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หลกัการและเหตุผล 

 

จากขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่  ประเทศไทยมีจ านวนประชากร ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 

2553 จ านวน 65.9 ลา้นคน เป็นประชากรหญิง  33.6 ลา้นคน  เป็นประชากรชาย  32.3 ลา้นคน โดยมี

ประชากรหญิงมากกวา่ประชากรชายถึง 1.1 ลา้นคน ในขณะท่ีผูห้ญิงจ านวนมากถึง 18.6 ลา้นคนอยูน่อกเขต

เทศบาลหรืออยูใ่นภาคชนบท  หรือเกือบร้อยละ 55 ของประชากรหญิงทัว่ประเทศอยูใ่นภาคชนบท   

นอกจากนั้น   ขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บา้นของกรมการพฒันาชุมชน ช้ีวา่ในปี พ.ศ. 

2553 ประชากรหญิงในภาคชนบทท่ีเป็นแรงงานท่ีมีงานท ามีเพียงมี ๑๖ ลา้นคน และเป็นหญิงท่ีมีรายไดน้อ้ย

ถึงเกือบ 6 ลา้นคน โดยในกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยน้ีมีจ  านวนถึงเกือบ 4 ลา้นคนรับจา้งท างานอิสระ ท่ีสมควร

ไดรั้บการส่งเสริมบทบาทและพฒันาคุณภาพชีวติ  

 

นอกจากน้ี จากงานเวทีสาธารณะและการแถลงข่าว “ เสียงของผูห้ญิงต่อ กองทุนพฒันาบทบาท

สตรี” เม่ือวนัองัคารท่ี 24 มกราคม ณ หอ้งประชุมชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภกัดี (อาคารบี)  คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จดัโดยเครือข่ายผูห้ญิงพลิกโฉมประเทศ

ไทย และองคก์รเครือข่าย  ไดแ้ถลงผลการจดัเวทีวา่  “กองทุนสตรี” เป็นหน่ึงในกลไกส าคญัท่ีจะช่วยใหส้ตรี

กลุ่มท่ีตอ้งการไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพ พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติเพื่อใหไ้ดรั้บโอกาสทดัเทียมกบั

เพื่อนผูห้ญิงในสังคม ใหห้ลุดพน้จากวงจร “โง่ จน เจบ็” โดยเร็ว  และพบวา่ผูห้ญิงไทยจ านวนมากยงัยากจน 

และตอ้งตกอยูใ่นภาวะยากล าบากในการแบกรับภาระในครัวเรือน การถูกเลือกปฏิบติัในการไดรั้บโอกาส

ในการพฒันาศกัยภาพในเกือบทุกๆ ดา้นของชีวติ ไม่วา่จะเป็นดา้นการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา 

ประเพณีสังคมและวฒันธรรม  ผูห้ญิงไทยจ านวนมากยงัเป็นทั้ง “ผูถู้กหลงลืม” และ “เหยือ่” ของการพฒันา

ไปขา้งหนา้ของสังคมโดยรวม 

 

ดงันั้น เครือข่ายผูห้ญิงพลิกโฉมฯ และองคก์รภาคีเครือข่ายจึง เสนอใหรั้ฐบาลไดพ้ิจารณาวา่ การบริหาร

จดัการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ตอ้งบริหารอยูบ่นหลกัการของการกระจายอ านาจ  โปร่งใส ตรวจสอบได ้

โดยมีกลไกการก ากบัดูแลท่ีมีผูแ้ทนเครือข่ายองคก์รสตรีภาคประชาชน เครือข่ายองคก์รภาคประชาชน องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นกัวชิาการ ส่ือมวลชนและองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทบาทสตรีและความ
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เสมอภาคหญิงชายเป็นกรรมการในสัดส่วนท่ีไดส้มดุลกนัของภาคส่วนต่างๆ   และ รัฐบาลตอ้งเร่งรัดใหร่้าง

พระราชบญัญติั ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ (ฉบบัประชาชน) และร่าง พระราชบญัญติั

กองทุนส่งเสริมการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติสตรีแห่งชาติเป็นกฎหมายภายใน ๙๐ วนั  นบัแต่เม่ือรัฐบาล

ไดป้ระกาศจดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแลว้  

 

ความเสมอภาคของชายและหญิงยงัปรากฏในกติกาสากลอยา่งชดัเจน ดงัเช่นในกฎบตัร

สหประชาชาติยงัยนืยนัความเช่ือมัน่ในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในเกียรติศกัด์ิและคุณค่าของมนุษย ์และใน

สิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี และปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนยงัยนืยนัหลกัการท่ีวา่ การ

เลือกปฏิบติัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้และประกาศวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติศกัด์ิ

และสิทธิ และทุกคนยอ่มมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ีโดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่

ชนิดใดๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศ  (อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุก

รูปแบบ, 2550)   

รวมทั้งมีขอ้สังเกตวา่ รัฐภาคีกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน มีความผกูพนัท่ีจะประกนั

สิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี ใหมี้สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม พลเมือง และทางการเมือง

ทั้งปวง ทั้งยงัตั้งขอ้สังเกตดว้ยวา่ขณะท่ีไดมี้ญตัติ ปฏิญญา และขอ้เสนอแนะท่ีรับรองโดยสหประชาชาติและ

ทบวงการช านญัพิเศษซ่ึงส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรีมากมาย  ก็ยงัคงมีการเลือก

ปฏิบติัต่อสตรีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง  และมีความห่วงใยวา่ในสถานการณ์แห่งความยากจน ท าใหส้ตรีมีโอกาส

เขา้ถึงอาหาร การอนามยั การศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการท างานตลอดจนความจ าเป็นอ่ืนๆ ได้

นอ้ยมาก 

ส าหรับการจดัสรรเงินทุนจากรายไดข้องส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น เป็นประเด็นท่ี

ละเอียดอ่อน เน่ืองจากสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ  National Lottery  ถือเป็นการพนนัท่ีถูกกฎหมาย 

(พระราชบญัญติัการพนนั , 2478)  ซ่ึง “การพนนั”  เป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีสังคมโลกมองในหลายมิติ  ทั้ง

มิติดา้นความบนัเทิง เกมกีฬา อบายมุข หรือแหล่งรายได ้ ตามแต่ชนิด ลกัษณะการเล่น จ านวนเงินท่ีเขา้มา

เก่ียวขอ้ง บริบททางกฎหมาย ตลอดจนลกัษณะเฉพาะและค่านิยมของแต่ละประเทศ  สมาชิกในสังคมส่วน

ใหญ่รู้จกัและเขา้มาเป็นผูเ้ล่นในเกมการพนนัแต่ละชนิดอยา่งกวา้งขวางแพร่หลาย ไม่เวน้แมเ้ด็กและเยาวชน  

โดยจากการวจิยัเร่ือง  “พฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นพนนั  รวมถึงความคาดหวงัในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา”  ของเยาวชนชายในศูนยฝึ์กฯบา้นกาญจนาภิเษกในประเทศไทยทั้งหมด จ านวน 189 ราย 
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ระหวา่งวนัท่ี 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ท่ีผา่นมา พบวา่  เยาวชนกวา่ 84.7 % เคยมีประสบการณ์เล่นการ

พนนั ขณะเดียวกนัเกินกวา่คร่ึงหน่ึง หรือ 53.1 % ระบุวา่ เร่ิมเล่นการพนนัคร้ังแรกตอนอายเุพียง 10 ปี 

ส าหรับพนนัท่ีเล่นบ่อยท่ีสุด คือ ไพ ่รองลงมาคือ ตูม้า้ ตูส้ล็อต ไฮโล หวย  เป็นตน้   

ท่ีผา่นมารัฐบาลไทยไดก้ าหนดใหก้ารพนนัเป็นอาชญากรรมอยา่งหน่ึงท่ีรัฐจะตอ้งด าเนินการ

ปราบปราม แต่ไม่วา่จะสูญเสียงบประมาณไปเท่าไร เสียทรัพยากรบุคคลไปเพียงใดก็ไม่สามารถขจดัปัญหา

การพนนัใตดิ้นใหห้มดไปจากสังคมไทยได้ คนไทยก็ยงัคงเล่นการพนนัโดยไม่จ  ากดัชนชั้นไม่วา่จะยากดีมี

จนหรือมีการศึกษาหรือไม่ นอกจากน้ี การพนนัยงัเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมอีกหลายต่อหลายประเภท ไม่

วา่จะเป็น ปัญหาทางจริยธรรม  ปัญหาผูมี้อิทธิพล ยาเสพติด คา้ของเถ่ือน ฯลฯ  ประเทศไทยจึงไดมี้กฎหมาย

ควบคุมการพนนัคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 หา้มการเล่นการพนนัหลายชนิด แต่ก็มีขอ้ยกเวน้

คือหากไดรั้บอนุญาตชัว่คราวจากต ารวจ ระยะเวลาไม่เกิน 1 วนั ซ่ึงจะเป็นโอกาสพิเศษต่างๆ  เช่น งานวดั 

มหกรรมสังสรรค์ เทศกาลงานร่ืนเริง เป็นตน้  โดยประเภทการพนนัท่ีต ารวจสามารถอนุญาตใหเ้ล่นไดก้็

จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี  

 

เม่ือมีจ านวนผูเ้ล่นการพนนัเป็นจ านวนมากเช่นน้ี ส่ิงส าคญัท่ีก าลงัเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกนัใน

สังคมตามมาคือ ท าอยา่งไรจะบริหารจดัการรายไดจ้ากการพนนั เพื่อใหร้ายไดจ้ากการพนนัท่ีถูกกฎหมาย 

เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถน ามาสร้างประโยชน์แก่สังคม และน ามาเยยีวยาผลกระทบอนัสืบเน่ือง

จากการพนนัในสังคมในแง่มุมต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี    ส าหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไดมี้ พระราชบญัญติั

ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 บญัญติัไวว้า่ “ใหจ้ดัตั้งส านกังานสลากกินแบ่งข้ึน

เรียกวา่ ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล” มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

1.  ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  

2. จดัการโรงพิมพอ์นัเป็นอุปกรณ์ในการพิมพส์ลากกินแบ่งรัฐบาล หรือพิมพส่ิ์งพิมพอ่ื์นท่ี

คณะกรรมการ ใหค้วามเห็นชอบ  

3. กระท าการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการ  ของส านกังานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล  
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มาตรา 9 “ใหส้ านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอ านาจกระท าการต่าง ๆ  ภายในขอบเขตแห่งวตัถุประสงคต์าม

มาตรา 5 ฯลฯ ”  

มาตรา 22 “ เงินท่ีส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลไดรั้บจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหจ้ดัสรรดงัน้ี  

1. ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวลั  

2. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บแปดเป็นรายไดแ้ผน่ดิน  

3. ไม่เกินกวา่ร้อยละสิบสองเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึงรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลดว้ย”  

จากบทบญัญติัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ สลากท่ีส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ าหน่าย  จะตอ้งเป็น

สลากท่ีมีการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายสลาก ตามมาตรา 22 กล่าวคือ  ตอ้งน ารายไดไ้ปแบ่งเป็นเงิน

รางวลัร้อยละ 60  ใหน้ าไปเป็นรายไดแ้ผน่ดิน ร้อยละ 28  ท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 น าไปเป็นค่าใชจ่้ายของ

ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐบาลจะไปออกสลากท่ีมีการจดัสรรเงินท่ีไดม้าจากการจ าหน่ายสลากเป็น

อยา่งอ่ืนไม่ได้   โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวไม่ไดก้  าหนดสัดส่วนท่ีชดัเจนในการน ารายไดไ้ปใชเ้พื่อ

ประโยชน์สาธารณะ 

หากพิจารณาการน ารายไดจ้ากการพนนัมาใชเ้พื่อสาธารณะประโยชน์ในต่างประเทศ จะพบวา่ใน

การศึกษาการบริหารจดัการรายไดจ้ากการพนนัในสหราชอาณาจกัร  ซ่ึงหมายถึง ประเทศองักฤษ สก็อต

แลนด ์เวลส์ และไอร์แลนดเ์หนือ  (2555)  เห็นวา่การพนนัและการโฆษณาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพนนัถือเป็น

เร่ืองถูกกฎหมาย โดยในปี 2005 ไดเ้ร่ิมอนุญาตใหมี้แหล่งพนนัในลกัษณะรีสอร์ท หรือคาสิโน  และเม่ือปี 

2009 มีคาสิโนท่ีไดรั้บใบอนุญาต 145 แห่ง โดยมีในลอนดอนถึง 25 แห่ง ซ่ึงในสหราชอาณาจกัรมีองคก์ร

ควบคุม แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ  

1. Gambling commission  ดูแลเร่ือง มา้แข่ง หมาแข่ง กีฬาอ่ืน ๆ บิงโก และล็อตเตอร่ีรายยอ่ย  
2. National lottery commission  เป็นองคก์รอิสระ และมี Camelot Group เป็นองคก์รเอกชนท่ีเขา้มา

รับสัมปทานในการออกล็อตเตอร่ี  โดยมีกระทรวงวฒันธรรม ส่ือสาร และกีฬา เป็นผูค้วบคุม  
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ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการขายล็อตเตอร่ี จะจดัสรรใหเ้ป็นเงินรางวลั 50% เป็นเงินเพื่อประโยชน์

สาธารณะ 28%   เป็นเงินเขา้รัฐ 12%  ใหก้บัยีป๊ั่ว 5%  และเป็นรายไดเ้ขา้  Camelot 5%  โดยเป็นค่าบริหาร

จดัการ 4.5% และเป็นผลก าไรของ Camelot 0.5%   แต่ Camelot ไม่ไดบ้ริหารเงินกอ้นน้ีเน่ืองจาก Camelot 

ตอ้งส่งเงินให ้National Lottery Distribution Fund (NLDF) จดัการ โดย NLDF จะเป็นผูดู้แลการออกสลาก

ทั้งหมด พร้อมทั้งดูแลค่าจา้งของ Camelot ซ่ึงเป็นกลไกในการปกป้องผลประโยชน์ของผูเ้ล่นอีกทางหน่ึง

ดว้ย  

องคก์รจดัสรรเงินเพื่อประโยชน์สาธารณะ มีทั้งหมดประมาณ 15 องคก์ร โดยมี Big lottery fund เป็นผู ้

จดัสรรรายใหญ่ โดยไดรั้บเงินเพื่อการจดัสรรถึงเกือบ 50% ของเงินเพื่อประโยชน์สาธารณะ   

ระบบการบริหารจดัการรายไดข้องสหราชอาณาจกัร มีผลต่อการระดมเงินทุนหรือรายไดเ้พื่อก่อใหเ้กิด

การท าประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีควบคุมนโยบาย คือ The 

National Lottery Commission เป็นหน่วยงานท่ีพยายามระดมเงินรายไดห้รือเงินทุนเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ

ใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บประมูลคือ Camelot Group จะตอ้งจดัสรรรายไดจ้ากการจ าหน่ายล็อตเตอร่ีสูงถึง

ร้อยละ 28 ของรายไดท้ั้งหมด ซ่ึงในปี 2010 มีมูลค่าสูงถึง 1 ,655.3 ลา้นปอนด ์เพิ่มข้ึนจาก 1 ,588 ลา้นปอนด ์

ในปี 2009 (The National Lottery Commission, Annual Report 2010/11)  

จ านวนเงินดงักล่าวในปี 2010/11  National Lottery Distribution Fund ไดจ้ดัสรรเงินไปใชใ้นกิจการ

ต่างๆ  ในดา้นสุขภาพ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม กีฬา ศิลปะ  และการอนุรักษม์รดก ผลท่ีไดจ้ากโครงการต่างๆ 

จึงมีผลกระทบดา้นบวกต่อสังคมใน หลายดา้น เช่น การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยผา่นการศึกษา สุขภาพ 

และกีฬา ถือเป็นรายไดน้อกงบประมาณ ซ่ึงนบัวา่เป็นการประหยดังบประมาณรายจ่ายของรัฐและเพิ่มรายได ้

โดยมีส่วนช่วยการพฒันาสังคมอีกทางหน่ึง ดว้ยจ านวนเงินท่ีสูง มาก นอกจากน้ี  เงินทุนจ านวนหน่ึง ยงัไดรั้บ

การจดัสรรไปในดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การอนุรักษม์รดก  ซ่ึงถือเป็นรายจ่ายเพื่อสนบัสนุนใหมี้

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระดบัหน่ึงนัน่เอง โดยการจดัสรร เงินทุนดงักล่าว ไดค้  านึงถึงความกวา้งขวางทัว่ถึง ทั้ง

ในระดบัประเทศ ชุมชน และทอ้งถ่ิน จึงมีผูไ้ดรั้บผลประโยชน์อยา่งกวา้งขวางเป็นจ านวนมาก  

อยา่งไรก็ตาม ในรายละเอียดถึงการจดัสรรเงินทุน เพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็มีขอ้วจิารณ์เกิดข้ึน

มากมายเช่นกนั เช่น การจดัสรรเงินทุนไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูท่ี้ใชจ่้ายเงินเพื่อซ้ือล็อตเตอร่ีผา่นผูมี้

รายไดต้  ่าและยากจน ซ่ึงมกัจะเป็นผูท่ี้ใชร้ายไดซ้ื้อล็อตเตอร่ีเป็นสัดส่วนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัรายไดข้อง

ทั้งหมดของครัวเรือน กลบัไดรั้บการจดัสรรเงินทุนนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น เพราะเงินทุนเพื่อโครงการ
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สาธารณะประโยชน์  มกัจะกระจุกตวัอยูใ่นยา่นท่ีมีฐานะดีกวา่ โดยเฉพาะ “ชนชั้นกลาง” เช่น ในลอนดอน 

รวมทั้งโครงการดา้นศิลปะ (ซ่ึงมกัจะเป็นท่ีช่ืนชอบ ในหมู่ผูมี้ฐานะ) นอกจากน้ี  ทิศทางการจดัสรรเงินทุน

ระหวา่งพื้นท่ีต่างๆ ก็มีแนวโนม้ท่ีจะไม่เท่าเทียมกนัดว้ย กล่าวคือ พื้นท่ีท่ีมีการเล่นล็อตเตอร่ีอยูใ่นระดบัสูง   

เช่น บางส่วนของเวลส์และตอนเหนือขององักฤษไดรั้บการจดัสรรเงินทุนและจ านวนโครงการท่ีนอ้ยกวา่ใน

ยา่นท่ีมีการซ้ือขายล็อตเตอร่ีนอ้ยกวา่  ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีจะแสดงถึงการกระจายตวัของเงินทุนและโครงการ

เพื่อสาธารณะประโยชน์  คือ ร้อยละของยอดขายของล็อตเตอร่ี เช่น หาก ยา่น West Yorkshire มียอดขายล็อ

ตเตอร่ีเท่ากบัร้อยละ 15 ของรายไดท่ี้มาจากการขายล็อตเตอร่ี ดงันั้นร้อยละ 15 ของเงินทุน สาธารณะ

ประโยชน์  ควรจดัสรรเพื่อน ามาใชจ่้ายในยา่นดงักล่าวดว้ย และในขณะเดียวกนั เมือง Leeds ในยา่น 

Yorkshire มีสัดส่วนในยอดขายล็อตเตอร่ีร้อยละ 15 ของรายไดใ้นการขายล็อตเตอร่ีของยา่น Yorkshire 

ทั้งหมด  เพราะฉะนั้น ร้อยละ 15 ของเงินทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ก็ควรจดัสรรใหแ้ก่เมือง Leeds ดว้ย 

 ขอ้วจิารณ์ท่ีส าคญัต่อมาคือ ในระยะท่ีผา่นมาน ้าหนกัของการจดัสรรของ เงินทุนเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ ยงัไปในทิศทางท่ีล าเอียงสู่กีฬาโอลิมปิค 2012 ซ่ึงกรุงลอนดอนจะเป็นเจา้ภาพมากเกินไป ซ่ึงมีผล

ใหเ้งินทุนสนบัสนุนในกิจการ สาธารณะดา้นอ่ืนลดนอ้ยลงไปดว้ย เช่นในปี 2011 โอลิมปิคลอนดอน 2012 

ไดรั้บการจดัสรรเงินทุนถึง 600 ลา้นปอนด ์ ซ่ึงส่งผลใหส้ัดส่วนการจดัสรรในดา้นศิลปะกีฬาโดยทัว่ไป และ

การอนุรักษม์รดกต่างๆ ลดลงมากกวา่ร้อยละ 50 ในช่วงเดียวกนั 

 ขอ้วจิารณ์ท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป คือ การจดัสรรเงินทุนท่ีไม่เหมาะสม เช่น จดัสรรเงินจ านวน 200 ,000 

ปอนด ์แก่สมาชมชาวเกยแ์ละเลสเบียนในลอนดอน เป็นตน้ รวมทั้งขอ้วจิารณ์ท่ีระบุวา่รายละเอียดในการ

สมคัรและขั้นตอนการสมคัรรวมทั้งการระบุจ านวนงบประมาณมีขอ้ยุง่ยากมากจนผูท่ี้มีการศึกษาระดบัสูง 

เช่น ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัจะไดรั้บประโยชน์มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ย เป็นตน้ นอกจากน้ีขอ้

วจิารณ์เก่ียวกบัตน้ทุนในการบริหารกิจการล็อตเตอร่ีอยูใ่นระดบัสูงเกินไปและเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เช่น 

ตน้ทุนการบริหารจดัการเท่ากบั 145 ลา้นปอนด ์ในปี 2003 เป็น 205 ลา้นปอนด ์ในปี 2005 ในขณะท่ี

หน่วยงานหน่ึงในท่ีท าหนา้ท่ีจดัสรรเงิน เพื่อประโยชน์สาธารณะ  คือ The Big Lottery Fund ซ่ึงในปี 2008 มี

พนกังานเพียง 1 ,003 คน แต่มีค่าใชจ่้ายสูงถึง 77 ลา้นปอนด ์หรือเท่ากบัร้อยละ 13 ของงบประมาณทั้งหมด

ถูกใชใ้นการบริหารจดัการ 

จากการวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการรายไดจ้ากการพนนั ( 2555) ยงัพบวา่ความนิยมในการเล่นการ

พนนัในสหรัฐอเมริกามีการเติบโตสูงอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลอด 40 ปีท่ีผา่นมา มีการตรา

กฏหมายใหก้ารพนนัเป็นส่ิงท่ีถูกกฏหมายในรัฐต่างๆ มากมาย การพนนัเร่ิมเป็นท่ียอมรับไดม้ากข้ึนส าหรับ
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คนอเมริกนั จากการท่ีเช่ือวา่การพนนัเป็นบาป เปล่ียนมาเป็นยอมรับการเล่นพนนัเป็นการเล่นเพื่อความ

สนุกสนาน ขอ้มูลของ American Gaming Association และ National Council on Problem Gambling แสดง

วา่รายไดจ้ากการพนนัในประเทศสหรัฐอเมริกามากกวา่ 90% มาจาก แหล่งการพนนั 3 แหล่งคือ  

1) บ่อนคาสิโน โดยในปัจจุบนัมีบ่อนคาสิโนแบบถูกกฏหมายอยูใ่น 12 รัฐ ในปี 2006 อุตสาหกรรม
คาสิโนมีการจา้งงานจ านวน 354,000 ต าแหน่ง มีการจ่ายภาษีใหแ้ก่รัฐเป็นเงินถึง $5.2 พนัลา้น  

2) บ่อนการพนนัในพื้นท่ีท่ีมีชนพื้นเมือง  จากขอ้มูลสถิติในปี 2002 ของ National Indian Gaming 
Commission มีบ่อนการพนนัท่ีถูกกฏหมายในพื้นท่ีท่ีมีชนพื้นเมืองอเมริกนัอยูถึ่ง 400 แห่ง 
ด าเนินการโดยชนเผา่ 220 ชนเผา่ รายไดข้องสถานประกอบการเหล่าน้ีในปี 2002 มีมากถึง $18.5 
พนัลา้น   

3) การจ าหน่ายล็อตเตอร่ีของรัฐต่างๆ   ปัจจุบนัมีการจ าหน่ายล็อตเตอร่ีใน 43 รัฐ ใน ปี 2009 
สหรัฐอเมริกามีรายไดจ้ากการจ าหน่ายล็อตเตอร่ี (จาก 38 รัฐท่ีส่งรายงานขอ้มูล) สูงถึงกวา่ $14.5 
พนัลา้น  

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การพนนัเป็นกิจกรรมท่ีรัฐบาลของแต่ละรัฐใหค้วามสนใจเป็นอยา่ง

มาก  และเหตุผลท่ีทุกรัฐใชใ้นการออกกฎหมายใหก้ารพนนัเป็นส่ิงถูกกฎหมายก็คือเพื่อเพิ่มรายไดเ้ขา้รัฐ  จึง

มีการใชก้ารพนนัเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่รัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ีรัฐไม่ตอ้งเก็บภาษีเพิ่ม 

เน่ืองจากผูเ้ล่นยนิยอมจ่ายภาษีใหแ้ก่รัฐดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่ถูกบงัคบัใหจ่้ายภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ถึงแมทุ้กรัฐจะมีเหตุผลเหมือนกนัท่ีใชก้ารพนนัเป็นเคร่ืองมือในการหารายไดเ้ขา้รัฐแต่ก็มีนโยบายในการ

จดัสรรรายไดจ้ากการพนนัไปใชใ้นกิจกรรมท่ีต่างกนั  จากการศึกษาพบวา่รัฐส่วนใหญ่ (ประมาณ 16 รัฐ) 

ก าหนดใหน้ าก าไรจากการจ าหน่ายล็อตเตอร่ีเพื่อสนบัสนุนดา้นการศึกษา   ประมาณ 13 รัฐน าก าไรไป

จดัสรรเขา้งบประมาณทัว่ไป หรือเพื่อใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ มีรัฐบางรัฐใชเ้งินในการสนบัสนุนดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม มีรัฐจ านวนมากท่ีใชเ้งินไปในกิจกรรมมากกวา่หน่ึงดา้น แต่ก็มีรัฐจ านวนหน่ึงท่ีใชเ้งินไปใน

กิจการท่ีค่อนขา้งแปลกไม่เหมือนรัฐส่วนใหญ่ เช่น รัฐเพนซิลเวเนียใชก้ าไรทั้งหมดจากการพนนัในการให้

การสนบัสนุนผูสู้งอาย ุรัฐแมสซาชูเสทใหก้ารสนบัสนุนศิลปะ รัฐแมร่ีแลนดแ์ละวอชิงตนัใชเ้งินส่วนใหญ่

ในการก่อสร้างสนามกีฬา เป็นตน้   

นอกเหนือจากการท่ีรัฐจดัสรรรายไดจ้าการพนนัไปในกิจการขา้งตน้แลว้ รัฐต่างๆ ยงัมีการร่วมมือ
กบัองคก์รของภาครัฐและเอกชนในการใหค้  าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผูมี้ปัญหาการติดการพนนัและ
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ลดผลกระทบจากการพนนัในสังคม อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
ใส่ใจอยา่งจริงจงัของภาครัฐในการแกปั้ญหาดงักล่าว เน่ืองจากงบประมาณท่ีรัฐจดัสรรใหก้บัการแกไ้ข
ปัญหามีปริมาณนอ้ยมากไม่ถึง 1% ของรายไดท่ี้ภาครัฐไดรั้บจากการจดัใหมี้การพนนัเป็นส่ิงถูกกฏหมาย  

เน่ืองจากการพนนัมีประวติัความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมและมีเงินจ านวนมากในสถาน

บริการท่ีง่ายต่อการยกัยา้ย ถ่ายเท  ท าใหง่้ายต่อการทุจริตและการฟอกเงิน การก ากบัดูแลการพนนัท่ีถูก

กฏหมายจึงจ าเป็นตอ้งเป็นไปอยา่งเคร่งครัดและเขม้ขน้  โดยทัว่ไป การก ากบัดูแลการพนนัในแต่ละรัฐจะ อยู่

ในรูปแบบของคณะกรรมการ (Commission) ซ่ึงจดัตั้งตามกฏหมายของรัฐ โดยมีหนา้ท่ีในการก าหนด

ระเบียบ การจดัสรรรายใด ้ขอ้บงัคบั และวธีิปฏิบติั  

นอกจากน้ี จากการท าวจิยัของกองทุนหลายๆ กองทุนในประเทศทางฝ่ังตะวนัตก  เช่น  

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และองักฤษ ช้ีใหเ้ห็นวา่กองทุนน้ีตอ้งเป็นกองทุนเพื่อ สตรีโดยเฉพาะ  อนัมีเหตุผลวา่

หากช่วยเหลือ สตรีใหส้ามารถประกอบอาชีพไดแ้ลว้ ผลท่ีไดรั้บมิไดต้กอยูก่บัเฉพาะ สตรี เพียงคนเดียว

เท่านั้น  แต่กลบัส่งผลไปยงั บุตรและสมาชิกในครอบครัวดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดยอ่มจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับประเทศไทยซ่ึงประชากรส่วนใหญ่หรือประมาณ 60% เป็นผูห้ญิง   

ส าหรับการศึกษาการท างานของกองทุน Canadian women พบวา่ กองทุนน้ีใหค้วามส าคญักบัการ

หยดุการกระท ารุนแรง หยดุความยากจน และเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่สตรีและเด็กผูห้ญิง เน่ืองจาก

การท างานของกองทุนน้ีอยูภ่ายใตแ้นวคิดท่ีวา่ หากช่วยเหลือคนกลุ่มดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อเน่ือง 

(ripple effect)  กล่าวคือ หากเราพฒันาเร่ืองความเสมอภาคของบุรุษและสตรี จะส่งผลต่อการพฒันา

เศรษฐกิจและสถานะทางสังคมของทุกคนได ้  และมีงานวจิยัท่ีช้ีวา่หากผูห้ญิงมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีก็จะ

สามารถรักษาสิทธิและป้องกนัการละเมิดสิทธิของตนไดดี้กวา่คนท่ีขาดแคลน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ี

ไดข้อ้สรุปจากการประชุม World Economic Forum ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ผลจากการศึกษาจ านวนมากในทศวรรษ

หลงัๆ มาน้ี ย  ้าเตือนใหเ้ห็นวา่ การลดความไม่เสมอภาคทางเพศลง กลบัส่งเสริมใหก้ารผลิตและสภาพ

เศรษฐกิจดีข้ึน  

โดยอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟ่ี อานนั กล่าววา่ การแกไ้ขความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ 

จะส่งผลในทนัทีต่อการท าใหค้นในครอบครัวมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ภาวะโภชนาการดีข้ึน รายรับ เงินออม และ

อตัราการกลบัมาลงทุนใหม่สูงข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดกบัครอบครัว ชุมชน และชาวโลก (The Global 

Gender Gap Report, 2010) 
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 ส่วน The Women's Foundation of California (www.womensfoundca.org/)  เป็นกองทุนท่ีตั้งข้ึน
เพื่อช่วยเหลือผูห้ญิงในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นรัฐท่ีมีคนชนชาติต่างๆ อยูม่าก การ
ช่วยเหลือจึงตอ้งใหโ้อกาสคนจากชนชาติต่างๆ เหล่าน้ีใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ปรัชญา
การจดัสรรเงินของกองทุนน้ีเกิดจากการศึกษาเม่ือคร้ังก่อตั้งกองทุนท่ีพบขอ้เทจ็จริงวา่ การใหค้วาม
ช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเศรษฐกิจของผูห้ญิงนั้น มิใช่แค่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตวัผูห้ญิงคนนั้นเองใน
เร่ืองการปกป้องสิทธิฯ และอ่ืนๆ เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแลว้ยงัสามารถยงัประโยชน์ต่อเด็กๆ ใน
ครอบครัวของตนและต่อสังคมโดยรวมในท่ีสุด ซ่ึงเป็นการส่งผลกระทบท่ีสูงกวา่การช่วยเหลือคนกลุ่มอ่ืนๆ   
  
ลกัษณะการจดัสรรเงินกองทุนดงักล่าวมิใช่ใหโ้ดยขาดจุดมุ่งหมาย แต่เป็นการจดัสรรควบคู่ไปกบัการ
เสริมสร้างความรู้ เช่น มีการฝึกอบรมทกัษะใหก่้อน โดยอาจใชเ้วลาถึงหน่ึงปีเตม็ในบางหลกัสูตร   
Cherie Blair Foundation for Women (www.cherieblairfoundation.org/) ได้ใหค้วามช่วยเหลือในเร่ือง
เงินทุนเพื่อใชใ้นการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ เพื่อการดูแลครอบครัว โดยมีแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกบักองทุนอ่ืนๆ 
ท่ีวา่สตรีซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี จะสามารถควบคุมการด าเนินชีวติของตวัเองและ บุตรไดดี้กวา่สตรีท่ีไม่
มีความสามารถทางเศรษฐกิจ และสตรีท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจจะสามารถปกป้องความยติุธรรมและการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศในชุมชนของตนและในสังคมวงกวา้งไดดี้ อีกดว้ย  และยงัพบวา่ ปัจจุบนัสตรีท่ี
ประสงคจ์ะท าธุรกิจส่วนใหญ่ทัว่โลก มกัจะขาดความเช่ียวชาญทางธุรกิจ เทคโนโลย ีเครือข่ายความสัมพนัธ์  
และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีคือส่ิงท่ี สตรี ตอ้งการในระยะยาว  
  

นอกจากน้ี คุณ เรวดี ประเสริฐเจริญสุข จากมูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ยงัไดเ้รียกร้องผา่น งานเสวนา 
"ทิศทางกองทุนพฒันาสตรี เสียงจากภาคประชาชน"   ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 17  สิงหาคม 2554  โดยมูลนิธิ
ผูห้ญิง มูลนิธิหญิงชายกา้วไกล และมูลนิธิสร้างความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพผูห้ญิง   สนบัสนุนโดย โครงการสุข
ภาวะผูห้ญิง ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   โดยระบุวา่โจทยส์ าคญัคือเงินทุนจะ
น ามาใชอ้ยา่งไรเพื่อช่วยลดความเหล่ือมล ้าระหวา่งเพศ ไม่ควรมองวา่เป็นกองทุนเพื่อสงเคราะห์ แต่เป็นการ
ยกระดบัสถานภาพผูท่ี้ยงัเขา้ไม่ถึงบริการของรัฐ มากกวา่จะเป็นการใหเ้พื่อส่งเสริมสวสัดิการ  และเป้าหมาย
ของกองทุนเพื่อพฒันาสตรี ควรเป็นไปเพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบต่อสตรี และบุคคลท่ีมีเพศภาวะ
ต่างๆท่ียงัคงถูกเลือกปฏิบติัอยู ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลต่างๆท่ีรัฐบาลลงนามรับรองไว  ้ ส่วน
คณะกรรมการท่ีดูแลกองทุนไม่ควรมีหนา้ท่ีเพียงช่วยจดัสรรเงิน แต่ตอ้งเนน้การพฒันายทุธศาสตร์การ
ด าเนินงานดา้นสตรีเพื่อมุ่งตรงไปแกไ้ขรากเหงา้เชิงโครงสร้างท่ีส่งผลใหก้ารเลือกปฏิบติัต่อสตรียงัด าเนิน
อยู ่ โดยตอ้งออกแบบใหภ้าคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาสตรีเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั  ไม่ควรให้
ภาครัฐผกูขาดการบริหารจดัการกองทุน แต่ภาครัฐควรมีบทบาทเป็นผูห้นุนเสริม   
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ส่ิงท่ีน่าพิจารณา คือการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/เครือข่ายระดบัชุมชน ซ่ึงควรออกแบบสนบัสนุนการมีส่วน
ร่วมน้ีไวใ้นแนวทางบริหารจดัการกองทุน และควรพิจารณาระยะเวลาท่ีสนบัสนุนงานพฒันาสตรีเพื่อให้
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง เช่น ไม่ควรก าหนดกรอบเวลาโครงการท่ีสั้นเกินไปจนกลายเป็นการ
สนบัสนุนรายกิจกรรมและไม่น าไปสู่การพฒันาเน้ืองานจนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี  นอกจากน้ี ร่าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมความเสมอภาคฯ  ท่ีภาคประชาชนขบัเคล่ือนอยูถื่อเป็นฐานท่ีดีในการบูรณาการร่วมกบั
กองทุนสตรี จึงควรหาวธีิออกแบบใหเ้ดินไปร่วมกนัได้ ใหก้องทุนเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนงาน  

 

ดงันั้น จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงขอก าหนดขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของกองทุนสลากเพื่อพฒันา

สตรี ดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. กองทุนสลากเพือ่พฒันาสตรีควรจัดสรรเงินทุนโดยยดึหลกัแห่งความเสมอภาค หลากหลาย และ

เป็นธรรม  สอดคล้องกบัสภาพปัญหา ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ทัว่ถึง โดย 

- ก าหนดใหมี้กรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการข้ึนเป็นการเฉพาะ โดยค านึงถึงหลกัการ

หลายดา้น อนัไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการแทจ้ริงของชุมชน ความไม่

ซ ้ าซอ้นของโครงการ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และความครอบคลุมครบถว้นของ

ปัญหาในแต่ละพื้นท่ี  อนัจะเป็นการลดปัญหาการกระจุกตวัและการขาดโอกาสเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนของสตรีบางกลุ่ม 

- ก าหนดหลกัเกณฑใ์หส้ตรีแต่ละบุคคล/กลุ่ม ท่ีตอ้งการรับการจดัสรรเงินทุน เขียนโครงการ

ขอรับการจดัสรรท่ีมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งครบถว้น    

เช่น สภาพปัญหา วตัถุประสงค ์วธีิการด าเนินโครงการ ผูมี้ส่วนร่วมในโครงการ  งบประมาณ  

แนวทางการประเมินผล และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

- ก าหนดใหมี้การจดัฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจดัสรรทุน เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของสตรีกลุ่มต่างๆ ในอนัท่ีจะสามารถสะทอ้นปัญหาท่ีแทจ้ริงในชุมชนไดอ้ยา่งชดัเจน และ
เขา้ใจง่าย  ตลอดจนสามารถน าเสนอแนวทางการประเมินโครงการของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  โดยการออกแบบวธีิการเขา้ถึงกองทุนตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดั
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ของกลุ่มคนต่างๆ  และไม่ควรออกแบบใหก้ารเขา้ถึงกองทุนกลายเป็นขอ้จ ากดัหรือกีดกนั สตรี
ในหลากหลายกลุ่มดว้ย 

- ก าหนดช่องทางใหส้ตรีผูด้อ้ยโอกาส ผูป้ระสบปัญหารุนแรง ผูไ้ม่เคยเขา้ถึงแหล่งทุน หรืออ่าน

ไม่ออกเขียนไม่ได ้ใหไ้ดรั้บการจดัสรรเงินทุนเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ตอ้งผา่นระบบการเขียน

โครงการเพื่อขอรับทุน และก าหนดการประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและศกัยภาพ

ของสตรีแต่ละคนอยา่งเป็นธรรม  

 

2. กองทุนสลากเพือ่พฒันาสตรีควรเป็นแหล่งทุนให้แก่สตรีทุกภาคส่วนอย่างยัง่ยนื  โดย 

- แกไ้ข พระราชบญัญติัส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อใหมี้การก าหนดสัดส่วน

รายไดจ้ากสลากกินแบ่งรัฐบาล มาใชเ้พื่อพฒันาสตรีอยา่งนอ้ยร้อยละ 1   ของส่วนแบ่งรายไดท่ี้

น าส่งเขา้รัฐ  อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงทางการคลงั และการมีแหล่งทุนท่ีย ัง่ยนื 

- เร่งรัดผลกัดนั ร่าง พระราชบญัญติัส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ พ.ศ. .... 
ฉบบัประชาชน เพื่อใหส้ามารถท างานเชิงบูรณาการ ร่วมกบักองทุนสลากเพื่อพฒันาสตรีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

- แกไ้ข พระราชบญัญติัส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อก าหนดให้
กรรมการบริหาร หรือ บอร์ด  ของส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลตอ้งมาจาก กรรมการ  1 ใน 5 
ของคณะกรรมการ กองทุนสลากเพื่อพฒันาสตรี เพื่อมีส่วนร่วมก ากบัดูแลการ จดัสรร เงินทุน
เพื่อกองทุนพฒันาสตรี  และก ากบัดูแลกิจการการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อใหเ้กิดความ
เป็นธรรม อนัจะน ามาซ่ึงการดูแลสตรีในสังคมทางออ้มอีกทางหน่ึงดว้ย  
 

3. กองทุนสลากเพือ่พฒันาสตรีควรบริหารจัดการด้วยหลกัการการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ 

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพือ่ให้กองทุนจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย 

- จดัตั้งคณะกรรมการกองทุนข้ึนตามกฎหมายของรัฐ อนัประกอบดว้ยผูแ้ทนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาบทบาทสตรีและความเสมอภาคของบุรุษและสตรีในทุกภาคส่วน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
ทั้งจากภาครัฐ เครือข่ายองคก์รสตรีภาคประชาชน เครือข่ายองคก์รภาคประชาชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นกัวชิาการ และส่ือมวลชน  โดยมีสัดส่วนกรรมการกองทุนท่ีเป็นสตรีต่อ
บุรุษ เท่ากบั 3 ต่อ 1  และ มีหนา้ท่ีในการก าหนดระเบียบการจดัสรรรายได ้ขอ้บงัคบั และวธีิ
ปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบท่ีสมดุล  
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- ใหมี้การจดัการประเมินโดยหน่วยงานอิสระ ท่ีประกอบดว้ยนกัวชิาการ ผูน้ าชุมชน ผูน้ ากลุ่ม
สตรีจากภาคส่วนต่างๆ ผูท้รงคุณวฒิุ ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เพื่อติดตามผลการน าเงินทุนไปใชข้อง
กลุ่มสตรีท่ีไดรั้บทุนไปแลว้ 

- พิจารณาระยะเวลาท่ีสนบัสนุนงานพฒันาสตรีเพื่อใหน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง  โดยไม่
ควรก าหนดกรอบเวลาโครงการท่ีสั้นเกินไปจนกลายเป็นการสนบัสนุนรายกิจกรรมและไม่
สามารถน าไปสู่การพฒันาเน้ืองานจนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงค ์

 

4. กองทุนสลากเพือ่พฒันาสตรีควรให้ความส าคัญต่อการจัดสรรเงินเพือ่สนับสนุนการประกอบอาชีพ

ของสตรี เพือ่สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนมุ่ง พฒันาศักยภาพสตรี  และลด ปัญหาในสตรีทุก
รูปแบบ  เพือ่คุณภาพชีวติทีด่ีในระยะยาวของสมาชิกในครอบครัว และสังคมโดยรวม ทั้งยงัส่งผลดี
ต่อการปกป้องความยุติธรรมและการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย 
 

- ก าหนดสัดส่วนในการจดัสรรเงินทุนอยา่งชดัเจนวา่จะมุ่งพฒันาอาชีพสตรี  โดยเสริมสร้าง

ความรู้ในการประกอบอาชีพใหแ้ก่สตรีควบคู่ไปกบัการจดัสรรเงินทุนเพื่อการเร่ิมตน้ในการ

ประกอบอาชีพ จึงจะสามารถสร้างอาชีพใหแ้ก่สตรีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

- ก าหนดสัดส่วนในการจดัสรรเงินทุนเพื่อมุ่งพฒันาศกัยภาพสตรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสและ

เสริมสร้างความสามารถดา้นต่างๆ ของสตรีในแต่ละชุมชน  ทั้งในดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพในสังคม  การพฒันาภาวะผูน้ า การสร้างการยอมรับอยา่งเสมอ

ภาค การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็น  ตลอดจนการพฒันาทกัษะทางสังคม  อนัจะส่งผลใหส้ตรี

สามารถพึ่งพาตนเองได ้  ไดรั้บการยอมรับอยา่งมีศกัด์ิศรี  มี ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื และกา้วสู่

ความเป็นผูน้ าในระดบัครอบครัว  ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติต่อไป 

- ก าหนดสัดส่วนในการจดัสรรเงินทุนเพื่อการเฝ้าระวงัและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการ
ช่วยเหลือเยยีวยาสตรีท่ีประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงคใ์หส้ังคมเขา้ใจปัญหาสตรีใน
ทุกมิติ และการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิสตรี  โดยค านึงถึงการแกไ้ขปัญหาหลกัท่ีสตรีเผชิญอยู ่
อนัไดแ้ก่ ความรุนแรง ความยากจน และการขาดพลงัสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพท่ีท าให้
สามารถเล้ียงดูตนเองและบุตรได ้ 
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5. กองทุนสลากเพือ่พฒันาสตรีควรจัดสรรเงินทุนภายใต้หลกัแห่งการสร้างความเสมอภาคแก่บุรุษ

และสตรี เพือ่ให้เกดิดุลยภาพในการพฒันาเศรษฐกจิและสถานะทางสังคมของสมาชิกจากทุกภาค

ส่วน และส่งผลให้เกดิความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกจิในชุมชนโดยภาพรวม โดย 

- ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการขอรับเงินจากกองทุนใหเ้ป็นไปเพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบ
ต่อสตรี และบุคคลท่ีมีเพศภาวะต่างๆ ท่ียงัคงถูกเลือกปฏิบติัอยู ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปฏิญญา
สากลท่ีรัฐบาลลงนามรับรองไว ้ 
 

6. กองทุนสลากเพือ่พฒันาสตรีควรมุ่งหวงัให้เกดิการพฒันาสตรีทีส่่งผลต่อการพฒันาสังคมโดยรวม
อย่างยัง่ยนื  โดย 
 
- เนน้การพฒันายทุธศาสตร์การด าเนินงานดา้นสตรีเพื่อมุ่งตรงไปแกไ้ขรากเหงา้เชิงโครงสร้างท่ี

ส่งผลใหก้ารเลือกปฏิบติัต่อสตรียงัด าเนินอยู่  

- ก าหนดการจดัสรรเงินทุนในอตัราอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของเงินกองทุนสลากเพื่อพฒันาสตรี 
ใหเ้ป็นไปเพื่อการสร้างนวตักรรม พฒันาแนวคิดใหม่ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อสังคม
โดยส่วนรวม นอกเหนือจากการสังคมสงเคราะห์ 

- ก าหนดขอ้หา้มท่ีจะไม่ใหมี้การจดัสรรเงินท่ีอาจน าไปสู่ความแตกแยกและความเหล่ือมล ้าใน
สังคม ตลอดจนหา้มการจดัสรรเงินเพื่อน าไปสู่การครอบง า หรือเปล่ียนแปลงระบบและแนวคิด
ท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คง ตลอดจนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์  

- ใหมี้การจดัสรรเงินอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของเงินกองทุนสลากเพื่อพฒันาสตรี เพื่อศึกษาวจิยั
ปัญหาท่ีแทจ้ริงของสตรีในแต่ละทอ้งถ่ิน และน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ย 
 

7. เน่ืองจากกองทุนสลากเพือ่พฒันาสตรีมีแหล่งทุนจากรายได้จากการพนัน กองทุนจึงควรให้

ความส าคัญต่อการร่วมปลูกฝังค่านิยมทีถู่กต้องเกีย่วกบัการพนันซ่ึงเป็นอบายมุขชนิดหน่ึง  และ

ตระหนักถึงปัญหาอนัเกดิจากการพนัน ตลอดจนร่วมเป็นก าลงัส าคัญในการเยยีวยาปัญหาเพือ่ให้

ความช่วยเหลอืแก่ผู้มีปัญหาติดการพนันและลดผลกระทบจากการพนันในสังคมอกีทางหน่ึงด้วย 

- ก าหนดใหจ้ดัสรรเงินทุนอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของเงินกองทุนสลากเพื่อพฒันาสตรี  ใหน้ าไป

จดัท าโครงการรณรงคเ์พื่อใหส้ังคมตระหนกัถึงปัญหาการพนนัท่ีสามารถก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ในสังคมไดอ้ยา่งทัว่ถึง หลากหลาย  และน าไปสู่การลดปัญหาจากการพนนัอยา่งจริงจงั รวมถึง

การจดัสรรเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการเยยีวยาปัญหาการติดพนนัของคนในสังคมดว้ย  
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แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

1. อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ, 2550 

2. พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 

3. การศึกษาการบริหารจดัการรายไดจ้ากการพนนัในต่างประเทศ พ.ศ. 2555 โดย ดร.ธีรารัตน์ พนัทว ี

และคณะ 
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