
• ทำไมจ�งตอง 

"ปฏิรูปสลากเพื่อสังคม" ? 

• เปดใจ มณเฑียร บุญตัน 

ผูนำการปฏิรูปสลาก
เพื่อสังคม

• หวย กับความหมายที่มองไมเห็น 

เขาใจช�ว�ตผูหญิงชายขอบ
ผานการเลนหวย

• หลงคาสิโน

ในคาสิโนมีอะไร 
ทำไมคนจ�งแหไปเลน?

ปที่ 2 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม-กันยายน 2556
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บรรณาธิการ
ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล

‘หวย’ ที่หลาย ๆ คนเฝ้ารอเลขที่ออกทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของ

เดือน นับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน

พวกเราคงคุ้นเคยกับภาพที่พี่ป้าน้าอามาออรอฟังผลของเลขที่ออกใกล้ ๆ 

หน้าปัดวิทยุ แววตามีความหวังที่คิดว่าเมื่อถูกรางวัลจะเอาไปทำาอะไร จนมาถึง

ยุคนี้ที่ใครต่อใครสามารถเช็คหวยได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

‘สลาก’ หรือ ‘หวย’ ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทย หากมีอยู่ทุกที่ทุกสังคม 

แต่ความต่างของหวยไทยกับหวยหลาย ๆ ประเทศดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือ

ทำามาหากินกับคนจน แล้วเอาเงินไปจุนเจือภาครัฐเสียมากกว่าที่จะกลับมา

ตอบแทนสังคม 

แม้ว่าสลากของไทยจะมีอุดมการณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะ‘ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ 

ยืนหยัดยุติธรรม’ หากแต่ทันเกมเล่มนี้ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไปของเงินกอง

สลากในแต่ละงวดว่า ท้ายที่สุด ถูกเอาไปใช้ทำาอะไร ตกอยู่ที่ใคร และมันได้กลับ

มาตอบแทนคืนให้กับสังคมหรือไม่ อย่างไร

แนวคิดว่าด้วยการปฏิรูปกองสลาก เพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสังคมจึงเกิด

ขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วย ‘สลากเพื่อสังคม’ โดยมีอุดมการณ์ที่ต้องการนำาเงิน

ที่ได้จากการขายสลากตอบแทนกลับคืนเป็นสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบ ไม่

หมกเม็ด และในขณะเดียวกันกองทุนก้อนนี้ก็ต้องมีระบบการเยียวยาให้กับผู้ติด

หวย ติดการพนันด้วย 

คำาถามที่มีต่อแนวคิดที่ว่าด้วย สลากเพื่อสังคม คงไม่จำากัดอยู่เพียงเฉพาะ

อุดมการณ์เท่านั้น หากในเชิงของการนำาไปปฏิบัติใช้และให้ได้ผลจริงก็ยังคง

ต้องการรายละเอียดอีกมาก

ทันเกมฉบับนี้จึงขอทำาหน้าที่เปิดประเด็น สลากเพื่อสังคม เสมือนโยนหิน

ถามทางกับท่านผู้อ่านว่า แนวคิดนี้จะซื้อใจท่านได้หรือไม่?
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จุลสาร “ทันเกม”
เจ้าของ  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
สถานที่ติดต่อ ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299
   e-mail:thaicgs@gmail.com 
บรรณาธิการบริหาร  รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
บรรณาธิการ ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
กองบรรณาธิการ ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ วิศรุต ภู่ไหมทอง
   กิตติราช คงยก
   นีรนุช วิชัยดิษฐ
รูปเล่ม   Darkfish
พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เครือข่ายเดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.gamblingstudy-th.org
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโครงการได้ที่ www.facebook.com/gamblingstudy
สนับสนุนโดย แผนงานสนับสนุนศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน
   สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่องเด่นในฉบับ

สู่การปฏิรูปสลากเพื่อสังคม

มุมนักอ่าน

เปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลาก

สัมภาษณ์พิเศษ

เปิดใจมณเฑียร บุญตัน 

แม่ทัพใหญ่แห่งการปฏิรูปสลากเพื่อสังคม 

สรรหามาเล่า

สลากฯโกอินเตอร์ 

ทำาความรู้จักสมาคมสลากกินแบ่งโลก

บทความ

สลากกินแบ่งรัฐบาลกับการพัฒนากองทุน

เรื่องจาก...ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

หวย ผู้หญิงชายขอบ กับความหมายที่มองไม่เห็น

คลิ๊ก

หลงคาสิโน

ข้อเขียนที่ปรากฏในจุลสาร เป็นความคิดของผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้ประสงค์จะนำา
ข้อความใดๆไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตามวิธีปฏิบัติ

ส
าร

บัญ
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สู่การปฏิรูปสลาก
เพื่อสังคม
ศิริพร ยอดกมลศาสตร์

สลาก หรือ ลอตเตอรี่ (lottery) เป็นการพนันชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก กฎหมาย

เกือบทุกประเทศมีการปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้อง พยายามสร้างหลัก

ประกันให้มีการดำาเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงกำาหนดให้ต้องนำา

เงินรายได้ส่วนหนึ่ง “แบ่งสู่สังคม” ชัดเจน

อังกฤษ ประเทศแม่แบบของเรื่องนี้ 

กำาหนดวัตถุประสงค์ของการจำาหน่ายลอตเตอรี่

ไว้ชัดว่า “เพื่อสาธารณประโยชน์” หรือ “เพื่อ

สังคม” คือต้องนำาเงินรายได้ร้อยละ 28 ไปใช้

ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (good 

causes) ในรูปแบบ “กองทุนจัดสรรเงินรายได้

จากลอตเตอรี่แห่งชาติ” (National Lottery Dis-

tribution Fund : NLDF) ซึ่งมีหน่วยงานอิสระ

ดูแลการจัดสรรเงินเหล่านี้โดยเฉพาะ

ร้อยละ 50 เงินรางวัล
ร้อยละ 12 ภาษีอากร (lottery duty)
ร้อยละ 5  รายได้ของผู้ค้ารายย่อย
ร้อยละ 4.5 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ร้อยละ 0.5 กำาไรจากการดำาเนินการ 
   (กรณีอังกฤษดำาเนินการโดยเอกชน)
ร้อยละ 28 เงินที่นำาไปใช้ในกิจการ
   ที่เป็นประโยชน์
   ต่อสาธารณะ (good causes)

การจัดสรรรายได้

จากการจำาหน่ายลอตเตอรี่ของอังกฤษ

เร
ื่อ
งเ

ด
่นใ

นฉ
บับ
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7 ปี ที่อังกฤษใช้แนวทางนี้  มีโครงการได้รับทุนสนับสนุนจาก NLDF เกือบ 4 แสนโครงการ  

รวมเป็นจำานวนเงินที่ถูกนำาไปใช้พัฒนาสังคมเกือบ 1.4 ล้านล้านบาท  โครงการเหล่านี้ครอบคลุม

ตั้งแต่กิจกรรมด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณกุศล กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  

รวมถึงการให้องค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน และกระตุ้นให้คนและชุมชนสร้าง 

สุขภาวะที่ดีขึ้น

 สำาหรับประเทศไทย กิจการสลากเป็นเสมือนแดนสนธยา เงินสลากที่ถูกนำาไปใช้ใน

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยตรง มีเฉพาะส่วนที่เรียกว่า สลากการกุศล คือกำาหนดให้นำารายได้ร้อยละ 

27.5 ไปมอบให้กับหน่วยงานที่ขอออกสลาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้จัดพิมพ์เพื่อจำาหน่ายใน

ช่วงเวลาจำากัด เช่น สลากสภากาชาดไทย สลากโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น  ส่วนสลากที่ขาย

แบบประจำา ที่เรียกว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล มีเงินประมาณร้อยละ 1-2 เท่านั้นที่ถูกนำาไปใช้ใน

กิจกรรมเพื่อสังคม

อันที่จริง กองสลาก หรือ สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการ

คลัง มีหน้าที่หลักคือการจัดพิมพ์และจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนการออกสลากการกุศล

เป็นเพียงงานฝากเท่านั้น

เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ กองสลากบริหารงานภายใต้การกำากับของคณะกรรมการชุด

หนึ่งที่เรียกว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐและบุคคลที่

รัฐมนตรีแต่งตั้ง ดังนั้น การขาดระเบียบการจัดสรรรายได้ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชัดเจน จึง

เปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงและแสวงหาประโยชน์ นำาเงินไปใช้โดยหวังผลทางการ

เมือง ภายใต้คำาขวัญอันสวยหรูว่า ‘ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม’ กล่าวคือ

‘ช่วยราษฎร์’  มีสัดส่วนเพียงน้อยนิด  คือไม่ถึงร้อยละ 2 ของรายได้จากการจำาหน่าย

สลาก ที่จัดสรรเป็นเงินบริจาคและเงินสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ส่วนจะจัดสรรให้กับโครงการ

ลักษณะใด ไม่มีการกำาหนดไว้ชัด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเป็นครั้งๆของคณะกรรมการสลากฯ

‘เสริมรัฐ’  คือส่วนเดียวในคำาขวัญที่กองสลากทำาสำาเร็จ  โดยการออกสลากงวดละ 50 ล้าน

ฉบับ  ปีละ 1,200 ล้านฉบับ  นับจากราคาหน้าสลาก 40 บาท/ฉบับ หรือ 80 บาท/ใบ  กอง

สลากนำาเงินรายได้ส่งเข้ารัฐ 28%  หรือเท่ากับ 560 ล้านบาท/งวด  13,440 ล้านบาท/ปี ทัน
เก

ม 
5
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รายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย พ.ศ.2554 

พบว่า คนในประเทศไทยซื้อสลาก 19.2 ล้านคน  มูลค่ารวม 76,769 ล้านบาท/ปี  (ขายตามราคา

หน้าสลากใบละ 80 บาท คนซื้อต้องจ่าย 65,280 ล้านบาท/ปี)  เป็นการจ่ายเกินจริงถึง 11,489 

ล้านบาท/ปี

สาเหตุหลักที่ทำาให้คนซื้อจ่ายแพงคือ นโยบายขายขาดของกองสลาก  เมื่อก่อนคนขายสลาก

ไม่หมดสามารถขายคืนให้กองสลาก  แต่เดี๋ยวนี้คืนไม่ได้  การใช้นโยบายขาดขาดทำาให้กองสลาก

สบาย  ประหยัดต้นทุน  เก็บเงินส่งรัฐได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย  ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดี  แต่ความจริง

กลับเป็นเรื่องเลวร้าย  กลายเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม  เกิดระบบกินหัว

คิวเป็นทอดๆ  จากคนรับโควตาสู่มือคนกลาง  รวบรวมสลากไปจัดชุดขายแพง  นานวันผู้คน

เข้าใจว่าการซื้อสลากแพงเป็นเรื่องปกติ  เพราะมองไม่เห็นหนทางแก้ไข 

เช่นเดียวกับความเชื่อเรื่อง “หวยล็อค” ที่ไม่เคยหายไปจากใจผู้คน  เนื่องจากในอดีตเคยถูก

จับได้ว่ามีการ “ล็อคเลข” ในการออกรางวัล งวดวันที่ 1 กันยายน 2530  และ  1 มิถุนายน 2544  

เมื่อเลขรางวัลออกตรงเลขทะเบียนรถนายกฯ  กระแสความเชื่อเรื่องหวยล็อคจึงฮือฮา

ร้อยละ 60 เงินรางวัล
ร้อยละ 7  รายได้ของผู้ค้ารายย่อย
ร้อยละ 2  รายได้ขององค์กร
   ผู้กระจายสลาก
ร้อยละ 3  ค่าบริหารจัดการ
   ของสำานักงานสลาก
ร้อยละ 28 นำาส่งคลัง 
   (กรณีสลากการกุศล 27.5%
   ให้องค์กรการกุศลที่ขอ 0.5%
   ภาษีส่งรัฐ

การจัดสรรรายได้จากการจำาหน่ายสลาก

‘ยืนหยัดยุติธรรม’  เป็นส่วนที่กองสลากล้มเหลวโดยสิ้นเชิง  

เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา  สลากใบละ 80 

บาท  คนซื้อต้องจ่าย 100-120 บาท  หรือถ้าเป็นเลขเด็ดอาจจะต้อง

จ่ายแพงกว่านั้น  เงินที่คนซื้อจ่ายเกินราคา  เมื่อรวมกันแล้วปีหนึ่งๆมี

มูลค่านับหมื่นล้านบาท

-    = 

คนซื้อจ่าย ราคาหน้าสลาก

65,280 ล้านบาท

ส่วนต่าง 
11,489 ล้านบาท 
อยู่ที่ใคร

?12345678

12345678

40 บาท

40 บาท
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จัดส่งรา
ยได้

ไม่น้อยกว่า 1
5%

กำาหนดประเภทสลาก

กติกาในการอนุญ
าต

คณะกรรมการ

กำากับกิจการสลาก 

(Lottery regulation

 board)

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน 

(Lottery 

grant board)

คณะกรรมการ

บริหารกิจการสลาก

(Lottery operation board)

หลักเกณฑ์/ระเบียบ

ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข เพื่อยืนหยัดความยุติธรรมและเสริมพลังให้ราษฎร์ ทำาให้

กิจการสลากเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการตามหลักธร

รมาภิบาล โปร่งใส ใส่ใจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าสลาก 

รายย่อย คือที่มาของการขับเคลื่อน สู่การปฏิรูปสลากเพื่อสังคม

ตัวอย่างเช่น ปัญหาการขายสลากเกินราคาจะหมดไป ถ้าโควตาสลากถูกจัดสรรไปยังผู้

จำาหน่ายที่ขายจริง ไม่ใช่การรับโควตาเพื่อไปขายช่วงให้คนกลางดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  และ

เพื่อลดความเสี่ยงของผู้รับโควตารายย่อย ลดการพึ่งพาคนกลาง กรณีที่กองสลากยังใช้นโยบาย

ขายขาด กองสลากจะต้องจัดตั้ง “กองทุนรับซื้อคืนสลาก” เพื่อซื้อสลากที่ขายไม่หมด โดย

อ้างอิงปริมาณการรับซื้อคืนจากโควตาสลากที่จัดสรรให้ผู้ค้ารายย่อย  การตัดห่วงโซ่คนกลาง

จะทำาให้กระบวนการปั่นราคาสลากหายไป  ราคาสลากจะเข้าสู่ภาวะปกติ  คนซื้อจะกลับมา

จ่ายในราคาใบละ 80 บาทเท่านั้น

แต่เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก  เสนอให้

มีการปฏิรูปสลากทั้งระบบ มีข้อเสนอที่น่าสนใจดังนี้

1. สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปสลากในประเทศไทยตามรายงานผลการศึกษาของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากใน

ประเทศไทย วุฒิสภา ปี พ.ศ.2556 โดย

ปฏิรูปโครงสร้าง แยกองค์กรกำากับดูแลออกจากหน่วยบริหาร/ดำาเนินการ เพื่อให้มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้  ป้องกันหรือลดการแทรกแซงของนักการเมืองหรือกลุ่มบุคคลที่แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบหรือปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มี คณะกรรมการบริหารกองทุน 

กำากับดูแลการจัดสรรเงินที่จะต้องถูกกำาหนดให้ใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น

เดียวกับ “กองทุนจัดสรรเงินรายได้จากลอตเตอรี่แห่งชาติ” (National Lottery Distribution 

Fund : NLDF) ของอังกฤษ 
ทัน

เก
ม 
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รายได้จากการ
จำาหน่ายสลาก

 ปฏิรูปการจัดสรรรายได ้ ลดเงินนำาส่งเข้ารัฐจากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 10  เพิ่ม

สัดส่วนค่าบริหารเป็นไม่เกินร้อยละ 15 ในจำานวนนี้ต้องนำาเงินร้อยละ 3 มาใช้กับ “กองทุนรับซื้อ

คืนและจัดสวัสดิการผู้ค้ารายย่อย” ที่เหลืออีกร้อยละ 15 หรือมากกว่า ให้นำาส่งเข้ากองทุนซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

3%
ค่าบริหารจัดการ

ของ สนง.สลาก

2%
รายได้ขององค์กรผู้

กระจายสลาก

รายได้ของผู้ค้า

รายย่อย

3%
กองทุนรับซื้อคืนและจัด

สวัสดิการผู้ค้ารายย่อย

กองทุนส่งเสริมการพัฒนา

ภาคประชาสังคม

กองทุนตามกฎหมายอื่น

ภายใต้กระทรวงอื่นๆ

กองทุนตามกลุ่มประชากร 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

10%
ภาษีพนัน

ไม่เกิน 15%
ค่าบริหาร

15% หรือมากกว่า
ส่งเข้ากองทุน

สลากเพื่อสังคม

60%
เงินรางวัล

ทัน
เก
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2. สนับสนุนให้มีกฎหมายจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม” รองรับ

เงินส่วนที่จัดสรรให้กับกองทุนนี้ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องมาจากผู้แทนทุกภาค

ส่วน ซึ่งเน้นภาคประชาสังคมและผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา การได้มาของกรรมการต้องผ่าน

กระบวนการสรรหาที่เปิดกว้าง โปร่งใส กำาหนดวาระดำารงตำาแหน่งชัดเจน

3. สนับสนุนให้มีนโยบายและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน รวมถึง

สนับสนุนกิจกรรมให้ ลด ละ เลิก หรือจำากัดการเล่นพนันและการเสี่ยงโชค เช่นกิจกรรม

รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปราบปราม รวมถึงจัดให้มี “ศูนย์ให้คำาปรึกษาผู้ที่มีปัญหาหรือ

ได้รับผลกระทบจากการพนัน”

4. สนับสนุนการปฏิรูประบบงบประมาณ ให้มีระบบ “การคลังเพื่อสังคม” เพื่อกระจาย

อำานาจการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยตรง  และมีกลไกตรวจ

สอบการจัดสรรงบประมาณที่มีธรรมาภิบาล  โปร่งใส  และให้ความสำาคัญกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มโครงการต่างๆที่สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง และกระตุ้นให้คนและชุมชนสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้น

5. ในระยะยาว  เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายการพนันให้ทันสมัย  มีมาตรฐานตามหลัก

สากล  โดยเฉพาะการห้ามบุคคลอายุต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท  

รวมทั้งสลาก  และมีหน่วยงานกำากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  

เมื่อการปฏิรูปสลากเพื่อสังคมประสบผลสำาเร็จ คำาขวัญของสำานักงานสลากที่ว่า ‘ช่วย

ราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม’ จะเป็นจริง

ทัน
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มุม
นัก

อ
่าน

เปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลาก
โดย .. ปลาทูน่า

ขณะที่บ้านเราใช้ สลาก หรือ ลอตเตอรี่ เป็นช่องทางหารายได้เข้ารัฐ  แต่จุดหมาย

ปลายทางของเงินจำานวนมหาศาลที่ถูกดึงออกมาจากสังคม  กลับไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่า

ควรถูกนำาไปใช้ทำาอะไรบ้าง  คัมภีร์ปฏิรูปเล่มนี้จึงเปล่งเสียงเรียกร้องว่า ‘ต้องนำาเงินไปใช้

เพื่อพัฒนาสังคม’  และนี่ไม่ใช่ข้อเรียกร้องอันเลื่อนลอย  หากแต่มีตัวอย่างรูปธรรมจับต้อง

ได้ในหลายประเทศ

‘สลากเพื่อสังคม คืออนาคตที่จับต้องได้’  คือสาระสำาคัญที่คัมภีร์นักปฏิรูปสลาก

เล่มนี้ต้องการจะสื่อ  เพราะนอกจากจะนำาเสนอแนวคิด อุดมคติของการปฏิรูปแล้ว  ใน

หนังสือยังได้เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมต่อการปฏิรูประบบสลาก  ผ่านการวิเคราะห์ให้

เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของปัญหาต่างๆที่เป็นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสลากเกินราคา 

ปัญหาโครงสร้างการบริหารและการจัดสรรโควตาสลาก  ปัญหาภาพลักษณ์ที่ดูไม่ค่อยน่า

เชื่อถือที่นำาไปสู่ความเชื่อเรื่อง ‘เลขล็อค’  เป็นต้น   คัมภีร์เล่มนี้จึงได้เสนอเสาหลักแห่ง

การปฏิรูปไว้ 3 ประการ  ได้แก่  ปฏิรูปปรัชญา  ปฏิรูปกฎหมาย  และปฏิรูปนโยบายและ

มาตรการ

สำาหรับคนที่สนใจ  สามารถ

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.senate.

go.th หรือ www.thaicivilfund.com/re-

search.php?view=40

นักปฏิวัติยังต้องถือคู่มือแห่งการปฏิวัติ  ประสาอะไรกับการปฏิรูประบบสลาก ที่

ก็ต้องการพลังแห่งความรู้เพื่อใช้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง  มุมนักอ่านฉบับนี้จะ

พาท่านมาเปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลากเล่มสำาคัญ  “รายงานผลการศึกษาปัญหาและ

แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย” หนังสือที่บรรจุองค์

ความรู้ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และแนวทางต่อการปฏิรูประบบสลาก สู่ ‘สลาก

เพื่อสังคม’ ของ คณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูป

ระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย
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อาจารย์ได้แนวคิด “สลากเพื่อสังคม” มาจากไหนคะ

ประสบการณ์ชีวิตผมเอง  ตอนเรียน ผมทำางานไปด้วย แล้วงานพิเศษที่จะทำาได้

ในตอนนั้นก็คือ ขายสลาก ทำาให้ผมได้สัมผัสกับชีวิตคนขายสลาก ได้เห็นมิติที่มีทั้ง

โอกาสและความโหดร้ายไปในตัว  อันที่สองคือ ผมเป็นลูกชาวนา เป็นลูกชาวบ้าน ก็

เลยได้เห็นมิติของผู้บริโภค ซึ่งมีความหวังลมๆแล้งๆกับการถูกหวย  สามคือ ผมเป็น

นักขับเคล่ือนทางสังคม มองเห็นว่าสังคมบ้านเรามีความเหล่ือมลำา้สูงมาก การกระจาย 

รายได้ไม่ลงตัว รัฐของเราไม่สามารถเป็นระบบรัฐสวัสดิการหรือถอยกลับไปเป็นสังคม

ที่พึ่งพากันแบบครอบครัวใหญ่เหมือนสมัยก่อน  ดังนั้นบทบาทขององค์กรภาคประชา

สังคมจึงควรจะมีสูง ต้องมีเงินเข้ามาสนับสนุนตรงนี้

ความคิดเหล่านี้ผมไม่ได้คิดคนเดียวนะครับ  ผมได้ยิน ได้ฟัง ได้พูดคุยแลก

เปลี่ยนกับคนที่ศึกษามา ยิ่งเห็นปรากฎการณ์ สสส. ไทยพีบีเอส เป็นตัวอย่าง  ก็ร่วม

กันขยายแนวคิด  ครั้งแรกทำาในสมัย สมช. (สภาความมั่นคงแห่งชาติ)  แต่ก็ไปไม่

ถึงดวงดาว  เพราะสังคมมองสลากหรือการพนันเป็นเรื่องชั่วร้าย  คุยกันไม่ทันรู้เรื่อง  

จะทำาอะไรก็ไม่ค่อยไป  หลังจากนั้นคือยุคที่ผมเข้ามาเป็น สว. (สมาชิกวุฒิสภา) เป็น

ช่วงเกิดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมสูง  บ้านเมืองกำาลังอ่อนแอลงเรื่อยๆ  มันมี

หลายปัจจัย  เครือข่ายคนพิการเพื่อการปฏิรูปซึ่งเป็นหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งของสมัชชา

ปฏิรูปประเทศ  ก็เลยเอาประเด็นนี้ไปคิดร่วมกับสมัชชาปฏิรูป  มีการตั้งคณะศึกษา

กันอย่างจริงจัง  แนวคิดมันค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ  มีเครือข่ายเข้ามาเพิ่ม

เติมมากมาย  แล้วในที่สุดก็นำาไปสู่การเสนอร่างญัตติตั้งคณะกรรมาธิการฯ

เปิดใจ
มณเฑียร บุญตัน
แม่ทัพใหญ่แห่งการปฏิรูป
สลากเพื่อสังคม

 อาจารย์มณเฑียร บุรุษผู้อยู่ในโลกมืด  แต่มีจิตใจสุกสว่าง  จบด้านการดนตรี  

แต่ไม่คิดเป็นศิลปิน  หากเลือกที่จะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อทำางานรับใช้สังคม  ด้วยคติ

ประจำาใจที่ว่า “การมองไม่เห็นไม่ใช่ปัญหา คนตาบอดอาจทำาได้หากใจเต็มร้อย”

หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่ยืนหยัดสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียม มณเฑียร 

บุญตัน หรือ อาจารย์มณเฑียร นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  และ

ตำาแหน่งอีกมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  หนึ่งในนั้นคือ  ประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการสลากในประเทศไทย  วุฒิสภา
ส
ัมภ

าษ
ณ

์พ
ิเศ

ษ
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สำาหรับคณะกรรมาธิการฯ หัวใจสำาคัญที่สุด ของการปฏิรูปสลากเพื่อสังคม

คืออะไรคะ

คือเงินสลากไม่ได้เกิดจาก productivity (ผลผลิต) อาจจะเกิดขึ้นนิดเดียว  แต่ว่า

ส่วนใหญ่ไม่ใช่  แน่นอนว่าคงไม่มีเงินก้อนไหนที่ productivity เป็นศูนย์หรอก  แต่นี่มัน

เป็น productivity จอมปลอม  มันเป็นการย้ายที่ของเงินเฉยๆ แล้วมันย้ายที่จากกระเป๋า

คนจน คนยากไร้ คนด้อยโอกาส ไปเฉลี่ยใช้กับสังคมทั่วไป  ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการใช้

เงินผิดประเภท  มันควรจะต้องใช้เงินให้ถูกที่ถูกทาง  ปรัชญาของสลากควรจะนำาเงิน

กลับมาเยียวยาแก้ปัญหาสังคม คือเงินมาจากไหนก็ควรกลับไปที่นั่น อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง

สอง ผู้ค้าสลากรายย่อยส่วนใหญ่ลำาบาก  สามคือผู้บริโภค ต้องจ่ายหนัก เงินก็ไป

ไม่ถึงที่  และสี่นี่หนักที่สุด คือสังคม สังคมที่คนติดหวยติดการพนันงอมแงมนี่แย่นะ

แปลว่า ถ้าเป็นสลากเพื่อสังคม ภาพลบที่เป็นอยู่ อาจจะทำาให้เป็นภาพบวกขึ้น

มาได้ 

ถ้าบริหารจัดการดี  อย่างน้อยที่สุดก็เป็นลบน้อยลง  คือ  หนึ่ง เงินไปถูกที่ถูกทาง  

สอง ผู้ค้ารายย่อยอยู่ได้  สาม ผู้บริโภคไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ  และ  สี่ สังคมไม่

ถูกมอมเมา  มันควรจะเป็นอย่างนี้ครับ

เวลามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีผู้ได้ผู้เสีย เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงส่วนที่จะ

ได้ แล้วส่วนที่จะเสีย อาจารย์มองอย่างไรคะ

รัฐจะได้เงินเข้าคลังแบบปนเปที่เอาไปใช้จ่ายตามอำาเภอใจน้อยลง  ไม่ใช่ว่าจะได้

เม็ดเงินน้อยลงนะ 

เรียกว่ารัฐมีอำานาจในการบริหารจัดการเงินน้อยลง

ครับ  เพราะเงินมันจะถูกกำาหนดโดยกฎหมาย  มันจะถูกกำาหนดวัตถุประสงค์ใน

การใช้จ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว  คือเป็นการกระจายอำานาจการใช้เงินหวยไปสู่ภาคประชา

สังคมมากขึ้น  ซึ่งก็จะทำาให้คนที่นิยมในอำานาจรัฐรู้สึกอึดอัดคับใจบ้าง  รู้สึกว่าอำานาจใน

การใช้เงินส่วนนี้จะลดลง

แน่นอนว่าคงไม่มีเงินก้อนไหนที่ 
productivity เป็นศูนย์หรอก  แต่
นี่มันเป็น productivity จอมปลอม  

มันเป็นการย้ายที่ของเงินเฉยๆ แล้ว
มันย้ายที่จากกระเป๋าคนจน คนยากไร้ 
คนด้อยโอกาส ไปเฉลี่ยใช้กับสังคม
ทั่วไป
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กลุ่มที่สอง  กลุ่มที่รวยจากการเก็งกำาไรหวย  ระบบการสร้าง

ดีมานด์เทียมหรือความต้องการซื้อหลอกๆ  ระบบจัดชุดอะไรต่างๆ   

คนที่ได้ประโยชน์และรำ่ารวยจากการเก็งกำาไร  คนตรงนี้จะรู้สึกว่า

รายได้ของเขาลดลง  เพราะห่วงโซ่การผลิตและการกระจายสลาก

จะเปลี่ยน  มันจะถูกตัดตอนให้เหลือน้อยลง  ค่าใช้จ่ายที่หายหก

ตกหล่นไปตามเบี้ยบ้ายรายทางทั้งหลายก็จะหายไป  ผู้บริโภคจะได้

ซื้อหวยถูกลง  ในขณะเดียวกันผู้ขายที่ต้องพึ่งพาอาชีพนี้จริงๆก็จะ

ได้เงินมากขึ้น

คนเสียก็คือคนที่ควบคุมระบบ logistic (การเคลื่อนย้าย) 

สลากหรือตลาดสลากในปัจจุบันนี่แหละ

อาจารย์คิดว่าเงื่อนไขสำาคัญหรือปัจจัยอะไรที่จะทำาให้การ

ปฏิรูปสลากเพื่อสังคมบรรลุผลสำาเร็จ

หนึ่ง ผมคิดว่า ความทนไม่ไหวของประชาชนที่ถูกบีบคั้นให้ซื้อ

หวยแพง คนเหล่านี้จะมีพลังมาก พลังผู้บริโภค  อันดับสอง พลัง

ขององค์การที่ขับเคลื่อนทางสังคม  ส่วนพลังผู้ค้ารายย่อย ผมมอง

ว่าเป็นพลังอันดับสาม  และอันดับสี่คือฝ่ายการเมือง ฝ่ายการเมือง

ต้องเห็นด้วย ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผมคิดว่าพลังกระแสสังคมโดยรวมน่าจะมีความสำาคัญที่สุด  

ถ้ากลุ่มที่หนึ่ง สอง และสาม รวมกันกดดันมากๆ  ฝ่าย

การเมืองก็จะตอบสนอง  แต่อย่างว่าล่ะครับ  สุดท้ายแล้ว 

กลุ่มที่สี่กลายเป็นผู้ไขกุญแจ

แล้วบทบาทของสื่อ

สื่อก็อยู่ปะปนไปกับกลุ่มหนึ่ง สอง สาม  คือถ้าสื่อไม่ช่วย ไม่เหลียวแล สามกลุ่มแรก

ก็ทำาอะไรได้ยาก  โดยเฉพาะพลังผู้ค้ารายย่อยที่บ่นกันมานานว่าไม่ได้รับการเหลียวแลจาก

สื่อเลย  เวลาไปเคลื่อนไหวก็กลายเป็นจำาเลยทางสังคม

สมัยนี้สื่อมีความสำาคัญและจำาเป็นมาก  ผมมองทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ ถ้ากระแสสื่อ

เอาด้วยก็จะสามารถไปได้เร็ว

แต่ผมก็ยังเชื่อในพลังผู้บริโภค  ซึ่งคิดว่าสำาคัญที่สุด  ตอนนี้คนโวยกันเยอะนะครับ

เรื่องหวยแพง  แต่ปัญหาคือคนไทยมองว่าหวยเป็นสิ่งไม่สะอาด  พอเราบอกหวยแพง

แล้วจะออกไปรณรงค์ให้หวยถูก  มันเป็นเรื่องที่สังคมไม่ค่อยยอมรับ  ถ้าสังคมเห็นว่าการ

คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย  เราไม่ควรถูกเอารัดเอาเปรียบ  ถ้า

คนมีมุมมองแบบนี้ออกมารวมตัวจริงจังในวงกว้าง  เป็นมวลชนคนเยอะๆ  ผมคิดว่าการ

ออกแรงของมวลชนมีความสำาคัญ

ทัน
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สุดท้าย อาจารย์คิดว่าควรจะมีหรือควรจะทำาอะไร เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปสลากเพื่อสังคม

ช่วงนี้ฝ่ายการเมืองทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างมาก  แต่สำาหรับเรื่อง

สลาก  ผมไม่คิดว่าจะสร้างความขัดแย้งทางการเมือง  มันน่าจะไปทำาให้

ฝ่ายการเมืองแข่งกันเอาใจประชาชน  ผมเลยคิดว่าช่วงนี้ต้องรีบคุยกับฝ่าย

การเมืองเพื่อช่วงชิง 

อาศัยจังหวะที่จะมีการประชุม สมาคมสลากกินแบ่งโลก (World 

Lottery Association: WLA) ที่เชียงใหม่ปลายปี 2556  ผมคิดว่าน่าจะเป็น

โอกาสที่ดี  ต้องตีกระแสนี้ให้แรง  เพราะว่าสังคมที่พัฒนาแล้วล้วนมอง

สลากอย่างนี้ทั้งนั้น  คือมองว่าเรากำาจัดไม่ได้  ฉะนั้นเราต้องจัดการให้เป็น

ประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุด

แต่เราก็ต้องจับทางหนีทีไล่ให้ดี  ถ้าเราจับทางได้ดี  ชูประเด็นได้ชัด  

กระแสตอบรับออกมาช่วงนั้นพอดี  และคนที่ได้รับการเชื่อถือออกมาพูด

ให้การสนับสนุน  แล้วเผอิญทิศทางความเห็นที่ผู้นำาทั่วโลกให้มามันไปใน

ทิศทางเดียวกับสลากเพื่อสังคมที่เรากำาลังขับเคลื่อน  มันก็จะเป็นกระแสที่

จุดติด  แต่ถ้าทำาไม่ทัน  ทำาไม่ดี  ปล่อยให้ฝ่ายที่ถนัดในการควบคุมกำากับ

สื่อดึงเอาไปให้ฝ่ายที่ต้องการขยายทุน ขยายธุรกิจ  คือเข้าไปทางอำานาจ

ทุน  ก็อาจจะผิดพลาดได้

ท่าทางจะเป็นภารกิจหนักต่อเนื่องของอาจารย์นะคะ

ก็คงหนีไม่พ้นหละครับ  เพราะว่าเราได้เริ่มต้นไว้พอสมควรแล้ว  แต่

ก็ยอมรับนะครับว่าการทำางานในภาคการเมือง ณ ขณะนี้ ทำาได้ไม่ถนัดมือ  

คงต้องอาศัยแรงหลายๆฝ่ายมาช่วยกันครับ

ช่วงนี้ฝ่ายการเมืองทะเลาะเบาะแว้ง
กันค่อนข้างมาก  แต่สำาหรับเรื่อง

สลาก ผมไม่คิดว่าจะสร้างความขัดแย้ง 
ทางการเมือง  มันน่าจะไปทำาให้ฝ่ายการเมือง 
แข่งกันเอาใจประชาชน
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ไม่บอกก็คงไม่รู้ ! ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยก็โกอินเตอร์กับเขาเหมือน

กัน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 สนง.สลากฯ ของไทยได้เป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุมประจำาปีของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ 

APLA (Asia Pacific Lottery Association) ที่ โรงแรมแชงกรีลา 

จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งสมาคม APLA เป็นหนึ่งในสมาคมระดับภูมิภาค ภาย

ใต้สมาคมสลากกินแบ่งโลก (WLA : World Lottery Association) แบ่ง

สมาชิกออกเป็นกลุ่มภูมิภาค 5 กลุ่ม ได้แก่ แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป 

อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  และแน่นอนว่า สนง.สลากฯ ของไทยก็เป็น

สมาชิกกับเขาด้วย

ส
รร

ห
าม

าเ
ล่า

APLA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 มีการจัดการประชุมกันเป็นประจำาทุกปีหมุนเวียน

ไปในประเทศสมาชิก จนถึงปัจจุบันมีองค์กรที่เป็นสมาชิกจาก 11 ประเทศ ได้แก่ 

ออสเตรเลีย จีน (รวมเกาะฮ่องกง) เฟรนช์โปลินิเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย 

นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย รวม 25 องค์กร และยังมีสมาชิกสมทบอีก 18 

องค์กร จาก 6 ประเทศ  เห็นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า โลกของสลากกินแบ่งจะใหญ่โตคึกคัก

เช่นนี้  องค์กรที่เป็นสมาชิกก็เป็นได้ทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือ

แม้แต่บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานหรือใบอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ 

สลากฯโกอินเตอร์ 
ทำาความรู้จัก
สมาคมสลากกินแบ่งโลก
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ในขณะที่เพื่อนสมาชิก APLA ในหลายประเทศเขาชัดเจนว่า เงินจากสลากกินแบ่ง

ต้อง ‘แบ่งคืนสังคม’ อย่างเช่น ฟิลิปปินส์ ซึ่งหน่วยงานที่จัดขายสลากก็คือ PCSO (Philip-

pines Charity Sweeptakes Office) มีหน้าที่จัดสรรเงินรายได้เข้าสู่กิจการสาธารณประโยชน์

โดยตรง  หรือกรณีสิงคโปร์เอง ที่แม้รัฐจะให้สัมปทานบริษัท Singapore Pools ผูกขาดการ

ขายสลาก ก็ยังต้องบริจาคเงินเข้าคณะกรรมการของรัฐที่มีหน้าที่จัดสรรเงินทุนไปยังกิจกรรม

สาธารณประโยชน์โดยตรง  ซึ่งก็คล้ายๆกับทางประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น  แต่ของไทยเรา 

กฎหมายระบุกว้างๆว่าต้องแบ่งให้รัฐไม่น้อยกว่า 28%  แม้จะระบุไว้กว้าง..แต่ก็ชัดเจน ว่าเงิน

จำานวนมหาศาลเกือบ 2 หมื่นล้านบาทที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งฯนั้น ‘แบ่งให้รัฐบาล’ 

เอาไปใช้จ่าย  แต่ที่ไม่ชัดเจนเอาเสียก็เลยก็คือ เงินจำานวนนี้ ‘แบ่งคืนสังคม’ มากน้อยแค่

ไหน   เช่นนี้แล้ว หากไทยเราจะนำาข้อเสนอการปฏิรูปสลากเพื่อสังคมมาใช้อย่างจริงจัง ก็น่า

จะเป็นการโกอินเตอร์ได้อย่างสมศักดิ์ศรี อย่างที่ไม่น้อยหน้าใครในเอเชียแปซิฟิกเลยทีเดียว

ถ้าอยากเป็นสมาชิก APLA ก็ไม่ยาก ขอแค่มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ ข้อแรก ต้องเป็น

สมาชิกสมาคมสลากกินแบ่งโลก หรือ WLA ข้อที่สอง ประกอบกิจการและได้รับอนุญาตอยู่ใน

ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก และข้อสุดท้าย คือ ต้องดำาเนินการตามเป้าประสงค์ของสมาคม  

กล่าวคือ เงินรายได้ส่วนใหญ่จะต้องจัดสรรเข้าสู่สาธารณประโยชน์ ถึงขั้นที่ว่า ในใบสมัคร

สมาชิกก็มีให้ระบุกันเลยทีเดียวว่าองค์กรของท่านได้นำาเงินคืนสู่สังคมทางใดบ้าง  คำาตอบก็มี

ให้เลือกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษา กสิกรรม 

กิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ การพัฒนาสังคม ฯลฯ  แต่สำาหรับ สนง.สลากฯ ของไทย

เรานี้ ไม่แน่ใจว่าติ๊กไปกี่ช่องบ้าง  แต่ที่แน่ๆ คือคงต้องติ๊กช่อง ‘แบ่งให้รัฐบาล’

คุณสมบัติพื้นฐานของสมาชิก APLA....
ต้องแบ่งเงินรายได้คืนสู่สังคม
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ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกลุ่มใหญ่ของสังคมไทย  ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย  

เกษตร  แรงงานรับจ้าง  หากพิจารณาด้านผลประโยชน์จากอาชีพที่ได้รับ  เช่นเกษตรกรมัก

จะถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในการขายผลผลิต  หรือที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสนใจ

ลงทุนด้านเทคโนโลยีการเกษตรค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมทำาให้ภาคเกษตร

ของสังคมมีความอ่อนแอ !!! 

แล้วคนจนในสังคมจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างไร !!!!!

“เล่นหวย”  “ซื้อลอตเตอรี่”  ดูเป็นคำาตอบแรกของหลายคนและเป็นคำาตอบของคน

ส่วนใหญ่ในประเทศ  การที่ลอตเตอรี่เป็นความหวังของคนจนเพราะคนจนมีความเชื่อหนึ่ง

ว่าการเล่นพนันกับสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่ถูกโกง  และความหวังดังกล่าวสะท้อน

ให้เห็นว่าสวัสดิการสังคมที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถสร้างความรู้สึกมั่นคงในชีวิตให้กับ

ประชาชนได้

สลากกินแบ่งรัฐบาล
กับการพัฒนากองทุน

การพนันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สัมพันธ์กับการจัดการความเสี่ยง  กล่าวคือ  ผู้ที่

สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีจะเป็นผู้ที่ประสบปัญหาจากการพนันน้อย  และ

ผู้ที่จัดการความเสี่ยงได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ามือ  ผู้ปั่นหุ้น  หรือในกรณีสลาก

กินแบ่งรัฐบาล  รัฐบาลใช้ระบบจำาหน่ายสลากด้วยการจัดสรรโควต้าสลากแบบ

ผูกขาดหรือขายขาดจึงทำาให้รัฐไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน  ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมีส่วน

ร่วมหรือกำาหนดระบบการพนันได้จะเป็นผู้รับความเสี่ยง  เป็นผู้เสียเปรียบ  และ

ส่วนมากจะเป็นคนจน  ในกรณีของสลากได้แก่ผู้ค้ารายย่อย  รวมทั้งประชาชนผู้

ซื้อสลากซึ่งไม่มีอำานาจในการควบคุมระบบใดๆเลยของกิจกรรมสลาก  เช่นไม่มี

สัดส่วนของคณะกรรมการสลากที่มาจากภาคประชาชน  หรือหากพิจารณาใน

เชิงความน่าจะเป็น  พบว่า  โอกาสถูกมีเพียง 1.4%  ส่วนโอกาสผิด 98.6%  จะ

เห็นได้ว่าผู้ซื้อสลากไม่มีอำานาจในการจัดการระบบพนันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ

ขาดทุนของตนเอง
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก

ของภาครัฐในการส่งเสริมสวัสดิการของคนในสังคม  ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อน

สวัสดิการที่หลากหลาย  และกลไกหนึ่งได้แก่ “กองทุน” ที่แยกตามกลุ่มประชากร  

เช่น  กองทุนผู้สูงอายุ  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กองทุน

คุ้มครองเด็ก  กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม  เป็นต้น  ในภาพรวมกองทุนเหล่า

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง

ไปตามเจตนารมณ์ของแต่ละกองทุน  กองทุนเหล่านี้เกิดขึ้นตามข้อกำาหนดของ

กฎหมายและจัดอยู่ในประเภททุนหมุนเวียน  ข้อจำากัดของการดำาเนินงานกองทุนที่

ผ่านมาในที่นี้จะนำาเสนอใน 2 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1  ความไม่พอเพียงของงบประมาณ จึงทำาให้ไม่สามารถจัดบริการ

เพื่อหนุนเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนจน หรือคนด้อย

โอกาสในสังคม

ประเด็นที่ 2  บางกองทุนให้ความสำาคัญค่อนข้างน้อยกับการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน  และการดำาเนินงานยึดระเบียบราชการ  จนทำาให้การดำาเนินงานมี

ความล่าช้า  และภาคประชาชนเห็นว่าระเบียบราชการมีความยุ่งยากจนหลาย

ฝ่ายล้มเลิกความตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกองทุน

“เล่นหวย”  “ซื้อลอตเตอรี่”  ดูเป็นคำาตอบแรก
ของหลายคนและเป็นคำาตอบของคนส่วนใหญ่ใน
ประเทศ  การที่ลอตเตอรี่เป็นความหวังของคนจน
เพราะคนจนมีความเชื่อหนึ่งว่าการเล่นพนันกับ
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่ถูกโกง
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ทางออกต่อข้อจำากัดของกองทุน

 1. การระดมเงินสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เมื่อคนจนคือคนส่วนใหญ่

ที่ซื้อลอตเตอรี่  เงินของคนจนควรกลับมาฟื้นฟูและพัฒนาคนจน  กล่าวคือ

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรมีการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนที่จัด

ตั้งตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้กองทุนมีงบประมาณในการดำาเนินงานที่สมำ่าเสมอ

 2. เมื่อมีการนำาเงินส่วนหนึ่งมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาล  ควรให้เจ้าของ

ภาษี/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกองทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ

สัดส่วนจากภาครัฐ  เช่น  เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำากองทุน  หรือ

มีกระบวนการจัดพี่เลี้ยงให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกองทุนแก่ภาคประชาชนมากขึ้น 

แล้วสำาหรับข้อจำากัดเรื่องการดำาเนินงานกองทุนที่ยึดติดกับระเบียบราชการ 

มีหลายคนรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกองทุนเองตั้งคำาถามว่า  เมื่อกองทุนอยู่ในกำากับ

ของหน่วยงานราชการ  แล้วจะไม่ใช้ระเบียบราชการได้อย่างไร!!! หากพิจารณา

เป้าหมายของการเกิดกองทุนหมุนเวียน  จะพบว่า  เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำากัด

ในเรื่องการยึดติดกับระเบียบราชการ  หรือการเบิกจ่ายเงินที่ค่อนข้างตายตัว

ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  ดังนั้นเมื่อมีการนำาเงินภาษีจากประชาชนมาใช้

ในการดำาเนินงานกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนควรกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานกองทุน  เพื่อให้ระเบียบมีความ

แตกต่างไปตามสถานการณ์ และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย  แต่ทั้งนี้

ระเบียบดังกล่าวต้องมีความโปร่งใส  กระบวนการทำางานต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ  

เป็นต้น
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คำาถามทำานองที่ว่า “การทำาแท้งดีหรือเลว คนจนโง่หรือฉลาด” หรือประโยคเชิงเปรียบ

เทียบแบบว่า “ผู้ชายมีความเป็นผู้นำามากกว่าผู้หญิง ข้าวปลาอาหารมีค่ามากกว่าเงินทอง” ที่

เราคุ้นเคยตั้งแต่การพูดคุยในบ้านร้านตลาด ในการโต้วาทีดวลวาทะ ยันสารพัดข้อมูลข่าวสาร

ที่ไหลท่วมท้นบนโลกไร้พรมแดนปัจจุบัน คำาถามและประโยคเปรียบเทียบแบบนี้สะท้อนวิธีคิด

แบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) ซึ่งเป็นวิธีคิดที่มีปัญหา เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง 

เราไม่สามารถทำาความเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อนมากมายด้วยการลดทอนสิ่งต่างๆออกเป็นส่วน

เสี้ยวที่แยกขาดแล้วนำาไปจัดวางอยู่ตรงกันข้ามกันได้เลยแม้แต่น้อย แย่ไปกว่านั้น วิธีคิดแบบ

นี้ยังเอื้อต่อการเผชิญหน้าด้วยการใช้ความรุนแรง เพราะมันมักทำาให้คนมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่ง 

หรือคนที่คิดต่างออกไปกลายเป็น “คนอื่น” เป็นอย่างคู่ตรงข้ามอย่างที่มองไม่เห็นสะพานสู่การ

พึ่งพิงอิงอาศัยกัน 

วิธีคิดแบบคู่ตรงข้ามนี้ถูกผลิตซำ้าๆจากนักวิชาการหรือผู้รู้ในสถาบันที่ถูกเชิดชูว่าชำานาญ

การด้านความรู้ มากกว่าสนใจศึกษาประสบการณ์ตรงของคนตัวเล็กตัวน้อย คนยากจน คน

ชายขอบ  ฉะนั้นแล้ว ในสายตาของนักสถิติและนักวิชาการ “ชั้นสูง”  พ่อค้าแม่ค้า กรรมกร

แบกหาม ชาวบ้านร้านตลาด คนจน คนชายขอบ จะไปมีความรู้อะไร 

และวิธีคิดกระแสหลักเรื่อง “หวย” ในประเทศไทยก็ติดอยู่ในกับดักทางความคิดแบบนี้

ดังนั้น เพื่อที่จะสร้างและเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเรื่องหวยในประเทศไทยให้พ้นจาก

วังวนวิธีคิดดังกล่าว เพื่อเปิดให้เห็นมิติทางสังคมวัฒนธรรมของหวยที่ซับซ้อนและมีพลวัต

สูงโดยไม่ละเลยคุณค่าของคนตัวเล็กๆที่เป็นคนชายขอบทั้งหลาย ผมจึงเลือกแนวการศึกษา

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) ซึ่งมีจุดแข็งในการเข้าถึงมุมมองของคนใน 

โดยเลือกเจาะประเด็นหวยใต้ดินจากประสบการณ์การให้ความหมายของผู้

หญิงไทใหญ่ไร้สัญชาติในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ผมคุ้นเคยในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

วิสุทธิ์  เหล็กสมบูรณ์ 
นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพนันภาคเหนือ

“ท่านผู้อ่านเคยพบไหมว่า 

บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถฟันธงเรื่องราวต่างๆได้ง่ายๆ?”

...หวย...
ผู้หญิงชายขอบ

กับความหมายที่มองไม่เห็น
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ผมพบว่าผู้หญิงไทใหญ่ไร้สัญชาติที่นี่ไม่ได้มองหวยใต้ดินเพียงแค่เรื่องกำารี้กำาไรเท่านั้น จริง

อยู่ ที่พวกเธอเล่นหวยก็หวังได้เงิน  แต่นั่นก็คือส่วนที่โผล่ขึ้นมาแค่ยอดบนสุดของก้อนภูเขานำ้าแข็ง 

หากถามว่า เอาเงินไปทำาไม คำาตอบคือปากท้อง ครอบครัว ลูกๆ รวมถึงพ่อแม่ที่ชราภาพ  ซึ่ง

สะท้อนถึงความอับจนในการดำารงชีพและสวัสดิการสังคมของคนที่ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสัญชาติ

ไทย ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตมากกว่าคนไทยทั่วไปมหาศาล  

นั่นคือภาพสะท้อนของอุดมการณ์ความเป็นหญิง ในฐานะแม่ที่ต้องดูแลลูก ในฐานะลูกสาว

ที่ต้องดูแลบุพการี ภายใต้ข้อจำากัดในการเข้าถึงดิน นำ้า ป่า หน้าที่การงาน สิทธิทางสังคมต่างๆ 

เป็นหนึ่งในชุดความหมายหลักที่ผลักดันให้ผู้หญิงไร้สัญชาติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหวยในรูปแบบ

ต่างๆ 

อีกด้านหนึ่ง ผู้หญิงที่นี่จำานวนไม่น้อยใช้หวยใต้ดิน เป็นพื้นที่สันทนาการ ถ้าพูดแบบวิชาการ

ก็คือเป็นพื้นที่ของการนำาเอานิยามความรู้ไทใหญ่มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆเพื่อช่วยทำานาย

เลขที่จะออก แต่ทว่าผู้หญิงบางคนก็มองต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีความหมายทางสังคม

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหวยใต้ดินในพื้นที่ชุมชนชายแดน ชุมชนเล็กๆอย่างนี้อีกมากมาย

การที่คนภายนอกเหมารวมว่าการเล่นหวยใต้ดินเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ถามว่าจริงไหม ก็อาจ

จะจริงในบริบทของคนภายนอก แต่กับที่นี่ หวยใต้ดินไม่ได้มีความหมายเดียว หากแต่มีทั้งความ

หมายในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม แรงงานหรือแม้แต่สุขภาพ ทั้งในแง่ของ 

“มูลค่า” และ “คุณค่า” ที่วางซ้อนๆผสมผสานกันอยู่บนฐานการจัดการความเสี่ยงในชีวิตประจำา

วันของผู้หญิงไทใหญ่ไร้สัญชาติโดยเฉพาะ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้ฟันธงหรือชี้นำาท่านผู้อ่านให้รักหรือเกลียดหวยนะครับ แต่อยาก

มีส่วนช่วยเปิดมุมมองเรื่องหวย โดยเฉพาะ “หวยใต้ดิน” ในสังคมไทยให้หลุดจากวิธีคิดแบบคู่ตรง

ข้าม การหมกมุ่นศึกษา และวนเวียนกับวิวาทะว่า “หวย” รวมถึง “การพนัน” ร้อยแปดพันเก้า

ชนิด จะผิดหรือถูก ซึ่งรังแต่จะสร้างปัญหาไม่รู้จบ 

ผมคิดว่าด้วยคำาถามเดิมๆ วิธีคิดเดิมๆแบบนี้คงไม่ช่วยให้เข้าใจ “หวย” รวมถึง “การ

พนัน” ในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความซับซ้อนในบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ยิ่งถ้าความ

รู้ กลไก รวมถึงนโยบายหวยและการพนันต่างๆไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ถ่วงดุลจาก

คนที่หลากหลาย แม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นคนชายขอบ คนชายแดนที่ถูกมองอย่างมีอคติว่าเป็น

คนที่ไม่มี “ความรู้” มาก่อน ก็ป่วยการที่จะอ้างถึงความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนใน

นโยบาย โครงสร้าง และกลไกที่เกี่ยวข้องกับหวยและการพนัน

ขอขอบคุณภาพ
www.amazingthaitour.com

www.forum.munkonggadget.com
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อาม่ากับผมไปถึงคาสิโนตอนบ่าย  มีรถตู้หลายคันถึงไล่ๆกัน  เพิ่งรู้ว่าคาสิโนมีประตู

พิเศษ  ไม่ต้องผ่านด่านศุลกากร ไม่ต้องไปยืนเข้าแถวร้อนๆที่ด่าน ลงจากรถเดินเข้าประตู 

คาสิโนก็เย็นสบาย  แต่..บรรยากาศมันเงียบๆเซ็งๆ  อาม่าเดินไปเล่นเกมโต๊ะโน้นโต๊ะนี้  เกม

พื้นๆเล่นง่ายๆ  เพียงแต่เครื่องมันใหญ่  ดูไม่เห็นจะสนุกตรงไหน  แถมดูดเงินเร็วชะมัด  นั่ง

แป๊บเดียวอาม่าเสียไปตั้งหลายร้อย  เปลี่ยนไปเครื่องไหนก็เสียให้เครื่องนั้น  จนบ่ายแก่ๆคน

เริ่มเยอะ  บรรยากาศคึกคัก  โต๊ะที่ ‘ดีลเลอร์’ ยืนเหงาเริ่มมีคนล้อม  เสียงเฮดังทางโน้นที

ทางนั้นที  หันไปเห็น ‘ดีลเลอร์’ หน้าตาน่ารัก  ท่าทางการแจกไพ่ก็ฟิน  แต่ผมไม่เข้าไปเล่น

หรอก  ผมไปเป็นเพื่อนอาม่า  เรื่องอะไรจะยอมเสียเงิน

ตอนเย็นกำาลังจะไปกินข้าว(ฟรี)  เห็นผู้ชายคนนึงทำาท่าแปลกๆ   เดินกางมือตีปีก

กระโดดเหยงๆผ่านประตูเข้ามา  อาม่าบอกว่า “อย่าไปทักเค้านะ มันเป็นเคล็ด” อาม่าบอก

ว่าท่าเหยงๆนั่นคือพญาอินทรีจะเข้ามาล่าเงินในบ่อน  อาอี้ที่เดินมาด้วยกันบอกว่า “พวกนัก

เล่นเค้าถือเคล็ด บางคนมีเครื่องรางของขลัง แต่เจ้าของคาสิโนก็ไม่เบาหรอก มีดักทุกทาง

เหมือนกัน ดูตรงหน้าประตูซิ ทั้งเจ้าที่ กวนอู สารพัดความเชื่อ ของใครของมัน” 

แบดบอย

สงสัยมาตั้งนานว่าคาสิโนชายแดนมันมีดีตรงไหน ทำาไมพวกผู้ ใหญ่ถึงอุตส่าห์นั่งรถ

ตั้งหลายชั่วโมงไปชายแดน  เพื่อไปนั่งจ่อมในคาสิโนเป็นวันๆ  ทั้งๆที่ในโลกออนไลน์ 

แค่มีเน็ต จะแทงบอล เล่นโป๊กเกอร์ หรืออย่างอื่น  มันทำาได้ทุกที่ทุกเวลา  จนกระทั่ง

วันก่อนอาม่าให้ไปเป็นเพื่อน  ทำาให้ได้เหยียบคาสิโนของจริง  ได้เห็นกับตา  ได้ ‘เล่น’ 

กับมือ  ผมก็ถึงบางอ้อว่าทำาไมอาม่า ลุงป้าน้าอา ถึงชอบไปกันนัก

หลงCASINO
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ผมคิดว่า ‘ของ’ คาสิโนคงแรงกว่า  เพราะเห็นผู้ชายคนนั้นเสียติดๆกันหลายเกม  แป๊บเดียว

เสียเป็นพัน  ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายได้หรือเสีย  เพราะผมไปกินข้าวกับอาม่า  ถึงจะมีกับข้าวแค่ 

4-5 อย่าง แต่อร่อยใช้ได้

หลังอาหาร อาม่ากับอาอี้นั่งเล่นรูเล็ต  คราวนี้เล่นยาว  มีได้เสียสลับกันไปเรื่อย  ผมไม่ชอบ

รูเล็ต  เลยเดินสำารวจคาสิโน  ถัดจากโต๊ะเครื่องเล่นที่กระจัดกระจายเต็มห้องโถงใหญ่   มีห้อง VIP 

สำาหรับพวกเล่นหนัก  เค้าไม่ให้ผมเดินเข้าไป  อีกด้านกั้นห้องตั้งโต๊ะพนันออนไลน์ประมาณสิบกว่า

โต๊ะ  กำาลังเล่นอยู่ 2-3 โต๊ะ  วนไปตรงประตูทางเข้า  เพิ่งสังเกตว่ามีโต๊ะรับจำานำาไว้บริการด้วย  

เห็นแล้วทำาให้รู้สึกว่าเล่นพนันในคาสิโนมีแต่เสียกับเสีย  ไม่รู้จะเล่นไปทำาไม  แต่ว่า...

พอเดินไปแถวตู้สล็อต (slot machine) ที่วางเรียงรายอยู่เป็นตับ ได้ยินเสียงเฮของคนเล่นดัง

เป็นระยะๆ แถมมีไฟวับวามสีสันฉูดตา ตู้สล็อตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เหรียญ เสียบแบงค์ร้อยแล้วโยกได้

เลย ผมลองเอาแบงค์ร้อยยัดเข้าไป 1 ใบ ตอนแรกได้มาเกือบ 200 แต่แป๊บเดียวก็เสียหมด ยัดแบงค์

ร้อยเพิ่ม ใบที่ 2 3 4 มารู้ตัวอีกทีตอนไม่มีแบงค์จะยัดใส่เครื่อง ... “หมดกัน!  เงินห้าร้อยที่อาม่าให้”

ไปยืนลุ้นอาม่าอยู่จนดึกถึงได้กลับ  สรุปว่าอาม่าเสียไปหลายพัน แต่อาอี้คงเสียมากกว่านั้น 

ได้ยินแกบ่นอุบๆว่าเสียบาคาร่าไปเยอะ  

ตอนนั่งรถกลับอาอี้คุยให้ฟังว่า คาสิโนที่ไปเล่นเป็นของคนไทย ถึงกฎหมายไทยห้ามมีคาสิโน 

แต่ประเทศเพื่อนบ้านให้มีได้ คนไทยเลยอาศัยเส้นสาย จ่ายใต้โต๊ะ แบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อเปิด 

คาสิโนแถบชายแดนไว้ให้คนไทยข้ามไปเล่นโดยเฉพาะ คาสิโนพวกนี้เค้าห้ามคนประเทศของเค้า

เข้าไปเล่น

อาม่ากับอาอี้บอกว่า ไปคาสิโนก็เหมือนไปเที่ยว ไปพักผ่อน  แต่ผมว่ามันทรมานสังขารและ

ทำาให้เสียเงินเยอะ  อาม่ากับอาอี้เสียรวมๆกันคงเป็นหมื่น  แถมกลับถึงบ้านอาม่าถึงกับนอนสลบ

เป็นวัน  ส่วนอาอี้ก็น่าจะไม่ต่างกันมั๊ง

ตัวผมเอง  ก่อนไปท่องแล้วท่องอีกว่าจะไม่เล่นพนันในคาสิโน เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางได้  

หรือถ้าจะเล่น เพื่อนบอกว่าต้องเล่นแบบจำากัดวงเงิน  ได้แล้วชักขึ้น  เสียแล้วต้องเลิก  รู้แบบนี้ต้อง 

“เอาอยู่” แน่ๆ  แต่พอได้เล่นจริง ได้นิดนึงก็หลงซะ จนหมดกระเป๋าถึงกลับสู่โลกจริง  ไอ้ที่เค้าบอก

ว่า “คนจะฉลาดหรือแข็งแกร่งแค่ไหนก็เสร็จมันได้ทั้งนั้น”  เป็นเช่นนี้เอง  T_T
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	 สลากหรือล็อตเตอรี่	 (lottery)	 เป็นการ
พนันชนิดหนึ่ง	 แม้จะถูกมองว่ามีข้อเสีย
น้อยกว่าการพนันประเภทอื่น	 แต่ก็มิใช่สิ่ง
ที่รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนเล่นการพนัน
หรือใช้สลากเป็นเครื่องมือแสวงหารายได้
เข้ารัฐ	 เพราะอาจทำาให้ประชาชนมีการเล่น
พนันสลากที่มากเกินไป	 จนทำาให้มีคุณภาพ
ชีวิตเลวลง

	 การที่สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัด
เก็บส่วนแบ่งรายได้จากการจำาหน่ายสลาก
ส่งเข้ารัฐร้อยละ	 28	 ซึ่งถือเป็นภาษีรูปแบบ	
หนึ่งที่จัดเก็บสูงมาก	 ดังนั้นจึงควรจัดสรร
รายได้บางส่วนส่งกลับไปพัฒนาสังคม	 เฉก
เช่นเดียวกับหลายประเทศที่กำาหนดให้นำาเงิน
จากธุรกิจพนัน	 โดยเฉพาะลอตเตอรี่หรือ
สลากประเภทต่างๆ	 มาเป็นเงินสนับสนุนส่ง
เสริมงานพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคม
และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
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