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โครงการ “จัดทาข้ อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจาหน่ ายสลากด้ วยเครื่องอัตโนมัติ”
โดย อาจารย์ ดร.วิ เชี ยร ตันศิ ริคงคล
หวยออนไลน์คืออะไรและกำเนิดหวยออนไลน์
หวยออนไลน์ คือ กำรจำหน่ำยสลำกแบบเลข 2 ตัว หรื อ 3 ตัว ด้ วยเครื่ องอัตโิ นมัตทิ ี่ดำเนินกำรโดย
สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตสิ ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ.2517
มำตรำ 5 (1) ประกอบกับมำตรำ 13 และมีกำรจัดสรรรำยได้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมควำมหมำยของสลำกกิน
แบ่ง โดยให้ เป็ นไปตำม มำตรำ 22 ที่สำนักงำนสลำกกินแบ่ง ฯ ดำเนินกำรจัดสรรเงินรำยได้ จำกกำร
จำหน่ำยร้ อยละ 60 เป็ นเงินรำงวัล ร้ อยละ 28 เป็ นรำยได้ แผ่นดิน และร้ อยละ 12 เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
บริหำรงำนของสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล
กำเนิดหวยออนไลน์ หวยออนไลน์มีพฒ
ั นำกำรผันแปรตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง จุดเริ่ม
คือ หวยออนไลน์เป็ นโครงกำรที่อยูภ่ ำยใต้ กำรโครงกำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ ำย 3 ตัว และ 2 ตัว ของ
สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรื อที่ชำวบ้ ำนรู้จกั กันในชื่อโครงกำร “หวยบนดิน” ซึง่ เริ่มดำเนินกำรมำ
ตังแต่
้ สมัยรัฐบำล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เพื่อที่จะนำหวยใต้ ดนิ ขึ ้นมำอยู่บนดิน และเพื่อเป็ นกำรนำ
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยมำใช้ จำ่ ยในโครงกำรเพื่อสังคม1 โครงกำรออกสลำกพิเศษนี ้แบ่งกำรดำเนินงำนเป็ น
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จำหน่ำยสลำกพิเศษด้ วยมือ (Manual) เริ่มจำหน่ำยงวดแรกวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.
2546 และยุตกิ ำรจำหน่ำยในงวดวันที่ 1 ธันวำคม 2549 รวมจำหน่ำยไป 80 งวด

ระยะที่ 2 จำหน่ำย

ด้ วยเครื่ องอัติโนมัติ ปัจจุบนั ยังไม่เปิ ดให้ มีกำรจำหน่ำย ทังนี
้ ้เนื่องจำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองใน
วันที่ 19 กันยำยน 2549 รัฐบำลในขณะนันได้
้ สง่ เรื่ องโครงกำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ ำย 3 ตัว และ 2
ตัว ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตีควำมว่ำถูกต้ องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ ในวันที่ 16
พฤศิกำยน 2549 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตีควำมว่ำกำรออกสลำกดังกล่ำวถือเป็ นกำรออกสลำกกินรวบ
เป็ นผลให้ สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลยุตโิ ครงกำรดังกล่ำวทังหมด
้
ภำยหลังที่มีกำรเลือกตังทั
้ ว่ ไป ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับปี 2550 ในเดือน
พฤษภำคม 2551 รัฐบำลโดย นำยแพทย์สรุ พงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ได้ นำโครงกำร
สันติกลุ และสฤษดิ์ ศรี โยธิน. 2550. รายงานศึกษาวิ จยั เรื ่อง “หวยบนดิ น” โดยคณะ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เสนอ สำนักงำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ . มปป.
หน้ ำ 8
1 จิตติ มงคลชัยอรัญญำ พงษ์ เทพ
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ออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ ำย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้ วยเครื่ องจำหน่ำยอัตโิ นมัตมิ ำดำเนินกำรใหม่โดยปรับปรุง
ใช้ แนวทำงกำรจ่ำยเงินรำงวัลแบบผันแปรเพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตสิ ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล
พ.ศ.2517 ต่อมำในเดือนธันวำคม 2552 มีคำสัง่ ยุบพรรคพลังประชำชน นำไปสูก่ ำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมือง ในเดือนมกรำคม 2553 รัฐบำลโดย นำย อภิสิทธิ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้ วยกับกำร
จำหน่ำยสลำกด้ วยเครื่ องจำหน่ำยดังกล่ำว มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรสอบสวนและพิ
้
จำรณำข้ อเท็จจริง
ซึง่ ต่อมำในเดือนมิถนุ ำยน 2554 คณะกรรมกำร ฯ ได้ ดำเนินกำรสอบสวน ฯ แล้ วเสร็จ มีควำมเห็นให้
ดำเนินกำรโครงกำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ ำย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้ วยเครื่ องจำหน่ำยอัติโนมัติ ต่อไป

รำยได้ ของรัฐจำกกำรจำหน่ำยหวยบนดิน
เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในทำงกำรคลังสำธำรณะ (Public finance) ว่ำกำรจำหน่ำยสลำกกินแบ่ง
โดยรัฐเป็ นทำงเลือกสำคัญในกำรหำรำยได้ ของรัฐ2 จำกข้ อมูลของสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ใน
ปี งบประมำณ 2554 รัฐได้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสลำก ฯ สูงถึง 14,636.30 ล้ ำนบำท3 ในส่วนของกำรออก
สลำกแบบ 3 ตัว และ 2 ตัว ที่ผำ่ นมำ 80 งวด ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2546 ถึง 1 ธันวำคม 2549 มีเงิน
รำยได้ คงเหลือจำกกำรจำหน่ำยเก็บรักษำที่สำนักงำนสลำกกินแบ่งจำนวน 18,922,785,823.40 บำท (เงิน
จำนวนดังกล่ำวเกิดจำกกำรคำนวณภำษีกำรพนันเพียงร้ อยละ 0.5 ซึง่ ภำยหลังศำลฎีกำได้ พิพำกษำว่ำกำร
จำหน่ำยสลำกดังกล่ำวแนกำรกระทำผิดพระรำชบัญญัตสิ ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ฯ และต้ องชำระ
ภำษีกำรพนันตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรพนัน ฯ จึงทำให้ สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลค้ ำงชำระค่ำภำษีกำร
พนันและภำษีมลู ค่ำเพิ่มจำนวน 20,665,430,221.72 บำท)

2

Guryan, Jonathan. 2009. Is Lottery Gambling Addictive?. In NBER Working Paper Series Working Paper
14742. National Bureau of Economic Reseach.
3 ปี งบประมำณ 2545 = 5,456.17 ล้ ำนบำท ปี งบประมำณ 2546 = 7,504.82 ล้ ำนบำท ปี งบประมำณ 2547 = 8,872.30

ล้ ำนบำท ปี งบประมำณ 2548 = 10,358.49 ล้ ำนบำท ปี งบประมำณ 2549 = 11,174.31 ล้ ำนบำท ปี งบประมำณ 2550
14,000.57 ล้ ำนบำท ปี งบประมำณ 2551 = 13,899.65 ล้ ำนบำท ปี งบประมำณ 2552 = 13,284.48 ล้ ำนบำท
ปี งบประมำณ 2553 = 14,535.16 ล้ ำนบำท และ ปี งบประมำณ 2554 = 14,636.30 ล้ ำนบำท
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เงินคงเหลือจากการออกสลากพิเศษแบบ 3 ตัว และ 2 ตัว
(บาท)
รำยได้ คงเหลือจำกกำรจำหน่ำย
18,922,785,823.40
ค่ำภำษีกำรพนัน
11,694,715,535.80
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภำษี หกั ณ ที่จ่ำย
8,970,745,685.92
รวมค่ำภำษี
20,665,461,221.72
จานวนเงินที่ต้องหาเพิ่ม
1,742,675,398.32
สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้ ทำสัญญำกับบริษัท LGT มีกำรรับสมัครตัวแทนจำหน่ำยทัว่
ประเทศในภูมิภำคต่ำง ๆ จำนวนประมำณ 5,000 รำย โดยมีรูปแบบกำรจำหน่ำยไว้ 2 ลักษณะ วิธีกำรบอก
กล่ำว และวิธีกำรใช้ ใบเลือกเลข กำรจำหน่ำยสลำก 3 ตัว 2 ตัว สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลคำดกำรณ์
ว่ำดังกล่ำวกำรจำหน่ำยสลำก 3 ตัว และ 2 ตัว ผ่ำนเครื่ องจำหน่ำยอัตโิ นมัตนิ ี ้จะทำให้ สำนักงำน ฯ มีเงิน
รำยได้ เพิ่มมำกขึ ้นเนื่องจำกกำรจำหน่ำยวิธีออนไลน์เป็ นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำย สร้ ำงควำมสะดวก
ให้ กบั ผู้ซื ้อ มีควำมแม่นยำ น่ำเชื่อถือมำกกว่ำกำรเขียนสลำกด้ วยมือในวิธีเดิม แต่ทงนี
ั ้ ้เนื่องจำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรจ่ำยเงินรำงวัลจำกเดิมที่เป็ นอัตรำกำรจ่ำยตำยตัวมำเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงินรำงวัลผัน
แปรเงินรำงวัลของเลขที่ได้ รับควำมนิยมอำจจะต่ำกว่ำหวยใต้ ดนิ เมื่อประกอบกับเทคนิคกำรจำหน่ำยของ
หวยใต้ ดนิ ที่เจ้ ำมือรำยใหญ่ รำยกลำง รำยย่อย ให้ สินเชื่อและส่วนลดกับผู้ซื ้อเพื่อผูกมัดผู้ซื ้อ อำจทำให้ เงิน
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสลำก 3 ตัว 2 ตัว ในครัง้ นี ้ไม่สงู มำกขึ ้นไปจำกเดิมมำกนัก

กำรป้องกันผลกระทบทำงสังคม
ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรพนัน พ.ศ.2478 กำรออกสลำกกินแบ่งนันถู
้ กจัดเป็ นกำรพนันประเภท ข
ดังนันกล่
้ ำวได้ วำ่ ตำมกฎหมำยสำนักงำนสลำกกินแบ่งประกอบธุรกิจที่ถกู จัดว่ำเป็ นกำรพนัน ในทำง
ปฏิบตั ิกำรประกอบธุรกิจกำรพนันรัฐซึง่ มีหน้ ำที่ในกำรควบคุมสังคมให้ ดำเนินไปตำมกฎหมำยและ
ประชำชนมีควำมสงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชำชนในสังคมมีควำมประพฤติใน
ศีลธรรมอันดี รัฐจึงต้ องกำกับควบคุมกำรดำเนินกำรกิจกรรมที่จดั ว่ำเป็ นกำรพนันอย่ำงใกล้ ชิดเนื่องจำก
ในทำงศำสนำแล่วกำรพนันถือเป็ นกำรละเล่นที่ขดั ต่อหลักคำสอนในทำงศำสนำ มำตรำกำรที่นิยมใช้ ในกำร
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ควบคุม คือ กำรเก็บภำษีจำกกำรพนัน หรื อที่เรี ยกว่ำ ภำษีบำป (Sin Taxes) เพื่อนำมำใช้ จำ่ ยในกำร
กิจกรรมทำงสังคมใช้ ในกำรป้องกันและบำบัดผู้ที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรพนัน รวมถึงนำไปเพื่อลดจำนวน
ผู้เล่นหน้ ำใหม่ที่จะเขำสู่วงจรธุรกิจกำรพนัน4
สลำกกินแบ่ง ถูกจัดว่ำเป็ นกำรพนันที่มีผลกระทบทำงศีลธรรมน้ อยกว่ำกำรพนันประเภทอื่น
จัดเป็ นกำรพนันอย่ำงอ่อน (Soft Gambling)5 งำนวิจยั จำนวนมำกทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศมี
ผลกำรวิจยั ตรงกันว่ำผู้เล่นกำรพนันสลำกส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ทีรำยได้ น้อย ซึง่ กำรเล่นสลำกถือเป็ นรำยจ่ำยที่มี
จำนวนสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับรำยได้ 6 ในกรณีของประเทศไทยกำรดำเนินกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล
ผูกขำดโดยรัฐ (State Administration Model)7 ภำยใต้ หน่วยงำนที่สำคัญ คือ สำนักงำนสลำกกินรัฐบำล
ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ปัญหำที่เกิดขึ ้นและยังไม่ได้ รับกำร
แก้ ไข คือ ปั ญหำทำงสังคมที่เกิดจำกกำรเล่นกำรพนันสลำกกินแบ่งของรัฐ คือ ประชำชนจำนวนมำก
โดยเฉพำะผู้ที่มีรำยได้ น้อยมักหมกมุน่ กับกำรเล่น และมีแนวโน้ นว่ำเด็กและเยำวชนในประเทศจำนวนมำก
ได้ เข้ ำมำเกี่ยวข้ องกับกำรเล่นนี ้โดยไม่มีมำตรำกำรที่เป็ นรูปธรรมในกำรยับยังนั
้ กเล่นหน้ ำใหม่ดงั กล่ำว
ในยุคของรัฐบำล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เงินรำยได้ ที่มำจำกกำรจำหน่ำยสลำกแบบ 3 ตัว
และ 2 ตัว สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลโดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำร ฯ ได้ จดั สรรเงินดังกล่ำวในหลำย
รูปแบบผ่ำนหน่วยงำนจำนวนมำกทังที
้ ่เป็ นหน่วยงำนของรัฐ องค์กรกำรกุศล มีทงที
ั ้ ่เปิ ดเผยและไม่เปิ ดเผย
เช่น ในปี งบประมำณ 2547 สำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ รับกำรสนับสนุนจำกเงินจำน่ำยสลำก 3 ตัวและ 2 ตัว
จำนวน 1,347,727,887 บำท กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ รับกำรสนับสนุนจำนวน 631,203,732 บำท และ

4 จิตติ มงคลชัยอรัญญำ พงษ์ เทพ

สันติกลุ และสฤษดิ์ ศรี โยธิน.อ้ ำงแล้ ว หน้ ำ 16

5 Home Office. 1996. Casinos and Bingo Club: A Consultation Paper. London : Author. p.3
6 Walker, M. B. 1985. Explanations for gambling. In G. T. Caldwell, M. G. Dickerson, B. Haig and L. Sylvan

(Eds.), Faces of Gambling. Croom Helm : Sydney. และจิตติ มงคลชัยอรัญญำ พงษ์ เทพ สันติกลุ และสฤษดิ์ ศรี
โยธิน.อ้ ำงแล้ ว หน้ ำ 22-25
7 ตำมแนวคิดของ Douglas กำรดำเนินธุรกิจสลำกมี 3 รู ปแบบ คือ 1. ดำเนินกำรโดยรัฐ (State Administration Model)

2. ดำเนินกำรโดย บรรษัทมหำชน (Public Entity Model) และ 3. ดำเนินกำรโดยบรรษัทเอกชน (Private Company
Model) ผู้สนใจโปรดดูที่ Douglas, A. 1995. British Charitable Gambling 1956-1994 : Towards a National
Lottery. London : Athlone Press.
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สำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี จำนวน 471,000,000 บำท8 จำกงำนวิจยั ของจิตติ มงคลชัยอรัญญำ
พงษ์เทพ สันติกลุ และสฤษดิ์ ศรี โยธิน พบว่ำรัฐโดยสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลควรมีกำรระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรใช้ จำ่ ยเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยสลำกและมีกำรเปิ ดเผยกำรใช้ จำ่ ยที่โปร่งใส
ควรนำเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยไปใช้ ในโครงกำรด้ ำนสังคมที่เน้ นเรื่ องกำรป้องกันผู้เล่นหน้ ำใหม่ที่จะเข้ ำสู่
กำรพนันสลำก รวมถึงนำมำใช้ ในกำรปรำบปรำมผู้กระทำผิดที่เปิ ดช่องทำงให้ เด็กและเยำวนเข้ ำมำซื ้อขำย
สลำก
กำรออกสลำกโดยเครื่ องจำหน่ำยอัตโิ นมัตนิ อกเหนือจำกเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
จำหน่ำยแล้ ว อำจเป็ นกำรกระตุ้นให้ เกิดกำรขยำยตัวของฐำนลูกค้ ำใหม่ในภูมิภำคต่ำง ๆ ที่สำคัญ คือ
เยำวชนในประเทศ ที่ผำ่ นมำสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้ ออกมำตรำกำรในกำรป้องกันที่สำคัญ คือ
จุดจำหน่ำยสลำกออนไลน์จะต้ องอยูห่ ำ่ งจำกสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ เช่น วัด โบถส์ สุเหร่ำ มัสยิด และ
โรงเรี ยน ไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร มีกำรห้ ำมเด็กและเยำวชนที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ซื ้อสลำก ฯ และห้ ำมพนักงำน
ขำยสลำก ฯ ให้ แก่เด็กและเยำวนที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี รวมถึงให้ มีกำรตรวจบัตรประชำชนทุกครัง้ หำก
สงสัยว่ำอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เน้ นให้ เจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ ตรวจตรำไม่ให้ มีกำรจำหน่ำยสลำก ฯ ให้ แก่เด็ก และ
เยำวชนที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
ผลกำรวิจยั กำรเล่นพนันสลำกในประเทศอังกฤษ พบว่ำ แม้ วำ่ กฎหมำยจะกำหนดอำยุของผู้ซื ้อ
สลำกว่ำต้ องเกิน 16 ปี แต่ในควำมเป็ นจริงปรำกฏว่ำมีเด็กจำนวนมำกที่มีอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี ซื ้อสลำกหรื อ
เกี่ยวข้ องกับสลำก9 รวมถึงงำนวิจยั ที่พบว่ำกำรเพิ่มช่องทำงจำหน่ำยหรื อกำรจำหน่ำยสลำกในพื ้นที่ทำเลที่
มีผ้ คู นจำนวนมำกเป็ นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ผ้ เู ล่นซื ้อสลำก10 กำรที่สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลขยำยช่อง
ทำงกำรจำหน่ำยสลำก 3 ตัว และ 2 ตัว ด้ วยเครื่ องจำหน่ำยอัตโิ นมัตมิ ำกถึงกว่ำ 5,000 เครื่ อง จึงเป็ นกำร

8 ธีรเดช เอี่ยมสำอำง . 2549. เงินกำไรจำกหวยคินสูส
่ งั คมหรื อเอื ้อประโยชน์กำรเมือง. ใน

เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ.
อรุณี เอี่ยมศิริโชค บรรณำธิกำร. กรุงเทพ ฯ : สถำบันพัฒนำสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย. หน้ ำ 51-82
9 งำนวิจย
ั เหล่ำนี ้ เช่น Fisher, S E. and Balding, J. 1996. Under sixteen’s find the Lottery a good gamble.

Education and Health, 13, 5 Garner, C. 1995. It could be YOUR child. The Sunday Mirror. June 6. Pp. 4-5
MacDonald, M. 1995. Shopkeepers break ban on child gambles. The Independent. May 25. Pp. 3
10 Cornish, D. B. 1978. Gambling:

A review of the literature and its implications for policy and research.

London : HMSO.
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ขยำยพื ้นที่ และช่องทำงในกำรเข้ ำถึงกำรซื ้อสลำกตำมผลกำรวิจยั จำกต่ำงประเทศถือเป็ นกำรขยำยฐำน
ลูกค้ ำ และเมื่อประกอบกับควำมล้ ำหลังและไม่จริงจังของเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐในกำรบังคับใช้ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับกำรกระทำผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรพนัน ฯ อำจส่งต่อกำรขยำยตัวของจำนวนผู้ซื ้อที่เป็ น
เด็กและเยำวชน ส่งผลเสียทำงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในระยะยำว
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสลำก 3 ตัว 2 ตัว ด้ วยเครื่ องอัตโิ นมัติ ที่เป็ นส่วนของค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ดำเนินกำร ร้ อยละ 12 และเมื่อหลังหักส่วนลดให้ ตวั แทนจำหน่ำยแล้ ว ควรมีกำรวำงเป้ำหมำย
ในกำรนำเงินรำยได้ สทุ ธิในส่วนนี ้ไปใช้ ประโยชน์สำธำรณะให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้ปัจจุบนั ภำยใต้
พระรำชบัญญัตสิ ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ฯ อำนำจหน้ ำที่ดงั กล่ำวเป็ นของคณะกรรมกำร
สลำกกินแบ่งรัฐบำล ซึง่ มีจำนวน 9 คน ซึง่ ในจำนวนนี ้เป็ นกรรมกำรโดยตำแหน่งมำกถึง 4 คน
คือ ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็ นประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ผู้แทน
กรมบัญชีกลำง และผู้แทนสำนักงบประมำณ ในขณะที่ภำคประชำสังคม มีเพียง 1คน คือ
ผู้แทนสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้คณะรัฐมนตรี มีอำนำจในกำรแต่งตัง้
กรรมกำรอีก 3 ท่ำน รวมกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็ นกรรมกำรโดย
ตำแหน่ง กล่ำวได้ วำ่ ในคณะกรรมกำร 9 ท่ำน เป็ นผู้ที่มำจำกฝ่ ำยกำรเมืองถึง 8 ท่ำน ที่สำคัญ
มำก คือ พระรำชบัญญัตสิ ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ฯ ทังฉบั
้ บไม่ได้ ระบุถึงภำรกิจหรื อ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดสรรเงินเพื่อคืนสูส่ งั คมในเรื่ องใด สัดส่วนเท่ำใด ซึง่ กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวต่ำงกับกรณีกำรดำเนินกำรจำหน่ำยสลำกของกำรจำหน่ำยสลำกในประเทศสหรำช
อำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ ที่มีกำรระบุวตั ถุประสงค์ของกำรจัดสรรเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำย
ไว้ อย่ำงชัดเจน เปิ ดเผย และโปร่งใส ดังนันส
้ ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล จึงควรให้
คณะกรรมกำรสำนักงำนสลำก ฯ มีกำรแต่งตัง้ ”คณะอนุกรรมกำรด้ ำนกำรจัดสรรผลประโยชน์
จำกกำรจำหน่ำยสลำกคืนสู่สงั คม” คณะอนุกรรมกำร ฯ ชุดนี ้ต้ องมำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ของ
สังคม ทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำในกำรจัดสรรเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยสลำกสุทธิ หลังหักเงิน
รำงวัล เงินรำยได้ ที่นำเข้ ำรัฐ เงินส่วนลดจำกกำรจำหน่ำยสลำก เงินลงทุน ค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ดำเนินกำร เงินที่เหลือสุทธิที่นำไปจัดสรรให้ กบั หน่วยงำนกำรกำรกุศล หน่วยงำนด้ ำน
กำรศึกษำ หรื อหน่วยงำนสังคมสงเครำะห์ รวมถึงกำรรณรงค์ตอ่ ต้ ำนกำรเล่นกำรพนัน
โดยเฉพำะป้องกันไม่ให้ เด็กและเยำวชนเข้ ำไปเกี่ยวข้ องกับกำรบริโภคสลำก
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2. คณะกรรมกำรสำนักงำนสลำก ฯ ควรแถลงนโยบำยในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
สลำก ฯ เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ควรมีตวั ชี ้วัดหลักที่ใช้ ในกำรกำหนดเป้ำหมำยใน
กำรดำเนินกำรของคระกรรมกำร ฯ รวมถึงให้ มีกำรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ วิธีในกำรกำหนด
ส่วนลดให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำย ให้ มีกำรเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนด้ ำนต่ำง ๆ ของสำนักงำน
สลำกกินแบ่ง ฯ เพื่อควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. กำรจัดสรรเงินที่คืนสูส่ งั คมนัน้ ควรจัดสรรที่ให้ กบั ชุมชนซึ่งเป็ นพื ้นที่จดุ จำหน่ำย เพื่อเป็ น
กองทุนรณรงค์ตอ่ ต้ ำนกำรเล่นกำรพนันโดยเฉพำะป้องกันไม่ให้ เด็กและเยำวชนเข้ ำไป
เกี่ยวข้ องกับกำรบริ โภคสลำก เปิ ดโอกำสให้ ประชำชนในชุมชนมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดกำรใช้
จ่ำยเงินนี ้ รวมถึงตังกองทุ
้
นเพื่อใช้ บำบัดผู้ที่ติดกำรพนันสลำก ฯที่ทำให้ เกิดปัญหำสังคม เช่น
ครอบครัวแตกแยก ปัญหำกำรว่ำงงำนจำกกำรเล่นกำรพนัน ปัญหำหนี ้สิน เป็ นต้ น
4. สำนักงำนสลำก ฯ ต้ องมีกำรทำกติกำอย่ำงชัดเจนว่ำตำมสัญญำที่จะดำเนินกำรขำยสลำกฯ
ด้ วยเครื่ องนัน้ ภำยในระยะเวลำ 5-6 ปี รัฐจะทำอะไร และอย่ำงไร มีกำรกำหนดรูปแบบเกม
และปริมำณสลำก รวมทังปริ
้ มำณเครื่ องจำหน่ำย ให้ ชดั เจน โดยไม่มองด้ ำนผลประโยชน์ในรูป
กำรเงินของรัฐเป็ นตัวตัง้ และต้ องประกำศให้ เป็ นที่รับรู้ของประชำชนโดยทัว่ ไป รวมถึงสำนัง
กำนสลำก ฯ ต้ องจัดทำกำรประเมินนโยบำยกำรจำหน่ำยสลำกด้ วยเครื่ องจำหน่ำยอัติโนมัติ
เป็ นประจำทุกปี โดยองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำกำไรและไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับสำนักงำนสลำก
ฯ ทังนี
้ ้เพื่อประเมินถึงผลดี ผลเสีย ของนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงหลำกหลำย ทังมิ
้ ตเิ ศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
5. รัฐโดยสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลต้ องออกมำตรำกำรในกำรที่ห้ำมจำหน่ำยสลำกให้ กบั
เด็กและเยำวชน และควรมีหลักประกันว่ำไม่สำมำรถจำหน่ำยให้ เด็กและเยำวชนได้ อย่ำง
จริงจัง เช่น มีมำตรกำรติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดที่จดุ จำหน่ำยสลำกเพื่อบันทึกภำพผู้ซื ้อสลำก มี
มำตรกำรในกำรประชชำสัมพันธ์รณรงค์ในกำรไม่จำหน่ำยสลำกให้ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เช่น
ปิ ดป้ำยประกำสห้ ำมจำหน่ำยและโทษของกำรจำหน่ำยผู้จำหน่ำย รวมถึงทำป้ำยปิ ดประกำศ
ให้ ชดั เจนว่ำหำกพบเห็นกำรจำหน่ำยให้ กบั เด็กและเยำวชนผู้พบเห็นสำมำรถแจ้ งกำรกระทำ
ผิดได้ ที่หน่วยงำนใด
6. สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลต้ องกำหนดบทลงโทษตัวแทนผู้จำหน่ำยให้ ชดั เจนว่ำหำกมีกำร
จำหน่ำยสลำกให้ กบั เด็กและเยำวชนอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี จะมีผลอย่ำงไร ควรให้ มีกำรวำงเงิน
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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)
ประกันกำรกระทำผิด หำกกระทำผิดให้ มีกำรหักเงินประกันดังกล่ำว หำกกะรทำผิดซ ้ำจะพัก
สิทธิในกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสลำก หรื อหำกเกิดขึ ้นหลำยครัง้ สำนักงำนสลำกกินแบ่งจะมี
บทลงโทษที่เด็ดขำดอย่ำงไร เช่น เพิกถอนสิทธิในกำรจำหน่ำยอย่ำงถำวร และริ บเงินประกัน
กำรจำหน่ำยทังจ
้ ำนวน และควรประกำศพฤติกรรมของตัวแทนจำหน่ำยให้ เป็ นที่รับทรำบของ
ประชำชนโดยทัว่ ไป เพื่อให้ ประชำชนในชุมชนโดยทัว่ ไปทรำบว่ำกำรจำหน่ำยสลำกฯให้ แก่เด็ก
และเยำวชนที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมำย และร่วมกันสอดส่องดูแลอีกทำงหนึง่
ทังนี
้ ้อำจมีกำรตังกองทุ
้
นหมุนเวียนเพื่อให้ รำงวัลกับผู้ที่ชี ้เบำะแสของกำรกระทำผิดดังกล่ำว
7. กรณีมีกำรติดตังเครื
้ ่ องจำหน่ำยสลำกในชุมชน จุดจำหน่ำยไม่ควรอยูใ่ กล้ วัดและโรงเรี ยน ทังนี
้ ้
จุดจำหน่ำยสลำก ฯ ต้ องมีนระยะห่ำงสถำนที่ดงั กล่ำวเกิน 50 เมตร แต่โดยทัว่ ไปบริ บทพื ้นที่
ของแต่ละชุมชนมีควำมแตกต่ำงกันออกไป ดังนันกำรก
้
ำหนดจุดจำหน่ำยควรให้ ตวั แทนชุมชน
ที่มำจำกชุมชนเป็ นผู้รับรองจุดจำหน่ำย โดยให้ ประกำศเหตุผล หลักเกณฑ์ ข้ อกำหนด ข้ อห้ ำม
ของจุดจำหน่ำยเป็ นกำรทัว่ ไปและชัดเจนให้ เป็ นที่รับรู้ของประชำชนอย่ำงทัว่ ถึง ประกำศ
ล่วงหน้ ำในระยะเวลำหนึง่ เพื่อกรณีหำกมีผ้ รู ้ องคัดค้ ำนเรื่ องจุดจำหน่ำย กำรคัดค้ ำนจุด
จำหน่ำยสำมำรถร้ องคัดค้ ำนไปได้ ที่ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัด เพื่อให้ ดำเนินกำรพิสจู น์ข้อคัดค้ ำนนัน้
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแนวทำงป้องกันผลกระทบอันอำจเกิดกับคนใน
ชุมชนที่มีเครื่ องตังอยู
้ ่
8. สำนักงำนสลำก ฯ ต้ องยืนยันว่ำกำรจำหน่ำยสลำก ฯ ด้ วยเครื่ องจำหน่ำย สำนักงำน ฯ จะไม่
นำเครื อข่ำยกำรจำหน่ำยนี ้ไปขยำยสินค้ ำกำรพนันในรูปแบบสลำกอื่น ๆ เช่น ห้ ำมจำหน่ำย
สลำกกินแบ่งปกติ ห้ ำมไม่ให้ มีเงินรำงวัลแจ๊ คพ็อต เนื่องจำกรำงวัลแจ๊ คพ็อตเป็ นอันตรำย
เป็ นกำรกระตุ้นให้ คนเล่นเปลี่ยนเป้ำหมำยต่อกำรซื ้อสลำกฯ เป็ นกำรซื ้อเพื่อหวังรวยทำงลัด ซึง่
ถือเป็ นกำรมอมเมำ และยังเป็ นกำรกระตุ้นให้ เกิดนักพนันหน้ ำใหม่
9. สำนักงำนสลำก ฯ ต้ องวำงมำตรกำรในกำรตรวจสอบป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ ยวข้ องกับ
อำชญำกรรมโดยเฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้ องกับขบวนกำรค้ ำยำเสพติด กำรเข้ ำมำเป็ นตัวแทน
จำหน่ำยสลำก ฯ อำจเป็ นช่องทำงในกำรนำเงินที่ได้ จำกกระกระทำผิดไปฟอกเป็ นเงินที่ถกู ต้ อง
ตำมกฎหมำยได้
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