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1. ความน า 
 

 จากบรรดาการพนนัท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในประเทศไทย หวยใตดิ้นเป็นการพนนัชนิดท่ีมีผูนิ้ยมเล่น
กวา้งขวางมากท่ีสุดโดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นล่าง คนเล่นหวยใตดิ้นนั้นประกอบไปดว้ยผูค้นหลากหลาย
อาชีพ มีตั้งแต่เกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน แม่คา้ในตลาดซ่ึงเป็นคนจนและผูมี้การศึกษานอ้ย ไปจนถึงเถา้แก่
ซ่ึงมีฐานะดีกวา่ นกัเรียนนกัศึกษาและขา้ราชการซ่ึงจดัวา่เป็นผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ แต่คนเล่นหวยกลุ่ม
ใหญ่ท่ีสุด ไดแ้ก่ชาวบา้นระดบัรายไดต้ ํ่าทั้งในเมืองและชนบททัว่ไป3   หวยใตดิ้นนั้นเป็นรูปแบบการ
เส่ียงโชคท่ีครองใจคนวยัทาํงานทุกระดบัอายุ ตั้งแต่เร่ิมตน้วยัทาํงานจนถึงอายุ 50 ปีข้ึนไป4  อาจกล่าว
ไดว้า่หวยใตดิ้นเป็นการพนนัของมวลชนจาํนวนมหาศาล จากการศึกษาของสังศิตและคณะ (2546) 
พบวา่ในปี พ.ศ.2544 มีผูเ้ล่นหวยใตดิ้นทั้งประเทศสูงถึง 23.7 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 51 ของประชากร
ผูใ้หญ่ทั้งประเทศ  (ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป)5 ตวัเลขประมาณการสาํหรับผูเ้ล่นหวยในภายหลงัแสดง
ชดัเจนวา่ผูเ้ล่นหวยในสังคมไทยคงอยูใ่นระดบัดงักล่าว แมใ้นขณะท่ีมีการนาํหวยข้ึนมาบนดินสาํรวจ
ในอีก 5 ปีต่อมา มีรายงานผูซ้ื้อหวยบนดินจาํนวนประมาณเท่าเดิมคือ 23 ลา้นคน6  ถา้จะประเมินขั้นตํ่า
                                                 
1

 รายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 2 โครงการวิจยัเร่ือง เศรษฐกจิหวยใต้ดนิ: มุมมองการเปลีย่นแปลงโครงสร้างเศรษฐกจิสังคมไทยผ่านธุรกจิการ
พนัน เป็นส่วนหน่ึงภายใตโ้ครงการการศึกษาเร่ือง สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยั
จากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เสนอ ณ หอ้งประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัท่ี 24 
มิถุนายน 2554 
2

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3

 ผาสุกและคณะ, 2543 หนา้ 171; สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554 หนา้ 32 
4

 ศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจยัความสุขชุมชน มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, 2553 หนา้ 21 และ สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2554  
5

 สังศิต และคณะ, 2546, หนา้ 221 

6
 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 2550 หนา้ 5  ในรายงานเป็นการสาํรวจในปี พ.ศ.2550 โดยศูนยว์ิจยัธรรมาภิบาล มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

ฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และศูนยว์ิจยัเอแบค นวตักรรมทางสังคม การจดัการและธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั เร่ือง “โครงการ
สาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกบัการพนนัในสังคมไทย” สาํรวจขอ้มูลจากประชาชนท่ีมีอาย ุ10 ปีข้ึนไป ในเขต
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จากขอ้มูลในปี พ.ศ.2550 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยท่ีรัฐบาลจดัให้มีการซ้ือหวยบนดินวา่ ผูเ้ล่นหวยใตดิ้นกบัหวย
บนดินเป็นผูเ้ล่นกลุ่มเดียวกนั คนเล่นหวยในสังคมไทยจะมีจาํนวนเท่ากบัการศึกษาก่อนหนา้น้ีโดย สัง
ศิตและคณะ (2546) คือ 23 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากบั ร้อยละ 40 ของประชากรจากฐานขอ้มูลของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีอาย ุ 10-70 ปี ทั้งประเทศ7 แต่ถา้หากเช่ือวา่นกัเล่นหวยจะ
เพิ่มข้ึนจากเดิมก่อนรัฐบาลจะเปิดจาํหน่ายหวยบนดิน ผูเ้ขียนประเมินจากงานวิจยัของสังศิต พิริยะ
รังสรรค ์เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ นภดล กรรณิกา และคณะ (2550) คาดคะเนจาํนวนผูเ้ล่นหวยช่วงเปิดขาย
หวยบนดินอยา่งถูกกฎหมายวา่ จาํนวนคนเล่นหวยในสังคมไทยขณะนั้นจะตกอยูค่่าใดค่าหน่ึงระหวา่ง 
23-34 ลา้นคน8 รายงานสาํรวจพฤติกรรมการเล่นพนนัหลายๆคร้ังต่อมายงัคงใหภ้าพคลา้ยเดิม ในปี พ.ศ.
2553 การสาํรวจโดยมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั สามารถประมาณค่าจาํนวนผูเ้ล่นหวยท่ีใกลเ้คียงกบัการ
สาํรวจคร้ังก่อนๆ การสาํรวจคร้ังน้ีพบวา่ ประชาชนตวัอยา่งจาํนวนร้อยละ 41.0 เคยเล่นพนนัหรือเส่ียง
โชค ในรอบ 12 เดือนก่อนช่วงเวลาท่ีทาํการสาํรวจ และผูเ้คยเล่นการพนนัมากกวา่ก่ึงหน่ึงมี
ประสบการณ์เล่นหวยใตดิ้น  การสาํรวจเดียวกนัน้ีประเมินวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยเล่นพนนัหรือเส่ียงโชค
ท่ีเป็นเพศหญิง ทุกๆ 6 คนจากประชาชน 10 คน เล่นหวยใตดิ้น สาํหรับเพศชายเล่นหวยใตดิ้นนอ้ยกวา่ 
แต่เม่ือเทียบกบัการพนนัชนิดอ่ืนๆ แลว้ จาํนวนประชาชนท่ีเล่นหวยใตดิ้นกลบัไม่นอ้ยเลย คือ ชายท่ีเคย
เล่นการพนนัทุกๆ 5 คนจากประชาชน 10 คน เคยเล่นหวยใตดิ้น9 การสาํรวจอีกช้ินหน่ึงในปี พ.ศ.2554  
โดยสถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภายใตโ้ครงการศึกษาน้ี สุ่มตวัอยา่งประชากรจาํนวน
ทั้งส้ิน 5,042 ราย ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในพื้นท่ี 16 จงัหวดัจากทุกภาค คาดคะเนวา่มี
ประชากรท่ีนิยมเล่นหวยใตดิ้นทั้งเล่นประจาํและเล่นเป็นคร้ังคราว จาํนวนรวม 19.9 ลา้นคน ประมาณ
การจาํนวนผูเ้ล่นหวยใตดิ้นในเขตเมืองมี 6.2 ลา้นคน ในขณะท่ีในเขตชนบท มีจาํนวนมากถึง 13.7 ลา้น

                                                                                                                                                 

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ชยันาท สระแกว้ สุพรรณบุรี ราชบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ หนองคาย 
อุบลราชธานี ตรัง สตูล และสงขลา รวมจาํนวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 6,703 ตวัอยา่ง ดาํเนินการสาํรวจระหวา่งวนัท่ี 20 มกราคม – 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.
2550 คณะผูว้ิจยัไดป้ระมาณการจาํนวนผูเ้ล่นหวยแต่ละประเภทในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา เม่ือพิจารณาตามการซ้ือหวยประเภทต่างๆ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลมีผูนิ้ยมซ้ือมากท่ีสุด ประมาณเกือบ 30 ลา้นคน รองลงมาคือ ซ้ือหวยบนดินมีจาํนวนประมาณ 23 ลา้นคน และหวยใตดิ้น 12 ลา้นคน  
7

 เพ่ิงอา้ง หนา้เดียวกนั 
8

 ประเมินจากจาํนวนผูเ้ล่นท่ีคาดคะเนวา่ มีผูซ้ื้อหวยบนดินจาํนวนประมาณ 23 ลา้นคน หวยใตดิ้น 12 ลา้นคน รวมกนัประมาณ 35 ลา้นคน 
และเม่ือรวมตวัเลขทั้งสองดว้ยกนัจะเท่ากบักลุ่มผูท่ี้ระบุวา่ไม่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกหวยบนดิน, ดูรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญั ศึกษา
ปัญหาการจาํหน่ายสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั (สลากกินรวบ) (2550) หนา้ 29  
9 รายงานการวิจยัพฤติกรรมและทศันคติต่อการเล่นพนนัฟุตบอลโลกปี พ.ศ.2553 ศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจยัความสุข
ชุมชน มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, 2553 หนา้ 20  ทาํการสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ12-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ 4 จงัหวดั คือ 
ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และสงขลา จาํนวนตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 2,541 ตวัอยา่ง  ผลการสาํรวจน้ีพบสัดส่วนผูเ้ล่นท่ีนอ้ยลงกวา่การสาํรวจ
โดยบริษทัศูนยว์ิจยักสิกรไทย เม่ือ 15 ปีก่อน การสาํรวจคร้ังนั้นจดัทาํในปี พ.ศ.2538 ประมาณการวา่ คนทาํงานในกลุ่มอาย ุ15 ถึง 65 ปี มี 7 ใน 
10 คน เล่นหวยใตดิ้น โดยเฉล่ียซ้ือหวยงวดละ 100 บาท, ดูเพ่ิมเติมใน ผาสุก สังศิต และนวลนอ้ย (2543) หนา้ 167 
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คน10 แมต้วัเลขผูเ้ล่นจะตํ่ากวา่การศึกษาของสังศิตและคณะในปี พ.ศ.2546 และประเมินตํ่าลงจากเดิมท่ี
การสาํรวจผา่นๆมาไดร้ายงานไวอ้ยูบ่า้ง แต่การสาํรวจทั้งหมดยงัคงใหภ้าพท่ีเหมือนกนัวา่ในสังคมไทย
ผูเ้ล่นหวยใตดิ้นมีอยูทุ่กหนทุกแห่ง สามารถพบไดท่ี้ในเมืองหลวงและท่ีเขตชนบท ทั้งในและนอกเขต
เทศบาล 

หวยใตดิ้นเป็นการพนนัของคนรุ่นเก่าท่ีมีฐานะค่อนขา้งยากจน ผูเ้ล่นหวยหวงัรวยและไม่คิดวา่
การเล่นหวยจะทาํใหชี้วิตตวัเองลาํบากเพราะหวย แต่จะทาํใหไ้ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสังคม รายงานการ
สาํรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย โดยสถาบนัวจิยัสังคม จุฬาฯ 
(2554) ศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ล่นการพนนัพบเหตุผลขอ้หน่ึงท่ีทาํใหมี้การเล่นพนนัคร้ังแรกคือ ใน
ชุมชนมีเพื่อนบา้นเล่นกนัมาก รองมาจากเหตุผลเพราะตอ้งการเส่ียงโชค และเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  เหตุผลน้ีพบในกลุ่มคนชนบทมากกวา่ในกลุ่มคนเมือง11 ทั้งน้ีมีขอ้มูลสนบัสนุนจากการ
สาํรวจสองช้ินระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงช้ีไปในทิศทางเดียวกนัวา่ หวยใตดิ้นเป็นเร่ืองของคนรุ่นเก่า คือเป็น
การพนนัท่ีนิยมสูงกวา่ในบรรดาผูเ้ล่นท่ีมีรายไดน้อ้ย การศึกษาไม่สูงมากนกั เป็นกลุ่มท่ีมีอายสูุงวยั และ
พบวา่เล่นกนัมากในเขตพื้นท่ีชนบท การศึกษาของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เร่ืองหวยใตดิ้น-หวยบน
ดิน : พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดยเสาวณีย ์ ไทยรุ่งโรจน์ ในปี พ.ศ.2549 ทาํการเปรียบเทียบ
ระหวา่งกลุ่มผูเ้ล่นหวยเป็นรายภูมิภาคพบวา่ ผูบ้ริโภคในภาคอีสานมีลกัษณะของการเสพติดหวยบนดิน
สูงท่ีสุด ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความรุนแรงของการเสพติดหวยบนดินตํ่าสุด12 รายงาน
อีกช้ินหน่ึงคือ การสาํรวจของสถาบนัวจิยัสังคม จุฬาฯ ในปี พ.ศ.2554 พบวา่ ภาคอีสานและภาคใตเ้ป็น
เพียง 2 ภูมิภาคท่ีมีจาํนวนผูเ้ล่นหวยใตดิ้นมากกวา่สลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิภาคอ่ืนๆนอกเหนือจากนั้นผู ้
เล่นสลากกินแบ่งฯมีจาํนวนมากกวา่13 นัน่คงจะเป็นเพราะวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในชุมชน
ชนบท โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานและภาคใตท่ี้ยงัมีวฒันธรรมชาวบา้นอยูม่าก โดยทัว่ไปยงัมีความ
เหนียวแน่นทางวฒันธรรมบา้นมากกวา่คนในเมืองและใชชี้วติแบบวฒันธรรมเมือง ปัจจยัดา้นการเล่น
หวยรวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อสานความสัมพนัธ์ในสังคมจึงส่งผลค่อนขา้งรุนแรงต่อพฤติกรรมการเล่น
การพนนัในชุมชนท่ีมีเพื่อนบา้นเล่นกนัมาก ดว้ยเหตุน้ีหวยใตดิ้นจึงนิยมเล่นในบรรดาคนท่ีอาศยัอยูใ่น

                                                 
10

 สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2554) รายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย, เดือน
มิถุนายน หนา้ 46 
11

 สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาฯ 2554 หนา้ 23 
12

 เสาวณีย ์(2549) อา้งใน สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 2550 หนา้ 3 
13

 จาํนวนผูเ้ล่นสลากกินแบ่งฯ แบ่งตามภูมิภาคมีดงัน้ี ภาคกลาง 4.7 ลา้นคน ภาคเหนือ 4.9 ลา้นคน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.0 ลา้นคน 
ภาคใต ้1.9 ลา้นคน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.5 ลา้นคน สาํหรับจาํนวนผูเ้ล่นหวยใตดิ้น มีดงัน้ี ภาคกลาง 3.8 ลา้นคน ภาคเหนือ 3.7 

ลา้นคน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7.1 ลา้นคน ภาคใต ้2.7 ลา้นคน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2.5 ลา้นคน 
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ชนบทมากกวา่คนในเขตเมือง และปรากฏจากการสาํรวจวา่ประชาชนในภาคอีสานและภาคใตนิ้ยมเล่น
หวยใตดิ้นมากกวา่สลากกินแบ่งรัฐบาล ซ่ึงโดยลกัษณะการเล่นเป็นการพนนัชนิดเดียวกนัคือ การทาย
เลข โดยเฉพาะในภาคอีสานนั้นมีผูนิ้ยมเล่นหวยใตดิ้นมากถึง 7.1 ลา้นคน มากกวา่ในภาคอ่ืนๆ และ
มากกวา่ผูนิ้ยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงเกือบเท่าตวั14  
  คนทัว่ไปมกัมองวา่หวยใตดิ้นเป็นการพนนัของคนยากจน แต่จากการศึกษาของสังศิต พิริยะ
รังสรรค ์ เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ และนภดล กรรณิกา และคณะ (2550) พบสัดส่วนของผูท่ี้เคยซ้ือหวยใต้
ดินกระจายอยูท่ ั้งในกลุ่มผูมี้รายไดต้ ํ่า ปานกลาง และค่อนขา้งสูง เช่น กลุ่มผูมี้รายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท
ต่อเดือน มีสัดส่วนของผูท่ี้เคยซ้ือหวยใตดิ้นคือร้อยละ 16.4 กลุ่มผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน มีสัดส่วนผูท่ี้เคยซ้ือคือร้อยละ 27.9 กลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้งข้ึนมา คือกลุ่มผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 
10,001-15,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนผูท่ี้เคยซ้ือคือร้อยละ 34.3  กลุ่มผูท่ี้มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-
20,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนร้อยละ 32.5 และกลุ่มผูมี้รายไดเ้กินกวา่ 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 27.615 แสดงวา่หวยมิไดเ้ป็นความหวงัของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัหวยยงัเป็น
ความหวงัของคนชั้นกลางท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัมากกวา่ 20,000 บาทต่อเดือนข้ึนไปอีกดว้ย จากการ
คาดคะเนของสถาบนัวจิยัสังคม จุฬาฯ ในปี พ.ศ.2554 ผูเ้ล่นหวยใตดิ้นกลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท
ต่อเดือน มีจาํนวน 4.0 ลา้นคน ผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน มีจาํนวน 5.5 ลา้นคน ผูมี้
รายไดร้ะหวา่ง 10,001-15,000 บาทต่อเดือน มีจาํนวน 3.4 ลา้นคน ผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000 
บาทต่อเดือน มีจาํนวน 2.5 ลา้นคน และผูมี้รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทต่อเดือน มีจาํนวน 4.4 ลา้นคน16 
เม่ือพิจารณาโครงสร้างประชากรของกลุ่มผูเ้ล่นการพนนัประเภทน้ีกบัในอดีตสมยัท่ีเร่ิมมีการนาํหวยเขา้
มาในสังคมไทยคือในสมยัรัชกาลท่ี 5 ก็มีผูม้องวา่บ่อนเบ้ียเป็นการพนนัท่ีเล่นแต่ชนชั้นตํ่า ส่วนหวยนั้น
นิยมเล่นโดยผูดี้17 การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมจากสมยัก่อนมาจนกระทัง่ในปัจจุบนัน้ี หวยใต้
ดินเป็นการพนนัท่ีผิดกฎหมาย แต่การพนนัหวยใตดิ้นไม่ใช่การพนนัเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป และมีการ
ขยบัเคล่ือนตวัของกลุ่มผูเ้ล่นอีกดว้ย งานวจิยัของสังศิต เสาวณีย ์และนภดล (2550) พบวา่ประชาชนใน
วยัทาํงานคือผูท่ี้เป็นผูนิ้ยมเล่นหวย เด็กในช่วงอาย ุ 10-14 ปีไม่นิยมเล่นมากเท่าคนวยัทาํงาน18  กลุ่มผู ้

                                                 
14

 สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาฯ, 2554 หนา้ 47 
15

 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. (2550) หนา้ 6 
16

 สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาฯ (2554) 
17

 สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ (2462: 97-98) อา้งใน สังศิตและคณะ (2546) หนา้ 210 

18
 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. อา้งแลว้ หนา้ 14 
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เล่นหวยใตดิ้นช่วงอายไุม่เกิน 24 ปี คาดคะเนวา่มีจาํนวนอยูร่ะหวา่ง 1.1-3.2 ลา้นคน19  ถา้หากกลุ่มเด็ก
เหล่าน้ีเติบโตข้ึนมาในวนัขา้งหนา้ พฤติกรรมการเล่นหวยใตดิ้นอยา่งแพร่หลายในสังคมไทยก็น่าจะ
เปล่ียนแปลงได ้ ในทาํนองเดียวกบัหวยใตดิ้นท่ีไดต้ั้งขอ้สันนิษฐานวา่เปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ การพนนัชนิดอ่ืนๆท่ีเป็นท่ีนิยมเฉพาะกลุ่มเด็กในปัจจุบนัน้ี เช่น การพนนัชนิดต่างๆผา่น
อินเตอร์เน็ต ต่อไปในอนาคตก็อาจมิใช่การพนนัเฉพาะสําหรับกลุ่มเด็กเท่านั้น  แต่ข้ึนอยูก่บักฎเกณฑ ์
กติกาในการควบคุมหรือกาํกบัพฤติกรรมการเล่นการพนนัในสังคมโดยรวมวา่ สังคมไทยจะกาํหนดทิศ
ทางการเล่นพนนัของคนในสังคมไปทางไหน โดยควรคาํนึงวา่การพนนัแต่ละชนิดมีพลวตัท่ี
แปรเปล่ียนไดต้ามสภาพเศรษฐกิจสังคม บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อสาํรวจองคค์วามรู้เร่ืองหวยใต้
ดิน สถานการณ์การจดัโครงสร้างทางดา้นอุปทานของผูจ้ดัใหมี้การพนนัประเภทหวยใตดิ้น เครือข่าย 
กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้า้ในระดบัต่างๆ และการจดัสรร
ผลประโยชน์ในโครงสร้างการคา้หวยใตดิ้น  อีกทั้งจะไดเ้ป็นขอ้มูลหลกัเพื่อใชใ้นการพิจารณาขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย เป็นแนวทาง และมาตรการในการควบคุม กาํกบัดูแลทางดา้นอุปทานในตลาดหวยใตดิ้น
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  เน้ือหาท่ีเสนอ แบ่งเป็น 5 ส่วนตามลาํดบัคือ หน่ึง  ความนาํ  สอง 
โครงสร้างและเครือข่ายของหวยใตดิ้น สาม หวยใตดิ้นกบัการเมืองไทย ส่ี สลากเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 
ตวั กบัการลดหวยใตดิ้น และหา้ สรุป 
 

2. โครงสร้างและเครือข่ายของหวยใต้ดิน 
 
ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงการจดัโครงสร้างดา้นอุปทานของผูจ้ดัใหมี้การพนนัประเภทหวยใตดิ้น 

ลกัษณะเด่นคือการทาํงานเป็นเครือข่าย มีการแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งผูค้า้ในระดบัต่างๆอยา่งลงตวั 
ต่อจากนั้นจะไดอ้ธิบายการปรับตวัของผูค้า้หวยใตดิ้น เพื่อตอบสนองกบัสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีความทนัสมยัมากข้ึน 

 
เครือข่ายการค้าหวยใต้ดิน 
 

                                                 
19

 เป็นการประเมินจากการสํารวจ 2 ช้ิน คือ สังศิต เสาวนีย ์และนภดล (2550) และสถาบนัวิจยัสังคม จุฬาฯ (2554) ช้ินแรกท่ีสาํรวจปี 
2550 รายงานตวัเลขไวสู้งคือ 3.2 ลา้นคน ช้ินหลงัสาํรวจปี 2553-54 รายงานไวต้ํ่ากวา่คือ 1.1 ลา้นคน  สาํหรับกลุ่มผูใ้หญ่ อายมุากกวา่ 24 
ปี รายงานของสังศิต เสาวนีย ์และนภดล (2550) ระบุวา่มี 19.7 ลา้นคน และรายงานของสถาบนัวิจยัสังคม จุฬาฯ (2554) มีตํ่ากวา่เลก็นอ้ยคือ 
18.8 ลา้นคน 
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หากเราคิดวา่ “หวยใตดิ้น” คือธุรกิจๆหน่ึง ซ่ึงมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มคน 
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกขององคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้ง มีผลประโยชน์ สิทธิ 
หรือส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจจะมีผลกระทบ หรือไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินการขององคก์าร20 
หวยใตดิ้นก็มีการจดัตั้งในลกัษณะองคก์ารรูปแบบหน่ึง คือเป็นองคก์ารเร้นลบัขนาดใหญ่ท่ีดาํรงอยูใ่น
สังคมไทย มีกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีจะเป็นผูท่ี้กาํหนดทิศทางธุรกิจ และมีอิทธิพลต่อความ
เจริญเติบโต หรือต่อความอยูร่อดขององคก์าร ลกัษณะขององคก์ารหวยใตดิ้นอธิบายไดด้งัน้ีคือ  หวยใต้
ดินนั้นทาํกนัเป็นรูปองคก์ารเครือข่าย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบัชั้นเป็นพีรามิดลงมา ระดบัยอดสุดคือ 
“เจา้มือใหญ่” รองลงมาชั้นท่ีสองคือ “เจา้มือยอ่ย” หรือ “ยีป๊ั่ว” รองลงมาอีกชั้นคือ “คนขายหวย” หรือ
เรียกอีกอยา่งวา่ “กัก๊” และชั้นสุดทา้ยคือ คนขายหวยทัว่ไป  คนขายระดบั “ยีป๊ั่ว” กบั “กัก๊” จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนภายใตร้ะบบเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขายหวยในสังกดั “เจา้มือใหญ่” ท่ีตนอยู ่ ส่วนผูข้ายหวย
ทัว่ไปท่ีอยูใ่นเครือข่าย “ยีป๊ั่ว” กบั “กัก๊” จะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงจาก “ยีป๊ั่ว” และ “กัก๊” ท่ี
สังกดั ไม่ข้ึนตรงกบัเจา้มือใหญ่ ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นระบบเปอร์เซ็นตส่์วนลดจากยอดขายโดยการ
ต่อรองกนัเป็นทอดๆไป  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ “ยีป๊ั่ว” รายหน่ึงเม่ือปลายปี พ.ศ.2553 อตัราส่วนลดท่ี
เจา้มือใหญ่อาจใหแ้ก่ “ยีป๊ั่ว” อยูใ่นระดบั 25-27 เปอร์เซ็นต ์และ “กัก๊” หรือเจา้มือยอ่ยจะไดรั้บส่วนลด
ต่อลงมาในระดบั 20 เปอร์เซ็นต ์ส่วนต่าง 5 เปอร์เซ็นตคื์อ ค่าบริหารจดัการ21   สาํหรับคนเดินโพยหรือ
ระดบัชาวบา้นผูเ้ล่นหวย โดยปกติจะไดส่้วนลด 10 เปอร์เซ็นต์22    โดยปกติแลว้เงินค่าซ้ือหวยประมาณ
ร้อยละ 70 ถึง 75 จะกลบัไปหาผูเ้ล่นในรูปของเงินรางวลั รวมกบัค่าส่วนลดท่ีไดจ้ากเจา้มือ ถา้หากใช้
ตวัเลขน้ีประเมินวงเงินรายไดข้องเจา้มือหวยใตดิ้น จะทาํใหค้าดคะเนวา่เจา้มือและบุคคลในเครือข่ายจะ
ไดก้าํไร เท่ากบัร้อยละ 25 ถึง 30 และ “เจา้มือใหญ่” เม่ือหกัส่วนลดใหแ้ก่บรรดา “ยีป๊ั่ว” แลว้ จะคงเหลือ
ส่วนต่างอยา่งตํ่าประมาณร้อยละ 3 ถึง 5 ของวงเงินหวยใตดิ้น เป็นค่าบริหารงานและค่าคุม้ครอง23 

นอกจาก “ยีป๊ั่ว” และ “กัก๊” ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงแลว้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรอง หรือ
ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทางออ้มในเครือข่ายคา้หวยมีอยูห่ลายกลุ่ม ไดแ้ก่ ราชการ ชุมชน ชาวบา้น ตาํรวจ 

                                                 
20

 ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder theory) เป็นทฤษฎีหน่ึงทางเศรษฐศาสตร์ในสาขาเศรษฐศาสตร์องคก์าร ใหค้าํอธิบายวา่ดว้ยเร่ืองผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียกบัการสร้างความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์าร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเช่น Mahoney, J. T. (2005); Moschandreas 

(2000) เป็นตน้ 
21

 สัมภาษณ์ ผูค้า้หวย ก., วนัท่ี 1 พ.ย. 2553 
22

 ประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้าํชุมชน, วนัท่ี 21 เม.ย.2554 

23
 อตัรากาํไรของเจา้มือรายใหญ่จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการยอมรับความเส่ียง ถา้เจา้มือยอมรับสภาพความเส่ียงไดม้าก เช่นยอมรับการออก

ตวัการแทงจาํนวนสูงๆจากเจา้มือระดบัรองๆ ในกรณีท่ีมีคนถูกนอ้ย เจา้มืออาจมีรายไดม้าก อาจจะสูงถึงร้อยละ 10 ถึง 15 และมีรายไดต่้อปี
ระดบัสูงถึงหลายร้อยลา้นบาท 
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รวมถึงนกัการเมือง  และกลุ่มท่ีไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดนั้นคือ ตาํรวจ ซ่ึงอยูใ่นฐานะของผูบ้งัคบัใช้
กฎหมาย การศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค ์ ในปี พ.ศ.2546 แสดงขอ้มูลวา่ในขณะท่ีหวยใตดิ้น
กาํลงัขยายตวัหลงัจากวกิฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 เจา้มือหวยไดรั้บกาํไรอยา่งสูงจากธุรกิจคา้หวยใตดิ้น 
สังศิต และคณะ (2546) ประมาณการวา่วงเงินจากกิจกรรมคา้หวยใตดิ้นช่วงเวลาดงักล่าว ขณะปี พ.ศ.
2544 ขั้นตํ่าคือ 92,000 ลา้นบาทต่อปี และถา้พิจารณาจากดา้นผูข้ายหรือเจา้มือ ปริมาณเงินอาจสูงถึง 
542,000 ลา้นบาท24  ขณะท่ีกาํไรส่วนหน่ึงกลายไปเป็นส่วยของระบอบตาํรวจจาํนวนมากกวา่ปีละ 
11,000 ลา้นบาท25  ช่วงการปราบปรามผูมี้อิทธิพล และรัฐบาลมีนโยบายนาํหวยใตดิ้นข้ึนบนดิน 
ระหวา่งปี พ.ศ.2546-49  ปริมาณเงินหวยใตดิ้นและส่วยตาํรวจจากหวยลดลงไปมาก ซ่ึงจะกล่าวต่อไป
ขา้งหนา้ 
 องคก์ารคา้หวยใตดิ้นท่ีใหญ่โตแต่เร้นลบัจะดาํเนินไปไดด้ว้ยดีนั้น วเิคราะห์ไดว้า่มีจุดแขง็อยูท่ี่
การใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มากกวา่ท่ีจะคาํนึงถึงและใหผ้ล
ประโยชน์เฉพาะแต่ตวัผูท่ี้อยูใ่นระดบัชั้นบนสุดแต่เพียงผูเ้ดียว  เป้าหมายขององคก์ารคา้หวยในแง่น้ีจึง
ถือเป็นการสร้างส่วนเกิน (surplus) ใหแ้ก่องคก์าร และกระจายส่วนเกินน้ีไปสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(stakeholder) โดยเป้าหมายระยะสั้นคือ การทาํใหส่้วนเกินมีมากท่ีสุดและกระจายส่วนเกินไปยงัผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยา่งยติุธรรม เป้าหมายระยะยาว คือ ความมีเสถียรภาพและการขยายตวัขององคก์าร ดว้ย
เหตุน้ีองคก์ารท่ีคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีความน่าจะเป็นท่ีจะเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อ
ผลประโยชน์ร่วมและลดพฤติกรรมการฉวยโอกาส (opportunism) ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์องคก์าร
นั้น ผูท่ี้ถือผลประโยชน์ร่วมกนัรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความจงรักภกัดี และไวว้างใจกนั  การ
จดัการความร่วมมือในเครือข่ายหวยใตดิ้นแบ่งตามกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย “เจา้มือ” ไดรั้บผลกาํไรเป็น
รายไดส่้วนท่ีเหลือจากการจดัสรร คนอ่ืนๆคือ “ผูค้า้หวย” “ผูค้า้รายยอ่ย” และ “คนเดินโพย” ไดรั้บค่า
คอมมิชชัน่ตามยอดขายของตน “พนกังานสาํนกังาน” และ “คนตรวจโพย” ไดรั้บค่าจา้งท่ีค่อนขา้งสูง

                                                 
24

 ดู สังศิตและคณะ, 2546 หนา้ 203 และ 206;  มีขอ้มูลจาํนวน 2 ชุดท่ีศึกษาถึงขนาดปริมาณเงินหวยใตดิ้น ทาํการศึกษาโดยศูนยศึ์กษา
เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ชุดแรกจากการศึกษาของผาสุก พงษไ์พจิตร และคณะ (2543) พบวา่วงเงิน
หมุนเวียนในธุรกรรมหวยใตดิ้น (รวมหวย ธกส. และหวยออมสิน) เป็นกิจกรรมหวยใตดิ้นในปี พ.ศ.2538 สูงถึง 320,000 ลา้นบาทต่อปี โดยร้อย
ละ 25 ถึง 30 ของวงเงินน้ีเป็นรายไดข้องเจา้มือและคนเดินโพย รวมทั้งปีประมาณ 81,000-98,000 ลา้นบาท  ชุดท่ีสอง สังศิต และคณะ (2546) 
ประมาณการ ปี พ.ศ.2544 ไดค่้ารายไดเ้จา้มือท่ีสูงมากกวา่มาก คือเท่ากบั 162,600 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของผลิตภณัฑม์วลรวม
ประชาชาติในปี พ.ศ.2544  ขอ้มูลจาก สังศิต และคณะ, 2546, หนา้ 206  คิดอตัรากาํไรเจา้มือหวยอยูท่ี่ ร้อยละ 30 ของวงเงินท่ีแทง เป็นตวัเลขสูง
กวา่การประมาณการในปี พ.ศ.2538 โดยผาสุก สังศิต และนวลนอ้ย (2543) หนา้ 169 ซ่ึงประเมินวา่เงินส่วนท่ีเหลือจากค่าซ้ือหวย ตกเป็นของ
เจา้มือและพรรคพวก เท่ากบัร้อยละ 25-30 คิดเป็นวงเงินรวมทั้งปีประมาณ 81,296 ถึง 97,555 ลา้นบาท งานทั้งสองช้ินท่ีแสดงค่าไวน้ี้เป็นตวัเลข
ประเมินจากฐานของวงเงินรับแทงดา้นเจา้มือ 
25

 สังศิตและคณะ, 2546, หนา้ 213 
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เป็นรายไดเ้สริมจากอาชีพตามปกติท่ีเปิดเผยได ้  “ลูกคา้” ซ่ึงเป็นชาวบา้นทัว่ไป นอกจากจะไดรั้บเงิน
รางวลัท่ีสูงกวา่สลากกินแบ่งรัฐบาลและสามารถเล่นไดใ้นวงเงินท่ีตํ่า ชาวบา้นอาจจะไดรั้บประโยชน์
จากการสร้างความสัมพนัธ์กบัเจา้มือในรูปแบบต่างๆ เช่น สามารถกูย้มืเงินในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ซ่ึงถือ
เป็นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนชั้นดีในชุมชน ไดรั้บการช่วยเหลือจากเจา้มือเม่ือครอบครัวประสบปัญหา
โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินคืน เป็นตน้ ในส่วนของ “ตาํรวจ” ไดค้่าคุม้ครองเป็นประจาํ ช่วยคํ้าจุนฐานะการ
ครองชีพไดท้ดัเทียมกบัผูมี้เงินเดือนประจาํภาคเอกชน นอกจากน้ียงัมีเงินบริจาคช่วยเหลือราชการช่วย
ซ่อมเคร่ืองมือ ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆในสถานีตาํรวจ หรือส่งส่วยใหผู้ใ้หญ่ในสาํนกังาน 
สาํหรับ “นกัการเมือง” ก็ไดฐ้านคะแนนท่ีแน่นหนา เพราะเครือข่ายคา้หวยใตดิ้นทั้งคนขายและคนเล่น
หวยเป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีกวา้งขวาง เม่ือเช่ือมต่อกบัเครือข่ายทางการเมือง ประกอบดว้ย กาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น อบต. ส.จ. เทศบาล อบจ. รวมถึงนกัการเมืองระดบัชาติหรือ ส.ส. และ ส.ว. แลว้ นบัเป็น
กลุ่มอิทธิพลในทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัอยา่งมากต่อการหาเสียงและซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จะเห็นวา่ ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมกนัทุกกลุ่มไดรั้บผลประโยชน์จากเครือข่ายหวยใตดิ้น ทุกฝ่ายจึง
จะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํใหเ้ครือข่ายหวยใตดิ้นมีเสถียรภาพ สามารถขยายตวัใหญ่ข้ึนไปได ้ จน
กลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในวถีิของสังคมไทย 

เครือข่ายการคา้หวยใตดิ้นท่ีเกิดข้ึนและพฒันามานาน สามารถดาํรงอยูไ่ดแ้ละหลุดรอดจากการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย ผา่นช่วงท่ีรัฐบาลพยายามชกันาํผูเ้ล่นหวยใตดิ้นข้ึนบนดินมาถึงปัจจุบนั จะตอ้งมีการ
ปรับตวัอยา่งต่อเน่ือง คาํอธิบายถึงเคล็ดลบัในการปรับตวัเองในแบบการแบ่งปันผลประโยชน์และสร้าง
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายตามทฤษฎีท่ีกล่าวมานั้นเป็นเพียงมุมมองหน่ึงท่ีอาจจะมีส่วนช่วยสร้าง
ความสาํเร็จของเจา้มือหวยในอดีตอยูบ่า้ง ในขณะท่ีอีกดา้นหน่ึง นกัเล่นหวยก็อยากจะเพิ่มทางเลือกใน
การเส่ียงโชคของตนเอง มุมมองท่ีมาจากฝ่ายชาวบา้นนกัเล่นหวย อาจจะมองเห็นส่ิงท่ีไม่เหมือนกนักบั
เจา้มือ เม่ือคณะผูว้จิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และ
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ทาํการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกบัการพนนัใน
สังคมไทย ในปี พ.ศ.2550  ซ่ึงเป็นงานสาํรวจช้ินหน่ึงจากเพียงไม่ก่ีช้ินท่ีทาํการศึกษาพฤติกรรมของผู ้
เล่นหวยในช่วงเวลาหลงัจากท่ีรัฐบาลไดเ้ปิดใหมี้การจาํหน่ายหวยบนดิน ผลการสอบถามความคิด
ประชาชนผูมี้ประสบการณ์เล่นหวยใตดิ้นและหวยบนดิน ทาํใหท้ราบวา่อนัท่ีจริงแลว้ นกัเส่ียงโชคกบั
หวยใตดิ้นส่วนใหญ่มีความไม่ไวว้างใจเจา้มือหวยเท่าใดนกั ผูเ้ล่นส่วนใหญ่มากกวา่ 2 ใน 3 คือ ร้อยละ 
79.9 มัน่ใจหวยบนดินมากกวา่ มีนกัเล่นสัดส่วนไม่มากนกั เพียงร้อยละ 8.0 เท่านั้นท่ีมัน่ใจวา่จะไม่ถูก
โกงจากหวยใตดิ้น ทั้งน้ีเม่ือสอบถามความชอบโดยรวมท่ีมีต่อหวยใตดิ้นและหวยบนดิน ผลสาํรวจจึง
พบวา่ ตวัอยา่งมากกวา่ 2 ใน 3 คือร้อยละ 68.1 ระบุวา่ชอบหวยบนดินมากกวา่ ในขณะท่ีร้อยละ 14.4 
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ชอบใตดิ้น และร้อยละ 17.5 ระบุชอบทั้งสองอยา่ง26 แต่อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ล่นหวยท่ีกงัวลต่อปัญหาความ
เดือดร้อนจากการโกงหรือจ่ายไม่แน่นอนของเจา้มือหวยใตดิ้น มีตํ่ากวา่ความเดือดร้อนจากดา้นอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพงและหาซ้ือไดย้าก อาจทาํใหข้าดรายได ้ ไม่ไดลุ้น้โชค หรือ
แมก้ระทัง่การกลบัไปเล่นหวยใตดิ้น27 ทั้งน้ีคงจะเป็นเพราะผูเ้ล่นหวยโดยส่วนใหญ่แลว้มีประสบการณ์
และคุน้เคยกบัหวยใตดิ้นมาก่อนเป็นเวลานาน ผลการสาํรวจเดียวกนัน้ีช้ีวา่ ก่อนท่ีจะมีหวยบนดินคือ
ก่อนเดือนสิงหาคม 2546  มีผูเ้ล่นถึงร้อยละ 57.3 ระบุเคยซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดชีวติท่ีผา่นมา 
และร้อยละ 44.2 เคยซ้ือหวยใตดิ้นมาก่อนเป็นเวลานาน ช่วงท่ีมีหวยบนดิน ผูต้อบคาํถามกลุ่มเดียวกนั
ระบุซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลนอ้ยลง รวมทั้งซ้ือหวยใตดิ้นนอ้ยลงดว้ยเช่นกนั  

เม่ือหวยบนดินยกเลิกการจาํหน่ายไป นกัเล่นหวยท่ีรักการเส่ียงโชคและเล่นหวยมาตลอดชีวติ
จึงรู้สึกหวงแหนของรักของพวกเขา ส่วนใหญ่แลว้ไม่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกหวยบนดิน28 แต่ทวา่ 
นกัเล่นหวยยงัมีอีกช่องทางหน่ึงใหเ้ลือกคือ กลบัไปเล่นหวยใตดิ้นโดยไม่รู้สึกวา่เดือดร้อน29  ตวัเลขท่ี
รายงานโดยสถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํรวจหลงัจากนั้นคือ ปี พ.ศ.2554 ระบุวา่
หลงัจากยกเลิก มีผูเ้ล่นหวยใตดิ้นอยูถึ่ง ร้อยละ 61.3 ของประชากรท่ีมีประสบการณ์เล่นการพนนัใน
รอบ 6 เดือน30   และในช่วงเวลาเดียวกนันั้นเองในฟากดา้นอุปทาน สภาพเศรษฐกิจสังคมไทยกาํลงั
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไดมี้สภาพท่ีเอ้ืออาํนวยให้เกิดการปรับตวัเชิงโครงสร้างทางอุปทานเกิดข้ึนไป
ดว้ยพร้อมๆกนั  การศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค ์ในปี พ.ศ.2546 เร่ือง หวยใตดิ้น : โครงสร้างและ
การเปล่ียนแปลง ใน สังศิต และคณะ (2546) พบวา่โครงสร้างของธุรกิจคา้หวยใตดิ้นเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงในช่วงระยะสองทศวรรษเศษท่ีผา่นมา ประการท่ีสาํคญัๆมีอยูห่ลายขอ้ดว้ยกนัคือ ประการ
แรก เจา้มือหวยรุ่นใหม่เขา้สู่วงการดว้ยการสืบทอดจากเจา้มือหวยรุ่นก่อน เจา้มือหวยรุ่นใหม่มีอายนุอ้ย
ระหวา่ง 30-40 ปี มีการศึกษาดี ผา่นการศึกษาจากโรงเรียนมีคุณภาพดี มีช่ือเสียง และมกัจะประสบ
ความสาํเร็จผา่นการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน ทั้ง
มหาวทิยาลยัในประเทศและต่างประเทศ เป็นบุคคลท่ีมีเกียรติและเป็นท่ียอมรับของสังคม กลืนเขา้กบั
ชนชั้นกลางในเมืองไดอ้ยา่งแนบแน่น  ประการท่ีสอง เจา้มือหวยรุ่นใหม่มีความเอนเอียงท่ีจะแสวงหา
อาํนาจทางเศรษฐกิจและอาํนาจทางการเมืองควบคู่กนัไป ซ่ึงต่างจากรุ่นพอ่ท่ีมุ่งแต่แสวงหาอาํนาจ

                                                 
26

 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 2550 หนา้ 7 

27
 เพ่ิงอา้ง หนา้ 26-27 

28
 เพ่ิงอา้ง หนา้ 7 

29
 เพ่ิงอา้ง หนา้ 27 

30
 สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาฯ 2554 



 10 

ทางดา้นเศรษฐกิจเท่านั้น ประการท่ีสาม  เกิดเจา้มือรายใหญ่ในระดบัจงัหวดัท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูง และสอดคลอ้งกบัการกลายสภาพจงัหวดัท่ีมีความเป็นเมืองมากข้ึน ประการท่ีส่ี  เจา้มือในระดบั
อาํเภอในพื้นท่ีภูมิภาคก็ขยายจาํนวนเพิ่มมากข้ึนดว้ย และประการท่ีหา้ มีเจา้มือขนาดเล็กเกิดข้ึนเป็น
จาํนวนมาก จากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ทาํใหน้กัธุรกิจท่ีลม้เหลวจากการทาํธุรกิจ และผู ้
วา่งงานในตลาดแรงงานหนัมาเป็นเจา้มือหวยใตดิ้นขนาดเล็กท่ีใชทุ้นไม่เกิน 500,000 บาทต่องวด 
เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก31 สาเหตุท่ีทาํใหมี้เจา้มือหวยรายใหม่ๆเกิดข้ึนจาํนวนมากมายนั้นเป็นเพราะการ
เป็นเจา้มือหวยใตดิ้นสร้างกาํไรไดอ้ยา่งงามนัน่เอง 

 
พนัธะสัญญาไร้สภาพ 
 
ตั้งแต่เม่ือเร่ิมมีงานศึกษาสาํรวจพฤติกรรมการเล่นหวยใตดิ้นเผยแพร่ ในราว 20 ปีก่อน หวยใต้

ดินก็เป็นท่ีรับทราบโดยทัว่ไปแลว้วา่มีการเล่นกนัอยา่งแพร่หลายมาก เจา้มือกบัผูเ้ล่นมีความสัมพนัธ์ใน
แบบตลาดเพราะผูเ้ล่นส่วนใหญ่รู้กนัวา่ควรจะแทงหวยท่ีไหน มีท่ีใดบา้งท่ีรับแทง ท่ีไหนจ่ายเงินดี 
เจา้มือหวยอยูร่อดและเติบโตไดจ้ากการสร้างความน่าเช่ือถือ นอกเหนือจากการจะตอ้งสร้าง
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาํคญัๆท่ีมีอาํนาจและเป็นผูท่ี้ถือกฎหมายคือ ตาํรวจ และนกัการเมือง เจา้มือหวย
จะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์กบัชาวบา้น ซ่ึงเจา้มือหวยใตดิ้นจะสร้างความนิยมในบรรดาคนเล่นหวยดว้ย
วธีิการต่างๆ เช่น การแสดงใหเ้ห็นวา่มีความมัง่คัง่ ทรัพยสิ์น และสถานภาพทางสังคมท่ีเชิดหนา้ชูตา มี
บา้นหลงัใหญ่ มีรถยนตห์รูหรา ส่ิงอาํนวยความสะดวกราคาแพงๆ  นอกจากนั้น มกัจะดาํรงตนเป็นเจา้
บุญทุ่ม ช่วยเหลือใหกู้ย้มืเงินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ช่วยเหลือครอบครัวเม่ือเกิดปัญหาโดยไม่หวงัไดรั้บเงิน
คืน หรือแสดงฐานะทางเศรษฐกิจ มกัจดังานเล้ียงท่ีเชิญคนใหญ่คนโตของทอ้งถ่ินหรือจากภายนอก
มาร่วมดว้ยให้เห็นกนัอยูเ่สมอๆ แสดงการใชจ่้ายมือเติบ งานเล้ียง งานบุญ งานประเพณีต่างๆ ฯลฯ เป็น
ส่วนของตน้ทุนท่ีเจา้มือหวยใตดิ้นจะตอ้งเสีย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างเครดิตใหก้บัตน นบัเป็นการลงทุน
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจใหป้ระจกัษสู่์บรรดาผูเ้ล่นหวย  และเพื่อตอ้งการใหกิ้จการหวยใต้
ดินมีความราบร่ืน เจา้มือหวยก็จะตอ้งจ่ายเงินใหก้บัตาํรวจตาํแหน่งสาํคญัๆในพื้นท่ีจาํนวนหน่ึงเป็น
ประจาํเป็นค่าคุม้ครอง และมีการจ่ายเงินเป็นคร้ังคราวสาํหรับตาํรวจนอกพื้นท่ี การส่งส่วยใหต้าํรวจนั้น
เป็นตน้ทุนอีกตวัหน่ึงท่ีเจา้มือจะตอ้งเสียเพื่อใหกิ้จการหวยใตดิ้นยงัคงดาํเนินการต่อไปได ้ ลดการถูก
ตรวจจบั แต่ก็คุม้ค่า   นอกจากน้ียงัจะตอ้งคาํนึงถึงขนบธรรมเนียมของสังคมตามปกติอีกดว้ย 
โดยเฉพาะเร่ืองการใหข้องขวญัในเทศกาลต่างๆแก่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
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กนั ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นการบริหารพนัธะสัญญาของเจา้มือกบับุคคลท่ีเขา้มาร่วมในเครือข่ายการคา้
หวยใตดิ้น  สัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาปากเปล่า เป็นสัญญาในการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ท่ีดาํรงอยูไ่ด้
ดว้ยทุนทางสังคมท่ีสาํคญัคือ ความไวว้างใจ (trust) การประสานความร่วมมือ (coordination) ระหวา่ง
ฝ่ายต่างๆในเครือข่าย และแรงจูงใจ (incentive) ท่ีเกิดจากการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและ
ยติุธรรมในระดบัหน่ึง 

อน่ึง ดว้ยลกัษณะของอาชีพน้ีท่ีตอ้งแสดงความมัง่คัง่และอิทธิพลของตนจึงชกันาํใหเ้จา้มือหวย
ตอ้งมีความเป็นอยูอ่ยา่งโออ้วด มีพฤติกรรมการใชจ่้ายหรูหราฟุ่มเฟือย นอกจากจะเป็นผูน้าํทาง
วฒันธรรมการใชชี้วิตแบบทนัสมยัของคนท่ีสามารถเล่ือนฐานะทางชนชั้นไดอ้ยา่งง่ายดายและใช้
ระยะเวลาสั้นๆ เจา้มือหวยยงัจดัวา่เป็นชนชั้นนาํท่ีเป็นแบบอยา่งของผูมี้หนา้ตาในสังคม และเขา้กนัไดดี้
กบัอาชีพนกัการเมือง คนกลุ่มน้ีอาจเลือกวธีิบริจาคเงินเพื่องานตามประเพณี บริจาคส่ิงของเพื่อการกุศล 
จดัสวสัดิการในชุมชน การช่วยเหลืองานของส่วนราชการเม่ือเกิดวกิฤตการณ์หรือตามโอกาสท่ีมีการ
ร้องขอ ช่วยเป็นคนกลางไกล่เกล่ียขอ้พิพาทบาดหมางระหวา่งชาวบา้น ทาํตวัเป็นผูใ้หญ่ หรือผูใ้หก้าร
อุปถมัภใ์นลกัษณะของเจา้พ่อทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีก็เพื่อจะใชทุ้นบารมีท่ีสั่งสมเป็นเคร่ืองมือต่อรองแลกเปล่ียน
กบัการคุม้ครองจากนกัการเมือง หรือขา้ราชการชั้นสูงไดต่้อไป32    คนท่ีประกอบอาชีพคา้หวยใตดิ้นจึง
กา้วเขา้สู่การเป็นนายทุนเงินกู ้ เป็นหวัคะแนนใหน้กัการเมือง หรือแมแ้ต่เขา้สู่วงการเมืองดว้ยตวัเองได้
ไม่ยากนกั ทาํใหว้งการอุปถมัภช์าวบา้นลุกลามออกไป ไม่เฉพาะแค่หวยใตดิ้น แต่ยงัมีการกูเ้งินนอก
ระบบและความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภแ์บบอ่ืนๆตามมาดว้ย  แมส้ภาพสังคมและเศรษฐกิจจะเปล่ียนไป 
ความพยายามสร้างระบบอุปถมัภใ์นทอ้งถ่ินยงัคงมีปรากฏอยูก่บัสังคมไทย  ความพยายามเหล่าน้ีใช่วา่
จะปราศจากเหตุผล เพราะหากเราพิจารณาในแง่ของความสนใจเล่นหวยใตดิ้นของคนในสังคมไทยท่ียงั
มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากและส่วนใหญ่ของคนเหล่านั้นฝากชีวิตไวก้บั “ความเช่ือ” และ “ความหวงั” ซ่ึง
กาํหนดจากส่ิงท่ีเหนือกวา่และเป็นส่ิงท่ีตนไม่สามารถกาํหนดหรือควบคุมได ้ ดว้ยเหตุน้ีเองทาํใหก้าร
เล่นหวยมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากการพนนัชนิดอ่ืนๆ เพราะมีมิติทางวฒันธรรมเก่ียวขอ้งอยูม่าก 
และเขา้กนัไดก้บัวถีิชีวติในแบบพึ่งพิงอุปถมัภ ์ คุณลกัษณะพิเศษหลายอยา่งเป็นตน้วา่การเล่นหวยให้ 
“ความรู้สึก” ผูเ้ล่นหวยรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมท่ีสมาชิกจาํนวนมากมีการเล่นหวยเป็น
กิจวตัร หรือการเล่นหวยเป็นเร่ือง “ความเช่ือ” เน่ืองจากหวยเป็นการเส่ียงโชคกบัตวัเลขท่ีผูเ้ล่นส่วน
ใหญ่รู้สึกวา่เล่นง่าย ข้ึนอยูก่บัดวง และเช่ือวา่ไม่ถูกโกง โดยมี “ความฝัน” เป็นตวัจุดชนวนสาํคญัก่อน
ตดัสินใจซ้ือตวัเลข โดยมากผูเ้ล่นจะใชเ้งินจากการทาํงานตามปกติหรือเงินเก็บสะสมส่วนหน่ึงมาเล่น 
จึงไม่คิดวา่ตนเองนั้นตอ้งเดือดร้อนเม่ือทายเลขไม่ถูก ในการสาํรวจเร่ืองพฤติกรรมการพนนัแต่ละคร้ังท่ี
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ผา่นมาจะเห็นชดัเจนวา่ ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหผู้เ้ล่นหวยตดัสินใจซ้ือหวยในแต่ละงวด ไดแ้ก่ ความชอบ
เส่ียงโชค ความสนุกสนาน และอยากรวย ซ่ึงมกัจะมี “ความฝัน” เป็นส่วนประกอบสาํคญั  แต่ปัจจยั
หน่ึงท่ีน่าจะส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อพฤติกรรมการเล่นหวยใตดิ้นในสังคมไทยคือ ผูเ้ล่นได ้ “เลข
เด็ด” มา ซ่ึงอาจจะมาจากหลายแหล่งหลายทิศทาง เช่น พระ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สิงสาราสัตว ์ หรือส่ิงแปลก
ประหลาด รวมถึงแหล่งท่ีลือกนัมากๆวา่ได ้ “เลขล็อค” ทาํใหห้วยงวดนั้นเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “หวย
ล็อค”  ซ่ึงเกิดข้ึนโดยขบวนการโกงหวยใตดิ้นทาํใหห้วยกลายเป็นการเส่ียงโชคท่ีมิไดต้ั้งอยูบ่นฐานของ
การเส่ียงทายอยา่งยติุธรรม แต่กลบัเป็นการล่อลวงใหผู้เ้ล่นเขา้สู่วถีิชีวติท่ียากจนลงทีละนอ้ย  สรุปคือ 
เจา้มือหวยตอ้งแสดงบทบาทท่ีสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นเพื่อก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ  และท่ีผา่นมา
โดยตลอดนั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืนดว้ยค่านิยมบางอยา่งของสังคมไทยท่ีผูค้นยงัฝากชีวติอยูก่บัความเช่ือ
และความหวงั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเจา้มือหวยสามารถควา้มาเป็นประโยชน์ไดโ้ดยพยายามทาํใหก้ลายเป็น
ความสัมพนัธ์ในแบบอุปถมัภพ์ึ่งพากนัต่อไป ในหวัขอ้ถดัไปจะนาํเสนอการปรับตวัอีกส่วนหน่ึงวา่ดว้ย
การใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พร้อมกบัการนาํเสนอบริการใหม่ๆโดยผูค้า้หวยใตดิ้น แม้
ระบบอุปถมัภท่ี์ในอดีตใชไ้ดผ้ล และยงัปรากฏวา่มีการสร้างความสัมพนัธ์แบบเดียวกนัน้ีกบัผูเ้ล่นใน
ชุมชนหลงเหลืออยูบ่า้งในหลายพื้นท่ีของชนบทไทย แต่ก็ดูเหมือนวา่จะใชไ้ม่ไดผ้ลดีเหมือนก่อน 
อยา่งไรก็ดี ส่ิงหน่ึงท่ียงัไม่เปล่ียนไปคือ ความพยายามสร้างความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจ ใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูเ้ล่นหวยใตดิ้นยงัเป็นส่ิงจาํเป็นมากท่ีสุด 

 
องค์การทีม่ีนวตักรรม 
 
หวยใตดิ้นในแง่ของธุรกิจชดัเจนข้ึนมากในยคุสมยัการให้บริการผา่นอินเตอร์เน็ต แต่กวา่หวย

ใตดิ้นจะพฒันาข้ึนเป็นอาชีพท่ีประชาชนทุกชนชั้นทุกอาชีพสามารถเขา้ถึงได ้ หวยใตดิ้นสะสม
ประสบการณ์การเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดจ้ากความสัมพนัธ์ในระบบอุปถมัภ ์ และในปัจจุบนัน้ี ธุรกิจ
หวยใตดิ้นไดรั้บการพฒันาเป็นองคก์ารท่ีทนัสมยั มีการแตกแขนงชนิดสินคา้ท่ีใหบ้ริการเพิ่มข้ึน และ
นาํเอาเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาช่วยหนุนเสริมการใหบ้ริการอีกดว้ย ดงัตวัอยา่งผูค้า้หวยใตดิ้นรายหน่ึงท่ี
แสดงการใหบ้ริการปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซดแ์ห่งหน่ึง หวยใตดิ้นมีโปรโมชัน่เม่ือโอนเงินตั้งแต่ 3 พนับาท
ข้ึนไป จะรับเงินคืนทนัที ร้อยละ 12 ผูท่ี้เป็นเจา้ของบริการทางเวบ็ไซดแ์ห่งน้ียงัโฆษณาตนเองดว้ยวา่  
การบริการของตนนั้นรับประกนัดว้ย “เป็นเจา้มือหวยมานานกวา่ 30 ปี” ผูใ้หบ้ริการตอกย ํ้าวา่หากผูเ้ล่น
แทงหวยใตดิ้นทางเวบ็แห่งน้ี จะสามารถไวว้างใจไดว้า่ จะไม่ถูกเบ้ียวเงินรางวลั ไดรั้บเงินแน่นอน   
สาํหรับบริการท่ีปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซดมี์ทั้งหวยใตดิ้น หวยหุน้ เช่น ดาวโจนส์ นิเคอิ ฮัง่เส็ง ฯลฯ 
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สามารถเลือกรอบเล่นไดต้ามใจชอบ เล่นไดอิ้สระไม่จาํกดัเวลา และแทงเงินไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป ใช้
ตน้ทุนท่ีตํ่าเพียง 300 บาทข้ึนไปเท่านั้น33  แต่ทวา่การเล่นหวยใตดิ้นออนไลน์หรือผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
ยงัไดรั้บความนิยมนอ้ยมาก การสาํรวจของมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั เม่ือปี พ.ศ.2553 พบสัดส่วนผูท่ี้เคย
เล่นการพนนัชนิดใดชนิดหน่ึงผา่นทางอินเตอร์เน็ต มีอยูเ่พียงไม่เกิน ร้อยละ 3.0 เท่านั้น และส่วนท่ีเป็น
นกัเล่นหวยใตดิ้นท่ีเคยเล่นทางอินเตอร์เน็ต ไม่น่าจะมากไปกวา่ร้อยละ 1.534  
 บริการท่ีองคก์ารคา้หวยใตดิ้นดงัท่ีเสนอมาในเวบ็ไซดด์งัท่ีกล่าวแลว้นั้น ไดรั้บการยนืยนัจาก
ผูค้า้หวยใตดิ้นรายหน่ึงท่ีจงัหวดัแห่งหน่ึงในภาคอีสาน สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 1 พ.ย. 2553 วา่ การคา้หวยใต้
ดินในปัจจุบนันั้นมีลกัษณะการทาํงานเป็นเครือข่ายท่ีเหนือชั้น ผูค้า้หวยใตดิ้นรายน้ีอาจส่งต่อการคา้ไป
ยงัเครือข่ายในจงัหวดัเดียวกนั หรือขา้มจงัหวดัไปยงัผูค้า้รายอ่ืนๆไดท้ัว่ประเทศ ในขณะท่ีสัมภาษณ์ 
ผูว้จิยัยงัไดพ้บวธีิการรับแทงและการส่งต่อวงเงินรับแทงไปยงัผูค้า้มีทั้งจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา หรือไปยงัจงัหวดัไกลๆขา้มภูมิภาคอยา่งเช่น ภูเก็ต เป็นตน้ แมว้า่ในขณะท่ีสังเกตการณ์ 
คือ วนัท่ี 1 ซ่ึงเป็นวนัออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ยงัไม่ไดพ้บการรับแทงหรือส่งต่อหวยหุน้ (ซ่ึงเจา้มือแจง้
วา่ช่วงขณะนั้นงดรับแทงหวยหุน้ เพราะขาดทุนกนัมาก) แต่จากการสอบถามเจา้มือหวยใตดิ้นรายน้ี ก็
ไดรั้บการช้ีแจงวา่ ลกัษณะการใหบ้ริการก็คลา้ยคลึงกนักบัการรับทางออนไลน์ โดยมีลกัษณะการ
ใหบ้ริการดงัน้ี คือ 
 หวยรัฐบาลไทย (ใตดิ้น)  ออกทุกวนัท่ี 1 และ 16 ของเดือน 
หวยหุน้ ออกวนัละ 4 รอบ : นิเคอิ  13.00 น.  ฮัง่เส็ง  15.00 น.  หุน้ไทย 16.30 น.  ดาวโจนส์ 04.00 น.  
 ปิดรับแทงวนัละ 4 รอบ   

รอบท่ี 1  นิเคอิ    ก่อนออก 30 นาที (12.25 น. โดยประมาณ) หยดุ เสาร์-อาทิตย ์
 รอบท่ี 2  ฮัง่เส็ง   ก่อนออก 30 นาที (14.25 น. โดยประมาณ) หยดุ เสาร์-อาทิตย ์
 รอบท่ี 3  หุน้ไทย  ก่อนออก 30 นาที (15.55 น. โดยประมาณ) หยดุ เสาร์-อาทิตย ์
 รอบท่ี 4  ดาวโจนส์   ก่อนออก (24.00 น. โดยประมาณ)  หยดุ อาทิตย-์จนัทร์ 
 หวยรัฐบาลไทย    ทุกวนัท่ี 1 และ 16  เวลา 14.30 น. โดยประมาณ (หวยออก 15.30 น.) 
  

                                                 
33

 จากเวบ็ไซด ์www.huaytaydin.com, สืบคน้วนัท่ี 13 ธ.ค. 2553 
34

 ตวัเลขน้ีประเมินจากช่วงอายขุองผูท่ี้เคยเล่นหวยใตดิ้นในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาก่อนหนา้การสาํรวจ ผูเ้ล่นหวยใตดิ้นส่วนใหญ่มีอายุ
มากกวา่ 18 ปี ข้ึนไป และเกือบทั้งส้ินอยูใ่นวยัทาํงาน คนในกลุ่มน้ีช่วงอาย ุ25-39 ปี สัดส่วนร้อยละ 1.5 เคยเล่นการพนนัผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
ช่วงอาย ุ40-49 ปี ร้อยละ 0.4 เคยเล่นทางอินเตอร์เน็ต และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 1.3 เคยเล่นผา่นทางอินเตอร์เน็ต, ดูขอ้มูลผลการสาํรวจ
เพ่ิมเติมใน ศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจยัความสุขชุมชน มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั. รายงานการวิจยัพฤติกรรมและทศันคติต่อการ
เล่นพนนัฟุตบอลโลกปี 2553 : กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ12-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ หนา้ 21-22 

http://www.huaytaydin.com/
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การเส่ียงโชคในส่วนของ “หวยหุน้” ใหผ้ลไดก้บัผูเ้ล่นสูงกวา่การเล่นหวยใตดิ้น ยกตวัอยา่งเช่น 
เลขทา้ย 2 ตวั ถา้แทงหวยใตดิ้น เจา้มือจ่ายอตัรา 70 บาท แต่ถา้เป็น “หวยหุ้น” เจา้มือจะจ่ายอตัรา 80 
บาท และสามารถดึงดูดผูเ้ล่นประจาํไดจ้าํนวนหน่ึง อยา่งไรก็ดี การเล่น “หวยหุน้” ไม่ไดรั้บความนิยม
เท่าๆกบั “หวยใตดิ้น” จากการประชุมกลุ่มผูน้าํชุมชน มีผูใ้หค้าํอธิบายเหตุผลถึงเร่ืองดงักล่าวอยา่งน่ารับ
ฟังวา่ “เป็นเพราะการเล่นหวยคือการเส่ียงโชค ผูเ้ล่นหวยจะตอ้งมีลางบอกเหตุบางอยา่ง ท่ีทาํใหเ้ช่ือมัน่
วา่ตนนั้นกาํลงัมีโชค ซ่ึงโชคเร่ืองถูกหวยคงจะมิไดเ้กิดข้ึนอยูเ่ป็นประจาํทุกๆวนั”35   

การใหบ้ริการผูเ้ล่นหวยในทุกวนัน้ีสะดวกสบายข้ึนกวา่เม่ือก่อนมาก เพราะไดมี้การนาํเอา
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใช ้  โทรศพัทมื์อถือสามารถลดขั้นตอนการเดินโพยและลดความเส่ียงการถูก
จบักุมจากหลกัฐานระหวา่งรวบรวมโพยหวยจากผูเ้ล่น เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั และรวดเร็วข้ึน ช่วย
ลดตน้ทุนแฝงจากการแทงหวยลงไป เจา้มือสามารถรับแทงหวยผา่นทางโทรศพัท ์ และเช่นเดียวกนัก็ใช้
โทรศพัทติ์ดต่อเพื่อออกตวั (ส่งต่อตวัเลขไปยงัเจา้มือรายอ่ืน) รวมทั้งใชใ้นการติดต่อเพื่อรู้ความ
เคล่ือนไหวของตาํรวจ เป็นตน้  นอกจากน้ี ระบบการโอนเงินมีความทนัสมยัมากข้ึน ในวนัท่ีหวยออก 
เม่ือคนตรวจโพยไดเ้ช็คโพยเสร็จเรียบร้อยแลว้ ถา้ตอ้งมีการจ่ายเงินจากเจา้มือใหญ่ใหก้บัเจา้มือราย
ยอ่ยๆ วธีิการก็ง่าย เพียงแค่โอนเงินผา่นระบบของธนาคาร ซ่ึงทาํใหเ้จา้มือใหญ่ไม่ตอ้งเอาเงินไปให้
เจา้มือยอ่ยดว้ยตวัเอง หรือจา้งลูกนอ้งใหเ้อาไปให้ อีกทั้งยงัไม่ตอ้งเส่ียงกบัการโดนปลน้จ้ีในระหวา่ง
ทางท่ีเอาเงินไปใหด้ว้ย ดงันั้น เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในยคุปัจจุบนั จึงเพิ่มขนาดองคก์ารของเจา้มือหวย
รายใหญ่ใหก้วา้งขวางข้ึน ทั้งก็เพิ่มจาํนวนผูค้า้รายยอ่ยๆท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในทุกหนทุกแห่งท่ี
เป็นชุมชน อาจจะมีผูต้ ั้งขอ้สงสัยดว้ยวา่ เพราะเหตุใดปรากฏการณ์ทั้งสองอยา่ง ทั้งขนาดองคก์ารผูค้า้
หวยรายใหญ่ขยายขนาดใหญ่โต และมีจาํนวนผูค้า้รายยอ่ยเพิ่มข้ึนมากเช่นกนั คาํอธิบายท่ีเป็นไปไดคื้อ 
แมเ้จา้มือมีมาก ผูเ้ล่นมีมากยิง่กวา่ และสาํหรับในเครือข่ายคา้หวยแบบน้ี “คนกลาง” ยงัมีบทบาทท่ี
สาํคญัในการรวบรวมเลขแทงหวยใตดิ้นมาไวใ้นท่ีๆเดียวกนั แลว้ส่งต่อให้เจา้มือในลาํดบัชั้นบนท่ีอยู่
เหนือข้ึนไป  องคก์ารคา้หวยใตดิ้นนบัวนัจะเกิดการบรรจบ (convergence) เขา้สู่ธุรกิจท่ีมีนวตักรรม
ทนัสมยั มีความยดืหยุน่มากข้ึน พฒันาใหส้ามารถซ้ือหวย และส่งโพยทางโทรศพัท ์ โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ตลอดจนนาํเอากลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ เช่น การใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ใหเ้ล่น
หวยไปก่อน แลว้จ่ายทีหลงั เคล่ือนเขา้ใกลก้บัการพนนัทางอินเตอร์เน็ต หรือการพนนัออนไลน์ มากข้ึน
ทุกขณะ  นอกจากน้ี สาํหรับความรู้สึกนึกคิดจากผูเ้ล่นแลว้ การเล่นหวย คือการเส่ียงโชค เป็นเคร่ืองมือ
ขยบัฐานะสาํหรับผูมี้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สามารถทาํให้ชีวติดีข้ึนไดอ้ยา่งฉบัพลนัถา้ถูกหวย แต่โดย
ปกติทัว่ไปแลว้ คนเล่นนั้นไม่รวย คนรวยคือเจา้มือ หรือสามารถมีรายไดท่ี้มัน่คงระดบัหน่ึงถา้เป็นผูเ้ล่น

                                                 
35

 ประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํชุมชน, วนัท่ี 21 เม.ย.2554 
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ท่ีวดัดวงดว้ยการคดัหวยกนัเองก่อนส่งต่อใหเ้จา้มือท่ีใหญ่กวา่ ดว้ยเหตุน้ี เม่ือสังคมมีความเหล่ือมลํ้าสูง
และคนส่วนใหญ่ยงัมีฐานะยากจน เจา้มือหวยรายเล็กๆจึงเพิ่มข้ึน หวยคงเป็นส่ิงท่ีติดแน่นกบัชีวติผูท่ี้มี
ฐานะยากจน และมีปัญหาทางเศรษฐกิจอยูต่่อไป 

 
3. หวยใต้ดินกบัการเมืองไทย 

 
เจา้มือหวยจาํนวนหน่ึงเป็นท่ีรู้จกัมกัคุน้ในฐานะของนกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

โดยลงสมคัร ส.จ. ส.ท. นายก อบจ. หรือ ส.ส. อีกจาํนวนไม่นอ้ยเป็นหวัคะแนนใหก้บันกัการเมืองดว้ย 
การสนบัสนุนทางการเมืองเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับเจา้มือหวย เพราะวา่การเมืองสามารถสร้างเกราะคุม้กนั
สาํหรับธุรกิจท่ีอยูน่อกกฎหมาย เม่ือเปรียบกบัการพนนัชนิดอ่ืนๆ หวยใตดิ้นมีลกัษณะพิเศษอยา่งหน่ึงท่ี
หาไดย้ากจากการพนนัชนิดอ่ืนๆคือ การสนบัสนุนคํ้าจุนทางการเมืองท่ีดาํรงอยูคู่่กบัการเมืองไทยมา
ยาวนานตั้งแต่ก่อนสมยัประชาธิปไตยลงหลกัปักฐาน จนกระทัง่มาสู่สมยัประชาธิปไตยเร่ิมหย ัง่รากลึก
มากข้ึนในปัจจุบนั 

 
การเมืองไทยก่อนประชาธิปไตยลงหลกัปักฐาน 
 
คนในวงการพนนัสมยัทศวรรษ 2520 นอ้ยคนท่ีไม่รู้จกั เส่ีย ล. แห่งอีสานเหนือ และเส่ีย ป. 

แห่งอีสานใต ้บุคคลทั้งสองเป็นเพื่อนกนั เล่นพนนัดว้ยกนั และมีบุคลิกร่วมกนัอยา่งหน่ึงคือ เป็นนกัเล่น
พนนัตวัยง เส่ีย ล. เกิดท่ีจงัหวดันครราชสีมา เส่ีย ป.เกิดท่ีจงัหวดัสุรินทร์ บิดามารดาของทั้งสองคน
อพยพมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ เป็นครอบครัวท่ีค่อนขา้งยากจน มีการศึกษานอ้ย และทั้งสองคนมี
ประสพการณ์ชีวติแบบตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิด 

เส่ีย ล. เร่ิมตน้ทาํธุรกิจส่วนตวัเม่ืออายไุด ้ 28 ปี ดว้ยการซ้ือขายพืชผลทางการเกษตรใน
ขอนแก่นและบริเวณใกลเ้คียง เขาเป็นนายทุนเงินกูแ้ละนายทุนพืชผลท่ีใหช้าวบา้นใชพ้ืชทางการเกษตร
เป็นหลกัประกนัการยมืเงินและยมืเมล็ดพนัธ์ุพืช เขาทาํโรงงานผลิตหนงั โรงงานมนัสาํปะหลงั และ
โรงสีขา้ว ต่อมาขยายกิจการไปทาํธุรกิจขายส่งและส่งออกพืชผลทางการเกษตร เส่ีย ล. สามารถตั้งตวัได้
เม่ืออาย ุ40 ปี จากการทาํธุรกิจส่วนป่ายคูาลิปตสัท่ีจงัหวดัขอนแก่นและนครราชสีมา เหมืองแร่แกรนิตท่ี
จงัหวดัร้อยเอด็ และมีท่ีดินในครอบครองในเขตเมืองขอนแก่น จนกระทัง่ขยายไปทาํธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจท่ีดิน สร้างบา้น หา้งสรรพสินคา้ และคอนโดมีเนียม ธุรกิจส่วนใหญ่ช่วยดูแลโดยภรรยา พี่นอ้ง 
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บุตรชาย และผูใ้กลชิ้ดอ่ืนๆ36  นอกจากธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย เส่ีย ล. เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีในวงการธุรกิจการ
พนนั ไดแ้ก่ บ่อนการพนนั รวมทั้งหวยใตดิ้นดว้ย 

เส่ีย ล. มีความขดัแยง้กบักลุ่มต่างๆ และผา่นเหตุการณ์รุนแรงเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาหลายคร้ัง
จากคนพยายามฆ่าดว้ยอาวธุสงคราม ทาํใหเ้ขาตอ้งการความคุม้ครองดว้ยการสร้างสัมพนัธ์กบัทหารชั้น
ผูใ้หญ่ ช่วงแรกไดอ้าศยัความเป็นเพื่อนกบัพลเอกสุนทร คงสมพงษ ์ ขณะท่ีพลเอกสุนทรเป็นผูมี้อาํนาจ
ทางการทหารระดบัสูงในภาคอีสาน และสนบัสนุนพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ขณะท่ีพลเอกชวลิตกาํลงั
กรุยทางโครงการอีสานเขียว ก่อนหนัหนา้สู่วงการเมือง ต่อมานบัจากทศวรรษ 2520 เส่ีย ล. ยงัไดล้งทุน
ทางการเมืองดว้ยการสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรหลายคนในภาคอีสาน เส่ีย ล. มีบทบาท
สาํคญัในการเลือกตั้งปี 2529 ดว้ยการสนบัสนุนผูส้มคัร ส.ส.สังกดัพรรคกิจประชาคมของ บุญชู โรจน
เสถียร ปี 2530 เขาสามารถแสดงพลงัทาํให ้ ส.ส. 5 คนถอนช่ือออกจากญตัติไม่ไวว้างใจรัฐบาล จนทาํ
ใหญ้ตัตินั้นตกไป การเลือกตั้งในปี 2531 เส่ีย  ล. กระจายการสนบัสนุนไปหลายพรรค มีทั้งพรรค
ราษฎรของพลเอกเทียนชยั ศิริสัมพนัธ์ อดีตรองผูบ้ญัชาการทหารบก พรรคชาติไทยภายใตก้ารนาํของ
พลตาํรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร และพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั พรรคปวงชนชาวไทย ของพลเอก
อาทิตย ์ กาํลงัเอก และพรรคกิจสังคม สาํหรับการเลือกตั้งเดือนกนัยายน 2535 เส่ีย ล. สนบัสนุนพรรค
ความหวงัใหม่ ของพลเอกชวลิต และเป็นผูป้ระสานงานผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งของพรรคในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ย37 เส่ีย ล. เขา้ร่วมสนบัสนุนพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
จนกระทัง่วางตวับุตรชายของตนเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ของจงัหวดัขอนแก่น 

เส้นทางเดินทางธุรกิจการเมืองของ เส่ีย ป. แห่งอีสานใต ้ก็คลา้ยกนักบัของ เส่ีย ล. คือการเป็น
นกัธุรกิจและผูก้วา้งขวางในจงัหวดั เขาผูส้นบัสนุนนกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินหลายคน และเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการเมืองแก่พรรคไทยรักไทยตั้งแต่ยคุเร่ิมก่อตั้งพรรค เส่ีย ป. เดินเขา้สู่การเมืองระดบั
ทอ้งถ่ินดว้ยตาํแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ แต่จุดจบของ เส่ีย ป. ไม่เหมือนเพื่อนการ
พนนัของเขา เพราะเส่ีย ป. ถูกกระสุนปืนเอม็ 16 ฆ่าตายอยา่งโหดเห้ียมพร้อมกบัภรรยาในรถส่วนตวั
ในช่วงเลือกตั้งปลายปี 2550  ตาํรวจสืบสวนถึงปมสังหารวา่อาจมาจากปมขดัแยง้ในสองประเด็นใหญ่ 
คือเร่ืองการเมือง ทั้งจากผลการเลือกตั้งในคร้ังท่ีผา่นมา และการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน เพราะทราบวา่
ผูต้ายเตรียมทีมการเมืองไวเ้พื่อลงสมคัรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ท่ีจะมาถึง เส่ีย 
ป. เป็นนกัเล่นหวยเลือกตั้งตวัยง ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งทัว่ไปทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน เขา
มกัจะตั้งวงเดิมพนัผูแ้พช้นะการเลือกตั้ง วงเงินไดเ้สียมีขนาดหลายร้อยลา้นบาท สาํหรับการเลือกตั้งปี 

                                                 
36

 ผาสุก และสังศิต (2537) หนา้ 218-19 
37

 ผาสุก และสังศิต, 2537 หนา้ 221 
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2550 เส่ีย ป. แพพ้นนัเลือกตั้ง เพราะเขาเดิมพนัขา้งพรรคพลงัประชาชน โดยพนนัวา่เขต
กรุงเทพมหานคร พรรคพลงัประชาชนจะชนะพรรคประชาธิปัตย ์ แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏวา่พรรค
ประชาธิปัตยไ์ดช้ยัชนะ ทาํให ้ เส่ีย ป. เป็นหน้ีพนนัการเลือกตั้ง ส.ส. ประมาณ 70 ลา้นบาท แต่คน
ใกลชิ้ดของ เส่ีย ป. ไม่คิดวา่สาเหตุของการสังหารเจา้นายจะมาจากประเด็นเร่ืองหน้ีการพนนั เพราะ
สามารถจ่ายไดค้รบทั้งหมดแลว้38 

ปรากฏการณ์ท่ีผูก้วา้งขวางในทอ้งถ่ินโดยทัว่ไป รวมทั้งเจา้มือหวยทั้งสองกรณีดงักล่าวขา้งตน้ 
เขา้มามีบทบาทในทางการเมืองระดบัชาติตั้งแต่ทศวรรษ 2530 ในระยะต่อมาพฒันาเป็นระบบกลุ่ม
การเมืองในพรรคการเมือง หรือเรียกทัว่ไปวา่ “มุง้การเมือง” มีลกัษณะคือ ผูแ้ทนราษฎรหลายๆคน
สังกดัมุง้ ทั้งน้ีก็เพราะวา่หวัหนา้กลุ่มหรือหวัหนา้มุง้จะไดน้าํไปใชต่้อรองตาํแหน่งรัฐมนตรี หวัหนา้
กลุ่ม 1 คนอาจดูแล ส.ส. จาํนวนถึง 10 คน มีการจดัเกรด ส.ส. ตามโอกาสท่ีจะไดรั้บชยัชนะในการ
เลือกตั้ง ส.ส.หลายคนมีค่าตวัระดบัหลายสิบลา้นเม่ือตดัสินใจยา้ยพรรคหรือยา้ยจากมุง้ท่ีสังกดั และ
ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากพรรคหรือหวัหนา้มุง้เป็นรายเดือน ไม่นบัวา่จะมีเงินช่วยการเลือกตั้งกอ้นใหญ่
ต่างหากอีกจาํนวนหน่ึงเม่ือจะตอ้งมีการเลือกตั้งคร้ังใหม่ เพราะเน่ืองจากฐานทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของ
ทุนทอ้งถ่ินจาํนวนมากนั้นคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจนอกกฎหมาย  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งพึ่งพาอาํนาจ
รัฐช่วยเหลือหรือใหค้วามคุม้ครอง ดว้ยเหตุท่ีหวยใตดิ้นก็นบัวา่เป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจนอก
กฎหมาย จึงหลีกไม่พน้ท่ีจะตอ้งพึ่งพาอาํนาจรัฐดว้ย สังศิต พิริยะรังสรรค ์ ใหค้วามกระจ่างถึงความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหวา่งหวยใตดิ้นกบัอาํนาจรัฐวา่ หวยใตดิ้นนั้นสามารถเขา้ถึงผูค้นเป็นวงกวา้ง จึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีนกัการเมืองใชอุ้ปถมัภช์าวบา้นในช่วงเลือกตั้ง และเป็นช่องทางในการจ่ายเงินเพื่อแลก
คะแนนเสียงท่ีเขา้ถึงชาวบา้นมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่เพราะวา่หวยเป็นการพนนัผดิ
กฎหมายท่ีมีมูลค่าปีละมหาศาลประมาณค่านบัแสนลา้นบาท39  ธุรกิจใตดิ้นชนิดน้ีจึงเขา้มาเก่ียวโยงกบั
เงินสินบน หรือส่วยของผูถื้อกฎหมาย รวมทั้งการเสาะแสวงหาผูท่ี้สามารถใหก้ารคุม้ครองในการทาํ
ธุรกิจใตดิ้นแบบน้ี40 เน่ืองจากกาํไรและส่วนแบ่งใหแ้ก่ตาํรวจจากธุรกิจหวยใตดิ้นนั้นมากมายมหาศาล 
เศรษฐกิจหวยใตดิ้นจึงปรากฏภาพใหเ้ราเห็นวา่ เจา้พอ่กบัการเมืองไทยสมยัประชาธิปไตยเร่ิมหย ัง่ราก 
เป็นสองส่ิงท่ีอยูคู่่กนั  

 
นโยบายปราบปรามผู้มีอทิธิพล 

                                                 
38

 “กองปราบลุยคดีถล่มฆ่าเส่ียเป๊กตัก๊” ข่าวสด (28 ธนัวาคม 2550) 
39

 สังศิต และคณะ, 2546 หนา้ 206 
40

 เพ่ิงอา้ง หนา้ 222 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดข้ึนเม่ืออาํนาจรัฐส่วนกลางช่วงทศวรรษ 2540 ไดรั้บแรงส่งจาก

รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ทาํใหพ้รรคการเมืองมีความเขม้แขง็มากข้ึน จนกระทัง่พรรคการเมืองใหญ่สุด
สามารถไดรั้บคะแนนเสียง ส.ส.เกินก่ึงหน่ึงของสภาผูแ้ทนราษฎร41  ผูบ้ริหารประเทศในช่วงปี พ.ศ.
2546-48 มีนโยบายปราบปรามผูมี้อิทธิพล รัฐบาลในขณะนั้นไดก้าํหนดนิยามไวว้า่ผูมี้อิทธิพลหมายถึง 
(1) พวกฮั้วประมูล (2) รับผลประโยชน์ เช่น แก๊งคุมวินมอเตอร์ไซด ์ (3) คุมบ่อน (4) คา้หวยใตดิ้น (5) 
ตม้ตุ๋นนกัท่องเท่ียว (6) คุมตูเ้กมส์ไฟฟ้า (7) เรียกค่าคุม้ครองจากร้านคา้ (8) คุมสถานบริการ (9) แก๊งคา้
บริการทางเพศและเด็ก (10) แก๊งทวงหน้ี (11) ซุม้มือปืน (12) แก๊งลกัลอบขนของหนีภาษี (13) 
ขบวนการลกัลอบนาํคนออกนอกประเทศ หรือช่วยคนเขา้ประเทศอยา่งผิดกฎหมาย (14) ทาํลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม และ (15) บุกรุกท่ีสาธารณะ  ความเขม้แขง็ของอาํนาจรัฐ
ส่วนกลางในมุมกลบัก็คือความอ่อนแอของผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน เม่ือฝ่ายการเมืองตอ้งการรวมศูนย์
อาํนาจและกวาดตอ้นบรรดาเจา้พอ่ทอ้งถ่ินเขา้สู่พรรคการเมืองใหญ่ท่ีไดค้รองอาํนาจรัฐอยูใ่นขณะนั้น 
วธีิท่ีไดผ้ลอยา่งชะงดัคือการบีบคั้นโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทุนกลุ่มต่างๆ สาํหรับจดัการกบัเจา้พอ่
ทอ้งถ่ินเคร่ืองมือท่ีผูค้รองอาํนาจใชก้็คือ งบประมาณโครงการก่อสร้างงานของราชการ ผลปรากฏวา่เจา้
พอ่ทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงยนิยอมหรือตอ้งจาํยอมเขา้ร่วมเป็นพวกดว้ย โดยการนาํส.ส.ในสังกดัยา้ยเขา้พรรค
การเมืองใหญ่พรรคนั้น42 ส่วนเจา้พอ่ท่ีมีฐานทางเศรษฐกิจอิงกบัธุรกิจนอกกฎหมายหรือกลุ่มท่ีเป็นคน
ละพวกกบัตนท่ีไม่ยอมสวามิภกัด์ิดว้ยจึงตอ้งถูกจดัการตามกฎหมาย หรือตอ้งถูกกาํจดัออกไปจากวง
การเมืองซ่ึงก็เป็นท่ีมาแห่งอาํนาจของเจา้พอ่ดว้ย  จุดเปล่ียนท่ีสาํคญัของการโยกยา้ยแหล่งอาํนาจ
อุปถมัภช์าวบา้นในชนบทออกจากเจา้พอ่ทอ้งถ่ินมาเป็นอาํนาจรัฐคือ การตดัช่องทางการชกันาํ
ทรัพยากรของรัฐเขา้สู่ชาวบา้นดว้ยวธีิอุปถมัภท์างตรง มีโครงการของรัฐเช่ือมโยงระหวา่ง
นายกรัฐมนตรีและประชาชนไดรั้บการอนุมติัเป็นจาํนวนมาก เพื่อการสนบัสนุนทางการเมืองโดยตรง 
และการทาํสงครามปราบปรามยาเสพติดกบัการจดัการกบับรรดาเจา้พ่อ ตลอดจนกลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ีหา
กินกบัธุรกิจนอกกฎหมาย  
                                                 
41

 จุดสูงสุดทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยคือ การเลือกตั้งปี พ.ศ.2548 ซ่ึงพรรคสามารถกวาดคะแนนเสียงระบบบญัชีรายช่ือไดสู้งถึง 31 
ลา้นเสียง และกวาด ส.ส.ไดเ้กินกว่าคร่ึงหน่ึงของสภาผูแ้ทนฯ ขอ้สังเกตประการหน่ึงจากการเลือกตั้งคร้ังน้ีคือ  มี ส.ส.แบบแบ่งเขตในภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ิมข้ึนจากผูส้มคัรกลุ่มการเมืองพรรคชาติพฒันา พรรคชาติไทย และพรรคประชาธิปัตยท่ี์ยา้ยมาสมคัรในนาม
พรรคไทยรักไทย 
42

 ประกีรติ สัตสุต (2549) วิเคราะห์กลยทุธท่ี์พรรคไทยรักไทยใชจ้นไดรั้บชยัชนะท่วมทน้ในการเลือกตั้งคร้ังปี พ.ศ.2548 วา่ นอกจากนโยบาย
ประชานิยมต่างๆแลว้ เป็นผลมาจากกลยทุธก์ารตลาดทางการเมืองท่ีใช ้“ทวัร์นกขม้ิน” เพ่ือสร้างการเขา้ถึงทรัพยากรทางการเมืองโดยตรงกบัตวั
นายกรัฐมนตรีโดยไม่ผา่นระบบอุปถมัภท์อ้งถ่ิน และอีกส่วนหน่ึงยงัคงอาศยัเครือข่ายอิทธิพลทอ้งถ่ินโดยบีบใหก้ลุ่มการเมืองเขา้มาควบรวมกบั
พรรคไทยรักไทยแลกกบัการอนุมติังบประมาณของรัฐและขอ้ต่อรองอ่ืนๆ 
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ต่อมาไม่นาน เจา้พอ่ใหญ่ในสามจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือก็ตอ้งถูกโค่นอาํนาจและอิทธิพลลง
ดว้ยกระบวนการยุติธรรม กรณีแรกคือผูก้วา้งขวางคนหน่ึงในภาคกลางถูกจดัการดว้ยกลไกของรัฐผา่น
กระบวนยติุธรรมด่านแรกคือตาํรวจ ตาํรวจจบัและฟ้องร้องผูก้วา้งขวางคนนั้นดว้ยคดีการทุจริตฮั้ว
ประมูลงานก่อสร้างของราชการในระดบัทอ้งถ่ิน ส่วนอีกสองกรณีเป็นการปิดฉากดว้ยอาํนาจการ
พิพากษาของศาลยติุธรรม เจา้พอ่คนหน่ึงเป็นผูก้วา้งขวางจงัหวดัสมุทรปราการ ถูกดาํเนินคดีดว้ยเร่ือง
การทุจริตซ้ือขายท่ีดินเพื่อสร้างบ่อบาํบดันํ้าเสีย และอีกคนคือกาํนนัคนดงัแห่งภาคตะวนัออก ไดรั้บ
โทษจาํคุกจากคาํพิพากษาของศาลเร่ืองการทุจริตซ้ือท่ีดินทิ้งขยะเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี43   เหตุการณ์
ทั้งสามกรณีแสดงใหเ้ห็นวา่เจา้พอ่ท่ีเคยยิง่ใหญ่และมีอิทธิพลเหนือนกัการเมืองมาก่อน ตอ้งส้ินเข้ียวเล็บ
ลงและต่อจากน้ีคงจะไม่มีวนัหวนกลบัไปยิง่ใหญ่ดงัเดิมไดอี้กแลว้ และนบัแต่บดันั้นมา บทบาทของผู ้
อุปถมัภใ์นทอ้งถ่ินไดโ้ยกยา้ยออกจากเจา้พอ่ทอ้งถ่ิน เขา้สู่ระบบอุปถมัภแ์บบใหม่ตามการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองอยา่งเตม็ท่ี คือ เครือข่ายการเมืองในระบบเลือกตั้ง ผา่นวธีิการผนังบประมาณแผน่ดินเขา้สู่
ทอ้งถ่ิน   

ช่วงทศวรรษ 2540 งบประมาณประจาํปีเป็นเคร่ืองมือต่อรองท่ีมากดว้ยพลงัดึงดูดให ้ ส.ส. เขา้
สังกดั ยิง่ใกลช่้วงเวลาท่ีจะตอ้งมีการเลือกตั้ง เร่ืองราวการดูด ส.ส. เขา้สังกดัพรรคก็เกิดข้ึนซํ้ าทุกทีไป44  
ในช่วงระยะเวลาประมาณไม่ถึงสิบปีท่ีผา่นมาน้ีส่ิงท่ีดูเหมือนวา่เป็นความจริงท่ียากแก่การปฏิเสธอยา่ง
หน่ึง ก็คือนกัการเมืองระดบัชาติมีอาํนาจมากข้ึนกวา่เดิม และมีการตั้งขอ้สังเกตถึงการจดัวางโครงสร้าง
รัฐทอ้งถ่ินตามแผนกระจายอาํนาจในปัจจุบนั พ.ศ.2554 ยงัมิไดท้าํใหก้ารปกครองทอ้งถ่ินเป็นอิสระจาก
อาํนาจทุนและรัฐส่วนกลางไดเ้ลย45 ในทางตรงกนัขา้มความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภท์างการเมืองระหวา่ง

                                                 
43

 ความถดถอยของของเจา้พ่อทอ้งถ่ินในทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นตน้มา มีงานเขียนท่ีวิเคราะห์ไวด้งัเช่น เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ (2551) 
“การกระจายอาํนาจกบัแบบแผนใหม่ของเครือข่ายอิทธิพล” ใน ก้าว(ไม่)พ้นประชานิยม กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน, ณรงค ์เพช็รประเสริฐ 
(บรรณาธิการ) ศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯ และ  จีราวรรณ สุนทรนนท ์(2551) เร่ือง การปรับตวัของเจา้พ่อภายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจการเมืองของจงัหวดัชลบุรี เป็นตน้ 
44

 รายงานช้ินหน่ึงของ ป.ป.ช. เม่ือปี พ.ศ.2553 สอบสวนคดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงวา่ซุกทรัพยสิ์นในช่วงท่ีดาํรงตาํแหน่งในปี พ.ศ.
2546 โดยมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนครอบครองทรัพยสิ์นแทน คดีน้ีในท่ีสุดแลว้ ป.ป.ช.ตดัสินวา่ใหย้กคาํร้อง แต่ระหวา่งการสอบสวนมีรายงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูด ส.ส.เขา้พรรค และการเล้ียงดูบรรดา ส.ส. ภายในพรรค กล่าวคือ โดยปกติแลว้พรรคการเมืองจะมี “บญัชีพิเศษ” ซ่ึงมีผู ้
บริจาคเงินเขา้มา เงินดงักล่าวจะมีผูบ้ริจาคใหโ้ดยทั้งประสงคแ์ละไม่ประสงคจ์ะออกนาม  ในการจ่ายเงินสนบัสนุนผูส้มคัรแต่ละรายใน
พรรค  จะแบ่งผูส้มคัรเป็นเกรดต่าง ๆ คือเกรดเอ  หมายถึง ส.ส.เดิม  เกรดบี คือบุคคลท่ีเป็น ส.ส. แต่สอบตก  เกรดซี คือบุคคลท่ีไม่เคยสมคัรมา
ก่อน  การสนบัสนุนจะอยูท่ี่ผูน้ั้นอยูใ่นเกรดใด  ซ่ึงจะข้ึนกบัผลการสาํรวจท่ีพรรคจา้งสถาบนัการศึกษา  ผูใ้ดมีแนวโนม้จะไดรั้บการเลือกตั้ง  ก็
จะไดรั้บเงินสนบัสนุนสูง, อ่านเพ่ิมเติมใน “เบ้ืองหลงั ป.ป.ช.ยกคาํร้องอดีตรองนายกฯซุกทรัพยสิ์น เงิน 182 ลา้น บญัชีพิเศษ บ๊ิกจ๋ิวเปิดไวจ่้าย 
ส.ส.” มติชนออนไลน ์(7 กนัยายน 2553) 
45

 แผนขั้นตอนกระจายอาํนาจท่ีกาํหนดใหถ้่ายโอนภารกิจ 300 ภารกิจ แต่มีการถ่ายโอนไม่ถึง 3 ใน 4 โดยเฉพาะภารกิจดา้นสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ มีการถ่ายโอนไดน้อ้ยมาก นอกจากน้ีเม่ือถ่ายโอนแลว้ยงัมีปัญหาในแง่ศกัยภาพของ
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ชาวบา้นกบัอาํนาจรัฐส่วนกลางสามารถกระชบัแน่นมากข้ึน เพราะส่ิงท่ีนกัการเมืองทอ้งถ่ินกลวันกัหนา
ก็คือเมด็เงินงบประมาณตกมาไม่ถึงพื้นท่ี หากกลุ่มบุคคลท่ีรวมตวักนัเพื่อลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาในระดบัทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมุ่งท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกภายในกลุ่ม
อยา่งเด็ดเด่ียว โครงสร้างกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินก็จะมีลกัษณะท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความตอ้งการใน
ผลประโยชน์ส่วนตวัของสมาชิก มากกวา่อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ดว้ยโครงสร้างการเมืองและปทฏัฐานเช่นน้ีจึงกาํหนดใหผู้น้าํกลุ่ม
การเมืองทอ้งถ่ินเป็นบุคคลสาํคญัในการรวบรวมสมาชิก และอาศยัความสัมพนัธ์แบบส่วนตวัตาม
ระบบพรรคพวกและระบบอุปถมัภใ์หค้งอยูแ่ละสืบทอดต่อมา ส่ิงท่ีช่วยทาํใหก้ลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินคง
อยูไ่ดย้าวนานต่อเน่ือง คือ การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มขา้ราชการและกลุ่มการเมืองระดบัชาติ และ
ในกระบวนการสร้างฐานอาํนาจทางการเมืองเพื่อนาํไปสู่การผกูขาดอาํนาจในการบริหารต่อไป ผูน้าํ
กลุ่มจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและสาํแดงพลงัในการจดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มใหไ้ดท้ัว่ถึง 
เพราะฉะนั้น ดว้ยลกัษณะโครงสร้างและเครือข่ายอุปถมัภท์างการเมืองท่ีเปล่ียนไปอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของเครือข่ายนกัการเมืองทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินอยา่งเช่นในปัจจุบนั คือบางคนกลายเป็น “เจา้
พอ่รุ่นใหม่” และเป็นเพราะภายใตโ้ครงสร้างอาํนาจทอ้งถ่ินท่ีไม่กระจายตวั ขา้ราชการ ตาํรวจ 
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน หรือเจา้พอ่ไดเ้ขา้มาเป็นพวกเดียวกนั และพยายามรักษาระดบัความสัมพนัธ์เชิง
อุปถมัภใ์นแนวด่ิงกบัชาวบา้นใหเ้ป็นเหมือนเม่ือก่อนสมยัท่ีประชาธิปไตยยงัไม่เขม้แขง็  ดงัจะเห็นจาก
การจดัโครงการต่างๆท่ีอยูใ่นอาํนาจของนกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน เป็นรูปธรรมท่ีพิสูจน์ชดัเจนถึง
ขบวนการจดัการแบ่งพื้นท่ีครอบครองตลาด และตกลงกนัเพื่อเป็นผูช้นะการประมูลจดัซ้ือจดัจา้งใน
ทอ้งถ่ิน ทุกพื้นท่ีมีคนในเครือข่ายของนกัการเมืองจบัจองเป็นเจา้ของไวแ้ลว้ ส่วน “เจา้พอ่รุ่นเก่า” ก็ได้
ผนัตวัเองมาเป็นนายหนา้ หรือหวัคะแนนของระบบอุปถมัภส์มยัใหม่ ลกัษณะความสมัพนัธ์ดงักล่าวน้ี
ทาํใหภ้าพความเป็นเจา้พอ่แบบเก่าท่ีมกัจะมีฐานธุรกิจท่ีผิดกฎหมายค่อยๆลดลง แมจ้ะยงัไม่หมดลงโดย
ส้ินเชิง แต่ก็ทาํใหห้วยใตดิ้นท่ีเคยเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีน และแหล่งเงินกูน้อกระบบท่ีไหลเวยีนอยู่
ในชุมชนทอ้งถ่ินจาํนวนมากนั้นกาํลงัเหือดแหง้ลงและจะหมดความสาํคญัลงอยา่งชา้ๆ 

                                                                                                                                                 

ทอ้งถ่ินในการจดัการ สุดทา้ยทอ้งถ่ินก็ยอ้นกลบัมาท่ีส่วนกลาง เพ่ือขอรับการสนบัสนุนในการปฏิบติัภารกิจ และตอ้งอาศยัหน่วยงานเดิมเป็นพ่ี
เล้ียง เป็นบ่อเกิดของการสร้างวฒันธรรมอุปถมัภข้ึ์นมาใหม่ ทั้งน้ี ปัญหาน้ีเกิดข้ึนเพราะรายไดท้อ้งถ่ินปัจจุบนัพ่ึงพิงเงินโอนและเงินอุดหนุน
ส่วนกลาง ไม่อาจจดัเก็บภาษีหรือรายไดข้องตวัเองไดเ้พียงพอ  ตอ้งพ่ึงพิงระบบเงินอุดหนุน เงินโอน แมว้า่มีงานหลายดา้นท่ีทอ้งถ่ินตอ้ง
ดาํเนินงาน แต่เป็นนโยบายของส่วนกลาง อาทิ งานสวสัดิการสิทธิประชาชน เช่น เบ้ียยงัชีพ อาหารกลางวนันกัเรียน จึงกลา่วไดว้า่ การทาํงาน
ของอปท.ส่วนมากยงัไม่สอดคลอ้งหลกัคิดการกระจายอาํนาจส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ตรงกบัความหวงัท่ีจะใหก้ารทาํงานของอปท.ใกลชิ้ดกบัภาค
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง มากกวา่ท่ีจะจาํลองระบบราชการ การเมืองระดบัชาติมาไวใ้นระบบทอ้งถ่ิน, คาํปาฐกถา
เร่ือง เดินหนา้สู่การกระจายอาํนาจกบัการปฏิรูปประเทศไทย ในงานสัมมนาคณะรัฐศาสตร์ วนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2553 ของนายอภิสิทธิ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี (2551- ) ใน มติชนออนไลน ์(18 สิงหาคม 2553) 
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หวยใต้ดินสมัยประชาธิปไตยเร่ิมลงหลกัปักฐาน 
 

 ยคุสมยัของเจา้มือหวยใตดิ้นรายใหญ่ระดบัประเทศหลายรายท่ีมีช่ือเสียงขจรขจายอยา่งเช่น เส่ีย 
ล. แห่งอีสานเหนือ หรือเส่ีย ป. แห่งอีสานใต ้ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ จากประวติัชีวติบุคคลทั้งสอง  จะเห็น
ไดว้า่ เจา้มือหวยประกอบอาชีพหลายอยา่ง มีทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่บุคคลอนัตราย อาชีพ
หลกัของเจา้มือหวยรายใหญ่มกัจะเก่ียวพนักบัผูค้นระดบัล่างในวงกวา้ง และตอ้งมีส่วนอุปถมัภค์ ํ้าจุน
ชาวบา้นอยูต่ลอดเวลา  เม่ือถึงรุ่นลูก ธุรกิจทั้งท่ีถูกกฎหมายและนอกกฎหมายไดรั้บการสืบสานต่อ ลูก
บางคนยงัรับช่วงเป็นเจา้มือหวยใตดิ้น แต่ก็ไม่ใหญ่โตเหมือนเก่า แต่ส่วนใหญ่มุ่งไปในทางขยบัขยาย
ธุรกิจหลกัของตระกลู ความเส่ือมโทรมของธุรกิจนอกกฎหมายบางทีอาจจะเป็นเพราะบุคลิกส่วนตวั
ของผูสื้บทอดท่ีไม่นิยมการพนนัเหมือนบุพการีก็ได ้ หรืออาจจะเป็นเพราะวา่โครงสร้างสังคมไดเ้ปล่ียน
โฉมไปจากเดิมแลว้จริงๆ 

เจา้มือหวยรายใหญ่ในปัจจุบนัไม่เหมือนเจา้มือหวยรุ่นก่อน เม่ือพน้สมยัเจา้มือหวยแบบเก่า
อยา่ง เส่ีย ล. หรือเส่ีย ป. แห่งภาคอีสาน  ผูสื้บทอดอาํนาจทางเศรษฐกิจนอกระบบ อาจจะเป็นเจา้หนา้ท่ี
รัฐ และนกัการเมือง รองศาสตราจารย ์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ์ เคยตั้งขอ้สังเกตไวเ้ม่ือคร้ังรัฐบาล
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เร่ิมเอาจริงเอาจงักบัการปราบปรามผูมี้อิทธิพล จากนโยบายท่ีกาํหนดข้ึนระหวา่ง
ปี พ.ศ.2546 ถึง 2548  จะทาํใหผู้มี้อิทธิพลส่วนหน่ึงหายไป แต่เป็นการกวาดตอ้นผูมี้อิทธิพลเขา้สังกดั 
จะทาํใหต้าํรวจซ่ึงเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีจดัการกบัปัญหาผูมี้อิทธิพลกลายเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลยิง่กวา่เดิม และ
นกัการเมืองผูกุ้มอาํนาจรัฐอาจจะเติบโตยิง่ใหญ่ข้ึนแทนท่ี เป็นกลุ่มผูมี้อิทธิพลตวัจริง46  ขอ้สังเกตน้ีมิใช่
ส่ิงเล่ือนลอยและปรากฏเป็นจริงต่อมาภายหลงัคือ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 พล.ต.ต.วสุิทธ์ิ วานิชบุตร 
รักษาราชการรองผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ กองกฎหมายและคดี  อดีตรองผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 
9 ออกมาตอบโตเ้ร่ืองท่ีตนถูกโยกยา้ยออกนอกพื้นท่ี ผูก้ารวสุิทธ์ิระบุในการประชุมคณะกรรมาธิการ
กฎหมาย การยติุธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผูแ้ทนราษฎร วา่ การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการตาํรวจ
ระดบัผูบ้งัคบัการถึงรองผูบ้ญัชาการ ประจาํปี พ.ศ.2553 มีการแทรกแซงจากนกัการเมือง เขาเปิดเผยวา่ 

                                                 
46

 ดูเพ่ิมเติมใน สังศิต (2548) หนา้ 163-69 
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มีนกัการเมืองในพื้นท่ีภูธรภาค 9 อยูเ่บ้ืองหลงัการทาํธุรกิจใตดิ้นหลายชนิด มีทั้งคา้นํ้ามนัเถ่ือน ยาเสพ
ติด บ่อนการพนนั ตูม้า้ โตะ๊บอล รวมทั้งหวยใตดิ้น47 

  ในสมยัเจา้มือหวยรุ่นก่อน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอุ้ปถมัภก์บัชาวบา้นมีเจา้พ่อกบันกัการเมือง
คือผูอุ้ปถมัภแ์ทรกตวัอยูต่รงกลางระหวา่งเจา้มือหวยใตดิ้นกบัชาวบา้น แต่มาถึงสมยัปัจจุบนัน้ี 
โครงสร้างความสัมพนัธ์เปล่ียนไป กลายเป็นระบบอุปถมัภท์างการเมืองท่ีเจา้พอ่มีความสัมพนัธ์กบั
ชาวบา้นในแบบตลาดมากข้ึน นกัการเมืองส่วนหน่ึงสามารถใหค้วามคุม้ครองธุรกิจผดิกฎหมายได ้ ทาํ
ใหเ้ห็นวา่เจา้พอ่อยูใ่ตน้กัการเมือง และนกัการเมืองบางคนก็คือเจา้พ่อ เม่ือประชาธิปไตยลงหลกัปักฐาน
มากข้ึน ผูท้รงอิทธิพลท่ีสุดในยคุสมยัปัจจุบนัคือเครือข่ายของนกัการเมือง เครือข่ายน้ีเป็นศูนยก์ลางแห่ง
อาํนาจท่ีมีขอบเขตอาํนาจกวา้งไพศาล ไม่วา่จะเป็นตาํรวจ หรือผูมี้อิทธิพลทอ้งถ่ินก็ยงัตอ้งยอมสยบให ้
รูปท่ี  1 ดา้นล่าง แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัการเมืองทอ้งถ่ินคือศูนยก์ลางของความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้มือหวย
กบัชาวบา้น ข้ึนมาแทนท่ีเจา้พอ่ซ่ึงเป็นผูอุ้ปถมัภแ์บบเก่า แต่นกัการเมืองทอ้งถ่ินมิไดอ้ยูโ่ดดเด่ียวตาม
ลาํพงั พวกเขามีเครือข่ายทางการเมือง สามารถเช่ือมโยงข้ึนไปถึงการเมืองระดบัชาติ จึงเกิดเป็นพลงั
อาํนาจท่ีใชเ้ช่ือมต่อกบัขา้ราชการ ตาํรวจ และชาวบา้น  อาํนาจท่ีวา่น้ีจะรวมศูนยม์ากข้ึนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่หากระบอบตาํรวจถูกกลืนเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายนกัการเมืองดว้ย กล่าวสาํหรับหวยใตดิ้น
ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงจาํเป็นตอ้งอาศยัเครือข่ายการเมือง เป็นท่ีพึ่งพิงใหค้วามคุม้ครองเพื่อสามารถทาํธุรกิจ
น้ีต่อไปได ้ ในมุมมองจากโครงสร้างการอุปถมัภท์อ้งถ่ินแบบเก่า ช่วงท่ีการเมืองเขม้แขง็อยา่งมากสมยั
รัฐบาลทกัษิณ ระหวา่งปี พ.ศ.2545-49 รองศาสตราจารย ์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ์ ตั้งขอ้สังเกตวา่ 
เศรษฐกิจหวยใตดิ้นเป็นเคร่ืองช่วยคํ้าจุนเครือข่ายอุปถมัภท์างการเมือง โดยผา่นการเลือกตั้งตั้งแต่
ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สังศิตเปิดประเด็นวา่ในสังคมปัจจุบนัน้ีการพนนัหวยใตดิ้นทาํหนา้ท่ีเป็น
สะพานใหแ้ก่นกัการเมืองจาํนวนมากในระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทนและองคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินไดใ้ชน้าํตนเองและพรรคพวกข้ึนสู่อาํนาจ โดยมีเจา้มือหวยใตดิ้นเป็นผูส้นบัสนุนการข้ึนอาํนาจ
น้ี เป็นตวัแทนของประชาชนไดไ้ดอ้ยา่งมีความชอบธรรม48  ทุกๆคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งเครือข่ายหวยใต้
ดินสามารถแปรเปล่ียนเป็นเครือข่ายการหาเสียงและซ้ือเสียงในช่วงการเลือกตั้งไดท้นัที   อาจกล่าวได้
วา่หวยใตดิ้นนั้นคือรูปธรรมท่ีชดัเจนอยา่งหน่ึง สะทอ้นใหเ้ห็นการดาํรงอยูข่องระบบอุปถมัภท์าง
การเมืองในสังคมไทย 
                                                 
47

 “วิสุทธ์ิแผลงฤทธ์ิ ซดันกัการเมืองภาค 9 เลวทั้งแก๊ง ส.ส.ปชป.เดือด จ้ีถอน เจา้ตวัไม่เลิก รอแฉซํ้ าหลงันํ้าลด”  มติชนออนไลน์. วนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2553 และ “วิสุทธ์ิด่านกัการเมืองภาค 9 เลวทุกคน พวัพนัส่ิงผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี 90%” ASTV ผู้จดัการออนไลน์. วนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2553 
48

 สังศิต และคณะ, 2546 หนา้ 222 
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ภาพที ่1  ความสัมพนัธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกบัชาวบ้านในระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง 

 

 
 ท่ีมา : ปรับจาก สังศิต (2548) หนา้ 223 
 

อธิบายเพิ่มเติมจาก รูปท่ี 1 ไดอี้กวา่ ตาํรวจคือผูรั้กษากฎหมาย ในขณะเดียวกบัท่ีสามารถยืน่มือ
เขา้อุปถมัภเ์จา้มือหวยก็ได ้ และยงัจะเป็นต่อไปตราบท่ีตาํรวจบางพื้นท่ียงัมีพฤติกรรมใชต้าํแหน่งหนา้ท่ี
จากสถานะของผูรั้กษากฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั อาํนาจตามกฎหมายสามารถใชพ้ิทกัษ์
คุม้ครองธุรกิจผดิกฎหมาย ในบางพื้นท่ี นิโกรพดูไทยไม่ไดรู้้แหล่งซ้ือยาบา้ คนทั้งตลาดรู้แหล่งซ้ือหวย
ใตดิ้น นกัเท่ียวกลางคืนรู้แหล่งซ้ือบริการทางเพศ นกัด่ืมท่ีประสบอุบติัเหตุด่ืมกินจนตี 4-5 ทุกคืน แปลก
แต่จริง ตาํรวจทอ้งท่ีไม่รู้อะไรเลย พฤติกรรมการเรียกค่าคุม้ครองของตาํรวจบางทอ้งท่ีและนกัการเมือง
บางคนมีสารพดัวธีิ เจา้มือหวยใตดิ้นรายหน่ึงเล่าวา่ “ท่ีภาคใต้ นายต ารวจคนหน่ึงส่งชุดแรกเข้าไป
ด าเนินการตามกฎหมาย แล้วส่งชุดสองเข้าไปเคลียร์  ส่วนท่ี กทม. เขตของ ส.ส. ท. (นามสมมติ) มีท้ัง
หวยเถ่ือน และบ่อนพนัน ถ้าไม่ให้เอ่ียว หรือหุ้นลม จะมีพวกอันธพาล หรือบุคคลในเคร่ืองแบบ ไป
อาละวาดไม่เลิก...”49   ในเวบ็ไซดแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงโตต้อบกระทูเ้ร่ืองตาํรวจกบัส่วยการพนนัอยา่งน่าสนใจ 
มีบางความเห็นระบุตรงกนัวา่ ตาํรวจบางคนมีวธีิการลึกซ้ึงในการเรียกค่าคุม้ครอง    “ท่าน… จับเป็นแต่
ปลาปักเป้า ซีดีลามก ท่านเป็นถึงรองผบช.ท าไมท่านไม่ไปจับพวกคดีอุกฉกรรจ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีบ้าง 
ส่วนบ่อนการพนันท่ีท่านว่าท่านกเ็อาพลเรือนท่ีไหนไม่รู้มาจับ พอจับเสร็จกใ็ห้เข้าไปเคลียร์”50   นกั
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เท่ียวกลางคืนคนหน่ึงเสนอพฤติกรรมการรับค่าคุม้ครองของตาํรวจวา่ “ท่ีผบัแห่งหน่ึง ต ารวจกม็ากินอยู่
ในร้าน ตอนออกจากร้านไปเจอด่านตรวจในท้องท่ี กใ็ห้บอกว่ามาจากร้านนี ้ ด่านกจ็ะให้ผ่าน ถ้าไม่
ได้มาจากร้านนีก้โ็ดนจับเป่าแอลกอฮอล์”51  มีอีกหลายความคิดเห็นสนบัสนุนวา่ เร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ 
ของผดิกฎหมายทุกอยา่ง มีตาํรวจเป็นผูก้าํหนดใหเ้ป็นไป เช่น ขายหวย ขายยาบา้ ตดัไมท้าํลายป่า ทุก
อยา่งท่ีผดิกฎหมาย ตาํรวจทาํได ้และทาํมานานแลว้ หากแต่ท่ีผา่นมาไม่มีใครเอาเร่ือง เพราะนกัการเมือง
ครอบงาํ เราสามารถยนืยนัเพิ่มเติมจากการประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้าํชุมชน เร่ืองมาตรการลดผลกระทบจาก
พฤติกรรมการเล่นการพนนัในประเทศไทย ผูน้าํชุมชนท่ีเขา้ร่วมประชุมใหข้อ้มูลตรงกนัคือ การพนนัมี
อยูทุ่กพื้นท่ี บ่อนพนนัจะเปิดไม่ไดถ้า้ไม่มีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหนุนหลงัอยู ่ และทุกคนรู้สึกวา่ประชาชนคน
ธรรมดาไม่มีพลงั เล่นการพนนัเล็กๆนอ้ยๆ ถูกจบั แต่เจา้มือใหญ่ๆ ไม่ถูกจบั52   เราอาจจะมองไม่เห็น
เจา้มือหวยในภาพท่ีแสดงขา้งบนน้ี นัน่เป็นเพราะเจา้มือหวยอาศยัเครือข่ายนกัการเมืองเป็นแหล่งพกัพิง
อาศยัใหเ้จา้มือสามารถรอดพน้จากเง้ือมมือของกฎหมาย ทาํใหผู้รั้กษากฎหมายท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ขบวนการแมจ้ะรู้แต่ก็ทาํอะไรไม่ได ้  สรุปไดว้า่  ทั้งตาํรวจและนกัการเมือง มีส่วนอุปถมัภค์ ํ้าจุนธุรกิจ
ผดิกฎหมาย แต่นกัการเมืองมีอิทธิพลสามารถโยกยา้ยตาํรวจได ้ ดงันั้น นกัการเมืองจึงสามารถใหค้วาม
คุม้ครองเจา้มือหวยไดดี้กวา่ตาํรวจ  และดว้ยผลประโยชน์ท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัน้ีเองท่ีทาํใหท้ั้งผูค้า้
หวย ตาํรวจ และนกัการเมืองต่างไม่ประสงคจ์ะใหก้ารพนนัชนิดน้ีจะตอ้งยุติลงไป เพราะรายไดจ้ากหวย
ใตดิ้นคือรายไดท่ี้สาํคญัท่ีสุดแหล่งหน่ึงในการสร้างระบอบท่ีช่วยคํ้าจุนระบบการปกครองแบบรวมศูนย์
อาํนาจไวท่ี้ส่วนกลาง ใหก้ลุ่มคนจาํนวนหน่ึงสามารถตกัตวงแสวงหาผลประโยชน์ไดสื้บไป 

 
4. สลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว กบัการลดหวยใต้ดิน 
 

ความพยายามนาํ “หวยใตดิ้น”  ข้ึนมาจาํหน่ายอยา่งเปิดเผยและทาํใหถู้กกฎหมายมีมานาน แต่
ไม่มีใครกลา้ทาํ จนกระทัง่ “สลากเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั” หรือเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่  “หวยบนดิน” 
เป็นนโยบายหน่ึงของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2546 มีมติใหส้าํนกังานสลากฯ ดาํเนินการจาํหน่ายสลากแบบเลขทา้ย 2 ตวั และ 3 ตวั 
เพิ่มเติมจากการจาํหน่ายสลากแบบเดิมท่ีมีอยู ่ มีจุดประสงคเ์พื่อนาํ “หวยใตดิ้น” ซ่ึงผดิกฎหมาย มาผา่น
กระบวนการทางกฎหมายและปรับปรุงใหเ้ป็นของรัฐบาล อีกทั้งยงัเป็นการกวาดลา้งเจา้มือหวยใตดิ้น 
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และนาํรายไดไ้ปสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ โครงการสาํคญัท่ีนาํรายไดจ้าก “หวยบนดิน” ไปใช ้คือ 
โครงการหน่ึงทุนหน่ึงอาํเภอ (ODOS) เป็นตน้ 

ประเภทของสลาก แบ่งเป็น  
สลากชนิดราคา 20 บาท พิมพด์ว้ยสีเขียว เหมือนสีของธนบตัร 20 บาท 
สลากชนิดราคา 50 บาท พิมพด์ว้ยสีฟ้า เหมือนสีของธนบตัร 50 บาท 
สลากชนิดราคา 100 บาท พิมพด์ว้ยสีแดง เหมือนสีของธนบตัร 100 บาท 
พิมพต์ามจาํนวนการสั่งจองของตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ โดยท่ีแต่ละงวดจะมีจาํนวน

ไม่เท่ากนั สาํหรับอตัราการจ่ายรางวลัสาํหรับสลากเลขทา้ย 2 ตวั และ 3 ตวั แสดงในตารางดา้นล่าง   
 

ตารางที ่ 1  อตัราการจ่ายหวยบนดิน เปรียบเทยีบกบัหวยใต้ดิน 
ซ้ือ 1 บาท หวยบนดิน หวยใตดิ้น 

เลขทา้ย 2 ตวั จ่าย 55 บาท จ่าย 60-65 บาท 
เลขทา้ย 3 ตวั จ่าย 400 บาท จ่าย 450 บาท 
ท่ีมา : ประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํชุมชน, วนัท่ี 21 เม.ย. 2554 
หมายเหตุ - อตัราจ่ายหวยใตดิ้นสาํหรับบางทอ้งถ่ินอาจแตกต่างจากน้ี  ในแถบภาคใตบ้างจงัหวดั เช่น 
ภูเก็ต เลขทา้ย 2 ตวั จ่าย 70 บาท เลขทา้ย 3 ตวั จ่าย 500 บาท และส่วนลดสาํหรับยีป๊ั่วไปจนถึงผูเ้ล่นหวย 
อาจจะสูงกวา่ภูมิภาคอ่ืนดว้ย 

 
หวยบนดินเป็นนโยบายท่ีโดนใจชาวบา้น เพราะพวกเขารู้สึกวา่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ซ่ึงเป็น

พื้นฐานความคิดของคนจน  หวยบนดินไม่เหมือนกบัสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีคนขายเอาเปรียบจากการ
ขายสลากเกินราคา เช่น ราคาหนา้สลาก 80 บาท แต่อาจจะขาย 120 บาท หรือบางคร้ังในขณะท่ีมีข่าวลือ
หนาหูวา่มีหวยล็อก ราคาพุง่ข้ึนไปถึงเท่าตวั เป็นตน้ สาํหรับหวยใตดิ้นมีทั้งส่วนท่ีไม่เป็นธรรมและเป็น
ธรรม ส่วนท่ีไม่เป็นธรรมคือ ช่วงท่ีมีกระแสข่าวเร่ืองเลขล็อกและเลขเบิ้ลแพร่สะพดัอยา่งเช่นราวกลาง
ปี พ.ศ.2552 เจา้มืออาจเปล่ียนแปลงกติกาการจ่ายเงินรางวลั การแทงเลขทา้ยแมว้า่ยงัใชเ้ลขทา้ยของ
รางวลัท่ี 1 เป็นรางวลัเลข 3 ตวับนเหมือนเดิม แต่ลดการจ่ายเงินรางวลัจากเดิมบาทละ 450-500 บาท 
เหลือบาทละ 400 บาท สองตวับนล่างจากเดิมจ่ายบาทละ 65 บาท เหลือบาทละ 60 บาท ถา้เป็นเลขเบิ้ล
จ่ายบาทละ 40 บาท เป็นตน้ การจ่ายรางวลัมีความไม่แน่นอนสูง ข้ึนอยูก่บัเจา้มือแต่ละแห่งอาจจ่ายสูงตํ่า
ต่างกนั เจา้มือบางแห่งไม่รับเลขเบิ้ลและเลขตอง รวมทั้งอาจปรับเวลาปิดรับแทงเป็นซ้ือก่อนล่วงหนา้ 1 
วนัเพื่อหนีเลขเด็ดท่ีจะออกมาใกลเ้วลาหวยออก และถา้หากเจา้มือโดนเลขเด็ดติดต่อกนัหลายงวดก็จะ
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จ่ายเพียงคร่ึงเดียว53 แต่หวยใตดิ้นก็ใหค้วามรู้สึกดา้นความเป็นธรรมแก่ชาวบา้นเช่นกนั ส่ิงท่ีเป็นธรรม 
ไดแ้ก่ หวยใตดิ้น ซ้ือในวงเงินนอ้ยๆก็ได ้ เช่น 10-20 บาท เป็นจาํนวนเงินพอเหมาะสมกบักาํลงัทรัพย์
ของคนจน หรือจะซ้ือหวยใตดิ้นก็มีเปอร์เซ็นตล์ดให้ ซ้ือเช่ือแบบงวดชนงวดก็ได ้ และบางคร้ังสามารถ
ผอ่นปรนได ้ ขณะท่ีหวยบนดินสามารถดึงดูดใจผูเ้ล่นไดไ้ม่แพห้วยใตดิ้น เพราะรัฐบาลจ่ายในอตัรา
เท่าๆกนั ไม่มีโกง นอกจากน้ี บางกรณีอาจจะมีการผอ่นปรนไดเ้หมือนเดิม เน่ืองจากเจา้มือหวยใตดิ้น
จาํนวนหน่ึงไดพ้ฒันาตวัเองข้ึนมาคา้หวยบนดิน ทาํใหไ้ดป้ระโยชน์จากสายเดินโพยเดิม อาศยัเครือข่าย
เดิมคา้ทั้งหวยบนดินและหวยใตดิ้นไปพร้อมๆกนั54   มีขอ้สังเกตหน่ึงท่ีน่าสนใจวา่ นโยบายหวยบนดิน
อาจสร้างความชอบใจแก่เจา้มือหวยใตดิ้นดว้ยก็ได ้ และไม่ทาํใหห้วยใตดิ้นหมดไป เพราะการเกิดหวย
บนดินจะทาํใหมี้การใชห้วยบนดินแบกรับตวัเลขแทงท่ีมีความเส่ียงสูงใหรั้ฐบาลเป็นผูรั้บภาระ เป็นการ
ลดความเส่ียงของเจา้มือหวยใตดิ้นไปในตวั เพราะเจา้มือหวยใตดิ้นขายทั้งใตดิ้น และบนดินเป็นคนๆ
เดียวกนั เจา้มืออาจจะจ่ายส่วยนอ้ยลง และโอกาสถูกจบัเร่ืองการส่งโพยลดลงเพราะมีขอ้อา้งวา่ส่งใหก้บั
หวยบนดิน การศึกษาสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกบัการพนนัในสังคมไทย 
โดยศูนยว์จิยัธรรมาภิบาล มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ฝ่ายวจิยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และ
ศูนยว์จิยัเอแบค นวตักรรมทางสังคม การจดัการและธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั เม่ือปี พ.ศ.2550 
ขณะท่ียงัมีการจาํหน่ายหวยบนดินอยูน่ั้น ช้ีประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งมากวา่ ผูเ้ล่นหวยสามารถได้
เครดิตจากผูข้ายหวยบนดิน คือไม่ตอ้งจ่ายเงินสดทนัทีเวลาบอกซ้ือในสัดส่วนท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 37.4 
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม55  ซ่ึงแสดงถึงความเป็นไปไดว้า่ผูข้ายหวยใตดิ้น อาจจะมีถึงร้อย
ละ 37 ก็คือเจา้มือหวยบนดิน   

อยา่งไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เจา้มือกบัการประชุมกลุ่มยอ่ยหลายคร้ังในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ 
แมว้า่เจา้มือจะเป็นคนเดียวกนัและเครือข่ายหวยบนดินก็อาศยัเครือข่ายเดิมของหวยใตดิ้น ผลกระทบท่ี
แตกต่างกนัเปรียบเทียบระหวา่งหวยบนดินกบัหวยใตดิ้นก็มีอยูไ่ม่นอ้ย ผลท่ีแตกต่างออกไปจากกรณี
ซ้ือหวยใตดิ้นโดยทัว่ไปคือ หวยบนดินซ้ือเช่ือไดน้อ้ย จะตอ้งซ้ือดว้ยเงินสด ทาํใหจ้าํกดัวงเงินการแทง
หวยในแต่ละงวดตามกาํลงัทรัพยข์องแต่ละบุคคล ส่วนเจา้มือหวยใตดิ้นก็ตอ้งปรับกลยทุธ์ใหดึ้งดูดผู ้
เล่นหวยเอาไว ้ โดยอาศยัจุดแขง็ท่ีพวกตนมีอยูคื่อ จ่ายผูเ้ล่นสูงกวา่หวยรัฐบาล ใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ก่รายยอ่ย
ดีกวา่ท่ีจะไดรั้บจากการขายหวยบนดิน ใหส่้วนลดแก่ผูเ้ล่นมากข้ึน และผูเ้ล่นมีขอ้ผกูพนัจากการซ้ือเช่ือ

                                                 
53

 “ใตดิ้นผวาเลขเบ้ิล เจา้มือพลิก แกล้าํหวยลอ็ก” ไทยรัฐออนไลน์ (1 มิถุนายน 2552) 
54

 ประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํชุมชน, 21 เม.ย.2554  ทั้งน้ี สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้จา้มือหวยใตดิ้นส่วนหน่ึงกลายมาเป็นเจา้มือหวยบนดินดว้ย สืบ
เน่ืองมาจากนโยบายปราบปรามผูมี้อิทธิพลของรัฐบาลท่ีดาํเนินการช่วงก่อนหนา้นั้นนัน่เอง 
55

 แบ่งเป็นผูท่ี้คิดวา่หวยบนดินสามารถไดเ้ครดิตดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัหวยใตดิ้น ร้อยละ 25.4 และไดเ้ครดิตพอๆกนั ร้อยละ 12.0 
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แบบจ่ายชนงวด ขอ้มูลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการสาํรวจของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เร่ือง หวยใตดิ้น-
หวยบนดิน: พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ซ่ึงเป็นการสาํรวจประชากร จาํนวน 1,394 คนในปี พ.ศ.
2549 (สาํรวจระหวา่งวนัท่ี 4-8 ธนัวาคม 2549) ซ่ึงใหค้าํตอบวา่หวยบนดินสามารถทดแทนหวยใตดิ้น
ไดใ้นระดบัหน่ึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสาํรวจ ร้อยละ 44.1 ใหค้าํตอบวา่ซ้ือหวยใตดิ้นลดลงเม่ือมีหวย
บนดินดว้ย เหตุผลสาํคญัคือเพราะหวยใตดิ้นหาซ้ือไดย้าก กลวัผดิกฎหมาย ตอ้งการถูกรางวลัแจค็พอ็ต
จากหวยบนดิน และกลวัวา่เจา้มือจะเบ้ียว และถึงแมว้า่หวยใตดิ้นจะซ้ือหายากกวา่ แต่กลุ่มผูท่ี้ซ้ือหวยใต้
ดินมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือหวยใตดิ้นสูงกวา่ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหวยบนดิน ยงัคงมีผูเ้ล่นหวยจาํนวน
หน่ึงคือ ร้อยละ 26.9 ยอมรับวา่ซ้ือหวยใตดิ้นเท่าเดิมหรือเพิ่มข้ึน เหตุผลสาํคญัคือ ยงัสามารถหาซ้ือหวย
ใตดิ้นไดส้ะดวกกวา่ นอกจากน้ีหวยใตดิ้นมีส่วนจูงใจและสามารถใชเ้ครดิตซ้ือได้56  โดยสรุปคือ ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการมีหวยบนดิน ไดแ้ก่ จาํนวนเงินการซ้ือสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั แซงหนา้
เงินค่าจาํหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในปีแรกท่ีเปิดขาย และเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในปีต่อๆมา  เงินส่ง
ใหก้บัรัฐเพิ่มข้ึน (ดูตารางท่ี 2) ทาํใหก้ารเล่นหวยใตดิ้นลดนอ้ยลง ดว้ยผลการศึกษาขนาดเศรษฐกิจของ
หวยใตดิ้นหลายช้ินในอดีต ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค ์ และนวลนอ้ย ตรีรัตน์ (2543) 
ประมาณการขนาดของหวยใตดิ้นในระหวา่งปี 2536-2538 อยูใ่นราว 320,000 ลา้นบาทต่อปี ในปี พ.ศ.
2544 สังศิต พิริยะรังสรรค ์ และคณะ (2546) ประมาณการวา่จาํนวนเงินหวยใตดิ้นเพิ่มข้ึนเป็น 540,000 
ลา้นบาท เม่ือรัฐบาลออกหวยใตดิ้นใหถู้กกฎหมายระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546-16 พฤศจิกายน 2549 
ทาํใหรั้ฐมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายเป็นเงินทั้งส้ิน 135,000 ลา้นบาท การประเมินขนาดเศรษฐกิจของหวย
ช่วงเวลาท่ีรัฐบาลนาํเงินหวยข้ึนมาอยูบ่นดิน สังศิต พิริยะรังสรรค ์ เสาวณีย ์ ไทยรุ่งโรจน์ และนพดล 
กรรณิกา (2550) ประมาณการวา่ปริมาณเงินท่ียงัคงมีการเล่นหวยใตดิ้น คงเหลือในราว 283,000 ลา้น
บาทต่อปี57  ตวัเลขประมาณการถึงขนาดวงเงินหวยใตดิ้นท่ีกล่าวมาทั้งหมดอาจจะสูงเกินไป เม่ือ
พิจารณาจากขอ้มูลสาํรวจในปัจจุบนั พ.ศ.2554 วา่ จาํนวนคนเล่นหวยใตดิ้นท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 
ทั้งหมดประมาณ 19.91 ลา้นคน ประเมินมูลค่าการซ้ือหวยคนละ 5,126 บาทต่อคนต่อปี ไดมู้ลค่าหวยใต้
ดินทั้งหมดเทา่กบั 102,088 ลา้นบาท58  ถึงแมว้า่มูลค่าประมาณการซ้ือหวยต่อคนต่อปีในปัจจุบนัอาจจะ
ทาํใหมี้วงเงินเล่นหวยท่ีเพิ่มสูงข้ึน ผูว้จิยัมีความเช่ือวา่ขนาดเศรษฐกิจหวยใตดิ้นในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.
2536-46 มีค่าสูงกวา่ค่าท่ีประเมินไดใ้นปัจจุบนัน้ีอยา่งแน่นอน เพราะวา่ฐานจาํนวนผูเ้ล่นหวยใตดิ้นท่ี

                                                 
56

 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. (2550) หนา้ 3 
57

 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. (2550) หนา้ 29-30 
58

 ตวัเลขจาํนวนเงินหวยใตดิ้นปี พ.ศ.2554 ใหค่้าใกลเ้คียงกบัประมาณการในปี พ.ศ.2538 โดยบริษทัศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประมาณค่าไวว้่า
เท่ากบั 110,000 ลา้นบาท ซ่ึงคิดจากมูลค่าการซ้ือหวยคนละ 3,900 บาทต่อคนต่อปี คูณดว้ย 21 ลา้นคน 



 28 

สาํรวจในปัจจุบนัพบวา่เร่ิมลดลงแลว้ และยงัมีผลกระทบจากปริมาณสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีไดน้าํ
ออกจาํหน่ายเพิ่มข้ึนอยา่งมากนบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นตน้มา แสดงในตารางท่ี 2 ทาํใหฐ้านผูเ้ล่นหวย
ใตดิ้นลดลง 

  
ตารางที ่ 2 เงินค่าจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล สลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตวั และเงินส่งให้รัฐ 
ระหว่างปี พ.ศ.2547-2552 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

สลากกินแบ่งรัฐบาล 
- ค่าจาํหน่าย 
- จดัสรรเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

 
28,429 

7,960 

 
28,800 

8,064 

 
28,800 

8,064 

 
39,680 
11,110 

 
44,160 
12,365 

 
44,160 
12,365 

สลากบาํรุงการกุศล 
- ค่าจาํหน่าย 
- จดัสรรเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
- ภาษีการพนนั* 

 
15,360 

- 
77 

 
15,360 

- 
77 

 
15,360 

- 
77 

 
4,480 

538 
22 

 
- 
- 
- 

 
2,400 

- 
12 

สลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 
2 ตวั 

- ค่าจาํหน่าย 
- ภาษีการพนนั* 
- กองทุนเงินรางวลัสุทธิ 

 
32,640 

163 
8,453 

 
38,558 

193 
11,052 

 
48,604 

243 
8,425 

 
11,314 

57 
699 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

ท่ีมา :  สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน “รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน สาํนกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล” ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ระหวา่งปี พ.ศ.2547-2552. ดว้ยการอนุเคราะห์ขอ้มูลจาก ดร.รัตพงษ ์
สอนสุภาพ 
หมายเหตุ : *ภาษีการพนนั ตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทว ิและมาตรา 
17. 
 
 สลากแบบเลขทา้ย 3 ตวั 2 ตวั จดัสรรรายไดจ้ากการจาํหน่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2546 มีสาระสาํคญัเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานไม่เกินกวา่ ร้อยละ 20 โดยแบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ เป็นส่วนลดในการซ้ือสลากฯ ค่าตอบแทน ค่าภาษีการพนนั และค่าใชจ่้าย
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อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ีเหลือจากค่าใชจ่้ายในการบริหาร นาํสมทบเขา้ “กองทุนเงินรางวลั” เพื่อ
นาํไปใชส้าํหรับการจ่ายรางวลัสลากฯ ภายหลงัหกัค่าบริหารกองทุนและการประกนัความเส่ียงในการ
จ่ายเงินรางวลัแลว้ หากกองทุนมีเงินเหลือเพียงพอในแต่ละช่วงเวลา จะจดัสรรรายไดส่้วนเกินดงักล่าว
คืนสู่สังคมในรูปต่างๆ คือ เพื่อสนบัสนุนการศึกษา การแพทย ์ ศาสนา สังคม และสาธารณประโยชน์
อ่ืนๆ ตามท่ีสาํนกังานสลากฯ กาํหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั  จากโครงสร้างการ
จดัสรรรายไดจ้ากการจาํหน่ายท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ รายไดห้รือกาํไรจากการขายสลากเลขทา้ย 3 ตวั 2 
ตวั หรือ หวยบนดิน ไม่ตอ้งนาํส่งเขา้เป็นรายไดแ้ผน่ดิน ซ่ึงแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัเงินรายไดจ้ากสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (ดูตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง สลาก 3 ประเภท ในภาคผนวกทา้ยบทความ) 
 เงินรายไดจ้ากการขายสลากแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวันั้น มีเป้าหมายให้นาํไปใชเ้พื่อ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเพื่อแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เด็กยากจน ตามมติคณะรัฐมนตรีได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันายทุธศาสตร์สาํหรับแกไ้ขปัญหาเด็กยากจน และเด็กดอ้ยโอกาสข้ึนมาดูแล 
ซ่ึงขณะนั้นมี นายจาตุรนต ์ ฉายแสง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การจดัสรรงบประมาณ
ทั้งหมดในการแกไ้ขปัญหาเด็กยากจนจากเงินหวยบนดิน สามารถกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งนาํรายไดส่้งเขา้
รัฐ แต่ดว้ยขอ้บกพร่องบางประการในระบบการบริหารจดัการเงินรายไดจ้ากสลากเลขทา้ยฯ การยกเวน้
ไม่ตอ้งนาํรายไดเ้ขา้แผน่ดิน เป็นช่องทางใหห้น่วยราชการ บุคคล และองคก์รต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเมือง 
สามารถขอเงินหวยบนดินไปใชด้าํเนินโครงการต่างๆ ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน ระบบท่ีมีจุดอ่อนเร่ืองการ
ตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน ทาํใหมี้ช่องโหวห่ลายทางสาํหรับการนาํเงินหวยบนดินไปใชอ้ยา่งผดิ
วตัถุประสงค ์ แมว้า่โดยหลกัการทัว่ไป คณะกรรมการพฒันายทุธศาสตร์ฯ จะกาํหนดกรอบการใชเ้งิน
เพื่อเด็กยากจนและเด็กดอ้ยโอกาสก็ตาม ปรากฏวา่มีการแอบแฝงให ้ กระทรวง กรม หรือองคก์รต่างๆ 
เขียนโครงการมาขอเงินบริจาค ช่วงปี 2547-48 มีการอนุมติัใหน้าํเงินจากรายไดส้ลากเลขทา้ยฯ ไปใชถึ้ง
เดือนละ 700-800 ลา้นบาท มีบางโครงการท่ีนกัการเมืองอาศยัช่ือวดัเพื่อดูดเงินหวยบนดินไปใชท้างการ
เมือง โดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้ง 6 กุมภาพนัธ์ 2548 กรณีอ้ือฉาวหลายกรณีในช่วงปี 2548 เกิด
ข้ึนกบันกัการเมืองในซีกรัฐบาลพรรคหน่ึงในขณะนั้น มีพฤติกรรมท่ีไม่โปร่งใสมาขอเงินจากสาํนกังาน
สลากฯ โดยมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ติดต่อไปยงัวดัหลายแห่งในภาคเหนือและภาคอีสาน เพื่อ
ขอใหว้ดัทาํหนงัสือถึงสาํนกังานสลากฯ ขอรับเงินบริจาค มีวดัแห่งแห่งหน่ึงในจงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอรับ
เงินบริจาคจาํนวน 2 แสนบาท เม่ือสาํนกังานสลากฯ อนุมติัสั่งจ่ายเช็ค 2 แสนบาทให้แก่เจา้อาวาส ส.ส.
จะดาํเนินการชกัค่าหวัคิว 150,000 บาท ส่วนวดัจะรับไปเพียง 50,000 บาทเท่านั้น กรณีน้ีเร่ืองแดงข้ึน
และมีการตรวจสอบในสภาฯ ทาํให้ทา้ยท่ีสุด รัฐบาลไดจ้ดัการแกปั้ญหาดว้ยการสั่งให้ ส.ส. คืนเงินวดั
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ไป59   โครงการสลากเลขทา้ย 3 ตวั 2 ตวั มีจุดเร่ิมตน้ท่ีน่าชมเชย ดว้ยการนาํเงินของคนจนคืนกลบัไป
เพื่อพฒันาชีวติเด็กยากจน แต่เงินกาํไรจากการขายสลาก 3 ตวั 2 ตวั ปีละเกือบหน่ึงหม่ืนลา้นบาทนั้น เยา้
ยวนใจใหบ้รรดานกัการเมืองเขา้มาแทรกแซงเพื่อแสวงหาประโยชน์เขา้ตวั กล่าวไดว้า่ เงินกาํไรจาก
หวยบนดินส้ินเปลืองไปอยา่งไม่ควรดว้ยระบบท่ีมีระเบียบกฎเกณฑไ์ม่ชดั และคณะกรรมการดูแล
รับผดิชอบไม่แขง็พอ ไม่อาจบริหารอยา่งเป็นอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  

นอกจากประเด็นเร่ืองการนาํเงินรายไดใ้นส่วนท่ีเป็นกาํไร จากการจาํหน่ายสลากพิเศษแบบเลข
ทา้ย 3 ตวั 2 ตวั กบัอาํนาจการใชจ่้ายเงินออกไปโดยไม่ผา่นการตรวจสอบตามระบบงบประมาณของ
รัฐบาลแลว้ โครงการระบบการจดัจาํหน่ายสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั ของสาํนกังานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลยงัมีปัญหาอ่ืนๆอีก คณะกรรมาธิการวสิามญัศึกษาปัญหาการจาํหน่ายสลากพิเศษแบบ
เลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั (สลากกินรวบ) สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา สรุปไวว้า่โครงการจดัจาํหน่าย
สลากผา่นระบบตูเ้ผชิญกบัปัญหาในเร่ืองการคดัสรรตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายแบบตู ้ ซ่ึงผูไ้ดรั้บการจดัสรร
ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายมีจาํนวนนอ้ยกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสลาก ทั้งยงัมีปัญหาในเร่ือง
ของการจดัสรรโควตาในส่วนของตวัแทนท่ีมาจากกลุ่มผูพ้ิการ สมาคม และมูลนิธิ อีกส่วนหน่ึง 
โครงการในระยะท่ี 1 เกิดปัญหาในเร่ืองการติดตั้งเคร่ืองจดัจาํหน่ายแบบตูท่ี้ล่าชา้ โครงการในระยะท่ี 2 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีการทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูแ้ทนจาํหน่ายในการรับสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั 
และ 2 ตวั แบบใบเขียนไปจาํหน่ายชัว่คราวไดส้ร้างความผกูพนัทาํใหผู้แ้ทนจาํหน่ายไม่อยากท่ีจะเลิก
ขาย สาเหตุเกิดมาจากผูจ้ดัจาํหน่ายในส่วนน้ีไดมี้การลงทุนไปแลว้ในการดาํเนินกิจการเป็นระยะเวลา
กวา่ 3 ปี และเร่ิมมีเครือข่ายและมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน กล่าวไดว้า่การอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจดัจาํหน่าย
ชัว่คราวไดส้ร้างอาชีพใหค้นกลุ่มหน่ึงไปแลว้ ประการสุดทา้ย สลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั 
มีผลในเร่ืองของการแยง่ส่วนแบ่งตลาดของผูจ้ดัจาํหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายราย
ยอ่ย โดยเฉพาะผูพ้ิการ60 

หวยบนดินส้ินอายขุยัลงอยา่งรวดเร็วภายในเวลาไม่ก่ีปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้จาํหน่ายงวดแรก เม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546  ดว้ยเหตุผลเร่ืองการดาํเนินการขดัต่อพระราชบญัญติัสาํนกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ.2517 เพราะ “หวยบนดิน” มีการดาํเนินการเขา้ข่ายสลากกินรวบ ไม่ใช่สลากกินแบ่ง61 ซ่ึง

                                                 
59

 ธีรเดช เอ่ียมสาํราญ, 2549 หนา้ 73 
60

 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 2550 หนา้ 19 
61

 สลากกินรวบ คือ สลากชนิดท่ีขายเป็นการเส่ียงโชค โดยผูซ้ื้อกรอกเลขท่ีตอ้งการซ้ือลงในสลากแลว้ถูกรางวลัตรงตามตวัเลขท่ีออกรางวลั
โดยเฉพาะ เช่น 3 ตวัทา้ยของรางวลัท่ีหน่ึงของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตน้ ส่วนสลากกินแบ่ง คือ สลากท่ีจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือขายใหผู้เ้ล่นเป็นการ
เส่ียงโชคเป็นใบมีเลขพิมพล์งในสลากแลว้ไม่สามารถกรอกตวัเลขท่ีตอ้งการซ้ือลงในสลากได ้โดยมีการใหร้างวลัแบ่งเป็นหลายรางวลั เช่น 
รางวลัท่ี 1, 2, 3, 4, 5 เป็นตน้ 
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สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีอาํนาจตามกฎหมายท่ีจะออกสลากกินรวบ แต่ดว้ยขอ้มูลเพียง 3 ปี
เศษนบัจากปี พ.ศ.2547-50 สามารถพิสูจน์ชดัวา่ หวย 3 ตวั 2 ตวั ไดรั้บความนิยมสูงมาก แน่ชดัวา่ยิง่กวา่
สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิม จากตารางท่ี 2 ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ยอดจาํหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม
กบัสลากบาํรุงการกุศล ระหวา่ง ปี พ.ศ.2547-2549 ซ่ึงเป็นระยะเตม็ปี 3 ปี ของการนาํหวย 3 ตวั 2 ตวั 
ออกจาํหน่ายแก่ประชาชน รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 132,109 ลา้นบาท  สาํหรับหวย 3 ตวั 2 ตวั มียอด
จาํหน่ายใกลเ้คียงกนั รวมเป็นจาํนวนเงิน 119,802 ลา้นบาท หากพิจารณาโดยเฉพาะปี พ.ศ.2549 ดว้ย
แลว้ จะเห็นวา่ ค่าจาํหน่ายหวย 3 ตวั 2 ตวั แซงหนา้ค่าจาํหน่ายสลากกินแบ่งทั้ง 2 ชนิดรวมกนั อาจจะตั้ง
ขอ้สังเกตไดว้า่ หวยเลขทา้ย 3 ตวั 2 ตวั ทาํใหย้อดเงินรับแทงอยา่งเปิดเผยเพิ่มสูงข้ึนเกือบเท่าตวั ถา้หาก
เงินรับแทงส่วนใหญ่มาจากเงินพนนัหวยใตดิ้นเดิม ขอ้มูลน้ีสะทอ้นวา่ขอบเขตวงเงินเศรษฐกิจการพนนั
หวยใตดิ้นสูงมากกวา่การจดัจาํหน่ายสลากของทางการค่อนขา้งมาก  และพลนัท่ีหวย 3 ตวั 2 ตวั ยติุลง
ในปีถดัมาคือ ปี พ.ศ.2550  เศรษฐกิจการพนนัโดยเจา้มือหวยใตดิ้น ยอ่มฟ้ืนกลบัข้ึนมาคึกคกัอยา่งมาก  
หากพิจารณาในมุมทางดา้นผูจ้ดัใหมี้บริการนอกกฎหมาย หวยใตดิ้นจะช่วยหล่อเล้ียงระบบอุปถมัภท์าง
การเมืองและการคอร์รัปชนัท่ีมีผูค้า้หวยใตดิ้น ตาํรวจ และนกัการเมือง เป็นกลุ่มท่ีไดผ้ลประโยชน์อยา่ง
สูงต่อไป   
 

5. สรุป 
 

หวยใตดิ้นเป็นการพนนัผดิกฎหมายท่ีมีมูลค่าปีละมหาศาล สามารถเขา้ถึงผูค้นเป็นวงกวา้ง ใน
ความคิดชาวบา้น ผูเ้ล่นหวยใตดิ้นไม่คิดวา่ตวัเองเล่นการพนนั แต่เป็นการเส่ียงโชค ส่วนผูค้า้หรือเจา้มือ
ก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน เป็นคนรู้จกัมกัคุน้ สนิทสนม อยูบ่า้นเดียวกนั หรือเป็นเพื่อนพึ่งพาอาศยักนัได ้เจา้มือ
หวยบ่มเพาะความสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นท่ีเป็นชาวบา้นดว้ยวธีิผกูพนัทางสังคม แต่ก็เพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจดว้ย วถีิความอยูร่อดของเจา้มือหวยคือ การทาํให้หวยใตดิ้นเป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ค่อนขา้ง
เหนียวแน่นระหวา่งบุคคลในชุมชน เป็นเครือข่ายความร่วมมือท่ีมัน่คง มีรากฐานของความเช่ือ 
ความหวงั และความไวว้างใจกนั จนกลายเป็นวฒันธรรมหน่ึงท่ีดาํรงอยูใ่นสังคมไทยผา่นกาลสมยัต่างๆ
มาได ้แมว้า่มีปัจจยัเงินทองเขา้มาเก่ียวพนัอยูม่ากก็ตาม  

แต่เพราะความอยูร่อดของธุรกิจใตดิ้นชนิดน้ีเก่ียวโยงกบั 2 ส่ิง คือ เงินสินบนหรือส่วยของผูถื้อ
กฎหมาย กบัระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทย เม่ือก่อนเจา้มือหวยรายใหญ่จะตอ้งเป็นผูมี้บารมี มีอิทธิพลใน
ทอ้งถ่ิน ตอ้งเสาะแสวงหาผูท่ี้สามารถใหก้ารคุม้ครองในการทาํธุรกิจใตดิ้น ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีน้ีไดดี้คือ 
ตาํรวจ ทหาร รวมทั้งนกัการเมือง  ยคุสมยัปัจจุบนัผูท้รงอิทธิพลท่ีสุดคือเครือข่ายของนกัการเมือง ท่ีมี
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ขอบเขตอาํนาจกวา้งไพศาลไม่วา่จะเป็นตาํรวจ ผูมี้อิทธิพลทอ้งถ่ิน หรือนกัการเมืองผูมี้อาํนาจทั้งใน
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน เม่ือระบอบตาํรวจถูกกลืนเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายนกัการเมือง 
การพนนัชนิดน้ีจึงเขา้เป็นส่วนหน่ึงของระบบอุปถมัภท์างการเมืองดว้ยในท่ีสุด  ถึงแมว้า่นกัการเมือง
ทอ้งถ่ินไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเจา้มือหวยใตดิ้น แต่เจา้มือหวยใตดิ้นต่างจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นนกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน อาจกล่าวไดว้า่ความน่ิงเฉยในการจดัการกบัหวยใตดิ้นนั้นคือรูปธรรมท่ีชดัเจนอยา่งหน่ึงตอกย ํ้า
ใหเ้ห็นการดาํรงอยูข่องระบบอุปถมัภท์างการเมืองในสังคมไทย 

สังคมไทยมีประสบการณ์การนาํ “หวยใตดิ้น” ข้ึนมาเป็น “หวยบนดิน” ในระยะเวลาสั้นๆ 
ระหวา่งปี พ.ศ.2546-2550  ผลตอบรับ “หวยบนดิน” นั้นดีมาก ตวัเลขจดัจาํหน่าย “หวยบนดิน” สูงข้ึน
ทดัเทียมกบัสลากกินแบ่งรัฐบาลในทนัที เงินส่งเขา้รัฐเพิ่มข้ึน และทาํใหก้ารเล่นหวยใตดิ้นลดนอ้ยลง 
แต่ปัญหาของ “หวยบนดิน” ท่ีผา่นไปนั้นคือ ความไม่รอบคอบของการบริหารจดัการ มีการแทรกแซง
โดยนกัการเมืองและขา้ราชการหน่วยงานต่างๆ ทาํใหเ้งินของคนจนท่ีควรจะตกกบัคนยากจนกลบัไป
ไม่ถึงพวกเขา 

ในปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยแีละส่ิงอาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารดีข้ึนมาก เครือข่ายคา้
หวยก็มีการปรับตวั มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารใหม่ๆ เพิ่มบริการแปลกใหม่ มีการพนนัหลากหลายชนิด
มานาํเสนอแก่ผูนิ้ยมเล่นการพนนั    แต่เน่ืองจากผูเ้ล่นหวยใตดิ้นส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดน้อ้ย นิยมเล่น
หวยจากความเช่ือและความหวงั และยงัเขา้ไม่ถึงบริการพนนัแบบไฮเทคมากนกั แมผู้ค้า้จะมีบริการมา
นาํเสนอหลากหลายชนิดมากข้ึน การสร้างนวตักรรมในเทคนิคและเน้ือหาไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
และวงเงินการเล่นหวยใตดิ้น  แต่เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ียงัมิไดว้เิคราะห์และใหภ้าพอยา่งละเอียดของ
ผลกระทบเชิงโครงสร้างอุปทานจากประเด็นนโยบายท่ีสาํคญัๆอีกหลายอยา่ง มีสารพดักลุ่มจอ้งหากิน
กบัเงินหวย ไม่วา่จะเป็นการจดัจาํหน่ายผา่นระบบตูอ้อนไลน์ ซ่ึงเป็นเร่ืองสัมปทานของกิจการขนาด
ใหญ่มูลค่าเงินหลายหม่ืนลา้นบาท หรือการปรับโครงสร้างและระบบบริหารจดัการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซ่ึงมีผลการศึกษาแลว้เช่นกนัวา่ตอ้งตกอยูใ่นมือของเครือข่ายกลุ่มผูมี้อาํนาจบางกลุ่มบางพวก 
ส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อสังคมไดม้ากกวา่อาจจะเป็นนวตักรรมในช่องทางการจาํหน่าย หรือช่องทางใน
การแสวงหาผลประโยชน์ของผูมี้อิทธิพลเขา้ถึงการกาํหนดนโยบาย ทาํใหด้ว้ยสภาพแต่เดิมนั้นหวยใต้
ดินอาศยัระบบใหค้นกลางช่วยจาํหน่าย สร้างเครือข่ายใหข้ยายกวา้งขวางและไปไกลระดบัประเทศ  
อาจจะตอ้งกลายสภาพไปจากเดิมเป็นอนัมาก ดงันั้น ส่ิงท่ีควรจะตอ้งดาํเนินการศึกษาต่อไปคือ การขาย
หวยดว้ยเคร่ืองจาํหน่ายจะตดัความสัมพนัธ์ของคนคา้หวย การเพิ่มปริมาณสลากกินแบ่ง หรือจะนาํ
สลากพิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั และ 2 ตวั กลบัมาจาํหน่ายอีกคร้ัง หรือแมแ้ต่การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมโดยทัว่ไปตามกาลเวลา จะส่งผลอยา่งไรต่อโครงสร้างทางดา้นอุปทานของธุรกิจคา้หวย
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ใตดิ้น จะสามารถทาํลายเศรษฐกิจใตดิ้นน้ีลงไปหรือไม่ และจะเกิดผลอยา่งไรต่อระบบเศรษฐกิจและต่อ
ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจเชิงนโยบายก็คือ แมว้า่รัฐบาลจะไดเ้งินรายไดส่้งรัฐ
มากข้ึน แต่ถา้นโยบายท่ีพิจารณาอยา่งไม่รอบดา้นจะทาํใหผ้ลประโยชน์นบัแสนลา้นของหวยใตดิ้นตก
อยูใ่นเง้ือมมือของกลุ่มคนเพียงส่วนนอ้ย ไม่วา่จะเป็นคนกลุ่มไหนก็ตาม ผลกระทบท่ีเป็นลบดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย จากนโยบายการพนนัเร่ืองหวยใตดิ้นก็จะทาํใหย้ิ่งเพิ่มความเหล่ือม
ลํ้าในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน อาจจะนาํไปสู่ปัญหาใหมลุ่กลามบานปลายออกไปจนยากจะแกไ้ขมากไป
กวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
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ภาคผนวก 
 

ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เจาะลกึผู้ทีอ่ยู่ในวงการธุรกจิการพนันหวยใต้ดิน  
 
1.  ขอ้มูลภูมิเศรษฐกิจของผูต้อบคาํถาม  

1.1  ขอ้มูลพื้นฐานครอบครัว  
1.2  ระดบัการศึกษา จบสาขาอะไร  
1.3  ระยะเวลาการเขา้สู่การคา้หวยใตดิ้นจนถึงปัจจุบนั (จาํนวนปี) 
1.4  เหตุผลการเขา้สู่อาชีพคา้หวย   
1.5  เป็นผูเ้ล่นมาก่อนหรือไม่ และในขณะน้ีไดเ้ล่นหวยใตดิ้นดว้ยหรือไม่ 
1.6  สถานการณ์ทาํงาน (ทาํร่วมกบัอาชีพอะไรบา้ง) 
1.7  ทาํธุรกิจการพนนัชนิดอ่ืนดว้ยหรือไม่ 

 
2.  ขอ้มูลการแลกเปล่ียนในระบบตลาด 

2.1  ขนาดของวงเงินท่ีรับแทงในแต่ละงวด  
2.2  อตัรากาํไรของเจา้มือ 
2.3  กลยทุธ์ทางการตลาดหวยใตดิ้น 
2.4  ผลกระทบจากการเปิดหวยบนดิน 2 ตวั 3 ตวั ช่วงท่ีเปิดใหด้าํเนินการอยา่งถูกกฎหมาย 

 
3.  ขอ้มูลการแลกเปล่ียนในระบบอุปถมัภ ์

3.1  สถานภาพทางสังคมของเจา้มือหวย เปรียบเทียบกบัชาวบา้น 
3.2  ลกัษณะการเป็นผูอุ้ปถมัภช์าวบา้นของเจา้มือหวย  
3.3  ลกัษณะการเป็นผูรั้บการอุปถมัภข์องเจา้มือหวย 
3.4  วธีิการปกป้องและคุม้ครองผลประโยชน์จากการประกอบการธุรกิจหวยใตดิ้น 
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ตารางผนวก 1 

 สรุปข้อแตกต่างระหว่างสลาก 3 ประเภท 
ประเด็น สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากพิเศษ สลากแบบเลขทา้ย 3 ตวั 2 

ตวั 
กฎหมายรองรับ พ.ร.บ.สาํนกังานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 
พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ.
2478 

มติคณะรัฐมนตรี 8 
กรกฎาคม 2546 

การจาํหน่าย งวดละ 30 ลา้นฉบบั มี 30 
ชุด ชุดละ 1 ลา้นฉบบั 
จาํหน่ายราคาฉบบัละ 40 
บาท ออกจาํหน่าย เดือน
ละ 2 งวด 

จาํหน่ายงวดละ 16 ลา้น
ฉบบั ฉบบัละ 40 บาท 
จาํหน่ายเดือนละ 2 งวด 

จาํหน่ายเป็น 3 แบบ ฉบบั
ละ 20 บาท, ฉบบัละ 50 
บาท, ฉบบัละ 100 บาท 
ตามจาํนวนการสั่งจอง
ของตวัแทนจาํหน่ายทัว่
ประเทศ แต่ละงวดมี
จาํนวนไม่เท่ากนั 

การจดัสรร
รายได ้

- ร้อยละ 60 เป็นเงิน
รางวลั 
- ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 28 
เป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
- ไม่เกินกวา่ร้อยละ 12 
เป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงาน ซ่ึงรวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

- เป็นเงินรางวลัร้อยละ 60 
- เป็นกองทุนเพื่อ
สนบัสนุนโครงการ
สาธารณประโยชน์ ร้อย
ละ 27.5 
- ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงาน ร้อยละ 3 
- เป็นค่าภาษีการพนนั 
ร้อยละ 0.5 

- เป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงานไม่เกินร้อยละ 
20 โดยแบ่งเป็นค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินการ เป็น
ส่วนลดในการซ้ือสลาก 
ค่าตอบแทน ค่าภาษีการ
พนนั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- ส่วนท่ีเหลือจาก
ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงาน นาํมาสมทบ
เขา้ “กองทุนเงินรางวลั” 
เพื่อนาํไปใชส้าํหรับจ่าย
รางวลัสลากภายหลงัหกั
ค่าบริหารกองทุนและการ
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ประเด็น สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากพิเศษ สลากแบบเลขทา้ย 3 ตวั 2 
ตวั 

ประกนัความเส่ียง หาก
จ่ายรางวลัแลว้ กองทุนมี
เงินส่วนเกินหรือ
เหมาะสมเพียงพอในแต่
ละช่วงเวลาจะจดัสรร
รายไดส่้วนเกินคืนสังคม 
โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั 

ท่ีมา : สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล, อา้งใน ธีรเดช เอ่ียมสาํราญ, 2549 หนา้ 68 




