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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความสนับสนุ นจากบุคคลจํานวนมาก ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอบพระคุณท่านเหล่านี้
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ดร.ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรี รัตน์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ที่ให้ขอ้ เสนอแนะ
ประเด็นศึกษาต่างๆ
ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านพลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ พลตํารวจเอกเสรี พิสุทธิ์ เตมียเวช พลเอกวิชญ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเรื อโทกมล อุณหกะ พลตรี กิตติศกั ดิ์ มารมย์ นายสมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ นายทองหล่อ
เอี่ ยมวงศ์ อดี ตนายกเทศมนตรี ตาํ บลหนองไผ่ล้อม จัง หวัดนครราชสี มา และนายวิบูลย์ โล่ ศรี ทอง อุปนายก
สมาคมม้าแข่งอุดรธานี ที่ให้ขอ้ มูลสําคัญต่อการวิจยั ครั้งนี้ นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบคุณ คุณอิสรี ย ์ ภักดิ์ ศรี
แพง ได้อาํ นวยความสะดวกและประสานในการสัมภาษณ์
สุ ดท้ายผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรี รัตน์ คุณศิริพร ยอดกมลศาสตร์ และ
เจ้า หน้า ที่ ข องศูนย์ศึ กษาปั ญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ทุกคนที่ อาํ นวยความ
สะดวกในการวิจยั รวมทั้งนักวิจยั ท่านอื่นๆ ในโครงการที่ให้คาํ แนะนําและเสนอแนะประเด็นต่างๆ แก่ผวู้ ิจยั
ด้วยกัลยาณมิตรมาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสํ าคัญและประเด็นศึกษา
การแข่งม้าในประเทศไทยถือกําเนิ ดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการจัดการแข่งขันเรื่ อยมาอย่างต่อเนื่ อง
มาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ทั้งในส่ วนกลาง คือ กรุ งเทพมหานครและส่ วนภูมิภาค เช่ น จังหวัดเชี ยงใหม่ อุดรธานี
นครราชสี ม า ร้ อยเอ็ดและขอนแก่ น เป็ นต้น ส่ วนการพนันในธุ รกิ จ แข่ ง ม้า นั้นถื อเป็ นการพนันประเภทที่
สามารถเล่ น พนัน ได้ต ามพระราชบัญ ญัติ ก ารพนัน พ.ศ.2478 ต่ อ จาก การเล่ น พนัน สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล
นอกจากเกมพนัน 2 ประเภทนี้แล้ว การเล่นการพนันถือเป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมาย ข้อจํากัดนี้ จึงมีปมประเด็นที่ควร
ศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางการจัดการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การดําเนิ นการแข่งม้าในประเทศไทยของทุกสนามม้า ประกอบด้วย คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกสมาคมแข่งม้าให้เป็ นผูก้ าํ กับดูแล เพื่อให้การแข่งม้าดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บุคคลที่นายกสมาคม
แข่งม้าแต่งตั้ง มีดงั นี้
1. กรรมการอํา นวยการแข่ ง ม้า โดยมี นายกสมาคมเป็ นประธาน และคณะบุ ค คลจํา นวนหนึ่ ง ที่ มี
ตําแหน่งเป็ นกรรมการสมาคมแข่งม้าหรื อบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ
2. กรรมการแข่ ง ม้า หมายถึ ง บุ ค คลที่ น ายกสมาคมแข่ ง ม้า แต่ ง ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม การแข่ ง ขัน ใน
สนามแข่งม้า ทั้งนี้ กรรมการแข่งม้าแบ่งออกเป็ นหลายประเภท เพื่อปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ กรรมการ
ตัดสิ น กรรมการต่อนํ้าหนัก กรรมการชั่ง นํ้าหนัก กรรมการนายสนาม กรรมการวัดม้า กรรมการจับ เวลา
กรรมการสนามเดิ นวน กรรมการแพทย์ประจําสนาม กรรมการสัตวแพทย์ประจําสนาม กรรมการปล่อยม้า
นอกจากนั้นอาจจะมีที่ปรึ กษากรรมการแข่งม้า อีกกี่คนก็ได้ ที่นายกสมาคมแต่งตั้ง ตามที่จะเห็นสมควร
3. นายกสมาคมแข่งม้า มีอาํ นาจประกาศใช้กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ ประกาศหลักการใดๆ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรื อยกเลิก กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ ประกาศหลักการใดๆ ที่ใช้อยูห่ รื อจะออกใช้ต่อไป
ทั้งหมด หรื อเพิ่มบางส่ วน ตามความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่การแข่งม้า และมีอาํ นาจแต่งตั้ง ถอดถอน และ
กําหนดจํานวนกรรมการแข่งม้า และกรรมการ อื่นๆ สําหรับปี การแข่งม้าทุกปี
นอกจากนั้น ยังมีอาํ นาจพิจารณาอนุญาตหรื อไม่อนุญาต การรับจดทะเบียนเจ้าของคอก ผูแ้ ทนเจ้าของ
คอก ผูฝ้ ึ กซ้อม ม้า ผูข้ ี่ และผูจ้ ูงม้าปล่อย รวมทั้งมีอาํ นาจในการจัดระเบียบ กําหนดการแข่งม้า กําหนดวันแข่งม้า
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กํา หนดค่า ธรรมเนี ย ม การลง ชื่ อม้า เข้า แข่ ง กํา หนดวันคัด เลื อกม้า ออก กํา หนดเงิ นรางวัล ค่ า ฝี เท้า ม้า และ
ข้อกําหนดอื่นๆ
ส่ วนแข่งม้า มี 3 ประเภท คือ 1) ม้าเทศ ได้แก่ ม้าที่เคยวิง่ แข่งในสนามแข่งต่างประเทศมาแล้ว 2) ม้าไทย
ได้แก่ ม้าที่เกิดในประเทศไทย และ 3) ลูกม้าใหม่ หมายถึง ลูกม้าที่เกิดในประเทศ ระเบียบมีดงั นี้
• การจัดให้มีเที่ยวแข่งสําหรับม้าทั้ง 3 ประเภทนั้น สมาคมฯได้มีประกาศกําหนดระเบียบการว่า ม้า
ประเภทใดหรื อลูกม้าจะลงแข่งครั้งแรกในชั้นใดไว้แล้ว
• ม้าทุกประเภทต้องมีชื่อ การขอตั้งชื่ อม้า ต้องยืน่ คําขอต่อกรรมการวัดนํ้าหนัก หรื อนายทะเบียนใน
วันวัดม้า
• ชื่อม้าที่จะขอตั้งต้องไม่ซ้ าํ หรื อคล้ายคลึงกันกับม้าอื่นที่ยงั วิง่ แข่งอยู่ และต้องไม่เป็ นชื่อที่น่ารังเกียจ
หรื อเป็ นชื่ อที่มุ่ง โฆษณาสิ นค้าม้าตัวเดียวจะมีชื่อเกิน 1 ชื่ อไม่ได้ ห้ามตั้งชื่ อม้าที่มีอกั ษรเกินกว่า 5
พยางค์ กรณี ชื่อม้าที่ขอตั้ง หากซํ้ากับม้าเก่าที่ ไม่ได้วงิ่ แข่งแล้ว จะต้องมีเลขกํากับชื่อด้วย
• เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจสั่งให้เจ้าของคอกเปลี่ยนชื่อม้าตัวหนึ่งตัวใดก็ได้ถา้ เจ้าของคอก
ไม่ยอมเปลี่ยน คณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าอาจสั่งไม่รับการลงชื่อม้านั้นเข้าแข่งก็ได้
• ม้าที่จดทะเบียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อ หรื อย้ายคอกจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับของ
สมาคมการลงชื่อม้าที่เปลี่ยนชื่อใหม่ในเอกสารใดๆ จะต้องลงชื่อเก่า และชื่อใหม่กาํ กับด้วย มี
กําหนดเวลา 4 วันนับแต่วนั เปลี่ยนชื่อ
• ม้าที่ข้ ึนทะเบียนไว้แล้ว ตาย หรื อ ปลดจากการวิง่ แข่ง เจ้าของคอกจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
เพื่อถอนชื่ อออกจากทะเบียน
เกี่ยวกับสถานการณ์ และแนวโน้มการแข่งม้าในประเทศไทยนั้น พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ ในฐานะ
เลขาธิ การคณะกรรมการอํานวยการกิตติมศักดิ์ของราชตฤณมัยสมาคม กล่าวไว้ดงั นี้
“เงินหมุนเวียนในสนามแข่งม้าปั จจุบนั นี้ลดตํ่าลงไปเรื่ อยๆ ส่ วนหนึ่ ง เป็ นเพราะปั ญหาเศรษฐกิจ ส่ วนที่
สอง ถูกธุรกิจการพนันประเภทอื่นแย่งลูกค้าไป เช่น สลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และฟุตบอล ทําให้จาํ นวนผูเ้ ข้าชม
ลดตํ่าลงไป จึงทําให้มีผเู ้ ข้าชมเข้าสนามลดน้อยลงมากเหลือเพียงแค่ 9,000 คนเศษแต่เดิมมีผชู้ มเข้าสนามไม่ต่าํ
กว่าหมื่นคน ซึ่งปกติแล้ววันเสาร์ จะเป็ นวันแข่งของสนามม้าทัว่ ประเทศ ยกเว้นวันพระหรื อวันสําคัญ”
“ในอนาคตการแข่งม้าในประเทศไทยมีแนวโน้มตํ่าลง เนื่ องจากคนนิ ยมเล่ นพนันกี ฬาชนิ ดอื่นแทน
อย่างของต่างประเทศเขามีการถ่ายทอดสดการแข่งม้าทางโทรทัศน์ ถ้าบ้านเรามีจะดีมาก แต่กฎหมายยังเข้าไปไม่
ถึ ง เช่ น ฮ่ อ งกง มาเก๊ า และสิ ง คโปร์ ถ้า จ๊อ กกี้ โกงการแข่ ง ขัน เขาติ ด คุ ก ทัน ที แต่ บ ้า นเราไม่ มี มี เ พี ย งแต่
คณะกรรมการห้ามไม่ให้จอ๊ กกี้คนนี้ขี่มา้ กี่วนั เท่านั้นเองจริ งๆ”
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“ทุกวันนี้เราก็พยายามจัดการแข่งขันให้กบั มูลนิธิต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นมูลนิธิของพระบรมวงศานุวงศ์ หรื อ
มูลนิธิที่ทาํ ประโยชน์ต่างๆ อย่าง มูลนิธิคนพิการ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เป็ นการแข่งม้าเพื่อการกุศลแล้ว
เอารายได้มอบให้แก่มูลนิ ธิไปสนามม้าไม่ใช่ที่ที่เลวร้าย ท่านสามารถมาพักผ่อนได้ น่าจะเป็ นแหล่งบันเทิงด้วย
ซํ้า ไป เพราะไม่ มี ใ ครที่ จะสามารถบัง คับ ท่า นได้ว่า ท่า นมาท่า นจะต้องมาเล่ นม้า มาแทงม้า ท่ า นมาหาของ
รับประทาน พาพรรคพวกมาพักผ่อนหย่อนใจ มานัง่ ดูมา้ วิ่ง บางคนชอบความเร็ วก็มาได้ เหมือนการที่เราชอบดู
รถแข่ง แต่ไม่จาํ เป็ นต้องแทงพนัน ก็ให้ดูเป็ นกีฬาไป ถ้าจะเล่นก็ให้เล่นเป็ นกีฬา อย่าเล่นเป็ นการพนัน แต่เล่นให้
พอสมควรแก่ฐานะ ก็จะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้แก่ตวั เอง”
จากภาพโดยรวมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สะท้อนได้วา่ ประการแรก การพนันกับโครงสร้างธุ รกิจแข่งม้ามี
ความสัมพันธ์ในเชิ งสถาบันและระบบห่วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องทั้งระดับต้นนํ้าไป
จนถึงปลายนํ้า ประการที่สอง การพนันแข่งม้าเป็ นการพนันประเภทที่รัฐอนุญาตให้สามารถทายผลแข่งขันได้
และ ประการที่สาม การพนันแข่งม้ามีคนศึกษาน้อยมาก ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้เกิดองค์ความรู ้เกี่ยวกับการ
พนันแข่งม้าในประเทศไทยได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ การศึกษา
1.เพื่อศึกษาพัฒนาการของการพนันแข่งม้าในประเทศไทย
2.เพื่อศึกษาการปรับตัวของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลที่เกี่ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ด้ านเนือ้ หา
1.ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของการพนันแข่งม้าในประเทศไทยนั้น ผูว้ ิจยั จะศึกษาครอบคลุมถึงการ
กําเนิดการพนันแข่งม้าในประเทศตะวันตก การเข้ามาสู่ ประเทศไทย การเติบใหญ่ และการดํารงอยูภ่ ายใต้สภาวะ
ถดถอย
2. ประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทยนั้น ผูว้ ิจยั
จะศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการดํารงอยูข่ องกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลกับการถดถอยของการพนันแข่งม้า
ในประเทศไทยนั้น กลุ่มที่เคยมีอิทธิ พลในธุ รกิจการพนันประเภทนี้เคลื่อนย้ายไปไหน อย่างไร
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ด้ านพืน้ ที่
ผูว้ จิ ยั จะให้ความสําคัญต่อกรณี ศึกษาราชตฤณมัยสมาคมฯ มากกว่าราชกรี ฑาสโมสร และสนามแข่งม้า
จังหวัดอุดรธานี เนื่ องจากราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็ นศูนย์กลางอํานาจของการจัดการแข่งม้าในประเทศไทย ทั้ง
ในแง่จาํ นวนสมาชิ กสมาคม จํานวนคนเข้าสนาม รายได้ และเงิ นรางวัล ดังนั้น ผูว้ ิจยั คงจะให้น้ าํ หนักในการ
วิเคราะห์และอภิปรายเชิงลึกมากกว่า 2 สนามนั้น

1.4 คําถามหลักของการวิจัย
การพนันถื อเป็ นกิจกรรมที่ ผิดกฎหมายสําหรับประเทศไทย รัฐไม่อนุ ญาตให้มีการเล่ นพนัน สําหรับ
กรณี สนามแข่งม้าจัดเป็ นกิ จการเสี่ ยงโชค โดยรัฐอนุ ญาตให้เล่นได้แต่ตอ้ งการควบคุมการเล่นการพนันแข่งม้า
รัฐจึงจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษี อื่นๆ ทํา ให้ค่าบริ การสนามแข่งม้าสู งขึ้ น และส่ งผลให้ปริ มาณการใช้
บริ การสนามแข่งม้าและการพนันแข่งม้าลดลง คําถามสําคัญคือ สนามแข่งม้ามีการปรับตัวอย่างไร การพนัน
แข่งม้ามีแนวโน้มอย่างไร เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั ใครบ้าง?

1.5 นิยามศัพท์ สําคัญในงานวิจัย
สนามแข่ งม้ า หมายถึง สนามแข่งม้าเป็ นสถานที่ประกอบกิ จการด้านบริ การบันเทิงหรื อพักผ่อนหย่อน
ใจ ผูป้ ระกอบกิจการสนามแข่งม้าหารายได้จากการจัดแข่งม้า โดยรายได้หลักของบริ การสนามแข่งม้าได้จากการ
ขายบัตรค่าผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า และรับแทงพนันม้า ม้าแทงที่ชนะอันดับ 1 เรี ยกว่า “ม้าชนะ” (วินโต๊ด)
และม้าแทงที่ชนะอันดับรองลงไป ได้แก่ อันดับที่ 2 และ 3 เรี ยกว่า “ม้ารอง” (เปล๊สโต๊ด) 1
สนามแข่ งม้ า ในกรุ งเทพมหานคร หมายถึ ง สนามราชกรี ฑาสโมสร หรื อสนามฝรั่ ง และสนามราช
ตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามม้านางเลิ้ง
สนามแข่ งม้ าต่ างจั งหวัด หมายถึ ง สนามแข่งม้านครราชสี มา สนามแข่ งม้าอุดรธานี สนามแข่งม้า
ขอนแก่น สนามแข่งม้ามหาสารคาม สนามแข่งม้าร้อยเอ็ด และสนามแข่งม้าเชียงใหม่
การพนันแข่ งม้ าที่ถูกกฎหมาย หมายถึง การซื้ อตัว๋ ม้าในสนามแข่งตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กําหนด เช่น ตัว๋ ควบแบบหลายเบอร์ บนตัว๋ ใบเดียว (Quinnella) และการซื้ อตัว๋ ม้าควบแบบสามตัวตรง (Trifecta)
ตั๋วแบบควบสลับ (Quinnella Box) หมายถึง แบบนี้ผซู ้ ้ือมีมา้ ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป และต้องการซื้ อทุกเบอร์
ของม้าจํานวนนี้ในราคาเท่ากัน
0

1

http://www.excise.go.th/index.php?id=132 เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556.
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ตั๋วแบบควบสลับตัวเต็ง (Quinnella Banker) หมายถึง ผูซ้ ้ือมีมา้ ตัวหนึ่งเป็ นตัวเต็ง และมีมา้ ตั้งแต่สอง
ตัวขึ้นไปเป็ นตัวตามและต้องการซื้ อทุกเบอร์ ในราคาเท่าๆ กัน
ตั๋วแบบควบสลับฟิ วส์ (Quinnella Field) หมายถึง ผูซ้ ้ื อมีมา้ ตัวหนึ่งเป็ นตัวเต็ง และมีมา้ ตัวที่เหลือ
ทั้งหมดเป็ นตัวตามในราคาเท่าๆ กัน

1.6 วิธีการศึกษา จัดเก็บข้ อมูล และโครงสร้ างรายงาน
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะดําเนิ นการวิจยั โดยใช้วิธีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ดังนี้
1.วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากบทความ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศ
ได้แก่ ชูชีพ อินทร (2540) ศุภชัย วิจิตรเจริ ญ (2541) วิทวัส แก้วประสิ ทธิ์ (2548) และชาชาติ บุญดี (2551) งาน
ศึกษาที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่จะใช้วธิ ี การศึกษาเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อนํามาวิเคราะห์พฤติกรรมและแรงจูงใจการเล่นการพนันแข่งม้าในประเทศไทยทั้งกรณี สนามกรุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัด ซึ่ งก็ได้ผลการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด เช่น กลุ่มผูเ้ ล่นพนันแข่งม้าเป็ นขาประจํา ต้องการ
พักผ่อนสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง และการพนันแข่งม้าควรให้มีการควบคุมดูแล เป็ นต้น ส่ วนเอกสารต่างประเทศ
ได้แก่ International Federation of Horseracing Authorities (2012), The National Horseracing Authority of
Southern Africa ( 2012), The Emirates Racing Authority (2012), Great Britain Racing Fact Book (2011/2012),
Indecon International Economic Consultants (2012), Australian Racing Fact Book (2011), เอกสารส่ วนหลังนี้
จะเป็ นรายงานผลการปฏิ บ ตั ิ ง านในรอบหนึ่ ง ปี ที่ ผ่า นมาขององค์ก ารหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ แข่งม้า ที่
สําคัญๆ ของโลก ซึ่ งประเทศเหล่านั้นส่ วนใหญ่มองว่า แข่งม้าเป็ นการกีฬา โดยรัฐอนุญาตให้มีการเล่นพนันแข่ง
ม้าได้
2.วิธีการสั มภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่ พลเอก
บุญเลิ ศ แก้วประสิ ทธิ์ พลตํารวจเอกสรี พิสุทธิ์ เตมียเวช พลเรื อโทกมล อุณหกะ พลตรี กิตติศกั ดิ์ มารมย์
นายสมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ นายทองหล่อ เอี่ยมวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรี หนองไผ่ลอ้ ม จังหวัดนครราชสี มา และ
นายวิบูลย์ โล่ศรี ทอง อุปนายกสมาคมม้าแข่งอุดรธานี ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรงจากกิจกรรมแข่ง
ม้าในประเทศไทยทั้งในอดีตและปั จจุบนั จากส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
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สําหรับคําถามวิจยั ที่ใช้ในการจัดเก็บจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญนั้นมีตามกรอบต่อไปนี้
โครงสร้ างคําถามการวิจัย
1.ประเด็นพัฒนาการแข่ งม้ าในประเทศไทย
• พัฒนาการแข่งม้าในประเทศไทย การกําเนิดแข่งม้าในประเทศตะวันตก
• การเข้ามาสู่ประเทศไทย การเติบใหญ่ และการดํารงอยูอ่ ย่างไร
• โครงสร้างการบริ หารจัดการแข่งม้าในประเทศไทย (กรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด)
• ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ใช้ในสนามแข่งม้า (กรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด)
• แข่งม้า เป็ นการพนันหรื อไม่ เกิดขึ้นได้อย่างไร
2.ประเด็นการปรับตัวของกลุ่มผู้มอี ทิ ธิทเี่ กีย่ วข้ องกับการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย
• แข่งม้า เกี่ยวข้องกับผูม้ ีอิทธิพลหรื อไม่
• ผูม้ ีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการพนันแข่งม้าอย่างไร
• ความเชื่อมโยงระหว่างการดํารงอยูข่ องกลุ่มผูม้ ีอิทธิพลกับการถดถอยการพนันแข่งม้าในประเทศไทย
• บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแข่งม้ามีบทบาทต่อเศรษฐกิจ-การเมืองไทยอย่างไร
• แข่งม้าในประเทศไทย ควรปรับตัวอย่างไร
3. ประเด็นเกีย่ วกับการเสนอแนวทางและมาตรการทีเ่ หมาะสมต่ อภาครัฐ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
• ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• มาตรการทางกฎหมาย
• มาตรการที่ไม่ใช่กฎหมาย

3. การจัดเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลในส่ วนกลาง คือ กรุ งเทพมหานคร 2 สนาม คือ สนาม
ราชตฤณมัยสมาคม และสนามราชกรี ฑาสโมสร ส่ วนภูมิภาค คือ สนามแข่งม้าอุดรธานี อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
สนามราชตฤณมัยสมาคมเป็ นศูนย์กลางอํานาจของการจัดการแข่งม้าในประเทศไทย ทั้งในแง่จาํ นวนคนเข้า
สนาม รายได้ และเงินรางวัล ดังนั้นผูว้ ิจยั คงจะให้น้ าํ หนักในการวิเคราะห์และอภิปรายเชิงลึกมากกว่า 2 สนาม
นั้น
เมื่อผูว้ ิจยั ได้จากข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 นํามาวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบตามประเด็นเนื้ อหาที่ศึกษาโดย
กําหนดโครงสร้างการเสนอรายงานวิจยั ประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนแรก กล่ าวถึ ง ความสําคัญและประเด็นศึกษา วัตถุประสงค์ คําถามสําคัญของการวิจยั ขอบเขต
การศึกษา นิยามศัพท์ วิธีการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่ วนที่สอง กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิเคราะห์
ส่ วนที่ ส าม บริ บ ทการแข่ ง ม้า ในต่า งประเทศ จุ ดเริ่ ม ต้นถึ ง ปั จจุ บนั แนวโน้ม การพนันแข่งม้า ใน
ต่างประเทศ กล่าวถึ ง การกําเนิ ดการพนันแข่งม้าในประเทศตะวันตกและสถานการณ์ ปัจจุบนั รวมถึงดํารงอยู่
ภายใต้สภาวะถดถอย
ส่ วนที่สี่ บริ บทการแข่งม้าในประเทศไทย จุดเริ่ มต้นถึงปั จจุบนั ตามด้วย การพนันแข่งม้าในประเทศ
ไทย กล่าวถึง บริ บทความเป็ นมา โครงสร้างองค์การและการบริ หารจัดการสนามแข่งม้าในกรุ งเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด รวมทั้งกล่าวถึง กลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลกับการดํารงอยู่ และปรับเปลี่ยนบทบาทในธุ รกิจการพนันประเภทนี้
เคลื่อนย้ายไปไหน อย่างไร
ส่ วนที่หา้ สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ทําให้ทราบถึงพัฒนาการของการพนันแข่งม้าในประเทศไทยและต่างประเทศ
2.ทําให้ทราบถึงการปรับตัวของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทย
3.ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
การแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิเคราะห์
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั จะใช้สองแนวคิดทฤษฎีมาอธิ บาย ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน และแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบพวกพ้อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพนัน
จากการประมวลแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการพนันที่ผา่ นมาสรุ ปได้เป็ นสี่ แนวทางดังนี้
แนวทางแรก ศึ กษาโดยนักเศรษฐศาสตร์ การเมืองโดยใช้กรอบเศรษฐกิ จนอกกฎหมายเป็ นหลักใน
การศึกษา (Illegal economy approach) การศึกษาแนวนี้จะมองความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจกับการเมือง
เป็ นปัจจัยหลักในการอธิ บายปั ญหา โดยมองว่า การพนันไม่มีกฎหมายรับรองให้ดาํ เนินการซึ่ งเป็ นกิจกรรมของ
เศรษฐกิจใต้ดินประเภทหนึ่ ง เช่น การศึกษาของผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรี รัตน์ และ
กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2 ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรี รัตน์ 3 สังศิต พิริยะรังสรรค์และ
คณะ 4 และสังศิต พิริยะรังสรรค์ 5 และจากการศึกษาของสังศิต ได้เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาบ่อนในไทย ได้แก่
ต้องปฏิรูประบบข้าราชการตํารวจให้มีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต และต้องทําประชาพิจารณ์เพื่อให้มีการเปิ ด
บ่อนหรื อคาสิ โนแบบเสรี โดยต้องเลื อกพื้นที่ให้เหมาะสมและออกกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การ
ประมูล การสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผูม้ ีรายได้นอ้ ยเข้าไปใช้บริ การ การป้ องกัน
การฟอกเงินของนักธุ รกิจและนักการเมือง ตลอดจนการชดเชยความรับผิดชอบทางสังคม โดยต้องกําหนด
เปอร์เซ็นต์จากรายได้ที่ชดั เจนเพื่อนํามาพัฒนาและชดเชยสังคม ซึ่ งสามารถสรุ ปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ใต้ดินโดยย่อดังนี้
1

3

4

2

ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรี รัตน์ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2542).อุตสาหกรรมการพนัน :ไทย อังกฤษ
สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และมาเลเซี ย. โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
3
ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรี รัตน์ (2543).หวย ซ่ อง บ่ อน และยาบ้ า :เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับ
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย. สํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการวิจ ัยและศู นย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ การเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
4
สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรี รัตน์ ยงยุทธ ไชยพงศ์ และคณะ (2546). เศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิ งนโยบาย. สํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลและศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5
สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2548). ตํารวจ ผู้มีอิทธิ พล และเศรษฐกิจมืด. สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน :กรุ งเทพฯ.
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คําว่า “เศรษฐกิจใต้ดิน”
มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์การศึกษาของนักวิชาการ ได้แก่ เศรษฐกิจเงา (Shadow
Economy) เศรษฐกิ จไม่ เ ป็ นทางการ (Informal Economy) เศรษฐกิ จ ซ่ อ นเร้ น (Hidden Economy) เศรษฐกิ จ
คู่ข นาน (Parallel economy) เศรษฐกิ จมื ด (Black Economy) เศรษฐกิ จเงิ นสด (Cash Economy) เศรษฐกิ จจัด
ระเบี ย บตนเอง (Self-regulated Economy) เศรษฐกิ จ บริ การตนเอง (Self-service Economy) เศรษฐกิ จ ผิ ด
กฎหมาย (Illegal Economy) และเศรษฐกิจที่สอง (Second Economy) ฯลฯ
ความหมายของเศรษฐกิจใต้ดิน
เศรษฐกิจใต้ดิน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชี ประชาชาติ เป็ นกิจกรรมที่
ไม่มีการเสี ยภาษี และกฎหมายไม่ให้การรองรับ
ประเภทของเศรษฐกิจใต้ดิน
แบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้
1.ธุ รกิจผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด การค้าบุหรี่ ปลอม และ การค้ามนุษย์
2.การหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆ ของหน่วยธุ รกิจ เช่น การตกแต่งงบการเงิน
3.การคอร์ รัปชัน่ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง
4.เศรษฐกิจนอกระบบ เช่น มอเตอร์ ไซด์ รับจ้าง หาบเร่ แผงลอย กลุ่มออมทรัพย์
5.กิจกรรมในครัวเรื อน เช่น การเลี้ยงดูบุตร คนชรา และการ ทํางานบ้าน
สาเหตุของการเกิดเศรษฐกิจใต้ดิน มี 5 ประการดังนี้
1. การจัดภาษีอากร ถ้ารั ฐบาลจัดเก็บภาษีในอัตราสู งหรื อไม่เป็ นธรรม จะทําให้ผูป้ ระกอบการหรื อ
ประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงภาษี
2. ระเบียบกฎเกณฑ์ หากราชการมีระเบียบขั้นตอนจํานวนมาก จะทําให้เกิดความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง
3.ข้อห้ามตามกฎหมาย ธุ รกิจบางประเภท เป็ นธุ รกิจผูกขาด ห้ามมีการผลิตแข่ง
4.อํา นาจหน้า ที่ การดํา เนิ น การธุ ร กิ จ บางอย่า งผูป้ ระกอบการจํา ต้องขออนุ ม ัติ จ ากทางการในรู ป
ใบอนุญาต สิ ทธิ บตั ร สัมปทานและการประมูล
5.ตลาดขาดเสถียรภาพ เนื่ องจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรื อเกิดจากปั จจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุม
ได้
ขนาดเศรษฐกิจใต้ดินของประเทศต่างๆ
1.ประเทศกําลังพัฒนา
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-ไนจีเรี ย
ร้อยละ 77 ของ GDP
-ไทย
ร้อยละ 70 ของ GDP
-อียปิ ต์
ร้อยละ 69 ของ GDP
-โบลิเวีย
ร้อยละ 67 ของ GDP
2.ประเทศยุโรปตะวันออก
-จอร์ เจีย
ร้อยละ 64 ของ GDP
-รัสเซีย
ร้อยละ 44 ของ GDP
-บัลกาเรี ย
ร้อยละ 34 ของ GDP
ตารางที่ 2.1 ประมาณขนาดเศรษฐกิจใต้ ดินในประเทศไทย
เปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจในระบบ//เศรษฐกิจใต้ดินของไทย

หน่วย :พันล้านบาท

1. งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน

2549
1,360

2550
1,566

2551
1,660

2. เศรษฐกิจในระบบ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP)

7,841

8,493

9,105

5,489
1,255-1,411
4,234-4,078

5,945
1,359-1,529
4,586-4,416

6,374
1,457-1,639
4,917-4,735

4.02

3.80

3.84

3. เศรษฐกิจใต้ดินมีขนาดประมาณ 70%ของ GDP*
เศรษฐกิจใต้ดินผิดกฎหมาย(16-18% ของ GDP)**
เศรษฐกิจใต้ดินไม่ผิดกฎหมาย(54-52% ของ GDP)
4. สัดส่วนของเศรษฐกิจใต้ดินต่องบประมาณแผ่นดิน (เท่า)

* ประมาณการณ์โดยFriedrich Schneider and Dominik Enste (2000)
** ประมาณการณ์โดยผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ(2543)
ที่มา :ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน จากสํานักงบประมาณ;ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP) จากสภาพัฒน์ฯ

แนวทางที่สอง ศึกษาโครงสร้างของระบบการพนัน (Structural - centered - approach) โดยเน้นศึกษา
โครงสร้างองค์การในฐานะเป็ นผูผ้ ลิต (Supply) สิ นค้าและบริ การ เช่น สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บ่อนการ
พนันต่างๆ รวมทั้งได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูเ้ ล่น (Behavior) และความต้องการเล่น (Demand) การพนันของ
คนไทย ตลอดจนกล่าวถึ งผลกระทบจากการพนันต่อสังคม เช่น การศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ 6
5

6

สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรี รัตน์ ยงยุทธ ไชยพงศ์ และคณะ (2546).อ้างแล้ว.
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หรื อการสํารวจของเสาวนีย ์ ไทยรุ่ งเรื องและคณะ 7 และการสํารวจของศูนย์วจิ ยั ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ร่ วมกับฝ่ ายวิจยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและศูนย์วจิ ยั เอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 8
การศึกษาทั้งสองลักษณะนี้จะให้ภาพกว้างมองทั้งระบบในแง่ของการบริ หารจัดการธุ รกิจการพนันใน
ประเทศไทยโดยมุ่งอธิ บายด้านอุปสงค์และอุปทานของการพนัน รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อ
นําไปสู่ การควบคุ มและการจัดการธุ รกิจการพนันให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และมีธรรมาภิบาลในการจัดการ
สําหรับประเทศไทย นัน่ แสดงว่าการศึกษาที่ผา่ นยังไม่ได้พิจารณาประเด็นในเชิงบริ บทจากสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของโลกที่เปลี่ ยนแปลงไปด้วย ซึ่ งบริ บทการพนันของโลกในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้ถูกเชื่ อมเข้ากับ
ระบบสารสนเทศ ในรู ป“ การพนันออนไลน์ ”ซึ่ งมีรูปแบบเกมการเล่นหลากหลายประเภท ซึ่ งมีแนวโน้มเติบโต
สู งมากในช่ วงเกื อบครึ่ งทศวรรษที่ผ่านมา การพนันออนไลน์อาจแปลงร่ าง ผ่านเว็ปไซค์ ๆ อาจส่ งผ่านอีเมล์
เฟซบุค๊ ทวิตเตอร์ และอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ เป็ นผลมาจากนวัตกรรมของผูป้ ระกอบการในการพัฒนาเกมการ
พนันต่างๆ ให้สามารถเข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้ และอีกประการหนึ่ ง เป็ นความพยายาม
ของรัฐในหลาย ๆ ประเทศที่ได้พยายามแปลงร่ างให้บ่อนการพนันแบบดั้งเดิมให้มีสภาพเป็ นแหล่งสันทนาการ
ศูนย์การค้า และรี ส อร์ ท เช่ น โครงการมารี น่าเบย์ และโครงการซันโตซ่ า ของประเทศสิ งคโปร์ ได้สร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ใ ห้ก ารพนันเป็ นเพี ย งกิ จกรรมหนึ่ ง ของหลายๆ กิ จกรรมสํา หรั บ การท่องเที่ ย วและบัน เทิ ง เช่ น
โรงแรม ศูนย์การค้า แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์วฒั นธรรม และแหล่งบันเทิงต่างๆ อย่างครบวงจรไปแล้ว
แนวทางที่สาม ศึกษาโดยนักกฎหมาย (Lawyers –centered approach) ศึกษาแนวนี้ จะมองว่า การพนัน
เป็ นสิ่ งที่ไม่ดีจริ ง รัฐจะต้องดําเนิ นการควบคุมและจัดการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเข้มงวด ดังนั้นควรมี
การปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั เช่น การศึกษา
ของวีรพงษ์ บุญโญภาส 9 และนันทวัฒน์ บรมานันท์ 10 ลักษณะเด่นของการศึกษาแนวนี้ โดยมองผ่านมิติทาง
กฎหมายเกี่ ยวกับการพนันในประเทศไทยที่มีอยู่น้ ี มีความเหมาะสมสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ใน
ปัจจุบนั ได้หรื อไม่
6

7

8

7

9

เสาวนีย ์ ไทยรุ่ งเรื องและคณะ (2549). หวยใต้ ดิน –หวยบนดิน : พฤติกรรมการบริ โภคของคนไทย. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8

ศูนย์วิจัยธรรมาภิ บาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่ วมกับฝ่ ายวิจยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและศูนย์วิจัยเอแบค
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2550). โครงการสํารวจความคิ ดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการพนันในสั งคมไทยในปี
2550.คณะกรรมาธิ การวิสามัญศึกษาปั ญหาการจําหน่ ายสลากพิเศษแบบเลขท้ าย 3 ตัว และ 2 ตัว (สลากกินรวบ). สภานิ ติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ.
9
วีรพงษ์ บุญโญภาส (2540). วิเคราะห์ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับมาตราที่ ควรพิจารณา. วารสารกฎหมาย ปี
ที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2540 หน้า 96-97.
10
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554). กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย. ร่ างรายงานการศึกษาเรื่ องสถานการณ์ พฤติกรรม
และผลกระทบการพนันในประเทศไทย.

16 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

แนวทางทีส่ ี่ การศึกษานี้ มองว่าการพนันเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีผิดศีลธรรมเป็ นหลักในการศึกษา (Moralistic ––
centered approach) ศึกษาแนวนี้ จะมองว่า การพนันเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีสําหรับสังคมไทยซึ่ งมีพ้ืนฐานเป็ นสังคมชาว
พุทธ เช่น การศึกษาของพระมหาวีระชัย ชยวีโร 11 ลักษณะเด่นของการศึกษาแนวนี้ ตอ้ งการชี้ ว่า เนื่ องจาก
สังคมไทยเป็ นสังคมชาวพุทธจะต้องการตั้ง ตนอยู่ใ นศีล ในธรรมไม่ลุ่ม หลงอยู่กบั อบายมุ ข สิ่ งเสพติ ด หรื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และควรประกอบสัมมาอาชีวะอย่างสุ จริ ต
1 0

2.1.2 แนวคิดระบบพวกพ้ อง (Cronyism)
นัยของ “ระบบพวกพ้อง (Cronyism)” ระบบพวกพ้องเป็ นคําที่ใช้มาอย่างช้าที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กโบราณจากคําว่า “Khronios” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Long - Standing”
ซึ่ งหมายถึง เพื่อนผูใ้ กล้ชิดสนิทสนมกันมานาน จนคําๆ นี้ถูกใช้อย่างแพร่ หลายในแวดวงทางการเมืองในปี ค.ศ.
1946 เมื่อหนังสื อพิมพ์วอชิงตันได้เขียนว่า “ประธานาธิ บดีโรสเวลท์ ของสหรัฐอเมริ กา แต่งตั้งคนใกล้ชิดกับตน
มาดํารงตําแหน่งทางการเมือง เนื่ องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยที่ไม่แน่ ใจว่าเขาจะมีความสามารถและ
เหมาะสมกับตําแหน่ งนั้นหรื อไม่” ในสมัยต่อมาประธานาธิ บดีทรู แมนได้แต่งตั้งเพื่อนๆ เข้าทํางานโดยไม่
คํานึงถึงความสามารถของคนเหล่านั้นเช่นกัน 12
11

จากนัยดัง กล่ า ว แสดงว่าระบบพวกพ้องเป็ นการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน มีล ักษณะความสัมพันธ์เป็ น
โครงสร้าง เกี่ยวข้องกับการแสวงหาอํานาจ การให้การช่วยเหลือเพื่อให้ตนบรรลุเป้ าหมาย หรื อเรี ยกว่า “กลุ่มคน
วงในหรื อก๊ก (Clique)” นอกจากนี้ ระบบพวกพ้องยังมีลกั ษณะพลวัต (Dynamic) หมายถึง ความสัมพันธ์อาจ
เปลี่ ย นแปลงจากกลุ่ม หนึ่ ง ไปเป็ นอี ก กลุ่มหนึ่ งเพื่อให้ได้ในสิ่ งที่ ตนต้องการ และความสัม พันธ์ จะขึ้ นอยู่ก ับ
ผลตอบแทน ถ้า ผลตอบแทนมากระบบก็ ย งั คงอยู่ต่ อไปและมี โอกาสที่ จะขยายให้ใ หญ่ โตขึ้ นได้ด้วย หาก
ผลตอบแทนมีต่าํ ระบบพวกพ้องก็จะสิ้ นสุ ดลง ดังนั้น ระบบพวกพ้อง ก็อาจไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ในระยะ
ยาวได้เช่นกัน เนื่องจากความสัมพันธ์จะขึ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์ของกลุ่มเป็ นตัวกําหนดระดับความสัมพันธ์
ระบบพวกพ้องมี ลกั ษณะเป็ นองค์กร โดยเป็ นองค์กรที่มีความสัมพันธ์แบบทางการที่เน้นตําแหน่ ง
อํานาจ และความรับผิดชอบ ส่ วนความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการ จะเน้นเติมเต็มความต้องการที่ทาํ ไม่ได้แบบ
เป็ นความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการ การพัฒนาความสัม พันธ์แบบไม่เป็ นทางการกับคนที่มีอาํ นาจอาจหมายถึ ง
11

พระมหาวีระชัย ชยวีโร (2546). การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจริ ยศาสตร์ :กรณี การเปิ ดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศ.
หลักสูตรปริ ญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
12
โปรดดูจาก Oxford English Reference Dictionary. (1995) ; World Wide Words. (1998) และ Kidd and Frank - Jurgen
Richter eds. (2003 : 63)

17 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

ลูกน้อง เพื่อน หัวหน้า ช่วยให้ตนมีอาํ นาจได้ ดังนั้น การสร้างเครื อข่ายของระบบพวกพ้อง เป็ นไปเพื่อแสวงหา
อํานาจ และผลประโยชน์ในองค์กร
ในทางการเมือง ระบบพวกพ้อง มีลกั ษณะเป็ นองค์กรทางการเมืองและอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อ
การใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะเป็ นบุคคลสาธารณะเพื่อประโยชน์ ส่ วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง
การให้สิทธิ พิเศษ เจตนาหาช่องโหว่หรื อทําให้เกิดช่องโหว่ ทางกฎหมาย และการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพราะ
มีการปฏิบตั ิทางการเมืองในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการเมืองก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตในองค์กรของระบบพวกพ้อง
เช่ นกัน สมาชิ กภายในองค์กรจึงต้องมีการแข่งขันกันเพื่อความก้าวหน้า เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของตนและ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ทําให้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการสามารถสร้างอํานาจได้มากกว่าความสัมพันธ์
แบบทางการ ดังแสดงตามภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดเกีย่ วกับระบบพวกพ้ อง
ก. ค่านิยม

การให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

กลไกทางวัฒนธรรม

การให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ความสัมพันธ์แบบกวานซี
การมีอารมณ์ร่วมกันของสังคม
ระบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
สนับสนุน

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื�อนกับเพื�อน
การรักษาระบบความสัมพันธ์
การขยายครอบครัวเพื�อเป็นฐาน

ข. ขาดความไว้วางใจ
ความไม่ไว้วางใจ

ความสําคัญของการไว้วางใจ
ความรู้สึกไม่มั�นใจ
ที�มากไป
ความไม่มั�นใจต่อคนภายนอก

การให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
การให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

การไว้วางใจต่อสถานะตัวบุคคลมาก
การจัดตั�งเครือข่ายด้วยความไว้ใจเพื�อ
ลดทอนความเสี�ยง

ที่มา : (Khatri, Johnson and Ahmed. 2003 : 69)

2.2 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
การศึ ก ษาของผู ้วิ จ ัย จะใช้ ก รอบวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ นอกกฎหมายเป็ นหลัก ในการศึ ก ษา (Illegal
economy approach) การศึกษาแนวนี้จะมองความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจกับการเมืองเป็ นปั จจัยหลักใน
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การอธิ บายปั ญหา โดยมองว่า การพนันไม่มีกฎหมายรับรองให้ดาํ เนิ นการซึ่ งเป็ นกิจกรรมของเศรษฐกิ จใต้ดิน
ประเภทหนึ่ ง กรอบการมองของนักวิชาการกลุ่มนี้ ได้เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาบ่อนในไทย โดยต้องปฏิ รูป
ระบบข้าราชการตํารวจให้มีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต และต้องทําประชาพิจารณ์เพื่อให้มีการเปิ ดบ่อนหรื อ
คาสิ โนแบบเสรี โดยต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมและออกกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การประมูล การ
สร้างมาตรการทางสังคมเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผูม้ ีรายได้นอ้ ยเข้าไปใช้บริ การ การป้ องกันการฟอก
เงินของนักธุรกิจและนักการเมือง ตลอดจนการชดเชยความรับผิดชอบทางสังคม โดยต้องกําหนดเปอร์ เซ็นต์จาก
รายได้ที่ชดั เจนเพื่อนํามาพัฒนาและชดเชยสังคม เป็ นกรอบหลักในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้ง
นี้ผวู ้ จิ ยั ต้องการสร้างกรอบการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาเรื่ องนี้ เนื่องจากเมื่อผูว้ ิจยั ลงไปจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
แล้วพบว่า ธุรกิจแข่งม้าเป็ นกิจกรรมของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกที่ดาํ เนินการจัดให้มีการแข่งขันและสื บ
ทอดกิจการนี้ไว้ให้คงดํารงอยูภ่ ายในกลุ่ม แม้จะมีกลุ่มพ่อค้า- นักธุ รกิจเข้ามาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ดว้ ย เพราะมี
เป้ าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุ รกิจให้แก่ตน รวมทั้งการคุม้ ครองในการดําเนินธุ รกิจและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ งกรอบ
การวิเคราะห์หลังนี้ ผูว้ จิ ยั จะนําแนวคิดว่าด้วยระบบพวกพ้อง (Cronyism) 13 มาอธิ บายร่ วมด้วย โดยแนวคิดเรื่ อง
ระบบพวกพ้องกับการพนันกับเป็ นความสัมพันธ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับเจ้าของบ่อน
ความสัมพันธ์น้ ี มีนยั ยะเกี่ ยวข้องกับการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ระหว่างการขอใบอนุญาตเพื่อให้สิทธิ ในการ
เล่นมีท้ งั ใบอนุญาตตามกฎหมาย และการอนุญาตโดยดุลพินิจหรื อตามอําเภอใจของผูม้ ีอาํ นาจรัฐซึ่ งสายสัมพันธ์
นี้ จะเป็ นสายใยผูก มัดผลประโยชน์ ก ันระหว่า งเจ้า หน้า ที่ รัฐที่ ไ ด้รับ ค่า เช่ า ทางเศรษฐกิ จ (Economic Rent
Seeking) กับเจ้าของบ่อนที่ได้เงินจากผูเ้ ล่นการพนันซึ่ งรัฐมองว่าเป็ นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สําหรับการอธิ บาย
ระบบพวกพ้องกับการพนันม้าแข่งนั้นมีนยั ยะเหมือนการพนันประเภทอื่น แต่มีลกั ษณะพิเศษกว่า ตรงที่การ
พนันม้าแข่งเป็ นกิ จกรรมที่รัฐอนุ ญาตจัดให้แข่งขันได้ภายใต้พระราชบัญญัติการพนันโดยกระทรวงมหาดไทย
จะทําการควบคุมดูแล แต่การพนันม้าแข่งเป็ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจผ่านกิจกรรมการแข่งม้าจากกลุ่มคนชั้นนํา
(Elite class) ของประเทศ จากกลุ่มข้าราชการระดับสู ง โดยเฉพาะผูน้ าํ กองทัพ นักธุ รกิจ และนักการเมือง ผูว้ ิจยั มี
มุมมองว่า การวิเคราะห์เรื่ องนี้ จะประกอบด้วย มุมมองทางด้านเศรษฐกิจ และมุมมองทางด้านวัฒนธรรม เพื่อ
อธิ บายการพนันม้าแข่งของประเทศไทย
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Phongpaichit and Baker (2001), Khan and Formosa (2002 : 52 - 61), Khatri, Johnson and Ahmed (2003), Mazumdar (2008
: 7 - 13) และ Sonsuphap (2012).
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บทที่ 3
แนวโน้ มการพนันแข่ งม้ าในต่ างประเทศ
ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงสี่ ประเด็น คือ ประเด็นแรก บริ บทการแข่งม้าในต่างประเทศ ประเด็นที่สอง
องค์การเกี่ยวกับการพนันแข่งม้า ประเด็นที่สาม อุปสงค์-อุปทานของการพนันแข่งม้า และประเด็นที่สี่ สภาวะ
ถดถอยของการพนันแข่งม้าในสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนี้

3.1 บริบทการแข่ งม้ าในต่ างประเทศ
การแข่ ง ม้า มี ป ระวัติศ าสตร์ ม ายาวนาน อย่า งช้า ที่ สุ ดเริ่ ม มาตั้ง แต่ ส มัย กรี ก โบราณ บาบิ โลน ซี เรี ย
และอิยปิ ต์ 14 รวมทั้งยังจัดแข่งม้าในกีฬาโอลิมปิ กกรี กโบราณด้วยก่อนปี ค.ศ.648 โดยในสมัยจักรวรรดิโรมันการ
แข่งม้าเป็ นอุตสาหกรรมหลักเป็ นกีฬาของกษัตริ ยแ์ ละขุนนางเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวาง 15 การแข่งม้าเป็ นหนึ่ ง
ในภาษากรี กโบราณที่นิยมมากที่สุด เป็ นกีฬาสําคัญทั้งในอาณาจักรโรมัน และอาณาจักรไบเซนไทน์ เปลี่ยนจาก
ภาพลักษณ์ในอดีตที่ใช้มา้ เพื่อการสงครามเปลี่ยนมาเป็ นเพื่อการกีฬาแทน ชนะการแข่งขัน การแข่งม้าเป็ นการ
ผสมผสานระหว่างคนกับม้าจึงมีโอกาสทําให้เกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตบ่อยครั้ง แต่กีฬาแข่งม้าได้สร้างความ
เข็งแกร่ งความกระตือรื อร้ นเร้ าใจให้ผเู ้ ข้าชมอย่างมาก จนถูกบรรจุไว้ในกี ฬาโอลิมปิ คทําให้กีฬาม้าแข่งได้รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็ วติดต่อกันมาเป็ นเวลานาน กีฬาแข่งม้าจึงเป็ นศิลปะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างคนขี่กบั
ม้า ผ่านกระบวนการฝึ กฝนอย่างหนัก ผ่านการดูแลรักษาจนกลายเป็ นม้าแข่งที่แข็งแรงจึงถูกพัฒนาสายพันธุ์ที่
หลากหลายในกีฬาแข่งม้าสมัยใหม่ของโลกปั จจุบนั 16
รู ปแบบของการแข่งม้าจะเกี่ยวข้องกับระยะทางและประเภทการแข่งขันมีนยั แตกต่างกันของแต่ละแบบ
และของแต่ละประเทศ สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งสนามทางเรี ยบ (Flat racing) การแข่ง
ม้ากระโดด (Steeplechasing) และการแข่งรถเทียบม้า (Harness racing) การแข่งม้านับ เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสายพานการผลิตและการพนัน โดยในปี 2008 มีมูลค่าทัว่ โลกกว่า 115,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ 17
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Prashanth. "Earliest record of horse racing". Libraryindex.com. Retrieved 2013-10-01.
15
Specogna, Marino (2005) Become a Winner Claiming Thoroughbred Race Horses iUniverse, 2005.
Retrieved 12 September 2011.
16
Olsen, S.L. (1996) .In the winner's circle: the history of equestrian sports. In S. Olsen (ed.), Horses Through
Time. Roberts Rinehart, Boulder, Colorado, pp. 103-128.
17

Edwends ;The Encyclodedia of The Horse. 322-337.
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ต้นกําเนิดของสายพันธุ์มา้ แข่งนั้นมาจาก 3 ตระกูล คือ จากสายพันธ์อาหรับ คือ Darley และอีกสองสาย
พันธุ์มีตน้ กําเนิ นมาจากตรุ กี ได้แก่ สายพันธุ์ Godolphin และสายพันธุ์ Biyearly ทั้งสามสายพันธุ์ถูกนําไปผสม
พันธุ์ที่ประเทศอังกฤษ และนําไปผสมพันธุ์กบั ม้าตัวเมียพันธุ์ทอ้ งถิ่นจนได้สายพันธุ์มา้ แข่งที่มีขนาดความสู งยาวกว่าสายพันธุ์เดิมอย่างมาก และสามารถวิง่ ได้ระยะที่ดีกว่าเกิดความสมดุลทั้งระยะการวิง่ ความเร็ ว และความ
อดทน ปัจจุบนั ม้าแข่งได้มีการพัฒนาสายพันธุ์หลากหลายประเภทซึ่ งบ้างครั้งก็ขา้ มสายพันธุ์หรื อเป็ นพันธุ์ผสม
เช่น สายพันธุ์ Qurter แบบอาหรับ สายพันธุ์ Steeplechasing และAQPs แบบอเมริ กา สายพันธุ์ Standard bred
แบบออสเตรเลี ย นิ วซี แลนด์ และอเมริ กาเหนื อ รวมทั้งสายพันธุ์ร็อตเตอร์ รัสเซี ย และฟิ นน์ฮอร์ ส จากภาคพื้น
ยุโรป 18
ส่ วนการแข่งม้า ในสนามเรี ยบในลู่ แข่ง เป็ นประเภทที่นิย มแข่งมากที่ สุด เนื่ องจากเป็ นสนามที่ เป็ น
รู ปทรงที่เน้นการใช้ความเร็ วและความแข็งแกร่ ง รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับการแข่งและอัตราต่อรองการแข่งขันจะมี
สองส่ วนประกอบกัน คือ การแข่งขันที่มีชื่อเสี ยง และมูลค่าการแข่งขันมากที่สุดกับการแข่งขันที่มีสุดกับการ
แข่งขันที่มีชื่อเสี ยงทางด้านอันตรายต่อคนและม้ามากที่สุดซึ่ งการแข่งขันรางวัล ผลตอบแทนจะต่างกันทั้งสอง
ประเภทของพันธุ์มา้ ที่ใช้แข่ง ขนาดความยาวของสนามก็แตกต่างกันอีกด้วย เช่ น การใช้สนามม้า สนามผิว
สังเคราะห์ 19 จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทการแข่งขัน พันธุ์มา้ แข่ง การฝึ กฝน สิ่ งเหล่านี้ จะต้องเตรี ยมการดูแลตั้งแต่ตน้
โดยเจ้าของคอกม้าจะต้องดูแล วางแผนการเลี้ ยงดูให้ถูกสุ ขอนามัย การเสริ มอาหารเพื่อให้มา้ มีความพร้อมให้
แข็งแกร่ ง ม้าที่เข้าแข่งขันจะมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 4 ปี เพราะจะเป็ นช่วงที่กระดูกม้าแข็งแกร่ งได้ที่แล้วพร้อมในการ
แข่งขัน 20
สนามแข่งม้าถูกสร้ างขึ้นครั้งแรกในปี 1665 ที่ลอง ไอส์ แลนด์ซ่ ึ งเป็ นสนามม้าที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริ กา
เหนือ จากข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้โดย American Stud Book ในปี 1868 ระบุวา่ เป็ นปี ที่มีการตั้งองค์กรม้าแข่งขึ้นใน
สหรัฐอเมริ กา โดยขณะนั้นมีสนามแข่งม้าถึง 314 สนามในช่วงปี 1890 - 1894 และยังมีอเมริ กาจ๊อกกี้ ทั้งนี้
ในช่ วงต้น ศตวรรษ 20 มี ก ารต่อต้า นการพนันเกื อบทุ ก รั ฐ ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารห้า มพนันล่ ว งหน้า (Book
making) ซึ่ งเป็ นกระบวนการการพนัน เกี่ยวข้องกับอัตราต่อรอง และการจ่ายเงินรางวัล ทําให้การพนันม้าแข่ง
ในช่วงนี้ เกือบถูกยกเลิก ต่อมาในปี 1908 อุตสาหกรรมการพนันที่เกี่ยวข้องกับม้าแข่งได้รับความนิยมอย่างมาก
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และฟื้ นฟูอย่างมากในช่วงที่มา้ แข่งชนะรายการ The Triple Cram ซึ่ งเป็ นรายการ
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สําคัญใน 3 รายการประกอบด้วย Kentucky Derby, The Preakness Stakes และ The Belmont Stakes 21 การพนัน
ม้าแข่งในสหรัฐอเมริ กาเป็ นการพนันที่ถูกกฎหมายโดยรัฐอนุ ญาตจัดให้มีการแข่งขัน รัฐจะกํากับดูแลเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตามก็ยงั การพนันประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ (Parimutuel gambling) แล้วรัฐอนุญาตให้เอกชน
ดําเนิ นการเอง ภายใต้การกํากับดูแลภาครัฐไม่วา่ จะเป็ นมาตรฐานของสนามแข่ง ความปลอดภัยทั้งคนขี่มา้ และ
ม้าแข่ง รวมทั้งสุ ขภาพอนามัยของคนและสัตว์ดว้ ย ซึ่ งโครงสร้างการจัดสรรรายได้จากธุ รกิจการพนันม้าแข่งใน
สหรัฐอเมริ กาพบว่า ร้อยละ 17 ให้คอกม้าที่ชนะในการแข่ง ส่ วนอีกร้อยละ 83 เป็ นรายได้สําหรับผูถ้ ูกรางวัลจาก
การทายผลการแข่งขัน 22
21

ตารางที่ 3.1 สนามม้ าแข่ งสําคัญในสหรัฐอเมริกา

Major racetracks in USA:
• Freehold Raceway in Freehold, New Jersey (1830s)
• Fair Grounds in New Orleans, Louisiana (1852)
• Saratoga Race Course in Saratoga Springs, New York (1863)
• Pimlico Race Course in Baltimore, Maryland (1870)
• Monmouth Park Racetrack in Oceanport, New Jersey (1870)
• Churchill Downs in Louisville, Kentucky (1875)
• Aqueduct Racetrack in the Ozone Park neighborhood of Queens, New York (1894)
• Yonkers Raceway in the New York City suburb of Yonkers, New York (1899)
• Oaklawn Park in Hot Springs, Arkansas (1904)
• Belmont Park in Elmont, New York, just outside New York City on Long Island (1905)
• Fairmount Park Racetrack in the St. Louis suburb of Collinsville, Illinois (1925)
• Hialeah Park Race Track in Hialeah, Florida, near Miami (1925)
• Arlington Park in the Chicago suburb of Arlington Heights, Illinois (1927)
• Santa Anita Park in the San Gabriel Valley community of Arcadia, California, near Los Angeles (1934)
• Suffolk Downs Race Track in East Boston, Massachusetts (1935)
• Keeneland Race Course in Lexington, Kentucky (1936)
• Del Mar Racetrack in the San Diego suburb of Del Mar California (1937)

ที่มา : History of Horse Racing (2009).
21
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History of Horse Racing :2009.
Burton, Bill. "History of Pari-mutuel Betting". About.com. 7 April 2009.
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ส่ วนการแข่ ง ม้า ในยุโรปนั้น ไอร์ แ ลนด์ มี ป ระวัติศ าสตร์ เกี่ ย วกับ ม้า แข่ ง มายาวนาน เป็ นทั้ง แหล่ ง
เพาะพันธุ์ ม ้า แข่ง สนามม้า แข่ ง รวมถึ ง กระบวนการจัดการเกี่ ย วกับ ม้า แข่ ง ทั้ง ระบบโดยรั ฐให้ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นในการพัฒนาสายพันธุ์และสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีต่างๆ โดย เริ่ มตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้า จากการ
หาพ่อพันธ์แม่พนั ธุ์มาผสมกันได้ลูกม้า มีการเลี้ยงดู ฝึ กฝนจนแข็งแกร่ งสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันในสนามแข่ง
ได้ ทําให้ไอร์ แลนด์เป็ นที่ยอมรับและมีชื่อเสี ยงอย่างมาก จะเห็นว่าในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาสามารถพิสูจน์ได้ว่า
พันธุ์มา้ แข่งไอริ ชประสบความสําเร็ จในการแข่งขันรายการสําคัญๆ ของโลกอย่างมาก เช่น รายการ The British
2000 Guineas, The Epsom Derby และ The Prix de l'Arc de Triomphe เป็ นต้น ดังนั้นกีฬาม้าแข่งกลายเป็ น
เทศกาลประจําปี ของประเทศ คือ Cheltenham Festival ที่คนทัว่ โลกปรารถนาเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศนี้
สําหรับสหราชอาณาจักรนั้นมีการจัดแข่งม้าหลายแบบ เช่น แข่งม้ากระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง แข่งม้าบน
สนามทางเรี ยบ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในวงการนี้ ในสหราชอาณาจักรคือ ท่านเซอร์ กอร์ ดอน ริ ชารด์ ซึ่ งเป็ นผู ้
ก่อตั้งผลักดันให้เกิดสมาคมม้าแข่งสหราชอาณาจักร (BHA: British Horse Racing Authority) ขึ้นมาเพื่อกํากับ
ดูแลการจัดแข่งม้าให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามระเบียบของ BHA ไม่อาจบังคับใช้ในการแข่งม้าที่ไอร์ แลนด์
เหนือและสาธารณรัฐไอร์ แลนด์ได้
ส่ วนในโอเชี ยเนี ยนั้น พบว่า การแข่งม้าในออสเตรเลียได้กลายเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สัตว์และธุ รกรรมที่เกี่ ยวข้องจํานวนมาก จนออสเตรเลี ยก้าวขึ้ นเป็ นอันดับสามของโลกในการจัดการแข่งม้า
ระดับโลก เช่น รายการ Melbourne Cup และ Wallabadah Cup ทําให้พนั ธุ์มา้ แข่งจากโอเชียเนียเป็ นที่รู้จกั กันทัว่
โลก โดยเฉพาะสายพันธุ์ Phar lap ซึ่ งเป็ นสายพันธุ์มาจากนิวซี แลนด์ โดยเริ่ มพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี 19821932 ม้ามี ขนาดนํ้าหนัก 62.5 กิ โลกรัม ชนะม้าสายพันธ์ไอริ ชในรายการสําคัญๆ ของโลกอี กด้วย 23 ส่ วน
นิ วซี แลนด์น้ นั ม้าแข่งและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่เกี่ ยวข้องกับม้าแข่งมีมานานตั้งแต่ยุคอาณานิ คมจวบจนถึ ง
ปั จจุบนั ทําให้อุตสาหกรรมม้าแข่งในนิ วซี แลนด์มีสัดส่ วนร้อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
หรื อจี ดีพี และยังส่ งผลให้เกิ ดการใช้จ่ายเกี่ ยวกับการจัดการแข่งม้าตามมาอย่างมากโดยมีมูลค่า 1,400 ล้าน
ดอลลาร์ ในปี 2004 มีการจ้างงานเกิดขึ้นมากกว่า 18,300 คนทํางานเต็มเวลา และกว่า 40,000 คนเกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมม้าแข่งอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั มีประชากรมากกว่าหนึ่ งล้านคนเข้าชมการแข่งม้ามีสายพันธ์มากกว่า
69 สายพันธุ์ และ 51 คอกม้าที่มีใบอนุ ญาตจากทางการ รวมทั้งยังมีสนามแข่งกว่า 59 สนามทัว่ ประเทศ ปั จจุบนั
นิวซี แลนด์มีสินค้าส่ งออกจากผลิตภัณฑ์มา้ มีมูลค่ากว่า 120 ล้านดอลลาร์ต่อปี ในช่วงปี 2008-2009
2 2
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3.2 องค์ กรและการจัดการเกีย่ วกับการพนันแข่ งม้ าในระดับสากล
มีประเด็นที่จะกล่าวถึงดังนี้ องค์กร ประเทศสมาชิก สภากรรมการบริ หาร และกฎระเบียบ ดังนี้
1) สหพันธ์ แข่ งม้ านานาชาติ (International Federation of Horseracing Authorities: IFHA)
เป็ นองค์กรแข่งม้าของโลก มีบทบาทสําคัญในการออกระเบียบกติกาในการแข่งม้าของประเทศสมาชิก
ทัว่ โลก ดังนั้น การออกระเบียบดังกล่าวจึงถูกใช้เป็ นมาตรฐานการแข่งม้าระหว่างประเทศ
สําหรับโครงสร้างการบริ หารของ IFHA ประกอบด้วย สภากรรมการบริ หาร สํานักงานเลขานุการ สภา
ที่ปรึ กษากําหนดโทษและการปฏิบตั ิ คณะกรรมการแข่งม้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการที่ปรึ กษาการวางแผน
จัดการแข่ งขันระหว่า งประเทศ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาทางเทคนิ ค คณะกรรมการกํา หนดกฎกติ กาในการ
แข่งขัน คณะกรรมการสวัสดิการแข่งม้า คณะกรรมการที่ปรึ กษาจัดอันดับของโลก คณะกรรมการจัดทํารายงาน
ระหว่างประเทศ ฝ่ ายจัดประชุ มระหว่างประเทศว่าด้วยสุ ขภาพและสวัสดิการของผูข้ ี่แข่งม้า และฝ่ ายธุ รกิจแข่ง
ม้า และกําหนดราคาต่อรอง ดังภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.1 โครงสร้ างการบริหาร IFHA

ที่มา: IFHA (2012 :7)

2) ประเทศสมาชิ ก
ในปี 2012 มีประเทศต่างๆ เป็ นสมาชิกของสหพันธ์แข่งม้านานาชาติ กระจายอยูท่ วั่ โลก แยกตามภูมิภาค

24

ดังนี้
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IFHA 2012 :8
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อเมริกา มี 10 ประเทศ ได้แก่ อาร์ เจนตินา เม็กซิ โก อุรุกวัย บราซิ ล ปานามา เวเนซูเอล่า แคนาดา เปรู ชิลี
และสหรัฐอเมริ กา
ยุโรปและเมดิเตอร์ เรเนียน มี 30 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรี ย เยอรมนี โรมาเนีย ออสเตรี ย สหราชอาณาจักร
รัสเซี ย เบลเยียม กรี ซ เนเธอร์ แลนด์ บัลกาเรี ย ฮังการี ตูนีเซี ย ชาด ไอร์ แลนด์ เซอร์ เบีย โครเอเชีย อิตาลี สโลวา
เกี ย ไซปรัส เลบานอน สโลวาเนี ย สาธารณเช็ค โมร็ อคโก สเปน เดนมาร์ ค นอรเวย์ สวีเดน ฝรั่งเศส โปแลนด์
และสวิสเซอร์ แลนด์
เอเชียน 25 มี 19 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย มาเลเซี ย ซาอุดิอารเบีย บาห์เรน สิ งคโปร์ แอฟริ กาใต้ ฮ่องกง
มอริ เชี ยส ไทย อินเดีย นิ วซี แลนด์ ตุรกี ญี่ปุ่น โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ ปากี สถาน มาเก๊า และ
กาตาร์ ดังภาพที่ 3.2
ภาพที่ 3.2 เครือข่ ายประเทศสมาชิก IFHA
24

ที่มา: IFHA (2012 :7)

3) สภากรรมการบริหาร
สภากรรมการบริ หารของสหพันธ์แข่งม้านานาชาติ มาจากกระบวนการสรรหาของประเทศสมาชิกของ
ประเทศต่างๆ ผ่านตัวแทนในระดับภูมิภาค เพื่อเป็ นกรรมการบริ หารโดยมีสิทธิ์ ในการออกเสี ยงไม่เท่ากัน โดยมี
หน้าที่กาํ หนดกฎระเบียบกติกาเพื่อใช้กบั ประเทศสมาชิก สําหรับโครงสร้างสภากรรมการบริ หาร ประกอบด้วย
ประธานสภากรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน เป็ นตัวแทนจาอเมริ กา ยุโรป และเอเชียอย่างละคน ส่ วน
กรรมการมีท้งั หมด 12 คน เป็ นตัวแทนจาก ยุโรป 4 คน จากอเมริ กา 5 คน และจากเอเชีย 3 คน นอกจากนั้นยังมี

25

หมายถึงกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและออสเตรเลียรวมกันเพื่อได้สดั ส่วนกรรมการจากภูมิภาคนี้
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กรรมการหมุนเวียนอีก 2 คน โดยเป็ นตัวแทนจากประเทศกําลังพัฒนา จากเมดิเตอร์ เรเนียน และเอเชียน 26 ภาพ
ที่ 3.3
25

ภาพที่ 3.3 โครงสร้ างทีม่ าของสภากรรมการอํานวยการ

ที่มา: IFHA (2012)
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4) กติกาแข่ งม้ าและรูปแบบแข่ งม้ าในบางประเทศ สหพันธ์แข่งม้านานาชาติ ได้กาํ หนดกติกาการแข่งขัน
ไว้โดยย่อ การถอนตัวหรื อไม่ได้ลงแข่งของม้า เมื่อม้าถูกถอนตัวจากการแข่งขัน ก่อนหรื อหลังจากการอันดับ ม้า
ที่ไม่ได้ลงแข่งหรื อถูกถอนตัวไปเงิ นที่พนันกับม้าตัวนั้นก็จะรับคืนได้ ส่ วนเงินส่ วนแบ่งประกันขั้นตํ่าเป็ นเงิน
จากส่ วนแบ่ง จากเงิ นเดิ มพันทั้งหมด โดยเท่ากับจํานวนเดิ มพัน หากมี การเดิ ม พันล่ า ช้า อันเนื่ องมาจากการ
ผิดพลาด ภายหลังการแข่งขันเริ่ มต้น การเดิมพันจะถูกประกาศ เป็ นโมฆะและจะได้รับเงินคืนทั้งหมด
ส่ วนการคัดค้านผลการตัดสิ นนั้น การชําระเงิ นจะเป็ นไปตามผลการตัดสิ นของเจ้าหน้าที่ที่ประชุ มการ
แข่งขันหรื อสจ๊วต ซึ่ งผลการตัดสิ นที่ เป็ นทางการนั้นจะถูกประกาศโดยสนามแข่งจากผูด้ าํ เนิ นการ ส่ วนการ
จ่ายเงินส่ วนแบ่งนั้นจะจ่ายทันทีหลังจากตัดสิ นการแข่งขันและมีการยืนยันผลการตัดสิ นและประกาศ “ อย่าง
เป็ นทางการ” แล้ว ซึ่ งรู ปแบบของแข่งม้าในต่า งประเทศจึง มี รูป แบบที่ คล้า ยกันและแตกต่า งกัน (โปรดดู
รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
ตารางที่ 3.2 สรุ ปเปรียบเทียบรูปแบบของแข่ งม้ าในต่ างประเทศ
รูปแบบ/วิธีการ

แบบ
แอฟริกาใต้

แบบ
ดูไบ

1.เงินกองกลางสําหรับการชนะ











2.จุดประสงค์คือเพื่อเลือกผูช้ นะการแข่งขันที่ระบุ











3.เงิ น ส่ ว นแบ่ง จะกํา หนดโดยการแบ่ง เงิ นกองกลางสุ ท ธิ ด้วยจํา นวน
หน่วยที่เดิมพันกับม้าที่ชนะ
4.เมื่อไรก็ตามที่มา้ สองตัวหรื อมากกว่าเข้าเส้นชัยพร้ อมกัน การจ่ายเงิ น
ส่ วนแบ่ งจะคํานวณดัง นี้ เงิ นกองกลางสุ ทธิ จะแบ่ งเป็ น หลายส่ วนที่
เท่ากัน ตามที่ มีผูเ้ ข้าเส้นชัยพร้ อมกัน และแต่ ละส่ วน ที่ ได้จะแบ่ งตาม
จํานวนหน่วยที่เดิมพันกับผูเ้ ข้าเส้นชัยพร้อมกันแต่ ละตัว
5.เงินกองกลางที่พนันอันดับที่
6.จุดประสงค์คือเพื่อเลือกม้าที่เข้าเส้นชัยเป็ นที่หนึ่ ง ที่สอง ที่สามหรื อที่สี่
ในการแข่งขันที่ระบุ
7.ถ้ามี มา้ เข้าแข่ งห้าตัวหรื อน้อยกว่า อาจจะไม่มี การเดิ มพันอัน ดับและ
การเดิมพันทั้งหมดจะได้เงินคืน
8.ถ้ามีมา้ เข้าแข่งหกตัวหรื อเจ็ดตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับ
หนึ่งและสอง (โดยไม่คาํ นึงถึงจํานวนทั้งหมดของม้าที่ได้หมายเลข)







































9.ถ้ามีแข่งม้าจํานวนแปดหรื อสิ บห้าตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ ได้
อันดับหนึ่ ง สอง และสาม (โดยไม่คาํ นึ งถึ งจํานวนทั้งหมดของม้าที่ ได้
หมายเลข)
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แบบ
แบบ
สหราช ไอร์ แลนด์
อาณาจักร

แบบ
ออสเตรเลีย




10.ถ้ามีแ ข่งม้าสิ บ หกตัวหรื อมากกว่า เงิ นส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้า ที่ ได้
อันดับหนึ่ง สอง สาม และสี่ (โดยไม่คาํ นึ งถึ งจํานวนทั้งหมด ของม้าที่ได้
หมายเลข)
11.เงินกองกลางสุ ทธิ จะแบ่งเป็ นหลายส่วนที่เท่ากันตามที่มีมา้ ที่ได้อนั ดับ
ส่ วนแบ่งจะแบ่งตามจํานวนหน่ วยที่เดิ มพันของม้าแต่ละตัวที่ ได้อนั ดับ
และผลการตัดสิ นคือส่วนแบ่งเงินที่ตอ้ งจ่าย
12.สําหรับจุดประสงค์ในการคํานวณเงินส่ วนแบ่ง การแข่งม้าที่เสมอกัน
ในอันดับแรกจะถื อว่าได้ที่หนึ่ งและสอง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับ
สองจะถือว่าได้ที่สองและสาม การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสามจะถื อ
ว่าได้ที่สามและสี่ การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสี่ จะถือว่าได้ที่สี่ร่วมกัน



















ที่มา : ประมวลจาก IFHA (2012) และ Indecon International Economic Consultants (2012).

จากดังตารางที่ 3.2 รู ปแบบการแข่งม้าในต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะร่ วมกันทั้งแบบแอฟริ กาใต้ แบบดูไบ
แบบสหราชอาณาจักร แบบไอร์ แลนด์ และแบบออสเตรเลีย ได้แก่ ข้อกําหนดว่าด้วยเงินกองกลางสําหรับการ
ชนะ จุดประสงค์คือเพื่อเลือกผูช้ นะการแข่งขันที่ระบุ เงินส่ วนแบ่งจะกําหนดโดยการแบ่งเงินกองกลางสุ ทธิ ดว้ ย
จํานวนหน่ วยที่เดิ มพันกับม้าที่ชนะเงิ นกองกลางที่พนันอันดับที่จุดประสงค์คือเพื่อเลือกม้าที่เข้าเส้นชัยเป็ นที่
หนึ่ ง ที่ สอง ที่สามหรื อที่สี่ในการแข่งขันที่ระบุ นอกจากนั้นยังมี เงิ นกองกลางสุ ทธิ จะแบ่งเป็ นหลายส่ วนที่
เท่ากันตามที่มีมา้ ที่ได้อนั ดับ ส่ วนแบ่งจะแบ่งตามจํานวนหน่วยที่เดิมพันของม้าแต่ละตัวที่ได้อนั ดับและผลการ
ตัดสิ นคือส่ วนแบ่งเงินที่ตอ้ งจ่าย สําหรับจุดประสงค์ในการคํานวณเงินส่ วนแบ่ง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับ
แรกจะถือว่าได้ที่หนึ่งและสอง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสองจะถือว่าได้ที่สองและสาม การแข่งม้าที่เสมอ
กันในอันดับสามจะถือว่าได้ที่สามและสี่ การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสี่ จะถือว่าได้ที่สี่ร่วมกัน ซึ่ งส่ วนนี้ เป็ น
การแข่งแบบแอฟริ กาใต้ แบบดูไบ แบบสหราชอาณาจักร และแบบไอร์ แลนด์ ส่ วนออสเตรเลียไม่มีขอ้ กําหนด
ไว้

3.2 อุปสงค์ -อุปทานของการพนันแข่ งม้ า
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจแข่งม้าได้เริ่ มถดถอยลงไปมาก อันผลมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุโรป
และสหรัฐอเมริ กานับตั้งแต่ปี 2008 เป็ นต้นมา ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่ออุปสงค์และอุปทานของธุ รกิจและการ
พนันแข่งม้าอย่างมาก
1) อุปทานของการพนันแข่ งม้ า
จากข้อมูลของสหพันธ์แข่งม้านานาชาติ (International Federation of Horseracing Authorities, IFHA
:2012) ระบุวา่ ผลจากวิกฤตนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ท้งั เพศผูแ้ ละเพศเมียลดลงแล้ว ยังส่ งผลต่อสายพันธ์มา้ แข่ง(ลูก
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ม้า) ลดลงอีกด้วย นอกจากนั้นจํานวนเกมการแข่งขัน และเงินรางวัลจากการแข่งขันก็ลดลงไปด้วย ในปี 2011 มี
สายพันธ์มา้ แข่ง(ลูกม้า) อยูจ่ าํ นวน 103,000 ลดลงจากปี 2010 ลงร้อยละ 5.9 และลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี
2008 ปั จจัยหลักของการลดลงนี้ เป็ นเพราะการเพาะ (ลูกม้า) ในสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลี ย ซึ่ งเป็ นสอง
ประเทศที่ผลิตมากที่สุดมีสัดส่ วนรวมกันกว่าร้อยละ 40 ของโลก โดยสหรัฐอเมริ กาลดลง โดย 2,900 ลูกและ
ออสเตรเลียลดลง 1,300 ตัว 27
แนวโน้มอุตสาหกรรมการแข่งม้ามีการเชื่ อมต่อที่หลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
โลกได้เชื่อมโยงอย่างแน่นหนาต่อกัน หากพิจารณาจากจํานวนแข่งม้าทัว่ โลกในปี 2011 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 282,709
ตัว ลดลงจากปี 2009 และปี 2010 เล็กน้อยโดยปี 2009 มีจาํ นวน 304,692 ตัว ส่ วนปี 2010 มีจาํ นวน 293,031 ตัว
จํานวนที่ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 7.2 และร้อยละ 3.5 ประเทศที่ผลิตม้าแข่งมากที่สุด 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่
สหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 24.2 ออสเตรเลีย ร้อยละ 15.4 อาร์ เจนตินา ร้อยละ 8.5 ไอร์ แลนด์ ร้อยละ 7.3 และญี่ปุ่น
ร้อยละ 6.9 ของโลก หากรวมทั้ง 5 ประเทศแล้วจะมีสัดส่ วนของการผลิตพันธ์มา้ แข่งเกินกึ่งหนึ่ งของโลก คือ
ร้อยละ 62.328
ทั้งนี้ หากจําแนกตามพันธ์มา้ แบ่งออกเป็ นสามประเภท คือ พ่อพันธุ์ (Stallions) แม่พนั ธุ์ (Mares) และ
ลูกม้า (Foals) ในช่ วงปี 2009 –2011 ทัว่ โลก พบว่า แม่พนั ธุ์ (Mares) มีจาํ นวนมากที่สุดระหว่าง 170,000178,000 ตัว ตามด้วยลูกม้า (Foals) มีจาํ นวนระหว่าง 102,000-117,000 ตัว และพ่อพันธุ์ (Stallions) มี จาํ นวน
ระหว่าง 8,929-8,966 ตัว ตามลําดับ สหรัฐอเมริ กาจะเป็ นประเทศที่มีการผลิตพันธ์มา้ แข่งทั้งสามประเภทมาก
ที่สุด คือ แม่พนั ธุ์ จํานวนระหว่าง 36,000-45,000 ตัว ลูกม้า จํานวนระหว่าง 24,000-36,000 ตัว และพ่อพันธุ์
ระหว่าง 2,200-2,900 ตัว สําหรับประเทศในเอเชียที่น่าสนใจ พบว่า ญี่ปุ่นมีการผลิตพันธ์มา้ แข่งมากที่สุด จํานวน
16,000-17,000 ตัว ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามด้วยอินเดีย จํานวน 4,900-6,000 ตัว เกาหลีใต้ จํานวน 3,600-3,900
ตัว ฟิ ลิปปิ นส์ จํานวน 1,600-1,900 ตัว มาเลเซี ย จํานวน 800-1,000 ตัว และไทย ในปี 2010 มีจาํ นวน 828 ตัว
โดยแยกเป็ น แม่พนั ธุ์ จํานวน 425 ตัว ลูกม้า จํานวน 389 ตัว และพ่อพันธุ์ 14 ตัว 29 โดยภาพรวมในแง่อุปทาน
ของแข่งม้าในเอเชียมีแนวโน้มเติบโตสู งกว่าสหรัฐอเมริ กาและยุโรป โดยเฉพาะอินเดียและเกาหลีใต้ ดังตารางที่
3.3 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.3 จํานวนแข่ งม้ าทั่วโลก จําแนกตามสายพันธุ์รายประเทศระหว่างปี 2009- 2011

ที่มา : IFHA (2012:34)

จํานวนม้ าแข่ ง หากจําแนกตามภูมิภาคของโลกแล้ว พบว่า ทวีปอเมริ กา มีมา้ แข่งมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 41.3 โดยแยกเป็ นแม่พนั ธุ์ 68,244 ตัว ลูกม้า 44,720 ตัว และพ่อพันธุ์ 4,633 ตัว ทวีปเอเชีย มีมา้ แข่งมากเป็ น
อันดับสองคิดเป็ นร้อยละ 35.9 โดยแยกเป็ นม้าแม่พนั ธุ์ 62,446 ตัว ลูกม้า 37,430 ตัว และพ่อพันธุ์ 2,367 ตัว ทวีป
ยุโรปและเมดิเตอร์ เรเนียน มีสัดส่ วนร้อยละ 22.8 โดยแยกเป็ นแม่พนั ธุ์ 41,084 ตัว ลูกม้า 21,933 ตัว และพ่อพันธุ์
2,009 ตัว จากข้อมูลนี้ ชี้ได้วา่ ทวีปอเมริ กาเป็ นภูมิภาคที่เป็ นแหล่งผลิตม้าแข่งสําคัญ ทั้งพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ และลูก
ม้า เป็ นต้น (IFHA 2012: 35 ) ดังภาพที่ 3.4 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 3.4 จํานวนม้ า แข่ งจําแนกตามภูมิภาคของโลกในปี 2011

ที่มา : IFHA (2012: 35)

2) อุปสงค์ การพนันแข่ งม้ า
สําหรับอุปสงค์ของแข่งม้า อาจพิจารณาจากเงินรางวัล และจํานวนการแข่งขัน จําแนกรายประเทศได้
ดังนี้

จํานวนการแข่ งขัน ในปี 2011 ตลาดสําคัญของโลกใน 15 ประเทศมีการแข่งขันทั้งสิ้ น 380 ครั้ง โดย
ญี่ปุ่นมีการแข่งขันมากที่สุด จํานวน 163 ครั้ง อันดับสอง สหรัฐอเมริ กา มีการแข่งขัน จํานวน 73 ครั้ง อันดับสาม
ออสเตรเลีย จํานวน 36 ครั้ง อันดับสี่ สหราชอาณาจักร จํานวน 29 ครั้ง อันดับห้า ฮ่องกง จํานวน 15 ครั้ง ส่ วน
ประเทศอื่นอีกสิ บประเทศ มีจาํ นวนการแข่งขันระหว่าง 2-21 ครั้ง
จํานวนเงินรางวัล หากพิจารณาตามเงิ นรางวัลรวมทั้งหมด ในปี 2011 มี เงิ นรางวัลรวมทั้งสิ้ น 340.5
ล้านยูโร โดยมีญี่ปุ่น เป็ นอันดับหนึ่ ง เป็ นเงิน 160.4 ล้านยูโร อันดับสอง สหรัฐอเมริ กา เป็ นเงิน 52.7 ล้านยูโร
อันดับสาม ออสเตรเลีย เป็ นเงิน 40.6 ล้านยูโร อันดับสี่ สหรัฐอาหรับอีมิเรสต์ เป็ นเงิน 20.5 ล้านยูโร อันดับห้า
สหราชอาณาจักร เป็ นเงิน 17.5 ล้านยูโร ส่ วนอีกสิ บประเทศที่เหลือ เป็ นเงินระหว่าง 3.5 แสนยูโร-16.3 ยูโร
อย่างไรก็ตามหากดูจากอัตราเพิ่มขึ้นของเงิ นรางวัลในช่ วงปี 2006-2011 พบว่า สิ งคโปร์ เพิ่มขึ้นร้ อยละ210
ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 160 อิตาลีเพิ่มขึ้นร้อยละ 129 ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 116 และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 100
ขณะที่ประเทศที่มีอตั ราการเพิ่มขึ้นตํ่าสุ ดคือ ไอร์ แลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เท่านั้น นอกจากนั้นหากดูจากเงิ น
รางวัลเฉลี่ยต่อการแข่งขันต่อครั้งสู งสุ ด อันดับหนึ่ง สหรัฐอาหรับอีมิเรสต์ เป็ นเงินเฉลี่ย 2.9 ล้านยูโร อันดับสอง
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ฮ่องกง เป็ นเงินเฉลี่ย 1.1 ล้านยูโร และอันดับสาม สิ งคโปร์ เป็ นเงินเฉลี่ย 1.0 ล้านยูโร นั้นแสดงว่า ตลาดเอเชีย
เป็ นตลาดการพนันแข่งม้าขนาดใหญ่และสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้าร่ วมแข่งขันมากที่สุด ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 จํานวนเงินรางวัลในธุรกิจแข่ งม้ า

ส่ วนในปี 2012 วงเงินการพนันแข่งม้าทัว่ โลกมีมูลค่าทั้งสิ้ น 81,952 ล้านยูโร โดยญี่ปุ่น เป็ นอันดับหนึ่ ง
วงเงินการพนันทั้งสิ้ น 26,032 ล้านยูโร อันดับสอง ออสเตรเลีย 11,308 ล้านยูโร อันดับสาม ฝรั่งเศส 9,920 ล้าน
ยูโร อันดับสี่ ฮ่องกง 8,566 ล้านยูโร และอันดับห้า สหรัฐอเมริ กา 8,324 ล้านยูโร จากข้อมูลนี้ แสดงว่า ตลาด
เอเชียถือเป็ นตลาดการพนันแข่งม้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก รายละเอียดดังตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 วงเงินการพนันแข่ งม้ าทั่วโลก

ที่มา : IFHA ( 2012 :40)
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3.3 สาเหตุของการถดถอยของอุตสาหกรรมการพนันแข่ งม้ าของโลก
จากการศึกษาของ เลียบแมน (Bennett Liebman) 30 ได้ช้ ี ถึงสาเหตุที่ทาํ ให้อุตสาหกรรมการพนันแข่งม้า
ถดถอยลงในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา มีดงั นี้
1) เป็ นผลมาจากการพนัน ประเภทอื่ นๆ เช่ น สล็ อต คาสิ โน ล็อ ตเตอรี ที่ มี ก ารจัด ให้บ ริ ก ารทัว่ ไป
ประชาชนจํานวนมากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วกว่า ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น Entertain Game บรรยากาศ
ดี แข่งม้ามีลกั ษณะผูกขาดคล้ายๆ กับสลากกินแบ่ง
2) ค่านิยมของบุคคลเกี่ยวกับการพนันแข่งม้า ด้วยเกมแข่งม้าเป็ นเกมที่มีคนอยูร่ วมกันเป็ นจํานวนมาก
ในพื้นที่ที่กาํ หนดอย่างชัดเจน คือ สนาม ขณะที่การพนันกี ฬาประเภทอื่นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจาก
สามารถดูการถ่ายทอดสดที่บา้ นและเล่นได้เป็ นการส่ วนตัวที่บา้ นได้
3) การขยายตัวของเมือง ทําให้คนชอบดูกีฬาประเภทให้ความบันเทิงได้ดีกว่ามาทดแทน
4) การคอร์ รัปชัน่ และการไร้ความสามารถในการป้ องกัน การรับรู้ของคนในสังคมเกี่ยวกับการแข่งขัน
กีฬาพนันประเภทที่ไม่มียุติธรรม พบว่า มักมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพนันมากเกินไป จึงทําให้วงจรการ
คอร์รัปชัน่ เกิดขึ้นโดยเฉพาะการมีอิทธิ พลของนักการพนันที่ตอ้ งการให้ผลของเกมการแข่งขันเป็ นไปตามที่ตน
ต้องการ ขณะที่มาตรการการแก้ไขป้ องกันไม่สามารถทําได้ จึงทําให้มูลค่าทางการตลาดถดถอยลง
5) การโด๊ ป ยา กี ฬ าหลายประเภทไม่ส ามารถหลี กเลี่ ย งการโด๊ป ยาได้โดยเฉพาะผูท้ ี่ ก าํ หนดที่ เป็ นผู ้
ฝึ กสอนจะพยายามเจือสิ่ งเหล่านี้ ลงในอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อบํารุ งร่ างกายนักกี ฬาและสัตว์ต่างๆ ซึ่ งพบได้
ค่อนข้างมาก
6) การรับรู ้ของสาธารณะ ประเด็นหนึ่งที่สาํ คัญ คือ การลงโทษม้าและม้าได้รับบาดเจ็บอย่างรุ นแรง ซึ่ ง
จะพบเห็นในการแข่งขันรายการสําคัญๆ ซึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าวถูกมองว่าการแข่งม้าเป็ นกีฬาที่มีความโหดร้าย
เพราะไม่ได้ให้ความสําคัญต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของแข่งม้า
7) ความเกี่ยวข้องของรัฐบาล ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะต้องเข้าเกี่ยวข้องกับการเงินในการแข่งขันให้
เหมาะสมกับการแข่งขัน ซึ่ งความเป็ นจริ งก่อนปี 1980 รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ในอัตราที่นอ้ ยมาก ขณะที่
รัฐบาลก็มีปัญหาที่ไม่สามารถทําการเองได้ ซึ่ งในสนามแข่งขันไม่ได้ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่
โปรแกรมการแข่งขันกลับไปตอบสนองความต้องการของตลาดมากกว่าผลประโยชน์ของรัฐบาล
8) ประเด็นที่โดดเด่นของเกมการพนัน เนื่ องจากเกมการแข่งขันส่ วนใหญ่จะเชื่ อมโยงกับการเติบโต
ของเมือง จึงเป็ นสาเหตุให้เกมการแข่งขันการพนันประเภทอื่นๆ ขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ พบว่าเกมการ
พนันมีบทบาทต่อการเติบโตเป็ นไปทางคู่ขนานทางกับเศรษฐกิจด้วย
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9) ขาดความได้เปรี ยบในการแข่งขันในตลาด การแข่ งขันแข่ง ม้าไม่ได้เปรี ยบการพนันประเภทอื่ น
ถึ งแม้ว่าแข่งม้าจะได้รับความสนใจต่างประเทศอย่างมาก เนื่ องจากกี ฬาประเภทดังกล่ าวมีระบบการฝึ กฝน
นับตั้งแต่ตวั จ๊อกกี้ และผูท้ ี่ขบั ขี่มา้ อย่างไรก็ตาม เกมแข่งม้านับเป็ นเกมกีฬาประเภทหนึ่ งที่ยงั ไม่มีการส่ งเสริ ม
ให้มีการถ่ายทอดทางสื่ ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่ งผลให้เกมแข่งม้าไม่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าทาง
การตลาดเทียบเคียงกับการแข่งขันกีฬาประเภทที่มีการโฆษณาทางสื่ อเพื่อเป็ นการเชิญชวน
10) ความล้มเหลวในการดูแลแข่งม้า อายุเฉลี่ยของแข่งม้าพันธุ์ดีปัจจุบนั มีอายุประมาณ 6.23 ปี ขณะที่
ตัวเลขในปี 1960 มีอายุเฉลี่ยสู งกว่า คือ 11.31 ปี นั้นแสดงว่าการดูแลแข่งม้ามีประสิ ทธิ ภาพด้อยลง ส่ งผลให้มา้
มีอายุเฉลี่ยสั้นลง
11) ขาดระบบในการควบคุมดูแลการพนันออนไลน์และบัญชีการพนัน โดยเฉพาะการขาดหน่วยงานใน
การจัดระบบบัญชี ซึ่ งทําให้เกิดความสับสนให้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับสถานที่เล่นการพนัน และยังทําให้เกิดการ
ผูกขาดในการพนันแข่งม้าที่เป็ นการพนันระบบออนไลน์ที่ถูกกฎหมายด้วย
12) พื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับการแข่งขันจะต้องเข้าใจศิลปะและทักษะในการแข่งขันของแต้มต่อ ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้ การเล่นแข่งม้าและการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันสําหรับคนที่เข้ามาสู่ ตลาดใหม่ในการกี ฬารวมทั้ง
กฎระเบียบของการเล่นการพนัน

3.4 สรุป
การแข่ ง ม้า มี ป ระวัติศ าสตร์ ม ายาวนาน อย่า งช้า ที่ สุ ดเริ่ ม มาตั้ง แต่ ส มัย กรี ก โบราณ บาบิ โลน ซี เรี ย
และอิยิปต์ รวมทั้งยังจัดแข่งม้าในกีฬาโอลิมปิ กกรี กโบราณด้วยก่อนปี ค.ศ.648 โดยในสมัยจักรวรรดิโรมันการ
แข่งม้าเป็ นอุตสาหกรรมหลักเป็ นกีฬาของกษัตริ ยแ์ ละขุนนางเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวาง การแข่งม้าเป็ นหนึ่ งใน
ภาษากรี กโบราณที่นิยมมากที่สุดเป็ นกีฬาสําคัญทั้งในอาณาจักรโรมัน และอาณาจักรไบเซนไทน์ถึงแม้การแข่ง
ม้าจะเป็ นส่ วนผสมทั้งคนและม้าซึ่ งกีฬาประเภทนี้ทาํ ให้เกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตบ่อยครั้ง แต่กีฬาแข่งม้าได้
สร้างความนิยมมาเป็ นเวลาเป็ นหลายศตวรรษเปลี่ยนจากใช้มา้ ในสนามรบมาเป็ นการใช้มา้ เพื่อแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้ กีฬาม้าแข่งเป็ นส่ วนผสมผสานกันระหว่างคนขี่มา้ กับม้าแข่งผ่านการฝึ กฝน ทักษะและการดูแล
รักษาจนกลายเป็ นม้าแข่งถูกพัฒนาสายพันธุ์ที่หลากหลายในกีฬาแข่งม้าสมัยใหม่ของโลกปั จจุบนั และการเข้าสู่
วงจรการพนันในประเทศที่สังคมยอมรับ
องค์การเกี่ยวกับการพนันแข่งม้า สหพันธ์แข่งม้านานาชาติ (International Federation of Horseracing
Authorities: IFHA) เป็ นองค์กรแข่งม้าของโลก มีบทบาทสําคัญในการออกระเบียบกติกาในการแข่งขันแข่งม้า
นั้นเป็ นสิ่ งสําคัญเนื่องจากองค์กรและระเบียบดังกล่าวถูกใช้เป็ นมาตรฐานสากลทัว่ โลก ปั จจุบนั มีประเทศต่างๆ
เป็ นสมาชิกของสหพันธ์แข่งม้านานาชาติ กระจายอยูท่ วั่ โลก
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อุปสงค์-อุปทานของการพนันแข่งม้า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ธุ รกิจแข่งม้าได้เริ่ มถดถอยลงไปมาก อัน
ผลมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริ กานับตั้งแต่ปี 2008 เป็ นต้นมา ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
อุปสงค์และอุปทานของธุ รกิ จและการพนันแข่งม้าอย่างมาก ในแง่อุปทานผลจากวิกฤตนี้ ไม่เพียงแต่จะทําให้
พันธุ์มา้ แข่งทั้งเพศผูแ้ ละเพศเมียลดลงแล้ว ยังส่ งผลต่อสายพันธ์มา้ (ลูกม้า) ลดลงอีกด้วย นอกจากนั้นจํานวนเกม
การแข่งขัน และเงิ นรางวัลจากการแข่งขันก็ลดลงไปด้วย ในแง่อุปสงค์ในปี 2011 ตลาดสําคัญของโลกใน 15
ประเทศมีการแข่งขันเพียง 380 ครั้งเท่านั้น
สภาวะถดถอยของการพนันแข่งม้าในสถานการณ์ ปัจจุบนั เป็ นผลมาจากการพนันประเภทอื่นๆ เช่ น
บ่อนการพนัน คาสิ โน การพนันฟุ ต บอล การพนันออนไลน์ และสลากกิ นแบ่ง ที่ มี ก ารจัดให้บ ริ ก ารทัว่ ไป
ประชาชนจํานวนมากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วกว่า ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น Entertain Game บรรยากาศ
ดีกว่า
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บทที่ 4
แนวโน้ มการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย
4.1 บริบทการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย

สําหรับบริ บทการพนันแข่งม้าในประเทศไทย ผูว้ ิจยั จะแบ่งการนําเสนอออกเป็ นสามช่วง คือ ช่วงแรก
ช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ช่วงที่สอง ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าสู่ การเมือง
ประชาธิ ปไตยขยายตัว และช่วงที่สาม ช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 เกิดการการปรับตัววงการธุ รกิจม้าแข่ง เพื่อความอยู่
รอดของสนามม้าแข่งและกลุ่มผูจ้ ดั ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
4.1.1 ก่ อนเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
“….จริ งๆ การกําเนิดการแข่ งม้ าในเมืองไทยต้ องถือว่ ามีต้นกําเนิดมาอย่ างสู งส่ ง ทั้งสนามฝรั่ งและสนาม
ไทยสถาปนาโดยพระมหากษัตริ ย์ทั้งรั ชกาลที่ 5 และรั ชกาลที่ 6 มันไม่ ใช่ เป็ นสมาคมที่ ก่อตั้งขึน้ มาโดยใครคนใด
คนหนึ่ง คณะกรรมการสมาคมก็ล้วนแต่ มีศักดิ์มีศรี ทั้งนั้น แต่ ว่าสภาพสั งคมไทยไม่ ยอมรั บ ถ้ าใครเข้ ามาในสนาม
ม้ า แล้ วไปทําธุ รกิ จอะไรกับธนาคาร ธนาคารอาจจะไม่ ให้ ก้ ูเงิ น ทุกวันนี ส้ มาคมพยายามจั ดการแข่ งขันให้ กับ
มูลนิ ธิต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นมูลนิ ธิของพระบรมวงศานุวงศ์ หรื อมูลนิ ธิที่ทาํ ประโยชน์ ต่างๆ อย่ าง มูลนิ ธิคนพิ การ
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เป็ นการแข่ งม้ าเพื่อการกุศลแล้ วเอารายได้ มอบให้ แก่ มลู นิธิไป……”

(สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2556)
ประวัติความเป็ นมาของแข่งม้าในประเทศไทย ในหนังสื อเรื่ อง กําเนิดของสนามแข่งม้าในประเทศไทย
พิมพ์ถวายฯเนื่ องในโอกาสเสด็จประพาสเมืองระนอง พระยาประดิพทั ธภูบาล (2502 : 1-4)ได้กล่าวถึงประวัติ
การจัดการแข่งม้าในประเทศไทยไว้วา่
“การริ เริ่ มสร้ างสโมสรแข่ งม้ าเป็ นครั้ งแรกในประเทศไทย มีรากฐานมาตั้งแต่ เดือนธันวาคม (ร.ศ.116
ค.ศ.1897) เมื่ อองค์ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปทรงพระราชดําเนิ นกลับ ตรงกับ ร.ศ. 116 ราชการทุก
กระทรวงบทวงกรม ได้ พร้ อมใจกันจัดให้ มีง านฉลองน้ อมเกล้ า ฯ ถวายการแสดงความจงรั กภักดี ต้อนรั บ
พระองค์ ซึ่ งข้ าราชการหรื อนักเรี ยนผู้เคยผ่ านยุโรปมาแล้ ว ไปราชการหรื อไปศึกษา หรื อแม้ นได้ ไปเดินทางเที่ ยว
มา จึ งจะมีสิทธิ เป็ นสมาชิ กได้ มีการความเห็นร่ วมกันว่ าจะจัดให้ มีการแข่ งม้ าถวายเวลานั้น ต่ อมากรมขุนพิทยา
ลาภพฤติธาดา ซึ่ งเป็ นอดีตที่ ปรึ กษาอัครราชทูตไทยประจํากรุ งลอนดอน ในพ.ศ. 2427 รั บเป็ นประธานกรรมการ
ส่ วนกรรรมการจัดงานล้ วนเป็ นนักเรี ยนเก่ าจากอังกฤษ ประกอบด้ วย เจ้ าหมื่นสรรเพ็ชร์ ภักดี พระนายศรี (เพ่ ง)
และหลวงสุ นทรโกษา (พระยาประดิ พัทธภูบาล) ได้ ปรึ กษาตกลงกันใช้ สนามทุ่งพระเมรุ เป็ นสนามแข่ งม้ า
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ชั่วคราวเป็ นระยะทาง 30 เส้ น การแข่ งม้ าใช้ ม้าเที ยมรถของเจ้ าของม้ าคอกต่ างๆ โดยเปิ ดให้ มีการแทงโต๊ ดได้ ด้วย
”
จากหนังสื อเรื่ องเดิมได้บรรยายต่อไว้วา่ (2502 : 5-10)
“….. เมื่อพ.ศ. 2449 คณะขุนนาง ประกอบด้ วย หลวงอนุภัณฑ์ (พระยาวิสูตร์ สาครดิศฐ์ อธิ บดีกรมเจ้ า
ท่ า ) หลวงสุ นทรโกษา (พระราชประดิ พั ท ธภู บ าล เจ้ า กรมสํา นั ก งานที่ ป รึ กษากฎหมาย กระทรวงการ
ต่ างประเทศ) และเจ้ าพระยาสุ ธรรม ตกลงกันขอพระราชทานที่ นาตําบลสระปทุมเพื่อทําสนามแข่ งม้ า โดยตกลง
พร้ อมกันไปคอยเฝ้ าที่ ตาํ หนักแพได้ ทูลขอพระราชทานที่ ตั้งสนามแข่ งม้ าและบํารุ งพันธุ์ม้ากับพระองค์ เองด้ วย
ปากและถวายหนังสื อด้ วย……โดยกราบทูลว่ าพันธุ์ม้าไทยเวลานั้นตัวเล็กมากจะหาขนาด 12 แฮนด์ สักตัวก็ไม่ ได้
เท้ าของทหารขี่ ม้าจวนจะลากดิ นแล้ ว จะขอบํารุ งพันธุ์ ม้าไทยโตขึ น้ สมกับความสง่ าของทหารม้ า ซึ่ งสมเด็จ
พระพุทธเจ้ าหลวงทรงเห็นด้ วยและพระราชทานที่ ดินดังกล่ าวให้ เช่ า ด้ วยเนือ้ ที่ ราว 200 ไร่ เก็บค่ าเช่ าเพียงปี ละ
1 เฟื ้ อง เป็ นที่ ดินของทรั พย์ สินพระมหากษัตริ ย์ อายุสัญญาเช่ า 50 ปี โดยผู้ดาํ เนินการจัดตั้งสนามม้ าตั้งใจว่ าจะกู้
เงินจากธนาคารประมาณ 100,000 บาท มาจัดสร้ างสนามม้ าโดยใช้ โฉนดที่ ดินดังกล่ าวจํานองกับธนาคาร แต่ ไม่
มีโฉนดเพราะเป็ นของหลวง จึ งไม่ สามารถใช้ เงินจากธนาคารได้ …… ดังนั้น จึ งตกลงตั้งแชร์ จากสมาชิ ก แชร์ ละ
100 บาท ได้ เงิ นจํานวน 100,000 บาท มาใช้ สร้ างสโมสรและสนามเป้ า ซึ่ งในปั จจุบัน คื อ "สนามแข่ งม้ าราช
กรี ฑาสโมสร” 31
ส่ วนราชตฤณมัยสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรื อสนามม้านางเลิ้ง 32 จากหนังสื อ
เรื่ องกําเนิดของสนามแข่งม้าในประเทศไทยของพระยาประดิพทั ธ์ภูบาล (2502 : 11-12) ได้กล่าวไว้วา่
“รั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวได้ เกิดความขัดแย้ งระหว่ างชาวต่ างชาติกับขุนนางชั้ น
ผู้ใหญ่ ในราชกรี ฑาสมาคมฯ เป็ นเหตุให้ ขนุ นางชั้นผู้ใหญ่ คือ พระยาอรรถการฯ และพระยาประดิพัทธ์ ภูบาล ตก
ลงจะเอาที่ นางเลิ ง้ ของหลวงอี ก จึ งทําหนังสื อทูลเกล้ าฯ ถวายรั ชกาลที่ 6 ขอตั้งสนามแข่ งม้ าเพื่ อบํารุ งพันธุ์ ม้า
ต่ อมาเมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ธั นวาคม พุทธศักราช 2459 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินโดย
กระบวนม้ าพระที่ นั่งไปยังสโมสรสถานราชตฤณมัยสมาคม ในการเปิ ดสมาคมนั้น เมื่อเสด็จถึงมีจางวางโทและ
นายพลตรี พระยาประสิ ทธ์ ศุภการ ราชองครั กษ์ สภานายกสมาคม และกรรมการคอยเฝ้ าทูลละอองธุ ลีพระบาท
เสด็จอยู่พร้ อมเพรี ยงกัน” 33
31

31

เป็ นสโมสรกีฬาในประเทศไทย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ถนนอังรี ดูนงั ต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นที่ดินของ
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
32
ปั จจุบนั สนามม้านางเลิง้ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 183 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
33

ราชกิจจานุเษกษา ที่ 33 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2459
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เมื่ อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้ นประทับบนมุขสําหรับทอดพระเนตรการแข่งม้าแล้ว พระราช
ประสิ ทธิ์ ทรงกราบบังคมทูลในนามสมาชิกแห่งสมาคมว่า…….
“…..มีความรู้ สึ กในพระมหากรุ ณาที่ ได้ ให้ สมาคมอาศัยสถานที่ ของกรมพระอัศวรราช ความมุ่งหมาย
ของสมาคมก็เพื่ อบํารุ งผสมพันธุ์ ม้า แล้ วกราบบังคมทูลพระกรุ ณาของพระราชทานพระบรมราชู ปถัมภ์ แก่
สมาคมและอัญเชิ ญเสด็จเปิ ดสมาคมใหม่ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมีพระราชดํารั สตอบแสดงความพอ
พระราชหฤทัยที่ จะทรงเป็ นผู้อุปถัมภ์ ทรงรู้ สึกอยู่ว่าความมุ่งหมายของสมาคมนี เ้ ป็ นความมุ่งหมายอันประเสริ ฐ
เป็ นสิ่ งที่ พระราชาธิ บดีจะอุดหนุน จึ งพอพระราชหฤทัยให้ ขนานนามสมาคมนี ว้ ่ า "ราชตฤณมัยสมาคม" เมื่อสิ ้น
กระแสพระบรมราโชวาทแล้ วได้ ทรงเปิ ดสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ ประทับทอดพระเนตรการแข่ ง
ม้ า เมื่อเสร็ จการแข่ งม้ าแล้ วเสด็จพระราชดําเนินกลับยังพระบรมมหาราชวัง” 34
ต่ อ มาพระยาประดิ พ ัท ธภู บ าล และพระยาอรรถการประสิ ท ธิ์ จึ ง ได้ท าํ หนัง สื อ ขึ้ น ทู ล เกล้า ฯ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก่อตั้งสโมสรสนามแข่งม้าเพื่อ
บํารุ งพันธุ์ มา้ โดยถวายที่ดินของกรมอัศวราชเป็ นสถานที่แข่งขัน ซึ่ งต่อมามีพระบรมราชานุ ญาต พร้ อม
พระราชทานนามว่าราชตฤณมัยสมาคม และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํารายได้
มาบํารุ งพันธุ์มา้
ปั จจุบนั มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งสภานายกราชตฤณมัยสมาคมฯ ทั้งสิ้ น 8 ท่าน นับตั้งแต่ จางวางเอกพระยาประ
สิ ทธิ ศุภการ (พ.ศ. 2459-2460) พลเรื อโท พระยามหาโยธา (พ.ศ. 2461-2462) เจ้าพระยารามราฆพ (พ.ศ. 24622510) พลตรี หม่อมทวีวงศ์ ถวัลยศักดิ์ (พ.ศ. 2511-2513) พลเอกกฤษณ์ สี วะรา (พ.ศ. 2513-2519) หม่อมเจ้าจักร
พันธุ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (พ.ศ. 2519-2536) นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2537-2549) และปั จจุบนั มีพลเอก
สุ รยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นสภานายก ทั้งสิ้ น 8 ท่านตามลําดับดังนี้ จางวางเอกพระยาประสิ ทธิ ศุภการ (พ.ศ. 24592460) พลเรื อโท พระยามหาโยธา (พ.ศ. 2461-2462) เจ้าพระยารามราฆพ (พ.ศ. 2462-2510) พลตรี หม่อมทวีวงศ์
ถวัลยศักดิ์ (พ.ศ. 2511-2513) พลเอกกฤษณ์ สี วะรา (พ.ศ. 2513-2519) หม่อมเจ้าจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
(พ.ศ. 2519-2536) นายจุลนภ สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2537-2549) และปั จจุบนั มีพลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ เป็ น
สภานายก
ทั้งนี้ การจัดตั้งราชกรี ฑาสโมสรและราชตฤณมัยสมาคมฯ ส่ งผลให้กีฬาแข่งม้าในประเทศไทยได้
พัฒนาเจริ ญก้าวหน้า กีฬาแข่งม้าได้นาํ คุณประโยชน์มาสู่ ประเทศมากมาย เช่น ด้านภาษีให้แก่รัฐบาล และการ
พัฒนาผสมพันธุ์มา้ ของประเทศไทยได้พฒั นาความสู งของม้าจากเดิมเพียง 110 เซนติเมตร เป็ น 160 เซนติเมตร
และขยายจํานวนแข่งม้าเพิ่มขึ้น ซึ่ งเดิมเจ้าของคอกม้าจะเป็ นขุนนางผูใ้ หญ่และชาวต่างชาติเท่านั้น เมื่อความ

34

เล่มเดียวกัน อ้างแล้ว
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เจริ ญการแข่งม้ามากขึ้น จึงเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการทัว่ ไปตลอดจนพ่อค้านักธุ รกิจชั้นนําได้เป็ นเจ้าของคอกแข่ง
ม้าได้ดว้ ย 35
4.1.2 การช่ วงหลังเปลีย่ นแปลงการปกครองและเข้ าสู่ การเมืองประชาธิปไตยขยายตัว
สนามแข่ ง ม้า ไม่ไ ด้มี ไ ว้สํา หรั บ แข่ง ม้า เท่ า นั้น แต่ ใ นช่ วงการเมื องประชาธิ ป ไตยขยายตัวสนามม้า
กลายเป็ นพื้นที่ทางการเมืองแห่งหนึ่งที่มีพลวัตตามการพัฒนาประชาธิ ปไตยของประเทศ ซึ่ ง เกิดขึ้นอย่างช้าที่สุด
เมื่อรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ได้ใช้สนามราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็ นสถานที่จดั การประชุ มสมัชชาแห่ งชาตินดั
แรกในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ซึ่ งถือเป็ นนโยบายสําคัญอันดับแรกของรัฐบาลซึ่ งนําโดยนายสัญญา ธรรม
ศักดิ์ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งเข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 คือการร่ างรัฐธรรมนูญที่เป็ นประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง จึงมีการแต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติข้ ึนโดยกําหนดให้
มีการประชุมนัดแรกในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรม
หมื่นนราธิ ปพงศ์ประพันธ์เป็ นประธานที่ประชุม แต่เนื่องจากไม่สามารถหาสถานที่ซ่ ึ งรองรับผูแ้ ทนประชาชน
จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็ นจํานวนถึง 2,347 คนได้อย่างเพียงพอ จึงต้องใช้สนามราช
ตฤณมัยสมาคมฯ เป็ นสถานที่จดั การประชุม และให้สมาชิกขึ้นนัง่ บนอัฒจันทร์ ของสนาม อันเป็ นที่มาของฉายา
ที่วา่ สภาสนามม้า ซึ่ งที่ประชุ มคัดเลือกกันเองให้เหลือ 299 คน เพื่อร่ วมกันเป็ นสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
และจัดทําร่ างรัฐธรรมนูญ ฉบับซึ่ งเป็ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ในสถานการณ์ ปัจจุบนั สนามม้ายังถูกมองจากฝ่ ายรัฐบาลว่า เป็ นฐานต่อต้านรัฐบาล แม้วา่ ครั้งนี้ ไม่ใช่
ครั้งแรกดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ครั้นเมื่อพลเอก บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ ในฐานะแกนนําขององค์การพิทกั ษ์สยามจัด
ชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ชินวัตรในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และการก่อตัวชุมนุมประท้วงเริ่ มขึ้นอีกแล้ว
ครั้งในระยะต่อมา จนกระทัง่ ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) ได้มีหนังสื อด่วน ถึง
เลขาธิ การกิตติมศักดิ์ราชตฤณมัยสมาคม โดยระบุวา่ 36
“ เนื่องจากจะมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 4-7 สิ งหาคม พ.ศ.2556 และเป็ นเหตุให้
รัฐบาล โดย กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ออกประกาศพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร ซึ่ งมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม ถึงวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ.2556 บังคับใช้ในเขตดุสิต พระนคร
ป้ อมปราบฯ ซึ่ งราชตฤณมัยสมาคมอยูใ่ นพื้นที่บงั คับตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้ห้ามการใช้ประโยชน์
ใดๆ ของราชตฤณมัยสมาคม อาทิ บริ เวณอาคารต่างๆ ของกลุ่มบุคคลใดที่จะพบปะรวมตัว ในช่วงเวลาดังกล่าว
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นิ คม อินทร์ ทุ่ง. (2543). เอกสารรายละเอี ยดการแข่ งม้ าในประเทศไทย. กรุ งเทพมหานคร : ราชตฤณมัยสมาคมแห่ งประเทศ
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ทั้งนี้ เพื่อการรักษาความปลอดภัย จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาห้ามการใช้สถานที่ของบุคคลภายนอกในบริ เวณราช
ตฤณมัยสมาคม ลงชื่อ พล.อ.จําลอง บุญกระพือ ผูช้ ่วยเลขาธิ การราชตฤณมัยสมาคม”
ขณะที่พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ อดีตประธานองค์การพิทกั ษ์สยาม (อพส.) ในฐานะเลขาธิ การราช
ตฤณมัยสมาคมฯ ได้กล่าวว่า
“ตั้งแต่มีการชุ มนุ มของ อพส.เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่มีการใช้สนามม้านางเลิ้งเป็ นที่ชุมนุ มครั้งแรก ราช
ตฤณมัยสมาคมฯ ก็ถูกตรวจสอบเรื่ อยมาว่าการกระทําดังกล่าวไม่ถูกต้อง และได้บทสรุ ปว่าผูท้ ี่ให้ใช้สถานที่คือ
ตน ไม่เกี่ยวกับราชตฤณมัยสมาคมฯ และครั้งนี้เมื่อรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมัน่ คง ใน 3 เขต ซึ่ งกินพื้นที่
สนามม้านางเลิ้งด้วย จึงเห็นว่าไม่ควรใช้สถานที่สนามม้านางเลิ้ง เพราะเกรงว่าจะมีการตรวจสอบเหมือนครั้งที่
ผ่านมา”
ส่ วนนายไทกร พลสุ วรรณ เสนาธิ การร่ วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ กล่าวว่า เมื่อสนามม้า
นางเลิ้งไม่ให้ใช้สถานที่ ก็ถือเป็ นสิ ทธิ์ ของเขา และขอขอบคุณที่ให้ใช้สถานที่ในการประชุมและแถลง
ข่าวมาโดยตลอด ส่ วนสถานที่การชุมนุมของกองทัพประชาชนฯ ในวันที่ 4 สิ งหาคมมานั้น ขณะนี้มี
สองแนวทางคือ สถานที่เปิ ดที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาได้สะดวก เช่น สวนสาธารณะ และ
สถานที่ปิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น สนามกีฬาต่างๆ และการจะตัดสิ นใจใช้สถานที่ใดนั้น
ยังอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบจํานวนประชาชนที่จะเข้าร่ วมในวันดังกล่าว ขณะนี้มีความพยายามขัดขวาง
การชุมนุมในทุกรู ปแบบ โดยมีการส่ งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจไปข่มขู่ที่ร้านให้เช่าเครื่ องขยายเสี ยง และเวที
สําหรับการชุมนุม โดยระบุวา่ หากร้านใดให้กองทัพประชาชนฯ เช่าอุปกรณ์ จะถูกยึดอุปกรณ์ที่นาํ ไปใช้
ในการชุมนุม
นอกจากนี้ยงั มีการข่มขู่ร้านค้าที่สนับสนุนนํ้าดื่มให้กองทัพประชาชนฯว่าหากมีการ
สนับสนุนต่อเนื่ องจะให้กรมสรรพากรไปตรวจสอบการเสี ยภาษี 37
นอกจากนั้นแกนนําของคณะกรรมการอํานวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ ยังถูกมองจากฝ่ ายการเมืองว่า
เป็ นคนกลุ่มเดี ยวกับกลุ่ มองค์กรพิทกั ษ์สยามเพื่อเคลื่ อนไหวต่อต้านรัฐบาล เช่ น กรณี ของ พล.อ.บุญเลิศ แก้ว
ประสิ ทธิ์ ในฐานะประธานกลุ่มองค์กรพิทกั ษ์สยามและเลขาธิ การราชตฤณมัยสมาคมฯ ว่ามีกลุ่ มธุ รกิจใด
สนับสนุนทางการเงินในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้ จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และวิเคราะห์
โดยสํานักข่าวอิศรา พบว่า มีการธุ รกิจอย่างน้อย 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จํากัด และบริ ษทั
บิสซี เนส เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ทั้งสองแห่งมีนกั ธุ รกิจขายเครื่ องคอมพิวเตอร์ ร่วมถือหุน้ และเป็ นกรรมการ ดังนี้
บริ ษัท บางกอก ดาต้ า เซนเตอร์ จํากัด 38 จดทะเบียนวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2514 ทุนปั จจุบนั 30 ล้าน
บาท ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจําหน่ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ ที่ต้ งั เลขที่ 183
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ถนนพิษณุ โลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 พ.อ.ถวิล จันท
รักษ์ 81,819 หุ ้น (27.27%) พล.อ.บุญเลิศ 54,546 หุ ้น ( 18.18%) นายอภัย ระติสุนท ร 54,545 หุ ้น (18.18%)
พ.อ.ดิลก ธนภัทร 50,699 หุ ้น (16.89%) พล.อ.จําลอง บุญกระพือ 31,119 หุ ้น (10.37%) และ นายสมชาติ
เจริ ญวัชวิทย์ 27,272 หุ ้น (9.09%) พ.อ.ถวิล จันทรักษ์ พล.อ. บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ พ.อ.ดิลก ธนภัทร นาย
อภัย ระติสุนทร พล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ (อดีตที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี พล.อ.สุ รยุทธ์ จุลานนท์) นาย
สมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ (ชาติซา้ ย) และ พล.อ.จําลอง บุญกระพือเป็ นกรรมการ
บริษทั บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด 39 จด ทะเบียนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ทุนปั จจุบนั 10 ล้าน
บาท ขายและบํารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ต้ งั เลขที่ 183/42 ถนนพิษณุ โลก แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 บริ ษทั บางกอก ดาต้าเซนเตอร์ จํากัด ถือ
หุ ้น 52,572 หุ ้น (52.57%) พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ 18,442 หุ ้น (18.44%) พันเอกดิลก ธนภัทร 11,001 หุ ้น
(11.00%) นายอภัย ระติสุนทร 10,586 หุ ้น (10.58%) พ.อ.ถวิล จันทรักษ์ 7,000 หุ ้น (7%) นายชวลิต วงษ์ช่าง
หล่อ 399 หุ ้น (0.39%) พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ พ.อ.ดิลก ธนภัทร นายอภัย ระติสุนทร พ.อ.ถวิล จันท
รักษ์และนายชวลิต วงษ์ช่างหล่อ เป็ นกรรมการ
ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั บางกอก ดาต้าเซนเตอร์ จํากัด แจ้งรายได้ 73,560,087 บาท กําไรสุ ทธิ
4,597,307 บาท สิ นทรัพย์ 28,881,142 บาท หนี้ สิน 44,007,604 บาท ขณะที่ บริ ษทั บิสซี เนส เอ็นจิเนียริ่ ง
จํากัด ปี 2555 รายได้ 6,349,610 บาท ขาดทุนสุ ทธิ 1,359,569 บาท สิ นทรัพย์ 4,337,291 บาท หนี้ สิน
1,612,594 บาท รวมสิ นทรัพย์ 2 บริ ษทั 33,218,433 บาท หนี้สิน 45,620,198 บาท
นอกจากนี้ พล.อ.บุ ญ เลิ ศ ยัง เป็ นกรรมการบริ ษ ัท รวมพลัง งานสากล จํา กัด จํา หน่ า ยถ่ า นหิ นและ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน จดทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2551 ทุนปั จจุบนั 30 ล้านบาท ที่ต้ งั เลขที่
286 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 บริ ษทั
ชายน์นิ่ง รู ท (ประเทศไทย) จํากัด (นายอํานาจ ตันกุริมาน ถือหุ ้นใหญ่ ) 100,000 หุ ้น 33.3333% นายยุทธ
นานา 30,000 หุน้ (10%) นายศิวะนันท์ ณ นคร 30,000 หุ น้ (10%) นายสมศักดิ์ ศิริจนั ทโรภาส เป็ นกรรมการผู้
มี อาํ นาจ นายจํา นงค์ พุทธิ มา นายสมศักดิ์ ศิริจนั ทโรภาส นายศิวะนันท์ ณ นคร นายยุท ธ นานา ร่ วมเป็ น
กรรมการ ผลประกอบการปี พ.ศ.2553 รายได้ 9,483,786 บาท กําไรสุ ทธิ 779,260 บาท
สําหรับนายสมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ เคยเป็ นเจ้าของ บริ ษทั เจริ ญวัชรวิทย์ ฮิลล์ จํากัด บริ ษทั องค์การ
มวยไทยอาชี พนานาชาติ จํากัด บริ ษทั เอส.ซี .วัชรวิทย์ จํากัด ปั จจุบนั เป็ นเจ้าของ บริ ษทั ส.วัชระวิทย์ จํากัด
ธุ รกิ จท่องเที่ ย ว ส่ วนพล.อ.วัธ นชัย ฉายเหมื อนวงศ์ นอกจากเป็ นกรรมการ บริ ษ ทั บางกอกดาต้า ฯ ยัง เป็ น
กรรมการ บริ ษทั ริ ช เอเชี ย สตีล จํากัด (มหาชน) ผลิ ตและจําหน่ ายท่อเหล็ก เหล็กรู ปพรรณ ทุ นจดทะเบียน
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1,500 ล้านบาท นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ถือหุ ้น 7.39% น.ส. อังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ 4.36% จากข้อมูลดังกล่าว
พบว่า บริ ษทั บางกอกดาต้า เซนเตอร์ จํากัด เป็ นคู่คา้ ขายเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 25432550 ทั้งสิ้ น 22 ครั้ง รวม 316,828,825.37 บาท ทั้งนี้นบั ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็ นต้นมา บริ ษทั บางกอกดาต้า
เซนเตอร์ จํากัด มิได้รับว่าจ้างจากหน่ วยงานภาครัฐแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั บางกอกดาต้าฯ บางคน
เกี่ยวพันกับกรรมการราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) ขณะที่ นายอภัย ระติสุนทร เคยมีชื่อเกี่ยวพันกับคดี
เงินกู้ 45 ล้านของ พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 40 (โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข)
นอกจากนั้นพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ ยังถูกโยงกับพ.อ.เศรษฐ พงค์ มะลิสุวรรณ ในฐานะเป็ นรอง
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) และ
ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ว่าจ้าง พล.อ.บุญเลิศ ให้เป็ น “ที่ปรึ กษารองประธาน
กสทช.” ร่ วมกับคนอื่นอีกสองคน โดยว่าจ้าง พล.อ.บุญเลิศตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2554 ตามระเบียบคณะกรรมการ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช.) ว่าด้วยการจ้างที่ปรึ กษา ผูป้ ฏิบตั ิงาน เลขานุ การ และผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประจําคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่ กสทช.นํามาใช้โดยอนุ โลม โดย พล.อ.บุญเลิศ
ได้รับการว่าจ้างให้เป็ นเป็ นที่ปรึ กษาประจํากรรมการ ตามข้อ 4 (2) ของระเบียบดังกล่าว โดยจะได้รับเงินเดือน
ในอัตราเทียบเท่าพนักงานตําแหน่งผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ช 2) หรื ออยูท่ ี่เดือนละประมาณ 120,000 บาท สําหรับ การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะที่ปรึ กษารองประธาน กสทช. ระเบียบดังกล่าวยังระบุไว้ในข้อ 11 เพียงว่า ต้องอุทิศเวลา
และปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนและตําแหน่งหน้าที่ โดยให้ที่ปรึ กษาคนดังกล่าวจัดทําบันทึกการ
ปฏิบตั ิงานและให้รายงานต่อประธาน กรรมการ กสทช.หรื อกรรมการ กสทช.ที่เสนอแต่งตั้งเป็ นประจําทุกเดือน
และให้ประธานกรรมการ กสทช. หรื อกรรมการ กสทช.ผูเ้ สนอแต่งตั้งแจ้งผลการดําเนินการของที่ปรึ กษาต่อ
คณะกรรมการ กสทช.เพื่อทราบทุกไตรมาส แล้วแต่กรณี 41
39

40

4.1.3 ช่ วงหลังปี พ.ศ. 2540 เกิดการการปรับตัววงการธุรกิจม้ าแข่ ง เพือ่ ความอยู่รอดของสนามม้ าแข่ ง
และกลุ่มผู้จัดทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
เกิดการการปรับตัววงการธุ รกิจม้าแข่ง ด้วยเหตุผลด้านความอยูร่ อดของสนามม้าแข่งและกลุ่มผูจ้ ดั ทั้ง
ในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 สนามม้าหลายแห่งในส่ วนภูมิภาคถูกเปลี่ยนมือ
40
41

เพิ่งอ้าง

รายงานการประชุมคณะกรรมการ กสทช.ครั้งที่ 9/2555 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2555 ในระเบียบวาระที่ 4 : เรื่ องเพื่อทราบ ซึ่ งที่
ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติรับทราบผลการปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษาประจํา รองประธาน กสทช. (พ.อ.เศรษฐพงค์ฯ) จํานวน 3 ราย
ได้แก่ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ (เดือน พ.ย.2554-เดือน มี.ค.2555) นายวรรณชัย สุ วรรณกาญจน์ (เดือน ต.ค.2554-เดือน มี.ค.
2555) และนายณกฤช เศวตนันทน์ (เดื อน ต.ค.2554-เดื อน เม.ย.2555) ตามเอกสารที่ รองประธาน กสทช. (สํานักข่าวอิศรา;
www.isranews.org)
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ไปทั้งในแง่ความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการบางส่ วนได้ถูกถ่ายโอนให้ภาคเอกชนบริ หารจัดการ
หรื อเป็ นเจ้าของสนามไปเลย จนกระทัง่ ปั จจุบนั สนามม้าแข่งในส่ วนภูมิภาคจําแนกออกได้ดงั นี้ สนามม้าแข่ง
นครราชสี มาบริ หารจัดการโดยกลุ่มนายทหาร สนามม้าแข่งขอนแก่นบริ หารจัดการโดยองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด สนามม้าแข่งอุดรธานี และร้อยเอ็ดบริ หารจัดการโดยภาคเอกชน ส่ วนอีกหนึ่ งสนามตั้งอยูใ่ นภาคเหนื อ
คือ จังหวัดเชียงใหม่บริ หารจัดการโดยกลุ่มนายทหาร สําหรับมหาสารคามปั จจุบนั ปิ ดดําเนินการแล้ว
ในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแข่งม้ากับกลุ่มชนชั้นนําในสังคมไทยไร้รอยต่อยิ่ง เนื่ องจากสนาม
ม้ากลายเป็ นพื้นที่ แลกเปลี่ ยนสายสัมพันธ์กนั ระหว่างกลุ่มนักการเมือง กับกลุ่มนักธุ รกิจ และกลุ่มข้าราชการ
ระดับสู ง ซึ่ งคนกลุ่ มนี้ คนที่เป็ นเจ้าของคอกม้าแข่งในสังคมไทย โดยแยกเป็ นคอกแข่งม้าแบ่งออกเป็ นสอง
ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 53 คอก และสมาชิกสามัญ 177 คอก 42 โดยสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุม 43 ทั้งนี้สมาชิกทั้งสองประเภทล้วนแต่เป็ นบุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อชนชั้นนําของ
สังคมไทยในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ทั้งในแวดวงทหาร ตํารวจ ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุ รกิจ ดังนี้
คอกแข่ งม้ าของสมาชิ กกิตติมศักดิ์ คอกแข่งม้าที่สําคัญเป็ นที่รู้จกั ในวงการดี ได้แก่ คอกกฤตขจร ของ
พลตรี มนูญกฤต รู ปขจร คอกเกียรติกมล ของนายเกียรติชยั ชัยเชาวรัตน์ คอกแคสโก้ ของนายณรงค์ วงศ์วรรณ
คอกซี เอสพี ของนายชวลิต โอสถานุ เคราะห์ คอกธํารงไทย ของนายอนุรักษ์ จุรีมาศ คอกบ้านสวนของพันเอก
(พิเศษ) ณรงค์ กิ ตติขจร คอกประชาชน ของนายอุทยั พิมพ์ใจชน คอกปิ ยะมงคล ของนายปิ ยะณัฐ วัชราภรณ์
คอกปุณณกันต์ ของนางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ คอกพลังอาชา 2000 ของนายอโนทัย อุเทนสุ ต คอกพีเอ็มวีซีของ
ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง คอกพุกกะณะสุ ต ของนายพิทูร พุกกะณะสุ ต คอกฟาร์ มโชคชัย ของนายโชค บุลกุล คอก
รําเพย ของพลตํารวจเอก พงษ์อาํ มาตย์ อมาตยกุล คอกศรี เทพ ของนายพรเทพ เตชะไพบูยล์ คอกอัสสรัตนะ ของ
ดร.ทองธัช หงศ์ลดารมธ์ และคอกอาชาสวัสดิ์ ของนายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตร์ สาธร เป็ นต้น
เจ้าของคอกม้าแข่งเป็ นนักการเมือง นักธุ รกิจ และข้าราชการระดับสู ง มีบทบาทสําคัญในทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และวงการราชการ โดยกลุ่มนักการเมื อง เช่ น นายเกียรติชยั ชัยเชาวรัตน์ อดี ตนักการเมืองชื่ อดัง
จังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตนักการเมืองชื่อดังจังหวัดแพร่ นายอุทยั พิมพ์ใจชนอดีตนักการเมือง
ชื่อดังจังหวัดชลบุรีและอดีตประธานรัฐสภา นายชวลิต โอสถานุเคราะห์อดีตนักการเมืองชื่อดังจังหวัดขอนแก่น
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตร์ สาธร นักการเมืองจังหวัดสุ รินทร์ นายอนุ รักษ์ จุรีมาศนักการเมืองชื่อดังจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งหมดนี้ ต่างเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี กลุ่มนักธุ รกิ จ เช่น นายโชค บุลกุล นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ และทอง
41
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เอกสารอัดสําเนา “รายชื่อคอกแข่งม้ากิตติมศักดิ์และทัว่ ไป และเจ้าของคอก” ไม่ระบุปี ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านพลเอก
วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่อนุเคราะห์ให้ขอ้ มูล
43
ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2523 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2544) หน้า 6.

44 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

ธัช หงศ์ลดารมภ์ ซึ่ งเป็ นนักธุ รกิจรายใหญ่ของประเทศ ส่ วนกลุ่มข้ าราชการระดับสู ง ได้แก่ พลตํารวจเอกพงษ์
อํามาตย์ อมาตยกุล
ตัวอย่างเจ้าของคอกม้าแข่ง เช่น นายณรงค์ วงศ์วรรณ 44 อดีต ส.ส.หลายสมัยจากจังหวัดแพร่ เดิมเป็ น
นักธุ รกิจการเกษตรก่อนที่จะผันมาเป็ นนักการเมือง มีธุรกิ จหลายอย่า เช่น บริ ษทั เทพวงศ์ จํากัด เป็ นกิจกรรม
ส่ งเสริ มการปลูก-ส่ งออกใบยาสู บพันธุ์ต่างๆ ให้กบั โรงงานยาสู บ และต่างประเทศ พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัด
แพร่ และ จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนบริ ษทั เทพวงศ์ออร์ คิด จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ส่ งออกกล้วยไม้ยกั ษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้น
ภายใต้การร่ วมทุนกับกลุ่มทุนใหญ่จากต่างประเทศ รวมทั้งบริ ษทั ไซแอมโท แบคโค คอร์ ปอเรชัน่ จํากัดบริ ษทั
ร่ วมทุนกับต่างประเทศที่ส่งออกใบยาสู บรายใหญ่ของเมืองไทย รวมเม็ดเงินหมุนเวียนในทั้ง 3 บริ ษทั มีมากกว่า
1,000 ล้านบาทต่อปี นายณรงค์ วงศ์วรรณ เกือบได้เป็ นนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยในช่วง รสช.แต่ก็เกิดปั ญหา
ทางการเมืองขึ้นมาก่อน ส่ วนนายโชค บูลกุล 45กรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มบริ ษทั ฟาร์ มโชคชัยเป็ นบุตรชายของนาย
โชคชัย บูลกุลเจ้าของธุ รกิจฟาร์ มปศุสัตว์และนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ศูนย์การค้ามาบุญครอง และฟาร์ มโชค
ชัย ซึ่ งเป็ นฟาร์ มโคนมที่มีชื่อเสี ยงในปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2511 ได้จดทะเบียนบริ ษทั โชคชัยแรนช์ จํากัด ขึ้ น
จากนั้นได้ขยายเป็ นกิจการภัตตาคาร โชคชัยสเต็กเฮ้าส์ ที่จาํ หน่ายสเต็กเป็ นหลัก และผลิตนมสดพาสเจอไรซ์ ใน
ยีห่ อ้ "ฟาร์ มโชคชัย"
นายอนุ รักษ์ จุรีมาศ 46 อาชี พเดิ มเป็ นทนายความ ได้รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัด
ร้ อยเอ็ด ครั้ งแรกในการเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรไทยเป็ นการทัว่ ไป พ.ศ. 2529 สั ง กัด พรรค
สหประชาธิ ปไตย ต่อมาในการเลื อกตั้ง พ.ศ. 2531 จึงย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่ อง
เรื่ อยมาในปี พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535 (2 ครั้ง) พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ไม่ได้รับ
เลือกตั้ง จนกระทัง่ ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 จึงกลับมาชนะเลือกตั้งและเป็ นส.ส.อีกครั้งหนึ่ง นายอนุรักษ์ จุรี
มาศ เคยดํา รงตํา แหน่ ง เลขานุ ก ารประธานสภาผู้แ ทนราษฎร เป็ นผู้ช่ ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 เป็ นเลขานุ การรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 ได้รับแต่งตั้งเป็ น
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลี กภัย และเป็ นรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และย้ายไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ มีตาํ แหน่งเป็ นรองเลขาธิ การพรรคชาติไทย ต่อมาในปี พ.ศ.
2551 ถูกตัดสิ ทธิ ทางการเมืองเป็ นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็ นกรรมการบริ หารพรรคชาติไทย
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นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ 47 เป็ นทายาทของอุเทน เตชะไพบูลย์ เป็ นมหาเศรษฐีระดับต้นๆของเมืองไทย
เคยเป็ นเจ้าของธนาคารศรี นคร บริ ษทั สุ รามหาคุณ ที่ได้สัมปทานในการผลิตและจําหน่ายสุ ราของโรงงานสุ รา
บางยี่ขนั ในชื่ อ “แม่โขง” และ “กวางทอง” เมื่อ พ.ศ. 2502 โครงการเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ปั จจุบนั คือ เซ็นทรัล
เวิลด์พลาซ่า รวมทั้งกิจการเพื่อสังคมมูลนิ ธิป่อเต็กตึ๊ง นายพรเทพ เตชะไพบูลย์เริ่ มเข้าสู่ งานการเมืองโดยการ
สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในสังกัดพรรคประชาธิ ปัตย์ และได้รับการ
เลื อกตั้งหลายสมัย ต่อมาได้รับตําแหน่ งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2532 และดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2538 รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ในยุครัฐบาลชวน กระทัง่ ปี พ.ศ. 2547 จึงได้ยา้ ย
ไปสังกัดพรรคมหาชน และพรรครวมชาติพฒั นา ในปี พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2552 นายพรเทพ ได้ยา้ ยมาสังกัด
พรรคประชาธิ ปัตย์อีกครั้ง และได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร กระทัง่ ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 ได้ลาออกจากตําแหน่ง
คอกแข่ งม้ าสํ าหรั บสมาชิ กสามัญ คอกแข่งม้าที่สําคัญเป็ นที่รู้จกั ในวงการดี ได้แก่ คอกขจรเดช พลตรี สนัน่
ขจรประศาสตร์ คอกคลองตัน ของนางสาวชัญญา ศรี เฟื่ องฟุ้ ง คอกเคที ของนายกําธร ตรี วศิ วเวทย์ คอกเคเอส ของนาย
เทพ ตรี วศิ วเวทย์ คอกเจ้าพระยารามราฆพ ของพลเอกเฟื่ องเฉลย อนิรุทธเทวา คอกฉัตรสัมฤทธิ์ นายมานพ อัมพุช คอก
ดาราชัย ของพลเอกจิระ นาวีเสถียร คอกดาวอยุธยา ของนายปฏินนั ท์ ชวกุล คอกทิพย์รัตน์ ของนายจําลอง รัตนกุลเสรี
เริ งฤทธิ์ คอกเทพอาชา ของนายสุ เทพ สุ นทรวิภาต คอกเทียนชัย ของพลตรี พิทิต พุกกะณะสุ ต คอกธนิ กุล ของนาย
แคล้ว ธนิกุล คอกนาทีทอง ของนายจักริ น พัฒน์ดาํ รงวิจิตร คอกบุญชัย ของนางสาวกฤษณา อัมพุช คอกเบญจมิตร พัน
เอกถวิล จันทรักษ์ คอกประเสริ ฐศักดิ์ ของนายประเสริ ฐ วศินสังวร คอกปาณี รัชต์ ของนายเจริ ญ พัฒน์ดาํ รงจิตร คอก
เปรมพิชิต ของนายบุญถึง ผลพานิช คอกเปรมมณี ของนายสุ รพันธ์ ชินวัตร คอกพระยาประดิพทั ธภูบาล ของนายพาน
ทอง ณ ระนอง คอกพลอยศักดา ของพลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ คอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรี ชา ชัยรัตน์ 48 คอกวัช
รวิทย์ ของนายสมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ คอกแสงจันทร์ ของพันตํารวจเอกประทักษ์ รมยานนท์ คอกอัศวโยธิ น ของพล
เอกไตรรงค์ อินทรทัต คอกอาสา ของพันเอกดิลก ธนภัทร คอกเอสวาย ของพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิ น ณ อยุธยา และ
คอกเอ็มซี แอล ของพลเอกสุ พตั ร สารสิ น เป็ นต้น
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เป็ นเจ้าของสนามแข่งม้า “Intergames Park” จังหวัดอุดรธานี เป็ นชนชั้นนําของจังหวัด มีฐานะทางสังคมและมีธุรกิจจํานวน
มาก เช่น เป็ นประธานบริ ษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ มอุดม จํากัด ประธานบริ ษทั โรงแรมบ้านเชียง จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พี.เอส.ซี พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อุดรปิ ยวิศว์ จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ปรี ชาสรรค์นรา
จํากัด และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อินเตอร์เกมส์ จํากัด
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อาจกล่ าวได้ ว่าโครงสร้ างกลุ่มบุคคลที่เป็ นเจ้ าของคอกแข่ งม้ าในประเทศไทยล้ วนเชื่ อมโยงสั มพันธ์ กัน
ในเชิ งอํานาจระหว่ างธุรกิจ-การเมือง-สถานะทางสั งคม โดยมีแข่ งม้ าและสนามม้ าเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยน ทั้งนี้
จะเห็นได้ ว่า เจ้ าของคอกม้ าในส่ วนภูมิภาคส่ วนใหญ่ เข้ าเป็ นสมาชิ กกิตติมศักดิ์และสมาชิ กสามัญของสนามม้ า
นางเลิ้งแทบทั้งสิ้ น เช่ น คอกเกียรติกมล ของนายเกียรติชัย ชั ยเชาวรั ตน์ คอกแคสโก้ ของนายณรงค์ วงศ์ วรรณ
คอกธํ ารงไทย ของนายอนุรักษ์ จุรีมาศ คอกประชาชน ของนายอุทัย พิมพ์ ใจชน คอกปิ ยะมงคล ของนายปิ
ยะณัฐ วัชราภรณ์ คอกนาทีทอง ของนายจักริ น พัฒน์ ดํารงวิจิตร คอกปาณีรัชต์ ของนายเจริ ญ พัฒน์ ดํารงจิตร
คอกเปรมมณี ของนายสุ รพันธ์ ชิ นวัตร และคอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรี ชา ชั ยรั ตน์ เป็ นต้ น ดังนั้นสนามม้ า
นางเลิ้งไม่ เพียงเป็ นศูนย์ กลางของอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคมที่ร่วมสมัยของประเทศเท่ านั้น แต่ ยัง
ถือเป็ นศูนย์กลางเชื่ อมโยงสนามแข่ งม้ าเครื อข่ ายอื่นอีก 7 แห่ งอีกด้ วย

4.2 องค์ การและการบริหารจัดการแข่ งม้ าในประเทศไทย

โครงสร้างองค์การและการบริ หารจัดการแข่งม้าในประเทศไทย จะมีลกั ษณะคล้ายกัน หากจะแตกต่างก็
แต่เพียงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งอํานาจที่เกี่ยวโยงในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ ของสนามราชตฤณมัยสมาคม
และราชกรี ฑาสโมสรเท่านั้นเพราะยังมีตาํ แหน่ งสู งกว่าคณะกรรมการอํานวยการ คือ ตําแหน่งสภานายกฯ
สําหรับสนามราชตฤณมัยสมาคม ซึ่ งตําแหน่ งดังกล่าวถื อเป็ นตําแหน่ งเกี ยรติยศ 49 จึงมีลกั ษณะพิเศษกว่า
สนามแข่งม้าอื่นทั้งหมด ทั้งนี้ สนามแข่งม้าทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จะมีคณะกรรมการอํานวยการ
จัดการแข่งขันเป็ นกลไกสําคัญในการแข่งขันเป็ นหลัก ซึ่ งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไป
สนามแข่งม้าในประเทศไทยทั้งสิ้ น 8 แห่ง ตั้งอยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 2 แห่ ง 50 ได้แก่ สนามราช
ตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนามราชกรี ฑาสโมสร ขณะที่ส่วนภูมิภาคมี 6 แห่ง 51 ตั้งอยูใ่ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 5 แห่ ง ได้แก่ สนามแข่งม้าจังหวัดนครราชสี มา สนามแข่งม้าจังหวัดอุดรธานี สนามแข่ง
ม้าจังหวัดขอนแก่ น สนามแข่งม้าจังหวัดมหาสารคาม (ปิ ดกิ จการแล้ว) สนามแข่งม้าจังหวัดร้อยเอ็ด (ซื้ อ
ใบอนุญาตจัดแข่งม้าจากอุบลราชธานี) และภาคเหนือ 1 แห่ง คือ สนามแข่งม้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสนามแข่งม้า
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เนื่องจากตําแหน่งดังกล่าวมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งมาแล้ว 8 ท่าน ในจํานวนนั้น 7 ท่านมีฐานะเป็ นองคมนตรี รวมทั้งท่านสภานายก
คนปั จจุบนั ด้วย (สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 )
50
สนามราชตฤณมัยสมาคม และสนามราชกรี ฑาสโมสร จะใช้กฎระเบียบในการแข่งขันเดี ยวกันซึ่ งเป็ นระเบี ยบที่ออกโดย
คณะกรรมการอํานวยการราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ วันที่ 16 ตุลาคม
2556)
51
สนามแข่งม้าต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ทหารเป็ นหลัก (สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ วันที่ 16 ตุลาคม
2556 และพลเรื อโท กมล อุณหกะ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
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นครราชสี มาและเชียงใหม่เป็ นสนามทหาร มีทหารบริ หารจัดการแข่งขัน สนามแข่งม้าขอนแก่นเป็ นของจังหวัด
ขอนแก่นดําเนิ นการจัดการแข่งขันเอง ส่ วนสนามแข่งม้าอุดรธานี และร้ อยเอ็ดเป็ นของเอกชนบริ หารจัดการ
แข่งขัน ส่ วนสนามแข่งม้ามหาสารคามปิ ดกิจการแล้ว 52 แต่การก่อเกิดสนามแข่งม้าในต่างจังหวัดทั้งหมดจะ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั นายทหารระดับสู งที่มีอาํ นาจทั้งสิ้ น
ส่ วนการจัดแข่งม้า จะจัดตามประเภทของม้าตามความสู ง คือม้าประเภท ก มีความสู งตั้งแต่ 15.1แฮนด์
ขึ้นไป และม้าประเภท ข มีความสู งตํ่ากว่า 15.1 แฮนด์ลงมา สําหรับวันแข่งม้าจะจัดเฉพาะวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
หรื อวันนักขัตฤกษ์ตามความเหมาะสม และมีการแข่งเที่ยวชิงถ้วยต่างๆ นอกจากนั้นกฎหมายการพนัน พ.ศ.2489
ได้กาํ หนดให้สนามแข่งม้าในกรุ งเทพมหานคร 2 แห่ง แข่งม้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ และอนุญาตให้แข่งได้วนั ละ
10 เที่ยว ถ้าวันอาทิตย์ตรงกับวันสําคัญทางศาสนาหรื อวันนักขัตฤกษ์ที่สําคัญอื่นๆ ก็ให้ขออนุญาตเลื่อนมาเป็ น
วันเสาร์ เป็ นครั้งคราวไป สรุ ปว่า สนามแข่งม้าในกรุ งเทพมหานครทั้ง 2 แห่ง จะผลัดกันแข่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( 1
เดือนแข่ง 2 ครั้ง) ส่ วนสนามต่างจังหวัดอีก 6 สนาม จะจัดแข่งในวันเสาร์ ยกเว้น สนามแข่งม้าจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดมหาสารคามที่จดั แข่งในวันอาทิตย์ 53
ทั้งนี้ หากจําแนกตามพันธ์มา้ แบ่งออกเป็ นสามประเภท คือ พ่อพันธุ์ (Stallions) แม่พนั ธุ์ (Mares) และ
ลูกม้า (Foals) พบว่า ไทย ในปี 2010 มีมา้ แข่งจํานวน 828 ตัว โดยแยกเป็ น แม่พนั ธุ์ จํานวน 425 ตัว ลูกม้า
จํานวน 389 ตัว และพ่อพันธุ์ 14 ตัวเท่านั้น 54
การเลือกกรณี ศึกษา ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาเปรี ยบเทียบสองประเด็น คือ ประเด็นแรก เปรี ยบเทียบในเชิง
พื้นที่ระหว่างส่ วนกลางกับส่ วนภูมิภาคว่า มีมิติความสัมพันธ์กนั อย่างไร ประเด็นที่สอง เปรี ยบเทียบในแง่ความ
เป็ นเจ้าของและการบริ หารจัดการ ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ เป็ นภาพโดยรวมเบื้องต้น ยังคงต้องการที่จะศึกษาใน
รายละเอียดให้ลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้นในแง่มุมต่างๆ ในอนาคตต่อไป
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4.2.1 สนามราชกรีฑาสโมสรและสนามราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชู ปถัมภ์
ราชกรีฑาสโมสร หรือภาษาอังกฤษเรียกว่ า The Royal Bangkok Sports Club
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2444 โดยในปี พ.ศ. 2433 แฟรงคลิน เฮิร์สท์ ชาวอังกฤษ ยื่นหนังสื อ
ต่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุ ไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดี ว่าการ
ต่างประเทศ เสนอให้จดั ตั้งสมาคมเพื่อส่ งเสริ มการเพาะพันธุ์ดูแลม้าและการเล่นกีฬา โดยควรเป็ นสถานที่ซ่ ึ ง
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ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ “ที่มาราชราชตฤณมัยสมาคม” เอกสารอัดสําเนา ไม่ปรากฏปี พิมพ์
หน้า 4.
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ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื อ งเพื่ อ เข้า ถึ ง ได้ง่ า ย และเปิ ดโอกาสให้ ค นไทยเข้า เป็ นสมาชิ ก ได้ด้ว ย หลัง จากนั้ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้จดั สร้าง รอยัล สปอร์ ต คลับ
(Royal Sports Club) ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เปลี่ยนเป็ นชื่อภาษาไทยว่าสโมสร
ราชกรี ฑา และเปลี่ยนชื่อเป็ นราชกรี ฑาสโมสร จนถึงปั จจุบนั สามารถจัดการแข่งขันได้ปีละ 26 ครั้ง 55
ต่อมาใน พ.ศ. 2435 เริ่ มทําสัญญาเช่าที่ดินบริ เวณสระปทุม โดยการก่อสร้างดําเนินไปจนถึง พ.ศ. 2444
จึงมีพิธีเปิ ดสโมสรอย่างเป็ นทางการ ต่อมาได้พฒั นาให้เป็ นสนามกอล์ฟแห่ งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2445
และมีการจัดแข่งม้าเป็ นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 244656 ในระยะแรกสามารถจัดแข่งได้ปีละ 3 ครั้ง จากนั้นเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 ฟั น เดน บอร์ น ชาวเบลเยียม นําเครื่ องบินแบบออวิลล์ไรต์ ปี กสองชั้น มาแสดงการบิน
เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย ที่สนามม้าของราชกรี ฑาสโมสร ต่อมาใน พ.ศ. 2456 กระทรวงกลาโหมนําพื้นที่
ส่ วนหนึ่งของสนามม้าราชกรี ฑาสโมสร ไปใช้เป็ นสถานที่ข้ ึนบินและลงจอดเครื่ องบินแห่งแรกของประเทศไทย
โดยใช้ชื่อว่าสนามบินสระปทุม จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2457 มีการพิจารณาว่า สนามบินถาวรควรตั้งอยูบ่ นที่ดอนซึ่ ง
นํ้าท่วมไม่ถึง จึงย้ายไปยังที่ตอนเหนือของอําเภอบางเขน แล้วให้ชื่อว่าท่าอากาศยานดอนเมือง 57 สนามราชกรี ฑา
สโมสรปั จจุบนั ประกอบด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับสมาชิก เพื่อการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สนาม
กอล์ฟ สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส ห้องฟิ ตเนส นอกจากนี้ ยังมีการจัดแข่งม้าในวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์สลับกับราช
ตฤณมัยสมาคม ปั จจุบนั มีสมาชิกประมาณ 12,500 คน 58
ส่ วนโครงสร้ างการบริ หารนั้น ประกอบด้วย คนไทยและชาวต่างชาติ โดยมีนายอุดมศักดิ์ อุชชิ นเป็ น
ประธานกรรมการ มีรองประธานกรรมการสองคน คือคนแรก คือ รศ.มานพ พงศทัต และคนที่สอง มร.Leslie
Vize นอกจากนั้นการบริ หารยังเน้นสร้างเครื อข่ายเชื่อมกับสนามส่ วนภูมิภาคด้วย ประกอบด้วย สนามม้าแข่ง
นครราชสี มา สนามม้าแข่งขอนแก่น สนามม้าแข่งเชียงใหม่ สนามม้าแข่งอุดรธานี และสนามม้าแข่งร้อยเอ็ด
กิจกรรมแข่งม้าในประเทศไทยเริ่ มแข่งตั้งแต่ 1 สิ งหาคมถึง 31 กรกฎาคมในปี ถัดไป ข้อมูลในปี 2553
พบว่า ทั้งประเทศมีมา้ ที่ทาํ ฝึ กฝน 970 ตัวผูฝ้ ึ กสอน 300 คน จ็อกกี้ 350 คน ส่ วนราชกรี ฑาสโมสร มีเจ้าของคอก
ม้า 214 คอกม้า ทั้งนี้ มีจาํ นวนคอกม้า 19 คอก มีพ่อพันธ์จาํ นวน 48 ตัว และตัวเมีย 1,100 ตัว มีลูกม้าเกิดใหม่
เฉลี่ย 140 ตัวต่อปี ส่ วนรายการแข่งขันที่มีเงินรางวัลมากที่สุดคือรายการชิงถ้วยดาร์ บ้ ีเป็ นเงิน 1,880,000 บาท
และตํ่าสุ ดคือถ้วยรามาภพเป็ นเงิน 825,000 บาท โดยมีรางวัลรวมทั้งปี โดยเป็ นของสมาคม 104,552,370 บาท
เจ้าของคอกม้า 1,000,000 บาท เฉลี่ยเงินรางวัลต่อนัด 402,125 บาท ส่ วนรายได้จากการพนันนั้นมีมูลค่าต่อปี
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35.1 พันล้านบาท จ่ายภาษีให้รัฐร้อยละ 16.15 ของรายได้ท้ งั หมด และภาษีบาํ รุ งท้องที่อตั ราร้อยละ 5.35 ของ
รายได้ท้ งั หมดในปี ที่ผา่ นมามีจาํ นวนคนเข้าสนามเฉลี่ย 24,000 คน 59 อย่างไรก็ตามการพนันม้าแข่งมีแนวโน้ม
ถดถอยลง ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากการพนันประเภทอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึ งได้ง่ายกว่า เล่นได้ง่ายกว่า และอีก
ประการหนึ่งคือ อัตราภาษีที่รัฐจัดเก็บมีแนวโน้มที่รัฐจะจัดเก็บในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิมอัตราร้อยละ 21.50 ของ
รายได้ก็จะเพิ่มสู งขึ้นอีกตามข้อเสนอของกรมสรรพสามิต 60
สนามราชตฤณมัยสมาคมฯ หรือสนามม้ านางเลิง้
การจัดแข่ง ม้า ที่ ราชกรี ฑ าสโมสรนั้น เน้นคนชั้นสู ง และชาวต่ า งชาติ ที่ อยู่ใ นประเทศไทยเป็ นหลัก
ในขณะนั้นเงินรายได้ที่เก็บจากสมาชิ กไม่พอกับค่าใช้จ่าย 61 ทําให้พระยาประดิพทั ธภูบาลและพระยาอรรถการ
ประสิ ท ธิ์ จึ ง คิ ด สร้ า งสนามม้า แห่ ง ใหม่ ที่ น างเลิ้ ง ซึ่ งเป็ นที่ ห ลวงจึ ง ได้อญ
ั เชิ ญ หนัง สื อทู ล เกล้า ถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่าของตั้งสนามแข่งม้าเพื่อบํารุ งพันธ์มา้
ซึ่ งพระองค์โปรดเกล้าให้
พระยาวรพงศ์พิพฒั น์มีหนังสื อตอบอนุ ญาต การจัดหาทุนสร้างสนามได้ดาํ เนินหลายรู ปแบบ จนในที่สุดพระยา
ประดิพทั ธภูบาลจึงได้ออกทุนสร้างแต่ผเู ้ ดียวจนสําเร็ จเป็ นสโมสร ซึ่ งเงินที่ลงทุนไปนั้นประมาณปี เศษก็ได้คืน
ทั้งหมด และยังมีเงิ นก่อสร้ างอัฒจันทร์ และอื่นๆ อีก เมื่อการก่อสร้างสนามแข่งม้าเสร็ จเรี ยบร้อย 62 พระยา
ประดิ พ ทั ธภูบ าลและพระยาอรรถการประสิ ท ธิ์ จึ งได้กราบบัง คมทูล เชิ ญพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนิ นทรงเปิ ดสนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2459
พร้อมกับพระราชทานนามว่า
“ราชตฤณมัยสมาคมแห่งสยาม ” และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ส่งม้าในคอกของพระองค์เข้าแข่ง
ด้วย โดยใช้เสื้ อสี น้ าํ เงินมียนั ต์ขาว 63 ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 จึงได้ขอพระราชทานถ้วยทอง 1 ถ้วย ซึ่ งต่อมาเรี ยกว่า
“ถ้วยดาร์ บ้ ี ” เพื่อเป็ นรางวัลแก่มา้ ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ส่ วนการบํารุ งพันธ์มา้ นั้น ได้สั่งซื้ อม้าเพศเมียจาก
ประเทศออสเตรเลียจํานวน 50 ม้า ม้าเพศผู ้ พันธุ์อาหรับจากประเทศอังกฤษจํานวน 2 ม้า มาผสมพันธุ์ เมื่อได้ลูก
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วิเชี ยร เต็งอํานวยและคณะ (2526) เสนอแนะให้มีการตรวจสอบระดับอาคารที่ จุดต่างๆ เทียบกับระดับมาตรฐานเพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ม้าแล้วจะจับสลากเพื่อแข่งม้าดาร์ บ้ ี และได้ส่งนักเรี ยนไทยไปศึกษาวิชาสัตวแพทย์ที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะได้
นําวิชาความรู ้มารักษาม้าในประเทศไทย 64
ส่ วนการบริ หารงานนั้น ได้มีการจัดรู ปแบบเป็ นสภานายก และคณะกรรมการ เริ่ มตั้งแต่เปิ ดสนามจนถึง
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การบริ หารงานของสภานายกและคณะกรรมการอํานวยการจะเป็ นไปข้อกําหนดของราชตฤณมัย
สมาคมฯ เช่น ข้อ 16 ระบุวา่ 65
“ มีสภานายกผู้หนึ่ งซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว จะได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งและมี
สมาชิ กอี กสิ บคน ซึ่ งที่ ประชุ มใหญ่ จะได้ เลื อกตั้งเป็ นคณะกรรมการอํานวยการบริ หารงานของสมาคม โดยมี
ระยะเวลาในการบริ หารงานคราวละ 2 ปี นับแต่ วันที่ ได้ รับเลื อกตั้งและในคณะกรรมการอํานวยการสิ บคนนี ้
จะต้ องเป็ นผู้มีสัญชาติไทยอย่ างน้ อยหกคน และจะต้ องเป็ นเจ้ าของคอกแข่ งม้ าอย่ างน้ อยหกคน”
ส่ วนข้อ 17 ระบุวา่ 66
“ ให้ คณะกรรมการอํานวยการ เลื อกกรรมการอํานวยการเป็ นประธานกรรมการอํานวยการ รอง
ประธานฯ เลขาธิ การกิ ตติ มศักดิ์ เหรั ญญิกกิ ตติมศักดิ์ นายทะเบียน ปฏิ คม หั วหน้ า กรรมการกีฬา และตําแหน่ ง
อื่ นๆ ที่ คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาเห็นควรเป็ นกรรมการเจ้ าหน้ าที่ โดยกรรมการอํานวยการหนึ่ งคน อาจ
ได้ รับเลือกให้ ดาํ รงตําแหน่ งดังกล่ าวมากกว่ าหนึ่งตําแหน่ งก็ได้ ”
ปัจจุบนั มีพลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นสภานายก ส่ วนคณะกรรมการอํานวยการ มีกรรมการอํานวยการ
ทั้งสิ้ น 10 คน ประกอบด้วย พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ และมีกรรมการอื่นอีก 9 คน
ได้แก่ พลเอก บุญเลิ ศ แก้วประสิ ทธิ์ พลเอก วัฒนา สรรพานิช พลเอก ไตรรงค์ อินทรทัต พลเอก จําลอง บุญ
กระพือ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พันเอก ดิลก ธนภัทร พันเอก ถวิล จันทรักษ์ นาย สมชาติ เจริ ญวัช
รวิทย์ และนาย อภัย ระติสุนทร (ดังตารางที่ 4.1)
จากรายชื่อคณะกรรมการแบ่งออกเป็ นสามกลุ่ม คือกลุ่มแรก นายทหารที่เกษียณอายุราชการแล้ว ได้แก่
พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ พลเอก วัฒนา สรร
พานิ ช กลุ่มที่สอง นายทหารที่ยงั คงราชการอยู่ ได้แก่ พลเอก ไตรรงค์ อินทรทัต พลเอก จําลอง บุญกระพือ
และ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 67 และกลุ่มที่สาม พลเรื อน 2 คน คือ นายสมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ 68 และ
นาย อภัย ระติสุนทร 69
63

64

65

66

67

68

64

เพิ่งอ้าง หน้า 3.

65

ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2523 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2544) หน้า 7.

66

เพิ่งอ้าง.

67

ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งประธานที่ปรึ กษากองทัพบก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ งถูกมองว่าเป็ นนายทหารคนสนิ ทอดี ต
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
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ตารางที่ 4.1 รายชื่ อคณะกรรมการบริ หาร
ฯพณฯ พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์
คณะกรรมการอํานวยการ
พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
พันเอก ดิลก ธนภัทร
พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์
พันเอก ถวิล จันทรักษ์
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
พลเอก ไตรรงค์ อินทรทัต
พลเอก จําลอง บุญกระพือ
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นาย สมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์
นาย อภัย ระติสุนทร

สภานายก

ประธานกรรมการ
รองประธานและนายทะเบียน
เลขาธิ การกิตติมศักดิ์และประธานอํานวยการแข่งม้าฯ
กรรมการกํากับการเงิน
นายสนาม
กรรมการกีฬาและประชาสัมพันธ์
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
ปฏิคม
เหรัญญิกกิตติมศักดิ์

ที่มา รายงานประจําปี ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ ปี พ.ศ.2555-2556.

สนามม้านางเลิ้งปั จจุบนั ประกอบด้วย สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับสมาชิก เพื่อการเล่นกีฬาประเภท
ต่างๆ เช่น สนามกอล์ฟ สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส ห้องฟิ ตเนส นอกจากนี้ ยังมีการจัดแข่งม้าในวันอาทิตย์เว้น
อาทิตย์สลับกับราชกรี ฑาสโมสร มีจาํ นวนสมาชิกประมาณ 1,116 คน มีจาํ นวนคอกแข่งม้ากิตติมศักดิ์ 53 คอก
และจํานวนคอกแข่งม้าทัว่ ไปอีก 177 คอก 70
ส่ วนโครงสร้ างคณะกรรมการอํานวยการแข่ งม้ า ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ที่ปรึ กษาพิเศษ
และกรรมการอีกจํานวนหนึ่ ง ตามตารางที่ 4.2 มีพลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ เป็ นประธาน พลเอกชูเกียรติ ตัน
69

68

นาย สมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมมวยอาชีพแห่ งประเทศไทย สมัยที่ 13 ติดต่อกัน(39 ปี ตั้งแต่ปี 25192558) สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ขึ้นมาที่ 13 เหรี ยญรี สอร์ ต พระราม
เก้า โดยในการประชุ มครั้งนี้ มีวาระสําคัญคื อการเลื อกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ หลังจากที่ นายสมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ นั่ง
บริ หารงานดํารงตําแหน่งมาตั้งแต่ปี 2554-2556 และนายกสมาคมฯคนใหม่จะอยูด่ าํ รงตําแหน่งตั้งแต่ปี 2556-2558
69
เป็ นคนสนิ ทของพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ โดยเป็ นผูล้ งนามสัญญาเงิ นกูใ้ นฐานะพยาน ดังรายละเอียดตามรายงานของ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณี
พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ จงใจยืน่ บัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็ นเท็จ
70
เอกสารอัดสําเนา “รายชื่อคอกแข่งม้ากิตติมศักดิ์และทัว่ ไป และเจ้าของคอก” ไม่ระบุปี ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านพลเอก
วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่อนุเคราะห์ให้ขอ้ มูล
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สุ วฒั น์ และพลโทบุญยัง บูชา เป็ นรองประธาน พลเอกสุ รฤทธิ์ จันทราทิพย์ เป็ นที่ปรึ กษาพิเศษ พลเอกฉัตร
เฉลิมพล บุศยกุล พลเอกสุ รินทร์ พิกุลทอง พลเอกนิ พนธ์ ธี ระพงษ์ พลเอกวันชัย นิลเขียว พลตรี สมโภช ทอง
โกมล นายปรี ชา ไชยศิรินนท์ นายสุ ชยั พรชัยศักดิ์อุดม ทั้งหมดเป็ นกรรมการ และพลตรี ณรงค์ นาคปรี ชา เป็ น
กรรมการและเลขานุการ (โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.2 โครงสร้ างคณะกรรมการอํานวยการ

ที่มา รายงานประจําปี ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ ปี พ.ศ.2555-2556.

อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการอํานวยการ 71
จากข้อบังคับราชตฤณมัยสมาคมฯระบุอาํ นาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการจะเห็นสมควร ดังนี้
• มีอาํ นาจตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การทํางานของสมาคมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
• มีสิทธิ ในการตั้งกฎอื่นๆ นอกเหนือจากข้อบังคับที่ได้ระบุอยูก่ ่อนแล้ว
• มีสิทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกกฎที่สมาคมได้ตราไว้แล้วแต่เดิมได้
• มีอาํ นาจจัดการการเงินของสมาคมได้ทุกกรณี เพื่อทํานุบาํ รุ งสนามม้า ที่นงั่ คนดู สถานที่และสโมสร
ภายในสมาคม
• มี สิท ธิ ที่ จะเปลี่ ย นแปลงสนามแข่ง ม้า และสนามฝึ กซ้อมของม้า รวมทั้งมี อาํ นาจอํานวยการใน
สโมสรสถานของสมาคมได้โดยตลอด
70

71

ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2523 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2544) หน้า 8-10.
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• คณะกรรมการอํา นวยการเป็ นผู้จ ัด การงานทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง ซึ่ งเกี่ ย วกับ การแข่ ง ม้า และเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการการเล่ นทั้งปวงที่ มีอยู่ใ นสโมสรสถานและในสนามสมาคม หากเกิ ดพิพ าทกันขึ้ น
กรรมการอํานวยการมีอาํ นาจตัดสิ นเรื่ องนั้นๆ ได้โดยเด็ดขาด
• คณะกรรมการอํา นวยการ แต่ ง ตั้ง กรรมการอํา นวยการหนึ่ งคน หรื อสองคนเป็ นตัว แทน
คณะกรรมการอํานวยการมีอาํ นาจในการทํานิติกรรมใดๆ ได้
• เลขาธิ การกิตติมศักดิ์เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดในการบริ หารจัดการ บรรดาเจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
สมาคม
ผลการดําเนินงานของราชตฤณมัยสมาคมฯ
ผลการดําเนิ นงานของสมาคมในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาประสบกับภาวะขาดทุน เนื่องจากมีจาํ นวนคนเข้า
สนามแข่งม้าลดลง จํานวนวันแข่งม้าลดลง อัตราภาษีที่เก็บค่อนข้างสู ง และรายได้ลดลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประการแรก มีจาํ นวนคนเข้าสนามแข่งม้าลดลง เนื่องจากมีกีฬาประเภทอื่นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า
รวมทั้งเกิดจากมาตรการควบคุมของรัฐที่มีขอ้ ห้ามตามกฎหมายระบุวา่ ห้ามเด็กหรื อเยาวชนที่มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี
เข้าสนามแข่งม้า ขณะที่แฟนคลับดั้งเดิมของสนามแข่งม้ามีแนวโน้มลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 72 ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 จํานวนคนทีเ่ ข้ าสนามแข่ งม้ า จําแนกตามราคาบัตร
ราคา 50 ราคา 100 ราคา 300
ปี พ.ศ.
รวม
บาท
บาท
บาท
71

2551 151,761

54,164

1,052

206,977

2552 147,992

52,600

760

201,352

2553 127,887

44,116

487

172,490

2554 136,379

44,741

662

181,782

2555 108,824

35,751

480

145,055

2556

19,884

128

74,434

54,422

ที่มา : ราชตฤณมัยสมาคมฯผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาที่อนุเคราะห์ให้ขอ้ มูล
72

สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2556.
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ภาพที่ 4.1 จํานวนคนที่เข้าสนามแข่งม้า จําแนกตามราคาบัตร

ที่มา : แหล่งเดียวกัน
ประการที่สอง จํานวนวันแข่งม้าลดลง บางปี อาจ 26 นัด แต่บางปี อาจเหลือเพียง 24 นัดเท่านั้น
เนื่องจากติดวันสําคัญทางศาสนา และวันที่ราชการกําหนดไม่ให้มีการแข่งม้า เช่น วันแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
และสัปดาห์ส่งเสริ มพระพุทธศาสนา ถึงแม้วา่ ตามกฎหมายกําหนดให้จดั การแข่งม้าได้ 10 เที่ยวต่อวันแต่ก็ไม่
เพียงพอ 73 จากตารางกําหนดการแข่งขันประจําปี 2555 ของราชตฤณมัยสมาคมฯ มีจาํ นวนวันแข่งม้า 24 วัน
ส่ วนสมาคมราชกรี ฑาสโมสรมีจาํ นวนวันแข่งม้า 24 วันเช่นกัน เนื่องจากติดวันแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองวัน
อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555และวันส่ งเสริ มพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2555 ดังตารางที่ 4.4
72

73

สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2556.
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ตารางที่ 4.4 กําหนดการแข่ งม้ าประจําปี พ.ศ.2555

ประการที่สาม อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งม้ามีอตั ราการจัดเก็บที่ค่อนข้างสู ง 74 เนื่องจาก
สมาคมแข่งม้าแห่ งประเทศไทย เป็ นนิ ติบุคคลประเภทสมาคม จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ื อ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2535 ประกอบกิจการให้บริ การจัดให้มีการแข่งม้าและ
ขายอาหารสมาคมฯ จัดให้มีการเล่นพนันโตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นแข่งม้าตามบัญชี ข ข้อ 17 แห่ ง
73

74

มาตรา 65 ทวิ (13), มาตรา 77/1(10), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 168) พ.ศ. 2529,พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535,
คําสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ
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พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ระบุให้เล่นได้ 2 ชนิด คือ วินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด การเล่นวินโต๊ด ผูเ้ ล่นจะ
ได้รับเงิ นส่ วนแบ่งต่อเมื่อม้าที่แทงไว้เข้าเป็ นที่ 1 เท่านั้น ส่ วนการเล่นเปล๊สโต๊ด ผูเ้ ล่นจะได้รับเงินส่ วนแบ่ง
ต่อเมื่อม้าที่แทงไว้เข้าเป็ นม้ารองอันดับที่ 1 ที่ 2 หรื อที่ 3 การจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว สมาคมฯ จะต้อง
เสี ยภาษีตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ให้แก่กรมตํารวจในอัตราร้อยละ 10 แห่ งยอดรายรับก่อน
หักรายจ่าย และต้องเสี ยภาษีให้กรุ งเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.5 แห่งยอดที่ตอ้ งเสี ย
นอกจากหักภาษีดงั กล่าวแล้ว สมาคมฯ ยังหักเป็ นรายได้ของสมาคมฯ อีกร้อยละ 10 ของยอดเงินที่ได้
จากการจําหน่ ายสลากวินโต๊ด และร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ได้จากการจําหน่ายสลากเปล๊สโต๊ด จึงเหลือเงิ นอีก
ร้อยละ 77.5 แบ่งจ่ายให้แก่ผเู ้ ล่นวินโต๊ด และอีกร้อยละ 82.5 แบ่งจ่ายให้แก่ผเู้ ล่นเปล๊สโต๊ดในการเสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคล สมาคมฯ ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.55 เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 2 ของจํานวนเงินที่ได้จากการขายอาหาร ค่าบํารุ ง
สนามกีฬา ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า และรายได้จากการจําหน่ายสลากวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ดซึ่ งได้หกั
ค่าภาษี ที่ตอ้ งเสี ยให้กรมตํารวจและกรุ งเทพมหานครแล้ว และสมาคมฯ ได้เสี ยภาษีในอัตราร้ อยละ 10 ของ
จํานวนเงินที่ได้รับจากค่าเช่าทรัพย์สินและดอกเบี้ยรับ
สําหรับการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับที่สมาคมฯ นํามายื่นแบบ ภ.พ.30 ประกอบด้วยรายรับจากการขาย
อาหาร ค่าบํารุ งสนามกีฬาประเภทต่างๆ ค่าสมาชิก ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า และแสดงรายรับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากค่าสอนว่ายนํ้าและค่าตรวจสุ ขภาพก่อนสมัครสมาชิ กสระว่ายนํ้า ส่ วนรายรับจากการจําหน่าย
สลากวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด สมาคมฯ ไม่ได้นาํ มาคํานวณในการยืน่ แบบเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
กรณีภาษีเงินได้ นิติบุคคล สมาคมแข่งม้าแห่งประเทศไทย เป็ นนิ ติบุคคลประเภทสมาคม มีเงินได้จาก
การจําหน่ายสลากวินโต๊ดและสลากเปล๊สโต๊ด ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า เงินได้จากการขายอาหาร และ
ค่าบํารุ งสนามกีฬา เงิ นได้ดงั กล่าวเข้าลักษณะเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่ งประมวลรัษฎากร
และไม่ใช่รายได้ค่าลงทะเบียนหรื อค่าบํารุ งที่ได้รับจากสมาชิก หรื อเงินหรื อทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริ จาค
หรื อจากการให้โดยเสน่หา ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากรสมาคมฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ตาม (จ) ของ (2) แห่ งบัญชีอตั ราภาษีเงิน
ได้ ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 168) พ.ศ. 2529 หรื อ มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี โดยสมาคม
ฯ ไม่มีสิทธิ ที่จะนําจํานวนเงินภาษีที่เสี ยให้แก่กรมตํารวจ และกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู ้
เล่นม้าทั้งวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด มาหักออกจากรายได้ก่อนที่จะนํามาเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
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กรณีภาษีมูลค่ าเพิม่ การจัดให้มีการเล่นการพนันโตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นแข่งม้า การสอนว่ายนํ้า
และการตรวจสุ ขภาพก่อนสมัครสมาชิ กสระว่ายนํ้า เข้าลักษณะเป็ นการให้บริ การตามมาตรา 77/1 (10) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร อยูใ่ นบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่ งประมวลรัษฎากรสมาคมฯ จึงต้อง
นํามูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรื อพึงได้รับจากการให้บริ การมารวมเป็ นฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่ งประมวลรัษฎากร
เพื่อใช้ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม นัน่ คือ สมาคมฯ จะต้องนํารายรับที่ได้จากการจําหน่ ายสลากวินโต๊ดและ
สลากเปล๊สโต๊ด รายรับจากการให้บริ การขายอาหาร ค่าบํารุ งสนามกี ฬาประเภทต่าง ๆ ค่าสมาชิ ก ค่าบัตรผ่าน
ประตูเข้าชมการแข่งม้า ค่าสอนว่ายนํ้าและค่าตรวจสุ ขภาพก่อนสมัครสมาชิกสระว่ายนํ้า มารวมคํานวณเป็ นฐาน
ภาษีในการคํานวณเพื่อเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณี เงิ นรางวัลที่จ่ายให้ผูแ้ ทงม้าชนะทั้งวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด เข้า
ลักษณะเป็ นเงินได้จากการเล่นการพนัน สมาคมฯ จึงไม่มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินดังกล่าว กรณี เงิน
รางวัลที่จ่ายให้แก่มา้ ชนะ เข้าลักษณะเป็ นเงินได้ตาม มาตรา 40 (8) แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่ งเป็ นรางวัลในการ
แข่งขัน ที่สมาคมฯ จ่ายให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ สมาคมฯ จึงมีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ
5.0 ทั้งนี้ ตามข้อ 9 (1) แห่งคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่ อง สั่งให้ผจู้ ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
นอกจากนั้นสมาคมฯ จะต้องเสี ยภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าในอัตราร้อยละ 20 ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาคมมี
รายรับค่าผ่านประตู 300,000 บาท และรายรับที่หกั ไว้จากผูเ้ ล่นการพนันแข่งม้าชนะ 2,000,000 บาท รายรับที่หกั
ไว้จากผูเ้ ล่นการพนันแข่งม้ารอง 1,000,000 บาท (โปรดดูรายเอียดการคํานวณในภาคผนวก ง)
ประการที่สี่ รายได้ลดลง หากพิจารณาโครงสร้างรายได้จากผูเ้ ข้าสนามแข่งม้าพบว่า รายได้กว่าร้อยละ
97 ของรายได้มาจากผูเ้ ข้าสนามแข่งม้าราคาบัตรไม่เกิน 100 บาท นั้นแสดงว่า ฐานลูกค้าจะเป็ นกลุ่มที่มีรายได้ต่าํ
เป็ นหลักมากกว่าฐานลูกค้าที่มาจากคนชั้นกลางและคนชั้นสู ง ดังตารางที่ 4.5 ซึ่ งโครงสร้างรายได้เช่นนี้เกิดขึ้น
และดํารงตั้งแต่อดี ตจวบจนถึ งปั จจุ บนั และแนวโน้มในอนาคตก็อาจจะเป็ นเช่ นนี้ หากผูบ้ ริ หารราชตฤณมัย
สมาคมฯ ไม่แสวงหารู ปแบบการบริ หารจัดการในเชิงพาณิ ชย์สมัยใหม่ ถึงแม้วา่ สมาคมฯ พยายามรักษารายได้
โดยจัดการแข่งม้าให้กบั หน่วยงานการกุศลเป็ นหลัก จึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และสรรพาสามิตรวม 24 นัด
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ปี พ.ศ.

ตารางที่ 4.5 รายได้ จากผู้เข้ าสนามแข่ งม้ า จําแนกตามราคาบัตร
ราคา 50
ราคา 100
ราคา 300
บาท

บาท

บาท

รวม

2551

7,588,050 5,416,400

315,600

13,320,050

2552

7,399,600 4,948,000

216,600

12,564,200

2553

6,394,350 4,411,600

146,100

10,952,050

2554

6,818,950 4,474,100

198,600

11,491,650

2555

5,441,200 3,575,100

144,000

9,160,300

2556

2,721,100 1,988,400

38,400

4,747,900

ที่มา : ราชตฤณมัยสมาคมฯผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ที่อนุเคราะห์ให้ขอ้ มูล
ภาพที่ 4.2 รายได้ จากการเข้ าชม จําแนกตามราคาบัตร

ที่มา : แหล่งเดียวกัน

ประการที่ห้า มุ่งเน้นดําเนิ นกิ จการเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น โดยการจัดแข่งม้าการกุศล หารายได้เพื่อใช้ใน
กิจการสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิและองค์กรต่างๆ รวม 23 องค์กร (24 นัดแข่ง) เช่น กรมแพทย์ทหารอากาศ
มูลนิ ธิธัญญารักษ์ โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้า มูลนิ ธิสวนมิสกวัน มูลนิ ธิคุณากรในพระชูปถัมภ์ และ
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องค์กรหรื อมูลนิธิอื่นๆ เป็ นต้นโดยได้รับความร่ วมมือจากเจ้าของคอกแข่งม้า องค์กรเอกชนและประชาชนที่เข้า
ชมการแข่งม้า 75
อย่างไรก็ตามหากดูภาพรวมรายได้ของราชตฤณมัยสมาคมฯ รายได้หลักไม่ได้มาจากบัตรเข้าชมการ
แข่งม้า แต่เป็ นรายได้จากค่าเช่าคอมพิวเตอร์ เพื่อการแข่งม้าเฉลี่ยปี ละ 36 ล้านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 คิด
เป็ นร้อยละ 80 ของรายได้ท้ งั หมดส่ วนรายจ่ายสําคัญ ได้แก่ เงินบริ จาคสมทบแข่งม้าเพื่อการกุศล เงินเดือนและ
ค่าจ้าง ในปี พ.ศ.2555 คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และ 19.4 ส่ วนปี พ.ศ.2556 คิดเป็ นร้อยละ 29.9 และ 17.7 ตามลําดับ 76
74

75

4.2.2 สนามแข่ งม้ าจังหวัดอุดรธานี
สนามแข่งม้าจังหวัดอุดรธานี ดําเนิ นการโดยเอกชนมีนายปรี ชา ชัยรัตน์เป็ นนายกสมาคมแข่งม้า ก่อตั้ง
ในปี พ.ศ.2527 มีชื่อว่า “ Intergames Park ” เริ่ มแข่งนัดเริ่ มเมื่อเดือนพฤษภาคมในปี ถัดมา สมาคมแข่งม้า
อุดรธานีได้พฒั นาสายพันธ์มา้ แข่งอย่างต่อเนื่อง จากสายพันธ์ทอ้ งถิ่นไปสู่ พนั ธ์มา้ แข่งข้ามสายพันธ์
สําหรับโครงสร้างการบริ หารจัดการนั้นโดยหลักการทัว่ ไปจะคล้ายกับสนามแข่งม้าอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น
สนามกรุ งเทพหรื อต่างจังหวัด อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น 77 เช่น การกําหนด
เจ้าของม้าที่มีชื่อเข้าแข่งตามโปรแกรมจะต้องแจ้งชื่อผูข้ ี่และนําม้าเข้าคอกเตรี ยมแข่งก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย
1 ชัว่ โมง ดังตารางที่ 4.6 แต่โดยหลักๆ แล้วจะคล้ายกันมีนายกสมาคมมีอาํ นาจสู งสุ ด 78 จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการแข่งม้าขึ้นมาเพื่อควบคุมการแข่งขันในสนามแข่งม้า กรรมการแข่งม้านี้แบ่งออกเป็ นหลายประเภท
เพื่อปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ กรรมการตัดสิ น กรรมการต่อนํ้าหนัก กรรมการชัง่ นํ้าหนัก กรรมการนาย
สนาม กรรมการวัดม้า กรรมการจับเวลา กรรมการสนามเดิ นวน กรรมการแพทย์ประจําสนาม กรรมการสัตว
แพทย์ประจําสนาม และกรรมการปล่อยม้า
ทั้งนี้อาํ นาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้า จะมีหน้าที่ควบคุมการแข่งม้าให้ดาํ เนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อยตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมแข่งม้า ภายใต้กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบและ
ประกาศต่างๆ ของสมาคม คณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าจะดํารงตําแหน่ งกรรมการ แข่งม้าด้วยก็ได้ ถ้า
กรรมการแข่งม้าในหน้าที่ใดๆ ไม่มาปฏิ บตั ิหน้าที่ในการแข่งม้าจนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถดําเนิ นการแข่งม้าใน
วันนั้นเป็ นไปตามกําหนดได้ ให้กรรมการอํานวยการแข่งม้าแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม ให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ตาม
จํานวนและตาม เวลาที่จาํ เป็ น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอาํ นาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับกรรมการแข่งม้าในหน้าที่
76

77

75
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รายงานประจําปี ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ ปี พ.ศ.2555-2556,หน้า 23-28.
เพิ่งอ้าง หน้า 34-38.
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สัมภาษณ์คุณวิบูลย์ โล่ศรี ทอง อุปนายกสมาคมแข่งม้าอุดธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
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โดยทัว่ ไปจะเป็ นบุคคลสําคัญของจังหวัดจะต้องมีท้ งั บารมี อํานาจ และสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ-การเมืองเป็ นอย่างดี
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นั้นๆ เฉพาะวันแข่งนั้น กรรมการอํานวยการแข่งม้า มีอาํ นาจตัดสิ น ข้อพิพาท หรื อความผิดใดๆ และมีอาํ นาจ
ลงโทษบุคคลผูก้ ระทําฝ่ าฝื น ข้อบังคับการแข่ง โดยให้ไล่ออกหรื อตัดสิ ทธิ์ หรื อห้ามมีกาํ หนดเวลา หรื อไม่มี
กําหนดเวลา หรื อสั่งให้ตดั สิ ทธิ์ มา้ โดยไม่มี กําหนดเวลาก็ได้ (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)
ตารางที่ 4.6 สมาคมม้ าแข่ งอุดรธานี ข้ อกําหนดการนําเข้ าทําการแข่ งขัน
เจ้าของม้าที่มีชื่อเข้าแข่งตามโปรแกรม นําม้าเข้าคอกเตรี ยมแข่ง
ออกเดินโชว์
แข่งขัน
จะต้องแจ้งชื่อผูข้ ี่และนําม้าเข้าคอก
เตรี ยมแข่งก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 1
ชัว่ โมง ดังนี้ เที่ยวที่
1

11.30 น.

12.00 น.

12.30 น.

2

12.00 น.

12.30 น.

13.00 น.

3

12.30 น.

13.00 น.

13.30 น.

4

13.00 น.

13.30 น.

14.00 น.

5

13.30 น.

14.00 น.

14.30 น.

6

14.00 น.

14.30 น.

15.00 น.

7

14.30 น.

15.00 น.

15.30 น.

8

15.00 น.

15.30 น.

16.00 น.

9

15.30 น.

16.00 น.

16.30 น.

10

16.00 น.

16.30 น.

17.00 น.

ทีม่ า : สมาคมม้ าแข่ งอุดรธานี

คุณลักษณะของนายกสมาคมแข่งม้ามักจะเป็ นชนชั้นนําของจังหวัด เป็ นบุคคลที่มี อํานาจบารมี และมี
สายสัมพันธ์ที่ดีท้ งั ธุรกิจและการเมืองทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ หากศึกษาจากกรณี ของนายกสมาคมแข่งม้า
อุดรธานีมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
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• นายปรี ชา ชั ยรั ตน์ 79 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ปั จจุบนั เป็ นประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 59 และยังดํารงตําแหน่ง รอง
ประธานผูพ้ ิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
• สถานะทางเศรษฐกิจ เป็ น ประธานบริ ษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ ม อุดม จํากัด ประธานบริ ษ ทั
โรงแรมบ้านเชี ยง จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พี.เอส.ซี พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อุดรปิ ยวิศว์ จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ปรี ชาสรรค์นรา จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั
อิ นเตอร์ เกมส์ จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษ ทั อุ ดรบริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยี จํากัด กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หจก.เริ่ มอุดมบริ การ
• สถานะทางสั งคม เป็ นประธานมูลนิ ธิ สําลี-เงิน โรงเรี ยนอุดรพิทยานุ กูล เมื่อ 15 ม.ค. 28 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท การค้า อุ ต สาหกรรมนํ้ าตาล จํา กัด ปี 2529-ปั จ จุ บ ัน กรรมการสมาคมการค้า
อุตสาหกรรมนํ้าตาล ปี 2529-ปั จจุ บนั ที่ปรึ กษาสมาคมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึ กษาหอการค้า
จัง หวัดอุ ดรธานี ที่ ป รึ ก ษาสภาอุ ตสาหกรรมจัง หวัดอุ ดรธานี รองนายกสมาคมพ่อค้า จี นอุ ดรธานี
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลอุดรปั ญญาเวช จํากัด อุดรธานี อดีตประธานศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยที่ 51 ได้รับ
พระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ม งกุฎ ไทย ชั้นที่ 4 ชื่ อ จัตุรถาภรณ์ ม งกุฎ ไทย และ ได้รั บ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชา้ งเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวิติยาภรณ์ รวมทั้งยังได้รับเลือกให้เป็ น “คน
ดีศรี อุดรธานี ” ประจําปี พ.ศ. 2555 ตลอดจนเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน “ทุน” การแข่งขันวงดนตรี ออร์ เคส
ตราจี น มู ล นิ ธิ ศาลเจ้ า ปู่ -ย่ า อุ ด รธานี ได้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ระดั บ นานาชาติ
CHINA
(INTERNATIONAL) TRADITIONAL INSTRUMENTAL MUSIC ART FESTIVAL จัดโดย สถาบัน
พัฒ นาดนตรี แ ห่ ง ชาติ จี น กระทรวงวัฒ นธรรม ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนจีน

4.3 ประมาณการมูลค่ าการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย
4.3.1 สถานการณ์ และแนวโน้ มการพนันแข่ งม้ า
สถานการณ์ปัจจุบนั ธุ รกิจแข่งม้าของโลกได้เริ่ มถดถอยลงไปมาก เป็ นผลมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริ กานับตั้งแต่ปี 2008 เป็ นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของธุ รกิจและการ
พนันแข่งม้าอย่างมาก ในแง่อุปทานผลจากวิกฤตนี้ ไม่เพียงแต่จะทําให้พนั ธุ์มา้ แข่งทั้งเพศผูแ้ ละเพศเมียลดลง
เท่านั้น ยังส่ งผลต่อสายพันธ์มา้ แข่ง (ลูกม้า) ลดลงอีกด้วย นอกจากนั้นจํานวนเกมการแข่งขัน และเงินรางวัลจาก
79

รายงานประจําปี “คนดีศรี อดุ รอุดรธานี ประจําปี พ.ศ. 2555 ” สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี หน้า 21-23.
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การแข่งขันก็ลดลงตามไปด้วย ในแง่อุปสงค์ในปี 2011 ตลาดสําคัญแข่งม้าของโลกใน 15 ประเทศมีการแข่งขัน
เพียง 380 ครั้งเท่านั้น โดยญี่ปุ่นมีการแข่งขันมากที่สุด จํานวน 163 ครั้ง อันดับสอง สหรัฐอเมริ กา มีการแข่งขัน
จํานวน 73 ครั้ง อันดับสาม ออสเตรเลีย จํานวน 36 ครั้ง อันดับสี่ สหราชอาณาจักร จํานวน 29 ครั้ง อันดับห้า
ฮ่องกง จํานวน 15 ครั้ง ส่ วนประเทศอื่นอีกสิ บประเทศ มีจาํ นวนการแข่งขันระหว่าง 2-21 ครั้ง
การพนันแข่ง ม้า ในประเทศไทยปั จจุ บ นั เป็ นผลมาจากการพนันประเภทอื่ นๆ เช่ น บ่ อนการพนัน
คาสิ โน การพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ และสลากกินแบ่งมีการจัดให้บริ การทัว่ ไป ประชาชนจํานวนมาก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วกว่า ถึงแม้วา่ การแข่งม้ามีลกั ษณะผูกขาดคล้ายๆ กับสลากกินแบ่ง แต่
เข้าถึ งได้ยากกว่า อัตราการเสี ยภาษีของการจัดแข่งม้าค่อนข้างสู ง และมีกรอบกฎหมายที่กาํ หนดให้ปฏิ บตั ิที่
เข้มงวดกว่า นอกจากนั้นยังเป็ นผลมาจากค่านิยมของบุคคลเกี่ยวกับการพนันแข่งม้า ด้วยเกมแข่งม้าเป็ นเกมที่
มีคนอยูร่ วมกันเป็ นจํานวนมากในพื้นที่ที่กาํ หนดอย่างชัดเจน คือ สนาม ขณะที่การพนันกีฬาประเภทอื่นมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากสามารถดูการถ่ายทอดสดที่บา้ นและเล่นได้เป็ นการส่ วนตัวและสามารถเข้าถึงได้
ง่ายด้วย 80
พลเอกสุ รยุทธ์ จุ ลานนท์ ในฐานะสภานายกฯ 81 กล่าวว่า ในยุคปั จจุบนั ม้ามีการผสมพันธุ์สายเลื อดดี
ออกมาแข่งมากกว่ายุคก่ อนๆ สอดคล้องกับข้อบังคับตามวัตถุ ประสงค์ของสมาคมฯ คือ เพื่อเป็ นการพัฒนา
ส่ ง เสริ ม บํา รุ ง พันธุ์ มา้ ตามปณิ ธ านของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว รั ช กาลที่ 6 ถึ ง แม้ย อดเงิ น
หมุนเวียนจะตกตํ่าในรอบหลายสิ บปี แต่การพัฒนาปรับปรุ งยังคงดําเนินอยูต่ ่อเนื่อง
เป้ าหมายคาดหวัง ว่ากรรมการอํา นวยการฯ และสมาชิ ก จะยัง ร่ วมมื ออย่างแท้จริ ง เพื่อดํารงไว้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการแข่งขันเพื่อหารายได้ช่วยเหลือสังคม มูลนิ ธิ โรงพยาบาล งานสา
ธารณกุศลอันเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมตลอดไป
พลเอกวัธนชั ย ฉายเหมือนวงศ์ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการ 82 เห็นว่า การแข่งม้าในปั จจุบนั
ประสบปั ญหายอดเงินหมุนเวียนที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่ อง ผลจากปั ญหาเศรษฐกิจ ความไม่เป็ นธรรม ทําให้คน
เลิกเข้าสนาม อีกทั้ง ปั ญหาการงดจัดการแข่งขันในวันพระ แต่พยายามทําให้การแข่งม้าก้าวสู่ สากลมากที่สุด
โดยมีมาตรฐานที่เป็ นรู ปธรรมที่เด่นชัด คือ ได้ปฏิรูปการปล่อยม้าให้ตรงเวลาตามสู จิบตั รของสนาม ไม่ดึงเวลา
ยืดเยื้อรอคอยตัว๋ รวมทั้งได้จดั ให้มีการแข่งม้าถ้วยพิเศษที่สาํ คัญ เพื่อดึงดูดให้คนรุ่ นใหม่หนั มาสนใจแข่งม้า
เป้ าหมายจะพยายามให้ ก ารแข่ ง ม้า ยัง คงดํา เนิ น การต่ อ ไปเพื่ อ เป็ นการช่ ว ยสั ง คม โดยให้ ค งมี
พระราชบัญญัติแข่งม้าต่อไป เพื่อให้การแข่งขันเป็ นไปอย่างบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และในอนาคตคาดว่าจะมีการ
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ปรับปรุ งสนามม้าให้มีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ รวมทั้งจะยกระดับโดยเน้นในเรื่ องธุ รกิจ เชิ ง
พาณิ ชย์ โดยใช้ศกั ยภาพของราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีสิทธิ อยูใ่ นพื้นที่น้ ี หา
รายไดเพิ่มอย่างถูกกฎหมาย เพื่อยกระดับให้ทดั เทียมหรื อมากกว่าของราชกรี ฑาสโมสร ทั้งหมดคือเป้ าหมายใน
ปี ต่อไป
พลเอก บุญเลิศ แก้ วประเสริ ฐ ในฐานะเลขาธิ การกิตติมศักดิ์/ประธานกรรมการอํานวยการแข่ งม้ า 83 เห็น
ว่า การแข่งม้าในปั จจุบนั นับวันจะลําบากมากขึ้น ด้วยกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ เช่น วันพระและวันที่ราชการกําหนด
ไม่ให้แข่งม้าต่างๆ รวมแล้วในปี หนึ่ งๆจะมีการแข่งม้าได้ประมาณ 24 นัด ขณะที่ผูเ้ ล่นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นแฟน
พันธ์แท้ที่มีอายุ จากการประมาณจะลดลงประมาณร้อยละ 5 ต่อปี โดยไม่มีคนรุ่ นใหม่มาเสริ ม เนื่องด้วยปั จจัย
ต่างๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สถานที่ไม่เอื้ออํานวยให้กบั ผูเ้ ข้ามาเล่น สําหรับเป้ าหมายอนาคตคาดว่าจะต้องมีการ
ปรับปรุ งสนามม้าใหม่ แต่มีปัญหาเฉพาะสนามม้าที่ต้งั อยูเ่ ป็ นที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งการดําเนินการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงมีข้ นั ตอนค่อนข้างมาก โดยเรื่ องอยูใ่ นระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ พล.อ.
บุญเลิศ แก้ วประสิ ทธิ์ ชีว้ ่ า
“ การแข่ งม้ ามี เงิ นหมุนเวี ยนในสนามแข่ งม้ าลดตํา่ ลงไปเรื่ อยๆ เนื่ องจากปั ญหาเศรษฐกิ จ มีการพนัน
ประเภทอื่นเล่ นได้ ง่ายกว่ า เช่ น หวยบนดิน ฟุตบอล ส่ งผลให้ จาํ นวนผู้เข้ าชมการแข่ งม้ าลดตํา่ ลงไป ในอดีตผู้เข้ า
ชมในสนามเป็ นหลักหมื่นคนขึน้ ไปปั จจุบัน เหลือหลักพันเท่ านั้น นอกจากนีป้ ั ญหาอี กอย่ างหนึ่ง คื อ การควบคุม
โดยกฎหมาย เนื่องจากทางราชการมองว่ าการแข่ งม้ าเป็ นการพนันจึ งมีการควบคุมอย่ างเข้ มงวด และอี กประการ
หนึ่ง การควบคุมโดยกรอบวัฒนธรรม คื อ หากวันเสาร์ หรื อวันอาทิ ตย์ เป็ นวันพระจะห้ ามแข่ งม้ าทั่วประเทศ หรื อ
วันที่ บุคคลสําคัญที่ เกี่ยวโยงกับศาสนาก็จะห้ ามไม่ ให้ มีการแข่ งขันอี ก จึ งเป็ นปั ญหาเพราะสนามม้ าแต่ ละแห่ งมา
แข่ งชนกัน เช่ น หากวันเสาร์ เป็ นวันพระ วันอาทิตย์ จะเป็ นวันแข่ งม้ าทุกสนามทั่วประเทศ ไม่ ว่าจะเป็ น เชี ยงใหม่
นครราชสี มา ขอนแก่ น อุดรธานี และร้ อยเอ็ด พอมาจัดแข่ งตรงกันคนก็เลยกระจายไป โดยทั่วไปการแข่ งม้ าใน
วันอาทิ ตย์ จะมีคนเข้ าสนามมากกว่ าวันเสาร์ ”
ส่ วนอนาคตการแข่งม้าในประเทศไทยพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ เห็นว่ายังคงจะตํ่าลงไปเรื่ อยๆ เพราะ
คนเริ่ มลดความนิยมลง หันไปนิยมเล่นพนันกีฬาชนิดอื่นแทน กรณี ต่างประเทศการแข่งม้ามีการถ่ายทอดสดการ
แข่งม้าทางโทรทัศน์ แต่ประเทศไทยไม่สามารถทําได้ กรณี ฮ่องกง และมาเก๊า หากจ๊อกกี้โกงการแข่งขันเขาติด
คุกทันที แต่บา้ นเราไม่มีบทลงโทษเช่นนั้น มีเพียงคณะกรรมการสมาคมลงโทษ เช่น ห้ามไม่ให้จ๊อกกี้คนนี้ขี่มา้ กี่
วันเท่านั้นเอง สนามม้าไม่ใช่ที่ที่เลวร้าย ท่านสามารถมาพักผ่อนได้ น่าจะเป็ นแหล่งบันเทิงด้วยซํ้าไป เพราะไม่
มีใครที่จะสามารถบังคับท่านได้วา่ ท่านมาท่านจะต้องมาเล่นม้า มาแทงม้า ท่านมาหาของรับประทาน พาพรรค
82

83

รายงานประจําปี ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไปไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2555-2556 หน้า 10-11.

64 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

พวกมาพัก ผ่อนหย่อนใจ มานั่งดู มา้ วิ่ง บางคนชอบความเร็ วก็ม าได้ เหมือนการที่ เราชอบดู รถแข่ง แต่ไ ม่
จําเป็ นต้องแทงพนัน ก็ให้ดูเป็ นกีฬาไป ถ้าจะเล่นก็ให้เล่นเป็ นกีฬา อย่าเล่นเป็ นการพนัน แต่เล่นให้พอสมควรแก่
ฐานะ ก็จะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้แก่ตวั เอง”
สมชาติ เจริ ญวัชรวิทย์ 84 ชี้วา่ วงการแข่งม้าในประเทศไทยซบเซาลง มีปัญหาเรื่ องอัตราภาษีที่สนามม้า
ต้องหักรายได้ ณ ที่จ่าย โดยยังไม่ได้หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นเนื่องจาก
“สนามม้ าอยู่ได้ ทุกวันนี ้ ก็ด้วยการจัดแข่ งม้ าแบบการกุศล เพราะรั ฐบาลจะลดหย่ อนภาษีให้ ซึ่ งถ้ าหาก
รายได้ ของสนามน้ อยกว่ า 60 ล้ านบาทต่ อวัน จะขาดทุน ต้ องควักเงินสะสมของทางสมาคมมาจ่ าย” ค่ าใช้ จ่ายใน
การเลีย้ งดูม้าตัวหนึ่ ง กรณี ที่เป็ นม้ าสายพันธุ์ ดีๆ ซื ้อมาจากต่ างประเทศตัวหนึ่งประมาณ 300,000 บาทขึน้ ไป
เจ้ าของคอกม้ าจะเสี ยค่ าอาหาร ค่ ายา และอื่ นถึงตัวละ 100,000 บาทต่ อปี ดังนั้น หากสนามม้ าจ่ ายภาษีซ้าํ ซ้ อน
ให้ รัฐมาก เงินรางวัลที่ ให้ ม้าก็ลดลงไปด้ วย ทําให้ ทั้งสนามและคอกม้ าพากันล้ มละลายเป็ นทอดๆ สิ่ งที่ จะเยียวยา
ได้ กค็ ื อ การจัดให้ มีการถ่ ายทอดสดการแข่ งม้ าทางโทรทัศน์ เพื่อคนรุ่ นหลังจะได้ เข้ าใจว่ าการแข่ งม้ าไม่ ใช่ การ
ทารุ ณ เพราะขนาดวันพระก็ยงั หยุดการแข่ งม้ า”
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ชาญทิ พย์ ตังธนเศรษฐ์ 85 คลุกคลีกบั วงการม้าแข่งมากว่า 47 ปี เห็นว่า
“ปั จจุบนั นี้คนไม่ค่อยรู ้เรื่ องการแข่งม้า เพราะไม่มีสื่ออะไรออกไป มวยยังมีทีวถี ่ายทอด ฟุตบอลยังมีการ
ถ่ายทอด แต่มา้ นี่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ทั้งที่เสี ยภาษีมากกว่ามวย มากกว่าฟุตบอล ฟุตบอลมีเสี ยภาษีที่ไหน
ม้าแข่งอย่างเดียวที่มีการเสี ยภาษี ฟุตบอลก็มีการพนัน วันหนึ่ ง 5 คู่ 10 คู่ เงินสะพัดเท่าไรในวงการฟุตบอล ม้าก็
เป็ นการกีฬาเหมื อนกัน และเป็ นกี ฬาชนิ ดเดียวที่เสี ยภาษีให้รัฐ ถ้าหากมีการถ่ายทอด เพียงเที่ยวสองเที่ยวที่
สําคัญๆ อย่างน้อยที่สุดก็ทาํ ให้คนรุ่ นหลังเข้าใจว่ากีฬาแข่งม้าเป็ นยังไง ไม่ใช่วา่ มอมเมา เพราะไม่ได้บงั คับว่า
ต้องไปแทงม้านะ คุณชอบคุณก็แทง แล้วรัฐบาลก็ได้ภาษี”
สั ตวแพทย์ หญิง ดร.ศิ รยา ชื่ นกําไร 86 สัตวแพทย์ประจําสนามแข่งม้าราชกรี ฑาสโมสรและราชตฤณมัย
สมาคมมานานกว่า 13 ปี เห็นว่า “ในวงการการพนันทุกประเภทนั้น การแข่งม้าเป็ นการพนันที่สามารถควบคุม
ได้ท้ งั หมด เพราะมีเวลาเปิ ดปิ ดสนาม มีเวลาแข่งกําหนดชัดเจน สามารถนับตัวม้าได้ นับตัว๋ ได้ ไม่เหมือนการ
พนันอย่างอื่น อย่างเช่นบ่อนคาสิ โน ที่ไม่มีขอบเขตควบคุม ฉะนั้นการที่เราทําการแข่งม้าให้เป็ นเรื่ องเป็ นราว
เป็ นกีฬา...ฟั งแล้วคล้ายว่าจะผลักดันการแข่งม้า อยากสนับสนุ นให้คนเป็ นผีการพนัน แต่จริ งๆ แล้วถ้าเราทํา
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สัมภาษณ์วนั ที่ 30 ตุลาคม 2556.
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อย่างจริ งจัง ถ้าเขาทําให้เงินรางวัลในการแข่งขันสู งขึ้น คนก็จะดูแล ไม่กล้าที่จะโกงหรื อใช้สารกระตุน้ กับม้า สิ่ ง
ที่สาํ คัญที่จะได้มาก็คือสวัสดิภาพของม้าเอง”
คุณหมอยอมรับว่า วงการม้าแข่งมีการใช้ยากระตุน้ ม้าอยู่จริ งในอดีต เนื่ องจากมีผสู้ รรหามาใช้ในการ
โกงการแข่งม้า จนกระทัง่ ประเทศไทยมีโอกาสเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ทําให้รัฐบาลเข้ามา
สนับสนุ นให้มีมาตรฐานการตรวจสอบสารกระตุน้ ในการแข่งขันกี ฬาขี่มา้ ให้ได้มาตรฐานของคณะกรรมการ
โอลิมปิ กสากล
“มีการใช้ ยาหรื อไม่ คําตอบก็คือใช้ น้อยลง แต่ ไม่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจจะใช้ หรื อไม่ ใช้ ยาของแต่ ละคน
เวลาเจ้ าของให้ ยากับม้ า คนก็ยงั ให้ ยาเพื่อให้ ม้าลงแข่ ง เพราะสิ่ งที่ จะได้ มีมากกว่ า เพราะหากจับได้ ว่ามีการใช้ สาร
กระตุ้นจะถูกห้ ามไม่ ให้ นาํ ม้ าลงแข่ ง 80 วัน ถ้ าเกิดจับได้ 3 ครั้ ง จะถูกปิ ดคอกและริ บเงินรางวัล ซึ่ งถ้ าเกิดมีการ
ลงโทษ ริ บเงิ น อย่ างทั่วไปม้ าที่ ชนะเลิ ศจะได้ รับเงิ นรางวัล 100,000 บาท แต่ เวลาแทงม้ าเขาแทงกันเป็ นล้ าน
เพราะฉะนั้นหากจะริ บเงิ นรางวัล ถามว่ าใครแคร์ ? ไม่ มีใครแคร์ มันเป็ นเรื่ องของการพนัน ทําให้ ยังคงมีการใช้
สารกระตุ้นหรื อยาในม้ าอยู่”
ในอดี ตก่อนที่ จะมี การควบคุ มอย่างเข้มงวดเหมือนในปั จจุบนั นั้น มีเหตุการณ์ที่มา้ ประสบอุบตั ิเหตุ
ได้รับบาดเจ็บในสนามแข่ง แล้วกลับมาตายที่คอกเป็ นจํานวนมาก สัตวแพทย์ก็ตอ้ งช่วยให้มนั พ้นทรมานด้วย
การฉี ดยาให้ตายไป
“เคยมีมา้ ตัวหนึ่ งที่เจ้าของให้ยากระตุน้ แล้วม้าตัวนั้นล้มขาหักทั้งสองข้าง นอนช็อกอยูค่ าสนาม มันทํา
อะไรไม่ได้นอกจากช่ วยให้พน้ ทรมาน ตามธรรมดาแล้วหากมีมา้ ตายคาสนาม สนามจะจ่ายเงินชดเชยให้ไป
100,000 บาท ถ้าม้าตัวนั้น “คลีน” หมายถึงไม่มีการใช้ยา แต่ปรากฏว่าผลการตรวจพบว่าม้าตัวนั้นมีสารต้องห้าม
ซึ่งเป็ นผลพวงจากการที่เจ้าของใช้ยากระตุน้ ทางสนามจึงไม่จ่ายเงินชดเชยให้ นักการเมืองที่เป็ นเจ้าของม้าก็ให้
ลูกน้องเขาไปฟ้ องต่อศาลว่าทางสนามแข่งทําลายทรัพย์สิน... กรณี น้ ี มีนกั การเมืองเกี่ยวข้องด้วย เพราะคนทารุ ณ
สัตว์สามารถทําผิดให้เป็ นถูกได้ หน้าที่ของคณะกรรมการ หรื อสัตวแพทย์ประจําสนามแข่งก็คือต้องร่ วมมือกัน
ให้เกิดการงด ให้ทุกฝ่ ายหยุดการใช้ยากับม้า”
ในแง่หนึ่ งอาจเป็ นการทารุ ณสัตว์ แต่ก็สามารถเป็ นกีฬาได้ดว้ ย เพราะถ้าหากว่ามันเป็ นการทารุ ณสัตว์
ล้วนๆ คงไม่สามารถอยูต่ รงจุดนี้ได้ ถ้าคนเราทุกคนมองเห็นอย่างเดียวกันหมด แพทย์ทุกคนเบือนหน้าหนี ไม่มี
ใครที่อยากจะเข้ามายุง่ เกี่ยว ก็จะไม่มีคนมาพิทกั ษ์มา้ จึงมองว่ายังมีช่องทางที่จะทําให้ดีข้ ึนได้ ในวงการก็ยงั มีคน
เทรนม้า ฝึ กม้าเพื่อการกีฬา จริ งๆ แล้วถ้ามองในแง่อื่น ม้าเป็ นเศรษฐกิจขนาดย่อม กีฬาแข่งม้าส่ งผลกระทบต่อ
คนในวงการม้าแข่งมากมาย ทั้งคนงานเลี้ยงม้า คนขายอาหารม้า อาชีพคนทําอานม้า ทุกสิ่ งที่วนเวียนอยู่กบั ม้า
เป็ นเศรษฐกิจทั้งนั้น หากคนไม่ให้การสนับสนุน รัฐบาลไม่สนับสนุนเพราะเห็นเป็ นการพนัน คนขี้โกงก็จะยัง
ทําทารุ ณม้า และคนดีก็จะยังสู ้หวั ชนฝาอยูอ่ ย่างนี้ตลอดไป...”
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4.3.2 รูปแบบการพนันแข่ งม้ าในระบบ
การพนันแข่งม้ามีสองประเภท คือ ประเภทแรก การพนันแข่งม้าที่ถูกกฎหมาย หมายถึงการเล่นพนัน
ตามรู ปแบบที่สมาคมฯ กําหนดให้ และถ้ามีรายได้จากการเล่นการพนันจะต้องเสี ยภาษีในอัตราที่ทางราชการ
กําหนด (ดังที่กล่าวแล้วข้อ 3.2.1 และภาคผนวก ง) และประการที่สอง การพนันแข่งม้าที่ลกั ลอบเล่นกันโดยไม่
ผ่านระบบที่สมาคมฯ จัดให้ ซึ่ งตามกฎหมายแล้วการลักลอบเล่นนี้ถือว่าผิดกฎหมาย
ประเภทแรก การพนันแข่ งม้ าทีถ่ ูกกฎหมาย มีสองประเภท คือ การซื้ อตัว๋ ม้าควบแบบหลายเบอร์ บนตัว๋
ใบเดียว (Quinnella) และการซื้ อตัว๋ ม้าควบแบบสามตัวตรง (Trifecta)
การซื้ อตั๋วม้ าควบแบบหลายเบอร์ บนตั๋วใบเดียว 87 ดังแสดงตามภาพที่ 4.3 เป็ นการซื้ อตัว๋ ม้าควบแบบ
หลายเบอร์บนตัว๋ ใบเดียว มี 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบควบสลับ (Quinnella Box) แบบนี้ผซู้ ้ื อมีมา้ ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป และต้องการซื้ อทุกเบอร์
ของม้าจํานวนนี้ ในราคาเท่ากัน ตัวอย่างเช่ น กรณี มา้ 4 ตัว การซื้ อตัว๋ แบบนี้ รวม 6 เบอร์ ๆละ 50 บาท
ประกอบด้วย QIN 1-2,QIN 1-3,QIN 1-4,QIN 2-3,QIN 2-4,QIN 3-4 เป็ นเงินรวม 300 บาท หรื อกรณี มา้ 6 ตัว
ประกอบด้วย QIN 1-2,…. QIN 5-6 รวม 15 เบอร์ๆ ละ 50 บาทเป็ นเงินรวม 750 บาท ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายตาม
ราคารวม คือ จํานวนเบอร์ คูณด้วยราคาต่อเบอร์
แบบที่ 2 แบบควบสลับตัวเต็ง (Quinnella Banker) แบบนี้ ผซู้ ้ื อมีมา้ ตัวหนึ่งเป็ นตัวเต็ง และมีมา้ ตั้งแต่
สองตัวขึ้นไปเป็ นตัวตามและต้องการซื้ อทุกเบอร์ ในราคาเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น QIN#5 2-6-10 ราคา 50 บาท
หมายถึงซื้ อตัว๋ จํานวน 3 เบอร์ เบอร์ ๆละ 50 บาท ประกอบด้วย QIN 5-2,QIN 5-6,QIN 5-10 เป็ นเงินรวม 150
บาท เนื่ องจากวิธีน้ ีคิดจากจํานวนเบอร์ เท่ากับจํานวนม้าที่เป็ นตัวตาม ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม คือ
จํานวนเบอร์ คูณด้วยราคาต่อเบอร์
แบบที่ 3 แบบควบสลับฟิ วส์ (Quinnella Field) แบบนี้ ผซู้ ้ื อมีมา้ ตัวหนึ่งเป็ นตัวเต็ง และมีมา้ ตัวที่เหลือ
ทั้งหมดเป็ นตัวตามในราคาเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น QIN#5-F ราคา 50 บาท กรณี มีมา้ 14 ตัว จะต้อง ซื้ อตัว๋ จํานวน
13 เบอร์ ๆละ 50 บาท ประกอบด้วย QIN 5-1,……,QIN 5-13 เป็ นเงินรวม 650 บาท ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายตาม
ราคารวม คือ จํานวนเบอร์ คูณด้วยราคาต่อเบอร์
การซื้ อตั๋วม้ าควบแบบสามตัวตรง 88 ดังแสดงตามภาพที่ 4.4 เป็ นการซื้ อตัว๋ แบบควบสามตัวตรง มี 5
แบบ ดังนี้
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สูจิบตั รการแข่งม้าการกุศลเพื่อหารายได้ให้ “โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ” ณ ราชตฤณมัยสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556 หน้า 6.
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แบบที่ 1 แบบควบสามตัวตรง หรื อ ไตร (TRI) เป็ นการซื้ อตัว๋ ม้าเข้าที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตรงตําแหน่ ง
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น TRI 2-14-1 ราคา 50 บาท หมาย ถึง ม้าเบอร์ 2 เข้าที่ 1 ม้าเบอร์ 14 เข้าที่ 2 และม้าที่ 1 เข้าที่ 3
ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายเมื่อม้าเบอร์ 2 เข้าที่ 1 ม้าเบอร์ 14 เข้าที่ 2 และม้าที่ 1 เข้าที่ 3 โดยจ่ายตามราคาตัว๋ ที่ซ้ื อ ซึ่ ง
แบบนี้ไม่ได้ซบั ซ้อนมากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับการซื้ อตัว๋ ม้าควบแบบหลายเบอร์ บนตัว๋ ใบเดียวก่อนหน้านี้
แบบที่ 2 แบบควบสามตัวบ๊ อกซ์ หรือ ไตร (TRI BOX) เป็ นการซื้ อตัว๋ ม้าสามตัวตรง ที่มีมา้ ตั้งแต่สามตัว
ขึ้นไป ต้องการไขว้ไปมาทุกตําแหน่งทุกเบอร์ ในราคาเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น TRI #2-3-4 ราคา 50 บาท เมื่อสลับ
ไปมาแล้วจะได้ตวั๋ 6 เบอร์ เป็ นเงินรวม 300 บาท ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม
แบบที่ 3 แบบควบสามตัวหนึ่งตัวเต็ง หรือ ไตร (TRI ONE BANKER) เป็ นการซื้ อตัว๋ ม้าสามตัวตรง
โดยที่มีมา้ หนึ่ งตัวเป็ นตัวเต็งเข้าที่ 1 และมีมา้ อีกสองตัวจะเข้าที่ 2 และที่ 3 โดยสามารถไขว้สลับไปมาใน
ตําแหน่งที่ 2 และที่ 3 ได้ ทุกเบอร์ ในราคาเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น TRI 5 # 2-3-4 ราคา 50 บาท เมื่อสลับไปมาแล้ว
จะได้ตวั๋ 6 เบอร์ เป็ นเงินรวม 300 บาท ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม
แบบที่ 4 แบบควบสามตัวสองตัวเต็ง หรือ ไตร (TRI TWO BANKER) เป็ นการซื้ อตัว๋ ม้าสามตัวตรง
โดยที่มีมา้ ตัวเต็งเข้าที่ 1 และเข้าที่ 2 และมีมา้ อีกสองตัวขึ้นไปเป็ นตัวตามที่จะเข้าที่ 3 ทุกเบอร์ ในราคาเท่าๆ กัน
ตัวอย่างเช่น TRI 5-1 # 2-3-4 ราคา 50 บาท คือซื้ อตัว๋ แบบที่ 4 นี้ได้ 3 เบอร์ ได้แก่ TRI 5-1-2, TRI 5-1-3, TRI 51-4 เป็ นเงินรวม 150 บาท ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม
แบบที่ 5 แบบควบสามตัวฟิ ลด์ หรื อ ไตร (TRI FIELD) เป็ นการซื้ อตัว๋ ม้าสามตัวตรง โดยใช้ F แทน
เบอร์มา้ ทุกเบอร์ ตัวอย่างเช่น TRI 5-1-F ราคา 50 บาท คือซื้ อตัว๋ จํานวนทั้งสิ้ น 12 เบอร์ ได้แก่ TRI 5-1-2,…, TRI
5-1-14 เป็ นเงินรวม 600 บาท ส่ วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม

68 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

ภาพที่ 4.3 การซื้อตั๋วม้ าควบแบบหลายเบอร์ บนตั๋วใบเดียว
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ภาพที่ 4.4 การซื้อตั๋วแบบควบสามตัวตรง

ประการที่สอง การพนันแข่งม้าที่ลกั ลอบเล่น เป็ นผลมาจากโครงสร้างการเสี ยภาษีที่จดั เก็บมีอตั ราสู ง
ไป จึงทําให้เกิดการลักลอบเล่นการพนันนอกระบบขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างอัตราภาษีเมื่อผูเ้ ล่นแทง
ถูกจะต้องเสี ยภาษีไม่ต่าํ 3 ประเภท คือ ภาษีรายได้ หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 และภาษีสรร
พาสามิตรร้อยละ 20 ของเงินรายได้จากการพนันทั้งหมดซึ่ งถูกมองทั้งจากผูป้ ระกอบกิจการและผูเ้ ล่นว่า เป็ นการ
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เสี ยภาษีซ้ าํ ซ้อน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผปู ้ ระกอบการและผูม้ ีประสบการณ์แข่งม้าทั้งในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค เห็นพ้องต้องกันว่า “โครงสร้างภาษีซ้ าํ ซ้อนและสู งเกินไป” 89 ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นแรงจูงใจสําคัญ ทําให้
กลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลคนมีสี-นักการเมือง-นักธุ รกิ จจํานวนหนึ่ งร่ วมกันเป็ นเจ้ามือรับแทงพนันแข่งม้าเสี ยเอง ซึ่ งผิด
กฎหมายแต่ยงั คงเกิ ดขึ้นและดํารงอยู่สืบเนื่ องเรื่ อยมาจนถึ งปั จจุบนั 90 หากมี การปราบปรามและจับกุมอย่าง
จริ ง จัง เจ้ามื อโต๊ดเถื่ อนเหล่ านี้ ก็ จะหายไป จะส่ ง ผลต่อรายได้ข องสมาคมฯและยอดภาษี สู ง ขึ้นตามไปด้วย
ตัวอย่างเช่ น ในช่ วงปี พ.ศ.2540 ราชตฤณมัยสมาคมฯได้มีหนังสื อเชิ ญ พลตํารวจโทเสรี เตมียเวส (ยศในเวลา
นั้น) เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ปราบปรามและจับกุมเจ้ามือโต๊ดเถื่อนอย่างเข้มงวดจริ งจัง ปรากฏว่า ยอดเงินหมุนเวียน
ของสมาคมฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก และรัฐก็มีรายได้จากภาษีประเภทนี้สูงขึ้นตามไปด้วย โดยยอดเงินหมุนเวียนใน
รอบปี นั้นสู งถึง 1,007.15 ล้านบาท และรัฐมีรายได้จากภาษีเป็ นเงินกว่า 745.71 ล้านบาท 91
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4.3.3 ประมาณขนาดมูลค่ าการพนันแข่ งม้ า
เนื่ องจากจํานวนคนเข้าสนามแข่งม้าในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลหลายประการ
ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้า ประเด็นพิจารณาเพื่อประมาณขนาดการพนันแข่งม้า ดังนี้
1) จํานวนคนเข้ าสนามแข่ งม้ า จากการสัมภาษณ์อุปนายกสมาคมสนามม้าแห่ งหนึ่ งประเมินจํานวน
คนเข้าสนามม้าว่า หากเป็ นสนามในเขตกรุ งเทพมหานครจะคนเข้าสนามเฉลี่ย 9,000-15,000 คนต่อ
วันอย่างเต็มที่ ส่ วนสนามต่างจังหวัด 1,500-2,000 คนต่อวันเท่านั้น คนที่เข้าสนามส่ วนใหญ่จะเป็ น
คนกลุ่มเดิมๆ เวียนไปตามสนามแข่งม้าต่างๆ ซึ่ งจํานวนคนเข้าสนามแข่งม้านี้ สอดคล้องกับการ
สํารวจของพินิจ ลาภธนานนท์และคณะที่สํารวจในปี พ.ศ.2553 ที่ระบุว่า มีคนเล่นพนันแข่งม้า
ประมาณ 12,788 คน โดยแยกเป็ นกรุ งเทพมหานคร 9,633 คน และต่างจังหวัด 3,155 คน จากข้อมูล
นี้อาจเป็ นไปได้วา่ คนที่เข้าสนามแข่งม้าจํานวนหนึ่งไม่ได้เล่นการพนัน
2) จํานวนเงินการพนันแข่ งม้ า ต้องแยกพิจารณาเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก จํานวนเงินพนันที่ถูกกฎหมาย
กับส่ วนที่สอง จํานวนเงินพนันนอกระบบหรื อผิดกฎหมายมาจากโต๊ะเถื่อน โดยการประมาณการนี้
มีขอ้ มูลจากเอกสารสําคัญและการสัมภาษณ์ผมู้ ีประสบการณ์ กล่าวคือ จํานวนเงินการพนันแข่งม้า
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สัมภาษณ์พลตํารวจเอกสรี พิสุทธิ์ เตมียเวช (วันที่ 16 ตุลาคม 2556) และราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
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จะสัมพันธ์โดยตรงกับเงิ นหมุนเวียนในการแข่งม้าในแต่ละนัดแข่ง จากการศึกษา พบว่า ในพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร แต่ละนัดแข่งจะมีเงินหมุนเวียนอยูร่ ะหว่าง 80-100 ล้านบาท หากรอบหนึ่ งปี มี
จํานวนการแข่งม้า 24 นัดจะมีเงินการพนันหมุนเวียนประมาณ 1,900-2,400 ล้านบาท หากมี 48 นัด
จะมีเงิ นการพนันหมุนเวียน 3,800-4,800 ล้านบาท ส่ วนต่างจังหวัด เงินหมุนเวียนอาจจะไม่มาก
เนื่ องจากจํานวนคนเข้าสนามมีค่อนข้างน้อย 1,500 -2,000 คนต่อนัดแข่งเท่านั้น ทําให้ผจู้ ดั การแข่ง
ม้าบางสนามจึงไม่ได้เก็บค่าเข้าชม รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าโดยการถ่ายทอดสดการแข่ง
ม้าจากสนามแข่งมายังโรงแรมที่พกั ถึงกระนั้นก็ดีบางสนามในต่างจังหวัดก็ยงั มีคนจํานวนน้อยอยูด่ ี
จนทําให้ตอ้ งปิ ดกิ จการลง เช่ น สนามแข่งม้ามหาสารคาม ผูม้ ีประสบการณ์ ประเมิน ว่ายอดเงิ น
หมุนเวียนจากการพนันแข่งม้าในต่างจังหวัด 5 สนามเฉลี่ยต่อนัดเป็ นเงิน 5-10 ล้านบาท หากรอบ
หนึ่งปี มีจาํ นวนการแข่งม้า 24 นัดจะมีเงินการพนันหมุนเวียนประมาณ 600-1,200 ล้านบาท
ดังนั้นอาจสรุ ปได้ ว่า เงินหมุนเวียนในการการพนันแข่ งม้ าทั้งประเทศประมาณ 4,400-6,000
ล้ านบาทต่ อปี ซึ่งเชื่ อได้ ว่าเงินกว่าร้ อยละ 60 ของวงเงินนีจ้ ะหมุนเวียนเป็ นการพนันนอกระบบ

4.4 สรุป

การกําเนิ ดการแข่งม้าในเมืองไทยต้องถือว่ามีตน้ กําเนิดมาอย่างสู งส่ ง สถาปนาโดยพระมหากษัตริ ยท์ ้ งั
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 การจัดตั้งราชกรี ฑาสโมสรและราชตฤณมัยสมาคมฯ ปัจจุบนั สนามแข่งม้าในประเทศ
ไทยมี 8 สนาม ตั้งอยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่ สนามราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
และสนามราชกรี ฑาสโมสร ขณะที่ส่วนภูมิภาคมี 6 แห่ ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 5 แห่ ง ได้แก่
สนามแข่งม้าจังหวัดนครราชสี มา สนามแข่งม้าจังหวัดอุดรธานี สนามแข่งม้าจังหวัดขอนแก่น สนามแข่งม้า
จังหวัดมหาสารคาม สนามแข่งม้าจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคเหนือ 1 แห่ ง คือ สนามแข่งม้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย
สนามแข่งม้านครราชสี มาและเชี ยงใหม่เป็ นสนามทหาร มีทหารบริ หารจัดการแข่งขัน สนามแข่งม้าขอนแก่น
เป็ นของจังหวัดขอนแก่นดําเนิ นการจัดการแข่งขันเอง ส่ วนสนามแข่งม้าอุดรธานี และร้อยเอ็ดเป็ นของเอกชน
บริ หารจัดการแข่งขัน ส่ วนสนามแข่งม้ามหาสารคามปิ ดกิ จการแล้ว การก่ อเกิ ดสนามแข่งม้าในต่างจังหวัด
ทั้งหมดจะเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั นายทหารระดับสู งที่มีอาํ นาจทั้งสิ้ น ทําให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ ไม่เพียงเป็ น
ศูนย์กลางของอํานาจทางเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมที่ร่วมสมัยของประเทศเท่านั้น แต่ยงั ถือเป็ นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงสนามแข่งม้าเครื อข่ายอื่นอีก 7 แห่งอีกด้วย
ปั จจุบนั จํานวนคนเข้าสนามม้าว่า หากเป็ นสนามในเขตกรุ งเทพมหานครจะคนเข้าสนามเฉลี่ย 9,00015,000 คนต่อวันอย่างเต็มที่ ส่ วนสนามต่างจังหวัด 1,500-2,000 คนต่อวันเท่านั้น คนที่เข้าสนามส่ วนใหญ่จะเป็ น
คนกลุ่มเดิมๆ เวียนไปตามสนามแข่งม้าต่างๆ ส่ วนการพนันแข่งม้าที่ลกั ลอบเล่น เป็ นผลมาจากโครงสร้างการ
เสี ยภาษีที่จดั เก็บมีอตั ราสู งเกินไป จึงทําให้เกิดการลักลอบเล่นการพนันนอกระบบขึ้น จากการประเมินเบื้องต้น
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เกี่ยวกับเงินหมุนเวียนในการการพนันแข่งม้าทั้งประเทศประมาณ 4,400-6,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งเชื่อได้วา่ เงิน
กว่าร้อยละ 60 ของวงเงินนี้จะหมุนเวียนเป็ นการพนันนอกระบบ
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บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์การศึกษาเรื่ อง พนันแข่งม้าในประเทศไทย มีดว้ ยกันสามประการ คือ ประการที่หนึ่ ง เพื่อ
ศึกษาพัฒนาการของการพนันแข่งม้าในประเทศไทย ประการที่สอง เพื่อศึกษาการปรับตัวของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลที่
เกี่ ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทย และประการที่สาม เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อ
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่ งที่น่าสนใจจากการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประการแรก พัฒนาการของการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย พบว่า การแข่งม้ามีประวัติศาสตร์ มา
ยาวนาน อย่า งช้า ที่ สุ ดเริ่ ม มาตั้ง แต่ส มัยกรี ก โบราณ บาบิ โลน ซี เรี ย และอิ ยิปต์ รวมทั้งยัง จัดแข่ งม้า ในกี ฬ า
โอลิมปิ กกรี กโบราณด้วยก่อนปี ค.ศ.648 โดยในสมัยจักรวรรดิโรมันการแข่งม้าเป็ นอุตสาหกรรมหลักเป็ นกีฬา
ของกษัตริ ยแ์ ละขุนนางเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวาง การแข่งม้าเป็ นหนึ่ งในภาษากรี กโบราณที่นิยมมากที่สุดเป็ น
กีฬาสําคัญทั้งในอาณาจักรโรมัน และอาณาจักรไบเซนไทน์ถึงแม้การแข่งม้าจะเป็ นส่ วนผสมทั้งคนและม้าซึ่ ง
กีฬาประเภทนี้ทาํ ให้เกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ บ่อยครั้ง แต่กีฬาแข่งม้าได้สร้างความนิ ยมมาเป็ นเวลาเป็ นหลาย
ศตวรรษเปลี่ยนจากใช้มา้ ในสนามรบมาเป็ นการใช้มา้ เพื่อแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ทั้งนี้กีฬาม้าแข่งเป็ นส่ วน
ผสมผสานกันระหว่างคนขี่มา้ กับม้าแข่งผ่านการฝึ กฝน ทักษะและการดูแลรักษาจนกลายเป็ นม้าแข่งถูกพัฒนา
สายพันธุ์ที่หลากหลายในกีฬาแข่งม้าสมัยใหม่ของโลกปั จจุบนั และการเข้าสู่ วงจรการพนันในประเทศที่สังคม
ยอมรับ
ส่ วนการแข่งม้าในประเทศไทยนั้นมีตน้ กําเนิดมาจากสถาบันชั้นสู ง โดยจัดตั้งราชกรี ฑาสโมสรและราช
ตฤณมัยสมาคมฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2444 และปี พ.ศ.2459 ตามลําดับ ในเชิ งประวัตศาสตร์ แล้วการจัดแข่งม้าใน
ประเทศไทยอาจแบ่ง ออกเป็ นสามช่ วง คื อช่ วงแรก เป็ นช่ วงที่ ประเทศปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์
เกิ ดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ต้ งั ราชกรี ฑาสโมสร หรื อสนามฝรั่งเพื่อเป็ นสถาน
พักผ่อน บันเทิง คบหาสมาคมกันแต่อยู่ในวงจํากัดแต่เฉพาะชาวต่างชาติเป็ นหลักเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 6
ทรงมีพระบรมราชานุ ญาตให้ต้ งั สนามม้านางเลิ้งขึ้นเพื่อให้บริ การแข่งม้าสําหรับคนไทย ช่ วงที่สอง เป็ นช่วง
การเมืองประชาธิ ปไตยขยายตัวทําให้สนามม้าแข่งขยายตัวไปตามหัวเมืองสําคัญในส่ วนภูมิภาค โดยระยะแรก
ของช่วงนี้สนามม้าแข่งส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นเขตทหารและบริ หารจัดการแข่งขันโดยกลุ่มนายทหาร มีอย่างน้อย
6 สนาม ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสี มา อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ในระยะต่อมา เกิดการการ
ปรับตัววงการธุ รกิจม้าแข่ง ด้วยเหตุผลด้านความอยูร่ อดของสนามม้าแข่งและกลุ่มผูจ้ ดั ทั้งในส่ วนกลางและส่ วน
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ภูมิภาค ในช่วงเกิ ดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 สนามม้าหลายแห่ งในส่ วนภูมิภาคถูกเปลี่ยนมือไปทั้งในแง่
ความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการบางส่ วนได้ถูกถ่ายโอนให้ภาคเอกชนบริ หารจัดการหรื อเป็ น
เจ้า ของสนามไปเลย จนกระทั่ง ปั จ จุ บ ัน สนามม้า แข่ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าคจํา แนกออกได้ดัง นี้ สนามม้า แข่ ง
นครราชสี มาบริ หารจัดการโดยกลุ่มนายทหาร สนามม้าแข่งขอนแก่นบริ หารจัดการโดยองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด สนามม้าแข่งอุดรธานี และร้อยเอ็ดบริ หารจัดการโดยภาคเอกชน ส่ วนอีกหนึ่ งสนามตั้งอยูใ่ นภาคเหนื อ
คือ จังหวัดเชียงใหม่บริ หารจัดการโดยกลุ่มนายทหาร สําหรับมหาสารคามปั จจุบนั ปิ ดดําเนินการแล้ว
ประการที่สอง การปรั บตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้ องกับการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย พบว่า
การปรับตัวของผูม้ ีอิทธิ พลที่เกี่ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทยมีนยั เกี่ยวข้องกับเจ้าของคอกม้าซึ่ งมี
ฐานะทั้งนี้การก่อตัวของสนามแข่งม้าในต่างจังหวัดจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั นายทหารระดับสู ง และเชื่อมโยงกับ
สนามแข่งม้าในกรุ งเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริ หารสนามม้าแข่งต่างจังหวัดจะมีความสัมพันธ์แนบแน่น
กับสนามม้าราชตฤณมัยสมาคมฯ และราชกรี ฑาสโมสรเป็ นทั้งสมาชิก เจ้าของคอกม้า และผูเ้ ล่นการพนันแข่งม้า
ด้วย ดังนั้นโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ หารสนามแข่งม้าในแต่ละสนามจะมีสองฐานะคือ ฐานะแรก เป็ นคณะกรรมการออก
ระเบียบจัดการแข่งขัน (Board of Regulator) และอํานวยการจัดการแข่งขันในสนาม (Operator) ส่ วนฐานะที่
สอง เป็ นผูเ้ ล่นการพนัน (Gambler) เสี ยเอง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสนามกรุ งเทพฯและ
ต่างจังหวัดชี้ ว่า ผูเ้ ล่ นการพนันแข่งม้าผูเ้ ล่นทัว่ ไปประเภทขาประจํา แต่ผูเ้ ล่ นกลุ่ มใหญ่คือ คนในวงการมีท้ งั
เจ้าของคอกม้า คนใกล้ชิด และเครื อข่าย เท่านั้น ทั้งนี้หากมองเชิงลึกพบว่า เจ้าของคอกม้าที่มีชื่อเสี ยงส่ วนใหญ่
จะเป็ นกลุ่มคนชั้นนําของสังคมไทย เป็ นนักการเมือง นักธุ รกิจ และข้าราชการระดับสู ง ซึ่ งมีและเคยมีบทบาท
สํา คัญทางการเมื องทั้ง ในระดับ ชาติ และระดับ ท้องถิ่ น คนกลุ่ ม นี้ นอกจากจะเป็ นเจ้า ของคอกม้า แล้ว ยัง มี
ตําแหน่งบริ หารในสนามแข่งม้าด้วย กล่าวคือ
กลุ่ ม แรก คอกม้า ของสมาชิ ก กิ ตติ ม ศัก ดิ์ ที่ เ ป็ นที่ รู้จ ัก ในวงการดี ได้แ ก่ คอกกฤตขจร ของพลตรี
มนูญกฤต รู ปขจร คอกเกียรติกมล ของนายเกียรติชยั ชัยเชาวรัตน์ คอกแคสโก้ ของนายณรงค์ วงศ์วรรณ คอกซี
เอสพี ของนายชวลิต โอสถานุเคราะห์ คอกธํารงไทย ของนายอนุรักษ์ จุรีมาศ คอกบ้านสวนของพันเอก (พิเศษ)
ณรงค์ กิตติขจร คอกประชาชน ของนายอุทยั พิมพ์ใจชน คอกปิ ยะมงคล ของนายปิ ยะณัฐ วัชราภรณ์ คอกปุณณ
กันต์ ของนางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ คอกพลังอาชา 2000 ของนายอโนทัย อุเทนสุ ต คอกพีเอ็มวีซีของวิชิต แย้ม
บุญเรื อง คอกพุกกะณะสุ ตของนายพิทูร พุกกะณะสุ ต คอกฟาร์ มโชคชัยของนายโชค บุลกุล คอกรําเพยของพล
ตํารวจเอกพงษ์อาํ มาตย์ อมาตยกุล คอกศรี เทพของนายพรเทพ เตชะไพบูยล์ คอกอัสสรัตนะของทองธัช หงศ์ลดา
รมภ์ และคอกอาชาสวัสดิ์ ของนายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตร์ สาธร เป็ นต้น
จะเห็นว่า เจ้าของคอกม้าแข่งเป็ นนักการเมือง นักธุ รกิจ และข้าราชการระดับสู ง มีบทบาทสําคัญในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวงการราชการ โดยกลุ่มนักการเมือง เช่น นายเกียรติชยั ชัยเชาวรัตน์ อดีตนักการเมือง
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ชื่ อดัง จัง หวัดอุ ดรธานี นายณรงค์ วงศ์ว รรณ อดี ตนัก การเมื องชื่ อ ดัง จัง หวัดแพร่ นายอุ ท ยั พิ ม พ์ใ จชนอดี ต
นักการเมืองชื่ อดังจังหวัดชลบุ รีและอดี ตประธานรั ฐสภา นายชวลิ ต โอสถานุ เคราะห์ อดี ตนักการเมื องชื่ อดัง
จังหวัดขอนแก่น นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตร์ สาธร นักการเมืองจังหวัดสุ รินทร์ นายอนุรักษ์ จุรีมาศนักการเมืองชื่อ
ดังจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดนี้ ต่างเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี กลุ่มนักธุ รกิ จ เช่น นายโชค บุลกุล นายพรเทพ เตชะ
ไพบูลย์ และทองธัช หงศ์ลดารมภ์ ซึ่ งเป็ นนักธุ รกิจรายใหญ่ของประเทศ ส่ วนกลุ่มข้ าราชการระดับสู ง ได้แก่
พลตํารวจเอกพงษ์อาํ มาตย์ อมาตยกุล
กลุ่มสอง คอกม้ าของสมาชิ กสามัญ ที่รู้จกั ในวงการดี ได้แก่ คอกขจรเดช พลตรี สนัน่ ขจรประศาสตร์ คอก
คลองตัน ของนางสาวชัญญา ศรี เฟื่ องฟุ้ ง คอกเคที ของนายกําธร ตรี วิศวเวทย์ คอกเคเอส ของนายเทพ ตรี วิศวเวทย์
คอกเจ้าพระยารามราฆพ ของพลเอกเฟื่ องเฉลย อนิ รุทธเทวา คอกฉัตรสัมฤทธิ์ นายมานพ อัมพุช คอกดาราชัย ของพล
เอกจิระ นาวีเสถียร คอกดาวอยุธยา ของนายปฏินนั ท์ ชวกุล คอกทิพย์รัตน์ ของนายจําลอง รัตนกุลเสรี เริ งฤทธิ์ คอกเทพ
อาชา ของนายสุ เทพ สุ นทรวิภาต คอกเทียนชัย ของพลตรี พิทิต พุกกะณะสุ ต คอกธนิ กุล ของนายแคล้ว ธนิ กุล คอก
นาทีทอง ของนายจักริ น พัฒน์ดาํ รงวิจิตร คอกบุญชัย ของนางสาวกฤษณา อัมพุช คอกเบญจมิตร พันเอกถวิล จันทรักษ์
คอกประเสริ ฐศักดิ์ ของนายประเสริ ฐ วศินสังวร คอกปาณี รัชต์ ของนายเจริ ญ พัฒน์ดาํ รงจิตร คอกเปรมพิชิต ของนาย
บุญถึง ผลพานิช คอกเปรมมณี ของนายสุ รพันธ์ ชินวัตร คอกพระยาประดิพทั ธภูบาล ของนายพานทอง ณ ระนอง คอก
พลอยศักดา ของพลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ คอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรี ชา ชัยรัตน์ คอกวัชรวิทย์ ของนายสมชาติ
เจริ ญวัชรวิทย์ คอกแสงจันทร์ ของพันตํารวจเอกประทักษ์ รมยานนท์ คอกอัศวโยธิ น ของพลเอกไตรรงค์ อินทรทัต
คอกอาสา ของพันเอกดิลก ธนภัทร คอกเอสวาย ของพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคอกเอ็มซีแอล ของพลเอกสุ
พัตร สารสิ น เป็ นต้น
จะเห็นว่า เจ้าของคอกม้าแข่งเป็ นนักการเมือง นักธุ รกิจ และข้าราชการระดับสู ง มีบทบาทสําคัญในทาง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และวงการราชการ โดยกลุ่ ม นั ก การเมื อ ง เช่ น พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์ อดี ตรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย นายบุญถึง ผลพานิ ช และนายสุ รพันธ์ ชินวัตร ต่างก็เคยเป็ น
อดีตรัฐมนตรี ดว้ ยกัน และนายจักริ น พัฒน์ดาํ รงวิจิตร เป็ นลูกชายผลกว้างขวางจังหวัดขอนแก่น กลุ่มนักธุ รกิจ เช่น
นายกําธร ตรี วศิ วเวทย์ นายเทพ ตรี วศิ วเวทย์ จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ นางสาวชัญญา ศรี เฟื่ องฟุ้ ง จากกลุ่ม
ธุ รกิจกระจก นายมานพ อัมพุชและนางสาวกฤษณา อัมพุช จากกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสิ นค้ารายใหญ่ และนายประเสริ ฐ
วศินสังวร ธุ รกิจค้าข้าวรายใหญ่ และนายปรี ชา ชัยรัตน์ นักธุ รกิจท้องถิ่นจากอุดรธานี กลุ่มข้ าราชการระดับสู ง เช่ น
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ พลเอกเฟื่ องเฉลย อนิรุทธเทวา พลเอกจิระ นาวีเสถียร พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พลเอกไตรรงค์ อินทรทัต พลเอกสุ พตั ร สารสิ น พลตรี พิทิต พุกกะณะสุ ต พันเอกถวิล จันทรักษ์ และพันตํารวจเอก
ประทักษ์ รมยานนท์
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ส่ วนคําถามสําคัญที่ ว่า กลุ่ มผูม้ ี อิทธิ พลที่เกี่ ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทยมีการปรั บตัว
อย่างไรนั้น จากการศึกษาพบว่า ด้วยกิจการการพนันประเภทนี้ มีกฎหมายอนุ ญาตให้เล่นได้แต่ถูกควบคุมดูแล
จากภายในค่อนข้างเข้มงวดทั้งในแง่ของกฎหมายและจารี ตประเพณี ก็ตาม แต่พบว่าโครงสร้างการบริ หารจัดการ
ในองค์ก รยังเป็ นแบบเดิ ม ๆ (Traditional Organization) การบริ หารที่ เน้นความสัมพันธ์ ที่ไ ม่เป็ นทางการ
(Informal Relationship) โดยอาศัยอํานาจบารมีส่วนตัวประธานกรรมการ ประธานอํานวยการ หรื อเลขาธิ การ
สมาคมเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นระบบจัดการที่ยงั คงต้องการให้มีการสื บทอด (Reproduction Management) ของกลุ่มคน
ในระบบราชการ โดยเฉพาะกลุ่มนายทหารจากเหล่าทหารม้าทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและที่ยงั ไม่เกษียณ
ส่ วนกลุ่มนักการเมือง เข้ามามีบทบาทในองค์กรนี้ บา้ งเป็ นระยะๆ เช่น สมัยพลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์ เป็ น
เลขาธิ การสมาคมฯ ซึ่ งเป็ นตําแหน่งบริ หารในองค์กร ส่ วนนักการเมืองอื่นๆ มีบทบาทเพียงเป็ นเจ้าของคอกม้า
และเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ หรื อสมาชิกสามัญของสนามแข่งม้าเท่านั้น ขณะที่กลุ่มนักธุ รกิจเข้ามามีบทบาทน้อย
ในแง่การบริ หารจัดการ แต่นักการเมืองและกลุ่มข้าราชการจะมีบทบาทสําคัญในการแสวงหารายได้จากการ
พนันที่ผดิ กฎหมายมากกว่า จากการสัมภาษณ์พบว่า เจ้าของธุ รกิจขนาดใหญ่ที่เป็ นเจ้าของคอกม้า เลี้ยงม้าแข่งขัน
เพื่อการกีฬาและบันเทิงมากกว่า ส่ วนกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการมักจะมีช่องทางหารายได้จากการพนันนอก
ระบบ (โต๊ะ เถื่ อน) มากกว่า ซึ่ ง นัก การเมื องนํา เงิ น ที่ ไ ด้น้ ี ไ ปใช้ใ นทางการเมื อ งต่ อไปโดยเฉพาะในสนาม
ต่างจังหวัด ด้วยบริ บทเช่ นนี้ การปรับตัวเพื่อเข้ากับการบริ หารองค์กรสมัยใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและ
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจตลาดจึงยากลําบากยิ่ง ดังนั้น การปรับตัวของกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลที่เกี่ ยวข้องกับการ
พนันแข่งม้าในประเทศไทยมาจากกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการมากกว่าเป็ นกลุ่มนักธุ รกิจ จึงมีคาํ กล่าว จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญว่า “สนามม้ าไม่ ขาดทุน แต่ เจ้ าของม้ าอยู่ลําบาก” ดังภาพความสัมพันธ์ที่ 5.1
ภาพที่ 5.1 โครงสร้ างความสัมพันธ์ ในการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย
สนามแข่งม้า

เจ้าของคอกม้า
•

นักการเมือง

•

กรุงเทพมหานคร 2 สนาม

•

นักธุรกิจ

•

ต่างจังหวัด

•

ข้าราชการชั้นสูง

คนเล่นการพนัน

ลักษณะการเล่น

•

เจ้าของคอกม้า

•

เล่นถูกกฎหมาย

•

นักพนันแข่งม้า

•

เล่นผิดกฎหมาย

•

นักพนันทั่วไป

ที่มา : ประมวลโดยผูว้ จิ ยั

77 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

(โต๊ะเถื่อน)

6 สนาม

ประการที่ส าม ประมาณการเงินหมุนเวี ยนในการพนั นแข่ งม้ า ในประเทศไทย การพนันม้า แข่ง ใน
ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาลงอย่างเห็ นได้ชัด เนื่ องจากการเติบโตของพนันประเภทอื่นๆ เช่ น บ่อนการพนัน
คาสิ โน การพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ และสลากกินแบ่งมีการจัดให้บริ การทัว่ ไป ประชาชนจํานวนมาก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ วกว่า ถึงแม้วา่ การแข่งม้ามีลกั ษณะผูกขาดคล้ายๆ กับสลากกินแบ่ง แต่
เข้าถึ งได้ยากกว่า อัตราการเสี ยภาษีของการจัดแข่งม้าค่อนข้างสู ง และมีกรอบกฎหมายที่กาํ หนดให้ปฏิ บตั ิที่
เข้มงวดกว่า นอกจากนั้นยังเป็ นผลมาจากค่านิยมของบุคคลเกี่ยวกับการพนันแข่งม้า ด้วยเกมแข่งม้าเป็ นเกมที่มี
คนอยู่รวมกันเป็ นจํานวนมากในพื้นที่ที่กาํ หนดอย่างชัดเจน คือ สนาม ขณะที่การพนันกี ฬาประเภทอื่นมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากสามารถดูการถ่ายทอดสดที่บา้ นและเล่นได้เป็ นการส่ วนตัวและสามารถเข้าถึงได้
ง่ายด้วย
การพนันม้าแข่งอาจพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนแรก การพนันม้าแข่งถูกกฎหมาย หมายถึงการเล่นพนัน
ตามรู ปแบบที่สมาคมฯ กําหนดให้ และถ้ามีรายได้จากการเล่นการพนันจะต้องเสี ยภาษีในอัตราที่ทางราชการ
กําหนด และส่ วนที่สอง การพนันม้าแข่งที่ลกั ลอบเล่นกันโดยไม่ผา่ นระบบที่สมาคมฯ จัดให้ ซึ่ งการลักลอบเล่น
นี้ถือว่านอกระบบและผิดกฎหมาย
จากการประมาณขนาดมูลค่ าการพนันแข่ งม้ าในประเทศไทย มีประเด็นพิจารณาเพื่อประมาณการ ดังนี ้
1) จํานวนคนเข้าสนามแข่งม้า หากเป็ นสนามในเขตกรุ งเทพมหานครจะคนเข้าสนามเฉลี่ย 9,00015,000 คนต่อวันอย่างเต็มที่ ส่ วนสนามต่างจังหวัด 1,500-2,000 คนต่อวันเท่านั้น คนที่เข้าสนามส่ วนใหญ่จะเป็ น
คนกลุ่มเดิมๆ เวียนไปตามสนามแข่งม้าต่างๆ ซึ่ งจํานวนคนเข้าสนามแข่งม้านี้ สอดคล้องกับการสํารวจของ
พินิจ ลาภธนานนท์และคณะที่สํารวจในปี พ.ศ.2553 ที่ระบุวา่ มีคนเล่นพนันแข่งม้าประมาณ 12,788 คน โดย
แยกเป็ นกรุ งเทพมหานคร 9,633 คน และต่างจังหวัด 3,155 คน จากข้อมูลนี้ อาจเป็ นไปได้วา่ คนที่เข้าสนามแข่ง
ม้าจํานวนหนึ่งไม่ได้เล่นการพนัน
2) จํานวนเงินการพนันแข่งม้า ต้องแยกพิจารณาเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก จํานวนเงินพนันที่ถูกกฎหมาย กับ
ส่ วนที่สอง จํานวนเงินพนันนอกระบบหรื อผิดกฎหมาย โดยการประมาณการนี้ มีขอ้ มูลจากเอกสารสําคัญและ
การสัมภาษณ์ผมู ้ ีประสบการณ์ กล่าวคือ จํานวนเงินการพนันแข่งม้า จะสัมพันธ์โดยตรงกับเงินหมุนเวียนในการ
แข่ง ม้าในแต่ ละนัดแข่ง จากการศึ ก ษา พบว่า ในพื้ นที่ก รุ งเทพมหานคร แต่ละนัดแข่งจะมีเงิ นหมุนเวีย นอยู่
ระหว่าง 80-100 ล้านบาท หากรอบหนึ่ งปี มีจาํ นวนการแข่งม้า 24 นัดจะมีเงิ นการพนันหมุนเวียนประมาณ
1,900-2,400 ล้านบาท หากมี 48 นัดจะมีเงินการพนันหมุนเวียน 3,800-4,800 ล้านบาท ส่ วนต่างจังหวัด เงิ น
หมุนเวียนอาจจะไม่มากเนื่ องจากจํานวนคนเข้าสนามมีค่อนข้างน้อย 1,500 -2,000 คนต่อนัดแข่งเท่านั้น ทําให้
ผูจ้ ดั การแข่งม้าบางสนามจึงไม่ได้เก็บค่าเข้าชม รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าโดยการถ่ายทอดสดการแข่ง
ม้าจากสนามแข่งมายังโรงแรมที่พกั ถึ งกระนั้นก็ดีบางสนามในต่างจังหวัดก็ยงั มีคนจํานวนน้อยอยู่ดีจนทําให้
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ต้องปิ ดกิ จการลง เช่น สนามแข่งม้ามหาสารคาม ผูม้ ีประสบการณ์ประเมิน ว่ายอดเงินหมุนเวียนจากการพนัน
แข่งม้าในต่างจังหวัด 5 สนามเฉลี่ยต่อนัดเป็ นเงิน 5-10 ล้านบาท หากรอบหนึ่ งปี มีจาํ นวนการแข่งม้า 24 นัดจะมี
เงินการพนันหมุนเวียนประมาณ 600-1,200 ล้านบาท
ดังนั้นอาจสรุ ปได้วา่ เงิ นหมุนเวียนในการการพนันแข่งม้าทั้งประเทศประมาณ 4,400-6,000 ล้านบาท
ต่อปี ซึ่ งเชื่อได้วา่ เงิ นกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินนี้ จะหมุนเวียนเป็ นการพนันนอกระบบทั้งนี้การพนันม้าแข่งที่
ลักลอบเล่นนั้น อาจเป็ นผลมาจากโครงสร้างการเสี ยภาษีที่จดั เก็บมีอตั ราสู งไป จึงทําให้เกิดการลักลอบเล่นการ
พนันนอกระบบขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างอัตราภาษีเมื่อผูเ้ ล่นแทงถูกจะต้องเสี ยภาษีไม่ต่าํ 3 ประเภท
คือ ภาษีรายได้ หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 และภาษีสรรพาสามิตรร้อยละ 20 ของเงินรายได้
จากการพนันทั้งหมดซึ่ งถูกมองทั้งจากผูป้ ระกอบกิจการและผูเ้ ล่ นว่า เป็ นการเสี ยภาษีซ้ าํ ซ้อน ข้อมูลจากการ
สัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการและผูม้ ี ป ระสบการณ์ แข่งม้า ทั้ง ในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เห็ นพ้องต้องกันว่า
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง เป็ นแรงจู ง ใจสํ า คัญ ทํา ให้ ก ลุ่ ม ผูม้ ี อิ ท ธิ พ ลคนมี สี ”โครงสร้ า งภาษี ซ้ ําซ้อ นและสู ง เกิ น ไป “นักการเมือง-นักธุ รกิ จจํานวนหนึ่ งร่ วมกันเป็ นเจ้ามือรับแทงพนันแข่งม้าเสี ยเอง ซึ่ งผิดกฎหมายแต่ยงั คงเกิดขึ้น
และดํารงอยู่สืบเนื่ องเรื่ อยมาจนถึ งปั จจุบนั ส่ วนคําถามที่ว่าทําไมการพนันโต๊ะเถื่ อนยังคงเกิ ดขึ้ นนั้นสามารถ
อธิบายได้จากแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกกฎหมายที่ได้ระบุไว้วา่ สาเหตุของการเกิดเศรษฐกิจนอกกฎหมายมี
5 ประการคือ 1) การจัดภาษีอากร ถ้ารัฐบาลจัดเก็บภาษีในอัตราสู งหรื อไม่เป็ นธรรม จะทําให้ผปู้ ระกอบการ
หรื อประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงภาษี 2) ระเบียบกฎเกณฑ์ หากราชการมีระเบียบขั้นตอนจํานวนมาก จะทําให้
เกิดความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง 3) ข้อห้ามตามกฎหมาย ธุ รกิจบางประเภท เป็ นธุ รกิจผูกขาด ห้ามมีการผลิต
แข่ง 4) อํานาจหน้าที่การดําเนิ นการธุ รกิจบางอย่างผูป้ ระกอบการจําต้องขออนุมตั ิจากทางการในรู ปใบอนุ ญาต
สิ ทธิ บตั ร สัมปทานและการประมูล และ 5) ตลาดขาดเสถียรภาพ เนื่องจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรื อเกิ ด
จากปั จจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้
ประการที่สี่ การวิเคราะห์ เชิ งทฤษฎีจากผลการศึกษา พบว่าลักษณะสําคัญประการหนึ่ งของกิจการแข่ง
ม้าในประเทศไทยจะโยงใยสัมพันธ์กบั ความเป็ นระบบพวกพ้อง (Cronyism) กล่าวคือ ในวงการม้าแข่งจะมี
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ (Informal Relationship) และความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการ (Formal Relationship)
โดยความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ (Informal Relationship) นั้น มักจะเกิดกับสนามม้าที่มีกลุ่มนายทหารบริ หาร
สนามเนื่องจากมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในรู ปของคนวงในที่ใกล้ชิดกันสู ง (In-groups) เครื อข่ายความสัมพันธ์
จะมีลกั ษณะเป็ นลําดับขั้น (Hierarchy) ยึดตามความอาวุโส (Seniority System) เริ่ มจากนายทหารระดับสู งที่มี
ตําแหน่งสําคัญๆ ในกองทัพหรื อตําแหน่งทางการเมือง ตามด้วยนายทหารรุ่ นเดียวกัน หลังจากนั้นจึงตามด้วยรุ่ น
ต่างๆ ลดหลัน่ กันมาตามลําดับ การเกาะกลุ่มของนายทหารส่ วนใหญ่จะเป็ นจากเหล่าทหารม้า ตัวอย่างเช่ น ใน
สมัยพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ เป็ นนายกสมาคมฯ จะมีนายทหารรุ่ นเดียวกันมาเป็ นกรรมการ และมีคนใกล้ชิด
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จากฝ่ ายการเมืองมาร่ วมเป็ นคณะทํางานจํานวนมาก นอกจากนั้นยังใช้สนามม้าเป็ นศูนย์ประสานและทํางาน
ทางการเมืองด้วย ต่อมาในยุคปั จจุบนั ที่มีพลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์เป็ นนายกสภาฯ นั้น จะเห็นว่ามีเพื่อนร่ วมรุ่ นมา
เป็ นกรรมการสภา เช่นพลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ตามด้วยนายทหารรุ่ นต่อๆ มาเป็ นนายกสมาคมฯ คือพล
เอกบุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ และมีนายทหารรุ่ นเดียวกันมาเป็ นกรรมการจํานวนมากเช่นกัน
ลักษณะองค์การสนามม้าแข่งที่บริ หารโดยนายทหารจะมีการจัดองค์การคล้ายระบบราชการดั้งเดิม 92
ลักษณะเด่ นของการบริ หารสนามม้าจะใช้หลักลําดับขั้น (Hierarchy) กําหนดตําแหน่ งและจัดลําดับขั้นของ
ตําแหน่งเป็ นรู ปพีรามิด ให้เห็นถึงลักษณะทางโครงสร้างของตําแหน่งและหน่วยงานว่าอยูร่ ะดับใดขององค์การ
ถึงสายการบังคับบัญชาในหน่วยงานนั้น สาเหตุที่ตอ้ งมีการจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา เพื่อให้เห็นถึงอํานาจใน
การสั่งการบังคับบัญชาของบุคคลแต่ละคนที่ดาํ รงตําแหน่งอยูใ่ นองค์การว่า มีมากน้อยแค่ไหนทําให้เกิดระบบ
การสั่งการบังคับบัญชาที่ชดั เจนและต่อเนื่ อง เป็ นหลักประกันว่าเบื้องบนจะสามารถควบคุมเบื้องล่างได้อย่าง
ใกล้ชิดทําให้เกิ ดความเป็ นระเบียบในการทํางานของหน่วยงานย่อย ๆ ในองค์การ และเป็ นหลักประกันการ
ปฏิบตั ิงานว่า เป็ นการกระทําที่ชอบธรรมตามกฎหมาย หลักการนี้ มีเป้ าหมายที่จะทําให้องค์การต้องอยู่ภายใต้
การควบคุม โดยเชื่ อว่า การบริ หารที่มีลาํ ดับขั้น จะทําให้ระบบการสั่งการและการควบคุมมีความรัดกุม ทําให้
การดํา เนิ นงานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หารที่ เน้นกฎเกณฑ์และขั้นตอนมี ค วามเหมาะสมในช่ วง
ศตวรรษที่ 19-20 แต่เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการบริ หารตามลําดับขั้นจึงเริ่ มมีปัญหา เพราะการทํางานใน
ปั จจุ บนั ต้องการความรวดเร็ วคนต้องการเสรี ภาพมากขึ้ นประชาชนต้องการบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว การลด
ขั้นตอน ลดลําดับขั้นของการสั่งการออกไปในขณะที่รักษาความสามารถในการควบคุมที่จาํ เป็ นไว้โดยการตัด
ขั้นตอนของผูบ้ ริ หารที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กบั งานออกเพื่อจัดองค์การที่เป็ นแนวราบมากขึ้น และทําให้คนที่ทาํ งาน
ในระดับรองๆลงมาสามารถควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อความสําเร็ จและความล้มเหลวของตนเอง
ส่ วนความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการ (Formal Relationship)นั้น เกิดจากการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
คนวงในกับคนวงนอก (Out-groups) สร้ างเครื อข่ายสัมพันธ์กนั จะมีระยะที่ห่างกว่าความสัมพันธ์แบบแรก ซึ่ ง
ความสัม พัน ธ์ แบบหลัง นี้ จะประกอบด้วยคนหลากหลายอาชี พ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่ ม พวกพ่อค้า นัก ธุ รกิ จ
ข้าราชการ นักการเมื องระดับชาติ และระดับท้องถิ่ น ซึ่ ง เป็ นเจ้าของคอกม้ากระจายตัวอยู่ในจังหวัดสระบุ รี
นครราชสี มาเป็ นพื้นที่เลี้ยงม้าแข่งมากที่สุดของประเทศ และจังหวัดที่นกั การเมืองคนๆ นั้นอยู่ ดังนี้
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ตามแนวคิดของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) องค์การที่ควรเป็ นในระบบราชการจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 7 ประการ
คือ หลักลําดับขั้น (Hierarchy) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักแห่ งความสมเหตุสมผล (Rationality) การมุ่งสู่
ผลสําเร็ จ (Achievement orientation) หลักการทําให้เกิ ดความแตกต่างหรื อความชํานาญเฉพาะด้าน (Differentiation) หลัก
ระเบียบวินยั (Discipline) และความเป็ นวิชาชีพ (Professionalization)
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การนําแนวคิดเกี่ยวกับระบบพวกพ้องมาอธิ บายการพนันม้าแข่งนั้นมีสองนัย คือ นัยแรก ส่ วนนัยที่สอง
การพนันม้าแข่งเหมื อนการพนันประเภทอื่น แต่มีลกั ษณะพิเศษกว่า ตรงที่การพนันม้าแข่งเป็ นกิ จกรรมที่รัฐ
อนุญาตจัดให้แข่งขันได้ภายใต้พระราชบัญญัติการพนันโดยกระทรวงมหาดไทยจะทําการควบคุมดูแล แต่การ
พนันม้าแข่งอิงระบบความสัมพันธ์เชิ งอํานาจโดยกลุ่มคนชั้นนํา (Elite class) ของประเทศ ทั้งกลุ่มนักการเมือง
กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มข้าราชการระดับสู งโดยเฉพาะผูน้ าํ จากกองทัพ สามารถผ่านสายใยความสัมพันธ์จากการ
เป็ นเจ้าของคอกม้าสองกลุ่มดังที่กล่าวมาแล้ว
อาจกล่าวได้วา่ โครงสร้างกลุ่มบุคคลที่เป็ นเจ้าของคอกแข่งม้าในประเทศไทยล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
ในเชิงอํานาจระหว่างการเมือง -ธุรกิจ-สถานะทางสังคม โดยมีแข่งม้าและสนามม้าเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยน ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่า เจ้าของคอกม้าในส่ วนภูมิภาคส่ วนใหญ่เข้าเป็ นสมาชิกกิ ตติมศักดิ์และสมาชิกสามัญของสนามม้า
นางเลิ้งแทบทั้งสิ้ น เช่น คอกเกี ยรติกมล ของนายเกียรติชยั ชัยเชาวรัตน์ คอกแคสโก้ ของนายณรงค์ วงศ์วรรณ
คอกธํารงไทย ของนายอนุรักษ์ จุรีมาศ คอกประชาชน ของนายอุทยั พิมพ์ใจชน คอกปิ ยะมงคล ของนายปิ ยะณัฐ
วัชราภรณ์ คอกนาทีทอง ของนายจักริ น พัฒน์ดาํ รงวิจิตร คอกปาณี รัชต์ ของนายเจริ ญ พัฒน์ดาํ รงจิตร คอกเปรม
มณี ของนายสุ รพันธ์ ชิ นวัตร และคอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรี ชา ชัยรัตน์ เป็ นต้น ดังนั้นสนามม้านางเลิ้งไม่
เพียงเป็ นศูนย์กลางของอํานาจทางเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมที่ร่วมสมัยของประเทศเท่านั้น แต่ยงั ถือเป็ น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงสนามแข่งม้าเครื อข่ายอื่นอีก 7 แห่งอีกด้วย

5.2 ข้ อเสนอแนะ
การพนันแข่งม้าในประเทศไทยเป็ นการพนันประเภทหนึ่ งที่กฎหมายอนุ ญาตให้เล่นได้ แต่แนวโน้ม
ของการพนันประเภทนี้ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชดั สําหรับข้อเสนอแนะของผูว้ จิ ยั แยกเป็ นสองส่ วนดังนี้
ข้ อเสนอแนะต่ อภาครัฐและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ทางเลือกแรก ด้วยการพนันแข่งม้าในประเทศไทยเป็ นการพนันประเภทที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้
โดยรัฐมีการควบคุ มการเล่น ทั้งในแง่ ของกฎหมายและจารี ตประเพณี เช่นเดียวกับสลากกิ นแบ่งรัฐบาล ที่รัฐ
อนุญาตให้เล่นและกํากับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ตามในส่ วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกฎหมายรองรับในการดําเนินงาน โดยมีพระราชบัญญัติสํานักงานสลาก
กิ นแบ่งรั ฐบาล พ.ศ.2517 เป็ นกลไกในการบริ หารงาน ส่ วนการพนันแข่งม้าไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะในการ
ควบคุมดูแล ทําให้โครงสร้างการบริ หารจัดการจึงไม่เป็ นทางการสู ง จึงส่ งผลให้ระบบตรวจสอบจากองค์กรหรื อ
หน่วยงานจากภายนอก (External Audit) เข้าไม่ถึง เพื่อให้การกํากับดูแลในเชิ งระบบให้เกิ ดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ในการบริ หารจัดการ นับตั้งแต่ความเป็ นองค์กร ระบบการบริ หารจัดการ วงเงินการพนัน และการ
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จัดเก็บภาษี ผูว้ ิจยั เสนอว่า ควรมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันม้าแข่งในประเทศไทยให้ชดั เจน เพื่อง่ายต่อ
การควบคุมดูแล
2.ทางเลือกทีส่ อง การมองธุ รกิจการพนันในประเทศไทย ควรมองในแง่ของการบริ หารจัดการสังคมไป
ด้วย ซึ่งการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพื่อเป็ นบททดสอบสังคมไทยเกี่ยวกับการพนัน โดยแยก
ออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนแรก ใช้การพนันแข่งม้า และสลากกินแบ่งเป็ น Model ของการพนันที่ถูกกฎหมาย
โดยอนุ ญาตให้สามารถบริ หารจัดการในเชิ งธุ รกิจได้ เพื่อจะได้มีขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบต่อสังคม
โดยรวมอย่างจริ งจัง ซึ่ ง Model นี้ ค วรกําหนดเป็ นช่ วงเวลาต่า งๆ เพื่อจะได้ป ระเมินผลกระทบ และการ
ปรับเปลี่ ยนเชิ งนโยบายได้ ส่ วนที่ สอง การพนันประเภทอื่นที่รัฐไม่อนุ ญาตให้เล่น จะเป็ น Model ของการ
พนันที่ผิดกฎหมาย ทุกวันนี้การพนันกลุ่มนี้ได้สร้ างผลกระทบและมีอิทธิ พลต่อสังคมไทยอย่างมาก ดังนั้นการ
ผ่อนคลายหรื อการปรับ เปลี่ ยนเชิ งนโยบายในอนาคตจึงถื อเป็ นเรื่ องสํา คัญภายใต้ระบบเศรษฐกิ จการตลาด
(Market Economy) ซึ่ งธุ รกิจการพนันสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโลกาภิวตั น์ของระบบเศรษฐกิจโลก
ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นว่าการพิจารณาตั้งหน่วยงานหรื อองค์การในรู ปของคณะกรรมการ (Regulatory Board)
ขึ้นมาเพื่อกํากับดูแลภาพรวมธุ รกิจการพนันในประเทศให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมตามอุปสงค์และอุปทานของ
สังคม รวมทั้งยังมีหน้าที่จดั สรรและกระจายผลประโยชน์จากธุ รกิจการพนันกลับคืนสังคมอย่างเป็ นธรรมและ
ทัว่ ถึง
ข้ อเสนอแนะต่ อผู้บริหารสนามแข่ งม้ า
1. ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งองค์ ก ารเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การมี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และ
ประสิ ทธิ ภาพ
2. คณะกรรมการบริ หารสนามม้า ควรเน้นการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน และควรสรรหานักบริ หารมือ
อาชี พเข้ามาบริ หารจัดการเพื่อจัดระบบบัญชี ให้ได้มาตรฐาน พัฒนากิ จกรรมในสนามม้าเพื่อสร้ างทางเลื อก
ให้กบั ชุมชนและสังคม นอกจากกิจการแข่งม้า เช่น ศูนย์กีฬา ศูนย์อบรมเลี้ยงม้า และฝึ กขี่มา้ เป็ นต้น
3.เน้นสร้างองค์การหารายได้เพื่อการกุศล และช่วยเหลือสังคม
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

กติกาการแข่ งม้ าในต่ างประเทศ
ประวัติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสนามม้ าและเครือข่ ายธุรกิจ
คณะกรรมการอํานวยการแข่ งม้ าราชตฤณมัยสมาคมแห่ งประเทศไทย
ข้ อบังคบแข่ งม้ าอุดรธานี
การคํานวณภาษีการพนันแข่ งม้ า
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ภาคผนวก ก กติกาการแข่ งม้ าในต่ างประเทศ
ต่อไปนี้

เงื่อนไขรายละเอียดการจ่ายเดิ มพันจะขึ้นอยู่กบั การแข่งขันแต่ละประเภทของแข่งม้า ดังกรณี ตวั อย่าง

กรณีแข่ งม้ าแบบแอฟริ กาใต้ 93 ระเบียบกติกาในการแข่งขันมีสาระสําคัญดังนี้
เงิ นกองกลาง มี จุดประสงค์เพื่อเลื อกผูช้ นะการแข่ง ขันที่ ระบุ สํา หรั บ การชนะ โดยเงิ นส่ วนแบ่ง จะ
กําหนดแบ่งจากเงิ นกองกลางสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหน่วยที่เดิ มพันกับม้าที่ชนะ และเมื่อไรก็ตามที่มา้ สองตัวหรื อ
มากกว่าเข้าเส้นชัยพร้ อมกัน การจ่ายเงิ นส่ วนแบ่งจะคํานวณดังนี้ เงินกองกลางสุ ทธิ จะแบ่งเป็ นหลายส่ วนที่
เท่ากันตามที่มีผเู ้ ข้าเส้นชัยพร้อมกัน และแต่ละส่ วนที่ได้จะแบ่งตามจํานวนหน่วยที่เดิมพันกับผูเ้ ข้าเส้นชัยพร้อม
กันแต่ละตัว และเงินกองกลางนั้นที่พนันอันดับที่ของแข่งม้า จุดประสงค์คือเพื่อเลือกม้าที่เข้าเส้นชัยเป็ นที่หนึ่ ง
ที่สอง ที่สามหรื อที่สี่ในการแข่งขันที่ระบุไว้
การจัดอันดับแข่ งม้ า ทั้งนี้หากมีมา้ เข้าแข่งห้าตัวหรื อน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพันอันดับและการเดิม
พันทั้งหมดจะได้เงิ นคืน แต่ถา้ มี มา้ เข้าแข่งหกหรื อเจ็ดตัว เงิ นส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่ งและสอง
(โดยไม่คาํ นึงถึงจํานวนทั้งหมดของม้าที่ได้หมายเลข) หรื อถ้ามีแข่งม้าจํานวนแปดหรื อสิ บห้าตัว เงินส่ วนแบ่งจะ
จ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่ง สอง และสาม (โดยไม่คาํ นึงถึงจํานวนทั้งหมดของม้าที่ได้หมายเลข) หรื อถ้ามีแข่งม้า
สิ บหกตัวหรื อมากกว่า เงิ นส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้า ที่ได้อนั ดับหนึ่ ง สอง สาม และสี่ (โดยไม่คาํ นึ งถึ งจํานวน
ทั้งหมดของม้าที่ได้หมายเลข)
เงินกองกลางสุ ทธิ จะแบ่งเป็ นหลายส่ วนที่เท่ากันตามที่มีมา้ ที่ได้อนั ดับ ส่ วนแบ่งจะแบ่งตามจํานวน
หน่วยที่เดิมพันของม้าแต่ละตัวที่ได้อนั ดับและผลการตัดสิ นคือส่ วนแบ่งเงินที่ตอ้ งจ่าย โดยมีจุดประสงค์ในการ
คํานวณเงินส่ วนแบ่ง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับแรกจะถื อว่าได้ที่หนึ่ งและสอง การแข่งม้าที่เสมอกันใน
อันดับสองจะถื อว่าได้ที่สองและสาม การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสามจะถือว่าได้ที่สามและสี่ การแข่งม้าที่
เสมอกันในอันดับสี่ จะถือว่าได้ที่สี่ร่วมกัน ดังตารางแสดงต่อไปนี้
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ตารางแสดงกฎการจ่ ายการเดิมพัน ประเภทแข่ งม้ า แอฟริกาใต้ (ชนะ และอันดับที่เข้ าเส้ นชัย)
อันดับ

93

ทั้งแบบแฮนดิแคปและไม่ มแี ฮนดิแคป

ชนะ

จ่ ายตามอันดับกําหนดทีเ่ ข้ าเส้ นชัย
ทีห่ นึ่ง

ทีส่ อง

ทีส่ าม

ทีส่ ี่

1

แข่งม้า 5 ตัวหรื อ น้อยกว่า

จ่าย

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

2

แข่งม้า 6 ถึง 7 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

ไม่

ไม่
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3

แข่งม้า 8 ถึง 15 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

ไม่

4

แข่งม้า 16 ตัวขึ้นไป

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

กรณีแข่ งม้ าแบบดูไบ 94
เงินกองกลาง มีจุดประสงค์คือเพื่อเลือกผูช้ นะการแข่งขันที่ระบุ โดยเงินส่ วนแบ่งจะถูกกําหนดโดยการ
แบ่งเงินกองกลางสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหน่วยที่เดิมพันกับม้าที่ชนะ เมื่อไรก็ตามที่มา้ สองตัวหรื อมากกว่าเข้าเส้นชัย
พร้อมกัน การจ่ายเงินส่ วนแบ่งจะคํานวณดังนี้ เงินกองกลางสุ ทธิ จะถูกแบ่งเป็ นหลายส่ วนที่เท่ากันตามที่มีผเู ้ ข้า
เส้นชัยพร้อมกันและแต่ละส่ วนที่ได้จะถูกแบ่งตามจํานวนหน่วยที่เดิมพันกับผูเ้ ข้าเส้นชัยพร้อมกันแต่ละตัว
การจัดอันดับแข่ งม้ า เงิ นกองกลางที่พนันอันดับที่มีจุดประสงค์เพื่อเลือกม้าที่เข้าเส้นชัยเป็ นที่หนึ่ ง ที่
สอง หรื อที่สามในการแข่งขันที่ระบุ ถ้ามีแข่งม้าห้าตัวหรื อน้อยกว่าอาจจะไม่มีการเดิมพันอันดับและการเดิมพัน
ทั้งหมดจะได้เงินคืน แต่ถา้ มีแข่งม้ามากกว่าห้าตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่ง สอง สาม และสี่
เงินกองกลางสุ ทธิ จะแบ่งเป็ นหลายส่ วนที่เท่ากันตามที่มีมา้ ที่ได้อนั ดับ ส่ วนแบ่งจะแบ่งตามจํานวน
หน่ วยที่ เดิ มพันของแต่ละม้าที่ได้อนั ดับและผลการตัดสิ นคือส่ วนแบ่งเงิ นที่ตอ้ งจ่าย โดยจุดประสงค์ในการ
คํานวณเงินส่ วนแบ่ง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับแรกจะถื อว่าได้ที่หนึ่ งและสอง การแข่งม้าที่เสมอกันใน
อันดับสองจะถื อว่าได้ที่สองและสาม การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสามจะถือว่าได้ที่สามร่ วมกัน ดังตาราง
แสดงต่อไปนี้
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ตารางแสดง กฎการจ่ ายการเดิมพัน ประเภทแข่ งม้ าดูไบ (ชนะ และอันดับที่เข้ าเส้ นชัย)
อันดับ

ทั้งแบบแฮนดิแคปและไม่ มแี ฮนดิแคป

ชนะ

จ่ ายตามอันดับกําหนดทีเ่ ข้ าเส้ นชัย
ทีห่ นึ่ง

ทีส่ อง

ทีส่ าม

1

แข่งม้า 5 ตัวหรื อ น้อยกว่า

จ่าย

ไม่

ไม่

ไม่

2

แข่งม้า 6 ตัวขึ้นไป

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

กรณีแข่ งม้ าแบบสหราชอาณาจักร 95
การแข่งม้าแบบสหราชอาณาจักรจะอยูภ่ ายใต้กฎกติกาขององค์กรแข่งม้าแห่งสหราชอาณาจักร
เงินกองกลาง สําหรับการชนะมีจุดประสงค์คือเพื่อเลือกผูช้ นะการแข่งขันที่ระบุ โดยจะเงินส่ วนแบ่งจะ
ถูกกําหนดโดยการแบ่งเงิ นกองกลางสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหน่วยที่เดิมพันกับม้าที่ชนะเมื่อไรก็ตามที่มา้ สองตัวหรื อ
มากกว่าเข้าเส้นชัยพร้อมกัน การจ่ายเงินส่ วนแบ่งจะคํานวณดังนี้ เงินกองกลางสุ ทธิ จะถูก แบ่งเป็ น หลายส่ วนที่
94

94

The Emirates Racing Authority, 2012.
95
Great Britain Racing Fact Book, 2011/2012.
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เท่ากันตามที่มีผูเ้ ข้าเส้นชัยพร้ อมกัน และแต่ละส่ วนที่ได้จะถูกแบ่งตามจํานวนหน่ วยที่เดิมพันกับผูเ้ ข้าเส้นชัย
พร้อมกันแต่ละตัว
การจัดอันดับแข่ งม้ า เงินกองกลางที่พนันอันดับที่ของแข่งม้าที่เข้าเส้นชัยเป็ นที่หนึ่ ง ที่สอง ที่สามหรื อที่
สี่ ในการแข่งขันที่ระบุ ทั้งนี้ กฎที่แตกต่างกันสําหรับการเดิมพันเงิ นกองกลางที่พนันอันดับที่ ขึ้นอยู่กบั ว่าการ
แข่งขันเป็ นการต่อแต้มหรื อไม่ต่อแต้ม
1) การแข่ งขันไม่ ต่อแต้ ม
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งสี่ ตวั หรื อน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพันอันดับ และการเดิมพันทั้งหมดจะได้
เงินคืน
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งห้าถึงเจ็ดตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้ อันดับหนึ่งและสอง
• ถ้ามีจาํ นวนแข่งม้ามากกว่า 7 ตัว, ผูช้ นะลําดับที่ 1,2 และ 3 จะได้รับผลตอบแทน
2) การแข่ งขันต่ อแต้ ม
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งสี่ ตวั หรื อน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพันอันดับ และการเดิมพันทั้งหมดจะได้
เงินคืน
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งห้าถึงเจ็ดตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตาม ม้าที่ได้อนั ดับหนึ่งและสอง
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งแปดถึงสิ บห้าตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่ง สอง และสาม
• ถ้ามีจาํ นวนแข่งม้ามากกว่า 15 ตัว, ผูช้ นะลําดับที่ 1,2,3 และ 4 จะได้รับผลตอบแทน
เงินกองกลางสุ ทธิ จะแบ่งเป็ นหลายส่ วนที่เท่ากันตามที่มีมา้ ที่ได้อนั ดับ ส่ วนแบ่งจะแบ่งตามจํานวน
หน่วย ที่เดิมพันของ ม้าแต่ละตัวที่ได้อนั ดับและผลการตัดสิ นคือส่ วนแบ่งเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ในการคํานวณเงิน
ส่ วนแบ่ง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับแรกจะถือว่าได้ที่หนึ่งและสอง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสองจะ
ถื อว่าได้ที่สองและสาม การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสามจะถื อว่าได้ที่สามและสี่ การแข่งม้าที่เสมอกันใน
อันดับสี่ จะถือว่าได้ที่สี่ร่วมกัน ดังตารางแสดงต่อไปนี้
ตารางแสดง กฎการจ่ ายการเดิมพัน ประเภทแข่ งม้ า อังกฤษ และ ไอริช (ชนะ และอันดับที่เข้ าเส้ นชัย)
อันดับ

การแข่ งแบบแฮนดิแคป

ชนะ

จ่ ายตามอันดับกําหนดทีเ่ ข้ าเส้ นชัย
ทีห่ นึ่ง

ทีส่ อง

ทีส่ าม

ทีส่ ี่

1

แข่งม้า 4 ตัวหรื อ น้อยกว่า

จ่าย

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

2

แข่งม้า 5 ถึง 7 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

ไม่

ไม่

3

แข่งม้า 8 ถึง 15 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

ไม่

4

แข่งม้า 16 ตัวขึ้นไป

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

อันดับ

การแข่ งขันแบบไม่ มแี ฮนดิแคป

ชนะ
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จ่ ายตามอันดับกําหนดทีเ่ ข้ าเส้ นชัย

ทีห่ นึ่ง

ทีส่ อง

ทีส่ าม

ทีส่ ี่

1

แข่งม้า 4 ตัวหรื อ น้อยกว่า

จ่าย

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

2

แข่งม้า 5 ถึง 7 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

ไม่

ไม่

3

แข่งม้า 8 ถึง 15 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

จ่าย

ไม่

กรณี แข่ งม้ าแบบไอร์ แลนด์ 96
การแข่งม้าแบบไอร์ แลนด์จะอยูภ่ ายใต้กฎกติกาขององค์กรแข่งม้าแห่งไอร์ แลนด์
เงินกองกลาง เป็ นเงินกองกลางสําหรับผูช้ นะการแข่งขันที่ระบุ โดยเงินส่ วนแบ่งจะถูกกําหนดจากส่ วน
แบ่งเงินกองกลางสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหน่วยที่เดิมพันกับม้าที่ชนะ เมื่อไรก็ตามที่มา้ สองตัวหรื อมากกว่าเข้าเส้นชัย
พร้อมกัน การจ่ายเงินส่ วนแบ่งจะคํานวณโดยการแบ่งเงินกองกลางสุ ทธิ เป็ นหลายส่ วนที่เท่ากันตามที่มีผเู้ ข้าเส้น
ชัยพร้อมกันและแต่ละส่ วนที่ได้จะถูกแบ่งตามจํานวนหน่วยที่เดิมพันกับผูเ้ ข้าเส้นชัยพร้อมกันแต่ละตัว ทั้งนี้เงิน
กองกลางที่พนันอันดับที่ เพื่อเลือกม้าที่เข้าเส้นชัยเป็ นที่หนึ่ง ที่สอง ที่สามหรื อที่สี่ในการแข่งขันที่ระบุ
การจัดอันดับแข่ งม้ า มีกฎที่แตกต่างกันสําหรับการเดิมพันเงินกองกลางที่พนันอันดับที่ ขึ้นอยูก่ บั ว่าการ
แข่งขันเป็ นการต่อแต้มหรื อไม่ต่อแต้ม
1) การแข่ งขันไม่ ต่อแต้ ม
• ถ้า มีมา้ เข้าแข่งสี่ ตวั หรื อน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพันอันดับและการเดิมพันทั้งหมดจะได้
เงินคืน
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งห้าถึงเจ็ดตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่งและสอง
• ถ้ามีแข่งม้ามากกว่าเจ็ดตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่ง สองและสาม
2) การแข่ งขันต่ อแต้ ม
• ถ้า มีมา้ เข้าแข่งสี่ ตวั หรื อน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพันอันดับและการเดิมพันทั้งหมดจะได้
เงินคืน
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งห้าถึงเจ็ดตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่งและสอง
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งแปดถึงสิ บห้าตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่ง สอง และสาม
• ถ้ามีมา้ เข้าแข่งสิ บหกตัวหรื อมากกว่าสิ บห้าตัว เงินส่ วนแบ่งจะจ่ายตามม้าที่ได้อนั ดับหนึ่ ง สอง
สาม และสี่
เงินกองกลางสุ ทธิ จะแบ่งเป็ นหลายส่ วนที่เท่ากันตามที่มีมา้ ที่ได้อนั ดับ ส่ วนแบ่งจะแบ่งตามจํานวน
หน่วยที่เดิมพันของแต่ละม้าที่ได้อนั ดับและผลการตัดสิ นคือ ส่ วนแบ่งเงินที่ตอ้ งจ่าย โดยคํานวณเงินส่ วนแบ่ง
95

96

Indecon International Economic Consultants, 2012.
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การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับแรกจะถือว่าได้ที่หนึ่ งและสอง การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสองจะถือว่าได้ที่
สองและสาม การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสามจะถือว่าได้ที่สามและสี่ การแข่งม้าที่เสมอกันในอันดับสี่ จะถือ
ว่าได้ที่สี่ร่วมกัน
กรณีแข่ งม้ าแบบออสเตรเลีย 97
การแข่งม้าแบบออสเตรเลี ย มีกฎข้อบังคับที่เคร่ งครัดโดยรัฐบาลได้ให้สิทธิ์ ในการบริ หารโดยบริ ษทั
TAB จํากัด 98
เงินกองกลาง เป็ นเงินกองกลางสําหรับผูช้ นะการแข่งขันที่ระบุ โดยเงินส่ วนแบ่งจะถูกกําหนดจากการ
เดิมพันจะไม่เป็ นผลยอมรับหากจํานวนม้าที่เข้าแข่งขันมีนอ้ ยกว่า 2 ตัว หากจํานวนม้าที่เข้าแข่งขันมีนอ้ ยกว่า 2
ตัว ในช่ วงเวลาใดก็ตาม หรื อ ไม่มีมา้ วิ่งจนครบเวลาการแข่งขัน ยอดพนันในเงินกองกลางสําหรับการชนะจะ
เป็ นโมฆะและจะจ่ายยอดเงิ นพนันคืนให้ ส่ วนเงินชนะ ส่ วนแบ่งจะถูกกําหนดโดยการแบ่งเงินกองกลางสุ ทธิ
ระหว่าง ผูเ้ ล่นพนัน และจํานวนม้า/ที่เล่นจนจบเกมและชนะอันดับที่1ในการแข่งขัน ทั้งนี้ หากมีมา้ เข้าอันดับที่1
พร้อมกัน เงินชนะจะถูกหารและคํานวณจาก เงินชนะกองกลางหารเท่าๆกันกับจํานวนม้าที่เข้าอันดับพร้อมกัน
และแข่งจนจบเกมระหว่างผูเ้ ล่นพนัน
การจัดอันดับแข่ งม้ า เงินกองกลางที่พนันอันดับที่เข้าแข่งขันจนจบเกมและเข้าเส้นชัยเป็ นที่หนึ่ง ที่สอง
หรื อที่สาม ขึ้นอยู่แต่กรณี ตัวการเดิ มพันจะไม่เป็ นผลยอมรับหากจํานวนม้าที่เข้าแข่งขันมีน้อยกว่า 5 ตัว ถ้า
จํานวนม้าที่เข้าแข่งขันเหลือน้อยกว่า 5 ตัวในเวลาใดก็ตาม หรื อ ไม่มีฟินิชเชอร์ ในตัวการนี้ การเดิมพันแบบเงิน
กองกลางสําหรับอันดับต้องถูกยกเลิกและการเดิมพันทั้งหมดจะคืนเงินให้ และจะมีการแบ่งรางวัลเงินกองกลาง
ที่พนันอันดับที่ สําหรับสองอันดับแรก หากมีมา้ ลงแข่งน้อยกว่า 8 ตัว จากจํานวนม้าทั้งหมดที่เข้าแข่งขันจริ ง
การแจ้งถอนตัวตามข้อกําหนดอธิ บาย หรื อ ประกาศรับผิดชอบโดยคลับการแข่งขัน โดยรางวัลเงินกองกลางที่
96

97

97

Australian Racing Fact Book, 2011.
การแข่งม้าแบบออสเตรเลีย ได้นิยามความหมายของข้อกําหนด มีดงั นี้
"แบค"หมายถึง วางเดิมพัน พนันม้าที่เข้าแข่งขัน เล่นจนจบการแข่งขัน หรื อรวมตามแต่กรณี กาํ หนด
"ผูเ้ ข้าแข่งขัน" ความหมายในความสัมพันธ์กบั การแข่งขันม้าที่เข้าแข่งขัน ที่เปิ ดให้มีการเดิมพันในการแข่งขัน แต่ไม่
รวมถึงม้าที่มีการถอนตัวจากการแข่งขันในภายหลัง
"ฟิ นิชเชอร์" ความหมายในความสัมพันธ์กบั การแข่งขันแข่งม้าที่เริ่ มต้นจนเสร็ จสมบูรณ์การแข่งขัน แต่ไม่รวมแข่งม้า
ที่ถูกตัดสิ ทธิ์หรื อประกาศไม่ให้เริ่ มต้นก่อนการประกาศของนํ้าหนักที่ถูกต้องสําหรับการแข่งขัน
"อินเวสเตอร์" หมายความ บุคคลที่จ่ายเงินสําหรับการเดิมพัน ผูเ้ ล่นพนัน และได้รับการยอมรับจาก TAB หรื อสโมสร
การแข่งขันเป็ นผูด้ าํ เนินการแบบเบ็ดเสร็ จ
98
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พนันอันดับที่ จะมอบให้สองอันดับแรก (จํานวนเงินที่หกั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์)โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนเท่ากัน
โดยส่ วนที่หนึ่ งจะนําไปแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่เดิมพันตัวที่เข้าอันดับที่1 และ ส่ วนที่สองจะนําไปแบ่งให้กบั
อินเวสเตอร์ที่เดิมพันตัวที่เข้าอันดับที่สอง
หากมีมา้ วิง่ เข้าอันดับที่ 1มากกว่าหนึ่งตัว ในการพนันอันดับที่ สําหรับสองอันดับแรก การแบ่งรางวัลจะ
คํานวณจากเงินกองกลางการพนันอันดับที่แบ่งเท่าๆของจํานวนม้าที่เข้าอันดับพร้อมกัน และแบ่งหารให้กบั อิน
เวสเตอร์ ในม้า โดยจะมีการแบ่งรางวัลเงินกองกลางที่พนันอันดับที่ สําหรับสามอันดับแรก หากมีมา้ ลงแข่ง 8
ตัว หรื อมากกว่านั้น จากจํานวนม้าทั้งหมดที่เข้าแข่งขันจริ ง การแจ้งถอนตัวตามข้อกําหนดอธิ บาย หรื อ ประกาศ
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
สําหรับเงินรางวัลกองกลางที่พนันอันดับที่ จะมอบให้สามอันดับแรก (หักจากยอดใดๆที่ระบุสอดคล้อง
กับกติกา) โดยจะหารเท่าๆกันสามส่ วน ส่ วนแรกจะหารให้กบั อินเวสเตอร์ ที่ทายม้าที่เข้าอันดับที่1 ส่ วนสองจะ
หารให้กบั อินเวสเตอร์ ที่ทายม้าที่เข้าอันดับที่ 2 ส่ วนสามจะหารให้กบั อินเวสเตอร์ ที่ทายม้าที่เข้าอันดับที่ 3 ของ
ม้าที่วงิ่ จนจบเกมและเข้าเป็ นที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
กรณี ที่มีมา้ เข้าพร้อมกันในอันดับที่ 1 การแบ่งเงินพนันกองกลางจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ซึ่ งในเงินในแต่
ละส่ วนจะถูกแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ของแต่ละฟิ นิ ชเชอร์ ที่ได้รับวางเดิ มพันได้รับการยอมรับแล้วในแต่รอบ
แข่งขัน คือ ถ้าเข้าพร้อมกัน และหนึ่ งในสามของเงินกองกลางสําหรับอันดับจะแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่วางเดิม
พันอันดับที่สาม
ส่ วนในรายการที่แจกรางวัลสําหรับ 3 ลําดับที่เข้าเส้นชัย หากมีแข่งม้าเข้าพร้อมกันในลําดับที่หนึ่ ง 2 ตัว
แต่มีการวางเดิมพันแค่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น เงินรางวัลกองกลางจะถูกแบ่งเป็ นสองส่ วนเท่าๆกัน โดยส่ วนแรกจะ
แบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ของแข่งม้าที่เข้าเส้นชัยพร้อมกัน และส่ วนที่สองจะแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ แต่ละคนที่มี
แข่งม้าเข้าในลําดับที่สาม
ในรายการแข่งขันที่มีการแจกรางวัลสําหรับ 3 ลําดับที่เข้าเส้นชัย หากมีแข่งม้าเข้าพร้อมกันในลําดับที่
หนึ่ง 2 ตัว แต่ท้งั สองตัวนั้นไม่ได้ถูกวางเดิมพัน เงินรางวัลกองกลางทั้งหมดจะถูกแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่มีแข่ง
ม้าเข้าในลําดับที่ 3
ในรายการที่แจกรางวัลสําหรับ 3 ลําดับที่เข้าเส้นชัย หากมีแข่งม้าเข้าพร้อมกันในลําดับที่หนึ่ ง 3 ตัว หรื อ
มากกว่า เงินรางวัลกองกลางจะถูกแบ่งเป็ นหลายๆ ส่ วนเท่าๆกัน เนื่องจากมีแข่งม้าที่เข้าเส้นชัยพร้อมกัน และ
อีกส่ วนคือ ส่ วนที่แบ่งไว้สาํ หรับอินเวสเตอร์ที่วางเดิมพันกับม้าในแต่ละตัวที่เช้าเส้นชัย
• หากแข่งม้าที่เข้าเส้นชัยในลําดับที่หนึ่ งถูกวางเดิมพันไว้ และ มีแข่งม้าที่เข้าเส้นชัยในลําดับที่สอง
สองตัวหรื อมากกว่า ในรายการแข่งขันที่แจกรางวัลสําหรับ 3 อันดับที่เข้าเส้นชัย หนึ่ งส่ วนสามของ
เงินรางวัลกองกลางจะถูกแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่วางเดิมพันในม้าที่เช้าเส้นชัยในลําดับที่ 1 จากนั้น
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สองส่ วนสามของเงิ นรางวัลจะถูกแบ่งเป็ นหลายๆส่ วนเท่าๆกันเนื่ องจากมีแข่งม้าที่ถูกวางเดิมพัน
เข้าเส้นชัยพร้อมๆกันหลายตัว ส่ วนที่เหลือจะถูกแบ่งให้กบั แข่งม้าที่เข้าเส้นชัยพร้อมๆกันในลําดับ
ที่สอง ซึ่ งจะแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์แต่ละคนที่วางเดิมพันในม้าตัวที่เข้าเส้นชัยนั้นๆ
• หากมีมา้ ที่เข้าเส้นชัยในลําดับทีสอง สองตัวหรื อมากกว่า แต่มีเพียงหนึ่ งตัวเท่านั้นที่ถูกวางเดิมพัน
เงินรางวัลกองกลางจะถูกแบ่งเป็ นสองส่ วนเท่าๆกัน โดยส่ วนแรกจะถูกแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่วาง
เดิ มพันสําหรับม้าตัวที่เข้าลําดับที่ 1 ส่ วนที่สองจะแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่วางเดิมพันม้าตัวที่เข้า
เส้นชัยในลําดับที่สอง
• หากแข่งม้าในลําดับที่ หนึ่ งหรื อสองถูกวางเดิ มพัน และ มี แข่งม้าสองตัวหรื อมากกว่าเข้าเส้นชัย
พร้อมกันในลําดับที่ สาม ในการแข่งขันที่แจกรางวัล 3 ลําดับ หนึ่ งในสามของเงินรางวัลจะถูกแบ่ง
ให้กบั อินเวสเตอร์ ที่วางเดิมพันในแข่งม้าที่เข้าลําดับที่หนึ่ ง และอีกหนึ่ งส่ วนสามของเงินรางวัลจะ
แบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่วางเดิมพันแข่งม้าที่เข้าลําดับที่สอง และอีกหนึ่ งส่ วนสามของเงินรางวัลจะ
ถูกแบ่งเป็ นหลายๆส่ วน เท่าๆกัน เนื่องจากมีแข่งม้าที่ถูกเดิมพันเข้าเส้นชัยพร้อมกันหลายตัว โดยแต่
ละส่ วนที่แบ่งออกมานั้นจะถูกแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ ที่วางเดิมพันกับแข่งม้าที่เข้าเส้นชัย ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางแสดง กฎการจ่ ายเงินการเดิมพัน การแข่ งม้ าออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ (ชนะ และอันดับที่เข้ าเส้ นชัย)
อันดับ

ทั้งแบบแฮนดิแคปและไม่ มแี ฮนดิแคป

ชนะ

จ่ ายตามอันดับกําหนดทีเ่ ข้ าเส้ นชัย
ทีห่ นึ่ง

ทีส่ อง

ทีส่ าม

1

แข่งม้า 4 ตัวหรื อ น้อยกว่า

จ่าย

ไม่

ไม่

ไม่

2

แข่งม้า 5 ถึง 7 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

ไม่

3

แข่งม้า 8 ถึง 15 ตัว

จ่าย

จ่าย

จ่าย

YES*

* ข้อยกเว้นในการจ่ายนี้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการถอนตัวล่าช้า จากการแข่งขันทําให้จาํ นวนของแข่งม้าลดลงเหลือ 7 ตัว การเดิมพันทั้งสามอันดับจะได้รับการจ่าย
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ภาคผนวก ข ประวัติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสนามม้ านางเลิง้ และเครือข่ ายธุรกิจ
พลเอก บุญเลิศ แก้ วประสิ ทธิ์ หรือทีร่ ้ ู จักกันดีในชื่ อ เสธ.อ้ าย
• อดี ตประธานมูลนิ ธิศิษย์เก่าโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร อดีตประธานคณะที่ปรึ กษากองทัพบก อดีตตุลา
การศาลทหารสู งสุ ด และประธานองค์การพิทกั ษ์สยาม (อพส.) เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
ที่จงั หวัดลพบุรี เป็ นนักเรี ยนเตรี ยมทหารรุ่ นที่ 1 (ตท.1) พ.ศ. 2503 ร่ วมรุ่ นกับ พล.อ. สุ รยุทธ์ จุลา
นนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และองคมนตรี ในรัชกาลปั จจุบนั และเป็ นนักเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รุ่ นที่ 12 (จปร.12) พ.ศ. 2508
• ชีวิตส่ วนตัวสมรสกับนางธิ ดา แก้วประสิ ทธิ์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ ร้อยโทจิตรลดา แก้วประสิ ทธิ์
และนายบรรดาล แก้วประสิ ทธิ์
• ในช่วงปี พ.ศ. 2520 พล.อ.บุญเลิศ ซึ่ งขณะนั้นมียศเป็ น พันตรี (พ.ต.) ได้เข้าร่ วมใน กบฏ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2520 ที่มี พล.อ. ฉลาด หิ รัญศิริ เป็ นแกนนําในการล้มรัฐบาลของนายธานิ นทร์ กรัยวิเชียร ที่มา
จากการแต่งตั้งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินของ พลเรื อเอก สงัด ชลออยู่ อย่างไรก็ตามการก่อ
รัฐประหารครานั้นไม่ได้ประสบความสําเร็ จ
• นอกจากนี้ แล้ว พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์ ยังดํารงตําแหน่งนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่ ง
ประเทศไทยด้วย ซึ่ งนับเป็ นการดํารงตําแหน่งในช่วงที่มีปัญหาบาดหมางกับทางสหพันธ์มวยสากล
สมัครเล่นนานาชาติ หรื อไอบ้า ในการเข้าร่ วมแข่งขันในกีฬา โอลิมปิ ก 2012 ที่กรุ งลอนดอน พล.อ.
บุญเลิศ ได้ประกาศไว้ว่าหากนักกีฬาไทยไม่สามารถคว้าเหรี ยญทองได้ จะลาออกจากตําแหน่ง ซึ่ ง
ต่อมาก็ไม่มีใครสามารถคว้าเหรี ยญทองมาได้จริ ง มีเพียง แก้ว พงษ์ประยูร เท่านั้นที่ได้เหรี ยญเงินใน
รุ่ นไลต์ฟลายเวต พล.อ.บุญเลิศ ก็ได้ลาออกจริ งตามที่ได้พดู ไว้
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พลเอก ไตรรงค์ อินทรทัต
• อดีตผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2492 เป็ นบุตรชายคนสุ ดท้องใน
บรรดาบุตรทั้งหมด 4 คน (เป็ นชายทั้งหมด) ของ พ.ต.โผน อินทรทัต อดีตเสรี ไทยและผูอ้ าํ นวยการ
โรงงานยาสู บ และ ม.ล.กันยกา สุ ทศั น์
• จบการศึ กษาจากโรงเหมินทร์ วิทยา, โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย, โรงเรี ยนอํานวยศิลป์ พระนคร,
โรงเรี ยนผะดุงศิษย์พิทยา เข้าศึกษาต่อที่โรงเรี ยนเตรี ยมทหารรุ่ นที่ 10 (ตท.10), โรงเรี ยนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้ารุ่ นที่ 21 (จปร.21) เหล่าทหารม้า
• รับราชการในตําแหน่งสําคัญ ๆ อาทิ นายทหารคนสนิท (ทส.) ของ พล.ท.วีระพันธ์ รังคะรัตน์, ฝ่ าย
เสนาธิ การประจํากองบัญชาการทหารสู งสุ ด, นายทหารคนสนิ ท (ทส.) ของ พล.อ.มงคล อัมพรพิ
สิ ฏฐ์, ผูช้ าํ นาญการกองบัญชาการทหารสู งสุ ด, ผูท้ รงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสู งสุ ด, หัวหน้า
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, ราชองครักษ์เวร, ผูท้ รงคุณวุฒิ
พิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, หัวหน้านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํารัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหม (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) และผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
• พล.อ.ไตรรงค์ ถื อเป็ นนายทหารคนหนึ่ งที่มีบทบาทในการเมืองโดยเฉพาะช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ น
วัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี โดยมีตาํ แหน่งปรึ กษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมัน่ คง ด้านความมัน่ คง และ
งานมวลชนสัมพันธ์
• ชีวติ ส่ วนตัว พล.อ.ไตรรงค์ มีชื่อเล่นว่า "ไอซ์" จึงมีชื่อเรี ยกอย่างไม่เป็ นทางการที่เป็ นที่รู้จกั และนิยม
เรี ยกกันดีวา่ เสธ.ไอซ์ สมรสกับ ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต มีบุตรสาวด้วยกันทั้งหมด 1 คน คือ น.ส.
ปิ ยะวิภา อินทรทัต เคยได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2552
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พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ชื่อเล่น: น้อย)
• อดีตประธานคณะที่ปรึ กษากองทัพบก เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เป็ นบุตรชายคนโตของ
พล.อ.ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.เกรี ยงศักดิ์
ชมะนันท์ และ คุณหญิงเพลิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มีนอ้ งสาว 2 คน คือ นางสาวณัฐธยาน์ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา และ น.ส.สิ ริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
• จบการศึกษาจากโรงเรี ยนเตรี ยมทหารรุ่ นที่ 11 (ตท.11-ร่ วมรุ่ นเดียวกับ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์,
พล.ร.อ.สุ วิทย์ ธาระรู ป), โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ารุ่ นที่ 22 (จรป.22-ร่ วมรุ่ นเดียวกับ
พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร, พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล)
• รับราชการในเหล่าทหารราบ ได้รับตําแหน่งสําคัญ เช่น ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในปี
พ.ศ. 2545, ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547, ราชองครักษ์ ในปี พ.ศ. 2548, รอง
แม่ทพั ภาคที่ 1 ในปี เดียวกัน, แม่ทพั น้อยที่ 1 ในปี พ.ศ. 2549, ที่ปรึ กษาสถาบันวิชาการป้ องกัน
ประเทศ, หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจําผูบ้ งั คับบัญชา ในปี พ.ศ. 2551, ตุลาการศาล
ทหารสู งสุ ด เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 และได้รับเลื่ อนยศเป็ น พลเอก (พล.อ.) พร้อมกับรับ
ตําแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบก ในเดือนตุลาคม ปี เดียวกัน
• ถื อ เป็ นนายทหารที่ ใ กล้ ชิ ด สนิ ท สนมกับ พล.อ.ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม คนหนึ่ งในปี พ.ศ. 2553 มีข่าวคราวว่าอาจจะได้รับตําแหน่งเป็ นผูบ้ ญั ชาการ
ทหารบกต่อจาก พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่าจินดา ที่จะเกษียณในกลางปี เดียวกัน ร่ วมกับ พล.อ.พิรุณ แผ้ว
พลสง แต่แล้วท้ายที่สุดตําแหน่งนี้ก็ตกเป็ นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในที่สุด
• พล.อ.วิชญ์ เคยตกเป็ นข่าวว่าอาจเป็ นนายทหารผูน้ าํ การรั ฐประหาร โดยผูท้ ี่เปิ ดเผย คือ พล.ต.
ขัตติ ยะ สวัสดิ ผล หรื อ เสธ.แดง ซึ่ งเป็ นเพื่อนร่ วมรุ่ นและ นายประชา ประสพดี ส.ส.จังหวัด
สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ซึ่ งเจ้าตัวได้ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวพร้อมกับตอบโต้กลับไปแต่
ทว่าเมื่อ พล.ต.ขัตติยะถูกลอบสังหารและเสี ยชีวิตลง พล.อ.วิชญ์ ในฐานะเพื่อนร่ วมรุ่ นก็ได้ไปร่ วม
ในงานศพด้วยได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประธานที่ปรึ กษากองทัพบก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2553
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เครือข่ ายธุรกิจที่เกีย่ วข้ อง
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ภาคผนวก ค

คณะกรรมการอํานวยการแข่ งม้ าราชตฤณมัยสมาคมแห่ งประเทศไทย
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ภาคผนวก ง ข้ อบังคับแข่ งม้ าอุดรธานี
ข้ อบังคับการแข่ งม้ า
การดําเนินการแข่งม้าของทุกสนามม้านั้น จะต้องประกอบด้วยคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมม้าแข่ง
อุดร ให้เป็ นผูก้ าํ กับดูแล เพื่อให้การแข่งม้าดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
บุคคลที่นายกสมาคมม้าแข่งอุดรแต่งตั้ง มีดงั นี้
1. กรรมการอํานวยการแข่งม้า โดยมีนายกสมาคมเป็ นประธาน และคณะบุคคลจํานวนหนึ่ง ที่มีตาํ แหน่งเป็ นกรรมการ
สมาคมม้าแข่งอุดรหรื อบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ
2. กรรมการแข่งม้า หมายถึง บุคคลที่นายกสมาคมม้าแข่งอุดร แต่งตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการแข่งขันในสนามม้าแข่งอุดร
กรรมการแข่งม้านี้แบ่งออกเป็ นหลายประเภท เพื่อปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่
กรรมการตัดสิ น (JUDGE)
กรรมการต่อนํ้าหนัก (HANDI CAPPER)
กรรมการชัง่ นํ้าหนัก (CLERK OF THE SCALE)
กรรมการนายสนาม (CLERK OF THE COURSE)
กรรมการวัดม้า (MEASURING STEWARD)
กรรมการจับเวลา (TIME TAKER)
กรรมการสนามเดินวน (PADDOCK STEWARD)
กรรมการแพทย์ประจําสนาม (MEDICAL OFFICER)
กรรมการสัตวแพทย์ประจําสนาม (VETERINARY)
กรรมการปล่อยม้า (STARTER)
นอกจากนั้นอาจจะมีที่ปรึ กษากรรมการแข่งม้า (ADVISER) อีกกี่คนก็ได้ ที่นายกสมาคมแต่งตั้ง ตามที่จะเห็นสมควร
3. นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจประกาศใช้กฎ ข้อบังคับ คําสัง่ ระเบียบ ประกาศหลักการใดๆ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมหรื อยกเลิก กฎ ข้อบังคับ คําสัง่ ระเบียบ ประกาศหลักการใดๆ ที่ใช้อยูห่ รื อจะออกใช้ตอ่ ไปทั้งหมด หรื อเพิ่มบางส่วน
ตามความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่การแข่งม้า และมีอาํ นาจแต่งตั้ง ถอดถอน และกําหนดจํานวนกรรมการแข่งม้า และกรรมการ
อื่นๆ สําหรับปี การแข่งม้าทุกปี
นอกจากนั้น ยังมีอาํ นาจพิจารณาอนุญาตหรื อไม่อนุญาต การรับจดทะเบียนเจ้าของคอก ผูแ้ ทนเจ้าของคอก ผูฝ้ ึ กซ้อม
ม้า ผูข้ ี่ และผูจ้ ูงม้าปล่อย รวมทั้งมีอาํ นาจในการจัดระเบียบ กําหนดการแข่งม้า กําหนดวันแข่งม้า กําหนดค่าธรรมเนียม การลง
ชื่อม้าเข้าแข่ง กําหนดวันคัดเลือกม้าออก กําหนดเงินรางวัลค่าฝี เท้าม้า และข้อกําหนดอื่นๆ
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คณะกรรมการอํานวยการแข่ งม้ า
มีหน้าที่ควบคุมการแข่งม้าให้ดาํ เนินไปด้วยความเรี ยบร้อยตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมม้าแข่งอุดร
ภายใต้กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบและประกาศต่างๆ ของสมาคม คณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
แข่งม้าด้วยก็ได้ ถ้ากรรมการแข่งม้าในหน้าที่ใดๆ ไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ในการแข่งม้าจนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการแข่งม้าใน
วันนั้นเป็ นไปตามกําหนดได้ ให้กรรมการอํานวยการแข่งม้าแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม ให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ตามจํานวนและตาม
เวลาที่ จาํ เป็ น บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้ง มีอาํ นาจหน้าที่ เช่นเดี ยวกันกับกรรมการแข่งม้าในหน้าที่ น้ นั ๆ เฉพาะวันแข่งนั้น
กรรมการอํานวยการแข่งม้า มีอาํ นาจตัดสิ น ข้อพิพาท หรื อความผิดใดๆ และมีอาํ นาจลงโทษบุคคลผูก้ ระทําฝ่ าฝื น ข้อบังคับการ
แข่ง โดยให้ไล่ออกหรื อตัดสิ ทธิ์ หรื อห้ามมีกาํ หนดเวลา หรื อไม่มีกาํ หนดเวลา หรื อสัง่ ให้ตดั สิ ทธิ์มา้ โดยไม่มี กําหนดเวลาก็ได้
ในวันแข่งม้า กรรมการอํานวยการแข่งม้ามีอาํ นาจชี้ขาดปั ญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแข่งม้าในวันนั้น ตามความ รับผิดชอบ
โดยยึดถือตามข้อบังคับ เช่น
(1) สัง่ ถอนม้าตัวหนึ่งตัดใดออกจากการแข่งขันในเที่ยวใดก็ได้ในกรณี ที่
(ก) ม้าดื้อไม่ยอมเข้าซองปล่อย ถึงแม้วา่ เจ้าหน้าที่หลังซองและผูจ้ ูงม้าปล่อยได้พยายามนําม้าดังกล่าวเข้าซอง จนเต็ม
ความสามารถแล้ว
(ข) ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสัตวแพทย์สนามว่า ม้าตัวนั้นไม่อยูใ่ นสภาพอันสมควรวิง่ แข่งได้
(ค) ม้าที่หลุดจากซองปล่อยก่อนที่กรรมการปล่อยม้าจะปล่อยม้าออกวิง่ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าม้านั้นเข้าแข่ง
แล้วจะเป็ นผลเสี ยแก่การแข่งม้าในเที่ยวนั้น
(2) ให้หยุดการแข่งม้าเที่ยวหนึ่ง เที่ยวใด ไว้ชวั่ ระยะหนึ่ งก็ได้ เมื่อเห็นว่าสนามแข่งม้าไม่ปลอดภัย เนื่ องจากสภาพดิน
ฟ้ า อากาศ หรื อเหตุจาํ เป็ นอื่นใดตามที่เห็นสมควร
(3) สัง่ ให้กรรมการสัตวแพทย์สนาม ตรวจดูมา้ ตัวหนึ่งตัวใด ที่จะเข้าแข่งหรื อเมื่อวิ่งแข่งแล้ว ในเที่ยวหนึ่ งเที่ยวใด ใน
เวลาใดๆ ก็ได้
(4) หากในการแข่งเที่ยวใด เจ้าของม้าสงสัยว่า ม้าตัวอื่นได้กระทําผิดจนเป็ นเหตุให้มา้ ของตนเสี ยโอกาสชนะ จะทําการ
คัดค้านได้ตามข้อบังคับว่าด้วย “การคัดค้าน”โดยต้องคัดค้านให้ถูกต้องตามข้อบังคับทุกประการ
(5) อนุมตั ิให้ยกเลิกการแข่งขันม้าตัวใด ในกรณี ที่มา้ แข่งตัวหนึ่ งไปถึงซองแล้วมีเหตุเกิดขึ้น จนม้านั้นไม่สามารถเข้า
แข่งได้
(6) มีอาํ นาจเรี ยกเจ้าของคอก หรื อผูแ้ ทนคอก หรื อผูฝ้ ึ กซ้อมม้าแข่งมาพบโดยมีความประสงค์จะซักถามหรื อสอบสวน
เกี่ยวกับการแข่งม้า ในวันที่มา้ แข่ง ถ้าปรากฏว่าเจ้าของคอก หรื อผูแ้ ทนคอก หรื อผูฝ้ ึ กซ้อมม้าตัวนั้นไม่มาพบ หลังจากที่ได้
ประกาศทางเครื่ องขยายเสี ยงภายในเวลาอันสมควรแล้ว ให้ตดั สิ ทธิ์มา้ นั้นลงชื่อเข้าแข่งตามเวลาที่ กําหนดแล้วแต่จะเห็นสมควร
(7) เมื่อมีการกระทําผิดในการแข่งม้าแต่ละเที่ยวแข่ง ให้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะกรณี จะมีการคัดค้านผล
การแข่งขัน ให้รับเรี ยกประชุมกรรมการแข่งม้าเพื่อพิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณา เพื่อแก้ไขหรื อยืนยันการตัดสิ นในเที่ยวนั้น
โดยเร็ วด้วย
(8) ต้องบันทึกและรายงานเหตุการณ์ที่สาํ คัญ และการลงโทษต่างๆ ทุกนัดแข่งเสมอ
(9) เมื่อมีเหตุสุดวิสยั เกิดขึ้น ถึงขั้นไม่สามารถจัดให้มีการแข่งขันม้าในเที่ยวหนึ่ งเที่ยวใด หรื อนัดหนึ่ งนัดใด ที่ปรากฏ
ใน ระเบียบการแข่งขันม้านั้น กรรมการอํานวยการแข่งม้า มีอาํ นาจที่จะจัดเที่ยวอื่นแทน หรื อสั่งงด สั่งแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ
กําหนดการแข่งม้า หรื อเปลี่ยนแปลงลําดับเที่ยวแข่ง หรื อเปลี่ยนเวลาที่กาํ หนดไว้ก็ได้
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(10) เมื่อกรรมการปล่อยม้า รายงานว่าม้าตัดใดทําความยุง่ ยากในเวลาปล่อยม้า กรรมการอํานวยการแข่งม้า จะสั่งห้าม
ม้าตัวนั้นเข้าแข่งก็ได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ ม้าตัวใดที่ถูกห้ามแข่ง อาจจะต้องนําเข้าฝึ กซ้อมซองและฝึ กหัดการออก
ซอง จนกว่าจะได้รับรายงานจากกรรมการปล่อยม้า ว่าม้าตัวนั้นได้รับการฝึ กหัด ออกซองดีข้ ึนพอที่จะอนุญาตให้ลงชื่อเข้าแข่ง
ได้ กรรมการอํานวยการแข่งขันจะถอนคําสัง่ ห้ามนั้นเสี ยก็ได้
(11) กรรมการอํานวยการแข่งม้า หรื อผูท้ าํ การแทน ต้องควบคุมกรรมการทุกๆ หน้าที่ในวันแข่งม้า ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วย ความเรี ยบร้อย และให้นายสนาม หรื อผูท้ าํ การแทน รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันแข่งม้าทุกนัด ต่อ นายกสมาคม
ม้าแข่งอุดรทราบ ภายในเวลาไม่เกิด 3 วัน หลังจากวันแข่ง
(12) กรรมการอํานวยการแข่งม้า อาจพิจารณาเพิ่มหรื อลดโทษหรื อไม่ลงโทษแก่ผูท้ ี่ถูกกรรมการแข่งม้าสั่งลงโทษไป
แล้ว ตามที่กรรมการอํานวยการแข่งม้าเห็นสมควร
กรรมการแข่ งม้ า
อํานาจหน้าที่ของกรรมการแข่งม้า เริ่ มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป และสิ้ นสุ ดภายหลังการแข่งขันม้าในวันนั้นๆ
เสร็ จสิ้นแล้ว กรรมการแข่งม้าต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 นาย จึงจะเป็ นองค์ประชุมให้กรรมการแข่งม้าเลือกกันเป็ นประธาน 1
นาย ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานกรรมการแข่งม้า มีสิทธิ ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขาด ถ้ากรรมการแข่งม้าคนหนึ่ง หรื อหลายคนไม่อยูใ่ นระหว่างแข่งม้า ให้กรรมการแข่งม้าที่อยู่ จัดตั้งผูแ้ ทน
กรรมการแข่งขันม้าขึ้นจนครบ 5 คน สําหรับปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการแข่งขันม้าในวันนั้นบุคคลที่กรรมการตั้งขึ้น มีอาํ นาจหน้าที่
อย่างกรรมการแข่งม้า กรรมการแข่งม้าที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับม้าตัวใด กรรมการแข่งขันคนนั้นไม่มีสิทธิ เข้าประชุมหรื อ
เกี่ยวข้องในการพิจารณาชี้ขาดสําหรับม้าตัวนั้น ถ้าเหตุที่เนื่ องจากกรรมการแข่งม้าคนนั้น ไม่มีสิทธิ ที่จะเข้าประชุม กระทําให้
องค์ ประชุมขาดไปให้กรรมการแข่งม้าคนอื่นๆ จัดตั้งคนแทนขึ้น
กรรมการแข่งม้า มีอาํ นาจดูแลให้การแข่งม้าแต่ละเที่ยวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ยุติธรรม ถ้ามีการกระทําผิดข้อบังคับ
การแข่งม้าเกิดขึ้น กรรมการแข่งม้ามีอาํ นาจเรี ยกผูก้ ระทําผิด หรื อสงสัยว่าจะกระทําผิดมาพบ เพื่อสอบสวนได้ในกรณี ต่างๆ เช่น
(1) ผูข้ ี่ ขี่มา้ ไม่รักษาเส้นทาง
(2) มีเจตนากลัน่ แกล้งผูข้ ี่คนอื่น โดยมีความประสงค์จะให้มา้ ที่ตนขี่ชนะหรื อไม่ชนะก็ตาม
(3) ผูข้ ี่คนใดใช้แส้ผิดระเบียบ
(4) เมื่อเห็นว่า การวิง่ แข่งของม้าตัวหนึ่งตัวใดในเที่ยวก่อน กับเที่ยวต่างๆ มาไม่สมํ่าเสมอกัน
(5) ดูแลการแต่งกายของผูข้ ี่มา้ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับการแข่งม้า
(6) มีอาํ นาจลงโทษม้า ผูข้ ี่ ผูฝ้ ึ กซ้อมม้า ผูป้ ล่อยม้า หรื อเจ้าของคอกม้า ตามอํานาจของการแข่งขันได้ และถ้าในการ
สอบสวนนั้นปรากฏว่า มีผูห้ นึ่ งผูใ้ ดกระทําทุจริ ตหรื อฉ้อฉล เป็ นการละเมิดต่อข้อบังคับการแข่งม้ากรรมการแข่งม้า อาจเสนอ
กรรมการอํานวยการแข่งม้าให้ลงโทษผูน้ นั่ ได้
(7) เมื่อกรรมการแข่งม้าเห็ นว่า ส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของผูข้ ี่สัมผัสพื้นสนามก่อนม้าวิ่งถึงเส้นชัย ไม่วา่ ม้าตัวนั้นจะมี
ตําแหน่ง ชนะหรื อไม่ก็ตามให้ปรับม้าตัวนั้นเป็ นแพ้ โดยไม่มีตาํ แหน่งใดๆ ทั้งสิ้น
(8) ผูข้ ี่ที่ดึงม้าเพื่อไม่ให้ชนะหรื อขี่มา้ ที่ไม่เต็มความสามารถ
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กรรมการต่ อนํา้ หนักและการต่ อนํา้ หนัก
สมาคมม้าแข่งอุดร จะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคน เป็ นกรรมการต่อนํ้าหนัก โดยให้มีหัวหน้า
กรรมการ 1 คน เป็ นผูร้ ับผิดชอบของกรรมการต่อนํ้าหนัก
1. กรรมการต่อนํ้าหนัก จะเป็ นผูต้ ่อนํ้าหนักและจัดม้าเข้าแข่งและกําหนดเที่ยงแข่งตามระเบียบกําหนดการแข่งขัน
2. กรรมการต่อนํ้าหนัก จะต้องใช้ดุลยพินิจต่อนํ้าหนักม้าทุกตัวให้มีโอกาสที่จะวิง่ แข่งชนะได้เท่าๆกัน
3. ม้าใหม่ทุกประเภทที่จะเข้าแข่งขันให้ต่อนํ้าหนักตามประกาศสมาคมม้าแข่งอุดร เรื่ อง กําหนดระเบียบการเกี่ยวกับ
นํ้าหนักและการวางชั้นม้าใหม่
4. การจัดชั้นม้าแข่ง จะแบ่งเป็ นกี่ช้ นั ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของจํานวนม้าที่สมัครเข้าแข่ง
5. การเพิ่มหรื อลดนํ้าหนัก การเลื่อนชั้นหรื อลดชั้นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการต่อนํ้าหนัก ทั้งนี้ ให้สังเกตผูข้ ี่มา้ ได้
บังคับม้าให้วงิ่ เต็มฝี เท้าหรื อไม่ เป็ นส่วนประกอบด้วย
การชั่งนํา้ หนักและกรรมการชั่งนํา้ หนัก
นายกสมาคมม้าแข่งอุดร จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน เป็ นกรรมการชัง่ นํ้าหนัก ให้กรรมการชัง่ นํ้าหนักมีหน้าที่
ดังนี้
1. กรรมการชัง่ นํ้าหนัก จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ ี่ ด้วยการบันทึกชื่อ นํ้าหนักบนหลังม้า (ALL WEIGHT)
ของ ม้าทุกตัวก่อนการวิง่ แข่งให้ตรวจสอบนํ้าหนักบนหลังม้า เฉพาะม้าตัวที่ กรรมการตัดสิ น ได้สงั่ ให้แขวนป้ ายทุกตําแหน่ง ว่า
ถูกต้อง ตามระเบียบที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
2. กรรมการชัง่ นํ้าหนัก สามารถตรวจสอบนํ้าหนักบนหลังม้าตัวที่ไม่มีตาํ แหน่งแขวนป้ ายได้ หากสงสัยว่านํ้าหนักอาจ
ไม่ถูกต้อง
3. นํ้าหนักบนหลังม้า ประกอบด้วย ผูข้ ี่ และเครื่ องม้า อานม้า ดังนี้
ผูข้ ี่ ต้องมีน้ าํ หนักตัวไม่นอ้ ยกว่า 32 กิโลกรัม หรื อ 71.68 ปอนด์
อานม้า ต้องมีสายโกลน และโกลนทั้งสองข้าง
ผ้าเบอร์ ต้องมี 1 ผืน
สายรัดทึบ ต้องมีอย่างน้อย 1 เส้น แต่ไม่เกิน 2 เส้น
สายรัดบน มีได้ไม่เกิน 1 เส้น
วัสดุรองอาน ประกอบด้วย ผ้า สักหลาด ฟองนํ้า (อาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้)
วัสดุถ่วงนํ้าหนัก ประกอบด้วย ถุงตะกัว่ และตะกัว่ อาจใช้ได้ตามความจําเป็ น (หากมีตะกัว่ ต้องมีถุงตะกัว่ ด้วย)
4. วัสดุอื่นๆ ได้แก่ โกลน สายโกลน เครื่ องบังตา ขลุมปาก ตะกร้อปาก สายง่อง สายรัดคอ ผ้าที่ใช้คลุมให้นบั รวมอยู่
ในนํ้าหนักของผูข้ ี่ดว้ ย
5. ม้าที่จะแข่งจะต้องมี ผ้าเบอร์ ปลอกแขน ที่มีหมายเลขตรงกับหมายเลขในสู จิบตั รของสมาคม ผ้าเบอร์ และปลอก
แขนผูข้ ี่ จะต้องชัง่ รวมนํ้าหนักด้วยผ้าเบอร์ปูหลังม้าและปลอกแขนจะต้องสวมติดไว้ที่แขวนผูข้ ี่ให้เห็นโดยชัดเจน
6. ห้ามมิให้บุคคลใดที่มิใช่กรรมการชัง่ นํ้าหนัก เข้าไปภายในห้องชัง่ นํ้าหนักนอกจาก เจ้าของคอกหรื อผูแ้ ทนคอก ผูข้ ี่
หรื อผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการชัง่ นํ้าหนักเท่านั้น
7. ผูข้ ี่ทุกคนจะต้องตรวจชัง่ นํ้าหนักบนหลังม้าต่อกรรมการชัง่ นํ้าหนัก ภายในเวลาไม่นอ้ งกว่า 15 นาที ก่อนม้าจะออก จาก
สนามเดินวนสําหรับเกี่ยวแข่งนั้นๆ หากไม่สามารถกระทําได้ภายในเวลาที่กาํ หนด จะต้องแจ้งเหตุผลให้กรรมการชัง่ นํ้าหนัก ทราบ

108 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

8. ผูท้ ี่มา้ ในวันแข่งได้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ มีบตั รประจําตัวผูข้ ี่มา้ ของสมาคมม้าแข่งอุดร ผ่านการอบรมผูข้ ี่
ตามห้วงระยะเวลาที่กาํ หนด และไม่อยูใ่ นระหว่างที่ได้รับการลงโทษห้ามขี่มา้
9. การชัง่ นํ้าหนักบนหลังม้า ผูข้ ี่ตอ้ งแต่งกายให้เรี ยบร้อยก่อนการชัง่ ซึ่ งประกอบด้วยเสื้ อประจําคอก กางเกงขี่มา้
รองเท้าขี่มา้ สูงครึ่ งน่อง หมวกขี่มา้ และแส้ หากกรรมการเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็มีอาํ นาจแจ้งให้ผขู ้ ี่ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องก่อน จึงจะ
อนุญาตให้ชงั่ นํ้าหนักใหม่ได้
10. ผูฝ้ ึ กหัดขี่จะได้ลดนํ้าหนักบนหลังม้าตามเกณฑ์ที่กาํ หนด แต่น้ าํ หนักบนหลังม้าตัวนั้นๆ จะต้องไม่ต่าํ กว่านํ้าหนักบน
หลังตํ่าสุดที่ระบุในสูจิบตั ร เมื่อได้หกั นํ้าหนักที่มีสิทธิลดเรี ยบร้อยแล้ว และหากผูข้ ี่จาํ เป็ นจะต้องบรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าที่กาํ หนด ได้
ในสูจิบตั ร 10 ปอนด์ข้ ึนไป จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้า หรื อผูท้ าํ การแทนก่อนทุกครั้ง
11. เมื่อกรรมการชัง่ นํ้าหนัก ตรวจชัง่ นํ้าหนักบนหลังม้าครบทุกตัว แต่ละเที่ยวเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องรี บแจ้งชื่อผูข้ ี่พร้อม
นํ้าหนักเพิ่มหรื อลดจากสูจิบตั ร(ถ้ามี) ให้กรรมการแข่งม้าทราบ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนทราบ
12. ผูข้ ี่คนใด เมื่อได้ทาํ การชัง่ นํ้าหนักตัวแล้ว เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยหรื อมีเหตุผลใดที่ไม่สามารถขี่มา้ ในเที่ยวนั้น
ได้ ก่อนที่กรรมการปล่อยม้าจะเรี ยกม้าเข้าซอง ณ ที่ปล่อยม้า หากไม่เสี ยเวลาเกินสมควร ก็ให้จดั ผูข้ ี่คนอื่นขี่แทนได้ แต่ตอ้ ง
ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการแข่งม้าเสี ยก่อน
13. ในการชัง่ นํ้าหนักบนหลังม้าภายหลังการแข่งแล้ว เมื่อผูข้ ี่ปลดเครื่ องอานเพื่อนํามาชัง่ นํ้าหนักบนหลังม้าตรวจสอบ
ณ ที่ชง่ั นํ้าหนัก ห้ามนําวัตถุใดๆ ออกไปหรื อนําเข้ามาเพิ่มเติมเป็ นอันขาด มิฉะนั้นจะถือว่าผูน้ ้ นั มีเจตนาทุจริ ต
14.หากผลการชัง่ นํ้าหนักบนหลังม้าตามข้อ(13) ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ชง่ั นํ้าหนักรี บแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
ถ้า ปรากฏว่า นํ้าหนักบนหลังม้าเกินกว่า 1 ปอนด์ครึ่ ง จากนํ้าหนักที่ชงั่ ตัวก่อนออก ม้าตัวนั้นจะต้องถูกตัดสิ ทธิเป็ นแพ้ เว้นไว้แต่
ว่า กรรมการแข่งม้า จะมีความเห็นเป็ นที่พอใจว่า นํ้าหนักที่เกินนั้น เกิดขึ้นเนื่ องจากสภาพดินฟ้ าอากาศ หากปรากฏจากการชัง่
นํ้าหนักบนหลังว่า ผูข้ ี่มา้ ตัวใดนํ้าหนักขาดมากกว่า 1 ปอนด์ครึ่ ง จากนํ้าหนักที่ได้ชง่ั ตัวได้ก่อนการแข่งขันม้าตัวนั้น จะต้องถูก
ตัด สิ ทธิ เป็ นแพ้ และให้เจ้าหน้าที่ชง่ั นํ้าหนักรี บรายงานต่อกรรมการแข่งม้าทราบ เพื่อพิจารณาตัดสิ นโดยเร็ ว และต้องรายงาน
เป็ น ลายลักษณ์อกั ษรให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้าทราบในโอกาสต่อไป
15. บุคคลที่มีความผิดฐานประพฤติทุจริ ตเกี่ยวกับการชัง่ นํ้าหนัก หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับนํ้าหนัก ให้กรรมการแข่งม้าเป็ นผู ้
พิจารณาลงโทษ และเสนอต่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้า เพิ่มหรื อลดโทษ แล้วแต่กรณี
16. ผูฝ้ ึ กหัดขี่จะได้รับการลดนํ้าหนัก
16.1 ผูข้ ี่ใหม่ 1 ลด 7 ปอนด์
16.2 ผูข้ ี่มา้ ชนะที่หนึ่ง 5 ครั้ง ขึ้นไป ลด 5 ปอนด์
16.3 ผูข้ ี่มา้ ที่หนึ่ง 10 ครั้ง ขึ้นไปลด 3 ปอนด์
16.4 ผูท้ ี่ขี่มา้ ชนะที่หนึ่ง 15 ครั้งขั้นไป ไม่ได้รับการลดนํ้าหนัก
กรรมการสนามเดินวนและกักกันม้ า
นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นกรรมการสนามเดินวนและกักกันม้า
โดยให้มีหวั หน้า 1 คน และให้มีกรรมการสนามเดินวนอีกจํานวนหนึ่ง ตามความเหมาะ มีอาํ นาจหน้าที่ตามข้อบังคับนี้
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1. ให้จดั ม้าทุกตัวที่จะเข้าแข่งในแต่ละเที่ยว เข้าประจํา “ที่กกั กันม้า” ถ้าม้าตัวใดต้องใช้เครื่ องบังตา หรื อพันขา ต้องให้
เจ้าของคอกหรื อผูแ้ ทนคอกแจ้งต่อกรรมการสนามเดินวนทราบ และให้สวมเครื่ องบังตา หรื อพันขา ตั้งแต่อยูใ่ นที่กกั กันม้า แล้ว
นําออกสนามเดินวนตามเวลาที่กาํ หนดไว้ในสูจิบตั ร หรื อเวลาที่กรรมการกําหนด
2. ม้าที่จะปล่อยออกจากสนามเดินวนเข้าสนามแข่ง จะต้องเป็ นม้าที่มีชื่อ และรายการอื่นๆ ตรงกับรายการในสู จิบตั ร
เว้นแต่กรรมการแข่งม้าจะประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น อันเนื่องมาจากมีมา้ ถอนชื่อออกจากการแข่งกะทันหันหรื อ
ประสบอุบตั ิเหตุซ่ ึ งกรรมการแข่งม้า เมื่อได้รับแจ้งจากรรมการสนามเดินวนแล้วต้องให้โฆษกสนามรี บประกาศรายชื่อม้าและ
หมายเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนทราบโดยเร็ ว
3. กรรมการสนามเดินวน มีหน้าที่ดูแลให้เจ้าของคอก ผูฝ้ ึ กซ้อมม้า และผูป้ ล่อยม้า ปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 ผูป้ ล่อยม้า ต้องแสดงบัตร “ผูป้ ล่อยม้า” ให้กรรมการสนามเดินวนและกักกันม้า ทุกครั้งที่ปฏิบตั ิหน้าที่
3.2 ผูป้ ล่อยม้า ตามข้อ (3.1) ที่ไม่สามารถปล่อยม้าตามที่แจ้งไว้ได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ต้องรี บแจ้งให้กรรมการสนาม เดิน
วนและกักกันม้าทราบก่อน หากมีการเปลี่ยนตัวกันโดยพลการจะถือว่ามีเจตนาทุจริ ต
3.3 ผูป้ ล่อยม้าต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาํ หนดไว้
3.4 กรณี มา้ มีนิสยั ดื้อ จําเป็ นต้องใช้ผปู ้ ล่อยม้า 2 คน ต้องขออนุญาตจากกรรมการสนามเดินวนและกักกันก่อน โดยทํา
เป็ นหนังสื อตามแบบฟอร์มที่กาํ หนดให้
3.5 ต้องนําม้ามาเข้าที่กกั กันก่อนเวลาม้าแข่ง ตามกําหนดเวลาในกําหนดการแข่งม้า 45 นาที และนําเข้าสนาม เดินวน
ก่อนกําหนดการแข่งขัน 30 นาที
3.6 ต้องนําม้า มาประกอบเครื่ องอานและเครื่ องแข่ งประจําตัวม้าในที่ กักกันหรื อสถานที่ ซ่ ึ งอยู่ในดุ ลยพินิจของ
กรรมการแข่งขันเท่านั้น
3.7 ผูป้ ระกอบเครื่ องอาน เครื่ องแข่งประจําตัวม้า ต้องลงชื่อรับรองการประกอบเครื่ องอานและเครื่ องแข่ง ประจําตัวม้า
ทุกครั้ง
3.8 ผูป้ ล่อยม้า ต้องลงชื่อรับผ้าหมายเลขเบอร์ และปลอกแขนเบอร์ มา้ จากเจ้าหน้าที่เดินวนทุกเที่ยว และนําส่ ง คืนเมื่อ
เสร็ จสิ้นการแข่งม้าแต่ละเที่ยว
3.9 ผูท้ ี่จะเข้าที่กกั กันม้า ได้แก่ เจ้าของคอก หรื อผูแ้ ทนคอก 1 คน ผูฝ้ ึ กซ้อมม้า 1 คน ผูป้ ล่อยม้าไม่เกินม้าละ 2 คน รวม
แล้วไม่เกิน 4 คน และต้องติดบัตรอนุญาตไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย เพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย
4. กรรมการสนามเดินวน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของม้า ต้องรี บแจ้งรายชื่อที่มีลกั ษณะที่สงสัยว่าจะมี
การ ทุจริ ตปลอมแปลงม้าตัวอื่นมาแข่งทุกเที่ยว และแจ้งให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้าทราบ ได้แก่ ม้าที่น่าสงสัยว่า
4.1 ม้าที่ผิดตัวจากที่ระบุไว้ในสูจิบตั รของแต่ละนัดของสนามม้าแข่งอุดร
4.2 ม้าที่ถูกสนามตัดสิ ทธิ์หรื อถูกห้ามแข่ง เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
4.3 ม้าที่เจ้าของคอกหรื อบุคคลอื่น กระทําการทุจริ ตหรื อฉ้อฉลให้ปรากฏไม่วา่ ด้วยประการใดๆ หรื อไม่มีและ หมด
คุณลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมม้าแข่งอุดรกําหนดไว้
4.4 ม้าที่กรรมกรรมการสัตวแพทย์สนาม รายงานไม่สมควรให้เข้าวิง่ แข่ง
5. กรรมการสนามเดินวน จะไม่อนุญาตให้มา้ ตัวอื่นที่ยงั ไม่ถึงเที่ยวแข่งเข้าไปในสนามเดินวน และห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เข้าไปในสนามเดินวน นอกจากกรรมการเจ้าหน้าที่ประจําสนามเดินวน ผูป้ ล่อยม้า ยกเว้นในกรณี ตามข้อ (6) ให้หมวด
กรรมการชัง่ นํ้าหนักไม่เกินม้าละ 1 คน
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6. เมื่อมีเหตุการณ์ หรื อมีการกระทําผิดข้อบังคับนี้เกิดขึ้น ซึ่งมิใช่อาํ นาจหรื อเกินอํานาจของกรรมการสนามเดินวนแล้ว
จะต้องรี บรายงานต่อกรรมการแข่งขันม้าทราบโดยเร็ วที่สุด เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ไขปั ญหา และเหตุการณ์ให้การแข่งขันดําเนิ น
ไปด้วยความเรี ยบร้อย
7. การจูงม้าสนามเดินวนไปยังที่ปล่อยม้าออกวิ่งนั้น ผูป้ ล่อยม้าจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากกรรมการสนามเดินวน
และผูป้ ล่อยม้าจะต้องมีเครื่ องหมายอนุญาตของสนามติดให้เห็นชัดเจน โดยการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสมาคมม้าแข่ง
อุดร
กรรมการปล่ อยม้ า
นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลที่เหมาะสมคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นกรรมการปล่อยม้า
โดยแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้า 1 คน ให้กรรมการปล่อยม้ามีอาํ นาจหน้าที่ตามข้อบังคับนี้
1. การปล่อยม้าจะต้องตรวจรายชื่อม้า หมายเลขประจําตัวม้า และเลขประจําซองปล่อยม้า ให้ตรงตามสู จิบตั รของ
สมาคมก่อนออกวิง่ แข่งในเที่ยวนั้น และต้องมีกรรมการปล่อยม้า หรื อเจ้าหน้าที่ประจําหลังซอง ประจํา ณ ที่ปล่อยม้าแต่ละเที่ยว
อย่างน้อย 3 คน ให้กรรมการปล่อยม้าเรี ยกม้าเข้าซองตามกําหนดเวลา ดังนี้
1.1 เมื่อธงสัญญาณปล่อยม้ายกขึ้น หรื อกรรมการแข่งม้าจะสัง่ การทางวิทยุให้กรรมการปล่อยม้าขึ้นประจําที่ พร้อมแล้วให้
เรี ยกม้าเข้าซองตามหมายเลขซอง ที่กาํ หนดในสูจิบตั ร และปล่อยตามคําสัง่ ของกรรมการแข่ง ม้า ตามเวลาที่กาํ หนดในสูจิบตั ร
1.2 ในกรณี ที่มา้ ตัวหนึ่งตัวใดเข้าซองปล่อยม้ายากให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการปล่อยม้า โดยให้เวลาไม่เกิน 3 นาที
2. ห้ามบุคคลใดตีมา้ หรื อกระทําแก่มา้ ด้วยประการใดๆ ในขณะที่กรรมการปล่อยม้ากําลังปล่อยม้าออกวิ่งเป็ นอันขาด
ยกเว้นผูข้ ี่มา้ ตัวนั้น
3. เมื่อกรรมการปล่อยม้า ปล่อยม้าออกวิง่ แล้ว ถือว่าเป็ นเด็ดขาดจะอุทธรณ์ไม่ได้
4. ถ้ากรรมการปล่อยม้า พิจารณาเห็นว่า การปล่อยม้าวิ่งมิได้เป็ นไปด้วยดีอนั เนื่ องมาจากความบกพร่ องของเครื่ องม้า
หรื อเพราะม้าหรื อผูข้ ี่ เป็ นเหตุให้การปล่อยม้าเป็ นไปโดยไม่ยตุ ิธรรมก็ดี กรรมการปล่อยม้าจะไม่ถือว่ามีการปล่อยม้าออกวิง่ และ
จะสัง่ เรี ยกม้ากลับมาเพื่อปล่อยสิ่ งใหม่ก็ได้ และต้องรี บรายงานให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้าทราบทันที คําวินิจฉัยของ
กรรมในข้อนี้ให้ถือเป็ นเด็ดขาด
5. ในกรณี ตามข้อ 4 ถ้าม้าตัวใดได้ออกวิ่งไปแล้วเต็มระยะฝี เท้าพอสมควร เจ้าของคอกหรื อผูแ้ ทนคอก จะถอนม้านั้น
ออกจากการวิง่ ในเที่ยวนั้นก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ในกรณี เช่นนี้ ให้คืนเงินแก่ประชาชนผูซ้ ้ื อตัว๋ ม้าตัวนั้น
เว้นไว้แต่มา้ ตัวนั้น มีมา้ อื่นซึ่งเป็ นเบอร์คู่ร่วมกัน
6. ถ้ากรรมการปล่อยม้าเห็ นว่าม้าตัวใดไม่สามารถจะปล่อยออกวิ่งได้ก็จะไม่ปล่อยม้าตัวนั้น และให้ถือว่าม้าตัวนั้น
ไม่ได้ เข้าวิง่ แข่งในเที่ยวนั้นในกรณี น้ ี ให้คืนเงินแก่ประชาชนผูซ้ ้ื อตัว๋ ม้าตัวนั้น และถ้าจําเป็ นต้องยกเลิกเที่ยวแข่ง ทางสนามจะ
คืนเงิน แก่ประชาชนผูซ้ ้ื อตัว๋ ม้าทุกตัวในเที่ ยวนั้น และจะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่เจ้าของม้าตัวที่สามารถจะปล่อยวิ่งได้ ตาม
ระเบียบของ สมาคมม้าแข่งอุดร ส่ วนม้าตัวที่กรรมการปล่อยม้า ไม่สามารถปล่อยออกวิ่งได้ ก็ให้กรรมการอํานวยการแข่งม้า
พิจารณาวินิจฉัย ว่าเป็ นเพราะเหตุใด หากเป็ นความบกพร่ องของผูข้ ี่ ผูป้ ล่อยม้าตัวนั้นหรื อบุคคลใดๆ ก็ตามที่ส่อไปในทางทุจริ ต
ก็ดาํ เนินการ ลงโทษตามข้อบังคับแล้วแต่กรณี
7. กรรมการปล่อยม้า มีหน้าที่รายงานกรรมการอํานวยการแข่งม้า ให้พิจารณาสั่งห้ามม้าที่ไม่ยอมออกวิ่งในเวลาปล่อย
ม้า เข้าแข่ง จนกว่าเจ้าของคอกจะได้ฝึกซ้อมการออกวิง่ ของม้านั้นดีแล้ว

111 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

8. กรรมการปล่อยม้า มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมสัง่ การต่อผูข้ ี่ ผูป้ ล่อยม้า ณ ที่ปล่อยม้า เพื่อให้การปล่อยม้าเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย และรายงานให้กรรมการแข่งม้าทราบ ถึงเหตุการณ์และความประพฤติของผูข้ ี่ และผูป้ ล่อยม้าที่ เกิดขึ้น ณ ที่
ปล่อยม้า เพื่อให้พิจารณาดําเนินการต่อไป
9. เมื่อกรรมการปล่อยม้า ได้ให้สญ
ั ญาณปล่อยม้าแล้ว ห้ามมิให้ผใู ้ ด กระทําการใดๆ ที่ส่อไปในทางหน่วงเหนี่ ยวม้าให้
ออกซองช้า หรื อมิให้มา้ นั้นออกจากซองเป็ นอันขาด หากมีการกระทําให้รีบรายงานต่อกรรมการอํานวยการแข่งทันที
กรรมการจับเวลา
นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลที่มีความเหมาะสมคนหนึ่ ง หรื อหลายคน เข้าเป็ นกรรมการ
จับ เวลา โดยแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้า 1 คน และ กรรมการอีกตามสมควร
1. ให้กรรมการจับเวลา เริ่ มจับเวลาตั้งแต่กรรมการปล่อยม้าออกวิ่งจากที่ปล่อยม้าจนกระทัง่ ม้าถึงเส้นชัยให้เป็ นการ
ถูกต้อง ถ้ากรรมการจับเวลาได้เวลาแตกต่างกัน ให้เฉลี่ยผลต่างออกเป็ นผลกลาง บอกเศษของวินาทีสองตําแหน่ง เมื่อได้เวลาที่
แน่นอนแล้วให้รีบแจ้งต่อกรรมการตัดสิ นเพื่อกรอกลงในแบบฟอร์ มม้าชนะ และเวลาที่ว่งิ ส่ งให้กรรมการตัดสิ นเพื่อให้โฆษก
สนามประกาศให้ประชาชนทราบ และปิ ดประกาศไว้ที่ป้ายบอกเวลา
2. ให้กรรมการจับเวลา บันทึกผลการแข่งแต่ละเที่ยว และแจ้งระยะห่ าง ระหว่างม้าชนะที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, ที่ 4, และที่ 5
( ในกรณี ที่มีมา้ แข่งกันกว่า 11 ตัว) โดยกําหนดระยะห่ างที่แตกต่างกันได้แก่ เสมอ, จมูก, หัว, คอ, ครึ่ งช่วงตัว, หนึ่ งช่วงตัวถึง 4
ช่วงตัว, ห่าง และห่างมาก การกําหนดระยะห่างให้ถือว่า 20 วินาที เท่ากับ 1 ช่วงตัว
กรรมการนายสนาม
นายสนามมีหน้าที่ในการตรวจ และทําเครื่ องหมายระยะทางให้มีระยะถูกต้องเรี ยบร้อย และดูแลรักษาสภาพสนามให้
อยูใ่ นสภาพสามารถแข่งขันได้ตลอดปี
1. นายสนามต้องเสนอสภาพสนามต่อคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าทุกนัดแข่งและกรรมการอํานวยการแข่งม้า จะ
ประกาศสภาพของสนามให้ประชาชนทราบก่อนเริ่ มการแข่งเที่ยวแรก และเมื่อมีสภาพของสนามมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่าง
เที่ยวแข่ง
2. ในการฝึ กซ้อมม้า นายสนามหรื อผูช้ ่วยนายสนาม มีอาํ นาจที่จะปิ ดหรื อเปิ ดลู่ทางวิ่งในวันที่ไม่มีการแข่งม้า ในเวลา
หนึ่งเวลาใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าสนามจะได้รับความเสี ยหาย หรื อเห็นว่าจะเป็ นอันตรายแก่มา้ หรื อผูข้ ี่
3. นายสนามหรื อผูช้ ่วยนายสนามมีหน้าที่รักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสนามหรื อบริ เวณ มีอาํ นาจที่จะห้ามผู ้
ฝึ กซ้อมม้า ผูข้ ี่หรื อบุคคลอื่นใดที่ไม่มีสิทธิ ไม่ให้เข้าไปในสนามในที่นงั่ ดูมา้ ในบริ เวณที่ก้ นั ของเขต ในคอกม้าหรื อในสโมสร
สมาคม ในวันแข่งม้าหรื อเวลาฝึ กซ้อมม้า
ม้ าแข่ ง
สนามม้าแข่งอุดร ได้แข่งม้าออกเป็ น 3 ประเภท คือ
ม้าเทศ ได้แก่ ม้าที่เคยวิง่ แข่งในสนามแข่งต่างประเทศมาแล้ว
ม้าไทย ได้แก่ ม้าที่เกิดในประเทศไทย
ลูกม้าใหม่ หมายถึง ลูกม้าที่เกิดในประเทศ
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1. การจัดให้มีเที่ยวแข่งสําหรับม้าทั้ง 3 ประเภทนั้น สมาคมฯได้มีประกาศกําหนดระเบียบการว่า ม้าประเภทใดหรื อลูก
ม้าจะลงแข่งครั้งแรกในชั้นใดไว้แล้ว
2. ม้าทุกประเภทต้องมีชื่อ การขอตั้งชื่อม้า ต้องยืน่ คําขอต่อกรรมการวัดนํ้าหนัก หรื อนายทะเบียนในวันวัดม้า
3. ชื่อม้าที่จะขอตั้งต้องไม่ซ้ าํ หรื อคล้ายคลึงกันกับม้าอื่นที่ยงั วิง่ แข่งอยู่ และต้องไม่เป็ นชื่อที่น่ารังเกียจ หรื อเป็ นชื่อที่มุ่ง
โฆษณาสิ นค้นม้าตัวเดียวจะมีชื่อเกิน 1 ชื่อไม่ได้ ห้ามตั้งชื่อม้าที่มีอกั ษรเกินกว่า 5 พยางค์ กรณี ชื่อม้าที่ขอตั้ง หากซํ้ากับม้าเก่าที่
ไม่ได้วงิ่ แข่งแล้ว จะต้องมีเลขกํากับชื่อด้วย
4. เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจสั่งให้เจ้าของคอกเปลี่ยนชื่อม้าตัวหนึ่ งตัวใดก็ได้ถา้ เจ้าของคอกไม่ยอมเปลี่ยน
คณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าอาจสัง่ ไม่รับการลงชื่อม้านั้นเข้าแข่งก็ได้
5. ม้าที่จดทะเบียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อ หรื อย้ายคอกจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามข้อบังคับของสมาคม การลง
ชื่อม้าที่เปลี่ยนชื่อใหม่ในเอกสารใดๆ จะต้องลงชื่อเก่า และชื่อใหม่กาํ กับด้วย มีกาํ หนดเวลา 4 วันนับแต่วนั เปลี่ยนชื่อ
6. ม้าที่ข้ ึนทะเบียนไว้แล้ว ตาย หรื อ ปลดจากการวิง่ แข่ง เจ้าของคอกจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ เพื่อถอนชื่อออก
จากทะเบียน
เจ้ าของคอกและการขอตั้งคอกม้ าใหม่
1. การขอตั้งคอกม้าใหม่ ผูท้ ี่ประสงค์จะเป็ นเจ้าของคอกจะต้องยื่นแบบฟอร์ มขอเป็ นเจ้าของคอกม้าแข่ง โดยแจ้งชื่อ
อายุ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ แบบสี เสื้ อคอกพร้อม
กับชําระเงินค่าธรรมเนียมการขอตั้งคอกม้าใหม่ จํานวน 5,000 บาท ต่อนายทะเบียนสมาคมม้าแข่งอุดรหรื อเหรัญญิกสมาคม
2. นายทะเบียนสมาคมม้าแข่งอุดร จะพิจารณาคุณสมบัติของผูจ้ ดทะเบียนอาทิ รายชื่อม้าที่อยูใ่ นสังกัดคอก สถานที่ต้ งั
คอก รายชื่อผูฝ้ ึ กซ้อมม้า ผูข้ ี่มา้ ประจําคอก ผูเ้ ลี้ยงม้า คนจูงม้า ผูแ้ ทนคอก และตรวจสอบสี เสื้ อประจําคอกโดยไม่ให้คล้ายคลึง
หรื อเหมือนกับเสื้ อคอกที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และเสนอความเห็นต่อนายสมาคมม้าแข่งอุดร ว่าสมควรจะอนุมตั ิให้ต้ งั คอกได้
หรื อประการใด
3. ถ้าคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้า มีความประสงค์จ ะตรวจสอบรู ปพรรณม้าตัวหนึ่ งตัวใดที่ ลงชื่ อเข้าแข่งไว้
เจ้าของ คอกจะต้องนําม้านั้นมาให้ตรวจสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
4. การคัดเลือกม้าออกจากการแข่ง เจ้าของคอกหรื อผูแ้ ทนผูไ้ ด้รับมอบอํานาจต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเป็ นหลักฐาน
ภายในวัน และเวลาที่กาํ หนดไว้ในประกาศหรื อระเบียบกําหนดการแข่งม้า
5. หากเจ้าของคอกมีความประสงค์จะคัดชื่อม้าออก เมื่อมีชื่อแข่งในสู จิบตั รแล้วจะต้องแจ้งให้กรรมการสัตวแพทย์
สนาม ออกหนังสื อรับรอง และจะต้องถูกปรับตามระเบียบของสมาคม
6. ม้าที่ถูกห้ามลงชื่อแข่ง ห้ามโอนย้ายสังกัดคอกในระหว่างที่หา้ มแข่งด้วย
7. สนามม้าแข่งอุดร จะจ่ายเงินตอบแทนให้กบั เจ้าของคอก ที่นาํ ม้ามาแข่งสนามแล้วแต่ตอ้ งถูกยกเลิกเที่ยวแข่งขันของ
ตน โดยมิใช่ความผิดของเจ้าของม้านั้นเป็ นเท่ากับม้าที่ไม่มีตาํ แหน่งชนะ
8. เจ้าของคอกมีหน้าที่ตกั เตือน อบรม สั่งสอน ผูฝ้ ึ กซ้อมม้า และคนเลี้ยงม้าของตนให้แต่งกายเรี ยบร้อยประพฤติตวั ดี
และให้ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสนามโดยเคร่ งครัด
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กรรมการตัดสิน
นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหนึ่งหรื อหลายคนที่มีความเหมาะสมเป็ นกรรมการ
ตัดสิ น โดยแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้า 1 คน ให้กรรมการตัดสิ นมีอาํ นาจหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ เพื่อความคุมและรับผิดชอบการตัดสิ น
ให้ เป็ นไปตามระเบียบและยุติธรรม
1. ถ้าหัวหน้ากรรมการตัดสิ น ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในนัดนั้น หรื อในเที่ยวใดเที่ยวหนึ่งได้ ก็ให้กรรมการตัดสิ นอาวุโส
สูงสุดในขณะนั้น ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้ากรรมการตัดสิ นแทนหัวหน้ากรรมการตัดสิ นจะต้องกําหนดให้มีรองประธาน และ
กรรมการไว้ตามลําดับอาวุโส เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนกันได้
2. ให้การตัดสิ นแต่ละเที่ยว ให้มีกรรมการตัดสิ นนัง่ ประจํา อย่างน้อย 3 คน ถ้าไม่ ครบ 3 คน ให้หวั หน้ากรรมตัดสิ น
หรื อผูแ้ ทน
รายงานต่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้าหรื อผูแ้ ทนเพื่อขอให้แต่งตั้งกรรมการที่เหมาะสมทําหน้าที่แทน
ชัว่ คราวเพื่อให้มีกรรมการครบ 3 คน
3. เมื่อม้าวิง่ ผ่านเส้นชนะไปแล้ว และกรรมการตัดสิ นแต่ละคนได้แจ้งหมายเลขม้าชนะตําแหน่งที่ 1 – 2 – 3 – 4 – 5
ตามลําดับ ให้หวั หน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทน ขณะเดียวกันก็ให้กรรมการจับเวลารายงานเวลาม้าชนะที่ 1 ถึง ที่ 5 ต่อหัวหน้า
กรรมการตัดสิ นเพื่อแจ้งการตัดสิ นว่าถูกต้องแล้ว ต่อคณะกรรมการและให้กรรมการจับเวลาบันทึกผลการชนะไว้ดว้ ย
4. การตัดสิ นว่าม้าตัวใดเป็ นตัวชนะให้ถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของศีรษะม้าถึงเส้นชนะก่อนหลัง ตามลําดับ การตัดสิ น
ถ้า ไม่แน่ใจหรื อมีความเห็นไม่ตรงกันในคณะกรรมการตัดสิ น ให้ใช้โทรทัศน์วงจรปิ ดและภาพถ่ายเป็ นเครื่ องช่วยในการตัดสิ น
เสมอ แต่ตอ้ งคํานึงถึงความรวดเร็วเป็ นสําคัญ
5. โทรทัศน์วงจรปิ ด และภาพถ่าย เป็ นเพียงอุปกรณ์สําหรับยืนยันคําชี้ขาดของกรรมการตัดสิ นเท่านั้น ในกรณี ที่
อุปกรณ์ดงั กล่าวขัดข้องหรื อภาพถ่ายไม่ชดั เจนพอที่จะอาศัยเป็ นเครื่ องช่วยในการตัดสิ นได้ ก็ใช้วิธีออกเสี ยง โดยถือเสี ยงข้าง
มาก เป็ นหลัก ถ้าปรากฏคะแนนเสี ยงเท่ากันให้หัวหน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทนเป็ นผูช้ ้ ีขาด คําตัดสิ นของหัวหน้ากรรมการ
ตัดสิ น หรื อผูแ้ ทนในกรณี น้ ีถือว่าเป็ นที่สุด และประกาศให้ประชาชนทราบ
6. เจ้าหน้าที่แขวนป้ ายม้าชนะได้ก็ต่อเมื่อหัวหน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทน หรื อคณะกรรมการบอกว่า “ถูกต้องแล้ว”
เท่านั้น ห้ามแขวนป้ ายก่อนเป็ นอันขาด และจะเอาลงก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศว่า “ม้าเที่ยวนี้ถูกต้องแล้ว”
7. เจ้าหน้าที่ประจําโทรทัศน์วงจรปิ ดและเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ ต้องบันทึกผลการแข่งม้าของแต่ละเที่ยวไว้ทุกเที่ยว แต่จะ
อัดหรื อขยายภาพได้ก็ต่อเมื่อได้รับคําสัง่ จากหัวหน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทนหรื อคณะกรรมการเท่านั้น
8. เจ้าหน้าที่ประจําโทรทัศน์วงจรปิ ดและเจ้าหน้าที่ประจําเครื่ องถ่ายภาพ จะต้องดูแลเครื่ องมือดังกล่าวให้พร้อมที่จะใช้
การได้ดีอยูเ่ สมอ ถ้าปรากฏว่าเกิดขัดข้องขณะใดก็ตาม ต้องรายงานให้หัวหน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทนหรื อคณะกรรมการ
ทราบทันที
9. เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ จะนําภาพถ่ายหรื อฟิ ล์มเนกาตีฟไปให้ผูอ้ ื่นดูก่อนหัวหน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทนไม่ได้ หรื อ
จะ อัดขยายหรื อให้ดูฟิล์มเนกาตีฟของเที่ยวอื่นๆ หรื อของนัดอื่นๆ ที่ผา่ นมาแล้ว โดยมิได้รับคําสัง่ ก็กระทําไม่ได้เช่นกัน ให้ถือว่า
ภาพถ่าย ฟิ ล์ม เป็ นเอกสารลับ ห้ามนําออกเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่นโดยมิได้รับอนุ ญาตจากหัวหน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทนหรื อ
คณะกรรมการ
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10. เมื่อมีการตัดสิ นโดยอาศัยภาพถ่ายและภาพหลังจากที่ได้แจ้งผลเด็ดขาดแล้ว ให้นาํ ภาพไปติดไว้ในที่ที่ประชาชน
สามารถดูได้โดยเร็ ว หรื อนําภาพไปแพร่ ทางโทรทัศน์วงจรปิ ด และให้เขียนวันที่ เที่ยวที่แข่ง ชื่อและหมายเลขม้าชนะ แล้วลงชื่อ
กรรมการตัดสิ น 1 คน ไว้เป็ นหลักฐาน
11. การทําลายแถบบันทึกภาพที่หมดความจําเป็ น ให้รายงานขออนุมตั ิจากประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้า
12.ห้ามมิ ให้บุคคลใดที่ ไม่มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องเข้าไปในสถานที่ ถ่ายโทรทัศน์ว งจรปิ ดและห้องถ่ายภาพโดยมิ ได้รั บ
อนุญาต ถ้ามีการฝ่ าฝื นให้เจ้าหน้าที่รีบรายงานต่อหัวหน้ากรรมการตัดสิ นหรื อผูแ้ ทนหรื อคณะกรรมการทราบทันที
13. เมื่อมีการคัดค้านเกิดขึ้นในเที่ยวใด ให้เจ้าหน้าที่บนกองอํานวยการเปิ ดไฟแดง และประกาศให้ประชาชนทราบ
และ ให้โฆษกสนามประกาศว่ามีการคัดค้านม้าใด โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสิ นชี้ขาด
14. กรรมการตัดสิ นจะต้องประจําอยู่ ณ ที่ซ่ ึงจัดไว้ขณะม้าวิง่ ผ่านเส้นชนะ และต้องรายงานประกาศคําตัดสิ นทันทีวา่
ม้าตัวใดชนะที่ 1,2,3,4 และ 5 คําตัดสิ นนี้ถือเป็ นที่สุด เว้นแต่จะมีการคัดค้านสําเร็จ
15. กรรมการตัดสิ นมีสิทธิจะใช้ดุลยพินิจว่า เมื่อใดจําเป็ นจะต้องใช้ภาพถ่ายประกอบโดยปกติเมื่อม้าวิง่ ผ่านเส้นชัยไป
แล้ว กรรมการสัง่ ให้ยกป้ ายม้าชนะ และม้ารองขึ้น แต่ในเที่ยวใดเป็ นที่สงสัยจําเป็ นต้องใช้ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง กรรมการตัดสิ นจะสัง่ ให้เจ้าหน้าที่ยกป้ าย “รอภาพถ่าย” ขึ้นหรื อจะให้โฆษกสนามประกาศก็ได้
16. ในกรณี ที่กรรมการตัดสิ นมีความสงสัยในตําแหน่งของม้า ในเที่ยวใดก็ได้ ให้เจ้าหน้าที่กองอํานวยการยกป้ าย “รอ
ภาพถ่าย” หรื อจะให้โฆษกสนามประกาศในเที่ยวนี้ รอภาพถ่ายก็ได้
กรรมการแพทย์ ประจําสนามและกรรมการสัตวแพทย์ ประจําสนาม
1. นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนที่เหมาะสมเป็ นกรรมการแพทย์
ประจําสนาม โดยแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้า 1 คน
2. กรรมการแพทย์ประจําสนามมีหน้าที่ตรวจสอบร่ างกายผูข้ ี่ ก่อนขี่มา้ แข่งในวันที่มีการแข่งขัน และมีอาํ นาจชี้ขาดใน
การอนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้ผทู ้ ี่ทาํ การขี่มา้ แข่งก็ได้ หากพบว่าผูข้ ี่มา้ อยูใ่ นสภาพที่ไม่สมบูรณ์พอ ถ้าอนุญาตให้ทาํ การขี่มา้ แข่ง
แล้วจะเป็ นอันตรายต่อผูข้ ี่ได้ และให้การรักษาพยาบาลแก่ผขู ้ ี่หรื อผูจ้ ูงม้าที่ได้รับอันตรายตลอดจนกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สนามและประชาชนที่อยูใ่ นสนามม้าแข่งอุดรเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย
3. เมื่อกรรมการแพทย์ประจําสนามได้ตรวจพบว่า ผูบ้ าดเจ็บหรื อผูป้ ่ วยมีอาการหนักไม่ปลอดภัยแก่ชีวติ ให้เจ้าหน้าที่
นําส่งโรงพยาบาลทันที
4. เมื่อผูข้ ี่ตกม้าได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถไปชัง่ นํ้าหนักได้ ภายหลังที่มา้ ได้ผา่ นเส้นชนะไปแล้ว ถ้าสามารถทําได้ ให้
เจ้าหน้าที่สนามนําผูข้ ี่น้ นั ไปชัง่ นํ้าหนักเสี ยก่อนแล้วจึงนําไปรักษาพยาบาลต่อไป ในกรณี ที่ไม่สามารถนําผูข้ ี่ไปชัง่ นํ้าหนักได้ ให้
เจ้าหน้าที่สนามนําเครื่ องม้าของผูข้ ี่ไปชัง่ นํ้าหนัก โดยบวกนํ้าหนักของผูข้ ี่ที่ได้ชงั่ ไว้ก่อนการแข่งขันเข้าไปด้วย
5. นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหนึ่งหรื อหลายคนที่เหมาะสมเป็ นกรรมการสัตวแพทย์
ประจําสยาม โดยแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้า 1 คน
6. กรรมการสัตวแพทย์สนาม ต้องเป็ นผูอ้ อกใบความเห็นแพทย์ให้แก่มา้ ป่ วยที่ไม่สามารถแข่งได้ โดยทําเป็ นหลักฐาน
และเสนอกรรมการชัง่ นํ้าหนักและกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบก่อนแข่ง
7. ห้ามกรรมการสัตวแพทย์สนามออกใบความเห็นแพทย์แก่มา้ ป่ วยที่เจ้าของคอกมิได้นาํ มาให้ตรวจเป็ นอันขาด
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8. หัวหน้ากรรมการสัตวแพทย์ประสนาม มีหน้าที่ขออนุ มตั ิจดั เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์จาํ นวนหนึ่ งตามความจําเป็ นมา
ประจําสนามม้าแข่งอุดรทุกนัดที่มีการแข่ง
9. กรรมการสัตวแพทย์ประจําสนาม มีหน้าที่ ควบคุมดูแลม้าที่เข้าแข่งทุกเที่ ยว ถ้าพิจารณาเห็นว่าม้าใดไม่สมบูรณ์
พอที่จะเข้าแข่ง ให้รายงานต่อประธานกรรมการแข่งม้าทราบก่อนการแข่ง เพื่อพิจารณาสัง่ ให้มา้ ตัวนั้นออกจากแข่ง
10. หากปรากฏว่าม้าที่ลงชื่อเข้าแข่งแล้วป่ วยกะทันหันไม่สามารถแข่งได้ ถ้าเจ้าของคอกมีความประสงค์จะให้กรรม
สัตว แพทย์ประจําสนามไปตรวจที่คอกม้า ก็ให้เจ้าของคอกจัดยานพาหนะที่ เหมาะสมรับส่ ง ทั้งนี้ ตอ้ งอยูใ่ นรัศมีไม่เกิด 10
กิโลเมตร จากสนามม้าแข่งอุดร
กรรมการวัดม้ า และการวัดม้ า
1. นายสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหนึ่ งหรื อหลายคนที่มีความเหมาะสม เป็ นกรรมการวัด
ม้าตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้า 1 คน กรรมการวัดม้าจะต้องไม่เป็ นเจ้าของคอกหรื อมีส่วนเป็ นเจ้าของม้า
ให้กรรมการวัดม้ามีอาํ นาจหน้าที่ตามข้อบังคับนี้
2. การวัดม้าทุกครั้ง ให้มีกรรมการประกอบด้วย กรรมการวัดม้าไม่นอ้ ยกว่า 3 คน กรรมการสัตวแพทย์ประจําสนาม 1
คน และนายทะเบียนทําการวัดม้าด้วยเครื่ องวัดที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิแล้ว
3. ให้นายทะเบียนเป็ นผูแ้ จ้งกําหนดวันวัดม้าล้วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวัน แข่งม้าในนัดนั้นๆ
4. เจ้าของคอกที่ประสงค์จะนําม้าใดเข้าแข่ง ต้องนําม้ามาวัดและทําทะเบียนรู ปพรรณถ่ายรู ป ในวันวัดม้าประจําเดือน
หรื อในวันที่นายทะเบียนกําหนดให้เป็ นวันวัดม้าใหม่ถา้ เป็ นลูกม้าใหม่จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน และต้องนําสมุดคู่มือ
ทะเบียนม้าของสํานักงานทะเบียนกลาง และถ่ายสําเนา 2 ฉบับ มาแสดงต่อนายทะเบียนในวันวัดม้าด้วย
5. การวัดม้า กรรมการวัดม้าจะต้องลงชื่อเพศ สี ตําหนิที่เด่นชัด และความสู งในใบรู ปพรรณม้าและจะต้องมีลายมือชื่อ
กรรมการวัดม้าอย่างน้อย 2 คน และสัตวแพทย์ประจําสนาม 1 คน ในรู ปพรรณม้าให้เก็บไว้ที่แผนกทะเบียน
6. การวัดม้า ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) จัดให้มายืนบนพื้นที่ที่ทางสนามได้จดั ทําไว้
(2) ผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการวัดม้าจะถูกตัวม้าในขณะวัดม้าไม่ได้
(3) ม้าที่วดั ต้องยืนตัวเปล่า และจัดขาหน้าทั้งสองตั้งแต่ตะโพกลงมา ยืนตรงเป็ นเส้นดิ่งกับพื้นเท่าที่ลกั ษณะของม้าจะ
อํานวยให้
(4) ให้วดั ตรงส่วนที่สูงสุดของตระโหนก
7. ห้ามมิให้กรรมการวัดม้า ทําการวัดม้าตัวหนึ่งตัวใดที่ถกู กระทําด้วยเจตนาจะให้มา้ นั้นลดหรื อเพิ่มความสู ง กล่าวคือ
หากม้าตัวใดที่นาํ มาวัดปรากฏหลักฐานให้เห็นแน่ชดั ก่อนหน้าที่จะนําเข้ามาวัด ได้ถูกออกกําลังจนเกินเหตุ หรื อถูกทรมานให้
เจ็บป่ วยเพื่อให้หดหรื อย่อตัวเมื่อสัมผัสกับเครื่ องวัดความสูง หรื อถูกกดนํ้าหนักมากเกินขนาด หรื อถูกตัดกันจนเกินควรทําให้ขา
ม้าเจ็บ หรื อถูกกระทําให้ตระโหนกแปรสภาพผิวจากผิดปกติเหล่านี้ ให้ถือว่าม้าตัวนั้นถูกกระทําเจตนาตามความหมายของ
ข้อบังคับนี้
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ผู้แทนเจ้ าของคอก ผู้ฝึกซ้ อมม้ า ผู้ขี่ และผู้ปล่อยม้ า
1. บุคคลใดมีความประสงค์จะเป็ นผูแ้ ทนเจ้าของคอก ผูฝ้ ึ กซ้อมม้า ผูข้ ี่ หรื อผูป้ ล่อยม้าประจําคอกใด ต้องให้เจ้าของ
คอก นั้นมาแจ้งชื่อด้วยตนเองที่แผนกทะเบียนโดยกรอกข้อความตามแบบพิมพ์ที่กาํ หนด พร้อมรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
และ ชําระค่าธรรมเนียม 100 บาท กับต้องมาขอต่อทะเบียนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเสี ยค่าธรรมเนี ยมการต่อทะเบียน
เป็ น เงิน 100 บาท หากไม่ปฏิบตั ิถือว่าหมดสิ ทธิ สําหรับผูข้ ี่และผูป้ ล่อยม้า ให้ผแู ้ ทนคอกเป็ นผูม้ าขอต่อนายทะเบียนแทนเจ้าของ
คอก ก็ได้ โดยเสี ยค่าธรรมเนียมดังนี้ ผูข้ ี่มา้ 100 บาท ผูป้ ล่อยม้า 50 บาท
2. ผูฝ้ ึ กซ้อมม้าที่ไม่มาจดทะเบียนจะนําม้ามาฝึ กซ้อมในสนามม้าแข่งอุดรไม่ได้
3. ผูข้ ี่ที่ไม่จดทะเบียนและรับการอบรม จะขี่มา้ แข่งไม่ได้
4. ผูใ้ ดจะขอจดทะเบียนเป็ นผูฝ้ ึ กหัดขี่ ต้องให้นายทะเบียนหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการแต่งตั้งทําการสอบและอบรมเสี ยก่อน
จึงจะอนุมตั ิให้จดทะเบียนได้
5. ผูท้ ี่ขอจดทะเบี ยนเป็ นผูท้ ี่ มีใบอนุ ญาตจากสนามกรุ งเทพฯ มาแสดง ไม่ตอ้ งการการสอบแต่ตอ้ งผ่านการอบรม
เช่นเดียวกับ ผูฝ้ ึ กหัดขี่ จึงจะอนุมตั ิให้จดทะเบียนได้
6. ผูข้ ี่จะขอจดทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติและนําหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง
(1) ผูข้ ี่ที่เป็ นผูฝ้ ึ กหัดขี่ตอ้ งมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 13 ปี และไม่เกิน 19 ปี เฉพาะ การจดทะเบียนครั้งแรก เว้นแต่ผูม้ ี
ใบอนุญาตจากสนามแข่งในกรุ งเทพฯ ไม่จาํ กัดอายุสูงสุด และจะต้องมีน้ าํ หนักตัวไม่ต่าํ กว่า 32 กิโลกรัม หรื อ 71.68 ปอนด์
(2) ต้องนําบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมารับรองด้วยตนเอง พร้อมบัตรประชาชนมาแดงเป็ นหลักฐาน หากบิดา มารดา
เสี ยชีวติ หมด ต้องแสดงหลักฐานการเสี ยชีวติ มาประกอบและอนุญาตให้เจ้าของคอกเป็ นผูร้ ับรอบได้
(3) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมถ่ายเอกสารจํานวน 1 ชุด
(4) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(5) ใบรับรองแพทย์
7. ผูฝ้ ึ กหัดขี่ มีสิทธิได้ลดนํ้าหนัก ตามระเบียบเกี่ยวกับผูข้ ี่มา้ ลดนํ้าหนัก
8. ผูข้ ี่ตอ้ งแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่สะอาดเรี ยบร้อย สวมกางเกงสี ขาว สวมรองเท้าสู งครึ่ งน่อง กับสวมเสื้ อและหมวก ตาม
สี เสื้ อของคอกม้าที่ตนขี่ หากฝ่ าฝื นเจ้าของคอกจะถูกลงโทษ
9. เมื่อผูข้ ี่ ขึ้นขี่มา้ ในเที่ยวของตนแล้ว ห้ามลงจากหลังม้าหรื อแก้ไขนํ้าหนัก หรื อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเป็ นอันขาด จนกว่าจะ
เสร็ จ เที่ยวแข่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการสนามเดินวนและกักกันม้าหรื อกรรมการปล่อยม้า
10. ห้ามผูข้ ี่เล่นการพนันแข่งม้าในเที่ยวที่ตนปฏิบตั ิหน้าที่ หากฝ่ าฝื นจะถูกถอนทะเบียนจากการเป็ นผูข้ ี่
11. ผูข้ ี่และผูป้ ล่อยม้าอาจถูกหามปฏิบตั ิหน้าที่มีกาํ หนดเวลา ปรับ ตัดสิ ทธิ หรื อห้ามเข้าสนามม้าแข่งอุดร ด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตวั ไม่เรี ยบร้อยในเขตของสนามม้าแข่งอุดร
(2) ไม่เชื่อฟังคําสัง่ ของคณะกรรมการ กรรมการแข่งม้า หรื อกรรมการหน้าที่อื่นๆ
(3) กระทําความผิดตามข้อบังคับนี้
12. ผูข้ ี่ ต้องเข้า รั บการอบรมจากกรรมการหรื อผูท้ ี่ ไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ นครั้ งคราวตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

117 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี 2557

13. สนามม้าแข่งอุดร จะจ่ายรางวัลให้แก่ผขู ้ ี่มา้ ชนะ ร้อยละสิ บ ของจํานวนเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่มา้ ชนะในเที่ยวนั้น
กับ จ่ายเงินตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่ขี่มา้ ไม่ชนะในเที่ยวนั้นคนละ 100 บาท
การคัดค้ าน
1. กรรมการแข่งม้า เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและตัดสิ นการคัดค้านและข้อพิพาททั้งปวงโดยบัญญัติไว้เฉพาะว่า ให้เป็ น
อํานาจของคณะกรรมการ
2. ในการคัดค้านทุกกรณี นอกจากกรรมการแข่งม้า กรรมการปล่อยม้า หรื อกรรมการชัง่ นํ้าหนักเป็ นผูค้ ดั ค้าน เจ้าของ
ม้าหรื อผูแ้ ทนคอกที่ เป็ นผูค้ ดั ค้านจะต้องลงนามในใบคัดค้านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และนํายื่นต่อกรรมการชัง่ นํ้าหนัก หรื อ
กรรมการแข่งม้า พร้อมด้วยเงินมัดจําจากการคัดค้านจํานวน 500 บาท ซึ่ งอาจถูกริ บใบกรณี ที่กรรมการแข่งม้าให้ยกคําคัดค้าน
นั้นเสี ย
3. กรรมการแข่งม้า กรรมการปล่อยม้า หรื อกรรมการชัง่ นํ้าหนัก อาจเสนอคําคัดค้านได้ในฐานะเจ้าหน้าที่โดยไม่ตอ้ ง
วางเงินมัดจํา แต่กรรมการผูค้ ดั ค้านจะต้องไม่เป็ นเจ้าของม้าหรื อมีส่วนได้เสี ยในการคัดค้านนั้นด้วย
4. คําคัดค้านในกรณี มา้ ตัดหน้า กระแทก กีดกัน หรื อขัดขวางซึ่ งกันและกันในระหว่างการแข่งหรื อผูข้ ี่ ขี่มา้ ไม่รักษา
เส้นทางก็ดี ในกรณี เหตุที่ผขู ้ ี่ประพฤติตนผิดก็ดี หรื อในกรณี อื่นๆ ที่บงั เกิดขึ้นในเที่ยวแข่งนั้นก็ดี คําคัดค้านดังกล่าวนี้ ผูค้ ดั ค้าน
จะต้องยืน่ คําคัดค้านภายใน 1 นาที ภายหลังการชัง่ นํ้าหนักม้าแข่งแล้ว
5. เพื่อที่ เจ้าของม้าหรื อผูแ้ ทนคอกสามารถยื่นคําคัดค้านทันภายใน 1 นาที อาจยื่นคําคัดค้านให้กรรมการแข่งม้า
รับทราบไว้ก่อนแล้วจึงไปดําเนิ นการตามระเบียบการคัดค้านต่อไป หรื ออาจยื่นคําคัดค้านต่อกรรมการชัง่ นํ้าหนักโดยตรง ใน
กรณี ที่มีการคัดค้านเรื่ องนํ้าหนักบนตัวม้า
6. กรรมการแข่งม้า จะไม่รับฟังคําคัดค้านใดๆ เมื่อได้ยกป้ าย “ถูกต้องแล้ว” หรื อ โฆษกได้ประกาศว่า การแข่งม้าเที่ยว
นี้ ถูกต้องแล้ว
7. เมื่อการคัดค้านไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้โฆษกสนามประกาศให้ประชาชนทราบทางเครื่ องกระจายเสี ยง
8. คําคัดค้านใดๆ ที่ยนื่ ไว้แล้วจะขอถอนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการแข่งม้า
9. คําคัดค้านทั้งปวงซึ่ งเป็ นที่ทราบกันอยูก่ ่อนแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ลงชื่อเข้าแข่ง จะต้องยื่นต่อคณะกรรมการในทันทีที่ผู ้
คัดค้านได้ทราบ และต้องยื่นก่อนปล่อยม้าออกสู่ สนามเดิ นวนไม่นอ้ ยกว่า 20 นาที คําคัดค้านนั้นจึ งจะเป็ นผลให้กรรมการ
พิจารณา
10. ถ้าคําคัดค้านดังกล่าวในข้อต้น ได้ยื่นก่อนเวลา 10.00 น. ของวันที่มา้ จะวิ่งแข่งคณะกรรมการอาจจะให้พิสูจน์คาํ
คัดค้านนั้น ไปก่อนที่มา้ จะเข้าวิง่ และถ้าการพิสูจน์เป็ นที่พอใจ คณะกรรมการก็อาจตัดสิ ทธิ มา้ ที่ถูกคัดค้านนั้นเลยก็ได้ แต่ถา้ ไม่
สามารถวินิจฉัยคําคัดค้านนั้นให้เสร็ จไปได้ก่อนที่มา้ จะเข้าแข่งก็ดี หรื อคําคัดค้านได้ยนื่ ในระยะกะทันหัน โดยคณะกรรมการไม่
สามารถพิสูจน์ได้ทนั ก็ดี คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้มา้ ตัวที่ถูกคัดค้านเข้าวิ่งแข่งได้ แต่ยงั อยูใ่ นฐานะที่ยงั ถูกคัดค้านและต้อง
รับ สนองในผลของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
11. คําคัดค้านใดเกี่ยวกับกรรมการชัง่ นํ้าหนัก เจ้าของม้าหรื อผูแ้ ทนคอกจะต้องยืน่ ต่อกรรมการชัง่ นํ้าหนักทันที แล้วให้
กรรมชัง่ นํ้าหนักเสนอกรรมการแข่งม้าวินิจฉัย
12. ในการพิจารณาม้าแข่งตัวใดตัวหนึ่งก็ตาม กรรมการจะได้พิจารณาถึงม้าแข่งตัวนั้นๆ ว่าในการขี่น้ นั กระทําให้มา้
แข่ง ตัวอื่นเสี ยโอกาสชนะหรื อไม่ ม้าแข่งที่กระทําการดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษส่วนการพิจารณาว่าจะตัดสิ ทธิออกไปจากทุก
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ตําแหน่ง หรื อไม่ หรื อว่าจะสลับตําแหน่ง จะอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการแข่งม้า ว่าการกระทําผิดนั้นเกี่ยวกับม้าคู่กรณี เพียง
2 ตัว เท่านั้น ไม่กระทบกระเทือนถึงม้าตัวอื่นก็อาจสัง่ ให้สลับตําแหน่ง แต่ถา้ ผลแห่งการกระทําผิดนั้นกระทบกระเทือนไปถึงม้า
ตัวอื่น อีกด้วย ก็จาํ เป็ นต้องตัดสิ ทธิมา้ ตัวที่กระทําผิดนั้นออกจากทุกตําแหน่ง และเลื่อนม้าชนะตัวรองขึ้นมาตามลําดับ
13. ในระหว่างที่การพิจารณาคําคัดค้านยังไม่เสร็ จเด็ดขาด เงินรางวัลค่าฝี เท้าม้าตัวซึ่ง ถูกคัดค้านควรจะ ได้รับหรื อพึง
จะได้รับในเที่ยวแข่งขัน ให้งดจ่ายไว้ก่อน จนกว่าคณะกรรมการแข่งม้าจะสัง่ ให้จ่ายได้
14. การยืน่ อุทธรณ์คาํ ชี้ขาดของกรรมการแข่งม้า จะยืน่ อุทธรณ์ได้แต่เฉพาะปั ญหาที่เกี่ยวกับการแปลความหมายของ
ข้องบังคับแข่งม้านี้ หรื อปัญหาอื่นที่มิใช่ขอ้ เท็จจริ งเท่านั้น (ห้ามอุทธรณ์ในปั ญหาข้อเท็จจริ ง) เว้นแต่ กรรมการแข่งม้าจะยินยอม
เห็นชอบด้วยเท่านั้น
การอายัด
1. เจ้าของคอกเป็ นผูม้ ีสิทธิในการขออายัดตัวผูข้ ี่มา้ ในสังกัด ผูแ้ ทนคอกหรื อผูฝ้ ึ กซ้อมม้าไม่มีสิทธิที่จะขออายัดผูข้ ี่มา้
2. การขออายัดผูข้ ี่มา้ เจ้าของคอกจะต้องมีเหตุผลอันสมควรที่คณะกรรมการอํานวยการแข่งม้า เห็นว่าเป็ นเหตุผลเพียง
พอที่จะขออายัดได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้าอาจระงับการ ขออายัด นั้นเสี ยก็ได้
3. เมื่อเจ้าของคอกได้ยนื่ แบบฟอร์มการขออายัดผูข้ ี่มา้ ต่อกรรมการอํานวยการแข่งม้าและคณะกรรมการแข่งม้า อนุญาต
ให้มีการอายัดแล้ว ผูข้ ี่มา้ ที่ถูกอายัดจะขี่มา้ แข่งในสนามม้าแข่งอุดรไม่ได้ จนกว่าเจ้าของคอกผูข้ ออายัด จะแจ้งขอถอน การอายัด
ต่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งม้าเสี ยก่อน
4. นับแต่วนั ที่ ผูข้ ี่มา้ ถูกแจ้งขออายัดจากเจ้าของคอกเป็ นต้นไป เมื่อถึงกําหนด 180 วันให้ถือว่า ผูข้ ี่มา้ ที่ถูกอายัดนั้น
ปลอดจากการถูกอายัดแล้ว สามารถที่จะย้ายสังกัดคอกและขี่มา้ แข่งได้ต่อไปเช่นเดิม โดยผ่านการอบรมประจําเดือนและมีบตั ร
ประจําตัว ผูข้ ี่มา้ เรี ยบร้อยแล้ว

บทลงโทษ
1. บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากนกยกสมาคมม้าแข่งอุดร คณะกรรมการ หรื อกรรมการแข่งม้า หรื อบุคคลใดที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง ดูแลหรื อติดต่อกับการแข่งม้า หรื อม้าแข่งอาจถูกลงโทษ ตัดสิ ทธิหรื อไล่ออก ถ้าบุคคลผูน้ ้ นั กระทําผิดดังต่อไปนี้
(1) ให้ หรื อรับ จะให้หรื อสัญญาจะให้ดว้ ยเจตนาทุจริ ตโดยตรง หรื อโดยปริ ยายซึ่ งจํานวนเงิน ของขวัญหรื อสิ น พนัน
ในลักษณะอย่างใดๆ แก่บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดูแล หรื อติดต่อกับการแข่งม้าหรื อม้าแข่ง หรื อผู ้ ซ้อมม้า หรื อผูแ้ ทนเจ้าของ
คอก
(2) รับ หรื อ ตกลง รับเงิน หรื อของขวัญ หรื อสิ นพนัน
(3) ลงชื่อม้า หรื อจัดให้ลงชื่อม้าตัวใดๆ ที่ไม่มีสิทธิ เข้าแข่ง โดยตนได้รู้อยูแ่ ล้วว่าม้าตัวนั้นเป็ นม้าที่ไม่มีสิทธิ หรื อ ถูก
ตัดสิ ทธิหรื อด้วยการแจ้งเท็จในรู ปพรรณม้านั้นๆ
(4) ให้หรื อจัดการให้ยา หรื อสิ่ งมันเมา โดยวิธีการต่างๆ กับ ม้า ด้วยเจตนาที่จะให้มา้ วิ่งเร็ วขึ้นหรื อช้าลงหรื อ หมด
สภาพที่จะวิง่ แข่ง
(5) เป็ นตัวการ หรื อสมคบกับผูอ้ ื่นในการกระทําความผิด หรื อแกล้งทําไม่รู้เห็นในเมื่อผูอ้ ื่นกระทําผิด หรื อเป็ น ที่
ปรากฏว่าเป็ นผูท้ ี่กระทําความผิดอยูแ่ ล้ว ในฐานะประพฤติทุจริ ต หรื อฉ้อโกงหรื อผิดมารยาทใดๆ อันเกี่ยวกับการแข่งม้า
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2. ผูใ้ ดถูกลงโทษให้ตดั สิ ทธิ หรื อถูกไล่ออกจากสนาม ในความผิดฐานประพฤติทุจริ ตฉ้อโกง อันเกี่ยวกับม้าแข่งของผู ้
นั้น ม้านั้นจะต้องถูกตัดสิ ทธิ ดว้ ย และบุคคลผูน้ ้ นั จะถูกริ บเงินหรื อเรี ยกคืนเงินรางวัลต่างๆ ที่มา้ ตัวนั้นได้ชนะในเที่ยวแข่งใดๆ
ภายหลังการถูกลงโทษถูกตัดสิ ทธิแล้ว
3. สนามม้าแข่งอุดร ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่อนุญาตให้ผใู ้ ดเข้ามาในบริ เวณและสถานที่ของสนามม้าแข่งอุดรได้ และ
สงวน สิ ทธิที่จะเชิญผูห้ นึ่งผูใ้ ดออกนอกบริ เวณในเวลาใดก็ได้ โดยมิตอ้ งให้เหตุผล
4. หลักเกณฑ์การลงโทษแก่ ผูฝ้ ่ าฝื นข้อบังคับ ระเบี ยบและข้อกําหนดของกรรมการสนามเดิ นวนและกักกันม้า
กรรมการ ชัง่ นํ้าหนักและกรรมการแข่งม้า มีดงั นี้
(1) ผูข้ ี่ไม่สวมเสื้ อประจําคอกของการแข่งขันม้าแต่ละเที่ยวให้ปรับเจ้าของคอกเป็ นเงิน ครั้งละ 200 บาท และ ใช้สีเสื้ อ
ที่สนามจัดให้
(2) ประกอบเครื่ องแข่งม้าประจําตัวไม่เรี ยบร้อย จนเป็ นเหตุให้มา้ นั้นหมดโอกาสชนะ ให้ปรับเจ้าของคอกเป็ น เงิน
1,000 บาท และหากปรากฏว่าเป็ นกระทําที่ส่อไปในทางทุจริ ตด้วยก็ให้พิจารณาตัดสิ ทธิ
(3) นําม้ามาที่กกั กันหรื อสนามเดินวนช้าเกินเวลาที่กาํ หนด ให้ปรับเจ้าของคอกเป็ นเงินม้าละ 200 บาท
(4) ผูข้ ี่ออกมาขึ้นม้าในสนามเดินวนช้า ให้ลงโทษตามลําดับคือ ตักเตือนให้ครั้งแรก หากยังกระทําอีกก็อาจห้าม ขี่
ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการสานมเดินวน
(5) ผูป้ ล่อยม้าที่ไม่แสดงบัตรผูป้ ล่อยม้าหรื อแต่งการไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กาํ หนดจะไม่อนุญาตให้ปล่อยม้า ในเที่ยว
นั้นๆ
(6) ม้าใดที่มีผปู ้ ล่อยม้าตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ไม่ขออนุญาตแจ้งในแบบฟอร์มที่กาํ หนดให้ จะไม่อนุญาตให้ปล่อย ม้า
(7) ผูป้ ล่อยม้าที่เปลี่ยนตัวกันโดยพลการ โดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม ถือว่าเจตนาส่ อทุจริ ตจะได้รับการพิจารณา ลงโทษ
ห้ามเป็ นผูป้ ล่อยม้า มีกาํ หนดเวลาตามแต่กรรมการแข่งม้าจะเห็นสมควร
(8) เจ้าของคอกใดไม่นาํ ม้าประกอบเครื่ องอานและเครื่ องแข่งประจําตัวม้าในที่กกั กันม้า โดยประกอบเครื่ อง อานหรื อ
เครื่ องแข่งประจําตัวม้าในที่พกั ม้าหรื อที่อื่นใดที่มิได้กาํ หนดไว้จะได้รับการพิจารณาลงโทษดังนี้
(ก) ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน
(ข) ครั้งที่ 2 ปรับเจ้าของคอกม้า 200 ถึง 500 บาท ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการอํานวยการ แข่งม้า
(ค) ครั้งที่ 3 ห้ามแข่ง 2 นัด
(ง) ครั้งต่อๆ ไปให้เพิ่มโทษห้ามแข่งเป็ นทวีคูณ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการอํานวยการแข่งม้า
(9) ผูป้ ล่อยม้าไม่ลงนามรับผ้าหมายเลขปล่อยม้าผูกแขน หรื อไม่นาํ ผ้าหมายเลขผูกแขนส่ งคืนกับเจ้าหน้าที่จ่าย ผ้าผูก
แขนเมื่อเสร็ จการแข่งขันแต่ละเที่ยว ให้ปรับเจ้าของคอกเป็ นเงิน 100 บาท หรื อให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ กรรมการสนามเดินวน
และกักกันม้า
(10) ใส่เครื่ องบังตาหรื อพันหางโดยไม่แจ้งให้กรรมการสนาม เดินวนและกักกันม้าทราบให้ปรับเจ้าของม้าเป็ น ม้าละ
100 บาท
5. ในกรณี ที่มีการเจตนาดึงม้าเพื่อไม่เอาชนะอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะม้าแข่งที่มีส่วนแบ่งเต็ง 1 หรื อ เต็ง 2 การลงโทษ
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการแข่งม้า
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นายทะเบียน
1. นายกสมาคมม้าแข่งอุดร มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหนึ่งหรื อหลายคนที่มีความเหมาะสมเป็ นนายทะเบียน
1 คน และเจ้าหน้าที่เท่าที่จาํ เป็ น โดยมีแผนกทะเบียนที่ทาํ การสมาคมม้าแข่งอุดร เป็ นสํานักงาน และให้นายทะเบียนมีหน้าที่
ตามข้อบังคับต่อไปนี้
(1) ควบคุมเจ้าหน้าที่และคนงานของสนามม้าแข่งอุดร ดูแลทรัพย์สิน พัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแข่งม้า ซึ่ ง เป็ น
ของสมาคมม้าแข่งอุดร ให้อยูใ่ นสภาพดีและครบถ้วนบริ บูรณ์
(2) จัดให้มีเครื่ องเขียน แบบพิมพ์ และของใช้ประจําสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
(3) ตรวจสอบหลักฐานและดําเนิ นการทางทะเบียนทุกประเภท ได้แก่ การขอจดทะเบียนเป็ นเจ้าของคอก ผูแ้ ทน
เจ้าของคอก ผูฝ้ ึ กซ้อมม้า ผูป้ ล่อยม้า ผูข้ ี่ ผูเ้ ลี้ยงม้า การขึ้นทะเบียนม้า การเปลี่ยนชื่อม้า การโอนม้า การถอนชื่อม้า การ แจ้งชั้นม้า
ตลอดจนการขอตั้งคอกม้าใหม่ เป็ นต้น
(4) คัดชื่อม้าออกจากการแข่งตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของคอก หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจ ภายใน วัน เวลา ที่ระบุไว้
ในประกาศหรื อระเบียบการแข่งม้าแบบเอกสารการคัดชื่อม้าออกให้แผนกทะเบียนเป็ นผูก้ าํ หนดเวลาที่เห็นสมควร
(5) กําหนดหมายเลขซองปล่อย สําหรับม้าทุกตัวในแต่ละเที่ยวหลังการคัดชื่อม้าออกแล้ว โดยวิธีการจับฉลาก
(6) นําส่งเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้แก่เหรัญญิกสมาคมม้าแข่งอุดร
บทเฉพาะกาล
เนื่องจากการแข่งม้าที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่สามารถที่จะปรับปรุ งให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ โดยครบถ้วนได้ ฉะนั้น
นายกสมาคมม้าแข่งอุดร พิจารณาเห็นว่า กรรมการในตําแหน่งใด ยังมิอาจสรรหาตัวบุคคลมาปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสมได้ นก
ยกสมาคมม้าแข่งอุดร อาจแต่งตั้งบุคคลใดมาปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการตําแหน่งนั้นๆ แต่เป็ นไปในตําแหน่งผูช้ ่วยกรรมการ จนกว่า
จะเห็ นว่าผูใ้ ดเหมาะสม จึ งจะประกาศแต่งตั้งในโอกาสอันควร หรื อเห็ นว่าผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในตําแหน่ งผูช้ ่ วยกรรมการ
ปฏิบตั ิงาน ได้ผลดี ก็อาจแต่งตั้งให้ผนู ้ ้ นั เป็ นกรรมการแข่งม้าต่อไป
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ภาคผนวก จ การคํานวณภาษีการพนันแข่ งม้ า
การคํานวณภาษีรายร ับจากการพน ันแข่งม้า

ภาษี สรรพสามิต

= รายรับค่าบริการ x อัตราภาษี

รายรับค่าบริการ

= รายรับค่าผ่านประตู + รายรับทีห
่ ักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม ้าชนะและม ้ารอง

ภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระ = {รายรับค่าผ่านประตู + (รายรับทีห
่ ักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม ้าชนะ x 22.5) +
(รายรับทีห
่ ักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม ้าชนะ x 17.5)} x อัตราภาษี

ต ัวอย่างการคํานวณภาษี
สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีรายรับค่าผ่านประตู 300,000 บาท และรายรับทีห
่ ักไว ้จากผู ้เล่นการพนันแข่งม ้าชนะ 2,000,000
บาท รายรับทีห
่ ักไว ้จากผู ้เล่นการพนันแข่งม ้ารอง 1,000,000 บาท อัตราภาษี สรรพสามิตตามมูลค่าร ้อยละ 20

รายการ

ภาษีสนามแข่งม้า

1. รายรับจากค่าบัตรผ่านประตู

300,000

1.1 ภาษี สรรพสามิต 20% + ภาษี เก็บเพิม
่ เพือ
่ มหาดไทย (10% ของภาษี

61,380

สรรพสามิต)
2. รายรับจากเงินรางวัลการพนันแข่งม ้า

2.1 รายรับจากการพนันแข่งม ้า
2.2 เงินรางวัลทีส
่ นามแข่งม ้าหักให ้ผู ้เล่นพนันม ้า
2.3 เงินทีส
่ นามแข่งม ้าหักไว ้ เป็ นฐานในการคํานวณภาษี สรรพสามิต
2.4 ภาษี สรรพสามิต 20% + ภาษี เก็บเพิม
่ เพือ
่ มหาดไทย (10% ของภาษี

300,000
ม้าชนะ (WIN)

ม้ารอง (PLACE)

2,000,000

1,000,000

1,550,000 (77.5%)

825,000 (82.5%)

450,000 (22.5%)

175,000 (17.5%)

99,000

38,500

สรรพสามิต)
รวมภาษีทพ
ี่ งึ ต้องชําระ (1.1 + 2.4 + 2.5)

ผู ้ประกอบการสนามแข่งม ้า สามารถคํานวณภาษี สรรพสามิตได ้ โดยวิธก
ี ารดังต่อไปนี้
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198,880 บาท

ต ัวอย่างที่ 1 การคํานวณภาษีคา่ ผ่านประตู

1. สมมุตใิ ห ้ผู ้ประกอบการสนามแข่งม ้า มีรายรับจากบัตรค่าผ่านประตู = 300,000 บาท
การคํานวณ ค่าบัตรผ่านประตูรวมภาระภาษี ทัง้ หมด = 300,000 บาท
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่

= (300,000 x 7%) = 21,000 บาท

ฐานราคาไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่

= 300,000 - 21,000 บาท
= 279,000 บาท

ค่าบัตรผ่านประตู 279,000 บาท จึงเป็ นราคาค่าบริการทีร่ วมภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระไว ้แล ้ว
สามารถคํานวณภาษี สรรพสามิตได ้ อัตราร ้อยละ 20 + ภาษี เก็บเพือ
่ กระทรวงมหาดไทยอีกร ้อยละ 10
ภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระ

= (279,000 x 22%) = 61,380 บาท

ราคาค่าผ่านประตูทไี่ ม่รวมภาษี สรรพสามิต =279,000 – 61,380
= 217,620 บาท
นําต ัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ด ังนี้
โครงสร้างราคาค่าผ่านประตู
1. ราคาค่าผ่านประตูซงึ่ ไม่รวมภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระ 217,620 บาท
2. ภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระ 61,380 บาท
3. ราคาค่าผ่านประตูซงึ่ รวมภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระเรียบร ้อยแล ้ว
(1) + (2) = 279,000 บาท

ต ัวอย่างที่ 2 การคํานวณภาษีคา่ ผ่านประตู

1. สมมุตใิ ห ้ผู ้ประกอบการสนามแข่งม ้า มีรายรับจากบัตรค่าผ่านประตู = 217,620 บาท (ยังไม่รวมภาระภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้อง
ชําระและมูลค่าเพิม
่ )
การคํานวณ ค่าบัตรผ่านประตูยังไม่รวมภาระภาษี = 217,620 บาท
ภาษี สรรพสามิต

= 217,620 x 0.22
1 – (1.1 x 0.20)
= 47,876.40 / 0.78

ภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระ

= 61,380 บาท

ราคาค่าผ่านประตูทรี่ วมภาษี

=217,620 – 61,380
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สรรพสามิต

= 279,000 บาท

นําต ัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ด ังนี้
โครงสร้างราคาค่าผ่านประตู
1. ราคาค่าผ่านประตูซงึ่ ไม่รวมภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระ 217,620 บาท
2. ภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระ 61,380 บาท
3. ราคาค่าผ่านประตูซงึ่ รวมภาษี สรรพสามิตทีพ
่ งึ ต ้องชําระเรียบร ้อยแล ้ว
(1) + (2) = 279,000 บาท
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