รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัย
“เศรษฐกิจหวยใตดนิ :
มุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจสังคมไทยผานธุรกิจการพนัน”

โดย
นพนันท วรรณเทพสกุล

ภายใตโครงการ การศึกษาสถานการณ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สิงหาคม 2554

เศรษฐกิจหวยใต้ ดิน
มุมมองการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจสั งคมไทยผ่ านธุรกิจการพนัน1
นพนันท์ วรรณเทพสกุล2

1. ความนา
จากบรรดาการพนันที่มีอยูท่ ้ งั หมดในประเทศไทย หวยใต้ดินเป็ นการพนันชนิดที่มีผนู ้ ิยมเล่น
กว้างขวางมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นล่าง คนเล่นหวยใต้ดินนั้นประกอบไปด้วยผูค้ นหลากหลาย
อาชีพ มีต้ งั แต่เกษตรกร ผูใ้ ช้แรงงาน แม่คา้ ในตลาดซึ่งเป็ นคนจนและผูม้ ีการศึกษาน้อย ไปจนถึงเถ้าแก่
ซึ่ งมีฐานะดีกว่า นักเรี ยนนักศึกษาและข้าราชการซึ่งจัดว่าเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาสู งกว่า แต่คนเล่นหวยกลุ่ม
ใหญ่ที่สุด ได้แก่ชาวบ้านระดับรายได้ต่าํ ทั้งในเมืองและชนบททัว่ ไป3 หวยใต้ดินนั้นเป็ นรู ปแบบการ
เสี่ ยงโชคที่ครองใจคนวัยทํางานทุกระดับอายุ ตั้งแต่เริ่ มต้นวัยทํางานจนถึงอายุ 50 ปี ขึ้นไป4 อาจกล่าว
ได้วา่ หวยใต้ดินเป็ นการพนันของมวลชนจํานวนมหาศาล จากการศึกษาของสังศิตและคณะ (2546)
พบว่าในปี พ.ศ.2544 มีผเู ้ ล่นหวยใต้ดินทั้งประเทศสู งถึง 23.7 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 51 ของประชากร
ผูใ้ หญ่ท้ งั ประเทศ (ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป)5 ตัวเลขประมาณการสําหรับผูเ้ ล่นหวยในภายหลังแสดง
ชัดเจนว่าผูเ้ ล่นหวยในสังคมไทยคงอยูใ่ นระดับดังกล่าว แม้ในขณะที่มีการนําหวยขึ้นมาบนดินสํารวจ
ในอีก 5 ปี ต่อมา มีรายงานผูซ้ ้ื อหวยบนดินจํานวนประมาณเท่าเดิมคือ 23 ล้านคน6 ถ้าจะประเมินขั้นตํ่า
1

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการวิจยั เรื่ อง เศรษฐกิจหวยใต้ดนิ : มุมมองการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจสั งคมไทยผ่ านธุรกิจการ
พนัน เป็ นส่ วนหนึ่งภายใต้โครงการการศึกษาเรื่ อง สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เสนอ ณ ห้องประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24
มิถุนายน 2554
2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

ผาสุ กและคณะ, 2543 หน้า 171; สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 หน้า 32

4

ศูนย์เครื อข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจยั ความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553 หน้า 21 และ สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554
5
6

สังศิต และคณะ, 2546, หน้า 221

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550 หน้า 5 ในรายงานเป็ นการสํารวจในปี พ.ศ.2550 โดยศูนย์วิจยั ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ฝ่ ายวิจยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์วิจยั เอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่ อง “โครงการ
สํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการพนันในสังคมไทย” สํารวจข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไป ในเขต

จากข้อมูลในปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็ นปี สุ ดท้ายที่รัฐบาลจัดให้มีการซื้ อหวยบนดินว่า ผูเ้ ล่นหวยใต้ดินกับหวย
บนดินเป็ นผูเ้ ล่นกลุ่มเดียวกัน คนเล่นหวยในสังคมไทยจะมีจาํ นวนเท่ากับการศึกษาก่อนหน้านี้ โดย สัง
ศิตและคณะ (2546) คือ 23 ล้านคน คิดเป็ นสัดส่ วนเท่ากับ ร้อยละ 40 ของประชากรจากฐานข้อมูลของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีอายุ 10-70 ปี ทั้งประเทศ7 แต่ถา้ หากเชื่อว่านักเล่นหวยจะ
เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนรัฐบาลจะเปิ ดจําหน่ายหวยบนดิน ผูเ้ ขียนประเมินจากงานวิจยั ของสังศิต พิริยะ
รังสรรค์ เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ นภดล กรรณิ กา และคณะ (2550) คาดคะเนจํานวนผูเ้ ล่นหวยช่วงเปิ ดขาย
หวยบนดินอย่างถูกกฎหมายว่า จํานวนคนเล่นหวยในสังคมไทยขณะนั้นจะตกอยูค่ ่าใดค่าหนึ่งระหว่าง
23-34 ล้านคน8 รายงานสํารวจพฤติกรรมการเล่นพนันหลายๆครั้งต่อมายังคงให้ภาพคล้ายเดิม ในปี พ.ศ.
2553 การสํารวจโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สามารถประมาณค่าจํานวนผูเ้ ล่นหวยที่ใกล้เคียงกับการ
สํารวจครั้งก่อนๆ การสํารวจครั้งนี้พบว่า ประชาชนตัวอย่างจํานวนร้อยละ 41.0 เคยเล่นพนันหรื อเสี่ ยง
โชค ในรอบ 12 เดือนก่อนช่วงเวลาที่ทาํ การสํารวจ และผูเ้ คยเล่นการพนันมากกว่ากึ่งหนึ่งมี
ประสบการณ์เล่นหวยใต้ดิน การสํารวจเดียวกันนี้ประเมินว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยเล่นพนันหรื อเสี่ ยงโชค
ที่เป็ นเพศหญิง ทุกๆ 6 คนจากประชาชน 10 คน เล่นหวยใต้ดิน สําหรับเพศชายเล่นหวยใต้ดินน้อยกว่า
แต่เมื่อเทียบกับการพนันชนิดอื่นๆ แล้ว จํานวนประชาชนที่เล่นหวยใต้ดินกลับไม่นอ้ ยเลย คือ ชายที่เคย
เล่นการพนันทุกๆ 5 คนจากประชาชน 10 คน เคยเล่นหวยใต้ดิน9 การสํารวจอีกชิ้นหนึ่ งในปี พ.ศ.2554
โดยสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษานี้ สุ่ มตัวอย่างประชากรจํานวน
ทั้งสิ้ น 5,042 ราย ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในพื้นที่ 16 จังหวัดจากทุกภาค คาดคะเนว่ามี
ประชากรที่นิยมเล่นหวยใต้ดินทั้งเล่นประจําและเล่นเป็ นครั้งคราว จํานวนรวม 19.9 ล้านคน ประมาณ
การจํานวนผูเ้ ล่นหวยใต้ดินในเขตเมืองมี 6.2 ล้านคน ในขณะที่ในเขตชนบท มีจาํ นวนมากถึง 13.7 ล้าน
กรุ งเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท สระแก้ว สุ พรรณบุรี ราชบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ศรี สะเกษ หนองคาย
อุบลราชธานี ตรัง สตูล และสงขลา รวมจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 6,703 ตัวอย่าง ดําเนินการสํารวจระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2550 คณะผูว้ ิจยั ได้ประมาณการจํานวนผูเ้ ล่นหวยแต่ละประเภทในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา เมื่อพิจารณาตามการซื้ อหวยประเภทต่างๆ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลมีผนู ้ ิยมซื้ อมากที่สุด ประมาณเกือบ 30 ล้านคน รองลงมาคือ ซื้ อหวยบนดินมีจาํ นวนประมาณ 23 ล้านคน และหวยใต้ดิน 12 ล้านคน
7

เพิ่งอ้าง หน้าเดียวกัน

8

ประเมินจากจํานวนผูเ้ ล่นที่คาดคะเนว่า มีผซู ้ ้ื อหวยบนดินจํานวนประมาณ 23 ล้านคน หวยใต้ดิน 12 ล้านคน รวมกันประมาณ 35 ล้านคน
และเมื่อรวมตัวเลขทั้งสองด้วยกันจะเท่ากับกลุ่มผูท้ ี่ระบุวา่ ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกหวยบนดิน, ดูรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษา
ปั ญหาการจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว (สลากกินรวบ) (2550) หน้า 29
9

รายงานการวิจยั พฤติกรรมและทัศนคติต่อการเล่นพนันฟุตบอลโลกปี พ.ศ.2553 ศูนย์เครื อข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจยั ความสุ ข
ชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553 หน้า 20 ทําการสุ่ มตัวอย่างประชาชนอายุ 12-60 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ 4 จังหวัด คือ
ชลบุรี นครราชสี มา เชียงใหม่ และสงขลา จํานวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 2,541 ตัวอย่าง ผลการสํารวจนี้พบสัดส่ วนผูเ้ ล่นที่นอ้ ยลงกว่าการสํารวจ
โดยบริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย เมื่อ 15 ปี ก่อน การสํารวจครั้งนั้นจัดทําในปี พ.ศ.2538 ประมาณการว่า คนทํางานในกลุ่มอายุ 15 ถึง 65 ปี มี 7 ใน
10 คน เล่นหวยใต้ดิน โดยเฉลี่ยซื้ อหวยงวดละ 100 บาท, ดูเพิ่มเติมใน ผาสุ ก สังศิต และนวลน้อย (2543) หน้า 167
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คน10 แม้ตวั เลขผูเ้ ล่นจะตํ่ากว่าการศึกษาของสังศิตและคณะในปี พ.ศ.2546 และประเมินตํ่าลงจากเดิมที่
การสํารวจผ่านๆมาได้รายงานไว้อยูบ่ า้ ง แต่การสํารวจทั้งหมดยังคงให้ภาพที่เหมือนกันว่าในสังคมไทย
ผูเ้ ล่นหวยใต้ดินมีอยูท่ ุกหนทุกแห่ง สามารถพบได้ที่ในเมืองหลวงและที่เขตชนบท ทั้งในและนอกเขต
เทศบาล
หวยใต้ดินเป็ นการพนันของคนรุ่ นเก่าที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ผูเ้ ล่นหวยหวังรวยและไม่คิดว่า
การเล่นหวยจะทําให้ชีวิตตัวเองลําบากเพราะหวย แต่จะทําให้ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม รายงานการ
สํารวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดยสถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ
(2554) ศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ ล่นการพนันพบเหตุผลข้อหนึ่งที่ทาํ ให้มีการเล่นพนันครั้งแรกคือ ใน
ชุมชนมีเพื่อนบ้านเล่นกันมาก รองมาจากเหตุผลเพราะต้องการเสี่ ยงโชค และเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เหตุผลนี้พบในกลุ่มคนชนบทมากกว่าในกลุ่มคนเมือง11 ทั้งนี้มีขอ้ มูลสนับสนุนจากการ
สํารวจสองชิ้นระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า หวยใต้ดินเป็ นเรื่ องของคนรุ่ นเก่า คือเป็ น
การพนันที่นิยมสู งกว่าในบรรดาผูเ้ ล่นที่มีรายได้นอ้ ย การศึกษาไม่สูงมากนัก เป็ นกลุ่มที่มีอายุสูงวัย และ
พบว่าเล่นกันมากในเขตพื้นที่ชนบท การศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่ องหวยใต้ดิน-หวยบน
ดิน : พฤติกรรมการบริ โภคของคนไทย โดยเสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ ในปี พ.ศ.2549 ทําการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างกลุ่มผูเ้ ล่นหวยเป็ นรายภูมิภาคพบว่า ผูบ้ ริ โภคในภาคอีสานมีลกั ษณะของการเสพติดหวยบนดิน
สู งที่สุด ส่ วนกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีความรุ นแรงของการเสพติดหวยบนดินตํ่าสุ ด12 รายงาน
อีกชิ้นหนึ่งคือ การสํารวจของสถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ ในปี พ.ศ.2554 พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้เป็ น
เพียง 2 ภูมิภาคที่มีจาํ นวนผูเ้ ล่นหวยใต้ดินมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิภาคอื่นๆนอกเหนื อจากนั้นผู ้
เล่นสลากกินแบ่งฯมีจาํ นวนมากกว่า13
นัน่ คงจะเป็ นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน
ชนบท โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานและภาคใต้ที่ยงั มีวฒั นธรรมชาวบ้านอยูม่ าก โดยทัว่ ไปยังมีความ
เหนียวแน่นทางวัฒนธรรมบ้านมากกว่าคนในเมืองและใช้ชีวติ แบบวัฒนธรรมเมือง ปั จจัยด้านการเล่น
หวยรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเพื่อสานความสัมพันธ์ในสังคมจึงส่ งผลค่อนข้างรุ นแรงต่อพฤติกรรมการเล่น
การพนันในชุมชนที่มีเพื่อนบ้านเล่นกันมาก ด้วยเหตุน้ ีหวยใต้ดินจึงนิยมเล่นในบรรดาคนที่อาศัยอยูใ่ น
10

สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2554) รายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย, เดือน
มิถุนายน หน้า 46
11

สถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ 2554 หน้า 23

12

เสาวณี ย ์ (2549) อ้างใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550 หน้า 3

13

จํานวนผูเ้ ล่นสลากกินแบ่งฯ แบ่งตามภูมิภาคมีดงั นี้ ภาคกลาง 4.7 ล้านคน ภาคเหนือ 4.9 ล้านคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.0 ล้านคน
ภาคใต้ 1.9 ล้านคน กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 3.5 ล้านคน สําหรับจํานวนผูเ้ ล่นหวยใต้ดิน มีดงั นี้ ภาคกลาง 3.8 ล้านคน ภาคเหนือ 3.7
ล้านคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.1 ล้านคน ภาคใต้ 2.7 ล้านคน กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2.5 ล้านคน

3

ชนบทมากกว่าคนในเขตเมือง และปรากฏจากการสํารวจว่าประชาชนในภาคอีสานและภาคใต้นิยมเล่น
หวยใต้ดินมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่ งโดยลักษณะการเล่นเป็ นการพนันชนิดเดียวกันคือ การทาย
เลข โดยเฉพาะในภาคอีสานนั้นมีผนู ้ ิยมเล่นหวยใต้ดินมากถึง 7.1 ล้านคน มากกว่าในภาคอื่นๆ และ
มากกว่าผูน้ ิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงเกือบเท่าตัว14
คนทัว่ ไปมักมองว่าหวยใต้ดินเป็ นการพนันของคนยากจน แต่จากการศึกษาของสังศิต พิริยะ
รังสรรค์ เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ และนภดล กรรณิ กา และคณะ (2550) พบสัดส่ วนของผูท้ ี่เคยซื้ อหวยใต้
ดินกระจายอยูท่ ้ งั ในกลุ่มผูม้ ีรายได้ต่าํ ปานกลาง และค่อนข้างสู ง เช่น กลุ่มผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน มีสัดส่ วนของผูท้ ี่เคยซื้ อหวยใต้ดินคือร้อยละ 16.4 กลุ่มผูม้ ีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน มีสัดส่ วนผูท้ ี่เคยซื้ อคือร้อยละ 27.9 กลุ่มผูท้ ี่มีรายได้สูงขึ้นมา คือกลุ่มผูม้ ีรายได้ระหว่าง
10,001-15,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่ วนผูท้ ี่เคยซื้ อคือร้อยละ 34.3 กลุ่มผูท้ ี่มีรายได้ระหว่าง 15,00120,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่ วนร้อยละ 32.5 และกลุ่มผูม้ ีรายได้เกินกว่า 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อย
ละ 27.615 แสดงว่าหวยมิได้เป็ นความหวังของกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยเท่านั้น แต่ในปั จจุบนั หวยยังเป็ น
ความหวังของคนชั้นกลางที่มีรายได้อยูใ่ นระดับมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปอีกด้วย จากการ
คาดคะเนของสถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ ในปี พ.ศ.2554 ผูเ้ ล่นหวยใต้ดินกลุ่มที่มีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน มีจาํ นวน 4.0 ล้านคน ผูม้ ีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน มีจาํ นวน 5.5 ล้านคน ผูม้ ี
รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดือน มีจาํ นวน 3.4 ล้านคน ผูม้ ีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000
บาทต่อเดือน มีจาํ นวน 2.5 ล้านคน และผูม้ ีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน มีจาํ นวน 4.4 ล้านคน16
เมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรของกลุ่มผูเ้ ล่นการพนันประเภทนี้กบั ในอดีตสมัยที่เริ่ มมีการนําหวยเข้า
มาในสังคมไทยคือในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มีผมู ้ องว่าบ่อนเบี้ยเป็ นการพนันที่เล่นแต่ชนชั้นตํ่า ส่ วนหวยนั้น
นิยมเล่นโดยผูด้ ี17 การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมจากสมัยก่อนมาจนกระทัง่ ในปั จจุบนั นี้ หวยใต้
ดินเป็ นการพนันที่ผิดกฎหมาย แต่การพนันหวยใต้ดินไม่ใช่การพนันเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป และมีการ
ขยับเคลื่อนตัวของกลุ่มผูเ้ ล่นอีกด้วย งานวิจยั ของสังศิต เสาวณี ย ์ และนภดล (2550) พบว่าประชาชนใน
วัยทํางานคือผูท้ ี่เป็ นผูน้ ิยมเล่นหวย เด็กในช่วงอายุ 10-14 ปี ไม่นิยมเล่นมากเท่าคนวัยทํางาน18 กลุ่มผู ้

14

สถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ, 2554 หน้า 47

15

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2550) หน้า 6

16

สถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ (2554)

17

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2462: 97-98) อ้างใน สังศิตและคณะ (2546) หน้า 210

18

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. อ้างแล้ว หน้า 14

4

เล่นหวยใต้ดินช่วงอายุไม่เกิน 24 ปี คาดคะเนว่ามีจาํ นวนอยูร่ ะหว่าง 1.1-3.2 ล้านคน19 ถ้าหากกลุ่มเด็ก
เหล่านี้เติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้า พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินอย่างแพร่ หลายในสังคมไทยก็น่าจะ
เปลี่ยนแปลงได้ ในทํานองเดียวกับหวยใต้ดินที่ได้ต้ งั ข้อสันนิษฐานว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ การพนันชนิดอื่นๆที่เป็ นที่นิยมเฉพาะกลุ่มเด็กในปั จจุบนั นี้ เช่น การพนันชนิดต่างๆผ่าน
อินเตอร์เน็ต ต่อไปในอนาคตก็อาจมิใช่การพนันเฉพาะสําหรับกลุ่มเด็กเท่านั้น แต่ข้ ึนอยูก่ บั กฎเกณฑ์
กติกาในการควบคุมหรื อกํากับพฤติกรรมการเล่นการพนันในสังคมโดยรวมว่า สังคมไทยจะกําหนดทิศ
ทางการเล่นพนันของคนในสังคมไปทางไหน
โดยควรคํานึงว่าการพนันแต่ละชนิดมีพลวัตที่
แปรเปลี่ยนได้ตามสภาพเศรษฐกิจสังคม บทความนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสํารวจองค์ความรู้เรื่ องหวยใต้
ดิน สถานการณ์การจัดโครงสร้างทางด้านอุปทานของผูจ้ ดั ให้มีการพนันประเภทหวยใต้ดิน เครื อข่าย
กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ า้ ในระดับต่างๆ
และการจัดสรร
ผลประโยชน์ในโครงสร้างการค้าหวยใต้ดิน อีกทั้งจะได้เป็ นข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการพิจารณาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เป็ นแนวทาง และมาตรการในการควบคุม กํากับดูแลทางด้านอุปทานในตลาดหวยใต้ดิน
อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป เนื้อหาที่เสนอ แบ่งเป็ น 5 ส่ วนตามลําดับคือ หนึ่ง ความนํา สอง
โครงสร้างและเครื อข่ายของหวยใต้ดิน สาม หวยใต้ดินกับการเมืองไทย สี่ สลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2
ตัว กับการลดหวยใต้ดิน และห้า สรุ ป
2. โครงสร้ างและเครือข่ ายของหวยใต้ ดิน
ในส่ วนนี้จะอธิ บายถึงการจัดโครงสร้างด้านอุปทานของผูจ้ ดั ให้มีการพนันประเภทหวยใต้ดิน
ลักษณะเด่นคือการทํางานเป็ นเครื อข่าย มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผูค้ า้ ในระดับต่างๆอย่างลงตัว
ต่อจากนั้นจะได้อธิบายการปรับตัวของผูค้ า้ หวยใต้ดิน เพื่อตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีความทันสมัยมากขึ้น
เครือข่ ายการค้ าหวยใต้ ดิน

19

เป็ นการประเมินจากการสํารวจ 2 ชิ้น คือ สังศิต เสาวนีย ์ และนภดล (2550) และสถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ (2554) ชิ้นแรกที่สาํ รวจปี
2550 รายงานตัวเลขไว้สูงคือ 3.2 ล้านคน ชิ้นหลังสํารวจปี 2553-54 รายงานไว้ต่าํ กว่าคือ 1.1 ล้านคน สําหรับกลุ่มผูใ้ หญ่ อายุมากกว่า 24
ปี รายงานของสังศิต เสาวนีย ์ และนภดล (2550) ระบุวา่ มี 19.7 ล้านคน และรายงานของสถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ (2554) มีต่าํ กว่าเล็กน้อยคือ
18.8 ล้านคน

5

หากเราคิดว่า “หวยใต้ดิน” คือธุ รกิจๆหนึ่ง ซึ่งมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หมายถึง บุคคล กลุ่มคน
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง มีผลประโยชน์ สิ ทธิ
หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจจะมีผลกระทบ หรื อได้รับผลกระทบจากการดําเนินการขององค์การ20
หวยใต้ดินก็มีการจัดตั้งในลักษณะองค์การรู ปแบบหนึ่ง คือเป็ นองค์การเร้นลับขนาดใหญ่ที่ดาํ รงอยูใ่ น
สังคมไทย
มีกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่จะเป็ นผูท้ ี่กาํ หนดทิศทางธุ รกิจ
และมีอิทธิ พลต่อความ
เจริ ญเติบโต หรื อต่อความอยูร่ อดขององค์การ ลักษณะขององค์การหวยใต้ดินอธิบายได้ดงั นี้คือ หวยใต้
ดินนั้นทํากันเป็ นรู ปองค์การเครื อข่าย โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับชั้นเป็ นพีรามิดลงมา ระดับยอดสุ ดคือ
“เจ้ามือใหญ่” รองลงมาชั้นที่สองคือ “เจ้ามือย่อย” หรื อ “ยีป่ ั๊ ว” รองลงมาอีกชั้นคือ “คนขายหวย” หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่า “กัก๊ ” และชั้นสุ ดท้ายคือ คนขายหวยทัว่ ไป คนขายระดับ “ยีป่ ั๊ ว” กับ “กัก๊ ” จะได้รับ
ค่าตอบแทนภายใต้ระบบเปอร์ เซ็นต์จากยอดขายหวยในสังกัด “เจ้ามือใหญ่” ที่ตนอยู่ ส่ วนผูข้ ายหวย
ทัว่ ไปที่อยูใ่ นเครื อข่าย “ยีป่ ั๊ ว” กับ “กัก๊ ” จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรงจาก “ยีป่ ั๊ ว” และ “กัก๊ ” ที่
สังกัด ไม่ข้ ึนตรงกับเจ้ามือใหญ่ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นระบบเปอร์ เซ็นต์ส่วนลดจากยอดขายโดยการ
ต่อรองกันเป็ นทอดๆไป ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “ยีป่ ั๊ ว” รายหนึ่งเมื่อปลายปี พ.ศ.2553 อัตราส่ วนลดที่
เจ้ามือใหญ่อาจให้แก่ “ยีป่ ั๊ ว” อยูใ่ นระดับ 25-27 เปอร์เซ็นต์ และ “กัก๊ ” หรื อเจ้ามือย่อยจะได้รับส่ วนลด
ต่อลงมาในระดับ 20 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนต่าง 5 เปอร์ เซ็นต์คือ ค่าบริ หารจัดการ21 สําหรับคนเดินโพยหรื อ
ระดับชาวบ้านผูเ้ ล่นหวย โดยปกติจะได้ส่วนลด 10 เปอร์ เซ็นต์22 โดยปกติแล้วเงินค่าซื้ อหวยประมาณ
ร้อยละ 70 ถึง 75 จะกลับไปหาผูเ้ ล่นในรู ปของเงินรางวัล รวมกับค่าส่ วนลดที่ได้จากเจ้ามือ ถ้าหากใช้
ตัวเลขนี้ประเมินวงเงินรายได้ของเจ้ามือหวยใต้ดิน จะทําให้คาดคะเนว่าเจ้ามือและบุคคลในเครื อข่ายจะ
ได้กาํ ไร เท่ากับร้อยละ 25 ถึง 30 และ “เจ้ามือใหญ่” เมื่อหักส่ วนลดให้แก่บรรดา “ยีป่ ั๊ ว” แล้ว จะคงเหลือ
ส่ วนต่างอย่างตํ่าประมาณร้อยละ 3 ถึง 5 ของวงเงินหวยใต้ดิน เป็ นค่าบริ หารงานและค่าคุม้ ครอง23
นอกจาก “ยีป่ ั๊ ว” และ “กัก๊ ” ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรงแล้ว ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรอง หรื อ
ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางอ้อมในเครื อข่ายค้าหวยมีอยูห่ ลายกลุ่ม ได้แก่ ราชการ ชุมชน ชาวบ้าน ตํารวจ
20

ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder theory) เป็ นทฤษฎีหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ องค์การ ให้คาํ อธิบายว่าด้วยเรื่ องผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยกับการสร้างความมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการองค์การ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น Mahoney, J. T. (2005); Moschandreas
(2000) เป็ นต้น
21

สัมภาษณ์ ผูค้ า้ หวย ก., วันที่ 1 พ.ย. 2553

22

ประชุมกลุ่มย่อยผูน้ าํ ชุมชน, วันที่ 21 เม.ย.2554

23

อัตรากําไรของเจ้ามือรายใหญ่จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั การยอมรับความเสี่ ยง ถ้าเจ้ามือยอมรับสภาพความเสี่ ยงได้มาก เช่นยอมรับการออก
ตัวการแทงจํานวนสู งๆจากเจ้ามือระดับรองๆ ในกรณี ที่มีคนถูกน้อย เจ้ามืออาจมีรายได้มาก อาจจะสู งถึงร้อยละ 10 ถึง 15 และมีรายได้ต่อปี
ระดับสู งถึงหลายร้อยล้านบาท
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รวมถึงนักการเมือง และกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดนั้นคือ ตํารวจ ซึ่ งอยูใ่ นฐานะของผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย การศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ ในปี พ.ศ.2546 แสดงข้อมูลว่าในขณะที่หวยใต้ดิน
กําลังขยายตัวหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 เจ้ามือหวยได้รับกําไรอย่างสู งจากธุ รกิจค้าหวยใต้ดิน
สังศิต และคณะ (2546) ประมาณการว่าวงเงินจากกิจกรรมค้าหวยใต้ดินช่วงเวลาดังกล่าว ขณะปี พ.ศ.
2544 ขั้นตํ่าคือ 92,000 ล้านบาทต่อปี และถ้าพิจารณาจากด้านผูข้ ายหรื อเจ้ามือ ปริ มาณเงินอาจสู งถึง
542,000 ล้านบาท24 ขณะที่กาํ ไรส่ วนหนึ่งกลายไปเป็ นส่ วยของระบอบตํารวจจํานวนมากกว่าปี ละ
11,000 ล้านบาท25 ช่วงการปราบปรามผูม้ ีอิทธิ พล และรัฐบาลมีนโยบายนําหวยใต้ดินขึ้นบนดิน
ระหว่างปี พ.ศ.2546-49 ปริ มาณเงินหวยใต้ดินและส่ วยตํารวจจากหวยลดลงไปมาก ซึ่ งจะกล่าวต่อไป
ข้างหน้า
องค์การค้าหวยใต้ดินที่ใหญ่โตแต่เร้นลับจะดําเนิ นไปได้ดว้ ยดีน้ นั วิเคราะห์ได้วา่ มีจุดแข็งอยูท่ ี่
การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
มากกว่าที่จะคํานึงถึงและให้ผล
ประโยชน์เฉพาะแต่ตวั ผูท้ ี่อยูใ่ นระดับชั้นบนสุ ดแต่เพียงผูเ้ ดียว เป้ าหมายขององค์การค้าหวยในแง่น้ ีจึง
ถือเป็ นการสร้างส่ วนเกิน (surplus) ให้แก่องค์การ และกระจายส่ วนเกินนี้ไปสู่ ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
(stakeholder) โดยเป้ าหมายระยะสั้นคือ การทําให้ส่วนเกินมีมากที่สุดและกระจายส่ วนเกินไปยังผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างยุติธรรม เป้ าหมายระยะยาว คือ ความมีเสถียรภาพและการขยายตัวขององค์การ ด้วย
เหตุน้ ี องค์การที่คาํ นึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
มีความน่าจะเป็ นที่จะเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือ
ผลประโยชน์ร่วมและลดพฤติกรรมการฉวยโอกาส (opportunism) ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์องค์การ
นั้น ผูท้ ี่ถือผลประโยชน์ร่วมกันรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ มีความจงรักภักดี และไว้วางใจกัน การ
จัดการความร่ วมมือในเครื อข่ายหวยใต้ดินแบ่งตามกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย “เจ้ามือ” ได้รับผลกําไรเป็ น
รายได้ส่วนที่เหลือจากการจัดสรร คนอื่นๆคือ “ผูค้ า้ หวย” “ผูค้ า้ รายย่อย” และ “คนเดินโพย” ได้รับค่า
คอมมิชชัน่ ตามยอดขายของตน “พนักงานสํานักงาน” และ “คนตรวจโพย” ได้รับค่าจ้างที่ค่อนข้างสู ง
24

ดู สังศิตและคณะ, 2546 หน้า 203 และ 206; มีขอ้ มูลจํานวน 2 ชุดที่ศึกษาถึงขนาดปริ มาณเงินหวยใต้ดิน ทําการศึกษาโดยศูนย์ศึกษา
เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุดแรกจากการศึกษาของผาสุ ก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543) พบว่าวงเงิน
หมุนเวียนในธุรกรรมหวยใต้ดิน (รวมหวย ธกส. และหวยออมสิ น) เป็ นกิจกรรมหวยใต้ดินในปี พ.ศ.2538 สู งถึง 320,000 ล้านบาทต่อปี โดยร้อย
ละ 25 ถึง 30 ของวงเงินนี้เป็ นรายได้ของเจ้ามือและคนเดินโพย รวมทั้งปี ประมาณ 81,000-98,000 ล้านบาท ชุดที่สอง สังศิต และคณะ (2546)
ประมาณการ ปี พ.ศ.2544 ได้ค่ารายได้เจ้ามือที่สูงมากกว่ามาก คือเท่ากับ 162,600 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติในปี พ.ศ.2544 ข้อมูลจาก สังศิต และคณะ, 2546, หน้า 206 คิดอัตรากําไรเจ้ามือหวยอยูท่ ี่ ร้อยละ 30 ของวงเงินที่แทง เป็ นตัวเลขสู ง
กว่าการประมาณการในปี พ.ศ.2538 โดยผาสุก สังศิต และนวลน้อย (2543) หน้า 169 ซึ่ งประเมินว่าเงินส่ วนที่เหลือจากค่าซื้ อหวย ตกเป็ นของ
เจ้ามือและพรรคพวก เท่ากับร้อยละ 25-30 คิดเป็ นวงเงินรวมทั้งปี ประมาณ 81,296 ถึง 97,555 ล้านบาท งานทั้งสองชิ้นที่แสดงค่าไว้น้ ีเป็ นตัวเลข
ประเมินจากฐานของวงเงินรับแทงด้านเจ้ามือ
25

สังศิตและคณะ, 2546, หน้า 213
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เป็ นรายได้เสริ มจากอาชีพตามปกติที่เปิ ดเผยได้ “ลูกค้า” ซึ่ งเป็ นชาวบ้านทัว่ ไป นอกจากจะได้รับเงิน
รางวัลที่สูงกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลและสามารถเล่นได้ในวงเงินที่ต่าํ ชาวบ้านอาจจะได้รับประโยชน์
จากการสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้ามือในรู ปแบบต่างๆ เช่น สามารถกูย้ มื เงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ซึ่ งถือ
เป็ นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชั้นดีในชุมชน ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้ามือเมื่อครอบครัวประสบปั ญหา
โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินคืน เป็ นต้น ในส่ วนของ “ตํารวจ” ได้ค่าคุม้ ครองเป็ นประจํา ช่วยคํ้าจุนฐานะการ
ครองชีพได้ทดั เทียมกับผูม้ ีเงินเดือนประจําภาคเอกชน นอกจากนี้ยงั มีเงินบริ จาคช่วยเหลือราชการช่วย
ซ่อมเครื่ องมือ ซื้ อสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆในสถานีตาํ รวจ หรื อส่ งส่ วยให้ผใู ้ หญ่ในสํานักงาน
สําหรับ “นักการเมือง” ก็ได้ฐานคะแนนที่แน่นหนา เพราะเครื อข่ายค้าหวยใต้ดินทั้งคนขายและคนเล่น
หวยเป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง เมื่อเชื่อมต่อกับเครื อข่ายทางการเมือง ประกอบด้วย กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. ส.จ. เทศบาล อบจ. รวมถึงนักการเมืองระดับชาติหรื อ ส.ส. และ ส.ว. แล้ว นับเป็ น
กลุ่มอิทธิ พลในท้องถิ่นที่สาํ คัญอย่างมากต่อการหาเสี ยงและซื้ อเสี ยงในการเลือกตั้ง
จากที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นว่า ผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมกันทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากเครื อข่ายหวยใต้ดิน ทุกฝ่ ายจึง
จะช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทําให้เครื อข่ายหวยใต้ดินมีเสถียรภาพ สามารถขยายตัวใหญ่ข้ ึนไปได้ จน
กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมในวิถีของสังคมไทย
เครื อข่ายการค้าหวยใต้ดินที่เกิดขึ้นและพัฒนามานาน สามารถดํารงอยูไ่ ด้และหลุดรอดจากการ
บังคับใช้กฎหมาย ผ่านช่วงที่รัฐบาลพยายามชักนําผูเ้ ล่นหวยใต้ดินขึ้นบนดินมาถึงปัจจุบนั จะต้องมีการ
ปรับตัวอย่างต่อเนื่ อง คําอธิ บายถึงเคล็ดลับในการปรับตัวเองในแบบการแบ่งปั นผลประโยชน์และสร้าง
ความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายตามทฤษฎีที่กล่าวมานั้นเป็ นเพียงมุมมองหนึ่งที่อาจจะมีส่วนช่วยสร้าง
ความสําเร็ จของเจ้ามือหวยในอดีตอยูบ่ า้ ง ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง นักเล่นหวยก็อยากจะเพิ่มทางเลือกใน
การเสี่ ยงโชคของตนเอง มุมมองที่มาจากฝ่ ายชาวบ้านนักเล่นหวย อาจจะมองเห็นสิ่ งที่ไม่เหมือนกันกับ
เจ้ามือ เมื่อคณะผูว้ จิ ยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทําการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการพนันใน
สังคมไทย ในปี พ.ศ.2550 ซึ่ งเป็ นงานสํารวจชิ้นหนึ่งจากเพียงไม่กี่ชิ้นที่ทาํ การศึกษาพฤติกรรมของผู้
เล่นหวยในช่วงเวลาหลังจากที่รัฐบาลได้เปิ ดให้มีการจําหน่ายหวยบนดิน
ผลการสอบถามความคิด
ประชาชนผูม้ ีประสบการณ์เล่นหวยใต้ดินและหวยบนดิน ทําให้ทราบว่าอันที่จริ งแล้ว นักเสี่ ยงโชคกับ
หวยใต้ดินส่ วนใหญ่มีความไม่ไว้วางใจเจ้ามือหวยเท่าใดนัก ผูเ้ ล่นส่ วนใหญ่มากกว่า 2 ใน 3 คือ ร้อยละ
79.9 มัน่ ใจหวยบนดินมากกว่า มีนกั เล่นสัดส่ วนไม่มากนัก เพียงร้อยละ 8.0 เท่านั้นที่มนั่ ใจว่าจะไม่ถูก
โกงจากหวยใต้ดิน ทั้งนี้ เมื่อสอบถามความชอบโดยรวมที่มีต่อหวยใต้ดินและหวยบนดิน ผลสํารวจจึง
พบว่า ตัวอย่างมากกว่า 2 ใน 3 คือร้อยละ 68.1 ระบุวา่ ชอบหวยบนดินมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 14.4
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ชอบใต้ดิน และร้อยละ 17.5 ระบุชอบทั้งสองอย่าง26 แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ล่นหวยที่กงั วลต่อปั ญหาความ
เดือดร้อนจากการโกงหรื อจ่ายไม่แน่นอนของเจ้ามือหวยใต้ดิน มีต่าํ กว่าความเดือดร้อนจากด้านอื่นๆ
ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพงและหาซื้ อได้ยาก อาจทําให้ขาดรายได้ ไม่ได้ลุน้ โชค หรื อ
แม้กระทัง่ การกลับไปเล่นหวยใต้ดิน27 ทั้งนี้คงจะเป็ นเพราะผูเ้ ล่นหวยโดยส่ วนใหญ่แล้วมีประสบการณ์
และคุน้ เคยกับหวยใต้ดินมาก่อนเป็ นเวลานาน ผลการสํารวจเดียวกันนี้ช้ ีวา่ ก่อนที่จะมีหวยบนดินคือ
ก่อนเดือนสิ งหาคม 2546 มีผเู ้ ล่นถึงร้อยละ 57.3 ระบุเคยซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดชีวติ ที่ผา่ นมา
และร้อยละ 44.2 เคยซื้ อหวยใต้ดินมาก่อนเป็ นเวลานาน ช่วงที่มีหวยบนดิน ผูต้ อบคําถามกลุ่มเดียวกัน
ระบุซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลน้อยลง รวมทั้งซื้ อหวยใต้ดินน้อยลงด้วยเช่นกัน
เมื่อหวยบนดินยกเลิกการจําหน่ายไป นักเล่นหวยที่รักการเสี่ ยงโชคและเล่นหวยมาตลอดชีวติ
จึงรู ้สึกหวงแหนของรักของพวกเขา ส่ วนใหญ่แล้วไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกหวยบนดิน28 แต่ทว่า
นักเล่นหวยยังมีอีกช่องทางหนึ่งให้เลือกคือ กลับไปเล่นหวยใต้ดินโดยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อน29 ตัวเลขที่
รายงานโดยสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํารวจหลังจากนั้นคือ ปี พ.ศ.2554 ระบุวา่
หลังจากยกเลิก มีผเู ้ ล่นหวยใต้ดินอยูถ่ ึง ร้อยละ 61.3 ของประชากรที่มีประสบการณ์เล่นการพนันใน
รอบ 6 เดือน30 และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองในฟากด้านอุปทาน สภาพเศรษฐกิจสังคมไทยกําลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ได้มีสภาพที่เอื้ออํานวยให้เกิดการปรับตัวเชิงโครงสร้างทางอุปทานเกิดขึ้นไป
ด้วยพร้อมๆกัน การศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ ในปี พ.ศ.2546 เรื่ อง หวยใต้ดิน : โครงสร้างและ
การเปลี่ยนแปลง ใน สังศิต และคณะ (2546) พบว่าโครงสร้างของธุ รกิจค้าหวยใต้ดินเริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะสองทศวรรษเศษที่ผา่ นมา ประการที่สาํ คัญๆมีอยูห่ ลายข้อด้วยกันคือ ประการ
แรก เจ้ามือหวยรุ่ นใหม่เข้าสู่ วงการด้วยการสื บทอดจากเจ้ามือหวยรุ่ นก่อน เจ้ามือหวยรุ่ นใหม่มีอายุนอ้ ย
ระหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษาดี ผ่านการศึกษาจากโรงเรี ยนมีคุณภาพดี มีชื่อเสี ยง และมักจะประสบ
ความสําเร็ จผ่านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ทั้ง
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ เป็ นบุคคลที่มีเกียรติและเป็ นที่ยอมรับของสังคม กลืนเข้ากับ
ชนชั้นกลางในเมืองได้อย่างแนบแน่น ประการที่สอง เจ้ามือหวยรุ่ นใหม่มีความเอนเอียงที่จะแสวงหา
อํานาจทางเศรษฐกิจและอํานาจทางการเมืองควบคู่กนั ไป
ซึ่ งต่างจากรุ่ นพ่อที่มุ่งแต่แสวงหาอํานาจ
26
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ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ประการที่สาม เกิดเจ้ามือรายใหญ่ในระดับจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สู ง และสอดคล้องกับการกลายสภาพจังหวัดที่มีความเป็ นเมืองมากขึ้น ประการที่สี่ เจ้ามือในระดับ
อําเภอในพื้นที่ภูมิภาคก็ขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้นด้วย และประการที่หา้ มีเจ้ามือขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็ น
จํานวนมาก จากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ทําให้นกั ธุ รกิจที่ลม้ เหลวจากการทําธุ รกิจ และผู ้
ว่างงานในตลาดแรงงานหันมาเป็ นเจ้ามือหวยใต้ดินขนาดเล็กที่ใช้ทุนไม่เกิน 500,000 บาทต่องวด
เกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก31 สาเหตุที่ทาํ ให้มีเจ้ามือหวยรายใหม่ๆเกิดขึ้นจํานวนมากมายนั้นเป็ นเพราะการ
เป็ นเจ้ามือหวยใต้ดินสร้างกําไรได้อย่างงามนัน่ เอง
พันธะสัญญาไร้ สภาพ
ตั้งแต่เมื่อเริ่ มมีงานศึกษาสํารวจพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินเผยแพร่ ในราว 20 ปี ก่อน หวยใต้
ดินก็เป็ นที่รับทราบโดยทัว่ ไปแล้วว่ามีการเล่นกันอย่างแพร่ หลายมาก เจ้ามือกับผูเ้ ล่นมีความสัมพันธ์ใน
แบบตลาดเพราะผูเ้ ล่นส่ วนใหญ่รู้กนั ว่าควรจะแทงหวยที่ไหน มีที่ใดบ้างที่รับแทง ที่ไหนจ่ายเงินดี
เจ้ามือหวยอยูร่ อดและเติบโตได้จากการสร้างความน่าเชื่ อถือ
นอกเหนือจากการจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มสําคัญๆที่มีอาํ นาจและเป็ นผูท้ ี่ถือกฎหมายคือ ตํารวจ และนักการเมือง เจ้ามือหวย
จะต้องสร้างความสัมพันธ์กบั ชาวบ้าน ซึ่งเจ้ามือหวยใต้ดินจะสร้างความนิยมในบรรดาคนเล่นหวยด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การแสดงให้เห็นว่ามีความมัง่ คัง่ ทรัพย์สิน และสถานภาพทางสังคมที่เชิดหน้าชูตา มี
บ้านหลังใหญ่ มีรถยนต์หรู หรา สิ่ งอํานวยความสะดวกราคาแพงๆ นอกจากนั้น มักจะดํารงตนเป็ นเจ้า
บุญทุ่ม ช่วยเหลือให้กยู้ มื เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย ช่วยเหลือครอบครัวเมื่อเกิดปั ญหาโดยไม่หวังได้รับเงิน
คืน หรื อแสดงฐานะทางเศรษฐกิจ มักจัดงานเลี้ยงที่เชิ ญคนใหญ่คนโตของท้องถิ่นหรื อจากภายนอก
มาร่ วมด้วยให้เห็นกันอยูเ่ สมอๆ แสดงการใช้จ่ายมือเติบ งานเลี้ยง งานบุญ งานประเพณี ต่างๆ ฯลฯ เป็ น
ส่ วนของต้นทุนที่เจ้ามือหวยใต้ดินจะต้องเสี ย ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้างเครดิตให้กบั ตน นับเป็ นการลงทุน
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจให้ประจักษ์สู่บรรดาผูเ้ ล่นหวย และเพื่อต้องการให้กิจการหวยใต้
ดินมีความราบรื่ น เจ้ามือหวยก็จะต้องจ่ายเงินให้กบั ตํารวจตําแหน่งสําคัญๆในพื้นที่จาํ นวนหนึ่งเป็ น
ประจําเป็ นค่าคุม้ ครอง และมีการจ่ายเงินเป็ นครั้งคราวสําหรับตํารวจนอกพื้นที่ การส่ งส่ วยให้ตาํ รวจนั้น
เป็ นต้นทุนอีกตัวหนึ่งที่เจ้ามือจะต้องเสี ยเพื่อให้กิจการหวยใต้ดินยังคงดําเนิ นการต่อไปได้ ลดการถูก
ตรวจจับ แต่ก็คุม้ ค่า
นอกจากนี้ยงั จะต้องคํานึงถึงขนบธรรมเนียมของสังคมตามปกติอีกด้วย
โดยเฉพาะเรื่ องการให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
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กัน ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็ นการบริ หารพันธะสัญญาของเจ้ามือกับบุคคลที่เข้ามาร่ วมในเครื อข่ายการค้า
หวยใต้ดิน สัญญาทั้งหมดเป็ นสัญญาปากเปล่า เป็ นสัญญาในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ดาํ รงอยูไ่ ด้
ด้วยทุนทางสังคมที่สาํ คัญคือ ความไว้วางใจ (trust) การประสานความร่ วมมือ (coordination) ระหว่าง
ฝ่ ายต่างๆในเครื อข่าย และแรงจูงใจ (incentive) ที่เกิดจากการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างทัว่ ถึงและ
ยุติธรรมในระดับหนึ่ง
อนึ่ง ด้วยลักษณะของอาชีพนี้ที่ตอ้ งแสดงความมัง่ คัง่ และอิทธิ พลของตนจึงชักนําให้เจ้ามือหวย
ต้องมีความเป็ นอยูอ่ ย่างโอ้อวด มีพฤติกรรมการใช้จ่ายหรู หราฟุ่ มเฟื อย นอกจากจะเป็ นผูน้ าํ ทาง
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบทันสมัยของคนที่สามารถเลื่อนฐานะทางชนชั้นได้อย่างง่ายดายและใช้
ระยะเวลาสั้นๆ เจ้ามือหวยยังจัดว่าเป็ นชนชั้นนําที่เป็ นแบบอย่างของผูม้ ีหน้าตาในสังคม และเข้ากันได้ดี
กับอาชีพนักการเมือง คนกลุ่มนี้อาจเลือกวิธีบริ จาคเงินเพื่องานตามประเพณี บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล
จัดสวัสดิการในชุมชน การช่วยเหลืองานของส่ วนราชการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรื อตามโอกาสที่มีการ
ร้องขอ ช่วยเป็ นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบาดหมางระหว่างชาวบ้าน ทําตัวเป็ นผูใ้ หญ่ หรื อผูใ้ ห้การ
อุปถัมภ์ในลักษณะของเจ้าพ่อท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อจะใช้ทุนบารมีที่สั่งสมเป็ นเครื่ องมือต่อรองแลกเปลี่ยน
กับการคุม้ ครองจากนักการเมือง หรื อข้าราชการชั้นสู งได้ต่อไป32 คนที่ประกอบอาชีพค้าหวยใต้ดินจึง
ก้าวเข้าสู่ การเป็ นนายทุนเงินกู้ เป็ นหัวคะแนนให้นกั การเมือง หรื อแม้แต่เข้าสู่ วงการเมืองด้วยตัวเองได้
ไม่ยากนัก ทําให้วงการอุปถัมภ์ชาวบ้านลุกลามออกไป ไม่เฉพาะแค่หวยใต้ดิน แต่ยงั มีการกูเ้ งินนอก
ระบบและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แบบอื่นๆตามมาด้วย แม้สภาพสังคมและเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไป
ความพยายามสร้างระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นยังคงมีปรากฏอยูก่ บั สังคมไทย ความพยายามเหล่านี้ใช่วา่
จะปราศจากเหตุผล เพราะหากเราพิจารณาในแง่ของความสนใจเล่นหวยใต้ดินของคนในสังคมไทยที่ยงั
มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากและส่ วนใหญ่ของคนเหล่านั้นฝากชีวิตไว้กบั “ความเชื่อ” และ “ความหวัง” ซึ่ง
กําหนดจากสิ่ งที่เหนือกว่าและเป็ นสิ่ งที่ตนไม่สามารถกําหนดหรื อควบคุมได้ ด้วยเหตุน้ ีเองทําให้การ
เล่นหวยมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างจากการพนันชนิดอื่นๆ เพราะมีมิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องอยูม่ าก
และเข้ากันได้กบั วิถีชีวติ ในแบบพึ่งพิงอุปถัมภ์ คุณลักษณะพิเศษหลายอย่างเป็ นต้นว่าการเล่นหวยให้
“ความรู้สึก” ผูเ้ ล่นหวยรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคมที่สมาชิกจํานวนมากมีการเล่นหวยเป็ น
กิจวัตร หรื อการเล่นหวยเป็ นเรื่ อง “ความเชื่อ” เนื่องจากหวยเป็ นการเสี่ ยงโชคกับตัวเลขที่ผเู ้ ล่นส่ วน
ใหญ่รู้สึกว่าเล่นง่าย ขึ้นอยูก่ บั ดวง และเชื่อว่าไม่ถูกโกง โดยมี “ความฝัน” เป็ นตัวจุดชนวนสําคัญก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อตัวเลข โดยมากผูเ้ ล่นจะใช้เงินจากการทํางานตามปกติหรื อเงินเก็บสะสมส่ วนหนึ่งมาเล่น
จึงไม่คิดว่าตนเองนั้นต้องเดือดร้อนเมื่อทายเลขไม่ถูก ในการสํารวจเรื่ องพฤติกรรมการพนันแต่ละครั้งที่
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ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่า ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้ผเู ้ ล่นหวยตัดสิ นใจซื้ อหวยในแต่ละงวด ได้แก่ ความชอบ
เสี่ ยงโชค ความสนุกสนาน และอยากรวย ซึ่งมักจะมี “ความฝัน” เป็ นส่ วนประกอบสําคัญ แต่ปัจจัย
หนึ่งที่น่าจะส่ งผลกระทบอย่างสําคัญต่อพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินในสังคมไทยคือ ผูเ้ ล่นได้ “เลข
เด็ด” มา ซึ่ งอาจจะมาจากหลายแหล่งหลายทิศทาง เช่น พระ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สิ งสาราสัตว์ หรื อสิ่ งแปลก
ประหลาด รวมถึงแหล่งที่ลือกันมากๆว่าได้ “เลขล็อค” ทําให้หวยงวดนั้นเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “หวย
ล็อค” ซึ่ งเกิดขึ้นโดยขบวนการโกงหวยใต้ดินทําให้หวยกลายเป็ นการเสี่ ยงโชคที่มิได้ต้ งั อยูบ่ นฐานของ
การเสี่ ยงทายอย่างยุติธรรม แต่กลับเป็ นการล่อลวงให้ผเู ้ ล่นเข้าสู่ วถิ ีชีวติ ที่ยากจนลงทีละน้อย สรุ ปคือ
เจ้ามือหวยต้องแสดงบทบาทที่สร้างความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นเพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจ และที่ผา่ นมา
โดยตลอดนั้นเป็ นไปอย่างราบรื่ นด้วยค่านิยมบางอย่างของสังคมไทยที่ผคู ้ นยังฝากชีวติ อยูก่ บั ความเชื่อ
และความหวัง
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เจ้ามือหวยสามารถคว้ามาเป็ นประโยชน์ได้โดยพยายามทําให้กลายเป็ น
ความสัมพันธ์ในแบบอุปถัมภ์พ่ งึ พากันต่อไป ในหัวข้อถัดไปจะนําเสนอการปรับตัวอีกส่ วนหนึ่งว่าด้วย
การใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย พร้อมกับการนําเสนอบริ การใหม่ๆโดยผูค้ า้ หวยใต้ดิน แม้
ระบบอุปถัมภ์ที่ในอดีตใช้ได้ผล และยังปรากฏว่ามีการสร้างความสัมพันธ์แบบเดียวกันนี้กบั ผูเ้ ล่นใน
ชุมชนหลงเหลืออยูบ่ า้ งในหลายพื้นที่ของชนบทไทย
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้ผลดีเหมือนก่อน
อย่างไรก็ดี สิ่ งหนึ่งที่ยงั ไม่เปลี่ยนไปคือ ความพยายามสร้างความน่าเชื่ อถือ และความไว้วางใจ ให้เกิด
ขึ้นกับผูเ้ ล่นหวยใต้ดินยังเป็ นสิ่ งจําเป็ นมากที่สุด
องค์ การทีม่ ีนวัตกรรม
หวยใต้ดินในแง่ของธุ รกิจชัดเจนขึ้นมากในยุคสมัยการให้บริ การผ่านอินเตอร์ เน็ต แต่กว่าหวย
ใต้ดินจะพัฒนาขึ้นเป็ นอาชีพที่ประชาชนทุกชนชั้นทุกอาชี พสามารถเข้าถึงได้
หวยใต้ดินสะสม
ประสบการณ์การเป็ นธุ รกิจที่สร้างรายได้จากความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ และในปั จจุบนั นี้ ธุ รกิจ
หวยใต้ดินได้รับการพัฒนาเป็ นองค์การที่ทนั สมัย มีการแตกแขนงชนิ ดสิ นค้าที่ให้บริ การเพิ่มขึ้น และ
นําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยหนุนเสริ มการให้บริ การอีกด้วย ดังตัวอย่างผูค้ า้ หวยใต้ดินรายหนึ่งที่
แสดงการให้บริ การปรากฏอยูใ่ นเว็บไซด์แห่งหนึ่ง หวยใต้ดินมีโปรโมชัน่ เมื่อโอนเงินตั้งแต่ 3 พันบาท
ขึ้นไป จะรับเงินคืนทันที ร้อยละ 12 ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของบริ การทางเว็บไซด์แห่งนี้ยงั โฆษณาตนเองด้วยว่า
การบริ การของตนนั้นรับประกันด้วย “เป็ นเจ้ามือหวยมานานกว่า 30 ปี ” ผูใ้ ห้บริ การตอกยํ้าว่าหากผูเ้ ล่น
แทงหวยใต้ดินทางเว็บแห่งนี้ จะสามารถไว้วางใจได้วา่ จะไม่ถูกเบี้ยวเงินรางวัล ได้รับเงินแน่นอน
สําหรับบริ การที่ปรากฏอยูใ่ นเว็บไซด์มีท้ งั หวยใต้ดิน หวยหุ น้ เช่น ดาวโจนส์ นิเคอิ ฮัง่ เส็ ง ฯลฯ
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สามารถเลือกรอบเล่นได้ตามใจชอบ เล่นได้อิสระไม่จาํ กัดเวลา และแทงเงินได้ต้ งั แต่ 1 บาทขึ้นไป ใช้
ต้นทุนที่ต่าํ เพียง 300 บาทขึ้นไปเท่านั้น33 แต่ทว่าการเล่นหวยใต้ดินออนไลน์หรื อผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
ยังได้รับความนิยมน้อยมาก การสํารวจของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ.2553 พบสัดส่ วนผูท้ ี่เคย
เล่นการพนันชนิดใดชนิ ดหนึ่ งผ่านทางอินเตอร์ เน็ต มีอยูเ่ พียงไม่เกิน ร้อยละ 3.0 เท่านั้น และส่ วนที่เป็ น
นักเล่นหวยใต้ดินที่เคยเล่นทางอินเตอร์ เน็ต ไม่น่าจะมากไปกว่าร้อยละ 1.534
บริ การที่องค์การค้าหวยใต้ดินดังที่เสนอมาในเว็บไซด์ดงั ที่กล่าวแล้วนั้น ได้รับการยืนยันจาก
ผูค้ า้ หวยใต้ดินรายหนึ่งที่จงั หวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2553 ว่า การค้าหวยใต้
ดินในปั จจุบนั นั้นมีลกั ษณะการทํางานเป็ นเครื อข่ายที่เหนื อชั้น ผูค้ า้ หวยใต้ดินรายนี้อาจส่ งต่อการค้าไป
ยังเครื อข่ายในจังหวัดเดียวกัน หรื อข้ามจังหวัดไปยังผูค้ า้ รายอื่นๆได้ทวั่ ประเทศ ในขณะที่สัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ยังได้พบวิธีการรับแทงและการส่ งต่อวงเงินรับแทงไปยังผูค้ า้ มีท้ งั จังหวัดใกล้เคียง เช่น ศรี สะเกษ
นครราชสี มา หรื อไปยังจังหวัดไกลๆข้ามภูมิภาคอย่างเช่น ภูเก็ต เป็ นต้น แม้วา่ ในขณะที่สังเกตการณ์
คือ วันที่ 1 ซึ่ งเป็ นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังไม่ได้พบการรับแทงหรื อส่ งต่อหวยหุ น้ (ซึ่ งเจ้ามือแจ้ง
ว่าช่วงขณะนั้นงดรับแทงหวยหุ น้ เพราะขาดทุนกันมาก) แต่จากการสอบถามเจ้ามือหวยใต้ดินรายนี้ ก็
ได้รับการชี้แจงว่า ลักษณะการให้บริ การก็คล้ายคลึงกันกับการรับทางออนไลน์ โดยมีลกั ษณะการ
ให้บริ การดังนี้ คือ
หวยรัฐบาลไทย (ใต้ดิน) ออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
หวยหุน้ ออกวันละ 4 รอบ : นิเคอิ 13.00 น. ฮัง่ เส็ ง 15.00 น. หุน้ ไทย 16.30 น. ดาวโจนส์ 04.00 น.
ปิ ดรับแทงวันละ 4 รอบ
รอบที่ 1 นิเคอิ
ก่อนออก 30 นาที (12.25 น. โดยประมาณ) หยุด เสาร์ -อาทิตย์
รอบที่ 2 ฮัง่ เส็ ง
ก่อนออก 30 นาที (14.25 น. โดยประมาณ) หยุด เสาร์ -อาทิตย์
รอบที่ 3 หุน้ ไทย
ก่อนออก 30 นาที (15.55 น. โดยประมาณ) หยุด เสาร์ -อาทิตย์
รอบที่ 4 ดาวโจนส์
ก่อนออก (24.00 น. โดยประมาณ) หยุด อาทิตย์-จันทร์
หวยรัฐบาลไทย
ทุกวันที่ 1 และ 16 เวลา 14.30 น. โดยประมาณ (หวยออก 15.30 น.)
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ตัวเลขนี้ประเมินจากช่วงอายุของผูท้ ี่เคยเล่นหวยใต้ดินในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมาก่อนหน้าการสํารวจ ผูเ้ ล่นหวยใต้ดินส่ วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 18 ปี ขึ้นไป และเกือบทั้งสิ้ นอยูใ่ นวัยทํางาน คนในกลุ่มนี้ช่วงอายุ 25-39 ปี สัดส่ วนร้อยละ 1.5 เคยเล่นการพนันผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 0.4 เคยเล่นทางอินเตอร์ เน็ต และช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.3 เคยเล่นผ่านทางอินเตอร์ เน็ต, ดูขอ้ มูลผลการสํารวจ
เพิ่มเติมใน ศูนย์เครื อข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจยั ความสุ ขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. รายงานการวิจยั พฤติกรรมและทัศนคติต่อการ
เล่นพนันฟุตบอลโลกปี 2553 : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ หน้า 21-22
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การเสี่ ยงโชคในส่ วนของ “หวยหุน้ ” ให้ผลได้กบั ผูเ้ ล่นสู งกว่าการเล่นหวยใต้ดิน ยกตัวอย่างเช่น
เลขท้าย 2 ตัว ถ้าแทงหวยใต้ดิน เจ้ามือจ่ายอัตรา 70 บาท แต่ถา้ เป็ น “หวยหุ ้น” เจ้ามือจะจ่ายอัตรา 80
บาท และสามารถดึงดูดผูเ้ ล่นประจําได้จาํ นวนหนึ่ง อย่างไรก็ดี การเล่น “หวยหุน้ ” ไม่ได้รับความนิยม
เท่าๆกับ “หวยใต้ดิน” จากการประชุมกลุ่มผูน้ าํ ชุมชน มีผใู ้ ห้คาํ อธิ บายเหตุผลถึงเรื่ องดังกล่าวอย่างน่ารับ
ฟังว่า “เป็ นเพราะการเล่นหวยคือการเสี่ ยงโชค ผูเ้ ล่นหวยจะต้องมีลางบอกเหตุบางอย่าง ที่ทาํ ให้เชื่อมัน่
ว่าตนนั้นกําลังมีโชค ซึ่ งโชคเรื่ องถูกหวยคงจะมิได้เกิดขึ้นอยูเ่ ป็ นประจําทุกๆวัน”35
การให้บริ การผูเ้ ล่นหวยในทุกวันนี้สะดวกสบายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก
เพราะได้มีการนําเอา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ โทรศัพท์มือถือสามารถลดขั้นตอนการเดินโพยและลดความเสี่ ยงการถูก
จับกุมจากหลักฐานระหว่างรวบรวมโพยหวยจากผูเ้ ล่น เครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัย และรวดเร็ วขึ้น ช่วย
ลดต้นทุนแฝงจากการแทงหวยลงไป เจ้ามือสามารถรับแทงหวยผ่านทางโทรศัพท์ และเช่นเดียวกันก็ใช้
โทรศัพท์ติดต่อเพื่อออกตัว (ส่ งต่อตัวเลขไปยังเจ้ามือรายอื่น) รวมทั้งใช้ในการติดต่อเพื่อรู ้ความ
เคลื่อนไหวของตํารวจ เป็ นต้น นอกจากนี้ ระบบการโอนเงินมีความทันสมัยมากขึ้น ในวันที่หวยออก
เมื่อคนตรวจโพยได้เช็คโพยเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ถ้าต้องมีการจ่ายเงินจากเจ้ามือใหญ่ให้กบั เจ้ามือราย
ย่อยๆ วิธีการก็ง่าย เพียงแค่โอนเงินผ่านระบบของธนาคาร ซึ่ งทําให้เจ้ามือใหญ่ไม่ตอ้ งเอาเงินไปให้
เจ้ามือย่อยด้วยตัวเอง หรื อจ้างลูกน้องให้เอาไปให้ อีกทั้งยังไม่ตอ้ งเสี่ ยงกับการโดนปล้นจี้ในระหว่าง
ทางที่เอาเงินไปให้ดว้ ย ดังนั้น เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในยุคปั จจุบนั จึงเพิ่มขนาดองค์การของเจ้ามือหวย
รายใหญ่ให้กว้างขวางขึ้น ทั้งก็เพิ่มจํานวนผูค้ า้ รายย่อยๆที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปในทุกหนทุกแห่งที่
เป็ นชุมชน อาจจะมีผตู ้ ้ งั ข้อสงสัยด้วยว่า เพราะเหตุใดปรากฏการณ์ท้ งั สองอย่าง ทั้งขนาดองค์การผูค้ า้
หวยรายใหญ่ขยายขนาดใหญ่โต และมีจาํ นวนผูค้ า้ รายย่อยเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน คําอธิ บายที่เป็ นไปได้คือ
แม้เจ้ามือมีมาก ผูเ้ ล่นมีมากยิง่ กว่า และสําหรับในเครื อข่ายค้าหวยแบบนี้ “คนกลาง” ยังมีบทบาทที่
สําคัญในการรวบรวมเลขแทงหวยใต้ดินมาไว้ในที่ๆเดียวกัน แล้วส่ งต่อให้เจ้ามือในลําดับชั้นบนที่อยู่
เหนื อขึ้นไป องค์การค้าหวยใต้ดินนับวันจะเกิดการบรรจบ (convergence) เข้าสู่ ธุรกิจที่มีนวัตกรรม
ทันสมัย มีความยืดหยุน่ มากขึ้น พัฒนาให้สามารถซื้ อหวย และส่ งโพยทางโทรศัพท์ โทรสาร
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ตลอดจนนําเอากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เช่น การให้เครดิตแก่ลูกค้าให้เล่น
หวยไปก่อน แล้วจ่ายทีหลัง เคลื่อนเข้าใกล้กบั การพนันทางอินเตอร์ เน็ต หรื อการพนันออนไลน์ มากขึ้น
ทุกขณะ นอกจากนี้ สําหรับความรู ้สึกนึกคิดจากผูเ้ ล่นแล้ว การเล่นหวย คือการเสี่ ยงโชค เป็ นเครื่ องมือ
ขยับฐานะสําหรับผูม้ ีปัญหาทางเศรษฐกิจ สามารถทําให้ชีวติ ดีข้ ึนได้อย่างฉับพลันถ้าถูกหวย แต่โดย
ปกติทวั่ ไปแล้ว คนเล่นนั้นไม่รวย คนรวยคือเจ้ามือ หรื อสามารถมีรายได้ที่มนั่ คงระดับหนึ่งถ้าเป็ นผูเ้ ล่น
35
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ที่วดั ดวงด้วยการคัดหวยกันเองก่อนส่ งต่อให้เจ้ามือที่ใหญ่กว่า ด้วยเหตุน้ ี เมื่อสังคมมีความเหลื่อมลํ้าสู ง
และคนส่ วนใหญ่ยงั มีฐานะยากจน เจ้ามือหวยรายเล็กๆจึงเพิ่มขึ้น หวยคงเป็ นสิ่ งที่ติดแน่นกับชีวติ ผูท้ ี่มี
ฐานะยากจน และมีปัญหาทางเศรษฐกิจอยูต่ ่อไป
3. หวยใต้ ดินกับการเมืองไทย
เจ้ามือหวยจํานวนหนึ่งเป็ นที่รู้จกั มักคุน้ ในฐานะของนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
โดยลงสมัคร ส.จ. ส.ท. นายก อบจ. หรื อ ส.ส. อีกจํานวนไม่นอ้ ยเป็ นหัวคะแนนให้กบั นักการเมืองด้วย
การสนับสนุนทางการเมืองเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับเจ้ามือหวย เพราะว่าการเมืองสามารถสร้างเกราะคุม้ กัน
สําหรับธุ รกิจที่อยูน่ อกกฎหมาย เมื่อเปรี ยบกับการพนันชนิดอื่นๆ หวยใต้ดินมีลกั ษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่
หาได้ยากจากการพนันชนิดอื่นๆคือ การสนับสนุนคํ้าจุนทางการเมืองที่ดาํ รงอยูค่ ู่กบั การเมืองไทยมา
ยาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยประชาธิ ปไตยลงหลักปั กฐาน จนกระทัง่ มาสู่ สมัยประชาธิ ปไตยเริ่ มหยัง่ รากลึก
มากขึ้นในปั จจุบนั
การเมืองไทยก่อนประชาธิปไตยลงหลักปักฐาน
คนในวงการพนันสมัยทศวรรษ 2520 น้อยคนที่ไม่รู้จกั เสี่ ย ล. แห่งอีสานเหนื อ และเสี่ ย ป.
แห่งอีสานใต้ บุคคลทั้งสองเป็ นเพื่อนกัน เล่นพนันด้วยกัน และมีบุคลิกร่ วมกันอย่างหนึ่งคือ เป็ นนักเล่น
พนันตัวยง เสี่ ย ล. เกิดที่จงั หวัดนครราชสี มา เสี่ ย ป.เกิดที่จงั หวัดสุ รินทร์ บิดามารดาของทั้งสองคน
อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เป็ นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน มีการศึกษาน้อย และทั้งสองคนมี
ประสพการณ์ชีวติ แบบต้องฟันฝ่ าอุปสรรคนานาชนิด
เสี่ ย ล. เริ่ มต้นทําธุ รกิจส่ วนตัวเมื่ออายุได้ 28 ปี ด้วยการซื้ อขายพืชผลทางการเกษตรใน
ขอนแก่นและบริ เวณใกล้เคียง เขาเป็ นนายทุนเงินกูแ้ ละนายทุนพืชผลที่ให้ชาวบ้านใช้พืชทางการเกษตร
เป็ นหลักประกันการยืมเงินและยืมเมล็ดพันธุ์พืช เขาทําโรงงานผลิตหนัง โรงงานมันสําปะหลัง และ
โรงสี ขา้ ว ต่อมาขยายกิจการไปทําธุ รกิจขายส่ งและส่ งออกพืชผลทางการเกษตร เสี่ ย ล. สามารถตั้งตัวได้
เมื่ออายุ 40 ปี จากการทําธุ รกิจส่ วนป่ ายูคาลิปตัสที่จงั หวัดขอนแก่นและนครราชสี มา เหมืองแร่ แกรนิตที่
จังหวัดร้อยเอ็ด และมีที่ดินในครอบครองในเขตเมืองขอนแก่น จนกระทัง่ ขยายไปทําธุ รกิจโรงแรม
ธุ รกิจที่ดิน สร้างบ้าน ห้างสรรพสิ นค้า และคอนโดมีเนียม ธุ รกิจส่ วนใหญ่ช่วยดูแลโดยภรรยา พี่นอ้ ง
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บุตรชาย และผูใ้ กล้ชิดอื่นๆ36 นอกจากธุ รกิจที่ถูกกฎหมาย เสี่ ย ล. เป็ นที่รู้จกั อย่างดีในวงการธุ รกิจการ
พนัน ได้แก่ บ่อนการพนัน รวมทั้งหวยใต้ดินด้วย
เสี่ ย ล. มีความขัดแย้งกับกลุ่มต่างๆ และผ่านเหตุการณ์รุนแรงเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้ง
จากคนพยายามฆ่าด้วยอาวุธสงคราม ทําให้เขาต้องการความคุม้ ครองด้วยการสร้างสัมพันธ์กบั ทหารชั้น
ผูใ้ หญ่ ช่วงแรกได้อาศัยความเป็ นเพื่อนกับพลเอกสุ นทร คงสมพงษ์ ขณะที่พลเอกสุ นทรเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ทางการทหารระดับสู งในภาคอีสาน และสนับสนุนพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ขณะที่พลเอกชวลิตกําลัง
กรุ ยทางโครงการอีสานเขียว ก่อนหันหน้าสู่ วงการเมือง ต่อมานับจากทศวรรษ 2520 เสี่ ย ล. ยังได้ลงทุน
ทางการเมืองด้วยการสนับสนุนผูส้ มัครรับเลือกตั้งผูแ้ ทนราษฎรหลายคนในภาคอีสาน เสี่ ย ล. มีบทบาท
สําคัญในการเลือกตั้งปี 2529 ด้วยการสนับสนุนผูส้ มัคร ส.ส.สังกัดพรรคกิจประชาคมของ บุญชู โรจน
เสถียร ปี 2530 เขาสามารถแสดงพลังทําให้ ส.ส. 5 คนถอนชื่อออกจากญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาล จนทํา
ให้ญตั ติน้ นั ตกไป การเลือกตั้งในปี 2531 เสี่ ย ล. กระจายการสนับสนุนไปหลายพรรค มีท้ งั พรรค
ราษฎรของพลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ อดีตรองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก พรรคชาติไทยภายใต้การนําของ
พลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคปวงชนชาวไทย ของพลเอก
อาทิตย์ กําลังเอก และพรรคกิจสังคม สําหรับการเลือกตั้งเดือนกันยายน 2535 เสี่ ย ล. สนับสนุนพรรค
ความหวังใหม่ ของพลเอกชวลิต และเป็ นผูป้ ระสานงานผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งของพรรคในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย37 เสี่ ย ล. เข้าร่ วมสนับสนุ นพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
จนกระทัง่ วางตัวบุตรชายของตนเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ของจังหวัดขอนแก่น
เส้นทางเดินทางธุ รกิจการเมืองของ เสี่ ย ป. แห่งอีสานใต้ ก็คล้ายกันกับของ เสี่ ย ล. คือการเป็ น
นักธุ รกิจและผูก้ ว้างขวางในจังหวัด เขาผูส้ นับสนุนนักการเมืองระดับท้องถิ่นหลายคน และเป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการเมืองแก่พรรคไทยรักไทยตั้งแต่ยคุ เริ่ มก่อตั้งพรรค เสี่ ย ป. เดินเข้าสู่ การเมืองระดับ
ท้องถิ่นด้วยตําแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสุ รินทร์ แต่จุดจบของ เสี่ ย ป. ไม่เหมือนเพื่อนการ
พนันของเขา เพราะเสี่ ย ป. ถูกกระสุ นปื นเอ็ม 16 ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ ยมพร้อมกับภรรยาในรถส่ วนตัว
ในช่วงเลือกตั้งปลายปี 2550 ตํารวจสื บสวนถึงปมสังหารว่าอาจมาจากปมขัดแย้งในสองประเด็นใหญ่
คือเรื่ องการเมือง ทั้งจากผลการเลือกตั้งในครั้งที่ผา่ นมา และการเมืองในระดับท้องถิ่น เพราะทราบว่า
ผูต้ ายเตรี ยมทีมการเมืองไว้เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสุ รินทร์ ที่จะมาถึง เสี่ ย
ป. เป็ นนักเล่นหวยเลือกตั้งตัวยง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทัว่ ไปทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เขา
มักจะตั้งวงเดิมพันผูแ้ พ้ชนะการเลือกตั้ง วงเงินได้เสี ยมีขนาดหลายร้อยล้านบาท สําหรับการเลือกตั้งปี
36
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2550 เสี่ ย ป. แพ้พนันเลือกตั้ง เพราะเขาเดิมพันข้างพรรคพลังประชาชน โดยพนันว่าเขต
กรุ งเทพมหานคร พรรคพลังประชาชนจะชนะพรรคประชาธิ ปัตย์ แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรค
ประชาธิ ปัตย์ได้ชยั ชนะ ทําให้ เสี่ ย ป. เป็ นหนี้พนันการเลือกตั้ง ส.ส. ประมาณ 70 ล้านบาท แต่คน
ใกล้ชิดของ เสี่ ย ป. ไม่คิดว่าสาเหตุของการสังหารเจ้านายจะมาจากประเด็นเรื่ องหนี้ การพนัน เพราะ
สามารถจ่ายได้ครบทั้งหมดแล้ว38
ปรากฏการณ์ที่ผกู้ ว้างขวางในท้องถิ่นโดยทัว่ ไป รวมทั้งเจ้ามือหวยทั้งสองกรณี ดงั กล่าวข้างต้น
เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองระดับชาติต้ งั แต่ทศวรรษ 2530 ในระยะต่อมาพัฒนาเป็ นระบบกลุ่ม
การเมืองในพรรคการเมือง หรื อเรี ยกทัว่ ไปว่า “มุง้ การเมือง” มีลกั ษณะคือ ผูแ้ ทนราษฎรหลายๆคน
สังกัดมุง้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหัวหน้ากลุ่มหรื อหัวหน้ามุง้ จะได้นาํ ไปใช้ต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรี หัวหน้า
กลุ่ม 1 คนอาจดูแล ส.ส. จํานวนถึง 10 คน มีการจัดเกรด ส.ส. ตามโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง ส.ส.หลายคนมีค่าตัวระดับหลายสิ บล้านเมื่อตัดสิ นใจย้ายพรรคหรื อย้ายจากมุง้ ที่สังกัด และ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากพรรคหรื อหัวหน้ามุง้ เป็ นรายเดือน ไม่นบั ว่าจะมีเงินช่วยการเลือกตั้งก้อนใหญ่
ต่างหากอีกจํานวนหนึ่งเมื่อจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ เพราะเนื่ องจากฐานทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญของ
ทุนท้องถิ่นจํานวนมากนั้นคือธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างและธุ รกิจนอกกฎหมาย ซึ่งจําเป็ นต้องพึ่งพาอํานาจ
รัฐช่วยเหลือหรื อให้ความคุม้ ครอง
ด้วยเหตุที่หวยใต้ดินก็นบั ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอก
กฎหมาย จึงหลีกไม่พน้ ที่จะต้องพึ่งพาอํานาจรัฐด้วย สังศิต พิริยะรังสรรค์ ให้ความกระจ่างถึงความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างหวยใต้ดินกับอํานาจรัฐว่า หวยใต้ดินนั้นสามารถเข้าถึงผูค้ นเป็ นวงกว้าง จึง
เป็ นเครื่ องมือที่นกั การเมืองใช้อุปถัมภ์ชาวบ้านในช่วงเลือกตั้ง และเป็ นช่องทางในการจ่ายเงินเพื่อแลก
คะแนนเสี ยงที่เข้าถึงชาวบ้านมากที่สุดและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
แต่เพราะว่าหวยเป็ นการพนันผิด
39
กฎหมายที่มีมูลค่าปี ละมหาศาลประมาณค่านับแสนล้านบาท ธุ รกิจใต้ดินชนิ ดนี้จึงเข้ามาเกี่ยวโยงกับ
เงินสิ นบน หรื อส่ วยของผูถ้ ือกฎหมาย รวมทั้งการเสาะแสวงหาผูท้ ี่สามารถให้การคุม้ ครองในการทํา
ธุ รกิจใต้ดินแบบนี้40 เนื่องจากกําไรและส่ วนแบ่งให้แก่ตาํ รวจจากธุ รกิจหวยใต้ดินนั้นมากมายมหาศาล
เศรษฐกิจหวยใต้ดินจึงปรากฏภาพให้เราเห็นว่า เจ้าพ่อกับการเมืองไทยสมัยประชาธิ ปไตยเริ่ มหยัง่ ราก
เป็ นสองสิ่ งที่อยูค่ ู่กนั
นโยบายปราบปรามผู้มีอทิ ธิพล
38

“กองปราบลุยคดีถล่มฆ่าเสี่ ยเป๊ กตัก๊ ” ข่าวสด (28 ธันวาคม 2550)
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การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดขึ้นเมื่ออํานาจรัฐส่ วนกลางช่วงทศวรรษ 2540 ได้รับแรงส่ งจาก
รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ทําให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้น จนกระทัง่ พรรคการเมืองใหญ่สุด
สามารถได้รับคะแนนเสี ยง ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภาผูแ้ ทนราษฎร41 ผูบ้ ริ หารประเทศในช่วงปี พ.ศ.
2546-48 มีนโยบายปราบปรามผูม้ ีอิทธิพล รัฐบาลในขณะนั้นได้กาํ หนดนิยามไว้วา่ ผูม้ ีอิทธิ พลหมายถึง
(1) พวกฮั้วประมูล (2) รับผลประโยชน์ เช่น แก๊งคุมวินมอเตอร์ ไซด์ (3) คุมบ่อน (4) ค้าหวยใต้ดิน (5)
ต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว (6) คุมตูเ้ กมส์ไฟฟ้ า (7) เรี ยกค่าคุม้ ครองจากร้านค้า (8) คุมสถานบริ การ (9) แก๊งค้า
บริ การทางเพศและเด็ก (10) แก๊งทวงหนี้ (11) ซุ ม้ มือปื น (12) แก๊งลักลอบขนของหนีภาษี (13)
ขบวนการลักลอบนําคนออกนอกประเทศ หรื อช่วยคนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย (14) ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และ (15) บุกรุ กที่สาธารณะ ความเข้มแข็งของอํานาจรัฐ
ส่ วนกลางในมุมกลับก็คือความอ่อนแอของผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่น เมื่อฝ่ ายการเมืองต้องการรวมศูนย์
อํานาจและกวาดต้อนบรรดาเจ้าพ่อท้องถิ่นเข้าสู่ พรรคการเมืองใหญ่ที่ได้ครองอํานาจรัฐอยูใ่ นขณะนั้น
วิธีที่ได้ผลอย่างชะงัดคือการบีบคั้นโอกาสทางธุ รกิจของกลุ่มทุนกลุ่มต่างๆ สําหรับจัดการกับเจ้าพ่อ
ท้องถิ่นเครื่ องมือที่ผคู ้ รองอํานาจใช้ก็คือ งบประมาณโครงการก่อสร้างงานของราชการ ผลปรากฏว่าเจ้า
พ่อท้องถิ่นส่ วนหนึ่งยินยอมหรื อต้องจํายอมเข้าร่ วมเป็ นพวกด้วย โดยการนําส.ส.ในสังกัดย้ายเข้าพรรค
การเมืองใหญ่พรรคนั้น42 ส่ วนเจ้าพ่อที่มีฐานทางเศรษฐกิจอิงกับธุ รกิจนอกกฎหมายหรื อกลุ่มที่เป็ นคน
ละพวกกับตนที่ไม่ยอมสวามิภกั ดิ์ดว้ ยจึงต้องถูกจัดการตามกฎหมาย หรื อต้องถูกกําจัดออกไปจากวง
การเมืองซึ่ งก็เป็ นที่มาแห่งอํานาจของเจ้าพ่อด้วย
จุดเปลี่ยนที่สาํ คัญของการโยกย้ายแหล่งอํานาจ
อุปถัมภ์ชาวบ้านในชนบทออกจากเจ้าพ่อท้องถิ่นมาเป็ นอํานาจรัฐคือ
การตัดช่องทางการชักนํา
ทรัพยากรของรัฐเข้าสู่ ชาวบ้านด้วยวิธีอุปถัมภ์ทางตรง
มีโครงการของรัฐเชื่ อมโยงระหว่าง
นายกรัฐมนตรี และประชาชนได้รับการอนุมตั ิเป็ นจํานวนมาก เพื่อการสนับสนุนทางการเมืองโดยตรง
และการทําสงครามปราบปรามยาเสพติดกับการจัดการกับบรรดาเจ้าพ่อ ตลอดจนกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลที่หา
กินกับธุ รกิจนอกกฎหมาย
41

จุดสู งสุ ดทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยคือ การเลือกตั้งปี พ.ศ.2548 ซึ่ งพรรคสามารถกวาดคะแนนเสี ยงระบบบัญชีรายชื่อได้สูงถึง 31
ล้านเสี ยง และกวาด ส.ส.ได้เกินกว่าครึ่ งหนึ่งของสภาผูแ้ ทนฯ ข้อสังเกตประการหนึ่งจากการเลือกตั้งครั้งนี้คือ มี ส.ส.แบบแบ่งเขตในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเพิ่มขึ้นจากผูส้ มัครกลุ่มการเมืองพรรคชาติพฒั นา พรรคชาติไทย และพรรคประชาธิปัตย์ที่ยา้ ยมาสมัครในนาม
พรรคไทยรักไทย
42

ประกีรติ สัตสุ ต (2549) วิเคราะห์กลยุทธ์ที่พรรคไทยรักไทยใช้จนได้รับชัยชนะท่วมท้นในการเลือกตั้งครั้งปี พ.ศ.2548 ว่า นอกจากนโยบาย
ประชานิยมต่างๆแล้ว เป็ นผลมาจากกลยุทธ์การตลาดทางการเมืองที่ใช้ “ทัวร์ นกขมิ้น” เพื่อสร้างการเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองโดยตรงกับตัว
นายกรัฐมนตรี โดยไม่ผา่ นระบบอุปถัมภ์ทอ้ งถิ่น และอีกส่ วนหนึ่งยังคงอาศัยเครื อข่ายอิทธิพลท้องถิ่นโดยบีบให้กลุ่มการเมืองเข้ามาควบรวมกับ
พรรคไทยรักไทยแลกกับการอนุมตั ิงบประมาณของรัฐและข้อต่อรองอื่นๆ
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ต่อมาไม่นาน เจ้าพ่อใหญ่ในสามจังหวัดที่มีชื่อเสี ยงเลื่องลือก็ตอ้ งถูกโค่นอํานาจและอิทธิพลลง
ด้วยกระบวนการยุติธรรม กรณี แรกคือผูก้ ว้างขวางคนหนึ่ งในภาคกลางถูกจัดการด้วยกลไกของรัฐผ่าน
กระบวนยุติธรรมด่านแรกคือตํารวจ
ตํารวจจับและฟ้ องร้องผูก้ ว้างขวางคนนั้นด้วยคดีการทุจริ ตฮั้ว
ประมูลงานก่อสร้างของราชการในระดับท้องถิ่น
ส่ วนอีกสองกรณี เป็ นการปิ ดฉากด้วยอํานาจการ
พิพากษาของศาลยุติธรรม เจ้าพ่อคนหนึ่งเป็ นผูก้ ว้างขวางจังหวัดสมุทรปราการ ถูกดําเนินคดีดว้ ยเรื่ อง
การทุจริ ตซื้ อขายที่ดินเพื่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสี ย และอีกคนคือกํานันคนดังแห่งภาคตะวันออก ได้รับ
โทษจําคุกจากคําพิพากษาของศาลเรื่ องการทุจริ ตซื้ อที่ดินทิ้งขยะเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี43 เหตุการณ์
ทั้งสามกรณี แสดงให้เห็นว่าเจ้าพ่อที่เคยยิง่ ใหญ่และมีอิทธิพลเหนือนักการเมืองมาก่อน ต้องสิ้ นเขี้ยวเล็บ
ลงและต่อจากนี้คงจะไม่มีวนั หวนกลับไปยิง่ ใหญ่ดงั เดิมได้อีกแล้ว และนับแต่บดั นั้นมา บทบาทของผู ้
อุปถัมภ์ในท้องถิ่นได้โยกย้ายออกจากเจ้าพ่อท้องถิ่น เข้าสู่ ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองอย่างเต็มที่ คือ เครื อข่ายการเมืองในระบบเลือกตั้ง ผ่านวิธีการผันงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่
ท้องถิ่น
ช่วงทศวรรษ 2540 งบประมาณประจําปี เป็ นเครื่ องมือต่อรองที่มากด้วยพลังดึงดูดให้ ส.ส. เข้า
สังกัด ยิง่ ใกล้ช่วงเวลาที่จะต้องมีการเลือกตั้ง เรื่ องราวการดูด ส.ส. เข้าสังกัดพรรคก็เกิดขึ้นซํ้าทุกทีไป44
ในช่วงระยะเวลาประมาณไม่ถึงสิ บปี ที่ผา่ นมานี้สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็ นความจริ งที่ยากแก่การปฏิเสธอย่าง
หนึ่ง ก็คือนักการเมืองระดับชาติมีอาํ นาจมากขึ้นกว่าเดิม และมีการตั้งข้อสังเกตถึงการจัดวางโครงสร้าง
รัฐท้องถิ่นตามแผนกระจายอํานาจในปั จจุบนั พ.ศ.2554 ยังมิได้ทาํ ให้การปกครองท้องถิ่นเป็ นอิสระจาก
อํานาจทุนและรัฐส่ วนกลางได้เลย45 ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทางการเมืองระหว่าง
43

ความถดถอยของของเจ้าพ่อท้องถิ่นในทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็ นต้นมา มีงานเขียนที่วิเคราะห์ไว้ดงั เช่น เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (2551)
“การกระจายอํานาจกับแบบแผนใหม่ของเครื อข่ายอิทธิพล” ใน ก้ าว(ไม่ )พ้ นประชานิ ยม กระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น, ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ
(บรรณาธิการ) ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯ และ จีราวรรณ สุนทรนนท์ (2551) เรื่ อง การปรับตัวของเจ้าพ่อภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจการเมืองของจังหวัดชลบุรี เป็ นต้น
44

รายงานชิ้นหนึ่งของ ป.ป.ช. เมื่อปี พ.ศ.2553 สอบสวนคดีอดีตรองนายกรัฐมนตรี คนหนึ่งว่าซุกทรัพย์สินในช่วงที่ดาํ รงตําแหน่งในปี พ.ศ.
2546 โดยมอบหมายให้บุคคลอื่นครอบครองทรัพย์สินแทน คดีน้ ีในที่สุดแล้ว ป.ป.ช.ตัดสิ นว่าให้ยกคําร้อง แต่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการดูด ส.ส.เข้าพรรค และการเลี้ยงดูบรรดา ส.ส. ภายในพรรค กล่าวคือ โดยปกติแล้วพรรคการเมืองจะมี “บัญชีพิเศษ” ซึ่ งมีผู้
บริ จาคเงินเข้ามา เงินดังกล่าวจะมีผบู ้ ริ จาคให้โดยทั้งประสงค์และไม่ประสงค์จะออกนาม ในการจ่ายเงินสนับสนุนผูส้ มัครแต่ละรายใน
พรรค จะแบ่งผูส้ มัครเป็ นเกรดต่าง ๆ คือเกรดเอ หมายถึง ส.ส.เดิม เกรดบี คือบุคคลที่เป็ น ส.ส. แต่สอบตก เกรดซี คือบุคคลที่ไม่เคยสมัครมา
ก่อน การสนับสนุนจะอยูท่ ี่ผนู ้ ้ นั อยูใ่ นเกรดใด ซึ่ งจะขึ้นกับผลการสํารวจที่พรรคจ้างสถาบันการศึกษา ผูใ้ ดมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง ก็
จะได้รับเงินสนับสนุนสูง, อ่านเพิ่มเติมใน “เบื้องหลัง ป.ป.ช.ยกคําร้องอดีตรองนายกฯซุกทรัพย์สิน เงิน 182 ล้าน บัญชีพิเศษ บิ๊กจิ๋วเปิ ดไว้จ่าย
ส.ส.” มติชนออนไลน์ (7 กันยายน 2553)
45

แผนขั้นตอนกระจายอํานาจที่กาํ หนดให้ถ่ายโอนภารกิจ 300 ภารกิจ แต่มีการถ่ายโอนไม่ถึง 3 ใน 4 โดยเฉพาะภารกิจด้านสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุข สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการถ่ายโอนได้นอ้ ยมาก นอกจากนี้เมื่อถ่ายโอนแล้วยังมีปัญหาในแง่ศกั ยภาพของ
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ชาวบ้านกับอํานาจรัฐส่ วนกลางสามารถกระชับแน่นมากขึ้น เพราะสิ่ งที่นกั การเมืองท้องถิ่นกลัวนักหนา
ก็คือเม็ดเงินงบประมาณตกมาไม่ถึงพื้นที่
หากกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ น
สมาชิกสภาในระดับท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมุ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกภายในกลุ่ม
อย่างเด็ดเดี่ยว โครงสร้างกลุ่มการเมืองท้องถิ่นก็จะมีลกั ษณะที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความต้องการใน
ผลประโยชน์ส่วนตัวของสมาชิก มากกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ด้วยโครงสร้างการเมืองและปทัฏฐานเช่นนี้จึงกําหนดให้ผนู ้ าํ กลุ่ม
การเมืองท้องถิ่นเป็ นบุคคลสําคัญในการรวบรวมสมาชิก
และอาศัยความสัมพันธ์แบบส่ วนตัวตาม
ระบบพรรคพวกและระบบอุปถัมภ์ให้คงอยูแ่ ละสื บทอดต่อมา สิ่ งที่ช่วยทําให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่นคง
อยูไ่ ด้ยาวนานต่อเนื่อง คือ การสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มข้าราชการและกลุ่มการเมืองระดับชาติ และ
ในกระบวนการสร้างฐานอํานาจทางการเมืองเพื่อนําไปสู่ การผูกขาดอํานาจในการบริ หารต่อไป ผูน้ าํ
กลุ่มจะต้องให้ความสําคัญและสําแดงพลังในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กบั สมาชิกในกลุ่มให้ได้ทวั่ ถึง
เพราะฉะนั้น ด้วยลักษณะโครงสร้างและเครื อข่ายอุปถัมภ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของเครื อข่ายนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างเช่นในปั จจุบนั คือบางคนกลายเป็ น “เจ้า
พ่อรุ่ นใหม่” และเป็ นเพราะภายใต้โครงสร้างอํานาจท้องถิ่นที่ไม่กระจายตัว ข้าราชการ ตํารวจ
นักการเมืองท้องถิ่น หรื อเจ้าพ่อได้เข้ามาเป็ นพวกเดียวกัน และพยายามรักษาระดับความสัมพันธ์เชิง
อุปถัมภ์ในแนวดิ่งกับชาวบ้านให้เป็ นเหมือนเมื่อก่อนสมัยที่ประชาธิ ปไตยยังไม่เข้มแข็ง ดังจะเห็นจาก
การจัดโครงการต่างๆที่อยูใ่ นอํานาจของนักการเมืองระดับท้องถิ่น
เป็ นรู ปธรรมที่พิสูจน์ชดั เจนถึง
ขบวนการจัดการแบ่งพื้นที่ครอบครองตลาด และตกลงกันเพื่อเป็ นผูช้ นะการประมูลจัดซื้ อจัดจ้างใน
ท้องถิ่น ทุกพื้นที่มีคนในเครื อข่ายของนักการเมืองจับจองเป็ นเจ้าของไว้แล้ว ส่ วน “เจ้าพ่อรุ่ นเก่า” ก็ได้
ผันตัวเองมาเป็ นนายหน้า หรื อหัวคะแนนของระบบอุปถัมภ์สมัยใหม่ ลักษณะความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้
ทําให้ภาพความเป็ นเจ้าพ่อแบบเก่าที่มกั จะมีฐานธุ รกิจที่ผิดกฎหมายค่อยๆลดลง แม้จะยังไม่หมดลงโดย
สิ้ นเชิง แต่ก็ทาํ ให้หวยใต้ดินที่เคยเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินกูน้ อกระบบที่ไหลเวียนอยู่
ในชุมชนท้องถิ่นจํานวนมากนั้นกําลังเหื อดแห้งลงและจะหมดความสําคัญลงอย่างช้าๆ
ท้องถิ่นในการจัดการ สุ ดท้ายท้องถิ่นก็ยอ้ นกลับมาที่ส่วนกลาง เพื่อขอรับการสนับสนุนในการปฏิบตั ิภารกิจ และต้องอาศัยหน่วยงานเดิมเป็ นพี่
เลี้ยง เป็ นบ่อเกิดของการสร้างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ข้ ึนมาใหม่ ทั้งนี้ ปั ญหานี้เกิดขึ้นเพราะรายได้ทอ้ งถิ่นปั จจุบนั พึ่งพิงเงินโอนและเงินอุดหนุน
ส่ วนกลาง ไม่อาจจัดเก็บภาษีหรื อรายได้ของตัวเองได้เพียงพอ ต้องพึ่งพิงระบบเงินอุดหนุน เงินโอน แม้วา่ มีงานหลายด้านที่ทอ้ งถิ่นต้อง
ดําเนินงาน แต่เป็ นนโยบายของส่ วนกลาง อาทิ งานสวัสดิการสิ ทธิประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ อาหารกลางวันนักเรี ยน จึงกล่าวได้วา่ การทํางาน
ของอปท.ส่ วนมากยังไม่สอดคล้องหลักคิดการกระจายอํานาจส่ วนท้องถิ่น ไม่ตรงกับความหวังที่จะให้การทํางานของอปท.ใกล้ชิดกับภาค
ประชาชน และการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยตรง มากกว่าที่จะจําลองระบบราชการ การเมืองระดับชาติมาไว้ในระบบท้องถิ่น, คําปาฐกถา
เรื่ อง เดินหน้าสู่ การกระจายอํานาจกับการปฏิรูปประเทศไทย ในงานสัมมนาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ.2553 ของนายอภิสิทธิ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี (2551- ) ใน มติชนออนไลน์ (18 สิ งหาคม 2553)

20

หวยใต้ ดินสมัยประชาธิปไตยเริ่มลงหลักปักฐาน
ยุคสมัยของเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่ระดับประเทศหลายรายที่มีชื่อเสี ยงขจรขจายอย่างเช่น เสี่ ย
ล. แห่งอีสานเหนื อ หรื อเสี่ ย ป. แห่งอีสานใต้ ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว จากประวัติชีวติ บุคคลทั้งสอง จะเห็น
ได้วา่ เจ้ามือหวยประกอบอาชีพหลายอย่าง มีท้ งั ถูกและไม่ถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่บุคคลอันตราย อาชีพ
หลักของเจ้ามือหวยรายใหญ่มกั จะเกี่ยวพันกับผูค้ นระดับล่างในวงกว้าง และต้องมีส่วนอุปถัมภ์ค้ าํ จุน
ชาวบ้านอยูต่ ลอดเวลา เมื่อถึงรุ่ นลูก ธุ รกิจทั้งที่ถูกกฎหมายและนอกกฎหมายได้รับการสื บสานต่อ ลูก
บางคนยังรับช่วงเป็ นเจ้ามือหวยใต้ดิน แต่ก็ไม่ใหญ่โตเหมือนเก่า แต่ส่วนใหญ่มุ่งไปในทางขยับขยาย
ธุ รกิจหลักของตระกูล ความเสื่ อมโทรมของธุ รกิจนอกกฎหมายบางทีอาจจะเป็ นเพราะบุคลิกส่ วนตัว
ของผูส้ ื บทอดที่ไม่นิยมการพนันเหมือนบุพการี ก็ได้ หรื ออาจจะเป็ นเพราะว่าโครงสร้างสังคมได้เปลี่ยน
โฉมไปจากเดิมแล้วจริ งๆ
เจ้ามือหวยรายใหญ่ในปั จจุบนั ไม่เหมือนเจ้ามือหวยรุ่ นก่อน เมื่อพ้นสมัยเจ้ามือหวยแบบเก่า
อย่าง เสี่ ย ล. หรื อเสี่ ย ป. แห่ งภาคอีสาน ผูส้ ื บทอดอํานาจทางเศรษฐกิจนอกระบบ อาจจะเป็ นเจ้าหน้าที่
รัฐ และนักการเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เคยตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อครั้งรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เริ่ มเอาจริ งเอาจังกับการปราบปรามผูม้ ีอิทธิพล จากนโยบายที่กาํ หนดขึ้นระหว่าง
ปี พ.ศ.2546 ถึง 2548 จะทําให้ผมู ้ ีอิทธิ พลส่ วนหนึ่งหายไป แต่เป็ นการกวาดต้อนผูม้ ีอิทธิ พลเข้าสังกัด
จะทําให้ตาํ รวจซึ่งเป็ นผูท้ ี่ทาํ หน้าที่จดั การกับปั ญหาผูม้ ีอิทธิ พลกลายเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลยิง่ กว่าเดิม และ
นักการเมืองผูก้ ุมอํานาจรัฐอาจจะเติบโตยิง่ ใหญ่ข้ ึนแทนที่ เป็ นกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลตัวจริ ง46 ข้อสังเกตนี้มิใช่
สิ่ งเลื่อนลอยและปรากฏเป็ นจริ งต่อมาภายหลังคือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร
รักษาราชการรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ กองกฎหมายและคดี อดีตรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจภูธรภาค
9 ออกมาตอบโต้เรื่ องที่ตนถูกโยกย้ายออกนอกพื้นที่ ผูก้ ารวิสุทธิ์ ระบุในการประชุมคณะกรรมาธิการ
กฎหมาย การยุติธรรม และสิ ทธิมนุษยชน สภาผูแ้ ทนราษฎร ว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจ
ระดับผูบ้ งั คับการถึงรองผูบ้ ญั ชาการ ประจําปี พ.ศ.2553 มีการแทรกแซงจากนักการเมือง เขาเปิ ดเผยว่า
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มีนกั การเมืองในพื้นที่ภูธรภาค 9 อยูเ่ บื้องหลังการทําธุ รกิจใต้ดินหลายชนิด มีท้ งั ค้านํ้ามันเถื่อน ยาเสพ
ติด บ่อนการพนัน ตูม้ า้ โต๊ะบอล รวมทั้งหวยใต้ดิน47
ในสมัยเจ้ามือหวยรุ่ นก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ุปถัมภ์กบั ชาวบ้านมีเจ้าพ่อกับนักการเมือง
คือผูอ้ ุปถัมภ์แทรกตัวอยูต่ รงกลางระหว่างเจ้ามือหวยใต้ดินกับชาวบ้าน
แต่มาถึงสมัยปั จจุบนั นี้
โครงสร้างความสัมพันธ์เปลี่ยนไป กลายเป็ นระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองที่เจ้าพ่อมีความสัมพันธ์กบั
ชาวบ้านในแบบตลาดมากขึ้น นักการเมืองส่ วนหนึ่งสามารถให้ความคุม้ ครองธุ รกิจผิดกฎหมายได้ ทํา
ให้เห็นว่าเจ้าพ่ออยูใ่ ต้นกั การเมือง และนักการเมืองบางคนก็คือเจ้าพ่อ เมื่อประชาธิปไตยลงหลักปักฐาน
มากขึ้น ผูท้ รงอิทธิพลที่สุดในยุคสมัยปัจจุบนั คือเครื อข่ายของนักการเมือง เครื อข่ายนี้ เป็ นศูนย์กลางแห่ง
อํานาจที่มีขอบเขตอํานาจกว้างไพศาล ไม่วา่ จะเป็ นตํารวจ หรื อผูม้ ีอิทธิ พลท้องถิ่นก็ยงั ต้องยอมสยบให้
รู ปที่ 1 ด้านล่าง แสดงให้เห็นว่า นักการเมืองท้องถิ่นคือศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามือหวย
กับชาวบ้าน ขึ้นมาแทนที่เจ้าพ่อซึ่ งเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์แบบเก่า แต่นกั การเมืองท้องถิ่นมิได้อยูโ่ ดดเดี่ยวตาม
ลําพัง พวกเขามีเครื อข่ายทางการเมือง สามารถเชื่อมโยงขึ้นไปถึงการเมืองระดับชาติ จึงเกิดเป็ นพลัง
อํานาจที่ใช้เชื่ อมต่อกับข้าราชการ ตํารวจ และชาวบ้าน อํานาจที่วา่ นี้จะรวมศูนย์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากระบอบตํารวจถูกกลืนเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื อข่ายนักการเมืองด้วย กล่าวสําหรับหวยใต้ดิน
ซึ่งในปัจจุบนั ยังคงจําเป็ นต้องอาศัยเครื อข่ายการเมือง เป็ นที่พ่ งึ พิงให้ความคุม้ ครองเพื่อสามารถทําธุ รกิจ
นี้ต่อไปได้ ในมุมมองจากโครงสร้างการอุปถัมภ์ทอ้ งถิ่นแบบเก่า ช่วงที่การเมืองเข้มแข็งอย่างมากสมัย
รัฐบาลทักษิณ ระหว่างปี พ.ศ.2545-49 รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ตั้งข้อสังเกตว่า
เศรษฐกิจหวยใต้ดินเป็ นเครื่ องช่วยคํ้าจุนเครื อข่ายอุปถัมภ์ทางการเมือง
โดยผ่านการเลือกตั้งตั้งแต่
ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน องค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สังศิตเปิ ดประเด็นว่าในสังคมปั จจุบนั นี้การพนันหวยใต้ดินทําหน้าที่เป็ น
สะพานให้แก่นกั การเมืองจํานวนมากในระบอบประชาธิ ปไตยแบบตัวแทนและองค์การบริ หารส่ วน
ท้องถิ่นได้ใช้นาํ ตนเองและพรรคพวกขึ้นสู่ อาํ นาจ โดยมีเจ้ามือหวยใต้ดินเป็ นผูส้ นับสนุนการขึ้นอํานาจ
นี้ เป็ นตัวแทนของประชาชนได้ได้อย่างมีความชอบธรรม48 ทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งเครื อข่ายหวยใต้
ดินสามารถแปรเปลี่ยนเป็ นเครื อข่ายการหาเสี ยงและซื้ อเสี ยงในช่วงการเลือกตั้งได้ทนั ที อาจกล่าวได้
ว่าหวยใต้ดินนั้นคือรู ปธรรมที่ชดั เจนอย่างหนึ่ง
สะท้อนให้เห็นการดํารงอยูข่ องระบบอุปถัมภ์ทาง
การเมืองในสังคมไทย
47

“วิสุทธิ์แผลงฤทธิ์ ซัดนักการเมืองภาค 9 เลวทั้งแก๊ง ส.ส.ปชป.เดือด จี้ถอน เจ้าตัวไม่เลิก รอแฉซํ้าหลังนํ้าลด” มติชนออนไลน์ . วันที่ 3
พฤศจิกายน 2553 และ “วิสุทธิ์ด่านักการเมืองภาค 9 เลวทุกคน พัวพันสิ่ งผิดกฎหมายในพื้นที่ 90%” ASTV ผู้จดั การออนไลน์ . วันที่ 3
พฤศจิกายน 2553
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ภาพที่ 1 ความสั มพันธ์ ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับชาวบ้ านในระบบอุปถัมภ์ ทางการเมือง

ที่มา : ปรับจาก สังศิต (2548) หน้า 223
อธิ บายเพิ่มเติมจาก รู ปที่ 1 ได้อีกว่า ตํารวจคือผูร้ ักษากฎหมาย ในขณะเดียวกับที่สามารถยืน่ มือ
เข้าอุปถัมภ์เจ้ามือหวยก็ได้ และยังจะเป็ นต่อไปตราบที่ตาํ รวจบางพื้นที่ยงั มีพฤติกรรมใช้ตาํ แหน่งหน้าที่
จากสถานะของผูร้ ักษากฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
อํานาจตามกฎหมายสามารถใช้พิทกั ษ์
คุม้ ครองธุ รกิจผิดกฎหมาย ในบางพื้นที่ นิโกรพูดไทยไม่ได้รู้แหล่งซื้ อยาบ้า คนทั้งตลาดรู ้แหล่งซื้ อหวย
ใต้ดิน นักเที่ยวกลางคืนรู ้แหล่งซื้ อบริ การทางเพศ นักดื่มที่ประสบอุบตั ิเหตุดื่มกินจนตี 4-5 ทุกคืน แปลก
แต่จริ ง ตํารวจท้องที่ไม่รู้อะไรเลย พฤติกรรมการเรี ยกค่าคุม้ ครองของตํารวจบางท้องที่และนักการเมือง
บางคนมีสารพัดวิธี เจ้ามือหวยใต้ดินรายหนึ่งเล่าว่า “ที่ภาคใต้ นายตารวจคนหนึ่งส่ งชุดแรกเข้ าไป
ดาเนินการตามกฎหมาย แล้ วส่ งชุดสองเข้ าไปเคลียร์ ส่ วนที่ กทม. เขตของ ส.ส. ท. (นามสมมติ) มีทั้ง
หวยเถื่อน และบ่ อนพนัน ถ้ าไม่ ให้ เอี่ยว หรื อหุ้นลม จะมีพวกอันธพาล หรื อบุคคลในเครื่ องแบบ ไป
อาละวาดไม่ เลิก...”49 ในเว็บไซด์แห่งหนึ่ง ซึ่ งโต้ตอบกระทูเ้ รื่ องตํารวจกับส่ วยการพนันอย่างน่าสนใจ
มีบางความเห็นระบุตรงกันว่า ตํารวจบางคนมีวธิ ี การลึกซึ้ งในการเรี ยกค่าคุม้ ครอง “ท่ าน… จับเป็ นแต่
ปลาปั กเป้ า ซี ดีลามก ท่ านเป็ นถึงรองผบช.ทาไมท่ านไม่ ไปจับพวกคดีอุกฉกรรจ์ ที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่บ้าง
ส่ วนบ่ อนการพนันที่ท่านว่ าท่ านก็เอาพลเรื อนที่ไหนไม่ ร้ ู มาจับ พอจับเสร็ จก็ให้ เข้ าไปเคลียร์ ”50 นัก
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สัมภาษณ์ นาง ข. (นามสมมุติ), วันที่ 8 มิถุนายน 2554
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Sarinya10_36@hotmail.com ในเว็บไซด์แห่งหนึ่งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

23

เที่ยวกลางคืนคนหนึ่งเสนอพฤติกรรมการรับค่าคุม้ ครองของตํารวจว่า “ที่ผบั แห่ งหนึ่ง ตารวจก็มากินอยู่
ในร้ าน ตอนออกจากร้ านไปเจอด่ านตรวจในท้ องที่ ก็ให้ บอกว่ ามาจากร้ านนี ้ ด่ านก็จะให้ ผ่าน ถ้ าไม่
ได้ มาจากร้ านนีก้ โ็ ดนจับเป่ าแอลกอฮอล์ ”51 มีอีกหลายความคิดเห็นสนับสนุ นว่า เรื่ องนี้ไม่ใช่เรื่ องใหม่
ของผิดกฎหมายทุกอย่าง มีตาํ รวจเป็ นผูก้ าํ หนดให้เป็ นไป เช่น ขายหวย ขายยาบ้า ตัดไม้ทาํ ลายป่ า ทุก
อย่างที่ผดิ กฎหมาย ตํารวจทําได้ และทํามานานแล้ว หากแต่ที่ผา่ นมาไม่มีใครเอาเรื่ อง เพราะนักการเมือง
ครอบงํา เราสามารถยืนยันเพิ่มเติมจากการประชุมกลุ่มย่อยผูน้ าํ ชุมชน เรื่ องมาตรการลดผลกระทบจาก
พฤติกรรมการเล่นการพนันในประเทศไทย ผูน้ าํ ชุมชนที่เข้าร่ วมประชุมให้ขอ้ มูลตรงกันคือ การพนันมี
อยูท่ ุกพื้นที่ บ่อนพนันจะเปิ ดไม่ได้ถา้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ตาํ รวจหนุนหลังอยู่ และทุกคนรู ้สึกว่าประชาชนคน
ธรรมดาไม่มีพลัง เล่นการพนันเล็กๆน้อยๆ ถูกจับ แต่เจ้ามือใหญ่ๆ ไม่ถูกจับ52 เราอาจจะมองไม่เห็น
เจ้ามือหวยในภาพที่แสดงข้างบนนี้ นัน่ เป็ นเพราะเจ้ามือหวยอาศัยเครื อข่ายนักการเมืองเป็ นแหล่งพักพิง
อาศัยให้เจ้ามือสามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือของกฎหมาย
ทําให้ผรู ้ ักษากฎหมายที่ไม่ได้เข้าร่ วม
ขบวนการแม้จะรู ้แต่ก็ทาํ อะไรไม่ได้ สรุ ปได้วา่ ทั้งตํารวจและนักการเมือง มีส่วนอุปถัมภ์ค้ าํ จุนธุ รกิจ
ผิดกฎหมาย แต่นกั การเมืองมีอิทธิ พลสามารถโยกย้ายตํารวจได้ ดังนั้น นักการเมืองจึงสามารถให้ความ
คุม้ ครองเจ้ามือหวยได้ดีกว่าตํารวจ และด้วยผลประโยชน์ที่สนับสนุนซึ่ งกันและกันนี้เองที่ทาํ ให้ท้ งั ผูค้ า้
หวย ตํารวจ และนักการเมืองต่างไม่ประสงค์จะให้การพนันชนิดนี้ จะต้องยุติลงไป เพราะรายได้จากหวย
ใต้ดินคือรายได้ที่สาํ คัญที่สุดแหล่งหนึ่งในการสร้างระบอบที่ช่วยคํ้าจุนระบบการปกครองแบบรวมศูนย์
อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ให้กลุ่มคนจํานวนหนึ่งสามารถตักตวงแสวงหาผลประโยชน์ได้สืบไป
4. สลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว กับการลดหวยใต้ ดิน
ความพยายามนํา “หวยใต้ดิน” ขึ้นมาจําหน่ายอย่างเปิ ดเผยและทําให้ถูกกฎหมายมีมานาน แต่
ไม่มีใครกล้าทํา จนกระทัง่ “สลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว” หรื อเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “หวยบนดิน”
เป็ นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2546 มีมติให้สาํ นักงานสลากฯ ดําเนินการจําหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว
เพิ่มเติมจากการจําหน่ายสลากแบบเดิมที่มีอยู่ มีจุดประสงค์เพื่อนํา “หวยใต้ดิน” ซึ่ งผิดกฎหมาย มาผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายและปรับปรุ งให้เป็ นของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็ นการกวาดล้างเจ้ามือหวยใต้ดิน
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ผูใ้ ช้ชื่อว่า “กทม.” ในเว็บไซด์แห่งหนึ่งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
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ประชุมกลุ่มย่อย ผูน้ าํ ชุมชน, วันที่ 21 เม.ย.2554
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และนํารายได้ไปสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ โครงการสําคัญที่นาํ รายได้จาก “หวยบนดิน” ไปใช้ คือ
โครงการหนึ่งทุนหนึ่งอําเภอ (ODOS) เป็ นต้น
ประเภทของสลาก แบ่งเป็ น
สลากชนิดราคา 20 บาท พิมพ์ดว้ ยสี เขียว เหมือนสี ของธนบัตร 20 บาท
สลากชนิดราคา 50 บาท พิมพ์ดว้ ยสี ฟ้า เหมือนสี ของธนบัตร 50 บาท
สลากชนิดราคา 100 บาท พิมพ์ดว้ ยสี แดง เหมือนสี ของธนบัตร 100 บาท
พิมพ์ตามจํานวนการสั่งจองของตัวแทนจําหน่ายที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ โดยที่แต่ละงวดจะมีจาํ นวน
ไม่เท่ากัน สําหรับอัตราการจ่ายรางวัลสําหรับสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว แสดงในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 1 อัตราการจ่ ายหวยบนดิน เปรียบเทียบกับหวยใต้ ดิน
ซื้ อ 1 บาท
หวยบนดิน
หวยใต้ดิน
เลขท้าย 2 ตัว
จ่าย 55 บาท
จ่าย 60-65 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
จ่าย 400 บาท
จ่าย 450 บาท
ที่มา : ประชุมกลุ่มย่อย ผูน้ าํ ชุ มชน, วันที่ 21 เม.ย. 2554
หมายเหตุ - อัตราจ่ายหวยใต้ดินสําหรับบางท้องถิ่นอาจแตกต่างจากนี้ ในแถบภาคใต้บางจังหวัด เช่น
ภูเก็ต เลขท้าย 2 ตัว จ่าย 70 บาท เลขท้าย 3 ตัว จ่าย 500 บาท และส่ วนลดสําหรับยีป่ ั๊ วไปจนถึงผูเ้ ล่นหวย
อาจจะสู งกว่าภูมิภาคอื่นด้วย
หวยบนดินเป็ นนโยบายที่โดนใจชาวบ้าน เพราะพวกเขารู ้สึกว่าเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบ ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานความคิดของคนจน หวยบนดินไม่เหมือนกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คนขายเอาเปรี ยบจากการ
ขายสลากเกินราคา เช่น ราคาหน้าสลาก 80 บาท แต่อาจจะขาย 120 บาท หรื อบางครั้งในขณะที่มีข่าวลือ
หนาหูวา่ มีหวยล็อก ราคาพุง่ ขึ้นไปถึงเท่าตัว เป็ นต้น สําหรับหวยใต้ดินมีท้ งั ส่ วนที่ไม่เป็ นธรรมและเป็ น
ธรรม ส่ วนที่ไม่เป็ นธรรมคือ ช่วงที่มีกระแสข่าวเรื่ องเลขล็อกและเลขเบิ้ลแพร่ สะพัดอย่างเช่นราวกลาง
ปี พ.ศ.2552 เจ้ามืออาจเปลี่ยนแปลงกติกาการจ่ายเงินรางวัล การแทงเลขท้ายแม้วา่ ยังใช้เลขท้ายของ
รางวัลที่ 1 เป็ นรางวัลเลข 3 ตัวบนเหมือนเดิม แต่ลดการจ่ายเงินรางวัลจากเดิมบาทละ 450-500 บาท
เหลือบาทละ 400 บาท สองตัวบนล่างจากเดิมจ่ายบาทละ 65 บาท เหลือบาทละ 60 บาท ถ้าเป็ นเลขเบิ้ล
จ่ายบาทละ 40 บาท เป็ นต้น การจ่ายรางวัลมีความไม่แน่นอนสู ง ขึ้นอยูก่ บั เจ้ามือแต่ละแห่งอาจจ่ายสู งตํ่า
ต่างกัน เจ้ามือบางแห่งไม่รับเลขเบิ้ลและเลขตอง รวมทั้งอาจปรับเวลาปิ ดรับแทงเป็ นซื้ อก่อนล่วงหน้า 1
วันเพื่อหนีเลขเด็ดที่จะออกมาใกล้เวลาหวยออก และถ้าหากเจ้ามือโดนเลขเด็ดติดต่อกันหลายงวดก็จะ
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จ่ายเพียงครึ่ งเดียว53 แต่หวยใต้ดินก็ให้ความรู ้สึกด้านความเป็ นธรรมแก่ชาวบ้านเช่นกัน สิ่ งที่เป็ นธรรม
ได้แก่ หวยใต้ดิน ซื้ อในวงเงินน้อยๆก็ได้ เช่น 10-20 บาท เป็ นจํานวนเงินพอเหมาะสมกับกําลังทรัพย์
ของคนจน หรื อจะซื้ อหวยใต้ดินก็มีเปอร์ เซ็นต์ลดให้ ซื้ อเชื่อแบบงวดชนงวดก็ได้ และบางครั้งสามารถ
ผ่อนปรนได้ ขณะที่หวยบนดินสามารถดึงดูดใจผูเ้ ล่นได้ไม่แพ้หวยใต้ดิน เพราะรัฐบาลจ่ายในอัตรา
เท่าๆกัน ไม่มีโกง นอกจากนี้ บางกรณี อาจจะมีการผ่อนปรนได้เหมือนเดิม เนื่องจากเจ้ามือหวยใต้ดิน
จํานวนหนึ่งได้พฒั นาตัวเองขึ้นมาค้าหวยบนดิน ทําให้ได้ประโยชน์จากสายเดินโพยเดิม อาศัยเครื อข่าย
เดิมค้าทั้งหวยบนดินและหวยใต้ดินไปพร้อมๆกัน54 มีขอ้ สังเกตหนึ่งที่น่าสนใจว่า นโยบายหวยบนดิน
อาจสร้างความชอบใจแก่เจ้ามือหวยใต้ดินด้วยก็ได้ และไม่ทาํ ให้หวยใต้ดินหมดไป เพราะการเกิดหวย
บนดินจะทําให้มีการใช้หวยบนดินแบกรับตัวเลขแทงที่มีความเสี่ ยงสู งให้รัฐบาลเป็ นผูร้ ับภาระ เป็ นการ
ลดความเสี่ ยงของเจ้ามือหวยใต้ดินไปในตัว เพราะเจ้ามือหวยใต้ดินขายทั้งใต้ดิน และบนดินเป็ นคนๆ
เดียวกัน เจ้ามืออาจจะจ่ายส่ วยน้อยลง และโอกาสถูกจับเรื่ องการส่ งโพยลดลงเพราะมีขอ้ อ้างว่าส่ งให้กบั
หวยบนดิน การศึกษาสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการพนันในสังคมไทย
โดยศูนย์วจิ ยั ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ฝ่ ายวิจยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
ศูนย์วจิ ยั เอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ.2550
ขณะที่ยงั มีการจําหน่ายหวยบนดินอยูน่ ้ นั ชี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากว่า ผูเ้ ล่นหวยสามารถได้
เครดิตจากผูข้ ายหวยบนดิน คือไม่ตอ้ งจ่ายเงินสดทันทีเวลาบอกซื้ อในสัดส่ วนที่สูง คิดเป็ นร้อยละ 37.4
ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม55 ซึ่ งแสดงถึงความเป็ นไปได้วา่ ผูข้ ายหวยใต้ดิน อาจจะมีถึงร้อย
ละ 37 ก็คือเจ้ามือหวยบนดิน
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เจ้ามือกับการประชุมกลุ่มย่อยหลายครั้งในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า
แม้วา่ เจ้ามือจะเป็ นคนเดียวกันและเครื อข่ายหวยบนดินก็อาศัยเครื อข่ายเดิมของหวยใต้ดิน ผลกระทบที่
แตกต่างกันเปรี ยบเทียบระหว่างหวยบนดินกับหวยใต้ดินก็มีอยูไ่ ม่นอ้ ย ผลที่แตกต่างออกไปจากกรณี
ซื้ อหวยใต้ดินโดยทัว่ ไปคือ หวยบนดินซื้ อเชื่อได้นอ้ ย จะต้องซื้ อด้วยเงินสด ทําให้จาํ กัดวงเงินการแทง
หวยในแต่ละงวดตามกําลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล ส่ วนเจ้ามือหวยใต้ดินก็ตอ้ งปรับกลยุทธ์ให้ดึงดูดผู ้
เล่นหวยเอาไว้ โดยอาศัยจุดแข็งที่พวกตนมีอยูค่ ือ จ่ายผูเ้ ล่นสู งกว่าหวยรัฐบาล ให้เปอร์ เซ็นต์แก่รายย่อย
ดีกว่าที่จะได้รับจากการขายหวยบนดิน ให้ส่วนลดแก่ผเู ้ ล่นมากขึ้น และผูเ้ ล่นมีขอ้ ผูกพันจากการซื้ อเชื่ อ
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“ใต้ดินผวาเลขเบิ้ล เจ้ามือพลิก แก้ลาํ หวยล็อก” ไทยรัฐออนไลน์ (1 มิถุนายน 2552)
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ประชุมกลุ่มย่อย ผูน้ าํ ชุมชน, 21 เม.ย.2554 ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้เจ้ามือหวยใต้ดินส่ วนหนึ่งกลายมาเป็ นเจ้ามือหวยบนดินด้วย สื บ
เนื่องมาจากนโยบายปราบปรามผูม้ ีอิทธิพลของรัฐบาลที่ดาํ เนินการช่วงก่อนหน้านั้นนัน่ เอง
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แบ่งเป็ นผูท้ ี่คิดว่าหวยบนดินสามารถได้เครดิตดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับหวยใต้ดิน ร้อยละ 25.4 และได้เครดิตพอๆกัน ร้อยละ 12.0
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แบบจ่ายชนงวด ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับผลการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่ อง หวยใต้ดินหวยบนดิน: พฤติกรรมการบริ โภคของคนไทย ซึ่งเป็ นการสํารวจประชากร จํานวน 1,394 คนในปี พ.ศ.
2549 (สํารวจระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2549) ซึ่งให้คาํ ตอบว่าหวยบนดินสามารถทดแทนหวยใต้ดิน
ได้ในระดับหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจ ร้อยละ 44.1 ให้คาํ ตอบว่าซื้ อหวยใต้ดินลดลงเมื่อมีหวย
บนดินด้วย เหตุผลสําคัญคือเพราะหวยใต้ดินหาซื้ อได้ยาก กลัวผิดกฎหมาย ต้องการถูกรางวัลแจ็คพ็อต
จากหวยบนดิน และกลัวว่าเจ้ามือจะเบี้ยว และถึงแม้วา่ หวยใต้ดินจะซื้ อหายากกว่า แต่กลุ่มผูท้ ี่ซ้ื อหวยใต้
ดินมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อหวยใต้ดินสู งกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้ อหวยบนดิน ยังคงมีผเู ้ ล่นหวยจํานวน
หนึ่งคือ ร้อยละ 26.9 ยอมรับว่าซื้ อหวยใต้ดินเท่าเดิมหรื อเพิ่มขึ้น เหตุผลสําคัญคือ ยังสามารถหาซื้ อหวย
ใต้ดินได้สะดวกกว่า นอกจากนี้หวยใต้ดินมีส่วนจูงใจและสามารถใช้เครดิตซื้ อได้56 โดยสรุ ปคือ ผลที่
เกิดขึ้นจากการมีหวยบนดิน ได้แก่ จํานวนเงินการซื้ อสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว แซงหน้า
เงินค่าจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในปี แรกที่เปิ ดขาย และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในปี ต่อๆมา เงินส่ ง
ให้กบั รัฐเพิ่มขึ้น (ดูตารางที่ 2) ทําให้การเล่นหวยใต้ดินลดน้อยลง ด้วยผลการศึกษาขนาดเศรษฐกิจของ
หวยใต้ดินหลายชิ้นในอดีต ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรี รัตน์ (2543)
ประมาณการขนาดของหวยใต้ดินในระหว่างปี 2536-2538 อยูใ่ นราว 320,000 ล้านบาทต่อปี ในปี พ.ศ.
2544 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2546) ประมาณการว่าจํานวนเงินหวยใต้ดินเพิ่มขึ้นเป็ น 540,000
ล้านบาท เมื่อรัฐบาลออกหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมายระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2546-16 พฤศจิกายน 2549
ทําให้รัฐมีรายได้จากการจําหน่ายเป็ นเงินทั้งสิ้ น 135,000 ล้านบาท การประเมินขนาดเศรษฐกิจของหวย
ช่วงเวลาที่รัฐบาลนําเงินหวยขึ้นมาอยูบ่ นดิน สังศิต พิริยะรังสรรค์ เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ และนพดล
กรรณิ กา (2550) ประมาณการว่าปริ มาณเงินที่ยงั คงมีการเล่นหวยใต้ดิน คงเหลือในราว 283,000 ล้าน
บาทต่อปี 57
ตัวเลขประมาณการถึงขนาดวงเงินหวยใต้ดินที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะสู งเกินไป เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลสํารวจในปั จจุบนั พ.ศ.2554 ว่า จํานวนคนเล่นหวยใต้ดินที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป
ทั้งหมดประมาณ 19.91 ล้านคน ประเมินมูลค่าการซื้ อหวยคนละ 5,126 บาทต่อคนต่อปี ได้มูลค่าหวยใต้
ดินทั้งหมดเท่ากับ 102,088 ล้านบาท58 ถึงแม้วา่ มูลค่าประมาณการซื้ อหวยต่อคนต่อปี ในปั จจุบนั อาจจะ
ทําให้มีวงเงินเล่นหวยที่เพิ่มสู งขึ้น ผูว้ จิ ยั มีความเชื่ อว่าขนาดเศรษฐกิจหวยใต้ดินในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2536-46 มีค่าสู งกว่าค่าที่ประเมินได้ในปั จจุบนั นี้ อย่างแน่นอน เพราะว่าฐานจํานวนผูเ้ ล่นหวยใต้ดินที่
56

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2550) หน้า 3
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2550) หน้า 29-30

58

ตัวเลขจํานวนเงินหวยใต้ดินปี พ.ศ.2554 ให้ค่าใกล้เคียงกับประมาณการในปี พ.ศ.2538 โดยบริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ประมาณค่าไว้ว่า
เท่ากับ 110,000 ล้านบาท ซึ่ งคิดจากมูลค่าการซื้ อหวยคนละ 3,900 บาทต่อคนต่อปี คูณด้วย 21 ล้านคน
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สํารวจในปัจจุบนั พบว่าเริ่ มลดลงแล้ว
และยังมีผลกระทบจากปริ มาณสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้นาํ
ออกจําหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็ นต้นมา แสดงในตารางที่ 2 ทําให้ฐานผูเ้ ล่นหวย
ใต้ดินลดลง
ตารางที่ 2 เงินค่ าจาหน่ ายสลากกินแบ่ งรัฐบาล สลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว และเงินส่ งให้ รัฐ
ระหว่างปี พ.ศ.2547-2552
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
สลากกินแบ่งรัฐบาล
- ค่าจําหน่าย
28,429 28,800 28,800 39,680 44,160 44,160
- จัดสรรเป็ นรายได้แผ่นดิน
7,960 8,064 8,064 11,110 12,365 12,365
สลากบํารุ งการกุศล
- ค่าจําหน่าย
15,360 15,360 15,360 4,480
- 2,400
- จัดสรรเป็ นรายได้แผ่นดิน
538
- ภาษีการพนัน*
77
77
77
22
12
สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ
2 ตัว
32,640 38,558 48,604 11,314
- ค่าจําหน่าย
163
193
243
57
- ภาษีการพนัน*
8,453 11,052 8,425
699
- กองทุนเงินรางวัลสุ ทธิ
ที่มา : สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน “รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน สํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล” สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ระหว่างปี พ.ศ.2547-2552. ด้วยการอนุเคราะห์ขอ้ มูลจาก ดร.รัตพงษ์
สอนสุ ภาพ
หมายเหตุ : *ภาษีการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ และมาตรา
17.
สลากแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว จัดสรรรายได้จากการจําหน่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2546 มีสาระสําคัญเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานไม่เกินกว่า ร้อยละ 20 โดยแบ่งเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ เป็ นส่ วนลดในการซื้ อสลากฯ ค่าตอบแทน ค่าภาษีการพนัน และค่าใช้จ่าย
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในการบริ หาร นําสมทบเข้า “กองทุนเงินรางวัล” เพื่อ
นําไปใช้สาํ หรับการจ่ายรางวัลสลากฯ ภายหลังหักค่าบริ หารกองทุนและการประกันความเสี่ ยงในการ
จ่ายเงินรางวัลแล้ว หากกองทุนมีเงินเหลือเพียงพอในแต่ละช่วงเวลา จะจัดสรรรายได้ส่วนเกินดังกล่าว
คืนสู่ สังคมในรู ปต่างๆ คือ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การแพทย์ ศาสนา สังคม และสาธารณประโยชน์
อื่นๆ ตามที่สาํ นักงานสลากฯ กําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จากโครงสร้างการ
จัดสรรรายได้จากการจําหน่ายที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ รายได้หรื อกําไรจากการขายสลากเลขท้าย 3 ตัว 2
ตัว หรื อ หวยบนดิน ไม่ตอ้ งนําส่ งเข้าเป็ นรายได้แผ่นดิน ซึ่ งแตกต่างอย่างชัดเจนกับเงินรายได้จากสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (ดูตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง สลาก 3 ประเภท ในภาคผนวกท้ายบทความ)
เงินรายได้จากการขายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวนั้น มีเป้ าหมายให้นาํ ไปใช้เพื่อ
กลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่มเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปั ญหาให้แก่เด็กยากจน ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ สาํ หรับแก้ไขปั ญหาเด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสขึ้นมาดูแล
ซึ่ งขณะนั้นมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน การจัดสรรงบประมาณ
ทั้งหมดในการแก้ไขปั ญหาเด็กยากจนจากเงินหวยบนดิน สามารถกระทําได้โดยไม่ตอ้ งนํารายได้ส่งเข้า
รัฐ แต่ดว้ ยข้อบกพร่ องบางประการในระบบการบริ หารจัดการเงินรายได้จากสลากเลขท้ายฯ การยกเว้น
ไม่ตอ้ งนํารายได้เข้าแผ่นดิน เป็ นช่องทางให้หน่วยราชการ บุคคล และองค์กรต่างๆ รวมทั้งฝ่ ายการเมือง
สามารถขอเงินหวยบนดินไปใช้ดาํ เนินโครงการต่างๆ ได้สะดวกยิง่ ขึ้น ระบบที่มีจุดอ่อนเรื่ องการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ทําให้มีช่องโหว่หลายทางสําหรับการนําเงินหวยบนดินไปใช้อย่างผิด
วัตถุประสงค์ แม้วา่ โดยหลักการทัว่ ไป คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ จะกําหนดกรอบการใช้เงิน
เพื่อเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสก็ตาม ปรากฏว่ามีการแอบแฝงให้ กระทรวง กรม หรื อองค์กรต่างๆ
เขียนโครงการมาขอเงินบริ จาค ช่วงปี 2547-48 มีการอนุมตั ิให้นาํ เงินจากรายได้สลากเลขท้ายฯ ไปใช้ถึง
เดือนละ 700-800 ล้านบาท มีบางโครงการที่นกั การเมืองอาศัยชื่อวัดเพื่อดูดเงินหวยบนดินไปใช้ทางการ
เมือง โดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2548 กรณี อ้ือฉาวหลายกรณี ในช่วงปี 2548 เกิด
ขึ้นกับนักการเมืองในซี กรัฐบาลพรรคหนึ่งในขณะนั้น มีพฤติกรรมที่ไม่โปร่ งใสมาขอเงินจากสํานักงาน
สลากฯ โดยมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) ติดต่อไปยังวัดหลายแห่งในภาคเหนื อและภาคอีสาน เพื่อ
ขอให้วดั ทําหนังสื อถึงสํานักงานสลากฯ ขอรับเงินบริ จาค มีวดั แห่งแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ขอรับ
เงินบริ จาคจํานวน 2 แสนบาท เมื่อสํานักงานสลากฯ อนุ มตั ิสงั่ จ่ายเช็ค 2 แสนบาทให้แก่เจ้าอาวาส ส.ส.
จะดําเนินการชักค่าหัวคิว 150,000 บาท ส่ วนวัดจะรับไปเพียง 50,000 บาทเท่านั้น กรณี น้ ี เรื่ องแดงขึ้น
และมีการตรวจสอบในสภาฯ ทําให้ทา้ ยที่สุด รัฐบาลได้จดั การแก้ปัญหาด้วยการสั่งให้ ส.ส. คืนเงินวัด
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ไป59 โครงการสลากเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว มีจุดเริ่ มต้นที่น่าชมเชย ด้วยการนําเงินของคนจนคืนกลับไป
เพื่อพัฒนาชีวติ เด็กยากจน แต่เงินกําไรจากการขายสลาก 3 ตัว 2 ตัว ปี ละเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาทนั้น เย้า
ยวนใจให้บรรดานักการเมืองเข้ามาแทรกแซงเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าตัว กล่าวได้วา่ เงินกําไรจาก
หวยบนดินสิ้ นเปลืองไปอย่างไม่ควรด้วยระบบที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ไม่ชดั
และคณะกรรมการดูแล
รับผิดชอบไม่แข็งพอ ไม่อาจบริ หารอย่างเป็ นอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
นอกจากประเด็นเรื่ องการนําเงินรายได้ในส่ วนที่เป็ นกําไร จากการจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลข
ท้าย 3 ตัว 2 ตัว กับอํานาจการใช้จ่ายเงินออกไปโดยไม่ผา่ นการตรวจสอบตามระบบงบประมาณของ
รัฐบาลแล้ว โครงการระบบการจัดจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ของสํานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลยังมีปัญหาอื่นๆอีก คณะกรรมาธิ การวิสามัญศึกษาปั ญหาการจําหน่ายสลากพิเศษแบบ
เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว (สลากกินรวบ) สํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา สรุ ปไว้วา่ โครงการจัดจําหน่าย
สลากผ่านระบบตูเ้ ผชิ ญกับปั ญหาในเรื่ องการคัดสรรตัวแทนผูจ้ ดั จําหน่ายแบบตู ้ ซึ่ งผูไ้ ด้รับการจัดสรร
ให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายมีจาํ นวนน้อยกว่าความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อสลาก ทั้งยังมีปัญหาในเรื่ อง
ของการจัดสรรโควตาในส่ วนของตัวแทนที่มาจากกลุ่มผูพ้ ิการ สมาคม และมูลนิธิ อีกส่ วนหนึ่ง
โครงการในระยะที่ 1 เกิดปั ญหาในเรื่ องการติดตั้งเครื่ องจัดจําหน่ายแบบตูท้ ี่ล่าช้า โครงการในระยะที่ 2
ซึ่ งเป็ นโครงการที่มีการทําบันทึกข้อตกลงกับผูแ้ ทนจําหน่ายในการรับสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว
และ 2 ตัว แบบใบเขียนไปจําหน่ายชัว่ คราวได้สร้างความผูกพันทําให้ผแู ้ ทนจําหน่ายไม่อยากที่จะเลิก
ขาย สาเหตุเกิดมาจากผูจ้ ดั จําหน่ายในส่ วนนี้ได้มีการลงทุนไปแล้วในการดําเนินกิจการเป็ นระยะเวลา
กว่า 3 ปี และเริ่ มมีเครื อข่ายและมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น กล่าวได้วา่ การอนุญาตให้เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย
ชัว่ คราวได้สร้างอาชีพให้คนกลุ่มหนึ่งไปแล้ว ประการสุ ดท้าย สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
มีผลในเรื่ องของการแย่งส่ วนแบ่งตลาดของผูจ้ ดั จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในกลุ่มผูจ้ ดั จําหน่ายราย
ย่อย โดยเฉพาะผูพ้ ิการ60
หวยบนดินสิ้ นอายุขยั ลงอย่างรวดเร็ วภายในเวลาไม่กี่ปีนับจากวันที่เริ่ มต้นจําหน่ายงวดแรก เมื่อ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2546 ด้วยเหตุผลเรื่ องการดําเนินการขัดต่อพระราชบัญญัติสาํ นักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ.2517 เพราะ “หวยบนดิน” มีการดําเนินการเข้าข่ายสลากกินรวบ ไม่ใช่สลากกินแบ่ง61 ซึ่ง
59

ธีรเดช เอี่ยมสําราญ, 2549 หน้า 73
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550 หน้า 19

61

สลากกินรวบ คือ สลากชนิดที่ขายเป็ นการเสี่ ยงโชค โดยผูซ้ ้ื อกรอกเลขที่ตอ้ งการซื้ อลงในสลากแล้วถูกรางวัลตรงตามตัวเลขที่ออกรางวัล
โดยเฉพาะ เช่น 3 ตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นต้น ส่ วนสลากกินแบ่ง คือ สลากที่จดั ให้มีข้ ึนเพื่อขายให้ผเู ้ ล่นเป็ นการ
เสี่ ยงโชคเป็ นใบมีเลขพิมพ์ลงในสลากแล้วไม่สามารถกรอกตัวเลขที่ตอ้ งการซื้ อลงในสลากได้ โดยมีการให้รางวัลแบ่งเป็ นหลายรางวัล เช่น
รางวัลที่ 1, 2, 3, 4, 5 เป็ นต้น
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สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายที่จะออกสลากกินรวบ แต่ดว้ ยข้อมูลเพียง 3 ปี
เศษนับจากปี พ.ศ.2547-50 สามารถพิสูจน์ชดั ว่า หวย 3 ตัว 2 ตัว ได้รับความนิยมสู งมาก แน่ชดั ว่ายิง่ กว่า
สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิม จากตารางที่ 2 ข้างต้น จะเห็นได้วา่ ยอดจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม
กับสลากบํารุ งการกุศล ระหว่าง ปี พ.ศ.2547-2549 ซึ่งเป็ นระยะเต็มปี 3 ปี ของการนําหวย 3 ตัว 2 ตัว
ออกจําหน่ายแก่ประชาชน รวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวนเงิน 132,109 ล้านบาท สําหรับหวย 3 ตัว 2 ตัว มียอด
จําหน่ายใกล้เคียงกัน รวมเป็ นจํานวนเงิน 119,802 ล้านบาท หากพิจารณาโดยเฉพาะปี พ.ศ.2549 ด้วย
แล้ว จะเห็นว่า ค่าจําหน่ายหวย 3 ตัว 2 ตัว แซงหน้าค่าจําหน่ายสลากกินแบ่งทั้ง 2 ชนิดรวมกัน อาจจะตั้ง
ข้อสังเกตได้วา่ หวยเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ทําให้ยอดเงินรับแทงอย่างเปิ ดเผยเพิ่มสู งขึ้นเกือบเท่าตัว ถ้าหาก
เงินรับแทงส่ วนใหญ่มาจากเงินพนันหวยใต้ดินเดิม ข้อมูลนี้สะท้อนว่าขอบเขตวงเงินเศรษฐกิจการพนัน
หวยใต้ดินสู งมากกว่าการจัดจําหน่ายสลากของทางการค่อนข้างมาก และพลันที่หวย 3 ตัว 2 ตัว ยุติลง
ในปี ถัดมาคือ ปี พ.ศ.2550 เศรษฐกิจการพนันโดยเจ้ามือหวยใต้ดิน ย่อมฟื้ นกลับขึ้นมาคึกคักอย่างมาก
หากพิจารณาในมุมทางด้านผูจ้ ดั ให้มีบริ การนอกกฎหมาย หวยใต้ดินจะช่วยหล่อเลี้ยงระบบอุปถัมภ์ทาง
การเมืองและการคอร์ รัปชันที่มีผคู ้ า้ หวยใต้ดิน ตํารวจ และนักการเมือง เป็ นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์อย่าง
สู งต่อไป
5. สรุ ป
หวยใต้ดินเป็ นการพนันผิดกฎหมายที่มีมูลค่าปี ละมหาศาล สามารถเข้าถึงผูค้ นเป็ นวงกว้าง ใน
ความคิดชาวบ้าน ผูเ้ ล่นหวยใต้ดินไม่คิดว่าตัวเองเล่นการพนัน แต่เป็ นการเสี่ ยงโชค ส่ วนผูค้ า้ หรื อเจ้ามือ
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็ นคนรู ้จกั มักคุน้ สนิทสนม อยูบ่ า้ นเดียวกัน หรื อเป็ นเพื่อนพึ่งพาอาศัยกันได้ เจ้ามือ
หวยบ่มเพาะความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นที่เป็ นชาวบ้านด้วยวิธีผกู พันทางสังคม แต่ก็เพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุ รกิจด้วย วิถีความอยูร่ อดของเจ้ามือหวยคือ การทําให้หวยใต้ดินเป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ค่อนข้าง
เหนียวแน่นระหว่างบุคคลในชุมชน เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือที่มนั่ คง มีรากฐานของความเชื่อ
ความหวัง และความไว้วางใจกัน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมหนึ่งที่ดาํ รงอยูใ่ นสังคมไทยผ่านกาลสมัยต่างๆ
มาได้ แม้วา่ มีปัจจัยเงินทองเข้ามาเกี่ยวพันอยูม่ ากก็ตาม
แต่เพราะความอยูร่ อดของธุ รกิจใต้ดินชนิ ดนี้เกี่ยวโยงกับ 2 สิ่ ง คือ เงินสิ นบนหรื อส่ วยของผูถ้ ือ
กฎหมาย กับระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย เมื่อก่อนเจ้ามือหวยรายใหญ่จะต้องเป็ นผูม้ ีบารมี มีอิทธิ พลใน
ท้องถิ่น ต้องเสาะแสวงหาผูท้ ี่สามารถให้การคุม้ ครองในการทําธุ รกิจใต้ดิน ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่น้ ีได้ดีคือ
ตํารวจ ทหาร รวมทั้งนักการเมือง ยุคสมัยปัจจุบนั ผูท้ รงอิทธิ พลที่สุดคือเครื อข่ายของนักการเมือง ที่มี
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ขอบเขตอํานาจกว้างไพศาลไม่วา่ จะเป็ นตํารวจ ผูม้ ีอิทธิ พลท้องถิ่น หรื อนักการเมืองผูม้ ีอาํ นาจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เมื่อระบอบตํารวจถูกกลืนเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื อข่ายนักการเมือง
การพนันชนิ ดนี้จึงเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองด้วยในที่สุด ถึงแม้วา่ นักการเมือง
ท้องถิ่นไม่ใช่ทุกคนจะเป็ นเจ้ามือหวยใต้ดิน แต่เจ้ามือหวยใต้ดินต่างจังหวัดส่ วนใหญ่เป็ นนักการเมือง
ท้องถิ่น อาจกล่าวได้วา่ ความนิ่งเฉยในการจัดการกับหวยใต้ดินนั้นคือรู ปธรรมที่ชดั เจนอย่างหนึ่งตอกยํ้า
ให้เห็นการดํารงอยูข่ องระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองในสังคมไทย
สังคมไทยมีประสบการณ์การนํา “หวยใต้ดิน” ขึ้นมาเป็ น “หวยบนดิน” ในระยะเวลาสั้นๆ
ระหว่างปี พ.ศ.2546-2550 ผลตอบรับ “หวยบนดิน” นั้นดีมาก ตัวเลขจัดจําหน่าย “หวยบนดิน” สู งขึ้น
ทัดเทียมกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในทันที เงินส่ งเข้ารัฐเพิม่ ขึ้น และทําให้การเล่นหวยใต้ดินลดน้อยลง
แต่ปัญหาของ “หวยบนดิน” ที่ผา่ นไปนั้นคือ ความไม่รอบคอบของการบริ หารจัดการ มีการแทรกแซง
โดยนักการเมืองและข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ทําให้เงินของคนจนที่ควรจะตกกับคนยากจนกลับไป
ไม่ถึงพวกเขา
ในปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารดีข้ ึนมาก เครื อข่ายค้า
หวยก็มีการปรับตัว มีการใช้เครื่ องมือสื่ อสารใหม่ๆ เพิม่ บริ การแปลกใหม่ มีการพนันหลากหลายชนิด
มานําเสนอแก่ผนู ้ ิยมเล่นการพนัน แต่เนื่ องจากผูเ้ ล่นหวยใต้ดินส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ย นิยมเล่น
หวยจากความเชื่ อและความหวัง และยังเข้าไม่ถึงบริ การพนันแบบไฮเทคมากนัก แม้ผคู้ า้ จะมีบริ การมา
นําเสนอหลากหลายชนิดมากขึ้น การสร้างนวัตกรรมในเทคนิคและเนื้อหาไม่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณ
และวงเงินการเล่นหวยใต้ดิน แต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ยงั มิได้วเิ คราะห์และให้ภาพอย่างละเอียดของ
ผลกระทบเชิงโครงสร้างอุปทานจากประเด็นนโยบายที่สาํ คัญๆอีกหลายอย่าง มีสารพัดกลุ่มจ้องหากิน
กับเงินหวย ไม่วา่ จะเป็ นการจัดจําหน่ายผ่านระบบตูอ้ อนไลน์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องสัมปทานของกิจการขนาด
ใหญ่มูลค่าเงินหลายหมื่นล้านบาท
หรื อการปรับโครงสร้างและระบบบริ หารจัดการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่งมีผลการศึกษาแล้วเช่นกันว่าต้องตกอยูใ่ นมือของเครื อข่ายกลุ่มผูม้ ีอาํ นาจบางกลุ่มบางพวก
สิ่ งที่จะส่ งผลกระทบต่อสังคมได้มากกว่าอาจจะเป็ นนวัตกรรมในช่องทางการจําหน่าย หรื อช่องทางใน
การแสวงหาผลประโยชน์ของผูม้ ีอิทธิ พลเข้าถึงการกําหนดนโยบาย ทําให้ดว้ ยสภาพแต่เดิมนั้นหวยใต้
ดินอาศัยระบบให้คนกลางช่วยจําหน่าย
สร้างเครื อข่ายให้ขยายกว้างขวางและไปไกลระดับประเทศ
อาจจะต้องกลายสภาพไปจากเดิมเป็ นอันมาก ดังนั้น สิ่ งที่ควรจะต้องดําเนินการศึกษาต่อไปคือ การขาย
หวยด้วยเครื่ องจําหน่ายจะตัดความสัมพันธ์ของคนค้าหวย การเพิ่มปริ มาณสลากกินแบ่ง หรื อจะนํา
สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว กลับมาจําหน่ายอีกครั้ง หรื อแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมโดยทัว่ ไปตามกาลเวลา จะส่ งผลอย่างไรต่อโครงสร้างทางด้านอุปทานของธุ รกิจค้าหวย
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ใต้ดิน จะสามารถทําลายเศรษฐกิจใต้ดินนี้ลงไปหรื อไม่ และจะเกิดผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจและต่อ
ผูค้ นที่เกี่ยวข้อง เพราะปั จจัยที่สาํ คัญต่อการตัดสิ นใจเชิงนโยบายก็คือ แม้วา่ รัฐบาลจะได้เงินรายได้ส่งรัฐ
มากขึ้น แต่ถา้ นโยบายที่พิจารณาอย่างไม่รอบด้านจะทําให้ผลประโยชน์นบั แสนล้านของหวยใต้ดินตก
อยูใ่ นเงื้อมมือของกลุ่มคนเพียงส่ วนน้อย ไม่วา่ จะเป็ นคนกลุ่มไหนก็ตาม ผลกระทบที่เป็ นลบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย จากนโยบายการพนันเรื่ องหวยใต้ดินก็จะทําให้ยิ่งเพิ่มความเหลื่อม
ลํ้าในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อาจจะนําไปสู่ ปัญหาใหม่ลุกลามบานปลายออกไปจนยากจะแก้ไขมากไป
กว่าที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
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1.1 ข้อมูลพื้นฐานครอบครัว
1.2 ระดับการศึกษา จบสาขาอะไร
1.3 ระยะเวลาการเข้าสู่ การค้าหวยใต้ดินจนถึงปั จจุบนั (จํานวนปี )
1.4 เหตุผลการเข้าสู่ อาชีพค้าหวย
1.5 เป็ นผูเ้ ล่นมาก่อนหรื อไม่ และในขณะนี้ได้เล่นหวยใต้ดินด้วยหรื อไม่
1.6 สถานการณ์ทาํ งาน (ทําร่ วมกับอาชีพอะไรบ้าง)
1.7 ทําธุ รกิจการพนันชนิดอื่นด้วยหรื อไม่
2. ข้อมูลการแลกเปลี่ยนในระบบตลาด
2.1 ขนาดของวงเงินที่รับแทงในแต่ละงวด
2.2 อัตรากําไรของเจ้ามือ
2.3 กลยุทธ์ทางการตลาดหวยใต้ดิน
2.4 ผลกระทบจากการเปิ ดหวยบนดิน 2 ตัว 3 ตัว ช่วงที่เปิ ดให้ดาํ เนิ นการอย่างถูกกฎหมาย
3. ข้อมูลการแลกเปลี่ยนในระบบอุปถัมภ์
3.1 สถานภาพทางสังคมของเจ้ามือหวย เปรี ยบเทียบกับชาวบ้าน
3.2 ลักษณะการเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ชาวบ้านของเจ้ามือหวย
3.3 ลักษณะการเป็ นผูร้ ับการอุปถัมภ์ของเจ้ามือหวย
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ประเด็น
กฎหมายรองรับ
การจําหน่าย

การจัดสรร
รายได้

ตารางผนวก 1
สรุ ปข้ อแตกต่ างระหว่ างสลาก 3 ประเภท
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากพิเศษ

สลากแบบเลขท้าย 3 ตัว 2
ตัว
พ.ร.บ.สํานักงานสลากกิน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.
มติคณะรัฐมนตรี 8
แบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517
2478
กรกฎาคม 2546
งวดละ 30 ล้านฉบับ มี 30 จําหน่ายงวดละ 16 ล้าน จําหน่ายเป็ น 3 แบบ ฉบับ
ชุด ชุดละ 1 ล้านฉบับ
ฉบับ ฉบับละ 40 บาท
ละ 20 บาท, ฉบับละ 50
จําหน่ายราคาฉบับละ 40 จําหน่ายเดือนละ 2 งวด บาท, ฉบับละ 100 บาท
บาท ออกจําหน่าย เดือน
ตามจํานวนการสั่งจอง
ละ 2 งวด
ของตัวแทนจําหน่ายทัว่
ประเทศ แต่ละงวดมี
จํานวนไม่เท่ากัน
- ร้อยละ 60 เป็ นเงิน
- เป็ นเงินรางวัลร้อยละ 60 - เป็ นค่าใช้จ่ายในการ
รางวัล
- เป็ นกองทุนเพื่อ
บริ หารงานไม่เกินร้อยละ
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 28 สนับสนุนโครงการ
20 โดยแบ่งเป็ นค่าใช้จ่าย
เป็ นรายได้แผ่นดิน
สาธารณประโยชน์ ร้อย ในการดําเนินการ เป็ น
- ไม่เกินกว่าร้อยละ 12
ละ 27.5
ส่ วนลดในการซื้ อสลาก
เป็ นค่าใช้จ่ายในการ
- ค่าใช้จ่ายในการ
ค่าตอบแทน ค่าภาษีการ
บริ หารงาน ซึ่ งรวมทั้ง
บริ หารงาน ร้อยละ 3
พนัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย - เป็ นค่าภาษีการพนัน
เกี่ยวข้อง
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ร้อยละ 0.5
- ส่ วนที่เหลือจาก
ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารงาน นํามาสมทบ
เข้า “กองทุนเงินรางวัล”
เพื่อนําไปใช้สาํ หรับจ่าย
รางวัลสลากภายหลังหัก
ค่าบริ หารกองทุนและการ
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ประเด็น

สลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากพิเศษ

สลากแบบเลขท้าย 3 ตัว 2
ตัว
ประกันความเสี่ ยง หาก
จ่ายรางวัลแล้ว กองทุนมี
เงินส่ วนเกินหรื อ
เหมาะสมเพียงพอในแต่
ละช่วงเวลาจะจัดสรร
รายได้ส่วนเกินคืนสังคม
โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
ที่มา : สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, อ้างใน ธี รเดช เอี่ยมสําราญ, 2549 หน้า 68

38

