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รายงานการจดัประชุมกลุม (focus group) 
โครงการ การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย 

 
ในชวง 1 ปแรกของการดําเนินงาน โครงการไดจดัประชุมกลุม (focus group) ทั้งหมด 5 คร้ัง 

มีหัวขอประชมุแยกตามกลุมเปาหมายทีแ่ตกตางกัน ดังนี้ 
คร้ังท่ี 1 หัวขอ “แนวทางการจัดจําหนายสลากกินแบง” วันที่ 26 มกราคม 2554 ผูมีสวนได

สวนเสียในระบบจัดจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล (ตอไปจะเรียกวา ผูคาสลาก) เขารวมประชุม 10 คน  
คร้ังท่ี 2 หัวขอ “การพนันในมุมมองผูนําภาคประชาชน: สถานการณ ปญหา และแนวทางการ

จัดระเบยีบ” วันที่ 21 เมษายน 2554 ผูนําชุมชนเขารวมประชุม 8 คน 
คร้ังท่ี 3 หัวขอ “การพนันในสังคมวัยรุน” วันที ่ 28 เมษายน 2554 เยาวชนเขารวมประชุม 10 

คน 
คร้ังท่ี 4 หัวขอ “แนวทางการจัดระเบยีบการพนันในสงัคมไทย” วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 

นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ (ตอไปจะเรียกวา นักวิชาการ) เขารวมประชุม 8 คน 
คร้ังท่ี 5 หวัขอ “แนวทางการจัดระเบยีบการพนันในสงัคมไทย” วันที่ 23 มิถุนายน 2554 

นักพัฒนาเอกชน (ตอไปจะเรียกวา เอ็นจีโอ) เขารวมประชุม 7 คน 
ทุกกลุมมีความเห็นตรงกนัวา สังคมไทย “ไมมีชุมชนไหนไมมีการพนนั” การพนนัในมุมมอง

ของชาวบานเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต อยูคูกับการละเลนและการแขงขัน ใชเงินหรือส่ิงของเปนเดิม
พัน เลนเพื่อความสนุกสนานและสรางความสัมพันธในชุมชน หรือเลนเพื่อเสี่ยงโชค ดังนั้น คนเลน
การพนันจึงไมไดถูกมองวาเปนคนเลว สวนกลุมที่สังคมคิดวาเปนปญหาคือ “นักพนัน” เปนคนไมด ี
เปนคนที่หมกมุนหรือใชเวลาสวนใหญเพือ่การเลนพนัน แสวงหาที่จะเลนพนันตลอดเวลา ทุกรูปแบบ 
นกัพนนัจริงๆมีจํานวนไมมาก  ปกติมีเพือ่นรวมกลุมจํานวนหนึ่งที่เลนพนันดวยกนั เวียนไปตามที่
ตางๆแบบซ้ําๆ อดีตนักพนนั 2 คนพูดเหมือนกันวา “เลิกเลนเมื่อหมดตัว” 

เมื่อสังคมไทยมีการพนันถูกกฎหมายเพียงอยางเดยีวคือ สลากกินแบง ซ่ึงมีปญหาขายเกิน
ราคา ทําใหชาวบานรูสึกเสียเปรียบซ้ําซอน การพนันผิดกฎหมายตางๆจงึเกิดขึ้นทัว่ไป ภายใตเครือขาย
ผลประโยชนตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติและระดับขามชาติ เชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมาย
อ่ืนๆ เปนธุรกิจที่มีเจาหนาที่และกลุมอิทธิพลหนุนหลัง กฎหมายการพนันที่มุงเนนควบคุมแทบไมมี
การบังคับใช และกลายเปนชองทางใหเกดิปญหาคอรัปชั่น อีกทั้งมีลักษณะ “ปากวาตาขยกิ” คอืเลน
การพนันผิดกฎหมาย แตใหขายอุปกรณสนับสนุนการเลนพนันได เชน หามเลนไพ แตขายไพได หรือ
กรณีเลนการพนันผิด เลนหวยใตดนิผิด แตมีสลากกินแบง เปนตน  

เอ็นจีโอหลายทานโยงปญหาการพนันมาสูความคิดทางสงัคม ระหวาง ศีลธรรม กับ กฎหมาย  
คนจํานวนมากไมตองการทาํใหการพนันเปนสิ่งถูกกฎหมาย เพราะลึกๆรูวาผิดศีลธรรม ถึงบาปก็
ยอมรับวาบาป แตถาเปดใหถูกกฎหมาย ตอไปลูกหลานอาจจะไมรูสึกวาบาป มนัจะไปสั่นไหวใน
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สวนที่ลึกที่สุดของผูคน พรอมเสนอวา คนเลนการพนันสวนใหญมิใช “นักพนัน” หากสังคมมี
กิจกรรมทดแทนเพียงพอ คนจะหันไปทําอยางอื่นๆ บางชุมชนที่มีการรวมตัวเขมแข็ง มีกิจกรรมทาง
สังคมอื่นๆทําเปนจํานวนมาก คนจะไมหมกมุนกับการเลนพนัน ปญหาการพนนัจะลดลงไปไดเอง 
แนวคดินีแ้ตกตางจากวิธีคิดของนักการเมอืงและนักกฎหมาย ซ่ึงถือวาศีลธรรมไมใชสาระสําคัญ ทุก
ระบบจะคดิเหมือนๆกันคือ win-win ยอมเสียประโยชนของสังคมบางสวนเพื่อใหไดอะไรบางอยาง 
ซ่ึงนักวิชาการชี้ชัดวาไดแก ภาษี ขอมูล ระบบบริหารจัดการโปรงใส เชื่อมโยงไปสูศาสตรการ
บริหารธุรกิจพนัน และยกตวัอยางบางประเทศที่มีหลักสูตร management casino รวมถึงการจัดการ
ปญหาที่เกิดจากการพนนั งานวิจยัในประเทศที่มีการพนนัถูกกฎหมายพบวา โดยเฉลี่ยคาใชจายในการ
บําบัด “คนเปนโรคติดการพนัน” สูงกวารายไดที่รัฐไดจากภาษกีารพนัน และการพนันเปนโรคที่
บําบัดใหหายยาก ยิ่งกวานัน้ ปญหาการพนันไมไดมีเฉพาะเรื่องหนีสิ้น แตมันจะโยงไปกระทบกับ
ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 

นักวิชาการและผูนําบางคนเห็นเชนกันวา ตองใหความสําคัญกับการสงเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมทดแทน เพื่อดึงคนออกจากวิถีการพนัน ที่สําคัญ นักวิชาการพูดถึงปญหา  “โรคติดการพนัน” 
เปนอาการเจ็บปวยชนดิหนึ่ง เสพติดคลายๆการติดอนิเตอรเน็ต คือสมองสวนอยากควบคุมสมองสวน
คิด รูวาไมดีแตไมสามารถหยุดได โดยบอกวาสังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่ 1.ไมมีการเรียนรูที่ถูก 2. มี
ส่ิงแวดลอมทีส่งเสริมการเรียนรูผิดเต็มไปหมด และ 3. ไมมีตัวกล่ันกรองกลุมที่เรียนรูผิดไมใหกาว
ไปสูขั้นการเสพติดพฤติกรรม มันมีลักษณะเหมือนปรามิด เมื่อขาด 1 มี 2 มาก โอกาสที่จะนําไปสู 3 ก็
เยอะ ดังนั้น การดึงคนออกจากวิถีการพนันตองเริ่มตนจาก 1 สรางกิจกรรมทดแทน 

ทวา ในทายทีสุ่ดทุกกลุมยอมรับเหมือนๆกันวา ตองมีทางออกใหกับ “นักพนนั” คือยอมใหมี
บอนการพนันถูกกฎหมาย แมนรูปแบบและวิธีจัดการจะยังไมชัด แตโดยรวมคือตองทําใหเขาถึงยาก 
ควบคุมไมใหมีการกระตุนหรือเรงเราใหคนอยากเลนพนัน พรอมกันนั้นจะตอง 1. บังคับใชกฎหมายที่ 
มีอยู ถาจับจรงิการพนันจะลดลง 2. ตองมีกิจกรรมทดแทน และ 3. ตองทําใหเกดิการถกเถียงและ “ฉีด
ภูมิคุมกัน” ใหสังคม ทําใหเยาวชนอยูกบัการพนันแบบรูเทาทัน มวีุฒิภาวะทีจ่ะเลือกและควบคุม
ตัวเองหากเลือกจะเลนการพนัน เร่ิมตนจากการนําโจทยทั้งหมดนีไ้ปพดูคุยในชุมชนอยางจริงจัง ไมใช
ดูเฉพาะเรื่องโครงสราง คนเลนพนันหรือไมเลนพนัน ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย  

สวนการเลนพนันเพื่อเสีย่งโชคหรือเสี่ยงทาย มีขอคิดเหน็แตกตางกันบาง คือสวนใหญเห็นวา
สังคมไทยตองเปดใหมี ผูใหบริการการพนนัถูกกฎหมาย เพื่อนําเงินเขารัฐแทนที่จะปลอยใหอยูในมือ
ผูมีอิทธิพล โดยเฉพาะหวย พนันทายผลกีฬา และพนนัออนไลน กลุมนี้อางถึงประสบการณ “หวยบน
ดิน” วาทําใหคนเลนหวยใตดินลดลง คนซื้อหวยโดยรวมลดลง และปญหาการขายสลากกินแบงเกิน
ราคาหายไป ขณะที่บางสวนแสดงความไมเห็นดวย เพราะเกรงวาจะกระตุนใหการเลนพนันขยายตัว
ออกไปอีก โดยยกตัวอยางการมีรางวัลแจคพอตและมีขาวในสื่อบอยครั้งของ “หวยบนดิน” กระตุนให
คนเลนหวยมากขึ้น เยาวชนเขาถึงงายขึ้น  
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ตอกรณีการนําตูจําหนายสลากมาใช ทกุกลุมเห็นตรงกันวาไมนาจะมีปญหา สําคัญที่ตูอยูกับ
ใคร กระจายและจัดสรรผลประโยชนอยางไร ยกเวนผูนําคนพิการทานหนึ่งที่เห็นวาการขายสลากใบ
ดีกวา เพราะเปนการกระจายโอกาสทางอาชีพและรายไดไปยังคนดอยโอกาสไดมากกวา   

ในกลุมเยาวชน เมื่อกลาวถึงการพนันแตละประเภท ทกุคนดูจะเขาใจตรงกัน ยกเวนการเขา
สนามมา เยาวชนที่มาจากชุมชนแออัดเขาใจวาการเลนมาในสนามเปนที่เฉพาะของคนมีเงิน สวน
เยาวชนที่มาจากครอบครัวฐานะดีบอกวาใครๆก็เขาไดถาอยากเลน แตตนไมชอบ เพราะมาฉีดยา เปน
คนนอก “เลนอยางไรกเ็สีย” นอกจากนัน้มีเยาวชนคนหนึ่งเอยวา การเลนหุนคือการพนันชนิดหนึ่ง 
และมีการเลาถึงเพื่อนคนหนึง่ เรียนอยูมหาวิทยาลัยช้ันปที่ 3 ผูปกครองชอบเลนพนนั สนับสนุนโดย
ใหเงินคลายๆเปนงบประมาณสําหรับเลนการพนันสัปดาหละนับลานบาท เพื่อนคนนี้ชอบเลนการ
พนันมาก เลนการพนนัทุกประเภท ปกติจะเขาไปดูเวบ็พนันมาของตางประเทศสัปดาหละ 10 คร้ัง 
เลนพนันเปนบางรอบ รอบหนึ่งๆแทงประมาณ 50,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเยาวชนอีกคนหนึ่ง 
ยายเปนคนดแูล อาศัยในชุมชนแออัด หนาบานมีวงพนนับิงโก เลนแผงละ 10 บาท ยายออกเงนิซื้อ
แผงบิงโกใหลุน ถาถูกรางวลัก็เอาเงินไปใช รอบหนึ่งๆถาถูกรางวัลจะไดเงนิ 350-400 บาท ถาเสียยาย
ออกคาแผง สองกรณีนี้มวีงเงินพนันตางกนัมาก แตโดยลักษณะคือมีผูปกครองสนับสนุนใหเลนพนัน
เหมือนกนั สะทอนชัดวา ในสังคมทุกระดับชั้น มีส่ิงแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูผิดเต็มไปหมดจริง
ดังคํากลาวของกลุมนักวิชาการ 
 
1. สถานการณและปญหาในพืน้ท่ี 

 
ในทัศนะของคนทั่วไป หวยไมถือเปนการพนัน แตถือเปนเรื่องการเสี่ยงโชค เลนหวยเรยีกวา 

“เสี่ยงดวง” คนถูกจับเรื่องหวยใตดินจะมองวา “ดวงไมด”ี ดังนั้นในหมูคนจน คนเลนหวยจึงเปนคน
ปกติ สวนที่ถือเปนการพนนัคือ คนเลนพนันในบอน เชน ไพ ไฮโล ฯลฯ เพราะคนเลนมักใชเวลา
หมกมุนกับการเลนพนัน ไมทํามาหากิน และจะถูกมองวามีพฤติกรรมไมดี นักพนนัเปนคนไมด ีถาถูก
จับเรื่องไฮโล ไพ ถ่ัว ชาวบานจะมองวาเปนบุคคลที่ไมทํากิน เปนคนอีกชั้นหนึ่ง คือเลนพนันอยาง
เดียว สําหรับพูล สนุกเกอร กอลฟ ฟุตบอล มีการพนนัแทรกทั้งนัน้ แตถูกมองวาเปนกฬีา เปนอีก
ระดับหนึ่ง คือดูเทห หรือพูดแบบชาวบานคือ “ไมใชกระจอก” 

ในชุมชนชนบท หวยและบอลมีจํานวนผูเลนพนันมากเปนอันดับหนึง่ แมในปจจบุันชุมชน
สวนใหญยังมผูีเลนหวยมากกวาบอล แตเกอืบทุกกลุมเหน็ตรงกันวาในไมชาจํานวนผูเลนพนันบอลจะ
แซงหนา เพราะมีปจจยัสนบัสนุนหลายประการ สวนบอนมีปรากฏใหเห็นทัว่ไปในทุกชุมชนและมี
หลากหลายรูปแบบ เร่ิมตั้งแตกลุมที่เลนกนัตามบาน บอนเล็กๆในชุมชน บอนในโรงงาน และบอน
แฟร (คลายๆงานวัด) ถัดมามไีมมาก แตกลุมนักวิชาการถือวาสําคัญมากคือ บอนใหญหรือคาสิโน 
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ในสังคมคนงาน ซ่ึงหลายฝายคิดวาคนทํางานในโรงงานไมนาจะมีเวลาเลนพนัน แตความจริง
แลวคนงานไมไดทํางานตลอดเวลา คนงานเขาถึงแหลงพนันงายมาก เหมือนขายตรง ทํากันอยางเปน
ระบบ คือมีการแจกโพยใหในฝายผลิต คนงานจะใชเวลาวาง (แมยังอยูในสายการผลติ) เลือกและแทง 
จากนั้นก็สงตอใหกลุมที่อยูสํานักงาน ทําหนาที่สงโพยโดยใชโทรสารหรือคอมพิวเตอร ในการพดูคุย
นอกรอบพบวา กลุมคนงานหญิงนยิมเลนหวยเปนอันดับแรก สวนคนงานชายนิยมเลนบอลมากกวา 
นอกจากนั้นยงัมีการพนันเลก็ๆนอยๆ เลนเฉพาะกลุม เชน ไฮโล ปอกเดง ในวนัที่เงนิออก ทําใหเกิด
ปญหาคือ เปนหนี้นอกระบบ เลนแชร เพื่อเอาเงินมาใชหนี้ 

ในสังคมวยัรุน การพนันชนดิแรกที่รูจกัคือหวย ไพ น้ําเตาปูปลา บิงโก สวนที่นิยมเลนพนัน
มากที่สุดคือ ทายผลการแขงขันเกมที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งเกมกฬีาและเกมคอมพิวเตอร โดยเริ่มตนจาก
การเลนกันเอง แลวคอยๆพฒันาไปสูการเลนกับโตะหรือบอน ทั้งนี้ กลุมที่อายุ 20 ปขึ้นไปทุกคนให
ขอมูลคลายๆกันวา เลนในวงเพื่อนหรือเพื่อนชวนไปเลนในที่ตางๆ ถาไมมีเพื่อนอาจจะไมเลน และ
เมื่อเลนไดจะเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อน กินเหลา เที่ยว และซื้อของใชราคาแพง เยาวชน 2 คนที่เลนหนกัเลา
วา เคยเลนไดมากที่สุด 20,000 กวาบาท เล้ียงเพื่อนคนืเดยีวเกือบหมด  

นาสังเกตวา หวยและพนันบอลอาศัยเครือขายในลักษณะเดียวกนั ผูนําชุมชนคนหนึ่งเชื่อวา 
หวยมีจํานวนคนเลนพนันตอคร้ังสูงมากกวา แตพนนับอลมีจํานวนเงินหรือวงเงนิพนันรวมมากกวา 
พรอมยกตวัอยางชุมชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ มีประชากรประมาณพนักวาครวัเรือน หรือประมาณ 
3,000-4,000 คน มีการทําโพยบอลแจกวันละ 300-400 ชุด ถาแตละคนจายวันละ 300-400 บาท และมี
เลนทุกวนั จํานวนเงินรวมตองสูงมาก ขณะที่เอน็จีโอคนหนึ่งเลาถึงขอมูลบัญชีครัวเรือนของหมูบาน
แหงหนึ่งในจังหวัดลําพนูซึ่งเปนชุมชนปลอดการพนันวา ชาวบานมีคาใชจายอบายมุขในสัดสวน 8% 
ของคาใชจายทั้งหมด สวนใหญอบายมุขมากับธุรกิจกลางคืน  

 
1.1 หวย เปนการพนันที่ไดรับความนยิมมากทีสุ่ด และมีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย 

ตามความตองการของกลุมเปาหมายทีแ่ตกตางกัน หวยที่มีจํานวนผูเลนมากที่สุดและมีวงเงนิเลนพนัน
สูงสุดผูกติดกบัการออกรางวัลของสลากกินแบงรัฐบาลเดือนละ 2 คร้ัง สวนหวยอ่ืนๆ เชน หวยหุน 
หวยปงปอง จับยี่กี มีออกทุกวัน เปาหมายใหญคือผูประกอบอาชพีในตลาด แลวพัฒนาไปสูชุมชน 
และหวยตางประเทศ มีตั้งแตประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา มาเลเซีย รวมถึงประเทศที่มีคนรูจัก
ไปทํางาน เชนสิงคโปร แทงโดยการโทรศพัทไปฝากแทงหวย 

เหตุผลหลักทีท่ําใหชาวบานชอบเลนหวยใตดิน คือ 1. ซ้ือคร้ังละเทาไหรก็ได 2. มีเครดิต คือ
ใหติดหนีแ้บบงวดชนงวด 3. ไดเปอรเซ็นตหรือสวนลด 4. คนเดินโพยจะพัฒนาเปนเจามือระดับกลาง 
คือเลือกรับสวนหนึ่งไวเอง ชาวบานและเยาวชนยืนยันตรงกันวา ถาเลือกเปนไดกําไรแนนอน มนัเปน
แรงจูงใจ แตจะเปนเจามือรายใหญคงลําบาก เพราะตองจายเบี้ยรายทางสูง 
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ชวงที่มีหวยบนดิน คนเลนหวยใตดนิลดลงไปมาก เหตทุี่คนนิยมซื้อหวยบนดินมากกวาเพราะ
การซื้อสะดวก ไมผิดกฎหมาย ไมมีปญหาเรื่องหวยอ้ันหรือถูกโกง (เมือ่ซักถามถึงคําวา โกง ชาวบาน
อธิบายวา 1. รับแทงหวยบางเลขแบบจํากดัจํานวนหรืออ้ัน ปดโอกาสในการถูกหวย 2. เวลาถกูหวย
พรอมกันมากๆ เจามือรายใหญมักบอกวาไมมีเงินจาย ทําใหไดเงินรางวัลต่ํากวาปกติ) และมีแจคพอต 
กลุมผูคาสลากมองวา ระบบนี้เปนเหมือนเรงเราคนในประเทศใหเลนหวยมากขึ้น ไมวาครู พระสงฆ 
ซ้ือไดหมด เพราะถูกกฎหมาย และมแีรงจูงใจสําคัญคือแจคพอต  

นอกจากนั้น ทุกกลุมยืนยันตรงกันวา คนรับหวยมีรูปแบบการสงหวย 2 ระบบ คือ สวนใหญ
จะสงใหรัฐในรูปแบบหวยบนดิน และอีกจาํนวนหนึ่งยังอยูในระบบหวยใตดิน เพราะ 1. มีเครดิต คน
ที่ซ้ือแบบงวดชนงวดบางรายไมมีเงินมาซือ้หวยบนดนิ และ 2. หวยบนดินตองสงเร็วกวา ทาํใหมี
ชวงเวลากอนออกรางวัลที่คนจะซื้อหวยใตดิน สวนสิ่งที่ตามมาหลังจากไมมีหวยบนดนิคือ คน
กลับไปเลนหวยใตดิน แตเจามือฉวยโอกาสลดเปอรเซ็นตหรือสวนลดเหลือ 10% จากเดิม 20%  

ผูนําชุมชนทานหนึ่งกลาววา “การมีหวยบนดิน โดยรวมไมทําใหสถานการณการพนันใน
พื้นที่ลดลง แตการเอาหวยขึน้บนดิน คือการยอมรับวาเราแกใหหมดไปไมได ก็ควรทําใหถูก เพื่อนํา
เงินเขารัฐ แลวเงินจะวนกลับไปสูชาวบาน” 

 
1.2 พนันบอล เปนการพนนัที่เติบโตรวดเร็วมากในชวง 4-5 ปมานี้ และมีแนวโนมวาในอีก

ไมกี่ปขางหนาอาจจะเปนการพนันที่ไดรับความนิยมสูงสุด แซงหนาหวย สังเกตไดวามีการแจกโพย
บอลไปทั่วทุกที่ เชน ในชุมชนมีเสียบโพยบอลไปตามบาน ในโรงงานฝายผลิตแจกโพยบอลให
คนงานพื้นฐานในที่ทํางาน ตามผับ บาร รานเหลาเล็กๆ นอกจากมตีูมา โตะพูล ฯลฯ ระยะหลังๆมีการ
ตั้งทีวีถายทอดสดฟุตบอล รวมถึงกลายเปนสถานที่ชุมนุมของวัยรุน ทัง้กิน ดื่ม ดูบอล เลนพนันบอล 
ซ่ึงสวนใหญคดิตรงกันวา วยัรุนนยิมเลนพนันบอลเพราะเปนการเลนตามกระแส ตดิความเทห ไมได
หวังรวย แตปญหาคือคนเลนไมมีเงินจาย  

ผูนําชุมชนคนหนึ่งแสดงความกังวลวา “บอลขยายลึก มีคนเลนทุกกลุม เลนตั้งแตเดก็เล็ก อายุ 
10 กวาป ถึงผูใหญ เลนในโรงเรียน และผูหญิงก็เร่ิมเลนเยอะขึน้มาก ตรงนี้สวนหนึ่งเกดิจากสื่อ 
คลายๆมวยตู คือมีวิจารณชวงขาวกีฬา ทาํใหเดก็ที่ไดดทูีวี ไดดูขาวกฬีา พอเขากลุมวัยรุนก็เอาขอมูล
จากคนวิจารณมาคุยกัน แลวเอาไปเลน พอไดตรงกับคนวิจารณก็ทาํใหรูสึกดีเพราะเงนิไดมางาย กท็ุม
เงินคลายๆหวย แตสุดทายกห็มดตวั นอกจากนั้น ในโทรศัพทมือถือก็มีขาววิจารณและใหราคาตอรอง
ของมวย (สมิงขาว) บอล ไมตองไปวิ่งหาซือ้หนังสือพิมพกีฬา ตรงนี้ถือเปนสื่อที่จูงใจมาก”  

เอ็นจีโอเลาถึงบรรยากาศในตัวเมืองหลายจังหวดัที่มีลักษณะคลายๆกนั คือเย็นวนัศุกรและ
เสารทองถนนจะมีบรรยากาศแบบวยัรุน คือตามรานขายอาหาร รานเหลาเล็กๆ จะตั้งทีวีถายทอดสด
ฟุตบอล วยัรุนมานั่งกนิดื่ม เลนพนนัและเชียรบอล พรอมวิเคราะหวา “บอลเปนการแขงขัน ทกุคน
ยอมสามารถเขาถึงได เด็กที่สนใจฟุตบอล มีไอดอลเปนนักเตะ มีทมีโปรด จึงนิยมเลนพนันแบบติด
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ปลายนวม ทําใหการดเูกมสนุกขึ้น เดก็สวนใหญอาจจะเลนบางไมเลนบาง และไมไดยึดเปนอาชีพ แต
อาจจะมีบางคนทําเปนอาชีพ มีผลประโยชน และจากการสอบถามพบวา มีกลุมหนึ่งเทานัน้มีมา
นั่งรานประจํา เปนเซียน พวกนีจ้ะตดิตาม วิเคราะหขอมูล มีหนังสือประกอบการวเิคราะห ซ่ึงไมใช
หนังสือเก็บหรือทายผลอันมีใหเห็นอยูในสื่อทั่วๆไป” 

อยางไรกด็ี กลุมเยาวชนหลายคนเลาตรงกนัวา ในเกมการแขงขันตางๆที่ตนชื่นชอบ ไมวาจะ
เปนฟุตบอล แบตมินตัน สนกุเกอร พูล ฯลฯ พวกตนจะเลนพนันเพื่อเพิ่มความสนุกในเกมการแขงขัน 
โดยเนนเลนกนัเองในกลุมเพื่อน และมวีฒันธรรมที่คนไดตองเล้ียง แตในกลุมที่อายุมากกวา 20 ป มี
ประสบการณคลายๆกันคือ มีเพื่อนบางคนเลนพนันกับโตะหรือเจามือ และมีรายหนึ่งเลาถึงเพื่อนที่ติด
หนี้พนนับอลกับโตะ 1 แสนบาท ถูกคุกคามจนเรียนหนังสือไมได และทายที่สุดตองขอเงินพอแมมา
จายหนี้ โดยตองชวนเพื่อนไปดวยอีก 2 คน เพราะกลัว-ไมกลาไปคนเดียว 

 
1.3 บอน ถูกกลาวถึงในฐานะสถานที่เลนพนนัอยางเปนเรื่องเปนราวมากที่สุด โดยคนเลน

พนันในบอนจะถูกเรียกวา “นักพนนั” เปนกลุมคนที่ชอบเลนการพนัน หรืออาจจะเลนพนันเปนอาชีพ  
(1) บอนในระดับชุมชน มีลักษณะหลักๆคือ บอนวิ่ง บอนงานศพ และบอนงานแฟร มี

เลนตั้งแตไฮโล ไพตอง บั่นแปะ ฯลฯ ทกุกลุมเชื่อวา ถาเจาหนาทีไ่มมสีวน ไมเกนิ 3 วันนาจะถูกจับ
หมด สําหรับบอนวิ่งในพื้นที่ นักพนนับอกวาเหตุผลหลักที่ทําใหตองวิ่งหรือตองยายพื้นที่เลนคือเพื่อ
หนีกองปราบ ทองถ่ินไมตองกลัวเพราะเปนผูหาพื้นทีใ่หเลน เอ็นจีโอคนหนึ่งขยายความวา “คนเลน
ไฮโลในหมูบานก็รูวาตํารวจจับ ยายผูกํากับมาใหมก็จบัไมเกิน 5 คร้ัง คนเลนจะเลนกันจริงๆ ถามดู
แลวตํารวจที่จบักับชาวบานที่ถูกจับสนิทและคุนเคยกนั อยาลืมวาสังคมไทยเปนสังคมพวกกัน ถาเปน
พวกกันก็โอเคแลว คนเลนไฮโลพอสนิทกับตํารวจ ในครั้งที่ 6 ก็ไมจบัแลว สงสวย 200 บาท เร่ิมมี
สวยขึ้นมาแลว อันนี้คือขอเท็จจริงที่เปนอยู  ชาวบานบางคนถูกจับ ปรับ 1,000-2,000 บาท ก็ยอมให
ปรับ ไมมีใหปรับใหติดคุกกต็ิด มันเปนอยางนี้จริงๆ” 

(2) บอนระดับชาติ มีการกลาวถึงแหลงที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ 4 แหง ไดแก กิ่งเพชร 
ประตูน้ํา สุขมุวิท และสีแ่ยกคอกวัว นอกนั้นเปนบอนที่ตั้งอยูนอกประเทศ สวนหนึ่งมีคนไทยเปนผู
ลงทุนและผูเลน ไดแก กัมพชูา พมา ลาว บอนเหลานี้จะมีการอํานวยความสะดวกดวยรถบริการรับสง 
อีกสวนหนึ่งเปนบอนที่คนไทยเปนผูเลนอยางเดยีว เชน มาเกา สิงคโปร มาเลเซีย กลุมผูเลนบอน
ตางประเทศมทีั้งไปเที่ยวแลวทดลองเขาไปดู ไปเลน และกลุมที่เปนนักพนนั ผูนําชุมชนคนหนึ่งบอก
วา “ในอําเภอของตนมีเพียง 2-3 ราย ระดับผูกํากับ สจ. เถาแกโรงสี ออกไปเลนที่ปอยเปต ระดับ
ชาวบาน บอนใหญๆอยางของ ป. ก็ไมมีเงนิพอที่จะเขาไปเลนแลว”  

 
1.4 พนันออนไลน การพนันทีใ่ชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครือ่งมือในการเขาถึงผูเลน เปนทั้ง

เครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการเลนพนันบอลที่ซับซอนและกวางขวางขึน้ ทั้งในแงปริมาณผูเลนและ
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ความหลากหลายของลักษณะการเลนพนัน รวมทั้งเปนลูทางใหมในการใหบริการบอนการพนัน 
โดยเฉพาะบาคารา และเนื่องจากประเทศไทยไมมีบอนถูกกฎหมาย ผูใหบริการตนธารทั้งหมดจึงมแีม
ขายอยูในตางประเทศ มีตัวแทนหรือผูใหบริการเปนชั้นๆในตัวจงัหวัดและในพื้นที่ชุมชน 

นักวิชาการเปนหวงเรื่องการขยายตวัของการพนันชนิดนีม้าก และเลาวา ในสหรัฐอเมริกาใช
คําวา Mac Gambling หรือ Fast Gambling แปลวา ไมใชตองไปใชบริการที่รานคาหรือบอนการพนัน 
เพราะออนไลนบริการถึงบาน เขามาอยูในบาน ทําใหควบคุมไดยากมาก สามารถขยายการใหบริการ
ไปยังผูเลนที่ไมตองการเปดเผยตัว ไมตองการออกไปนอกบาน และทําใหผูเลนสามารถเลนไดถ่ีขึ้น 
นักวิชาการทานหนึ่งกังวลวา สภาวะทีพ่อแมทํางาน ไมอยากใหลูกไปเลนนอกบาน จงึซื้อคอมพิวเตอร
ไวในบานเพื่อใหลูกอยูกับบาน แตอาจจะไมปลอดภัยจริง ลูกอาจติดเกม ติดเน็ต ติดพนันออนไลน 
พนันบอล เพราะในปจจุบันสื่อมีสวนกระตุนมาก และหนวยงานราชการยังดแูลไมทั่วถึงและวิ่งตาม
ไมทันความเปลี่ยนแปลง เชนกระทรวงไอซีทีไมมีอํานาจในการตรวจสอบและสั่งปดเว็บพนัน 

ในทางตรงกนัขาม กลุมเยาวชนดูเหมือนไมคอยสนใจการพนันออนไลน การพนันบอลสวน
ใหญใชโทรศพัทมือถือเปนเครื่องมือส่ือสาร แตเอ็นจีโอเลาวา ในอีสานนักศึกษามหาวิทยาลัยเลน
พนันในรานพนันออนไลนกนัมาก สังเกตไดจากรถมอเตอรไซดที่จอดกันเต็มถนน ปญหาขโมยรถไป
จํานํามีเสมอๆ  
 

1.5 การละเลน เปนประเดน็ทีม่ีเฉพาะกลุมเอ็นจีโอกลาวถึงวา การละเลนมีสวนผลักดันให
เกิดการพนัน แตมันเปนการพนันที่สงผลดานบวก การพนันในมติินี้เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ทําให
คนชนบทไดพดูคุย เปนเครอืขายทางสังคม เปนสันทนาการ เปนประเพณี เชน บัง้ไฟอีสาน เรือยาว
ภาคกลาง ตลอดจนพนันทายผลการแขงขัน เชน ชนไก ชนววัภาคใต กวางที่ลําปาง ปลากัดแถบ
ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ทําใหเด็กหนัมาสนใจเรื่องทางวัฒนธรรม การคัดพันธุ ทําใหมีรายไดและความ
ภาคภูมใิจ ทั้งยังทําใหชุมชนกลายเปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวและแหลงทองเที่ยว ผูคนจึงไมไดรูสึกวา
ตนเองเปนคนเลนหรือเจามอื ทกุคนมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ ที่สําคัญ หลายพื้นที่ยนืยันตรงกันในมติิ
เชิงบวกวา ปจจุบันเยาวชนหนัมาสนใจเลนไกชนกนัมากขึ้น  

ทวา การเขามาของสื่อและการพัฒนาอุปกรณในการเลน ทําใหพรมแดนของการพนันบาง
ประเภทที่เคยจํากัดอยูในบอนกาวลวงออกมาขางนอก เกิดเปนการพนนัรูปแบบใหมที่แยกจากวิถีชีวิต 
มีการพลิกเอาประเพณีมาเปนธุรกิจการพนัน เชน บั้งไฟที่เคยจดุในยโสธร เมื่อกอนบั้งไฟขึ้นแขงกัน
สูง มีการเดมิพนัระหวางเจาของบั้งไฟสองฝาย เนนเรื่องความสนุก ศักดิศ์รี วัฒนธรรม ความเปนผูชาย 
ไมไดมีเจามือ คนแพกจ็ะกลับไปพฒันาเพือ่ทําใหสูงกวาเดิม แตหลังจากจุดขึ้นไมได มันมีวิธีการจดุบั้ง
ไฟเหมือนหนวูิ่ง ยาว ไกล กลายเปนชองทางเลนพนัน เดี๋ยวนี้คนยโสธรกลับไปกระจายอยูเกือบทุก
จังหวดั ไปเชาบานเพื่อเลนบัง้ไฟทั้งป เปนการเลนเพื่อการพนัน ไมใชวถีิชีวิต 
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1.6 สลากกินแบง  เปนการพนนัถูกกฎหมายชนิดเดยีวที่มีอยูในสังคมไทย 
ทุกกลุมเหน็ตรงกันวา ลูกคาหวยใบกับหวยชุดตางกัน กลุมรากหญา ไมวาจะเปนในชุมชน

หรือโรงงาน จะซื้อสลากงวดละ 1-2 ใบ และเลนหวยใตดิน สวนกลุมที่มีฐานะปานกลางขึ้นไปจะซื้อ
สลากกินแบง และสวนมากจะซื้อเปนชุด บางแหงตองมไีมนอยกวา 5 ใบใหญ 10 ใบใหญ ขณะทีน่ัก
พนันสวนใหญไมนิยมเลน เพราะถือวาประตูเสียสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัการเลนพนนัชนิดอื่นๆ 

ผูนําชุมชนทานหนึ่งกลาวถึงความรูสึกของชาวบานที่นยิมเลนหวยใตดนิมากกวาซื้อสลากกิน
แบงวา “ฉันถูกเอาเปรียบจากรัฐบาล สลากกินแบงไมเหน็แบงอะไรใหเลย ไมเหน็เอาเปอรเซ็นตสวน
ไหนมาลดใหประชาชน” ทําใหรูสึกเสียเปรียบ 2 เดง คือ ตอนซื้อเสียภาษี ตอนถูกก็เสียภาษีอีก และยัง
ถูกคนขายเอาเปรียบ ขายสลากเกินราคา 

กรณีขายสลากเกินราคา สวนใหญเห็นวาผูคารายยอยเปนจําเลยของสงัคม ถูกกลาวหาวาขาย
สลากแพง ถูกไลจับ ถูกยึดโควตา ทั้งที่จริงๆแลวราคาสลากถูกปนโดยนายทนุ ซ่ึงมีโครงขายอิทธิพล
หนุนหลัง มีการเมืองแทรกแซง ผูคาสลากเลาถึงกระบวนการหากินกันเปนทอดๆ ทําใหราคาสลากสูง 
วา “ขณะนี้ส่ีแยกคอกวัวมีบคุคลที่เรียกวา เสเพล เขามาคุมหมดแลว ขมขูวาถาไมจัดสรรใหคนของเขา
นําไปจดัการเทากับเปนศตัรู... ราคาที่ปนขึ้นไปมนัไมมทีางลง เพราะสลากอยูในมือนายทุน นกัการเมอืง
มาเอาจากองคกรตางๆ สมาคมตางๆ จัดสรรตอใหนายทุน สลากอยูในมือนายทนุ ทําใหนายทุน
กําหนดราคาเองได” และ “ใครมีโควตาอยูก็ไปขายใหนายทุน มนัผูกพันกนัเรียบรอยแลว เพราะรับ
เงินลวงหนากนัไปแลว เหมือนกับจํานํากันไว ...” การขายชวงแบบนี้ทําใหไดกาํไรสูงและแนนอน 
กลาวคือ การขายชวง 1 เลมใหญ = 2 เลมเล็ก x 24 งวด มีรายไดสุทธิสูงถึง 14,000 บาท/ป ถาไดโควตา 
20 เลมเล็กก็จะไดปละ 140,000 บาท พอเอามาหารจะตกที่ราคาฉบับละเกือบ 80 บาท สงผลใหราคา
เปดตลาดตนงวดสูงเกนิจริง ดังสถิติตลอดป 2552 ซ่ึงมีสลากกินแบงรัฐบาลจําหนาย 50 ลานฉบับ 
พบวา มีราคาต่ําสุดงวด 16 เมษายน คือ 8,230 บาท/เลม และสูงสุดงวด 1 กันยายน คือ 10,240 บาท/
เลม) แปลวาถาจะจับผูคาที่ขายเกนิราคา สามารถจับไดทีห่นากองสลาก (ตลาดสี่แยกคอกววั) 

นอกจากโควตาคนพิการ ซ่ึงบางสวนเลือกขายชวง บางสวนเปนผูคารายยอยจริง กลุมที่มี
โควตาอื่นๆ เชน หวยผูวาฯ จัดสรรเพื่อเปนงบรับรอง ดูแลผูใหญ หรือสมาคมทหารผานศึกพิการแหง
ประเทศไทย นํารายไดสวนหนึ่งมอบใหทหารทุกคนๆละ 13,500 บาท/ป และใหสวสัดิการกรณีทหาร
ผานศึกเสียชีวติ โดยจายทันทีในวนัฌาปนกิจศพ 100,000 บาท/คน ที่สําคัญกวานั้น หลังทหารผานศึก
ตายแลวสิทธิน์ี้ยังตกทอดถึงทายาททหารผานศึกรายนัน้ๆดวยตลอดไป ฯลฯ องคกรเหลานี้มักขายชวง
แบบผูกพันระยะยาว และเหน็วาสิทธิ์ที่ไดนี้ควรจะไดรับตลอดไป แมนมีการเปลี่ยนระบบการคาสลาก 
ก็จําเปนตองคาํนึงถึงการจัดสรรผลประโยชนใหกับองคกรเหลานี้ดวย 

สวนเหตุผลอ่ืนที่มีอิทธิพลตอการขายเกนิราคาคือ ปญหาเรื่อง “เลขบอด” ทําใหผูคาสลากตอง
เพิ่มราคาสลากเลขนิยมเพื่อชดเชย  
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2. สาเหตุของปญหา 
 

2.1 การปฏิบตัิของเจาหนาท่ี  
ทุกกลุมเหน็ตรงกันวา ปญหาลําดับแรกคือ เจาหนาที่ตํารวจปดหปูดตา ไมปฏิบัติหนาที่ 

บางครั้งก็อยูเบื้องหลัง เปนเจามือเองก็ม ี ผูนําชุมชนทานหนึ่งกลาววา “การเกดิหวยในระดับอําเภอ 
จังหวดั ตองมีเจาหนาที่เกี่ยวของ ถาไมมีเจาหนาที่ เปนเจามืองวดสองงวดก็โดนจับแลว” และ “ที่บอน
กับหวยกระจายตัวมาก เพราะเจาหนาที่เอือ้และผูมีอิทธิพลหนุนเสริม” ผูนําอีกทานหนึ่งยกตวัอยาง
เสริมวา “ในเขตจังหวดัสมุทรสาคร เปดแทงกันเห็นๆ ตอมาก็เปดบอนดานใน และมีอยางอื่นใหลุน 
ตํารวจผานไปผานมาทําเหมอืนไมรู ... อันนี้มันเหมือนเปนวงจร” 

สวนกรณีสลากกินแบง การที่เจาหนาทีเ่ขมงวดกฎหมาย จับคนขาย ถือเปนเรื่องปลายทาง แก
ไมได ที่ถูกตองตัดวงจรโควตาผูกขาดและธุรกิจที่เขามาหากิน 

 
2.2 การศึกษา 
ทุกกลุมเหน็ตรงกันวา ที่ผานมาการศึกษาไทยลมเหลว เอ็นจีโอคนหนึ่งขยายความวา “เปน

ความผิดพลาดของระบบการศึกษาไทยที่ร้ือ ลมลาง เร่ืองระบบคุณธรรมศีลธรรมออกไป ตอนหลงัไม
มีเลย... การศึกษา การใหเรียนรูโดยมีขอบังคับบางสวนก็เปนบทเรียนทางสังคม เชนหลายคนเคยจน 
พอมีลูกก็ตามใจทุกอยาง สุดทายลูกกต็ิดการพนัน แตเด็กอีกครอบครัวหนึ่งที่เล้ียงแบบมีเหตุมีผล หรือ
ลงโทษบางครั้งแตบอกวาลงโทษดวยเหตุอะไร จะกลายเปนเด็กมีความคิด” 

 
 
2.3 วิถีวัฒนธรรม 
ทุกกลุมพูดในทํานองเดียวกนัวา การพนันเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิต การพนันจะไมหมดไป จะ

มีตัวตายตวัแทนตลอด โดยเฉพาะการพนนัติดปลายนวมเพื่อทายผลการแขงขัน และการเดิมพนัใน
การแขงขันหรือการละเลนตางๆของชุมชน เพราะในทัศนะของคนทัว่ไป การกระทาํเหลานี้ไมถือเปน
การเลนพนัน เชนหวย เปนการเสี่ยงโชค เห็นอะไร ฝนอะไร ตีเปนหวยไดหมด นอกจากนัน้ คนซื้อ
หวยสวนมากไมคอยโดนจบั ที่ถูกจับสวนมากเปนคนขายรายยอย คนเดินโพย แลวก็มีคนไปประกัน มี
ใครก็ไมรูไปเคลีย เร่ืองไมถึงศาล ไมเปนคดี ทุกคนจงึรับรูเร่ืองการเลนพนันตั้งแตเด็กๆและเหน็เปน
เร่ืองปกติ 

นอกจากนั้น ในแงครอบครวัก็มีการสรางปจจัยสนับสนนุหลายลักษณะ เอ็นจีโอคนหนึ่งเลา
ถึงครอบครัวไฮโลในจังหวัดหนึ่ง พอแมมีรายไดหลักจากการเลนพนัน พอเลิกเลนเจาของบอนมาชวน
ไปทํางานในบอน ทําใหมีรายไดสูง ลูกหลานทุกคนในครอบครัวนี้เลนไฮโลเปน และมีสวนชกัจูงคน
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รุนอายุเดยีวกนัมาเลนพนนัแทนกลุมสูงอายุที่เลิกเลน เปนวัฎจกัร ในอีกมิติหนึ่ง เยาวชนสวนใหญ
หลายคนเลาวา ตนเลนการพนันครั้งแรกกบัครอบครัว บางก็ถือวาฝกคดิเลข บางก็บอกวาเลนแบบขาํๆ 

สวนภาพทั่วไปที่ทุกคนรับรูคือ  ผูใหญในบานชอบเลนการพนันพรอมกับตองเล้ียงหลาน ไม
รูจะเอาหลานไวไหนกเ็อาเขาบอนดวย ทัง้ๆที่รูและไมอยากใหลูกหลานเลน แตทําแบบนี้มันเหมอืน
ซึมเขาไปในตวั ถายทอดทายาทโดยไมรูตัว หรือกรณีพอแมเลนไพ ลูกๆชวยลุน เดก็ๆอายุ 6-7 ป ขอ
เงินพอแมมาเลนไพ แทงครัง้ละบาทสองบาท แลวคอยพัฒนาไปเรื่อย  

อดีตนักพนันบอกวา คนเลนพนันตั้งแตอายุนอยจะมีความจําและปฏิภาณสูง เขาคนงาย และ
มักจะไมเลนจนตาย อายุ 40-50 ปก็จะเลิก บางรายเวลาเลิกก็เลิกขาด แตบางรายอาจจะเปลี่ยนจากเลน
ทั้งวัน (หลายๆอยาง วนไปเรื่อยๆ) เปนเลนบางอยางบางโอกาส เพราะหมดกําลังจะสู ทั้งสายตา สมอง 
“เลนๆไป มันสูเขาไมได พอเขาไปลึกแลวจะรูวา การพนันทุกอยาง ถาโกงเขาไมไดอยาเขาไปเลน เจง
อยางเดยีว” และ “สวนใหญจะเลนจนหมดตัว ไมมีเงนิเลน เปนหนี้สิน หาเงินมาเลนไมได แลวจะหยุด
ไปเอง”  พูดงายๆวา “คนเลนสวนใหญจุดจบคือไมเหลืออะไรเลย แลวก็เลิก” ตอนมีบาน มีรถ รํ่ารวย 
ไมเลิก ไมคอยมีใครจบแบบร่ํารวย 
 

2.4 การกระตุนและอิทธิพลของสื่อมวลชน 
ส่ือเปนอีกปจจัยสําคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางชัดเจน โดยเฉพาะการพนันทายผลกฬีาตางๆ ไม

วาจะเปนบอล มวย กอลฟ สนุกเกอร พูล ฯลฯ โดยเฉพาะบอล กลาวไดวาสื่อมีอิทธิพลดึงดูดให
เยาวชนสนใจเลนพนันบอลอยางกวางขวาง เพราะมนีักวิจารณ มีการถายทอดสด มีกระแสสูงในชวง
ฤดูกาลแขงขันสําคัญ เชน ฟุตบอลยูโร ฟุตบอลโลก ฯลฯ 

สวนใหญเห็นวากฎหมายควบคุมเรื่องการพนันลักล่ัน กลาวคือ รัฐหามการพนันออกทีวี แต
สลากกินแบงออกสื่อทั้งหนงัสือพิมพ วิทยุ ทีว ี กระตุนใหคนกระหายที่จะเสี่ยงรางวัล ผูคาสลากคน
หนึ่งกลาวถึงหวยตูวา “ถาออกเรื่องเลาเชานี้ อันนี้เปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหหวยตูกลายเปนทีน่ยิม” 
นอกจากนั้นยงัมีสลากการกุศล สลากออมสิน ออมทรัพย หรืออะไรก็แลวแต ลวนเปนที่มาของการ
เลนหวย เพราะเอาตัวเลขจากสิ่งเหลานั้นมาเลน มันเปนการพนันที่เหน็ชัดเจนจริงๆ แตไมผิดกฎหมาย  

เอ็นจีโอคนหนึ่งตั้งประเดน็ตอการสรางความเคยชนิ วธีิคิดที่กลายเปนคานิยมทางวฒันธรรม
แบบใหมทีเ่หน็ผานสื่ออยูทกุเมื่อเชื่อวนั นั่นคือ การชงิรางวัล ชิงโชค การแขงขนัฝาเบียร ฝาโคก 
แมกระทั่ง SMS ฯลฯ เลมเกมไดรางวัล เลนหวยไดรางวลั พนันก็ไดรางวัล ไมใชเร่ืองผิดแปลกอะไร 

 
2.5 สังคมไมมีกิจกรรมทดแทน 
นักวิชาการและเอ็นจีโอใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนพิเศษ เพราะมองวา เยาวชนเลนการพนัน

เพิ่มมากขึ้นเพราะไมมีพื้นทีท่ํากิจกรรม เชน ไมมีสนามฟุตบอล สระวายน้ํา ฯลฯ พรอมยกตวัอยาง
หลายๆประเทศ เชนนวิซีแลนด อังกฤษ ญ่ีปุน รัฐอุดหนุนในระดับประเทศและทองถ่ิน สวนกรณีใน
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ประเทศ มีการยกตัวอยางบางชุมชน เชน ชุมชนเขมแข็งที่นครศรีธรรมราชมีกิจกรรมหลากหลาย 
เยาวชนไมสนใจการพนัน กวางที่ลําปาง ชนวัวทีภ่าคใต หรือไกชน กําลังกลับมาเปนที่นยิมในหมู
เยาวชนเพิ่มมากขึ้น แมมีการพนันขันตอ แตถือวาการละเลนเปนสวนหลัก กรพนันเปนเพียงเครื่องมือ
ใหคนมาเกี่ยวของกันและเปนรงจูงใจใหเกดิการพัฒนา ส่ิงสําคัญคือ ชุมชนควบคุมได เพราะมักจะเลน
กันเฉพาะในชมุชนของตน และกรณีที่เดก็เลนพนันไมยอมกลับบาน ผูใหญที่ไมใชพอแมก็ดาใหกลับ
บานได  ตางจากการพนนัสมัยใหมทีแ่ยกตัวออกจากวิถีชีวิต  ชุมชนควบคุมดูแลไมได 

และ “ถาคนมีวิสัยทัศน จะเรียนรูเร่ืองการจายที่จําเปน มสํีานึกการออม การสะสม มีการสราง
วินัยภายในของตนเองมากําหนดพฤตกิรรมของการจาย การซื้อหวยอาจจะยงัซื้ออยู จํานวนเงินทีต่อง
จายอาจจะนอยลง มีเหตุมีผล ยังยั้งชั่งใจมากขึ้น ถาถามเรื่องลดปริมาณการพนนั จะวาลดก็ได แตวา
ตองใชเวลา ใชกระบวนการทางสังคม” เอ็นจีโอคนหนึ่งกลาว 
 

2.6 กฎหมาย 
นักวิชาการและเอ็นจีโอพดูถึงความลาหลังของกฎหมายการพนัน บทลงโทษนอย และทุก

กลุมเห็นตรงกนัวา ส่ิงสําคญักวานัน้คือกฎหมายแทบจะไมมีผลบังคับใช กลายเปนชองทางธรุกิจมืด 
ทําใหเกิดปญหาคอรัปชั่น และมีลักษณะลักล่ัน คือหามเลนพนนัแตมีสลากกนิแบง และปลอยให
อุปกรณพนนัขายไดทัว่ไป  

นอกจากนั้น สังคมยังขาดเครื่องมือหรือมาตรการในการควบคุมดานอื่นๆ เอ็นจีโอคนหนึ่งเลา
ถึงหมูบานที่ประชาคมตกลงหามเลนพนนัในงานศพวา “ถูกทาทายจากนักเลนในหมูบาน พอเอาเรื่อง
นี้ไปปรึกษาตาํรวจ คนพบวานักพนนัจายใหตํารวจ ดังนัน้การไปฟองตํารวจจึงไมไดผล มีคนแนะนํา
ใหไปฟองทีเ่ขต โดยหวังวาจะมีหนวยเคลือ่นที่เร็วไปจับแบบขามเขต เพราะตํารวจไมทําแน แตพอจะ
ขามเขตก็ตองแจงทองที่ เขาก็แจงไป จึงไมไดผล ดังนั้นมาตรการทางสังคมที่จะทําในชุมชนเองจะตอง
ไดรับความรวมมือจากผูเกีย่วของ นี่คือส่ิงที่กําลังเผชิญอยู” 
 

2.7 ปญหาเชิงโครงสรางและอื่นๆ  
เนื่องจากคนเลนพนันดวยแรงจูงใจหรือมีกิเลสเปนพื้นฐานคอื อยากได มองวาการพนันเปน

กระบวนการทางลัด เปนทางรวยแบบงายๆ ทําใหสรุปไดวา ที่การพนันกระจายตัวอยางกวางขวางอาจ
เปนปญหามาจากความยากจน ปญหาการกระจายรายไดไมเปนธรรม เมื่อคนไมมีความหวัง คน
จํานวนมากจึงหันมาซื้อหวย ซ้ือสลาก หวังฟลุค เผ่ือรวย เยาวชนคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นวา “ปจจัย
หลายอยางที่ทาํใหเลน อันหนึ่งคือความตองการของตัวเอง เชนเปนวัยรุน อยากแตงตวั ซ้ือรถ ไปเที่ยว
ตางประเทศ การพนันก็เปนวิธีหาเงินชนิดหนึ่ง ตอไปถามีธุรกิจ มีรายไดหรืองานประจํา ความตองการ
เลนอาจจะนอยลง ดังนั้นจึงตองดูวาคนมปีญหาทางการเงินมากนอยแคไหน อยากไดเงินมากนอยแค
ไหน... มันมแีรงจูงใจดึงใหคนอยากเลน” 



 12

อีกปจจยัหนึ่งคือ พัฒนาการในกระบวนการเลน เร่ิมจากเลนในบานสนุกๆ ขยับไปตามบาน
เพื่อน ตอไปก็เขาบอน และเหมือนผีสิง ขยับออกไปบอนชายแดน กลุมที่เลนแบบนี้สวนใหญเปน
แรงงานนอกระบบ อาชีพคาขาย และอีกกลุมคือเจามือรับหวย ทั้งรายยอยและรายใหญ เพราะคิดวาเงิน
ไดมางาย ตองการขยับฐานะ ตองการไปรูจักกับคนอกีระดับหนึ่งเพื่อเปนบันไดใหกาวสูระดับสูงขึ้น 
จึงไปเลนในตางประเทศเพื่อยกฐานะตนเอง 

และที่ปฏิเสธไมไดคือ การปรับและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณการพนันไปเรื่อย เมื่อมี
อุปกรณก็ตองมีผูจัดการ มาทําหนาที่บริหาร ใหบริการ พอมีการลงทุนก็ตองกระตุนใหคนเลนมากขึ้น  

นอกจากนั้น ส่ิงที่ตองมองคือ การพนันเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต อยากใหมองดานบวกของ
การพนัน เชน เปนกิจกรรมในครอบครัวหรือในหมูเพือ่น ชวยเร่ืองความจํา ไหวพริบ รูนิสัยคน อาน
สถานการณเกง เปนนักประสบการณ ฯลฯ ตรงนี้หลายคนอยากใหมีการศึกษาใหชัดวามีอะไรบาง 
และทําไมคนไมเลนพนันจึงไมเลน ถาตอบคําถามเหลานี้ได อาจคนพบทางออกในการหาแนวทางจัด
ระเบียบการพนันอยางถูกตอง เพราะถึงที่สุดแลว “การพนันเปนเรื่องปลายเหตุ เปนโรคทางสังคม 
ไมใชตนเหต”ุ 
 
3 การแบงประเภทการพนัน 
 

3.1 แบงตามลักษณะและเวลาที่ใชในการเลนพนัน  
แบงไดเปน 2 กลุม คือ นักเสีย่งโชคกับนักพนัน 
นักเสี่ยงโชค มักใชเวลาในการเลนนอย (คือเปนชวงสัน้ๆ) แตจะเลนแบบเรื่อยๆ เลนยาวๆ พูด

กันในมิติโชคลาภ การพนนัแบบนี้ตองทาํใหคนเขาถึงไดงาย เพราะเปนความหวัง ความสุข เปน
สันทนาการของผูคน และเชือ่มโยงใหเกิดเครือขายทางสังคม  

สวนนักพนัน คือกลุมที่เลนแบบเอาจริงเอาจัง เอาเปนเอาตาย ไมทําอยางอื่น และจุดจบคือ
หมดตวั การพนันแบบนี้ตองเขาถึงไดยาก กําหนดเงื่อนไขหลายๆดาน เปนขั้นๆ เชน สถานที่ตองอยู
หางไกล จํากัดอายุ ตรวจสอบหลักทรัพย ฯลฯ รวมถึงหามโฆษณาเพื่อกระตุนใหเกิดนักพนนัหนาใหม  

 
3.2 แบงตามความผูกพันหรือความสัมพันธกับวิถีวัฒนธรรมและชุมชน  
เอ็นจีโอเสนอใหแบงตามพืน้ที่ซ่ึงชุมชนมีบทบาทในการจัดการเปน 3 ลักษณะคือ (1) อยูใน

พื้นที่แบบชุมชน คือการละเลน การแขงขนั และการพนนัที่เกีย่วของกบัประเพณแีละวิถีชีวติ (2) พื้นที่
คาบเกี่ยว คืออยูในชุมชนแตมีธุรกิจเขามา มีการจัดการเขามา เชน บอนงานศพ หรือแขงพนนับั้งไฟ
ตลอดทั้งป ฯลฯ เหลานี้เปนการเอาธุรกิจการพนันเขามาใชในงานประเพณี โดยมกีารจัดการแบบใหม 
และ (3) การพนันที่แยกออกจากชุมชน รวมถึงการขามพื้นที่ เชน พนันออนไลน หวยหุน บอน
ชายแดน ถาแบงเปน 3 แบบ จะทําใหมองเห็นแนวโนมการขยายตวัของการพนนัแตละแบบชดัเจน 
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สามารถบอกไดวาคนเขาสูวงพนันแตละแบบมาจากไหน และหาแนวทางในการจดัการไดงาย โดยมี
เหตุผลประกอบขอเสนอวา  

(1) ในพื้นทีแ่บบชุมชน ในประชาสังคม ไมมีใครอยากใหลูกหลานตดิการพนนั ไมวาชนิด
ไหนกต็าม พอติดแลวพอแมจะเดือดรอน ครอบครัวจะเดือดรอน และสุดทายพวกนีก้็จะเอายาบาเขามา
เผยแพรหรือมาขายในหมูบาน เพราะมีรายได ทั้งเสพทัง้เลน มันเชื่อมโยงกัน ผลกระทบแบบนีเ้ปน
รูปธรรม อธิบายได มีตวัอยางชัด แตถาชุมชนควบคุมกนัเองได ปญหาเหลานี้จะลดลง ตัวอยางเชนการ
จัดการปญหายาเสพติด ปจจุบันยอมรับวาชุมชนจดัการเรื่องการปองกันไดมีประสิทธิผลกวา ถาใน
ระดับปราบปรามทําอยางจรงิจัง การแกไขปญหาจะเปนจริงได 

สวน (3) การพนันที่แยกออกจากชุมชน ในกรณีสังคมเปด เชนมีบอนชายแดน สุรินทรและ 
ศรีสะเกษไดรับผลกระทบชัด เพราะมีคนไปเลนในบอนถึงขั้นเสียที่ดนิ ขายตัว พวกครูมีหนี้สิน เห็น
ตัวอยางเยอะ ปญหาแบบนีย้งัไมมีทางออก อาจจะตองหวังเรื่องคนรุนใหม มาตรการทางสังคม เพราะ
มันเปนเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนเรื่องใหญ ใชมาตรการทางสังคมยอยๆไมได อาจจะ
ตองนําไปสูเร่ืองการปฏิรูปสังคมขนานใหญ 

สําหรับ (2) พื้นที่คาบเกีย่ว ตองดูเปนกรณีๆ ตรงนี้อาจตองใหทองถ่ินเขามาจัดการ โดยมี
ปจจัยอ่ืนๆประกอบ 
 

3.3 แบงตามระบบบริหารจัดการองคกร (Organization) 
แบงได 2 ลักษณะ คือ การพนันแบบชาวบาน และการพนันแบบมีระบบองคกร การแบงแบบ

นี้ทําใหเห็นภาพการเลนพนนัของคน 2 กลุม ครอบคลุมถึงเรื่องอุปกรณและวงเงนิที่เลนพนนัชดัเจน 
ในหลายๆประเทศ การพนนัทั้งสองกลุมเขาสูระบบบริหารจัดการองคกร 2 รูปแบบสําคัญคือ (1) บอน
ถูกกฎหมาย ใหบริการการพนันหลากประเภท เปนการลงทุนขนาดใหญ และ (2) รานรับแทง เปนการ
พนันที่นาจะเขามาทดแทนการพนันแบบชาวบาน  

 
4 แนวนโยบายในการจัดทางการจัดระเบียบการพนันในสงัคมไทย 

 
4.1 แนวคิด 
ทุกกลุมเหน็วา การพนันเกี่ยวของกับคนกลุมไหน คนกลุมนั้นควรมีอํานาจควบคุมดแูล และ

เห็นดวยกับการใหมีการพนนัถูกกฎหมาย โดยเฉพาะหวยบนดิน สวนกรณีบอน สวนหนึ่งไมเหน็ดวย
กับการมีบอนถูกกฎหมาย บางรายเห็นวาถึงมีบอนถูกกฎหมาย บอนเถื่อนตามชมุชนจะยังมตีอไป บาง
รายบอกวาถาเปดเสรี คนจะหมกมุนกับการพนัน ไมทําอยางอื่น และการลักเล็กขโมยนอยจะเพิ่มขึ้น 
ขณะที่สวนใหญเห็นดวยกับการมีบอนถูกกฎหมาย แตจะตอง 
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(1) กําหนดโซน จํากดัพื้นที่ เชน หามตั้งใกลสถาบันการศึกษา วดั และชมุชน ซ่ึงจะจํากัด
จํานวนคนไปในตัวดวย สวนประเด็นเรือ่งปริมาณและใครควรเปนผูอนุญาตนั้น ยังไมมีความชดัเจน 
เนื่องจากบางสวนตองการใหมีบอนถูกกฎหมายในระดับอําเภอและจังหวัด ผูอนุญาตควรเปนทองถ่ิน 
ขณะที่สวนใหญเห็นวาควรมใีนบางจังหวดั เปนพื้นที่เฉพาะ อาจจะเปนระดับภูมิภาค เชน พัทยา 
หาดใหญ เปนตน และผูอนญุาตควรเปนกรรมการเฉพาะระดับประเทศ 

(2) จํากัดอายุ  
(3) กําหนดคณุสมบัติผูเลน เชน การสืบประวัติดานรายได มกีารทําบัตรวาไดรับอนุญาต 

ถาไมมีบัตรหามเลน 
(4) ใหอยูภายใต พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน เปลี่ยนมาเฟยเปนพนักงานรกัษาความปลอดภัย 

ระบบแบบนีจ้ะทําใหมีช่ือ-ที่อยูชัดเจน ตดิตาม-ตรวจสอบไดงาย 
(5) มีการจดทะเบียนการลงทุน จะทําใหเกิดภาวะคานกนัเองระหวางบอนถูกกฎหมายกับ

บอนผิดกฎหมาย เพราะผูลงทุนและมีการจางงานถูกกฎหมายยอมไมยอมใหมีบอนเถื่อนมาแขงขัน 
เปนวิธีใหคนชั่วจัดการกันเอง  

(6) การบริหารจัดการและการควบคุมดูแล ควรจัดตั้งเปนองคกรเฉพาะ มีศูนยรองเรียน
ซ่ึงไมจําเปนตองใหเจาหนาที่ตํารวจจดัการเรื่องจับกุม 

สําหรับการเลนพนันในบาน เลนกันเอง ไมมีคนจัดการ ไมมีการเก็บคาตง บางคนเสนอให
เปดเปนเรื่องถูกกฎหมาย เลนไดแบบเสรี เพราะการกําหนดใหผิดกฎหมาย ทําใหคนกลุมหนึ่งใชเปน
ชองทางในการหากิน ถาเปดเสรี คนกลุมนี้จะหากินไมได และในดานกลับ การหามเทากับเปนเรื่องทา
ทายใหเยาวชนอยากลอง ถาเปดเสรีและมกีิจกรรมทดแทนที่นาสนใจกวา เยาวชนจะไมสนใจเรื่องการ
พนันมากนัก ดังเชนประสบการณของนักวิชาการและเอน็จีโอจํานวนหนึ่งที่เตบิโตทามกลางสังคมที่มี
การพนันเตม็ไปหมด แตก็เลือกที่จะไมเลนพนัน 

อยางไรก็ดี ทกุกลุมเหน็ตรงกันวา การพนนัตองลด เหมอืนเหลา-บุหร่ี แตจะลดไดก็ตองตองมี
มาตรการทางสังคมเพื่อสรางภูมิคุมกันภายใน ทําใหคนมีความรูเทาทนั เปลี่ยนคานยิม และเมื่อความ
ตอง (demand) ลดลง ฝายผูใหบริการ (supply) ก็จะลดลงตามไปเอง  

กลาวเฉพาะสลากกินแบง ผูคาสลากทานหนึ่งกลาววา “เงิน 28% ไมควรเขางบประมาณ
แผนดิน เงนิทางสังคมนาจะสะทอนกลับมาสูแกไขปญหาของกลุมคนในสังคมมากกวา” กลุมผูคา
สลากเห็นวารัฐตองเอาสังคมนํา ไมใชมีเปาหมายในการหารายไดเขารัฐอยางที่เปนอยู ทั้งนี้กลุมผูคา
ที่มาจากสมาคมคนพิการมีขอเสนอโดยรวมคลายคลึงกับ รางแนวทางการปฏิรูปสลากกินแบงรัฐบาล 
ของ สว.มณเฑียร บุญตัน ที่เสนอเขาสภาฯเมื่อวันที ่ 15 มิถุนายน 2553 และขณะนี้กําลังเสนอ
คณะทํางานปฏิรูปสลากเพื่อการพัฒนาสังคม คือตองการนําเงิน 28% ของสลาก 50 ลานฉบับของ
รัฐบาล (ไมรวม 18 ลานฉบับขององคกรการกุศล) สะทอนกลับมาเปนสวัสดิการสงัคมของคน 5 กลุม 
ไดแก กองทุนคนพิการ ผูสูงอายุ ผูหญิง เดก็ และสวัสดกิาร 
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4.2 กฎหมาย 
กฎหมายตองยอมรับวา การพนันเปนเรื่องธุรกิจ และจะตองควบคุมธุรกิจการพนนัและธุรกิจ

สนับสนุน เชน การจําหนายอุปกรณเลนพนัน  
กลุมผูคาสลากเสนอให แก พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบง ใหเปนองคกรอิสระ เปนองคกร

มหาชน สํานกังานสลากไมควรขึ้นกับรัฐ เพราะทําใหคนของรัฐเขามาแทรกแซง แสวงหาประโยชน 
การตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตางๆ ประธานบอรดไมควรระบุตัวบุคคล ไมควรหามผูมสีวน
เกี่ยวของ แตควรใชระบบคัดสรร ใหมีคณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบคุณสมบัติเหมอืนระบบการคัด
สรรบอรดทั่วไป คือคัดเลือกจากผูสมัครที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และใหมีการแสดง
วิสัยทัศนในการแกปญหา มีตัวช้ีวดัชัดเจน โดยอาจจะกําหนดวาภายใน 1 ป ถาแกปญหาไมได ตอง
พนสภาพไป  

เร่ืองสัดสวนหรือกรอบวงเงนิตางๆ เชน เงินรางวัล รายไดเขาการกุศล คาบริหารจัดการของ
กองสลาก สวนแบงของผูคารายยอย ฯลฯ ควรนํามาจัดสรรใหม เกลีย่ใหผูคารายยอยมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อใหอยูได 

ดวยวีคิดคลายคลึงกัน หลายฝายเหน็วาถาจะมีการแกไขกฎหมายการพนัน โครงสรางหรือ
รูปแบบในการกํากับดูแลตองไมใชหนวยงานรัฐ ตองทําเปนองคกรอิสระ จะขึน้กับสวนไหนของ
ภาครัฐกว็าไป แตตองมีกรรมการกลาง มีวาระ โดยชวงแรกอาจจะเปนการจัดตั้ง แตตอไปตองใช
ระบบเลือกตั้ง จากนั้นก็มีกรรมการระดับภมูิภาค แลวคอยกระจายไปสูกรรมการระดบัทองถ่ิน หากมี
ปญหาเรื่องขอบังคับ เชนเรื่องหวย กใ็หมกีารประชุม ซ่ึงตองมีการประชุมใหญประจาํป ตรงนี้จะทาํให
สวนตางๆคานอํานาจกัน ปองกันการแทรกแซงได เปนประชาธิปไตยมากขึ้น อยาใหทองถ่ินจัดการ
กันเองแบบเบด็เสร็จ เพราะทองถ่ินถูกแทรกแซงโดยราชการ นายอาํเภอ ตรงนี้ยงัแกะออกจากกัน
ไมได หากจะมีคณะกรรมการ ตองมีทั้งทองถ่ิน ภายนอก และสื่อ เพื่อคานอํานาจกนั 

 
4.3 การปรับปรงุระบบบริหารจัดการ กรณีหวยบนดนิ : บูรณาการแนวทางแกไขปญหาหวย

ใตดินและการขายสลากเกินราคา 
จากประสบการณ ตอนมีหวยบนดิน สวนใหญเห็นวาทั้งจํานวนผูเลนและวงเงินในการเลน

หวยใตดนิลดลงอยางเห็นไดชัด และปญหาขายสลากเกินราคาก็ลดลงดวย ดังนัน้จงึเสนอใหมหีวยบน
ดินอีกครั้ง แตตองคิดใหละเอียดขึ้น เชน ใหคนเดินโพยหวยใตดนิเดิมเปนผูคารายยอยเหมือนเดิมจะ
ตัดวงจรหวยใตดินได แตควรแกไขเรื่องกําหนดเวลาสงงวดกอนเวลาออก ซ่ึงทําใหมชีองวางกอนหวย
ออกใหคนหันไปซื้อหวยใตดิน เปนตน  

ดานระบบบรหิารและการจดัจําหนาย มขีอเสนอใหสวนกลางควบคมุการออกรางวัล การ
จายเงินรางวัล โดยแบงรายไดใหสวนหนึง่ สวนการกระจายใหทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการ แทนที่จะ
ระบบโควตาผกูขาด ใหรัฐสวนกลางหรอืนายทุนจัดการ เพื่อใหเงินภาษีสวนหนึง่จากยอดซื้อกลับสู
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ทองถ่ิน แตตองมีหนวยงานพิเศษจากสวนกลางควบคมุอบต.อีกชั้นหนึ่ง ขอดีของระบบทองถ่ินคือ 
ใกลชิดชุมชน จะมีระบบคานอํานาจกนัเองในชุมชน แตตองไมลืมหัวใจสําคัญของการใหบริการคือ 
ตองเขาถึงไดงาย กระจายทัว่ ในรูปแบบเหมือนขายตรง  

เร่ืองภาษีทองถ่ิน มีผูตั้งขอสังเกตวาหากกําหนดใหซ้ือโดยใชเลขที่บัตรประชาชนควรจะ
จัดเก็บอยางไร จะใหทองถ่ินที่ขายหรือใหทองถ่ินที่เปนภูมิลําเนาของผูซ้ือ 
 
5 แนวนโยบายในการแกไขปญหาระยะเรงดวน 
 

มีกลาวถึง 3 เร่ือง ไดแก  
(1) การบังคับใชกฎหมาย ถาบังคับใชอยางจริงจังการพนันจะลดลงไปไดมาก แตจะทําไดตอง

มีคนตรวจสอบเจาหนาที่อีกทีหนึ่ง  
(2) การสนับสนุนกิจกรรมทดแทน หลายๆกระทรวงหลายๆหนวยงานตองเขามาชวยกันทํา 

เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจัดสถานที่และกจิกรรมสงเสริมเยาวชน อบต.จดัพื้นที่เลนกฬีาให
เยาวชน ชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ฯลฯ 

(3) การปรับปรุงระบบของสลากกินแบง ตองทําหลายๆอยางประกอบกัน เพื่อชวยใหคนขาย
พออยูได รัฐบาลมีรายได และสังคมมีสภาวะใหความหวงักับคนยากจนโดยไมเอาเปรียบ ไมขายสลาก
เกินราคา ที่สําคัญ ตองมุงเนนใหปริมาณการเลนพนันชนิดนี้คอยๆลดลงไป โดย 

3.1) ใชระบบตัวแทนควบคมุการขายสลากเกินราคา โดยการขึ้นทะเบียนผูแทนจําหนาย
และผูคารายยอย ออกใบเสร็จเวลาจัดสรรโควตาสลากทุกครั้ง ทําใหสามารถตรวจสอบไดชัดเจนวา
หวยท่ีขายเกินราคามาจากผูคาและตัวแทนรายใด 

3.2) ลดขั้นตอน/กระบวนการ คาดวาขั้นตอนหนึ่งๆลดได 2-3 บาท เชน การเบิกสลากให
ทําที่จังหวดั ไมจําเปนตองใหผูคารายยอยมาเบิกในสวนกลาง 

3.3) กระจายการออกรางวัลที่ 1 โดยกําหนดใหมีการหมุนรางวัลที่หนึ่ง 1 คร้ังตอ 2 ชุด 
(หรือ 1 คู = 1 ใบ) ปจจุบนัรางวัลที่หนึ่งได 3 ลานบาทตอชุด ซ้ือ 1 ใบ 80 บาท ถูกรางวัลที่ 1 จะได 6 
ลานบาท และหามนําระบบแจคพอตมาใช ดังเชนชวงมหีวยบนดนิ (กลาวคือ ชวงมหีวยบนดนิ สลาก
กินแบงใหรางวัลที่ 1 เพียงชุดละ 2 ลานบาท อีก 1 ลานบาทจากแตละชุด เชนพิมพ 50 ชุด = 50 ลาน
บาท นํามารวมเปนรางวัลแจคพอตสําหรับผูถูกเลขชุดของรางวัลที่ 1) เพราะการรวมรางวัลและมแีจค
พอต เสริมดวยการเปนขาวในสื่อ กระตุนใหคนอยากซื้อหวย 

3.4) เปลี่ยนวนัออกรางวัลเปนวันที่ 10 กบั 25 ของทุกเดือน  
3.5) เพื่อลดปญหาการผูกขาดและผูมีอิทธิพล ควรใชระบบการจัดพิมพสลากแบบยดืหยุน 

คือ ใหผูคาลงชื่อจองซื้อ โดยประกาศตอสาธารณะใหรูกนัทั่ว กรณีมีคนจองซื้อเกิน 60% ใหพิมพเพิ่ม
ไดทีละหนึ่งลานฉบับ 
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กรณีการนําตูจาํหนายสลากมาใช มีขอคิดเห็นเปน 2 ทาง กลุมแรกไมเห็นดวย เพราะกังวลวา
อาจจะมกีารทุจริต และจะเปนการลิดรอนสิทธิ์ดานอาชีพของคนพิการ โดยเหน็วาระบบจําหนายหวย
ใบ สามารถเฉลี่ยโอกาสใหคนที่มีรายไดไมมากมีอาชีพ ไมวาจะเปนคนพิการหรือผูคารายยอย แตสวน
ใหญเหน็วาสามารถแกปญหาการขายสลากเกินราคาได และลดความเสี่ยงของผูคารายยอยในเรื่องการ
ขายเหลือ ถูกโจรลักขโมย หรือเสี่ยงอบุัตเิหตุกรณีไมมทีี่จําหนายถาวร รวมถึงลดความเสี่ยงในสวน
สํานักงานสลาก ซ่ึงปจจุบันตองพิมพสลากลวงหนา 5-6 งวด หากมไีฟไหมก็จะเดอืดรอนทั้งประเทศ 
ทั้งผูซ้ือและผูขาย ปญหาสําคัญที่ตองกังวลถึงคือ ตูจะไปอยูกับใคร ตัง้ที่ไหน และสวนแบงรายไดจะ
จัดสรรอยางไร  

ตัวแทนสมาคมคนพิการตองการใหจดัสรรตูใหคนพกิาร เชน ใหคนพิการที่ขึ้นทะเบยีนเปน
ผูคารายยอย 10-20 คน ไดโควตาตูจําหนายสลาก 1 เครื่อง ใชวิธีบริหารจัดการแบบหุนสวน สวนการ
ติดตั้งเครื่อง เปนการวางขายสัญญาณ ซ่ึงลงทุนครั้งเดียว กองทุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติคน
พิการแหงชาต ิพรอมใหคนพิการกูเงินคนละ 40,000 บาท ผอนใช 5 ปโดยไมเสียดอกเบี้ย ขณะที่กลุม
อ่ืนเสนอใหจดัสรรตูกับ อบต. เพื่อเปนรายไดทองถ่ิน หรืออาจมีมาตรการใหทุนการศึกษาหรือทํา
กิจกรรมดานสังคมกลับไปที่ทองถ่ินนั้น รวมถึงควรเชื่อมตอขายสัญญาณกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
ใหบริการอื่นๆในทองถ่ิน  

หลายคนคาดหวังวา ถาดําเนินหลายๆมาตรการพรอมกนัจะทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวิถี 
ไมมีการนําสลากไปขายในวดั ในโบสถ และการเลนหวยจะลดนอยลง ตอไปอาจจะทําเปน one stop 
service คนที่จะเขาไปใชบริการอาจจะตองใชบัตรประชาชน แตผูคาสลากจํานวนหนึ่งบอกวา ไมควร
ติดภาพหรือรูปแบบของหวยตู ตอไปอาจจะพัฒนาเปนมือถือ คนขายจะเดนิขายเหมอืนเดิม เพียงแตจะ
ซ้ือเบอรอะไรก็กดออกหวยเบอรนั้นให หรือถามีการจํากัดจํานวน(อ้ัน) คนเปนเจาของตูก็จะกดแตเลข
สวยๆออกมาติดขาย เลขบอดไมกด รวมถึงคนอยากซื้อจาํนวนนอยๆ อยูไกลซื้อลําบาก ก็อาจจะซื้อกับ
ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียน แตตวัแทนไมเอาเขาระบบ กลายเปนสลากหรอืหวยใตดนิ เจาของตูอาจจะ
กลายเปนเจามอืหวยใตดนิดวย นอกจากนั้นยังอาจมปีญหาการทุบทําลายตู คาใชจายในเรื่องการ
บํารุงรักษาตูและภาษี เหลานี้เปนเรื่องที่ตองคิดกันตอๆไป ทั้งนี้ กลุมผูคาสลากบางทานเสนอใหทํา
วิจัยวา การมหีวยใบ หวยตู มีผลตอรายไดประชาชาตแิละคุณภาพชวีิตประชากรแตกตางกันอยางไร 
นอกจากตัวอยางภาพบวกที่มตีัวอยางจากประเทศสเปน อยากใหศึกษาวากอนหนานีม้ีปญหาอะไรบาง
ไหม และนาจะทําวิจัยประเทศที่ประสบความลมเหลวในการออกหวยตูดวย กอนจะพูดเรื่องเงนิทีจ่ะ
เอามาเปนรายไดของประเทศ  


