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รายงานวิจัยเรื่อง
การสํารวจชุดการเรียนรูการปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิวุฑฒิ์ วงษมณฑา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มิถุนายน 2561

บทสรุปผูบริหาร
โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจชุดการเรียนรูการปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา” มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและถอดบทเรียนการปองกันการพนันจากทั้งสองประเทศ
ที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจสูงและระบบการศึกษาทันสมัย แตอีกดานหนึ่งธุรกิจการพนันก็เติบโตอยางตอเนื่อง
และสวนใหญเปนกิจการที่ถูกตองตามกฎหมาย ผลการศึกษาที่ไดสามารถใชเปนแนวทางการสรางชุดการเรียนรู
เกี่ยวกับการพนันสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนของประเทศไทยซึ่งเปนกลุมประชากรที่มีความเปราะบางสูงตอการ
เล น พนั น สถิ ติ ใ นหลายประเทศรวมทั้ ง ประเทศไทยเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น พบว า ประชาชนส ว นใหญ มี
ประสบการณเ ล น พนั น ครั้ ง แรกตั้ ง แต อายุ ไม ถึ ง 10 ป สาเหตุ ห ลั ก อาจเกิ ด จากความอยากรู อ ยากเห็ น ความ
รูเทาไมถึงการณ การขาดความเขาใจหลักสถิติความนาจะเปนของการเลนพนัน การมีทัศนคติไมถูกตอง รวมทั้งการ
เลียนแบบพฤติกรรมจากพอแมหรือผูปกครอง
ผลการศึกษาสําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา กฎหมายควบคุมการพนันมีความแตกตางกันระดับ
รัฐ (50 รัฐ) เชน การทายผลการแขงขันกีฬาอาจเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายในบางรัฐ แตถูกตองตามกฎหมายของอีก
รัฐหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกามีเพียง 2 รัฐเทานั้น คือ รัฐยูทาหและฮาวาย ที่กําหนดใหการเลนพนันทุกรูปแบบเปนสิ่งผิด
กฎหมาย ในขณะที่ รั ฐ เนวาดาเป น รัฐ แรกที่ อนุ ญ าตให มี ก ารจั ดตั้ งคาสิ โนเชิ ง พาณิ ชยเ มื่ อ ป 1931 ทํ าใหเมื อ ง
ลาสเวกัส รัฐเนวาดาเปนศูนยกลางการเลนพนันระดับประเทศและนานาชาติ แรงผลักดันสําคัญมาจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ (Great Depression) ในป 1929 สงผลใหภาครัฐมีงบประมาณจํากัดในการกอสรางเขื่อน
ฮูเวอรซึ่งใชงบประมาณมหาศาลเพื่อประโยชนดานชลประทานและการทองเที่ยว หลังจากนั้น รัฐอื่น ๆ อนุญาตให
มีการเลนพนันบางอยาง เชน บิงโก การแขงมา เปนตน เปาหมายเพื่อระดมทุนชวยเหลือกิจกรรมทางศาสนาและ
องคกรการกุศล ลอตเตอรี่เปนการเลนพนันที่ปรากฎมาตั้งแตสมัยเปนอาณานิคมแตถูกยกเลิกไปเมื่อป 1894
เนื่องจากมีเรื่องทุจริตอื้อฉาวระหวางรัฐและเอกชนที่ไดรับใบอนุญาต แตในป 1964 รัฐนิวแฮมปเชียรเปนรัฐแรกที่
ดําเนินการออกลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่ง ปาหมายสําคัญเพื่อระดมทุนสําหรับการพัฒนาเมือง หลังจากนั้น รัฐอื่นๆ ได
ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ราวทศวรรษ 1970 พบวา มากกวา 20 รัฐมีการออกลอตเตอรี่ รูปแบบการเลนพนัน
ในสหรัฐอเมริกาแบงเปน 6 ประเภทสําคัญ (Ciarrocchi, 2001) ประกอบดวย
(1) ลอตเตอรี่ รวมการพนันที่มีวิธีการเลนและการออกรางวัลใกลเคียงกัน เชน เกมลอตโต วิดีโอคีโน
เปนตน

i

(2) การพนันตามสะดวก (Convenience Gambling) เปนเครื่ องเล นวิ ดีโอหรือสล็ อ ตแมชชี น ใน
รานอาหาร บาร สนามบิน หรือแมกระทั่งรานซักผา
(3) คาสิโน สถานบันเทิงขนาดใหญที่อนุญาตใหมีการเลนพนัน รวมถึงคาสิโนบนเรือนําเที่ยว
(4) การแขงมา
(5) การพนันผลการแขงขันกีฬา
(6) การพนันทางอินเตอรเน็ต
ธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกามีบทบาทสําคัญเชิงเศรษฐกิจของประเทศ เงินหมุนเวียนในธุรกิจการพนันมี
มูลคาสูงมาก เฉพาะคาสิโนเชิงพาณิชยของเอกชนและของชนพื้นเมืองมีมูลคารวมกวา 70 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
ในป 2016 และมีการจางงานมากกวา 300,000 ตําแหนง อยางไรก็ตาม คงปฏิเสธไมไดวามีประชาชนสวนหนึ่งที่
ประสบปญหาจากการเลนพนัน ปญหาจากการติดพนันสรางผลกระทบดานตาง ๆของชีวิต อาทิ การทํางาน
ความสัมพันธ ปญหาการเงิน และการประกอบอาชญากรรม การศึกษาลาสุดของ Marotta et al. (2017) รายงาน
วา ประชากรอเมริกันที่อายุ 18 ปขึ้นไป ประมาณ 5.5 ลานคน (รอยละ 2 ของประชากรวัยผูใหญ) เปนกลุมที่ติด
การพนัน รัฐบาลกลางไมไดมีบทบาทมากนักในการรณรงคการปองกันการพนัน สวนใหญเปนหนวยงานดาน
สาธารณสุขระดับรัฐเนื่องจากในสหรัฐอเมริกากําหนดใหโรคติดการพนัน (Pathological Gambling) เปนโรคทาง
จิตเวชแบบหนึ่ง การบําบัดรักษาคลายกับผูที่มีปญหาติดสิ่งเสพติด เชน เหลา บุหรี่ ยาเสพติด เปนตน รวมทั้ง
องคก รอิส ระที่ ไ ด รั บการสนั บสนุ นทางการเงิ นจากสมาคมผู ประกอบการธุร กิจคาสิ โน สวนหนึ่งยังไดรั บ การ
สนับสนุนจากภาครัฐและการบริจาคของประชาชน
การศึกษาวิจัยนี้เลือก 2 หนวยงานที่เปนองคกรอิสระเปนกรณีศึกษา คือ (1) คณะกรรมการปญหาจาก
การพนันแหงรัฐเนวาดา (Nevada Council on Problem Gambling) เนื่องจากรัฐเนวาดาเปนรัฐแรกที่กําหนดให
การพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย และ (2) ศูนยระดับประเทศสําหรับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ (National Center
for Responsible Gaming: NCRG) งบประมาณสวนหนึ่งไดรับจากสมาคมผูประกอบการธุรกิจคาสิโนเอกชน
หนวยงานทั้งสองมีบทบาทการใหความรูเกี่ยวกับปญหาจากการพนันและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูสําหรับเด็ก
และเยาวชน การใหความรูประชาชนไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหลัก เชน เด็กและเยาวชน
ผูใหญที่ติดการพนัน และพนักงานของธุรกิจการพนัน โครงการใหความรูสําหรับกลุมเด็กและเยาวชน ประกอบดวย
(1) โครงการ “Given the Chance” ของรัฐเนวาดา เปนสื่อสําหรับเด็กมัธยมศึกษามีการใช
ระบบอินเตอรแอคทีฟและการใชละคร ความยาว 45 นาทีในการอธิบายความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากการเลนพนันของกลุมวัยรุน โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตอใหผูเชี่ยวชาญไปให
ความรูที่โรงเรียน โดยไมเสียคาใชจาย
ii

(2) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นรู “Facing the Odds: The Mathematics of Gambling
and Other Risks” ของ NCRG กลุ ม เป า หมายคื อ เด็ ก ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมต น การ
นําเสนอแตกตางจากสื่ออื่น ๆ ที่มักอธิบายถึงโทษและความเสี่ยงของการพนัน แตในชุดการ
เรียนรูนี้กลับนําเสนออยางเปนกลางโดยใชหลักสถิติความนาจะเปนอธิบายการเลนพนันโดย
มี หลั ก คิ ดว า ความรู ท างคณิตศาสตร ช วยเพิ่ม ทักษะการคิ ดของเด็กซึ่ งจะช วยลดโอกาส
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสพติดตางๆ ทั้งบุหรี่ เหลา และการพนัน
ผลการศึกษาสําคัญของประเทศแคนาดา พบวา การเลนพนันปรากฏอยางแพรหลายในแคนาดาตั้งแตสมัย
เปนอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส กอนป 1910 การพนันทุกรูปแบบเปนสิ่งผิดกฎหมาย หลังจากนั้น มีการ
อนุญาตใหเลนพนันเปนครั้งคราวไดเพื่อระดมทุนสําหรับองคกรการกุศล จนกระทั่งป 1970 รัฐบาลกลางไดแก
กฎหมายโดยใหอํานาจแตละรัฐ (10 รัฐ) ในการออกใบอนุญาตและกํากับดูแลธุรกิจพนันเองสงผลใหคาสิโนเชิง
พาณิชยของเอกชนและของชนพื้นเมืองขยายตัวอยางรวดเร็วเหมือนกับสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น รัฐบาลยัง
ดําเนินการออกลอตเตอรี่เพื่อหารายไดเขารัฐ อยางไรก็ตาม การแกปญหาการพนันและการรณรงคเกี่ยวกับการ
พนันในแคนาดาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ การควบคุมการพนันมีความแตกตางกันในระดับรัฐ
เชน ในรัฐบริติชโคลัมเบีย หนวยงานนโยบายเกมและการบังคับใช (Gaming Policy and Enforcement Branch)
เปนหนวยงานของกระทรวงการคลังทําหนาที่กํากับดูแลการเลนพนันทุกรูปแบบของรัฐ หลายรัฐไดจัดสรรรายได
จากธุ ร กิ จ การพนั นใหกั บองค กรการกุ ศ ลต า งๆและหน ว ยงานอิ ส ระที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ติดพนัน
แคนาดามีการใหความรูเกี่ยวกับการพนันสําหรับประชากรทุกกลุม เริ่มจากเด็กประถมศึกษาจนถึงผูใหญที่ประสบ
ปญหาการติดพนัน หนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุดการเรียนรูปองกันพนันที่เจาะจงสําหรับเด็กและ
เยาวชน คือ ศูนยศึกษาปญหาการพนันของเด็กและเยาวชนและพฤติกรรมเสี่ยง (International Centre for
Youth Gambling Problems and High-Risk Behaviors) แหงมหาวิทยาลัยแมคกิลล รัฐควิเบก มีการพัฒนาเกม
อินเตอแอคทีฟเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กประถมศึกษา เชน เกม Amazing Chateau เกม Hooked City และ
การสรางละครที่อิงจากเหตุการณจริง (Docudrama) เรื่อง “Clean Break” เพื่อเปนอุทาหรณใหกับกลุมวัยรุน
เนื้อหาสําคัญประกอบดวย การอธิบายความแตกตางระหวางเกมที่ใชทักษะกับเกมที่ผลลัพธเปนการเดาสุมอยาง
การพนั น ความน า จะเป น ของการถู ก รางวั ล ความเข า ใจผิ ด ของนั ก พนั น ผลเสี ย จากการเล น พนั น อย า งไม
รับผิดชอบ และขอมูลหนวยงานใหความชวยเหลือผูประสบปญหาจากการเลนพนัน
การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทั้งสองประเทศมีการใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับการพนันอยางครบถวน มีการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายทุกระดับ การพัฒนา
เกมหรือละครเพื่อดึงดูดความสนใจจากเด็ก รวมทั้งขอมูลเผยแพรที่สังเคราะหมาจากผลการวิจัย อยางไรก็ดี การ
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สอนเรื่องการพนันไมไดปรากฏในหลักสูตรการศึกษาโดยตรงแตอยูในดุลยพินิจของครูและสถานศึกษาที่ตระหนัก
ถึงปญหาการพนันและเชิญผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูแกนักเรียน ประเด็นที่ควรนํามาขยาย
ผลในประเทศไทยคือ การนําเนื้อหาและวิธีการสอนของชุดการเรียนรูสําหรับเด็กเล็กที่อธิบายการเลนพนันตาม
หลักวิทยาศาสตรตั้งแตความเสี่ยง โอกาสการถูกรางวัล ผลตอบแทน และแนวคิดการเลนพนันอยางรับผิดชอบ การ
ออกแบบการสื่อสารที่ชัดเจนและเขาใจงายจะชวยใหเด็กมีความรูเทาทันตอการเลนพนันและลดโอกาสการประสบ
ปญหาจากการพนันเมื่อโตเปนผูใหญ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การพนันในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ หวยใตดิน การทายผลการแขงขันฟุตบอล การเลนใน
บอนการพนัน เปนตน เด็กและเยาวชนเปนกลุมประชากรที่มีความเปราะบางสูงตอการเลนการพนันจากความ
รูเทาไมถึงการณ ทัศนคติที่ไมถูกตอง และการเลียนแบบพฤติกรรมจากผูปกครอง การศึกษาของศูนยศึกษาปญหา
การพนัน (2558) พบวา จํานวนผูเลนการพนันทั่วประเทศมีมากถึง 27.4 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูเลนที่มีอายุต่ํา
กวา 20 ปถึง 1.2 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 4.4 และที่นาสนใจยังพบวา มีผูเลนการพนันที่มีอายุเพียง 7 ปเทานั้น
สอดคลองกับแนวโนมในตางประเทศที่เด็กและเยาวชนมีประสบการณการเลนการพนันเพิ่มขึ้น (Ladouceur,
Dube, and Bujold, 1994; Nower, Derevensky, and Gupta, 2004; Williams, West, and Simpson, 2012
) สถานการณดังกลาวอาจสรางผลกระทบตอครัวเรือนและสังคมในหลายมิติ เชน ปญหาการเงิน ครอบครัว และ
แนวโนมการเกิดปญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยที่สวนใหญยังไมมีรายไดของตนเองอาจเลือก
ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจและระบบการศึกษา
ทันสมัย ในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศมีธุรกิจการพนันที่มีมูลคามหาศาลและเติบโตอยางตอเนื่องในชวงหลาย
ทศวรรษที่ผานมา เชน ลาสเวกัสที่เปนเมืองขนาดเล็กอยูในทะเลทราย แตเมื่อมีการอนุญาตใหมีการพนันถูก
กฎหมายสามารถเปลี่ ยนเมื อ งเล็ ก ๆ แห งนี้ใ หมีชื่อเสียงระดับ โลกและเปนจุ ดหมายปลายทางสํ าคัญ ของการ
ทองเที่ยวและการเลนพนัน สงผลใหเปนเมืองที่มีการเติบโตมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยภาพรวม รัฐบาลทั้งสอง
ประเทศอนุญาตใหมีการเลนพนันถูกกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ประชาชนสามารถเขาถึงสถานที่เลนพนันไดอยาง
กวางขวาง แมวาทางการจะมีมาตรการเขมงวดเพื่อควบคุมอายุผูใชบริการ แตยังมีประชาชนสวนหนึ่งประสบ
ป ญ หาจากการเล น พนั น (Problem Gambling) ในทางวิ ช าการ ป ญ หาจากการพนั น หมายถึ ง สถานการณ
ยากลําบากของนักพนันที่จะจํากัดวงเงินและเวลาสําหรับการเลนพนัน และนําไปสูผลกระทบทางลบตางๆ ตั้งแต
ระดับบุคคล ครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม และหากมีพฤติกรรมเสพติดการเลนพนันจะจัดเปนโรคติดการพนัน
(Pathological Gambling) เปนอาการเจ็บปวยทางจิตประเภทหนึ่งในทางการแพทยซี่งมีความรุนแรงกวาปญหา
จากการเลนพนัน สถิติสัดสวนประชากรที่มีปญหาจากการพนันของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาใกลเคียงกันอยูที่
ประมาณรอยละ 1- 2 ของประชากรวัยผูใหญ (Welte et al., 2015; Canadian Partnership for Responsible
Gambling, 2017) แตที่นาสนใจกลับพบวา ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาจํานวนนักพนันอายุนอยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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มากกวารอยละ 50-70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีประสบการณการเลนพนัน (Shaffer, Hall,
and Vander Bilt, 2000; Canadian Partnership for Responsible Gambling, 2017)
ดังนั้น ภาครัฐและผูประกอบการธุรกิจการพนันตื่นตัวในประเด็นการใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการพนันและกลุมประชากรเปราะบางอยางเด็กและเยาวชน รัฐบาลมีรายไดสวนหนึ่งจากธุรกิจการ
พนันถูกกฎหมายของเอกชนจากการจัดเก็บภาษีเฉพาะ คาธรรมเนียม ยกเวนกิจการของชนพื้นเมืองแตก็มีสัดสวน
ไมมากนัก หรือบางกิจการรัฐบาลเปนผูดําเนินการเองอยางลอตเตอรี่ หลายรัฐนําเงินสวนหนึ่งตั้งเปนกองทุนและ
ผานกฎหมายระดับรัฐเพื่อตั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ อาจเปนองคกรอิสระหรือหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐบาลเพื่อทําหนาที่ใหความรูและชวยเหลือประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการพนัน หนึ่งในพันธกิจสําคัญคือ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การพนั น สํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชนตั้ ง แต ร ะดั บ ประถมศึก ษาต อ เนื่ อ งจนถึ ง ระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากการปองกันการพนันอยูในความรับผิดชอบของทางการแตละรัฐ รูปแบบและการ
ดําเนินการจึงมีความแตกตางกันอยูบาง เปนที่นาสังเกตวา การสรางหลักสูตรการเรียนรูเกี่ยวกันการพนันสวนใหญ
ไมไดตอตานหรือหามเลนการพนันอยางเด็ดขาด แตยอมรับวาการพนันถูกกฎหมายเปนกิจกรรมทางสังคมที่สราง
ความบั น เทิ ง อย า งหนึ่ ง เนื้ อ หาการเรี ย นการสอนจะเน น การปลู ก ฝ ง เรื่ อ งการเล น พนั น อย า งรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible Gambling) ฝกใหเด็กสามารถแยกแยะ ควบคุมตนเอง และตัดสินใจอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการ
เลนพนัน
การศึกษาวิจัยนี้เริ่มจากการฉายภาพพัฒนาการอุตสาหกรรมการพนันตั้งแตสมัยเปนอาณานิคม การ
จัดตั้งธุรกิจการพนันถูกกฎหมาย มูลคาและผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการพนันรูปแบบตางๆ บทบาทของชน
พื้นเมืองในธุรกิจการพนัน บทบาทรัฐบาลในการกํากับดูแล หนวยงานที่รับผิดชอบการบรรเทาผลกระทบจาก
ปญหาการพนัน และการออกแบบหลักสูตรการเรียนรูเพื่อปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชน โดยเนนกลุม
เด็ก ประถมศึก ษาถึ งมั ธยมศึ ก ษาเพื่ อสร างภูมิคุม กันใหกับเยาวชนตระหนักถึงอันตรายจากการเลนพนันและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา ตลอดจนแนวทางการกําหนดโครงสรางองคกรและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ระหวางองคกรเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยอยางเปนระบบเปนสิ่งสําคัญและสามารถ
ขยายผลนําไปสูการสรางชุดการเรียนรูการปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนที่สอดคลองกับบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมไทย วัตถุประสงคหลักคือการถอดบทเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งมีการประยุกตใช
หลักสูตรการปองกันการพนันควบคูไปกับระบบการเรียนการสอนตามปกติในชวงชั้นการศึกษาตางๆ ในรายวิชา
คณิตศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา และทักษะชีวิต การสอนมีความหลากหลายเริ่มตั้งแตการปลูกฝงทัศนคติ การ
สรางการตระหนักรูและทัศนคติตอการพนัน และการใชพื้นฐานทางคณิตศาสตรเรื่องสถิติและความนาจะเปนใน

2

การอธิบายเรื่องการพนัน ตลอดจนการสะทอนปญหาจากการติดการพนันที่สงผลเสียตอการดําเนินชีวิต ผล
การศึกษาที่ไดสามารถนํามาขยายผลเปนหลักสูตรการปองกันการพนันที่สอดคลองกับระบบการศึกษาไทย
1.2 วัตถุประสงค
1.) เพื่อศึกษาการสรางชุดการเรียนรูการปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนในหลักสูตรการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
2.) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูการปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษา
ของประเทศไทย
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึกษาที่ไดสามารถขยายผลเปนแนวทางการสรางชุดการเรียนรูการปองกันการพนันสําหรับเด็กและ
เยาวชนไทย ตั้งแตการกําหนดเนื้อหา วิธีการสอน การสื่อสารที่เขาใจงาย การพัฒนาสื่อการสอนทันสมัยเพื่อดึงดูด
ความสนใจของเด็ก และที่สําคัญชุดการเรียนรูตองสอดคลองมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2
การถอดบทเรียนการปองกันการพนันในประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื้อหาการนําเสนอในบทนี้เริ่มจากการฉายภาพขอมูลดานเศรษฐกิจและประชากร ประวัติความเปนมา
ของการเลนพนันพอสังเขปตั้งแตสมัยการสรางอาณานิคมจนมาเปนประเทศมหาอํานาจอยางทุกวันนี้ บทบาทของ
ธุ ร กิ จ การพนั น ของชนพื้ น เมื อ งอิ น เดี ย นแดง ภู มิ ทั ศ น ข องอุ ต สาหกรรมการพนั น (Gambling Industry
Landscape) การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของธุรกิจการพนัน ผลกระทบทางสังคมจากการติดการพนันของ
ครัวเรือนอเมริกัน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการพนัน การทํางานของหนวยงานอิสระที่รับผิดชอบการให
ความรูเกี่ยวกับปญหาการพนัน โดยเนนการพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชน และ
สวนสุดทายเปนการนําเสนอกรณีศึกษาของหลักสูตร Facing the Odds ที่พัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญจากศาสตรตางๆ
และมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษากลางของประเทศ รวมทั้งรวบรวมชุดการเรียนรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มี
การดําเนินการในสหรัฐอเมริกา
2.1 ขอมูลทั่วไปประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในโลกประมวลจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในป 2016 มีมูลคาสูงถึง 18.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑมวลรวม
ของทุกประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยระหวางป 2006-2016 อยูที่รอยละ 1.5 ตอป ในชวงวิฤต
เศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis) หรือวิกฤตสินเชื่อที่อยูอาศัยซับไพรม เมื่อป 2008-2009 ทําให
อัตราการเติบโตติดลบเทากับรอยละ -0.3 และ -2.8 ตามลําดับ (World Bank, 2017)
การเมืองการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ ประกอบดวย
50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลางคือ วอชิงตัน ดีซี รวมทั้งดินแดนปกครองตนเองและเกาะขนาดเล็กตางๆ ระบบ
สหพันธรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาแบงเปน 3 ระดับ คือ สหพันธรัฐ รัฐ และทองถิ่น ปจจุบันจํานวนประชากร
ของสหรัฐอเมริกาอยูที่ 327 ลานคน มากเปนอันดับสามของโลก รองจากประเทศจีน (1,385 ลานคน) และอินเดีย
(1,297 ลานคน) ประชากรอเมริกันผิวขาวมีสัดสวนมากสุด (รอยละ 77) รองลงมา เปนประชากรอเมริกันเชื้อสาย
แอฟริกัน (รอยละ 13) อเมริกันเชื้อสายเอเชีย (รอยละ 6) ในขณะที่ชนพื้นเมืองอินเดียนแดงมีสัดสวนเพียงรอยละ
1 เทานั้น นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังเปนสังคมผูสูงอายุระดับสูงเนื่องจากมีสัดสวนประชากรที่อายุ 65 ปขึ้นไป
มากถึงรอยละ 15 ของประชากรรวม ประชาชนสวนใหญมีคุณภาพชีวิตดีประเมินจาการศึกษาและรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน ดานการศึกษา พบวา รอยละ 88 ของประชากรผูใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
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และประมาณหนึ่งในสามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คากลาง (Median) ของรายไดตอปของครัวเรือน
อเมริกันเทากับ 57,617 เหรียญสหรัฐฯ (U.S. Census Bureau, 2017)
อาจกลาวไดวา ประเทศสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งแตละกลุมอาจมีวัฒนธรรมและ
คานิยมตอการเลนพนันแตกตางกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงการพนันได
งายขึ้นผานสื่อออนไลน ในขณะที่กลุมประชากรวัยเกษียณที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความมั่นคงทางการเงิน
มีแนวโนมใชบริการธุรกิจการพนันเพื่อพักผอนหยอนใจเนื่องจากมีเวลาวางมากขึ้น ดังนั้น หนวยงานตางๆ ที่
รณรงคก ารพนั นอย า งรั บผิด ชอบ (Responsible Gambling) ใหความสําคัญ กับการใหค วามรูป ระชาชนและ
รูปแบบการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการพนัน การสนับสนุนงบประมาณมาจากภาษีจากธุรกิจการพนันและ
ผูประกอบการธุรกิจการพนันที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
2.2 ประวัตคิ วามเปนมาของการพนันในสหรัฐอเมริกา
การเลนพนันในสหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตรอันยาวนานกอนที่จะยอมรับใหมีการพนันแบบถูกกฎหมาย
ในปจจุบัน เรื่องอื้อฉาวและการควบคุมทางการเมืองของกลุมผลประโยชนในธุรกิจการพนันนําไปสูการตอบโตที่
รุนแรงในการกําหนดขอหาม (Prohibition) และมาตรการกํากับดูแล (Regulation) ในทางปฏิบัติ การควบคุมการ
พนันในสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนกลับไปมาระหวางการหามและการอนุญาตภายใตการกํากับดูแล เมื่อป 1973
รัฐบาลกลางไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการทบทวนนโยยายระดับชาติเกี่ยวกับการพนัน (Commission on the
Review of National Policy toward Gambling) เพื่อศึกษาอุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐอเมริกาอยางเปน
ระบบ คณะกรรมการฯ ยอมรับวาการพนันเปนสิ่งที่พบเห็นไดทั่วไปแมวาจะมีทั้งฝายที่สนับสนุนและตอตาน การ
เลนพนันก็ยังคงดําเนินตอไปและเหมือนกับคนสวนใหญในสังคมใหการยอมรับโดยนัย ชวงเวลา 25 ป ระหวางป
1974-1999 เปนช วงที่อุตสาหกรรมการพนันเติบโตอยางรวดเร็วจากที่เคยมีสถานที่เลนการพนันอยางจํากัด
กลายเปนธุรกิจที่มีความรุงเรืองและขยายตัวทั่วประเทศอยางแพรหลาย จากการประเมินของคณะกรรมการศึกษา
ผลกระทบของการพนัน (National Gambling Impact Study Commission ในป 1999 พบวา รอยละ 86 ของ
ชาวอเมริกันเคยมีประสบการณเลนพนัน และรอยละ 68 มีการเลนพนันอยางนอยหนึ่งครั้งในรอบปที่ผานมา มูลคา
การเสียพนันของประชาชนอยูที่ 50 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 1998
สังคมมีมุมมองตอธุรกิจการพนันถูกกฎหมายแตกตางกัน กลุมสนับสนุนเชื่อวา ธุรกิจการพนันชวยสราง
รายไดใหกับชุมชน สงเสริมการจางงาน และภาครัฐมีรายไดจากภาษีมากขึ้น ในขณะที่กลุมที่คัดคานเห็นวาการ
พนันนําไปสูปญหาอาชญากรรมและปญหาสังคมมากมาย หนึ่งในประเด็นสําคัญของกลุมตอตาน คือ การพนันถูก
กฎหมายอาจสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนเลน การพนั นมากขึ้ น นํ า ไปสู ปญ หาจากการพนัน (Problem Gambling)
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โดยเฉพาะกลุมนักพนันหนาใหมอยางเด็กและเยาวชน (Underage Gambler) นอกจากนั้น ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากธุรกิจการพนันอาจทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมมากขึ้นเนื่องจากกลุมประชาชนรายไดนอยมักมี
คาใชจายการเลนพนันเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได โดยภาพรวม เปนการถายโอนทรัพยากรจากประชาชน
ยากจนไปยังผูประกอบธุรกิจการพนันที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจซึ่งแทบไมตางจากการเก็บภาษีแบบถดถอย
แมวาอุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐมีการเติบโตโดยลําดับ แตธุรกิจการพนันบางประเภทไดรับผลกระทบ
จากความเจริญทางเทคโนโลยี เชน การพนันมาแขงที่มีพื้นฐานจากกลุมเกษตรกรซึ่งในปจจุบันมีจํานวนลดลงมาก
ผูเลนสวนใหญจึงเปนกลุมผูสูงอายุ แมวาจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดความสนใจจากนัก
พนันรุนใหมก็ไมประสบความสําเร็จนัก เนื่องจากกลุมนี้คุยเคยกับการเลนพนันในคาสิโนหรือการพนันออนไลน
มากกวา การออกลอตเตอรี่ก็มีการปรับตัวใหทันสมัยมากขึ้น ชวงกอนกลางทศวรรษ 1970 การออกลอตเตอรี่ไมมี
ความซับซอน คือ ผูเลนซื้อสลากจากรานคาและนํามาตรวจกับผลการออกรางวัลที่อาจเปนรายสัปดาหหรือราย
เดือน แตปจจุบันไดพัฒนาใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน ผูเลนสามารถกําหนดเลือกเลขเองเพียงสามหรือสี่
หลัก มีการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสในการออกรางวัลโดยผูเลนสามารถทราบผลการออกรางวัลไดทันที
การนําเสนอสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการฉายภาพของพัฒนาการธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาจาก
อดีตจนถึงปจจุบัน ประวัติศาสตรของการพนันในสหรัฐอเมริกาสามารถแบงไดเปน 3 ชวงสําคัญ (Dunstan, 1997)
ประกอบดวย
(1) ชวงการเปนอาณานิคมจนถึงกลางศตวรรษที่ 19
(2) ชวงหลังสงครามกลางเมือง (Civil War) จนถึงตนศตวรรษที่ 20
(3) ชวงหลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญในป 1929 จนถึงปจจุบัน
2.2.1 การเปนอาณานิคมจนถึงกลางศตวรรษที่ 19
กอนการบุกเบิกของชาวยุโรป ชนพื้นเมืองอินเดียนแดงก็มีการเลนพนันเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและการ
เฉลิมฉลองเทศกาลตางๆ การพนันเปนกิจกรรมหนึ่งในการระดมทุนสําหรับกิจการสาธารณะของชนพื้นเมือง
ชวงเวลาที่ชาวยุโรปเริ่มเขามากอตั้งอาณานิคม ประชาชนมีทัศนะที่แตกตางกันตอการพนัน นักประวัติศาสตรแบง
ผูบุกเบิกยุคแรกเปน 2 กลุม คือ (1) ชาวอังกฤษที่มาพรอมกับขนบธรรมเนียมแบบเดิมที่คุยเคยกับการเลนพนัน
อยางการเลนไพ รวมถึงการแขงขันกีฬา เชน แขงมา ชนไก และเกม Bull Baiting 1 (2) กลุมโปรเตสแตนตที่เครง
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วิธีการเลนเกม Bull Baiting เริ่มจากการปลอยใหสุนัขจํานวนหนึ่งเขาไปรบกวนกระทิงที่ถูกลามไวเพื่อใหโกรธและจะจัดการฆา
สุนัข ผูที่ชอบความตื่นเตนนิยมดูกีฬาลักษณะนี้ และเพื่อใหเกิดความสนุกสนานมากขึ้นผูชมจะพนันกันวาจะมีสุนัขกี่ตัวที่ถูกกระทิง
ฆาตายในสนาม
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ศาสนาแมจะมาจากประเทศอั งกฤษเหมื อนกันแตมีความคาดหวังจะสรางสังคมใหมใหดีขึ้นโดยละทิ้งคุณคา
บางอยางของประเทศแมโดยเฉพาะวัฒนธรรมการเลนพนัน ความเขมงวดของการควบคุมการพนันมีระดับที่
แตกตางกันในแตละเขตอาณานิคม ตัวอยางเชน ในเขตนิวอิงแลนดและเพนซิลวาเนีย การละเลนหรือแขงขันเปน
สิ่งที่ยอมรับไดตางจากแมสซาชูเซตสที่หามมีการละเลนเกือบทุกประเภท แมกระทั่งการเตนรําและรองเพลงในที่
สาธารณะ รวมทั้งหามครอบครองอุปกรณที่ใชเลนการพนัน อาทิ ลูกเตา ไพ โตะเกม สําหรับการเลนเพื่อความ
บันเทิงในที่พักอาศัยก็ตาม อยางไรก็ดี กฎระเบียบระยะหลังมีการผอนคลายมากขึ้นสําหรับการเลนที่เปนเพื่อความ
บันเทิง อาจกลาวไดวา สถานการณในสมัยนั้นเปนจุดเริ่มตนที่ประชาชนสหรัฐอเมริกาสวนหนึ่งไดรับการปลูกฝง
ทัศนคติตอตานการเลนพนัน สําหรับเขตอาณานิคมอื่นๆ สวนใหญไดรับอิทธิพลจากอังกฤษที่เชื่อวาการพนันเปน
เพียงแคความบันเทิงที่ไมมีพิษภัย (Harmless Diversion) ที่ยอมรับได ธุรกิจการพนันถูกกฎหมายเริ่มกอตัวขึ้นเพื่อ
สรางความบันเทิงใหกับสุภาพบุรุษ ทั้งนี้ การที่การพนันไดรับความนิยมมากตั้งแตการสรางอาณานิคมกอนจะเปน
ประเทศสหรัฐอเมริกาสวนหนึ่งมาจากคานิยมของผูบุกเบิกเอง (Frontier Spirit) ที่ชอบความเสี่ยง รักการผจญภัย
การมองโลกในแงดี การแสวงโชคในดินแดนใหม อยางไรก็ตาม ในสมัยนั้นเริ่มมีการรายงานผลกระทบจากการติด
การพนันของประชาชนในเขตอาณานิคม เชน การขาดงาน การประกอบอาชญากรรม การประพฤติผิดศีลธรรม
เปนตน นักการเงินเริ่มมีความกังวลวาการติดการพนันอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหอาณานิคมที่สรางขึ้นไมสามารถอยู
รอดได การสรางอาณานิคมตองมีการนําผูบุกเบิกใหมจากประเทศอังกฤษเพื่อทดแทนแรงงานที่เสียชีวิตลง
ถึงแมวาการติดการพนันไดสรางปญหาในชวงกอตั้งอาณานิคม นักการเงินยังไดวางแผนการออกลอตเตอรี่
บริษัท Virginia Company of London ผูสนับสนุนทางการเงินหลักในเมืองเจมสทาวน รัฐเวอรจิเนียไดรับอนุญาต
จากชนชั้นปกครองในอังกฤษเพื่อระดมทุนสําหรับการบุกเบิกอาณานิคม การออกลอตเตอรี่ดําเนินการระยะหนึ่ง
เทานั้นหลังจากนั้นไดถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีเสียงครหาวาเปนการหลอกเงินจากประชาชน ในเวลาตอมา เขต
อาณานิคมทั้ง 13 เขตไดออกลอตเตอรี่เพื่อระดมทุนไปพัฒนาประเทศถึงขนาดมีความเชื่อวาการซื้อลอตเตอรี่เปน
การแสดงความรับผิดชอบของพลเมืองตอสังคมอยางหนึ่ง รายไดสวนหนึ่งนําไปสรางมหาวิทยาลัยระดับชาติที่มี
ชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ อาทิ มหาวิทยาลัยฮารวารด เยล โคลัมเบีย ดารตมัธ พรินซตัน และวิลเลี่ยมแอนดแมรี่
นอกจากนั้น เงิ นที่ ได ยังใช กอสร างโบสถ แ ละหอ งสมุด บุคคลที่มีชื่อเสียงในประวั ติศาสตรก ารสรา งชาติ ข อง
สหรัฐอเมริกาอยาง Ben Franklin John Hancock และ George Washington เปนผูสนับสนุนหลักของการออก
ลอตเตอรี่ที่ระดมทุนเพื่อชวยกิจการสาธารณะ
ลอตเตอรี่เปนประเด็นหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการตอสูเพื่อประกาศอิสรภาพ เริ่มจากชาวอาณานิคมประทวง
กฎหมายควบคุมการถือครองลอตเตอรี่ของรัฐบาลอังกฤษเมื่อป 1769 ที่กําหนดวาการออกลอตเตอรี่ทุกครั้งตอง
ไดรับการอนุญาตจากทางการกอน เมื่อสงครามปฏิวัติอเมริกาไดเริ่มตน สภาทวีป (Continental Congress) ได
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เห็นชอบการออกลอตเตอรี่ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชในการทําสงคราม แตโครงการนี้จําเปนตองยกเลิก
เนื่องจากมูลคาคอนขางสูงและการจําหนายกระทําไดยากในสภาวะสงคราม ในป 1823 สภาคองเกรสไดผาน
กฎหมายใหเอกชนออกลอตเตอรี่เพื่อนําเงินมาปรับปรุงทัศนียภาพในวอชิงตัน ดีซี ที่เปนเมืองหลวงของประเทศให
สวยงาม อยางไรก็ตาม บริษัทเอกชนที่ไดรับในอนุญาตจากทางการหลบหนีไมยอมจายเงินใหกับผูถูกรางวัลจนมี
การฟองรองตามมา นอกเหนือจากลอตเตอรี่ การแขงมาเปนการพนันที่ไดรับความนิยมและเปนการเลนที่ไมเปน
ทางการ กลาวคือ ผูเลนพนันเปนคนคุยเคยกัน สนามแขงมาแหงแรกสรางขึ้นในเมืองลองไอแลนด รัฐนิวยอรกเมื่อ
ป 1665 ในขณะที่การเลนพนันในคาสิโนมีการพัฒนาคอนขางจํากัดในยุคนี้เนื่องจากจํานวนประชากรยังนอยและ
อยูอาศัยกันแบบกระจัดกระจาย ไมคุมคาตอการจัดตั้งที่เลนเปนหลักแหลง อยางไรก็ตาม ตามสถานที่พักแรม
สําหรับนัก เดิ นทางยั งปรากฏการเล นการพนั นอยู บา งโดยใชอุ ปกรณพื้ นฐานอยา งไพแ ละลูกเตา เมื่อจํานวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 19 จึงเริ่มมีการเปดกิจการคาสิโนขึ้น
ศูนยกลางธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาไดยายไปทางตะวันตกของประเทศ เมื่อตนศตวรรษที่ 19 บอน
การพนันถูกกฎหมายที่มีการบริหารจัดการเปนระบบตั้งอยูบริเวณพื้นที่ตอนลางแมนํ้ามิซซิสซิปป ที่เปนชองทาง
การคาและการขนสงหลักในขณะนั้น นักเดินทางสวนใหญเปนเกษตรกรและพอคาตางเมืองที่พกเงินสดติดตัว
จํานวนมากเปนกลุมลูกคาหลักของบอนการพนัน นอกจากนั้น ยังพบวา ประชาชนทางตอนใตสวนใหญไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสเปนและฝรั่งเศส โดยมีทัศนคติยอมรับการพนันไดมากกวาประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ของ
ประเทศ อาจกลาวไดวา เมืองนิวออรลีนส รัฐลุยเซียนาเปนศูนยกลางการพนันในขณะนั้น ธุรกิจการพนันสวนใหญ
ตั้งอยูในชุมชนริมแมน้ําและเปนที่รูจักอยางดีในแวดวงนักเดินทางและนักพนันอาชีพ นักพนันเหลานี้จะพยายาม
ชักชวนนักเดินทางที่พกเงินสดจํานวนมากติดตัวใหเลนการพนันหลายรูปแบบเพื่อหลอกเอาเงิน ระหวางทศวรรษที่
1830 ทางการไดตรวจสอบพฤติกรรมของนักพนันอาชีพอยางเขมงวดในขณะเดียวกันชาวอาณานิคมทางใตได
ตอตานนักพนันเหลานี้เนื่องจากเปนตัวการทําลายการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงธุรกิจอื่นๆ ปญหา
อาชญากรรม และความไมปลอดภัยของชุมชน นําไปสูการรวมกลุมของประชาชนเพื่อกวาดลางนักพนันอาชีพให
ออกไปจากดินแดนทางใต ในป 1835 ไดเกิดเหตุการณที่ฝูงประชาชนรุมทํารายนักโกงไพ 5 คนในพื้นที่แมน้ํามิซซิส
ซิปป นักพนันตองหลบออกจากเมืองหรือแอบไปเลนพนันในเรือแทน การเลนพนันในเรือตองทําแบบหลบซอนและ
เปนที่รูจักเฉพาะในกลุมนักเดินทาง ชวงเวลาระหวางป 1840-1860 เปนชวงที่การเลนพนันในเรือมีความรุงเรือง
ในขณะที่นักพนันอาชีพสวนหนึ่งไดยายไปตั้งรกรากในรัฐแคลิฟอรเนีย
การเปลี่ยนแปลงสําคัญในธุรกิจการพนันในยุคนี้คือการยกเลิกการออกลอตเตอรี่เนื่องจากไดรับ การ
ตอตานจากประชาชนและเกิดคดีความทุจริตฉอโกงของเอกชนที่ไดรับอนุญาต เริ่มจากชวงตนศตวรรษที่ 19
ประชาชนมีการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานการพนันนําโดยกลุมเครงศาสนา ลอตเตอรี่เปนประเด็นหลักที่ถูกหยิบมา
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โจมตีจากการมีเรื่องทุจริตอื้อฉาวและผลกระทบตอประชาชนโดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย กลุมประชาชนยัง
ผลักดันใหมีการปฏิรูปสังคมมิติตางๆ อาทิ การแกปญหายาเสพติด สิทธิสตรี การปฏิรูปการศึกษา และการเลิกทาส
การตอตานของประชาชนนําไปสูการยกเลิกการออกลอตเตอรี่ในหลายรัฐ อาทิ เมื่อป 1833 รัฐเพนซิลวาเนีย
นิวยอรก และแมสซาชูเซตส ไดยกเลิกการออกลอตเตอรี่ ภายในป 1840 หลายรัฐไดดําเนินการยกเลิกเชนกัน กอน
ป 1860 มีเพียงรัฐเดลาแวร มิสซูรีและเคนทักกีเทานั้นที่ยังมีการออกลอตเตอรี่ของรัฐ อยางไรก็ตาม สลากยังมีการ
แอบลักลอบจําหนวยผานไปรษณียไปยังรัฐอื่นๆ ในอีกดานหนึ่ง ความเขมงวดของภาครัฐสงผลใหธุรกิจลอตเตอรี่
แบบผิดกฎหมายขยายตัวแทน
ในชวงเวลาใกลเคียงกัน การเลนการพนันบนเรือที่เคยเฟองฟูไดซบเซาลงอยางมากจากสองปจจัยสําคัญ
คือ (1) การขยายทางรถไฟทั่วประเทศทําใหการเดินทางและการขนสงสินคาทางเรือลดความสําคัญลง และ (2)
การเกิดสงครามกลางเมืองทําใหภาคธุรกิจตองหยุดชะงักลง อยางไรก็ตาม Dunstan (1997) ใหทัศนะวา การพนัน
แบบถู ก กฎหมายก็ ยัง ไม ไ ด หายไปจากสหรัฐ อเมริก าทั้ง หมด กฎหมายควบคุ ม ยั ง มีขอ ยกเว น สํา หรับ การเลน
บางอยางและบางพื้นที่ เชน บริเวณชายแดน (พื้นที่รัฐแคลิฟอรเนียในปจจุบัน) ยังปรากฏการเลนพนันหลาย
รูปแบบ การเลนพนันในสโมสรบุรุษในรัฐนิวยอรกก็ยังไดรับอนุญาตอยู การแขงมาดูเหมือนจะเปนการพนันที่แทบ
ไมไดรับผลกระทบจากการควบคุมการพนันของทางการ
2.2.2 กลางศตวรรษที่ 19 จนถึงตนศตวรรษที่ 20
การบุกเบิกเขตอาณานิคมไปทางชายแดนดานตะวันตกเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาธุรกิจการพนัน
ระลอกสองในสหรัฐอเมริกา ความเจริญรุงเรืองของการทําเหมืองในฝงตะวันตกไดดึงดูดประชาชนตางถิ่นจํานวน
มากที่รักการผจญภัยและการแสวงหาความร่ํารวยในดินแดนใหมนี้ รัฐแคลิฟอรเนียเปนพื้นที่เปาหมายของนักแสวง
โชคในยุคตื่นทอง (Gold Rush) ในอีกดานหนึ่ง การอยูอาศัยของประชาชนจํานวนมากก็ทําใหธุรกิจการพนันมีการ
ขยายตัวโดยลําดับ ในระยะแรกการเลนพนันเปนกิจกรรมบันเทิงอยางหนึ่งมักเลนกันในที่พักคนงานเหมืองและ
ขยายวงกวางออกไปเมื่อชาวอาณานิคมไดแยกยายออกสํารวจแหลงแรในบริเวณใกลเคียง เมืองซานฟรานซิสโก รัฐ
แคลิฟอรเนีย ไดกลายเปนศูนยกลางการพนันของประเทศแทนที่เมืองนิวออรลีนส ธุรกิจการพนันมีมูลคาสูงมาก คา
เชาพื้นที่สําหรับเลนพนันขนาดเพียง 15 คูณ 25 ฟุต สูงถึง 40,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอปและตองชําระลวงหนาโดย
ใชทองคําที่ขุดมาได อาจกลาวไดวา ระหวางป 1849-1855 เปนชวงที่การพนันในแคลิฟอรเนียเฟองฟูถึงขีดสุด การ
พนันหลายรูปแบบมีการเลนอยางแพรหลายทั่วรัฐ ไมวาจะเปนชายแดนที่ติดกับเม็กซิโกหรือเมืองในเขตหุบเขา
กลุมผูเลนพนันมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งผูหญิง คนผิวสีและคนเชื้อสายจีน ในป 1850 รัฐบาลทองถิ่นไดให
ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจการพนันจํานวนมากซึ่งสรางรายไดใหรัฐเปนอยางดี
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รัฐบาลเริ่มออกกฎหมายเพื่อควบคุมการพนันในแคลิฟอรเนียตามขอเรียกรองของประชาชนและปญหา
ผลกระทบจากการพนันที่แพรในวงกวาง สงผลใหการพนันแบบทุกชนิดเปนสิ่งตองหาม อยางไรก็ตาม การออก
กฎหมายมีเปาหมายเพื่อควบคุมนักพนันอาชีพ นักพนันสวนใหญมีความสัมพันธใกลชิดกับเจาหนาที่ทางการระดับ
ทองถิ่นสงผลใหการบังคับใชกฎหมายมีความหละหลวม เชน เนนการลงโทษผูรับพนันแตผูเลนไมมีค วามผิด
จนกระทั่งในป 1891 ไดแกกฎหมายกําหนดโทษใหมีความผิดเทากัน และเมื่อป 1895 นายชารลีย เฟยไดประดิษฐ
เครื่องสล็อตแมชชีนครั้งแรกในเมืองซานฟรานซิสโก ในขณะนั้นยังเปนการเลนที่ไมผิดกฎหมายจนกระทั่งในป
1911 จึงจัดเปนการพนันที่ผิดกฎหมายเชนกัน
การพนันในรัฐเนวาดาเปนธุรกิจถูกกฎหมายระหวางป 1869-1910 สงผลใหการเลนพนันไดยายจากรัฐ
แคลิฟอรเนียมากระจุกตัวในเมืองเวอรจิเนียซิตี้ รัฐเนวาดา ถึงแมวาการพนันจะขยายตัวอยางรวดเร็วในเนวาดาแต
ความเจริญของธุรกิจก็ยังไมเทียบเทาชวงเฟองฟูที่เคยเกิดขึ้นในแคลิฟอรเนีย เมืองลอสแอนเจลิสก็มีการพนันบาง
แตจํานวนเงินหมุนเวียนไมสูงนัก ทางการไดออกกฎหมายควบคุมการพนันเชนกันทําใหการเลนพนันเปนสิ่งผิด
กฎหมายแตยังปรากฏการเลนพนันในคลั บหรื อเขตชานเมืองที่ ท องถิ่นยั งไมได กํ าหนดให การพนั น เป น สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย
การกลับมาของลอตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาเริ่มตนเมื่อป 1868 รัฐลุยเซียนาไดออกใบอนุญาตการออก
ลอตเตอรี่ที่มีระยะเวลานานถึง 25 ป ใหกับบริษัทเอกชน Louisiana Lottery Company เพื่อระดมทุนในการ
ฟนฟูเมืองที่ไดรับความเสียหายจากสงคราม การออกลอตเตอรี่สรางผลกําไรใหกับบริษัทอยางมหาศาล มากกวา
รอยละ 90 ของรายรับมาจากประชาชนนอกรัฐลุยเซียนา การติดสินบนและการทําทุจริตอื้อฉาวเพื่อแยงชิงใน
อนุญาตสงผลใหประชาชนตอตานลอตเตอรี่อีกครั้งในหลายรัฐนําโดยกลุมผูเครงศาสนา ในป 1878 รัฐลุยเซียนา
เปนรัฐเดียวที่มีการออกลอตเตอรี่อยางถูกกฎหมายจนกระทั่งสภาคองเกรสออกกฎหมายควบคุมการเคลื่อนยาย
สลากระหวางรัฐทําใหการออกลอตเตอรี่ในลุยเซียนาตองยกเลิกไปเมื่อป 1895 (เนื่องจากยอดจําหนวยลดลงไป
มาก) จากการตรวจสอบของรัฐบาลกลาง พบวา มีหลายรัฐที่มีการเรียกรับผลประโยชนมหาศาลจากการออก
ลอตเตอรี่ ดังนั้น ชวงปลายศตวรรษที่ 19 มี 35 รัฐไดออกกฎหมายควบคุมการออกลอตเตอรี่ การทุจริตฉอฉลยัง
ปรากฏในการพนันรูปแบบอื่นๆ อยางการแขงมามีการปลอมแปลงอัตราตอรองและการจายเงินรางวัล เจามือพนัน
สวนใหญเปนเจาของมาแขงดวยจึงสามารถควบคุมผลการแขงขันได
กลาวโดยสรุป ชวงเวลาธุรกิจการพนันถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาไมยาวนานนักเนื่องจากมีเรื่องทุจริต
อื้อฉาวนําไปสูการยกเลิกการพนันถูกกฎหมายทุกรูปแบบ ราวป 1910 การพนันถูกกฎหมายมีเพียงการแขงมาใน
บางรัฐเทานั้น เชน แมริแลนด เคนทักกี เปนตน ในชวงเวลาใกลเคียงกัน รัฐบาลกลางไดยื่นเงื่อนไขใหรัฐแอริโซนา
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และนิวเม็กซิโกดําเนินการปดคาสิโนใหเรียบรอยกอนจะรวมเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็
ตาม การควบคุมการพนันของทางการไมสามารถยับยั้งการพนันไดทั้งหมด ยังมีการลักลอบเลนพนันผิดกฎหมายใน
หลายพื้นที่และมีการดําเนินการตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งนี้ ธุรกิจพนันยังคงมีการจายเงินใหกับเจาหนาที่รัฐแลก
กับความคุมครอง
2.2.3 ตั้งแตตน ทศวรรษ 1930 จนถึงปจจุบัน
ภาวะเศรษฐกิ จตกต่ํ าครั้ งใหญ (Great Depression) เมื่อป 1929 นําไปสู การเติ บโตของการพนั น ถู ก
กฎหมายเนื่องจากเชื่อกันวาการพนันถูกกฎหมายเปนเครื่องมือหนึ่งในการชวยฟนฟูเศรษฐกิจ ชวงเวลาใกลเคียงกัน
รัฐแมสซาชูเซตสอนุญาตใหมีการเลนบิงโกไดในป 1931 เพื่อระดมทุนชวยเหลือกิจกรรมทางศาสนาและองคกรการ
กุศล และรัฐอื่นๆ เริ่มดําเนินการตาม กอนทศวรรษ 1950 มี 11 รัฐอนุญาตใหมีการเลนบิงโกในลักษณะเดียวกัน
นอกจากนั้น การแขงมาและการทายผลการแขงขัน (Pari-mutuel) ก็ไดรับการผอนคลายใหเปนกิจการที่ถูก
กฎหมายเชนกัน ในป 1933 รัฐมิชิแกน นิวแฮมปเชียร โอไฮโอ และแคลิฟอรเนีย ไดกําหนดใหการพนันทายผลการ
แขงขันเปนสิ่งถูกกฎหมาย ในทศวรรษที่ 1930 พบวา มี 21 รัฐอนุญาตใหมีการแขงมาแตมีกฎหมายลงโทษและ
ระบบการตรวจสอบที่ทันสมัยเพื่อใหการแขงมามีความโปรงใสมากขึ้น ลดโอกาสที่เจามือจะเขามาแทรกแซงผลการ
แขงขันเหมือนในอดีต
รัฐเนวาดาเปนรัฐแรกที่อนุญาตการเลนพนันสวนใหญเปนสิ่งถูกกฎหมายตั้งแตป 1931 แรงผลักดันสําคัญ
มาจากปญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลตองการระดมทุนเพื่อใชในการกอสรางเขื่อนฮูเวอร (Hoover Dam) ที่ใช
งบประมาณกอสรางมหาศาลเพื่อควบคุมอุทกภัย การชลประทาน และการผลิตไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งทางการคาดหวังวา
เขื่อนจะเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในอนาคต ดังนั้น การอนุญาตใหมีสถานบันเทิงขนาดใหญที่มีการเลนพนันจะ
ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น การทําใหธุรกิจการพนันถูกฎหมายดําเนินการควบคูไปกับการกวาดลาง
การพนันแบบผิดกฎหมายที่สวนใหญมีความเชื่อมโยงกับเครือขายอาชญากรรมระดับประเทศ สงผลใหผูมีอิทธิพล
ของเครือขายธุรกิจผิดกฎหมายจากพื้นที่ฝงตะวันออกอยางเมืองนิวยอรกซิตี้และชิคาโก ยายมาบุกเบิกธุรกิจการ
พนั น แบบถู ก กฎหมายทางชายฝ ง ตะวั น ตกมากขึ้ น แกนนํ า คนสํ า คั ญ อย า งนาย Benjamin “Bugsy” Siegel
สามารถสรางความสัมพันธกับนักการเมืองจนไดรับใบอนุญ าตเป ดคาสิโนขนาดใหญ อยาง Flamingo ที่เมือง
ลาสเวกัส รัฐเนวาดาในป 1946 อยางไรก็ตาม ธุรกิจการพนันในรัฐเนวาดาก็ไมไดราบรื่นมากนักเนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (1939-1945) หลังจากสงครามโลกสิ้นสุด ธุรกิจการพนันในรัฐเนวาดาจึง
กลับมาเฟองฟูอีกครั้ง Dunstan (1997) วิเคราะหวา การที่ธุรกิจการพนันในรัฐเนวาดาเจริญกาวหนาสวนหนึ่งมา
จากการกวาดลางการพนันผิดกฎหมายและการตรวจสอบเครือขายอาชญากรรมอยางเขมงวดในรัฐอื่นๆ ทําใหคน
กลุมนี้ตองยายมากระจุกตัวกันในรัฐเนวาดาแทน
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องคกรอาชญากรรมผิดกฎหมายมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและเปนเจาของธุรกิจบอนการพนันหลาย
แหงในเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา เครือขายของนาย Benjamin Siegel ไดสรางสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐและผูมี
อิทธิพลไดดีทําใหไดรับใบอนุญาตเปดคาสิโนใหมอีกหลายแหง ในทศวรรษ 1950 คณะกรรมาธิการวุฒิสภาของ
สหรัฐนําโดยนาย Estes Kefauver ไดตรวจสอบพบความเชื่อมโยงธุรกิจการพนันกับธุรกิจผิดกฎหมาย อาทิ การคา
ของเถื่อน การประกอบอาชญากรรม ตลอดจนความพยายามหลบเลี่ยงภาษีของคาสิโนหลายแหง กอปรกับสถิติ
อาชญากรรมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหภาครัฐกลับมาเขมงวดกับธุรกิจการพนันแบบถูกกฎหมายอีกครั้ง เปาหมายสําคัญ
อยูที่การกวาดลางเครือขายธุรกิจผิดกฎหมาย ทําใหผูมีอิทธิพลสวนหนึ่งประกาศขายกิจการคาสิโนใหกับนักธุรกิจ
มืออาชีพ
ในป 1978 รัฐนิวเจอรซียไดมีการอนุญาตใหคาสิโนเปนธุรกิจถูกกฎหมายเปนรัฐที่สองหลังจากรัฐเนวาดา
แรงจูงใจสําคัญมาจากความพยายามฟนฟูแหลงทองเที่ยวตากอากาศในเมืองแอตแลนติก ซิตี้ กลาวคือ ชวงรอยตอ
ระหวางศตวรรษที่ 19 และ 20 แอตแลนติก ซิตี้เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงมากเนื่องจากมีทําเลที่ตั้ง
ใกลกับเมืองเศรษฐกิจฝงตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวมีแนวโนมลดลงอยางมากจากการ
ขยายตัวของธุรกิจการบินทําใหนักทองเที่ยวกลุมรายไดสูงเลือกไปพักผอนในพื้นที่อื่นที่ไกลออกไป เชน ฟลอริดา
ประเทศบาฮามาส และหมูเกาะเขตทะเลแคริเบียน นักทองเที่ยวสวนใหญของแอตแลนติกซิตี้ ในทศวรรษ 196070 จึงเปนผูสูงอายุหรือครอบครัวที่มีรายไดนอย ดังนั้น การเปดคาสิโนจึงเปนวิธีการหนึ่งที่ใชฟนฟูเมืองทองเที่ยว
ของรัฐนิวเจอรซีย สงผลใหเมืองแอตแลนติกซิตี้เปนศูนยกลางการเลนพนันที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศในเวลา
ตอมา
การกลับมาของลอตเตอรี่ ระหวางป 1894-1964 รัฐบาลไมไดมีการออกลอตเตอรี่เลย อยางไรก็ตาม ยังมี
ปรากฏบางสําหรับการระดมทุนขององคกรสาธารณกุศลแตตองขออนุญาตจากทางการกอนและการออกลอตเตอรี่
ผิดกฎหมาย ตัวอยางเชน การออกรางวัลในประเทศไอรแลนดเริ่มในป 1930 มีวัตถุประสงคเพื่อระดมทุนสําหรับ
การกอสรางโรงพยาบาล สลากชิงโชคดังกลาวไดมีการลักลอบนํามาจําหนายในสหรัฐอเมริกา พบวา รอยละ 13
ของครัวเรือนสหรัฐเคยซื้อสลากนี้ และยังปรากฏการเลนพนันผิดกฎหมายที่ใกลเคียงกับลอตเตอรี่ซึ่งรูจักกันดีในชื่อ
เกมตัวเลข (Numbers Game) การประมาณของผูเชี่ยวชาญ พบวา เงินหมุนเวียนของเกมตัวเลขมากถึง 5 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 1960 (Scarne, 1961) และเฉพาะเมืองชิคาโกเพียงแหงเดียวมีเงินหมุนเวียนถึง 20 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอป เงินหมุนเวียนรวมของการพนันอาจสูงถึง 1,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงตนทศวรรษที่
1970 (Clotfelter and Cook, 1989) รัฐนิวแฮมปเชียรเปนรัฐแรกที่ดําเนินการออกลอตเตอรี่โดยใชชื่อวา New
Hampshire Sweepstakes ในป 1964 เพื่อระดมทุนสําหรับการพัฒนาเมือง การออกรางวัลขึ้นกับผลการแขงมา
เนื่องจากการออกรางวัลโดยตรงเปนการขัดตอกฎหมายในขณะนั้น แรงผลักดันสําคัญมากจากการที่ประชาชนสวน
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ใหญตอตานการขึ้นภาษีทองถิ่นทําใหภาครัฐมีงบประมาณคอนขางจํากัด การดําเนินการในลักษณะนี้ขยายไปยังรัฐ
ตางๆ เชน รัฐนิวยอรก (1967) นิวเจอรซี่ย (1971) คอนเนคติกัต (1972) เปนตน ราวทศวรรษที่ 1970 มีประมาณ
20 รัฐที่มีการออกลอตเตอรี่ สวนใหญกระจุกตัวในรัฐฝงตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเวลานี้ มีการผลักดันใหมีการ
ออกลอตเตอรี่ระดับประเทศแตไมประสบความสําเร็จ ระหวางทศวรรษ 1980 และ 1990 อีก 23 รัฐและเมือง
วอชิงตัน ดีซี ไดอนุญาตใหมีการออกลอตเตอรี่โดยรัฐบาล และมีการออกลอตเตอรี่ขามรัฐเปนครั้งแรกในป 1988
ประกอบดวย รัฐไอโอวา แคนซัส โอเรกอน โรดไอแลนด เวสตเวอรจิเนีย และเมืองวอชิงตัน ดีซี ตอมาไดพัฒนา
เปนการออกรางวัลที่เปนที่รูจักกันอยางดีในนาม Power Ball เมื่อป 1992 (Doak, 2009)
เงินหมุนเวียนของการซื้อขายลอตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกามีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ยการซื้อ
ลอตเตอรี่ของชาวอเมริกันเพิ่มจาก 35 เหรียญสหรัฐฯตอคนตอปในป 1973 เปน 150 เหรียญสหรัฐฯ ในป 1997
(National Gambling Impact Study Commission, 1999) อาจเกิ ด จากหลายสาเหตุ อาทิ ราคาต่ํ า ผู ข ายมี
จํานวนมาก การแขงขันในธุรกิจทําใหมูลคาเงินรางวัลเพิ่มขึ้น ผูเลนสามารถกําหนดตัวเลขเองได การเพิ่มความถี่
การออกรางวัล และอัตราการจายเงินรางวัลเมื่อเทียบกับรายรับการขายสลากคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสมัยการ
พัฒนาอาณานิคม 2 นอกจากนี้ รูปแบบการลอตเตอรี่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใหเอกชนเปนผูรับสัมปทานเปลี่ยนเปน
การดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐเองเพื่อลดปญหาการทุจริตเหมือนที่เคยปรากฏในอดีต รายไดนําไปใชใน
กิจการทั่วไปของแตละรัฐ และในบางรัฐไดมีการกําหนดสัดสวนรายไดที่ชัดเจนสําหรับกิจกรรมเชิงสังคม เชน การ
ตั้งกองทุนชวยเหลือผูติดการพนัน กองทุนสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ เปนตน ทําใหประชาชนรูสึกตอตานการออก
ลอตเตอรี่ลดลงมาก ลอตเตอรี่สามารถเขาถึงประชาชนในวงกวาง ประมาณรอยละ 50-60 ของประชากรผูใหญเคย
ซื้อลอตเตอรี่ และหนึ่งในสามของกลุมนี้เปนผูซื้อประจํา ผลกระทบมีความแตกตางกันตามฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประชาชน ผูมีรายไดหรือการศึกษานอยเปนกลุมที่มีรายจายการซื้อลอตเตอรี่สูงเมื่อเทียบกับรายได สงผล
ใหความเหลื่อมล้ําปรากฏมากขึ้นเนื่องจากการที่รัฐออกลอตเตอรี่เปนเสมือนการเก็บภาษีแบบถดถอย ตนทศวรรษ
2000 พบวา มี 37 รัฐและเมืองวอชิงตัน ดีซี ที่มีการออกลอตเตอรี่ถูกกฎหมาย การที่หลายรัฐยอมใหมีการออก
ลอตเตอรี่เปนผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกันเปนระลอก (Ripple Effect) สาเหตุหลักมาจากความตองการจัดเก็บรายได
เพื่อใชจายภายในรัฐแทนที่จะขึ้นภาษีทองถิ่นที่อาจนําไปสูความไมพอใจของประชาชน นอกจากนั้น หากรัฐไม
ดําเนินการประชาชนก็สามารถซื้อลอตเตอรี่จากรัฐใกลเคียงไดทําใหเงินหมุนเวียนภายในรัฐลดลง
1

2

การศึกษาของ National Gambling Impact Study Commission (1999) พบวา ในความเปนจริงอัตราการจายเงินรางวัลของ
การออกลอตเตอรี่ต่ํากวาการเลนพนันรูปแบบอื่นๆ คอนขางมาก แตจํานวนเงินรางวัลใหญสูงมากซึ่งอาจมากถึง 10 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ทําใหไดรับความนิยมจากประชาชนอยางแพรหลาย
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2.3 ธุรกิจการพนันของชนพืน้ เมืองอินเดียนแดง (Native American Gambling Enterprises)
ธุรกิจการพนันของชนพื้นเมืองมีการเติบโตอยางรวดเร็วตั้งแตทศวรรษที่ 1970 การเลนบิงโกเปนรูปแบบ
การระดมทุนอยางหนึ่งของชนพื้นเมืองเพื่อใชในกิจการสาธารณะ การเลนพนันที่มีวงเงินสูงสวนใหญกระจุกตัวใน
รัฐฟลอริดาและรัฐเมน การเลนบิงโกสามารถกระทําไดตามกฎหมายรัฐฟลอริดาแตมกี ารควบคุมการตั้งเงินรางวัล
และเวลาทําการของสถานที่เลน เมื่อป 1979 ชนพื้นเมืองไดเปดหองสําหรับการเลนบิงโกและไมไดปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐฟลอริดา เจาหนาที่รัฐพยายามจะปดกิจการแตชนพื้นเมืองไดดําเนินการฟองรองตอศาล ซึ่งคํา
ตัดสินของศาลมีแงมุมที่นาสนใจคือ การเลนบิงโกในฟลอริดาสามารถกระทําไดแตอยูใตการควบคุมของรัฐเพื่อให
สังคมเปนไปโดยความเรียบรอย เมื่อการเลนบิงโกไมไดสิ่งตองหาม ดังนั้น การเลนบิงโกในพื้นที่ของชนพื้นเมือง
สามารถดําเนินการตอไปได การฟองรองลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในอีกหลายรัฐ แตคดีพิพาทระหวางชนพื้นเมือง
Cabazon Band of Mission Indians กับรัฐแคลิฟอรเนียเมื่อป 1987 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญทีส่ นับสนุนใหธุรกิจการ
พนันของชนพื้นเมืองเติบโตอยางกาวกระโดด คดีดังกลาวศาลสูงสุดมีคาํ ตัดสินวา การละเลนที่กฎหมายระดับรัฐ
อนุญาตใหกระทําได (แตอาจมีการกํากับดูแลในระดับหนึ่ง) ชนพื้นเมืองสามารถดําเนินธุรกิจการพนันนั้นไดโดยไม
ตองอยูภายใตการตรวจสอบของรัฐ นําไปสูการผานกฎหมาย Indian Gaming Regulatory Act (IGRA) ในป
1988 เพื่อใหชนพื้นเมืองที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลกลาง (Federally Recognized Native American Tribes)
สามารถดําเนินธุรกิจการพนันในพื้นที่ตนเองได หากการเลนพนันไมใชสิ่งที่ขัดตอกฎหมายของรัฐนัน้ เจตนารมณ
ของกฎหมาย IGRA เพื่อสงเสริมการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง การสรางหลักประกันวา
ผลประโยชนจะหมุนเวียนกับกิจการตางๆ ของชนพื้นเมือง ความโปรงใสของการดําเนินกิจการ และการคัดเลือก
คณะกรรมการกํากับดูแล (National Indian Gaming Commission: NIGC) ภารกิจหลักของคณะกรรมการชุดนี้
เปนการทํางานรวมกับหนวยงานรัฐบาลกลางเกี่ยวกับความมั่นคง เครือขายอาชญากรรม การฟอกเงิน ที่อาจ
เกี่ยวของธุรกิจคาสิโน กฎหมาย IGRA ไดแบงประเภทการพนันเปน 3 กลุม ประกอบดวย
กลุมแรก (Class I) เปนการเลนพนันที่มีวงเงินจํากัดและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือการ
เฉลิมฉลองตามประเพณีของชนพื้นเมือง การเลนในกลุมนี้อยูในการควบคุมของชนพื้นเมืองกันเอง
กลุมที่สอง (Class II) ครอบคลุมการเลนไพ ลอตโต บิงโก ที่ไมไดอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
อยูภายใตการควบคุมของชนพื้นเมืองเปนหลัก แตมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการกํากับดูแล (NIGC)
ทั้งนี้ การเลนพนันของชนพื้นเมืองตองไมขัดตอกฎหมายของรัฐ แตการกํากับดูแลของรัฐ อาทิ วงเงินพนัน
เวลาทําการ ไมสามารถนํามาใชควบคุมการเลนพนันของชนพื้นเมือง
กลุ ม ที่ ส าม (Class III) ครอบคลุ ม เกมพนั น อื่ น ๆ ที่ ไ ม อ ยู ใ นสองกลุ ม แรก ส ว นใหญ เ ป น
เครื่องสล็อตแมชชีนและเกมอื่นๆที่เลนกันในคาสิโน ลอตเตอรี่ การพนันผลการแขงขัน อยูภายใตขอตกลง
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ระหวางรัฐกับชนพื้นเมือง ยกเวนกรณีที่ชนพื้นเมืองในบางรัฐที่มีการเลนพนันในกลุมที่สามก อนการ
ประกาศใชกฎหมาย IGRA ใหอยูในการควบคุมของชนพื้นเมืองเชนเดิม
อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกันของรัฐและหนวยงานควบคุมการพนันของชนพื้นเมืองก็ไมไดราบรื่นนัก
รัฐทองถิ่นไมสามารถกํากับดูแลธุรกิจการพนันชนพื้นเมืองที่อาจสงผลกระทบทางลบตอชุมชนได และที่สําคัญ
รายไดจากธุรกิจการพนันของชนพื้นเมืองไมตองเสียภาษีการขายและภาษีทรัพยสินใหกับรัฐ ตางจากคาสิโนเอกชน
ที่ไมใชของชนพื้นเมืองที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษีไดหรือการออกลอตเตอรี่ของรัฐที่สามารถระดมทุนเพื่อใชใน
กิจการสาธารณะได รวมทั้งความไมลงรอยกันในการทําขอตกลงระหวางรัฐกับธุรกิจการพนันของชนพื้นเมือง หาก
ไมไดขอสรุปรวมกันจะเปนการเปดทางใหรัฐบาลกลางเขามาเปนฝายดําเนินการเอง
2.4 ภูมิทัศนของอุตสาหกรรมการพนันในปจจุบัน
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศขนาดใหญที่มีการเลนพนันหลายประเภท Ciarrocchi (2001) แบงการพนัน
ของคนอเมริกันเปน 6 ประเภทสําคัญ ประกอบดวย
(1) ลอตเตอรี่ (Lottery) เปนการเลนพนันที่แพรหลายมาตั้งแตสมัยการตั้งเขตอาณานิคมดั้งเดิม
ทั้ง 13 เขต 3 กอนจะรวมเปนประเทศ รายไดสวนหนึ่งนําไปพัฒนาชุมชนและการขยายการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ รวมทั้งการสรางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแหง อาทิ ฮารวารด เยล เปนตน การ
ออกลอตเตอรี่ถูกยกเลิกไปในชวงทศวรรษ 1890 จากปญหาการทุจริตคอรัปชั่น หลังจากนั้น การออก
ลอตเตอรี่โดยรัฐกลับมาอีกครั้งเมื่อป 1964 การซื้อลอตเตอรี่ไดรับความนิยมอยางมากจากประชาชนทุก
ระดับ ในป 2016 รัฐตางๆ มีรายไดจากกิจการลอตเตอรี่สูงถึง 72.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (U.S. Census
Bureau, 2017) และคาใชจายการซื้อลอตเตอรี่ตอหัวในแตละปมากกวา 200 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนั้น
ยังปรากฏการเลนพนันอื่นๆ ที่มีรูปแบบคลายกับลอตเตอรี่ รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
- เกมที่เลนไดทันทีโดยการซื้อตั๋วและขูดเพื่อตรวจรางวัล
- เกมลอตโต (Lotto) สวนใหญมีตัวเลขมากกวาหกหลักและรางวัลใหญมีมูลคาสูงมาก
- วิดีโอคีโน (Video Keno) เปนเกมสุมจับหมายเลขที่ผูเลนตองเลือกตัวเลขจํานวนหนึ่ง
หากตรงกับหมายเลขที่สุมมา ผูเลนจะไดรางวัล
(2) การพนั น ตามสะดวก (Convenience Gambling) ส ว นใหญ เ ป น เครื่ อ งเล น วิ ดี โ อหรื อ
เครื่องสล็อตแมชชีนในรานอาหาร บาร สนามบิน หรือรานซักผา รวมทั้งรานคาที่เปดใหบริการเครื่องเลน
โดยตรง ลูกคาสวนใหญเปนประชาชนในชุมชนเองไมใชกลุมนักทองเที่ยว การพนันรูปแบบนี้ไดรับการ
2

3

เขตอาณานิคมเริ่มแรก ประกอบดวย เดลาแวร เพนซิลวาเนีย นิวเจอรซีย จอรเจีย คอนเนตทิกัต แมสซาชูเซตส แมริแลนด เซาท
แคโรไลนา นิวแฮมปเชียร เวอรจิเนีย นิวยอรก นอรทแคโรไลนา และโรดไอแลนด
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ตอตานจากประชาชนคอนขางมากเนื่องจากเปนการนําการเลนพนันเขามายังศูนยกลางของชุมชนที่เด็ก
และเยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย ตางจากคาสิโนที่เปนสถานที่สําหรับผูที่มีความประสงคจะเลนการพนัน
โดยตรง นอกจากนั้น การพนันตามสะดวกไมไดสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจตอธุรกิจของชุมชนหรือ
สงเสริมการจางงานมากนักเนื่องจากผูประกอบการเพียงแตนําเครื่องเลนพนันมาติดตั้งในชุมชนเพื่อ
แสวงหากําไรเทานั้น
(3) คาสิโน (Casino) สถานบันเทิงขนาดใหญที่อนุญาตใหมีการเลนพนัน โดยมากมักจะสราง
รวมกับโรงแรม รานอาหาร และศูนยการคา รวมทั้งคาสิโนบนเรือนําเที่ยว (Riverboat Casino) เมืองที่
เปนจุดหมายปลายทางสําคัญของนักทองเที่ยวที่ชอบเลนพนันในสหรัฐอเมริกา คือ เมืองลาสเวกัส รัฐ
เนวาดา และเมืองแอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอรซีย ทั้งสองเมืองมีนักทองเที่ยวรวมกันมากกวา 30 ลานคนตอ
ป ธุรกิจคาสิโนมีทั้งของนักธุรกิจทั่วไปและของชนพื้นเมืองอินเดียนแดง คาสิโนเปนภาคเศรษฐกิจที่สราง
รายไดสูงในหลายรัฐ
(4) การแขงมา (Horse Racing) หลายรัฐไดผอนคลายใหการแขงมาเปนการพนันที่ถูกกฎหมาย
ในปจจุบันการแขงขันมีการตรวจสอบเขมงวดเพื่อปองกันการแทรกแซงผลการแขงขันจากเจามือสวนหนึ่ง
ที่เปนเจาของมาดวย นอกจากนั้น ยังมีการใชระบบสื่อสารคูขนาน (Simulcast) เพื่อใหผูเลนจากรัฐอื่นๆ
สามารถมีสวนรวมในการพนันไดมากขึ้น
(5) การพนันผลการแขงขันกีฬา (Sport Wagering) เฉพาะรัฐเนวาดาและโอเรกอนเทานั้นที่การ
พนันผลการแขงขันกีฬาเปนสิ่งถูกกฎหมาย อยางไรก็ตาม ยังปรากฏการพนันในรัฐอื่นๆ แมวาจะขัดตอ
กฏหมาย มีเงิ นหมุ นเวี ยนประมาณ 80-340 พันลานเหรียญสหรัฐ ฯตอป การพนันรูปแบบนี้ยัง สร า ง
ผลกระทบต อ ความน า เชื่ อ ถื อ ขององค ก รนั ก กี ฬ าอาชี พ และขยายไปยั ง การแข ง ขั น กี ฬ าในระดั บ
มหาวิทยาลัย ที่มักพบวา กลุมเยาวชนไดมีการจัดตั้งการรับพนันอยางเปนระบบทั้งที่ขัดตอกฎหมาย
(6) การพนันทางอินเตอรเน็ต (Internet Gambling) การพนันออนไลนขยายตัวอยางรวดเร็ว
ตั้งแตกลางทศวรรษ 1990 ฐานการดําเนินงานสวนใหญอยูแถบแคริเบียนหรือตางประเทศ เงินหมุนเวียน
ของการพนันออนไลนของทุกประเทศในป 2008 สูงถึง 21 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (Doak, 2009) ในป
2006 สหรัฐอเมริกาไดผานกฎหมายปองกันการเลนพนันออนไลน กําหนดใหการทําธุรกรรมการเงินกับ
เว็บไซตการพนันในตางประเทศของประชาชนเปนสิ่งผิดกฎหมาย สงผลใหจํานวนผูเลนพนันออนไลน
ลดลงไปมากกวาครึ่งหนึ่ง
2.5 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของการพนันในสหรัฐอเมริกา
ขอมูลที่แสดงมูลคาของกิจการการพนันในสหรัฐสวนใหญมาจากสมาคมผูประกอบธุรกิจการพนันเชิง
พาณิชย อยางสมาคมธุรกิจเกมของสหรัฐอเมริกา (American Gaming Association: AGA) และสมาคมธุรกิจเกม
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ของชนพื้ น เมื อ ง (National Indian Gaming Association: NIGA) ผู วิ จั ย เริ่ ม จากรายงานการสํ า รวจใน
อุตสาหกรรมการพนัน State of the State 2017 ของสมาคมธุรกิจเกมของสหรัฐอเมริกา (AGA) รายงานดังกลาว
เนนที่ธุรกิจคาสิโนเชิงพาณิชยของเอกชนที่ไดรับในอนุญาตและอยูใตการควบคุมของรัฐ กระจายตัวใน 24 รัฐ ไม
รวมกิจการการพนันของชาวอินเดียนแดงและการพนันรูปแบบอื่นๆ อาทิ ลอตเตอรี่ของรัฐ การทายผลการแขงขัน
และเครื่องเลนพนันในสถานที่ตางๆ อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา การรวมกลุมของผูประกอบการธุรกิจการพนัน
นิยมใชคําวา “การเลน (Gaming)” แทนคําวา “การพนัน (Gambling)” ตางจากเอกสารทางวิชาการตางๆ สวน
ใหญใชคําวาการพนันโดยตรง รายไดจากอุตสาหกรรมการพนันเชิงพาณิชยในป 2016 อยูที่ 39 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 4 รายรับภาษีเฉพาะสําหรับธุรกิจการพนันของรัฐบาลเทากับ 9 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ยังไมรวมภาษีอื่นๆ เชน ภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินไดของพนักงาน เปนตน คาสิโนเชิงพาณิชยมีการ
จางงาน 335,000 ตําแหนง คาจางและคาตอบแทนรวมทั้งหมดประมาณ 14 พันลานเหรียญสหรัฐฯ รายงาน
State of the State 2017 ไดประมาณการเงินหมุนเวียนธุรกิจคาสิโนของชนพื้นเมือง มีทั้งหมดกวา 500 แหงใน
28 รัฐในป 2016 เทากับ 31 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นอยกวาของคาสิโนเชิงพาณิชยรอยละ 21 ดังนั้น มูลคารวม
ของธุรกิจคาสิโนมากกวา 70 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2016 ซึ่งสูงสุดเปนประวัติการณ
3

ตารางที่ 2-1 แสดงรายรับธุรกิจคาสิโนเชิงพาณิชยใน 24 รัฐของสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษปจจุบัน
อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 0.4 ตอป ทั้งนี้ธุรกิจคาสิโนไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจจาก
ปญหาสินเชื่อซับไพรมเมื่อป 2008-2009 ทําใหรายรับธุรกิจคาสิโนลดลงเกือบรอยละ 10 กอนจะคอยๆ ปรับตัวดี
ขึ้น สถิติขางตนยังไมรวมเงินหมุนเวียนของการพนันแบบอื่นๆ รายรับของการพนันตามสะดวก (Convenience
Gambling) อีกประมาณ 3.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการพนันผลการแขงขันกีฬา (Sport betting) ไม
ปรากฏสถิติที่แนชัด แตจากการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบของการพนัน (National Gambling
Impact Study Commission) ในป 1999 ประเมินวาเงินหมุนเวียนนาจะอยูระหวาง 80-380 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตอป และสวนใหญเปนการพนันแบบผิดกฎหมาย American Gaming Association (2017) ประเมินวา
การเติบโตของธุรกิจการพนันเปนตัวผลักดันสําคัญใหอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเลนพนันทั่วโลกเติบโต มีมูลคา
18 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2016 เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับป 2015 และมีการจางงานกวา 55,000
ตําแหนง รายไดเฉลี่ยของพนักงานเทากับ 89,000 เหรียญตอปซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยของแรงงานทั่วประเทศ

4

สถิตินี้เปนรายไดเบื้องตน (Gross Gaming Revenue) เปนรายรับของธุรกิจคาสิโนที่หักการจายเงินรางวัลใหกับนักพนันและการ
จายภาษีการพนันใหกับรัฐบาลแลว แตยังไมหักตนทุนอื่นๆ เชน คาใชจายการดําเนินงาน การตลาด ภาษีอื่นๆ จากธุรกิจที่ไมใชการ
พนัน และคาตอบแทนของพนักงาน ดังนั้น มูลคาขางตนจึงไมใชผลกําไรทั้งหมดของธุรกิจการพนัน
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ตารางที่ 2-1 รายรับเบื้องตนของคาสิโนเชิงพาณิชย 2007-2016
ป

มูลคา
การขยายตัว
(พันลานเหรียญ)
(%)
2007
37.5
n.a.
2008
36.2
-3.5
2009
34.3
-5.2
2010
34.6
0.9
2011
35.6
2.9
2012
37.3
4.8
2013
37.9
1.6
2014
37.7
-0.5
2015
38.5
2.1
2016
39.0
1.3
ที่มา: American Gaming Association (2017)

รายชื่อ 24 รัฐที่มีคาสิโนของเอกชน ประกอบดวย โคโลราโด (1991) เดลาแวร (1995) ฟลอริดา (2006)
อิ ล ลิ น อยส (1991) ไอโอวา (1991) แคนซั ส (2009) อิ น ดี แ อนา (1995) ลุ ย เซี ย นา (1993) เมน (2005)
แมริแลนด (2010) แมสซาชูเซตส (2015) มิชิแกน (1999) มิสซิสซิปป (1992) มิสซูรี (1994) เนวาดา (1931)
นิวเจอรซีย (1978) นิวเม็กซิโก (1999) นิวยอรก (2004) โอไฮโอ (2012) โอคลาโฮมา (2005) เพนซิลวาเนีย
(2007) โรดไอแลนด (1992) เซาทดาโคตา (1989) และ เวสตเวอรจิเนีย (1994) ตัวเลขในวงเล็บแสดงปที่แตละ
รัฐอนุญาตใหมีการจัดตั้งคาสิโนแบบถูกกฎหมาย ในขณะที่รายชื่อ 28 รัฐที่มีคาสิโนของชนพื้นเมือง ประกอบดวย
แอละแบมา อะแลสกา แอริโซนา แคลิฟอรเนีย โคโลราโด คอนเนตทิคัต ฟลอริดา ไอดาโฮ ไอโอวา แคนซัส
ลุยเซียนา มิชิแกน มินนิโซตา มิสซิสซิปป มอนแทนา เนแบรสกา เนวาดา นิวเม็กซิโก นิวยอรก นอรทแคโรไลนา
นอรทดาโกตา โอคลาโฮมา โอเรกอน เซาทดาโคตา เทกซัส วอชิงตัน วิสคอนซิน และ ไวโอมิง
ดังนั้น เฉพาะ 6 รัฐ คือ โคโลราโด มิชิแกน เนวาดา นิวเม็กซิโก โอคลาโฮมา และ เซาทดาโคตา มีทั้ง
คาสิโนของเอกชนและของชนพื้นเมือง ในขณะที่มี 4 รัฐ ประกอบดวย ฮาวาย เคนทักกี เทนเนสซี และยูทาห
รวมทั้งเมืองวอชิตัน ดีซี ไมมีคาสิโน กฎหมายควบคุมการพนันในรัฐเคนทักกีและเทนเนสซีคอนขางเขมงวดแตยัง
อนุญาตใหมีการแขงมาและการออกลอตเตอรี่ของรัฐได เฉพาะในรัฐฮาวายและยูทาหเทานั้นที่กําหนดใหการเลน
พนันทุกรูปแบบเปนสิ่งผิดกฎหมาย สําหรับเมืองวอชิงตัน ดีซีเปนศูนยกลางของการบริหารราชการแผนดินของ
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รัฐ บาลกลาง ไมมีค าสิ โนเปดดํ าเนิ นการแตประชาชนสามารถใชบริการของคาสิโนในพื้นที่ใกลเคียง เชน รัฐ
แมริแลนดและรัฐเวอรจิเนีย ซึ่งใชเวลาเดินทางเพียงไมกี่นาที
จํานวนคาสิโนเชิงพาณิชยใน 24 รัฐ (รวมคาสิโนบนเรือ) เทากับ 461 แหง สวนใหญ (รอยละ 60) ตั้งอยูใน
รัฐเนวาดา รายรับจากคาสิโนมีความแตกตางกันระดับรัฐ รัฐเนวาดามีรายรับมากสุด 11,257 ลานเหรียญสหรัฐฯ
(รอยละ 29 ของทั้งอุตสาหกรรม) รองลงมา คือ รัฐเพนซิลเวเนีย 3,213 ลานเหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 8) และรัฐ
ลุยเซียนา 2,538 ลานเหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 7) ตามลําดับ สอดคลองกับสถิติการจางงาน พบวา ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของการจางงานในธุรกิจคาสิโนเกิดขึ้นในรัฐเนวาดา มากถึง 166,631 ตําแหนง เงินเดือนและคาตอบแทน
ของบุคลากรทั้งหมด 8,091 ลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายรับภาษีที่จัดเก็บจากคาสิโนเชิง
พาณิชยป 2016 รัฐเนวาดากลับมีรายรับภาษีเปนอันดับ 3 อยูที่ 901 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองจากรัฐเพนซิลวาเนีย
(1,388 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และรัฐนิวยอรก (920 ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราภาษีมีความแตกตางกันในแตละรัฐ
และประเภทของการพนันอยูระหวางรอยละ 5- 55 รัฐเนวาดามีอัตราภาษีคอนขางต่ําอยูที่รอยละ 6.75 ตางจากรัฐ
เพนซิล วาเนียที่เก็บภาษีจากเครื่ องสล็ อตแมชชีนถึ งร อยละ 55 รายรับสวนใหญถูกจัดสรรเพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยว การฟนฟูแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร การพัฒนาระบบความปลอดภัยของชุมชน การลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก และที่สําคัญในหลายรัฐไดจัดตั้งโครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปญหาจากการพนัน (Problem Gambling Programs)
รายงาน State of the States 2017 คาดการณเงินหมุนเวียนของคาสิโนชนพื้นเมืองอยูที่ประมาณ 31
พันลานเหรียญในป 2016 อยางไรก็ตาม ยังไมปรากฏสถิติการจางานและการจัดเก็บภาษีเหมือนกับสมาคมคาสิโน
เชิงพาณิชยของเอกชน ดังนั้น ผูเขียนจึงรวบรวมขอมูลเผยแพรของสมาคมธุรกิจเกมของชนพื้นเมือง (National
Indian Gaming Association: NIGA) พบวา ป 2013 มีคาสิโนของชนพื้นเมือง 445 แหงเปดดําเนินการใน 28 รัฐ
ธุรกิจคาสิโนสรางรายรับรวม 28.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และรายรับของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของอีก 3.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯตอป ผลกําไรของธุรกิจคาสิโนทําใหรัฐบาลของชนพื้นเมืองสามารถทําโครงการเพื่อพัฒนาดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในชวงหลายปที่ผานมา นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน งบประมาณสวนหนึ่งไดจัดสรร
ใหกับโครงการสงเสริมสุขภาพ การศึกษา และการสรางเครือขายความปลอดภัยทางสังคม (Public Safety Nets)
ในพื้นที่การปกครองของชนพื้นเมืองเอง คาสิโนและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนกิจการที่มีการจางงานจํานวนมาก
มากกวา 665,000 ตําแหนง ทั้งในธุรกิจคาสิโนและธุรกิจอื่นๆ
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ถึงแมวาผลประกอบการของคาสิโนชนพื้นเมืองไมตองเสียภาษีเฉพาะเหมือนกับคาสิโนเชิงพาณิชยของ
เอกชน แตรัฐบาลชนพื้นเมืองไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางความรวมมือกับรัฐบาลระดับตางๆ สามารถแบงได 3
ระดับ คือ
(1) หน ว ยงานการกํ า กั บ ดู แ ลการพนั น ของรั ฐ บาลชนพื้ น เมื อ ง (Government of the Indian
Nations)
(2) หนวยงานระดับรัฐ (State Government)
(3) คณะกรรมการกํากับธุรกิจการพนันของชนพื้นเมือง (National Indian Gaming Commission:
NIGC) ที่ทํางานรวมกับหนวยงานรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา อาทิ กระทรวงยุติธรรม กรมธนา
รักษ หนวยงานดานความมั่นคง
ในป 2013 ธุรกิจคาสิโนชนพื้นเมืองไดสนับสนุนงบประมาณกวา 422 ลานเหรียญสหรัฐฯใหกับหนวยงาน
การกํากับดูแลธุรกิจการพนันของทางการ เฉพาะบุคลากรดานกํากับดูแลของชนพื้นเมืองมากถึง 5,900 คน ทํางาน
รวมกับบุคลากรของรัฐบาลทองถิ่นอีก 570 คน คณะกรรมการกํากับธุรกิจการพนันของชนพื้นเมือง (National
Indian Gaming Commission: NIGC) มีการจางงานกวา 100 คนในการประสานงานกับรัฐบาลกลาง เชน การ
จัดเก็บภาษี การพัฒนาเครือขายธุรกรรมทางการเงินเพื่อปองกันการฟอกเงิน เปนตน
2.6 ผลกระทบทางสังคมจากการพนัน
การพนันในสหรัฐอเมริกามีพัฒนาการอันยาวนานและสามารถเขาถึงไดงายทําใหประชาชนจํานวนมาก
ประสบปญหาจากการพนัน (Problem Gambling) จํานวนคนอเมริกันที่มีปญหาจากการพนันมากถึง 15 ลานคน
และประมาณ 4 ลานคนเขาขายมีพฤติกรรมติดการพนัน (Pathological Gambling) (NGISC, 1999) สอดคลอง
กับ Marotta et al. (2017) ที่พบวา จํานวนประชากรอเมริกันที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่เขาขายตองไดรับการบําบัดจาก
การติดพนันอยูที่ 5.5 ลานคน (รอยละ 2.2 ของประชากรผูใหญ) ปญหาจากการพนันสรางผลกระทบดานตางๆของ
ชีวิต อาทิ การทํางาน ชีวิตคู ปญหาทางการเงิน และแนวโนมการประกอบอาชญากรรมรายแรง ไมวาจะเปนการ
ลักขโมย การคาประเวณี การทํารายตนเอง แมกระทั่งการฆาตัวตาย
พจนานุกรม Merriam-Webster ไดใหความหมายของการพนัน (Gambling) วา “การเลนเกมที่คาดหวัง
ตอเงินและทรัพยสินหรือการเสี่ยงกับผลลัพธที่มีความไมแนนอน” ทัศนะของฝายที่สนับสนุนการพนันแบบถูก
กฎหมายสวนใหญยอมรับวาการพนันเปนความบันเทิงรูปแบบหนึ่ง อยางไรก็ดี หลักฐานทางการแพทยพบวา ผูเลน
พนันสวนหนึ่งอาจมีพฤติกรรมเสพติด (Addiction Behavior) ที่ไมไดมาจากการใชสารเสพติดแตเปนการไดรับ
ความพึงพอใจจากการเลนพนันโดยใชเงินและเวลาใหกับการเลนพนันมากขึ้นเรื่อยๆ จัดวาเปนโรคทางจิตเวชอยาง
หนึ่ง เมื่อป 1980 สมาคมจิตแพทยอเมริกัน (American Psychiatric Association) กําหนดให โรคติดการพนัน
20

(Pathological gambling) เปนการเจ็บปวยทางจิตอยางหนึ่ง ผูปวยมีพฤติกรรมการเสพติดการพนันในลักษณะ
เดียวกันกับผูที่ติดเหลาหรือยาเสพติด ผูปวยไมสามารถควบคุมตนเองไดและสวนใหญมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น
จิตใจจดจอกับการเลนพนันไมสามารถคิดหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ได อาการของโรคติดการพนันคอนขางซ้ําซอนอาจ
มีสาเหตุจากความกดดันในชีวิตหรือความผิดปกติของสารเคมีในรางกาย ดังนั้น อาจกลาวไดวา ปญหาการพนัน
(Problem Gambling) เปนคําที่กวางกวาโรคติดการพนัน (Pathological Gambling) ซึ่งจัดเปนการเจ็ บป วย
รูปแบบหนึ่ง คูมือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders: DSM) ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน จัดทํารายการพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นกับผูติดการพนัน อาทิ
- การหมกมุนกับการพนัน
- การเลนพนันโดยใชเงินมากๆ
- เมื่อเสียพนันแลว มีแนวโนมจะเลนมากขึ้นเพื่อถอนทุน
- การปดบังครอบครัวเกี่ยวกับการเลนพนัน
- การทําผิดกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะคดีความฉอโกงและลักทรัพย
การรวมกลุมของผูติดการพนันปรากฏครั้งแรกตั้งแตป 1957 ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย มีการ
จัดตั้งกลุมผูติดการพนันนิรนาม (Gamblers Anonymous) คลายกับการรวมกลุมผูติดสุรานิรนาม (Alcoholics
Anonymous) รู ปแบบคื อ กลุ ม นั ก พนั นมี การพบปะแลกเปลี่ ยนเป นประจํา ถึ งปญ หาการติ ด การพนัน ความ
พยายามควบคุมพฤติกรรมและผลการเปลี่ยนแปลง การสรางขวัญและกําลังใจรวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
จากการทดลองของผูมีปญหาจํานวนมากทําใหผูมีปญหาการพนันหลายรายสามารถเลิกการพนันไดอยางเด็ดขาด
การรวมกลุมผูติดการพนันในลักษณะนี้ไดขยายไปยังพื้นที่ตางๆ ทั่วทั้งประเทศ ตามจํานวนนักพนันที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากการสํารวจผูติดการพนัน พบวา สวนใหญเปนชาย บิดามารดาเคยติดการพนัน การมีทัศนคติที่วาเงิน
สามารถแกปญหาไดทุกอยาง คนโสด การศึกษานอย และครัวเรือนรายไดต่ํา (Mok and Hraba, 1991) จาก
การศึกษาของ Volberg (1994) พบวา ประมาณรอยละ 1-5 ของประชากรผูใหญในสหรัฐอเมริกามีปญหาการ
พนัน และรอยละ 1-3 เปนกลุมที่เขาขายโรคติดการพนัน
ทศวรรษที่ 1980 หลายรั ฐ และภาคธุ ร กิ จ ได ริ เ ริ่ ม โครงการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ติ ด การพนั น Harrah’s
Entertainment เป น คาสิ โ นเชิ ง พาณิ ช ย แ ห ง แรกในลาสเวกั ส ที่ จั ด ทํ า โครงการการเล น พนั น อย า งรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible Gambling) ใชชื่อวา Operation Bet Smart ที่ใหความรูเจาหนาที่คาสิโนในการคัดกรองผูเลนที่มี
ปญหาและจํากัดวงเงินการเลนพนัน รวมถึงโครงการ Project 21 ที่ใหความรูแกพอแม ผูปกครอง เจาหนาที่ และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อปองกันผูเลนพนันอายุนอย (Underage gambler) Dustan (1997) ไดรวบรวมเรื่องราว
สะเทือนใจจากปญหาของการติดการพนันที่เกิดขึ้นจริงในสหรัฐอเมริกาจากสื่อมวลชนตางๆ ตัวอยางเชน
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- หญิงวัยกลางคนนําเงินเก็บของครอบครัวและขายแหวนแตงงานมาเลนการพนัน เมื่อตํารวจ
พยายามควบคุมตัวเธอจากการไมผอนชําระบานที่จดจํานองนานถึง 17 งวด เธอไดหลบหนีและ
ใชอาวุธปนยิงตัวเองจนเสียชีวิต
- เด็กหนุมวัย 19 ป เสียเงินกับการพนันจํานวนมากและตัดสินใจฆาตัวตายและเขียนขอความ
สุดทายวาตัวเขาไมสามารถควบคุมตนเองได
- เจาหนาที่หนวยการปกครองทองถิ่นของรัฐโอเรกอนไดถูกฟองรองจากการนําเงินรัฐบาลไปเลน
การพนัน
- โจรปลนธนาคารในเมืองแซนโฮเซ รัฐแคลิฟอรเนีย ถูกจับไดหลังกอเหตุภายในไมกี่ชั่วโมงใน
ขณะที่รอคิวโตะพนันในคลับแหงหนึ่ง
อาจกลาวไดวา โศกนาฏกรรมเหลานี้เปนภาพสะทอนปญหาการติดการพนันของครอบครัวอเมริกัน การ
รายงานขาวในลักษณะนี้ยังปรากฏในสื่อมวลชนอยูเปนระยะ จนกระทั่งเมื่อป 1996 สภาคองเกรสไดแต งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการพนันระดับประเทศ (National Gambling Impact Study Commission:
NGISC) เพื่อทําการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบเกี่ยวกับผลลัพธทางเศรษฐกิจและสังคมจากธุรกิจการพนันทุกรูปแบบ
ในสหรัฐอเมริกา รายงานฉบับสมบูรณไดเผยแพรสูสาธารณชนในป 1999 5 หนึ่งในขอเสนอแนะหลักเกี่ยวกับการ
บรรเทาผลกระทบของการพนันตอประชาชน คือ การใหความสําคัญกับการปองกันการพนันสําหรับกลุมผูเลนพนัน
อายุนอย ตั้งแตการออกกฎหมายควบคุมอายุผูเลน การฝกอบรมพนักงานคาสิโนในการจัดหาสถานที่และกิจกรรม
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนที่เดินทางมากับผูใหญที่ตองการเลนพนัน รวมทั้งเขมงวดกฎหมายการจําหนวย
เหลาและบุหรี่ และที่สําคัญ คณะกรรมการฯ ยังไดเสนอใหนักเรียนควรไดรับความรูเกี่ยวกับอันตรายของการเลน
พนันอยางไมมีขอบเขตตั้งแตระดับประถมศึกษาตอเนื่องไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
กลับสูประเด็นหลักของการศึกษานี้ที่ตองการรวบรวมชุดการเรียนรูการปองกันการพนันสําหรับเด็กและ
เยาวชนของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การดําเนินการอาจมีความแตกตางในระดับรัฐขึ้นกับหลายปจจัย อาทิ ขอ
กฎหมาย ความพรอมของหนวยงาน และงบประมาณ ดังนั้น ผูวิจัยจะเนนการจัดโครงการปองกันการพนันสําหรับ
เด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนที่เปนชวงวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่จะมีประสบการณกับการเลนพนัน ผล
การศึกษาที่ไดสามารถใชเปนกรณีศึกษาและแนวทางสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของ
สังคมไทย

5

รายงานฉบับสมบูรณสามารถเขาถึงไดจาก https://govinfo.library.unt.edu/ngisc/reports/fullrpt.html
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2.7 การควบคุมการพนัน
กฎหมายควบคุมการพนันของสหรัฐอเมริกามีความแตกตางกันในระดับรัฐ ในขณะที่รัฐบาลกลางให
ความสําคัญกับปญหาอาชญากรรม การกวาดลางเครือขายผูมีอิทธิพล การฉอโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่
เกิดขึ้นระหวางเขตแดนของรัฐตางๆ อยางไรก็ตาม ปญหาเหลานี้สวนหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจการพนัน ใน
ที่นี้ผูวิจัยรวบรวมกฎหมายสหพันธรัฐ (Federal Law) ที่เกี่ยวของกับการพนัน ประกอบดวย
(1) กฎหมายระบบสื่อสารทางสายระหวางรัฐ (Interstate Wire Act) เมื่อป 1961 สภาคองเกรส
ไดผานกฎหมายนี้เพื่อปองกันธุรกรรมการเลนพนันที่ใชระบบสื่อสารระหวางรัฐ รวมทั้งการ
โอนหรือเครดิตที่ไดจากการเลนพนัน
(2) กฎหมายวาดวยธุรกิจการพนันแบบผิดกฎหมาย (Illegal Gambling Business Act) เมื่อป
1970 กฎหมายนี้ใหอํานาจรัฐบาลกลางในการลงโทษผูเลนและผูรับพนันที่ขัดตอกฎหมาย
ระดับรัฐ กลุมบุคคลตั้งแต 5 คนขึ้นไปดําเนินการ สนับสนุน หรือเปนเจาของธุรกิจการพนัน
ผิดกฎหมาย ที่มีเงินหมุนเวียนตอวันตั้งแต 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป และมีระยะเวลา
ดําเนินการมาแลวไมนอยกวา 30 วัน ถือวามีความผิดตามกฎหมายนี้
(3) กฎหมายคุ ม ครองกี ฬ าอาชี พ และสมั ค รเล น (Professional and Amateur Sports
Protection Act) ป 1992 กําหนดใหผูเกี่ยวของกับการจัดหา สนับสนุน และหรือมีสวนเปน
เจาของกับการทายผลการแขงขันกีฬาระดับอาชีพและสมัครเลนเปนผูกระทําผิดกฎหมาย
ยกเวนการแขงขันบางประเภทที่ไดรับการยกเวนใน 4 รัฐ คือ เนวาดา มอนทานา โอเรกอน
และเดลาแวร
(4) กฎหมายการโอนเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย (Illegal Money Transmitters Act) ป 1992
ใหอํานาจรัฐบาลกลางในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่มีความผิดปกติและอาจเปน
สวนหนึ่งของเครือขายการประกอบอาชญากรรม
กรณีศึกษารัฐเนวาดา รัฐเนวาดาเปนศูนยกลางการเลนพนันระดับประเทศและเปนรัฐแรกที่
อนุญาตใหมีการพนันถูกกฎหมายเมื่อป 1931 เงินหมุนเวียนของคาสิโนเชิงพาณิชยมากกวา 11,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2015 (AGA, 2016) มากกวารอยละ 40 ของรายรับรัฐบาลมาจากธุรกิจการพนันและ
เปนภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญสุดของรัฐ มี 2 หนวยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลธุรกิจการพนันของรัฐ
เนวาดา ประกอบดวย
(1) สํานักงานควบคุมเกมแหงรัฐเนวาดา (Nevada Gaming Control Board) จัดตั้งเมื่อป 1955
ไดรับการสนับสนุนจากภาษีของรัฐ มีบทบาทกํากับดูแลธุรกิจการพนันเพื่อปองกันผลกระทบ
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จากปญหาการพนันและใหหลักประกันวาธุรกิจการพนันดําเนินการอยางโปรงใส รวมพัฒนา
ระบบตรวจสอบเพื่อใหทางการเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
(2) คณะกรรมการเกมแห ง รั ฐ เนวาดา (Nevada Gaming Commission) จั ด ตั้ ง เมื่ อ ป 1959
รับผิดชอบการออกนโยบายควบคุมธุรกิจการพนัน มีสมาชิก 5 คนที่ไดรับการแตงตั้งจากผูวา
การรัฐ
โดยภาพรวม คณะกรรมการเกมแหงรัฐเนวาดารับผิดชอบระดับนโยบาย การกําหนดหลักเกณฑการออก
ใบอนุ ญ าต ในขณะที่ สํา นั กงานควบคุ ม เกมแหง รัฐ เนวาดาเป น หน ว ยงานปฏิ บัติ ก าร ตรวจสอบธุ ร กิ จ ที่ ไดรับ
ใบอนุญาตวาปฏิบัติตามระเบียบอยางเรียบรอย หากฝาฝนจะเปนผูดําเนินการทางกฎหมาย
2.8 หนวยงานอิสระที่ใหความรูเกี่ยวกับปญหาการพนัน
สหรัฐอเมริกามีหนวยงานอิสระจํานวนมากที่ใหความรูเกี่ยวกับการพนันและพัฒนาชุดการเรียนรูเกี่ยวกับ
การพนันสําหรับประชาชน โดยเฉพาะกลุมเปราะบางอยางเด็กและเยาวชน ในที่น้ี ผูเขียนขอนําเสนอเพียงสอง
หนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมระดับรัฐและระดับประเทศ คือ (1) คณะกรรมการปญหาจากการพนันแหงรัฐเนวาดา
และ (2) ศูนยระดับประเทศสําหรับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ (National Center for Responsible Gaming)
2.8.1 คณะกรรมการป ญ หาจากการพนั น แห ง รั ฐ เนวาดา (Nevada Council on Problem
Gambling)
ตามกฎหมายรัฐเนวาดา ผูเลนพนันตองมีอายุ 21 ปขึ้นไป อยางไรก็ตาม พบวา เด็กและเยาวชนเริ่มเลน
พนันตั้งแตระดับมัธยมศึกษา รอยละ 67 ของวัยรุนมีประสบการณเลนพนัน และที่นาสนใจยังพบวา รอยละ 17 มี
การเลนพนันอยางนอยเดือนละครั้ง รอยละ 7 เลนพนันทุกสัปดาหและรอยละ 2 ประสบปญหาจากการติดพนัน
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสําหรับคณะกรรมการปญหาจากการพนันแหงรัฐเนวาดา (Nevada Council on
Problem Gambling) มีการดําเนินงานแบบองคกรอิสระเริ่มกอตั้งเมื่อป 1984 กรรมการชุดนี้ตองไมมีการรับ
ตําแหนงในองคกรที่สนับสนุนหรือคัดคานธุรกิจการพนัน โครงการใหความรูเกี่ยวกับการพนัน ประกอบดวย
(1) โครงการ “Given the Chance”เปนสื่อการสอนสําหรับเด็กระดับมัธยมศึกษาเพื่อปองกันปญหาจาก
การพนัน มีการผสมผสานระหวางระบบอินเตอรแอคทีฟและละคร ใชเวลาประมาณ 45 นาที ในการ
อธิบายถึงความเสี่ยงและผลกระทบของการเลนพนันของวัยรุน โดยสะทอนผานมุมมองของเด็กรัฐ
เนวาดา โครงการนี้ โรงเรียน โบสถ หรือชุมชนที่สนใจสามารถติดตอใหทางศูนยสงเจาหนาที่มา
นําเสนอโครงการนี้โดยไมมีคาใชจาย
(2) โครงการ “Damage Done” เปนสื่อที่สะทอนปญหาจากการพนันของครอบครัว กลุมเปาหมายคือ
ประชาชนทั่วไปที่อาจไดรับผลกระทบจากการพนัน เนื้อหาเปนการใหความรูเกี่ยวกับการเลนพนันวา
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สมาชิกครอบครัวสมารถดําเนินการใดไดบางเพื่อชวยเหลือคนที่ตนรักที่มีปญหาการติดพนัน ความ
ยาวประมาณ 1 ชั่วโมง
(3) โครงการ “WHEN THE FUN STOPS” เปนชุดการเรียนรูสําหรับพนักงานในธุรกิจการพนัน ใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง พนักงานที่ผานหลักสูตรจะไดรับใบประกาศนียบัตรและมีคาใชจายการฝกอบรม
ประมาณ 35-40 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน สําหรับธุรกิจขนาดใหญอาจสงตัวแทนเขารับการอบรมและ
ไดรับสื่อดีวีดีของโครงการดังกลาวเพื่อนําไปขยายผลในองคกรของตน เนื้อหาเปนการใหความรู
เกี่ยวกับปญหาการพนันใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ
- ประสบการณการพนัน ทําไมนักพนันจึงมีความสุขกับการเลน
- เมื่อความสนุกหยุดลง การอธิบายปญหาจากการพนันและแนวทางการแกไข
- ผลกระทบจากปญหาการพนัน ผลในระดับบุคคล ครอบครัว และการทํางาน
- วิธีแกปญหาการติดพนัน การสรางความรับผิดชอบสวนบุคคลและการเขาถึงขอมูลใน
ระดับชุมชน
2.8.2 ศูนยระดับประเทศสําหรับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ (National Center for Responsible
Gaming: NCRG)
ศู น ย สํ า หรั บ การเล น พนั น อย า งรั บ ผิ ด ชอบเป น หน ว ยงานอิ ส ระที่ ใ ห ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การติ ด พนั น และ
สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับปญหาการติดพนันในเด็กและเยาวชน กอตั้งเมื่อป 1996 มีความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากธุรกิจคาสิโนของเอกชนและชนพื้นเมือง ผูผลิตและ
ตัวแทนจําหนายอุปกรณการเลนพนัน งบประมาณรวมที่ไดรับการจัดสรรมากกวา 27 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต
กอตั้งองคกรมา การออกแบบโครงการปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนมีเปาหมายสําคัญ 4 ประการ
1) เพิ่มความตระหนักรูของสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดพนัน
2) เสนอแนวทางที่ เ ป น ประโยชน โ ดยอ า งอิ ง จากผลการวิ จั ย สํ า หรั บ บุ ค ลากรในแวดวง
สาธารณสุขและธุรกิจการพนัน
3) สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูในแวดวงการวิจัยเกี่ยวกับการพนัน
4) พัฒนารูปแบบการประยุกตใชที่ปฏิบัติไดจริงอางอิงจากผลการวิจัย
โครงการสําหรับการปองกันการพนันของเด็กและเยาวชนมี 5 โครงการ ประกอบดวย
(1) การจัดทําเว็บไซต www.CollegeGambling.org
เว็บไซตนี้พัฒนาขึ้นเมื่อป 2011 กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย เปนการใหความรูเกี่ยวกับการ
พนันและความเสี่ยงตอการเลนพนันที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา การสํารวจเบื้องตน พบวา ประมาณรอยละ 75
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ของนักศึกษาเคยเลนพนันในรอบ 1 ปที่ผานมา (รวมการพนันแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) อาทิ การซื้อ
ลอตเตอรี่ การเลนไพ การพนันผลการแขงกีฬา เปนตน เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลสําคัญที่ไดจากผลการวิจัยและ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เกี่ยวกับการตระหนักรูตอการพนันและวิธีปองกันที่มีประสิทธิภาพ การนําเสนอ
ขอมูลสําหรับผูเกี่ยวของ 4 ฝาย คือ
- ผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการสอนเรื่องการพนันในหลักสูตรการศึกษา การจัด
กิจกรรมรณรงคปองกันการพนัน ยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ
- นักวิชาชีพดานสุขภาพของสถานศึกษา เว็บไซตรวบรวมแนวทางการคัดกรองและชวยเหลือ
นักเรียนที่มีปญหาการติดพนัน
- นักศึกษา เกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบสําหรับนักศึกษาที่เปนผูใหญและสัญญาณ
ของการติดพนัน และหนวยงานที่นักศึกษาสามารถขอความชวยเหลือ
- ผูปกครอง เกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน การเริ่มตนบทสนทนาเพื่อสอนเรื่อง
การพนันในชีวิตประจําวัน
รู ป ที่ 2-1 และ 2-2 แสดงตั ว อย า งโบรชั ว ร แ ละโปสเตอร จ ากเว็ บ ไซต ข อ มู ล ที่ นํ า เสนอในโบรชั ว ร
ประกอบดวย
- การแสดงสถิติการเลนพนันของนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา ที่พบวา รอยละ 75 เคยเลน
พนันในรอบหนึ่งป การเลนพนันอาจนําไปสูปญหาอื่นๆ ไดหากไมสามารถควบคุมตัวเอง
- ความหมายชองการพนันและประเภทการพนัน
- ใหขอมูลของอายุขั้นต่ําของผูเลนพนันซึ่งมีความแตกตางกันในแตละรัฐ โดยมากอยูที่
18-21 ป
- ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการเลนพนันอยางรับผิดชอบ
- ปญหาการติดการพนันและสัญญาณเตือนของผูมีปญหาการติดพนัน
- ชองทางการติดตอขอคําแนะนําหรือเขารับการรักษา
- การอางอิงไปยังเว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันการพนัน
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รูปที่ 2-1 โบรชัวรใหความรูเกี่ยวกับการพนันสําหรับนักศึกษา
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รูปที่ 2-2 ตัวอยางโปสเตอรรณรงคการปองกันการพนันสําหรับนักศึกษา
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(2) โครงการ Task Force on College Gambling Policies
สถิติของสหรัฐอเมริกา พบวา มีเพียงรอยละ 22 ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่กําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการพนันอยางเปนรูปธรรม ในป 2008 NCRG รวมกับมหาวิทยาลัยฮารวารดริเริ่มโครงการ Task
Force on College Gambling Policies กับสถานศึกษาหลายแหงเพื่อออกแบบนโยบายการปองกันการพนัน เริ่ม
จากการใหความรู การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง การชวยเหลือฟนฟูกลุมที่มีปญหาติดการพนันแลว นโยบายมีทั้ง
การหามโดยเด็ดขาดและการเฝาระวังนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย10 ขอ ประกอบดวย
(1) การจัดตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและติดตามนโยบายการปองกันการพนัน
(2) การจัดทํานโยบายตองสอดคลองกับกฎหมายระดับทองถิ่น รัฐ และประเทศ
(3) การกําหนดขอหามและการควบคุมการพนันและเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา
(4) สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการลดปญหาการพนันและการดื่มของ
มึนเมา
(5) มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบทลงโทษทางวิ นั ย ให เ หมาะสมสํ า หรั บ ผู ฝ า ฝ น แต ยิ น ดี เ ข า รั บ การ
บําบัดรักษาจากผูเชี่ยวชาญ
(6) มี ก ารดู แ ลนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การรั ก ษาจนหายจากป ญ หาการติ ด การพนั น หรื อ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลอยางเหมาะสม
(7) มีการสํารวจทัศนคติ พฤติกรรม และปญหาการติดการพนันของนักเรียนซึ่งอาจดําเนินการ
รวมกับการสํารวจดานสุขภาพที่มีอยูแลว
(8) สงเสริมการตระหนักรูใน 2 ประเด็น คือ 1) โรคติดการพนันเปนความเจ็บปวยทางจิตใจ
รูปแบบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นรวมกับการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสารเสพติด และ 2) ดาร
สอนหลักการเลนพนันอยางรับผิดชอบ
(9) มีการใชกลยุทธที่มีขอพิสูจน (Evidence-based strategies) ในการคัดครองและชวยเหลือ
นักเรียนที่มีปญหา
(10) พัฒนาความสามารถของหนวยงานที่ใหกับปรึกษาในการระบุและรักษาปญหาการติดพนัน
ในกลุมนักศึกษา
(3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู Facing the Odds
NCRG ให ก ารสนั บ สนุ น หลั ก สู ต ร Facing the Odds: The Mathematics of Gambling and Other
Risks เพื่อปองกันการพนันสําหรับเด็กประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
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ความเปนมาของหลักสูตรเริ่มจากนักวิจัยไดสํารวจนักเรียนมัธยมตนหลายโรงเรียนยานเมอรริแมก วัลเลย
รัฐแมสซาชูเซตส พบวา ความสนใจตอการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และพฤติกรรมเสพติด (Addiction
Behavior) มีความแตกตางกันมาก นักการศึกษาจึงผสมผสานวิชาคณิตศาสตรกับการเลนพนันและพัฒนาเปน
หลักสูตร Facing the Odds ขึ้น บนความเชื่อวาความรูทางคณิตศาสตรสามารถชวยพัฒนาทักษะการคิดของ
เยาวชนและลดโอกาสการเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดรูปแบบตางๆ ทั้งบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการพนัน
ชุดการเรียนรู Facing the Odds เปนหลักสูตรเกี่ยวกับความนาจะเปน สถิติและคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนตนของสหรัฐอเมริกา เกิดจากความรวมมือของหนวยงานตางๆ ดังนี้ (1)
Harvard Medical School Division on Addictions (2) Massachusetts Council on Compulsive Gambling
(3) Massachusetts Department of Public Health และ (4) Louisiana Office for Addictive Disorders
วัตถุประสงคของหลักสูตรคือการใหความรูและเพิ่มทักษะคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานสําหรับการคิดเชิงวิพากษใน
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน ใน 4 แนวคิดสําคัญ ประกอบดวย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลข ขอมูล หลัก
สถิติ และความนาจะเปน แตที่นาสนใจคือ เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะยกตัวอยางเกี่ยวกับการพนันเปนหลัก เนื่องจาก
ในปจจุบันการพนันในสหรัฐอเมริกาแพรขยายอยางรวดเร็ว เด็กและเยาวชนสวนใหญมีความอยากรูอยากเห็นเรื่อง
การพนันมากขึ้น การใหความรูทางสถิติเกี่ยวกับการพนันแกเด็กและเยาวชนจะทําใหเด็กมีความรูเทาทันการเลน
การพนันและเชื่อกันวาสามารถลดปญหาการติดการพนันเมื่อเติบโตเปนผูใหญ
แนวทางการเรียนการสอน หลักสูตรนี้แตกตางจากหลักสูตรการปองกันการเสพติดรูปแบบอื่นๆ เชน สุรา
ยาเสพติด ที่สวนใหญเนนการนําเสนอผลกระทบแงลบและวิธีการหลีกเลี่ยง ในทางปฏิบัติ การสอนในลักษณะนี้ไม
มีประสิทธิผลเทาที่ควรเพราะทําใหนักเรียนรูสึกตอตาน ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเนนที่การใหความรูทางคณิตศาสตรแต
ใชตัวอยางการเลนพนันเปนสื่อกลางในการอธิบายทฤษฎีสถิติพื้นฐาน ตัวอยางเชน การสอนวิธีการหาความนาจะ
เปนของการถูกลอตเตอรี่ตามหลักคณิตศาสตร โดยไมมีการใสความเห็นวาเปนสิ่งดีหรือไมดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ถูก
ออกแบบขึ้นจากความเชื่อที่วาหากเด็กและเยาวชนมีความรูทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการเลนพนันที่ถูกตอง จะชวย
พัฒนากระบวนการคิดแบบมีเหตุผลนําไปสูการหลีกเลี่ยงการพนันในที่สุด กลาวคือ นักพนันที่ขาดความรูทาง
คณิตศาสตรมักเชื่อวาการพนันเปนเกมที่ใชทักษะ การเลนพนันมากขึ้นทําใหมีโอกาสชนะมากขึ้น หลักฐานทางสถิติ
มักพบวาคนกลุมนี้เปนผูมีปญหาการติดพนัน (Shaffer et al., 1995)
อยางไรก็ดี หลักสูตรไดระบุคําแนะนําสําคัญสําหรับผูสอน เนื่องจากการพนันเปนเรื่องละเอียดออน บาง
ครอบครัวอาจเคยมีประสบการณการติดการพนัน หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาตาม
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เกณฑของ National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) สําหรับนักเรียนระดับ 6-8 (เทียบเทา
ประถมศึกษาปที่ 6 – มัธยมศึกษาปที่ 2 ของประเทศไทย)
(4) โครงการ Talking with Children about Gambling
วัตถุประสงคหลักของโครงการคือการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิธีการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการพนันที่
ผูปกครองสามารถนําไปปรับใชกับบุตรหลาน โดยเฉพาะกลุมเด็กเล็กชวงอายุ 9-13 ป จากงานวิจัยของ NCRG
พบวา เปนชวงอายุที่ดีที่สุดสําหรับพอแมในการเริ่มพูดคุยเรื่องการพนัน การสื่อสารใชภาษาที่กระชับและเขาใจ
งาย มีการแปลเปนภาษาตางๆ ถึง 6 ภาษา คือ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีน เกาหลี และเวียดนาม ในรูปแบบของ
โบรชัวร นอกจากการนําเสนอสถิติการเลนพนันในวัยเรียนของสหรัฐอเมริกาที่นาเปนกังวล เชน
- รอยละ 70 ของเด็กอายุ 14-19 ป เคยเลนการพนันในชวงปที่ผานมา สัดสวนของเด็กและ
เยาวชนที่ติดการพนันมีมากถึงรอยละ 2-7 มากกวาของผูใหญที่มีรายงานเพียงรอยละ 1 เทานั้น
- สัดสวนของเด็กที่มีปญหาจากการเลนพนัน (ความรายแรงนอยกวาการติดพนัน) มากถึงรอยละ
6-15 ในขณะที่สัดสวนของผูใหญอยูที่รอยละ 2-3 เทานั้น
- สถิติการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแทบไมลดลงเลยในชวง 25 ปที่ผานมา
โบชัวรยังมีรายละเอียดของวิธีการสังเกตพฤติกรรมเด็กที่มีปญหาติดการพนัน วิธีการพูดคุย การรับฟง
จังหวะการสอน เชน เมื่อดูขาวเปนกับการถูกรางวัลใหญผูปกครองอาจใชจังหวะนี้ในการสอนเรื่องความนาจะเปน
การทําขอตกลงในครอบครัว เปนตน (ดูรูปที่ 2-3)
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รูปที่ 2-3 โบรชัวรของ Talking with Children about Gambling

ที่มา: http://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/docs/ncrgtalktochildren2015hi.pdf
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(5) โครงการ EMERGE Training
โ ค ร ง ก า ร EMERGE ย อ ม า จ า ก Executive, Management & Employee Responsible Gaming
Education โดยมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยฮารวารดในการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานทุกระดับ
ในอุตสาหกรรมการพนันและสามารถเรียนผานทางเว็บไซตไดตลอดเวลา รวมทั้งมีแบบทดสอบหลังบทเรียน
เนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับ
(1) พฤติกรรมเสพติดของประชาชน (การติดพนันเปนรูปแบบหนึ่ง)
(2) การเลนพนันนําไปสูพฤติกรรมเสพติดไดอยางไร
(3) โครงการของบริษัทในธุรกิจการพนันที่รณรงคการเลนพนันอยางรับผิดชอบ
(4) การใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาการติดพนัน
2.9 กรณีศึกษา หลักสูตร Facing the Odds 6
ผูวิจัยเลื อกหลักสูตร Facing the Odds เปนกรณีศึกษาดวย 2 เหตุ ผ ลสําคัญ คื อ (1) เปนหลั กสูตรที่
เจาะจงสําหรับเด็กเล็กชวงวัยประถมศึกษาจนถึงมัธยมตน และเปนวัยที่ควรไดรับการปลูกฝงเกี่ยวกับปญหาจาก
การพนัน และ (2) เปนหลักสูตรที่พัฒนาจากผูเชี่ยวชาญศาสตรตางๆ อาทิ คณิตศาสตร การศึกษา และพฤติกรรม
เสพติด ใหสอดคลองกับระบบการศึกษากลาง
หลั ก สู ต รประกอบด ว ย 12 กิ จ กรรมสอดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร ที่ แ ต ล ะกิ จ กรรมมี ก ารระบุ
รายละเอี ย ดของเนื้ อ หา วั ต ถุ ป ระสงค และแนวทางการจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ ผู ส อน แบบฝ ก หั ด (Blackline
masters) องคประกอบพอสังเขปของแตละกิจกรรมแสดงในตารางที่ 2-2 อยางไรก็ดี หลักสูตรนี้ไมไดออกแบบให
ใชเปนตําราหลักในวิชาคณิตศาสตรและสถิติ แตผูสอนสามารถนํากิจกรรมบางอยางที่เปนการประยุกตหลักสถิติ
และความนาจะเปนกับการเลนพนันมาใชในการอธิบายทฤษฎีดวยตัวอยางที่เขาใจไดงาย เปนที่ทราบกันดีวา การ
ควบคุมการพนันในสหรัฐอเมริกามีความแตกตางกันมากในแตละรัฐ เชน บางรัฐไมมีการออกลอตเตอรี่หรือไมมี
คาสิโน ดังนั้น ผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
หลักสูตรเริ่มจากการฉายภาพพัฒนาการอุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐอเมริกาที่เติบโตอยางรวดเร็ว การ
นําเสนอสถิติเงินหมุนเวียนการพนันที่เพิ่มจาก 17 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 587 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง
เวลาเพียงสองทศวรรษ (1974-1996) รายจายการซื้อลอตเตอรี่ของประชากรผูใหญที่มากถึง 120 เหรียญสหรัฐฯ
ตอคนตอป เปนชวงเวลาเปลี่ยนผานที่ครัวเรือนอเมริกันสวนใหญมีทัศนคติยอมรับการพนันถูกกฎหมายมากขึ้น
เพื่อใหรัฐมีงบประมาณใชจายมากขึ้นแทนการขึ้นภาษี ตามดวยการนําเสนอสถิติการติดพนันของเด็กและเยาวชน
6

รายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร ผูสนใจเขาถึงไดจาก http://people.cst.cmich.edu/marci1t/203/facing_the_odds.pdf
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ตารางที่ 2-2 รายละเอียดของแตละกิจกรรมในหลักสูตร Facing the Odds
กิจกรรม
1. Thinking about Averages

2. Number Sense

3. Statistics in Everyday Life
4. Heads or Tails?

5. Shared Birthdays

6. Becoming a Legend

วัตถุประสงค
- คํานวณและแปรผลคากลางตางๆได
- อธิ บ ายความหมายและความแตกต า งของกลุ ม
ตัวอยางและประชากรได
-สรางความคุนเคยกับตัวเลขจํานวนมาก เชน หลัก
ลาน หลักพันลาน
- การใชหลักคณิตศาสตรประเมินขอความโฆษณา
และการเลนพนันได
-เขาใจแนวคิดของคากลาง การเปนกลุมตัวอยาง
- แยกแยะขอความที่ไมถูกตองตามหลักสถิติได
-เขาใจแนวคิดความนาจะเปนและการสุมตัวอยาง
-อธิบายวิธีการทดลองและผลลัพธที่ได

แนวคิด
ระยะเวลา
ขอมูล การแจกแจง คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม การสุม 30-45 นาที
ตัวอยาง
แนวคิดสถิติในการตัดสินใจชีวิตประจําวัน เชน การเงิน 45 นาที
กีฬา การประกัน ความเสี่ยง การเปรียบเทียบ (Tradeoff)
คากลางสะทอนภาพรวมของกลุมตัวอยางเทานั้น ยังมี 30-45 นาที
คาที่มากกวาและนอยกวาดวย
การคํานวณความนาจะเปนพื้นฐานจากการโยนเหรียญ 30-45 นาที
และเปรียบเทียบความนาจะเปนของแตละผลลัพธได

- คํานวณความนาจะเปน
-ความนาจะเปนที่คน 23 คนจะมีวันเกิดตางกันอยูที่ 0.5
- อธิ บ ายความแตกต า งระหว า ง Theoretical คํ า น ว ณ จ า ก 364/ 365x … . . x 342/ 365 เ รี ย ก ว า
probability และ Experimental probability
Theoretical prob.
- เมื่อทําการเก็บขอมูล 23 คน แลวคํานวณความนาจะ
เปนอาจแตกตางจาก 0.5 เรียกวา Experimental prob.
แต จ ะใกล เ คี ย งกั บ Theoretical prob. เมื่ อ เก็ บ ข อ มู ล
ตัวอยาง 23 คนหลายๆชุด
-อธิ บ ายการประยุ ก ต Experimental Prob. ใน ค า เฉลี่ ย ของผู เ ล น ที่ ดี ไ ด (Batting average) ในการ
ชีวิตประจําวัน
แขงขันเบสบอลเปนตัวอยางของ Experimental Prob.
- คํานวณ Combined Prob.
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5-10 นาที
สําหรับการเก็บ
ขอมูล
30-40 นาที
สําหรับการ
วิเคราะห
30 นาที

กิจกรรม

วัตถุประสงค

7. You Bet Your Life!

- ประยุ ก ต ห ลั ก ความน า จะเป น ในการตั ด สิ น ใจใน
ชีวิตประจําวัน

8. The Gambler’s Fallacy

- คํานวณความนาจะเปนของการเลนพนันได
- เขาใจความหมายของเหตุการณที่เปนอิสระตอกัน
- ระบุความหลงผิดของนักพนันสัมพันธกับหลักสถิติ
ความนาจะเปน

9. Winning and Losing the Lottery

-สามารถคํ า นวณความน า จะเป น ของการถู ก
ลอตเตอรี่
- เปรียบเทียบความนาจะเปนของการถูกลอตเตอรี่
กับเหตุการณอื่นๆ
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แนวคิด
ระยะเวลา
เพราะผลลัพธขึ้นกับความนาจะเปนและความชํานาญ
ของผูเลน
Combined Prob. คือความนาจะเปนที่เหตุการณตั้งแต
2 เหตุการณขึ้นไปเกิดขึ้น เทากับผลคูณของความนาจะ
เปนของแตละเหตุการณ
คาความนาจะเปนมีคาตั้งแต 0-1 หากเขาใกลหนึ่งแสดง 45 นาที
วามีโอกาสเกิดขึ้นมาก ตัวอยางสถิติในบทเรียนคือ 90%
ของผูเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเปนผูติดบุหรี่ ผูสูบบุหรี่ชาย
มีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตดวยมะเร็งปอดมากกวาคน
ไมสูบบุหรี่ 23 เทา จากสถิติขางตน สะทอนวา ผูสูบบุหรี่
มี โ อกาสสู ง มากจากการเสี ย ชี วิ ต จากโรคมะเร็ ง ปอด
นักเรียนคิดวาเราควรจะเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยการสูบบุหรี่
หรือไม
ความเชื่อของนักพนันที่ขาดความรูสถิติและความนาจะ 30 นาที
เปนมักเชื่อวา หากผลลัพธ (รางวัลใหญ) ยังไมออกมา
การเลนพนันตอไปจะชวยเพิ่มโอกาสการเกิดผลลัพธที่
ต อ งการ อย า งไรก็ ต าม การเล น พนั น ส ว นใหญ เ ป น
เหตุการณที่อิสระตอกัน ผลลัพธในอดีตไมมีผลตอผลลัพธ
การเลนครั้งตอๆ ไป
ความนาจะเปนในการถูกรางวัลใหญจากลอตเตอรี่นอย 45 นาที
กวาเหตุการณอื่นๆ หลายเทาตัว เชน ฟาผา เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ เสียชีวิตเพราะโดนผึ้งตอย

กิจกรรม
วัตถุประสงค
แนวคิด
ระยะเวลา
10. Red and Black Marbles and the -สามารถคํ า นวณความน า จะเป น ของการถู ก รางวัลคือชุดของตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง โอกาสการเลือก 20-30 นาที
Lottery
ลอตเตอรี่และการสุมลูกแกว
ใหไดชุดตัวเลขดังกลาวนอยมาก ยิ่งการออกรางวัล ที่มี
ตัวเลขหลายหลัก โอกาสการถูกรางวัลยิ่งเปนไปไดยาก
ขึ้น
11. Realities of Winning the Lottery - ใหความรูเกี่ยวกับภาษี ผลตอบแทน และอัตราเงิน การซื้ อ ลอตเตอรี่ แ ต ล ะครั้ ง อาจไม ม าก แต ถ า นํ า เงิ น 45-60 นาที
เฟอ
ดังกลาวไปลงทุนอยางตอเนื่องจะทําใหเรามีความมั่งคั่ง
- สามารถคํานวณดอกเบี้ยรายปได
เพิ่มขึ้น การจายเงินรางวัลจากลอตเตอรี่ของบางรัฐทยอย
จ า ยเป น เงิ น รายป (Annuity) และต อ งจ า ยภาษี เ มื่ อ
คํ า นวณมู ล ค า ที่ แ ท จ ริ ง ของเงิ น รางวั ล อาจไม ม ากนั ก
ตัวอยางในบทเรียนคือ หากถูกรางวัล 1 ลานเหรียญและ
ทยอยจาย 20 ป ผลประโยชนที่ไดรับหลังภาษีจะอยูที่
650,000 เหรียญเทานั้น
12. Work Behaviors of Lottery
-สามารถประเมิ น และคาดการณ ส ถานการณ จ าก บทเรียนไดอางอิงการศึกษาของ Kaplan (1987) พบวา 30-45 นาที
ขอมูลที่มีได
ผู ถู ก ลอตเตอรี่ แ ละคู ส มรส ส ว นใหญ ส ถานภาพการ
- การคิดเชิงเหตุผลกอนตัดสินใจตางๆ
ทํ า งานไม เ ปลี่ ย นแปลง และมี ส ว นหนึ่ ง ลาออกหรื อ
เกษียณกอน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูถูกรางวัลสวนใหญ
เป น คนเกษี ย ณอายุ แ ล ว สถานภาพการทํ า งานจึ ง ไม
เปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป คนที่ลาออกจากงานมักมีรายได
ต่ํา การศึกษานอยแมวายังอยูในวัยทํางาน ดังนั้น เราอาจ
คาดการณไดวา เมื่อคนเหลานี้ถูกรางวัลจึงเลือกลาออก
จากงานที่ตนอาจไมชอบนักและนําเงินรางวัลที่ไดมาใช
จายในชีวิตประจําวัน
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เมื่ อ ป 2003 คณะผู จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร Facing the Odds ได ป รั บ โครงสร า งหลั ก สู ต รใหม โ ดยยั ง คง
สาระสําคัญเดิมไวแตแยกกิจกรรมทั้ง 12 รายการในตารางที่ 2-2 ไปตามกลุมเรื่องตางๆ หลักสูตรใหมแบงเนื้อหา
เปน 5 สวน ประกอบดวย
1.) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความนาจะเปน (Introduction to Probability)
2.) ความนาจะเปนและการพนัน (Probability and Gambling)
3.) ความรูเกี่ยวกับสื่อและการพนัน (Media Literacy and Gambling)
4.) ความเปนจริงของการถูกรางวัลลอตเตอรี่ (Reality of Winning the Lottery)
5.) หลักสถิติในชีวติ ประจําวัน (Statistics in Everyday life)
2.10 ชุดการเรียนรูอนื่ ๆ เกีย่ วกับปองกันปญหาการพนันในสหรัฐอเมริกา
1.) โครงการ Wanna Bet? ของสถาบั น ฝ ก อบรมแห ง อเมริ ก าเหนื อ (North American Training
Institute) เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ของสภาการติ ด พนั น ของรั ฐ มิ นิ โ ซต า (Minnesota Council on Compulsive
Gambling) กลุมเปาหมายคือ นักเรียนเกรด 5-8 หลักสูตรประกอบดวย คูมือสําหรับผูสอน วิดีโอความยาว 11
นาที เรื่อง “Andy’s Story” สื่อการสอนในรูปแบบไฟล เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมประวัติความเปนมาของ
การพนันในสหรัฐอเมริกา ความเชื่อผิดๆของนักพนัน สถิติการเลนพนัน หลักสถิติและความนาจะเปน เนื้อหาการ
เรียนการสอนออกแบบใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร สุขศึกษา และทักษะชีวิต
2.) โครงการ All Bets Off ของหนวยงาน Missouri Alliance to Curb Problem Gambling และ
มูลนิธิ Second Chance กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนเกรด 8 และ 9 รูปแบบการสอนเปนแบบเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลา 60 นาที เนื้อหาครอบคลุมพฤติกรรมเสพติด ความเสี่ยง อาการและผลลัพธของการมีพฤติกรรมเสพติด
การพนั น เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการเสพติ ด ที่ อ าจสร า งป ญ หาอื่ น ๆ ตามมาได การนํ า เสนอข อ เท็ จ จริ ง และ
ประสบการณผูมีปญหาการพนัน สรางความตระหนักรูและขอมูลหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ วัตถุประสงคหลัก
ของโครงการคือ
1. ใหความรูเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับอันตรายและปจจัยเสี่ยงของการเสพติด รวมทั้งการพนัน
2. เพิ่มความตระหนักรูสําหรับผูสอนและผูปกครองถึงอันตรายจากการเสพติดและการพนัน
3. เพื่อประชาสัมพันธสายดวนใหกับปรึกษาและการบําบัดรักษาพฤติกรรมติดพนัน โดยไมมี
คาใชจาย
3.) โครงการ Improving Your Odds ของสถาบันสาธารณสุขรัฐมินิโซตา (Minnesota Institute of
Public Health) กลุมเปาหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปาหมายหลักเพื่อใหนักเรียนมีความรูและ
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ทักษะที่จําเปนตอการตัดสินใจ การใชวิจารณญาณวาควรจะเลนพนันหรือไม เมื่อไร และใชเงินจํานวนใดตามความ
เหมาะสม ความเสี่ยงและประโยชนที่ไดจากการเลนพนัน มีการทํากิจกรรมในหองเรียนใหตระหนักถึงปญหาจาก
การพนัน การใหขอมูลหนวยงานใหความชวยเหลือ หลักสูตรถูกพัฒนาใหใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
ตามปกติที่โรงเรียน ระยะเวลาการสอนใหครบตามหลักสูตรสามารถปรับใหเหมาะสมโดยทั่วไปใชเวลาประมาณ 410 ชั่วโมง
4.) โครงการ Smart Choices พัฒนาโดยคณะกรรมการการติดพนันแหงรัฐเพนซิลเวเนีย (Council
on Compulsive of Pennsylvania: CCGP) สถิติสําคัญ พบวา รอยละ 80 ของเด็กอายุ 12-17 ป มีประสบการณ
การเลนพนันแบบเสียเงิน รอยละ 10-15 เปนกลุมเสี่ยงที่จะมีปญหาจากการพนัน โครงการนี้ไมไดพัฒนาเปน
หลักสูตรที่เปนทางการเหมือนโครงการอื่นๆ แตใหผูเชี่ยวชาญเขามาสอนนักเรียนที่โรงเรียน กลุมเปาหมายคือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาครอบคลุมความเสี่ยงจากการพนัน ความหลงผิด การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ
โดยทั่วไป ชวงเวลาการสอนที่โรงเรียนตางๆ ในเมืองฟลาเดลเฟยอยูรพหวางเดือนกุมภาพันธและมีนาคม และ
โรงเรียนอื่นๆ ในรัฐจะเริ่มชวงเดือนมีนาคมของทุกป
2.11 บทสรุป
สหรัฐ อเมริ ก าเป น ประเทศขนาดใหญที่มีป ระวั ติศ าสตรก ารเลน พนั น อันยาวนานทั้ งจากชนพื้น เมื อ ง
อินเดียนแดงและชาวยุโรปที่เขามาสรางเขตอาณานิคมกอนจะรวมเปนประเทศมหาอํานาจในปจจุบัน บทบาท
รัฐบาลในการควบคุมการพนันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหวางการหามและการผอนปรน รัฐบาลกลางให
อํานาจในกับรัฐบาลทองถิ่นในการควบคุมการพนัน กฎหมายเกี่ยวการพนันมีความแตกตางกันในแตละรัฐ ณ
ปจจุบันมีเพียงสองรัฐ คือ ยูทาหและฮาวาย ที่กําหนดใหการเลนพนันทุกรูปแบบเปนสิ่งผิดกฎหมาย ในขณะที่ชาว
อเมริกันสวนใหญยอมรับไดกับการเลนพนันเพื่อความบันเทิง อยางไรก็ตาม ภาครัฐและผูประกอบการธุรกิจพนัน
ตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาจากการเล นพนั น อย า งไม มี ข อบเขต มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ป อ งกั น ให ค วามรูแ ละ
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการพนัน กลุมเด็กและเยาวชนจัดวาเปนกลุมประชากรเปราะบางที่อาจมี
ประสบการณเลนพนันดวยความรูเทาไมถึงการณ หลักสูตรการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนจึงถูกพัฒนาขึ้นมา
หลากหลายรูปแบบ สวนใหญเปนการรณรงคสรางความรูความเขาใจ แตไมไดเปนการตอตานการพนันเสียทีเดียว
แตสอนใหผูเลนรูจักควบคุมตนเองและมีความรับผิดชอบ การสรางหลักสูตรโดยสัมพันธกับหลักคณิตศาสตรและ
สถิติกับการเลนพนันเชื่อกันวาจะทําใหผูเรียนเขาใจกลไกการเลนพนันไดงายขึ้นและมีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงการเลน
พนัน หลักการและกรณีศึกษาที่นําเสนอสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได
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บทที่ 3
การถอดบทเรียนการปองกันการพนันในประเทศแคนาดา
โครงสร า งการนํ า เสนอการป อ งกั น การพนั น ของประเทศแคนาดาใกล เ คี ย งกั บ กรณี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ไดนําเสนอในบทที่ผานมา เริ่มจากขอมูลเฉพาะของประเทศแคนาดา ประวัติความเปนมาของการ
เลนพนัน การควบคุมการพนันซึ่งมีความแตกตางกันในแตละรัฐ การประเมินมูลคาธุรกิจการพนัน และการพัฒนา
หลักสูตรปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชน จากการตรวจสอบของผูวิจัย พบวา การดําเนินการในแคนาดา
เปนรูปธรรมคอนขางมากเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา สวนหนึ่งเปนเพราะมีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาหลายแหงในการออกแบบและกําหนดเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับชั้น
3.1 ขอมูลทั่วไปประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดาตั้งอยูในทวีปอเมริกาเหนือติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ 9.98 ตารางกิโลเมตรมี
ขนาดใหญเปนอันดับสองรองจากรัสเซีย มีประชากร 36 ลานคน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) เทากับ 1.5
ล า นล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯในป 2017 หรื อ ประมาณร อ ยละ 2 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของทุ ก ประเทศ มี ข นาด
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 10 ของโลก (World Bank, 2017) การเมืองเปนระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
(Parliamentary Democracy) ระบบการปกครองเป น แบบสมาพั น ธรั ฐ (Confederation) แบ ง เป น 10 รั ฐ
(Province) และ 3 ดินแดน ประกอบดวย
(1) อัลเบอรตา (Alberta)
(2) บริติชโคลัมเบีย (British Columbia)
(3) แมนิโทบา (Manitoba)
(4) นิวบรันสวิก (New Brunswick)
(5) นิวฟนดแลนดและแลบราดอร (Newfoundland and Labrador)
(6) โนวาสโกเชีย (Nova Scotia)
(7) ออนแทรีโอ (Ontario)
(8) ปรินซเอดเวอรดไอแลนด (Prince Edward Island)
(9) ควิเบก (Quebec)
(10) ซัสแคตเชวัน (Saskatchewan)
(11) นอรทเวสตเทรริทอรีส (Northwest Territories)
(12) นูนาวุต (Nunavut)
(13) ยูคอน (Yukon)
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เดิมชนพื้นเมืองไดตั้งถิ่นฐานกอนการเขามาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสในปลายศตวรรษที่ 15 จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรอางอิงวา ในป 1497 นายจอหน แคบอต (John Cabot) นักเดินเรือและนักสํารวจชาว
อิตาลีภายใตสัญญาการทํางานใหกับสมเด็จพระเจาเฮนรี่ที่ 7 แหงอังกฤษ เปนบุคคลแรกที่เดินทางมายังดินแดน
ทวีปอเมริกาเหนือ บริเวณเกาะนิวฟนดแลนดของประเทศแคนาดาในปจจุบัน หลังจากนั้น ฝรั่งเศสไดเขายึดครอง
ดินแดนฝงตะวันออกของแคนาดาเมื่อป 1534 และมีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนมากขึ้นตั้งแตป 1604 ตอมาฝรั่งเศส
กับอังกฤษมีปญหาความขัดแยงกันเกี่ยวกับการคาขนสัตวและประมง มีการตอสูกันและฝรั่งเศสเปนฝายแพทําให
แคนาดาตกเปนของประเทศอังกฤษในป 1763 แคนาดายอมรับสิทธิการปกครองตนเองเมื่อป 1849 และมีการ
จัดตั้งประเทศแคนาดาในเครือจักรภพ (Dominion of Canada) ในรูปแบบสหพันธรัฐในป 1867 ตอมาในป 1931
แคนาดาไดรับสถานะเปนประเทศที่เทียบเทากับอังกฤษโดยมีกษัตริยอังกฤษเปนประมุขและป 1949 รัฐนิวฟนด
แลนดและแลบราดอรไดรวมเขาเปนรัฐที่สิบของประเทศแคนาดา
3.2 ความเปนมาของการเลนพนันในประเทศแคนาดา
จากบทความเรื่ อ งการพนั น (Gambling) ของ Sheppard and Smith (2003) ในฐานข อ มู ล ของ
Canadian Encyclopedia อธิบายวา ชนพื้นเมืองเดิมมีการเลนพนันอยางกวางขวางกอนการมาถึงของนาย จอหน
แคบอต (John Cabot) เมื่อป 1497 การเลนพนันเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมสูงในกลุมชนพื้นเมืองเรียกกันวา
“Stick Game” ซึ่งอุปกรณการเลนทําจากไม ในขณะที่การเลนไพไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาบุกเบิก ชวง
ยุคการตื่นทอง (Gold Rush) ในแคนาดาที่พบทองคําในดินแดนยูคอน (Yukon) ในป 1896 ดึงดูดนักแสวงโชค
จํานวนมากเขามาในภูมิภาคคลอนไดค (Klondike Region) ไพฟาโรหเปนเกมที่ไดรับความนิยมอยางสูงจากการ
เผยแพรของนักพนันชาวอเมริกันที่มาแสวงโชคในดินแดนดังกลาว เมื่อสิ้นสุดยุคตื่นทอง การเลนไพแบบตางๆ ยัง
ปรากฏในสังคมแคนาดาอยางแพรหลายมาจนถึงปจจุบัน
การออกกฎหมายควบคุมการพนันในแคนาดาเริ่มเมื่อป 1892 รัฐบาลกําหนดใหการเลนพนันทุกรูปแบบ
เปนสิ่งผิดกฎหมาย และในป 1910 รัฐบาลไดอนุญาตใหเลนพนันบางรูปแบบได เชน การแขงมา (Pari-mutuel)
และอนุญาตใหเลนพนันไดเปนครั้งคราวเพื่อระดมทุนสําหรับองคกรการกุศลและศาสนา และอนุญาตใหมีการเลน
พนันบางอยางไดในงานประจําปแสดงสินคาทางการเกษตร หลังจากนั้น รัฐบาลมีการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการ
พนันบางแตสาระสําคัญแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งป 1970 รัฐบาลไดแกไขประมวลกฎหมายอาญา
(Criminal Code) โดยใหอํานาจแตละรัฐในการออกใบอนุญาตและการกํากับดูแลธุรกิจการพนัน หลายรัฐเริ่ม
อนุญ าตใหมีการเล นพนันมากขึ้ นและเป นจุ ดเปลี่ยนสํ าคั ญ ที่ทํ าให อุตสาหกรรมการพนั นเฟองฟู อย างมากใน
แคนาดา เริ่มจากการเปดตัวของคาสิโนเชิงพาณิชยแหงแรกในเมืองวินนิเพ็ก (Winnipeg) ซึ่งเปนเมืองหลวงของ
รัฐแมนิโทบา (Manitoba) ตามดวยคาสิโนในเมืองมอลทรีออล (Montreal) รัฐควิเบก (Quebec) นอกจากนั้น
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รัฐบาลในหลายรัฐยังดําเนินกิจการ Video Lottery Terminal (VLT) รูปแบบการเลนใกลเคียงกับเครื่องสล็อตแต
ละเครื่องมีการเชื่อมเครือขายกับระบบสวนกลางเพื่อตรวจสอบการเลนและการคํานวณภาษีใหกับรัฐบาล เมื่อผูเลน
ถูกรางวัลจะไดรับคูปองและนําไปขึ้นเงินจากตัวแทนที่ไดรับอนุญาตจากทางการ กิจกรรมนี้สรางรายไดใหกับ
รัฐบาลหลายลานเหรียญตอป รวมทั้งการออกลอตเตอรี่ทั่วไปก็เปนกิจการที่สรางรายไดใหกับรัฐจํานวนมาก หลาย
รัฐไดกําหนดสัดสวนที่แนนอนของรายไดจากธุรกิจการพนันใหกับองคกรสาธารณกุศลตางๆ การพนันในงานแสดง
สินคาเกษตรไดสรางผลกําไรมหาศาลใหกับผูจัดงาน ในขณะที่เงินหมุนเวียนในการแขงมาทั่วประเทศในป 1984
มากถึง 1.64 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลจะอนุญาตใหมีการเลนพนันหลายรูปแบบ แตการพนันแบบผิดกฎหมายก็ยัง
ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรายรับจากการพนันผลการแขงขันกีฬาตางๆ การตรวจสอบของหนวยงานรัฐพบ
ถึงความเชื่อมโยงของการพนันผิดกฎหมายกับเครือขายอาชญากรรมระดับประเทศ สาธารณชนสวนใหญมองวา
การพนันผิดกฎหมายเปนอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหาย (Victimless Crime) จึงไมมีการรวมกลุมประชาชนในการ
เรียกรองใหรัฐบาลกวาดลางธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย อาจกลาวไดวา ตั้งแตป 1970 เปนตนมา ธุรกิจการพนันผิด
กฎหมายแทบไมไดรับผลกระทบจากการอนุญาตใหจัดตั้งคาสิโนเชิงพาณิชย Sheppard and Smith (2003) ยัง
ประเมินผลกระทบทางสังคมของธุรกิจการพนัน พบวา ประชาชนสวนใหญยอมรับการเลนพนันเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวันไมไดเปนภัยคุกคามรายแรงแตอยางใด จากสถิติของหนวยงานรัฐ พบวา เพียงรอยละ 5 ของ
ประชากรผูใหญที่มีปญหาชีวิตมาจากการติดพนัน สําหรับสัดสวนของวัยรุนที่มีปญหาการติดพนันจะมากกวาผูใหญ
ถึงสามเทา อยางไรก็ดี หลายรัฐไดเตรียมการรองรับผลกระทบหลายรูปแบบที่สืบเนื่องจากการติดพนัน อาทิ ปญหา
การเงิน การลมละลาย การฉอโกง และการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ โดยนําเงินรายไดสวนหนึ่งของธุรกิจการ
พนันจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือและฟนฟูผูที่ประสบปญหาการติดการพนัน
ประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันกําหนดใหการเลนพนันเปนสิ่งผิดกฎหมายแตมีขอยกเวนสําหรับการ
เลนพนันที่ไดรับอนุญาตในระดับรัฐ อาจกลาวไดวา รัฐบาลกลางมีบทบาทไมมากนักในการควบคุมธุรกิจการพนัน
แตเปนอํานาจหนาที่ของแตละรัฐที่จัดการกันเอง ในป 1985 รัฐบาลกลางไดทําขอตกลงกับรัฐบาลในระดับรัฐ
เกี่ยวกับการแบงผลประโยชนจากธุรกิจการพนันใหรัฐบาลกลาง มาตรากฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการพนัน คือ
มาตรา 204 206 และ 207 โดยมีสาระสําคัญพอสังเขป ดังนี้
มาตรา 204 กําหนดใหการแขงมาและการพนันผลการแขงขันกีฬาสามารถดําเนินการได
มาตรา 206 กําหนดใหการเลนเกมแบบอื่นๆ ถือเปนการขัดตอกฎหมาย
มาตรา 207 แจกแจงขอยกเวนสําหรับมาตรา 206 โดยอนุญาตใหการพนันไมใชสิ่งที่ผดิ กฎหมาย
หากรัฐบาลทองถิ่นนั้นอนุญาตหรืออาจดําเนินการเอง
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3.3 การควบคุมการพนันในแคนาดา
การควบคุมการพนันแตละรัฐมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน แตละรัฐกําหนดใหหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแล
การเลนพนันแยกออกจากหนวยงานที่เปนผูใหบริการการเลนพนันตางๆ อยางไรก็ดี ยังปรากฏความแตกตางในแต
ละรัฐ เชน คาสิโนอาจเปนเอกชนที่ไดรับอนุญาต หรือองคกรการกุศล และในบางรัฐ รัฐบาลเปนเจาของและบริหาร
จัดการเอง ลอตเตอรี่เปนการพนันที่ไดรับความนิยมสูงในแคนาดา การออกลอตเตอรี่ดําเนินการโดยรัฐและมีการ
รวมมือกันระหวางรัฐตางๆผานองคกร Interprovincial Lottery Corporation (ILC) เนื้อหาสวนนี้จะเปนการสรุป
การจั ด การพนั น ของแต ล ะรั ฐ จากรายงาน Canadian Gaming Digest 2016-2017 จั ด ทํ า โดย Canadian
Partnership for Responsible Gambling
บริติชโคลัมเบีย
หน ว ยงานนโยบายเกมและการบั ง คั บ ใช (Gaming Policy and Enforcement Branch: GPEB) เป น
หนวยงานของรัฐมีหนาที่กํากับดูแลการเลนพนันทุกรูปแบบภายในรัฐ เปาหมายสําคัญคือการทําใหธุรกิจการพนันมี
ความโปรงใสทั้งผูดําเนินการ ผูเลน และความถูกตองของเครื่องเลนพนัน กฎหมายที่ใชควบคุมการพนัน คือ
ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเกมของรัฐ (Gaming Control Act)
ยกเวนการแขงมาที่อยูในการกํากับดูแลของ GPEB รวมกับคณะกรรมการจัดการอุตสาหกรรมมาแขง (Horse
Racing Industry Management Committee: HRIMC) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ บริติชโคลัม เบีย กอตั้งเมื่อป
2009นอกจากนั้ น ยั งมี ก ารจั ดตั้ งหน วยงาน British Columbia Lottery Corporation (BCLC) เมื่อป 1984 มี
สถานะเปนหนวยงานของรัฐที่ดําเนินกิจการเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการเลนพนัน ประกอบดวย ลอตเตอรี่ การเลน
พนันออนไลนบนเว็ปไซด PlayNow.com และการเลนบิงโก และยังมีการดําเนินงานของบริษัทเอกชนหรือองคกร
การกุศลที่ไดรับอนุญาต หนวยงาน GPEB ยังทําหนาที่บริหารจัดการระดับนโยบายและการจัดโครงการรณรงคและ
ให ค วามรู เ กี่ ยวกั บ การเลน พนัน อย า งรั บ ผิด ชอบ (Responsible Gambling Programs) รวมทั้ ง มี บ ทบาทการ
จัดสรรงบประมาณจากธุรกิจการพนันใหกับองคกรชุมชนตางๆ ของรัฐ ธุรกิจการพนันของชนพื้นเมืองมี 4 แหง
เป น คาสิ โ นหนึ่ ง แห ง นอกนั้ น เป น สถานที่ เ ล น พนั น (Gaming Center) โดยที่ หน ว ยงาน British Columbia
Lottery Corporation จัดหาเครื่องเลนพนันและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ให ผูประกอบการชนพื้นเมืองจะ
ไดรับผลตอบแทนรอยละ 10 ของรายรับสุทธิจากธุรกิจการพนัน
อัลเบอรตา
คณะกรรมการเกี่ยวกับเกมและสุราแหงรัฐอัลเบอรตา (Alberta Gaming and Liquor Commission:
AGLC) เปนหนวยงานของรัฐภายในกระทรวงการคลังที่ดําเนินกิจการเชิงพาณิชย มีโครงสรางบริหารแบบองคกร
ทั่วไปและมีคณะกรรมการอิสระจากภายนอก และที่นาสนใจคือ หนวยงาน AGLC ทําหนาที่ทั้งการกํากับดูแลและ
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เปนใหบริการการเลนพนันภายในรัฐ นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางแลว รัฐอัลเบอรตา
ออกกฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายวาดวยการเลนเกมและสุรา (Gaming and Liquor Act) และกฎหมายกํากับ
ดู แ ลการเล น เกมและสุ ร า (Gaming and Liquor Regulation Act) เมื่ อ ป 1996 การพนั น เชิ ง พาณิ ช ย ใ นรั ฐ
ประกอบดวย บิงโก คาสิโน เครื่องเลนอิเล็กทรอนิก (Electronic Gaming Machines: EGMs) การแขงมา และ
ลอตเตอรี่ การออกลอตเตอรี่เปนการรวมกับรัฐซัสแคตเชวันและแมนิโทบาใชชื่อวา Western Canada Lottery
Corporation (WCLCC) หนวยงาน AGLC รับผิดชอบการกระจายสลากลอตเตอรี่ใหกับรานคาปลีกตางๆ ภายใน
รัฐ สําหรับการพนันมาแขงจะมีหนวยงานที่เกี่ยวของอีก 2 หนวยงาน คือ Horse Racing Alberta (HRA) เปน
หนวยงานเอกชนที่ไมแสวงหากําไรจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของรัฐและ Canadian Pari-Mutuel Agency (CPMA)
เปนหนวยงานของรัฐบาลกลางที่ควบคุมการพนันเกี่ยวกับมาแขงและกีฬาทั่วประเทศ รัฐบาลกลางกําหนดใหรอย
ละ 0.8 ของมู ล ค า การพนั นเหล านี้ เ ปน งบประมาณของหน ว ยงาน CPMA องค ก รการกุ ศ ลต า งๆ สามารถขอ
ใบอนุญาตการเลนพนันอยางบิงโกหรือสล็อตแมชชีนเปนครั้งคราวจาก AGLC ได โดยทั่วไปมีระยะเวลาไมเกิน 2
วัน องคกรการกุศลจะไดรับสวนแบงรอยละ 15 ของรายรับสุทธิจากยอดจําหนวยตั๋ว รัฐบาลยังจัดตั้งกองทุน
ลอตเตอรี่ของรัฐอัลเบอรตา (Alberta Lottery Fund: ALF) เพื่อจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานภาคสังคม
ตางๆ หนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งศูนยวิจัยเกี่ยวกับการพนัน (Alberta Gambling Research Institute) เมื่อป 1999
รวมมือกับมหาวิทยาลัยรัฐอัลเบอรตา (University of Alberta) มหาวิทยาลัยแคการี่ (University of Calgary)
และมหาวิทยาลัยเลทบริดจ (University of Lethbridge) เพื่อศึกษาปญหาจากการพนันโดยไดรับงบประมาณจาก
กองทุนลอตเตอรี่ประมาณปละ 1.5 ลานเหรียญแคนาดา
ซัสแคตเชวัน
คณะกรรมการเกี่ ย วกั บ สุ ร าและเกมแห ง รั ฐ ซั ส แคนเชวั น (Saskatchewan Liquor and Gaming
Authority: SLGA) เปนหนวยงานหลักของทางการในการกํากับดูแลธุรกิจการพนันภายในรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเกม (Alcohol and Gaming Regulation Act) เมื่อป 1997 อยางไร
ก็ตาม หนวยงาน SLGA ยังมีบทบาทเปนผูดําเนินการเครื่องเลนพนันอิเล็กทรอนิกสเกือบทั้งหมดในรัฐ รวมทั้งการ
จัดหาเครื่องเลนพนันที่ตั้งในคาสิโนของชนพื้นเมืองดวย อีกดานหนึ่งยังมีบทบาทการออกใบอนุญาตและควบคุม
การเลนพนันตางๆ ของเอกชนและองคกรการกุศล การจําหนายสลากลอตเตอรี่ Western Canada Lottery
Corporation รายไดสวนหนึ่งของลอตเตอรี่จัดสรรใหกับหนวยงานเกี่ยวกับกีฬา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
และทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐบาลกลาง Canadian Pari-Mutuel Agency (CPMA) ในการกํากับดูแลการ
แข ง ม า รั ฐ บาลของชนพื้ น เมื อ งในรั ฐ ซั ส แคนเชวั น จั ด ตั้ ง หน ว ยงานเกี่ ย วกั บ การเล น เกมของชนพื้ น เมื อ ง
(Saskatchewan Indian Gaming Authority: SIGA) ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงาน SLGA ในการบริหาร
จัดการธุรกิจการพนันของชนพื้นเมือง ในป 2007 มีการจัดตั้งหนวยงาน Indigenous Gaming Regulators (IGR)
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รับผิดชอบการออกใบอนุญาตและการกํากับดูแลการเลนพนันขององคกรการกุศลของชนพื้นเมือง และที่นาสนใจ
คือ รัฐบาลยังเปนเจาของคาสิโน 2 แหงโดยจัดตั้งหนวยงาน SaskGaming ทําหนาที่บริหารจัดการ รอยละ 50
ของรายรับสุทธิจากธุรกิจการพนันโอนเขาเปนรายไดทั่วไปของรัฐบาล รอยละ 25 ใหกับกองทุนของชนพื้นเมือง
และรอยละ 25 ใหกับโครงการพัฒนาชุมชน
แมนิโทบา
ในรัฐแมนิโทบา กฎหมายควบคุมสุราและเกม (Liquor and Gaming Control Act) มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลนพนัน รัฐบาลทองถิ่นสามารถออกใบอนุญาตใหกับการเลนพนันที่เงินรางวัลไมเกิน
3,000 เหรียญและใหอํานาจคณะกรรมการเกมของชนพื้นเมือง (First Nations Gaming Commissions: FNGCs)
พิจารณาการออกใบอนุญาตการเลนพนันใหกับองคกรการกุศลของชนพื้นเมือง คณะกรรมการเกี่ยวกับสุราและเกม
ของรัฐแมนิโทบา (Liquor and Gaming Authority of Manitoba: LGA) เปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแล
การเลนพนันทุกรูปแบบในรัฐ รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยและโครงการใหความรูแกสาธารณชนถึงปญหาจากการ
พนัน ในขณะที่หนวยงาน Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) เปนผูดําเนินการและใหบริการการเลนพนัน
ภายในรัฐ ใน 3 รูปแบบหลัก คือ คาสิโนเชิงพาณิชย คาสิโนของชนพื้นเมืองที่บริหารภายใตขอตกลงระหวางรัฐกับ
ชนพื้นเมือง การจําหนวยสลากลอตเตอรี่ Western Canada Corporation ที่รวมกันดําเนินการโดยสามรัฐทางฝง
ตะวันตก และหนวยงาน MBLL ยังดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสุรา รายรับจากธุรกิจการพนันและสุราจัดสรรใหกับ
มูลนิธิชวยเหลือผูติดสิ่งเสพติด (Addictions Foundation of Manitoba: AFM) การติดพนันจัดเปนพฤติกรรม
เสพติดรูปแบบหนึ่ง การชวยเหลือฟนฟูประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการพนัน รวมทั้งการจัดโครงการเรียนรู
ใหกับประชาชนโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน รายรับสุทธิของ MBLL จะโอนเปนรายรับของรัฐบาลทั้งหมดเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณดานสังคม อาทิ สุขภาพ การศึกษา การบริการสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ สําหรับรายรับ
สุท ธิของคาสิ โนชนพื้ นเมื อ งทั้ ง 3 แห ง (คาสิโนทั้งหมดในรัฐ มี 5 แหง) รายรับสวนใหญเปนของผูดําเนิ น การ
(Casino Operator) และจั ดเก็ บในรู ปแบบกองทุนของคาสิ โนชนพื้นเมื อง และร อยละ 2.5 จัดสรรใหกับการ
ปองกันปญหาจากการพนันและการจัดโครงการรณรงคการเลนพนันอยางรับผิดชอบ
ออนแทรีโอ
คณะกรรมการแอลกอฮอล แ ละเกมแห ง รั ฐ ออนแทรี โ อ (Alcohol and Gaming Commission of
Ontario) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมแอลกอฮอลและเกมของรัฐเมื่อป 1996 ขึ้นตอสํานักอัยการ
สูงสุดของรัฐ รับผิดชอบกํากับดูแลการพนันทุกประเภทภายในรัฐ ในขณะที่มีอีกหนวยงานของรัฐคือ Ontario
Lottery and Gaming Corporation (OLG) เปนผูใหบริการการเลนพนักหลักภายในรัฐ อาทิ บิงโก คาสิโนบาง
แหง การออกลอตเตอรี่ และการแขงมา รายรับสุทธิจากธุรกิจการพนันจะโอนเปนรายไดของรัฐบาล เนื่องจากรัฐ
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ออนแทรีโอเปนรัฐที่มีขนาดใหญทําใหมีรายรับสูงมากเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ สถิติงบประมาณป 2015-2016 พบวา
จํานวนเงินกวา 4 พันลานเหรียญไดจัดสรรใหกับโรงพยาบาล ธุรกิจชุมชน การสนับสนุนสมาคมกีฬา และองคกร
การกุศลตางๆ สวนหนึ่งมีการตั้งเปนกองทุนเพื่อใหความรูประชาชนและการแกปญหาผลกระทบจากการพนัน

ควิเบก
คณะกรรมการเกี่ยวกับสุรา การแขงขันและเกม (Liquor, Racing, and Gaming Board: LRGB) จัดตั้ง
ขึ้นตั้งแตป 1993 รับผิดขอบการกํากับดูแลการเลนพนันภายในรัฐ หนวนงาน Loto-Quebec เปนหนวยงานของ
กระทรวงการคลังที่ดําเนินการออกลอตเตอรี่มาตั้งแตป 1969 รวมทั้งยังทําธุรกิจการพนันอื่นๆ อาทิ บริหารคาสิโน
เครื่องเลนพนัน บิงโก การใหบริการบางสวนมีการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นเพื่อทําการบริหารจัดการ รายรับสุทธิจาก
ธุรกิจการพนันจะโอนเปนรายไดของรัฐบาลและมีการจัดสรรใหกับกิจการดานสังคมตางๆ
นิวบรันสวิก
รัฐบาลผานกฎหมายควบคุมการเลนเกม (Gaming Control Act) เมื่อป 2008 เนื้อหาสําคัญคือการจัดตั้ง
สองหนวยงานรับผิดชอบกํากับดูแลการพนันตางๆ ภายในรัฐ คือ 1) New Brunswick Lotteries and Gaming
Corporation (NBLGC) และ 2) หนวยงานควบคุมเกม (Gaming Control Branch) อยูภายใตกรมยุติธรรมและ
ความปลอดภัยสาธารณะ (Department of Justice and Public Safety) หนวยงาน NBLGC รั บผิ ดชอบการ
ควบคุมและจัดการการเลนพนันภายในรัฐและมีบทบาทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ และ
เปนหนึ่งในองคกรที่จัดตั้ง Atlantic Lottery Corporation (ALC) ซึ่งเปนผูใหบริการเครื่องเลนพนันอิเล็กทรอนิกส
และการออกลอตเตอรี่ระหวางรัฐ เกิดจากการรวมตัวของหนวยงานจาก 4 รัฐ คือ นิวบรันสวิก นิวฟนดแลนดและ
แลบราดอร ปรินซเอดเวอรดไอแลนด และโนวาสโกเชีย รายรับสุทธิจากธุรกิจการพนันจะโอนเปนรายไดของ
รัฐบาล
โนวาสโกเชีย
รัฐโนวาสโกเชียผานกฎหมายควบคุมเกม (Gaming Control Act) เมื่อป 1995 มีการจัดตั้งสองหนวยงาน
แยกจากกันอยางอิสระคือ 1) หนวยงาน Alcohol, Gaming, Fuel and Tobacco Division (AGFT) ทําหนาที่
กํ า กั บ ดู แ ลการเล น พนั น รวมถึ ง ยาสู บ และสุ ร า และ 2.) Nova Scotia Provincial Lotteries and Casino
Corporation (NSPLCC) ในฐานะผูควบคุมและจัดการธุรกิจการพนัน รัฐบาลไมมีการออกลอตเตอรี่ของตนเองแต
มีการจําหนายลอตเตอรี่ของ Atlantic Lottery Corporation (ALC) ธุรกิจการพนันของชนพื้นเมืองมีปรากฏอยู
บาง สวนใหญเปนสถานที่จัดใหมีเครื่องเลนพนันแตไมมีการเปดคาสิโน รายรับสุทธิของธุรกิจการพนันที่ไมใชของ
ชนพื้นเมืองทั้งหมดเขาสูงบประมาณของภาครัฐ
45

ปรินซเอดเวอรดไอแลนด
คณะกรรมการลอตเตอรี่แหงรัฐปรินซเอดเวอรดไอแลนด (PEI Lotteries Commission) เปนหนวยงาน
ภาครัฐทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจการพนันภายในรัฐ ยกเวนการแขงมาที่กํากับดูแลโดยสมาคม Canadian PariMutuel Agency (CPMA) เหมื อ นกั บ รั ฐ อื่ น ๆ การจํ า หน ว ยลอตเตอรี่ ดํ า เนิ น การโดย Atlantic Lottery
Corporation (ALC) ในป 2008 รั ฐ บาลได อ อกเอกสารเผยแพร ชื่ อ Responsible Gaming Strategy,
Leadership, Integrity and Responsibility เพื่ อ ให ค วามรู ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการพนั น แนว
ทางการเลนพนันอยางรับผิดชอบ รายไดจากธุรกิจการพนันนําสงรัฐบาลทั้งหมด รอยละ 1.5 ของรายรับธุรกิจการ
พนันจะนําไปสนับสนุนโครงการการเลนพนันอยางรับผิดชอบ องคกรการกุศลสามารถจัดใหมีการเลนพนันเปนครั้ง
คราวเพื่อระดมทุน การใหใบอนุญาตและการกํากับดูแลอยูภายใตความรับผิดชอบของกรมกิจการชุมชนและ
วัฒนธรรม (Department of Community and Cultural Affairs)
นิวฟนแลนดและแลบราดอร
มาตรา 3 ในกฎหมายเกี่ยวกับลอตเตอรี่กําหนดใหกระทรวงการคลังประชุมรวมกันสภาระดับรัฐเพื่อ
ควบคุมการเลนพนัน รัฐนิวฟนแลนดและแลบราดอรมีการเลนพนันเพียง 3 รูปแบบเทานั้น คือ ลอตเตอรี่ เครื่อง
เลนพนันอิเล็ ก ทรอนิ ก ส และการแข งม า ไมมีการเปดคาสิโนในรัฐ สองรูปแบบแรกดําเนินการโดย Atlantic
Lottery Corporation (ALC) และการแขงมาเปนของผูประกอบการเอกชน นอกจากนั้น ในกฎหมายฉบับเดียวกัน
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ Service NL รับผิดชอบการใหใบอนุญาตและการจัดการเลนพนันสําหรับองคกรการกุศล
หรือศาสนาภายในรัฐ ในป 2005 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับรัฐเพื่อลดปญหาพฤติกรรมเสพติดของประชาชน
ซึ่งการเลนพนันจัดเปนหนึ่งในนั้น ตอมาในป 2007 ไดริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ รายรับ
จากธุรกิจการพนันนําสงรัฐบาลทั้งหมด รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อรณรงคการพนันอยางรับผิดชอบประมาณป
ละ 4 ลานเหรียญแคนาดา
กลาวโดยสรุป แตละรัฐมีโครงสรางการกํากับดูแลธุรกิจการพนันใกลเคียงกัน กลาวคือ มีการออกกฎหมาย
ระดับรัฐเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตการกําหนดนโยบาย การควบคุมการเลนพนัน
การจัดสรรงบประมาณ เกือบทั้งหมดเปนหนวยงานของทางการ รายรับสวนใหญจากธุรกิจการพนันนําสงรัฐบาล
ยกเวนของผูประกอบการชนพื้นเมืองที่อาจมีการจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อใชในกิจการของชนพื้นเมือง นอกจากนั้น
หลายรัฐยังใหความสําคัญกับการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการพนันและการเลนพนันอยาง
รับผิดชอบ คาเฉลี่ยของการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบอยูที่ประมาณรอยละ 1.5 ของ
รายรับสุทธิจากธุรกิจการพนัน
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3.4 ธุรกิจการพนันในแคนาดา
ผูประกอบการในธุรกิจการพนันและผูผลิตอุปกรณการเลนพนันในแคนาดารวมกันจัดตั้งสมาคมธุรกิจเกม
แคนาดา (Canadian Gaming Association: CGA) เพื่อนําเสนอสถิติและโครงสรางธุรกิจการพนันและผลตอระบบ
เศรษฐกิจ รายงานของ CGA (2011) ประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมแคนาดาวาเงินหมุนเวียนของการพนันถูก
กฎหมายอยูที่ 16 พันลานเหรียญในป 2010 เพิ่มขึ้นเกือบสามเทาจากป 1995 ประมาณครึ่งหนึ่ง (8.7 พันลาน
เหรียญ) เปนรายไดเขารัฐบาลและใชสนับสนุนองคกรการกุศล เมื่อคิดมูลคาเพิ่มที่เกิดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ดวย
เชน การทองเที่ยว โรงแรม มูลคารวมทางเศรษฐกิจเพิ่มเปน 31 พันลานเหรียญ ในปจจุบัน ธุรกิจการพนันทํา
รายไดสูงสุดในกลุมอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมดของแคนาดา ธุรกิจที่พักและการโรงแรมไดรับผลประโยชนอยาง
มากจากการเติบโตของธุรกิจการพนัน
คําจํากัดความของมูลคาธุรกิจการพนันครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย แบงไดเปน 5 ประเภทหลัก
ประกอบดวย บิงโก คาสิโน เครื่องเลนพนันอิเล็กทรอนิกส ลอตเตอรี่ และการแขงมา รวมการดําเนินงานโดยรัฐ
เอกชน และองคกรการกุศลตางๆ 7 การจางงานในธุรกิจการพนันในแคนาดามากกวา 128,000 ตําแหนง การจาง
งานสวนใหญกระจุกตัวในรัฐออนแทรีโอ รองลงมาคือรัฐอัลเบอรตาและควิเบก ปรากฏในตารางที่ 3-1 รูปที่ 3-1
แสดงมูลคาเงินหมุนเวียนในธุรกิจการพนันของแคนาดาระหวางป 2001-2010 ที่เพิ่มขึ้นโดยลําดับและมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.4 ตอป เมื่อพิจารณาสัดสวนรายไดจําแนกตามประเภทการพนันตางๆ ที่แสดงในรูปที่ 3-2
พบวาคาสิโนมีสวนแบงรายไดมากที่สุด (รอยละ 52) รองลงมาคือ ลอตเตอรี่ (รอยละ 24) ในขณะที่การแขงมามี
สัดสวนนอยสุดเพียงรอยละ 3 เทานั้น รายไดธุรกิจการพนันมีการกระจุกตัวในบางรัฐ ประมาณรอยละ 70 ของ
รายรับรวมมาจาก 3 รัฐ กลาวคือ รอยละ 36 มาจากรัฐออนแทรีโอ รองลงมาคือ รัฐควิเบก (รอยละ 19) และรัฐอัล
เบอรตา (รอยละ 14) ตามลําดับ
6

7

สถิติขางตนใกลเคียงกับหนวยงานภาครัฐของแคนาดาปรากฏในรายงาน Gambling 2011 ของ Marshall (2011) ที่ระยะเวลาไม
ถึง 20 ป มูลคาของการพนันถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นมากกวา 4 เทาจาก 2.7 พันลานเหรียญในป 1992 เปน 13.8 พันลานเหรียญในป
2009
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ตารางที่ 3-1 แสดงการจางงานในธุรกิจการพนันของแคนาดาแตละรัฐ 2010
รัฐ
อัลเบอรตา
บริติชโคลัมเบีย
แมนิโทบา
นิวบรันสวิก
นิวฟนดแลนดและแลบราดอร
โนวาสโกเชีย
ออนแทรีโอ
ปรินซเอดเวอรดไอแลนด
ควิเบก
ซัสแคตเชวัน
รวม
ที่มา: CGA (2011)

การจางงาน
(คน)
23,226
18,812
6,985
1,935
1,656
3,578
40,118
418
23,170
8,398
128,296

สัดสวน
(%)
18.1
14.7
5.4
1.5
1.3
2.8
31.3
0.3
18.1
6.5
100.0

รูปที่ 3-1 มูลคาธุรกิจการพนันถูกกฎหมายของแคนาดา 2001-2010
หนวย: พันลานเหรียญ
16
14

12.2

12.8

13.4

13.5

14.2

14.8

14.9

15.2

15.5

15.1

12
10
8
6
4
2
0

y2001 y2002 y2003 y2004 y2005 y2006 y2007 y2008 y2009 y2010

ที่มา: CGA (2011)
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รูปที่ 3-2 สัดสวนรายรับจําแนกตามประเภทการเลนพนัน 2010

VLTs
17%

การแขงมา
3%

บิงโก
4%

คาสิโน
52%

ลอตเตอรี่
24%

ที่มา: CGA (2011)

ชนพื้นเมืองมีบทบาทในการดําเนินธุรกิจคาสิโนในแคนาดาตั้งแตป 1995 ในรัฐซัสแคตเชวันและขยายไป
ยังรัฐอื่นๆ รูจักกันในนาม “First Nations Casino” ในปจจุบันมีคาสิโนของชนพื้นเมือง 18 แหงทั่วประเทศ (จาก
ทั้งหมด 77 แหง หรือรอยละ 23) ซึ่งเปนธุรกิจที่ทํากําไรสูงและหลายแหงนับวาเปนคาสิโนที่มีค วามหรู หรา
ระดับประเทศ รายรับสวนใหญจัดเก็บในรูปแบบกองทุนเพื่อใชในการพัฒนาชุมชน การศึกษา และสาธารณสุข
สําหรับชนพื้นเมืองอินเดียนแดง
เมื่อพิจารณาสถิติรายจายการเลนพนันของครัวเรือนในแคนาดาในตารางที่ 3-2 และ 3-3 พบวา คาใชจาย
การเลนพนันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยระหวางป 2000-2009 คาเฉลี่ยอยูที่ 495 เหรียญตอปในป 2009 และ
คาใชจายเพิ่มขึ้นตามระดับรายไดครัวเรือน ประมาณรอยละ 70 ครัวเรือนตัวอยางมีการเลนพนันอยางนอยหนึ่ง
อยางในป 2009 การซื้อลอตเตอรี่เปนการเลนพนันของครัวเรือนสวนใหญ (ประมาณรอยละ 60) อยางไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาคาใชจายการเลนพนันจําแนกตามชวงรายไดครัวเรือนแสดงในตารางที่ 3-3 กลับพบวา ครัวเรือนที่มี
รายไดตอปนอยกวา 20,000 เหรียญเปนกลุมที่มีสัดสวนรายจายพนันตอรายจายรวมมากที่สุดถึงรอยละ 1.3
ในขณะที่คาเฉลี่ยระดับประเทศอยูที่รอยละ 0.4 เทานั้น แตเมื่อคิดเฉพาะครัวเรือนที่มีรายจายการพนันเปนบวก
กลุมครัวเรือนรายไดนอยจะมีคาใชจายการเลนพนันถึงรอยละ 2.7 ของรายจายรวม สอดคลองกับการสํารวจใน
รายงาน 2016-17 Digest ที่พบวา สัดสวนประชากรวัยผูใหญที่เลนการพนันอยางนอยหนึ่งรูปแบบของแตละรัฐอยู
ระหวางรอยละ 67-87 โดยรัฐซัสแคนเชวันมีสัดสวนมากสุด (รอยละ 87) สถิติขางตนสะทอนวา ประชาชนแคนาดา
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สวนใหญมีประสบการณเคยเลนพนันและมีรายจายการเลนพนันพอสมควร สอดคลองกับขอคนพนในหลาย
ประเทศที่กลุมครัวเรือนรายไดนอยมีคาใชจายการเลนพนันสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศอยางชัดเจน รายรับจาก
ธุรกิจการพนันในแคนาดาคิดเปนรอยละ 4.4 ของรายรับรัฐบาลทั้งหมด
ตารางที่ 3-2 รายจายการเลนพนันของครัวเรือน 2000-2009
ป
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

รายจาย (เหรียญ) รอยละของครัวเรือน
490
74
515
72
570
73
505
74
515
71
550
69
495
73
645
52
480
70
495
67

ที่มา: ปรับจาก Marshall (2011)

ตารางที่ 3-3 รายจายการเลนพนันของครัวเรือนตามชวงรายได ป 2009
ชวงรายได

นอยกวา 20,000
20,000-39,999
40,000-59,999
60,000-79,999
ตั้งแต 80,000 ขึ้นไป
คาเฉลี่ย

รายจาย (เหรียญ)
ทุก
เฉพาะที่มีรายจาย
ครัวเรือน
การพนัน

180
255
345
355
465
330

สัดสวน
(%)

390
415
495
465
620
495

46
62
70
76
75
67

ที่มา: ปรับจาก Marshall (2011)
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สัดสวนตอรายจายรวม (%)
ทุก
เฉพาะที่มีรายจาย
ครัวเรือน
การพนัน

1.3
0.8
0.7
0.5
0.4
0.4

2.7
1.4
1.0
0.7
0.5
0.6

การเลนพนันอยางกวางขวางในแคนาดาสรางผลกระทบตอประชาชนสวนหนึ่งที่ไมสามารถควบคุมตนเอง
ได ดังนั้น หนวยงานภาครัฐโดยความรวมมือกับคาสิโนเชิงพาณิชยจึงดําเนินการและจัดสรรงบประมาณสําหรับ
โครงการรณรงคการเลนพนันอย างรั บผิ ดชอบเพื่ อลดผลกระทบของประชาชนที่ ประสบป ญ หาจากการพนัน
โครงการการเลนพนันอยางรับผิดชอบมีการดําเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การใหความรูและความตระหนักถึงปญหา
การพนัน (2) การปองกันปญหาจากการพนัน และ (3) การชวยเหลือเยียวยาสําหรับประชาชนที่มีปญหาจากการ
พนัน หรือบางรายอาจรุนแรงเขาขายการเปนโรคติดการพนันที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย โดยภาพรวม ทั้ง
10 รัฐ มีการจัดสรรงบประมาณที่ไดจากธุรกิจการพนัน รวมกันปละ 110 ลานเหรียญ ในจํานวนนี้ 31 ลานเหรียญ
เปนการจัดโครงการเกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบโดยเฉพาะและงบประมาณสวนนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
การควบคุมการพนันในแคนาดาเปนความรับผิดชอบของและรัฐ หนวยงานคณะกรรมการการเลนพนัน
อยางรับผิดชอบ (Responsible Gambling Council) เปนหนวยงานอิสระที่ติดตามสถานการณธุรกิจการพนัน
วัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันปญหาการติดการพนันของประชาชน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุขและเครือขายผูคาลอตเตอรี่และการพนันในรัฐออนแทรีโอ รายงาน 2016-2017 Digest จัดทําโดย
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ สํ า หรั บ การเล น พนั น อย า งรั บ ผิ ด ชอบ (Canadian Partnership for Responsible
Gambling) รวบรวมสถิติสําคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันในประเทศแคนาดา ตารางที่ 3-4 แสดงรูปแบบการ
เลนพนันในแตละรัฐ พบวา รัฐออนแทรีโอมีจํานวนประชากรอายุ 18 ปขึ้นไปมากที่สุดประมาณ 11 ลานคน และมี
สถานที่สําหรับการเลนพนันมากสุด 3 ประเภท คือ บิงโก ลอตเตอรี่ และการแขงมา และรัฐนิวฟนดแลนดและแลบ
ราดอรเปนเพียงรัฐเดียวที่ไมมีคาสิโน
หลายรัฐไดจัดสรรรายรับสุทธิจากการพนันหลังจากหักการจายรางวัลและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของใหกับ
องคกรการกุศลดังปรากฎในตารางที่ 3-5 มากกวารอยละ 10 ของรายรับสุทธิในรัฐบริติชโคลัมเบียใชเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมขององคกรการกุศล การสนับสนุนโครงการการปองกันการพนันมี 2 รูปแบบสําคัญ คือ (1) การแกปญหา
จากการเลนพนัน ครอบคลุมการสรางความตระหนักรูใหกับประชาชน การวิจัย และการรักษาฟนฟูผูปวยโรคติด
การพนัน และ (2) การรณรงคเรื่องการเลนพนันอยางรับผิดชอบผานการประชาสัมพันธใหกับประชาชนในวงกวาง
เพื่อลดความเสี่ยงตอการติดการพนัน รวมทั้งการพัฒนาชุดการเรียนรูเกี่ยวกับการพนันใหกับเด็กและเยาวชนชวง
วัยตางๆ การใหความรูครูและผูปกครองเรื่องการสอนและการพูดคุยเรื่องการพนันกับเด็ก รัฐออนแทรีโอจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อปองกันการพนันมากสุดประมาณ 55 ลานเหรียญตอป หรือประมาณรอยละ 2.4 ของรายรับสุทธิ
ของธุรกิจการพนันที่รัฐบาลไดรับ รายงาน 2016-2017 Digest ยังทําการสํารวจปญหาการพนัน พบวา รอยละ 7080 ของประชากรวัยผูใหญเลนการพนันเพื่อความบันเทิง มีเพียงรอยละ 0.2-1.2 เทานั้นที่จัดอยูในกลุมผูติดการ
พนัน โดยที่คาเฉลี่ยระดับประเทศอยูที่รอยละ 0.9
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ตารางที่ 3-4 จํานวนประชากรและสถานที่การเลนพนันระดับรัฐของแคนาดา 2015
รายการ
ประชากรอายุ 18 ปขึ้นไป (พันคน)
บิงโก
คาสิโน
- ชนพื้นเมือง
- ไมใชชนพื้นเมือง
เครื่องเลนเกมอิเล็กทรอนิกส
ที่ขายลอตเตอรี่
การแขงมา

บริติช
โคลัมเบีย
3,853
25
17
1
16
35
3,873
43

อัลเบอรตา
3,271
21
24
5
19
923
2,722
59

ซัสแคตเชวัน
875
10
8
6
2
615
890
4

แมนิโทบา
1,003
2
5
3
2
501
898
13

ออนแทรีโอ
11,117
71
11
2
9
25
9,839
82

ควิเบก
6,734
66
6
0
6
1,789
8,534
17

นิวบรันสวิก
620
0
2
1
1
220
881
5

โนวาส
โกเชีย
780
0
2
0
2
327
1,072
6

ปรินซเอด
เวอรด
119
0
2
0
2
39
170
2

นิวฟนด
แลนด
437
0
0
0
0
397
951
3

หมายเหตุ: ปรับจากรายงาน 2016-2017 Digest ของ Canadian Partnership for Responsible Gambling

ตารางที่ 3-5 รายรับสุทธิของรัฐบาลจากธุรกิจการพนันและการจัดสรรงบประมาณสําหรับการกุศลและการปองกันการพนัน 2015
หนวย: ลานเหรียญแคนาดา

รายการ

รายรับสุทธิของรัฐบาล
การกุศล
ปญหาการติดพนัน
การเลนพนันอยางรับผิดชอบ

บริติช
โคลัมเบีย อัลเบอรตา

1,314
135.0
5.9
3.4

n.a.
n.a.
n.a.
3.3

ซัสแคตเชวัน

แมนิโทบา

ออนแทรีโอ

389
n.a.
4.3
0.9

422
n.a.
3.4
2.0

2,264
145.3
38.9
15.6

หมายเหตุ: ปรับจากรายงาน 2016-2017 Digest ของ Canadian Partnership for Responsible Gambling
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ควิเบก นิวบรันสวิก

n.a.
25.0
19.8
2.8

n.a
1.2
0.8
0.7

โนวาส
โกเชีย

159
6.8
3.4
1.2

ปรินซเอด
เวอรด

n.a.
2.9
0.2
0.2

นิวฟนด
แลนด

n.a
n.a.
n.a.
0.4

รวม
28,809
195
77
18
59
4,871
29,830
234

กลาวโดยสรุป อุตสาหกรรมการพนันในแคนาดาเติบโตอยางตอเนื่อง ประชาชนสวนใหญมีประสบการณ
การเลนพนันเพื่อความบันเทิง มีเพียงสวนนอยที่ประสบปญหาจากการพนัน หลายรัฐไดจัดสรรเงินรายไดจากธุรกิจ
การพนันใหกับองคกรการกุศลตางๆ และการปองกันปญหาการพนัน มีการตั้งหนวยงานเฉพาะทําหนาที่ใหความรู
ประชาชน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนตั้งแตระดับประถมจนถึง
มหาวิทยาลัย และที่นาสนใจ รายรับสุทธิของธุรกิจการพนันเกือบทั้งหมดนําสงเปนรายไดทั่วไปของแตละรัฐทําให
ภาครัฐมีทรัพยากรที่มากเพียงพอสําหรับการจัดโครงการเพื่อปองกันปญหาจากการพนันและการชวยเหลือเยียวยา
กลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบแลว การสรางหลักสูตรการปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนก็เปนประเด็น
หลักที่รัฐบาลใหความสําคัญและมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในหลายรัฐ รายละเอียดของการออกแบบหลักสูตร
การปองกันการพนันจะกลาวถึงในสวนตอไปของรายงาน
3.5 การพัฒนาหลักสูตรการปองกันการพนันในแคนาดา (School-based Programs and Resources)
ทั้ง 10 รัฐของแคนาดามีโครงการรณรงคเกี่ยวกับการปองกันปญหาจากการพนัน มีการจัดกิจกรรมระดับ
ชุมชน การใหคําปรึกษาผูไดรับผลกระทบจากการพนัน อยางไรก็ดี โครงการการสรางหลักสูตรสําหรับเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับการพนันมีการดําเนินการเฉพาะใน 6 รัฐ ประกอบดวย บริติชโคลัมเบีย อัลเบอรตา ซัสแคตเชวัน
แมนิโทบา ออนแทรีโอ และควิเบก รายงาน 2016-2017 Digest ไดรวบรวมหลักสูตรการเรียนรูเกี่ยวกับการเลน
พนันสําหรับเด็กและเยาวชนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดพอสังเขปของการ
พัฒนาหลักสูตรของแตละรัฐ เปนดังนี้
บริติชโคลัมเบีย
หน ว ยงานนโยบายเกมและการบั ง คั บ ใช (Gaming Policy and Enforcement Branch: GPEB) ของ
รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบการกํากับดูแลการเลนพนันทุกรูปแบบในรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนสําหรับ
การพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการปองกันปญหาจากการพนันสําหรับประชาชนทุกชวงวัย ตั้งแตเด็กและเยาวชน
จนถึงผูสูงอายุ รัฐบาลไดจัดทําโครงการศึกษาตาง ๆ และเผยแพรบนเว็บไซด British Columbia Responsible
and Problem Gambling Program (www. Bcresponsiblegambling.ca)
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจํากัดเฉพาะโครงการสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนเทานั้น เริ่มจากระดับอนุบาลจนถึง
ประถมศึ ก ษาตอนต น (เกรด 3) ได มี ก ารเขี ย นนิ ท าน 2 เรื่ อ ง คื อ Frank’s Sunny Day Adventure และ
Coyote’s Big Decision ที่ตัวละครหลักตองตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยง วิธีการสนทนาเพื่อหลีกเลี่ยงการกดดัน
จากเพื่อนและการฝกตัดสินใจดวยตนเอง การอธิบายขอดีขอเสียจากการเสี่ยง นิทานสองเรื่องนี้ถูกออกแบบใหใช
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ในการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน การระบายสี และการทํา
กิจกรรมหลังฟงนิทานจบ
สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษา (เกรด 4-12) รัฐบาลไดรวมมือกับสถาบันวิจัย
Canadian Institute of Substance Use Research แหงมหาวิท ยาลัยวิกตอเรีย 8 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการให
ความรูเกี่ยวกับการพนัน (Gambling Literacy Curriculum) โดยใชชื่อวา iMinds แบงเนื้อหาเปน 20 บทเรียน
หลักสูตรมีความสอดคลองกับระบบการศึกษาของรัฐในรายวิชาคณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และสุข
ศึกษา โรงเรียนสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดเอง เปาหมายสําคัญคือการชวยใหผูเรียนเขาใจ
ความหมายของการพนัน อะไรบางเรียกวาการเลนพนัน รูปแบบการพนันที่พบเห็นไดในสังคมปจจุบัน กระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลนหรือหยุดเลนพนันดวยตนเอง สาระสําคัญคือ การสอนความแตกตางระหวางเกมที่ใช
ทักษะ (Games of Skill) และเกมที่ผลลัพธไมแนนอน (Games of Chance) การใหความรูเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของการเลนพนันในสังคมวัฒนธรรมของแคนาดา หลักสถิติและความนาจะเปนเกี่ยวกับการเลนพนันตางๆ
ในอนาคตอันใกล รัฐบาลมีความพยายามจะเพิ่มเนื้อหาเปน 40 บทเรียนและมีการแปลหลักสูตรเปนภาษาฝรั่งเศส
ดวย
หลักสูตรมีการสอดแทรก 4 หลักการสําคัญ (Big Ideas) เกี่ยวกับการเลนพนันใหกับนักเรียน คือ
- ในทุกสังคม มีการเลนพนันในบางรูปแบบที่ยอมรับกันไดและไมขัดตอกฎหมาย
- การเลนพนันอาจเปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานใหกับผูเลน แตอีกดานหนึ่ง การพนัน
สามารถสรางความเดือดรอนใหกับเราได
- ในฐานะบุคคลและสวนหนึ่งของชุมชน เราจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการการเลน
พนันโดยมีหลักคิดที่ถูกตอง
- เราสามารถเรียนรูวิธีการควบคุมพฤติกรรมการเลนพนันของเราเองได โดยการคิดเชิงเหตุผล
การไตรตรอง และการรับฟง
7

ในที่นี้ ผูวิจัยขอนําเสนอสองบทเรียนตัวอยางจากโครงการหลักสูตร iMinds ในรายวิชาคณิตศาสตร
สําหรับเด็กประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน 9 ซึ่งเปนชวงวัยสําคัญที่จะปลูกฝงความรูความเขาใจตอการเลนพนัน
8

8

ชื่อเดิมคือ ศูนยสําหรับการวิจัยการเสพติดในบริติชโคลัมเบีย (Centre for Addictions Research of British Columbia)
9 บทเรียนอื่นๆ สามารถสืบคนไดจาก https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/publications/helpingschools/iminds/index.php
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และใชหลักคณิตศาสตรพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลและอาจลดโอกาสการประสบปญหาจากการ
พนันในวัยผูใหญ
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 บทเรี ย นคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นเกรด 4-6 “Probability and Games of
Chance”
เปาหมาย การสอนหลักความนาจะเปนเบื้องตนที่ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลนพนัน และการพนัน
เปนเกมที่ผลลัพธมีความไมแนนอน
กลยุทธสําหรับการสอน
1) ใหนักเรียนเลนเกมลูกเตาและฝกคิดคํานวณความนาจะเปนจากการทดลอง อุปกรณที่ใชมีเพียงลูกเตา
หนึ่งลูก เริ่มตนใหผูสอนโยนลูกเตาและบอกแตมที่ออก นักเรียนจดแตมดังกลาวไว หลังจากนั้นให
ผูสอนหรือนักเรียนโยนลูกเตาอีกครั้งและนําแตมที่ไดไปรวมกับแตมครั้งกอน ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ ใน
แตละครั้งนักเรียนมีสิทธิหยุดหรือเลนตอ หากหยุดก็จะไดคะแนนเทากับผลรวมแตมที่สะสมมา หาก
เลนตอมีโอกาสไดแตมเพิ่มขึ้น แตเกมจะสิ้นสุดลงเมื่อแตมที่ออกเทากับหนึ่ง และผูเลนที่เหลืออยูจะมี
คะแนนเทากับศูนยทุกคน เลนเกมนี้ตอไปอีกสามรอบ (แตมลูกเตาเทากับหนึ่งสามครั้ง) และคิดแตม
รวมของนักเรียนทุกคน ในขั้นตอนนี้ผูสอนยังไมตองอธิบายเรื่องการพนันและความนาจะเปน
2) หลังจากเลนเกมลูกเตาเสร็จ ใหนักเรียนจับคูและลองคํานวณความนาจะเปนจากการทดลองงายๆ
เชน โยนเหรียญ 10 ครั้ง และบันทึกวาออกหัวกี่ครั้ง และทําซ้ําไปเรื่อยๆ หรือลองโยนลูกเตา 18 ครั้ง
แลวบันทึกวาแตละครั้งออกแตมอะไร ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะเขาใจความหมายและความแตกตางของ
ความน า จะเป น ทางทฤษฎี (Theoretical Probability)และความน า จะเป น จากการทดลอง
(Experimental Probability) และเมื่อทําการทดลองซ้ําเรื่อยๆ ความนาจะเปนจากการทดลองจะ
ใกลเคียงกับความนาจะเปนทางทฤษฎี
3) ผูสอนเปดสื่อวีดิโอของหลักสูตรที่สอนความนาจะเปนเบื้องตนใหกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถ
คํานวณความนาจะเปนทางทฤษฎีจากการทดลองงายๆ เชน การโยนเหรียญหรือลูกเตา
4) ใหนักเรียนจดรายการสิ่งของมีคาและสมมติสถานการณขึ้นแลว ถามนักเรียนวาเต็มใจที่จะนําของมีคา
นั้นไปเสี่ยงหรือไม มีโอกาสไดมากขึ้นหรืออาจสูญเสียสิ่งที่มีอยู เชน หากนักเรียนโยนลูกเตาไดแตม
เทากับหกจะไดรางวัล ถาเปนแตมอื่นๆ จะตองเสียของมีคา นักเรียนสนใจเลนเกมนี้หรือไม เปนตน
หลังจากนั้น ลองใหนักเรียนอธิบายเหตุผลวาทําไมถึงตัดสินใจเลนหรือไมเลน หลักความนาจะเปนที่
เรียนมาชวยใหตัดสินใจไดดีขึ้นหรือไม
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กรณีศึกษาที่ 2 บทเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเกรด 8 “Leaving It up to Chance”
เป า หมาย การสอนเรื่ อ งการตั ด สิ น ใจในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ส ว นใหญ เ ราจะเปรี ย บเที ย บต น ทุ น และ
ผลประโยชน อยางไรก็ดี คนบางกลุมอาจไมตัดสินใจเองแตชอบที่จะเสี่ยงกับผลลัพธที่มีความไมแนนอนและเปน
เหตุผลสําคัญวาทําไมประชาชนจํานวนมากถึงชอบซื้อลอตเตอรี่ที่ผลลัพธ (การถูกรางวัล) มีความไมแนนอน เนื้อหา
ในบทเรียนนี้จะใหนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลนเกมที่มีความไมแนนอน (Chance-based Games)
และพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษเกี่ยวกับการเลนพนัน
กลยุทธสําหรับการสอน
1. ผูสอนเปดซีรียโทรทัศนเรื่อง Seinfeld ที่ตัวละครเอกสองคนตางถูกใจอพารทเมนทหองเดียวกันจึง
เลื อ กเล น พนั น กั น ว า ใครจะได เ ป น ผูเ ช า เริ่ ม จากการเล นโยนเรีย นและการเลน เกม Odds and
Even 10 หลังจากรับชมเสร็จ ผูสอนจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายกันใน 6 คําถามตอไปนี้
• นักเรียนคิดอยางไรเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจที่ตัวละครเลือกใชวาใครจะไดเปนผูเชา
• นักเรียนเคยใชวิธีการโยนเหรียญเพื่อตัดสินใจอะไรบางหรือไม และคิดวาการโยนเหรียญ
เปนวิธีการตัดสินใจที่ดีหรือไม เพราะอะไร พรอมทั้งเหตุผลสนับสนุน
• ลองคํานวณโอกาสที่จะชนะจากการโยนเหรียญ
• อภิปรายบทบาทของความไมแนนอนที่มีตอผลลัพธที่เกิดขึ้น
• การปลอยใหผลลัพธเปนเรื่องของความเสี่ยงหรือโชคชะตามีความนาสนใจหรือดึงดูด
อะไรบาง
• นักเรียนอยากจะเสี่ยงกับผลลัพธที่มีความไมแนนอนหรือไม เพราะเหตุใด
2. ในแคนาดา มีผูคนจํานวนมากคาดหวังการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญเพื่อจะไดเงินทุนกอนหนึ่งไวใชหลัง
การเกษียณอายุ นักเรียนลองพิจารณาสถานการณตอไปนี้โดยใชหลักคณิตศาสตรประเมินวาแตละ
วิธีการจะทําใหไดเงินสําหรับการเกษียณอายุเทาไร และอภิปรายกัน
• Bill ซื้อลอตเตอรี่ทุกป ปละ 265 เหรียญ เปนเวลาตอเนื่องกัน 25 ป ในแคนาดาโอกาส
ที่จะถูกรางวัลใหญ 2 ลานเหรียญเทากับ 1 ใน 14 ลาน และโอกาสที่จะถูกรางวัลรอง
75,000 เหรียญเทากับ 1 ใน 2 ลาน
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การเลนเกมนี้คลายกับเปายิงฉุบ มีผูเลน 2 คน ผูเลนคนหนึ่งจะเลือกเลขคี่ (Odds) และผูเลนอีกคนตองเลือกเลขคู (Even) แต
ละคนตองตัดสินใจวาตนจะออกหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้ว หากอีกฝายออกเหมือนกับตน (ไมวาจะเปนหนึ่งหรือสองนิ้ว) ผูเลนที่เลือกเลขคู
จะเปนฝายชนะ ในทางตรงขาม หากอีกฝายออกจํานวนนิ้วที่ไมเหมือนกัน ผูเลนที่เลือกเลขคี่จะเปนฝายชนะ
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• Mwangi ไมซื้อลอตเตอรี่แตลงทุนปละ 265 เหรียญเทากัน ระยะเวลา 25 ป โดยไดรับ
ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป บางปอาจไดรับมากหรือนอยกวานั้น หรืออาจสูญเสีย
เงินตนไดในบางป
• Lee เปนบุคคลที่ไมชอบความเสี่ยงทั้งจากการลงทุนและการซื้อลอตเตอรี่ ดังนั้นเธอจึง
ฝากเงินปละ 265 เหรียญ ระยะเวลา 25 ป โดยไดรับผลตอบแทนคงที่รอยละ 2 ตอป
เมื่อคํานวณผลตอบแทนจากสามทางเลือกใหผูสอนถามนักเรียนวาทางเลือกใดดีที่สุด กระตุนใหนักเรียน
ลองคิดวาทําไมหลักคณิ ตศาสตรมีขอจํากัดในการอธิบายพฤติ กรรมการเสี่ ยงของมนุ ษ ย อะไรคือทางเลือกที่
ปลอดภัยหากตองการเสี่ยง ทําไมคนในสังคมถึงมีการตัดสินใจที่แตกตางกัน
โครงการ KnowDice เปนหนึ่งในสื่อรูปแบบคอมพิวเตอรที่รัฐบาลเคยดําเนินการในอดีต กลุมเปาหมาย
สําคัญคือ นักเรียนระดับเกรด 6 (เทียบเทาประถมศึกษาปที่ 6) เปนเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ ความเสี่ยง และ
ผลลัพธของการเลนพนัน รัฐบริติชโคลัมเบียยังจัดทําเอกสารเผยแพรวิธีที่พอแมหรือผูปกครองจะสอนบุตรหลาน
เกี่ยวกับการพนัน เนื้อหาเขาใจงายและเสนอแนวทางปฏิบัติ ความยาวประมาณ 20 หนา ใชชื่อเอกสารวา Know
Dice: Gambling Awareness for Parents
นอกจากนั้น รัฐบาลยังจัดทําโครงการรณรงคการเลนพนันอยางรับผิดชอบและการปองกันปญหาจากการ
พนัน โครงการ Gam_IQ ที่เปนสื่อการเรียนการสอนแบบอินเตอรแอคทีฟในรูปแบบการถามและตอบเกี่ยวกับ
ปญหาการพนัน เริ่มจากความหมายของการพนัน ความเสี่ยง ความหลงผิดเกี่ยวกับการพนัน คําถามแบงเปน 2
ระดับ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษา รวมทั้งมีการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญการปองกันการพนันเพื่อเปน
วิทยากรใหกับโรงเรียนทั่วทั้งรัฐ การออกบูธที่สถานศึกษาในชวงเปดภาคการศึกษา กลุมเปาหมายคือ นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาสายอาชีพและมหาวิทยาลัย
รัฐบาลยังสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสื่อการสอนเกี่ยวกับการพนันใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ของรัฐ (Prescribed Learning Outcomes: PLOs) โดยสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการพนันสําหรับนักเรียนระดับ
เกรด 6-12 โดยผูเชี่ยวชาญการปองกันปญหาการพนันจะเดินทางมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนโดยไมมีคาใชจาย
เนื้อหาการสอนถูกออกแบบใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับชั้น โครงการนี้ริเริ่มขึ้นจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
การพนันในแคนาดาที่พบวา โดยเฉลี่ย เด็กมีประสบการณการเลนพนันครั้งแรกเมื่ออายุ 10 ป ดังนั้น โครงการ
ศึกษาที่เจาะจงสําหรับเด็กวัยนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ และที่นาสนใจ เนื้อหาการสอนยังกลาวถึงความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
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การพนันในกลุมเด็กและเยาวชน (Common Myths Kids Believe about Gambling) ผูสอนจะอธิบายความ
เขาใจผิดแตละขอโดยใชหลักสถิติและการคิดเชิงเหตุผล โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1.) “ฉันรูสึกโชคดี (I’m feeling lucky)”
ขอเท็จจริง: ผลลัพธของการพนันมีความไมแนนอน ไมสามารถคาดเดาได การถูกรางวัลเปนสิ่งที่
เปนไปไดก็จริงแตโอกาสนั้นนอยมาก
2.) “ยิ่งเลนบอยๆ จะเลนเกงขึ้น (Practice Makes Perfect)”
ขอเท็จจริง: เกมบางอยางเปนเรื่องของการใชทักษะ เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล การฝกฝนจะ
ทําใหเราเลนไดเกงขึ้น แตการเลนพนันเปนเรื่องของความนาจะเปนไมเกี่ยวกับการฝกฝน
3.) “ใกลแลว (So Close)”
ขอเท็จจริง: การที่ผลลัพธใกลเคียงรางวัลใหญไมไดเปนการสงสัญญาณวาเราใกลจะชนะการเลน
พนันเพราะวาการเลนแตละครั้งใหผลลัพธแบบเดาสุมและไมสัมพันธกับผลลัพธที่ผานๆมา
4.) “ฉันมีความสามารถชนะเกม (I can outsmart the game)”
ขอเท็จจริง: การที่เราเลนพนันชนะในอดีตไมไดแสดงถึงความสามารถที่สูงกวาระบบควบคุมของ
เกม และไมไดเปนหลักประกันวาการเลนครั้งตอไปจะตองชนะ เนื่องจากการเลนแตละครั้งเปนอิสระตอ
กัน ผลลัพธที่ออกมาเปนเรื่องของความนาจะเปนเทานั้น
5.) “ถาฉันเลนตอไปเรื่อยๆ ก็จะชนะ (If I keep playing, I gotta win)”
ขอเท็จจริง: เราไมสามารถชนะการเลนพนันไดในระยะยาว การเลนพนันตอเนื่องจะทําใหเรา
เสียเงินมากขึ้น การจายเงินรางวัลจากการพนันถูกออกแบบใหเจามือสามารถทํากําไรไดเสมอ ผูเลนบาง
คนอาจไดเงินแตสวนใหญจะเสียเงิน
รูปที่ 3-3 แสดงขอมูลการใหความรูเกี่ยวกับการพนันสําหรับนักเรียนเกรด 6 เพื่อสรางความตระหนักรู
เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเลนพนัน การสอนจะสอดคลองกับหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษแบงเปนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแตละดาน ตัวอยางเชน A-6 ในวิชาคณิตศาสตร ผูเรียนเขาใจ
ความหมายของเปอรเซ็นต A-1 ในวิชาสังคมศึกษา ผูเรียนสามารถประยุกตทักษะการคิดเชิงวิพากษ เปนตน โบร
ชัวรสําหรับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ก็อยูในรูปแบบใกลเคียงกัน แตเนื้อหาและการระบุผลสัมฤทธิ์การศึกษาจะมี
ความแตกตางกัน
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รูปที่ 3-3 ตัวอยางโบรชัวรการใหความรูเกี่ยวกับการพนันสําหรับนักเรียนเกรด 6 ของรัฐบริติชโคลัมเบีย

ที่มา: https://www.bcresponsiblegambling.ca/sites/default/files/content/brochures/prevention/poster-plograde6.pdf
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อัลเบอรตา
หนวยงานสุขภาพเกี่ยวกับการเสพติดและอาการทางจิตแหงรัฐอัลเบอรตา (Alberta Health Services’
Addiction and Mental Health: AHS-AMH) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาชุดการเรียนรูสําหรับเด็กและ
เยาวชนในรัฐอัลเบอรตา ในปจจุบันมี 2 โครงการหลัก คือ
1) การสรางชุดการเรียนรูสําหรับเด็กประถมศึกษาสําหรับนักเรียนเกรด 3-6
2) โครงการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจสําหรับครูมัธยมศึกษา
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนของหลักสูตรเปนการใหความรูดานสุขศึกษาและทักษะการแกปญหาเปน
หลัก แตมีการสอดแทรกเรื่องการเลนพนัน วิธีการหลีกเลี่ยงจากการเลนพนัน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะสรุป
โครงสรางและสาระสําคัญของแตละระดับชั้น โดยเนนหัวขอการสอนเกี่ยวกับการเลนพนัน 11
10

หลักสูตรสําหรับนักเรียนเกรด 3
หลักสูตรแบงเปน 6 บทเรียนแตละบทใชเวลาเรียนประมาณ 45 นาทีเปนสวนหนึ่งของโครงการเรียนรูของ
รัฐ (Alberta Learning Program of Studies) ตั้งแตป 2002 ครูสามารถนําหลักสูตรไปใชกับการสอนในโรงเรียน
เนื้อหาเนนเรื่องการสรางสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย การดูแลสุขภาพ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงจาก
เหลา บุหรี่ ยาเสพติด และการพนัน การตระหนักถึงความสําคัญของการกําหนดเปาหมาย การยึดถือแบบอยางที่ดี
ขอดีขอเสียของการตัดสินใจที่ไดรับอิทธิพลจากเพื่อนและสิ่งแวดลอม หลักสูตรยังกําหนดวิธีการสอน การทํา
กิจกรรม การอภิปรายกลุมและการจัดสรรเวลาสําหรับแตละกิจกรรม ในสวนของพฤติกรรมเสี่ยง หลักสูตรได
สอดแทรกทักษะการปฏิเสธอยางสุภาพและวิธีการนําตัวเองออกจากสถานการณลอแหลมจากการชักชวนใหดื่ม
เหลาหรือเลนพนัน เชน การพูดวา “ฉันชอบเธอเพราะเปนเพื่อนกัน แตฉันไมอยากทํา…..” มีกิจกรรมการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้ นเรี ยนว าทํ า ไมคนส ว นใหญมีพฤติ กรรมเสพติ ดและเลนพนัน หากนักเรียนบอกวาเพื่อ ความ
สนุกสนานใหลองนึกถึงการทํากิจกรรมอื่นๆ แทนที่ใหความเพลิดเพลินและไมตองเสียเงิน เปนตน นอกจากนั้น ใน
แตละบทเรียนมีการระบุผลสัมฤทธิ์การศึกษาดานตางๆ ตามมาตรฐานการศึกษาของรัฐ
หลักสูตรสําหรับนักเรียนเกรด 4
หลักสูตร Leaps and Bounds เปนโครงการศึกษาที่พัฒนาขึ้นสําหรับนักเรียนเกรด 4-6 และเปนสวน
หนึ่งของโครงการเรียนรูของรัฐ (Alberta Learning Program of Studies) เชนกัน หลักสูตรแบงเปน 8 บทเรียน
ใชเวลาบทละประมาณ 45 นาที แตละบทเรียนมีการระบุผลการเรียนรู การจัดสรรเวลา และอุปกรณที่ตองใช
เปาหมายสําคัญคือ การสอนทักษะการใชชีวิตและการดูแลสุขภาพ ในบทเรียนที่ 6 เปนการสอนเกี่ยวกับการเลน
พนันโดยตรง เริ่มจากการนิยามความหมายของพฤติกรรมเสพติด (Addiction) และการพนัน (Gambling) ตัวอยาง
11

ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page2682.aspx
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การเลนพนัน ในขั้นตอนการทํากิจกรรม ผูสอนจะแจกขนมใหกับนักเรียนและใหตัดสินใจวาจะกินขนมนั้น หรือเลน
เกมที่มีโอกาสไดหรือเสียขนม สําหรับนักเรียนที่ตองการเลนเกม ใหผูสอนเขียนกระดาษคําวา “ชนะ” และ “แพ”
จํานวนเทาๆ กันและใหนักเรียนเลือกมาหนึ่งใบ หากชนะจะไดขนมแตถาแพตองคืนขนมที่ครูแจกใหตอนแรก
จากนั้น ถามนักเรียนที่ชนะวาตองการเลนเกมอื่นตอหรือไม เลนตอเนื่องไป 3 เกม โดยที่เกมตอๆ มา โอกาสการ
ชนะจะลดลง หลังจากนั้น ครูแสดงสถิติที่บันทึกไววามีนักเรียนกี่คนที่ไมเลนตั้งแตแรก เลนแลวหยุด เลนตอไป
เรื่อยๆ สถิติจะแสดงถึงจํานวนผูเลนที่แพมีมากกวาผูชนะ หลังจากนั้นทําการอภิปรายกลุมวาการนําเงินคาขนมหรือ
ของมีคามาเสี่ยงกับการเลนพนันอาจทําใหเราเสียของนั้นไดเพราะการพนันเปนเรื่องของการเดาสุม การพนันเปน
ครั้งคราว (Occasional Gambling) เชน การซื้อลอตเตอรี่บางงวด เปนสิ่งที่พอรับไดไมนําไปสูปญหาจากการพนัน
แตหากมีพฤติกรรมการติดพนันอาจประสบปญหาดานอื่นๆ ตามมา
หลักสูตรสําหรับนักเรียนเกรด 5
หลักสูตรแบงเปน 8 บทเรียน ใชเวลาบทละประมาณ 45 นาที เนื้อหาสําคัญเปนการใหขอมูลที่ถูกตองแก
นักเรียน และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบเกี่ยวกับสารเสพติด การพนัน การโฆษณา บทเรียนที่ 4
มีการสอนเกี่ยวกับการพนันเริ่มจากอธฺบายรูปแบบการพนันตางๆ ที่พบเห็นไดอยางแพรหลาย เชน คาสิโน การ
พนันทายผลการแขงขันกีฬา การเลนไพ บางอยางจัดเปนกิจกรรมเขาสังคม แตหากมีการใชเงินจํานวนมากอาจ
สรางผลกระทบตอชีวิตได มีการใหขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณของการติดพนัน เชน จํานวนเงินเลนพนันเพิ่มมากขึ้น
เลนอยางตอเนื่องจนไมสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ ได ปกปดการเลนพนันจากครอบครัวหรือคนใกลชิด นอกจากนั้น
ยังสอนแนวคิดเรื่อง การแขงขัน (Competition) และการรวมมือ (Cooperation) ผานการอภิปรายกลุมถึงขอดี
ข อ เสี ย ความเหมื อ นความต า ง การแข ง ขั น เพื่ อ ต อ งการชนะในเกมจะทํ า ให ค วามสุ ข ลดลง ไม ไ ด ช ว ยสร า ง
ความสัมพันธกับผูอื่นมากนัก การหมกมุนกับผลการแขงขันเปนพฤติกรรมเสี่ยงทีอ่ าจนําไปสูปญหาจากการพนันได
ในอนาคต ในขณะที่การรวมมือกันจะทําใหเกิดการสนับสนุนกันและกัน เปนการสรางประสบการณที่นาประทับใจ
ใหกับทุกคนมากกวาการยึดติดกับผลแพชนะ นอกจากนั้นยังสอนหลักความนาจะเปนพื้นฐาน สาระสําคัญคือ การ
พนันเปนเรื่องของการเดาสุมไมเกี่ยวกั บโชคดี หรื อไม ดี ในบทเรี ยนนี้ ผูเลนจะเขาใจความหมายของการพนัน
(Gambling) ปญหาจากการพนัน (Problem Gambling) และ โอกาสการชนะพนัน (Odds of Winning)
หลักสูตรสําหรับนักเรียนเกรด 6
หลักสูตรแบงเปน 8 บทเรียน ใชเวลาบทละประมาณ 45 นาที หลักสูตรนี้มีการจัดทําสมุดแบบฝกหัด
สําหรับการเรียนแตละบท เชน ใหนักเรียนเติมคํานิยาม การตอบคําถามแบบตัวเลือกและถูกผิด รวมทั้งคําถาม
ปลายเปด บทเรียนที่ 3 มีเนื้อหาเจาะจงเกี่ยวกับการพนัน เริ่มจากการอธิบายการพนันที่ไมขัดตอกฎหมายคืออะไร
มีอะไรบาง และความหมายและตัวอยางของการพนันที่ไมเปนทางการ เชน นักเรียนเลนพนันกันเองในกลุมเพื่อน
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เนื้อหาหลักสูตรมีการสมมติสถานการณที่อาจเกิดขึ้นจากการเลนพนันที่มากเกินไป เชน การเลนพนันวงเงินสูงเกิน
ฐานะ การหนีเรียนหรือการขาดงานเพื่อเลนพนัน การยืมหรือขโมยของเพื่อนําเงินมาเลนพนัน นักเรียนจะไดฝกฝน
การคิดอยางเปนระบบจากสถานการณสมมติของตัวละครในบทเรียน เชน Judy ชอบเลนบิงโกและสัญญากับ
ครอบครัววาจะเลนใหนอยลง เธอโกหกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนพนันของตัวเอง หากเธอยังเลนบิงโกเทาเดิม เธอ
จะแพหรือชนะ ในทางตรงขาม หากเธอลดจํานวนเงินที่เลนบิงโกเธอจะแพหรือชนะ เปนตน ในบทเรียนสุดทาย
นักเรียนจะตองทําขอตกลงสวนบุคคลพรอมลงลายมือชื่อเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ตอไปนี้
- แวดลอมดวยบุคคลที่เต็มใจจะชวยเหลือและสนับสนุน
- เชื่อมั่นในตนเองและนึกถึงจุดเดนที่เปนศักยภาพของตน
- ใชเทคนิคการผอนคลายเพื่อจัดการกับความเครียด
- คิดถึงสิ่งที่สําคัญของชีวิต เหลา ยาเสพติดและการพนันมักเปนอุปสรรคสําหรับการ
บรรลุเปาหมายนั้น
รัฐบาลยังพัฒนาหลักสูตรในลักษณะเดียวกันนี้สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (เกรด 7-12) โดยเพิ่มเติม
เนื้อหาใหลึกซึ้งมากขึ้น รวมทั้งจัดทําคูมือเผยแพรเกี่ยวกับการใชสารเสพติดและการพนันในโรงเรียน มีการให
ความรูเกี่ยวกับกลยุทธการปองกันที่ครูสามารถนําไปประยุกตใชไดและการนําเสนอขอคนพบสําคัญจากศึกษาวิจัย
สําหรับการปองกันการพนันสําหรับเยาวชน นอกจากนั้น รัฐบาลยังจัดตั้งเครือขายการใหความรูเกี่ยวกับปญหาการ
พนันโดยใชชื่อโครงการวา Adolescent Gambling and Problem Gambling in Alberta โรงเรียนหรือชุมชน
ที่สนใจสามารถติดตอไปยังเครือขายนี้เพื่อเชิญวิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับปญหาการพนัน ใชเวลาประมาณ 1-2
ชั่วโมง เนื้อหาการนําเสนอเริ่มจากความหมายของการพนัน ปญหาการติดพนัน การระบุกลุมเสี่ยง ทําไมการพนัน
จัดเปนหนึ่งในพฤติกรรมเสพติด ผลกระทบและสัญญาณการติดพนัน และขอมูลหนวยงานที่ใหการรักษาและ
ชวยเหลือ และที่นาสนใจ คือ วิทยากรสวนหนึ่งมาจากผูที่เคยมีประสบการณตรงจากการติดพนันแตไดรับการ
รักษาแลวมาแลกเปลี่ยนและใหความรูกับเด็กนักเรียน
ซัสแคตเชวัน
โครงการ Gambling Awareness Program (GAP) เปนการริเริ่ม ของสมาคมสุขภาพจิตของแคนาดา
(Canadian Mental Health Association) ตั้งแตป 1994 รับผิดชอบการใหความรูประชาชนในรัฐเกี่ยวกับปญหา
จากการพนันหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการใหคําปรึกษา คูมือสําหรับครอบครัวในการจัดการปญหาจากการพนัน
และการสรางหลั ก สู ตรการเรี ยนรู ที่ เจาะจงสําหรับนักเรียนระดั บตา งๆ ตั้งแตเกรด 6-12 เนื้อหาครอบคลุม
ความหมายของการพนัน ปญหาจากการพนัน โอกาสการชนะพนัน ความเสี่ยง ความเขาใจผิดของการเลนพนัน
การแกปญหาสําหรับครอบครัวที่มีผูประสบปญหาจากการพนัน การเลนพนันอยางรับผิดชอบ ในแตละหลักสูตรมี
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การระบุผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของรัฐ อยางไรก็ดี โรงเรียนที่สนใจตองติดตอใหเจาหนาที่มา
ทําการสอนที่โรงเรียน โดยไมเสียคาใชจาย
สายดวนสําหรับปญหาการพนันของรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan Problem Gambling Helpline)
ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหคําปรึกษาประชาชนที่มีปญหาการติดพนัน รวมทั้งการใหขอมูล
และพัฒนาสื่อระบบอินเตอรแอกทีฟสําหรับเด็กนักเรียน ครูอาจารย และหนวยงานตางๆ โดยไมมีคาใชจาย เมื่อป
2013 หน ว ยงานควบคุ ม แอลกอฮอล แ ละเกมแห ง รั ฐ ซั ส แคตเชวั น (Saskatchewan Liquor and Gaming
Authority) ได จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ Video Lottery Terminal (VLT) วิ ธี ก ารเล น พนั น การสุ ม การ
อธิบายหลัก House Advantage 12 ความเชื่อผิดเกี่ยวกับการพนัน การเลนพนันอยางรับผิดชอบ ในชวงสัปดาห
แรกของการเปดภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรจินา (University of Regina) และมหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน
(University of Saskatchewan)
กระทรวงสาธารณสุขรวมมือกับศูนยวิทยาศาสตรแหงรัฐซัสแคตเชวันจัดโครงการ Camp-Ins เปนกิจกรรม
เขาคายคางแรมสําหรับเด็กมัธยมตนเพื่อสอนเรื่องการพนันโดยไมเสียคาใชจาย เริ่มจากอธิบายความหมายของ
อัตราการจายรางวัล ความนาจะเปน ความเสี่ยง ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ โดยแบงเปน 8 ฐานกิจกรรม มีการ
ใชระบบอินเตอรแอคทีฟชวยในการใหความรู นอกจากนั้น รัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดยให
ผูเชี่ยวชาญใหความรูเกี่ยวกับการพนันในหองเรียนโดยตรงสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
แมนิโทบา
มู ล นิ ธิ แ ก ป ญ หาการเสพติ ด แห ง รั ฐ แมนิ โ ทบา (Addictions Foundation of Manitoba: AFM) เป น
หนวยงานหลักที่ใหคําปรึกษาและรักษาประชาชนที่มีพฤติกรรมเสพติดรูปแบบตางๆ รวมทั้งการติดพนัน AFM ได
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา คือ หลักสูตร Youth Gambling Facts สําหรับ
นักเรียนเกรด 9-12 และหลักสูตร Your Lucky Day สําหรับนักเรียนเกรด 7-8 โดยผูเชี่ยวชาญของมูลนิธิจะมาเปน
วิทยากรใหความรูเกี่ยวกันการพนัน เริ่มจากความหมายการพนัน ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเลนพนัน กลไกการ
ทํางานของการเลนพนันประเภทตางๆ สัญญาณของผูมีปญหาติดการพนัน และขอมูลของหนวยงานใหความ
ชวยเหลือ การเรียนการสอนยังมีการใชภาษาฝรั่งเศสเปนสื่อกลางเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั่วถึงขึ้น
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ผลตอบแทนที่เจามือพนันจะไดรับหลังจากการจายเงินรางวัลใหกับผูชนะทุกราย โดยมากคํานวณเปนเปอรเซ็นต และทุกการ
พนันผลตอบแทนจะมีคาเปนบวกเพื่อเปนหลักประกันวาเจามือสามารถทํากําไรจากการรับพนันไดในการเลนแตละครั้ง
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หลักสูตร Your Lucky Day (เกรด 7-8) เปนการสอนที่ใชสื่อมัลติมีเดีย ระยะเวลาประมาณ 45 นาที
โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตอใหมูลนิธิสงผูเ ชี่ยวชาญมาทํากิจกรรมที่โรงเรียนโดยไมมีคาใชจาย หลักสูตรไดรับการ
พั ฒ นาให ส อดคล อ งกั บ รายวิ ช าสุ ขศึ ก ษา (เกี่ ย วกั บ การตั ดสิน ใจและการเผชิ ญ ความเสี่ ย ง) และคณิ ตศาสตร
(เกี่ยวกับหลักความนาจะเปนและการสุม) เนื้อหาในหลักสูตรแบงเปน 3 สวนหลัก ดังนี้
สวนที่ 1 การพนันคืออะไร (What is Gambling?)
1.1 ความหมายของการพนัน
1.2 รูปแบบของการพนัน
1.3 สถิติการเลนพนันของรัฐแมนิโทบา เชน รอยละ 38 ของนักเรียนมีประสบการณเลน
พนันในรอบปที่ผานมา รอยละ 85 ของประชากรผูใหญเลนพนันในรอบปที่ผานมา
สวนที่ 2 การพนันเลนกันอยางไร (How Gambling Works)
2.1 การเดาสุม (Randomness) – ผลลัพธจาการเลนพนันไมมีความแนนอน ไมสามารถ
คาดการณได การชนะพนันเปนเรื่องบังเอิญ ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
2.2 โอกาสการชนะพนัน (Odds) – โอกาสการชนะพนันสามารถคํานวณออกมาเปนความ
นาจะเปน
2.3 การประกันผลกําไรของเจามือ (House Advantage) – การจายเงินรางวัลของการเลน
พนันทุกประเภทไดออกแบบใหเจามือสามารถทํากําไรอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี ไมได
หมายความวาธุรกิจพนันไมซื่อสัตย แตการรับประกันผลตอบแทนเปนตนทุนอยางหนึ่งของผู
เลนที่ตอ งจายใหกับธุรกิจการพนัน
สวนที่ 3 การอธิบายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเลนพนัน ตัวอยางเชน
3.1 ถาฉันโชคดี ก็จะเลนพนันไดดีดวย (If I’m Lucky… I will be good at gambling)
3.2 ถาพยายามใหมากขึ้น ฉันก็จะชนะพนัน (If I try harder… I will succeed)
3.3 เชื่อวาใกลจะชนะพนัน (I was so close, I almost won)
สาระสําคัญ คือ การเลนพนันเปนผลจากการเดาสุมเพียงอยางเดียว ไมสามารถคาดการณได การ
ฝกฝนไมไดชวยใหเลนพนันไดเกงขึ้น เนื่องจากผลลัพธของเกมไมขึ้นกับผลลัพธท่ีผานๆ มา ในระยะยาว
เรามักจะเสียเงินมากกวาไดเงินตามหลักความนาจะเปน
หลักสูตร Youth Gambling Facts (เกรด 9-12) มีเปาหมายสําคัญคือการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเลนพนันตางๆ เชน สลากชิงโชค ลอตเตอรี่ เครื่องเลนพนันอิเล็กทรอนิกส เนื้อหาหลักใกลเคียงกับหลักสูตร
Your Lucky Day แตมรี ายละเอียดมากขึ้น เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่จะเขาสูวัยผูใหญ ดังนั้น
หลักสูตรจึงเพิ่มเติมแนวทางการปองกันปญหาจากการพนัน การเรียนการสอนเปนแบบมัลติมีเดียที่ผเู ชี่ยวชาญจะ
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มาสอนที่โรงเรียน ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สอดคลองกับหลักสูตรสุขศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสพติด ผลกระทบ
ทางสุขภาพกายและใจจากการใชสสารและการเลนพนัน เนื้อหาในหลักสูตรแบงเปน 5 สวนหลัก ดังนี้
สวนที่ 1 ประวัติความเปนมาของการเลนพนันในแคนาดา (Gambling History)
สวนที่ 2 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการพนัน (Fast Facts) อาทิ ประวัติศาสตร สถิติการเลนพนันใน
รัฐแมนิโทบา โอกาสการถูกรางวัลจากการเลนไพหรือลอตเตอรี่เปรียบเทียบกับเหตุการณในชีวิตประจําวัน
เชน ความนาจะเปนจากการโดนสุนัขกัดจนเสียชีวิตเทากับ 1 ใน 700,000 ในขณะที่ความนาจะเปนของ
การถูกรางวัลใหญของลอตเตอรี่เทากับ 1 ใน 14,000,000 เปนตน
สวนที่ 3 การพนันเลนกันอยางไร (How Gambling Works) เนื้อหาเหมือนกับหลักสูตร Your
Lucky Day แตเพิ่มเติมหลักสถิติบางอยาง เชน Law of Large Numbers ความเปนอิสระของเหตุการณ
และตัวอยางการคํานวณความนาจะเปน เปนตน อธิบายวิธีการเลนพนันที่เจาะจง เชน ลอตเตอรี่ สลากชิง
โชค การพนันผลการแขงขันกีฬา การพนันออนไลน
สวนที่ 4 หลักจิตวิทยากับการพนัน (Psychology and Gambling) นักพนันสวนใหญจะมี
พฤติ ก รรมที่ เ รี ย กว า “Variable ratio reinforcement” เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของทฤษฎี ก ารเสริ ม แรงที่
คาดหวังวาการเลนพนันอยางตอเนื่องจะเพิ่มโอกาสการชนะพนัน ในระยะยาว ผูเลนมีโอกาสเสียเงิน
จํานวนมากขึ้น รวมทั้งการอธิบายความเชื่อผิดๆของนักพนันสวนใหญ
ส ว นที่ 5 การขอรั บ ความช ว ยเหลื อ (Getting Help) การอธิ บ ายหลั ก การเล น พนั น อย า ง
ปลอดภัย เชน เลนเพื่อความบันเทิง กําหนดวงเงินที่เหมาะสม และการทํารายการพฤติกรรมของผูที่มี
แนวโนมประสบปญหาจากการพนัน และขอมูลติดตอสําหรับการรับความชวยเหลือจากมูลนิธิ
นอกจากการใหขอมูลแกเด็กและเยาวชน หลักสูตร Youth Gambling Facts ยังมีการทํากิจกรรมเพิ่มเติม
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการหลีกเลี่ยงปญหาจากการพนัน โดยใชรูปแบบการอภิปรายแลกเปลี่ยนโดยการใชคําถาม
ปลายเปด ตัวอยางการทํากิจกรรม Gambling Case Study ของหลักสูตร 13 การทํากิจกรรมดังกลาวจะกระตุน
ใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหและนําความรูที่ไดจากหลักสูตรมาใช
สถานการณสมมติ : Pat เปนนักเรียนเกรด 11 ในวันหยุดสุดสัปดาหเขามักเลนไพกับเพื่อนๆ
โดยเลนพนันกันครั้งละ 25-50 เซ็นต ตอมาวันหนึ่งมีเพื่อนของเพื่อนมาเลนพนันดวย และเสนอวาควรเลน
พนันกันครั้งละ 5 เหรียญจะไดทําใหเกมสนุกมากขึ้น Pat คิดวามันเปนการเลนที่ใชเงินมากเกินไป เขาไม
ตองการเลน แตถาเขาปฏิเสธไปเพื่อนอาจจะดูถูกเขา
คําถามที่ 1 ในสถานการณขางตน Pat มีทางเลือกใดบาง
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คําถามอื่นๆ ในกิจกรรม Gambling Case Study สามารถเขาถึงไดจาก https://youthgamblingfacts.ca/schoolpresentations/
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คําถามที่ 2 เมือ่ Pat ไมตองการเลนพนัน เขาควรจะพูดอยางไรเพื่อไมใหตัวเองเสียหนา
คําถามที่ 3 การตัดสินใจของ Pat ทําใหเพือ่ นๆ เดือดรอนหรือไม
ออนแทรีโอ
คณะกรรมการการเลนพนันอยางรับผิดชอบ (Responsible Gambling Council: RGC) เปนหนวยงาน
อิสระที่ตั้งขึ้นเพื่อใหขอมูลสําหรับประชาชนเกี่ยวกับปญหาการติดพนัน การใหความชวยเหลือ รวมทั้งพัฒนา
โครงการเรียนรูสําหรับเด็กนักเรียนในรัฐออนแทรีโอ ในป 2014 หนวยงาน RGC ไดจัดทําโครงการ GAME BRAiN
ในการใหความรูเกี่ยวกับการพนันสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการพัฒนาเกมฝกทักษะในรูปแบบอินเตอรแอคทีฟ
เนื้อหาของบทเรียนเนนประเด็นความเสี่ยงของการพนัน วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และขอมูลหนวยงานใหความ
ชวยเหลือปญหาจากการพนัน การสอนมีความยืดหยุนสามารถปรับตามอายุและจํานวนนักเรียนได โรงเรียนที่สนใจ
สามารถติดตอเจ าหน าที่ ข อง RGC ใหม าจั ดโครงการที่โ รงเรี ยนโดยไม เสียค าใชจ าย โครงการนี้ไดรับ เงิ น ทุ น
สนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนั้น ยังมีโครงการปองกันปญหาการพนัน Know the Score 2 (kts2) สําหรับนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยโดยดําเนินการมาตั้งแตป 2002 การสอนเปนแบบออนไลนและการจัดกิจกรรมเสริมในมหาวิทยาลัย
เนื้ อ หาที่ นํ า เสนอเน น การอธิ บ ายความน า จะเป น ของการชนะหรื อ แพ ข องการเล น พนั น ประเภทต า งๆ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณของผูที่มีปญหาจากการพนัน แนวทางการเลนพนันอยางรับผิดชอบ โครงการนี้จัดทําเปน
ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส
สมาคมวายเอ็ ม ซี เ อแห ง เวสเทิ ร น ออนแทรี โ อ (YMCA of Western Ontario) ได จั ด โครงการ Youth
Gambling Awareness Program (YGAP) กลุมเปาหมายคือเด็กและเยาวชนในชวงอายุ 8-24 ป รูปที่ 3-4 แสดง
โบรชัวรประชาสัมพันธหลักสูตร เนื้อหาการสอนปรับใหสอดคลองกับชวงอายุของผูเรียน ทีมงานของโครงการจะไป
ให ค วามรู ที่ โ รงเรี ย นหรื อ ชุ ม ชนโดยไม มี ค า ใช จ า ย โครงการนี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุขเชนกัน การเรียนการสอนอยูในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแตละบทเรียนใชเวลาประมาณ 60-90
นาที โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1.) บทเรียน What’s at Stake เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับปญหาการพนันสําหรับเด็กและ
เยาวชน เนื้อหาแบงเปน 2 ระดับ คือ เด็กอายุ 8-14 ป และ 15-24 ป เนื้อหาครอบคลุมการ
อธิบายความแตกตางของการเลนเกมและการเลนพนัน เด็กจะไดลองเลนเกมพนันที่ผลลัพธมี
ความไมแนนอน มีไดมีเสีย และเขาใจแนวคิดของความนาจะเปนจากการทดลอง ความเสี่ยงจาก
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2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

การพนัน วิธีการเลนพนันอยางปลอดภัยและการตัดสินใจที่ถูกตอง สําหรับกลุมเด็กโต จะเพิ่มเติม
หลักสถิติความนาจะเปนของการเลนพนันแบบตางๆ
บทเรียน Betting $ense เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูทางการเงินที่ถูกตอง การตระหนักถึง
ความเสี่ ย งทางการเงิ น จากการเล น พนั น ที่ ม ากไป การตั ด สิ น ใจทางการเงิ น การทํ า บั ญ ชี
งบประมาณสวนบุคคลและการจัดการทางการเงิน เนื้อหาแบงเปน 2 ระดับ คือ เด็กอายุ 8-14 ป
และ 15-24 ป สํ า หรั บ กลุ ม เด็ ก โตจะเพิ่ ม เติ ม สอนเรื่ อ งการเลน พนั น อยา งรั บ ผิด ชอบเปรียบ
เหมือนกับการเปนผูบริโภคที่รูจักคิดและวางแผนอยางฉลาด
บทเรียน Game-Bling: When Gaming Meets Gambling เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูเทาทัน
เกมออนไลนซึ่งบางอยางจัดเปนการพนัน สัญญาณการติดเกม อธิบายความหมายของการเลน
พนั นเพื่อเข าสังคม แนวทางการหลีกเลี่ยงป ญหาจากการพนั นและขอมูลหนวยงานใหความ
ชวยเหลือ เนื้อหาแบงเปน 2 ระดับ สําหรับเด็กอายุ 11-14 ป และ 15-18 ป
บทเรียน Media Impact: Media Literacy เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูเทากันสื่อและการโฆษณา
เทคนิคการโนมนาวใจและกลยุทธทางการตลาด โดยเฉพาะการโฆษณาที่เกี่ยวของหรือชักชวนให
เลนพนัน เนื้อหาแบงเปน 2 ระดับ คือ สําหรับเด็กอายุ 11-14 ป และ 15-18 ป
บทเรียน Play it Safe! Health and Physical Education กลุมเปาหมายคือ เด็กอายุ 8-14
ป เนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ทักษะการใชชีวิตเกี่ยวกับการพนันและอบายมุขอื่นๆ อยาง เหลา
บุหรี่
บทเรี ย น Stigma and Gambling กลุ ม เป า หมายคื อ วั ย รุ น อายุ 15-24 ป เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
ปญหาจากการพนัน ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการพนัน การยอมรับปญหาจากการพนันและการ
ขอรับความชวยเหลือ
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รูปที่ 3-4 โบรชัวรโครงการ Youth Gambling Awareness Program ของสมาคม YMCA of Greater Toronto

ควิเบก
ศูนยศึกษาปญหาการพนันของเด็กและเยาวชนและพฤติกรรมเสี่ยง (International Centre for Youth
Gambling Problems and High-Risk Behaviours) ที่มหาวิทยาลัยแมคกิลล (McGill University) เปนหนวยงาน
สําคัญที่มีบทบาทการใหความรูเกี่ยวกับการพนันสําหรับเยาวชน มีการพัฒนาสื่อการเรียนรูหลายรูปแบบสําหรับ
เด็กและเยาวชนและไดรับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ
โครงการ Clean Break เป น ละครที่ อิ ง จากเหตุ ก ารณ จ ริ ง (Docudrama) เพื่ อ สอนเรื่ อ งการ
ปองกันการพนันเผยแพรรูปแบบวิดีโอและดีวิดีภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย
ป อ งกั น อาชญากรรมระดั บ ชาติ (National Crime Prevention Centre) วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ การสอนเรื่ อ ง
อันตรายจากการเลนพนันและผลกระทบที่จะตามมาสําหรับกลุมวัยรุน เนื้อหาในละครออกแบบใหเปนแรงกระตุน
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ใหสังคมตื่นตัวกับปญหาการพนันของวัยรุน โครงการ Clean Break ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแข งขัน
Horizontal International Interactive Media Productions Award ในป 2007
เกม Amazing Chateau (Level I) เป น เกมอิ น เตอร แ อคที ฟ ในรู ป แบบซี ดี สํ า หรั บ เด็ ก
ประถมศึ ก ษาเกรด 4-6 มี ก ารใช รู ป ภาพและตั ว การ ตู น เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของเด็ ก เล็ ก ในขณะเดี ย วกั น ก็
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เชน การสอนความแตกตางของเกมที่ใชทักษะ (Game of Skill) และเกมที่
ผลลัพธเปนแบบเดาสุม (Game of Chance) การพนันสวนใหญเปนเกมที่ผลลัพธเปนแบบเดาสุม ดังนั้น การเลน
บอยๆ ไมทําใหมีทักษะมากขึ้นเนื่องจากการเลนแตละครั้งเปนอิสระตอกัน (independence events) การเสี่ยง
และการตัดสินใจเพื่อหยุดเลนพนัน การใหขอมูลของปญหาการติดพนันที่สรางผลเสียในระยะยาว กติกาการเลน
เกม คือ นัก เรี ยนจะได ค ริ ส ตั ล ตอนเริ่ ม ต นและไดรับ เพิ่ม หรื อเสียไปเมื่อ ชนะหรือแพพนั น ความยาวของเกม
ประมาณ 45 นาที
เกม Hooked City (Level II) เปนเกมปองกันการพนันสําหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนตนในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส พัฒนาตอเนื่องจากเกม Amazing Chateau (Level I) วัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักเรียน
สามารถตัดสินใจอยางถูกตองและมีความรับผิดชอบ มีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับปญหาการเลนพนันที่มาก
เกินไป ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการพนัน กติกาการเลนเกม คือ กําหนดใหผูเลนมีภารกิจสําคัญในการชวยเหลือทอม
ซึ่งโดน Mr. Hook จับตัวไป ระหวางการไปชวยเหลือนักเรียนจะไดเรียนรูประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการพนัน หาก
นักเรียนชนะจะไดเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ซอนของทอม ระยะเวลาการเลนเกมประมาณ 45 นาที
เกม Know Limits เปนบอรดเกมที่ผูเลนสองทีมตองแขงขันกันตอบคําถามเกี่ยวกับการเลนพนัน
อยางมีขอบเขต เปาหมายคือการเพิ่มความตระหนักรูใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับผลเสียของการเลน
พนัน รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือยาสูบ คําถามสวนใหญตองใชทักษะ
การคิดและการแกปญหามากกวาการทองจํา
3.6 บทสรุป
อุตสาหกรรมการพนันเปนภาคเศรษฐกิจที่สรางรายไดสูงในแคนาดา เงินหมุนเวียนสูงถึง 16 พันลาน
เหรียญตอป รัฐบาลกลางไมมีบทบาทมากนักในการควบคุมการพนัน แตกระจายการตัดสินใจใหกับทางการของแต
ละรัฐ ตั้งแตทศวรรษที่ 1970 หลายรัฐไดอนุญาตใหมีการเลนพนันถูกกฎหมายเพื่อเพิ่มรายไดใหกับรัฐบาล สถิติ
ตางๆ สะทอนวาประชาชนสวนใหญมีสวนรวมการเลนพนันอยางนอยหนึ่งประเภท โดยเฉพาะลอตเตอรี่ที่เปนของ
รัฐบาลและเปนการพนันที่สามารถเขาถึงไดงาย นโยบายการควบคุมการพนันมีความแตกตางกันในแตละรัฐ
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มากกวารอยละ 50 ของรายรับจากธุรกิจการพนันเปนรายไดเขารัฐบาลและใชเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององคกร
การกุศ ล อยางไรก็ ตาม ยังมีประชาชนส วนหนึ่งไดรั บผลกระทบจากการพนั นและมีแนวโนม เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของธุรกิจการพนัน ดังนั้น หลายรัฐไดจัดสรรงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกปญหาจากการพนัน การสราง
หลักสูตรการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนเปนหนึ่งในมาตรการที่หลายรัฐใหความสําคัญโดยเฉพาะการปลูกฝง
หลักการเลนพนันอยางรับผิดชอบ มีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศเพื่อ
ออกแบบหลักสูตรการศึกษาและสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแตละชวงวัย หลักสูตรสวนใหญเปน
การบูรณการเนื้อหาของหลายรายวิชา เชน คณิตศาสตร สังคมศึกษา และสุขศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึก ษาของแต ล ะรั ฐ การสอนเรื่ องการพนั นในแคนาดาตั้ งอยูบนขอเท็ จจริ งที่ว า ทุกสังคมมีการเลนพนั น
บางอย า งที่ ย อมรับ กัน ได แ ละไม ขัด ต อกฎหมาย การเรี ย นการสอนไมได ต อ ตา นการพนัน แต เ น น ที่ การสราง
ภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนในการตัดสินใจ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การคิดใครครวญถึงผลกระทบที่ตามมา
จากการเลนพนันที่มากเกินไป โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูคลายกับประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากทั้งสอง
ประเทศมีสังคมวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน เนื้อหาบางสวนสามารถนํามาเปนแนวทางในการสรางหลักสูตรปองกัน
การพนันสําหรับเด็กและเยาวชนในบริบทสังคมไทยได
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บทที่ 4
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โครงการวิ จั ย การสํ า รวจชุ ด การเรี ย นรู ก ารป อ งกั น การพนั น สํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสังเคราะหแนวทางการสรางชุดการเรียนรูที่มีความเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย โดยภาพรวม ชุดการเรียนรูของทั้งสองประเทศถูกพัฒนามาบนฐานความคิดที่วา ในทุกสังคม
จะตองมีการพนันบางรูปแบบที่ยอมรับกันไดและไมขัดตอกฎหมาย กฎหมายการควบคุมการพนันมีความแตกตาง
กันในระดับรั ฐ ตั้ งแต ประเภทการพนันที่ได รับอนุ ญ าต การจั ดเก็ บรายไดจ ากธุ ร กิจการพนันและการจัด สรร
งบประมาณซึ่ งส วนใหญ เ ป นรายได ใ ช กับ กิจ การภายในรัฐ โดยเฉพาะการช วยเหลื อสั งคมและการสนั บ สนุ น
หนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบเรื่องการใหความรู การรณรงค และการชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาจากการ
พนัน
สําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรูปองกันการพนันสําหรับเด็กและเยาวชนในสองประเทศมีเปาหมายสําคัญ
คือ การลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการเลนพนันที่เกินขอบเขต การพัฒนาทักษะการวิเคราะหในการตัดสินใจและการ
ควบคุมตนเอง หลักการดังกลาวเรียกวา การเลนพนันอยางรับผิดชอบ (Responsible Gambling) การเลน
พนันเปนการสรางความบันเทิงและการเขาสังคมแบบหนึ่ง แตหากไมรูจักควบคุมตัวเอง การเลนพนันอาจนําไปสู
ปญหาอื่นๆ ตามมา เนื้อหาสําคัญของหลักสูตรสวนใหญ ประกอบดวย การใหความรูเพื่อปองกันความเขาใจผิดที่
มักเกิดขึ้นกับนักพนัน เชน การเชื่อถือโชคลาง หรือ ความเชื่อที่วาการเลนพนันไปเรื่อยๆ จะเพิ่มโอกาสการได
รางวัล เปนตน ผลการประเมินชุดการเรียนรูสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ นักเรียนที่เขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเลนพนัน อยางไรก็ดี ยังไมปรากฏผลการศึกษาที่เปนรูปธรรมวา นักเรียน
กลุมนี้เมื่อโตเปนผูใหญมีทัศนคติหรือพฤติกรรมการเลนพนันอยางไรบาง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายมีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1 หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการสรางชุดการเรียนรู ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกามีการ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและมีความยั่งยืน โดยงบประมาณมักเปนสัดสวนกับรายไดของอุตสาหกรรมการพนัน
อยางกรณีของประเทศแคนาดา แตละรัฐมีการออกกฎหมายเพื่อจัดตั้งหนวยงานระดับรัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจการ
พนัน ไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแลระดับนโยบาย การปฏิบัติการ และการใหบริการเชิงพาณิชย มีการวางระบบ
โครงสรางการแบงหนาที่ความรับผิดชอบแตละฝายอยางชัดเจน รายไดจากธุรกิจการพนันเกือบทั้งหมด (ยกเวน
ของชนพื้นเมืองที่อาจเก็บเปนกองทุนสะสม) จัดสงเปนรายไดรัฐ หลังจากนั้น รัฐบาลจะจัดสรรใหกับภาคสวนตางๆ
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โดยเฉพาะกิจการดานสังคม รวมทั้งการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการเลนพนันอยางรับผิดชอบ การชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบปญหาจากการพนัน การกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหชัดเจนและความยั่งยืนของ
งบประมาณทําใหทั้งสองประเทศมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับการเลนพนันอยางครบถวน ตั้งแตการวิจัยและ
พัฒนา การประชาสัมพันธ การรณรงคใหความรู การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กและเยาวชน การชวยเหลือเยียวยา
สําหรับประชาชนทุกชวงวัย ดังนั้น กรณีของประเทศไทย อาจตองเริ่มจากการกําหนดโครงสรางหนวยงานที่
เกี่ยวของ การระบุหนวยงานหลักที่จะเปนเจาภาพในการพัฒนาชุดการเรียนรูปองกันการพนัน และแนวทางการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหการดําเนินการเปนไปไดอยางราบรื่น
2 รู ป แบบของชุ ด การเรี ย นรู จากการตรวจสอบการดํ า เนิ น การของประเทศแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา พบวา การสรางชุดการเรียนรูปองกันการพนันมี 2 รูปแบบ คือ
2.1 การพัฒนาชุดการเรียนรูสําเร็จรูปที่ครูและโรงเรียนสามารถนําไปใชสอนไดเอง ประกอบดวย
คูมือ การจัดกิจกรรม การประเมินผล สื่อมัลติมีเดีย โดยเนื้อหามีการบูรณาการรายวิชาตางๆ อาทิ คณิตศาสตร
สังคมศึกษา สุขศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษากลางของแตละรัฐ จุดเดนของการจัดการเรียนรูลักษณะนี้ คือ ผูสอน
สามารถนําเนื้อหาของชุดการเรียนรูเพิ่มเติมไปในรายวิชาเรียนตามปกติ อยางไรก็ตาม การดําเนินการตองอาศัย
ดุลยพินิจของผูสอนและสถานศึกษาวาใหความสําคัญกับการปองกันการพนันมากนอยเพียงใด
2.2 การพัฒนาชุดการเรียนรูที่ผูเชี่ยวชาญจะไปสอนและจัดกิจกรรมที่สถานศึกษา โดยใชเวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง และปรับเนื้อหาการสอนใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนและระดับการศึกษา จุดเดนของการ
จัดการเรียนรูลักษณะนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญจะมีประสบการณสูงทําใหมีวิธีการสื่อสารกับเด็กและการจัดกิจกรรมที่
นาสนใจ อาจทําใหเด็กเปดใจรับฟงมากขึ้น ในขณะที่ขอจํากัดอาจเปนเรื่องของงบประมาณที่ภาครัฐตองจัดสรร
ใหกับหนวยงาน ไมวาจะเปนการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมวิทยากร และการเดินทางไปยังสถานศึกษา
ดังนั้น ประเด็นการเลือกรูปแบบชุดการเรียนรูอาจตองมีการประชุมระดมความคิดจากหนวยงานภาครัฐ
และประชาชนถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแตละรูปแบบ
3. เนื้อหาของชุดการเรียนรู การพัฒนาชุดการเรียนรูปองกันการพนันของประเทศแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกาสวนหนึ่งมีการขยายเนื้อหาจากการพนันใหครอบคลุมพฤติกรรมเสี่ยงและการเสพติดตางๆ เชน เหลา
บุหรี่ สารเสพติด ที่มีสาเหตุหลักคลายกัน ไมวาจะเปน การถูกเพื่อนชักชวน การขาดความยับยั้งชั่งใจ ปญหา
ครอบครัว ดังนั้น การพั ฒนาชุ ดการเรียนรู ใ นอนาคตอาจจะไมไดจํากัดเฉพาะเรื่ องการพนันเพียงอยางเดียว
นอกจากนั้น จากการรวบรวมชุดการเรียนรูในสองประเทศยังพบวา การออกแบบหลักสูตรปองกันการพนันมุงเนน
การใหความรู 3 ดาน ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการพนัน (Gambling Literacy) ความรูทางการเงิน (Financial
Literacy) และความรูเกี่ยวกับสื่อ (Media Literacy) ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เชน หากเรายอมรับวาการ
72

พนันเปนความบันเทิงรูปแบบหนึ่ง การกําหนดงบประมาณสวนบุคคลหรือครัวเรือนสําหรับรายจายเพื่อความ
บันเทิงอาจอยูที่ประมาณรอยละ 5-10 ของรายได ดังนั้น คาใชจายการเลนพนันเมื่อรวมกับคาใชจายอื่นๆ ในหมวด
บันเทิงก็ไมควรเกินสัดสวนดังกลาว หรือการนําเงินที่จะซื้อลอตเตอรี่แตละงวดไปลงทุนอยางตอเนื่องจะทําใหมีเงิน
มากพอสําหรับคาใชจายหลังเกษียณอายุ การโฆษณาเงินรางวัลแจ็คพอตของการออกลอตเตอรี่บนแผนปายโฆษณา
ขนาดใหญมีความเหมาะสมหรือไมแมแตในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีการวิพากษวิจารณในเรื่องนี้ การนําเสนอ
ขาวของสื่อเกี่ยวกับผูถูกรางวัลใหญที่กลายเปนเศรษฐีใหม เปนตน ดังนั้น นอกจากการสอนเรื่องการพนันแลว ชุด
การเรียนรูอาจพิจารณาเพิ่มเติมบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและการรูเทาทันการโฆษณาและบทบาท
ของสื่อตางๆ
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