที่ฮ่องกงเคยอยู่ภายใต้การยึดครองและการปกครองของสหราชอาณาจักรเป็นเวลานาน ตั้งแต่
ค.ศ. 18422 ถึง 1997 ทาให้ระบบกฎหมาย การเมืองการปกครองยังใช้ระบบของอังกฤษอยู่ รัฐบาลจีนจึงได
กาหนดให้ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษภายในหลักการเรื่อง “หนึ่งประเทศ สองระบบ” (one country, two
systems) มีผลตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997 ที่ได้รับการส่งมอบคืนจากอังกฤษ ดังนั้น รัฐธรรมนูญของ
ฮ่องกง (Basic Law) จึงบัญญัติให้ฮ่องกงยังคงใช้ระบบกฎหมาย ระบบการปกครองของอังกฤษต่อไปอีกเป็น
เวลา 50 ปี คือถึงปี ค.ศ.2047 โดยจะไม่นาระบอบการปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่มาใช้ในฮ่องกง ยกเว้นเรื่อง
การต่างประเทศและการป้องกันประเทศ และกฎหมายสาคัญของจีนบางเรื่องที่เกี่ยวกับอาณาเขต ความมั่นคง
และการแสดงเอกลักษณ์ของจีนที่สามารถใช้บังคับเป็นกฎหมายในฮ่องกง ในช่วงที่ Mr. Donald Tsang ดารง
ตาแหน่ง ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงหัวหน้ารัฐบาลฮ่องกง (Chief Executive) โดยได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนผ่าน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (Election Committee) ผู้ ว่ า การเกาะฮ่ อ งกงเป็ น หั ว หน้ า คณะรั ฐ มนตรี
(Executive Council) มีอานาจหน้าที่ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฮ่องกง มีอานาจลงนาม
เห็นชอบในการตรากฎหมาย อนุมัติงบประมาณ การตัดสินใจทางนโยบาย และการออกคาสั่งของฝ่ายบริหาร
( Executive Orders) ( ดู HKSAR Government September 2017 Home Page address:
http://www.gov.hk.)
กฎหมายฮ่องกงที่ใช้มีผลใช้บังคับก่อนวันที่มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญฮ่องกงนั้น ยังมีผลตามกฎหมายอยู่
ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฮ่องกง มาตรา 8 ที่ต้องการคงเอกลักษณ์ของฮ่องกงไว้อีกอย่างน้อยเป็นเวลา 50 ปี
นับแต่วันที่ฮ่องกงถูกส่งมอบคืนให้แก่จีน ยกเว้นกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติของ
ฮ่องกง จึงกล่าวได้ว่าฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนที่มีระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองที่
ค่อนข้างเป็นเสรี ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ของจีน องค์กรฝ่าย
บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการใช้อานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฮ่องกงและกฎหมายอื่น ๆ
ในปี 1977 ฮ่องกงได้ป ระกาศใช้กฎหมายการพนัน เพื่อกากับการพนันในฮ่องกง โดยประชาชน
สามารถเล่นการพนันเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อความบันเทิงภายใต้การจากัดผู้ให้บริการและสถานบริการที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น และในปี 2003 คาสิโนในฮ่องกงถือเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเกิดการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของคาสิโนในภูมิภาคใกล้เคียง เช่น มาเก๊า สิงคโปร์และเกาหลีใต้ ทาให้ทศวรรษที่ผ่านมา
ประชาชนชาวฮ่องกงเล่นการพนันเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ส่วนการเล่นพนันในฮ่องกงนั้นมีมายาวนาน การเล่นไพ่นกกระจอก (Mahjong) หรือการเล่นไพ่กลาย
เป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในตอนเย็นหรืช่วงเทศกาลต่อมาภาครัฐมี
นโยบายที่จะควบคุมการเล่นพนันที่ถูกกฎหมายขึ้น เพราะมีนักพนันที่ติดพนันจนกลายเป็นนักพนันที่มีปัญหา
(Problem gamblers) รัฐบาลฮ่องกงได้ตรากฎหมายชื่อ the Gambling Ordinance ในปี ค.ศ.1977 เพื่อ
ควบคุมให้มีการขออนุญาตจัดกิจการการพนันที่ถูกกฎหมาย และกาหนดบทลงโทษทางอาญาในกรณีการพนัน
ผิดกฎหมาย
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ปัจจุบันรูปแบบการเล่นพนันที่เป็นที่นิยมของคนฮ่องกงตามลาดับจากมากไปน้อยในปี 2008 มีดังนี้คือ
สลากกินแบ่งที่ชื่อว่า Mark 6 lottery การแข่งม้า (Horse racing) การเล่นคาสิโนในมาเก๊า (Macau) การพนัน
ทายผลฟุตบอล ฯลฯ จะเห็นว่าการซื้อสลากกินแบ่ง Mark 6 เป็นการเล่นพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก
ชาวฮ่องกงถึงร้อยละ 61.8 สลากกินแบ่งชื่อ “Mark 6” เป็น lottery ที่ดาเนินการโดย the HKJC Lotteries
Ltd. ซึ่งเป็ น บริ ษัทที่ถือหุ้ น โดย Hong Kong Jockey Club ถือเป็นการพนันที่ได้รับความนิยมมากของคน
ฮ่องกง มีจาหน่ายในฮ่องกงและมาเก๊า เงินรางวัลแจ๊กพอตเริ่มตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือคิดเป็นเงินไทย
ราว 20 ล้านบาท และสามารถเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดนั้น ๆ (The Hong
Kong Jockey Club, ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE, 2017)
จากการศึกษาข้อมูล พบว่าเคยมีเงินรางวัล แจ๊กพอตสะสมสู งถึง 60 ล้ านเหรียญฮ่องกงหลายครั้ง
ปัจจุบัน Mark 6 มีการประกาศรางวัลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (ปกติจะออกรางวัลในคืนวันอังคาร วันพฤหัสบดี และ
วันเสาร์หรืออาทิตย์ ) ผู้ซื้อ Mark 6 สามารถเลือกซื้อเลขได้ 3 แบบคือ Single Entry, Multiple Entry และ
Banker Entry สาหรับมาตรการคุ้มครองเยาวชนจากการเล่น lottery คือ กฎหมายกาหนดอายุผู้ซื้อต้องมีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3.2 โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลทางนโยบายและกฎหมายการพนันคือ Home Affairs Bureau การ
พนันที่ได้รับอนุญาตให้เล่นอย่างถูกกฎหมายฮ่องกงมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่ดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพนันจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับการพนันที่ผิดกฎหมายคือ การพนัน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ เป็ น การพนั น ที่ ด าเนิ น การโดย bookmaker หรื อ ผู้ ที่ จั ด ให้ มี ก ารพนั น ขึ้ น ซึ่ ง ได้
ดาเนินการภายนอกสถานที่ที่กาหนดไว้ การพนั นที่ถูกกฎหมายจะต้องดาเนินการผ่าน Hong Kong Jockey
Club (The Hong Kong Jockey Club, ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE, 2017)
ปัจจุบันรัฐบาลฮ่องกงกาหนดให้มีการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่หรือกิจกรรม
กีฬาบางอย่าง เช่น การแข่งม้า และการทายผลฟุตบอล โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม กากับดูแลอย่าง
เข้มงวดเหตุผลที่ฮ่องกงมีนโยบายอนุญาตให้มีการเล่นการพนันบางประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็เพราะ
รัฐบาลเห็นว่า คนฮ่องกงส่วนหนึ่งมีความต้องการที่จะเล่นพนัน ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เห็นความจาเป็นที่
จะต้องมีการจัดให้มีการเล่นพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการควบคุมตรวจสอบ เพราะการพนันที่ผิด
กฎหมายจะทาให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลอกลวง ฉ้อโกง ธุรกิจกู้ยืมเงินนอก
ระบบกลายเป็นแหล่งรายได้ในการทาความผิดกฎหมายอาญาอย่างไรก็ดี รัฐบาลฮ่องกงเห็นความจาเป็นที่
จะต้องควบคุม จากัดให้มีการอนุญาตเล่นพนันอย่างเข้มงวดเช่น เล่นพนันได้เฉพาะในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(Authorized gambling outlets) เท่านั้นแม้ว่าฮ่องกงจะอนุญาตให้มีการเล่นพนันในสถานที่บางแห่ง หรือใน
กีฬาบางประเภทได้ แต่ยั งคงห้ ามไม่ให้ มี การเล่ นพนันในลั กษณะบ่ อนคาสิ โ น เพราะรัฐ บาลหวั่นเกรงถึ ง
ผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้น จึงมีความแตกต่างจากกรณีของมาเก๊า อีกทั้งจากการศึกษาพบว่า เดิมนั้น
รั ฐ บาลฮ่องกงยั งไม่มีการอนุ ญ าตให้ มีก ารเล่ นพนันออนไลน์ห รื อการเล่ น พนันผ่ านสื่ อ อินเทอร์เ น็ตเข้ า มา
เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการเล่นพนันในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าขัดต่อกฎหมายการพนันของฮ่องกง ยกเว้น
กรณีการดาเนิ น การรั บ พนั น ทายผลฟุตบอลของ Hong Kong Jockey Club (ไพศาล ลิ้มสถิตย์ ,2555) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
Home Affairs Bureau เป็ น หน่ ว ยงานหลั กที่ทาหน้าที่ในการจัดทานโยบายและกากับดูแลการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลคือ สาหรับนโยบายเรื่องการพนันนั้น รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายที่จะไม่ส่งเสริมให้
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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มีการเล่นพนัน ด้วยการจากัดสถานที่หรือกิจกรรมที่อนุญาตให้เล่นพนันได้ โดยมอบอานาจให้หน่วยงานอื่น ๆ
ควบคุมการออกใบอนุญาต และอนุญาตให้องค์กรเอกชนบางแห่งดาเนินการในกิจกรรมกีฬาบางเรื่อง
คณะกรรมการพนั น ทายผลและลอตเตอรี่ (Betting and Lotteries Commission) เป็ น
คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย the Betting Duty Ordinance เดิ ม นั้ น
คณะกรรมการชุดนี้มีชื่อว่า the Football Betting and Lotteries Commission ซึ่งจะจากัดเฉพาะเรื่องการ
พนันทายผลฟุตบอล ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเมื่อปี 2006 เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการพนันทาย
ผลกีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะกรณีการพนันแข่งม้า คณะกรรมการชุดนี้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าการเกาะ
ฮ่องกง มีอานาจหน้าที่ในการให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารสูงสุดของ Home Affairs Bureau คือผู้ที่มีตาแหน่งเป็น
the Secretary for Home Affairs ในเรื่องต่อไปนี้
1) กากับดูแลการประกอบกิจการพนันทายผลแข่งม้า การพนันทายผลฟุตบอล และกิจการลอตเตอรี่
2) ออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในข้อ 1) ข้างต้นรวมถึง
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลเงื่อนไขใบอนุญาตได้ด้วย
3) ควบคุมดูแลให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกใบอนุญาต
4) กาหนดโทษปรับทางแพ่ง (Financial penalties) แก่ผู้รับอนุญาตที่ทาผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง
ๆ ข้อที่น่าสนใจที่ควรศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมคือ องค์ประกอบของคณะกรรมการพนันทายผลและลอตเตอรี่ ซึง่
กรรมการชุ ด ปั จ จุ บั น มี 11 คน ประธานกรรมการชื่ อ Dr. Samuel Yung Wing-ki กรรมการท่ า นอื่ น
ประกอบด้วย บุคคลที่มีความหลากหลายในสาขาต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายได้กาหนดสัดส่วนไว้ตามกฎหมาย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กรรมการ 3 คนได้รับแต่งตั้ง จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลุ่มที่ 2 กรรมการอีกไม่น้อยกว่า 8 คน จะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรรมการในกลุ่มที่ 2 นี้
จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ นอกจากนั้น กรรมการ 8 คนในกลุ่มที่ 2 จะต้องประกอบด้วยบุคคล
ที่มีคุณสมบัติดังนี้
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Social worker ตามความหมาย
ของกฎหมายชื่อ the Social Workers Registration Ordinance (Cap 505)
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์คือในด้านการศึกษา และมีคุณสมบัติเป็นผู้
มีสิทธิลงคะแนนตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายชื่อ the Legislative Council Ordinance (Cap 542) มาตรา
20(1) (e) คือสามารถเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีตาแหน่งในองค์กรทางศาสนาหรือสานักงานที่มีการเรียน
การสอนทางศาสนา หรื อมีป ระสบการณ์ในการสอนทางเทววิทยา (Theology) ปรัช ญาหรือจริยศาสตร์
(ethics) เมื่อมีการคัดเลือกได้คณะกรรมการครบ 11 คนแล้ว กรรมการจะไม่มีสถานะเป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย และจะไม่ได้รับความคุ้มกันหรือได้รับอภิสิทธิ์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการ
Television and Entertainment Licensing Authority (TELA) เป็ น หน่ ว ยงานอี ก แห่ ง ที่ ท า
หน้ าที่กากับ ดูแลกิจ การ (regulatory agency) รวม 3 ด้านตามกฎหมาย ได้แก่ (1) กิจการแพร่ภ าพและ
กระจายเสียง (broadcasting services) (2) กิจการจัดกลุ่มหรือประเภทของภาพยนตร์ (film classification)
และการควบคุมภาพลามก อนาจาร หรื อภาพที่ไม่เหมาะสม (3) การออกใบอนุญ าตกิ จ การด้า นบั น เทิ ง
(entertainment licensing) TELA จึ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ห ลั ก ในการติ ด ตามตรวจสอบว่ า กิ จ การเหล่ า นั้ น
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ เพียงใด หัวหน้าหน่วยงานแห่งนี้ เรียกว่า Commissioner
for Television and Entertainment Licensing (CTEL)
การออกใบอนุญาตในกิจการด้านบันเทิงของ TELA ที่เกี่ยวกับการเล่นพนัน มี 5 ประเภทหลักซึ่งมีบาง
เรื่องเกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน ได้แก่
1) Amusement Game Centre’s License (ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การศู น ย์ เ กมบั น เทิ ง ) ผู้ ข อ
ใบอนุ ญาตจะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายชื่อ the Amusement Game Centre’s Ordinance (AGCO) โดย
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้คือ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่เป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือองค์กรที่
มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และสามารถดาเนินกิจการ ควบคุมดูแลศูนย์เกมบันเทิงได้ และจะต้องไม่เป็นตัวแทน
ของบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และต้องจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมแก่การดาเนินกิจการดังกล่าว
2) Trade Promotion Competition License (ใบอนุญาตประกอบกิจการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการ
ขาย) ตามนิยามในกฎหมายการพนันของฮ่องกง เป็นกิจกรรมการแข่งขันหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า บริการของธุรกิจ โดยมีการแจกรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย เช่น
การจัดรายการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหาร โดยผู้ที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการจะมีโอกาส
ได้รับรางวัลชิงโชค ผู้ที่ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวในฮ่องกง จะต้องได้รับอนุญาตจาก CTEL
3) Lottery License (ใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ยสลากกิ น แบ่ ง ) ผู้ ข อใบอนุ ญ าตจะต้ อ งเป็ น องค์ ก รที่ ไ ม่
แสวงหากาไรที่จดทะเบียนในฮ่องกง โดยการออกสลากกินแบ่งขององค์กร จะต้องดาเนินการเพื่อนาเงินรายได้
มาใช้ในกิจการขององค์กรที่ขออนุญาตเท่านั้น อย่างไรก็ดี องค์กรนั้น ๆ จะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ยกเว้น
จะเป็นองค์กรสาธารณกุศลหรือทรัสต์เพื่อกิจการสาธารณะที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษี
อากรชื่อ the Inland Revenue Ordinance (Cap.112) (มาตรา 88) ในปัจจุบันองค์กรที่ได้รับอนุญาตมี
เพียงรายเดียวคือ Hong Kong Jockey Club ดาเนินการออกสลากกินแบ่งชื่อ Mark 6 lottery
4) Amusements with Prizes License (ใบอนุญาตจั ด งานบั นเทิ งและมี ข องรางวัล ) เป็นกรณี ที่
บุคคลใดที่ต้องการจัดกิจกรรมเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลในสถานที่ที่ขออนุญาตไว้ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
ชื่อว่า the Places of Public Entertainment Ordinance ที่กาหนดให้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตจาก CTEL
เช่น การจัดกิจกรรมในงานรื่นเริง สวนสนุก (funfairs), งานออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า (bazaars)
และงานเทศกาลขนาดใหญ่ (grand fetes) การจัดงานในลักษณะนี้จะต้องขอใบอนุญาตประเภทนี้เสียก่อน ใน
กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการพนัน มาตรา (1) (a) (iii) นั้น TELA จะออกใบอนุญาตประเภทนี้ได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้ รั บ การอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานด้ า นความปลอดภั ย ของอาหารและสุ ข อนามั ย คื อ the Food and
Environmental Hygiene Department ตามกฎหมาย the Places of Public Entertainment Ordinance
5) Tombola License (ใบอนุญาตประกอบกิจการเกม Tombola)
ในเอกสารคู่มือการยื่ น คาขอใบอนุญาตประเภท Trade Promotion Competition License ของ
TELA ฉบับล่าสุด ระบุข้อมูลว่า รัฐบาลฮ่องกงไม่มีนโยบายส่งเสริมให้มีการเล่นพนัน แต่จะอนุญาตให้ ผู้รับ
อนุญาตดาเนินกิจการพนันตามที่กาหนดไว้ ขั้นตอนการออกใบอนุญาตนี้มีความเข้มงวดค่อนข้างมาก มีการ
กาหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตของการพนันแต่ละวิธีการที่ละเอียดหากผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการ
พนันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ข้อใดข้อหนึ่งแล้วตามประเภทของใบอนุญาตที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตในทันที หรือถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกาหนดโทษทางอาญาไว้ด้วย
(Office of the Licensing Authority Home Affairs Department, 2017)
ตัวอย่างเช่น กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับ ลอตเตอรี่ (Lottery) ผู้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบัน
ปัจจุบันมีผู้รับอนุญาตดาเนินการจาหน่าย Lottery รวมประมาณ 27 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรสาธารณกุศล
องค์ ก รที่ ท างานด้ า นสั ง คม โรงพยาบาล กลุ่ ม ชมรมที่ ต้ อ งการระดมทุ น เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 29

สาธารณประโยชน์ ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขใบอนุญ าตอาจได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ตาม Form 1A ของกฎหมาย The Gambling Regulations นอกจากนั้น การทาผิดเงื่อนไขใบอนุญาตดังกล่าว
ยั งมีผ ลถึงการพิจ ารณาขอใบอนุ ญ าตใหม่ ข องคณะกรรมการในอนาคตอี ก ด้ว ย โดยจะถือว่าผู้ ฝ่ าฝื น ไม่ มี
ความสามารถที่จะปฏิบัติเงื่อนไขในใบอนุญาตนั้นๆ ได้
ตัว อย่ างเงื่อนไขใบสมัคร Lottery ที่ต้องขออนุญาตเป็นกรณีไป เช่น ผู้ ยื่นขออนุญาตจะต้องระบุ
วัตถุประสงค์ในการทาเงินรายได้ไปใช้ประโยชน์ขององค์กรอย่างชัดเจน ระบุวงเงินที่คาดว่าจะได้รับหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว กาหนดช่วงเวลาและสถานที่ที่จะจาหน่าย ลักษณะ จานวนและมูลค่ารางวัลการโฆษณาประกาศ
ผลรางวัล
เงื่ อ นไขส าคั ญ ใบอนุ ญ าต Lottery ลั ก ษณะนี้ คื อ รางวั ล ที่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถู ก รางวัล Lottery จะต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินหรือสิ่งของ จะไม่มีรางวัลที่เป็นเงินสด เงินรายได้จากการจาหน่าย Lottery ของผู้รับอนุญาตจะต้อง
ไม่ถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นสมาชิกในองค์กรที่กระทาการในนามของผู้รับ
อนุญาต เช่น เป็นผู้มีส่วนช่วยโฆษณาหรือส่งเสริมการจาหน่าย Lottery หรือเงื่อนไขการห้ามจาหน่าย Lottery
ก่อนถึงเวลาออกรางวัลเป็นเวลามากกว่า 8 สัปดาห์ การห้ามโฆษณาการจาหน่าย Lottery ทางหนังสือพิมพ์ใน
ฮ่องกง การจัดทารายงานผลการจาหน่าย เงินรายได้ รายจ่ายทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินแล้ว
เพื่อจัดส่งรายงานให้TELA ทราบ ภายในเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศผลรางวัล
สาหรับกฎหมายฮ่องกงที่เกี่ยวกับการพนันมีหลายฉบับ (ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2555) กฎหมายหลักที่มี
ความสาคัญที่สุดมีดังนี้
Gambling Ordinance (CHAPTER 14826) ซึ่งมีหลักการสาคัญคือ ถือว่าการพนันทุกรูปแบบเป็น
สิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นคือ กฎหมายอนุญาตให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายได้
เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายที่ป้องกันผลกระทบของการเล่นพนันที่มีต่อ
กลุ่มเยาวชน คือ ห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม การพนันที่เป็น
ลักษณะการทายผลกีฬาฟุตบอลการแข่งม้า การซื้อสลากกินแบ่ง โดยมีกฎหมายบัญญัติไว้หลายฉบับ โดย
กาหนดเป็ น เงื่อนไขในการอนุ ญาตให้ มีการพนันที่ช อบด้ว ยกฎหมาย เช่น the Betting Duty Ordinance
(Chapter 108), Gambling Regulation (Chapter 148A) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสโมสรแข่งม้าฮ่องกง
Betting Duty Ordinance กฎหมายที่ ส าคั ญ อี ก ฉบั บ คื อ the Betting Duty Ordinance (Cap.
108) เป็นกฎหมายที่กาหนดอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจพนันแข่งม้า การพนันบอล และการประกอบ
กิจการลอตเตอรี่ Mark Six และมีบทบัญญัติที่ป้องกันผลกระทบด้านลบของการพนันที่จะเกิดกับเยาวชน ดังนี้
1) กาหนดเงื่อนไขประกอบกิจการ ฯ ของผู้รับอนุญาตการพนันว่า
1.1 จะต้องไม่ยอมรับหรืออนุญาตให้บุคคลใด ๆ รับพนันจากเยาวชน (juveniles) คือผู้ที่มีอายุน้อย
กว่า 18 ปี อย่างเด็ดขาด
1.2 ห้ามรับแทงพนันในสถานที่ที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี สามารถเข้าไปในสถานที่นั้นได้
1.3 ห้ามดาเนินการให้เงินรางวัลแก่เยาวชนที่อ้างว่าชนะพนันหรือเล่นลอตเตอรี่ได้
2) ห้ามดาเนินการโฆษณาหรือดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชน หรือ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในลักษณะทาให้เชื่อว่าสามารถชนะได้รางวัลโดยง่าย หรือแนะนาให้เล่นพนันแข่งม้า
โดยอ้างว่าเป็นช่องทางในการสร้างรายได้หรือเป็นหนทางแก้ปัญหาทางการเงิน
ส าหรั บ บทลงโทษปรั บ ทางแพ่ง (Financial penalties) นั้น มีบัญญัติใน Section 6ZE Financial
Penalties ถือเป็นโทษทางปกครองอย่างหนึ่ง คือมิใช่โทษปรับทางอาญาตามกฎหมายไทยที่เรามักจะคุ้นเคย
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กัน ซึ่งมีกฎหมายไทยที่มีการตราขึ้นในระยะหลัง ๆ จะมีโทษปรับทางแพ่งในลักษณะนี้ โดยมักจะเรียกว่า
“ค่าปรับทางปกครอง”
ตัวอย่างกรณีที่สามารถใช้บทลงโทษทางการเงินของฮ่องกง อาทิเช่น ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการ
พนันทายผลหรือลอตเตอรี่ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติเงื่อนไขในใบอนุญาต จะต้องจ่ายเงินค่าปรับทางแพ่งที่มี อัตรา
ค่าปรับระหว่าง 500,000 ถึง 5,000,000 เหรียญฮ่องกง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงหรือจานวนครั้งที่มี
การทาผิดเงื่อนไขของผู้รับอนุญาต เช่น หากเป็นการทาผิดเงื่อนไขครั้งแรกก็จะมีอัตราโทษปรับต่ากว่ากรณีที่
เคยทาผิดเงื่อนไขหลายครั้ง โดยอัตราโทษปรับขั้นสูงสุดจะเทียบกับการกระทาผิดตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป แต่ก่อนที่
จะดาเนินการบังคับให้ชาระค่าปรับทางแพ่งนี้ Secretary for Home Affairs จะเปิดโอกาสให้ผู้รับอนุญาต
ชี้แจงให้ข้อมูลต่าง ๆ แล้วจึงนามาพิจารณาประกอบกับข้อกล่าวหาหรือคาร้องเรียนนั้น ๆ อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างที่ผู้รับอนุญาตร้องอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ (The Appeal Board) ก็ยังไม่
ต้องจ่ายเงินค่าปรับดังกล่าว เงินค่ าปรับที่จ่ายได้จะถือเป็นรายได้ของรัฐบาลในกรณีที่ผู้กระทาผิดไม่ชาระเงิน
ค่าปรับทางแพ่งนี้แล้ว ก็จะถูกฟ้องร้องดาเนินคดีทางแพ่งต่อไปโดยกฎหมายถือว่าเป็นหนี้อย่างหนึ่ง
GOVERNMENT LOTTERIES ORDINANCE (Chapter 334, 1962) กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การ
ออก Lottery ที่ดาเนินการโดยเอกชนคือ GOVERNMENT LOTTERIES ORDINANCE โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การอนุญาต การควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ Lottery ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารสลากกิน
แบ่งรัฐบาล (Government Lotteries Management Committee) มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการ
ประกอบกิจการ Lottery ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายลาดับรองตาม
กฎหมายนี้ หรือตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยผู้ว่าการเกาะฮ่องกง (The Chief Executive) กฎหมายนี้ยังกาหนด
สัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้จากการจาหน่าย Lottery คือ ส่วนเงินรางวัลร้อยละ 60 ของรายได้ที่จาหน่ายได้
ในแต่ละครั้ง และมีการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว มาไว้ในกองทุนชื่อ the
Lotteries Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนาเงินไปสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม กิจกรรมการ
กุศลและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

3.3 การจัดการผลกระทบ
Home Affairs Bureau ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการพนันที่มีผล
ต่อคนฮ่องกง เช่น ปั ญหาครอบครั ว ปั ญหาทรัพย์สิ น หนี้สิ น เสี ยการงาน เกิดอารมณ์ซึมเศร้า ท้อแท้ ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้การเพิกเฉยต่อผลของการพนัน ความคิดอยากตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้าย
ผู้อื่น ปัญหาทางพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลจากการติดพนันหรือโรคติดพนัน (Pathological gambling)
รัฐบาลฮ่องกงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ the Hong Kong Polytechnic University และ
the University of Hong Kong ทาการศึกษาประเมินพฤติกรรมการเล่นพนันของคนฮ่องกงในเรื่องพฤติกรรม
การติดพนันในช่วงปี ค.ศ. 2001 และ 2005 ตามลาดับ และเสนอแนะแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดจากการ
พนันนอกจากนี้ รัฐบาลฮ่องกงได้จัดตั้ง กองทุนชื่อ “Ping Wo Fund” ในปี ค.ศ. 2003 เพื่อสนับสนุนด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการพนัน และผลกระทบที่เกิดจากการพนัน วัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้
มี 3 ประการคือ (1) การศึกษาและวิจัยปัญหาการพนันและประเด็นที่เกี่ยวกับการพนัน(2) เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ แ ก่ ป ระชาชนในเรื่ อ งมาตรการป้ อ งกั น หรื อ บรรเทาปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการพนั น ( 3) ให้ ค าปรึ ก ษา
บาบัดรักษารวมถึงการเยียวยา หรือจัดบริการสนับสนุนให้แก่นักพนันที่เป็นโรคติดพนัน หรือให้คาปรึกษาผู้ที่
มิใช่นักพนันแต่ได้รับผลกระทบจากผู้เล่นพนัน เช่น สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากการศึกษาพบว่า
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ในช่วง 2 ปีแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนนี้ Hong Kong Jockey Club ได้ดาเนินการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่ง
ให้ แก่กองทุน นี้ คิดเป็ น เงิน 24 ล้ านเหรี ย ญฮ่องกง และจัดสรรเงินรายปี ปีล ะหลายสิ บล้ านเหรียญฮ่องกง
กองทุนนี้ยังรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปด้วย กองทุนนี้ได้ให้งบประมาณจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาแก่
ผู้ที่เป็นโรคติดพนันและครอบครัว 4 แห่ง และการให้ทุนสนับสนุนการจัดทาสื่อเผยแพร่ผลเสียของการเล่น
พนัน รายงานผลการศึกษาที่ดาเนินการโดย the Hong Kong Polytechnic University1 เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเล่นพนันของคนฮ่องกง เมื่อปี ค.ศ. 2008 พบข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งเป็นข้อกังวลด้านลบของการพนัน คือ
ผลสารวจผู้ให้สัมภาษณ์ที่เล่นการพนันรวม 1,204 คน กลุ่มผู้เล่นพนันร้อยละ 34.2 ให้ข้อมูลว่าเริ่มเล่นพนัน
เป็นครั้งแรก เมื่อช่วงที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ร้อยละ 23.4 เริ่มเล่นพนันครั้งแรกเมื่อมีอายุ 18 ถึง 19 ปี และใน
จานวนดังกล่าวนี้ ครึ่งหนึ่งตอบว่าได้รับอิทธิพลจากเพื่อน เพื่อนร่วมชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัว ผล
สารวจข้อมูลนี้ทาให้ทราบว่า นักเล่นพนันที่เป็นคนฮ่องกง เริ่มเล่นพนันครั้งแรกเมื่อยังเป็นเด็กหรือเยาวชน
ดังนั้น ปัญหาการติดพนันของเด็กและเยาวชนในฮ่องกง จึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลฮ่องกงให้ความสาคัญมาก จนมี
การตอบกระทู้ซักถามเรื่องนี้ในการประชุมสมาชิกรัฐสภาฮ่องกง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2009 ประธาน
รัฐสภาได้กล่าวเน้นย้าว่า รายงานการศึกษานี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความสาคัญของการให้การเรียน การศึกษาแก่เด็ก
เยาวชน ให้เห็นถึงผลเสียของการพนัน มีการให้บริการให้คาปรึกษาแนะนา และรักษาผู้ติดพนันของศูนย์
บาบัดต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน The Ping Wo Fund (Home Affairs Bureau Government
of the Hong Kong Special Administrative Region, 2008 pp. 8-9)
ผลการสารวจของภาครัฐพบว่าประมาณ 80% ของนักพนันในฮ่องกงมีอายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี โดย
มี The Hong Kong Jockey Club เป็นผู้ผูกขาดการจัดแข่งม้า การจัดแข่งขันฟุตบอล และขายลอตเตอรี่ ทั้งนี้
HKJC ต้องสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของสังคม ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านศิลปะวัฒนธรรมและ
มรดก การศึกษาและการฝึกอบรม กิจกรรมบริการผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉินและการบรรเทาความยากจน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริการทางด้านครอบครัว บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ และการพัฒนาเยาวชน โดยในปี 2014 HKJC ได้บริจาคเงินจานวน 3.6 พันล้าน
ดอลลาร์ฮ่องกง ให้แก่ 168 โครงการ แก่ชุมชน และองค์กรการกุศล โดย HKJC มีเป้าหมายในการส่งเสริม
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อการพนั น เพื่อลดผลกระทบเชิงลบของปัญ หาการพนั น เน้นสร้างสมดุล ระหว่า งการ
ตอบสนองความต้องการในการเล่นการพนันและการเพิ่ม ผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจจากการพนัน
ให้กับชุมชน ผ่านการจ้างงานและการเสียภาษี ในขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการ
พนันที่อาจเกิดกับประชาชนและชุมชนอีกด้วย (Asian Journal of Gambling Issues and Public Health,
2014)
สารวจพบว่าเยาวชนอายุ 12-17 ปี เล่นการพนัน 29.8% ในปี 2001 HKJC ได้รับมอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้ามาตรการป้องกันเพื่อแก้ไขปั ญหาการพนัน HKJC จึงจัดสรรเงินทุนให้กับรัฐบาลฮ่องกงเพื่อด าเนิน
โครงการนาร่องในการให้บริการปรึกษาและบาบัดผู้ติดการพนัน โครงการริเริ่มนี้ทาให้ต่อมาในปี 2003 รัฐบาล
ฮ่องกงได้จัดตั้งกองทุน Ping Wo ซึ่งดาเนินงานภายใต้สานักกิจการภายในประเทศ (HAB) ในปีเดียวกัน HAB
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองทุน Ping Wo เพื่อให้คาแนะนาในการใช้เงินของกองทุน นับตั้งแต่ก่อตั้ง
ในปี 2003 กองทุนมีส่วนร่วมในการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับการพนัน รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน ภาย
ใต้ธีม “Say No To Gambling” HKJC นับเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของกองทุน Ping Wo โดยให้คามั่นว่า
1

Department of Applied Social Sciences The Hong Kong Polytechnic University, Evaluation Study on the
Impacts of Gambling Liberalization in Nearby Cities on Hong Kong Peoples’ Participation in Gambling
Activities and Development of Counselling and Treatment Services for Problem Gamblers ( Home Affairs
Bureau Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2008), pp. 8-9.
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จะบริจาคเงินมากกว่า 360 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ภายในปี 2019 (Hong Kong Jockey Club "Responsible
gambling policy", 2015)

3.4 โครงสร้างระบบการศึกษา
ในปี 2000 รัฐบาลได้ประกาศการปฏิรูป (Reform) การศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติคือ "East Meets
West Rich & Stimulating Environment" ที่ประชาชนมีความตระหนักร่วมกัน ครู ผู้บริหารการศึกษา ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทุกคนได้รับรู้ถึงสภาพความจาเป็นของประเทศที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกระแสโลก เป็นการ
เตรียมประชาชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (Education Commission, 2000) โดยเตรียมความเป็นสากล
ความเป็นนานาชาติ โดยการหลอมรวมเอาจุดเด่นของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างผสาน
ผสมกลมกลื น สร้ างความทัน สมั ย ความร่ ารวย ความมั่งคั่ง ให้ แ ก่ ประเทศ (Education and Manpower
Bureau ,2001) ฮ่องกงใช้เวลาทาการปฏิรูปการศึกษาอยู่ 12 ปี โดยประกาศยกเลิกระบบการศึกษาแบบ
ดั้ ง เดิ ม ของอั ง กฤษแทบทั้ ง หมด สร้ า งความเป็ น นานาชาติ ที่ เ ชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต เทคโนโลยี ที่ มี
ความก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสมได้ทุกระบบ ให้ยกเลิกการสอบแบบ o-Level และ A-Level มาเป็นการสอบ
ระดับชาติเพียง 1 ครั้ง ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ขยายเวลาเรียนจบในระดับปริญญาตรี
จาก 3 ปี เป็น 4 ปี โดยเน้นให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ที่จาเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอนให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วิธีการเรียน (Learn How to Learn) ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนเห็นคุณค่า ทัศนคติ ค่านิยม ทักษะที่
สาคัญที่จาเป็น และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโครงสร้างของหลักสูตรของฮ่องกง การศึกษาขั้น
พื้นฐานมีอยู่ 3 กลุ่มวิชา (Curriculum Development Council, 2002) ดังนี้
1) กลุ่มวิชาแกน (Core subjects) มี 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาจีน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์
และวิชาศิลปศาสตร์ (Liberal Studies)
2) กลุ่มวิชาเลือก ให้นักเรียนเลือกเรียน 2-3 วิชา จากวิชาเลือกที่จัดไว้ให้ 20 วิชาเลือก บวกกับวิชาที่
ประยุกต์อื่นๆ และ
3) กลุ่มวิชาประสบการณ์ชีวิตอื่นๆ ได้แก่ 1) ศีลธรรมและหน้าที่พลเมือง (Moral & Civic Education)
2) การบริการชุมชน (Community Service) 3) การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) 4) พล
ศึ ก ษา (Physical Development) 5) ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ต่ า งๆ (Career-related experiences) ระดั บ
อนุบาล ชั้นปีที่ 1-3 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษา คณิตศาสตร์เบื้องต้น ตัวเองกับสังคม วิทยาศาสตร์
กับเทคโนโลยี ศิลปศึกษา พลศึกษา การออกกาลังกายและสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาตอนต้น
เรี ย น 4 วิ ช าหลั ก แต่ ค่ อ ยๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ตามพั ฒ นาการของเด็ ก ในกลุ่ ม วิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมและ
มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ครึ่งวัน วิชาศิลปศาสตร์จะพาเด็ก
ออกนอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมและความเป็นพลเมือง พัฒนาการด้านสติปัญญา
การบริ ก ารชุ ม ชน พั ฒ นาการด้ า นค่ า นิ ย ม สมรรถภาพด้ า นร่ า งกาย และทั ก ษะประสบการณ์ ด้ า นอาชี พ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเข้มใน 4 วิชาหลัก ถึง 45-50% เรียนวิชาเลือกอีก 2-3 รายวิชาที่ตนเองสนใจและ
ถนัด คิดเป็น 20-30% เรียนประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานผ่านกิจกรรม และผ่านสาระประสบการณ์ 5
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ด้าน 10-15% หลักสูตรในระดับโรงเรียน เน้นเป้าหมายการเรียนรู้ 7 ประการ คือ ความรับผิดชอบอัตลักษณ์
ของชาติ การอ่าน ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการเรียนรู้การใส่ใจความรู้ใหม่ และการดูแลสุขภาพของตนเอง
การปฏิรูประบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ฮ่องกงใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการสอนและในการจัดกิจกรรมกาเรียนสูง เด็กเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การบอกความรู้ให้แก่นักเรียนแบบสมัยศตวรรษที่ 19-20 หายไป การ
เรียนรู้ผ่านโครงงาน ผ่านการได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกดดันให้เกิดแรงกระตือรือร้นสูงขึ้น สร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่คนในสังคม
สูง การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผล (Assessment alignment) ยกเลิกการสอบ o-level, A-Level
โดยใช้การประเมินระดับประเทศครั้ง สาคัญเพียงครั้งเดียวในระดับเกรด 12 ระดับผลการเรียน จะประกาศผล
การเรียนเป็นระดับ คือ ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 และระดับ 5 บวก 1 ดาว (เฉพาะกลุ่มคะแนนสูงระดับประเทศ)
และระดับ 5 บวก 2 ดาว (เป็นกลุ่มที่มีคะแนนดีสุดยอด) นอกจากนี้ นักเรียนแต่ละคนจะต้องทาอัตชีวิตประวัติ
การเรียน (Profile) ที่มีผลการเรียน ประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วม รางวัลที่เคยได้รับ ความสาเร็จนอกห้องเรียน
ความมุ่งมั่น ความสนใจ การเรี ย นรู้ ในอนาคต และอื่นๆ เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลั ยที่จะเรียนต่ อ โดยทาง
มหาวิทยาลัยหรือในสายวิชาชีพเฉพาะทาง จะดูจากผลการเรียนใน 5 ระดับ รวมกับการดูอัตชีวประวัติการ
เรียนจาก Profile (Rita Berry & Bob Adamson ,2012)
ผลการปฏิรูปการศึกษา ทาให้คนฮ่องกงเห็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันทั้งประเทศ
ฮ่ อ งกงได้ น าร่ อ งการปฏิ รู ป หลั ก สู ต ร ป.1-ม.3 ได้ น าเสนอภาพใหม่ ข องระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและ
ระดับ อุดมศึกษา ปี 2005 และได้ น าร่ องทดลองใช้หลั กสูตรมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ปี 2009 ทาให้ ผ ลผลิต
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรก ที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและการเข้ารับการจ้างงานในปี
2012 มีคุณภาพสูง ผลที่ปรากฏชัดแจ้งจากการปฏิรูปการศึกษาของฮ่องกงในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ทาให้
ฮ่องกงเจริญก้าวหน้าอย่างมาก การค้าขยายตัวสูง เป็นศูนย์กลางการเงินของโลก ประชาชนสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคล่องแคล่ว การศึกษาของฮ่องกงนาพาประเทศสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence) อย่างลงตัว ผลการสอบวัดผลของสถาบัน PISA ของฮ่องกงในปี 2012 อยู่ใน
ระดับ Top ten ของโลก

3.5 รูปแบบการป้องกันการพนัน
1. “Say No to Gambling”
ในปี 2003 กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ Hong Kong Education City (Hkedcity ) จัด
โปรแกรมระยะยาว 2 ปี มุ่งเป้าไปยังเยาวชน นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
พนัน ภายใต้ชื่อแคมเปญ “Say No to Gambling” แคมเปญการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน Ping Wo ดาเนินการผ่านเว็บไซต์ www.saynotogambling.net ที่เชื่อมต่อกับสื่อการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการพนัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์ของ
แคมเปญเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบจากการติดพนัน เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ควบคุมตนเองให้ห่างไกลจากการพนัน กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การ
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โต้วาที อีกทั้งจัดทาโครงการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเน้นการเสริมสร้างความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พ นั น แ ก่ ก ลุ่ ม เ พื่ อ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ ติ ด พ นั น (ดู
www.had.gov.hk/file_manager/en/documents/whats_new/SFCQ_17-18.pdf)
สาระสาคัญในเว็บไซต์ประกอบด้วย
Nature of gambling ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการพนัน ผลที่ตามมาจากการติด
พนันของวัยรุ่น ทั้งทางด้านสังคมและจิตวิทยา อาการของผู้ที่ติดพนันและผู้ที่เป็นโรคเสพติดการพนัน
Power New Generation ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้วัยรุ่นมีพลังบวกในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
และพัฒนาเทคนิคการจัดการตนเองเมื่อจาเป็นต้องเผชิญหน้า กับปัญหาต่างๆ โดยมีรูปแบบในการนาเสนอ
หลากหลายแนวทาง รวมถึงเกมแบบโต้ตอบ ภาพเคลื่อนไหวทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ บทความเรื่องราวจากการ
สัมภาษณ์เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
Activities ในส่วนนี้จะเป็นการให้รายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการพนันที่จัดขึ้นใน
สถานที่ต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสัมมนา และผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
Resource centre ในส่วนนี้จะเป็นรายการหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับการพนัน และรายงานการวิจัย
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารเชื่ อ มโยงหลายมิ ติ ไ ปยั ง เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งบนอิ น เทอร์ เ น็ ต และจั ด ท าประกาศ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อป้องกันการพนันที่ผลิตโดยรัฐบาล สื่อการสอนและแหล่งข้อมูลจะถูกอั พโหลดไปยัง
เว็บไซต์เพื่อให้ครูผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและเป็นแหล่งอ้างอิง
Counselling and treatment Service ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลในการขอรับบริการให้คาปรึกษาและ
ศูนย์บาบัดสาหรับผู้ประสบปัญหาจากการเล่นพนัน รวมทั้งรายละเอียดกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์ฯ นอกจากนั้นยัง
มีเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คาปรึกษา
Other activities ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆที่ จัดขึ้นโดย Hkedcity เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจของวัยรุ่นในเรื่ องลั กษณะของการพนันและเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อ
ป้องกันตัวเองจากการติดกิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนัน กิจกรรมสาหรับครูและพ่อแม่จะได้รับการ
จัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการพนันและวิธีการจัดการกับนักเรียนหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าว กิจกรรมที่วางแผนขึ้นภายใต้โครงการมีดังต่อไปนี้
- การสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นเกี่ยวกับการพนัน
- การสัมมนาโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ปกครอง
- การออกเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ
- การแข่งขันโต้วาที
- แผนการเรียนรู้หลักสูตรเกี่ยวกับการพนัน
- การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ชุดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริงและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
การเล่ น พนั น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการพนั น ในด้ า นต่ า งๆ รวมถึ ง ผลกระทบทางด้ า นสาธารณสุ ข ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ ชุดการเรียนการสอนนี้จะถูกส่งไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออานวย
ความสะดวกให้ครูจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

ภาพที่ 3.1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการพนันของ Hong Kong Education City
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2. Project ICU, the on-line volunteer training
เป็นโครงการของ Tung Wah Group of Hospitals (TWGHs) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
Hong Kong Jockey Club โดยจัดโครงการเพื่อเพิ่มความตระหนักต่อความเสี่ยงจากการพนันออนไลน์และ
การให้ บ ริ ก ารการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด และการพนั น แบบออนไลน์ โดยจั ด การฝึ ก อบรม
อาสาสมัครออนไลน์เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรับสมัครจากเยาวชนและครอบครัวของ TWGHs ด้วยพฤติกรรม
การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเลตในเยาวชน รวมทั้งการเข้าถึง เว็บไซต์การพนันออนไลน์ อย่างง่ายดาย ทาให้
เยาวชนสัมผัสกับการพนันที่ผิดกฎหมายและพฤติกรรมการเสพติดอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ โดยไม่รู้ตัว
(ดู http://www.tungwahcsd.org/en/our-services/youth-and-family-services;category/9)
กิจ กรรมของโครงการมีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั นปั ญหาจากการพนัน และยาเสพติด โดยการฝึ ก
อาสาสมัครเพื่อแนะนาเยาวชนให้เห็นถึงความเสี่ยงและโทษจากการพนันและยาเสพติดจากสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ช่วยให้เยาวชนเข้าใจปัญหาของตัวเอง ส่งข้อความเพื่อแสดงความห่วงใยในเชิงรุก และส่งต่อเยาวชนที่
ติดพนันสู่การรักษาและบาบัดต่อไป โดยที่ผ่านมามีเยาวชนใช้บริการจานวนกว่า 20,000 คน อาสาสมัครได้รับ
การฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกั บปัญหาการพนันและยาเสพติด ทักษะการให้คาปรึกษาออนไลน์ และการ
สนับสนุนการรักษาโดยนักจิตวิทยาคลินิกมืออาชีพ ตลอดจนการประเมินผลและการจัดการภาวะวิกฤต
3. รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ สารคดี
เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้คนในชุมชนได้มากขึ้น กองทุน Ping Wo จึงได้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตโปสเตอร์และแบนเนอร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญ หาที่เกี่ยวกับ การพนัน โดยมีข้อความ
ต่อต้านการพนัน เช่น “Don't Gamble your Life Away” และ “Don't Gamble to Excess” นอกจาก นั้น
กองทุนยังให้การสนับสนุนการผลิตสารคดีซีรีส์ 16 ตอน สร้างจากประสบการณ์ชีวิตจริงของนักพนันที่ติดพนัน
รูปแบบต่างๆ จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อความ "Say No to Gambling" และภาพยนตร์อีก
ชุดหนึ่งทีไ่ ด้รับการเผยแพร่เมื่อปลายปี 2015 ได้แก่เรื่อง "Lose and Win" เนื้อหาของภาพยนตร์ชุดนี้เป็นการ
การเปิดเผยถึงรูปแบบที่เป็นไปได้ที่การพนันจะแทรกซึมอยู่ และอิทธิพลของการพนันต่อวิถีชีวิตของเยาวชนใน
ปัจจุบัน บทภาพยนตร์ยังสนับสนุนให้เยาวชนเลือกที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากด้วยตนเอง แทนการพึ่งพาการ
พ
นั
น
ใ
น
ก
า
ร
แ
ก้
ปั
ญ
ห
า
(ดูhttp://rthk9.rthk.hk/about/board_of_advisors/pdf/paper_20151120_13.pdf)
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่มาจากการเล่นพนันฟุตบอล แนะ
แนวทางในการควบคุมการเล่นการพนันด้วยตนเอง กองทุน Ping Wo จึงออกแคมเปญภายใต้ชื่อ “Leading a
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Healthy Life, Kick Gambling” ซึ่งเปิดตัวแคมเปญในช่ว งฟุตบอลโลก 2014 และยูโร 2016 (Report on
the Study of Hong Kong People’s Participation in Gambling Activities, 2016 /2017)
4. Yuk Lai Hin Counselling Centre
เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ได้รับการสนับสนรุนงบประมาณจากกองทุน Ping Wo ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2007 เพื่อให้การรักษาผู้ติดการพนัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติด
พนันม้าแข่ง ไพน่กกระจอก และ mark-six โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มครอบครัวและเยาวชน
มีบริการให้คาปรึกษาผ่านสายด่วนหมายเลข 2703 9811และบริการให้คาปรึกษาออนไลน์ บริการให้
คาปรึ กษารายบุ คคล การรวมกลุ่ มเพื่อแบ่ งปันประสบการณ์จากการพนัน นอกจากนี้ยังมีทีมแนะแนวให้
คาปรึกษาด้านการพนันในที่ทางานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีบริการจิตวิทยาคลินิกแก่ชุมชน กลุ่มสนับสนุน
กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการป้องกันและการศึกษาเกี่ยวกับการพนัน บริการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
ศูนย์ Yuk Lai Hin สร้างแคมเปญการรับรู้เรื่องการพนันผ่านวิดีโอรูปแบบละคร ถูกนามาใช้เพื่อสอน
เยาวชนเกี่ยวกับการเสพติดการพนันและผลกระทบต่อครอบครัว โดยทางศูนย์ฯ ได้เชิญผู้ที่เคยติดพนันที่ผ่าน
การบาบัดแล้วมาเล่าให้นักเรียนฟังถึงประสบการณ์ที่เลวร้ายและผลกระทบด้านต่างๆ จากการติดพนัน ศูนย์ฯ
ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรม สร้างทักษะการเป็นผู้นาเพื่อช่วยให้สร้างความกล้าที่
จะปฏิเสธการพนัน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว รวมถึงการใช้ศาสนาเพื่อบาบัดผู้ติดการพนันอีกด้วย
การบาบัดอาจใช้กระบวนการขั้นตอน 8-10 อย่าง ใช้ระยะเวลาในการบาบัด 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับภาวะ
ของแต่ละบุคคล โดยปกติขั้นตอนการรักษาจะเริ่มด้วยการประเมินพฤติกรรมของผู้ติดการพนัน จากนั้นเป็น
ขั้นตอนการรักษาด้วยการบาบัดกลุ่ม แล้วต่อด้วยการบาบัดรายบุคคล (ดู https://ylh.org.hk/)
ภาพที่ 3.2 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการพนันแก่กลุ่มต่างๆ
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ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมของผู้ติดการพนัน

3.6 ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชน
1. “Understanding Adolescents Project”
Tung Wah Group of Hospitals มีบริการแนะแนวการศึกษาและบริการเพื่อสังคม School-based
counselling service โดยออกแบบและจัดทาโครงการป้องกันและพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน ตลอดจนสร้างความมั่นใจในตนเองและสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ โดยจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์
ของโรงเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาเยาวชนทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มแก่นักเรียนที่ ประสบปัญหาและความเสี่ยงจากปัญหาในสังคม เช่น ปัญหาจากการพนัน ผ่าน
โครงการ “Understanding Adolescents Project” และโครงการ “School-based After School
Learning and Support Programme”( http://www.edb.gov.hk/en/teacher/student-guidancediscipline-services/projects)
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่าง Course outline “Understanding Adolescents Project”

2. The B.E.S.T. Teen Program
เป็นโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมการเสพติดหลายรูปแบบ ทั้งการพนัน ยาเสพติด ฯลฯ ใช้แนวทาง
การพัฒนาเยาวชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดให้กับนักเรียน ส่งเสริม
ความสามารถในตัวนักเรียน (เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และอารมณ์) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เช่น
พฤติกรรมทางสังคม) ที่สามารถป้องกันกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ผ่านแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังร่ว มโครงการ
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 โดยทีมงานของ B.E.S.T. ที่เป็นผู้ควบคุมการใช้
โปรแกรมนี้ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์นั กจิตวิทยาที่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสู งกว่าปริญญาตรี
รวมถึงนักวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการสอนและ
B.E.S.T. ประกอบด้วย 5 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนในเชิงบวก
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเสพติดรูปแบบต่างๆ และเปลี่ยนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสพติด
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
3. ส่งเสริมความสามารถทางอารมณ์
4. ส่งเสริมความสามารถทางสังคม
5. ส่งเสริมความสามารถด้านพฤติกรรม
เนื่องจากความแตกต่างของอายุ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจึงมีเนื้อหาหลักสูตรที่
แตกต่างกันสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ระยะเวลาของการดาเนินงานแตกต่างกันไป ตั้งแต่
การใช้งานแบบเข้มข้น 2 วันจนถึงการดาเนินการแบบหนึ่งเดือน
หลักสูตรประกอบด้วย 5 ส่วน ซึ่งต่อมาแบ่งออกเป็นสองยูนิต แต่ละยูนิตใช้เวลา 30 นาที รวมเวลา 5
ชั่วโมง รายละเอียดหลักสูตร เป้าหมายการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 The B.E.S.T. Teen Program

โปรแกรมถูกนามาใช้สอดแทรกในบทเรียนของนักเรียนหรือช่วงเวลาที่แต่ละโรงเรียนกาหนด ครูผู้สอน
จะเป็นผู้แนะนาให้นักเรียนที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นาแต่ละบทเรียนตามโปรแกรม ในปีการศึกษา
2013-2014 มีโรงเรียนประถม 37 แห่งในฮ่องกงเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน
382 คน และนักเรีย นประถมศึกษาปี ที่ 6จานวน 297 คน ทั้งจากโรงเรียนของรัฐ บาล รวมทั้งโรงเรีย นที่
สนับสนุนโดยกลุ่ม Tung Wah Group Of Hospital
โดยมีการสุ่มเลือกโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง เป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่งนี้มี
ภูมิหลังคล้ายคลึงกัน เช่น เขตอาเภอ โรงเรียนขนาดเดียวกัน และองค์ประกอบของนักเรียนคล้ายคลึงกัน โดย
เลือกโรงเรียนทดลองเป็นกลุ่มควบคุม ทางโครงการจะส่งจดหมายไปยังผู้ปกครองผ่านโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อ
ขอความยินยอมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยการประเมินผลจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งการ
ทาแบบสอบถามก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม หรือการการประเมินผลลัพธ์แบบอัตนัย
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ตารางที่ 3.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 41

บทที่ 4
มาเก๊า
4.1 บริบทความเป็นมา
มาเก๊าตั้งอยู่บ นฝั่ งตะวันตกของดินดอนสามเหลี่ ยมปากแม่น้าจูเจียงทางตอนใต้ของมณฑลกว่ างตง
(Guangdon Province) สาธารณรัฐประชาชนจีน ติดกับเมืองจูไห่ (Zhuhai) และอยู่ห่างจากฮ่องกงราว 60
กิโลเมตร มาเก๊าประกอบด้วยคาบสมุทรมาเก๊า เกาะไทปา (Taipa) และเกาะโคโลเอน (Coloane) คาบสมุทร
มาเก๊าเป็นศูนย์กลางของเขตปกครองพิเศษและเชื่อมกับเกาะไทปาด้วยสะพานสามแห่ง มีโรงแรมรีสอร์ทระดับ
นานาชาติหลายแห่งซึ่งพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวก ตั้งอยู่บนแผ่นดินถมทะเลระหว่างเกาะไทปาและ
เกาะโคโลเอน ในเขตพัฒนาใหม่ที่เป็นที่รู้จักในนามโคไท (Cotai)
ภาพที่ 4.1 ที่ตั้งของมาเก๊า

มาเก๊ามีประชากรประมาณ 642,900 คน มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้พานักในมาเก๊าเป็นชาวจีน ส่วนที่
เหลือเป็นชาวโปรตุเกส ฟิลิปปินส์และชาติอื่นๆ ภาษาราชการของมาเก๊าคือภาษาจีนและภาษาโปรตุ เกส
ขณะที่ภ าษาจี น กวางตุ้งเป็ น ภาษาที่ใช้พูดกันแพร่หลายที่สุด ภาษาราชการใช้ในหน่วยงานรัฐบาลและใน
เอกสารและการสื่อสารของราชการทั้งหมด ภาษาอังกฤษใช้ทั่วไปในการค้า การท่องเที่ยวและการพาณิชย์
(ZHANG Xiaoming, 2009.Vo l . I I)
มาเก๊ามีประวัติศาสตร์ในเกมมามากกว่า 3 ศตวรรษ ได้รับขนานนามว่าเป็น “มอนติคาโลแห่งบูรพา
ทิศ” (Monte Carlo of the Orient) และ “ลาสเวกัสแห่งตะวันออก” (Las Vegas of the East) เกมเป็น
อุ ต สาหกรรมหลั ก ของมาเก๊ า ธุ ร กิ จ คาสิ โ นเป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของเกม รายรั บ รวมจากเกม ( Gross Gaming
Revenue หรื อ GGR) ในปี 2013 ของมาเก๊ า สู ง ถึ ง 45 พั น ล้ า นดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ (Macau’s Statistics and
Census Service, 2014 ) คิดเป็นประมาณเจ็ดเท่าของลาสเวกัสสตริป (Las Vegas Strip) ขณะที่ในปี 2014
รายรับรวมจากเกมอยู่ที่ 43.94 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ สูงเป็น 12 เท่าของรายรับในปี 2003 รายรับรวมจาก
เกมของมาเก๊าที่สูงกว่าของลาสเวกัสทาให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองแห่งเกม (Gaming city) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สาหรับคาสิโน มาเก๊าเป็นเมืองคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจเกมพนันในมาเก๊า
น่ าจะมาจากนโยบายของรัฐ บาลจี นและเขตบริหารพิเศษมาเก๊ าที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ การลงทุนขนาด
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มหาศาลของผู้ประกอบการ ตลอดจนความชื่นชอบของคนจีนในเกมพนัน (International Monetary Fund.
CONTEXT AND RECENT DEVELOPMENTS, 2017 p.3)
นโยบายคาสิโนของผู้บริหารเขตพิเศษมาเก๊า
อุตสาหกรรมเกมของมาเก๊ าเริ่ มย้ อนไปถึง ศตวรรษที่ 16 เมื่อมาเก๊าเปิดท่ าเรื อให้ กับ นัก เดิ น ทาง
เกมเป็นที่นิยมสาหรับชนบางกลุ่มเช่น คนงานก่อสร้างที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ คนงานท่าเรือ เป็นต้น
ในช่วงนั้นยังไม่มีการออกกฎมาควบคุมเกม ต่อมาในปี 1842 หลังจากที่อธิปไตยของฮ่องกงกลายเป็นของ
อังกฤษ บทบาทของมาเก๊าในฐานะท่าเรือการค้าที่สาคัญค่อยๆ ถูกแทนที่โดยฮ่องกง ดังนั้นเพื่อสร้างรายได้จาก
กิจ กรรมเศรษฐกิจ อื่น ให้ กับ รั ฐ บาล ในปี 1847 โปรตุเกสที่ปกครองมาเก๊าได้ทาให้ การพนันในมาเก๊ า ถู ก
กฎหมายเป็นครั้งแรก ในช่วงปี 1850s มีร้านเล่นแฟนแทน 2 (Fantan stalls) เปิดดาเนินการมากกว่า 200
แห่ง อุตสาหกรรมเกมเริ่มเฟื่องฟูมาตลอดและภาษีเกมกลายเป็นรายได้หลักให้กับรัฐบาล จนมาถึงทศวรรษที่
1930 รั ฐ บาลมีการให้ สั ม ปทานผู ก ขาดกับ ผู้ ประกอบการผู้ ได้รั บสั มปทาน มีอาทิบริษัท ฮู เ ฮง (HouHeng
Company) บริษัทไทเฮง (Tai Heng Company) ซึ่งได้รับสัมปทานในปี 1930 และปี 1937 ตามลาดับ (ดู
IMF Country Report No. 17/50 pp.3-4)
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1961 ผู้ว่าการ (Governor) ของมาเก๊าที่ชื่อว่า Jaime Silvério Marques
ได้กาหนดให้มาเก๊าเป็น “เขตเกมถาวร” (Permanent gaming region) และวางตาแหน่งทางการของมาเก๊า
เป็นเขตภาษีต่า โดยกิจกรรมสาคัญทางเศรษฐกิจเป็นเกมและการท่องเที่ยว ก่อนที่สัมปทานผูกขาดที่ให้กับ
บริ ษัทไทเฮงจะสิ้ น สุ ด ณ 31 ธัน วาคม 1961 ในเดือนกรกฎาคมของปี 1961 ผู้ ว่ามาเก๊าและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้ออกกฎหมายฉบับที่ 1496 (Legislative no. 1496) เพื่อเปิดเสรีให้มีการประมูลทั่วไปสาหรับการ
ประกอบการเกมแห่งโชค “เกมแห่งโชค”3 (Games of fortune) ในปี 1962 ผู้ชนะประมูลสัมปทานผูกขาด
คาสิโนซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็น Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) ซึ่งเป็น
บริษัทภายใต้การนาของสแตนลีย์ โฮ (Stanley Ho) บริษัทนี้ได้ผูกขาดคาสิโนในมาเก๊าเป็นระยะเวลา 40 ปี
ต่อมา STDM ได้นาเอาเกมสไตล์ตะวันตกหลากหลายที่เป็นที่นิยมเข้ามา และได้ทาให้การเดินทางระหว่างมา
เก๊าและฮ่องกงทันสมัย จึงมีนักพนันนับล้านคนเดินทางจากฮ่องกงเข้าสู่มาเก๊าในแต่ละปี (ดู IMF Country
Report No. 17/50 pp.11-12)
ณ ปลายปี 1999 มาเก๊ากลับคืนสู่อธิปไตยของจีน โดยเป็นเขตบริหารพิเศษของจีน (“เขตบริหารฯ”
หรือ Macau SAR) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2000 มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการเกมมาเก๊า ”(Macao Gaming
Committee) ซึ่งมีห น้ าที่ทาการศึก ษาถึ งการพัฒ นาประเด็น ทางกฎหมาย กฎการบริห ารและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับเกม ในเดือน สิงหาคม ปี 2000 คณะกรรมการเกมมาเก๊าได้จ้าง Arthur Andersen Worldwide
มาศึกษาถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม และให้คาแนะนากับรัฐบาลในช่วงการประชุมเริ่มต้น ต่อมาในเดือน
สิ ง หาคม 2001 เขตบริ ห ารพิ เ ศษมาเก๊ า ได้ อ อกกฎหมาย เลขที่ 16/2001 “กรอบกฎหมายส าหรั บ การ
ดาเนินการเกมเสี่ยงโชคคาสิโน” (“Legal Framework for the Operations of Casino Games of Fortune
”) ซึ่งระบุถึงการดาเนินการที่กาหนดคุณสมบัติ (eligibility) ของผู้ถือหุ้นใหญ่ และการบริหารจัดการคาสิโน
ตลอดจนภาษีเกมที่ควรจะนาส่งรัฐบาล (Ibid.)

2

Fantan เป็นเกมพนันดั้งเดิมของจีน การเล่นคล้ายกับรูเล็ต
ผู้ว่าการมาเก๊าที่ชื่อ Jaime Silvério Marques ได้กาหนดนิยามของ “gaming” ว่า “เกมใดๆ ซึ่งเกิดผลที่ไม่อาจคาดเดาและ
เกิดขึ้นโดยสุ่มเสี่ยงและชนะได้ด้วยโชคเท่านั้น เรียกว่า เกมแห่งโชค” (“Any game with results that are unpredictably
and randomly generated and win purely by one’s luck is called games of fortune”).
3
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เมื่อหมดอายุสัญญาสัมปทานของ STDM ณ 31 ธันวาคม 2001 เขตบริหารฯ ตกลงให้สัมปทานเกม
3 สัมปทาน เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้อุตสาหกรรมเกม ตลอดจนวางรากฐานที่เข้มแข็งสาหรับการพัฒนา
เกมในอนาคต ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2002 รัฐบาลประกาศผลการประมูล โดยให้สั มปทานใหม่กับบริษัทที่
ชนะประมูล 3 ราย ประกอบด้วย (1) Sociedade de Jogos de Macau (“SJM” บริษัทลูกของ STDM ซึ่ง
ถื อ หุ้ น อยู่ ร้ อ ยละ 80), (2) Wynn Resorts (Macau) S.A. (“Wynn”) และ (3) Galaxy Casino, S.A.
(“Galaxy”) โดยมี ก ารเซ็ น สั ญ ญาสั ม ปทานเมื่ อ 28 มี น าคม, 24 มิ ถุ น ายนและ 26 มิ ถุ น ายน ปี 2002
ตามลาดับ ต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน เขตบริหารฯได้ปรับแก้สัญญาสัมปทานของ Galaxy โดยอนุญาต
ให้ Galaxy มี ค วามสั ม พั น ธ์ สั ม ปทานย่ อ ย (sub-concession relationship) กั บ Venetians Macao S.A.
(“Venetian” ของกลุ่ม Sands China) และเขตบริหารฯ ได้อนุญาตให้ผู้ชนะสัมปทานอีกสองรายสามารถ
ขายสัมปทานย่อยได้ SJM เซ็นสัญญาสัมปทานย่อยกับกลุ่มพันธมิตรระหว่าง Pansy Ho Chiu-king และ
MGM Mirage (“MGM”) (ปัจจุบันคือ MGM Resorts) เมื่อ 20 เมษายน 2005 ขณะที่ Wynn Resorts เซ็น
สัญญาสัมปทานย่อยเมื่อ 8 กันยายน 2006 กับ Melco PBL Jogos (Macau), S.A. (“Melco PBL”) (ปัจจุบัน
คือ Melco Crown) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระหว่าง Melcoและ PBL ผู้ประกอบการคาสิโนออสเตรเลียหลังจาก
ที่มีการประกาศผู้ชนะได้สัมปทาน ผู้ได้สัมปทานทุกแห่ง ยกเว้น SJM ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างคาสิโนและ
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดู http://gaming.unlv.edu/abstract/macau.html)
ในเดือน พฤษภาคม 2004 คาสิโนแห่งแรกของ Venetian ใช้ชื่อว่า Casino Sands เปิดดาเนินการ
โดยเป็นโครงการลงทุนในเกมแห่งแรกของบริษัทอเมริกันในเอเชีย ในปีเดียวกัน (2004) โครงการแรกของ
Galaxy ชื่อว่า Casino Waldo เริ่มเปิดดาเนินการ สาหรับ Wynn โรงแรมคาสิโนแห่งแรกเริ่มก่อสร้างเมื่อ
มิถุนายน 2004 และเปิดดาเนินการในเดือนกันยายน 2006 Melco PBL เปิดคาสิโนแห่งแรก ที่ชื่อ Casino
Crown (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Casino Altira) ในเดือนพฤษภาคม 2007 และในเดือนธันวาคม 2007 คาสิโน
แห่ งแรกของ MGM เริ่ มดาเนิ น การ อนึ่ ง สั ญญาสั มปทานส าหรับ SJM และMGM จะหมดอายุในปี 2020
ขณะที่สัญญาสัมปทานสาหรับ Galaxy Entertainment, Wynn Macau, Melco Crown และ Sands China
จะหมดอายุในปี 2022 (ดู http://gaming.unlv.edu/abstract/macau.html)
กล่าวโดยสรุป การพนันในมาเก๊าถูกทาให้ถูกกฎหมายตั้งแต่ช่วงที่โปรตุเกสปกครองเมื่อ 168 ปีมาแล้ว
(ตั้งแต่ปี 1847) และในช่วงทศวรรษ 1930 รัฐบาลโปรตุเกสเริ่มมีนโยบายให้สัมปทานผู้ประกอบการ จน
ปลายปี 1999 มาเก๊ากลับสู่ภายใต้การปกครองของจีน โดยเป็นเขตบริหารพิเศษ และรัฐบาลได้เปิดให้สัมปทาน
ใหม่ โดยมีผู้ชนะประมูล 3 ราย ต่อมารัฐบาลได้ยอมให้มีสัมปทานย่อ ย ทาให้ผู้ประกอบการคาสิโนขยายเพิ่ม
เป็น 6 รายในปัจจุบัน
การประกอบการคาสิโน
ในกลุ่มผู้ได้สัมปทานและสัมปทานย่อยคาสิโนในมาเก๊ารวม 6 ราย ซึ่งประกอบด้วย SJM, Wynn,
Galaxy, Venetian (Las Vegas Sands), MGM, และ Melco PBL ผู้ประกอบการรายใหญ่คือ SJM Holdings,
Sands China, และ Galaxy Entertainment ซึ่งมีรายรับในช่วงปี 2014 อยู่ที่ 79.934, 73.743 และ 71.752
พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงตามลาดับ ผู้นาในตลาดเกมของมาเก๊าแสดงโดยสัดส่วนรายรับจากเกมสาหรับปี 2014
จะเป็ น SJM และ Sands China โดยมี ส่ ว นแบ่ ง อยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 23 ตามมาด้ ว ยกลุ่ ม Galaxy
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 44

Entertainment Group ซึ่งมีส่ ว นแบ่ งตลาดที่ร้อยละ 21 ล าดับสี่ เป็น Melco Crown Entertain-ment มี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13 และสองลาดับสุดท้าย เป็น MGM China และ Wynn Macau ด้วยส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 10 (CIMB, Travel and Leisure- Gaming ,2015 p. 14)
ณ กลางปี 2018 จานวนคาสิโนในมาเก๊ามีรวม 41 แห่ง คาสิโน 26 แห่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาเก๊า
(Macau Peninsula) ส่วนคาสิโนอีก 15 แห่งตั้งอยู่บนเกาะไทปา จากจานวนคาสิโนทั้งหมด SJM มีคาสิโน 20
แห่ ง Galaxy มี ค าสิ โ น 6 แห่ ง Venetian มี ค าสิ โ น 4 แห่ ง Melco Crown (เดิ ม รู้ จั ก ในชื่ อ Melco PBL) มี
คาสิโน 3 แห่ง Wynn Resorts และ MGM Resorts มีคาสิโนอย่างละ 1 แห่ง คาสิโนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น
เ ด อ ะ เ ว นี เ ชี ย น ม า เ ก๊ า ( The Venetian Macau) ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ค า สิ โ น 550,000 ต า ร า ง ฟุ ต
มีเครื่องสลอตมาชีน 3,400 เครื่อง และโต๊ะพนัน 800 โต๊ะ เดอะเวนีเชียนมาเก๊าเป็นรีสอร์ทแบบผสมผสาน
(integrated resort) ที่มีห้องสวีท 3,000 ห้องและมีพื้นที่สาหรับจัดประชุมตลอดจนร้านค้าปลีก ดังตารางที่
4.1
ตารางที่ 4.1 ผู้ประกอบการคาสิโนและจานวนคาสิโนในมาเก๊า
2010

2011

2012

2013

2014

(CONCESSIONAIRES/
Year)

(พ.ศ.
2553)

(พ.ศ.
2554)

(พ.ศ.
2555)

(พ.ศ.
2556)

(พ.ศ.
2557)

SJM
Galaxy Casino, S.A.
Venetian Macau, S.A.
Wynn
Resorts
(Macau),S.A.
Melco
Crown
(Macau), S.A.
MGM Grand Paradise,
S.A.

20
5
3
1

20
6
3
1

20
6
4
1

20
6
4
1

20
6
4
1

2015
(พ.ศ.
2558)
Q1
20
6
4
1

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

33
34
35
35
35
35
Source: MSAR Government Gaming Inspection & Coordination Bureau , Sands China Ltd.

35

สัมปทาน/ปี

รวม

2015

(พ.ศ.
2558)
Q2
20
6
4
1

จากตารางที่ 4.2 ปี 2018 มาเก๊ามีจานวนคาสิโน อยู่ที่ 41 แห่ง โต๊ะเกม 6,586 โต๊ะ เครื่องเล่นสลอต
มาชีน 17,025 เครื่อง ทารายได้คิดเป็นจานวนเงิน 76,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ 12 ปีก่อนหน้า คือ ณ
สิ้นปี 2002 มาเก๊ามีจานวนคาสิโนเพียง 11 แห่ง โต๊ะเกม 339 โต๊ะ เครื่องเล่นสลอตมาชีน 808 เครื่อง ทา
รายได้คิดเป็นจานวนเงิน 2,772.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงระหว่างปี 2002 ถึงปี
2014 นั้น ในช่วงดังกล่าว จานวนคาสิโนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า จานวนโต๊ะเพิ่มขึ้นมากกว่า 16 เท่า จานวน
เครื่องเล่นสลอตมาชีนและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างละประมาณ 16 เท่า จานวนโต๊ะและเครื่องเล่นสลอตมาชีนยัง
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2015 มาเก๊ามีจานวนคาสิโนเท่าเดิม 35 แห่ง โต๊ะเกมเพิ่มเป็น
5,819 โต๊ะ เครื่องเล่นสลอตมาชีน 14,213 เครื่อง อนึ่งมีข้อสังเกตว่า รายได้ของมาเก๊า ณ สิ้นปี 2014 ต่ากว่า
รายได้ ณ สิ้นปี 2013 ขณะที่รายได้ของมาเก๊า ณ สิ้นกันยายน ปี 2015 แสดงถึงแนวโน้มที่รายได้ทั้งปี 2015
จะต่ากว่าของทั้งปี 2014 สาหรับสาเหตุหลักที่รายได้จากคาสิโนที่ลดลงมาจากการที่รายได้ลูกค้าตลาดวีไอพี
ลดลงดังที่ได้กล่าวไปแล้ว รายรับจากธุรกิจคาสิโนในมาเก๊า สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 จานวนคาสิโน เกม และรายรับ ในช่วงปี 2002- 2018
Casino Gaming Numbers & Revenues
Year
Casinos
Gaming
Tables
2002
11
339
2003

Slot Total Revenues
Machines

Revenues ($Mil.USD)

808

22,180

$2,772.50

11

424

814

28,672

$3,584.00

15

1,092

2,254

41,378

$5,172.25

17

1,388

3,421

46,047

$5,755.87

2,762

6,546

56,623

$7,077.87

28

4,375

13,267

83,022

$10,377.75

31

4,017

11,856

108,772

$13,596.50

33

4,770

14,363

119,369

$14,921.13

33

4,791

14,450

188,343

$23,542.86

34

5,302

16,056

267,867

$33,483.38

35

5,485

16,585

304,139

$38,017.38

35

5,750

13,106

360,749

$45,093.25

35

5,711

13,018

351,521

$43,940.13

2015

35

5,819

14,213

121,645

$22,002.00

2016

38

6,287

13,826

223,210

$27,901.25

2017

40

6,419

15,622

265,743

$33,217.88

2018

41

6,586

17,025

76,510

$9,563.75

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

24

Source: Gaming Inspection and Coordination Bureau Macau SAR (2018).; 2018 data is through March 31.
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รายได้คาสิโนแยกตามเกม สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.3 เกมประกอบด้วยบาคาร่า แบล็ค แจ็ค
รูเล็ต คุสเซ็ค4 สตัดโป๊กเกอร์ สล็อตมาชีน และอื่นๆ
หากเปรียบเทียบสัดส่วนการทารายได้ของเกมประเภทต่างๆ บาคาร่าเป็นเกมที่มีสัดส่วนการทารายได้
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเกมประเภทอื่น โดยในปี 2002 บาคาร่ามีสัดส่วนการทารายได้ร้อยละ 85.9 ของรายได้
ทั้งหมด ตามด้วยคุสเซ็กที่ร้อยละ 2.9 แบล็คแจ็คร้อยละ 2.7 สล็อตร้อยละ 1.0 และเกมอื่นๆ อาทิรูเล็ต และ
เกมที่เหลือรวมร้อยละ 7.5 สาหรับในปี 2014 บาคาร่ามีสัดส่วนการทารายได้ร้อยละ 90.8 ของรายได้ทั้งหมด
ตามด้วยสล็อตที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.0 ถัดมาเป็น คุสเซ็กที่ลดลงเหลือร้ อยละ 2.2 แบล็คแจ็คลดลงเหลือร้อย
ละ 0.8 และเกมประเภทอื่นๆ ที่เหลือร้อยละ 2.2
นอกจากนี้ตารางที่ 4.3 ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า ตลาดวีไอพี (วีไอพีบาคาร่า) ซึ่งมีสัดส่วนรายรับถึง
ร้อยละ 73.7 ในปี 2002 เริ่มมีสัดส่วนรายรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปี 2014 โดยลดลงจากร้อยละ
69.3 ในปี 2012 เป็นร้อยละ 66.1 ในปี 2013 และมาอยู่ที่ร้อยละ 60.5 ในปี 2014 เช่นเดียวกับเมื่อสิ้นปี
2017 ส่ ว นบาคาร่ าที่ไม่ใช่วีไอพี จะมีสั ดส่ ว นรายรับร้อยละ 12.2 ในปี 2002 และมีสั ดส่ ว นรายรับเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปี 2014 โดยเพิ่มจากร้อยละ 21.8 ในปี 2012 เป็นร้อยละ 25.4 ในปี 2013 และ
มาอยู่ที่ร้อยละ 30.3 ในปี 2014 เช่นเดียวกับเมื่อสิ้นปี 2017
สาเหตุที่ตลาดวีไอพีบาคาร่ามีสัดส่วนต่อรายได้รวมลดลง และรายได้ของวีไอพีบาคาร่าในปี 2014 ลดต่า
กว่ า ของปี 2013 น่ า จะเป็ น ผลมาจากปั จ จั ย หลายประการ คื อ (1) การที่ ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น ห้ า ม
ข้าราชการระดับกลางและระดับสูงเดินทางไปมาเก๊า ทาให้ผู้เล่นที่เป็น “ขาใหญ่” (High rollers) และผู้เล่น
ระดับพรีเมียมแมส (Premium mass players) งดเว้นจากการเข้ามาเก๊า (2) ผู้ประกอบการจังเก็ต (Junket
operators) เพิ่มความระมัดระวังในการให้กู้ยืม ทาให้รายรับจาก เกมวีไอพี ลดลงอย่างต่อเนื่อง (3) การยกเลิก
อุปกรณ์ยูเนียนเพย์ในคาสิโนและการต่อต้านฟอกเงิน มีผลต่อธุรกิจพรีเมียม เพราะผู้เล่นระดับพรีเมียมเท่านั้น
ที่เบิกเงินสดจากธุรกรรมดังกล่าว (4) นโยบายเข้มงวดเรื่องวีซ่าเดิ นทางผ่าน โดยลดระยะเวลาลงจาก 14 วัน
เหลือ 5 วันนับจากเดือนกรกฎาคม 2014 นโยบายนี้มีผลในทางลบต่อตลาดวีไอพี ซึ่งอ่อนแอตั้งแต่กลางปี
2014เพราะผู้ประกอบการจังเก็ตส่วนใหญ่รวมทั้งผู้เล่นรายใหญ่ล้วนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ และปกติวีไอพี
จานวนมากใช้วีซาผ่านเพื่อเข้ามาเก๊า

4

คุสเซ็คเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Sic Bo ในคาสิโนอเมริกัน
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ตารางที่ 4.3 รายรับของคาสิโนแยกตามประเภทของเกม ในช่วงปี 2002 - 2018
หน่วย: ล้านปาตาคา (MOP)

Source: Gaming Inspection and Coordination Bureau Macau SAR (2018); ; 2018 data is through March 31.
http://gaming.unlv.edu/abstract/macau.html. Retreived March 9, 2018.

สาหรับรายรับรวมจากเกมของมาเก๊าเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจาก
นโยบายการเปิดเสรีการพนันคาสิโนตั้งแต่ปี 2002 และการที่มาเก๊าเป็นเขตปกครองเดียวในจีนที่ยอมให้เล่น
คาสิโนได้โดยถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 รายรับจากเกมเริ่มลดลง และยังลดลง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สาเหตุหลักมาจากการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงในการเติบโต ประกอบกับรัฐบาลจีนมี
การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น การห้ามข้าราชการระดับกลางและระดับสูงเดินทางเข้ามาเก๊า การต่อต้านการ
ฟอกเงินด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้ทาให้ตลาดลูกค้าวีไอพีของมาเก๊าหดตัวลง มีผลกระทบถึงรายรับรวมจากเกม
ในแง่ภาษีรายรับภาษีเกม (Tax revenue from gaming) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 17.6
เท่าในช่วงปี 2002 เปรียบเทียบกับปี 2014 นั่นคือรายรับภาษีเกมเพิ่มจาก 7,766 ล้านปาตาคา (ประมาณ
34,950 ล้านบาท5) ในปี 2002 มาเป็น 136,710 ล้านปาตาคา (ประมาณ 615,195 ล้านบาท) ในปี 2014
ภาษีเกมพนันเป็นรายได้หลักของรัฐบาลมาเก๊าและมีสัดส่วนต่อรายรับของรัฐบาล (Public revenue) เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 51 ในปี 2002 (รายรับภาษีอยู่ที่ 7,766 ล้านปาตาคา และรายรับรัฐบาลอยู่ ที่ 15,226 ล้านปาตา
คา) มาเป็นร้อยละ 84.5 ของรายรับรัฐบาลในปี 2014 (รายรับภาษีเกมอยู่ที่ 136,710 ล้านปาตาคา และ
รายรับรัฐบาลอยู่ที่ 161,861 ล้านปาตาคาหรือประมาณ 728,375 ล้านบาท)

5

คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 ปาตาคาเท่ากับ 4.50 บาท
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ภาพที่ 4.2 รายรับภาษีเกมการพนัน

การพนันในมาเก๊าได้รับการรับรองโดยกฎหมายตั้งแต่ช่วงปี 1850 เมื่อรัฐบาลโปรตุเกสได้รับรอง
กิจกรรมในเขตปกครองตนเอง ตั้งแต่นั้นมามาเก๊าได้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งการพนัน
ของโลก” มาเก๊ามีคาสิโนถึง 33 แห่ง นอกจากคาสิโนแล้ว กิจกรรมการพนันของมาเก๊ายังมีอีกหลากหลาย ทั้ง
การแข่งม้า การแข่งสุนัข ลอตเตอรี่ ฯลฯ ซึ่งกาหนดอายุผู้เล่นไม่ต่ากว่า 18 ยกเวนคาสิโนที่ต้องมีอายุเกิน 21 ปี
ช่องทางการเล่นพนันในมาเก๊ามีหลากหลาย ทั้งการเข้าไปเล่นในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต การเล่น
พนันออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2014 ธนาคารโลกเปิดเผยตัวเลข ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว
ประชากร (GDP per head) ว่า เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ มาเก๊า ในการ
ปกครองของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์บนจีนแผ่นดินใหญ่จีดีพีต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 78,929 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน
ต่อปี ในปี 2012 เป็น 80,528 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปีในปี 2013 โดยตัวเลขดังกล่าวทาให้ มาเก๊าแซงหน้า
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมาเก๊าซึ่งมี
ประชากรไม่ถึงหกแสนคน ถือเป็นดินแดนด้านการพนันอันดับหนึ่งของโลก ด้วยรายรับจากการพนันในปี 2013
สูงถึง 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 1.485 ล้านล้านบาท) หรือมากกว่าเมืองลาสเวกัส ของสหรัฐอเมริกา
เกือบ 7 เท่า (Macau Gambling Revenue Suffers First Full-Year Fall,2013)
ภาพที่ 4.3 Macau Revenue per Visitor
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แม้ว่าปี 2014 รายได้จากการพนันของมาเก๊าจะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
โลก และนโยบายการกวาดล้ างและปราบปรามนั ก การเมื อ ง-ข้ า ราชการคอร์ รัป ชั่ น อย่ า งเคร่ ง ครั ด ของ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นาจีน แต่ถือว่าเศรษฐกิจมาเก๊าก็ยังมีรายได้หล่อเลี้ยงจากการพนันที่สูงมาก คือ
มากกว่า 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ราว 1.452 ล้านล้านบาท6

4.2 โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในมาเก๊า จะไม่มีโดยตรงดังเช่นประเทศอื่นๆ แต่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
หลายฉบั บ จะเกี่ ย วข้ อ งมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ ประเด็ น นั้ น ๆ เป็ น ส าคั ญ ได้ แ ก่ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
(Constitutional law) กฎหมายการบริหาร (Administrative law) กฎหมายภาษีอากร (Tax law) กฎหมาย
บริษัท (Company law) กฎหมายสัญญา (Contract law) และกฎหมายอาญา (Criminal law) ตามลาดับ
(Jorge Godinho, 2007)
อย่ า งไรก็ ต ามตามกฎหมายนั้ น คาสิ โ นในมาเก๊ า ถู ก ก ากั บ ดู แ ลโดย Gaming Inspection and
Coordination Bureau (Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos) แห่ ง เขตพิ เ ศษมาเก๊ า
หน่วยงานนี้ปกติเป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อ (ภาษาโปรตุเกส) ว่า DICJ หน้าที่ของ DICJ คือให้คาแนะนาและความ
ช่ว ยเหลื อแก่ผู้บ ริห ารสูงสุดของมาเก๊าเกี่ยวกับความหมายและการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ ส าหรับการ
ประกอบการคาสิโนเสี่ยงโชค (Casino games of fortune) หรือเกมด้านอื่นๆที่นาเสนอให้สาธารณชน
ความรับผิดชอบของ DICJ ประกอบด้วย
1. ร่วมมือในการให้ความหมาย การประสานงานและการดาเนินงานของนโยบายทางเศรษฐกิจสาหรับ
การประกอบการคาสิโนเสี่ยงโชค หรือเกมด้านอื่นๆ ตลอดจน pari-mutuels และกิจกรรมเกมที่
นาเสนอให้สาธารณชน
2. ตรวจสอบ ควบคุม และกากับกิจกรรมของผู้ได้รับสัมปทาน โดยเฉพาะความสอดคล้องกับกฎหมาย
กฎระเบียบและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบ ควบคุม และกากับความสามารถและความถูกต้องทางการเงินของผู้ได้รับสัมปทานหรือ
บุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
4. ร่วมมือกับรัฐบาลในกระบวนการอนุมัติที่ตั้งและสถานที่ ตลอดจนการจัดประเภทการประกอบการ
เกมเสี่ยงโชคคาสิโนหรือเกมด้านอื่น
5. อนุมัติและรับรองอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติสัมปทาน
6. ออกใบอนุญาตสาหรับ junket promoter ของเกมเสี่ยงโชคคาสิโนหรือกิจกรรมเกมอื่นๆ
7. ตรวจสอบ ควบคุม และกากับกิจกรรมและการส่งเสริมของ junket promoters โดยเฉพาะความ
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบตามที่ระบุ
ในกฎหมายที่ใช้บังคับ
8. ตรวจสอบ ควบคุม และกากับความถูกต้อง (Eligibility) ของ junket promoter รายเดี่ยวหรือเป็น
กลุ่ม รวมถึงพันธมิตรและพนักงานหลัก
9. สอบสวนและลงโทษการละเมิดการดาเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมตามกฎหมาย

6

China’s Antigraft Campaign Blamed for Macau’s First Recorded Full-Year Decline in Gambling Revenue
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10. สร้างความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับสัมปทานกับรัฐบาลและสาธารณชนสอดคล้องกับ
กฎระเบียบและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้กับเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
11. ดาเนินการใดๆ ด้วยสามารถ นอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น แต่มีลัก ษณะที่คล้ายคลึงกัน ตามคาสั่ง
ของผู้บริหารสูงสุดหรือตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนั้นยังมี Problem Gambling Prevention and Treatment Division ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัด
กรมการสวัสดิการสังคมแห่งมาเก๊า (Macao Department for Social Welfare) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสานั กงาน
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ( Social Welfare Bureau : IAS) เ มื่ อ วั น ที่ 2 0 ธั น ว า ค ม ปี 1999
(ดูhttp://www.ias.gov.mo/en/about-swb/department-information) IAS ร่วมมือกับหน่วยงานบริการ
ทางสังคมต่างๆ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านสวัสดิการ บริการนโยบายกฎหมาย และ
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ปั ญ หาจากการพนั น นั้ น มี IAS รั บ ผิ ด ชอบระดั บ นโยบาย โดยมี Problem Gambling
Prevention and Treatment Division มีฐานะเป็นสานักงานเลขานุการดาเนินการประสานงานกับเครือข่าย
กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ หน่วยงานได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ โดยทางการมา
เก๊า ได้กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสัมปทานคาสิโน จะต้องจ่ายค่าสัมปทานให้รัฐ อัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ
35 ของรายรับรวมจากเกมการพนัน (Gross Gaming Revenue หรือ GGR) 7 จ่ายเข้ากองทุนมาเก๊าร้อยละ
1.6 (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2) จ่ายให้กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/การท่องเที่ยว/สวัสดิการสังคม ร้อยละ 1.4 ถึง
2.4 (สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 3) (http://gaming.unlv.edu/abstract/ macau.html; Retrieved on Nov.
4/2015)
นอกเหนือจากนี้ยังมีการจ่ายพรีเมียมคงที่กับพรีเมียมต่อโต๊ะ VIP ต่อโต๊ะประเภทอื่น และต่อเครื่อง
สลอตมาชีน ในทางปฏิบัติอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective tax rate) ของคาสิโนในมาเก๊าจะใกล้เคียงกับร้อยละ
35-40 ของรายได้รวมจากเกมการพนัน (GGR)

4.3 การจัดการผลกระทบ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของคาสิโน ถ้าพิจารณาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2002 -2014 พบว่า
GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 7.9 เท่าจาก 56,298.5 ล้านปาตาคาในปี 2002 เป็น 443,297.9 ล้านปาตาคาในปี
2014 GDP ต่ อ หั ว เพิ่ ม จา ก 128,433 ปาตาคาในปี 2002 เป็ น 713,514 ปาตาคาในปี 2014 (ดู
http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=32)
สาหรับธุรกิจ MICE (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions) การจัดงาน (Events) ที่
เริ่มในปี 2009 เคยมีการจัดงานสูงสุด 1,399 ครั้ง ในปี 2010 อัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 3.4 ณ ปี
2002 เป็นอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ณ ปี 2014 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย ของ Wu & Chen (2015,pp. pp 285-298)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากมาเก๊าให้ลาดับความสาคัญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการพนันคาสิโนจากมากไป
หาน้อยดังนี้ 1) การเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ 2) อัตราเงินเฟ้อเลวลง 3) การเพิ่มขึ้นในการบริโภคของ
นักท่องเที่ยว 4) การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 5) การเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงานในท้องถิ่น 6) การ
ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 7) การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าบริโภค 8) การเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้

7

รายรับรวมจากเกมเป็น เงินชนะสุทธิ (Net wins) ที่ได้จากคาสิโน (Sands China Ltd., Annual Report 2014 p. 116)
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พานักอาศัย 9) การเพิ่มขึ้นในการแข่งขันของธุรกิจ 10) การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และบริการ 11) ทางเลือก
งานแคบลงสาหรับกลุ่มผู้มีอายุน้อย และ 12) วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางค่อยๆ ล้มไป
สาหรับผลกระทบทางสังคมนั้น รายงานวิจัยดังกล่าวพบว่าผลกระทบมากสุดเป็นการเพิ่ม พนักงาน
ต่างชาติ ตามด้วยการส่งเสริมชื่อเสียง ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะมาเก๊าเริ่มเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จึงทาให้
ต้องนาเข้าแรงงานต่างชาติ ส่วนในแง่ชื่อเสียงมาเป็นลาดับหลัง น่าจะเป็นเพราะอุตสาหกรรมเกมการพนันของ
มาเก๊ามีชื่อเสียงพอสมควรอยู่แล้ว ส่วนผลกระทบอื่นเรียงตามลาดับถัดมา จะเป็นการที่มีสวัสดิการทางสังคมดี
ขึ้น ตามด้วยภาพลักษณ์โดยรวมที่ดีขึ้น การมีเวลาทางานที่ไม่กาหนดแน่นอน การมีค วามเป็นอยู่ของผู้พานัก
อาศัย ดีขึ้น การมีผู้ มีปั ญหาติดการพนั น เพิ่มขึ้น การมีประสิ ทธิภ าพเพิ่มขึ้นในการบริห ารของรัฐ บาล การ
บิดเบือนค่านิยมทางสังคม การมีความปลอดภัยสาธารณะที่เลวลง และท้ายสุดเป็นการเพิ่มขึ้นของจานวน
อาชญากรตามลาดับ
ในแง่ประเด็นการเพิ่มขึ้นของสวัสดิ การสังคม โดยข้อเท็จจริงแล้ว รัฐบาลมาเก๊าจ่ายเงินให้ผู้พานัก
ถาวรในมาเก๊าปีละ MOP$ 5000-6000 (ประมาณ US$ 625-750) (ประมาณ 18,750 – 22,500 บาท คิดจาก
เงิน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 30 บาท) และจ่ายให้ผู้พานักชั่วคราวประมาณ ปีละ MOP$ 3000-3600 (ประมาณ
US$ 375-450) ตั้งแต่ปี 2008 และได้ให้สวัสดิการต่างๆ อาทิ ให้การศึกษาฟรีเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีเป็น 15 ปี ค่า
รักษาพยาบาลฟรี และ ช่วยค่าโดยสารรถประจาทางสาหรับผู้อายุเกิน 65 ปี ส่วนผลกระทบในเรื่องการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนอาชญากรนั้ น งานวิ จั ย ชิ้ น อื่ น เช่ น Lo (2005) และ Vong (2004) ชี้ ว่ า กลุ่ ม อาชญากรรม
(Organized crime) ในมาเก๊าลดจานวนลงหลังจากมีการเปิดเสรีใบอนุญาตคาสิโนในปี 2002 อย่างไรก็ตาม
วัน (Wan, 2012) ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน 17 แห่งพบว่าร้อยละ 41 ของผู้ถูกสัมภาษณ์เชื่อว่าอัตรา
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาของภาคการพนันคาสิโน ทั้งนี้สถิติจากตารวจกองปราบ (Judiciary
police) ของมาเก๊าในปี 2010 เปิดเผยว่าคดีอาชญากรรมในมาเก๊าช่วงปี 2002 ถึง 2008 เพิ่มขึ้นร้อยละ
52.5 (9,088 คดีในปี 2002 เทียบกับ 13,864 คดีในปี 2008) และคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันเพิ่มขึ้นร้อยละ
37.8 (1,093 คดีในปี 2005 เทียบกับ 1,506 คดีในปี 2008)
ดังนั้ น รั ฐ บาลของมาเก๊ารวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
โครงการ Exclusion ซึ่งเป็นโครงการกีดกันตัวผู้เล่นการพนันจากคาสิโนทั้งหมด โดยไม่ต้องรอการอนุญาตหรือ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว เพื่อเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาการติดพนัน โดยสภานิติบัญญัติกาลังวิเคราะห์
ร่างกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการกีดกันตนเองจากการพนัน กฎหมายชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้น
สามารถถูกกีดกันออกจากคาสิโนได้หากพวกเขายื่ นคาร้องขอด้วยตนเองหรือมีคาขอจากญาติของตน รวมทั้ง
การกี ด กั น โดยไม่ ต้ อ งรอความยิ น ยอมจากเจ้ าตั ว อี ก ด้ ว ย (The Social Welfare Bureau of Hong Kong,
2016)

4.4 โครงสร้างระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง เช่นกัน ช่วงก่อน ปี 1997 การศึกษา
ภาคบังคับ 7 ปี และตั้งแต่ ปี 1997 เป็นต้นมาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ซึ่งเป็นระบบในปัจจุบัน สาหรับระดับ
การศึกษา แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับอนุบาล 3 ปี ระดับชั้นประถมศึกษา อีก 6 ปี และการศึกษาระดับ
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 52

มัธยมศึกษา 6 ปี สาหรับระบบการศึกษาของมาเก๊ามีลักษณะเด่นในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ความหลากหลายในรูปแบบ และส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารและจัดการเรียนการสอนของภาคเอกชน มีการจัด
หลักสูตรอย่างหลากหลายวิชาและเน้นให้เด็กศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษ ปัจจุบัน
ม า เ ก๊ า มี ม ห า วิ ท ย า ลั ย 10 แ ห่ ง แ ล ะ มี จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ ม า ณ 25,000 ค น
(https://www.classbase.com/countries/Macau/Education-System,เข้าถึงข้อมูล 9 มีนาคม 2561)
ภาพที่ 4.4 ระบบการศึกษาในมาเก๊า

ที่มา: https://www.classbase.com/countries/Macau/Education-System (เข้าถึงข้อมูล 9 มีนาคม 2561)

4.5 รูปแบบการป้องกันการพนัน
จากการส ารวจผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยที่มีระดับการยอมรับ ส าหรับความรับผิ ดชอบจากการพนันจาก
คะแนนเต็ม10 ดังนี้ องค์กรการศึกษาและชุมชนต่างๆ (Education and Other Community Organizations
)
มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด คือ 5.5 คะแนน ตามมาด้วย รัฐบาล (Government)
5.0 คะแนน ศูนย์การป้องกันและรักษาโรคความเสี่ยงจากการเล่นการพนัน 4.8 คะแนน ผู้ประกอบการเกม
การพนัน 4.4 คะแนน และ นักเล่นพนัน 4.1 คะแนน ตามลาดับ (Institute for the Study of Commercial
Gaming, University of Macau Responsible Gambling Awareness Survey, December 2017)
1. การสัมมนาเพื่อป้องกันปัญหาจากการพนัน
Problem Gambling Prevention and Treatment Division ให้ บ ริ ก ารจั ด สั ม มนาบรรยายให้
ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันความผิดพลาดจากการเล่นพนัน โดยกาหนดเป้าหมายได้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้
สูงวัย และครอบครัวของผู้เล่นพนัน การสัมมนาใช้เวลา 1-1.30 ชม. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของสานักงานฯ และส่งแบบฟอร์มเพื่อสมัครกลับ ไปยัง กอง
ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ า บั ด ปั ญ ห า ส า นั ก ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ห รื อ โ ท ร ส า ร (ดู
http://iasweb.ias.gov.mo/cvf/en/community.jsp)

โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ภาพที่ 4.5 การสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันความผิดพลาดจากการเล่นพนัน

2. โครงการพิเศษด้านการศึกษาชุมชน
สานักสวัสดิการสังคม สนับสนุนสถาบันสวัสดิการเอกชนในการพัฒนาแผนการป้องกันปัญหาการพนัน
ที่ออกแบบมาส าหรั บ กลุ่ มต่า งๆ โดยเน้ น การสร้างความความสั มพันธ์ระหว่างการเล่ น พนันอย่างมี ค วาม
รับผิดชอบ
โครงการ“Smart Teen Plan”
โปรแกรมนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนัก ของผู้ เ ข้ า ร่ว มการพนั น ที่ เ ป็ นปั ญ หาและสร้าง
เครือข่ายการป้องกันปัญหาการพนันในชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันจากปัญหาการพนันและกระตุ้นให้เกิด
จิตสานึกในการพึ่งพาตนเองผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคม เป้าหมายของโปรแกรม Smart Teens คือเยาวชน
มาเก๊าอายุระหว่าง 12 ถึง 29 ปีและเป้าหมายของ Smart Ambassador เป็นชาวมาเก๊าที่มีอายุเกิน 29 ปี (ดู
http: // www. umac. mo/ iscg/Events/RG_symposium/booklet/Report%20on% 20RG%2020092013_En.pdf)
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ภาพที่ 4.6 Smart Teen Plan

โครงการ “Rainbow Life Gaming Industry Employees Service Program”
เป้าหมายของโครงการ "Rainbow Life" คือพนักงานที่ทางานในอุตสาหกรรมการพนันและสมาชิกใน
ครอบครัวของพนักงาน วัตถุประสงค์ของโปรแกรมคือ
1) เพื่อช่วยให้พนักงานลดความเครียดในการทางานและชีวิต
2) เพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างพนักงานและครอบครัว
4) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในงานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครเพื่อเพิ่มความรู้สึกของการเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและมาเก๊า
ภาพที่ 4.7 “Rainbow Life Gaming Industry Employees Service Program”

3.6 ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชน
โครงการ “ Personal Finance Awareness Plan”
The Education and Youth Affairs Bureau จัดกิจกรรมการแข่งขันและเข้าค่ายกิจกรรมการศึกษา
ทางการเงินของนักเรียนพร้อมทั้งมอบทุนแก่โรงเรียนเครือข่ายที่ปรึกษาการป้องกันการพนัน 9 แห่ง สาหรับ
การจัดกิจกรรมป้องกันการเล่นการพนันในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของมาเก๊า และได้จัด
อบรมการบริหารเงินและการป้องกันการพนันอย่างต่อเนื่อง สาหรับครูและที่ปรึกษาของนักเรียน เพื่อช่วยให้
เ ข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร พ นั น
(http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/Inter_main_page.jsp?id=&langsel=E#)
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ภาพที่ 4.8 การอบรมการบริหารเงินและการป้องกันการพนันในเยาวชน

ภาพที่ 4.9 การแข่งขันออกแบบเกมป้องกันการพนันในการเข้าข่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ภาพที่ 4.10 ละครเวทีป้องกันการพนันและผลกระทบจากการพนัน

นอกจากนั้น The Education and Youth Affairs Bureau ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้าง
ความตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาและผลกระทบที่ ม าจากการพนั น อี ก หลายรู ป แบบ (Responsible Gambling
Organizing Committee, 2013) เช่น
- มอบหมายให้ องค์กรวิช าชีพพัฒ นาตาราเรียน “คุณธรรมและพลเมือง” ส าหรับ นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึง่ เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการเล่นการพนันให้มากขึ้น
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการพนันอย่างต่อเนื่องผ่านวิทยุมาเก๊า
- บรรยายพิเศษในโครงการ "มาเก๊าเยาวชน"
- สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการศึกษาการ
ป้องกันการพนันเพื่อเพิ่มความตระหนักของเยาวชน
- จัดทา “Parenting Guide for Financial Education” เพื่อให้ผู้ปกครองมีแนวทางในการป้องกัน
เยาวชนใช้จ่ายเงินเพื่อการพนัน
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 56

ภาพที่ 4.11 Parenting Guide for Financial Education

ภาพที่ 4.12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การรู้เท่าทันการพนัน”สาหรับครูผู้สอนชั้นประถมและมัธยมศึกษา

กิจกรรมต่างๆ ของ Social Welfare Bureau (http://www.ias.gov.mo/en/home)
1. “ The Role of Gaming Mathematics in the Prevention of Problem Gambling
Behaviors”
ในปี 2009 ได้จัดกิจกรรม “Responsible Gambling” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
จากการพนันแก่กลุ่ มต่างๆ ในสังคม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาเก๊า คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. “Casino Mathematics Workshop - The Role of Mathematics in the Prevention
of Problem Gambling”
เป็ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ นการสอนวิ ธี ป้ อ งกั น ปั ญ หาการพนั น
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการพลเรือนทีม่ ีหน้าทีร่ ับผิดชอบดูและการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและ
อาจารย์ผู้มีหน้าที่ในการฝึกอบรม รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ภาพที่ 4.13 Responsible Gambling Activities
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3. “Problem Gambling and Responsible Gambling”
จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันและผลกระทบจากการติดพนัน แก่ คณาจารย์และนักศึกษา
Kiang Wu Nursing College of Macau จานวน 100 คน
4. Kiosk Ambassador Training Program
ในปี 2012 จัดการอบรมแก่ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เช่น ครู นักเรียน อาสาสมัคร ที่สนใจและมีความ
ห่วงใยปัญหาที่เกิดจากการพนันในมาเก๊า จานวน 171 คน
ภาพที่ 4.14 Ambassador Training Program

5. “Responsible Gambling Universities Awareness Day”
ในปี 2013 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้ างความตระหนักเรื่องการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมาเก๊า มาเก๊าโพลีเทคนิค Institute Macau University of
Science and Technology และ The Institute for Tourism Studies. จานวน 560 คน
ภาพที่ 4.15 Responsible Gambling Universities Awareness Day
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บทที่ 5
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5.1 ผลการศึกษา
ประเทศสิงคโปร์
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นสองประเด็น คือ ประเด็นแรก โครงสร้างการจัดการพนันในสิงคโปร์ และ
ประเด็นที่สอง โครงการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในสิงคโปร์ ดังนี้
ประการแรก โครงสร้างการจัดการพนันในสิงคโปร์ ประกอบด้วย การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของ
รัฐ การจัดตั้งองค์กรตามกฎหมายขึ้นมารับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ และเน้นการบูรณาการในการ
ทางานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ
1.การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของรัฐ
ธุรกิจการพนันในประเทศสิงคโปร์ มีฐานคิดมาจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมคู่กัน โดยการ
พนันพนันพื้นบ้านจัดเป็นการพนันประเภท Social Gambling เน้นเหตุผลทางสังคม ส่วนการพนันประเภท
Business Gambling จะเป็นการพนันประเภทที่หารายได้เข้ารัฐเน้นเหตุผลทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสิงคโปร์จะมี
การควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น ธุรกิจคาสิโน แข่งม้า และการทายผลกีฬา เป็นต้น
อย่างไรก็ตามบทบาทของรัฐจึงให้ความสาคัญต่อการจัดระเบียบธุรกิจการพนันทั้งในเชิงควบคุมและ
กากับ ดูแลจากหลายฝ่ ายงาน ได้แก่ กระทรวงการคลั ง (Ministry of Finance) กากับดูแล TOTEBOARD
ควบคุมกฎระเบียบของ Singapore Turf Club และ Singapore Pools สาหรับกิจการพนันประเภท แข่งม้า
ลอตเตอรี่ การทายผลกีฬาหรือเกมต่างๆ ส่วนกระทรวงมหาดไทย กากับดูแลการประกอบธุรกิจคาสิโนใน
สิงคโปร์ ชื่อ“คณะกรรมการกากับกิจการคาสิโน” (Casino Regulatory Authority – CRA) ขณะที่กระทรวง
พัฒนาสังคมและครอบครัว กากับดูแล Public Education and Outreach, Gambling Safeguards Division
ซึ่งหน่วยงานนี้จะทาหน้าที่เป็น Secretariat ของ NCPG และกระทรวงสาธารณะสุข กากับดูแลคณะกรรมการ
บริหารจัดการปัญหาเสพติดแห่งชาติ (The National Addictions Management Service : NAMS) ขึ้นมา
เพื่อทาหน้าที่รณรงค์และสร้างกระบวนการเรียนรู้ปัญหาจากการพนันและสิ่งเสพติดต่างๆ โดยองค์กรและ
หน่วยงานทั้งหมดนี้จะทางานร่วมกัน
2.องค์ ก รตามกฎหมาย ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการ Singapore Totalisator Board และ
คณะกรรมการ Casino Regulatory Authority (CRA) รายละเอียด ดังนี้
2.1 คณะกรรมการ Singapore Totalisator Board
Singapore Totalisator หรือเรียกว่า Tote Board จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1988 เป็นองค์กรที่
มี อ านาจตามกฎหมายในการอนุ ญ าตให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทน องค์ ก ร หรื อ สโมสรแข่ ง ม้ า สิ ง คโปร์ ( the
Singapore Turf Club) ให้ประกอบกิจการแข่งม้า และเครื่องเล่นทายผลกีฬาอีกทั้งมอบอานาจให้ Singapore
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Pools (Private) Limited ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท สาขาของ Tote Board ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ลอตเตอรี่ การทายผลกี ฬ า
คณะกรรมการชุดนี้ยังมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายชื่อ the Singapore Totalisator Board Act 1987 อานาจ
หน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการกองทุนที่จัดเก็บจากรายได้จากการพนัน การเล่นเกมต่าง ๆ
รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเข้าไปในคาสิโนที่จัดตั้งในสิงคโปร์
โครงสร้างคณะกรรมการ Tote Board ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและผู้แทนองค์กร
เอกชน ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงพัฒนา ชุมชน เยาวชนและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงสุขภาพ
(กระทรวงสาธารณสุข) กระทรวงกลาโหม ตัวแทนจากสมาชิกรัฐสภา ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน 2 คน และ
ตัวแทนภาค ธุรกิจ 2 คน อย่างไรก็ดี Tote Board มิได้เป็นองค์กรอิสระ แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหารคือกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) กล่าวคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจสั่ งให้
Tote Board ดาเนินการตามมาตรการหรือนโยบายที่ ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ หากพบว่า Tote Board ใช้
อานาจหน้าที่ที่ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องหรือขัดกับบทบัญญัติกฎหมายแล้ว รัฐมนตรีจะมีอานาจสั่งให้ Tote
Board ดาเนินการตามแนวทางที่มอบหมายได้
อานาจหน้าที่ของ Tote Board ตามกฎหมาย the Singapore Totalisator Board Act 1987 พบว่า
การทางานของ Tote Board มีลักษณะเป็นองค์กรกากับดูแล (Regulator) เช่น การออกหรือแก้ไขปรับปรุง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ การประกอบกิจ การแข่งม้า ลอตเตอรี่ การทายผลกีฬาหรือเกมต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์
ควบคุมองค์กรหรือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
การจัดสรรรายได้ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนที่จัดเก็บจากรายได้จากการพนัน การเล่นเกมต่าง
ๆ จะจัดสรรให้แก่โครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก การจัดสรรให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่มที่ 2 การ
จัดสรรให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วไป ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีลักษณะคื อ เป็นโครงการที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีลักษณะเป็นนวัตกรรม (Innovative) และทางานร่วมกันเพื่อ
บรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ หรื อเป็ น การท างานในลั ก ษณะพั นธมิต รเชิง ยุ ทธศาสตร์ ในเรื่องใหม่ ๆ ที่มี
ความสาคัญระดับชาติ อย่างไรก็ดี กองทุนนี้จะไม่สนับสนุนโครงการที่มีเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล หรือโครงการ
ที่สนับสนุนนโยบายของพรรคการเมืองหรือรัฐบาล กลุ่มศาสนาการค้าขายเชิงธุรกิจ การให้กู้ยืมเงินหรือการให้
สินเชื่อ
2.2 คณะกรรมการ Casino Regulatory Authority (CRA)
หน่วยงานกากับดูแลการประกอบธุรกิจคาสิโนในสิงคโปร์ ชื่ อ“คณะกรรมการกากับกิจการคาสิโน”
(Casino Regulatory Authority - CRA) หรือคณะกรรมการ CRA เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคาสิโน ค.ศ. 2006 (the Casino Control Act, 2006) โดยในมาตรา 8 กาหนดวัตถุประสงค์
ของคณะกรรมการชุดนี้ไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อควบคุม กากับการบริหารจัดการและการประกอบกิจการ
คาสิโน มิให้เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมหรือการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 2) เพื่อให้ความมั่นใจว่า
การเล่นเกมในคาสิโนเป็นไปอย่างสุจริต ไม่มีการโกงผู้เล่น และ 3) ควบคุมผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากคาสิโน
โดยเฉพาะผลกระทบต่อเยาวชน กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Persons) และผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม
กลไกการบริหารงานของ CRA มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโนมาตรา 12 ที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่มิได้เป็นกรรมการ CRA เพื่อให้ความเห็นในการปฏิบัติ งานแก่คณะกรรมการ CRA
และสามารถมอบอานาจบางอย่างของคณะกรรมการ CRA ตามความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์
ที่ CRA กาหนดไว้ ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจบัญชีรายงานการเงิน
คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ประกอบกิจ การคาสิโน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการกฎระเบียบ และคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี
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3.การจัดสรรงบประมาณ
ที่มาของเงินกองทุนที่จัดเก็บจากรายได้จากธุรกิจการพนัน
1) Tote Board หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนที่จัดเก็บจากรายได้จากการพนัน การเล่นเกมต่าง ๆ
จะจัดสรรให้แก่โครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก การจัดสรรให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่มที่ 2 การจัดสรร
ให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วไป ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีลักษณะคือ เป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีลักษณะเป็นนวัตกรรม (Innovative) และทางานร่วมกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือเป็นการทางานในลักษณะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ในเรื่องใหม่ ๆ ที่มีความสาคัญ
ระดับชาติ
2) ผู้ประกอบการธุรกิจคาสิโนทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ Resorts World Sentosa และ Marina Bay Sands
จะต้องจ่าย License Fee, Application Fees และ Fines เป็นรายปีให้แก่รัฐบาล โดยผ่าน CRA ในปี 20152016 มีรายได้รวม 40.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเพิ่มขึ้นเป็น 44.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2016-2017
ดังตารางที่ 5.1 หลังจากนั้น CRA จะต้องจัดเงินเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 17 ของกาไรสุทธิของแต่ละปี
ตารางที่ 5.1 License Fee, Application Fees และ Fines ในปี 2016-2017

4.วางกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
เน้นการบูรณาการทางานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมลงไปเชิงลึกในระดับพื้นที่ เช่น
การทางานของ Lakeside Family Service จึงทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาผู้ติดพนัน
(Pathological Gamblers) ลดลงจากร้อยละ 2.9 เหลือเพียงร้อยละ 0.9 ของผู้เล่นพนันเมื่อสิ้นปี 2017 จาก
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐที่มีความชัดเจน มีองค์กรในการขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการ
ทางานร่วมกันหลายฝ่ายงานทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า โดยรัฐจัดสรรงบประมาณดาเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
กล่าวคือ เมื่อย้อนไปในปี 2006 ครั้งนั้นยังไม่มีการตระหนักถึงปัญหาการพนัน มากนัก ในส่วนของ
NCPG เองมีการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบจากการพนันเพียงร้อยละ 12 ของผลการดาเนินงาน
ในขณะที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 63 ในปี 2017 แสดงถึงการตื่นตัวและการทางานเชิงรุกเพื่อป้อ งกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตให้มีการพนันที่ถูกกฎหมาย โดยการป้องกันจะครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน วัยทางาน สมาชิกในครอบครัว ผู้สูงอายุ และใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ความรู้แก่
ทุกกลุ่ม ถึงโทษและผลกระทบที่จะได้รับหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
อีกทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และความร่วมมือภาคเอกชน
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร มูลนิธิต่างๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน
ก่อให้เกิดการทางานอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ บริหารทรัพยากรที่มี
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2017 นอกจากดาเนินงานร่วมกับ 3 หน่วยงานด้านสาธารณสุขซึ่ง สนับสนุน
และจั ดโปรแกรมการดูแลรั กษาผู้ มีปั ญหาจากการพนันครบวงจร อย่าง Medical Group, The Resilienz
Clinic and Thye Hua Kwan Centre for Family Harmony @ Circuit แล้ ว นั้น NCPG ยังประสานความ
ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน 9 แห่ง กระจายอยู่ทุกมุม เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
พนันครอบคลุมในทุกพื้นที่ หนึ่งในนั้นได้แก่ Lakeside Family Service ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่มี
ความเข้มแข็งในการดาเนินงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และเริ่มมุ่งเน้นการป้องกันการพนันอย่างจริงจัง
นับตั้งแต่มีการอนุญาตให้ตั้งคาสิโนโดยถูกกฎหมายในสิงคโปร์ ดังภาพที่ 5.1
ภาพที่ 5.1 โครงข่ายการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม

ประการที่สอง โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน
สิงคโปร์ได้ก่อตั้งระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการติดสาร
เสพติด (ยาเสพติด สุรา บุหรี่) และสิ่งที่ไม่ใช่สารเสพติด (เกม การพนัน) โดยอาศัยหลักการดูแลอย่างเป็นองค์
รวม เน้ น การรั กษาที่ตัว บุคคล ครอบครั ว และชุมชนสั งคม มีห น่ว ยงานสุขภาพจิตชุมชนลงเยี่ยมบ้านหรือ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและช่วย
ให้ครอบครัวหรือชุมชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวช การให้ความช่วยเหลือการจัดหางานทาเพื่อลดภาระ
ผู้ป่วยต่อครอบครัวหรือชุมชน และในปี 2005 รัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้ง NCPG ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ต่อเรื่องการพนัน หลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจให้มีการจัดธุรกิจการพนันอย่างถูกกฎหมาย เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่
ต่อสู้กับปัญหาการพนันในประเทศสิงคโปร์ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยการพนันให้แก่ประชาชน
ให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันเด็กและวัยรุ่นเล่นการพนัน รวมไปถึงการบริการให้คาปรึกษาครบวงจร และ
แนะนาข้อมูลสาหรับการรักษาผู้ที่เป็นโรคติดการพนัน
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เน้นการให้ทางเลือกแก่เด็ก ฝึกเด็กให้ตรงกับความสามารถและเน้นการ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่พูดมาแต่กาเนิด (Mother tongue language) ได้แก่ จีนกลาง มาเลย์
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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และทมิฬ มีโรงเรียนระดับประถมถึงเตรียมอุดมศึกษาทั้งหมด 369 แห่ง เด็กที่มีอายุ 3–6 ปี สามารถเข้ารับ
การศึกษาก่อนวัยเรียน (Pre-school) ที่โรงเรียนอนุบาล ซึ่งหลักสูตร 3 ปีจะเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะการเข้า
สังคม และการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ รวมถึงทักษะด้านภาษา ส่วนเด็กที่มีอายุ 7-12 ปี (เกรด 1 ถึง 6) จะได้รับ
การศึกษาภาคบังคับที่ระดับชั้นประถม (Primary school) ซึ่งเป็นหลักสูตร 6 ปี แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ปีที่
1-4 เป็นช่วงปูพื้นฐาน (Foundation stage) เน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาที่พูดมาแต่กาเนิด
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จากนั้นจะเป็นช่วงปรับตัว (Orientation stage) ซึง่ เด็กนักเรียนชัน้ ประถมปีท่ี 5
จะได้เข้าชั้นเรียนในแต่ละวิชาตามความสามารถของนักเรียนในวิชานั้น ๆ หรือที่เรียกว่า Subject-based
learning เมื่อจบการศึกษาในปี ที่ 6 แล้ ว นักเรียนจะต้องผ่ านการสอบเลื่ อนขั้น ระดับประเทศ (Primary
School Leaving Examination – PSLE) เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมต่อไป
เด็ ก ที่ มี อ ายุ 13-16 ปี (เกรด 7 ถึ ง 11)ต้ อ งเข้ า รั บ การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (Secondary
school) ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ แบบเร่งรัด (Express) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ส่วนแบบธรรมดาสายวิชาการ
(Normal-Academic) และแบบธรรมดาสายเทคนิค (Normal-Technical) ใช้เวลา 5 ปีการจัดเด็กให้เข้ากับ
หลักสูตรขึ้นอยู่กับคะแนน PSLE ของเด็กแต่ละคน เมื่อจบหลักสูตรแล้ว เด็กต้องเข้ารับการสอบ General
Certificate of Education (GCE) เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและสถาบันเฉพาะทาง
เด็ ก อายุ 17-19 ปี สามารถเข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บเตรีย มอุ ด มศึ ก ษา (Post-secondary) โดยมี 3
ทางเลือก ได้แก่ (1) เข้าศึกษาที่ Junior college/ centralized institute ซึ่งทางเลือกนี้จะเน้นการศึกษาด้าน
วิ ช าการ (2) เข้ า เรี ย นต่ อ ใน Polytechnics ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง วิ ช าการและภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ไ ด้
อนุปริญญาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือ (3) เข้าศึกษาที่ Institute of Technical Education เพื่อทางานทันที
หลังจบการศึกษา
ส่วนระดับมหาวิทยาลัยนั้นสิงคโปร์มีอยู่ 6 แห่ง แต่ละแห่งล้วนมีอานาจในการบริหารจัดการเป็นของ
ตนเอง (Autonomous) โดย National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological
University (NTU) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกและเอเชีย
ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนันในเยาวชน
1.โครงการ RISK เป็นโครงการหนึ่งที่ NCPG ต้องการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงปัญหา
การพนันและอันตรายจากการพนัน โดยร่วมกับ Southeast CDC’s และ Youth2Youth Network ผลิตหนัง
สั้น 15 นาที เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ตกอยู่ในวังวนของการเล่นพนันผ่านกีฬาที่เขาชื่นชอบอย่างฟุตบอล
โดยไม่เจตนา แต่ความกดดันและความต้องการที่จะเป็นนักกีฬาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหญิงสาวที่ตนสนใจ
ทาให้เขาเข้าไปพัวพันกับการพนันจนถลาลึก RISK เป็นหนังจิตวิทยาที่สอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่
เกิดปัญหาจากการพนัน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.teenage.com.sg เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ NCPG เว็บไซต์ Youth.SG และทาง YouTube โครงการนี้มีเยาวชนเป็นส่วนร่วมในการสร้าง
หนัง ทาให้เนื้อเรื่องและการสื่อความหมายสามารถสื่อถึงเยาวชนคนรุ่นเดียวกันได้ดีกว่าการรับนโยบายจาก
ระดับบนสู่ล่าง
2. โครงการ Handling Underaged Gambling (HUG) เป็ น โครงการที่ NCPG ร่ ว มกั บ St.
Andrew's Lifestreams ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของโรงพยาบาล St. Andrew's Mission จัดโปรแกรมที่มีชื่ อว่า
“Handling Underaged Gambling” หรือ HUG ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและ
อนุปริญญา ใน 6 สถาบัน จานวน 2,055 คน โปรแกรมนี้จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ อันตรายที่เกิดจากปัญหา
การพนัน และหากพวกเขาต้องการคาปรึกษาหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานหน่วยงานใดได้บ้าง
โปรแกรมนี้ช่วยปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องและค่านิยมที่จะต่อต้านการเล่นพนันแก่เด็กและเยาวชน
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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3. โครงการ Be Yourself, Be in Control เป็ น โครงการที่ NCPG ร่ ว มกั บ สภาพั ฒ นาชุ ม ชน
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ หรื อ CDC จั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “Be Yourself, Be in Control” ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา 4 แห่ง เด็กนักเรียนจานวน 640 คน โดยเน้นการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผลด้านลบของการ
เล่นพนัน อีกทั้งจัดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ซึ่งมีผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศมากกว่า 170 ราย ผู้ชนะได้รับ
การพิมพ์ลายที่ออกแบบลงในโปสการ์ดเพื่อแจกจ่ายให้แก่เยาวชนผ่านช่องทางต่างๆ
4. โครงการ Win Big, Don’t Gamble เป็นโครงการที่ NCPG ร่วมกับเป็นกิจกรรม Roadshow ที่
จัดขึ้น ณ Methodist Children and Youth Centre (MCYC) จัดขึ้นในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน
10 แห่ง สื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยเครื่องมือทางการศึกษาซึ่งใช้สาหรับทุกโรงเรียนใน
สิงคโปร์ เช่น การผลิตสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการพนันการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการ
พนันในเยาวชน การจัดโปสเตอร์นิทรรศการการพนัน รวมถึงการจัดแสดงเกมคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบที่ ถูก
พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยการพนันของเยาวชนที่มีชื่อเสียง
ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนันในเด็กประถม-มัธยมศึกษา
1. THE AMAZING CHATEAU เป็ น เกมซึ่ ง ถู ก สร้ า งและพั ฒ นาโปรแกรมโดย International
Centre for Youth Gambling Problems and High-Risk Behaviours, McGill University ประเทศแคนาดา
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Horizon International Interactive Media Productions ครั้งที่ 5 ประจาปี 2006
THE AMAZING CHATEAU เป็นเกม CD-ROM กลุ่มเป้าหมายสาหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเกรด
4 ถึง 6 ในเกมจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีแยกแยะระหว่างเกมที่ต้องใช้ทักษะความ
ชานาญของตนกับเกมที่ใช้เพียงโชคหรือดวง เกมยังให้แนวคิดสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน เช่น ความ
เสี่ยงจากการพนัน โอกาสที่จะติดพนัน ตลอดจนผลกระทบจากการติดพนัน
2. HOOKED CITY เป็นเกมซึ่งถูกสร้างและพัฒนาโปรแกรมโดย International Centre for Youth
Gambling Problems and High-Risk Behaviours, McGill University ประเทศแคนาดา เช่นเดียวกับเกม
THE AMAZING CHÂTEAU เป็ น เกมที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง Horizonn International Interactive
Media Productions ประจาปี 2007 เนื้อหาของเกมเน้นสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันการพนัน
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาเกรด 7 ถึง 11 เป้าหมายหลักของเกมเป็นเกมที่ใช้การสื่อสารสองทาง
เพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานและความเสี่ยงจากอันตรายของการพนัน เสริมสร้างทักษะทาง
สังคม เปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อที่ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน การผจญภัย ในเกมนี้กระจายกิจกรรมต่างๆ
ภายในเมือง โดยผู้เล่นจะถูกส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ Tom ชายหนุมที่ถกู จับกุมโดย Mr.Hook ผล
การเล่นในแต่ละด่านหากชนะก็จะได้คาใบ้เป็นเบาะแสในการตามหาเพื่อช่วยเหลือ Tom
ทั้งสองโปรแกรมได้รับการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าพฤติกรรมการพนัน ในเกมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ เล่น
หลังจากนั้นหลายเดือนได้ตดิ ตามผลเด็กที่ใช้โปรแกรมพบว่า เกมมีประสิทธิภาพในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันปัญหาการพนัน เช่น ความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาการพนันในวัยเด็ก มีเพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อที่
ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันลดลง

ฮ่องกง
ธุร กิจ การพนั น ในฮ่องกง มีฐ านคิดมาจากเหตุผ ลทางด้านสั งคมและเศรษฐกิจคู่กัน โดยการพนัน
พื้ น บ้ า นจั ด เป็ น การพนั น ประเภท Social Gambling เน้ น เหตุ ผ ลเชิ ง สั ง คม เช่ น การเล่ น ไพ่ น กกระจอก
(Mahjong) ส่วนการพนันประเภท Business Gambling จะเป็นการพนันประเภทที่หารายได้เข้ารัฐเน้นเหตุผล
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น แข่งม้า ธุรกิจคาสิโน และการทายผลกีฬา เป็น
ต้น
ประการแรก โครงสร้างการจัดการพนันในฮ่องกง ประกอบด้วย การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของ
รัฐ การจัดตั้งองค์กรตามกฎหมายขึ้นมารับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ และเน้นการบูรณาการในการ
ทางานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ
1.การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของรัฐ
การเล่นพนันในฮ่องกงนั้นมีมายาวนาน การเล่นไพ่นกกระจอก (Mahjong) หรือการเล่นไพ่กลายเป็น
กิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในตอนเย็นหรื อช่วงเทศกาลต่อมาภาครัฐมี
นโยบายที่จะควบคุมการเล่นพนันที่ถูกกฎหมายขึ้น เพราะมีนักพนันที่ติดพนันจนกลายเป็นนักพนันที่มีปัญหา
(Problem gamblers) การประกาศใช้กฎหมายการพนัน ฉบับดังกล่าว เพื่อกากับการพนันในฮ่องกง โดย
ประชาชนสามารถเล่นการพนันเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อความบันเทิงภายใต้การจากัด ผู้ให้บริการและ
สถานบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และในปี 2003 คาสิโนในฮ่องกงถือเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทา
ให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประชาชนชาวฮ่องกงมีการเล่นการพนันเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ปัจจุบันประเภทการเล่นพนันที่คนฮ่องกงนิยมเล่น คือ สลากกินแบ่งแบบ Mark 6 lottery การแข่งม้า
(Horse racing) การเล่นคาสิโนในมาเก๊า (Macau) การพนันทายผลฟุตบอล ฯลฯ โดยสลากกินแบ่ง แบบ
Mark 6 เป็นประเภทการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากชาวฮ่องกงถึงร้อยละ 61.8 สลากกินแบ่งชื่อ
“Mark 6”มีเงินรางวัลแจ๊กพอตเริ่มตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือคิดเป็นเงินไทยราว 20 ล้านบาท และ
สามารถเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดนั้น ๆ จนมีเงินรางวัลแจ๊กพอตสะสมสูงถึง 60
ล้านเหรียญฮ่องกงหลายครั้ ง ปัจจุบัน Mark 6 มีการประกาศรางวัล สัปดาห์ล ะ 3 ครั้ง คือ วันอังคาร วัน
พฤหั ส บดี และวัน เสาร์ ห รืออาทิตย์ ส าหรั บมาตรการคุ้มครองเยาวชนจากการเล่ น lottery คือ กฎหมาย
กาหนดอายุผู้ซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขนึ้ ไป
ปัจจุบันรัฐบาลฮ่องกงกาหนดให้มีการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่หรือกิจกรรม
กีฬาบางอย่าง เช่น การแข่งม้า และการทายผลฟุตบอล โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม กากับดูแลอย่าง
เข้มงวดเหตุผลที่ฮ่องกงมีนโยบายอนุญาตให้มีการเล่นการพนันบางประเภทอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย ก็เพราะ
รัฐบาลเห็นว่า คนฮ่องกงส่วนหนึ่งมีความต้องการที่จะเล่นพนัน ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เห็นความจาเป็นที่
จะต้องมีการจัดให้มีการเล่นพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการควบคุมตรวจสอบ เพราะการพนันที่ผิด
กฎหมายจะทาให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลอกลวง ฉ้อโกง ธุรกิจกู้ยืมเงินนอก
ระบบกลายเป็นแหล่งรายได้ในการทาความผิดกฎหมายอาญาอย่างไรก็ดี รัฐบาลฮ่องกงเห็นความจาเป็นที่
จะต้องควบคุม จากัดให้มีการอนุญาตเล่นพนันอย่างเข้มงวดเช่น เล่นพนันได้เฉพาะในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(Authorized gambling outlets) เท่านั้นแม้ว่าฮ่องกงจะอนุญาตให้มีการเล่นพนันในสถานที่บางแห่ง หรือใน
กีฬาบางประเภทได้ แต่ยั งคงห้ ามไม่ให้ มี การเล่ นพนันในลั กษณะบ่ อนคาสิ โ น เพราะรัฐ บาลหวั่นเกรงถึ ง
ผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้น จึงมีความแตกต่างจากกรณีของมาเก๊า อีกทั้งจากการศึกษาพบว่า เดิมนั้น
รั ฐ บาลฮ่องกงยั งไม่มีการอนุ ญ าตให้ มีก ารเล่ นพนันออนไลน์ห รื อการเล่ น พนันผ่ านสื่ อ อินเทอร์เ น็ตเข้ า มา
เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการเล่นพนันในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าขัดต่อกฎหมายการพนันของฮ่องกง ยกเว้น
กรณีการดาเนินการรับพนันทายผลฟุตบอลของ Hong Kong Jockey Club
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2.องค์กรตามกฎหมาย
รัฐบาลฮ่องกงได้ตรากฎหมายชื่อ the Gambling Ordinance ในปี ค.ศ.1977 เพื่อควบคุมให้มีการขอ
อนุญาตจัดกิจการการพนันที่ถูกกฎหมาย และกาหนดบทลงโทษทางอาญาในกรณีการพนันผิดกฎหมาย โดยมี
กระทรวงมหาดไทย (Home Affairs Bureau) และคณะกรรมการพนันทายผลและลอตเตอรี่ (Betting and
Lotteries Commission) มีหน้าที่ในการกากับและควบคุม ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย (Home Affairs Bureau) ถื อ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ท าหน้ าที่ ใ นการจัดทา
นโยบายและกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพนัน โดยรัฐบาลฮ่องกงไม่มีนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการเล่น พนั น ด้วยการจากัดสถานที่หรือกิจกรรมที่อนุญาตให้ เล่นพนันได้ โดยมอบอานาจให้
หน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการออกใบอนุญาต และอนุญาตให้องค์กรเอกชนบางแห่งดาเนินการในกิจกรรมกีฬา
บางเรื่อง ซึ่งการพนันที่ได้รับอนุญาตให้เล่นอย่างถูกกฎหมายฮ่องกงมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพนันจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับการพนันที่ผิด
กฎหมายคือ การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการพนันที่ดาเนินการโดย bookmaker หรือผู้ที่จัดให้มีการ
พนันขึ้น ซึ่งได้ดาเนินการภายนอกสถานที่ที่กาหนดไว้ การพนันที่ถูกกฎหมายจะต้องดาเนินการผ่าน Hong
Kong Jockey Club เท่านั้น
คณะกรรมการพนั น ทายผลและลอตเตอรี่ (Betting and Lotteries Commission) เป็ น
คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย the Betting Duty Ordinance เดิ ม นั้ น
คณะกรรมการชุดนี้มีชื่อว่า the Football Betting and Lotteries Commission ซึ่งจะจากัดเฉพาะเรื่องการ
พนันทายผลฟุตบอล ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเมื่อปี 2006 เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการพนันทาย
ผลกีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะกรณีการพนันแข่งม้า คณะกรรมการชุดนี้ได้รั บแต่งตั้งจากผู้ว่าการเกาะ
ฮ่องกง มีอานาจหน้าที่ในการให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารสูงสุดของ Home Affairs Bureau คือผู้ที่มีตาแหน่งเป็น
The Secretary for Home Affairs
3.การจัดสรรงบประมาณ
รัฐบาลฮ่องกงได้จัดตั้ง กองทุนชื่อ “Ping Wo Fund” ในปี ค.ศ. 2003 เพื่อสนับสนุนด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการพนัน และผลกระทบที่เกิดจากการพนัน วัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้มี 3
ประการคือ (1) การศึกษาและวิจัยปัญหาการพนันและประเด็นที่เกี่ยวกับการพนัน (2) เผยแพร่ข้อมูล ความรู้
แก่ประชาชนในเรื่องมาตรการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการพนัน (3) ให้คาปรึกษา บาบัดรักษา
รวมถึงการเยียวยา หรือจัดบริการสนับสนุนให้แก่นักพนันที่เป็นโรคติดพนัน หรือให้คาปรึกษาผู้ที่มิใช่นักพนัน
แต่ได้รับผลกระทบจากผู้เล่นพนัน เช่น สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากการศึกษาพบว่าในช่วง 2 ปี
แรกที่มีการจัดตั้งกองทุนนี้ Hong Kong Jockey Club ได้ดาเนินการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่กองทุนนี้
คิดเป็นเงิน 24 ล้านเหรียญฮ่องกง และจัดสรรเงินรายปี ปีละหลายสิบล้านเหรียญฮ่องกง กองทุนนี้ยังรับเงิน
บริจาคจากประชาชนทั่วไปด้วย กองทุนนี้ได้ให้งบประมาณจัดตั้งศูนย์ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ที่เป็นโรคติด
พนันและครอบครัว 4 แห่ง ภายในปี 2019 HKJC ได้ให้คามั่นว่าจะบริจาคเงินให้กองทุน Ping Wo จานวนเงิน
360 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
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4.วางกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และความร่วมมือภาคเอกชน
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร มูลนิธิต่างๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน
ก่อให้เกิดการทางานอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ บริหารทรัพยากรที่มี
ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด ตัว อย่ างเช่น กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ Hong Kong Education City
(Hkedcity ) จัดโปรแกรมระยะยาว 2 ปี มุ่งเป้าไปยังเยาวชน นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการพนัน ภายใต้ชื่อแคมเปญ “Say No to Gambling” แคมเปญการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน Ping Wo หรื อโครงการ Tung Wah Group of Hospitals (TWGHs) ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจาก Hong Kong Jockey Club จัดโครงการเพื่อเพิ่มความตระหนักต่อความเสี่ยงจาก
การพนันออนไลน์ รวมทั้ง Yuk Lai Hin Counselling Centre ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ได้รับการ
สนับสนรุนงบประมาณจากกองทุน Ping Wo ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นในปี
2007 เพื่อให้การรักษาผู้ติดการพนัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดพนันม้าแข่ง ไพ่นกกระจอก และ mark-six โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มครอบครั วและเยาวชน ศูนย์ Yuk Lai Hin ยังได้สร้างแคมเปญการรับรู้ เรื่องการพนัน
ผ่านวิดีโอรูปแบบละครอีกด้วย
ประการที่สอง โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในฮ่องกง
The Hong Kong Jockey Club ในฐานะเป็นผู้ผูกขาดการจัดแข่งม้า การจัดแข่งขันฟุตบอล และขาย
ลอตเตอรี่ HKJC จะต้ อ งสนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณะประโยชน์ ข องสั ง คม ในรู ป แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและมรดก การศึกษาและการฝึกอบรม กิจกรรมบริการผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉินและการ
บรรเทาความยากจน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริการทางด้านครอบครัว บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ และการพัฒนาเยาวชน โดยในปี 2014 HKJC ได้บริจาค
เงินจานวน 3.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านกองทุน Ping Wo ให้แก่ 168 โครงการ แก่ชุมชน และองค์กรการ
กุศล โดย HKJC มีเป้าหมายในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการพนัน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบของปัญหา
การพนัน เน้นสร้างสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการในการเล่นการพนันและการเพิ่มผลประโยชน์
ทางสังคมและเศรษฐกิจจากการพนันให้กับชุมชน ผ่านการจ้างงานและการเสียภาษี ในขณะเดียวกันก็จัด
กิจกรรมเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการพนันที่อาจเกิดกับประชาชนและชุมชนอีกด้วย
ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนัน
1. “Say No to Gambling” โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ Hong Kong Education
City (Hkedcity ) จั ดโปรแกรมระยะยาว 2 ปี มุ่งเป้าไปยังเยาวชน นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ภายใต้ชื่อแคมเปญ “Say No to Gambling”ดาเนินการผ่านเว็บไซต์ www.
saynotogambling.net ที่เชื่อมต่อกับสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพนัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่เยาวชนใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. Project ICU, the on-line volunteer training เป็ น โครงการของ Tung Wah Group of
Hospitals (TWGHs) เป็ น โครงการเพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก ต่ อ ความเสี่ ย งจากการพนั น ออนไลน์ แ ละการ
ให้บริการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการพนันแบบออนไลน์ โดยจัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ออนไลน์เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรับสมัครจากเยาวชนและครอบครัวของ TWGHs ด้วยพฤติกรรมการใช้
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

Page 67

สมาร์ทโฟนและแท็บเลตในเยาวชน รวมทั้งการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันออนไลน์อย่างง่ายดาย ทาให้ เยาวชน
สัมผัสกับการพนันที่ผิดกฎหมายและพฤติกรรมการเสพติดอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ โดยไม่รู้ตัว ช่วยให้
เยาวชนเข้าใจปัญหาของตัวเอง ส่งข้อความเพื่อแสดงความห่วงใยในเชิงรุก และส่งต่อเยาวชนที่ติดพนัน สู่การ
รักษาและบาบัดต่อไป โดยที่ผ่านมามีเยาวชนใช้บริการจานวนกว่า 20,000 คน
3. รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ สารคดี เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้คนในชุมชนได้มากขึ้นกองทุน Ping
Wo จึงได้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ ผลิตโปสเตอร์และแบนเนอร์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ที่เกี่ยวกับการพนัน โดยมีข้อความต่อต้านการพนัน เช่น “Don't Gamble your Life Away” และ “Don't
Gamble to Excess” นอกจากยังให้การสนับสนุนการผลิตสารคดีซีรีส์ 16 ตอน สร้างจากประสบการณ์ชีวิต
จริ งของนั กพนั น ที่ติด พนั น รู ป แบบต่างๆ จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อความ "Say No to
Gambling" และภาพยนตร์อีกชุดหนึ่งทีไ่ ด้รับการเผยแพร่เมื่อปลายปี 2015 ได้แก่เรื่อง "Lose and Win
4. Yuk Lai Hin Counselling Centre เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรจัดตั้งขึ้นในปี 2007 เพื่อให้
การรักษาผู้ติดการพนัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดพนันม้าแข่ง ไพน่กกระจอก และ mark-six โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ไปที่กลุ่ มครอบครั ว และเยาวชนมีบ ริ การให้ คาปรึกษาผ่ านสายด่ว นหมายเลข 2703 9811และบริการให้
คาปรึ กษาออนไลน์ บริ การให้ คาปรึ กษารายบุ คคล การรวมกลุ่ มเพื่อแบ่ งปันประสบการณ์จ ากการพนั น
นอกจากนี้ยังมีทีมแนะแนวให้คาปรึกษาด้านการพนันในที่ทางานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีบริการจิตวิทยา
คลินิกแก่ชุมชน กลุ่มสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการป้องกันและการศึกษาเกี่ยวกับการพนัน และ
บริการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนันในเด็กประถม-มัธยมศึกษา
1. Understanding Adolescents Project ดาเนินการโดย Tung Wah Group of Hospitals มี
บริ การแนะแนวการศึกษาและบริ การเพื่อสั งคม School-based counselling service โดยออกแบบและ
จัดทาโครงการป้องกันและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตลอดจนสร้างความมั่นใจในตนเองและสร้างความรู้สึก
รั บ ผิ ด ชอบ โดยจั ด ให้ มี นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ข องโรงเรี ย นในโรงเรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาระดั บ และ
มัธยมศึกษา เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาเยาวชนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาและความ
เสี่ยงจากปัญหาในสังคม เช่น ปั ญหาจากการพนัน ผ่านโครงการ “Understanding Adolescents Project”
ส าหรั บ นั ก เรี ย นประถมระดั บ เกรด 4-6 และโครงการ “School-based After School Learning and
Support Programme”
2. The B.E.S.T. Teen Program เป็นโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมการเสพติดหลายรูปแบบ ทั้ง
การพนัน ยาเสพติด ฯลฯ ใช้แนวทางการพัฒนาเยาวชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
การเสพติดให้กับนักเรียน ส่งเสริมความสามารถในตัวนักเรียน (เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และอารมณ์) และ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (เช่ น พฤติ ก รรมทางสั ง คม) ที่ ส ามารถป้ อ งกั น กั น ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า งๆ ผ่ า น
แบบสอบถามทั้งก่อนและหลังร่วมโครงการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 ในปี
การศึกษา 2013-2014 มีโ รงเรี ย นประถม 37 แห่ งเข้าร่ว มโครงการ แบ่งเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 382 คน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 297 คน

มาเก๊า
การพนันในมาเก๊าถูกทาให้ ถูกกฎหมายตั้งแต่ช่วงที่โปรตุเกสปกครองเมื่อ 168 ปีมาแล้ว (ตั้งแต่ปี
1847) และในช่วงทศวรรษ 1930 รัฐบาลโปรตุเกสเริ่มมีนโยบายให้สัมปทานผู้ประกอบการ จนปลายปี 1999
มาเก๊ากลับสู่ภายใต้การปกครองของจีน โดยเป็นเขตบริหารพิเศษ และรัฐบาลได้เปิดให้สัมปทานใหม่ โดยมีผู้
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ชนะประมูล 3 ราย ต่อมารัฐบาลได้ยอมให้มีสัมปทานย่อยทาให้ผู้ประกอบการคาสิโนขยายเพิ่มเป็น 6 รายใน
ปัจจุบัน ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจเกมพนันในมาเก๊าน่าจะมาจากนโยบายของรัฐบาลจีนและเขตบริหาร
พิเศษมาเก๊าที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ การลงทุนขนาดมหาศาลของผู้ประกอบการ ตลอดจนความชื่นชอบของ
คนจีนในเกมพนัน แม้ว่าปี 2014 รายได้จากการพนันของมาเก๊าจะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ โลก และนโยบายการกวาดล้างและปราบปรามนักการเมือง-ข้าราชการคอร์รัปชั่น อย่าง
เคร่งครัดของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นาจีน แต่ถือว่าเศรษฐกิจมาเก๊าก็ยังมีรายได้หล่อเลี้ยงจากการพนันที่สูง
มาก
ประการแรก โครงสร้างการจัดการพนันในมาเก๊า ประกอบด้วย การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของ
รัฐ การจัดตั้งองค์กรตามกฎหมายขึ้นมารับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ และเน้นการบูรณาการในการ
ทางานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ
1.การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของรัฐ
อุ ต สาหกรรมเกมของมาเก๊ า เริ่ ม ย้ อ นไปถึ ง ศตวรรษที่ 16 เมื่ อ มาเก๊ า เปิ ด ท่ า เรื อ ให้ กั บ นั ก เดิ น ทาง
เกมเป็นที่นิยมสาหรับชนบางกลุ่มเช่น คนงานก่อสร้างที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ คนงานท่าเรือ เป็นต้น
ในช่วงนั้นยังไม่มีการออกกฎมาควบคุมเกม ต่อมาในปี 1842 หลังจากที่อธิปไตยของฮ่องกงกลายเป็นของ
อังกฤษ บทบาทของมาเก๊าในฐานะท่าเรือการค้าที่สาคัญค่อยๆ ถูกแทนที่โดยฮ่องกง ดังนั้นเพื่อสร้างรายได้จาก
กิจ กรรมเศรษฐกิจ อื่น ให้ กับ รั ฐ บาล ในปี 1847 โปรตุเกสที่ปกครองมาเก๊าได้ทาให้ การพนันในมาเก๊ า ถู ก
กฎหมายเป็นครั้งแรก ในช่วงปี 1850s มีร้านเล่นแฟนแทน (Fantan stalls) เปิดดาเนินการมากกว่า 200 แห่ง
อุตสาหกรรมเกมเริ่มเฟื่องฟูมาตลอดและภาษีเกมกลายเป็นรายได้หลักให้กับรัฐบาล จนมาถึงทศวรรษที่ 1930
รัฐบาลมีการให้สัมปทานผูกขาดกับผู้ประกอบการผู้ได้รับสัมปทาน มีอาทิบริษัทฮูเฮง (HouHeng Company)
บริษัทไทเฮง (Tai Heng Company) ซึ่งได้รับสัมปทานในปี 1930 และปี 1937 ตามลาดับ
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1961 ผู้ว่าการ (Governor) ของมาเก๊าที่ชื่อว่า Jaime Silvério Marques
ได้กาหนดให้มาเก๊าเป็น “เขตเกมถาวร” (Permanent gaming region) และวางตาแหน่งทางการของมาเก๊า
เป็นเขตภาษีต่า โดยกิจกรรมสาคัญทางเศรษฐกิจเป็นเกมและการท่องเที่ยว ก่อนที่สัมปทานผูกขาดที่ให้กับ
บริ ษัทไทเฮงจะสิ้ น สุ ด ณ 31 ธัน วาคม 1961 ในเดือนกรกฎาคมของปี 1961 ผู้ ว่ามาเก๊าและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้ออกกฎหมายฉบับที่ 1496 (Legislative no. 1496) เพื่อเปิดเสรีให้มีการประมูลทั่วไปสาหรับการ
ประกอบการเกมแห่งโชค “เกมแห่งโชค” (Games of fortune) ในปี 1962 ผู้ชนะประมูลสัมปทานผู กขาด
คาสิโนซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็น Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) ซึ่งเป็น
บริษัทภายใต้การนาของสแตนลีย์ โฮ (Stanley Ho) บริษัทนี้ได้ผูกขาดคาสิโนในมาเก๊าเป็นระยะเวลา 40 ปี
ต่อมา STDM ได้นาเอาเกมสไตล์ตะวันตกหลากหลายที่เป็นที่นิยมเข้ามา และได้ทาให้การเดินทางระหว่างมา
เก๊าและฮ่องกงทันสมัย จึงมีนักพนันนับล้านคนเดินทางจากฮ่องกงเข้าสู่มาเก๊าในแต่ละปี
2.องค์กรตามกฎหมาย
การพนันในมาเก๊าได้รับการรับรองโดยกฎหมายตั้งแต่ช่วงปี 1850 เมื่อรัฐบาลโปรตุเกสได้รับรอง
กิจกรรมในเขตปกครองตนเอง ตั้งแต่นั้นมามาเก๊าได้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งการพนัน
ของโลก” มาเก๊ามีคาสิโนถึง 33 แห่ง นอกจากคาสิโนแล้ว กิจกรรมการพนันของมาเก๊ายังมีอีกหลากหลาย ทั้ง
การแข่งม้า การแข่งสุนัข ลอตเตอรี่ ฯลฯ ซึ่งกาหนดอายุผู้เล่นไม่ต่ากว่า 18 ยกเว้นคาสิโนที่ต้องมีอายุเกิน 21 ปี
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ช่องทางการเล่นพนันในมาเก๊ามีหลากหลาย ทั้งการเข้าไปเล่นในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต การเล่น
พนันออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2014
คาสิ โ นในมาเก๊ าถู ก ควบคุม โดย Gaming Inspection and Coordination Bureau (Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos) แห่งเขตพิเศษมาเก๊า หน่วยงานนี้ปกติเป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อ (ภาษา
โปรตุเกส) ว่า DICJ หน้าที่ของ DICJ คือให้คาแนะนาและความช่วยเหลือแก่ผู้บริหารสูงสุดของมาเก๊าเกี่ยวกับ
ความหมายและการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ สาหรับการประกอบการคาสิโนเสี่ยงโชค (Casino games of
fortune) หรือเกมด้านอื่นๆที่นาเสนอให้สาธารณชน
3. การจัดสรรงบประมาณ
ทางการมาเก๊า ได้กาหนดเงื่อนไขให้ ผู้ได้รับสัมปทานคาสิโน จะต้องจ่ายค่าสัมปทานให้รัฐ อัตราภาษี
ปั จ จุ บั น อยู่ ที่ร้ อยละ 35 ของรายรั บ รวมจากเกมการพนัน (Gross Gaming Revenue หรือ GGR) จ่ายเข้า
กองทุนมาเก๊าร้อยละ 1.6 (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2) จ่ายให้กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/การท่องเที่ ยว/สวัสดิการ
สังคม ร้อยละ 1.4 ถึง 2.4 (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3) นอกเหนือจากนี้ยังมีการจ่ายพรีเมียมคงที่กับพรีเมียมต่อโต๊ะ
VIP ต่อโต๊ะประเภทอื่น และต่อเครื่องสลอตมาชีน ในทางปฏิบัติอัตราภาษี ที่แท้จริง (Effective tax rate) ของ
คาสิโนในมาเก๊าจะใกล้เคียงกับร้อยละ 35-40 ของรายได้รวมจากเกมการพนัน (GGR)
4.วางกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และความร่วมมือภาคเอกชน
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร มูลนิธิต่างๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน
ก่อให้เกิดการทางานอย่างเป็นระบบ เช่น การที่รัฐบาลของมาเก๊ารวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการ Exclusion ซึ่งเป็นโครงการกีดกันตัวผู้เล่นการพนันจากคาสิโนทั้งหมด
โดยไม่ต้องรอการอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว เพื่อเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาการติดพนัน
โดยสภานิติบัญญัติกาลังวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการกีดกันตนเองจากการพนัน
กฎหมายชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นสามารถถูกกีดกันออกจากคาสิโนได้หากพวกเขายื่นคาร้องขอด้วยตนเองหรือมีคา
ขอจากญาติของตน รวมทั้งการกีดกันโดยไม่ต้องรอความยินยอมจากเจ้าตัวอีกด้วย
ประการที่สอง โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในมาเก๊า
สานักงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Bureau : IAS) ร่วมมือกับหน่วยงานบริการทางสังคม
ต่างๆ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านสวัสดิการ บริการนโยบายกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับ ปัญหาจากการพนันนั้น IAS จะรับผิดชอบระดับนโยบาย โดยมี Problem Gambling Prevention
and Treatment Division ซึ่งมีฐานะสานั กงานเลขานุการดาเนินการประสานงานกับเครือข่ายกับองค์ กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ
ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนัน
1. การสัมมนาเพื่อป้องกันปัญหาจากการพนัน ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย Problem Gambling
Prevention and Treatment Division ให้บริการจัดสัมมนาบรรยายให้ ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ความ
ผิดพลาดจากการเล่นพนัน โดยกาหนดเป้าหมายได้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงวัย และครอบครัวของผู้เล่น
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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พนั น การสั ม มนาใช้ เ วลา 1-1.30 ชม. โดยผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มสั ม มนาสามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม การ
ลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของสานักงานฯ และส่งแบบฟอร์มเพื่อสมัครกลับไปยัง กองป้องกันและบาบัดปัญหา
สานักสวัสดิการสังคม ทางไปรษณีย์หรือโทรสาร
2. โครงการพิเศษด้านการศึกษาชุมชน โดย IAS จะสนับสนุนสถาบันสวัสดิการเอกชนในการพัฒนา
แผนการป้องกันปัญหาการพนันที่ออกแบบมาสาหรับกลุ่มต่างๆ โดยเน้นการสร้างความความสัมพันธ์ระหว่าง
การเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น โครงการ Smart Ambassador เป็นชาวมาเก๊าที่มีอายุเกิน 29 ปี
ชุดการเรียนรู้สาหรับป้องกันการพนันในเด็กประถม-อุดมศึกษา
1.โครงการSmart Teen Plan เป็นโปรแกรมเพื่อเพิ่มความตระหนักของผู้เข้าร่วมการพนันที่เป็น
ปัญหาและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการพนันในชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันจากปัญหาการพนันและ
กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการพึ่งพาตนเองผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคม เป้าหมายของโปรแกรม Smart Teens
คือเยาวชนมาเก๊าอายุระหว่าง 12 ถึง 29 ปี
2. โครงการ The Education and Youth Affairs Bureau จัดกิจกรรมการแข่งขันและเข้า ค่าย
กิจกรรมการศึกษาทางการเงินของนักเรียนพร้อมทั้งมอบทุนแก่โรงเรียนเครือข่ายที่ปรึกษาการป้องกันการพนัน
9 แห่ง สาหรับการจัดกิจกรรมป้องกันการเล่นการพนันในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของมา
เก๊า และได้จัดอบรมการบริหารเงินและการป้องกันการพนันอย่างต่อเนื่อง สาหรับครูและที่ปรึกษาของนักเรียน
เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการป้องกันการพนัน
3. โ ค ร ง ก า ร The Role of Gaming Mathematics in the Prevention of Problem
Gambling Behaviors ในปี 2009 ได้ จั ด กิ จ กรรม “Responsible Gambling” เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ปัญหาและผลกระทบจากการพนันแก่กลุ่มต่างๆ ในสังคม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาเก๊า คณาจารย์ และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
4. โ ค ร ง ก า ร Casino Mathematics Workshop - The Role of Mathematics in the
Prevention of Problem Gambling เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้วิชาคณิตศาสตร์ในการสอนวิธี
ป้องกันปัญหาการพนันกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการพลเรือนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดูและการจัดการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาจารย์ผู้มีหน้าที่ในการฝึกอบรม รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

สรุปเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า และไทย
จากประสบการณ์ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า ประสบความสาเร็จในการป้องกันปัญหาการพนัน
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบทบาทของรัฐจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันในบริบทปัจจุบัน
รวมทั้งยังมีองค์กรตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการประสานทางานร่วมกับภาคราชการ และภาคประชา
สังคมในรูปเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศ ตลอดจนภาครัฐ (Regulator) และผู้ประกอบการ (Operator) มีการ
จัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการป้องกันปัญหาการพนันจะต้องมีความเหมาะสมชัดเจน มีความคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่ชัดเจนในการดาเนินการร่วมกัน
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดการพนัน และโครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและ
เยาวชนในสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5.2

โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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ตารางที่ 5.2 สรุปเปรียบเทียบในการป้องกันปัญหาการพนันประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
สรุปภาพรวม 3 ประเทศ
สิงคโปร์
ฮ่องกง
ระบบการศึกษา

- ระดับอนุบาล
(Preschool) อายุ 3-6 ปี
- ระดั บ ประถม (Primary
School) อายุ 7-12 ปี
- ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
(Secondary School) อายุ
13-16 ปี
-ระดั บ เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา
(Post-secondary)
อา ยุ 17-19 ปี โ ด ย มี 3
ทางเลื อ ก ได้ แ ก่ (1) เข้ า
ศึ ก ษาที่ Junior college/
centralized institute ซึ่ ง
ทางเลือกนี้จะเน้นการศึกษา
ด้านวิชาการ (2) เข้าเรียน
ต่ อ ใน Polytechnics ซึ่ ง มี
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ทั้ ง
วิ ช าการและภาคปฏิ บั ติ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ นุ ป ริ ญ ญา (3)
เข้ า ศึ ก ษาที่ Institute of
Technical Education
เพื่ อ ทางานทั น ที ห ลั ง จบ
การศึกษา

รูปแบบชุดการเรียนรู้

กิจกรรมนอกหลักสูตร
Extra-curricular
activities

ชื่อชุดการเรียนรู้

- RISK
-“Handling Underaged
Gambling” (HUG)

การศึ ก ษามี ทั้ ง หมด 3 ระดั บ
คือ
- อ นุ บ า ล ห รื อ ก่ อ น
ประถมศึกษา
เด็กอายุ 3-5 ปี
- ประถมศึ ก ษา อายุ 6 ขวบ
ขึ้นไป (6 ปี)
- มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (3ปี )
ตอนปลาย (3 ปี)
- อุ ด มศึ ก ษา (วิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัย) (4 ปี)
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
12 ปี (ประถมศึกษา-ม.ปลาย)
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี อ ยู่ 3
กลุ่มวิชา คือ
1 ) ก ลุ่ ม วิ ช า แ ก น ( Core
subjects) มี 4 วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาจี น วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาศิลป
ศาสตร์ (Liberal Studies)
2) กลุ่ ม วิ ชาเลือ ก ให้ นั ก เรียน
เลือกเรียน 2-3 วิชา จากวิชา
เลื อ กที่ จั ดไว้ ใ ห้ 20 วิ ชาเลือก
บวกกั บ วิ ช าที่ ป ระยุ ก ต์ อื่ น ๆ
และ
3) กลุ่มวิชาประสบการณ์ชีวิต
อื่ น ๆ ได้ แ ก่ 1) ศี ล ธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 2) การบริการ
ชุ ม ช น 3 ) ก า ร พั ฒ น า
สุนทรียภาพ 4) พลศึกษา
- UP เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช า
ศีลธรรมและหน้าที่พลเมือง ใน
ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
- B.E.S.T TEEN เป็ น โครงการ
ในปี 2013-2014ส าหรั บ เด็ ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
- “Understanding
Adolescents Project” (UP)
- B.E.S.T TEEN Project

มาเก๊า
- ประถมศึกษา 6 ปี
(เกรด 1-6)
- มัธยมศึกษา 6 ปี
(เกรด 7-12)
- มหาวิทยาลัย 4 ปี

กิจกรรมนอกหลักสูตร
Extra-curricular
activities

โครงการ“Smart Teen
Plan”

โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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สรุปภาพรวม 3 ประเทศ
สิงคโปร์
ฮ่องกง
- UP ใช้
- B.E.S.T TEEN ไม่ได้ใช้
- ด - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา - UP นั ก เรี ย นระดั บ ประถม
กลุ่ ม เป้ า หมายของชุ
ศึกษา
และอุดมศึกษา
การเรียนรู้
- - B.E.S.T TEEN นั ก เ รี ย น
ระดับประถมศึกษา 5-6

ปัจจุบันยังใช้อยู่หรือไม่ - ใช้

- จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน
/ แหล่งชุมชน
- RISK ภาพยนตร์สั้นเพื่อให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การพนั น
สร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง
อันตรายจากการพนัน
- HUG ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
อั น ตรายจากการพนั น ต่ อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
หากต้องการความช่วยเหลือ
จะสามารถประสาน
หน่วยงานใดได้บ้าง

- ใช้ในโรงเรียน

ลักษณะของผู้นาไปใช้

- ตัวเด็ก
- ผู้ปกครองนาไปสอนเด็ก

- ครูผู้สอน

มุ่งตอบโจทย์ปัญหา
การพนันระดับใด

- กลุ่ ม ที่ ยั ง ไม่ ติ ด การพนั น - กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนที่ มี
แต่มีความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ
- กลุ่ ม ที่ มี ผู้ ป กครองเล่ น
พนัน
- กลุ่มที่ผู้ปกครองติดพนัน
และมีปัญหา

การประเมินผลชุดการ
เรียนรู้

- NCPG and Nan Yang
University

ลักษณะการนาไปใช้
ลักษณะเนื้อหา

- UP ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
จั ด การอารมณ์ การแก้ ไ ข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทุก
ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด กั บ เด็ ก และ
เยาวชน เช่น การพนัน ยาเสพ
ติด ฯลฯ
- BEST TEEN ให้ ค วามรู้ เ พื่ อ
ป้ อ งกั น พฤติ ก รรมการเสพติด
พนัน ยาเสพติด แอลกอฮอล์

- Education Bureau
- แต่ละโรงเรียนที่นา UP ไปใช้

มาเก๊า
- ใช้
- นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
- พนักงานในอุตสาหกรรม
การพนัน
- โรงเรี ย นระดั บ ประถม
และมัธยมศึกษา
- จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน
/ แหล่งชุมชน
- เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
การพนั น สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ป้องกันการพนัน
- จัดกิจกรรมแข่งขัน และ
เข้าค่าย
- อบรมการบริหารการเงิน
และป้ อ งกั น การเงิ น จาก
การพนัน
- จั ด ท า คู่ มื อ ป้ อ ง กั น
เยาวชนใช้จ่ายเงินเพื่อการ
พนันแจกแก่ผู้ปกครอง
- พั ฒ นาต าราเรี ย น วิ ช า
คุ ณ ธรรมและพลเมื อ ง
ส าหรั บ เด็ ก ประถมและ
มั ธ ยม โดยเพิ่ ม เนื้ อ หา
เกี่ ย วกั บ การพนั น ให้ ม าก
ขึ้น
- ครูผู้สอน
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
- กลุ่มที่ยังไม่ติดการพนัน
- กลุ่ ม ที่ มี ผู้ ป กครองเล่ น
พนัน
- กลุ่มที่ผู้ปกครองติดพนัน
และมีปัญหา
- ก ลุ่ ม ที่ ท า ง า น ใ น
อุตสาหกรรมการพนัน
- Social Welfare
Bureau

ที่มา : สรุปโดยผู้วิจัย
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อย่างไรก็ตามหากนามาเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดการพนัน และโครงการการป้องกันปัญหาการ
พนันในเด็กและเยาวชนทั้งสามประเทศมาเปรียบเทียบกับ ไทย จะพบว่า ประเทศไทยยังขาดความพร้ อม
หลายๆด้าน ได้แก่ บทบาทของรัฐยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันในบริบทปัจจุบัน รวมทั้ง
ยังไม่มีองค์กรตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการประสานทางานร่วมกับภาคราชการ และภาคประชา
สังคมในรูปเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศ ตลอดจนยังไม่มีการแยกบทบาทระหว่างผู้กากับดูแล (Regulator)
และผู้ประกอบการ (Operator) อย่างชัดเจน นอกจากยังนั้นแล้วยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการ
ป้องกันปัญหาการพนันที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงขาดเป้าหมายในการดาเนินการร่วมกัน ดังสรุปในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 สรุปเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดการพนันประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า และไทย
ประเด็น
1.โครงสร้างการจัดการพนัน
- การจัดระเบียบธุรกิจการพนันของรัฐ
- องค์กรตามกฎหมาย
- การจัดสรรงบประมาณ
- วางกลยุทธ์สู่เป้าหมาย

2.โครงการการป้องกันปัญหาการพนัน
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับอาชีวศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา
- กลุ่มคนทางาน
- ครอบครัว

สิงคโปร์

ฮ่องกง

มาเก๊า

ไทย

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

X
X
X
X
X
x

X
X
X

ที่มา : สรุปโดยผู้วิจัย

5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาประสบการณ์ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า พบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันปัญหา
การพนันในเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ดังนี้
ประการแรก บทบาทของรัฐจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันในบริบทปัจจุบัน
เช่น ประเภทของการพนันที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง จะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร
ประการที่สอง จากประสบการณ์ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า ประสบความสาเร็จในการป้องกัน
ปัญหาการพนัน จะต้องมีองค์กรตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการประสานทางานร่วมกับภาคราชการ
และภาคประชาสังคมในรูปเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศ
ประการที่สาม ภาครัฐ และผู้ประกอบการในฐานะเป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และผู้ประกอบการ
(Operator) มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการป้องกันปัญหาการพนันจะต้องมีความเหมาะสม
ชัดเจน มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ประการที่สี่ แนวทางในการจัดทาชุดการเรียนรู้ เพื่อป้องกัน ปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทยควรจาแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มอาชีพ โดยควรเป็นโครงการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และประเมินผลทุกปี
โครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า
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