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โครงการ “จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจ าหน่ายสลากด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ” 
โดย อาจารย์ ดร.วิเชียร ตนัศิริคงคล 

หวยออนไลน์คืออะไรและก ำเนิดหวยออนไลน์ 

 หวยออนไลน์ คือ กำรจ ำหนำ่ยสลำกแบบเลข 2 ตวั หรือ 3 ตวั ด้วยเคร่ืองอตัโินมตัท่ีิด ำเนินกำรโดย

ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัสิ ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล พ.ศ.2517 

มำตรำ 5 (1) ประกอบกบัมำตรำ 13 และมีกำรจดัสรรรำยได้เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมหมำยของสลำกกิน

แบง่ โดยให้เป็นไปตำม มำตรำ 22 ท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบง่ ฯ ด ำเนินกำรจดัสรรเงินรำยได้จำกกำร

จ ำหนำ่ยร้อยละ 60 เป็นเงินรำงวลั ร้อยละ 28 เป็นรำยได้แผน่ดนิ และร้อยละ 12 เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำร

บริหำรงำนของส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล    

 ก ำเนิดหวยออนไลน์ หวยออนไลน์มีพฒันำกำรผนัแปรตำมกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง จดุเร่ิม 

คือ หวยออนไลน์เป็นโครงกำรท่ีอยูภ่ำยใต้กำรโครงกำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ำย 3 ตวั และ 2 ตวั ของ

ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล หรือท่ีชำวบ้ำนรู้จกักนัในช่ือโครงกำร “หวยบนดิน”  ซึง่เร่ิมด ำเนินกำรมำ

ตัง้แตส่มยัรัฐบำล พนัต ำรวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร เพ่ือท่ีจะน ำหวยใต้ดนิขึน้มำอยู่บนดิน และเพื่อเป็นกำรน ำ

รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยมำใช้จำ่ยในโครงกำรเพ่ือสงัคม1 โครงกำรออกสลำกพิเศษนีแ้บง่กำรด ำเนินงำนเป็น 

2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 จ ำหนำ่ยสลำกพิเศษด้วยมือ (Manual) เร่ิมจ ำหนำ่ยงวดแรกวนัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 

2546 และยตุกิำรจ ำหนำ่ยในงวดวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2549 รวมจ ำหนำ่ยไป 80 งวด   ระยะท่ี 2 จ ำหนำ่ย

ด้วยเคร่ืองอตัิโนมตัิ ปัจจบุนัยงัไมเ่ปิดให้มีกำรจ ำหนำ่ย ทัง้นีเ้น่ืองจำกเกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองใน

วนัท่ี 19 กนัยำยน 2549  รัฐบำลในขณะนัน้ได้สง่เร่ืองโครงกำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ำย 3 ตวั และ 2 

ตวั ให้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตีควำมวำ่ถกูต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่ในวนัท่ี 16 

พฤศกิำยน 2549 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตีควำมวำ่กำรออกสลำกดงักลำ่วถือเป็นกำรออกสลำกกินรวบ 

เป็นผลให้ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลยตุโิครงกำรดงักลำ่วทัง้หมด  

 ภำยหลงัท่ีมีกำรเลือกตัง้ทัว่ไป ตำมรัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย ฉบบัปี 2550  ในเดือน

พฤษภำคม 2551 รัฐบำลโดย นำยแพทย์สรุพงษ์  สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั ได้น ำโครงกำร

                                                           
1 จิตติ มงคลชยัอรัญญำ พงษ์เทพ  สนัติกลุ และสฤษดิ์  ศรีโยธิน. 2550. รายงานศึกษาวิจยัเร่ือง “หวยบนดิน” โดยคณะ
สงัคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เสนอ ส ำนกังำนปลดักระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์. มปป. 
หน้ำ 8 
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ออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ำย 3 ตวั และ 2 ตวั ด้วยเคร่ืองจ ำหนำ่ยอตัโินมตัมิำด ำเนินกำรใหมโ่ดยปรับปรุง

ใช้แนวทำงกำรจำ่ยเงินรำงวลัแบบผนัแปรเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิ ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล 

พ.ศ.2517 ตอ่มำในเดือนธนัวำคม  2552 มีค ำสัง่ยบุพรรคพลงัประชำชน น ำไปสูก่ำรเปล่ียนแปลงทำง

กำรเมือง ในเดือนมกรำคม 2553 รัฐบำลโดย นำย อภิสิทธิ  เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรี ไมเ่ห็นด้วยกบักำร

จ ำหนำ่ยสลำกด้วยเคร่ืองจ ำหนำ่ยดงักลำ่ว มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและพิจำรณำข้อเท็จจริง 

ซึง่ตอ่มำในเดือนมิถนุำยน 2554 คณะกรรมกำร ฯ ได้ด ำเนินกำรสอบสวน ฯ แล้วเสร็จ มีควำมเห็นให้

ด ำเนินกำรโครงกำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ำย 3 ตวั และ 2 ตวั ด้วยเคร่ืองจ ำหนำ่ยอตัิโนมตัิ ตอ่ไป 

        

รำยได้ของรัฐจำกกำรจ ำหน่ำยหวยบนดิน 

  เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในทำงกำรคลงัสำธำรณะ (Public finance) ว่ำกำรจ ำหนำ่ยสลำกกินแบง่

โดยรัฐเป็นทำงเลือกส ำคญัในกำรหำรำยได้ของรัฐ2 จำกข้อมลูของส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล ใน

ปีงบประมำณ 2554 รัฐได้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสลำก ฯ สงูถึง 14,636.30 ล้ำนบำท3 ในสว่นของกำรออก

สลำกแบบ 3 ตวั และ 2 ตวั ท่ีผำ่นมำ 80 งวด ระหวำ่งวนัท่ี 1 สิงหำคม 2546 ถึง 1 ธนัวำคม 2549 มีเงิน

รำยได้คงเหลือจำกกำรจ ำหน่ำยเก็บรักษำท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบง่จ ำนวน 18,922,785,823.40 บำท (เงิน

จ ำนวนดงักลำ่วเกิดจำกกำรค ำนวณภำษีกำรพนนัเพียงร้อยละ 0.5 ซึง่ภำยหลงัศำลฎีกำได้พิพำกษำว่ำกำร

จ ำหนำ่ยสลำกดงักล่ำวแนกำรกระท ำผิดพระรำชบญัญัตสิ ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล ฯ และต้องช ำระ

ภำษีกำรพนนัตำมพระรำชบญัญตักิำรพนนั ฯ จงึท ำให้ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลค้ำงช ำระคำ่ภำษีกำร

พนนัและภำษีมลูคำ่เพิ่มจ ำนวน 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 ปีงบประมำณ 2545 = 5,456.17 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ 2546 = 7,504.82 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ 2547 = 8,872.30  
ล้ำนบำท  ปีงบประมำณ 2548 = 10,358.49 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ 2549 = 11,174.31 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ 2550  
14,000.57 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ 2551 = 13,899.65 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ 2552 = 13,284.48 ล้ำนบำท 
ปีงบประมำณ 2553 = 14,535.16 ล้ำนบำท และ ปีงบประมำณ 2554 = 14,636.30 ล้ำนบำท 
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เงนิคงเหลือจากการออกสลากพิเศษแบบ 3 ตัว  และ 2 ตัว                                                      
(บาท) 

รำยได้คงเหลือจำกกำรจ ำหน่ำย 18,922,785,823.40 
คำ่ภำษีกำรพนนั 11,694,715,535.80 
คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 8,970,745,685.92 
รวมคำ่ภำษี 20,665,461,221.72 
จ านวนเงนิท่ีต้องหาเพิ่ม 1,742,675,398.32 
 

 ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลได้ท ำสญัญำกบับริษัท LGT มีกำรรับสมคัรตวัแทนจ ำหนำ่ยทัว่

ประเทศในภมูิภำคตำ่ง ๆ จ ำนวนประมำณ 5,000 รำย โดยมีรูปแบบกำรจ ำหน่ำยไว้ 2 ลกัษณะ วิธีกำรบอก

กลำ่ว และวิธีกำรใช้ใบเลือกเลข กำรจ ำหนำ่ยสลำก 3 ตวั 2 ตวั ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลคำดกำรณ์

วำ่ดงักลำ่วกำรจ ำหนำ่ยสลำก 3 ตวั และ 2 ตวั ผำ่นเคร่ืองจ ำหนำ่ยอตัโินมตันีิจ้ะท ำให้ส ำนกังำน ฯ มีเงิน

รำยได้เพิ่มมำกขึน้เน่ืองจำกกำรจ ำหน่ำยวิธีออนไลน์เป็นกำรเพิ่มชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ย สร้ำงควำมสะดวก

ให้กบัผู้ ซือ้ มีควำมแมน่ย ำ น่ำเช่ือถือมำกกวำ่กำรเขียนสลำกด้วยมือในวิธีเดมิ แตท่ัง้นีเ้น่ืองจำกมีกำร

เปล่ียนแปลงวิธีกำรจำ่ยเงินรำงวลัจำกเดมิท่ีเป็นอตัรำกำรจำ่ยตำยตวัมำเป็นอตัรำกำรจำ่ยเงินรำงวลัผนั

แปรเงินรำงวลัของเลขท่ีได้รับควำมนิยมอำจจะต ่ำกวำ่หวยใต้ดนิ เม่ือประกอบกบัเทคนิคกำรจ ำหนำ่ยของ

หวยใต้ดนิท่ีเจ้ำมือรำยใหญ่ รำยกลำง รำยย่อย ให้สินเช่ือและสว่นลดกบัผู้ ซือ้เพ่ือผกูมดัผู้ ซือ้ อำจท ำให้เงิน

รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสลำก 3 ตวั 2 ตวั ในครัง้นีไ้มส่งูมำกขึน้ไปจำกเดมิมำกนกั 

 

กำรปอ้งกนัผลกระทบทำงสงัคม 

 ตำมพระรำชบญัญัตกิำรพนนั พ.ศ.2478 กำรออกสลำกกินแบง่นัน้ถกูจดัเป็นกำรพนนัประเภท ข 

ดงันัน้กลำ่วได้วำ่ตำมกฎหมำยส ำนกังำนสลำกกินแบง่ประกอบธุรกิจท่ีถกูจดัว่ำเป็นกำรพนนั ในทำง

ปฏิบตัิกำรประกอบธุรกิจกำรพนนัรัฐซึง่มีหน้ำท่ีในกำรควบคมุสงัคมให้ด ำเนินไปตำมกฎหมำยและ

ประชำชนมีควำมสงบสขุ มีควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และประชำชนในสงัคมมีควำมประพฤตใิน

ศีลธรรมอนัดี  รัฐจงึต้องก ำกบัควบคมุกำรด ำเนินกำรกิจกรรมท่ีจดัวำ่เป็นกำรพนนัอยำ่งใกล้ชิดเน่ืองจำก

ในทำงศำสนำแลว่กำรพนนัถือเป็นกำรละเลน่ท่ีขดัตอ่หลกัค ำสอนในทำงศำสนำ มำตรำกำรท่ีนิยมใช้ในกำร
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ควบคมุ คือ กำรเก็บภำษีจำกกำรพนนั หรือท่ีเรียกวำ่ ภำษีบำป (Sin Taxes) เพ่ือน ำมำใช้จำ่ยในกำร

กิจกรรมทำงสงัคมใช้ในกำรปอ้งกนัและบ ำบดัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรพนนั รวมถึงน ำไปเพ่ือลดจ ำนวน

ผู้ เลน่หน้ำใหมท่ี่จะเขำสู่วงจรธุรกิจกำรพนนั4 

 สลำกกินแบง่ ถกูจดัวำ่เป็นกำรพนนัท่ีมีผลกระทบทำงศีลธรรมน้อยกวำ่กำรพนนัประเภทอ่ืน 

จดัเป็นกำรพนนัอยำ่งอ่อน (Soft Gambling)5 งำนวิจยัจ ำนวนมำกทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศมี

ผลกำรวิจยัตรงกนัวำ่ผู้ เลน่กำรพนนัสลำกสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีทีรำยได้น้อย ซึง่กำรเลน่สลำกถือเป็นรำยจำ่ยท่ีมี

จ ำนวนสดัส่วนท่ีสงูเม่ือเทียบกบัรำยได้6  ในกรณีของประเทศไทยกำรด ำเนินกำรสลำกกินแบง่รัฐบำล

ผกูขำดโดยรัฐ (State Administration Model)7 ภำยใต้หน่วยงำนท่ีส ำคญั คือ ส ำนกังำนสลำกกินรัฐบำล 

ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ปัญหำท่ีเกิดขึน้และยงัไมไ่ด้รับกำร

แก้ไข คือ ปัญหำทำงสงัคมท่ีเกิดจำกกำรเลน่กำรพนนัสลำกกินแบง่ของรัฐ คือ ประชำชนจ ำนวนมำก

โดยเฉพำะผู้ ท่ีมีรำยได้น้อยมกัหมกมุน่กบักำรเลน่ และมีแนวโน้นวำ่เด็กและเยำวชนในประเทศจ ำนวนมำก

ได้เข้ำมำเก่ียวข้องกบักำรเลน่นีโ้ดยไมมี่มำตรำกำรท่ีเป็นรูปธรรมในกำรยบัยัง้นกัเลน่หน้ำใหมด่งักล่ำว 

 ในยคุของรัฐบำล พนัต ำรวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร เงินรำยได้ท่ีมำจำกกำรจ ำหนำ่ยสลำกแบบ 3 ตวั 

และ 2 ตวั ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลโดยอนมุตัขิองคณะกรรมกำร ฯ ได้จดัสรรเงินดงักลำ่วในหลำย

รูปแบบผำ่นหนว่ยงำนจ ำนวนมำกทัง้ท่ีเป็นหนว่ยงำนของรัฐ องค์กรกำรกศุล มีทัง้ท่ีเปิดเผยและไมเ่ปิดเผย 

เชน่ ในปีงบประมำณ 2547 ส ำนกันำยกรัฐมนตรี ได้รับกำรสนบัสนนุจำกเงินจ ำน่ำยสลำก 3 ตวัและ 2 ตวั 

จ ำนวน 1,347,727,887 บำท กระทรวงศกึษำธิกำร ได้รับกำรสนบัสนนุจ ำนวน 631,203,732 บำท และ

                                                           
4

 จิตติ มงคลชยัอรัญญำ พงษ์เทพ  สนัติกลุ และสฤษดิ์  ศรีโยธิน.อ้ำงแล้ว หน้ำ 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. และจิตต ิมงคลชยัอรัญญำ พงษ์เทพ  สนัติกลุ และสฤษดิ์  ศรี
โยธิน.อ้ำงแล้ว หน้ำ 22-25 
7

 ตำมแนวคดิของ Douglas กำรด ำเนินธุรกิจสลำกมี 3 รูปแบบ คือ 1. ด ำเนินกำรโดยรัฐ (State Administration Model) 
2. ด ำเนินกำรโดย บรรษัทมหำชน (Public Entity Model) และ 3. ด ำเนินกำรโดยบรรษัทเอกชน (Private Company 
Model) ผู้สนใจโปรดดทูี่ Douglas, A. 1995. British Charitable Gambling 1956-1994 : Towards a National 
Lottery. London : Athlone Press. 
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ส ำนกังำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี จ ำนวน 471,000,000 บำท8  จำกงำนวิจยัของจิตต ิมงคลชยัอรัญญำ 

พงษ์เทพ  สนัตกิลุ และสฤษดิ ์ ศรีโยธิน พบว่ำรัฐโดยส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลควรมีกำรระบุ

วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนในกำรใช้จำ่ยเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหน่ำยสลำกและมีกำรเปิดเผยกำรใช้จำ่ยท่ีโปร่งใส 

ควรน ำเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหน่ำยไปใช้ในโครงกำรด้ำนสงัคมท่ีเน้นเร่ืองกำรปอ้งกนัผู้ เลน่หน้ำใหมท่ี่จะเข้ำสู่

กำรพนนัสลำก รวมถึงน ำมำใช้ในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิดท่ีเปิดช่องทำงให้เด็กและเยำวนเข้ำมำซือ้ขำย

สลำก 

 กำรออกสลำกโดยเคร่ืองจ ำหนำ่ยอตัโินมตันิอกเหนือจำกเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

จ ำหนำ่ยแล้ว อำจเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรขยำยตวัของฐำนลกูค้ำใหมใ่นภมูิภำคตำ่ง ๆ ท่ีส ำคญั คือ 

เยำวชนในประเทศ ท่ีผำ่นมำส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลได้ออกมำตรำกำรในกำรปอ้งกนัท่ีส ำคญั คือ 

จดุจ ำหนำ่ยสลำกออนไลน์จะต้องอยูห่ำ่งจำกสถำนท่ีส ำคญัทำงศำสนำ เชน่  วดั โบถส์ สเุหร่ำ มสัยิด และ

โรงเรียน ไมน้่อยกว่ำ 50 เมตร มีกำรห้ำมเดก็และเยำวชนท่ีอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี ซือ้สลำก ฯ และห้ำมพนกังำน

ขำยสลำก ฯ ให้แก่เดก็และเยำวนท่ีมีอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปี  รวมถึงให้มีกำรตรวจบตัรประชำชนทกุครัง้หำก

สงสยัวำ่อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี  เน้นให้เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ ตรวจตรำไมใ่ห้มีกำรจ ำหนำ่ยสลำก ฯ ให้แก่เดก็ และ

เยำวชนท่ีอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี  

 ผลกำรวิจยักำรเลน่พนนัสลำกในประเทศองักฤษ พบวำ่ แม้วำ่กฎหมำยจะก ำหนดอำยขุองผู้ ซือ้

สลำกวำ่ต้องเกิน 16 ปี แตใ่นควำมเป็นจริงปรำกฏวำ่มีเด็กจ ำนวนมำกท่ีมีอำยตุ ่ำกว่ำ 16 ปี ซือ้สลำกหรือ

เก่ียวข้องกบัสลำก9 รวมถึงงำนวิจยัท่ีพบว่ำกำรเพิ่มชอ่งทำงจ ำหนำ่ยหรือกำรจ ำหน่ำยสลำกในพืน้ท่ีท ำเลท่ี

มีผู้คนจ ำนวนมำกเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้ผู้ เลน่ซือ้สลำก10 กำรท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลขยำยชอ่ง

ทำงกำรจ ำหนำ่ยสลำก 3 ตวั และ 2 ตวั ด้วยเคร่ืองจ ำหน่ำยอตัโินมตัมิำกถึงกวำ่ 5,000 เคร่ือง จงึเป็นกำร

                                                           
8 ธีรเดช เอี่ยมส ำอำง . 2549. เงินก ำไรจำกหวยคินสูส่งัคมหรือเอือ้ประโยชน์กำรเมือง. ใน เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ. 
อรุณี เอี่ยมศิริโชค บรรณำธิกำร. กรุงเทพ ฯ : สถำบนัพฒันำสือ่มวลชนแหง่ประเทศไทย. หน้ำ 51-82  
 
9

 งำนวิจยัเหลำ่นี ้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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ขยำยพืน้ท่ี และชอ่งทำงในกำรเข้ำถึงกำรซือ้สลำกตำมผลกำรวิจยัจำกตำ่งประเทศถือเป็นกำรขยำยฐำน

ลกูค้ำ และเม่ือประกอบกบัควำมล้ำหลงัและไมจ่ริงจงัของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยท่ี

เก่ียวข้องกบักำรกระท ำผิดตำมพระรำชบญัญตัิกำรพนนั ฯ อำจสง่ตอ่กำรขยำยตวัของจ ำนวนผู้ ซือ้ท่ีเป็น

เดก็และเยำวชน สง่ผลเสียทำงเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศในระยะยำว 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1. รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสลำก 3 ตวั 2 ตวั ด้วยเคร่ืองอตัโินมตั ิท่ีเป็นสว่นของคำ่ใช้จำ่ยในกำร
ด ำเนินกำร ร้อยละ 12 และเม่ือหลงัหกัสว่นลดให้ตวัแทนจำหนำ่ยแล้ว ควรมีกำรวำงเปำ้หมำย
ในกำรน ำเงินรำยได้สทุธิในส่วนนีไ้ปใช้ประโยชน์สำธำรณะให้ชดัเจน ทัง้นีปั้จจบุนัภำยใต้
พระรำชบญัญตัสิ ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล ฯ อ ำนำจหน้ำท่ีดงักลำ่วเป็นของคณะกรรมกำร
สลำกกินแบง่รัฐบำล ซึง่มีจ ำนวน 9 คน ซึง่ในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรโดยต ำแหนง่มำกถึง 4 คน 
คือ ปลดักระทรวงกำรคลงั เป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ผู้แทน
กรมบญัชีกลำง และผู้แทนส ำนกังบประมำณ ในขณะท่ีภำคประชำสงัคม มีเพียง 1คน คือ 
ผู้แทนสภำสงัคมสงเครำะห์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีค้ณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจในกำรแตง่ตัง้
กรรมกำรอีก 3 ท่ำน รวมกบัผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลเป็นกรรมกำรโดย
ต ำแหนง่  กลำ่วได้วำ่ในคณะกรรมกำร 9 ทำ่น เป็นผู้ ท่ีมำจำกฝ่ำยกำรเมืองถึง 8 ท่ำน ท่ีส ำคญั
มำก คือ พระรำชบญัญตัสิ ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล ฯ  ทัง้ฉบบัไมไ่ด้ระบถุึงภำรกิจหรือ
วตัถปุระสงค์ในกำรจดัสรรเงินเพ่ือคืนสูส่งัคมในเร่ืองใด สดัสว่นเทำ่ใด ซึง่กำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่วตำ่งกบักรณีกำรด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยสลำกของกำรจ ำหนำ่ยสลำกในประเทศสหรำช
อำณำจกัร และสหรัฐอเมริกำ ท่ีมีกำรระบวุตัถปุระสงค์ของกำรจดัสรรเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหนำ่ย
ไว้อยำ่งชดัเจน เปิดเผย และโปร่งใส  ดงันัน้ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำล จงึควรให้
คณะกรรมกำรส ำนกังำนสลำก ฯ มีกำรแตง่ตัง้ ”คณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรจดัสรรผลประโยชน์
จำกกำรจ ำหนำ่ยสลำกคืนสู่สงัคม”  คณะอนกุรรมกำร ฯ ชดุนีต้้องมำจำกภำคสว่นตำ่ง ๆ ของ
สงัคม ท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำในกำรจดัสรรเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสลำกสทุธิ หลงัหกัเงิน
รำงวลั เงินรำยได้ท่ีน ำเข้ำรัฐ เงินสว่นลดจำกกำรจ ำหนำ่ยสลำก เงินลงทนุ คำ่ใช้จำ่ยในกำร
ด ำเนินกำร เงินท่ีเหลือสทุธิท่ีน ำไปจดัสรรให้กบัหนว่ยงำนกำรกำรกศุล หนว่ยงำนด้ำน
กำรศกึษำ หรือหนว่ยงำนสงัคมสงเครำะห์ รวมถึงกำรรณรงค์ตอ่ต้ำนกำรเล่นกำรพนนั
โดยเฉพำะปอ้งกนัไมใ่ห้เดก็และเยำวชนเข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรบริโภคสลำก 
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2. คณะกรรมกำรส ำนกังำนสลำก ฯ ควรแถลงนโยบำยในกำรก ำกบักำรด ำเนินงำนของส ำนกังำน
สลำก ฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล ควรมีตวัชีว้ดัหลกัท่ีใช้ในกำรก ำหนดเปำ้หมำยใน
กำรด ำเนินกำรของคระกรรมกำร ฯ รวมถึงให้มีกำรเปิดเผยหลกัเกณฑ์ วิธีในกำรก ำหนด
สว่นลดให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ย ให้มีกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนด้ำนตำ่ง ๆ ของส ำนกังำน
สลำกกินแบง่ ฯ เพ่ือควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

3. กำรจดัสรรเงินท่ีคืนสูส่งัคมนัน้ ควรจดัสรรท่ีให้กบัชมุชนซึ่งเป็นพืน้ท่ีจดุจ ำหนำ่ย เพ่ือเป็น
กองทนุรณรงค์ตอ่ต้ำนกำรเล่นกำรพนนัโดยเฉพำะปอ้งกนัไมใ่ห้เดก็และเยำวชนเข้ำไป
เก่ียวข้องกบักำรบริโภคสลำก เปิดโอกำสให้ประชำชนในชมุชนมีสว่นร่วมในกำรก ำหนดกำรใช้
จำ่ยเงินนี ้รวมถึงตัง้กองทนุเพ่ือใช้บ ำบดัผู้ ท่ีติดกำรพนนัสลำก ฯท่ีท ำให้เกิดปัญหำสงัคม เชน่ 
ครอบครัวแตกแยก ปัญหำกำรวำ่งงำนจำกกำรเลน่กำรพนนั ปัญหำหนีส้ิน เป็นต้น  

 
4. ส ำนกังำนสลำก ฯ ต้องมีกำรท ำกติกำอยำ่งชดัเจนวำ่ตำมสญัญำท่ีจะด ำเนินกำรขำยสลำกฯ

ด้วยเคร่ืองนัน้ ภำยในระยะเวลำ 5-6 ปี รัฐจะท ำอะไร และอยำ่งไร มีกำรก ำหนดรูปแบบเกม 
และปริมำณสลำก รวมทัง้ปริมำณเคร่ืองจ ำหนำ่ย ให้ชดัเจน โดยไมม่องด้ำนผลประโยชน์ในรูป
กำรเงินของรัฐเป็นตวัตัง้ และต้องประกำศให้เป็นท่ีรับรู้ของประชำชนโดยทัว่ไป รวมถึงส ำนงั
กำนสลำก ฯ ต้องจดัท ำกำรประเมินนโยบำยกำรจ ำหน่ำยสลำกด้วยเคร่ืองจ ำหน่ำยอัติโนมตั ิ
เป็นประจ ำทกุปี โดยองค์กรอิสระท่ีไมแ่สวงหำก ำไรและไมมี่สว่นได้สว่นเสียกบัส ำนกังำนสลำก 
ฯ ทัง้นีเ้พ่ือประเมินถึงผลดี ผลเสีย ของนโยบำยดงักลำ่วอยำ่งหลำกหลำย ทัง้มิตเิศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม    

 
5. รัฐโดยส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลต้องออกมำตรำกำรในกำรท่ีห้ำมจ ำหนำ่ยสลำกให้กบั

เดก็และเยำวชน และควรมีหลกัประกนัวำ่ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยให้เดก็และเยำวชนได้อย่ำง
จริงจงั เชน่ มีมำตรกำรติดตัง้กล้องวงจรปิดท่ีจดุจ ำหนำ่ยสลำกเพ่ือบนัทกึภำพผู้ ซือ้สลำก มี
มำตรกำรในกำรประชชำสมัพนัธ์รณรงค์ในกำรไมจ่ ำหนำ่ยสลำกให้เดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี เชน่ 
ปิดปำ้ยประกำสห้ำมจ ำหนำ่ยและโทษของกำรจ ำหนำ่ยผู้จ ำหนำ่ย  รวมถึงท ำปำ้ยปิดประกำศ
ให้ชดัเจนวำ่หำกพบเห็นกำรจ ำหนำ่ยให้กบัเดก็และเยำวชนผู้พบเห็นสำมำรถแจ้งกำรกระท ำ
ผิดได้ท่ีหน่วยงำนใด 
 

6. ส ำนกังำนสลำกกินแบง่รัฐบำลต้องก ำหนดบทลงโทษตวัแทนผู้จ ำหนำ่ยให้ชดัเจนวำ่หำกมีกำร
จ ำหนำ่ยสลำกให้กบัเด็กและเยำวชนอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปี จะมีผลอยำ่งไร ควรให้มีกำรวำงเงิน
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ประกนักำรกระท ำผิด หำกกระท ำผิดให้มีกำรหกัเงินประกนัดงักลำ่ว หำกกะรท ำผิดซ ำ้จะพกั
สิทธิในกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสลำก  หรือหำกเกิดขึน้หลำยครัง้ส ำนกังำนสลำกกินแบง่จะมี
บทลงโทษท่ีเด็ดขำดอย่ำงไร เชน่ เพิกถอนสิทธิในกำรจ ำหนำ่ยอยำ่งถำวร และริบเงินประกนั
กำรจ ำหน่ำยทัง้จ ำนวน และควรประกำศพฤติกรรมของตวัแทนจ ำหน่ำยให้เป็นท่ีรับทรำบของ
ประชำชนโดยทัว่ไป เพ่ือให้ประชำชนในชมุชนโดยทัว่ไปทรำบวำ่กำรจ ำหนำ่ยสลำกฯให้แก่เด็ก
และเยำวชนท่ีอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมำย และร่วมกนัสอดส่องดแูลอีกทำงหนึง่ 
ทัง้นีอ้ำจมีกำรตัง้กองทนุหมนุเวียนเพ่ือให้รำงวลักบัผู้ ท่ีชีเ้บำะแสของกำรกระท ำผิดดงักลำ่ว 

 
7. กรณีมีกำรตดิตัง้เคร่ืองจ ำหน่ำยสลำกในชมุชน จดุจ ำหนำ่ยไมค่วรอยูใ่กล้ วดัและโรงเรียน ทัง้นี ้

จดุจ ำหนำ่ยสลำก ฯ ต้องมีนระยะหำ่งสถำนท่ีดงักลำ่วเกิน 50 เมตร แตโ่ดยทัว่ไปบริบทพืน้ท่ี
ของแตล่ะชมุชนมีควำมแตกตำ่งกนัออกไป ดงันัน้กำรก ำหนดจดุจ ำหนำ่ยควรให้ตวัแทนชมุชน
ท่ีมำจำกชมุชนเป็นผู้ รับรองจดุจ ำหนำ่ย โดยให้ประกำศเหตผุล หลกัเกณฑ์ ข้อก ำหนด ข้อห้ำม 
ของจดุจ ำหนำ่ยเป็นกำรทัว่ไปและชดัเจนให้เป็นท่ีรับรู้ของประชำชนอย่ำงทัว่ถึง ประกำศ
ลว่งหน้ำในระยะเวลำหนึง่เพ่ือกรณีหำกมีผู้ ร้องคดัค้ำนเร่ืองจดุจ ำหนำ่ย กำรคดัค้ำนจดุ
จ ำหนำ่ยสำมำรถร้องคดัค้ำนไปได้ท่ีผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั เพ่ือให้ด ำเนินกำรพิสจูน์ข้อคดัค้ำนนัน้  
ทัง้นีเ้พ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแนวทำงปอ้งกนัผลกระทบอนัอำจเกิดกบัคนใน
ชมุชนท่ีมีเคร่ืองตัง้อยู ่ 
 

8. ส ำนกังำนสลำก ฯ ต้องยืนยนัวำ่กำรจ ำหนำ่ยสลำก ฯ ด้วยเคร่ืองจ ำหนำ่ย ส ำนกังำน ฯ จะไม่
น ำเครือขำ่ยกำรจ ำหนำ่ยนีไ้ปขยำยสินค้ำกำรพนนัในรูปแบบสลำกอ่ืน ๆ เชน่ ห้ำมจ ำหนำ่ย
สลำกกินแบง่ปกต ิ ห้ำมไมใ่ห้มีเงินรำงวลัแจ๊คพ็อต  เน่ืองจำกรำงวลัแจ๊คพ็อตเป็นอนัตรำย 
เป็นกำรกระตุ้นให้คนเลน่เปล่ียนเปำ้หมำยตอ่กำรซือ้สลำกฯ เป็นกำรซือ้เพ่ือหวงัรวยทำงลดั ซึง่
ถือเป็นกำรมอมเมำ และยงัเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดนกัพนนัหน้ำใหม ่ 

 
9. ส ำนกังำนสลำก ฯ ต้องวำงมำตรกำรในกำรตรวจสอบปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

อำชญำกรรมโดยเฉพำะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัขบวนกำรค้ำยำเสพตดิ กำรเข้ำมำเป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ยสลำก ฯ อำจเป็นชอ่งทำงในกำรน ำเงินท่ีได้จำกกระกระท ำผิดไปฟอกเป็นเงินท่ีถกูต้อง
ตำมกฎหมำยได้  
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