แนวทางบริหารจัดการกองทุน
และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันที่ใช้รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดย
รณวิทย์ สิมะเสถียร

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
โดยแผนงานการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะ
เพื่อลดผลกระทบจากการพนัน สนับสนุนโดย
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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แนวทาง

บริหารจัดการกองทุน และมาตรการป้อ งกัน
และลดผลกระทบจากการพนันที่ใช้รายได้จากสลากกินแบ่ง
ความเป็นมา
การพนันถือเป็นสิง่ ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการพนัน พ.ศ. 2478 แม้สงั คม
ส่วนหนึง่ จะเห็นด้วยทีจ่ ะให้การพนันเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย สามารถดำาเนินการได้โดยอยูภ่ ายใต้ระเบียบ
หรือกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อสร้างการกระจายรายได้และทำาให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
แต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการป้องกันการกระทำาผิด
ทางอาญาอื่นที่สืบเนื่องจากธุรกิจพนัน เช่น การฟอกเงิน เป็นต้น
จากการสำารวจของคณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2556 พบว่า กว่าร้อยละ 75 เคยเล่นพนัน โดยเริ่มจาก หวยใต้ดิน (ร้อยละ 14.1) และ
25 - 34 ปี (ร้อยละ 11) ผูเ้ ล่นการพนันตัง้ แต่อายุนอ้ ยมีแนวโน้มจะเล่นการพนันในวงเงินทีส่ งู กว่าผู้ที่
เริ่มเล่นการพนันเมื่ออายุมากขึ้น และมีโอกาสติดการพนันสูงกว่าผู้เริ่มเล่นพนันเมื่ออายุสูงขึ้น
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มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายได้จัดทำาข้อเสนอ
เชิงนโยบายสาธารณะด้านการลดผลกระทบจากการพนันต่อรัฐบาลว่ารัฐควรกำ�หนดให้ก�ร
พนันเป็นปัญห�ส�ธ�รณสุข (Public Health Issue) ที่ต้องได้รับก�รแก้ไขอย่�งจริงจัง
ควรมีม�ตรก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ก�รพนัน (GAM CARE) และให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูล
วิช�ก�รเพื่อก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญห�ก�รพนันให้แก่เด็กและเย�วชนในระยะ
เริ่มต้น (Early Intervention) และประก�ศเป็นแนวท�งก�รบริก�รส�ธ�รณสุข (Public
Health Service Approach) ให้กระทรวงส�ธ�รณสุขเป็นผู้พัฒน�แผนระดับช�ติในก�ร
ต่อสู้กับปัญห�ก�รพนัน โดยก�รส่งเสริมสุขภ�พ ให้ก�รศึกษ� ก�รป้องกัน คว�มช่วยเหลือ
และให้บริก�รส�ธ�รณสุขแก่ผู้มีปัญห�ก�รพนันอย่�งเป็นระบบ
ทีผ่ า่ นมา แม้จะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันมากมาย แต่กย็ งั ขาดหลักฐานการ
ประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ทำาให้ไม่มีคู่มือปฏิบัติตามมาตรฐาน (Standard Best
Practice Guideline) เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันจากปัญหาเสี่ยงอื่นๆ เช่น
ปัญหายาเสพติด ปัญหาติดสุรา และสุขภาพทางเพศที่มีแนวปฏิบัติ (Best Practice) ที่อิงรูปแบบ
สาธารณสุข (Public Health Model) ที่ได้รับการประเมินผลประสิทธิผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 7 มีมติ
ให้ “สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลในฐ�นะผู้ประกอบ
กิจก�รก�รพนันต�มพระร�ชบัญญัติสำ�นักง�นสล�ก
กิ น แบ่ งรั ฐ บ�ล พ.ศ. 2517 ต้ อ ง
รั บผิดชอบสนับสนุนทรัพย�กรและ
งบประม�ณในก�รจั ด ให้ มี ร ะบบ
สงเคร�ะห์ ช่วยเหลือเยียวย�แก่เด็ก
เย�วชน และครอบครัวจ�กปัจจัย
เสี่ยงในก�รเล่นก�รพนัน”
มูลนิ ธิ ส าธารณสุ ข แห่ ง ชาติ (มสช.) โดยการ
สนับสนุนของสำานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เห็ น ถึ ง ความสำ า คั ญ ของปั ญ หาการพนั น (Problem
Gambling) ทีต่ อ้ งมีกลไกให้ผป้ ู ระกอบการ มีความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม และส่งเสริมให้มกี ารเล่นพนันอย่างรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อยทีส่ ดุ ผู้ประกอบการต้อง
มีส่วนในการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาป้องกัน และบำาบัดเยียวยา ปัญหาการพนัน
ให้แก่สาธารณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการพนันและการเล่นพนันอย่างปลอดภัย
สนับสนุนให้มีการบำาบัดเยียวยาแก่ผู้ที่มีปัญหาการพนันและมาตรการป้องกันผลกระทบ เพื่อ
ให้การจำาหน่ายลอตเตอรี่เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อจัดทำาข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขพระราช
บัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน จึงได้มีการศึกษาวิจัย
มาตรการเพื ่ อการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนั นใน 5 ประเทศ ที ่ ธุ ร กิ จการพนั น
เป็นสิ่งถูกกฎหมาย ได้แก่ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดาและสหรัฐอเมริกา

การศึกษาวิธีการจัดการปัญหาในสหราชอาณาจักร
สื บ เนื่ อ งจากกระทรวงสื่ อ และกี ฬ า
(Department of Media and Sport : DCMS)
แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการพนันได้ร้องขอต่อ
รัฐบาลอังกฤษ เพือ่ ขออนุญาตจากคณะกรรมการ
การพนัน (Gambling Commission) ทำาวิจยั เรื่อง
ปัญหาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันในปี ค.ศ.
2007 จากการวิจยั ดังกล่าว DCMS สรุปว่า ควรมี
การจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์
และลำาดับขั้นตอนในการจัดการกองทุนในการ
ทำาการวิจัย การให้การศึกษา การป้องกันและ
รักษาบำาบัดเยียวยาปัญหาจากการพนัน
The Responsible Gambling Strategy Board (RGSB) จึงถูกตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2008
เป็นองค์กรอิสระประกอบด้วยผูช้ าำ นาญการด้านต่างๆ 11 คน (รวมประธานบอร์ด) มาจากแต่งตัง้
ของคณะกรรมการการพนัน มีวาระ 2-3 ปี และอาจได้รับการต่ออายุอีกไม่เกิน 3 ปี ทำาหน้าที่ให้
คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการการพนันและกระทรวงสือ่ และกีฬา (DCMS) ในการวางกรอบยุทธศาสตร์
และขั้นตอนการจัดการกองทุนดังกล่าว
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RGSB ได้เสนอต่อคณะกรรมการการพนัน

ว่า กองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นต้องทำาหน้าที่สนับสนุน ให้เกิด
การเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible
gambling) ซึ ่ ง ปั จจั ย สำ าคั ญ ที ่ จะก่ อ ให้ เ กิ ดการพนัน
อย่างมีความรับผิดชอบ คือ

1) ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบกิจการ คือ ผูป้ ระกอบการทุกรายต้องมีความรับผิดชอบใน
การประกอบการด้วยการให้บริการผลิตภัณฑ์การพนันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ความรับผิดชอบของผู้เ ล่นการพนั น คื อ ผู ้ เ ล่ นต้ อ งสามารถควบคุ ม การเล่ น
ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินที่จะเล่น ช่วงเวลา และวิธีการที่ตนเองควรยุติการเล่น
หากเกินขอบเขตที่ควร
ในทางตรงกันข้าม หากผูป้ ระกอบการเสนอผลิตภัณฑ์ทล่ี อ่ ตาล่อใจเพือ่ ให้คนอยากเข้ามา
เล่นการพนันมากเกินไป หรือหากผู้เล่นไม่สามารถควบคุมการเล่นพนันของตนให้อยู่ในขอบเขต
ที่ควรได้ ก็ถือเป็น “ปัญหาจากการเล่นการพนัน (Problem gambling)” ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะต้องควบคุมไม่ให้เกิดเหตุเช่นนัน้ ดังนัน้ คณะกรรมการการพนันต้องให้คาำ แนะนำาแก่รฐั เพือ่ จัดการ
ปัญหาจากการเล่นการพนัน ใน 3 แนวทางคือ
1) การศึกษาวิจัย
2) การให้การศึกษากับสังคมเพื่อให้รู้เท่าทันการพนันและสร้างภูมิคุ้มกัน
3) การบำาบัดรักษาและการเยียวยาปัญหาจากการพนัน
จากกรอบยุทธศาสตร์ที่กำาหนดให้ “สร้างการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม” ประเด็นที่
คณะกรรมการการพนันต้องให้ความสนใจคือ ทำาอย่างไรผู้เล่นจึงจะไม่เล่นการพนันจนขาดความ
รับผิดชอบ ดังนั้น การเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เล่น พร้อมๆ กับการบำาบัดรักษาผู้ที่มีปัญหา
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จากการพนันจึงเป็นแนวทางสำาคัญ ซึ่งการทำาวิจัยจะช่วยบ่งชี้ว่า การให้การศึกษา การป้องกัน
พร้อมทั้งการเยียวยานั้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ นอกจากนั้น ผลการศึกษาวิจัยจะสามารถ
สะท้อนให้เห็นการควบคุม การบริหารจัดการ และแนวทางการควบคุมการให้บริการการพนัน
ที่รับผิดชอบต่อสังคมได้
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาการพนันไม่อาจกระทำาอย่างแยกส่วนได้ ต้องบริหารจัดการ
อย่างเป็นองค์รวมเริ่มจากการวิจัยเพื่อศึกษาหาข้อมูลเหล่านี้
1) การมีส่วนร่วมในการพนัน (Gambling Participation) ซึง่ ครอบคลุมไปถึงนิยามและ
การมีส่วนร่วมในการเล่นการพนัน จำานวนผู้เล่นการพนัน และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ของการพนันต่างๆ
2) ภูมิหลังของผู้เล่นการพนันในด้านสถานภาพของเศรษฐกิจและสังคม
3) ความถี่ในการพนัน ขนาดของการเล่นพนันที่มีผู้เล่นโดยสม่ำาเสมอ
4) ปัญหาที่เกิดจากพนันที่ส่งผลกระทบต่อผู้เล่น โดยจำาแนกเป็นภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
สุขภาพ แบบแผนการดำาเนินชีวิต และลักษณะของครอบครัว (life style and familial
characteristics)
5) เหตุผลในการเล่นการพนัน
6) ทัศนคติต่อการพนัน
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ ก็ต้องให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ให้บริการที่ดีในการให้บริการการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งต้องตรวจสอบ
และ ประเมินผลการทำางานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับทุนไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และมูลค่าของทุน
ที่ให้ไปได้เกิดประโยชน์สูงสุด
Responsible Gambling Fund (RGF):
RGF เป็นองค์การกุศลที่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.2009 เพื่อทำาหน้าที่จัดสรร
เงินทุนสำาหรับการทำาวิจัย การศึกษา การให้ความรู้และการบำาบัดรักษาผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการ
พนัน โดยทำางานร่วมกับ
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1) The GREaT Foundation ซึ่งมีหน้าที่หาทุน โดยมาจากเงินบริจาคของผู้ประกอบ
การในธุรกิจการพนัน
2) The Responsible Gambling Strategy Board (RGSB) ทำาหน้าที่กำาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ในการทำาการวิจัย การให้การศึกษา การป้องกันและการรักษาบำาบัดเยียวยาปัญหา
จากการพนัน
ภารกิจหลักของ RGF คือ จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (Research) ให้การศึกษา
และบำาบัด (Educational and treatment services) ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพนันทุกชนิด เพือ่ ป้องกัน
และฟื้นฟูบุคคลที่อาจจะเสี่ยงหรือผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากการพนัน โดยการให้บริการทางด้านให้
คำาปรึกษาและแนะนำา และเพื่อให้มีการศึกษาและการวิจัยเพือ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
โดยเฉพาะจากการติดการพนัน หาสาเหตุของการพนัน และการบำาบัดผู้ติดการพนันอย่าง
มีประสิทธิผล รวมทั้งการตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้มีการพนันอย่างรับผิดชอบด้วย โดยใน
ปี ค.ศ.2007/08 มีเงินทุนบริจาค 3.4 ล้านปอนด์ และเพิม่ ขึน้ เป็น 5 ล้านปอนด์ ในปี ค.ศ.2010/11

คณะกรรมการลอตเตอรีแ่ ห่งชาติ (The National Lottery Commission)
ก่อนทศวรรษ 1990 มีข้อเสนอให้มีการ
บริหารกิจการลอตเตอรี่แห่งสหราชอาณาจักรเพือ่
นำารายได้ไปใช้ในการพัฒนากิจการสังคมและกิจการ
การกุศล โดยในปี ค.ศ. 1993 รัฐบาลได้ผา่ น พ.ร.บ.
ลอตเตอรี่แห่งชาติ (National Lottery Act) และมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1994
พ.ร.บ.ดังกล่าวกำาหนดให้กิจการลอตเตอรี่
แห่งชาติอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนที่ชนะการ
ประมูลจากรัฐ นับแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน บริษัท
เครือ Camelot Group เป็นผู้ชนะการประมูล และ
บริหารกิจการลอตเตอรี่มาโดยตลอด ซึ่งจะสิ้นสุด
สัญญาในปี ค.ศ. 2019 Camelot มีหน้าที่
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1) พัฒนากิจการสาธารณประโยชน์ โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคม จริยธรรม
และศีลธรรมอันดี
2) บริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของลอตเตอรี่
3) ออกแบบรูปแบบการเล่นเกม และพัฒนาการสนับสนุนการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์
ลอตเตอรี่
4) จัดหาบริการสำาหรับผู้เล่นและผู้ชนะ
5) สร้างเครือข่ายการขายลอตเตอรี่ ปัจจุบันมีผู้จำาหน่ายปลีก 28,500 แห่ง ทั่วสหราช
อาณาจักร
Camelot มีการจัดสรรรายได้จากการประกอบกิจการลอตเตอรี่ ดังนี้
ร้อยละ 50 ของรายได้ ให้แก่ผู้ถูกรางวัล
ร้อยละ 28 ของรายได้ ให้แก่กิจการสาธารณประโยชน์
ร้อยละ 12 ของรายได้ ให้แก่รัฐบาล โดยผ่านค่าธรรมเนียมจากการขายลอตเตอรี่
ร้อยละ 5 ของรายได้ เป็นค่าคอมมิชชั่นของผู้ขายปลีกรายย่อย
ร้อยละ 4.5 เป็นค่าดำาเนินงาน (Operation Cost)
ร้อยละ 0.5 เป็นกำาไรของบริษัทเครือ Camelot
Camelot ไม่ได้เป็นผู้จัดสรรรายได้เพื่อการกุศลโดยตรง แต่จะจัดสรรรายได้ร้อยละ 28
ให้กบั The National Lottery Distribution Fund (NLDF) โดยที่ NLDF จะเป็นผูจ้ ดั สรรรายได้
โดยการเห็นชอบของรัฐสภาไปให้แก่ The National Lottery Distributing Bodies (NLDB’s) ซึง่
มีหน้าทีอ่ นุมตั เิ งินทุนให้แก่ผขู้ อทุน 15 หน่วยงาน หรือผูส้ มัครทีท่ าำ โครงการเข้าเกณฑ์การพิจารณา
ของ NLDB’s นั่นเอง
National Lottery Distributing Bodies
NLDB’s มีหน้าที่จัดสรรรายได้จากการขายลอตเตอรี่ไปสู่กลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆ ซึ่ง
สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่มดังนี้
1) The Big Lottery Fund
2) Sport Good Cause ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ Sports Councils for
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England, Sports Councils for Wale, Sports Council for Northern Ireland, Sports
Council for the UK, และ Olympic Lottery Distributor
3) Art Good Cause ประกอบด้วย 7 หน่วยงานคือ Arts Councils for England,
Arts Councils for Scotland, Arts Councils for Wales, Arts Councils for Northern
Ireland, Arts Councils of Great Britain Creative Scotland
4) Heritage Good Cause คือ Heritage Lottery Fund
5) Awards for All
6) Arts Councils National Endowment for Science, Technology and Arts
(NESTA)
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินมากที่สุดจาก NLDF คือ The Big Lottery Fund ซึ่ง
ได้รับการจัดสรรสูงถึงร้อยละ 50 ของเงินที่จัดสรรให้สาธารณประโยชน์ (ร้อยละ 28) The Big
Lottery Fund ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2006 จากการควบรวมหน่วยงานจัดสรรรายได้จาก
ลอตเตอรีเ่ พือ่ ประโยชน์สาธารณะสองหน่วยงาน คือ National Lotteries Charities Board และ
The New Opportunities Fund เข้าด้วยกัน โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์
(มากกว่า 4.4 พันล้านปอนด์) ในปี ค.ศ.2010-11 ดังนี้
ร้อยละ 50 เพื่อสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการกุศล
ร้อยละ 16.67 เพื่อกีฬา
ร้อยละ 16.67 เพื่อศิลปะ
ร้อยละ 16.67 เพื่ออนุรักษ์มรดก (Heritage)
จากรายงานประจำาปีของ The National lottery Commission รายงานว่า ปี ค.ศ.
2010-2011 รายได้มากกว่า 1.6 พันล้านปอนด์ ถูกนำาใช้ไปในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ผ่านโครงการต่างๆ มากกว่า 350,000 โครงการ นับแต่มีการก่อตั้งกิจการลอตเตอรี่แห่งชาติได้
มีการจัดสรรเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ประมาณ 27 พันล้านปอนด์ โดยการจัดสรรเงินทุน
แตกต่างกันตามขนาดของโครงการ ตั้งแต่ 500 ปอนด์จนถึงจำานวนหลายหมื่นปอนด์ ครอบคลุม
ด้านศิลปะ กีฬา อนุรักษ์มรดก สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการกุศล ซึ่งมีกระจายอยู่

10

ทั่วไปในสหราชอาณาจักร เช่น โครงการ The Westminster Drug Project เพื่อช่วยเหลือผู้ที่
เคยติดยาเสพติดให้หางานทำาโดยสมัครใจ โครงการปรับปรุงการศึกษาและโอกาสในการหางาน
ทำาในไอร์แลนด์เหนือ โครงการ Bumblebee Conversation Trust โครงการ Little Havens
Children’s Hospices โครงการ Sport Facilitiesin deprived areas โครงการ preserving
woodland ฯลฯ โครงการขนาดใหญ่มาก เช่น Millennium Dome
จากการศึกษากรณีการจัดสรรเงินของ RGF จะเห็นว่า การป้องกันและการลดปัญหา
จากการพนัน รวมทั้งลดผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดจากการพนัน ตลอดจนการบำาบัดและรักษา
เป็นเรือ่ งยากและมีอุปสรรคมากมาย งานวิจัยที่มีมาตรฐานและข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้นา่ จะเป็นหนทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาจากการพนัน RGF จึงตั้งใจที่จะพัฒนาข้อมูล (หลักฐาน) ที่เกี่ยวกับปัญหา
ที่เกิดจากการพนัน และผลกระทบด้านลบอื่นๆ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อหาวิธีบำาบัด
ป้องกัน ศึกษา และควบคุมให้ผู้เล่น เล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ และผู้ประกอบการ
การพนันทำาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่สำาคัญ คือ
1) ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อทำาวิทยานิพนธ์
2) สนับสนุนแก่บุคคลและหน่วยงานทำาวิจัย และรวมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
3) สนับสนุนให้มีการศึกษาและสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะเพื่อให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
นอกจากนัน้ RGF ยังให้เงินสนับสนุนโครงการการรักษาและการแนะนำาบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หา
การติดการพนันทัว่ สหราชอาณาจักร (ผ่านหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิน่ ) โดยผูใ้ ห้บริการ
ที่สำาคัญ เช่น National Gambling Helpline, Clinical Government Review, National
Occupational Standards for Gambling-Related Harm, Gambling-related harm
interventions training for Primary Case Staff เป็นต้น

แนวทางบริหารจัดการกองทุน และมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบจากการพนันที่ ใช้รายได้จากสลากกิน แบ่ง
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ผลที่ได้รับจ�กก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้จ�กก�รพนันในสหร�ชอ�ณ�จักร
สามารถจำาแนกได้อย่างน้อย 2 ประการ คือ
1.) การจัดสรรเงินทุนในรูปการทำาประโยชน์แก่สังคม
The National Lottery Commission เป็นหน่วยงานทีร่ ะดมเงินทุนเพือ่ Good Causes
ให้มากทีส่ ดุ ซึง่ Camelot Group ได้จดั สรรรายได้รอ้ ยละ 28 ของรายได้ทง้ั หมด ในปี ค.ศ.2010
มีมูลค่าสูงถึง 1,655.3 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก 1,588 ล้านปอนด์ ในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งเงินที่ได้
รับการจัดสรรในปี ค.ศ. 2010/11 ผ่าน National Lottery Distribution Fund ถูกนำาไปใช้
ในกิจการต่างๆ ด้านสุขภาพ การศึกษา สิง่ แวดล้อม กีฬา ศิลปะ และการอนุรกั ษ์มรดก
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากโครงการต่างๆ จึงมีผลกระทบด้านบวกต่อสังคม เช่น การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ผ่านการศึกษา สุขภาพ และกีฬาด้วยรายได้นอกงบประมาณ ซึง่ เป็นการประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐและเพิ่มรายได้ โดยมีส่วนช่วยการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดสรรเงินเพือ่ นำาไปใช้ในการทำานุบาำ รุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรกั ษ์มรดก ซึง่ เป็นรายจ่ายเพือ่ สนับสนุน
ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับหนึ่งนั่นเอง เงินทุนข้างต้นได้นำาไปใช้ทั้งในระดับประเทศ ชุมชน
และท้องถิ่น จึงมีผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างกว้างขวางทั่วไป
อย่างไรก็ตาม มีข้อวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนที่ไม่เหมาะสมเช่น
กันว่า เงินทุนมักจะกระจุกตัวอยูใ่ นย่านทีม่ ฐี านะดีกว่าโดยเฉพาะ “ชนชัน้ กลาง” เช่น ในลอนดอน
รวมทัง้ โครงการด้านศิลปะ (ซึง่ มักจะเป็นทีช่ น่ื ชอบในหมูผ่ มู้ ฐี านะ) นอกจากนี้ ทิศทางการจัดสรรเงิน
ทุนระหว่างพืน้ ทีต่ า่ งๆ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะไม่เท่าเทียมกันคือ พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเล่นลอตเตอรีอ่ ยูใ่ นระดับสูง
ได้รับการจัดสรรเงินทุนและจำานวนโครงการที่น้อยกว่าในย่านที่มีการซื้อขายลอตเตอรี่น้อยกว่า
มีการจัดสรรแก่กีฬาโอลิมปิค 2012 ซึ่งกรุงลอนดอนจะเป็นเจ้าภาพมากเกินไป จนทำาให้เงินทุน
สนับสนุนในกิจการ Good Causes ด้านอื่นลดลงมากกว่าร้อยละ 50
นอกจากนี้ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับต้นทุนในการบริหารกิจการลอตเตอรี่อยู่ในระดับสูงเกินไป
และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ต้นทุนการบริหารจัดการเท่ากับ 145 ล้านปอนด์ ในปี ค.ศ. 2003
เป็น 205 ล้านปอนด์ ในปี ค.ศ.2005 ในขณะทีห่ น่วยงานทีท่ าำ หน้าทีจ่ ดั สรรเงินเพือ่ สาธารณประโยชน์
คือ The Big Lottery Fund ซึง่ ในปี ค.ศ.2008 มีพนักงานเพียง 1,003 คน แต่มคี า่ ใช้จา่ ยสูงถึง
77 ล้านปอนด์ (ร้อยละ 13 ของงบประมาณทั้งหมด)
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2.) การจัดสรรเงินทุนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการพนัน
RGF ซึง่ มีหน้าทีจ่ ดั สรรเงินทุนเพือ่ การวิจยั การศึกษา การบำาบัดรักษา และให้คาำ แนะนำา
เพือ่ การลดและบรรเทาปัญหาทีเ่ กิดจากการพนัน เงินทุนดังกล่าวมาจากการบริจาคของผูป้ ระกอบการ
ในกิจการการพนันต่างๆ โดยในปี ค.ศ. 2010/11 RGF ได้จดั สรรเงิน 250,000 ล้านปอนด์ ให้
แก่ GAM Care ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและบริหารเรื่องการบำาบัดและรักษานำาไปใช้ในโครงการบำาบัด
และรักษา (treatment) ในโครงการ treatment service and Help lines และจัดสรรเงิน
498,000 ปอนด์ ให้กับโครงการ Treatment Service ของ Gordon Moody Association และ
อันดับสามได้แก่โครงการ Gambling Risk and Harm Minimisation Pilot เท่ากับ 497,500
ปอนด์

การศึกษาวิธีการจัดการปัญหาในนิวซีแลนด์

ในปี ค.ศ.2003 นิวซีแลนด์ประกาศใช้กฎหมาย Gambling Act 2003 เพื่อ
ควบคุมการพนัน ซึ่งรวมกฎหมายสองฉบับคือ Gaming and Lotteries Act
1977 และ Casino Control Act 1990 เข้าด้วยกัน แต่การพนันที่
เกี่ยวกับความเร็ว (Racing) ยังคงอยู่ภายใต้กฎบัญญัติของ
Racing Act 2003
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Gambling Act 2003 มุ่งควบคุมการเติบโตของการพนัน ป้องกันและลดภยันตราย
จากการพนัน จึงอนุญาตเพียงการพนันบางชนิด พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
ลดอาชญากรรมต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการกำาหนดทิศทางการควบคุมการพนัน
เพื่อให้มั่นใจว่า เงินที่ได้จากการพนันจะก่อประโยชน์ให้กับชุมชน
Gambling Act 2003 กำาหนดให้ Department of Internal Affairs (DIA) เป็นหน่วยงาน
หลักในการควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการพนันทั้งหมด ยกเว้นคาสิโนที่อยู่ภายใต้การกำากับ
ดูแลของ Gambling Commission ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ทำาหน้าที่พิจารณาใบอนุญาตต่างๆ
รับเรื่องราวร้องเรียน ส่วนลอตเตอรี่ถูกควบคุมโดย Lotteries Commission ซึ่งมิได้เป็นองค์กร
อิสระเหมือนของอังกฤษ แต่เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ Crown Entity
นอกจากนี้ DIA ยังทำาหน้าทีช่ ป้ี ญั หาเกีย่ วกับ“การพนันทีม่ ปี ญั หา” โดยเป็นผูอ้ อกกฎเกณฑ์
และบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพนัน ซึ่งมี Ministry of Health ทำาหน้าที่ดูแลกองทุน และ
จัดการปัญหาการพนันที่มีปัญหา นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2004
เงินทุนทีใ่ ช้ในการสูก้ บั ปัญหาการพนันมาจากอากร (tariff) ทีเ่ ก็บจากผูใ้ ห้บริการการพนัน
โดย The New Zealand Lottery Commission มีหน้าที่ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับอัตราอากรที่
ควรจัดเก็บในภาพรวม และอัตราอากรทีค่ วรจัดเก็บกับการพนันแต่ละชนิดในระยะเวลา 3 ปี ให้กบั
Ministry of Health
อากรที่ถูกเก็บก็เพื่อชดเชยให้กับรัฐบาลในส่วนของค่าใช้จ่ายที่รัฐใช้ในการป้องกันและ
ลดภัยที่เกิดจากการพนันที่มีปัญหา โดยอัตราอากรจะคำานวณจากอัตราที่ผู้เล่นเสียไปกับการ
พนันชนิดต่างๆ กับอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้ารับการบำาบัดตามศูนย์ลดปัญหาจากการพนัน ซึ่ง
DIA จะเป็นผู้พิมพ์สถิติจำานวนเงินที่ผู้เล่นเสียไปในแต่ละปี Ministry of Health จะเป็นผู้พิมพ์
อัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์แก้ปัญหาการพนัน และ The New Zealand
Legislation จะเป็นผู้พิมพ์ Gambling Act ซึ่งกำาหนดสูตรในการคำานวณอากร ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
ช่วยให้สังคมเข้าใจปัญหาที่เกิดกับผู้เล่น ครอบครัว และผลกระทบต่อสังคมโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น
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Ministry of Health และ DIA ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและลดปัญหา
การพนันที่มีปัญหา ดังนั้น หน่วยงานระดับประเทศและหน่วยงานระดับท้องถิ่นทุกแห่งจะ
มียุทธศาสตร์ในการควบคุมการพนัน ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านั้นจะถูกทบทวนทุกๆ 3 ปี และชุมชน
จะมีส่วนร่วมในการกำาหนดยุทธศาสตร์ป้องกัน และลดปัญหาการพนันที่มีปัญหา การจะเปิดให้
บริการ ขออนุญาต การขอเพิม่ ตูเ้ กม หรือกิจกรรมการพนันต่างๆ ต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงาน
ที่มีอำานาจ ซึ่งจะพิจารณาจากยุทธศาสตร์ที่วางไว้แล้วอย่างดีก่อนเท่านั้น

The Lotteries Commission:
คณะกรรมการ The Lotteries
Commission ทำาหน้าที่ในการกำาหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางบริหาร
จั ด การการจำ า หน่ า ยลอตเตอรี่ ทั้ ง หมด
คณะกรรมการมีทั้งหมด 5 คน ซึ่งมาจาก
การแต่งตั้งของรัฐมนตรี Ministry of
Internal Affairs ภายใต้บทบัญญัติของ
มาตรา 240 และ 241 ของ Gambling Act 2004 มีวาระคราวละ 3 ปี โดย Chief Executive
และทีมบริหาร ได้แก่ Chief Technology Officer, General Manager Retail Sales,
Head of Marketing, Chief Financial Officer และ Head of Communication and
Government Relations จะรับผิดชอบการบริหารงานรายวัน
คณะกรรมการฯ มีหน้าทีก่ าำ หนดให้สถานประกอบการ/บริการทุกแห่ง มีเครือ่ งหมายเตือน
ผู้เล่นเรื่อง
1. กระตุ้นให้ผู้เล่นทุกคนควรเล่นการพนันในระดับที่ตนเองจะรับภาระได้
2. คำาแนะนำากรณีที่มีปัญหา “การพนันที่มีปัญหา”
นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ยังต้องส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงภัยของการพนัน โดย
ให้การฝึกฝนและให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบการการพนัน เพื่อให้คำาแนะนำาแก่ผู้เล่น
ทุกคนใด้เข้าใจถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการพนัน เช่น
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1. พนักงานต้องพร้อมทีจ่ ะรับมือกับผูเ้ ล่นทีเ่ ชือ่ ว่า อาจตกอยูใ่ นภาวะลำาบากจากการ
เล่นการพนัน
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้เล่นเกี่ยวกับลักษณะของผู้เล่นที่มีปัญหา
3. ให้ข้อมูลกับผู้เล่นในเรื่องความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพนันที่มีปัญหา
4. ให้ข้อมูลผู้เล่นเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันที่มีปัญหา
5. เตือนผูเ้ ล่นให้ทราบว่า คณะกรรมการฯ อาจปฏิเสธการเล่น/วางเดิมพันของผูเ้ ล่น
การพนันคนนั้น หากผู้เล่นคนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา
อย่างไรก็ตาม องค์กรที่กฎหมายกำาหนดให้ทำาหน้าที่ควบคุมการจัดสรรเงินกองทุน คือ
Lottery Grants Board ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ DIA โดยที่กฎหมายกำาหนดให้ Lottery
Grants Board ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยจัดสรร
ทุนให้กับ : Creative New Zealand, New Zealand Film Commission และ Sport and
Recreation New Zealand
คณะกรรมการของ Lottery Grants Board มี 6 คน อันประกอบด้วย รัฐมนตรี
กระทรวง Internal Affair นายกรัฐมนตรีหรือตัวแทน ผู้นำาฝายค้านหรือตัวแทน และสมาชิกของ
ชุมชนอีก 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดย Governor General of
New Zealand (ตัวแทนของสถาบันกษัตริย์อังกฤษในนิวซีแลนด์) เป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีวาระ
คราวละ 3 ปี
โครงการที่ Lottery Grants Board ให้ทุนเป็นโครงการที่สนับสนุน หรือสร้างความ
สามารถของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ สร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง หรือสร้างโอกาสให้กับสังคม สร้าง
การมีส่วนร่วมในชุมชนหรือศิลปวัฒนธรรม และลด หรือขจัดสิ่งกีดขวางในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ของชุมชน
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ในปัจจุบัน มีคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่จัดสรรเงินกองทุนจากลอตเตอรี่ทั้งหมด 17
คณะกรรมการ และ 2 คณะกรรมการย่อย โดยให้ทนุ แก่กจิ กรรมทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น โครงการ
ทีก่ ระตุน้ หรือสนับสนุนการพึง่ พาตนเองแก่ชมุ ชน อาคารทีเ่ อือ้ ประโยชน์ และมีความยัง่ ยืน ถาวร
หรือสร้างโอกาสให้กบั สังคม พลเมือง หรือการส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และลด หรือขจัดอุปสรรค
ต่างๆ อันอาจขัดขวางการเข้ามีส่วนร่วม

โดยสรุป Gambling Act 2003 ของ New Zealand มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก) ควบคุมการเติบโตของการพนันทุกประเภท
ข) ป้องกันและลดพิษภัยที่เกิดจากการพนัน
ค) อนุญาตให้มกี ารพนันเฉพาะบางอย่างทีร่ ฐั เห็นว่าพิษภัยน้อย ควบคุมได้ และห้ามการพนัน
ชนิดอืน่ ๆ
ง) ทำาให้ “การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ” เป็นจริง
จ) ทำาให้เกิดการพนันที่ยุติธรรม และซื่อสัตย์
ฉ) ลดอาชญากรรม
ช) สร้างความมั่นใจให้ได้ว่า เงินที่ได้จากการพนันต้องสร้างประโยชน์ให้สังคมและชุมชน
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สังคมโดยร่วมมีบทบาทในการตัดสินใจในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพนัน

การศึกษาวิธีการจัดการปัญหาในออสเตรเลีย
เนื่องจากแต่ละรัฐต้องหารายได้เอง ทำาให้เกือบทุกรัฐพึ่งพารายได้มาจากการพนัน
ประเด็นสำาคัญคือ การพนันที่มีปัญหา (Problem gambling) และการพนันจากแหล่งทีห่ า่ งไกล
(Remote Gambling) ดั ง นั ้ น ในปี ค.ศ.2001 รั ฐ สภาออสเตรเลี ย จึ ง ออกกฎหมาย
Interactive Gambling Bill เพื่อห้ามการพนันออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งการพนันชนิดต่างๆ
ควบคุมบริหารโดยแต่ละรัฐ กรณีของการพนันที่มีปัญหานั้น แต่ละรัฐจะรับไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามแนวทางของตนเอง รัฐที่น่าสนใจในการศึกษาได้แก่
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เมืองหลวงของออสเตรเลีย (กรุงแคนเบอร่�) หรือ Australia Capital Territory (ACT)
กรุงแคนเบอร่าควบคุมการพนันโดยมอบอำานาจให้กับคณะกรรมการอิสระเรียกว่า ACT
Racing and Gambling Commission ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รับผิดชอบในการควบคุมการพนัน
แบบ racing gaming และbetting ทั้งหมด ทำาหน้าที่
1. ควบคุมให้การพนันชนิดต่างๆ เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายการพนัน
2. ทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายพนันให้ทันสมัยและเหมาะสมในการบังคับใช้
3. ทำาการวิจัยและเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ
อันเนื่องมาจากการพนันในรัฐ
4. สอดส่องให้ผปู้ ระกอบการด้านพนัน และบุคคลต่างๆ ทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งเสียภาษี และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ชำาระภาษี และค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้อง
5. ดำาเนินกิจการต่างๆ ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ACT Racing and Gambling Commission ทำาหน้าที่ออกใบอนุญาตลอตเตอรี่
ประเภทต่างๆ และมีหน้าที่ตรวจสอบ และทำาวิจัยถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมที่เกิดจากการพนัน
และการพนันที่มีปัญหา โดยร่วมกับ Center for Gambling Research ซึ่งสังกัด Australian
National University นอกจากนัน้ คณะกรรมการฯ ยังให้ทนุ ทำาวิจยั ผ่าน Gambling Research
Australia องค์กรระดับประเทศ ซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้ โดย Ministry of Council เพือ่ ศึกษา ปัญหาพนัน
The Gambling and Racing Commission ประกอบไปด้วย Chief Executive หนึง่ ท่าน
ซึ่งจะทำางานเต็มเวลา และมีกรรมการทั่วไปอีก 4 ท่าน ซึ่งทำางานแบบ part time หนึ่งใน
กรรมการทัว่ ไปต้องเป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้ มีประสบการณ์ หรือมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี กีย่ วกับให้บริการคำาปรึกษา
เกี่ยวกับการพนันที่มีปัญหาแก่เหยื่อการพนัน โดยรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งหนึ่งในคณะกรรมการ
เป็นประธานคณะกรรมการ มีวาระ 3 ปี และสามารถทีจ่ ะได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งใหม่ได้
ส่วน Chief Executive จะอยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระตามอายุงาน

รัฐวิคตอเรีย
รัฐวิคตอเรีย มีองค์กรชื่อ Victorian
Responsible Gambling Foundation ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ตั้งขึ้นสำาหรับช่วยเหลือผู้ที่เล่นพนันที่
มีปัญหา พร้อมทัง้ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทำาให้สงั คมตระหนักถึงการพนันอย่างรับผิดชอบ
องค์กรนี้จะรับผิดชอบในเรื่องของการบำาบัด รักษาผู้ที่มีปัญหาจากการเล่นพนัน ให้ความรู้กบั
ชุมชน จัดแคมเปญเพือ่ ให้ขา่ วสารอันเป็นการสนับสนุนการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้ง
การทำางานวิจัยเพื่อประเมินผลว่างานที่องค์กรได้ดำาเนินการไปนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
เป้าหมายขององค์กรคือการทำาให้ชุมชน
1. เข้าใจธรรมชาติของการพนัน และรู้ซึ้งถึงความเสี่ยง
2. มีทัศนคติว่าการพนันคือความบันเทิงซึ่งทำาให้เสียทรัพย์ และไม่ใช่หนทางที่
จะสร้างรายได้
3. กำาหนดขอบเขตในการเล่น และเคร่งครัดกับขอบเขตนั้น
4. ตระหนักถึงสัญญาณเบื้องต้นแห่งการพนันที่มีปัญหา
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Victorian Responsible Gambling Foundation เกิ ด ขึ ้ นภายใต้ Victorian
Responsible Gambling Foundation Act 2011 เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งถือเป็นองค์กรเพื่อ
แก้ปัญหา การพนันองค์กรแรกในออสเตรเลีย โดยรับผิดชอบร่วมกับ Minister for Consumer
Affairs, Gaming and Liquor Regulation อันมีภารกิจหลักคือ การให้การศึกษา การค้นคว้า
วิจัย และการบำาบัดรักษาเยียวยาเพื่อให้เกิดการพนันที่มีความรับผิดชอบ
Victorian Responsible Gambling Foundation ประกอบด้วยกรรมการ 7-11 คน
โดย 3 คนมาจากการคัดเลือกของ Legislative Assembly (สภาล่าง) และ Legislative Council
(สภาสูง) อีก 4 - 8 คน มาจากแต่งตั้งจาก Governor in Council (ประธานของระบบสถาบัน
กษัตริย์) ภายใต้คำาแนะนำาของ Minister for Liquor and Gaming Regulation
New South Wales
New South Wales แบ่งองค์กรกำากับดูแลการพนันเป็น 2 แห่ง คือ 1. NSW Casino
Control Authority ทำาหน้าที่กำากับดูแลและพิจารณาให้ใบอนุญาตคาสิโน รวมทั้งเกมต่างๆ
ในคาสิโนแห่งเดียวในเมืองซิดนี่ย์ (ภายใต้กฎหมาย Casino Control Act 1992) 2. NSW
Office of Liquor, Gaming and Racing (OLGR) ทำาหน้าที่ควบคุมและพิจารณาใบอนุญาตใน
เกม และการพนันในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจากนั้นแล้ว OLGR จะ
ใช้อาำ นาจภายใต้บทบัญญัตขิ อง Australian
Jockey Club Act 1873, Casino Liquor
and Gaming Control Act 2007 และ
Racing Administration Act 1998 (คุม
เรื่องพนันกีฬา และการพนันทางโทรศัพท์
และพนันออนไลน์)
OLGR ถือเป็นสาขาหนึ่งของ New South Wales Trade and Investment และเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนา การประกาศ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ คลับทีจ่ ดทะเบียนขออนุญาต มูลนิธหิ าทุน และกิจการธุรกิจพนัน ใน NSW
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Minister of Gaming and Racing ได้จดั ให้มกี องทุนเพือ่ ดูแลช่วยเหลือนักพนันทีม่ ปี ัญหา
จากการพนัน โดยการจัดตั้ง The Responsible Gambling Fund ได้รับเงินอุดหนุนจากค่า
ธรรมเนียมของผูป้ ระกอบกิจการคาสิโนในซิดนีย์ เพือ่ ทำาหน้าที่
1. ให้คำาปรึกษาแก่นักพนัน ครอบครัว และเพื่อนนักพนัน ซึ่งการให้บริการนี้รวมถึงให้
คำาปรึกษาต่อหน้า ให้คำาปรึกษาด้านการเงิน ให้คำาปรึกษาออนไลน์ 24 ชั่วโมง และให้คำาปรึกษา
ทางสายด่วน 24 ชั่วโมง
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องพิษภัยที่เกิดจากการพนัน ฟื้นฟู
ความเข้มแข็งของชุมชน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุน
3. ทำาวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจในเรื่องการพนันที่มีปัญหา และให้ข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่องพัฒนาการ และการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความพนันอย่างมีความรับผิดชอบและ
นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
The Responsible Gambling Fund บริหารโดยคณะกรรมการ ซึง่ จะให้คาำ ปรึกษาแก่
Minister of Gaming and Racing โดยคณะกรรมการจะมีไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ทัง้ หมดมาจากการ
แต่งตัง้ ของ Minister of Gaming and Racing มีวาระคราวละ 4 ปี โดยเปิดโอกาสให้บคุ คล หรือ
องค์กรต่างๆ ที่สนใจจะทำาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพนันให้เข้ามาขอทุนทำาวิจัยได้เสมอ นอกจากนั้น
ยังเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการให้บริการด้านการให้คาำ ปรึกษา หรือบำาบัดรักษาอีกด้วย

การศึกษาวิธกี ารจัดการปัญหาในแคนาดา
รูปแบบการควบคุม ดูแล กำากับการพนันในแคนาดามีลักษณะคล้ายกับของออสเตรเลีย
คือ แบ่งอำานาจการควบคุมดูแลให้แต่ละจังหวัด โดยแคนาดามีทั้งหมด 10 จังหวัด ซึง่ กฎหมาย
หลักที่ใช้ในการควบคุมการพนันในแคนาดาคือ กฎหมายอาญา (Criminal Code of Canada)
นอกจากนัน้ ก็จะมีกฎหมายพนันย่อยของแต่ละจังหวัดทีอ่ อกมาควบคุมเป็นการเฉพาะ
ในแคนาดา การพนันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามข้อ
กำาหนดของกฎหมายอาญาแคนาดา และเป็นทีย่ อมรับภายใต้อาำ นาจของจังหวัดต่าง ๆ
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Western Canada Lottery Corporation
Western Canada Lottery Corporation
(WCLC) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำาไร ตัง้ ขึน้ เพือ่
บริหาร จัดการและกำากับกิจการลอตเตอรีแ่ ละ
เกมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในฐานะตัวแทนของกลุม่
สมาชิกได้แก่ Alberta Saskatchewan และ Manitoba อย่างไรก็ตามก็ยงั มี Yukon Territory,
Northwest Territories และ Nunavut ทีเ่ ข้าร่วมในฐานะสมาชิกร่วมด้วย WCLC ควบคุมโดยคณะ
กรรมการทีร่ บั การแต่งตัง้ มาจากผูบ้ ริหารงานของจังหวัดสมาชิกแต่ละแห่ง จังหวัดละสองคน
WCLC ถือเป็นองค์กรการตลาดของ Northwest Territories ในระดับภูมิภาคของ
Interprovincial lottery Corporation (ILC) โดยที่ ILC ถูกตัง้ ขึน้ และมีอาำ นาจในการบริหารจัดการ
และควบคุมการจัดการลอตเตอรีร่ ะดับชาติภายใต้กฎเกณฑ์ของ WCLC บุคคลทีอ่ ายุตาำ่ กว่า 18 ปี
จะไม่สามารถซือ้ ลอตเตอรีไ่ ด้
52.1% ของรายได้จากการขายลอตเตอรี่จะถูกจัดสรรให้เป็นเงินรางวัล ค่าคอมมิทชัน
ในการขายปลีก 7.0% ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ WCLC คือ 6.8% โดยมีบวกค่าพิมพ์
เพิ่มขึ้นอีก 1% รายได้ส่วนที่เหลืออีก 33.1% เป็นรายได้ที่ส่งกลับคืนไปให้กับรัฐสมาชิกต่างๆ
Alberta
Alberta มีองค์กรชื่อ Alberta Gaming
and Liquor Commission (AGLC) เป็นตัวแทน ของ
รัฐบาลท้องถิน่ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบในการกำากับ และ
ดำาเนินการ โดยมีสว่ นของคณะกรรมการ (ซึ่งคุมเรื่อง
นโยบายและออกกฎเกณฑ์) และบริษัท (ซึ่งเป็นส่วน
บริหารจัดการ) คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก
ไม่เกิน 7 คน ซึ่งแต่งตั้งโดย Lieutenant Governor
in Council อันเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริยข์ อง
สหราชอาณาจักร ตามคำาแนะนำาของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง (Ministry Of Treasury Board and
Finance) โดย Lieutenant Governor in Council
จะเลือกบุคคลหนึง่ ขึน้ เป็นประธานทีป่ ระชุม กรรมการ
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มีวาระคราวละ 3 ปี แต่ไม่มากกว่า 3 สมัย หรือ 9 ปี องค์ประชุมของคณะกรรมการคือ สมาชิก 3 คน
ภายใต้กฎหมาย Interprovincial Lottery Amendment Act 1988 ข้อ 6. รัฐมนตรี
อาจใช้เงินกองทุนที่ได้จากการขายลอตเตอรี่ เพื่อการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสันทนาการ หรือ
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่รัฐมนตรีเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสังคม
อย่างไรก็ตาม AGLC ได้ให้ทุนกับ Alberta Gaming Research Institute (AGRI) ใน
ปี ค.ศ. 1988 ตามคำาแนะนำาของ Gaming Summit AGRI เป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยต่างๆ
อันประกอบด้วย University of Alberta, University of Calgary และ University of Lethbridge
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำาวิจัยที่เกี่ยวกับเกมและการพนันทั้งหลายในเขต
จังหวัด และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
Saskatchenwan
มีกฎหมายควบคุมการพนัน คือ Alcohol and Gaming Regulation Act 1997 โดยมี
Saskatchenwan Liquor and Gaming Authority (SLGA) เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบใน
การควบคุมให้เกิดการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย รายได้หลักจากการพนันจะถูกใช้ไปเพือ่ กิจการ
ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดอย่างไรก็ตาม ในส่วนของเงินที่เหลือส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปเพื่อ
การพัฒนาชุมชน และเพื่อ good causes
Manitoba
มีกฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมการพนัน คือ The Gaming Control Act, Manitoba Lotteries
Corporation Act และ the Gaming Control Local Option Act โดยมี Manitoba
Gaming Control Commission เป็นผู้รับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย ออกกฎเกณฑ์ และ
ควบคุมการออกใบอนุญาต การดำาเนินการ และแนวทางในการปฏิบัติของผู้ให้บริการ แต่ในส่วน
ของลอตเตอรี่ บิงโก และเครื่องเล่นเกม จะอยู่ภายใต้การควบคุมของManitoba Lotteries
Corporation (MLC) นอกจากนัน้ MLC ยังวางยุทธศาสตร์ในเรือ่ งการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
พร้อมทัง้ ให้ทนุ แก้ปญั หาผูท้ ม่ี ปี ญั หาจากการพนัน รายได้สทุ ธิจากการพนันเชิงพาณิชย์ใน Manitoba
ก็จะถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลท้องถิ่น
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Ontario
กฎหมายที่ใช้ควบคุมการพนันคือ Gaming Control Act 1992 กับ Ontario Lottery
and Gaming Corporation Act 1999 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตั้งองค์กรที่กำาหนดมาตรการต่างๆ
ในเรือ่ งลอตเตอรีแ่ ละเกม และRacing Commission Act 2000 ซึง่ มี Ontario Racing Commission
เป็นองค์กรบริหาร ทำาหน้าที่ควบคุมกีฬาแข่งม้า จุดน่าสนใจประการหนึ่งคือ รายได้สุทธิ 2%
ที่มาจากเครื่องเล่นในคาสิโน และการแข่งขันบนลู่จะถูกใช้เพื่อการสนับสนุนการให้บริการ
จากการพนันที่มีปัญหา
Quebec
จังหวัด Quebec จะออกลอตเตอรี่ของจังหวัดเอง ในชื่อ Lotto Quebec ซึ่งนอกจาก
ลอตเตอรีแ่ ล้ว ยังบริหารคาสิโนอีกสามแห่ง เครือ่ งเล่นเกม และบิงโก โดยรายได้สทุ ธิจะเป็นเงินทุน
สำาหรับประโยชน์ของจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ทุกจังหวัดของแคนาดาให้ความสำาคัญในการดูแลประชาชนของตนใน
ด้านการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการใส่ใจในประเด็นหลัก 3 ประการคือ การศึกษา
ค้นคว้าวิจยั ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการพนัน การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติ และ
พิษภัยจากการพนัน โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ประการสุดท้าย
คือการให้คำาปรึกษา แนะนำาผู้ที่อาจมีปัญหาจากการเล่นการพนันที่มีปัญหา การให้คำาปรึกษา
ผ่านสายด่วน และการดูแลบำาบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาติดการพนัน
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การศึกษาวิธีการจัดการปัญหาในสหรัฐอเมริกา
การศึกษานี้มุ่งศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบและข้อกำาหนดต่างๆ
ในการกำากับดูแลการพนันของคณะกรรมการควบคุมการพนัน 3 แห่ง คือ 1) คณะกรรมการการ
พนันแห่งรัฐเนวาดา 2) คณะกรรมการการพนันแห่งรัฐนิวเจอร์ซี เนื่องจากเป็นที่ที่นโยบายการ
หารายได้จากการพนันใช้เป็นนโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวางและเป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์
การดำาเนินการมาอย่างยาวนาน และ 3) คณะกรรมการการพนันแห่งชนพื้นเมืองอเมริกัน
รัฐเนว�ด� เนว�ด�มีหน่วยง�นควบคุมและกำ�กับดูแลก�รพนันในรัฐ 2 แห่ง คือ
1. คณะกรรมการบริหารควบคุมการพนันแห่งรัฐ (State Gaming Control Board :
SGCB) ทำาหน้าที่บริหารและกำากับดูแลการพนัน รับผิดชอบการออกใบอนุญาต เก็บภาษี บังคับ
ใช้กฎระเบียบ และให้ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตแก่
คณะกรรมการการพนันแห่งรัฐ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ที่มาจากการ
แต่งตัง้ จากผู้ว่าการรัฐ มีวาระการทำางาน 4 ปี และทำางานเต็มเวลา (Full Time) และกฎหมาย
ยังกำาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการดังต่อไปนี้ ต้องเป็น CPA หรือ Certified Public Accountant
(C.P.A.) หรือ “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 1 คน ต้องมีประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมาย (Law
Enforcement) 1 คน และต้องมีประสบการณ์การบริหารธุรกิจหรือการจัดการ (Business
Administration or Management) อีก 1 คน ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งใดๆ เกิดขึน้ คณะกรรมการฯ
ชุดนี้มีอำานาจชี้ขาด
2. คณะกรรมการการพนันแห่งรัฐ (State Gaming Commission: SGC) SGC ทำาหน้าที่
ตัดสินใจในด้านนโยบายและการกำากับดูแลการพนัน (Gaming Policy and Regulation)
มีหน้าที่รับผิดชอบออกใบอนุญาต ปฏิเสธใบอนุญาต จำากัดใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูว้ า่ การรัฐ โดยมีวาระการทำางาน
4 ปีและทำางานไม่เต็มเวลา (Part Time) นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ดำาเนินการให้
เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
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ก�รจัดสรรร�ยได้จ�กก�รพนันของภ�ครัฐ
รัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกาให้อำานาจรัฐต่างๆ ในการออกกฎหมายเกีย่ วกับการจำาหน่าย
ลอตเตอรี่ (นโยบาย ระเบียบ การจัดสรรรายได้ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ) ภายใต้การกำากับดูแลโดย
คณะกรรมการการพนันแห่งรัฐ (State Gaming Commission) ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่เป็นอิสระ
จัดตั้งตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ

ก�รจัดสรรร�ยได้จ�กก�รบ่อนค�สิโน
รัฐทีม่ กี ารเปิดบ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมายจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ คิดเป็นเปอร์เซน ของรายได้จากชนิดของเกมการพนันในบ่อน และใน
รูปแบบภาษี รายได้ของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นดังกล่าวจะกลับเข้าสู่รัฐโดยผ่านกองทุนที่ได้รับ
การจัดตั้งโดยคณะกรรมการการพนันแห่งรัฐ (State Gaming Commission) และกระบวนการงบ
ประมาณของรัฐ
จากข้อมูลใน ปี ค.ศ. 2009 สหรัฐอเมริกามีรายได้จากบ่อนคาสิโนใน 12 รัฐ สูงถึงกว่า
$4.5 พันล้าน ซึง่ คาสิโนทีม่ ชี อ่ื เสียงและทำารายได้มากทีส่ ดุ 2 ลำาดับแรกคือ คาสิโนใน Las Vegas
มลรัฐเนวาดา และคาสิโนใน Atlantic City มลรัฐนิวเจอร์ซี
โครงสร้�งภ�ษีค�สิโนของรัฐเนว�ด�
คาสิโนในรัฐเนวาดาจ่ายภาษีให้รัฐเป็น
รายเดือนตั้งแต่ 3 - 6.25% และผู้ประกอบการ
ยังต้องจ่ายภาษีให้รัฐเป็นเงิน 10% ของรายได้ที่
เรียกเก็บจากค่าเข้าบ่อน ค่าสินค้า ค่าเครื่องดื่ม
และค่าบริการอื่นๆ ที่ให้บริการในสถานประกอบ
การได้
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โครงสร้�งภ�ษีค�สิโนของรัฐนิวเจอร์ซี
คาสิโนในรัฐนิวเจอร์ซีจ่ายภาษีให้รัฐผ่าน 2 กองทุน คือ 1) กองทุนรายได้จากคาสิโน
(Casino Revenue Fund) ซึ่งเป็นกองทุนพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นงบประมาณในการใช้จ่าย
ด้านกำากับดูแลการพนันและกิจกรรมอื่นๆ ของรัฐ และ 2) กองทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนา
(Casino Reinvestment and Development Authority) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพี่อช่วยใน
การพัฒนาชุมชนเมืองของรัฐ (Urban Redevelopment) ผู้ประกอบการคาสิโนต้องจ่ายเงินให้
รัฐเป็นเงิน 8% ของรายได้รวม (Gross Revenue) ผ่านกองทุนรายได้จากคาสิโน และจ่ายเงินอีก
1.25% ของรายได้รวมให้แก่กองทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนา
ก�รจัดสรรร�ยได้จ�กก�รเปิดบ่อนก�รพนันในพืน้ ที่
ที่มีชนพื้นเมืองอเมริกัน
เป้ า หมายของนโยบายสหพั น ธรั ฐ ชน
พื้นเมืองอเมริกัน (Indian Federal Policy) ที่
บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นกฎหมายการพนั น ในพื้ น ที่ ที่ มี ช นพื้ น
เมืองอเมริกัน (Indian Gaming Regulatory Act
หรือ IGRA) คือ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชนพื้นเมือง การพึ่งพาตนเอง และการมีรัฐบาลของ
ชนเผ่ า ที่ เข้ ม แข็ ง อั น นำ า ไปสู่ ค วามสามารถในการ
ปกครองตนเองของชนเผ่าโดยชนเผ่า มิใช่เจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลกลาง หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้กาำ หนด
อนาคตของชนเผ่า
ดังนั้น การตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการพนันจะกระทำาโดยตัวแทน
ตามกฎหมายของชนเผ่า (Tribal Government) การจัดสรรงบประมาณรายได้จะสอดคล้องกับ
ข้อกำาหนดของ IGRA ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการการพนันแห่งชนพื้นเมืองอเมริกัน
(NIGC)
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IGRA กำาหนดให้ชนเผ่าสามารถจัดสรรรายได้จากการพนัน (Net Revenue) ไปใช้ใน
กิจการหลัก 5 ด้าน คือ
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและโครงการของรัฐบาลชนเผ่า
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านความเป็นอยู่ของสมาชิกของชนเผ่า
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจของชนเผ่า
4. ใช้เป็นเงินบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อการกุศล
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
โดยจะไม่อนุญาตให้มีการจัดสรรรายได้จากการพนันไปใช้นอกเหนือจากกิจการหลัก
5 หัวข้อนี้ หรืออนุญาตให้มีการจัดสรรเงินให้แก่สมาชิกชนเผ่าได้โดยตรง (Per Capita Payment)
ยกเว้นกรณีที่รัฐบาลชนเผ่ามีแผนการจัดสรรรายได้ (Revenue Allocation Plan: RAP) และได้
รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการมหาดไทย (Secretary of the Interior) ซึ่งในกรณีดังกล่าว
สมาชิกชนเผ่าที่ได้รับการจัดสรร RAP จะต้องถูกหักภาษีรายได้ส่วนบุคคล
ที่ผ่านมา โครงการภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรรายได้จากการพนันมาใช้ตามหลักเกณฑ์ 5
หัวข้อ ดังนี้คือโครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ, โครงการ Daycare and early childhood
development programs, Universal health care โครงการให้ความช่วยเหลือ Nutrition
โครงการให้ความช่วยเหลือที่อยู่อาศัย โครงการให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก โครงการให้เงิน
กู้ฉุกเฉิน โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย Public defender programs โครงการการ
ฝึกอบรม (Job training programs) การให้ทุนและเงินกู้เพื่อการศึกษา โครงการบำาบัดการติด
ยาเสพติดและสุรา โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษา โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียนสำาหรับ
วัยรุ่น โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านพิธีกรรมฝังศพ โครงการสนับสนุนแว่นตา โครงการ
ติดตั้งระบบศูนย์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ และโครงการปรับปรุงอาคารและถนนหนทาง เป็นต้น
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ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการรายได้จากการพนัน
แม้ทกุ รัฐทีม่ กี ารจำาหน่ายลอตเตอรีจ่ ะมีเหตุผลทีใ่ ช้ในการจำาหน่ายลอตเตอรีท่ ค่ี ล้ายคลึงกัน แต่
ก็มีนโยบายในการจัดสรรรายได้ไปใช้ในกิจกรรมที่แตกต่างกัน รัฐส่วนใหญ่ (ประมาณ 16 รัฐ)
กำาหนดให้นาำ กำาไรจากการจำาหน่ายลอตเตอรีไ่ ปใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษา ประมาณ 13 รัฐ
นำากำาไรไปจัดสรรเข้างบประมาณทั่วไป หรือเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การสร้างถนน
สนับสนุนการสร้างสนามกีฬา และมีรัฐบางรัฐใช้เงินในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
มีรัฐจำานวนมากที่ใช้เงินไปในกิจกรรมมากกว่าหนึ่งด้าน แต่ก็มีรัฐจำานวนหนึ่งที่ใช้เงินไป
ในกิจการทีค่ อ่ นข้างแปลกไม่เหมือนรัฐส่วนใหญ่ เช่น รัฐเพนซิลเวเนียใช้กาำ ไรทัง้ หมดจากการพนัน
(ทัง้ ลอตเตอรีแ่ ละคาสิโน) ในการให้การสนับสนุนผูส้ งู อายุ รัฐแมสซาชูเสทให้การสนับสนุนศิลปะ
รัฐแมรีแ่ ลนด์และวอชิงตันใช้เงินส่วนใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬา เป็นต้น และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
รัฐเนวาดา ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงการพนันของประเทศ ไม่อนุญาตให้มีการจำาหน่ายลอตเตอรี่
โดยอาจเป็นไปได้ว่าไม่ต้องการให้มีการแข่งขันกับคาสิโน
นอกเหนือจากการที่รัฐจัดสรรเงินไปใช้ในกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว
กฎหมายในหลายรัฐยังให้อาำ นาจรัฐในการหักเงินรางวัลของผูถ้ กู รางวัล (Garnishment of prizes)
ที่มีภาระหนี้ค้างจ่ายตามกฎหมายบางประเภท เช่น ภาษีค้างจ่าย ภาระการดูแลบุตรค้างจ่าย
(outstanding child support obligations) หนี้เงินกู้การศึกษาเป็นต้น
คาสิโนในรัฐเนวาดาจ่ายภาษีให้รัฐเป็นรายเดือนตั้งแต่ 3 - 6.25% และผู้ประกอบการ
ยังต้องจ่ายภาษีให้รัฐเป็นเงิน 10% ของรายได้เรียกเก็บในการค่าเข้าบ่อน ค่าสินค้า ค่าเครื่องดื่ม
และค่าบริการอื่นๆ ที่ให้บริการในสถานประกอบการได้ รายได้จากการพนันมีสัดส่วนถึง 45%
ของรายได้ทั้งหมดของรัฐ ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ที่สูงที่สุดของประเทศ
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ส่วนคาสิโนในรัฐนิวเจอร์ซีจ่ายภาษีให้รัฐผ่าน 2 กองทุน คือ 1) กองทุนรายได้จาก
คาสิโน (Casino Revenue Fund) ซึ่งเป็นกองทุนพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเป็นงบ
ประมาณในการใช้จ่ายด้านกำากับดูแลการพนันและกิจกรรมอื่นๆ ของรัฐ ได้รับการจัดสรร
เป็นเงิน 8% ของรายได้รวม และ 2) กองทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนา (Casino Reinvestment
and Development Authority) เป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพี่อช่วยในการพัฒนาชุมชน
เมืองของรัฐ (Urban Redevelopment) ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 1.25% ของรายได้รวม
ลอตเตอรี่
นิวเจอร์ซี เป็นรัฐที่สามารถบริหารลอตเตอรี่ด้วยต้นทุนที่ต่ำาที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
โดยมีต้นทุนเพียง 1% ของรายได้ รัฐได้รับก�รจัดสรรร�ยได้จ�กก�รข�ยลอตเตอรี่ในปี ค.ศ.
2010 ม�กถึง $924 ล้�น โดยรัฐได้ใช้เงินทั้งหมดในก�รสนับสนุนก�รศึกษ�ในโรงเรียนของ
รัฐ และโครงก�รของสถ�บันต่�งๆ ที่รัฐให้ก�รสนับสนุน เช่น โรงเรียนคนหูหนวก มหาวิทยาลัย
ให้ทุนการศึกษาโรงพยาบาล บ้านพักคนพิการที่พักอาศัยทหารผ่านศึก และอื่นๆ ตลอดระยะ
เวลา 39 ปีที่ผ่านมา รัฐได้รับการจัดสรรรายได้จากลอตเตอรี่มากกว่า $19 พันล้าน

ลอตเตอรี่ในนิวยอร์กถือว่าเป็นลอตเตอรี่ท่ี

ใหญ่ทส่ี ดุ และมีผลกำาไรมากทีส่ ดุ ในสหรัฐอเมริกา รัฐได้รบั
การจัดสรรรายได้จากการขายลอตเตอรี่ในปีงบประมาณ
ค.ศ. 2010 - 2011 เป็นเงินมากกว่า $3 พันล้าน คิดเป็น
มากกว่า 15% ของงบประมาณการศึกษาของรัฐ ซึง่ รัฐได้
ใช้เงินทั้งหมดนี้ให้การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนของ
รัฐ ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปีทผ่ี า่ นมารัฐได้รบั การ
จัดสรรรายได้จากลอตเตอรีม่ ากกว่า $42.5 พันล้าน
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แนวทางการนำารายได้จากการพนันมาแก้ปัญหาการพนัน และลดผลกระทบอัน
สืบเนื่องจากการพนันในสังคม
สำาหรับคนอเมริกนั ทัว่ ไป การพนันอาจเป็นเพียงแค่รปู แบบหนึง่ ของการหาความสนุกสนาน
แต่สำาหรับคนบางกลุ่มแล้วปัญหาการติดการพนันเป็นปัญหาที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้ ทำาให้
มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของตัวเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาการถูกไล่ออกจากงาน ปัญหาครอบครัว
ปัญหาการติดสุราและยาเสพติด เป็นต้น มีการประเมินกันว่า ปัจจุบนั คนอเมริกนั มากกว่า 1 – 5%
มีปัญหาติดการพนันขั้นรุนแรง ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาอีกมากมายหลังจากอนุญาตให้การพนันเป็นสิ่ง
ถูกกฎหมาย ดังนี้
1. ในแอตแลนติคซิตี้ อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น 320% อัตราการข่มขืน ทำาร้าย
ร่างกาย และลักขโมยเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีการเปิดบ่อนการพนัน
2. ในเมื อ งเดดวูด รัฐเซาท์ดาโกตา (Deadwood, South Dakota) อั ตราการเกิด
อาชญากรรมเพิม่ ขึน้ 40% อัตราการทำาร้ายผูเ้ ยาว์เพิม่ ขึน้ 42% และอัตราการข่มขืน ทำาร้ายร่างกาย
และลักขโมยเพิ่มขึ้น 80% ภายใน 3 ปีหลังมีการเปิดบ่อนการพนัน
3. จากผลการศึกษาของ The National Gambling Impact Study พบว่า อัตราการ
หย่าร้างในกลุ่มคนมีปัญหาติดการพนันขั้นรุนแรง เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ไม่เล่นการพนันอยูท่ ี่
53.5% และ 18.2% ตามลำาดับ
4. จากข้อมูลของ Massachusetts Council for Compulsive Gambling 75% ของ
กลุ่มคนทีม่ ปี ญั หาติดการพนันขัน้ รุนแรงมีปญั หาติดสุรา, 38% มีปญ
ั หาติดยาเสพติด, 20% มีความ
พยายามในการฆ่าตัวตาย และ 10% ของสมาชิกในครอบครัวของตนเองมีความพยายามในการฆ่า
ตัวตาย
จะเห็นว่า การพนันมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคม ถึงแม้ว่า อาจจะมีความเห็นที่
แตกต่างกันบ้างในเรือ่ งของระดับความรุนแรงของผลกระทบ รัฐทุกแห่งที่มีการจำาหน่ายลอตเตอรี่
จะมีการจัดสรรรายได้จากการพนันส่วนหนึ่งมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาอันเกิดจาก
ผลกระทบจากการพนันและลดผลกระทบจากการพนันในสังคม
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นิ ว ยอร์ ค ลอตเตอรี่จัดให้มีเ งินสนับสนุ นโครงการเล่ นการพนั นอย่ า งรั บผิ ด ชอบ
(Lottery’s Responsible Gaming Program) โดยมีการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ของภาครัฐ
และเอกชน ในการให้คำาปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้มีปัญหาการติดการพนัน เช่น ร่วมมือ
กับ State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services ในการออกสปอร์ต
โฆษณาทางวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ใ ห้ ค วามรู้ กั บ ประชาชนในเรื่ อ งการติ ด การพนั น ในเยาวชน
การรณรงค์ไ ม่ จ ำ าหน่ายลอตเตอรี่ให้แก่เ ด็ก อายุ ต ่ ำ ากว่ า 18 ปี โดยการตรวจสอบอายุ ข อง
ผู้ซื ้ อ จากใบขับขี่ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โทรศัพท์สายด่วนให้คำาปรึกษาปัญหาการ
ติดสุราและยาเสพติดที่สถานจำาหน่ายลอตเตอรี่ เป็นต้น
รั ฐ นิ ว เจอร์ ซี่ จั ด ให้ มี เ งิ น สนั บ สนุ น โครงการให้ ก ารศึ ก ษาและบำ า บั ด รั ก ษาปั ญ หา
คนติดการพนันผ่าน Council on Compulsive Gambling of New Jersey และ National
Center for Responsible Gaming โดยจัดให้มีการรณรงค์ประจำาปีไม่ให้เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี
เข้าเล่นการพนัน และ รณรงค์ไม่ให้มีการให้ตั๋วลอตเตอรี่เป็นของขวัญ เป็นต้น
โดยทัว่ ไป รัฐทีม่ บี อ่ นคาสิโนถูกกฎหมายจะมีกฎหมายกำาหนดให้มี Self-Exclusion List
ซึ่งอนุญาตให้บุคคลที่เชื่อว่าตัวเองมีปัญหาติดการพนันสามารถใส่ชื่อของตัวเองไว้ในรายชื่อ
“ผู้ถูกกันจากการเล่นพนัน” (Self Exclusion List) โดยสมัครใจ เพื่อลบรายชื่อจาก Mailing
list ที่ใช้เพื่อการตลาดและการโฆษณาของบ่อน และจะไม่สามารถแลกเงินสดจากบ่อนคาสิโนได้
ในกรณีที่ได้เงินรางวัล โดยจะมีการโอนเงินรางวัลดังกล่าวไปใช้ในโครงการบำาบัดและป้องกัน
ปัญหาการติดการพนัน (Problem Gambling Treatment and Prevention Programs)
จากการศึกษาเอกสาร ไม่พบข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความใส่ใจอย่างจริงจังของภาครัฐในการ
แก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบจากการพนันและลดผลกระทบจากการพนันในสังคม นอกเหนือ
จากที่ได้กล่าวเบื้องต้นงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้กับการแก้ไขปัญหามีปริมาณน้อยมากไม่ถึง 1%
ของรายได้ที่ภาครัฐได้รับจากการจัดให้มีการพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
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แนวทางบริหารจัดการกองทุน และมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบจากการพนันที่ ใช้รายได้จากสลากกิน แบ่ง

บทสรุป
จากการศึกษาแนวทางในการจัดสรรเงินรายได้ที่ได้จากการพนัน และลอตเตอรีป่ ระเภท
ต่างๆ ใน 5 ประเทศ จะเห็นว่า ประเด็นทีน่ า่ สนใจในแนวทางการจัดการ โดยเฉพาะเมือ่ เริม่ ศึกษา
จากประเทศที่เป็นต้นทางของการวางมาตรการคือ สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีการจัดตัง้ The Responsible Gambling Strategy Board (RGSB)
ขึ้ น ในปี ค.ศ. 2008 เป็นองค์ก รอิสระ ประกอบด้ วยผู ้ ช ำ า นาญการ ซึ ่ ง คอยให้ ค ำ า แนะนำ า
ต่อ คณะกรรมการการพนัน และกระทรวงสื่อและกีฬา ในการวางกรอบยุทธศาสตร์ และลำาดับ
ขั้นตอนในการจัดการกองทุนในการทำาการวิจัย การให้การศึกษา/การป้องกัน และการรักษา
บำาบัดเยียวยา โดยคณะกรรมการนี้ได้วางแนวทางการบริหารจัดการกองทุนว่า ควรสนับสนุน
ให้เกิดการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible gambling) ซึ่งปัจจัยสำาคัญที่
จะทำาให้เกิดการพนันอย่างมีความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ
1. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ
2. ความรับผิดชอบของผู้เล่นการพนันประเภทต่าง ๆ
โดยคณะกรรมการจัดการกองทุนมีหน้าที่ที่หลัก 3 ประการ คือ
1) ส่งเสริมให้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาจากการพนัน
2) ให้การศึกษากับสังคมให้รู้เท่ากับการพนัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
3) ให้การบำาบัดรักษาและการเยียวยาผู้ติดการพนัน
การบริหารจัดการเช่นนี้ ถือเป็นต้นแบบของการดูแลให้เกิดการพนันที่รับผิดชอบ และ
การใส่ใจในการแก้ปัญหาในประเทศต่างๆ ที่จัดให้มีการพนันเกือบทั่วโลก อย่างไรก็ตาม รายได้
ที่นำามาใช้เป็นทุนในการดำาเนินงานของ RGSB มิใช่เงินที่มาจากการจำาหน่ายลอตเตอรี่ แต่เป็น
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เงินที่มาจากรัฐ และเงินบริจาคจากผู้ประกอบกิจการการพนัน จึงดูเหมือนว่า การบังคับ
ใช้ผลจากการศึกษาวิจยั และการณรงค์จะไม่เป็นไปตามคาดหมายนัก นอกจากนัน้ การจัดสรรดังกล่าว
ยังไม่ตอบสนองกับหลักการทีว่ า่ “ผูท้ ก่ี อ่ ความเสียหาย ควรจะเป็นผูท้ ต่ี อ้ งรับผิดชอบต่อการกระทำา
ของตน” แต่เมื่อสังคมเสียหายจากการดำาเนินการของผู้ประกอบการกลับดูเหมือนว่าผู้ประกอบ
การไม่ได้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
ส่วนนิวซีแลนด์นั้น ก้าวลำ้าสหราชอาณาจักรไปก้าวหนึ่ง คือ กำาหนดให้ผู้ประกอบการ
( ผูท้ ส่ี ร้�งปัญห�ให้กบั สังคม ) ต้องรับผิดชอบต่อสังคม โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้เรียกเก็บค่าอากร
พิเศษจากผูป้ ระกอบการเพือ่ นำาไปเป็นค่าใช้จา่ ยในการทำาการศึกษา วิจยั รณรงค์สง่ เสริมให้ประชาชน
เห็นพิษภัยจากการพนัน พร้อมทั้งการบำาบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาติดพนันอย่างมีระบบ ซึง่ การ
คำานวณอัตราการจัดเก็บภาษีอยูบ่ นพืน้ ฐานการตอบแทนผู้ประกอบการที่ไม่สงู เกินไป ทั้งยังมีการ
จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินรางวัลเพื่อให้อยู่บนฐานที่ทุกฝายต้องไม่ได้รับประโยชน์มาก
เกินไปจนอันอาจทำาให้ติดการพนันได้
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายลอตเตอรีป่ ระเภทต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์ยงั คงใช้แนวทาง
การบริหารจัดการเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร คือ เป็นทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือใช้เพื่อการส่งเสริมภาพยนตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ในส่วนของออสเตรเลียและแคนาดามีลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือ การบริหารจัดการ
ถูกแบ่งแยกไปตามรัฐ หรือจังหวัด รัฐสภาและรัฐบาลกลางกำากับดูแลได้เฉพาะในภาพรวม
ไม่อาจลงถึงรายละเอียดในเรือ่ งการกำากับดูแลการพนัน การกำากับดูแลในเรือ่ งโครงการช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบปั ญ หาจากการเล่ น การพนั น จึ ง อยู่ ใ นระดั บ รั ฐ ซึ่ ง เกื อ บทุ ก รั ฐ ให้ ค วามสนใจและมี
โปรแกรมการให้บริการทัง้ 3 ประการ อันเป็นแนวทางเดียวกับสหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์ ซึง่
อาจแตกต่างกันบ้างในเรื่องรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ แต่สาระสำาคัญไม่ต่างกันมากนัก
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สำาหรับสหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งแยกการควบคุมการพนันออกเป็นแต่ละรัฐ การควบคุม
จึงไม่ทั่วถึงเช่นเดียวกันกับที่เกิดในออสเตรเลีย และแคนาดา แต่ด้วยเหตุที่การหารายได้ของรัฐ
บางรัฐ หรือกลุ่มของชนพื้นเมืองเดิมในบางรัฐยังพึ่งพิงกับรายได้ที่มาจากสถานพนันขนาดใหญ่
จึงทำาให้เกิดการแข่งขันหารายได้จากการพนันด้วยเหตุนี้ แม้หลายๆ รัฐ และหลายๆ เมืองของ
สหรัฐอเมริกาจะออกมาตรการเพื่อการศึกษาวิจัย ส่งเสริมมาตรการป้องกัน และการรู้เท่าทัน
การพนัน ตลอดจนมีมาตรการบำาบัดรักษาเยียวยาที่ดี แต่จากการศึกษาพบว่า มาตรการในการ
รณรงค์เพื่อการต่อต้านพิษภัยจากการพนันทั้งหมดยังไม่เข้มแข็งจริงจังเท่าที่ควร ซึ่งถือเป็นเรื่อง
น่าเสียดาย

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ประเทศไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพนัน ส่วนหนึ่งอาจมาจากกฎหมาย
การพนันที่มีอายุการใช้มายาวนาน ขาดการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยทำาให้คนไทยขาดความรู้
ความเข้าใจว่า การพนันที่แท้จริงคืออะไร จึงทำาให้ไม่รู้หลักเกณฑ์ที่จะชี้วัดว่า กิจกรรมใดน่าจะ
เป็นการพนัน ดังนั้นการจะกำาหนดหรือหามาตรชี้วัดกำาหนดดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน
จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน
การจะกำาหนดมาตรการป้องกันและบำาบัดรักษาผูท้ ม่ี ปี ญั หาจากการพนันจึงควรจะเริม่ จาก
1. กำาหนดนิยามของคำาที่มีความสำาคัญต่อไปนี้คือ
ก. นิยามและกำาหนดองค์ประกอบของคำาว่า“ก�รพนัน”จากการศึกษานิยามคำานี้
และองค์ประกอบส่วนใหญ่ของประเทศต่าง ๆ จะเห็นว่า เหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ดังนั้น หากไทยจะนำาแนวทางเหล่านั้นมาใช้น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม รวดเร็ว
และเป็นสากล
ข. กำาหนดหลักเกณฑ์องค์ประกอบและนิยามความหมายของคำาว่า“ก�รพนันทีม่ ปี ญ
ั ห�”
ค. กำาหนดนิยามของคำาว่า“ก�รพนันอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ”
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2. หากเห็นด้วยกับแนวทาง“การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ” ก็ควรกำาหนดกฎเกณฑ์และ
แนวทางที่สอดคล้องตามที่ประเทศต่างๆ กำาหนด โดยเริ่มจากการกำาหนดชนิดของการพนันที่รัฐ
จะอนุญาตหรือห้ามอย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นก็กำาหนดมาตรการควบคุมอย่างจริงจัง โดยอาจใช้
วิธีการจัดเก็บอากรจากผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ดูแลตอบแทนและเยียวยาความ
เสียหายที่ตนได้สร้างให้สังคม
3. รัฐบาลควรปรับแก้กฎหมายในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างชัดเจนโดยรัฐจะต้อง
แบ่งแยกหน้าที่ขององค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับดูแล และองค์กรทีท่ าำ หน้าทีบ่ ริหารจัดการออกจากกัน
อย่างเด่นชัด แต่องค์กรเหล่านี้ ต้องทำางานประสานกันเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาจากการควบคุมการ
พนันเป็นหลัก
4. รัฐควรออกกฎหมายจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ
ก) ศึกษาวิจัยปัญหา พร้อมทั้งหาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันทั้งหมด
ข) ให้การศึกษาแก่สังคมให้เข้าใจธรรมชาติความเสี่ยง และภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการพนัน
ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเยาวชนและกลุ่ม
เปราะบาง
ค) บำาบัดรักษาและการเยียวยาผูเ้ ล่นการพนันทีเ่ กิดปัญหา พร้อมทัง้ ให้การดูแลครอบครัว
และคนใกล้ชิดกับผู้มีปัญหาอย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้ง่ายจากหลากหลายช่องทาง
5. รูปแบบขององค์กรที่กล่าวถึงข้างต้นควรเป็นองค์กรที่
ก) ทำาหน้าที่วางแผนกำาหนดยุทธศาสตร์กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลปัญหาอันอาจ
เกิดจากการพนัน
ข) ทำาหน้าทีบ่ ริหารจัดการการออกใบอนุญาต การควบคุมดูแลผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการพนันทั้งหมด โดยองค์กรนี้ต้องอยู่ภายใต้การกำากับดูแลหรือภายใต้คำาแนะนำา
ขององค์กรกำากับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังที่กล่าวข้างต้น
ค) ทำาหน้าที่วางแผนกำาหนดยุทธศาสตร์กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลค้นคว้าวิจัยเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้และการบำาบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน
ง) ให้ทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัย วางยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการบำาบัด
รักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน
องค์กรทั้งหมดมานี้ ต้องทำางานแบบสอดประสานกันเพื่อให้รู้เข้าใจ แก้ไขเยียวยาและ
หาทางป้องกันปัญหาการพนันที่อาจเกิดกับสังคมไทยได้อย่างแท้จริง.
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