


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูป 
ระบบการบรหิารจัดการสลากในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 

และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา 



คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 
และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

นายมณเฑียร  บุญตัน 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 
 

 
 
 
 
 

นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง 

 
 

นางยุวดี  นิ่มสมบุญ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง 

 
 

 
 

 
 
 
 

ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ  คนที่สาม 
 

นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่ 

 
 
 

 
 
 

.
นายปรเทพ  สุจริตกุล 

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
นายสมชาย  แสวงการ 

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
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นายชัยวัฒน์  พสกภักดี 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
รองศาสตราจารย์นรีวรรณ  จินตกานนท์ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รองศาสตราจารย์นวลน้อย  ตรีรัตน์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

นายประสงค์ศักดิ์  บุญเดช 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติพงศ์  สุทธิ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายคํานูณ  สิทธิสมาน 
กรรมาธิการวิสามัญ 
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นายประสงค์  นุรักษ์ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
นายไพศาล  ลิ้มสถิตย์ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
แพทย์หญิงวัชรา  ร้ิวไพบูลย์ 

กรรมาธิการวิสามัญ 
นายสุพล  บริสุทธิ์ 
กรรมาธิการวิสามัญ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

นายวันชัย  บุญประชา 
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
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คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

นายมณเฑียร  บุญตัน 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

นายคํานูณ  สิทธิสมาน 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 

 
 
 
 
 

นายกิตติพงศ์  สุทธิ 
อนุกรรมาธิการ 

 

นายชัยวัฒน์  พสกภักดี 
อนุกรรมาธิการ 
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นายธนากร  คมกฤส 
อนุกรรมาธิการ 

 

รองศาสตราจารย์นวลน้อย  ตรีรัตน์ 
อนุกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 

 
 

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ  สันติกุล 

อนุกรรมาธิการ 
 

นายรัตน์  กิจธรรม 
อนุกรรมาธิการ

 
 

 
 
 

 
 

ร้อยตํารวจเอก วิเชียร  ตันศิริคงคล 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศิริพร  ยอดกมลศาสตร์ 
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  
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คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดสรรเงินจากการจําหน่ายสลากของรัฐ 
เพื่อพัฒนาสังคม และลด ละ เลิกพนัน 

 
 
 
 
 
 
 

นายสมชาย  แสวงการ 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

แพทย์หญิงวัชรา  ร้ิวไพบูลย์ 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 

 
 

 
 
 
 
 

นางสาวธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์ 
อนุกรรมาธิการ 

 

นายรัตน์  กิจธรรม 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาววรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์ 
อนุกรรมาธิการ 

นางสาววรัญญา  เตียวกุล 
อนุกรรมาธิการ 



 - ๗ -
  

 
 
 
 

 
 

.
นายวันชัย  บุญประชา 

อนุกรรมาธิการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท์ 
อนุกรรมาธิการ

 
 

 
 
 

 
 

นางอุบล  หลิมสกุล 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายไพศาล  ลิ้มสถิตย์ 
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  
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คณะอนุกรรมาธิการจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหา 
และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 

แพทย์หญิงวัชรา  ร้ิวไพบูลย์ 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 

นายกิตติพงศ์  สุทธิ 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์นวลน้อย  ตรีรัตน์ 
อนุกรรมาธิการ 

 

นายไพศาล  ลิ้มสถิตย์ 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายรัตน์  กิจธรรม 
อนุกรรมาธิการ 

 
นางสาววรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์ 

อนุกรรมาธิการ 
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.
นายวันชัย  บุญประชา 

อนุกรรมาธิการ 
 

นางสาวศิริพร  ยอดกมลศาสตร์ 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 

 
 
 

 
นายสุพล  บริสุทธิ์ 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์ 
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  

 



บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก              

ในประเทศไทย วุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙-๓๐           
ที่  สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/ (ร ๒๔)               วันที่   ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖             
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 
 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 
ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕        

ได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย ซึ่งนายมณเฑียร บุญตัน เป็นผู้เสนอ และมีมติตั้งกรรมาธิการขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาศึกษาเร่ืองดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติ ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญ
คณะนี้ ประกอบด้วย 
   ๑. นายกิตติพงศ์ สุทธิ   ๒. นายชัยวัฒน์ พสกภักดี 
   ๓. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ๔. รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์   

  ๕. นายปรเทพ สุจริตกุล  ๖. นายประสงค์ นุรักษ์     
   ๗. นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช  ๘. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง      
   ๙. นายไพศาล ลิ้มสถิตย์  ๑๐. นายมณเฑียร บุญตัน       
      ๑๑. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์   ๑๒. นางยุวดี นิ่มสมบุญ       
   ๑๓. นางวัชรา ร้ิวไพบูลย์   ๑๔. นายวันชัย บุญประชา   
   ๑๕. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ๑๖. นายสมชาย แสวงการ        
   ๑๗. นายสุพล บริสุทธิ์   ๑๘. นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์   
 ๑๙. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์      
  อนึ่ง ในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทยเพิ่มเติม 
ซึ่งนายมณเฑียร บุญตัน เป็นผู้เสนอ และมีมติตั้งนายคํานูณ สิทธิสมาน เป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญดังกล่าวเพิ่มเติม 
  ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย ออกไปอีก ๒ ครั้ง โดยประธานวุฒิสภาได้พิจารณาอนุญาต
ให้ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเร่ืองดังกล่าว คร้ังแรก ขยายเวลาออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และคร้ังที่สอง ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๗ 

           บัดนี้ … 
 

(สําเนา) 





รายงานผลการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 

และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย  
วุฒิสภา 

----------------------------------- 
ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาญัตติ 

เร่ือง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก
ในประเทศไทย ซึ่งนายมณเฑียร บุญตัน เป็นผู้เสนอ และมีมติตั้งกรรมาธิการข้ึนคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
ศึกษาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘ โดยกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
เร่ืองดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติ ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอ
ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 
ออกไปอีก ๒ ครั้ง โดยประธานวุฒิสภาได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ครั้งแรก ขยายเวลาออกไปอีก ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่สอง ขยายเวลา
การพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๗  

อนึ่ง ในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕           
ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย เพิ่มเติม ซึ่งนายมณเฑียร บุญตัน    
เป็นผู้เสนอ และมีมติตั้งนายคํานูณ  สิทธิสมาน เป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวเพิ่มเติม 

บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการสลากในประเทศไทยเสร็จแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้มีมติเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๒ นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง 
 ๑.๓ นางยุวดี นิ่มสมบุญ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง 
 ๑.๔ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 ๑.๕ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่
 ๑.๖ นายชัยวัฒน์ พสกภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๗ รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๘ รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๙ นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๑๐ นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๑๑ นายปรเทพ สุจริตกุล โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๑๒ นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑.๑๓ นายวันชัย บุญประชา เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 



(๒)
 

๒. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๓ คณะ ดังนี้  
 ๒.๑ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากของรัฐ ประกอบด้วย 

๑) นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๓) นายกิตติพงศ์ สุทธิ อนุกรรมาธิการ 
๔) นายชัยวัฒน์ พสกภักดี อนกุรรมาธิการ 
๕) นายธนากร คมกฤส อนุกรรมาธิการ 
๖) รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ อนุกรรมาธิการ 
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ สันติกุล อนุกรรมาธิการ 
๘) นายรัตน์ กิจธรรม อนุกรรมาธิการ 
๙) ร้อยตํารวจเอก วิเชียร ตันศิริคงคล อนุกรรมาธิการ 

๑๐) นางสาวศิริพร ยอดกมลศาสตร์ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
๑๑) นายคํานูณ สิทธิสมาน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 ๒.๒ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดสรรเงินจากการจําหน่ายสลากของรัฐเพื่อพัฒนาสังคม 
และลด ละ เลิกพนัน ประกอบด้วย 

๑) นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒) นางวัชรา ร้ิวไพบูลย์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๓) นางสาวธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ อนุกรรมาธิการ 
๔) นายรัตน์ กิจธรรม อนุกรรมาธิการ 
๕) นางสาววรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ อนุกรรมาธิการ 
๖) นางสาววรัญญา เตียวกุล อนุกรรมาธิการ 
๗) นายวันชัย บุญประชา อนุกรรมาธิการ 
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์ อนุกรรมาธิการ 
๙) นางอุบล หลิมสกุล อนุกรรมาธิการ 

๑๐) นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
 ๒.๓ คณะอนุกรรมาธิการจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย ประกอบด้วย 

๑) นางวัชรา ร้ิวไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒) นายกิตติพงศ์ สุทธิ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๓) รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ อนุกรรมาธิการ 
๔) นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ อนุกรรมาธิการ 
๕) นายรัตน์ กิจธรรม อนุกรรมาธิการ 
๖) นางสาววรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ อนุกรรมาธิการ 
๗) นายวันชัย บุญประชา อนุกรรมาธิการ 
๘) นางสาวศิริพร ยอดกมลศาสตร์ อนุกรรมาธิการ 
๙) นายสุพล บริสุทธิ์ อนุกรรมาธิการ 

๑๐) นางสาวธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 



(๓)
  

๓. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ปญา อติสิราวัชร์ วิทยากร
ปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา         
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๕ วรรคสาม 

๔. วิธีการพิจารณาศึกษา 
 ๔.๑ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้เชิญบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มาให้ข้อมูล 

ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้ 
 ๑) กระทรวงการคลัง 

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
   สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

(๑) พลตํารวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(๒) พันตํารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(๓) นายประพนธ์ อุปชิตกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(๔) นายวินัย พุทธิเบต หัวหน้าสํานักกฎหมาย 
(๕) นายวรวัธ วัฒนสิงห์ หัวหน้าสํานักการตลาดและจัดจําหน่าย 
(๖) นางรัชนีย์ รักษาจิตต์ หัวหน้ากองวิจัยและวางแผนการตลาด 
(๗) นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ หัวหน้ากองการตลาดและการจําหน่าย 
(๘) นายวรวุฒิ ประวิชสุวรรณ์ หัวหน้างานวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุน 
(๙) นายตรีพุฒิ วงษ์สมาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ 

(๑๐) นางผกาวดี สุพรรณจิตวนา เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฎ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(๑) นายชินชัย ชี้เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ และรองผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ  

(๒) นางสันธิมา โพธิวัตถุธรรม ผู้อํานวยการหลักเกณฑ์และจัดสรรทุน
รักษาราชการแทนผู้ อํ านวยการกอง
บริหารกองทุน  

(๓) นางสาวจิตตกาญจน์ สุขคง  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
 กลุ่มกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

(๔) นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
(๕) นางอัญชลี ปัญจวิรัติ นักพัฒนาสังคม 



(๔)
  

  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ิ
(๖) นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนส่งเสริม    

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุ 

(๗) นางศิริลักษณ์ มีมาก หัวหน้ากลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ           
สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  

(๘) นางวันทนี อุบลแย้ม  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ          
กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ                   
สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 

 ๓) กระทรวงมหาดไทย 
   กรมการปกครอง 

(๑) นายสถาพร ศิริภักดี  รองอธิบดีกรมการปกครอง 
(๒) นายวิบูล ลีลาสมิต  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยความเป็นธรรม   

    สํานักการสอบสวนและนิติการ  
(๓) นายสมคิด กาฬสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบ

กฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน  
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๑  

   สํานักการสอบสวนและนิติการ  
 ๔) นักวิชาการ 

(๑) นายรัตพงษ์ สอนสุภาพ ผู้อํานวยการหลักสูตร M.A. Leadership (Online) 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

(๒) นายศรัณย์ ธิติลักษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
(๓) นายเจริญชัย งามกิจไพบูลย์ อดีตหัวหน้ าสํ านักสลากรูปแบบใหม่

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(๔) ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(๕) รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร  อาจารย์ประจําภาควิชาสถิติ                
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(๖) ผศ.ดร.วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล  อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(๗) นายคงเดช หุ่นผดุงรัตน์  อดีตอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
 







สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  (ก) - (ฉ) 
บทที่ ๑  บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการพิจารณาศึกษา ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตการพิจารณาศึกษา ๓ 
 ๑.๔ วิธีการพิจารณาศึกษา ๓ 
 ๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๔ 
 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕ 
 ๒.๑  แนวคิดและความเป็นมาในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย ๕ 
 ๒.๒  แนวคิดการบริหารจัดการ ๖ 
 ๒.๓  แนวคิดหลักธรรมาภิบาล ๘ 
 ๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๒ 
  ๒.๔.๑ ข้อมูลสถานการณ์การพนันในไทย ๑๒ 
  ๒.๔.๒ ทัศนคติต่อการเล่นพนัน   ๑๓ 
  ๒.๔.๓ นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการพนันและสลาก ๑๔ 
  ๒.๔.๔ ผลกระทบของการพนันและการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑๕ 
  ๒.๔.๕ งานศึกษาเกี่ยวกับพระราชบญัญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  
   และการบริหารจัดการของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑๗ 
  ๒.๔.๖ บทบาทของรัฐบาลในต่างประเทศต่อการแทรกแซงกิจกรรมการพนัน ๑๙ 
 

บทที่ ๓ แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย ๒๕ 
 ๓.๑ ปัญหาของระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย ๒๕ 
  ๓.๑.๑ ปัญหาโครงสร้างในการบริหาร ๒๕ 
  ๓.๑.๒ ปัญหาด้านการบริหารบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ๒๖ 
  ๓.๑.๓ ปัญหาระบบจัดสรรโควตาสลากและการจําหน่ายสลากเกินราคา ๒๗ 
  ๓.๑.๔ ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กร ๓๒ 
 ๓.๒ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก ๓๓ 
  ๓.๒.๑ ปรัชญาในการจําหน่าย "สลากเพื่อสังคม" ๓๔ 
  ๓.๒.๒ การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการสลากตามหลักธรรมาภิบาล ๓๖ 
  ๓.๒.๓ แนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สลาก ๔๐ 
  ๓.๒.๔ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากปัญหาการพนันสลาก ๔๔ 
  ๓.๒.๕  ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก ๔๘ 
 



 - ๒ -
 

หน้า 
บทที่ ๔ แนวทางการจัดสรรเงินจากการจําน่ายสลากเพื่อพัฒนาสังคม ๕๑ 
 ๔.๑  ความสําคัญของการปฏิรูประบบการคลังเพื่อพัฒนาสังคม  ๕๑ 
 ๔.๒  บทวิเคราะห์สถานการณ์ และข้อจํากัดของกองทุนด้านการพัฒนาสังคมภาครัฐ ๕๘ 
  ๔.๒.๑  ข้อมูลทั่วไปของกองทุนภาครัฐ ๕๙ 
  ๔.๒.๒  ข้อจํากัดในการดําเนินงานกองทุนของภาครัฐ  ๖๒ 
 ๔.๓  แนวคิดในการจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากเพื่อพัฒนาสังคม ๖๖ 
 ๔.๔  แนวทางการจัดสรรเงินสลากเพื่อสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาสังคม  ๖๙ 
  ๔.๔.๑  เหตุผลความจําเป็น และวตัถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทนุสลากเพือ่สังคม ๗๑ 
  ๔.๔.๒  รูปแบบการจัดสรรเงินสลากเพื่อสังคม   ๗๒ 
  ๔.๔.๓  โครงสร้างการบริหารกองทุน   ๗๔ 
  ๔.๔.๔  การบริหารจัดการกองทุน 
   หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนและการประเมินผล  ๗๖ 
  ๔.๔.๕  การจัดตั้งสํานักงานกองทุน ๗๘ 
 

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๗๙ 
 ๕.๑  บทสรุป ๗๙ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๘๐ 
  ส่วนที่ ๑  :   มาตรการระยะยาว ๘๐ 
  ส่วนที่ ๒  :   มาตรการระยะสั้น ๘๔ 
  ส่วนที่ ๓  :   ข้อเสนออื่น ๆ ๘๖  
บรรณานุกรม ๘๗ 
ภาคผนวก ๙๑ 
 ภาคผนวก ก.  ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย ๙๒ 
 ภาคผนวก ข. สรุปผลการสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑๐๐ 
 ภาคผนวก ค. กรณีศึกษาการจัดสรรเงินจากล็อตเตอรี่เพื่อพัฒนาสังคมในต่างประเทศ ๑๒๙ 
 ภาคผนวก ง. พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ๑๔๙  
 ภาคผนวก จ. ข้อเสนอเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ๑๖๐ 
 - ร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ๑๖๓ 
 - ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....   
  (ฉบับประชาชน) ๑๘๗ 
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            หน้า 
ภาคผนวก (ต่อ) 
 
 

ภาคผนวก ฉ. ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทาง      
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภาต่อการบริหาร
จัดการสลากตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  
 

๒๐๙ 

 
 
 

 
 
   
 



สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ ๑ แสดงการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล ๓๖ 
ตารางที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงรายได้ ค่าใช้จ่าย และราคาสินค้า ๕๑ 
ตารางที่ ๓ การกระจายรายได้ ๕๒ 
ตารางที่ ๔ ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป ๕๓ 
ตารางที่ ๕ สัดส่วนงบประมาณพัฒนาสังคมต่องบประมาณทั้งหมด ๕๖ 
ตารางที่ ๖ เด็กกําพร้าและกลุ่มเสี่ยงที่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านสังคม ๕๗ 
ตารางที่ ๗ การจัดลําดับงบประมาณของหน่วยงานที่ดูแลกองทุนหมุนเวียน  
  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ จากมากไปน้อย ๖๑ 
ตารางที่ ๘  จํานวนเงินที่นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
  ตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ๗๐ 
 
 
 
 

 
 
  



สารบัญภาพ 
หน้า 

แผนภาพที่ ๑ แสดงการไหลเวียนของสลาก ๒๙ 
แผนภาพที่ ๒ แสดงตัวอย่างขั้นตอนการค้าสลากที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคา ๓๑ 
แผนภาพที่ ๓ แสดงการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากที่สอดรับกับปรัชญาสลากเพื่อสังคม ๓๕ 
แผนภาพที่ ๔ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการสลากตามหลักธรรมาภิบาล ๓๗ 
แผนภาพที่ ๕ กิจกรรมของวัยรุ่นจากครอบครัวที่ต่างกัน ๕๕ 
แผนภาพที่ ๖ แสดงงบประมาณที่กองทุนฯได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ ๖๐ 
แผนภาพที่ ๗ แสดงช่องทางการจัดสรรเงินไปยังกองทุนสลากเพื่อสังคมและกองทุนอื่น ๆ ๗๔ 
 
  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ (Lottery) เป็นการพนันชนิดหนึ่ง แม้จะถูกมองว่ามีข้อเสีย
น้อยกว่าการพนันประเภทอื่น แต่ก็มิใช่สิ่งที่รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนเล่นการพนัน หรือใช้สลากเป็นเคร่ืองมือ
แสวงหารายได้เข้ารัฐ เพราะอาจทําให้ประชาชนมีการเล่นพนันสลากที่มากเกินไปจนทําให้มีคุณภาพชีวิตแย่ลง 
เช่น ปัญหาพฤติกรรมการใช้เงินไม่เหมาะสมกับรายได้ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว บางรายอาจเข้าข่าย
ป่วยเป็นโรคติดพนัน (Pathological Gambling) และเนื่องจากเงินที่ได้จากการจําหน่ายสลากส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้จ่ายของกลุ่มคนจน คนมีรายได้น้อย โดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดเก็บรายได้
จากการจําหน่ายสลากนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินสูงถึงร้อยละ ๒๘ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภาษีคนจนอย่างหน่ึง  
ดังนั้น รัฐควรลดสัดส่วนการนําส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน และจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไปพัฒนาสังคม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและ
สร้างความปรองดอง รวมถึงสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สร้างความม่ันคงและเป็นธรรมทางสังคมให้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบและคนยากไร้ 
เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศท่ีมีกฎหมายกําหนดให้นําเงินจากธุรกิจพนัน โดยเฉพาะ
ล็อตเตอร่ีหรือสลากประเภทต่าง ๆ มาเป็นเงินสนับสนุนส่งเสริมงานพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคม
และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
 ในด้านการบริหารจัดการสลาก การจําหน่ายสลากเกินราคาเป็นปัญหาใหญ่และเร้ือรังที่สังคม
ตระหนักทราบมานาน การที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ สะท้อนให้เห็นว่า
วิธีการแก้ปัญหาในอดีตประสบความล้มเหลว ในเชิงปรัชญาถือว่าเป็นการกระทําที่สอนให้คนทําผิด
กฎหมายและเพิกเฉยกับการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนในเชิงเศรษฐกิจถือว่ามีการใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ 
และขาดการคุ้มครองผู้บริโภค ดังที่พบในรายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนัน
ในประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๔) พบว่า มีประชากรซื้อสลากฯ สูงถึง ๑๙.๒ ล้านคน ซื้อสลากรวม
ประมาณ ๗๖,๗๖๙ ล้านบาทต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนสลากที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พิมพ์ออกจําหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันคือ ๖๘ ล้านฉบับ โดยคํานวณจากราคาหน้าสลาก ฉบับละ ๔๐ บาท 
ผู้บริโภคควรจ่ายเงินซื้อสลากรวม ๒,๗๒๐ ล้านบาทต่องวด หรือ ๖๕,๒๘๐ บาทต่อปี ทําให้เห็นชัดเจน
ถึงปัญหาการขายสลากเกินราคาท่ีมีอยู่สูงถึง ๗๖,๗๖๙ - ๖๕,๒๘๐ = ๑๑,๔๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็น
จํานวนเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเกินจริงสูงถึงร้อยละ ๑๗.๖ (โดยมิได้หักค่าถ่วงน้ําหนักสลากที่ผู้บริโภค
ไม่ต้องการหรือเลขบอด) 
 สาเหตุสําคัญของปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคา คือนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ระบบจําหน่ายสลาก
ด้วยการจัดสรรโควตาสลากแบบผูกขาด และการขายขาด (คือไม่รับซื้อคืนสลากที่ผู้จําหน่ายสลาก
รายย่อยจําหน่ายไม่หมด) ซึ่งลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการของสํานักงานสลากฯ ที่สะดวกและ
ประหยัดต้นทุน แต่ผลักความเสี่ยงให้แก่กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อย ระบบโควตาสลากที่ไม่โปร่งใสทําให้เกิด
ระบบกินหัวคิว กล่าวคือมีพ่อค้าคนกลางนําไปจําหน่ายต่อหรือรวมชุดสลาก แล้วจําหน่ายเกินราคาที่กําหนด 
ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ค้ารายย่อย กลายเป็นวิธีการที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคล
บางกลุ่ม ซึ่งต้องการใช้อํานาจมาแสวงหาผลประโยชน์จากโควตาดังกล่าว โดยคาดว่าในแต่ละเดือน
จะได้ผลประโยชน์มหาศาล  



  (ข) 

 เม่ือประกอบกับปัญหาด้านการบริหารกิจการสลากตามหลักธรรมาภิบาล เช่น โครงสร้างการบริหาร
กิจการสลากที ่ไม ่สอดคล้องกับแนวปฏิบ ัต ิของนานาประเทศ การไม่ให ้ความสําค ัญกับเรื ่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดสรรโควตาไม่โปร่งใส ขาดความเอาใจใส่ต่อผู้จําหน่ายสลากรายย่อย 
ไม่มีแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างจํากัด และไม่มีมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากปัญหาการพนันสลากตามหลักสากล รวมถึงเคยมีเหตุการณ์ 
“ล็อกเลข” ในการออกรางวัล งวดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๐ และ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แม้สํานักงานสลากฯ 
พยายามคิดค้นการออกรางวัลด้วยวิธีการใหม่และออกมายืนยันหนักแน่นว่าการออกรางวัลโปร่งใส 
ไม่สามารถล็อกเลขได้ แต่ประชาชนจํานวนค่อนข้างมากยังคลางแคลงใจ เนื่องจากการที่สํานักงานสลากฯ 
เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่พิมพ์สลากเอง ออกรางวัลเอง และกํากับดูแลกิจการสลากเอง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติในการกํากับกิจการสลากตามหลักสากล ที่แบ่งหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้
ออกจากกันชัดเจน มิได้รวมศูนย์อยู่ที่หน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน ทําให้ระบบตรวจสอบขาดความน่าเชื่อถือ 

ผลจากการที่ประชาชนมีความเชื่อเรื่อง “หวยล็อก” โดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่สํานักงานสลากฯ 
บางคนอาจมีส่วนรู้เห็น ดังนั้นอาจจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การจําหน่ายสลากแบบ ๒ ตัว ๓ ตัว 
ที่สํานักงานสลากฯ คาดหวังว่าจะเข้ามาแทนที่ “หวยใต้ดิน” ไม่อาจบรรลุผล และอาจทําให้เกิดการเล่น
พนันสลากโดยรวมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะซื้อทั้งสลากแบบ ๒ ตัว ๓ ตัว กับสํานักงานสลากฯ 
พร้อม ๆ กับซื้อหวยใต้ดิน 
 เพื่อให้การบริหารจัดการสลากในประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค มีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าสลากรายย่อย 
รวมทั้งตระหนักว่าสลากเป็นการพนันประเภทหนึ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค คนใกล้ชิด และสังคม 
ตลอดจนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสลากนอกระบบหรือหวยใต้ดิน คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา
และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา จึงเสนอให้มีการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการสลากทั้งระบบ ตั้งแต่เร่ืองปรัชญา โครงสร้างการบริหาร การจัดสรรเงินรายได้ 
แนวทางในการบริหารจัดการ และมาตรการต่าง ๆ ตามหลักสากลเก่ียวกับการป้องกันและลดผลกระทบ
ที่เกิดจากปัญหาการพนันสลาก สรุปได้ดังนี้ 
 
 ปฏิรูปปรัชญา 
 ควรเปลี่ยนปรัชญาการออกสลาก จากการหารายได้เข้ารัฐ มาเป็น “สลากเพ่ือสังคม” 
 บทบาทของสํานักงานสลากฯ กับรัฐควรแยกจากกัน สํานักงานสลากฯ ควรทําธุรกิจอย่างโปร่งใส 
ในขณะที่รัฐไม่ควรตั้งเป้าหมายที่จะจําหน่ายสลากให้ได้มาก ๆ หรือมุ่งทํากําไรจนสร้างปัญหาสังคม 
ไม่ควรมีการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาเพื่อทําการตลาด หน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่บริหาร
จัดการสลากควรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คือมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ เช่น 
ควรจําหน่ายสลากตามกลไกความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ กําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานควรพิจารณาจากผู้บริโภคพอใจกับราคาซื้อสลาก ผู้จําหน่ายพอใจกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับ และมีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบ
จากการค้าสลาก สนับสนุนหน่วยงานที่ทําหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 



  (ค) 

รัฐบาลควรสนับสนุนการนําเงินรายได้จากสลากส่วนหน่ึงคือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเงินรายได้
จากการจําหน่ายสลาก มาจัดตั้ง“กองทุนสลากเพื่อสังคม” เพื่อให้ภาคประชาชนและสังคมเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบจากการพนันทุกประเภท มีรายได้แผ่นดินหรือจัดเก็บภาษี
และอากรสลากคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ทํานองเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เพราะถือเป็น
สินค้ากลุ่มอบายมุขเหมือนกัน และควรจัดเก็บภาษีผู้ถูกรางวัลในบางกรณีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติของนานาประเทศ 
 
 ปฏิรูปกฎหมาย 
 ควรยกเลิกพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ทั้งฉบับ และให้มี
กฎหมายว่าด้วยกิจการสลากเพ่ือสังคม  
 เพื่อให้สอดรับกับภารกิจที่อาจเปลี่ยนไปในอนาคตและเป็นไปตามหลักการสากล ควรเปลี่ยน
มาใช้คําว่า “สลาก” แทนคําว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” คือไม่ต้องแยกว่าเป็นสลากกินแบ่งหรือสลาก
กินรวบหรือสลากรูปแบบอื่น คําว่าสลากจะครอบคลุมถึงสลากทุกประเภท กรณีต้องการออกผลิตภัณฑ์
สลากใหม่ ๆ ควรกําหนดเงื่อนไขให้ประชาชนมีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ ผ่านการทําประชาพิจารณ์
หรือการทําประชามติ และในกฎหมายว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม ควรมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
 ๑. โครงสร้างการบริหารจัดการสลาก ควรแบ่งโครงสร้างคณะกรรมการออกเป็น ๓ คณะ 
และแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน มีกระบวนการสรรหาที่เปิดกว้าง โปร่งใส กําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่งชัดเจน และต้องแสดงชัดว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการกํากับกิจการสลาก หรือเรียกว่า “คณะกรรมการกํากับกิจการสลาก
เพื่อสังคมแห่งชาติ” มีอํานาจหน้าที่หลักคือ การกําหนดประเภทสลากที่อนุญาตให้จําหน่ายได้
ตามกฎหมาย ออกใบอนุญาตให้องค์กรที่ต้องการดําเนินกิจการสลาก ปฏิรูประบบจัดสรรโควตาสลาก 
กําหนดหลักเกณฑ์และระเบียบของกองทุนสลากเพื่อสังคม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล จัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและประเมินผลกระทบจากการดําเนินกิจการสลาก 
โดยเฉพาะการออกสลากรูปแบบใหม่  

(๒) คณะกรรมการบริหารองค์การสลาก หรือเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การ
สลากแห่งประเทศไทย” มีอํานาจหน้าที่หลักคือ บริหารกิจการสลากทุกประเภท กําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลัก จัดตั้ง “กองทุนองค์การสลาก” เพื่อรับซื้อคืนสลากจากผู้ค้าสลากรายย่อย 
การให้กู้ยืมหรือการจัดสวัสดิการให้ผู้ค้าสลากรายย่อย และสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนัน ให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
ให้มีการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานทุกปี 

(๓) คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนสลากเพื่อสังคม” 
ทําหน้าที่บริหาร “กองทุนสลากเพื่อสังคม” มีอํานาจหน้าที่หลักคือ บริหารเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรร
จากการจําหน่ายสลาก เพื่อสนับสนุนกองทุนด้านพัฒนาสังคมที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 
 



  (ง) 

๒. การจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลาก ควรเปลี่ยนแปลงการจัดสรรรายได้จากการ
จําหน่ายสลากเป็นดังนี้  

(๑) ร้อยละ ๖๐ ของรายได้เป็นเงินรางวัล  
(๒) ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจําหน่ายสลาก 

โดยให้ความสําคัญกับผู้ค้าสลากรายย่อย 
(๓) ร้อยละ ๑๐ ของรายได้เป็นภาษีสลากหรือนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
(๔) เงินที่เหลือจาก (๑) (๒) และ (๓) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ เป็นเงินนําส่งกองทุนสลากเพื่อสังคม  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มร้อยละ ๓ (คือจากร้อยละ ๑๒ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๑๕) ให้คณะกรรมการบริหารองค์การสลากจัดตั้ง “กองทุนองค์การสลาก” เพื่อนําเงินที่ได้รับ
จัดสรรส่วนนี้ไปใช้ปฏิบัติภารกิจสําคัญ ๓ ประการ ตามลําดับดังนี้ ๑. รับซื้อคืนสลากที่จําหน่ายไม่หมด 
๒. ให้กู้ยืมหรือจัดสวัสดิการให้ผู้ค้าสลากรายย่อย เช่น การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ยแก่
ผู้ค้าสลากรายย่อย และ ๓. สนับสนุนกิจกรรม ลด ละ เลิก และลดผลกระทบจากปัญหาการพนัน 

๓. การจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากเพื่อสังคม ควรกําหนดการจัดสรรไปยัง
กองทุนด้านสังคมที่มีกฎหมายจัดตั้งผ่าน ๓ ช่องทางหลัก คือ 

(๑) ร้อยละ ๓๕ ของรายได้ที่จัดสรรเพื่อสังคม ให้จัดสรรไปยังกองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมาย
และวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกองทุนอื่น ๆ ที่จะจัดตั้งในอนาคตสําหรับกลุ่มประชากร
ที่มีความเปราะบาง  

(๒) ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของรายได้ที่จัดสรรเพื่อสังคม ให้จัดสรรไปยังกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสนับสนุนงานของภาคประชาสังคม รวมถึงหน่วยงานของรัฐ
ที่ดําเนินงานด้านพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือการป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนัน 

(๓) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของรายได้ที่จัดสรรเพื่อสังคม ให้จัดสรรไปยังกองทุนใหม่ที่จะมี
การจัดตั ้งในอนาคตคือ “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม” โดยควรจัดทําเป็นร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการเฉพาะ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่เป็นอิสระเหมือน
ต่างประเทศ  
 ส่วนที่เหลือร้อยละ ๕ ของรายได้ที่จัดสรรเพื่อสังคม ให้จัดสรรเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ 
การตรวจสอบและประเมินผล สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดจากการพนัน
สลากและการพนันทุกประเภท 
 
 
 
 



  (จ) 

 ปฏิรูปนโยบายและมาตรการ 
 ควรปรับปรุงการบริหารจัดการกิจการสลากตามหลักธรรมาธิบาล  
 เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยไม่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการปรับปรุง
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค มีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าสลากรายย่อย 
และมีมาตรการต่าง ๆ ตามหลักสากลเก่ียวกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการพนันสลาก 
ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาที่มีอยู่ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ  ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ 

(๑) การกํากับดูแลกิจการสลาก คณะรัฐมนตรีควรมีนโยบายให้มีกระบวนการที่ชัดเจน
ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน ๓ คน 
โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการคัดเลือก โดยแยกผู้สมัครออกเป็น ๓ กลุ่มตามความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน
เก่ียวกับกิจการสลากและสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือมีประสบการณ์
ในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนภาคประชาสังคม แล้วทําการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 
ให้เหลือกลุ่มละ ๒ คน เพื่อเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งกลุ่มละ ๑ คน 

(๒) การบริหารองค์กรสลาก คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลควรกําหนดนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ จัดให้มีการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานทุกปี และควรแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยให้อํานาจ
ในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ 

๒.  สนับสนุนให้มีการจัดสรรรายได้ให้กองทุนด้านการพัฒนาสังคม โดยคณะรัฐมนตรีควรมีมติ
ให้มีการจําหน่ายสลากเพื่อการกุศล เพิ่มขึ้นจากจํานวนโควตาปกติที่องค์กรการกุศลขออนุมัติ เพื่อนําเงิน
รายได้จากการจําหน่ายสลากเหล่านั้นร้อยละ ๒๗.๕ (ตามเง่ือนไขการออกสลากการกุศล) ส่งมอบให้กับ
กองทุนด้านการพัฒนาสังคมภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ๔ กองทุน 
ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และให้ลดทอนการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงตามส่วน
ที่พิมพ์สลากการกุศลเพื่อสังคมส่วนนี้เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มจํานวนสลากการกุศลเพื่อสังคมจํานวน ๕ ล้านฉบับ 
และลดจํานวนสลากกินแบ่งรัฐบาลลงจํานวน ๕ ล้านฉบับ 

๓. เปลี่ยนระบบจัดสรรโควตาสลาก คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลควรกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการลดข้ันตอนการจัดจําหน่าย และควรจัดสรรโควตาสลากให้กับผู้จําหน่ายเพียง ๒ กลุ่มเท่านั้น ได้แก่ 

(๑) องค์กรการกุศลที่มีสมาชิกที่จําหน่ายสลากไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง 
(๒) ผู้ค้าสลากรายย่อย โดยให้มีการสํารวจและขึ้นทะเบียนผู้จําหน่ายสลากอย่างเป็นระบบ

กับสํานักงานสลากฯ เพื่อนําไปสู่การจัดสรรโควตาสลากให้ถึงมือผู้จําหน่ายสลากตัวจริง และควรกําหนด
โควตาให้เพียงพอต่อการได้รับผลตอบแทนในระดับพอยังชีพได้จริง โดยเปรียบเทียบจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 
ซึ่งในเบื้องต้นประมาณการว่าน่าจะกําหนดโควตาจัดสรรสลากให้กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยไม่น้อยกว่า
รายละ ๑๔-๒๐ เล่มเล็ก (๗-๑๐ เล่มใหญ่) และสามารถขายสลากคืนให้กับสํานักงานสลากในราคา
ที่รับซื้อไม่เกินร้อยละ ๑๒ ของโควตาสลากขั้นต่ําหรือไม่เกิน ๒๔๐ ใบเล็ก (๑๒๐ ใบใหญ่) 



  (ฉ) 

 ๔. จัดตั้ง “กองทุนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ควรมีนโยบายให้ใช้ "เงินสํารองการดําเนินงาน" หรือ "เงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย" ของสํานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล จัดสรรเป็นทุนเริ่มต้น ๓๐ ล้านบาท และให้สมทบเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท 
มีวัตถุประสงค์คือ ๑. จัดสวัสดิการให้ผู้ค้ารายย่อย เช่น การช่วยเหลือด้านเงินทุนในการดําเนิน
กิจการสําหรับผู้ค้าสลากรายย่อย โดยการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา มีระยะปลอดดอกเบี้ยผ่านระบบ
ธนาคารของรัฐ และ ๒. สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน เช่น ส่งเสริมเครือข่าย
ต่อต้านการเล่นพนันให้มีการคิดกลยุทธ์ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันหลากหลายรูปแบบ 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย ถอดบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้บริหาร
หรือกรรมการกองทุนควรเป็นผู้แทนจากภาคสังคม ภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการในด้านการคุ้มครองกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง สังคมสงเคราะห์ 
พัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์หรือบริหารจัดการกองทุน และกฎหมาย ทํางานภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ๕. มุ่งพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ผู้ค้าสลากรายย่อยอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการทําให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
มาตรา ๓๓ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้ประกันตน ๗ กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 
 ๖.  สนับสนุนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากปัญหาการพนันสลาก ได้แก่ 

(๑) สร้างมาตรฐานตามหลักสากล โดยใช้มาตรฐานเดียวกับกฎหมายห้ามจําหน่ายเหล้าและ
บุหร่ีเพราะถือว่าเป็นสินค้าในหมวดที่เป็นอบายมุขเช่นเดียวกัน คือ ห้ามบุคคลอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
เก่ียวข้องกับกิจการสลาก ทั้งการจําหน่ายและการซื้อ 

(๒) มีมาตรการรองรับการออกผลิตภัณฑ์สลากจําหน่าย ทั้งมาตรการทั่วไป เช่น ห้ามจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ห้ามโฆษณาหรือทํากิจกรรมสื่อสารการตลาดท่ีเก่ียวกับการชักจูง
หรือเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปซื้อสลาก มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ติดการพนัน 
มีมาตรการในการรณรงค์ป้องกัน มาตรการเชิงเฝ้าระวัง การล่อซื้อ และมาตรการเฉพาะกรณีการจําหน่าย
สลากด้วยเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ เช่น ให้ผู้ซื้อใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในการซื้อและออกรางวัล 
ให้มีการซื้อขายได้เฉพาะจุดจําหน่ายสลาก การกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์เก่ียวกับเวลา สถานที่จําหน่าย 
ผู้จําหน่าย โอกาสในการเข้าถึงการใช้เคร่ืองอย่างเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่มทั้งในฐานะผู้จําหน่ายและผู้ซื้อ 
โดยเฉพาะคนพิการซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในปัจจุบัน สําหรับกรณีคนเดินโพย 
โดยหลักการต้องไม่ให้มีคนเดินโพย หรือกรณีที่ต้องมีเพื่อลดปัญหาสลากนอกระบบหรือหวยใต้ดิน 
จะต้องมีข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคนเดินโพยที่ชัดเจน มีการทําแผนงานชัดเจนว่าจะลดทอน
บทบาทของคนเดินโพยอย่างไร และจะหมดไปภายในก่ีปี  

(๓) สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน เช่น การจัดกิจกรรมลด ละ เลิก 
หรือจํากัดการเล่นการพนันทุกประเภทรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ประชาชน โดยการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และปราบปราม รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดตั้งสายด่วนหรือศูนย์ให้คําปรึกษาผู้ที่มีปัญหาหรือ
ได้รับผลกระทบจากการพนันและสลาก และการศึกษาวิจัย ถอดบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ 



บทท่ี ๑  
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
  สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติควบคู่กับสังคมไทยมายาวนาน 
โดยกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในระยะเริ่มแรกใช้เพียงระเบียบกํากับการบริหารเท่านั้น ยังไม่มี
กฎหมายรองรับ จึงเปิดโอกาสให้มีผู้เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อมาจึงมีการ
ออกพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกําหนด
รายได้และรายจ่ายของกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นกิจการที่มีรายได้และรายจ่ายมากทั้งปริมาณและ
รายการให้เป็นไปโดยรัดกุมและเหมาะสมมากย่ิงขึ้น และมีการกําหนดให้นําเงินรายได้จากการจําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๘ เป็นรายได้ของแผ่นดิน อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มีเนื้อหาที่ล้าสมัย มิได้แก้ไขปรับปรุงมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี ทําให้เกิด
ปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการจัดสรรโควตาสลากที่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มผลประโยชน์หรือผู้มีอิทธิพล 
ปัญหาสลากเกินราคา ปัญหาการบริหารกิจการสลากที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้ง สัดส่วนของเงนิ
จากสลากที่ถูกจัดสรรเพื่อพัฒนาสังคมมีไม่มากนัก ขาดความโปร่งใสในบางกรณี และไม่มีระบบประเมิน
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน      
  แม้ว่ารายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละปีจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก 
แต่ในขณะเดียวกันได้พบปัญหาการบริหารจัดการของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
หลายประการ เช่น ปัญหาความเป็นอิสระในการบริหารของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจาก
ไม่อาจจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ด้วยกันเองได้ตามหลักธรรมาภิบาล ทําให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกมองจากสังคมว่าเป็นแหล่ง
ผลประโยชน์ของนักการเมืองและผู้ที่มีอิทธิพล ประกอบกับปัญหาต่าง ๆ ของกิจการสลากที่เกิดขึ้นมา
อย่างยาวนานและยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดส้ินไปได้๑ 

สลากกินแบ่งรัฐบาลแม้จะถูกมองว่ามีข้อเสียน้อยกว่าการพนันประเภทอื่น แต่มิใช่สิ่งที่รัฐควร
ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นพนัน เนื่องจากมิได้ทําให้ประชาชนมีความม่ันคงหรือพึ่งพาตนเองได้และอาจทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง ทั้งนี้ เม่ือพิจารณากลุ่มอายุที่ซื้อสลากกินแบ่งมากที่สุดคือ ร้อยละ ๔๙.๕ 
อยู่ในช่วงอายุ ๓๐-๔๙ ปี ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ/ค้าขาย และเกษตร/ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้าง 

                                                            

๑ รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์. (๒๕๕๔). รายงานวิจัย “สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอํานาจและผลประโยชน์ของใคร”. 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ร้อยละ ๒๖.๑ และ ๑๙.๙ ตามลําดับ๒ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าช่วงอายุที่ซื้อสลาก
เป็นช่วงวัยที่กําลังสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือก่อร่างสร้างฐานะ และสําหรับกลุ่มอาชีพนั้นจะเห็นได้ว่า
เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ นอกจากสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐจัดให้แล้ว กลุ่มนี้จะต้องซื้อสวัสดิการเพื่อสร้าง
ความม่ันคงให้กับชีวิตด้วยตนเอง (ไม่เหมือนอาชีพข้าราชการที่มีบําเหน็จ บํานาญ เป็นต้น) นอกจากนี้ 
อาชีพรับจ้าง เกษตรกรถูกจัดให้เป็นอาชีพที่มีรายได้น้อยหรือเป็นกลุ่มคนจนของสังคม และเป็นกลุ่มที่ซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด จึงกล่าวได้ว่า เงินรายได้จากการจําหน่ายสลากของรัฐทุกประเภทเป็นเงินมาจาก
ผู้มีฐานะยากจน แรงงานและประชาชนที่มีรายได้ไม่สูงนัก 

อย่างไรก็ตาม แม้สลากกินแบ่งรัฐบาลจะส่งผลทางลบก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อสังคม         
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ากิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีส่วนช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนมีรายได้น้อย รวมทั้งองค์กรสาธารณประโยชน์หลายแห่งที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกิจการสลากและสามารถนํารายได้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่นกัน ดังนั้น 
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะให้คุณหรือโทษอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการและปรัชญาที่ถูกกําหนดขึ้น 

การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายได้จากธุรกิจการพนันประเภทล็อตเตอร่ี
ในต่างประเทศพบว่า หลายประเทศมีกฎหมายบัญญัติให้นําเงินรายได้จากธุรกิจการพนันประเภทล็อตเตอร่ี
มาใช้ในการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่มีศักยภาพในการจัดการปัญหาสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนการทํางานของภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล 
คนในชุมชนท้องถิ่นผ่านกองทุนล็อตเตอร่ีดังกล่าว เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนสลากรองรับเป็นการเฉพาะ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่ไว้ในกฎหมาย
อย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารกองทุนและสํานักงานกองทุนที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง
การทํางานจากรัฐบาลหรือกลุ่มผลประโยชน์ ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุน๓ 

จากสถานการณ์ในเชิงการบริหารจัดการและผลกระทบต่อประชาชนในข้างต้น แนวคิดการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเกิดขึ้น เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ในการปรับเปลี่ยนปรัชญาการออกสลากคือ รัฐบาลไม่ควรใช้
สลากเป็นเครื่องมือในการหาเงินรายได้เข้ารัฐเป็นสําคัญ หรือส่งเสริมให้ประชาชนลุ่มหลงในการเล่นพนัน
เพิ่มมากขึ้น แต่ควรนําเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรมและเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุน

                                                            

๒ สมชัย ศรีสุทธิยากร และคณะ. (๒๕๕๕). รายงานวิจัย โครงการสํารวจราคาสลากท่ีจําหน่ายในท้องตลาด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕. 
ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
๓ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). รายงานวิจัย “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง”. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
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การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ยังมีความเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และการสนับสนุนการทํางานด้านสังคมของภาคประชาสังคม  

จึงมีความจําเป็นต้องพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
สลากในประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบการบริหารจัดการสลาก โดยยึด
แนวคิดและปรัชญาของการมีสลากไว้เพื่อเป็นการควบคุมการพนันให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ให้มีรูปแบบ 
ทิศทาง และปริมาณท่ีไม่ก่อให้เกิดโทษแก่สังคม โดยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตรวจสอบได้ รวมถึงรายได้จากการจําหน่ายสลากของรัฐควรถูกนํากลับไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคม
และพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการพิจารณาศึกษา 

๑) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย  
๒) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 

 
๑.๓ ขอบเขตการพิจารณาศึกษา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 
มีขอบเขตการพิจารณาศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) ปรัชญาและนโยบายการออกสลากของรัฐ รวมทั้งการจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลาก
เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาสังคม 

๒) โครงสร้างการบริหารจัดการสลากในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากระบบการบริหารจัดการสลาก 
เช่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคา เป็นต้น 

๓) มาตรการในการรณรงค์ให้ลด ละ เลิกหรือจํากัดการเล่นการพนัน รวมไปถึงการจัดการพนัน
ในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการพนันนอกระบบ  

๔) ประเด็นอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 
 
๑.๔ วิธีการพิจารณาศึกษา 
 ๑) ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือดําเนินการพิจารณาศึกษาปัญหาเฉพาะด้าน ดังนี ้

(๑) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากของรัฐ 
(๒) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดสรรเงินจากการจําหน่ายสลากของรัฐ เพื่อพัฒนาสังคม 

และลด ละ เลิกพนัน  
(๓) คณะอนุกรรมาธิการจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบ

การบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 



  - ๔ -

 ๒) เชิญผู้แทนหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น 
ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้ 

(๑) กระทรวงการคลัง  
(๒) กระทรวงมหาดไทย  
(๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
(๔) สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(๕) นักวิชาการที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

 ๓) จัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้ 

(๑) การสัมมนา เรื ่อง “ปรัชญาและแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากเพื่อ
พัฒนาสังคมไทย” วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

(๒) การสัมมนา เร่ือง “นับหนึ่ง..ปฏิรูปสลากเพ่ือสังคมไทย” วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 
 ๔) พิจารณาศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการศึกษาวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๑.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 ๑) เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 
 ๒) เพื่อนําผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ฝ่ายบริหาร หน่วยงานและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง เพื่อนําไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ๓) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป  
 
 
 

 



บทท่ี ๒ 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

 
 การพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทยและ
เสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย โดยมีแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ แนวคิดและความเป็นมาในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย 
  การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลครั ้งแรกในไทยเ ริ ่มขึ ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๑๗ โดยมีชาวอังกฤษชื่อครูอาลบาสเตอร์เป็นผู้นํา
แนวคิดการออกรางวัลสลากแบบยุโรปมาเผยแพร่เป็นคนแรกโดยเรียกว่า “ลอตเตอร่ี” (ตัวสะกดในขณะนั้น)
รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทหารมหาดเล็ก
ออกลอตเตอร่ีในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์เป็นการเฉพาะกิจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นําสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดีย
ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ในรัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ออก “ลอตเตอร่ีเสือป่าล้านบาท” เพื่อหารายได้บํารุงกองเสือป่าอาสาสมัคร ด้วยการพิมพ์ลอตเตอร่ี 
จํานวน ๑ ล้านฉบับ จําหน่ายฉบับละ ๑ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออาวุธปืน และเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ในกิจการของกองเสือป่า 
  จะเห็นได้ว่าสลากของรัฐในระยะแรก เป็นการออกสลากในลักษณะเฉพาะกิจหรือในวาระพิเศษ 
เพื่อระดมเงินจากประชาชนไปใช้ในกิจการบางอย่างที่ รัฐบาลในขณะน้ันไม่สามารถจัดสรรเงิน
งบประมาณได้อย่างเพียงพอ  ต่อมาการออกสลากในไทยเร่ิมดําเนินการอย่างต่อเนื่องในลักษณะธุรกิจ 
เพื่อนํารายได้จากการจําหน่ายสลากหรือล็อตเตอร่ีมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน กล่าวคือตั้งแต่รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๖
รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเงินรัชชูปการ (เงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่มิต้องรับราชการทหาร) ทําให้รัฐ
ขาดรายได้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดําริให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้น 
โดยเรียกว่า “ลอตเตอร่ีรัฐบาลสยาม” จํานวน ๑ ล้านฉบับ ฉบับละ ๑ บาท ปีละ ๔ งวด ต่อมารัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งมีหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีโอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
สลากบํารุงเทศบาลที่เคยอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ยังได้เห็นชอบให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาล” 
เม่ือวันที่ ๕ เมษายน พ .ศ . ๒๔๘๒ โดยถือเป็นวันก่อตั้งสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในสังกัด
กระทรวงการคลัง๔ 

                                                            
๔ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.“ประวัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล”. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://hopes. 
glo.or.th/ewt_news.php?nid=53 
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  ผลการศึกษาแนวคิดในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในยุคปัจจุบัน สะท้อนอย่างชัดเจนในเนื้อหา
บทบัญญัติของกฎหมายคือ “พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗” และเอกสาร 
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๑๗) สรุปวัตถุประสงค์ในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ได้ ๒ ประการคือ๕ 

๑) เพื่อการจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีรายได้ รายจ่ายจํานวนมากให้มีความโปร่งใส มีการ
กําหนดการจัดสรรเงินรายได้และรายจ่ายที่ชัดเจนตามกฎหมาย เนื่องจากการบริหารเงินรายได้จาก
การจําหน่ายสลากฯ ในอดีต (ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๗) ไม่มีกฎหมายรองรับ เปิดโอกาสให้รัฐบาล ผู้มีอํานาจ
เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ   

๒) เพื่อสนองตอบต่อรัฐที่ต้องการแสวงหารายได้ด้วยการระดมเงินจากประชาชนท่ัวไป
เนื่องจากรัฐบาลในอดีตประสบปัญหาการหารายได้และงบประมาณ  

ฉะนั้น การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยตามกฎหมายสลากฉบับปัจจุบัน จึงเป็นเร่ืองการหารายได้
ให้รัฐเป็นสําคัญ มิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม 
แม้ว่าจะมีการนําเงินบางส่วนซึ่งเป็นจํานวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดมาใช้ในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมทางสังคมอยู่บ้างนั่นคือ การให้เงินสนับสนุนด้านสังคมในปัจจุบัน
อาศัยเงินที่เหลือจากค่าบริหารจัดการของสํานักงานสลากฯ และการจัดจําหน่ายสลากซึ่งมีสัดส่วน
น้อยมาก ต่างจากแนวคิดในการออกล็อตเตอรี่ที่เป็นสากลในนานาประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง
การจัดสรรเงินรายได้จากล็อตเตอรี่ไปใช้ในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาคประชาสังคม  ชุมชนท้องถิ ่น๖ เ มื ่อสลากเป็นการพนันที ่ก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาล 
ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญ เพราะจะทําให้การดําเนินกิจกรรมมีความโปร่งใส
และเกิดการใช้จ่ายเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.๒ แนวคิดการบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการ (Management Administration) หมายถึง การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีสายงานหรือโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน การบริหารงาน
องค์กรจะประกอบด้วยหลักการสําคัญ ได้แก่ การมีเป้าหมายขององค์กร การกําหนดวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความชัดเจนในการทํางานให้เป็นไปตามแผนงาน มีการมอบหมายความรับผิดชอบของผู้บริหาร
เพื่อให้ทราบหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร โดยครอบคลุมเร่ืองที่สําคัญ และมีผลต่อการบริหารจัดการ
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคน การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารงานทั่วไป การบริหารการให้บริการ
แก่ประชาชน การบริหารคุณธรรม การบริหารข้อมูลข่าวสาร การบริหารเวลา และการบริหารการวัดผล๗ 

                                                            
๕ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). “การจัดสรรรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาต่างประเทศ”. จุลสารสมาคม
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัยท่ี ๑๙, เดือนต.ค.-ธ.ค.๒๕๕๕), หน้า.๒๔-๒๕. 
๖ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). รายงานวิจัย ศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ. 
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
๗ วิรัช นิภาวรรณ. (๒๕๕๕). การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพฯ : โฟรเพซ.  
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 การพัฒนาในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประสบการณ์การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการบริหาร
จัดการองค์กร เช่น การบริหารจัดการบุคคลที่ไร้ประสิทธิภาพ บุคลากรไม่มีความรู้เพียงพอต่อหน้าที่
ที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการงบประมาณท่ีไม่มีการวางแผนก่อนการดําเนินงานหรือการใช้งบประมาณ
เกินความจําเป็น  

นอกจากนี้จากการศึกษาของ Elaine Cilulla Kamarck๘ พบว่า เงื่อนไขหนึ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสังคม คือ การบริหารงานตามระบบราชการ เนื่องจากระบบดังกล่าวถูกกํากับด้วย
ฐานคิดปฏิฐานนิยม เชื่อม่ันในเร่ืองความเป็นมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประเด็นการโต้แย้ง
ของ Kamarch คือ การทํางานพัฒนามนุษย์และสังคมซึ่งมีมิติของความสัมพันธ์และอารมณ์ความรู้สึก 
เม่ือนําการบริหารราชการที่มีความไม่ยืดหยุ่น และเน้นให้ความสําคัญกับการใช้กฎระเบียบ จึงทําให้มิติด้าน
ประสบการณ์ชีวิต หรือภูมิหลังชีวิตกลุ่มประชากรต่าง ๆ ถูกกลบทับด้วยกฎระเบียบของความเป็น
ราชการ นอกจากนี้ Jaffe๙ ได้วิพากษ์ให้เห็นว่าข้อจํากัดของระบบราชการอยู่บนหลักการสําคัญ ๒ ประการ 
คือ ประการแรก หลักการทําให้เป็นทางการ เช่น การทําให้กฎระเบียบ กระบวนการ นโยบาย และแม้กระทั่ง
รูปแบบการเขียนรายงานมีความเป็นมาตรฐาน กระบวนการทํางานจึงเป็นไปตามโครงสร้างที่แน่นอน
ตายตัวมากกว่าที่จะมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ประการที่สอง หลักการทํางานในลักษณะปฏิบัตินิยม 
ซึ่งหมายถึงการทํางานที่แยกส่วนตามระบบสายงาน 
 สําหรับ Kamarch ไม่ได้ปฏิเสธรัฐในการบริหารจัดการการพัฒนาทางสังคม แต่เห็นว่าจากลักษณะ
ของปัญหาหรือประเด็นการพัฒนาที่มีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
จะดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ Kamarch จึงได้นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายภาครัฐ 
โดยเห็นว่าเนื่องจากรัฐมีงบประมาณ และมีอํานาจในการออกระเบียบกฎหมาย ในขณะเดียวกันบริบท
แวดล้อมของการทํางานยังมีเครือข่ายองค์กรเอกชน ไม่แสวงหากําไร องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ร่วมกันทํางานเพื่อพัฒนาสังคม อีกทั้งหน่วยงานเหล่านี้ทํางานตามความชํานาญ
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

บทบาทของรัฐบาลจึงควรเป็นผู้กําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา อีกทั้งเป็นผู้ท้าทาย
ให้เครือข่ายค้นหารูปแบบการทํางานหรือนวัตกรรมการพัฒนาสังคมที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการให้อิสระ
แก่เครือข่ายในการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาที่แตกต่างไปตามบริบทของสภาพปัญหาและ
ความต้องการ วัตถุประสงค์ของการทํางานร่วมภาคีหรือทํางานเป็นเครือข่าย จะช่วยให้เกิดความสมบูรณ์
ในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกันที่มีพลัง รวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็ง
ของแต่ละภาคี และการบริหารจัดการเครือข่าย๑๐ 

 

                                                            
๘ อ้างอิงจาก David Jaffee.Organization Theory, Tension and Change.McGraw Hill. ๒๐๐๑. 
๙ เพ่ิงอ้าง. ๒๐๐๑. 
๑๐ พนัส พฤกษ์สุนนท์. (๒๕๕๖). การทํางานร่วมภาคี (Partnership) ในการส่งเสริมสุขภาพ. สบืคน้เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
จาก http://www.hc๔rb.anamai.moph.go.th 
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การบริหารจัดการแบบเครือข่ายภาครัฐ จะนําไปสู่การค้นพบนวัตกรรมที่ถูกเพิกเฉย และสร้างรูปแบบ
การพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน อีกทั้งเครือข่ายการทํางานที่มีหลากหลายองค์กรเหล่านี้จะได้ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน 
ที่ทํางานการพัฒนาสังคมมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประเด็นสําคัญของการทํางานเป็นเครือข่ายคือการสร้าง
และถอดบทเรียนชุดความรู้ของเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งหน่วยงานกลางของเครือข่ายจะต้อง
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่หน่วยงานกลางนี้ต้องทําหน้าที่สนับสนุนและกํากับการทํางาน
ของเครือข่าย ในการนี้การบริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ต้องการกลไกที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
๒.๓ แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จัดได้ว่าเป็นหลักในการดําเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ 
และได้รับการยอมรับว่าทําให้องค์กรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งยังให้ความสําคัญ
ต่อกระบวนการทํางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อันเป็นการสร้างคุณภาพ
และความเชื่อม่ันให้แก่หน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP (๑๙๙๗) ได้ทบทวนและให้นิยามของ
ธรรมาภิบาล ว่าเป็นเร่ืองของการใช้อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมทั้งกําหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ซึ่งได้นําเร่ืองแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวม ๙ ประการคือ๑๑ 

๑) การมีส่วนร่วม (Participation) 
๒) นิติธรรม (Rule of Law) 
๓) ความโปร่งใส (Transparency) 
๔) การตอบสนอง (Responsiveness) 
๕) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) 
๖) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) 
๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
๘) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
๙) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (JICA) ได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลใน “Participatory 

Development and GoodGovernance Report of the Aid Study Commitee” (๑๙๙๕) ว่าเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน พึ่งตนเองได้ และมีความยุติธรรมทางสังคม๑๒ 
สําหรับสาระสําคัญของธรรมาภิบาลนั้น องค์กรเพื ่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา 

                                                            
๑๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). (๒๕๕๑). “นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี Organizational 
Governance (OG)” (ตุลาคม ๒๕๕๑), หน้า ๕-๖. 
๑๒ อมรา พงศาพิชญ์. (๒๕๔๓) การพัฒนาสังคมไทย : รายงานประเทศ. กรุงเทพฯ : รัฐบาลไทย. 
 



  - ๙ - 

(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ได้อธิบายและสรุปสาระสําคัญ
ไว้ว่า ธรรมาภิบาลเป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และความร่วมมือระหว่างกันของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งยังเป็นกรอบของโครงสร้างแนวทางปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการขององค์กร  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใช้บังคับ
กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ กําหนดหลักการสําคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ ได้แก่ 
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
นอกจากนี้ ยังมีหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (๒๕๕๒)๑๓ ของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหลักการสําคัญ ๖ หมวด คือ 
๑) การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
๒) สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น 
๓) ความรับผิดชอบของกรรมการ 
๔) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
๕) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
๖) จรรยาบรรณ 
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ มิได้มีเพียงแนวทางเดียว แต่หากสามารถ

สร้างรูปแบบการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ได้หลากหลายในแต่ละระดับขององค์กร ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามการดําเนินการของหน่วยงานนั้น ๆ และให้รวมถึงธรรมาภิบาลจากภายนอกด้วย ถึงแม้ว่าจะนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระดับใดในสังคมก็ตาม แต่เป้าหมายก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
ยึดหลักในการทํางานด้วยความโปร่งใส ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และให้ความสําคัญ
ต่อความเท่าเทียม การให้อํานาจ สิทธิ โดยยึดหลักการพัฒนามนุษย์อย่างย่ังยืนซึ่งเป็นการสร้างหลัก
คุณธรรมควบคู่ระหว่างการพัฒนาคน และพัฒนางานไปพร้อมกับการสร้างสรรค์การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ด้วยความสุจริต โปร่งใส นั่นคือมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
ความเป็นธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม มิใช่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การป้องกันรักษาไว้ซึ่งความถูกต้อง ดีงาม มิใช่เป็นแค่เพียง
การพยายามตอบสนองความปรารถนา หรือความต้องการของทุกฝ่ายที่มีอยู่ในสังคม๑๔ 
                                                            
๑๓ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง. (๒๕๕๒). หลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี
ในรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๒. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://www.sepo.go.th 
๑๔ คณิน บุญสุวรรณ. (๒๕๔๒). สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองบุคคลตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา. 
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จึงสามารถสรุปมุมมองธรรมาภิบาลที่นํามาใช้ในการบริหารประเทศได้ ๒ ประการ ดังนี้ 
 ประการที่ ๑ ธรรมาภิบาลจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคนทุกระดับของประเทศ หรือเป็น
บรรทัดฐานที่จะทําให้ประชาชนดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันในมิติหลักของการจัดการที่สําคัญ ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักการ
มีส่วนร่วม อันจะทําให้สังคมได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม 
 ประการที่ ๒ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลยังสามารถสะท้อนให้เห็นการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรที่ผ่านมาว่าได้ส่งผลดี หรือผลกระทบอย่างไรทั้งทางด้านการบรรลุเป้าหมาย 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และที่สําคัญทําให้มองเห็นว่าองค์กรนั้น ๆ ได้มีการดําเนินงาน
ทั้ งที่ กระทํ าห รือละเว้นการกระทําตามหน้าที่ ที่ ผิ ดต่อกฎหมาย  ส่ งผลเสียต่อองค์กรและ
สาธารณประโยชน์หรือไม่ ในด้านใดบ้าง และวิธีการจัดการแก้ไขที่ได้ผลและไม่ได้ผลอย่างไร สามารถ
นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องในทุก ๆ ด้านได้มากขึ้นอย่างไร 

บทบาทของภาคประชาสังคมที่เอื้อต่อการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายของการมีธรรมาภิบาลสากล คือ การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกภาคส่วน
ในสังคม อันที่จริงรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นและดํารงอยู่ได้ก็เพราะคนทุกคนในสังคมยอมรับที่รัฐจะเป็นผู้รักษา
ผลประโยชน์ของแต่ละคน เม่ือรวมกันทุกคนแล้วก็จะเป็น “ประโยชน์สาธารณะ” ซึ่งเป็นประโยชน์ของ
คนทั้งหมดทุกภาคส่วนในสังคม อย่างไรก็ตาม หากสํารวจการกําหนดเป้าหมายการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐไทยในอดีต เราจะพบเฉพาะประโยชน์ของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้นที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครอง แต่ประโยชน์ของภาคประชาสังคมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่กลับไม่ได้รับ
ความสนใจจากรัฐไทยในอดีต ที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐไทยได้เลือกใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ไม่สมดุล
มาตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง จนกระทั่งมีการจัดทําแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ มาจนถึง ฉบับที่ ๗ ๑๕ 

ผู้กําหนดยุทธศาสตร์แบบถือประโยชน์ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเป็นส่วนใหญ่เป็นเป้าหมาย
ของรัฐนั้น เชื่อว่าเม่ือภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว 
ผลประโยชน์และรายได้ที่งอกเงยและพอกพูนอย่างรวดเร็ว จะค่อย ๆ กระจายไหลลงไปสู่มวลชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์สาธารณะที่รัฐต้องยึดถือเป็นเป้าหมายก็ถูกย่นย่อให้เหลือเพียง
ประโยชน์ของธุรกิจเอกชนเท่านั้น ลัทธิย่นย่อประโยชน์สาธารณะให้เหลือเพียงประโยชน์ของธุรกิจ
เอกชนเช่นนี้ เร่ิมตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง เร่ือยมาจนปัจจุบันกว่า ๕๐ ปีแล้ว 
 การปกครองที่ขาดธรรมาภิบาลจะทําให้ความพยายามใด ๆ ของรัฐ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหา อาจกลับเป็นตัวก่อให้เกิดความเสียหายเสียเอง เช่น โครงการที่มีจุดหมายที่ดีในการบรรเทา
ความยากจน และการรักษาส่ิงแวดล้อม อาจไม่ให้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะการกําหนดและการนํา
โครงการดังกล่าวไปปฏิบัติ ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบที่พร้อมให้สาธารณะ
ตรวจสอบได้ จึงอาจเปิดโอกาสให้มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือเปิดช่องว่างให้กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวเข้ามา
หาประโยชน์จากรัฐอย่างไม่ถูกต้อง ผลก็คือกองทุนที่แต่แรกตั้งใจว่าจะจัดสรรให้แก่คนจน ก็อาจจะผันไป

                                                            
๑๕ รังสรรค์ ธนพรพันธ์ุ. (๒๕๓๖). สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ ๒๕๕๐ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร. 
รายงานประกอบการประชุมวิชาการ ๒๕๓๖ TDRI ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๖. 
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เข้ากระเป๋าของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มากกว่าที่จะตกถึงมือคนจนจริง ๆ โดยที่คนจนเองก็ไม่มี
ช่องทางตามกฎหมายที่จะเรียกร้องอะไรได้ การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้จะทําให้รัฐบาลมีความอ่อนแอ 
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดสินบนและการเล่นพรรคเล่นพวก 
จนทําให้ระบบการบริหารอ่อนเปลี้ยลง และลดทอนความเสมอภาคในการได้รับบริการท่ีเท่าเทียมกัน
จากรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม๑๖ 
 การบริหารจัดการประเทศที่ไม่โปร่งใสและผิดหลักธรรมาภิบาล มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และทําให้ภาคประชาชนได้รับผลกระทบ
มากที่สุด จากการที่ภาคประชาชนไม่มีอํานาจหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารปกครองประเทศ 
จึงทําให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ อันเกิดจากการจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ฉะนั้น 
ภาคประชาสังคมจึงควรมีบทบาทในการใช้สิทธิในกระบวนการมีส่วนร่วมต่อการบริหารประเทศ 
และพัฒนาไปพร้อม ๆ กันกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างเท่าเทียม 

การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาสังคม 
 การสร้างภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง และเพิ่มการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการประเทศ
มากขึ้น จะสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นเพราะประชาสังคมจะ “คานอํานาจ” ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน 
เพื่อการนี้ควรมีมาตรการดังต่อไปนี้๑๗ 
 - ส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนเป็นองค์กรต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
รวมทั้งส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นให้มีความเข้มแข็ง 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกลุ่มต่าง ๆ ในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนทุกประเภท และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ โดยให้มีสิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ให้ความคิดเห็น และตรวจสอบทุกระดับ 
 ดังนั้น เป้าหมายของธรรมาภิบาล คือ การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกภาคส่วน
ในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ธรรมาภิบาลมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้กับทุกภาคส่วน มิใช่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง ดังที่ อรพินท์ สพโชคชัย๑๘ ได้สรุป
เอาไว้ว่า การที่สังคมใดมีกลไกที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีเป็นเคร่ืองยืนยันว่าการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองนั้นจะต้องอยู่บนรากฐานที่ม่ันคงเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม รวมถึงเร่ือง
ของประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้ยากจน มีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นธรรม
ต่อคนในสังคม มีการจัดการระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การดําเนินการ
ของสังคมเพื่อรักษาความสมดุลภายในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะมีความม่ันคง มีเสถียรภาพ 
และประชาชนมีความสงบสุข 

                                                            
๑๖ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. (๒๕๔๒). การสร้างธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
๑๗ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และคณะ. (๒๕๔๒). Good Governance การบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสด้วยจริยธรรม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
๑๘ อรพินท์ สพโชคชัย. (๒๕๔๐). “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐท่ีดี”. รายงานทีดีอาร์ไอ (ฉบับท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๐). 
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๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔.๑ ข้อมูลสถานการณ์การพนันในไทย  

พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ๑๙ ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบ
ของการพนันต่อประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปและครอบครัว รวมถึงเง่ือนไขและผลกระทบที่เก่ียวข้อง
กับการจัดให้มีบ่อนพนันถูกกฎหมาย การเปิดให้มีร้านรับแทงพนันรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกกฎหมาย ความคิดเห็น
ที่มีต่อการบริหารจัดการของภาครัฐในการดําเนินการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และการจัดการเรื่อง
การพนันในภาพรวมของภาครัฐ ซึ่งเป็นการสํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มดังกล่าว จาก ๑๖ จังหวัด
ทั่วประเทศ จํานวน ๕,๐๔๒ ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าร้อยละ ๗๗.๑ ของประชากรที่ศึกษาเคยมีประสบการณ์เล่นการพนันมาก่อน 
โดยส่วนใหญ่หวยใต้ดินเป็นการเล่นพนันครั้งแรก ซึ่งเริ่มเล่นการพนันเพราะชอบเสี่ยงโชค และเพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนมากเร่ิมเล่นการพนันด้วยตนเองโดยไม่มีใครชวน ทั้งนี้ ในกลุ่มประชากรศึกษา
ที่ยังคงเล่นการพนันมาจนถึงช่วงรอบปีที่ผ่านมามีถึงร้อยละ ๖๔.๒ ผู้ที่ยังคงเล่นในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา
มีร้อยละ ๖๒.๑ และผู้ที่ยังคงเล่นการพนันอยู่ในขณะที่สํารวจข้อมูลมีร้อยละ ๕๘.๙ ซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ หรือการข้ามไปมาระหว่างการเล่นหรือติดพนันหวยใต้ดิน การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล
กับพนันชนิดอื่น ๆ 

ทั้งนี้ ผลการประมาณการประชากรที่เล่นการพนันในปี ๒๕๕๓ พบว่าทั่วประเทศมีนักพนัน
เกือบ ๓๒ ล้านคน หรือประมาณคร่ึงหนึ่งของประเทศ โดยเป็นคนในชนบทมากกว่าคนในเมืองและเป็นผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย นักพนันเหล่านี้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตามลําดับ สําหรับอาชีพของผู้เล่นการพนันจากการศึกษา
ของสมชัย ศรีสุทธิยากร และคณะ๒๐ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง ๓๐-๔๙ ปี 
ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง รองลงมาได้แก่เจ้าของกิจการ และอาชีพการเกษตร
ตามลําดับ  

ส่วนสถานการณ์รูปแบบการเล่นพนันในปัจจุบันของไทยที่ได้รับความนิยมพบว่า มีทั้งการพนัน
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นจํานวนมาก เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน การพนันบอล ไฮโล 
ชนไก่ ชกมวย และหวยประเภทอื่น ๆ เช่น หวยออมสิน หวย ธกส. แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน
เป็นการพนันที่คนไทยนิยมเล่นกันมากเพราะสามารถหาซื้อและเล่นได้ทั่วไป สําหรับมูลค่าการพนันที่คนไทย
นิยมเล่นในปี ๒๕๕๓ ลําดับแรก ๆ คือสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน พบว่ามีผู้ที่นิยมเล่นหวยใต้ดิน
ทั้งสิ้น ๑๙.๙ ล้านคน มากกว่าผู้ที่นิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีจํานวน ๑๙.๒ ล้านคน ทั้งนี้นักพนัน
ในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองนิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าหวยใต้ดิน ขณะที่ในชนบทนิยม
เล่นหวยใต้ดินมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล๒๑ 

                                                            
๑๙ พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ. การศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://www.gamblingstudy-th.org 
๒๐ สมชัย ศรีสุทธิยากร และคณะ. (๒๕๕๕). รายงานวิจัย โครงการสํารวจราคาสลากท่ีจําหน่ายในท้องตลาด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕. 
ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
๒๑ พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ. การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย. อ้างแล้ว. 
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จากการศึกษาเดียวกันนี้ยังพบอีกว่า เม่ือประมาณการจํานวนเงินที่ใช้เล่นพนันด้วยการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน พบว่าทั่วประเทศมีวงเงินซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ ๓.๙๔๑
พันล้านบาท และคิดเป็นเงินเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดทั้งปี ๗๖.๗๕๗ พันล้านบาท ในขณะที่
การเล่นพนันหวยใต้ดินมีวงเงินเล่นพนันทั้งประเทศเฉลี่ยงวดละ ๕.๕๓๑ พันล้านบาท และคิดเป็นเงิน
เล่นพนันหวยใต้ดินตลอดทั้งปี ๑๐๒.๐๕๐ พันล้านบาท รวมเฉพาะการพนันสองประเภทนี้ในช่วงทุก ๆ 
๑๕ - ๑๖ วัน จะมีเงินเล่นพนันหมุนเวียนทั้งประเทศจํานวน ๙.๔๗๒ พันล้านบาท หรือมีเงินหมุนเวียน
เล่นการพนันทั้งสองประเภทนี้รวมตลอดทั้งปี ๑๗๘.๘๐๗ พันล้านบาท ในขณะที่ประมาณการเงินเล่น
การพนันประเภทอื่น ๆ พบว่าประชากรที่ศึกษาหมดเงินไปกับการเล่นพนันในบ่อน ๔๖.๓๕๒ พันล้านบาท 
พนันกีฬาพื้นบ้าน ๔๕.๖๖๖ พันล้านบาท พนันฟุตบอล ๓๘.๐๐๖ พันล้านบาท และพนันมวย ๓๐.๘๓๓ 
พันล้านบาท ซึ่งเม่ือรวมจํานวนเงินเล่นพนันทุกประเภทตลอดทั้งปี ๒๕๕๓ พบว่ามียอดสูงถึง ๓๕๗.๒๗๖ 
พันล้านบาท 

๒.๔.๒ ทัศนคติต่อการเล่นพนัน   
๑) การพนันเป็น “ความสุข” “ผู้เล่นการพนันเป็นผู้เสพติดอย่างมีเหตุผล” 
จากการศึกษาของ สมประวิณ มันประเสริฐ ๒๒ เร่ือง สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบ

การพนันในประเทศไทย : การศึกษาเชิงปริมาณด้วยแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์มีข้อค้นพบในภาพรวม
ที่สําคัญ คือ สําหรับคนไทยแล้ว การพนันเป็นสินค้าเสพติด “ความสุข” ที่ได้จากการเล่นการพนันมีส่วนสําคัญ
ในการกําหนดว่า บุคคลจะเป็นผู้ที่เล่นการพนันหรือไม่ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่เล่นการพนันเป็นผู้ที่เกลียด
ความเสี่ยง และรู้ตัวว่าตนเป็นผู้ที่ติดการพนัน ดังนั้น ผลการศึกษาจึงชี้ว่า ผู้เล่นการพนันในประเทศไทย
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเป็น “ผู้เสพติดอย่างมีเหตุผล” กล่าวคือผู้พนันได้ทําการตัดสินใจเลือกบริโภค
สินค้าการพนันอย่างมีเหตุผลโดยเปรียบเทียบ “ต้นทุนส่วนบุคคล” ทั้งที่เกิดขึ้นทันที เช่น เงินที่จะเสีย
จากการเล่นการพนัน หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสอื่น ๆ จากเวลาที่เล่นการพนัน และต้นทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น การออมและความเป็นไปได้ของการมีสินทรัพย์ที่ลดลงในอนาคต กับ “ความสุข” ที่จะได้
จากการเล่นการพนัน  

๒) การพนันเป็น “ความหวัง” หรือ “ความฝัน” 
ในอีกด้าน ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความหมายต่อสลากกินแบ่งรัฐบาล มากกว่าการเป็นเกมส์

ที่ให้ความสุขในปัจจุบันขณะ กล่าวคือเป็น “ความหวัง” หรือ “ความฝัน” ดังรายงานการศึกษาของ
นพนันท์ วรรณเทพสกุล๒๓ พบว่าแรงจูงใจสําคัญในการเล่นหวยบนดินคือ “ความฝัน” ในการถูกรางวัล 
และมีความม่ันใจว่าการเล่นพนันกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่ถูกโกง ในขณะที่การศึกษาของ

                                                            
๒๒ สมประวิณ มันประเสริฐ. (๒๕๕๔). การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย : การศึกษา
เชิงปริมาณด้วยแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://www.gamblingstudy-th.org 
๒๓ นพนันท์ วรรณเทพสกุล. (๒๕๕๐). เศรษฐกิจหวยใต้ดิน :มุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยผ่านธุรกิจ
การพนัน. ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์วิจัยเอแบค 
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ. 



  - ๑๔ - 

ธวัชชัย ภาคแก้ว๒๔ พบว่าเม่ือรัฐบาลได้นําหวย ๒ ตัว ๓ ตัวออกมาจําหน่ายนั้น ผู้ที่นิยมเล่นหวยส่วนใหญ่
เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และจะซื้อหวยเกือบทุกงวด มูลค่าการซื้อของแต่ละคนมีตั้งแต่ ๑๐๐ ถึง 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เปรียบประหน่ึงการเพียรซื้อหา “ความรวย” ของคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อย 

๒.๔.๓ นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการพนันและสลาก 
นับตั้ งแต่หลั งการเปลี่ ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ และมีการประกาศใช้กฎหมายการพนัน
ฉบับปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ อาจกล่าวได้ว่า
รัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติเก่ียวกับการพนันที่ชัดเจน แม้ว่า
รัฐบาลในบางยุคสมัยจะสนับสนุนให้มีการดําเนินธุรกิจพนันที่ถูกกฎหมาย ในขณะที่รัฐบาลบางชุด
ก็ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการพนันที่แม้จะถูกกฎหมายเพิ่มมากข้ึน 

กฎหมายเกี่ยวกับการพนันของไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันมี ๓ ฉบับคือ 
  ๑) พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
  พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นกฎหมายการพนันหลักที่บัญญัติเก่ียวกับ
ประเภทหรือรูปแบบการพนันที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้จดัให้มีการเล่นพนัน ที่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล 
สลากกินรวบ ที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานเกือบ ๘๐ ปี ซึ่งแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๕  
และมีการออกกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องก็ตาม แต่ก็ยังมิได้ปรับปรุงเนื้อหาในประเด็นสําคัญ ทําให้
พระราชบัญญัติการพนันฉบับปัจจุบัน เป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดจากพนัน
ในปัจจุบัน ระบบการควบคุมหรือกํากับดูแลภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีข้อบกพร่อง
และไม่มีประสิทธิภาพหลายประการ ทําให้มีปัญหาการพนันผิดกฎหมาย ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจ รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ดังจะเห็นได้ว่า สถานการณ์การพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ยังคงมีจํานวนคดีสูงมาก กล่าวคือมีการจับกุมคดีพนันที่ขึ้นสู่การพิจารณา
ในชั้นศาลเป็นจํานวนมาก มีผู้ต้องหาราว ๑ - ๒ แสนคนต่อปี ข้อมูลล่าสุดของสํานักงานศาลยุติธรรม
เก่ียวกับสถิติคดีแพ่งและคดีอาญาใน พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า คดีอาญาที่มีสถิติสูงมากเป็นลําดับที่ ๓ คือ คดีเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ คิดเป็นจํานวน ๔๙,๕๗๒ ข้อหา มีผู้ต้องหาราว ๑ - ๒ แสนราย
ต่อปี รองจากคดียาเสพติดให้โทษ และคดีตามกฎหมายจราจรที่อยู่ในลําดับ ๑ และ ๒ ตามลําดับ ๒๕ 
  ๒) พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอํานาจออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่นานาประเทศยังถือว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ เป็นการพนันอย่างหน่ึง 
เพราะมีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชค ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศจะมีกฎหมายกําหนดให้รัฐ

                                                            
๒๔ ธวัชชัย ภาคแก้ว. (๒๕๔๗). พฤติกรรมการเล่นพนันหวยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
๒๕ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๖). บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘. เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการขับเคล่ือนเรื่องพนันในภาคเหนือ” วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่. 



  - ๑๕ - 

จัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายล็อตเตอร่ีไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่ มคนด้อยโอกาส  คนพิการ  หรือสนับสนุนการดํ า เนินงานขององค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มอาสาสมัคร แต่กฎหมายฉบับนี้ของไทย ยังคงมีสาระ
วัตถุประสงค์ที่มุ่งหารายได้ให้รัฐ และยังกําหนดโครงสร้างระบบบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
ดังจะได้กล่าวรายละเอียดในบทที่ ๓ และ ๔ ต่อไป 
  ๓) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๑๘ ว่าด้วยการพนันและขันต่อ
(มาตรา ๘๕๓ ถึง มาตรา ๘๕๕) ได้บัญญัติในเรื่องหน้ีที่เกิดจากการพนันว่า ไม่สามารถบังคับหรือ
ฟ้องร้องทางแพ่งได้ตามกฎหมาย  มีกฎหมายฉบับเดียวที่ ให้การรับรองในเ ร่ืองหนี้พนันคือ 
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อม่ัน
ของประชาชนว่าผู้เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้รับเงินรางวัลจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ในฐานะเจ้ามือพนันตามกฎหมาย สําหรับหนี้ที่เกิดจากพนันประเภทอื่นตามพระราชบัญญัติการพนัน 
พ.ศ. ๒๔๗๘ ไม่ว่าจะเป็นการพนันถูกกฎหมายหรือการพนันผิดกฎหมาย ย่อมไม่สามารถบังคับหนี้ได้ทั้งสิ้น 
อนึ่ง จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับให้หนี้พนันเป็นหนี้ที่บังคับ
ได้ตามกฎหมาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีเพียงไม่ก่ีมลรัฐที่ยอมรับให้หนี้พนันถูกกฎหมาย และมีเพียง
ไม่ก่ีประเทศที่ถือว่าหนี้พนันสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย เพราะเกรงว่าจะมีผลในเร่ืองปัญหาการฟอกเงิน 

๒.๔.๔ ผลกระทบของการพนันและการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ผลกระทบด้านลบสําคัญที่เกิดจากการพนัน ทั้งในไทยและต่างประเทศ คือ การก่อ

อาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการลัก วิ่ง ชิง ปล้น ที่มีสาเหตุจากการมีหนี้พนันดังที่ปรากฏในข่าวสาร
ทั่วไป หรือปัญหาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผู้เล่นพนัน ปัญหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือ
คนใกล้ชิด ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว หนี้นอกระบบ การใช้อํานาจของกลุ่มผู้มีอิทธิพล การฟอกเงิน รวมถึง
ปัญหาสุขภาพจิตของผู้เล่นพนันที่เป็นโรคติดพนัน (Pathological Gambling)๒๖ ซึ่งในประเทศไทย
ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบด้านลบจากการพนันอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสาร
สามารถสรุปผลกระทบทางลบจากการพนันได้ดังนี้  

๑) ผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในสังคม 
ผลกระทบของการพนันเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกายและจิตใจ สาเหตุแรกเพราะอันตราย

ของการพนันจะไม่มีอาการเตือนให้รู้เหมือนอย่างโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และเพราะเหตุที่ผู้ที่เล่นการพนัน
อย่างต่อเนื่องจะไม่ค่อยมีการเจ็บป่วยมาขัดขวางจึงมีโอกาสที่จะใช้เงิน ทรัพย์สินในการเล่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
นําไปสู่ภัยอันใหญ่หลวง นั่นคือ การสิ้นเนื้อประดาตัวซึ่งก่ออันตรายเฉพาะข้ึนมาและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
อัตราการฆ่าตัวตายที่ค่อนข้างสูง รายงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อศึกษาปัญหาการพนัน
ของสหรัฐฯ ประมาณการว่า นักพนันที่ตกอยู่ในภาวะนั้น จะคิดฆ่าตัวตายมากถึงร้อยละ ๘๐ และอาจจะ

                                                            
๒๖ เพ่ิงอ้าง. ๒๕๕๖. 
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มีผู้ทําสําเร็จลงได้ ๑ ใน ๕ อันเป็นอัตราที่สูงกว่าผู้เสพติดอย่างอื่นถึง ๒ เท่า ทั้งนี้ปริมาณหนี้สินจะเป็น
เง่ือนไขเชิงประจักษ์ของการตัดสินใจฆ่าตัวตาย๒๗ 

๒) ผลกระทบต่อภาวะหนี้สินในครอบครัว 
จากการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา คร้ังที่ ๔ ปี ๒๕๕๕ “ปฏิบัติการครอบครัวไทยอบอุ่น” 

ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างครอบครัวไทยทั่วทุกภาคปีละ ๔,๐๐๐ คน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ในประเด็นอบายมุข หนี้สิน ความรุนแรงและการนอกใจพบว่ามีครอบครัวดื่มสุรา
เป็นประจํากว่าร้อยละ ๖๐ หรือใน ๙ ล้านครอบครัวมีสมาชิก ๑ คนในครอบครัวดื่มสุราเป็นประจํา  
ส่วนการซื้อหวยใต้ดินยังทรงตัว แต่การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเล่นการพนันมีแนวโน้มสูงขึ้น ด้านหน้ีสิน
พบครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี และครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น หนี้สิน
ส่วนใหญ่เกิดจากบัตรเครดิต หนี้นอกระบบรวมถึงการพนันและมีมากกว่าร้อยละ ๓๐ ที่ไม่สามารถชดใช้
หนี้สินได้ 

๓) ผลกระทบต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมในกลุ่มเยาวชน 
ผลกระทบการพนันเป็นสาเหตุสําคัญหนึ่งของปัญหาอาชญากรรม จากสถิติการกระทํา

ความผิดของเยาวชนที่มีไม่ต่ํากว่า ๕ หม่ืนรายต่อปี แม้มีเพียง ๑ - ๒ พันรายเท่านั้นที่สาเหตุของการกระทํา
ความผิดมาจากการพนันซึ่งถือว่ามีไม่มาก แต่ผลทางอ้อมที่มาจากปัญหาการพนันก็มีไม่น้อย เช่น
การทําร้ายร่างกาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการฆ่าตัวตาย๒๘ 

การพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือพนันออนไลน์นั้น ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในหลายมิติ
ทั้งมิติทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง Manzin และ Biloslavo๒๙ ได้แบ่งปัญหาที่เกิดจากการพนัน
ออนไลน์ออกเป็น ๓ ด้าน คือปัญหาด้านการติดพนัน ปัญหาด้านเยาวชน และปัญหาด้านอาชญากรรม
ดังที่กล่าวข้างต้น หลายงานวิจัยระบุตรงกันว่า การพนันออนไลน์น่าจะเป็นประเภทการพนันที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการติดพนันได้รวดเร็วที่สุด เม่ือเทียบกับการพนันประเภทอื่น ๆ และการติดพนันนั้นนําไปสู่
ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาหนี้สิน เกิดความเครียดจากหนี้พนัน และอาจนําไปสู่การฆ่าตัวตาย ปัญหาความ
ยากจน ปัญหาการหย่าร้าง เป็นต้น เยาวชนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่รู้จักการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ดังนั้น มีโอกาสไม่น้อยที่เยาวชนจะเข้าไปสัมผัสกับการพนันออนไลน์ก่อนวัยอันควร หลายเว็บไชต์ที่ให้บริการ
การพนันออนไลน์ไม่มีระบบที่ดีในการป้องกันไม่ให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่วงจรของการเล่นพนัน
ออนไลน์ และหากเยาวชนของประเทศติดการพนันเป็นจํานวนมาก ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสังคม
และเศรษฐกิจตามมาในอนาคต 

 

                                                            
๒๗ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์. “พิษภัยการพนันร้ายกาจมากท่ีสุด ทําให้คนจนหนทางต้องพบจุดอับ”. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖ จาก http://www.thairath.co.th/content/edu/๒๙๒๕๔๔ 
๒๘ พิจิตรา ศุภสวัสด์ิกุล (บรรณาธิการ). (๒๕๕๕). เรียนรู้เท่าทัน การพนัน (ทันเกมส์ ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕), 
หน้า ๑๒.   
 ๒๙ อ้างอิงจาก วิษณุวงศ์ สินศิริกุล. (๒๕๕๔). รายงานการวิจัย “เกมพนันออนไลน์: หายนะเกมพนันท่ีต้องควบคุม”. ภายใต้โครงการ
การศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.). 
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สถานการณ์พนันออนไลน์ในไทยนั้นมีข้อน่ากังวลหลายประการ เนื่องจากเป็นการพนัน
ที่เล่นได้โดยไม่มีข้อจํากัดเร่ืองเวลา สถานที่เล่น ซึ่งแตกต่างจากการเล่นพนันในบ่อนทั่วไป จากการศึกษา
รูปแบบการพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของคนไทยพบว่า มี ๒ รูปแบบคือ ๑) การพนันบอลหรือ
พนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน  ๒) การพนันที่เล่นในคาสิโน เช่น บาคาร่า, เกมไพ่, ไฮโล ซึ่งบางเว็บไซต์
จะมีการถ่ายทอดสดการพนันจากบ่อนพนันในประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยเฉพาะบ่อนในกัมพูชา๓๐  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ถือว่าการพนันออนไลน์ทุกประเภทเป็นการพนัน
ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี ปัญหาที่สําคัญคือปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น
การปิดเว็บไซต์ การตรวจสอบธุรกรรมหรือเส้นทางการเงินที่เจ้ามือพนันได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ ของไทย ปัญหาการตีความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทั้ง ๆ ที่ศาลเคยมีคําสั่งให้ปิดเว็บไซต์พนันมาแล้วในอดีต  

 
๒.๔.๕ งานศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

และการบริหารจัดการของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๑) ปรัชญาแนวคิด “การรับผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกัน” 
ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ได้ตราขึ้นด้วยเจตนารมณ์ การแสวงหารายได้เข้ารัฐด้วยการระดมเงินจากประชาชนท่ัวไป เนื่องจากรัฐ
ในขณะนั้นยังประสบปัญหาการหารายได้และงบประมาณ โดยมิได้บัญญัติเร่ืองการจัดสรรเงินเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาด้านสังคม หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากร
ที่มีความเปราะบางแต่อย่างใด ดังปรากฏในมาตรา ๒๒ 

แต่ไม่ว่าจะด้วยแนวคิดการจัดการสลากที่เป็นสากลที่ถือปฏิบัติอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ 
หรือด้วยหลักความสมเหตุสมผลในสังคมไทย การจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากเพื่อการพัฒนา
ด้านสังคม มุ่งลดความเหลื่อมล้ําในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางและยากจน เป็นสิ่งที่ควร
ให้การสนับสนุน เนื่องจากประชาชนที่เป็นผู้ซื้อล็อตเตอรี่ส่วนใหญ่มักเป็นผู้มีรายได้ไม่สูงมากนัก
ด้วยหวังเงินรางวัล อีกทั้งการจําหน่ายสลากของรัฐที่ผ่านมาแม้มีความเสี่ยงต่อการไม่สามารถหารายได้
ตามเป้าหมาย แต่ความเสี่ยงเหล่านั้นกลับมีประชาชนผู้ยากไร้ที่เลี้ยงชีพด้วยการเป็นผู้ค้ารายย่อย 
และตัวผู้ซื้อสลากที่ต้องซื้อสลากเกินราคาเป็นผู้แบกรับแทนรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการสลากนั้น  

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสํานักงานสลากฯ ไม่สามารถเชื่อมโยงหรือแสดงผลลัพธ์
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวไป หรือแม้แต่ผลที่เกิดกับกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม
อีกทั้งยังไม่เคยมีการจัดสรรรายได้ไปเพื่อการลดผลกระทบทางสังคมด้านลบที่เกิดจากการซื้อสลาก เล่นหวย 
หรือเล่นพนันประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงทัศนคติหรือโอกาสการติดพนัน  

                                                            
๓๐ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). เปิดปม เป็น อยู่ คือ "พนันออนไลน์" สังคมไทยยุคไร้พรมแดน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ,์ 
หน้า ๑๓-๒๑. 
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มีเพียงการบริจาคเพื่อกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในลักษณะรายโครงการ
ที่แต่ละปีมีมูลค่าน้อยมาก ทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากกลับส่งผล
ให้เกิดเป็นโอกาสการแสวงหาผลประโยชน์เข้ากลุ่มอํานาจที่ไม่ใช่ประชาชนได้  

มองในอีกด้านหน่ึงของบริบทการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการหารายได้
ของรัฐไทย ปัจจุบันมีทางเลือกและวงเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น จึงอาจไม่เป็นเหตุเป็นผลที่จะยังคง
มุ่งหารายได้เข้ารัฐด้วยการจําหน่ายสลาก แต่หากรัฐจะยังคงดําเนินกิจการจําหน่ายสลากอยู่ต่อไป      
จึงควรมีการทบทวนปรัชญาแนวคิด ที่จะสะท้อนผ่านวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและการจัดสรร
รายได้ที่ได้มา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลัก “การรับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมในสังคม” 

๒) ธรรมาภิบาลองค์กรบริหารจัดการสลากของรัฐ 
เจตนารมณ์สําคัญอีกประการหนึ่งของการมีพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ คือการให้มีกฎหมายมารองรับการบริหารจัดการกิจการสลากของรัฐซึ่งมีรายรับ
รายจ่ายสูงขึ้นมาก และดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ให้เป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีปรากฏการณ์มากมายที่สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการตามที่กฎหมายกําหนด ยังไม่ได้สร้างระบบ
การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลมากพอ จึงก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบสําคัญ ๆ ได้แก่ 

- ปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ จากโครงสร้างตามกฎหมายท่ีมุ่งให้
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอํานาจหน้าที่เบ็ดเสร็จในการบริหาร
จัดการกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล ทําให้การดําเนินงานมีลักษณะเป็นแบบผูกขาดไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะจากภายนอก รวมทั้งขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคานอํานาจ และเนื่องจากกิจการสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับเงินและผลประโยชน์มหาศาล ดังนั้น การดําเนินงานแบบผูกขาด
จึงเป็นอุปสรรคสําคัญของภาพลักษณ์การดําเนินงานที่โปร่งใส 

กรณีปัญหาภาพลักษณ์ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ประชาชนท่ัวไปสนใจคือ 
ข้อสงสัยเร่ือง “หวยล็อก” ไม่ว่าจะเป็นคดีหวยล็อกที่ศาลได้ตัดสินลงโทษผู้กระทําผิดไปแล้ว โดยมีผล
การศึกษาวิจัยทางสถิติเร่ืองผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐ๓๑ ได้ข้อสรุปสําคัญคือ ในช่วงเวลา ๑๐ 
กว่าปี ผลการออกรางวัลที่ ๑ โดยเฉพาะหลักร้อยและหลักหน่วยมีความไม่เที่ยงตรงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยเฉพาะกรณีรางวัลเลขท้าย ๒ ตัว (ล่าง) เช่น เหตุการณ์หมายเลขมหัศจรรย์ “๖๖” 
งวดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ ๑ คร้ังหรือในรอบ ๔๑๗ ปี 
ฉะนั้น การออกรางวัลสลากจึงควรมีระบบตรวจสอบการออกรางวัลทุกรางวัลอย่างรัดกุม ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยป้องกันปัญหาการเล่นหวยใต้ดินของประชาชนอีกทางหนึ่ง สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรใช้
อุปกรณ์การออกรางวัลที่เป็นอัตโนมัติให้มากที่สุด เพราะอาจทําให้การออกรางวัลมีโอกาสเที่ยงตรงมากขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

- ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจาก
การจัดสรรสลากมีลักษณะกระจุกตัว ทําให้เกิดการผูกขาดและป่ันราคา เพราะขาดกลไกถ่วงดุลจากผู้ค้า
สลากรายย่อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงสลากได้โดยตรง ทําให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จนไปถึงมือ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือผู้แทนจําหน่าย องค์กร สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ 

                                                            
๓๑ ธีระพร วีระถาวร. (๒๕๕๖). รายงานวิจัยเรื่อง “ผลการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลเที่ยงตรงจริงๆ หรือ?”, หน้า ๒๓-๒๔. 



  - ๑๙ - 

ที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่ได้ดําเนินการขายสลากเองแต่นําไปขายให้ย่ีป๊ัว หรือผู้ค้ารายย่อยต้องไปซื้อ
สลากกับพ่อค้าคนกลางหรือย่ีป๊ัวไปจําหน่ายในราคาสูง๓๒ 

- การบริหารเงินกองทุนเกิดช่องว่างที่นํามาสู่การทุจริตคอรัปช่ัน ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ในการวางแผนการใช้จ่ายไม่มีการระบุสัดส่วนของเงินในกองทุนเงินรางวัล ซึ่งแตกต่างจากการกําหนด
สัดส่วนของเงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบํารุงการกุศลที่จะมีการจ่ายเงินรางวัล
ให้แก่ผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัลตามที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน ทําให้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการนําเงินไปใช้ในกิจกรรมเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มนักการเมือง
หรือกลุ่มพวกพ้องของตน 

๓๓ 
๒.๔.๖ บทบาทของรัฐบาลในต่างประเทศต่อการแทรกแซงกิจกรรมการพนัน 

๑) วัตถุประสงค์ของการก่อเกิดกิจกรรมพนัน 
- การพนันมีนัยแสดงความหมายที่เช่ือมโยงทางจิตวิญญาณ  
หากย้อนกลับไปในอดีตการดําเนินชีวิตที่มนุษย์พึ่งพิงระบบธรรมชาติ วัตถุประสงค์หนึ่ง

ของการพนันจึงมีขึ้นเพื่อใช้ทํานายกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต การพนันจึงเชื่อมโยงกับความเชื่อ
ในพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่ตนนับถือ เช่น การทํานายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า
ผลผลิตทางการเกษตรจะออกมาเป็นอย่างไร ดังการศึกษาในต่างประเทศ๓๔ พบว่าคนพื้นเมืองในประเทศ
แคนาดา นัยของการพนันแสดงถึงความหมายทางจิตวิญญาณ การพัฒนาอารมณ์และจิตใจ ในยุคนี้
ผู้ปกครองจะเป็นผู้นําในชุมชนและมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมการพนัน ผู้ปกครองในลักษณะของรัฐสมัยใหม่
ยังไม่ได้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการพนันในระดับชุมชนมากนัก  

- รายได้จากกิจกรรมการพนันเพ่ือเสริมรายได้รัฐสําหรับใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
องค์กรการกุศลและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

รัฐเข้ามามีบทบาทอย่างมากเม่ือสังคมเข้าสู่ความทันสมัย การท่ีสังคมมีประชากร
เพิ่มมากขึ้น ทําให้มีการจําแนกแจกแจงสถาบันทางสังคมเพื่อทําหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น องค์กรทาง
สวัสดิการสังคมดูแลด้านความอยู่ดีมีสุขของประชาชน องค์กรทางทหารเพื่อป้องกันและรักษาความมั่นคง
ให้ประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐจึงมีความจําเป็นในการใช้งบประมาณมากข้ึน เพื่อสนับสนุนการทํางานขององค์กร 
ชุมชน บุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพนันได้กลายเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้เข้ารัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ รัฐต้องเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ํา ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสถาบันทางสังคมต่าง ๆ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสถาบันที ่มีหน้าที ่ในการจัดสวัสดิการสําหรับ
ประชาชนโดยไม่แสวงหากําไร ดังนั้นเพื่อให้สังคมสามารถดํารงอยู่ร่วมกันอย่างปกติรายได้จากกิจการพนัน
จึงนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
                                                            
๓๒ รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์. (๒๕๕๔). รายงานวิจัย “สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอํานาจและผลประโยชน์ของใคร”. 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๓๓ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). รายงานวิจัย “ศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ”. 
สนับสนนุโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ และสาํนักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
๓๔ เพ่ิงอ้าง. ๒๕๕๕. 
 



  - ๒๐ - 

 เพื่อใช้ในการสงคราม ดังเช่น รัฐควีนแลนด์ได้อนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ี 
ชื่อ Golden Casket และเม่ือสิ้นสุดสงครามได้นําเงินจากการออกล็อตเตอร่ีไปใช้ในกิจการพยาบาล 

 เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล ดังเช่น ในการจําหน่ายล็อตเตอรี่ของประเทศ
อังกฤษใน ค.ศ. ๑๙๙๔ หลังจากที่รัฐได้หยุดจําหน่ายล็อตเตอรี่ไป ๑๖๘ ปี ได้มีการจําหน่ายล็อตเตอร่ี
อีกครั้ง เพราะรัฐเห็นว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ รัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะ
สนับสนุนองค์กรการกุศล หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงการล้มของตลาดหลักทรัพย์ Wall Street 
รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีนโยบายอนุญาตให้มีการพนันถูกกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้ธุรกิจการพนัน
เป็นเครื่องมือในการระดมทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังตัวอย่างกรณีการอนุญาตให้มีการเล่นเกมบิงโก
ที่เคยถือว่าเป็นการพนันผิดกฎหมายในมลรัฐ Massachusetts โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือ
องค์กรการกุศลหรือโบสถ์ 

 สําหรับการมุ่งเสริมรายได้ของรัฐนั้น สืบเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศตะวันตก 
ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในศตวรรษที่ ๒๐ ประชากรในประเทศว่างงานมากขึ้น รัฐจึงมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีได้ลดน้อยลง รัฐต้องพึ่งพาเงินรายได้จากธุรกิจพนันแทนซึ่งถือเป็นการเก็บภาษีทางอ้อม
อย่างหน่ึงกับประชาชน๓๕ 

- กิจกรรมการพนัน กลายเป็นเร่ืองของการเล่น และเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

เม่ือการท่องเที่ยวถูกนําเสนอในภาพของการพักผ่อน และได้กลายเป็นแหล่งรายได้
ที่สําคัญทางหนึ่งของรัฐ อีกทั้งเม่ือคนในสังคมให้ความหมายการพนันว่าเป็นการเล่นที่นํามาซึ่งความสุข 
การพนันจึงถูกผูกโยงกับการท่องเที่ยว เช่น ในประเทศมาเลเซีย การพนันในฐานะเป็นธุรกิจจึงอยู่
ในความควบคุมของรัฐบาลอย่างเข้มงวด รัฐบาลควบคุมทั้งในเร่ืองภาษี จํานวนธุรกิจที่จะมีได้ในแต่ละ
กิจกรรมและควบคุมการโฆษณา ในกรณีของล็อตเตอร่ี รัฐบาลเข้าควบคุมลักษณะของเกมส์ที่จะเล่นได้ 
รวมทั้งจํานวนวันที่จะเล่นได้ ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะถูกห้ามเล่นการพนัน ธุรกิจการพนันของประเทศ
มาเลเซียถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการลูกค้าที่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และเชื้อสายอื่น ๆ ที่มิใช่มาเลย์มุสลิม 
รวมท้ังเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ เหตุผลสําคัญที่รัฐบาลยอมให้มีการตั้งธุรกิจการพนันถูกกฎหมาย 
ก็เพื่อเพิ่มรายได้จากภาษีการพนัน และรายได้จากการท่องเที่ยวของต่างชาติ และหากพิจารณา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผลของการทําให้การพนันเป็นสิ ่งถ ูกกฎหมาย  ส่งผลทําให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีเม็ดเงินที่ไหลเวียนมากขึ้น๓๖ 

 
 
 
 

                                                            
๓๕ เพ่ิงอ้าง. ๒๕๕๕. 
๓๖ ผาสุก พงษ์ไพจิตร , สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรัตน์. (๒๕๔๓). หวยซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมาย
กับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
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๒) โครงสร้างคณะกรรมการสลากในต่างประเทศ๓๗ 
กรณีศึกษาการบริหารจัดการกิจการสลากหรือล็อตเตอร่ีในต่างประเทศที่ควรนํามา

พิจารณาปรับใช้กับประเทศไทยคือ กรณีประเทศสหราชอาณาจักรที่เร่ิมออกล็อตเตอร่ีแห่งชาติ 
(National Lottery) ใหม่อีกคร้ังใน ค.ศ. ๑๙๙๔ โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความเป็นธรรมาภิบาล 
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ อย่างชัดเจน ดังนี้ 

   (๑) หน่วยงานกําหนดนโยบายล็อตเตอร่ี ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา 
(Department for Culture, Media and Sport)   

(๒) องค์กรกํากับดูแลกิจการสลาก ได้แก่ คณะกรรมการล็อตเตอรี่แห่งชาติ 
(National Lottery Commission) เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายอังกฤษ 
มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแล (Regulator) และออกใบอนุญาตเก่ียวกับล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ดําเนินการ
คัดเลือกผู้ที่จะแข่งขันเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ และคุ้มครองผู้บริโภค
หรือผู้ซื้อล็อตเตอร่ีให้ได้รับความเป็นธรรม 

(๓ ) ผู้ประกอบการที่ ได้ รับอนุญาตให้ดําเนินกิจการล็อตเตอรี่แห่งชาติ 
(Operator) ในลักษณะสัมปทานรายเดียวแก่เอกชน ปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตคือ Camelot Group  

(๔) องค์กรจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอรี่แห่งชาติ (Distributing Bodies) 
เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่จัดสรรเงิน “กองทุนจัดสรรเงินรายได้จากล็อตเตอร่ีแห่งชาติ” (National Lottery 
Distribution Fund) เพื่อให้ทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ สําหรับการดําเนินงานขององค์กรที่ทําหน้าที่
จัดสรรเงินทุนทั้งหลายนี้ มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือสั่งการของกระทรวงวัฒนธรรมฯ 
หรือหน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาล ปัจจุบันมีองค์กรลักษณะนี้จํานวน ๑๒ องค์กร (ข้อมูลปี ค.ศ. ๒๐๑๒) 

ตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศแอฟริกาใต้ที่น่าสนใจคือ คณะกรรมการล็อตเตอร่ี
แห่งชาติ (National Lotteries Board-NLB) ซึ่งมีกรรมการจํานวน ๗ คน ตามที่กฎหมายกําหนด 
มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๕ ปี ประกอบด้วย  

- กรรมการ ๑ คน มาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกฎหมายนี้
โดยตรง คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม โดยมีสถานะเป็นผู้แทนของรัฐมนตรี 
(The Minister of Trade and Industry's Nominee)  

- กรรมการ ๑ คน เป็นนักกฎหมาย 
- กรรมการ ๑ คน เป็นผู้ที่มีความรู้ทางบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
- กรรมการ ๔ คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทางธุรกิจหรือมี

ความรู้ที่เก่ียวกับการบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ของ NLB และจะต้องเป็นไม่เป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 
   นอกจากกรรมการมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกฎหมายนี้
โดยตรง กรรมการที่เหลือ ๖ คน จะต้องผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการสรรหาอย่างเปิดเผยและ
โปร่งใส ผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องของรัฐสภา (ปัจจุบันคือ The Parliamentary Portfolio 

                                                            
๓๗ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. รายงานวิจัย. ศกึษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกนิแบง่รัฐบาล สนบัสนุนการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ในกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, น.๖๑-๖๓, ๑๗๓-๑๗๔.   
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Committee on Trade and Industry) ที่ทําหน้าที่รับสมัครและพิจารณาผู้ที่จะรับการสรรหาเป็นกรรมการ 
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป  

๓) ผลกระทบของกิจการพนันต่อสังคมในบริบทต่างประเทศ 
หากพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพนันจะพบว่าภาคเอกชน หรือเจ้าของธุรกิจ 

มองว่าการพนันเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างกําไร ดังนั้นจึงมีการพัฒนาสินค้าดังกล่าวเพื่อให้
เป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว ด้วยกลวิธีอันหลากหลายแตกต่างไปตามกลุ่มเป้าหมาย 
ในด้านหน่ึงคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การพนันถูกทําให้กลายเป็นเกมส์สําหรับการสร้างความสนุกสนาน
ให้กับผู้เล่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานที่เล่นพนันถูกจัดอย่างสวยงามและนําเสนอรูปแบบชีวิต
ของนักเที่ยวที่มีรสนิยม ในอีกมิติหนึ่งหากมองกิจการพนันในฐานะสินค้าบริการในระบบทุนนิยม 
การพนันก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นในระบบตลาด ดังเช่นประเทศแคนาดา ค.ศ. ๒๐๑๐ 
อุตสาหกรรมพนันแคนาดาทําให้เกิดการจ้างงานแบบเต็มเวลาโดยตรงราว ๑๒๘,๒๙๕ ตําแหน่ง 
ยอดรายได้รวมของแรงงงานทั้งหมดในธุรกิจพนันคิดเป็นเงิน ๑.๒๔ หม่ืนล้านเหรียญ ทําให้มีกระแสเงิน
ซื้อสินค้าและบริการในระบบรวม ๑.๔๖ หมื่นล้านบาท๓๘ แต่ในอีกมิติหนึ่งจะพบว่าจากการพัฒนา
ที่ไม่เท่าเทียมของภาครัฐก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางรายได้ อีกทั้งหากผู้เล่นเปลี่ยนความคาดหวังจาก
ความสนุกสนานไปสู่การหวังผลในด้านตัวเงินจากการพนันแล้ว ย่อมเกิดผลกระทบต่อผู้เล่น จากการศึกษา
เอกสารผลกระทบจากการพนันในต่างประเทศ สรุปผลกระทบได้ดังนี้ 

 ผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชน : โดยทั่วไปเยาวชนอายุ ๑๘ ปีจะเร่ิมเข้ามาเล่น
การพนัน แต่ในสหรัฐอเมริกาได้มีการศึกษาพบว่า กลุ่มเยาวชนมีอายุตั้งแต่ ๑๒-๑๗ ปี จํานวน ๕ แสนคน 
เข้าเกณฑ์เป็นผู้ที่มีปัญหาติดพนัน และเยาวชนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเพิ่มความเสี่ยง
ในการใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมต่อต้านสังคม ทั้งนี้ เยาวชนในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
ได้ให้ความหมายต่อการเล่นพนันว่าเพื่อเป็นการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน และเพื่อหวังเงิน
ที่จะเล่นชนะ ทั้งนี้ พบว่าเยาวชนในวัย ๑๕ ปี เล่นพนันร้อยละ ๓๐ และสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๐ 
เมื่อผู้เล่นพนันมีอายุครบ ๑๙ ปี จํานวนเยาวชนที่เข้าสู่กิจการพนันที่เพิ่มมากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า
รัฐต้องแบกรับต้นทุนทางสังคมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพนันมากข้ึน 

 ผลกระทบต่อผู้ใหญ่ : จากการศึกษาเอกสารพบว่ากลุ่มผู้ใหญ่ที่ถูกจัดว่า
เข้าข่ายติดการพนัน จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชนพื้นเมืองของประเทศนั้น ๆ และกลุ่มชายขอบคนที่มี
ฐานะยากจน ไม่มีเงินออม ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดพนันได้แก่ คนอเมริกัน
เชื้อสายแอฟริกัน เอเชีย อเมริกาใต้ หรือคนอเมริกันพื้นเมือง รวมทั้งกลุ่มคนพิการ เป็นต้น๓๙  หรือใน
กลุ่มผู้หญิง พบว่าในประเทศออสเตรเลีย ผู้หญิงในรัฐวิคตอเรียที่มีปัญหาการพนัน มักจะมีอายุระหว่าง 
๓๐-๕๘ ปี มีรายได้น้อย อาศัยสวัสดิการ และขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน 
ผลกระทบที่ผู้หญิงได้รับจากการเล่นพนันคือ ไม่มีเงินออม สูญเสียการควบคุมตัวเอง สูญเสีย
ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

                                                            
๓๘ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรัตน์. ๒๕๔๓, อ้างแล้ว. 
๓๙ เพ่ิงอ้าง. ๒๕๔๓. 
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 ผลกระทบต่อกลุ่มผู้สูงอายุ : การเข้าสู่กิจกรรมการพนันสําหรับผู้สูงอายุ 
เกิดจากความรู้สึกว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการพักผ่อน คลายความเหงา สภาพแวดล้อม เช่น สถานที่
เล่นการพนันเป็นโรงแรมหรือคลับบาร์มีความปลอดภัย และอาหารราคาถูก ผู้สูงอายุจะใช้จ่ายเงินราว 
๘.๖๔ เหรียญต่อตู้พนันไฟฟ้าในสโมสรและโรงแรม และ ๔.๖๘ เหรียญต่อตู้พนันไฟฟ้าในสถานคาสิโน  

๔) การแทรกแซงของรัฐบาลต่อกิจการพนัน 
- การนําเงินรายได้จากการพนันเช่นล็อตเตอร่ี มาสนับสนุนการจัดบริการ

สวัสดิการสังคม : มีรูปแบบดังนี้ 
 (๑) การจัดตั้งกองทุนด้านการพัฒนาสังคม โดยแบ่งรายได้จากการพนัน

ส่วนหนึ่งมาเป็นรายได้สําหรับกิจกรรมของกองทุน ซึ่งจะมีการกําหนดเงินรายได้ที่แน่นอนสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมของกองทุน ดังเช่นประเทศอังกฤษรัฐบาลได้มีการกําหนด สัดส่วนของเงิน ร้อยละ ๒๘ จะถูก
นําส่งเข้ากองทุนเพื่อนําไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ และมีการกําหนดสัดส่วนในการนําเงินร้อยละ ๒๘ 
ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพ การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณกุศล กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม มรดกแห่งชาติ ตัวอย่างองค์กรที่ทําหน้าที่เป็น
องค์กรจัดสรรเงินทุนคือ กองทุนชื่อ Big Lottery Fund (BIG) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ 
มีสถานะทางกฎหมายเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ ข้อมูลปัจจุบันใน ค.ศ. ๒๐๑๑ พบว่า วงเงินที่ BIG 
ได้รับจาก National Lottery Distribution Fund มากที่สุดคือ คิดเป็นร้อยละ ๔๖ - ๕๐ ของจํานวนเงินทั้งหมด
ที่จัดสรรให้องค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนมากที่สุดคือ องค์กรสาธารณกุศล องค์กรพัฒนา
เอกชนที่ดําเนินงานด้านชุมชนและอาสาสมัคร หรือกลุ่ม Voluntary and Community Sector (VCS) 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๙๐ ของเงินที่ BIG ได้รับการจัดสรร 

๔๐ 
(๒) เงินรายได้จากกิจกรรมพนันมาจัดตั้งกองทุนเพ่ือการป้องกันและการแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง เช่น กองทุนชื่อ “Ping Wo Fund” ในประเทศฮ่องกง ค.ศ. ๒๐๐๓ 
ได้มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการพนันและ
ผลกระทบที่เกิดจากการพนันวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้มี ๓ ประการคือ ๑) การศึกษาและวิจัย
ปัญหาการพนันและประเด็นที่เก่ียวกับการพนัน ๒) เผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนในเรื่องมาตรการ
ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการพนัน ๓) ให้คําปรึกษาบําบัดรักษารวมถึงการเยียวยาหรือจัดบริการ
สนับสนุนให้แก่นักพนันที่เป็นโรคติดพนัน หรือให้คําปรึกษาผู้ที่มิใช่นักพนันแต่ได้รับผลกระทบจากผู้เล่นพนัน 
เช่น สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ในช่วง ๒ ปีแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนนี้ Hong Kong Jockey Club 
ได้ดําเนินการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่กองทุนนี้คิดเป็นเงิน ๒๔ ล้านเหรียญฮ่องกง และจัดสรรเงิน
รายปีปีละหลายสิบล้านเหรียญฮ่องกง กองทุนนี้ยังรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปด้วย นอกจากนี้ 
กองทุนนี้ได้ให้งบประมาณ จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ที่เป็นโรคติดพนันและครอบครัว ๔ แห่ง 
และการให้ทุนสนับสนุนการจัดทําสื่อเผยแพร่ผลเสียของการเล่นพนัน๔๑ 

                                                            
๔๐ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). รายงานวิจัย ศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ. 
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). หน้า ๗๔-๗๕. 
๔๑ เพ่ิงอ้าง. ๒๕๕๕, หน้า ๑๙๕-๑๙๖. 
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(๓) การนําไปใช้จ่ายตามความเร่งด่วนของโครงการของภาครัฐ และชุมชน 
ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริการัฐส่วนกลางให้อํานาจอิสระแก่มลรัฐและรัฐท้องถิ่นในการควบคุม
กิจกรรมพนัน ภาษีจะถูกจัดเก็บเป็นรายได้รัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อไปใช้ในกิจการที่เป็น
ประโยชน์แก่ชมุชนในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งกิจกรรมการพนันในแต่ละแห่ง 

- การนําเงินรายได้จากการพนันมาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานอาจถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์จากการมีบ่อนคาสิโน เช่น เดดวู้ด รัฐเซาท์ดาโกต้า ภาษีจากคาสิโน
ถูกนําไปใช้ในการสร้างถนนสายใหม่ ปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเล่น
การพนันโดยตรง และยังทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวอีกด้วย หรือดังกรณีของเมือง
แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ชี่ย์ ที่มีการขยายสนามบินปรับปรุงศูนย์การจัดการประชุม ซ่อมแซมถนน
หนทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูธุรกิจในละแวกนั้นให้กลับมาคึกคักอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 



บทท่ี ๓ 
แนวทางการปฏิรปูระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 

 
๓.๑ ปัญหาของระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 
 ๓.๑.๑ ปัญหาโครงสร้างในการบริหาร 
 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ กําหนดให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
เป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยจัดแบ่งอํานาจการบริหารสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น ๓ ระดับ คือ   
 ๑) การกํากับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
 ๒) การควบคุมดูแลและวางนโยบาย โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วย  
  - ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  
  - ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   เป็นกรรมการ 
  - ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   เป็นกรรมการ 
  - ผู้แทนสํานักงบประมาณ   เป็นกรรมการ 
  - ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
  - ผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
  - ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  และกําหนดให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้  
 ๓) การบริหาร โดยผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีอํานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง  
 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างอํานาจการบริหารสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีลักษณะเอื้อต่อการ
ถูกควบคุมโดยฝ่ายการเมือง๔๒  โดยเฉพาะในมาตรา ๑๐ ที่ระบุว่า “ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับ
โดยทั่วไป ...สั่งให้กระทําหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี ...” เป็นเหตุให้เกิดกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดําเนินการ
ออกหวยบนดิน โดยไม่มีกฎหมายรองรับ และให้คณะรัฐมนตรีนํารายได้จากหวยบนดินไปช่วยเหลือ
สังคมโดยไม่นําเข้าคลัง ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เงินคงคลัง๔๓  
 
 
 
                                                            
๔๒

 รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์. (๒๕๕๔). รายงานวิจัย “สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอํานาจและผลประโยชน์ของใคร”. 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๔๓ “ปิดคดี: ชําแหละคําพิพากษาคดีหวยบนดิน โดยแม่ลูกจันทร์”. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://talk.mthai.com 
/topic/77432 
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 ๓.๑.๒ ปัญหาด้านการบริหารบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 ๑)  ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล   
 ๒) จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ เช่น การจัดพิมพ์สลากบํารุงการกุศล ใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพ์อื่น
ที่รับจ้างจากภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์กันปลอมแปลงของหน่วยราชการที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ อาทิ ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถโดยสารบริษัทขนส่งจํากัด(บขส.) บัตรผ่านทางของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย สติ๊กเกอร์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งโดยรวมไม่สร้างกําไรให้เป็นจํานวนมากนัก เนื่องจากเป็น
ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือและรับพิมพ์งานในราคาต่ํากว่าโรงพิมพ์ของเอกชน และ   
 ๓) กระทําการอื่นใดที่เก่ียวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของสํานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล 
 จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์แต่ละข้อของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีลักษณะเป็นภารกิจหรือ
หน้าที่ของสํานักงานสลากฯ มากกว่าจะเป็นวัตถุประสงค์อันชี้ให้เห็นถึงเหตุผลหรือเป้าประสงค์ของการ
ดําเนินการไปเพื่อสิ่งใด หรือมีเป้าหมายใดในการดําเนินงาน ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
รวมถึงไม่สามารถนําวัตถุประสงค์มาเป็นเคร่ืองชี้วัดความบกพร่องของการดําเนินงาน 
 ในรายงานการประเมินสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักการกํากับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization of Economic Co-operation and Development Centre: OECD) ๔๔ 
พบว่า สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพียงบางส่วน๔๕ เช่น สํานักงาน
สลากไม่ได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ขาดความเอาใจใส่ต่อผู้ค้ารายย่อย ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาผู้บริโภคซื้อสลากเกินราคา ไม่รายงานผลการศึกษาต่าง ๆ ต่อสาธารณะ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างจํากัด เช่นกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
สลากในประเทศไทย วุฒิสภา ได้ขอให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาศึกษา แต่ได้รับเอกสารดังกล่าว
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว โดยสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีหนังสือแจ้งว่าต้องนําเร่ืองการขอรายงานการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพิจารณาก่อน ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้า
ในการจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
                                                            
๔๔ OECD ให้คําจํากัดความ การกํากับดูแลกิจการ คือ ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร 
ครอบคลุมถึง เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้ซ้ือสินค้า ผู้ขายสินค้า พนักงานลูกจ้าง เจ้าหนี้ รัฐบาล และสังคมโดยรวม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค นอกจากนี้ การกํากับดูแลกิจการ ยังหมายความ
รวมถึง ระบบการบริหาร และควบคุมการดําเนินงานภายในองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้. (สืบค้นเม่ือ
วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://www.dpu.ac.th/macc/article.php?id=159) 
๔๕ นวลน้อย ตรีรัตน์. (๒๕๕๒). โครงการธรรมาภิบาลในองค์กรของรัฐ : กรณีศึกษาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. สนับสนุน
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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 และในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การบริหาร
องค์กรต้องทําให้ประสบความสําเร็จ มีความก้าวหน้า แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของสังคมที่ดี ปัญหาหลัก
ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความกังวลคือ ๑. รายได้จากการจําหน่ายสลากที่เข้ารัฐจะลดลง 
๒. เม่ือเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนจะต้องเผชิญกับการคุกคามจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามา
จากประเทศในประชาคมอาเซียน จึงได้มีนโยบายให้มุ่งเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเพื่อที่รัฐ
จะยังมีรายได้และองค์กรยังมีความม่ันคง เข้มแข็ง โดยที่การดําเนินงานขององค์กรจะต้องไม่ส่งผลกระทบ
ที่ไม่ดีต่อสังคม คํากล่าวนี้เปรียบเสมือนวัตถุประสงค์ในการดําเนินการของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ 
การมุ่งหารายได้เข้ารัฐและใช้นโยบายเชิงรุกในการขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มลูกค้าในประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมิได้ตระหนักถึงผลด้านลบที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อสังคมอย่างเพียงพอ 
 
 ๓.๑.๓ ปัญหาระบบจัดสรรโควตาสลากและการจําหน่ายสลากเกินราคา 

ปัจจุบันสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีผลิตภัณฑ์ ๒ ประเภท ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล 
เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกสลาก
จําหน่าย ๕๐ ล้านฉบับต่องวด และสลากบํารุงการกุศล เป็นผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
ออกสลากจําหน่าย ๒๒ ล้านฉบับต่องวด สลากทั้งสองประเภท สมาคมล็อตเตอร่ีโลก (World Lottery 
Association : WLA) เรียกว่า สลากแบบธรรมดา (Conventional Lottery) เป็นสลากประเภท Passive คือ
หมายเลขมีจํากัดตามจํานวนสลากที่พิมพ์ออกมาเท่านั้น 

คณะทํางานยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ..... 
ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ ๒๔) 
ได้เสนอสลากรูปแบบอื่นอีก ๔ ประเภท ได้แก่ 

 สลากตัวเลข มีลักษณะเหมือนสลาก ๓ ตัว ๒ ตัว ซึ่งสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่
ระหว่างเตรียมการจําหน่ายด้วยเคร่ือง เรียกว่า สลากออนไลน์หรือหวยออนไลน์ 

 สลากล็อตโต้ ถือเป็นเกมแบบ Active ผู้เล่นทุกคนสามารถเลือกซื้อสลากหมายเลขใดก็ได้ 
หรือจํานวนเท่าใดก็ได้ เช่น ผู้เล่นซื้อล็อตโต้ แบบ ๖/๔๙ หมายความว่า ผู้เล่นนั้นสามารถเลือกตัวเลขได้ 
๖ หมายเลข จากจํานวน ๔๙ หมายเลข เช่น หมายเลข ๒ ๙ ๑๓ ๒๗ ๓๑ และ ๔๙ การถูกรางวัลจะได้มาก
หรือได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะถูกหมายเลขที่เล่นมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากถูกทั้งหมด ๖ ตัวก็จะได้รางวัล 
“แจ็คพอต” 

 สลากกีฬา มีลักษณะเหมือนกับการทายผลการแข่งขันกีฬา  
 สลากแบบรู้ผลทันที คือ ผู้เล่นทําการเล่นสลากเบอร์ใดก็ตาม ณ ตอนนั้น ก็จะได้รับทราบ

ผลการออกรางวัลทันทีที่เล่นเสร็จ เช่น สลากขูด๔๖ 
  
 
                                                            
๔๖ “สลากกินแบ่งในโลก”. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จากhttp://lotteryinthailand.wordpress.com/world-lottery/ 
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ระบบจัดสรรโควตาสลาก ในปัจจุบันสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากออกจําหน่าย 
โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรโควตาสลาก ดังนี้ 
 ๑. สลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวน ๕๐ ล้านฉบับ ได้จัดสรรให้ผู้แทนจําหน่ายทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

๑.๑ ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
 จัดให้ผู้ค้าสลากรายย่อย (บุคคลธรรมดา) จํานวน ๑๐,๖๓๔ ราย ๆ ละ ๔-๔๗ เล่ม 

คิดเป็นสลาก ๑๔๖,๕๑๕ เล่ม (๑๔.๖๕ ล้านฉบับ) ให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ ๗ 
 จัดให้นิติบุคคล ประเภทบริษัท สมาคม มูลนิธิ คนพิการ องค์กรการกุศล จํานวน 

๑๕๘ ราย คิดเป็นสลาก ๑๖๒,๕๑๙ เล่ม (๑๖.๒๕ ล้านฉบับ) ให้ส่วนลดในอัตรา
ร้อยละ ๙ และสมาชิกที่รับสลากจากนิติบุคคลไปจําหน่ายได้รับส่วนลดในอัตรา
ร้อยละ ๗ โดยนิติบุคคลได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ ๒ เป็นค่าบริหารงาน 

๑.๒ ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
 จัดสรรผ่านจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนจําหน่าย เพื่อจัดสรร

ให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยที่อยู่ในแต่ละจังหวัดอีกทอดหนึ่ง จํานวน ๑๗,๖๔๘ ราย 
คิดเป็นสลาก ๑๖๐,๙๖๖ เล่ม (๑๖.๐๙ ล้านฉบับ) 

 จัดสรรผ่านคลังจังหวัด เพื่อจัดสรรให้กับผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดต่าง ๆ จํานวน 
๒,๒๘๔ ราย คิดเป็นสลาก ๓๐,๐๐๐ เล่ม (๓ ล้านฉบับ) 

ทั้งสองส่วน ให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ ๙ และผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดที่รับสลากไปจําหน่าย
ได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ ๗ โดยหน่วยงานผู้ดูแลหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายได้รับส่วนลดในอัตรา
ร้อยละ ๒ เป็นค่าบริหารงาน 
 ๒. สลากบํารุงการกุศล เป็นสลากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พิมพ์ออกจําหน่ายเพื่อหารายได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มูลนิธิมิราเคิ้ลออฟไล้ฟ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อนํารายได้
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ขณะนี้ได้พิมพ์ออกจําหน่ายงวดละ ๒๒ ล้านฉบับ โดยจัดสรรให้กับนิติบุคคลต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 จัดสรรให้ผู้พิการ สมาคม มูลนิธิคนพิการ จํานวน ๓๘๒ ราย คิดเป็นสลาก ๑๗.๑๙๐ เล่ม 
(๑.๗๑ ล้านฉบับ) 

 จัดสรรให้สมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศลทั่วไป ๔๑๐ ราย คิดเป็นสลาก ๗๐,๐๗๐ เล่ม 
(๗.๐๗ ล้านฉบับ) 

 จัดสรรให้นิติบุคคลทั่วไป (บริษัท) จํานวน ๒,๕๓๑ ราย คิดเป็นสลาก ๑๓๒,๗๔๐ เล่ม 
(๑๓.๒๗ ล้านฉบับ) 

 
 
 
 



 

 - ๒๙ - 

แผนภาพที่ ๑ แสดงการไหลเวียนของสลาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ปรับปรุงจากข้อมูลที่ได้รับจาก นายชัยวัฒน์ พสกภักดี (อดีตผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) 
ในฐานะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารจดัการสลากของรัฐ ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ  หมายถึง ระบบจัดสรรโควตาสลากที่เป็นทางการ 
   หมายถึง การรวบรวมสลากของพ่อค้าคนกลางรายใหญ่หรือย่ีป๊ัว (คือซื้อขายแบบ 

   ค้าส่งอย่างเดียว) และซาปั๊ว (คือซื้อขายแบบค้าส่งและค้าปลีก) 
   หมายถึง ผู้ค้ารายย่อยที่มีการจําหน่ายสลากจริง ซื้อสลากจากพ่อค้าคนกลางหรือ 

   ย่ีป๊ัว และหรือซาป๊ัว เพ่ือจําหน่าย 
  หมายถึง การจําหน่ายสลากให้ผู้บริโภค 
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โดยหลักการ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรโควตาให้กับองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อเป็น
แหล่งสวัสดิการให้กับองค์กรเหล่านั้น เสมือนหนึ่งทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
แต่เนื่องจากขาดกลไกในการกํากับดูแล ทําให้บางองค์กรที่ได้รับการจัดสรรโควตาซึ่งไม่มีความพร้อม
หรือไม่มีความประสงค์จะนําสลากไปขายด้วยตนเอง เช่น คนสูงอายุ คนพิการรุนแรง นักเรียนนักศึกษา 
หรือผู้ทํางานประจํา นําสลากที่ได้รับการจัดสรรตามโควตาไปมอบให้ผู้อื่นบริหารจัดการ โดยอาจทํา
สัญญาล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งเจ้าของโควตาก็จะได้รับเงินก้อนเป็นการตอบแทน แต่บางรายอาจใช้วิธี
บริหารจัดการเอง โดยจะนําสลากของตนไปขายส่งเป็นงวด ๆ ซึ่งวิธีนี้มักจะมีโอกาสได้รับเงินในจํานวน
ที่สูงกว่าเม่ือเทียบกับแบบแรก แต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงในบางงวดที่สถานการณ์ตลาดไม่ดีเอาไว้ด้วย 
ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก การจัดสรรโควตาให้ผู้ที่มิได้ขายจริงถือเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการสนับสนุน
ให้เกิดการขายสลากเกินราคา๔๗ 
 รายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศ ซึ่งเก็บข้อมูล
ประชากรทุกภูมิภาค รวม ๑๖ จังหวัด ๕,๐๔๒ ราย ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
พบว่ามีประชากรซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง ๑๙.๒ ล้านคน ซื้อสลากกินแบ่งรวมประมาณ ๗๖,๗๖๙ 
ล้านบาทต่อปี๔๘ เม่ือเทียบกับจํานวนสลากที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ออกจําหน่ายในช่วงเวลา
เดียวกันคือ ๖๘ ล้านฉบับ โดยคํานวณจากราคาหน้าสลาก ฉบับละ ๔๐ บาท ผู้บริโภคควรจ่ายเงิน
ซื้อสลากรวม ๒,๗๒๐ ล้านบาทต่องวด หรือ ๖๕,๒๘๐ ล้านบาทต่อปี ทําให้เห็นชัดเจนถึงปัญหา
การขายสลากเกินราคาที่มีอยู่สูงถึง ๗๖,๗๖๙ - ๖๕,๒๘๐ = ๑๑,๔๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน
ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเกินจริงถึงร้อยละ ๑๗.๖ (โดยมิได้หักค่าถ่วงน้ําหนักสลากที่ผู้บริโภคไม่ต้องการ
หรือเลขบอด) 
 การมีคนกลางคือกลไกสําคัญที่ทําให้ต้นทุนของสลากมีราคาสูงขึ้นในทุก ๆ ขั้นตอน และคนกลาง
มีบทบาทสําคัญในการชี้นําตลาด โดยการป่ันราคาสลาก สร้างอุปสงค์เทียมในตลาด รวมสลากเป็นชุด
เพื่อจูงใจในการซื้อ สลากที่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้มีสูงถึงร้อยละ ๗๕ ขณะที่สลากที่ไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
มีเพียงร้อยละ ๒๕ เท่านั้น๔๙ จะเห็นได้ว่าการทําให้สลากหมุนเวียนหลายรอบในระบบการจําหน่ายสลาก 
มีผลทําให้สลากมีราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาที่กําหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุของการจําหน่ายสลากเกินราคา  
 
 
 
 
 
 
                                                            
๔๗ กิติพงศ์ สุทธิ. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์. คนพิการกับสลากกินแบ่ง : คุณภาพชีวิตบนธุรกิจการเสี่ยงโชค. สถาบันคนตาบอด
แห่งชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา. เอกสารอัดสําเนา 
๔๘ พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ. (๒๕๕๔). รายงานวิจัย การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย. 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
๔๙ รัตพงษ์ สอนสุภาพ. ๒๕๕๔. อ้างแล้ว. 
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แผนภาพที่ ๒ แสดงตัวอย่างข้ันตอนการค้าสลากท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา ปรับปรุงจาก รัตพงษ์ สอนสุภาพ, ๒๕๕๔, อ้างแล้ว 
 
 ที่ผ่านมา สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตรการและการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
การจําหน่ายสลากเกินราคา แต่ไม่บรรลุผล เนื่องจากระบบการจัดจําหน่ายผ่านระบบโควตาเป็นระบบ
ผูกขาด และการขายขาด ไม่รับคืนหากจําหน่ายสลากได้ไม่หมด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สะดวกและประหยัดต้นทุน แต่ก็เป็นกระบวนการที่ขาดความโปร่งใส 
ผลักภาระความรับผิดชอบ ทําให้เกิดระบบกินหัวคิว พ่อค้าคนกลางนําไปจําหน่ายต่อ หรือรวมชุดสลาก
กินแบ่งรัฐบาล แล้วจําหน่ายเกินราคาที่กําหนด ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ การให้โควตาแก่นิติบุคคลเอกชนที่เป็นผู้ผูกขาด
ผลประโยชน์มาเป็นเวลานานนับสิบปี เป็นวิธีการที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์
ทางการเมืองบางกลุ่ม ซึ่งต้องการใช้อํานาจมาแสวงหาผลประโยชน์จากโควตาดังกล่าว โดยคาดว่า
ในแต่ละเดือนจะได้ผลประโยชน์มหาศาล๕๐  
 นอกจากนั้น ปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคาจนกลายเป็นเร่ืองปกติ ในเชิงปรัชญาถือว่าเป็น
การกระทําที่สอนให้คนทําผิดกฎหมายโดยโครงสร้าง๕๑  
 
 
                                                            
๕๐ สํานักงาน ป.ป.ช., จดหมายกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาและการจําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 
๕๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา. บันทึกการประชุม 
คร้ังท่ี ๑๒ วันศุกร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒. 
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 ๓.๑.๔ ปัญหาเร่ืองภาพลักษณ์ขององค์กร 
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีปัญหาเร่ืองภาพลักษณ์ของความเที่ยงตรงในการออกรางวัล คือ 

ประชาชนจํานวนมากเชื่อว่าการออกรางวัลของสํานักงานสลากฯ สามารถล็อกเลขหรือผลการออกรางวัลได้ 
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หวยล็อก” และมีเหตุการณ์ปรากฏชัดเจนว่ามีการล็อกเลขจริงถึง ๒ คร้ัง ได้แก่ 

 งวดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๐ หมายเลข ๘ ออกทั้งหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย เพราะ
มีการใช้รีโมตคอนโทรลล็อกวงล้อเหล็กที่ใช้ออกรางวัล  

 งวดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ รางวัลที่ ๑ ออกหมายเลข ๑๑๓๓๑๑ เพราะมีการพ่นสารเคมี
บางชนิดลงในก้นภาชนะที่ใช้ออกรางวัล เพื่อให้ผู้ตักลูกบอลมองเห็นและตักลูกบอลที่ติดสารเคมี กลายเป็น
คดีประวัติศาสตร์ “ล็อกการออกรางวัลสลากกินแบ่งแก๊ง กลม บางกรวย” ซึ่งศาลอาญาได้มีคําพิพากษา
ว่าจําเลยมีความผิดจริง พิพากษาให้ลงโทษจําเลยทั้งหมดในความผิดฐานฉ้อโกง คนละ ๒ ปี และความผิดฐาน
ซ่องโจร คนละ ๔ ปี รวมโทษจําคุก ๖ ปี ส่วนเจ้าหน้าที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจ
ควบคุมดูแล เชื่อว่าน่าจะมีส่วนรับรู้ด้วยหรืออาจบกพร่อง เนื่องจากการคัดเลือกผู้ที่จะขึ้นไปตักลูกบอล
บนเวทีใช้วิธีจับสลาก ขานชื่อ และตรวจบัตรประชาชนก่อนขึ้นเวที แต่ปรากฏว่าจําเลยทั้งสามมีชื่อ
ไม่ตรงกับหางบัตรผู้ถูกขานชื่อ๕๒ 

นอกจากนั้น ยังมีการออกรางวัลบางงวดที่ประชาชนเชื่อว่ามีการล็อกเลข เช่นงวดวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เลขท้ายสองตัวของรางวัลที่ ๑ คือ ๕๙ ตรงกับหมายเลขที่ประชาชนบางส่วนทราบ
ล่วงหน้า และล่าสุดมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับการออกรางวัลงวดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลการออก
รางวัลที่ ๑ และรางวัลเลขท้าย ๒ ตัว คือ ๕๖๕๕๖๖ และ ๖๖ ตามลําดับ ตรงกับหมายเลขสองตัวท้าย
ของทะเบียนรถคันหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีใช้ตามข่าวในสื่อมวลชน รางวัลเลขท้าย ๒ ตัว หรือเลขท้ายสองตัว
รางวัลที่ ๑ ออกตรงกับเลขท้ายสองตัวของทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีใช้ ๖ คร้ัง นอกจากนั้นในงวดวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผลการออกรางวัลที่ ๑ และรางวัลเลขท้าย ๒ ตัวคือ ๓๖๘๒๕๗ และ ๐๙ 
ตามลําดับ ซึ่งตรงกับอายุและหมายเลขของผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง รวมถึงรางวัล
เลขท้าย ๓ ตัวในงวดเดียวกัน มีหมายเลข ๖๕๗ และ ๑๐๙ อีกด้วย๕๓  

คดีล็อกเลขหวยและความเชื่อของประชาชนเรื่อง "หวยล็อก" ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน          
แม้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพยายามคิดค้นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยวิธีการใหม่ 
และออกมายืนยันหนักแน่นว่า การออกรางวัลสลากโปร่งใส ไม่สามารถล็อกเลขได้ แต่ประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ก็ยังคลางแคลงใจในเรื่องนี้  สาเหตุน่าจะมีหลายประการ เช่น การออกรางวัลในปัจจุบันยังคงมีการใช้เคร่ือง
ออกรางวัลแบบหมุนด้วยแรงคน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้คนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในหลายขั้นตอน อีกทั้งสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่พิมพ์สลาก ออกรางวัล และกํากับดูแลกิจการสลากเอง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติในการกํากับกิจการสลากในต่างประเทศ ที่จะแบ่งแยก
หน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ออกจากกันอย่างชัดเจน มิได้รวมศูนย์อยู่ที่หน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน ทําให้
ระบบตรวจสอบขาดความน่าเชื่อถือ 
                                                            
๕๒ “คดีประวัติศาสตร์ ล็อคแก๊งโกงหวย กลม บางกรวย”. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://regist53. blogspot.com 
/2009/04/blog-post_6246.html  
๕๓ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา 
คร้ังท่ี ๒๐ วันศุกร์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖. 
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การที่ประชาชนมีความเชื่อเร่ือง “หวยล็อก” และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
บางคนอาจมีส่วนรู้เห็น เพียงแต่ในปัจจุบันยังจับไม่ได้ อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การจําหน่าย
สลากแบบ ๒ ตัว ๓ ตัว ที่สํานักงานสลากฯ คาดหวังว่าจะเข้ามาแทนที่ "หวยใต้ดิน" ไม่อาจบรรลุผล 
และอาจทําให้เกิดการเล่นพนันสลากโดยรวมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะซื้อทั้งสลากแบบ 
๒ ตัว ๓ ตัว กับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อม ๆ กับซื้อหวยใต้ดิน  

 
๓.๒ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก 
 เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสลากในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก
ในประเทศไทย วุฒิสภา จึงเสนอให้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก โดยคาดหวังให้ครอบคลุม
การแก้ไขปัญหาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดจนถึงสลากนอกระบบหรือหวยใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ทั้งฉบับ มีประเด็นการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้  
 ๑) ต้องเปลี่ยนปรัชญาการออกสลาก โดยปรัชญาการออกสลากต้องไม่เป็นการหาเงินรายได้เข้ารัฐ 
ควรนําไปใช้ในการพัฒนาสังคม และเม่ือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหาเงินเข้ารัฐ จึงไม่จําเป็นที่จะออก
รูปแบบการเล่นสลากที่หลากหลาย จูงใจประชาชนให้ติดอยู่กับการพนันเสี่ยงโชค 
 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีเป้าหมายหาเงินรายได้เข้ารัฐ โดยไม่ต้องเป็น
ผู้แบกรับความเสี่ยงเอง ต้องเปลี่ยนไปสู่ปรัชญา “สลากเพื่อสังคม” คือเน้นสร้างกลไกไปสู่การพัฒนาสังคม 
มีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายสลากไปส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งอาศัยองค์กรภาคประชาชนผ่านกองทุนด้านการพัฒนาสังคมท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคม อันจะทําให้องค์กรภาคประชาสังคม
มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศ 
 ๒) ต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานจัดการสลาก แบ่งโครงสร้างคณะกรรมการออกเป็น ๓ ชุด คือ 

 คณะกรรมการกํากับกิจการสลาก  
 คณะกรรมการบริหารองค์การสลาก  
 คณะกรรมการบริหารกองทุน  
ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการทั้งสามชุดต้องมีอิสระ แยกอํานาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน 

มีความโปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเป็นระบบที่
สอดรับกับหลักสากลและหลักธรรมาภิบาล  

๓) ต้องปรับปรุงระบบโควตาและการจําหน่ายสลาก เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคา 
การผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ไปสู่การกระจายโอกาสให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย เช่น คนพิการ คนด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ ในลักษณะของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งต้องมีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง คํานึงถึงความต้องการและสิทธิของผู้บริโภค โดยการพัฒนาระบบการจัดจําหน่ายสลากเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจากการร้ือระบบ
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โครงสร้างดังกล่าว จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาและปัญหาการจัดสรรสลากที่ไม่เป็นธรรม 
รวมไปถึงการช่วยเหลือส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ค้าสลากรายย่อย 

การกําหนดให้มีการออกสลากรูปแบบใหม่ ต้องให้ความสําคัญและมีการกําหนดกฎเกณฑ์
การออกสลากที่ชัดเจน มีการประเมินผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน ต้องผ่านการทําประชาพิจารณ์
หรือประชามติ และกรณีมีผลเสียหายเกิดขึ้นในสังคม ผู้มีอํานาจสั่งการต้องมีคําสั่งให้ระงับการดําเนินการทันที 
 ๔) รณรงค์ให้ลด ละ เลิก หรือจํากัดการเล่นการพนัน รวมไปถึงการจัดการการพนันในลักษณะ
เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการพนันนอกระบบ เช่น ปัญหาหวยใต้ดิน 
 ๕) ประเด็นอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 

 
 ๓.๒.๑ ปรัชญาในการจําหน่าย "สลากเพ่ือสังคม" 

เนื่องด้วยประเทศไทยยังมีการจัดสวัสดิการสังคมที่ไม่ดีพอ เพราะต้องใช้งบประมาณสูง ขณะที่
การจัดเก็บภาษีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติยังมีสัดส่วนต่ําหรือน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ดังนั้นการสร้าง
ความม่ันคงทางสังคมจึงจําเป็นต้องอาศัยพื้นฐานจากการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืนเป็นสําคัญ โดยรูปแบบของ
การพัฒนาสังคมที่มีศักยภาพคือ รัฐเป็นผู้กระตุ้นและให้การหนุนเสริมองค์กรภาคประชาชน รวมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากหรือรากหญ้า อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและเมื่อ
พิจารณาจากเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว แหล่งงบประมาณที่มีความชอบธรรม ซึ่งจะนํามาใช้ในการพัฒนา
สังคม คือรายได้จากกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากอื่น ๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “สลาก” 
เพราะเงินที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายของกลุ่มคนจน คนมีรายได้น้อย และมีการจัดเก็บส่วนแบ่งรายได้
เข้ารัฐสูงถึงร้อยละ ๒๘ ดังนั้นจึงควรจัดสรรรายได้บางส่วนส่งกลับไปพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 
สร้างความม่ันคงและเป็นธรรมทางสังคมให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ และคนยากไร้ 
 สลากหรือล็อตเตอรี่เป็นการพนันชนิดหนึ่ง แม้จะมีข้อเสียน้อยกว่าการพนันบางประเภท 
แต่ก็มิใช่สิ่งที่รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนเล่นพนัน หรือใช้สลากเป็นเคร่ืองมือแสวงหารายได้เข้ารัฐ เช่น 
การออกสลากรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพิ่มจํานวนการจําหน่ายไม่มีที่สิ้นสุด ไม่จํากัดวิธีการและกลุ่ม
ประชากรที่จะเข้าถึงการเล่นสลาก เพราะอาจทําให้ประชาชนมีการเล่นพนันสลากมากเกินไป จนทําให้มี
คุณภาพชีวิตแย่ลง เช่น เกิดปัญหาโรคติดพนัน ปัญหาพฤติกรรมการใช้เงินไม่เหมาะสม ปัญหาหนี้สิน 
ปัญหาครอบครัว ดังนั้นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงไม่ควรตั้งเป้าหมายที่จะจําหน่ายสลากให้ได้มาก
หรือมุ่งทํากําไรสูงสุด ไม่ควรมีการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาเพื่อทําการตลาด แต่ควรจําหน่ายสลาก
ตามกลไกความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่เอาเปรียบ ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานควรพิจารณาจาก 
ผู้บริโภคพอใจกับราคาซื้อสลาก ผู้จําหน่ายสลากพอใจกับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ และมีการจัดสรรเงิน
รายได้เพื่อกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบจากการค้าสลาก สนับสนุนหน่วยงานที่ทําหน้าที่
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงนําเงินมาจัดตั้งกองทุนพัฒนาสังคม มุ่งทําให้
ประชาชนและสังคมเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันจากภัยทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนรายได้ที่จะจัดส่งเข้ารัฐ 
ควรอยู่ในรูปแบบภาษีและอากร ทํานองเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เพราะถือเป็นสินค้า
กลุ่มอบายมุขเหมือนกัน และควรยกเลิก "การยกเว้นภาษีผู้ถูกรางวัล" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ของนานาประเทศ      
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 เพื่อให้สอดรับกับปรัชญาสลากเพื่อสังคม ให้คงการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลาก
เป็นเงินรางวัลร้อยละ ๖๐ ตามพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๒ (๑) แต่ให้
ยกเลิก มาตรา ๒๒ (๒) คือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๘ เป็นรายได้แผ่นดิน และมาตรา ๒๒ (๓) ไม่เกินกว่า
ร้อยละ ๑๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน แล้วนําเงินมาจัดสรรเงินใหม่ ดังนี้ 

 ร้อยละ ๑๐ นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 ไม่เกินร้อยละ ๑๕ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย  
 ที่เหลือให้นําส่งเข้ากองทุนสลากเพื่อสังคม  

 
 

แผนภาพที่ ๓ แสดงการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากท่ีสอดรับกับปรัชญาสลากเพ่ือสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ภายใต้ปรัชญาการออกสลากเป็น “สลากเพื่อสังคม” จะทําให้เกิดการจัดสรรรายได้จาก
การจําหน่ายสลากใหม่ ดังตารางที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

๑๐% 
นําส่งเป็นรายได้

แผ่นดิน 

ไม่เกิน ๑๕% 
ค่าบริหาร 
และอ่ืนๆ 

๑๕%  
หรือมากกว่า 
ส่งเข้ากองทุน 

๖๐% 
เงินรางวัล 

รายได้จากการ 
จําหน่ายทั้งหมด
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ตารางที่ ๑ แสดงการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
๓.๒.๒ การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการสลากตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่อาจเปลี่ยนไปในอนาคต และเป็นไปตามหลักการสากล การปฏิรูป

โครงสร้างการบริหารจัดการสลากตามหลักธรรมาภิบาล ควรเปล่ียนมาใช้คําว่า “สลาก” แทนคําว่า 
“สลากกินแบ่งรัฐบาล” คือไม่ต้องแยกว่าเป็นสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบหรือสลากรูปแบบอื่น 
คําว่าสลากจะครอบคลุมถึงสลากทุกประเภท กรณีต้องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการวางเงื่อนไข
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียง ผ่านการทําประชาพิจารณ์หรือการทําประชามติ 
 ผลจากการใช้คําว่า “สลาก” สํานักงานควรเปลี่ยนชื่อจาก “สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” 
เป็น “องค์การสลากแห่งประเทศไทย” เพื่อสะท้อนภารกิจที่อาจเปลี่ยนไป รวมถึงควรปรับโครงสร้าง
การบริหารสํานักงานให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อจะทําให้เกิดระบบมาตรฐานในการกํากับดูแล การบริหาร 
และการตรวจสอบ ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการจัดสรรเงินรายได้เพื่อจ่าย
เป็นเงินรางวัล ค่าบริหาร ค่าจําหน่าย และอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ แต่ในแง่การบริหารทางบัญชีต้องแยก
ประเภทให้ชัดเจน เพื่อให้วิเคราะห์ถึงผลได้เสียของสลากแต่ละประเภทได้ 

สําหรับโครงสร้างการบริหารจัดการสลากตามหลักธรรมาภิบาล ต้องแยกอํานาจในการกํากับ 
อํานาจในบริหารองค์การสลาก และอํานาจในการบริหารกองทุน ออกจากกัน เป็นคณะกรรมการคนละชุด 
แต่ละชุดมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน คณะกรรมการทั้ง ๓ ชุด จะต้องไม่มีปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน 
มีกระบวนการสรรหาที่เปิดกว้าง โปร่งใส กําหนดวาระดํารงตําแหน่งที่ชัดเจน ยกเว้นกรณีกรรมการโดย
ตําแหน่งดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๔ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการสลากตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) คณะกรรมการกํากับกิจการสลาก ควรประกอบด้วย กรรมการที่เป็นพหุภาคี มีทั้งตัวแทน
หน่วยงานของรัฐ ตัวแทนภาคสังคม ตัวแทนภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และมีผลงานหรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
และการบัญชี การศึกษา การพัฒนาสังคม เป็นต้น และควรมีการกําหนดข้อห้ามไว้ชัดเจน เช่น ห้ามกรรมการ
โดยตําแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกิจการสลากทุกประเภท  
ห้ามไม่ให้อํานาจผู้อํานวยการสํานักงานสลาก พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานสลาก หรือกลุ่มผู้จําหน่าย
สลากเป็นกรรมการ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และป้องกันมิให้ผู้ใดเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ คณะกรรมการกํากับกิจการสลากไม่ควรมีอํานาจ
เก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน มีรายได้เฉพาะเบ้ียประชุม กําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งชัดเจน และไม่มี
ผลประโยชน์จากการดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับสลาก  
 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับกิจการสลาก 

 กําหนดประเภทสลากที่อนุญาตให้จําหน่ายได้ตามกฎหมาย และควรกําหนดไว้ชัดเจนว่า 
กรณีที่จะมีการออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คณะกรรมการ
กํากับกิจการสลากอาจพิจารณาเห็นชอบได้ แต่ต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน และผ่านการ
ทําประชาพิจารณ์หรือประชามติแล้วเท่านั้น 

 กําหนดหลักเกณฑ์และออกใบอนุญาตให้องค์กรที่ต้องการดําเนินกิจการสลาก แม้ปัจจุบัน
สํานักงานสลากทํางานมีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง แต่ในอนาคตเม่ือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาจจะต้องกําหนด
รูปแบบองค์กรใหม่เพื่อรองรับ คืออาจจะให้มีองค์กรจําหน่ายสลาก ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเดิม 
สํานักงานสลาก เป็นองค์กรรูปแบบรัฐวิสากิจ ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเข้มข้น และองค์กรใหม่ในรูปแบบ 
กิจการเพื่อสังคมเข้ามาดําเนินการแข่งขันกับสํานักงานสลากได้ 



 

 - ๓๘ - 

 ควรกําหนดไว้ชัดเจนว่า กรณีของสํานักงานสลาก รัฐได้กําไรอยู่แล้ว ถ้าไม่ต้องการให้เกิด
การแข่งขันก็ไม่จําเป็นต้องแปรรูปให้เอกชนเข้ามาดําเนินการ กรณีต้องการเปลี่ยนรูปแบบจาก
รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรในลักษณะอื่น ควรดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เป็นกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบ
บริษัทมหาชน ที่นํารายได้ไปพัฒนาสังคม เพราะบริษัทมหาชนจะมีกลไกในการตรวจสอบทั้งจาก
คณะกรรมการกํากับกิจการสลากและผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขในการดําเนินงาน 

 กําหนดกฎเกณฑ์กติกาในการให้ใบอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นคร้ัง ๆ สําหรับการจําหน่าย
สลากในโอกาสพิเศษ เช่น สลากกาชาดและสลากจังหวัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ควรถูกนํามารวมไว้ในโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการสลากชุดเดียว แล้วให้
คณะกรรมการกํากับกิจการสลากกําหนดกฎเกณฑ์กติกาใบอนุญาต โดยอาจให้อํานาจผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อนุมัติตามเง่ือนไขที่กําหนดและให้จังหวัดเป็นผู้พิมพ์สลากเองได้ โดยให้ทําหนังสือรายงาน
ต่อคณะกรรมการกํากับกิจการสลาก  

 กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจําหน่ายโดยตระหนักถึงการดูแลผลกระทบของการพนัน
ต่อสังคมโดยรวม เช่น การกําหนดอายุของผู้ซื้อสลาก สถานที่ตั้งต้องห่างจากวัดและโรงเรียนเท่าใด 
การคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการลงโทษ
ผู้ดําเนินการที่กระทําผิดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

 กําหนดหลักเกณฑ์และระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุนสลากเพื่อสังคม 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (Audit Committee) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกเข้ามาช่วยตรวจสอบ โดยให้อํานาจในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ เพื่อความโปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประกาศนโยบายประจําปีและผลการดําเนินงานประจําปีต่อสาธารณะ 
 ประเมินผลกระทบจากการดําเนินกิจการสลากจากทุกภาคส่วน เช่น จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ของภาคประชาชน และนําข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลกิจการสลาก  
๒) คณะกรรมการบริหารองค์การสลาก ควรประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วน โดยเน้น

ภาคสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ 
และการค้าสลาก และเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ขัดกันและทําให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ควรมีการกําหนดเรื่องสิทธิประโยชน์และข้อห้ามของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เช่น มีรายได้เฉพาะเบ้ีย
ประชุม กําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งชัดเจน ไม่มีผลประโยชน์จากการดําเนินกิจการขององค์การสลากฯ 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การสลาก 
 บริหารกิจการสลากทุกประเภทท่ีได้รับอนุญาตให้จําหน่าย 
 ออกระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการขึ้นทะเบียนและอบรมผู้ได้รับ

จัดสรรโควตาสลาก 
 กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) 

เพื่อประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการสลาก เช่น ถ้าควบคุมปัญหาการจําหน่ายสลาก
เกินราคาไม่ได้ คณะกรรมการบริหารอาจถูกสั่งให้ระงับการออกสลากหรืออื่น ๆ โดยคณะกรรมการ
กํากับกิจการสลากได้  



 

 - ๓๙ - 

 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าสลากรายย่อย หรือเรียกว่า“กองทุนองค์การสลาก” เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจสําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑. รับซื้อคืนสลาก๕๔ ถือเป็นภารกิจอันดับแรกและสําคัญที่สุด หลังจากนั้น
ให้นําเงินส่วนที่เหลือไปดําเนินการในเร่ือง ๒. จัดสวัสดิการให้ผู้ค้าสลากรายย่อย เช่น การให้เงินกู้
ดอกเบ้ียต่ําหรือปลอดดอกเบ้ียแก่ผู้ค้าสลากรายย่อย และ ๓. สนับสนุนกิจกรรม ลด ละ เลิก และลด
ผลกระทบจากปัญหาการพนัน สําหรับรายได้ของกองทุน ประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มร้อยละ ๓ (คือเพิ่มจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕) ๒. เงินรางวัลจากสลากที่รับซื้อคืน
ถูกรางวัล ๓. ดอกเบ้ียและเงินบริจาค ๔. การขอยกเว้นนําส่งเงินรายได้เข้ารัฐและกองทุนเพื่อสังคม 
รวมถึงต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า กรณีกองทุนมีเงินสะสมเกินกว่าเพดานที่กําหนด เช่น ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ให้นําเงินส่วนเกินสมทบกองทุนสลากเพื่อสังคมหรือส่งคืนไปเป็นรายได้ของรัฐในสัดส่วนเช่นไร 

 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ เช่น นโยบายและเป้าหมายในการดําเนินงาน
รายปี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การสลาก รายชื่อผู้ได้รับโควตาสลาก ข้อมูลจํานวน
ผู้มาขึ้นรางวัลแบบปัจจุบัน สถานะการเงิน  

 จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และมีกลไกแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน โปร่งใส 
และมีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาตอ่สาธารณะ 

 จัดให้มีการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานทุกปี พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
และนําข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ 
 ๓) คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนสลากเพื่อสังคม 
ควรประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วน โดยเน้นภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และมีผลงานทางวิชาการในด้านการคุ้มครองกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง สังคมสงเคราะห์ 
พัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย และควรมีการกําหนดเรื่อง
สิทธิประโยชน์และข้อห้ามของคณะกรรมการคล้ายคลึงกับคณะกรรมการกํากับกิจการสลาก 
และคณะกรรมการบริหารองค์การสลาก 
 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสลากเพื่อสังคม  

 บริหารเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรจากการจําหน่ายสลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ เพื่อสนับสนุน
กองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กองทุนตาม
กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการทํางานด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม หรือการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนัน และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม เน้นสร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมเร่ืองสวัสดิการ ให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

 สนับสนุนให้มีองค์กรดําเนินงานด้านการป้องกันและรณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการพนัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้ 
เพื่อนําไปสู่การ ลด ละ เลิก การเล่นพนันและการเสี่ยงโชคทุกประเภท 
 
 

                                                            
๕๔ ดูรายละเอียดเรื่องการรับซ้ือคืนสลากในหัวข้อ ๓.๒.๓ หัวข้อย่อย ๒) 
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๓.๒.๓ แนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สลาก 
การจําหน่ายสลากโดยระบบการจัดสรรโควตา เป็นการดําเนินงานที่มีความสําคัญและควรมีต่อไป 

และควรดําเนินงานโดยตระหนักถึงการเป็นช่องทางอาชีพที่สําคัญหนึ่งสําหรับคนพิการ คนด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้๕๕  โดยมีหลักการสําคัญในการจัดสรรโควตาและการจําหน่าย ดังนี้ 

๑)  ต้องทําให้สลากไปอยู่ในมือผู้จําหน่ายที่แท้จริงหรือผู้จําหน่ายรายย่อยอย่างทั่วถึงให้ได้มากที่สุด  
๒)  กําหนดให้โควตาหรือสิทธิรับสลากไม่สามารถจะนําไปเปลี่ยนแปลงเป็นผลประโยชน์อย่างอื่น

ต่อไปได้ เช่น สิทธิค้าช่วง  
๓)  ต้องลดขั้นตอนกระบวนการทางการตลาด คือทําให้การจําหน่ายสลากจากองค์การสลากฯ 

ไปถึงมือผู้จําหน่ายสลากรายย่อยมีขั้นตอนน้อยและสั้นที่สุด โดยแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการต้องกําหนด
ภารกิจหรือรายละเอียดให้ชัดเจนว่า จะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ให้ฝ่ายต่าง ๆ อย่างไร และแต่ละฝ่าย
ที่ได้รับส่วนแบ่งรายได้มีหน้าที่ต้องดําเนินการอะไรบ้าง 

๔)  ต้องมีกระบวนการลดหรือเฉลี่ยความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน 
๕)  ต้องหาวิธีการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้กับผู้จําหน่ายสลากท่ีแท้จริงหรือผู้จําหน่าย

สลากรายย่อย ทั้งเร่ืองโควตา เงินทุน ความม่ันคงในอาชีพ และสวัสดิการ 
กรณีการออกสลากรูปแบบใหม่ สาระสําคัญมิได้อยู่ที่รูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะ

ของสลาก แต่ควรมีการกําหนดกระบวนการในการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ที่ชัดเจน ครอบคลุม
การออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ได้ทั้งหมด และการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่แต่ละประเภท     
แต่ละครั้ง ควรจะมีหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดแตกต่างกันออกไป เนื่องจากสลากแต่ละประเภท
มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน 

การพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ ควรให้มีการศึกษาวิจัยถึงผลดีผลเสียและ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน สํารวจความคิดเห็นของประชาชน กําหนดกฎกติกาในการจัดการ
และควบคุมไม่ให้สลากมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ไม่เป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดการเล่น
การพนันหรือการซื้อสลากเพิ่มมากข้ึน และที่สําคัญ ต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนเร่ืองการจัดเวทีรับฟัง
ความเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง เช่น การทําประชาพิจารณ์หรือการทําประชามติ นอกจากนั้น 
องค์การสลากฯ ในฐานะเป็นผู้ดําเนินการ เป็นองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการออกสลากรูปแบบใหม่ 
ควรเป็นผู้เสนอ มิใช่ผู้พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินใจ เพราะจะทําให้เกิดข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้โดยง่าย ผิดหลักเร่ืองความไม่โปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล สําหรับการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ควรให้
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา โดยนําผลการศึกษาและข้อคิดเห็นของประชาชนเป็นประเด็นหลัก
ในการพิจารณา และกรณีเกิดผลเสียหาย คณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต้องสั่งให้มีการระงับทันที 

                                                            
๕๕  การจําหน่ายสลากถือเป็นช่องทางอาชีพท่ีสําคัญหนึ่งสําหรับคนพิการ คนด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ เนื่องจาก  
 ๑. ผู้สนใจสามารถเข้าสู่อาชีพได้ทันที โดยไม่ต้องสมัคร รอการอนุมัติหรือรอการอนุญาตจากผู้ใด  
 ๒. อาชีพการค้าสลากไม่ต้องการวุฒิทางการศึกษาหรือทักษะเฉพาะใด ๆ เป็นพิเศษ  
 ๓. แม้อาชีพนี้จะต้องมีเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ไม่มีเงินทุนก็มักจะได้รับ
ความช่วยเหลือหรือแนะนําให้ได้รับเครดิตจากย่ีปั๊ว เงินทุนจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ โดยผู้กู้ยอมรับท่ีจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง  
 ๔. สลากถือเป็นสินค้าท่ีผู้ซ้ือส่วนใหญ่มีความต้องการ พึงพอใจ หรือเต็มใจท่ีจะซ้ือ โดยถือว่าเป็นโอกาสของการเสี่ยงโชค 
เป็นความหวัง หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นเหมือนกิจกรรมนันทนาการระดับหนึ่ง (กิติพงศ์ สุทธิ. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์. อ้างแล้ว) 



 

 - ๔๑ - 

กรณีโครงสร้างการบริหารจัดการสลากปฏิรูปตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว คณะกรรมการกํากับ
กิจการสลาก จะมีหน้าที่ในการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
คือต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน และต้องผ่านการทําประชาพิจารณ์หรือการทําประชามติ
แล้วเท่านั้น 

สําหรับแนวทางในการปฏิรูประบบโควตาและการจําหน่ายสลาก เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่าย
สลากเกินราคา การผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ไปสู่การกระจายโอกาสให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย เช่น 
คนพิการ คนด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ เพื่อให้มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง คํานึงถึงความต้องการ
และสิทธิของผู้บริโภค รวมไปถงึการช่วยเหลือส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ค้าสลากรายย่อย มีดังนี้ 
 ๑) การปฏิรูประบบจัดสรรโควตาสลาก 
 องค์การสลากฯ ควรจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรโควตาสลาก โดยกําหนดรูปแบบของ
ผู้แทนจําหน่ายหรือผู้นําสลากไปจําหน่ายต่อจากองค์การสลากฯ ให้เหลือ ๒ กลุ่มที่ชัดเจน ได้แก่ 
 หนึ่ง องค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่ดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์และหน่วยงานราชการ มีกิจกรรม
การค้าสลาก และมีการกระจายสลากไปยังสมาชิกที่เป็นเครือข่ายผู้จําหน่ายสลากรายย่อย ควรได้รับ
การจัดสรรโควตาสลาก แต่จะต้องกําหนดให้องค์กรเหล่านี้ส่งรายงานการดําเนินงานประจําปี เพื่อยืนยัน
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ขององค์กรด้วย 
 สอง กลุ่มผู้ค้ารายย่อยหรือประชาชนทั่วไป ให้มีการสํารวจและขึ้นทะเบียนผู้จําหน่ายสลาก
อย่างเป็นระบบกับองค์การสลากฯ โดยองค์การสลากฯ ต้องมีจุดจําหน่ายให้ผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศ 
เพื่อนําไปสู่การจัดสรรโควตาสลากให้ถึงมือผู้จําหน่ายสลากตัวจริง และควรกําหนดโควตาให้เพียงพอ
ต่อการได้รับผลตอบแทนในระดับพอยังชีพได้จริง โดยเปรียบเทียบจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเช่น ในปัจจุบันผู้ค้า
สลากรายย่อยได้รับส่วนลดหรือส่วนแบ่งรายได้จากการรับสลากไปจําหน่ายในอัตราร้อยละ ๗ หรือ 
๒.๘๐ บาทต่อฉบับ (จากราคาหน้าสลากฉบับละ ๔๐ บาท) เพื่อให้มีรายได้เทียบเท่ากับแรงงานท่ีได้รับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาทต่อวัน หรือประมาณ ๗,๘๐๐ บาทต่อเดือน (คํานวณจากการทํางาน ๒๖ วัน
ต่อเดือน) หรือเท่ากับ ๓,๙๐๐ บาทต่องวด ผู้ค้าสลากรายย่อยควรได้รับโควตาจัดสรรสลากไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ ฉบับต่องวด คือ ๑๔ เล่มเล็ก (๗ เล่มใหญ่) ในเบื้องต้นจึงอาจจะกําหนดโควตาสลากที่จะจัดสรร
ให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยหรือประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๑๔-๒๐ เล่มเล็ก (๗-๑๐ เล่มใหญ่) 
 สําหรับกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาและจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลเพื่อรับโควตาสลากไปจําหน่าย 
แสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ไม่ได้ดําเนินการเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง 
องค์กรหรือสมาคมเหล่านี้ต้องเลือกว่า จะเป็นองค์กรหรือสมาคมที่ดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ 
โดยต้องมีการปรับปรุงองค์กรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
 ส่วนองค์กรการกุศลที่ดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์และหน่วยงานราชการที่เคยได้รับการ
จัดสรรโควตาสลาก แต่ไม่มีกิจกรรมเก่ียวกับการค้าสลาก ไม่มีการกระจายสลากไปยังสมาชิกที่เป็น
เครือข่ายผู้จําหน่ายสลากรายย่อย ควรถูกยกเลิกการจัดสรรโควตาสลาก แต่ควรได้รับการจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคม พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี 
 ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนระบบโควตาต้องดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อระบบจําหน่ายสลากโดยรวม บนหลักการใหญ่ คือต้องมีความเป็นธรรมและต้องจําหน่ายไม่เกินราคา 
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  



 

 - ๔๒ - 

 และเพื่อให้ข้อเสนอต่าง ๆ มีความเป็นไปได้มากขึ้น จะต้องมีขั้นตอนตามมาคือ การผ่อนผัน 
การเยียวยา การปรับตัว และการฟื้นฟูองค์กรการกุศลและหน่วยงานราชการที่ถูกยกเลิกหรือลดโควตาสลาก 
พร้อม ๆ กับเพิ่มช่องทางการจําหน่าย โดยกําหนดหลักเกณฑ์และเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายสลากเพิ่มเติม 
เช่น ผู้ต้องการขอสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากต้องมีหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) 
เป็นสองเท่าของราคาสลากที่ต้องการรับไปจําหน่าย เพื่อนํามาวางประกัน กรณีตัวแทนจําหน่าย
มีการจําหน่ายสลากเกินราคาจะถูกลงโทษโดยการยกเลิกสิทธิในการเป็นตัวแทนจําหน่ายและริบเงินประกัน  
 ๒) การรับซื้อคืนสลาก 
 ภารกิจอันดับแรกและสําคัญสุดของ “กองทุนองค์การสลาก” ซึ่งมีแหล่งรายได้จากค่าใช้จ่าย
ในการบริหารขององค์การสลากฯ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (คือเพิ่มจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕) 
คือ การรับซื้อคืนสลาก ซึ่งจะดําเนินการเฉพาะกับรูปแบบสลากในปัจจุบันคือสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
สลากการกุศลเท่านั้น  
 เพื่อผ่อนคลายความรู้สึกกดดันตึงเครียดจากการจําหน่ายสลากไม่หมดของผู้ค้าสลากรายย่อย 
และลดปัญหาการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการจําหน่ายสลากต่อหลายช่วง
และส่งผลให้เกิดปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคา เนื่องจากในแต่ละงวดมักจะมีสลากที่จําหน่ายไม่หมด
หรือจําหน่ายไม่ได้ประมาณร้อยละ ๑๑ – ๑๒ เรียกว่า “สลากตาย” และสํานักงานสลากฯ ในปัจจุบัน
ใช้นโยบายขายขาด ไม่รับคืนหากจําหน่ายสลากได้ไม่หมด ดังนั้นจึงควรจัดตั้ง “กองทุนองค์การสลาก” 
เพื่อมาทําหน้าที่ รับซื้อคืนสลาก แทนสํานักงานสลากฯ หรือ “องค์การสลากแห่งประเทศไทย” โดยคาดว่า
แต่ละงวดน่าจะมีสลากที่ต้องรับซื้อคืนประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ ล้านบาท  
 สําหรับหลักเกณฑ์สลากที่รับซื้อคืน ควรมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ดังนี้ 

 ด้านราคา ต้องไม่ใช่การรับประโยชน์เพิ่ม ต้องตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการกระจายสลาก และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการรับซื้อคืน เช่น ค่าไปรษณีย์ในการ
ส่งสลากที่รับซื้อคืนกลับมายังส่วนกลาง ค่าบริหารจัดการ ดังนั้น การกําหนดราคารับซื้อคืนจะต้อง
ตั้งราคาต่ํากว่าราคาทุนที่จําหน่ายสลากออกไป เช่น รับซื้อคืนในราคาเท่ากับราคาสลากหักด้วยค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร (สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๑๕) คือ ๓๔ บาทต่อใบเล็ก หรือ ๖๘ บาทต่อใบใหญ่  

 ด้านปริมาณ ต้องกําหนดปริมาณการรับซื้อคืนสลากไว้ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๒ ของจํานวนสลาก
ที่ผู้จําหน่ายแต่ละรายได้รับ และกําหนดเพดานหรือปริมาณการซื้อคืนสลาก เพื่อเป็นการจํากัดไม่ให้
มีการถือครองสลากมากเกินไป เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ค้าสลากรายย่อย เช่น กําหนดให้รับซื้อคืนสูงสุด
ไม่เกิน ๒๐ เล่มเล็กหรือ ๑๐ เล่มใหญ่ต่องวด โดยอ้างอิงจากโควตาสลากที่จะจัดสรรให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อย
หรือประชาชนทั่วไปสูงสุดที่ ๑๔ - ๒๐ เล่มเล็ก (๗ - ๑๐ เล่มใหญ่)๕๖ ซึ่งจะทําให้ยอดรับซื้อคืนสูงสุดต่อราย
ไม่เกิน ๒๔๐ ใบเล็ก (๑๒๐ ใบใหญ่) คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน ๘,๐๖๐ บาท 

 กําหนดช่วงระยะเวลาในการรับซื้อคืนสลาก ประมาณ ๑ - ๒ วันล่วงหน้าก่อนวันออกรางวัล 
 จุดรับซื้อคืน ให้ส่งคืน ณ จุดที่รับสลากไปจําหน่าย 

                                                            
๕๖ สลาก ๑ เล่มเท่ากับ ๑๐๐ ใบ สลากแต่ละใบที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิมพ์เรียกว่า "ใบใหญ่" ราคา ๘๐ บาท 
ประกอบด้วย สลากที่เรียกว่า "ใบเล็ก" ๒ ใบ เลขเดียวกัน มาจากชุดในการออกรางวัลคนละชุด ระบุราคาหน้าสลากใบละ ๔๐ บาท 
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อย่างไรก็ดี ข้อเสนอเชิงปริมาณที่ปรากฏข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการอย่างหยาบ หากจะมี
การดําเนินการรับซื้อคืนสลากจําเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงตามหลักวิชา 
เพื่อนําไปสู่การออกกฎระเบียบที่เหมาะสมก่อนดําเนินการจริง 
 ๓) มาตรการสนับสนุนให้เกิดระบบการค้าสลากเพ่ือสังคม 
 นอกเหนือจากการปฏิรูประบบจัดสรรโควตาสลาก และตั้ง “กองทุนองค์การสลาก” มาทําหน้าที่
รับซื้อคืนสลาก ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบการค้าสลากเพื่อสังคม โดยเฉพาะการ
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้กับผู้จําหน่ายสลากที่แท้จริงหรือผู้จําหน่ายสลากรายย่อย
ทั้งเร่ืองโควตา เงินทุน ความม่ันคงในอาชีพ และสวัสดิการ ดังนี้ 

๓.๑ มาตรการเกี่ยวกับการจัดสรรและการจําหน่ายสลาก ได้แก ่
 สํารวจและข้ึนทะเบียนผู้จําหน่ายสลากใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การจัดสรร

ระบบโควตาใหม่ให้ถึงมือผู้จําหน่ายสลากตัวจริง ทั้งกลุ่มที่เคยได้รับโควตาและกลุ่มที่ไม่ได้รับโควตา 
กรณีผู้ได้รับโควตานําสลากที่ได้รับจัดสรรไปขายช่วงจะต้องถูกยึดโควตา หรือถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า
ระบบขายช่วงยังมีความจําเป็น ให้วางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีระบบทะเบียนการขายช่วงแบบเปิดเผย 

 กําหนดให้ผู้จําหน่ายสลากต้องแสดงบัตรประจําตัวแสดงการเป็น “ผู้จําหน่าย
ที่ได้รับอนุญาต” ในที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ 

 ห้ามทําตลาดเชิงรุก เช่น ห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ ห้ามไม่ให้มีการเดินขายสลาก 
เนื่องจากสลากเป็นการพนันชนิดหนึ่ง แม้จะมีข้อเสียน้อยกว่าการพนันบางประเภท แต่ก็มิใช่สิ่งที่ควร
ส่งเสริม แต่เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม อาจมีมาตรการ
ช่วยเหลือโดยอนุโลมให้ผู้ค้าสลากรายย่อยกลุ่มนี้สามารถเดินขายสลากได้ภายใน ๒๔-๔๘ ชั่วโมง
ก่อนการออกรางวัล โดยต้องแสดงบัตรการได้รับอนุญาตพิเศษในที่เปิดเผย ตรวจสอบได้  

 เพื่อลดทอนปัญหาอิทธิพลของพ่อค้าคนกลาง และการรวมสลาก จัดชุดจําหน่ายเกินราคา 
องค์การสลากฯ (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน) อาจจัดพิมพ์สลากแบบ ๕ ใบ ราคาใบละ ๒๐๐ บาท 
หรือพิมพ์สลากแบบ ๑๐ ใบ ราคาใบละ ๔๐๐ บาท หรือมากกว่านั้นตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งจะทํา
ให้ผู้จําหน่ายสลากทุกคนมีสลากชุดขายโดยไม่ต้องไปซื้อสลากชุดจากพ่อค้าคนกลาง รวมถึงอาจจะ
เปลี่ยนการออกรางวัลจากตัวเลข ๖ หลักเป็นตัวเลข ๗ หลัก หรือกระจายการออกรางวัลเป็นรายชุด เป็นต้น 

 เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรอง ควรส่งเสริมให้ผู้ค้าสลากรายย่อยมีการรวมตัวเป็นองค์กร
หรือสมาคม และให้มีตัวแทนในคณะกรรมการบริหารกิจการสลาก 

๓.๒ มาตรการช่วยเหลือด้านเงินทุนสําหรับผู้ค้าสลากรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม ได้แก่ 

 ประสานงานกับธนาคารของรัฐ ให้ผู้ค้าสลากรายย่อยที่ได้รับโควตาจัดสรรสลาก 
สามารถนํา “บัตรประจําตัวผู้จําหน่ายสลาก” เป็นเอกสารคํ้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ในทํานอง
เดียวกับชาวบ้านใช้ทุนทางสังคมค้ําประกันการกู้ยืมเงิน โดยให้กู้ได้สูงสุดเท่ากับจํานวนเงินที่ต้องชําระ
ตามจํานวนสลากที่ได้รับการจัดสรร (๑๔-๒๐ เล่มเล็ก หรือ ๗-๑๐ เล่มใหญ่)  
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 “กองทุนองค์การสลาก” นําเงินเหลือจ่ายจากการรับซื้อคืนสลาก มาจัดสรรเงินกู้
ดอกเบ้ียต่ําหรือมีระยะปลอดดอกเบ้ียให้กับผู้ค้าสลากรายย่อย ทั้งกลุ่มที่ได้รับโควตาและไม่ได้รับโควตา 
หรืออาจจะพิจารณาให้เงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งหรือให้เงินกู้ปลอดดอกเบ้ียกับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่เป็น
กลุ่มเปราะบางทางสังคมก็ได้ 

๓.๓ มาตรการสร้างระบบสวัสดิการให้กับผู้ค้าสลากรายย่อย ได้แก่ 
 การพิจารณาผู้ค้าสลากรายย่อยเสมือนเป็นลูกจ้างในระบบการจําหน่ายสลาก 

ซึ่งมีนิติบุคคลหรือหน่วยงานหรือสํานักงานสลากเป็นนายจ้าง เนื่องจากได้รับส่วนต่างของส่วนลด
ในอัตราร้อยละ ๒ เป็นค่าบริหาร จึงควรกําหนดให้มีหน้าที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนหนึ่ง
ในฐานะนายจ้าง (และจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทน) และกําหนดให้หักเงินผู้ค้าสลากรายย่อยส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งในฐานะลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมเต็มรูปแบบ ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้ประกันตน ๗ กรณี คือ ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน๕๗  

 ในกรณีผู้ค้าสลากรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ประสบปัญหา
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง ให้กองทุนองค์การสลากพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
โดยการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างแทนแบบให้เปล่าหรือเรียกเก็บเงินจาก
ผู้ค้าสลากในภายหลัง 
  อย่างไรก็ดี การส่งเงินสมทบในฐานะนายจ้างและลูกจ้างในกรณีนี้เป็นเร่ืองใหม่สําหรับ
สังคมไทย ดังนั้นก่อนการดําเนินการจะต้องให้มีการศึกษารายละเอียดและวิธีปฏิบัติให้เข้าหลักเกณฑ์
ของกฎหมายประกันสังคม 
 
 ๓.๒.๔ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากปัญหาการพนันสลาก 

การมีอยู่และการคงอยู่ของกิจการสลากทุกรูปแบบต้องตระหนักว่า สลากเป็นกิจการที่รัฐต้องไม่
คาดหวังต่อรายได้ และควรปล่อยให้กิจการสลากเป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่ควรมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้กิจการสลากเจริญเติบโตเพื่อเป็นการหารายได้เข้ารัฐเพิ่มมากข้ึน และนอกจากไม่ส่งเสริมแล้ว 
รัฐยังต้องควบคุมมิให้กิจการสลากเจริญเติบโตด้วย คือต้องทําให้ปัจจัยในเชิงส่งเสริมลดลงและเพิ่มปัจจัย
ในเชิงควบคุม โดยมีมาตรการสําคัญ ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑. มาตรการป้องกัน ควรมุ่งเน้นไม่ให้มีการซื้อสลากได้สะดวกเกินไป โดยเฉพาะการกําหนด
จุดจําหน่าย ต้องห้ามมิให้จําหน่ายสลากในจุดที่มีความสะดวกในการซื้อมากเกินไป เช่น ในป๊ัมน้ํามันหรือ
ร้านสะดวกซื้อ 
 ๒. มาตรการควบคุมและลดแรงจูงใจ โดยเฉพาะการห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ การสะสมรางวัลแจ็คพ็อต และอัตราในการถูกรางวัล  
                                                            
๕๗ การจ่ายเงินสมทบ คํานวณจากฐานค่าจ้าง(หรือรายได้)ที่ลูกจ้างได้รับ ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ ๑,๖๕๐ บาท และสูงสุดไม่เกิน
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยลูกจ้างและนายจ้างจะถูกหักเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๕ และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ ๒.๗๕ สําหรับสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ ตรวจสอบได้จาก http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=877 
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 อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา ตระหนักว่า ในอนาคตสังคมไทยจะมีการออกผลิตภัณฑ์สลาก
รูปแบบใหม่ เพราะฉะนั้น องค์การสลากฯ (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน) ในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการวางระบบป้องกันและลดผลกระทบที่จะตามมา 
เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการจําหน่ายสลาก และในฐานะสมาชิกของ สมาคมสลากกินแบ่งโลก 
(World Lottery Association: WLA) สํานักงานสลากของไทยควรดําเนินการตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานข้ันต่ําในการรับผิดชอบต่อสังคมของสมาคมสลากกินแบ่งโลก ซึ่งมีเนื้อหาสําคัญคือ การคุ้มครอง
กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการจําหน่ายสลาก ได้แก่ 
 ๑) กลุ่มคนติดการพนัน 
 ๒) กลุ่มคนรายได้น้อย 
 ๓) กลุ่มคนที่ไม่มีความรู้เก่ียวกับการพนัน  
 ๔) กลุ่มเด็กและเยาวชน 
 นอกจากนั้น สํานักงานสลากของไทยควรกําหนดมาตรการในการป้องกันให้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ํา
ที่สมาคมสลากกินแบ่งโลกกําหนด เช่น มีมาตรการล่อซื้อ ทั้งโดยสํานักงานสลากเป็นผู้ดําเนินการเอง 
และการจัดจ้างบริษัทหรือองค์กรภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดําเนินการล่อซื้อ โดยพิจารณาจาก
กรณีเหล้าและบุหรี่ คือไม่ต้องมีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมายเฉพาะ เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมาย
มีช่องทางในการดําเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว สํานักงานสลากสามารถกําหนดเป็นมาตรการและนํามาใช้เป็น
รายกรณีตามความเหมาะสมได้ทันที 
 สําหรับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากปัญหาการพนันสลาก สามารถ
แยกพิจารณาได้ดังนี้   
 ๑) สร้างมาตรฐานตามหลักสากล ห้ามบุคคลอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์เกี่ยวข้องกับกิจการสลาก 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๗ (๓) กําหนดไม่ให้บุคคลอายุต่ํากว่า 
๒๐ ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นการพนัน ยกเว้นการเล่นตามบัญชี ข หมายเลข ๑๖ คือ 
“สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น
แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง”ซึ่งขัดแย้งกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๘) ที่กําหนด
ว่า “ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการ... ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด 
หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน ...” ซึ่ง “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หมายความถึง บุคคลซึ่งมี
อายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  
 อีกทั้งการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนสามารถซื้อสลากได้ ทําให้สังคมไทยเข้าใจว่าการซื้อสลาก
ไม่ใช่การพนัน และสมาคมสลากกินแบ่งโลกมีกฎระเบียบและมาตรฐานขั้นต่ําในการรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 ดังนั้น กรณีกิจการสลาก ควรใช้มาตรฐานเดียวกับกฎหมายห้ามจําหน่ายเหล้าและบุหร่ีให้เด็ก
และเยาวชนอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี เพราะถือว่าเป็นสินค้าในหมวดที่เป็นอบายมุขเช่นเดียวกัน โดยต้องมี
การบัญญัติไว้ในกฎหมาย เป็นบทเฉพาะกาล “ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์หรือไม่
บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นการพนันทุกชนิด” โดยไม่มีข้อยกเว้น 



 

 - ๔๖ - 

 และเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายบรรลุผล ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ว่า 
สลากเป็นการพนันชนิดหนึ่ง และห้ามมิให้เด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เกี่ยวข้องกับ
กิจการสลากทุกรูปแบบ ทั้งในกรณีการจําหน่ายและการซื้อสลาก โดยกําหนดมาตรการลงโทษ
จากเบาไปหนัก เร่ิมจากการใช้มาตรการตักเตือน การจับกุม ลงโทษปรับ ลงโทษจํา หรือการระงับ
โควตาสลากที่จัดสรรให้ จนถึงการยึดใบอนุญาตผู้จําหน่ายสลาก 
 ๒) มีมาตรการรองรับการออกผลิตภัณฑ์สลากจําหน่าย 
 กรณีการจําหน่ายสลากด้วยเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติและสลากรูปแบบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ต้องกําหนดมาตรการรองรับอย่างเคร่งครัด ในทํานองเดียวกับสลากใบที่มีจําหน่ายในปัจจุบัน ครอบคลุม
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 มาตรการทั่วไป ได้แก่ 

 ห้ามบุคคลอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์เก่ียวข้องกับกิจการสลากทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอน  
 ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เพราะสลากเป็นสินค้าที่ขายได้โดยตัวเองอยู่แล้ว 

แม้ไม่มีมาตรการส่งเสริมการขายกลุ่มผู้ซื้อก็ยังคงซื้อต่อไป 
 ห้ามโฆษณาหรือทํากิจกรรมสื่อสารการตลาดท่ีเก่ียวกับการชักจูงหรือเชิญชวนให้บุคคล

ทั่วไปซื้อสลาก ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ในสื่อสาธารณะทุกแขนง ห้ามประชาสัมพันธ์ว่าสลากเป็นสิ่งที่ดี 
ห้ามโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสลากฯ (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในปัจจุบัน) รวมถึงห้ามโฆษณาในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐ 

 ให้มีข้อความถึงพิษภัยจากการเล่นพนันหรือการซื้อสลาก บนใบสลาก เช่นเดียวกับซองบุหร่ี 
และให้ติดตั้งป้ายข้อความดังกล่าวในสถานที่จําหน่ายสลาก ถึงแม้ว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะไม่ได้ทําให้
การซื้อสลากลดลง แต่อย่างน้อยจะสามารถทําให้ชะลอการเพิ่มปริมาณของผู้ซื้อสลากได้ ทั้งนี้ต้องมี
การพิจารณาคําและรูปแบบที่จะใช้อย่างชัดเจน ป้องกันการหลีกเลี่ยงการใช้คําและรูปแบบที่ไม่ชัดเจน 

 ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม โดยเฉพาะ
ผู้ที่เก่ียวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด เข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลาก เพราะอาจจะใช้กิจการสลาก
เป็นช่องทางในการนําเงินที่ได้จากการกระทําผิดไปฟอกเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้  

 มีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการเยียวยาผู้ติดการพนัน หรือครอบครัวของผู้ที่ติดการพนัน 
เช่น มีสายด่วนให้คําปรึกษาฟรี มีหน่วยงานและกระบวนการบําบัดผู้ติดการพนันสลาก 

 มีมาตรการในการรณรงค์ป้องกัน มาตรการเชิงเฝ้าระวัง และการล่อซื้อ  
 มีบทลงโทษผู้กระทําความผิดจากเบาไปหาหนัก เช่น ตักเตือน จับปรับ ยึดใบอนุญาต/โควตา

จัดสรรสลาก  
 สนับสนุนหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการวิจัย

เก่ียวกับการพนันและผลกระทบจากการพนัน และการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก  
 
 
 



 

 - ๔๗ - 

 มาตรการเฉพาะกรณีการจําหน่ายสลากด้วยเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ ได้แก่ 
 ให้ผู้ซื้อใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักในการซื้อและออกรางวัล โดยผู้จําหน่ายสลาก

มีหน้าที่ต้องเรียกดูบัตรประชาชน กรณีไม่แน่ใจว่าผู้ซื้อมีอายุต่ํากว่ากฎหมายกําหนด หรือกรณี
การจําหน่ายสลากด้วยเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ ให้มีโปรแกรมปฏิเสธการขายสลากให้กับผู้มีอายุต่ํากว่า 
๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยอ้างอิงฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย 

 ให้มีการซื้อขายได้เฉพาะ ณ จุดจําหน่ายสลาก (Point of Sales) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกาํหนด
จุดจําหน่ายที่ชัดเจน เช่น ห้ามตั้งจุดจําหน่ายสลากใกล้วัด โรงเรียน (แต่ให้มีข้อยกเว้นกรณีผู้จําหน่าย
สลากรายย่อยที่ขายสลากใบ) 

 การกําหนดระยะเวลาในการจําหน่ายสลาก เช่น ให้เปิดจําหน่ายสลากได้ระหว่างเวลา 
๐๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ นาฬิกาเท่านั้น หรืออาจจะกําหนดเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันระหว่างวันธรรมดา
กับวันหยุด หรือวนัที่ไกลและใกล้เคียงวันออกรางวัล  

 ผู้จําหน่ายสลาก ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมก่อนได้รับใบอนุญาต และต้องมีการติดบัตร
ประจําตัวหรือแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย ตรวจสอบได้  

 เคร่ืองจําหน่ายสลากต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม ทั้งในฐานะผู้จําหน่าย
และผู้ซื้อ โดยเฉพาะคนพิการซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในปัจจุบัน 

 กรณีคนเดินโพย โดยหลักการต้องห้ามไม่ให้มี หรือกรณีที่ต้องมีเพื่อลดปัญหาสลากนอกระบบ
หรือหวยใต้ดิน จะต้องมีข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับคนเดินโพยที่ชัดเจน มีการทําแผนงานชัดเจน
ว่าจะลดทอนบทบาทของคนเดินโพยอย่างไร และจะหมดไปภายในก่ีปี  

 ห้ามนําเครือข่ายการจําหน่ายชนิดหนึ่ง ๆ ไปขยายสินค้าการพนันในรูปแบบสลากอื่น ๆ 
และหมายความรวมถึงการพนันชนิดอื่นที่ไม่ใช่สลากด้วย  

 มีมาตรการในการเยียวยาผู้จําหน่ายสลากรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย เช่น การให้โควตาการเป็นเจ้าของเคร่ืองจําหน่ายสลาก การให้ส่วนลดเพิ่ม  
 ๓) สนับสนุนนโยบาย กฎหมาย และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
 การรณรงค์ป้องกัน การเฝ้าระวัง ต้องเน้นกลุ่มที่ยังไม่ซื้อสลากหรือกลุ่มที่ยังไม่เคยเล่นการพนัน 
มากกว่ากลุ่มที่ซื้อสลากหรือเล่นการพนันอยู่แล้ว โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้มีความเสี่ยงในการเข้ามา
เป็นนักพนันหน้าใหม่ เน้นเร่ืองการพิทักษ์สิทธิและการยับย้ังไม่ให้เข้าสู่ระบบเป็นประเด็นหลัก 
นอกจากนั้นควรมีการดําเนินการ ดังนี้ 

 จัดตั้งกองทุนป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน ภายใต้กฎหมายพนันฉบับใหม่ หรือ
ตามกฎหมายกิจการสลากฉบับใหม่ เพื่อดําเนินงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ  

 สนับสนุนให้มีหน่วยเฝ้าระวัง โดยการสร้างกลุ่มอาสาสมัครหรือให้เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคเฝ้าระวังการเล่นพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี เช่นเดียวกับการเฝ้าระวัง
การจําหน่ายเหล้าและบุหร่ีให้เด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี  

 การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงผลเสียของการเล่นพนัน โดยเน้นกลุ่มคนที่ยังไม่เคยเล่นพนัน
หรือซื้อสลาก รวมถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเข้ามาเป็นนักพนันหน้าใหม่  



 

 - ๔๘ - 

 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาผู้ที่มีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากการพนัน โดยมีการให้บริการ
ทางโทรศัพท์ หรือการปรึกษาในศูนย์ให้คําปรึกษาเป็นการเฉพาะราย 

 พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลินิกหรือสถานพยาบาลเป็นการเฉพาะ สําหรับผู้ป่วย
ที่มีปัญหาโรคติดพนัน เพื่อให้การรักษา เยียวยาผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง
สาธารณสุข 

 สนับสนุนการรณรงค์ป้องกัน ต้องครอบคลุมถึงหลายประเด็น เช่น  
 การเล่นพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ควรจะต้องมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีความชัดเจน

ในเรื่องนี้   
 การพนันเป็นบ่อเกิดของปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา  
 การเล่นสลากที่ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจําวันหรือสร้างภาระหน้ีสินของผู้ซื้อ  
 การปรับค่านิยมและทัศนคติว่าปัญหาการพนันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แก้ไขไม่ได้  

 ส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการเล่นการพนันให้มีการคิดกลยุทธ์ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนัน
หลากหลายรูปแบบ 

 สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย ถอดบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
 

 ๓.๒.๕ ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก 
 นอกเหนือจากการพนันในรูปแบบสลาก สังคมไทยยังมีการพนันประเภทอื่นที่อาจส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม เช่น ปัญหาหนี้สิน หนี้นอกระบบ อาชญากรรม การฟอกเงิน และมี “การให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค” ในรูปแบบคล้ายสลาก คือ มีลักษณะการออกรางวัลแบบประจํา มีความถี่สูง ไม่จํากัด
จํานวนวันและจํานวนคร้ังในการให้รางวัลต่อปี และสามารถโฆษณาในสื่อสาธารณะจนส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชาชนมากเกินจริง ซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องตระหนักถึง
และดําเนินการอย่างรอบคอบใน ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา คร้ังที่ ๑๓ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายสถาพร ศิริภักดี 
รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายวิบูล ลีลาสมิต ผู้อํานวยการส่วนอํานวยความเป็นธรรม สํานักการสอบสวน
และนิติการ กรมการปกครอง ได้ให้คําชี้แจงถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 
ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่า การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการพนันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
สังคม หลายประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

 การกําหนดให้หนี้พนันเป็นหนี้ถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ได้ห้ามไว้ น่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดี กับข้ออ้างที่ว่าเม่ือหนี้พนันถูกกฎหมายแล้วจะช่วยลด
ความรุนแรงจากการทวงหน้ี ยังไม่มีผลการพิสูจน์ที่จะยืนยันได้ชัดเจน แต่ประเด็นที่น่ากังวลหากหนี้พนัน
เป็นหนี้ถูกกฎหมายมีความชัดเจนมากกว่า เช่น ปัญหาการฟอกเงิน ผลการศึกษาของหน่วยงานสากล 
ที่ดูแลเรื่องการฟอกเงิน Financial Action Task Force หรือ FATF พบว่า ธุรกิจคาสิโนหรือธุรกิจพนัน
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เป็นแหล่งสําคัญที่ใช้ในการฟอกเงิน นอกจากนั้นยังอาจส่งผลในเชิงเชิญชวนให้มีการเล่นการพนัน
เพิ่มมากขึ้น ทําให้เป็นภาระต่อศาลเพราะจะมีคดีไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพิ่มมากขึ้น 
และอันที่จริงแล้วประเทศที่มีคาสิโนส่วนใหญ่ก็ไม่มีกฎหมายกําหนดให้หนี้พนันเป็นหนี้ถูกกฎหมาย  
 ดังนั้น การพิจารณาว่าหนี้พนันควรเป็นหนี้ถูกกฎหมายหรือไม่ จําเป็นต้องศึกษาถึงผลดี
ผลเสียและผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบคอบเสียก่อน โดยเฉพาะกรณีหนี้ที่เกิดจากการเล่นพนัน
ออนไลน์และพนันบอลออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากข้ึน เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น 
โดยเฉพาะเยาวชน ถือเป็นประเด็นสําคัญอย่างย่ิงที่ควรพิจารณา  

 ไม่ควรบัญญัติให้เพิ่มเติมการเล่นในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือเปลี่ยนการเล่นจากบัญชี ข. 
เป็นบัญชี ก. ให้ออกเป็นกฎกระทรวง เช่น ข้อ ๔. สล๊อทแมทชีน ตู้ม้า ข้อ ๑๐. บาการา ข้อ ๑๗. ไพ่ป๊อก 
ไพ่ย่ีอิด หรือไพ่แบล็คแจ็ค ข้อ ๑๘. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง ล้วนเป็นการพนันที่มีให้เล่นในคาสิโน 
ถ้าสามารถแก้ไขบัญชีแนบท้ายได้โดยออกเป็นกฎกระทรวง ซึ่งถือเป็นอํานาจของฝ่ายบริหาร อาจทําให้
สังคมมองได้ว่าฝ่ายบริหารมีเจตนาแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเปิดคาสิโนได้   
 การจะอนุญาตให้มีหรือไม่ให้มีคาสิโนเป็นเร่ืองที่ต้องคิดให้รอบคอบ และควรระมัดระวัง
อย่างมาก ไม่ควรให้เป็นอํานาจตัดสินใจของฝ่ายบริหาร แต่ควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคมที่รัดกุม เนื่องจากเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยง
ต่อผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง 

 กฎหมายว่าด้วยการพนันมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ครอบคลุม
ถึงคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน ที่ผ่านมาสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้รับรู้ถึง
การปรับปรุงกฎหมายโดยการยกร่างขึ้นมาใหม่ จึงควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จัดเวทีรับฟังเสียง
ประชาชนเพื่อให้มีความชัดเจน หรือจัดทําประชามติในเร่ืองที่มีความสําคัญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกว้าง เช่น การอนุญาตให้มีคาสิโน 
 

เพื่อให้มีการปฏิรูปกฎหมายพนันอย่างเป็นระบบ รัฐควรยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
และให้มีการจัดทํา “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พ.ศ. ....”๕๘ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปคือ   

 ให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ” ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีผลการดําเนินงานด้านการควบคุมการพนัน   

 คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ ควรมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมหรือกํากับ
ดูแลการพนันทุกประเภทท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

 ร่างกฎหมายพนันฉบับใหม่ ควรบัญญัตินิยามศัพท์ และการจัดแบ่งประเภทที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะการเล่นพนันที่สามารถขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้เพียงบัญชีเดียว   

 มีการกําหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพนันเป็นการเฉพาะ  
                                                            
๕๘ ไพศาล ลิ้มสถิตย์.(๒๕๕๖). “บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘”. (เอกสารประกอบการประชุม
ชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการขับเคล่ือนเรื่องพนันในภาคเหนือ” วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่). 
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 การเปิดเผยข้อมูลของผู้รับอนุญาตประกอบธุรกิจพนัน เพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงิน
โดยอาศัยธุรกิจพนัน และเพื่อสนับสนุนมาตรการภาษีการพนัน 

 มีมาตรการคุ้มครองการแจ้งเบาะแส โดยมีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส
ไว้เป็นความลับ ปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับรายได้หรือเงินรางวัลของผู้ขออนุญาต   

 ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๒) การควบคุมดูแลการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 

 กิจกรรมจัดรายการส่งเสริมการตลาดด้วยการให้ผู้บริโภค “เสี่ยงโชคหรือลุ้นโชค” เพื่อกระตุ้น
การบริโภค เป็นกิจกรรมที่มีมานานแล้ว กรณีรางวัลเล็ก (รางวัลมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้ซื้อสินค้า) 
อาจจะมีปริมาณมาก แต่กรณีรางวัลใหญ่ (รางวัลมีมูลค่าสูงมากเม่ือเทียบกับเงินที่ใช้ซื้อสินค้า) มักมีเพียง
คร้ังเดียวหรือน้อยคร้ังในรอบปี แต่เม่ือไม่ก่ีเดือนมานี้ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบางย่ีห้อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดด้วยการให้รางวัลใหญ่ แบบประจํา มีความถ่ีสูง ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และเน้นสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภค “หวังรวย” จากการได้รับรางวัล โดยให้ผู้บริโภคส่งตัวเลขใต้ฝาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ลุ้นโชคและออกรางวัลเป็นตัวเลข เช่น ทุกชั่วโมง ทุกวัน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบกับ
การออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเกิดกรณีผู้บริโภคซื้อสินค้าเพียงหวังเปิดฝาเพื่อส่ง
ตัวเลขลุ้นโชคโดยไม่บริโภคสินค้านั้น แสดงให้เห็นถึงการซื้อผลิตภัณฑ์โดย “หวังรวย” จากการลุ้นรางวัล
มากกว่าการบริโภคหรือได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้น  

ที่สําคัญ ความสําเร็จในการเพิ่มยอดขายด้วยการเร่งเร้าให้ผู้บริโภค “หวังรวย” ด้วยการเสี่ยงโชค 
ได้ทําให้ผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดหันมาใช้แนวทางคล้ายคลึงกัน ซึ่งนอกจากรูปแบบการเสี่ยงโชค
โดยการออกรางวัลเป็นตัวเลขแล้ว ต่อไปอาจจะมีรูปแบบการออกรางวัลรูปแบบอื่น เช่น การใช้รูปภาพ 
ข้อความ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ รวมถึงการให้ผู้บริโภคเสี่ยงโชคในลักษณะคล้ายกับสลากรู้ผลทันทีหรือ
หวยขูด  
 โดยหลักวิชาการ อัตราผลตอบแทนการถูกรางวัลที่สูงมาก (จํานวนเท่าของเงินลงทุน) และความถ่ี
ในการออกรางวัล มีผลต่อภาวะที่จะนําไปสู่การติดการพนันได้ การสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภค “หวังรวย”
จากการได้รับรางวัล โดยมิได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน อาจจะเร่งเร้าให้ประชาชน
เกิดพฤติกรรมเสพติดการพนันได้โดยง่าย และอาจนําไปสู่ปัญหาการพัฒนาคุณภาพประชาชนในระยะยาว  

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอํานาจในการให้ใบอนุญาต “การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค”
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ จําเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาและควรให้มีหลักเกณฑ์ที่รัดกุม
ในการให้ใบอนุญาต เช่น กําหนดเพดานมูลค่าหรือจํานวนเท่าของรางวัลเม่ือเทียบกับราคาสินค้า 
กําหนดเพดานความถี่ในการออกรางวัล จํากัดจํานวนคร้ังและจํานวนวันในการออกรางวัลต่อปี สําหรับ
กรณีที่มีการออกรางวัลในรูปแบบคล้ายสลาก คือมีลักษณะต่อเนื่องและมีความถี่แบบประจํา ควรให้มี         
การดําเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม หรือพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๑๗ เท่านั้น 



 

บทท่ี ๔ 
แนวทางการจัดสรรเงินจากการจําหน่ายสลากเพื่อพัฒนาสังคม  

 
๔.๑ ความสําคัญของการปฏิรูประบบการคลังเพ่ือพัฒนาสังคม  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คนไทยจํานวนมาก
เคยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลําบาก ขาดความสะดวกสบายทางวัตถุ การเข้าถึงบริการไฟฟ้า ประปาไม่ได้มี
อย่างทั่วถึง การเดินทางไกลมีความยากลําบาก และแม้แต่การรักษาพยาบาลก็เรียกได้ว่า “ตามมี ตามเกิด” 
แต่ในปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบาย ไฟฟ้า ประปา เข้าถึงเกือบทุกหนแห่ง คนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรักษาพยาบาลที่จําเป็น คนไทยโดยรวมมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้วรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๑,๓๐๐ บาทต่อเดือน แต่ในปัจจุบันรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นถึง
กว่า ๙๐๐% เป็น ๑๓,๗๐๐ บาทต่อเดือน ทั้งที่ราคาสินค้าในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๘๐% 
(ตารางที่ ๒) 

รายได้ของคนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าครองชีพ และความเป็นอยู่ทางวัตถุและสาธารณูปโภค
ก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน ในปี ๒๕๒๔ นั้นมีครัวเรือนเพียง ๕๐% เท่านั้นที่มีส้วมชักโครกหรือส้วมซึมใช้ 
มีประมาณ ๔๒% ที่ไม่มีส้วมเป็นของตนเอง ในขณะที่ปี ๒๕๕๔ นั้น ครัวเรือน ๙๙.๖% มีส้วมเป็นของ
ครัวเรือนเอง ลักษณะการหุงหาอาหารก็เปลี่ยนจากใช้ถ่าน ๔๒% มาเป็นใช้แก็ส ๖๓% แต่ก็มีจํานวน
ครัวเรือนที่ไม่มีเวลาทําอาหารกินเอง ต้องซื้ออาหารถุงทุกม้ือเป็นจํานวนเพิ่มขึ้น ในอดีตนั้นมีครัวเรือนเพียง 
๒๐% ที่มีน้ําประปาใช้ ปัจจุบันครัวเรือน ๗๘% เข้าถึงแหล่งน้ําใช้ประเภทนํ้าประปา และอีก ๑๙% ใช้น้ํา
บ่อหรือน้ําบาดาล อย่างไรก็ดี ครัวเรือนเกือบ ๔๐% ต้องซื้อน้ําดื่ม๖๐ ในขณะที่ในอดีตนั้นการซื้อน้ําดื่ม
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเลย 

 
ตารางที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงรายได้ ค่าใช้จ่าย และราคาสินค้า 

(บาทต่อเดือน)  ๒๕๒๔  ๒๕๕๔ เปลี่ยนแปลง 
รายได้ต่อหัว  ๑,๓๒๘  ๑๓,๗๐๘ +๙๓๒% 
รายจ่ายครัวเรือน  ๓,๓๗๔  ๑๗,๔๐๓ +๖๓๕% 
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน  ๗๕๐  ๕,๕๐๗ +๕๙๓% 
ราคาสินค้า      ๑๐๐ ๒๘๔.๔๘ +๑๘๔% 

ที่มา: คํานวณจากข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถิติบัญชีรายได้
ประชาชาติของประเทศไทย ปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๕๔ และสํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๕๔ 

                                                            
๖๐ ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๕๔ 
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ผลการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ทําให้การกระจายรายได้ดีขึ้นมากนัก คนจนที่สุด ๒๐% ของประเทศ
เคยได้รับส่วนแบ่งรายได้ ๖% ในปี ๒๕๒๙ และเพิ่มเป็น ๗% ในปี ๒๕๕๔ เท่านั้น ดัชนีชี้วัดความเท่า
เทียมกัน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient) มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นน้อยมาก ความสําเร็จ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจน่าจะช่วยให้การกระจายรายได้สู่คนรายได้น้อยของประเทศได้ดีกว่านี้ (ตารางที่ ๓)   

ตารางที่ ๓ การกระจายรายได้ 
 ๒๕๒๙ ๒๕๔๓ ๒๕๕๔ 
กลุ่ม ๒๐% ที่ ๑ (รายจ่ายน้อยที่สุด) ๕.๙% ๖.๒% ๗.๒% 
กลุ่ม ๒๐% ที่ ๒ ๙.๖% ๙.๖% ๑๑.๑% 
กลุ่ม ๒๐% ที่ ๓ ๑๔.๐% ๑๓.๗% ๑๕.๑% 
กลุ่ม ๒๐% ที่ ๔ ๒๑.๕% ๒๐.๙% ๒๑.๔% 
กลุ่ม ๒๐% ที่ ๕ (รายจ่ายมากที่สุด) ๔๙.๑% ๔๙.๗% ๔๕.๒% 
ค่าสัมประสิทธิ์จินี  ๐.๔๑๖ ๐.๔๒๘ ๐.๓๗๕ 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธ์ิจินีน้อย หมายถึงการกระจายรายได้ดี ค่ามากสุดเท่ากับ ๑ 

 ในรายงานวิจัยของ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ๖๑ แม้ว่านับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คนไทยจะมีคนจนลดลงอย่างต่อเนื่อง (คนจน หมายถึง คนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภค
ต่ํากว่าเส้นความยากจน โดยถือว่าสมาชิกของครัวเรือนยากจนเป็นคนจนท้ังหมด) จากร้อยละ ๔๔.๙ 
เหลือร้อยละ ๘.๑ แต่กลับพบช่องว่างความเหลื่อมล้ําที่กว้างอยู่ กล่าวคือข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า 
คนรวยท่ีสุดร้อยละ ๒๐ ของประเทศมีรายได้รวมกันถึงร้อยละ ๕๔ ของรายได้ทั้งประเทศ ในขณะที่กลุ่ม
คนยากจนที่สุด มีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละ ๔.๖ ของรายได้ทั้งประเทศ๖๒  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ สังคม
และวัฒนธรรม ครัวเรือนหนึ่ง ๆ ที่เคยมีคนอยู่มาก ๆ ก็มีขนาดเล็กลง คนนิยมมีบุตรน้อยลงไม่เกิน ๒ คนต่อ
ครอบครัว แม้รายได้ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นมาก แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนไป (เช่น ต้องซื้อน้ําดื่ม ต้องกินข้าว
นอกบ้าน) ทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทําให้คนในครัวเรือนต้องทํางานหนักมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔  
มีประมาณ ๓๕% ของครัวเรือนที่ต้องมีคนทํางาน ๒ คน แต่ปัจจุบันครัวเรือนที่ต้องมีคนทํางาน ๒ คน
เพิ่มเป็น ๔๔% (ตารางที่ ๔) การหารายได้เพียงคนเดียวอาจจะไม่สามารถแบกภาระทั้งหมดของครัวเรือนได้ 
การที่คนในครัวเรือนต้องใช้เวลาเพื่อการทํางานมากขึ้นก็หมายความว่าเวลาที่จะมีให้กันย่อมลดน้อยลงด้วย 
นั่นคือ ภาระของครอบครัวและผลที่จะเกิดต่อสังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
                                                            
๖๑ นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ. (๒๕๕๕). โครงการวิจัยเรื่อง ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบายสาธารณะสําหรับความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย เสนอต่อ แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
๖๒ ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด (บรรณาธิการ). (๒๕๕๖). ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา. (เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบาย
สาธารณะที่ดี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๒-๑๑๖. 
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ตารางที่ ๔ ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป 
 ลักษณะครัวเรือน ๒๕๒๔ ๒๕๕๔ 

บ้านทําด้วย   -- ซีเมนต์ อิฐ ปูน  ๘% ๔๙% 
                  -- ไม้  ๘๑% ๒๓% 
ส้วม   -- ชักโครกหรือส้วมซึม  ๕๑.๑% ๙๙.๖% 
        -- ส้วมถัง ส้วมหลุม  ๖.๔% ๐.๑% 
        -- ไม่มีส้วมของตนเอง  ๔๒.๓% ๐.๔% 
การใช้เชื้อเพลิงทําอาหาร     -- ถ่าน  ๔๒% ๑๓% 
                                     -- ฟืน  ๔๔% ๑๕% 
                                     -- แก็ส  ๗% ๖๒% 
                                     -- ไฟฟ้า หรืออื่นๆ  ๕% ๓% 
                                     -- ไม่ทําอาหาร  ๒% ๘% 
น้ําใช้  -- น้ําประปา  ๒๐% ๗๘% 
        -- น้ําบ่อ น้ําบาดาล  ๖๐% ๑๙% 
        -- น้ําคลอง  ๑๗% ๑% 
น้ําดื่ม   -- น้ําประปา  ๑๖% ๑๑% 
          -- น้ําบ่อ น้ําบาดาล  ๕๖% ๗% 
          -- น้ําคลอง  ๘% ๐.๔% 
          -- น้ําฝน  ๑๗% ๓๑% 

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๕๔ 

เม่ือผู้ใหญ่ในครัวเรือนต้องทํางานหนัก จะทําให้เด็กได้รับผลกระทบตามไปด้วย เด็กต้องใช้เวลา
อยู่นอกบ้านเพิ่มขึ้น ด้วยการเรียนพิเศษ หรือต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายที่อยู่ต่างจังหวัด เด็กไทยใช้เวลา
เรียนพิเศษประมาณ ๓ ชั่วโมงต่อวัน๖๓ ทําให้มีเวลาคุยกับคนในบ้านน้อยกว่าเวลาที่คุยกับเพื่อนหรือ
เรียนพิเศษ เด็กจํานวนหนึ่งถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวหลังเลิกเรียน เด็กส่วนมากไม่ชอบไปโรงเรียนและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่แย่ลงในทุกระดับชั้น 

สถานการณ์แย่ลงไปอีกเม่ือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามีส่วนสัมพันธ์กับภูมิหลังทางสังคมของเด็ก 
เด็กที่มีพ่อแม่ที่อยู่ในฐานะทางสังคมไม่ดีก็มักมีผลการเรียนไม่ดีด้วย ส่วนเด็กที่มีพ่อแม่มีฐานะทางสังคมดี
ก็มักมีผลการเรียนดีด้วย ลักษณะนี้เป็นการทําลายความหวังของเด็กในการที่จะพยายามก้าวข้ามไปสู่
ฐานะทางสังคมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ แม้ว่าเด็กทุกคนจะมีโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ก็ปรากฏว่า 
เด็กในครอบครัวที ่มีรายได้น้อยมีอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมปลายค่อนข้างต่ํา และโอกาส

                                                            
๖๓ การสํารวจโดย Child Watch (www.childwatchthai.org/projects.php) 
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ทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีย่ิงต่ําลงไปอีก๖๔ แม้แต่โอกาสการได้อ่านหนังสือนอกเวลายังดูเหมือน
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสําหรับเด็กที่อยู่ในจังหวัดที่มีฐานะเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้น โอกาสท่ีจะได้ใช้การศึกษา
เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้ขยับฐานะทางสังคมก็น้อยลงไปด้วยเช่นกัน 

ด้วยความบกพร่องของครอบครัวและการศึกษา น่าจะมีผลให้การบ่มเพาะทางศีลธรรมจริยธรรม
บกพร่องลงไปด้วย ทัศนคติของเด็กเก่ียวกับการทุจริตแย่ลงเร่ือย ๆ เม่ือเด็กค่อย ๆ โตข้ึน เด็กใน
ระดับประถม ประมาณ ๓๒% เคยลอกการบ้านหรือข้อสอบ สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น ๕๓% สําหรับเด็กระดับ
มัธยมต้น และเม่ือขึ้นไปถึงมัธยมปลายมีเด็กถึง ๗๒% ที่เคยลอกการบ้านหรือข้อสอบ๖๕  

ลักษณะการอยู่แบบครอบครัวไทยขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนไปมาก สัดส่วนของครัวเรือนที่อยู่คนเดียว 
หรืออยู่แบบคนรุ่นเดียวกันอยู่ด้วยกัน (เช่นไม่มีรุ่นพ่อแม่หรือ ปู่ย่า ตายาย ในบ้านเดียวกัน) มีเพิ่มขึ้น 
ครัวเรือนแบบเด็กเล็กอยู่กับคนแก่ก็มีมากข้ึน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ เหตุผลหลัก ๆ ที่เด็กเล็กถูกปล่อยให้อยู่กับคนแก่ คือ พ่อแม่ต้องไปทํางานต่างจังหวัด๖๖ แม้ว่า
คนแก่อาจจะเลี้ยงเด็กได้ดีกว่าพ่อแม่บางคู่ แต่การอยู่แบบขาดองค์ประกอบของครอบครัวที่สังคมยอมรับ
ก็อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กได้ และด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยของยุคสมัยก็อาจทําให้ผู้สูงอายุ 
มีความไม่เท่าทันและไม่สามารถป้องกันภัยทางสังคมแก่เด็กได้  

ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กันเองก็มีมากข้ึนโดยเฉพาะในชนบทซ่ึงก็ยังโชคดีว่าผู้สูงอายุ ๘๐% 
ยังสามารถดูแลตนเองได้ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่โชคร้ายอีก ๒๐% ต้องหาหนทางอยู่ให้ได้กันเอง มีส่วนน้อย
ที่ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนหรือรัฐในเร่ืองความเป็นอยู่ สําหรับผู้สูงอายุที่อายุ ๙๐ ปีขึ้นไปที่ดูแล
ตนเองไม่ได้ก็มีบุตรสาวหรือบุตรสะใภ้ดูแล๖๗ ผู้สูงอายุนั้นมักมีความเปราะบางทางอารมณ์ ไม่ค่อยมี
ความสุข สุขภาพจิตของผู้สูงอายุมักจะแย่กว่าคนกลุ่มอายุอื่น ๆ ดูได้จากอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงกว่า
ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ดี อัตราการฆ่าตัวตายได้ลดลงในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา๖๘ 

การเป็นอยู่แบบครอบครัวอบอุ่นน่าจะมีส่วนต่อระดับความสุขของคนในสังคม ในปี ๒๕๕๔ การสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนที่มาจากครอบครัวที่มีเวลาให้กันเพียงพอ (๓๑% มีความสุขมาก) 
มีความสุขมากกว่าคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน (๒๑% มีความสุขมาก)  

 
 

                                                            
๖๔ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์. (๒๕๕๕). ผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิผลของนักเรียนไทย. รายงาน
การสัมมนาวิชาการประจําปี ๒๕๕๔ ยกเคร่ืองการศึกษา : สู่การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย. 
๖๕ การสํารวจโดย Child Watch, อ้างแล้ว. 
๖๖ เด็กกับสวัสดิการสังคม ในชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา (ศ. ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด และ ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล
บรรณาธิการ) แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี 
๖๗ ผู้สูงอายุกับสวัสดิการสังคม ในชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา (ศ. ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด และ ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล 
บรรณาธิการ) แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี. 
๖๘ โครงการสุขภาพคนไทย (๒๕๕๖). ประชากรชายขอบ. สุขภาพคนไทย ๒๕๕๖. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 
มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้า ๓๓. 
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แผนภาพที่ ๕ กิจกรรมของวัยรุ่นจากครอบครัวที่ต่างกัน 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ๒๕๕๔.  

 
เด็กวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมีสัดส่วนการเล่นพนัน เที่ยวกลางคืน เล่นดนตรี

และกีฬาสูงกว่า (แผนภาพที่ ๕) เด็กจากครอบครัวที่มีเวลาให้กัน กิจกรรมเหล่านี้มีลักษณะที่ช่วยเพิ่ม
ความสุขให้กับตนเองเท่านั้น ในขณะที่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีเวลาให้กันเพียงพอมีกิจกรรมทางสังคม
และช่วยเหลืองานบ้านมากกว่า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มักสร้างความสุขให้แก่ผู้ทําและผู้ที่อยู่ร่วมในสังคม
ไปพร้อมกัน 

สังคมที่คนมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันแตกต่างกันมาก ๆ เป็นสิ่งที่ทําให้การอยู่ร่วมกันเกิด
ความเครียดและลําบากข้ึน คนวัยต่าง ๆ ในสังคมไทยมีช่องว่างทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน เด็กและ
เยาวชนอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ประมาณ ๔๐% เคยแซงคิวเม่ือมีโอกาส เกือบ ๖๐% เคยทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
และ ๑๕% ไม่เคยออมเงินเลย แต่ผู้สูงอายุแม้จะไม่จําเป็นต้องออมเงินก็ยังมีสัดส่วนการเก็บออมที่สูงกว่า 
ผู้สูงอายุเพียง ๑๕% เคยแซงคิวเม่ือมีโอกาสและ ๓๐% เคยทิ้งขยะในที่สาธารณะ๖๙ 

การให้ความสําคัญของรัฐในเร่ืองการพัฒนาสังคมค่อนข้างต่ํากว่าที่ควรจะเป็นมาโดยตลอด 
งบประมาณเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น งบในด้านการศึกษาค่อนข้างได้รับความสําคัญค่อนข้างสูงโดยคิด
เป็นประมาณ ๒๐% ของงบประมาณทั้งหมดตลอดช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา (ตารางท่ี ๕) งบในส่วนที่เป็น
บุคลากรมีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ส่วนการพัฒนาสังคมในด้านอื่น ๆ ได้รับการจัดสรรงบ
ที่น้อยกว่ามาก ในปี ๒๕๒๔ ประมาณ ๔% ของงบประมาณถูกใช้เพื่อการสาธารณสุขและ ๒% ใช้เพื่อ
สังคมสงเคราะห์ ในปัจจุบันสัดส่วนของงบประมาณเพื่อการสงเคราะห์เพิ่มเป็น ๗% เม่ือดูรายละเอียด

                                                            
๖๙ สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (๒๕๕๔). การสํารวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม. 
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ของงบประมาณจะเห็นว่า เงินส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อบําเหน็จ
บํานาญและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประมาณ ๖๐% ของงบส่วนนี้เป็นบําเหน็จบํานาญสําหรับข้าราชการ 
ที่เหลือ ๔๐% นั้นเป็นเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุเกือบ ๗ ล้านคน งบที่เหลือจริง ๆ สําหรับสวัสดิการสังคมอื่น ๆ 
มีเพียง ๗ พันล้านบาทเท่านั้น งบประมาณของไทยเพื่อพัฒนาสังคมมุ่งเน้นการสงเคราะห์มากกว่าการพัฒนา 
จะเห็นว่ามีเด็กพิการและเด็กกลุ่มเสี่ยงเกือบทั้งหมด (๙๘.๕%) ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจ
หรือปัจจัยทางสังคมเลย (ตารางที่ ๖) เด็กเหล่านี้ประมาณ ๗๘% ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านใดๆ 
เลยทั้งสิ้น ซึ่งประมาณ ๕๐% เป็นเด็กยากจนหรือยากจนมาก งบประมาณสําหรับการพัฒนาเด็กในมิติ
ทางสังคมที่ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้รับความสําคัญเท่าที่ควร 

ตารางที่ ๕ สัดส่วนงบประมาณพัฒนาสังคมต่องบประมาณทั้งหมด 
รวมงบบุคลากร  ๒๕๒๔ ๒๕๕๔ 
การศึกษา ๑๙% ๒๐% 
การสังคมสงเคราะห์ ๒% ๗% 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ๑% 
การสาธารณสุข ๔% ๑๐% 
ไม่รวมงบบุคลากร  ๒๕๒๔ ๒๕๕๔ 
การศึกษา  ๑๐% ๑๔% 
การสังคมสงเคราะห์  ๓% ๙% 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   ๑% 
การสาธารณสุข  ๓% ๙% 

ที่มา: สํานักงบประมาณ 
หมายเหตุ:  งบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์จําแนกตามสํานักงบประมาณ ซึ่งรวมสวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการ

สังคมอื่น ๆ และการสังคมสงเคราะห์อ่ืน ๆ ซึ่งประมาณร้อยละ ๖๐ ของงบก้อนน้ีใช้เพ่ือสวัสดิการ
บําเหน็จบํานาญของข้าราชการ 
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ตารางที่ ๖ เด็กกําพร้าและกลุ่มเสี่ยงที่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านสังคม 

เด็กกําพร้าและเด็กกลุ่มเสี่ยง ๑.๓ ล้านคน ๒๕๔๘-๒๕๔๙ 
ได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ๑๓.๕๐% 
ความช่วยเหลือด้านจิตใจและปัจจัยทางสังคม ๑.๕๐% 
ความช่วยเหลือด้านอาหาร เสื้อผ้า เงิน และด้านกฎหมาย  ๓.๑๐% 
ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ๙.๙๐% 
ความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหน่ึง ๒๑.๔๐% 
ความช่วยเหลือทุกประเภท ๐.๑๐% 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ เลย ๗๘.๖๐% 
อยู่ในกลุ่มยากจนถึงยากจนมาก  ๕๐% 

ที่มา: องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย. การสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย โดยการใช้พหุดัชนี
แบบจัดกลุ่ม (MICS) ธันวาคม ๒๕๔๘ – พฤษภาคม ๒๕๔๙. 

 

ในมิติของการพัฒนาสังคมให้ลงไปถึงระดับรากหญ้านั้นจําเป็นต้องมีนักพัฒนาสังคมช่วยสอดส่อง
และบรรเทาปัญหาอย่างถูกหลัก ไทยยังขาดกลไกสําคัญที่ให้นักพัฒนาสังคมมีบทบาทอย่างแท้จริง กลไก
ที่มีอยู่เป็นการตั้งรับปัญหาด้วยการเน้นการสงเคราะห์ มากกว่าการเน้นการป้องกันและต่อสู้กับปัญหา
สังคมที่เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้น และขาดกลไกที่สนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหาสังคม และพัฒนาสังคม 

เม่ือสังคมขาดกลไกที่จะดูแลกัน ภาระการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พึ่งพิงในครอบครัวมักเป็นภาระ
ของผู้หญิงในครอบครัว กลไกบริการสังคมที่ดีจะชว่ยแบ่งเบาภาระที่ตกแก่ผู้หญิงลงได้ 

การส่งเสริมให้เกิดกลไกดูแลกันในสังคมอาจมีได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มในชุมชน
เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม เช่น การร่วมกันหาหนทางที่เหมาะสมกับชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ 
หรือผู ้พิการ หรือการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การส่งเสริมกลุ่มคนที่มี
เป้าหมายเดียวกันในการคิดกระบวนการพัฒนาสังคม เช่น ส่งเสริมกลุ่มผู้พิการให้หานวัตกรรมที่เหมาะ
กับผู้พิการในการดูแลตนเองด้านเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนในการมีกิจกรรม
ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อตนและสังคม หรือการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดกลไกที่จะดูแล
และพัฒนาด้านสังคมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตน ทั้งนี้ การส่งเสริมเหล่านี้ควรมีกลไกที่สนับสนุน
ทางงบประมาณอย่างชัดเจนจากภาครัฐ 
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ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณเพื่อสังคมคิดเป็น ๓% ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ นับว่าต่ํามาก ประเทศเม็กซิโกซึ่งมีสัดส่วนการจัดสรรเงินเพื่อสังคมตํ่าที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD 
ยังจัดสรรงบประมาณถึง ๗% ของ GDP เพื่อพัฒนาสังคม หรือกรณีประเทศชิลีที่จัดสรรเงินคิดเป็น ๑๕% 
ของ GDP ประเทศพัฒนากลุ่ม OECD จัดสรรเงินงบประมาณโดยเฉลี่ยกว่า ๒๐% ของ GDP เพื่อพัฒนาสังคม๗๐ 

สําหรับประเทศไทยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น หมายถึงว่าจะต้องหา
แหล่งรายได้เพิ่มหรือจะต้องเจียดเงินงบประมาณด้านอื่นลง การหารายได้โดยการเพิ่มภาษีในระดับประเทศ
อาจจะมีช่องทางทําได้ค่อนข้างน้อย และที่ผ่านมาภาษีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการหารายได้เข้ารัฐและ
ส่งเสริมการลงทุนเสียเป็นส่วนใหญ่ การจัดสรรงบประมาณด้วยการให้สัดส่วนกับการพัฒนาสังคมมากข้ึน
น่าจะเป็นไปได้มากกว่า เช่น รายได้จากภาษีบางประเภทท่ีท้องถ่ินเคยส่งให้แก่ส่วนกลาง อาจจะจัดสรร
ให้เก็บไว้ที่ท้องถิ่นได้มากข้ึนเพื่อใช้ในการพัฒนาสังคมในท้องถิ่น และรายได้จากสินค้าและบริการที่ทําร้าย
สังคมควรถูกนํามาใช้เพื่อการพัฒนาสังคมด้วย เช่น รายได้จากภาษีที่เก็บจากสถานบันเทิง รายได้จาก
ภาษีการบริโภคบุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และรายได้จากการจําหน่ายสลากของรัฐ นอกจากนี้ 
ท้องถิ่นน่าจะมีโอกาสในการหารายได้จากภาษีเพื่อการพัฒนาสังคมนอกเหนือไปจากภาษีที่จัดเก็บโดย
รัฐบาลส่วนกลาง เช่น ภาษีร้านเกมส์ ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาษีสถานบันเทิงอื่น ๆ หรือภาษี
การเก็งกําไรที่ดิน เงินรายได้เหล่านี้อาจจะนําไปใช้เพื่อการพัฒนาสวนสาธารณะ หรือห้องสมุดสาธารณะ
ให้ดีขึ้น หรือซื้ออุปกรณ์กีฬา จัดแข่งขันกีฬา หรือจัดประกวดการแสดงด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่ละท้องถ่ิน
น่าจะมีโอกาสในการคิดและทําเพื่อพัฒนาสังคมของตนเอง 

 
๔.๒ บทวิเคราะห์สถานการณ์ และข้อจํากัดของกองทุนด้านการพัฒนาสังคมภาครัฐ๗๑ 

ผลจากการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ คร้ังที่ ๑ เม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ที่มีมติเร่ือง  
“การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” มีข้อสรุปสําคัญประการหนึ่งคือเร่ือง การปฏิรูประบบ
การคลังเพื่อสังคม โดยเสนอให้มีการจัดสรรรายได้ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ และนํารายได้
ดังกล่าวที่มีการปรับสัดส่วนใหม่แล้ว มาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับประชากรกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ โดยเป็นลักษณะกองทุนที่สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม 
โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่าง ๆ 
รวมทั้งสนับสนุนการลดหรือจํากัดการเล่นการพนันและอบายมุขทุกประเภทและทุกรูปแบบ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
สวัสดิการของคนในสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้มีกลไกในการขับเคล่ือนงานสวัสดิการ
สังคมที่หลากหลาย กองทุนจัดได้ว่าเป็นกลไกหนึ่งที่แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกองทุนอยู่ในความรับผิดชอบที่
ครอบคลุมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตามมติสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ ๑ ได้แก่ ๑. กองทุนคุ้มครองเด็ก 
                                                            
๗๐ OECD (๒๐๑๒), "Social Expenditure: Aggregated data", OECD Social Expenditure Statistics (database).  
๗๑ อัญมณี บูรณกานนท์ และคณะ. (๒๕๕๖). รายงานวิจัย (ฉบับร่าง) เร่ือง การขับเคล่ือนกองทุนด้านการพัฒนาสังคม. 
ได้รับการสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
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๒. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ๓. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๔. กองทุน
ผู้สูงอายุ สําหรับกองทุนด้านสตรีปัจจุบันยังอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเกิดขึ้น
ตามนโยบายในสมัยของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นกองทุนที่อยู่ระหว่างเริ่ม
ดําเนินการจึงทําให้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานกองทุน ดังนั้น ในการนําเสนอในส่วนนี้จึงประกอบด้วย กองทุน ๔ กองทุนที่จัดตั้งตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนหมุนเวียนและเป็นเงินนอกงบประมาณจัดตั้งขึ้นตามความจําเป็นของหน่วยงานรัฐ 

๔.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของกองทุนภาครัฐ  
๑. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน 

 กองทุนทั้ง ๔ ข้างต้นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ กฎหมายแต่ละฉบับในภาพรวมมีวัตถุประสงค์
เพื่อหนุนเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปตามเจตนารมณ์ของแต่ละกองทุน  

๒. หน่วยงานท่ีดูแลกองทุน 
 กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ดูแลรับผิดชอบ ๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
 สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ดูแลรับผิดชอบ ๑ กองทุน ได้แก่ กองทุนผู้สูงอายุ 
 สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ดูแลรับผิดชอบ ๑ กองทุน 
ได้แก่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓. การบริหารจัดการ  
 กองทุนเหล่านี้มีคณะกรรมการระดับชาติกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกองทุนดําเนินการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุน ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานในแต่ละประเด็น 
เช่น คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองโครงการที ่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เป็นต้น ในด้านการ
ประเมินผลในแต่ละกองทุนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุน 

๔. การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่ส่วนภูมิภาค  
 ยกเว้นกองทุนผู้สูงอายุแล้ว กองทุนอื่นได้มีคณะอนุกรรมการจังหวัดซึ่งมีอํานาจในการ
พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติและติดตามการดําเนินกิจกรรมของกองทุน แต่ได้กําหนดกรอบวงเงินสําหรับ
อํานาจของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดในการตัดสินพิจารณาอนุมัติกิจกรรมของแต่ละกองทุนแตกต่าง
กันไป ทั้งนี้สําหรับกองทุนคุ้มครองเด็กแม้จะมีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด แต่การตัดสินการพิจารณา
อนุมัติกิจกรรมขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่คณะกรรมการส่วนกลาง  
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 สําหรับกองทุนผู้สูงอายุไม่มีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด การกลั่นกรอง และติดตาม
กิจกรรมของกองทุนดําเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
การตัดสินใจในกิจกรรมของกองทุนดําเนินการโดยคณะกรรมการส่วนกลาง 

๕. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 ในกฎหมายจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ จะบัญญัติแหล่งที่มาของรายได้คือ เงินงบประมาณที่ถือ
เป็นรายได้หลักในการดําเนินงานของกองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะ ๓ กองทุนคือ กองทุนคุ้มครองเด็ก 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนผู้สูงอายุ ทําให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอนดังรายละเอียดใน
ภาพแผนที่ ๖ ยกเว้นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ซึ่งมีแหล่งรายได้หลักส่วนใหญ่จากเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเข้ากองทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ ทําให้กองทุน
คนพิการมีเงินหมุนเวียนมากกว่ากองทุนอื่น แม้ว่าจะได้รับงบประมาณไม่มากนักก็ตาม 
แผนภาพที่ ๖ แสดงงบประมาณที่กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (www.cgd.go.th) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า กองทุนหมุนเวียนในสังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
มีจํานวน ๓๓ กองทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน กองทุนในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการหนุนเสริมสวัสดิการของประชาชนเมื่อเรียงลําดับ
งบประมาณแล้วพบว่า เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ในลําดับที่ ๙ จากทั้งหมด ๑๔ หน่วยงาน 
(รายละเอียดในตารางที่ ๗) 

งบประมาณที่กองทุนไดรับการจัดสรร ต้ังแตป 2548 - 2556
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กองทุนสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

กองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุนผูสูงอายุ กองทุนคุมครองเด็ก
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ตารางท่ี ๗ การจัดลําดับงบประมาณของหน่วยงานท่ีดูแลกองทุนหมุนเวียน ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๕๖ จากมากไปน้อย 

ลําดับที ่ กระทรวง/หนว่ยงาน   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑. กระทรวงสาธารณสุข ๑๐๙,๔๐๑,๗๒๑,๐๐๐
๒. สํานักนายกรัฐมนตรี ๗๙,๓๒๙,๙๓๙,๙๐๐
๓. กระทรวงการคลัง ๒๐,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑,๘๗๒,๑๒๕,๐๐๐
๕. กระทรวงศึกษาธิการ ๙๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๖. กระทรวงอุตสาหกรรม ๘๘๘,๓๓๔,๗๐๐
๗. รัฐวิสาหกิจ ๖๔๕,๔๖๐,๐๐๐
๘. ส่วนราชการไม่สังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๙. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ๓๔๕,๐๑๐,๐๐๐
๑๐. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐๖,๓๑๓,๑๐๐
๑๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๓. กระทรวงยุติธรรม ๗๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๔. หน่วยงานรัฐสภา ๑๔,๕๕๗,๐๐๐

ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (www.cgd.go.th) 

๖. กิจกรรมของกองทุน 
๑) การสนับสนุนงบประมาณรายบุคคล : ทั้งการกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้ง

การให้เปล่าเพื่อการสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพ ทั้งนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ได้ครอบคลุมถึงผู้ดูแลคนพิการให้สามารถเข้าถึงการกู้ยืมรายบุคคล 

๒)  การสนับสนุนงบประมาณระดับกลุ่ม : มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วม โดยกองทุนผู้สูงอายุกําหนดสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า ๕ คน ส่วนกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กําหนดสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมทั้งครอบคลุมถึงผู้ดูแลคนพิการสามารถ
เข้าถึงการกู้ยืมรายกลุ่ม 

๓) การสนับสนุนระดับโครงการ : ทุกกองทุนมีการสนับสนุนกิจกรรมระดับโครงการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ลักษณะโครงการต้องเป็นโครงการใหม่หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับทุน
สนับสนุนงบประมาณปกติได้ หรือได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติแต่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้
ให้ความสําคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมเสนอ
ประเด็นการดําเนินโครงการในระดับพื้นที่และจังหวัด  
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๔.๒.๒ ข้อจํากัดในการดําเนินงานกองทนุของภาครัฐ  
๑. การจําลองวิถีคิดการบริหารองค์กรระบบราชการ สู่การทํางานกับ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

องค์กรภาคประชาสังคม  
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีภารกิจที่หลากหลายและมีผู้ปฏิบัติงาน

จํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องมีการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด้าน หรือมีสายการบังคับ
บัญชาแบบลําดับชั้น เพื่อให้งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผู้บริหารสามารถควบคุมการใช้
อํานาจของผู้ปฏิบัติงานได้ สามารถป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวกและการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ แต่เนื่องจากรูปแบบการบริหารองค์กรระบบราชการเกิดขึ้นภายใต้ฐานคิดปฏิฐานนิยม 
การได้มาซึ่งความรู้กระทําโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นความรู้ที่น่าเชื่อถือ ได้รับ
การยอมรับว่าถูกต้องและความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสากล  

ความรุนแรงของความรู้ชุดดังกล่าวคือการกํากับวิธีคิดของมนุษย์ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และภาค
ประชาสังคมให้เชื่อว่าการบริหารองค์กรระบบราชการคือรูปแบบเหมาะสม มีความเป็นกลางและสากล 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐจึงได้ใช้ชุดความรู้ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างภาคประชาสังคมกับรัฐ   
แต่จากความเชื่อเร่ืองความหลากหลายของมนุษย์จึงไม่มีอัตลักษณ์ใดที่เป็นสากล แต่อัตลักษณ์เกิดจาก
กระบวนการประกอบสร้างที่แตกต่างไปตามประสบการณ์และเจตจํานงของมนุษย์ เม่ือพิจารณา
กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคน กลุ่ม ชุมชน องค์กรไม่ได้มีเพียงความรู้ชุดใดเพียงชุดเดียว 
แต่มีความรู้ที่หลากหลายชุดดังเช่น ภูมิธรรม เวชยชัย๗๒ ได้ให้ความหมายขององค์กรพัฒนาเอกชน 
หมายถึง “องค์กรหรือมูลนิธิ หรือสมาคมหรือ หน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็น
สถาบันนอกระบบราชการ รวมตัวกันขึ้นตามกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มศึกษา กลุ่มสนใจ หรือ กลุ่มที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะดําเนินบทบาทในการช่วยเหลือและช่วยคลี่คลายปัญหาในสังคม การบริการสังคม 
รวมทั้งการพัฒนาสังคม โดยมิได้แสวงหากําไรหรือผลประโยชน์ใด” เนื่องจากองค์กรพัฒนาเอกชนมี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ลําดับชั้นการบริหารจัดการจึงมีไม่มาก แต่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของคนในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นต้น 

เป้าหมายหนึ่งของกองทุนของภาครัฐคือการหนุนเสริมการพัฒนาประชากรให้แก่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ รัฐ ปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร แต่การทํางานที่ถูกกํากับ
ด้วยวิธีคิดระบบราชการได้ก่อให้เกิดข้อจํากัดสําหรับการเข้าถึงสิทธิ์ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนี้ 

๑) การยึดข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบราชการ เป็นแนวทางการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด 
เป้าประสงค์หนึ่งของการมีระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีหลักยึดที่เป็นแนวทาง

ในการทํางาน รวมทั้งเป็นกลไกการควบคุมพฤติกรรมการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา และทําให้เกิด
ความชัดเจนในการทํางาน เช่น การยึดระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
แต่ในขณะเดียวกัน พบว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีการออกประกาศหลักเกณฑ์กําหนดวงเงิน

                                                            
๗๒ องค์กรพัฒนาเอกชนคือใคร. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://www.thaingo.org/story/info_๐๐๒.htm 
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และรายการให้การสนับสนุนเพิ่มเติมจากรายการงบประมาณจากระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
รายการที่ เพิ่มเติมตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น การตรวจดีเอ็นเอ ดังประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เร่ืองหลักเกณฑ์กําหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจาก
การคุ้มครองเด็ก (ฉบับที่ ๒) (๘) กองทุนมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 
โดยให้จ่ายตามอัตรากําหนดโดยโรงพยาบาลของรัฐ๗๓  

แต่เม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายของกองทุนจะพบว่า ในแต่ละกองทุนมีกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างหลากหลายไปตามบริบทที่ตั้ง เพศ สภาพ สถานภาพเศรษฐกิจ อายุ เป็นต้น แต่ระเบียบที่
กองทุนใช้มีเพียงมาตรฐานเดียว (มาตรฐานของกระทรวงการคลัง) และมาตรฐานนั้นไม่เอื้อต่อลักษณะ
ความแตกต่าง หรือข้อจํากัดของกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มาตรฐานดังกล่าวจึงไม่เอื้อให้ภาค
ประชาสังคม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีการจัดกิจกรรมในสังคม เช่น การขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย
ของชมรมผู้สูงอายุ พบว่าหากมีการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองดนตรี ที่มีมูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ บาท ราคาดังกล่าว
จะถูกจัดอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นต้อง
จัดทําเอกสารรายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง มีรายละเอียดเช่น เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง ราคามาตรฐานหรือราคากลางหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
ครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ๗๔ รายละเอียดดังกล่าวถูกให้ความหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐว่า
เป็นระเบียบที่สร้างภาระการทํางานมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการตัดงบประมาณรายจ่ายในกิจกรรมที่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท  เม่ือโครงการได้รับการอนุมัติ แม้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมแต่เพื่อ
รักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับหน่วยงานภาครัฐจึงทําให้หลายองค์กรจําเป็นต้องรับโครงการมาดําเนินการ 

๒) การกํากับวิธีคิดและการดําเนินกิจกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การเชื่อม่ันและยึดติดกับระเบียบ ข้อบังคับอย่างไม่ได้กระทําความรุนแรงต่อกลุ่ม องค์กร

ที่ขอรับทุนเท่านั้น แต่ยังทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ไม่สามารถตัดสินใจหรือ
ให้ความคิดเห็นได้ เพราะความเห็นต่างที่ไม่มีอยู่ในระเบียบ ข้อบังคับทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกไม่ม่ันคงในการ
ทํางาน เม่ือมีการให้คําแนะนําเร่ืองการพัฒนากิจกรรม หรือโครงการเป็นไปตามแนวทางที่เคยได้รับการ
สนับสนุน (มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน)  เช่น ทําก๋วยเตี๋ยว ค้าขาย แก่ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อจํากัดประการหนึ่งของการพัฒนา ต่อยอดโครงการตามความหลากหลายของกลุ่ม 
องค์กร รวมทั้งงานของกองทุนเองไม่สามารถจัดประเด็นในเชิงลึกได้เพราะไม่มีรูปแบบหรือระเบียบที่
ปรากฏ ความรุนแรงของระบบราชการที่กระทําผ่านระเบียบ และมีกระบวนการของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการให้ความคิดเห็นเพื่อออกระเบียบดังกล่าวทําให้กฎระเบียบนั้นกลายเป็นความจริงที่เจ้าหน้าที่
ยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีการตั้งคําถาม อันเป็นกระบวนการหน่ึงในการลดทอนความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงาน 

                                                            
๗๓ กองบริหารกองทุน. (๒๕๕๔). แนวทางปฏิบัติงานกองทุน. กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์. กรุงเทพฯ. 
๗๔ ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://www.gprocurement.go.th 



   - ๖๔ - 

๓) การขาดอํานาจหน้าที่ (Authority) ของเจ้าหน้าที่ในการให้คําปรึกษา หรือตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมกองทุน 

การปฏิบัติงานกองทุนได้มีการกําหนดตําแหน่งตามสายการบังคับบัญชา เช่น เจ้าหน้าที่
ประจํากองทุน เจ้าหน้าที่ผ่ายประเมิน ทั้งนี้แต่ละฝ่ายมีภาระหน้าที่การงานที่ถูกกําหนด หรือได้รับ
มอบหมายให้กระทํา เช่น เจ้าหน้าที่ประจํากองทุนมีหน้าที่กลั่นกรองเอกสาร พิจารณาความครบถ้วนของ
เอกสาร แต่ไม่มีสิทธิ์หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาระหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้มาพร้อมอํานาจหน้าที่ 
กล่าวคือ ไม่มีอํานาจและความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการตัดสินใจว่าจะทําอะไร อย่างไร หรือไม่
มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับกิจกรรมกองทุนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ เนื่องจากกระบวนการ เป้าหมาย 
จะถูกกําหนดจากส่วนกลางผ่านบันทึกราชการ และผู้ปฏิบัติงานจะมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินการเพื่อ
นําเสนอต่อส่วนกลาง สําหรับผลการดําเนินงานถูกบันทึกในรูปของตัวเลข และความสําเร็จของการ
ดําเนินงานนับจากข้อมูลเชิงปริมาณเช่นเดียวกัน เช่น สําหรับกองทุนผู้สูงอายุ หากจังหวัดใดมีผู้ กู้
รายบุคคลได้รับอนุมัติถึง ๒๐๐ กรณีจะได้รับการจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจํากองทุนเพิ่มให้ ๑ อัตรา  

จากสถานการณ์ข้างต้นจึงพบว่า แม้จะมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจํากองทุนเพิ่มเติม   
แต่เจ้าหน้าที่ประจําไม่ได้รู้สึกว่าภาระงานของตนลดน้อยลง แต่กลายเป็นว่าจังหวัดควรมีการเพิ่มจํานวน
กลุ่มเป้าหมายของกองทุนมากขึ้น หรือถูกคาดหวังจากส่วนกลางว่าการเพิ่มจํานวนผู้ปฏิบัติงานที่เพิ่มข้ึน
จะทําให้การดําเนินงานกองทุนมีประสิทธิภาพข้ึน เช่น มีการติดตามการชําระคืนเงินกู้ยืมมากข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเพิ่มกลไกเพื่อช่วยในการดําเนินการ แต่การทํางานที่ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สามารถกําหนดเป้าหมาย ไม่สามารถออกแบบการดําเนินการทั้งระบบ ไม่เห็นชิ้นงานของตนเอง แต่เป็น
ผู้รับคําสั่งจากส่วนกลางเพื่อปฏิบัติ ทําให้เจ้าหน้าที่หลายคนเกิดความเหน่ือยล้าในการทํางาน อีกทั้ง
ผลงานที่ตนเองได้ทําถูกตีค่าเหลือเพียงตัวเลขที่ถูกนําเสนอในตารางภาพรวมสถิติ และถูกนําเสนอโดย
หรือเป็นผลงานของหน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการ
ทํางาน และไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการทํางานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยน
สภาพปัญหาไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

๔) การบริหารงานกองทุนที่ให้ความสําคัญกับความเป็นทางการโดยผ่านบันทึกเป็นเอกสาร
ลายลักษณ์อักษร  

ประโยชน์ของการบันทึกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในการดําเนินงานราชการคือเป็น
กลไกการควบคุมพฤติกรรมการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทําให้เกิดความชัดเจนในการทํางาน สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงและตรวจสอบได้ แต่การเขียนจัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นกลางหรือ
กลุ่มผู้มีการศึกษาในระดับหนึ่ง แต่เม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายของกองทุนจะเห็นได้ว่า เป็นกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส หรือชุมชนที่ไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมการเขียนเชิงวิชาการมากนัก ดังตัวอย่างแบบการเสนอ
โครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีข้อมูลใน ๒ ส่วนหลัก ข้อมูลในส่วนที่ ๒ รายละเอียด
ข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ในข้อ ๒.๕ หลักการและเหตุผล (๑) ความสําคัญและประเด็นที่
เก่ียวข้อง โครงการแสดงข้อมูลสภาพปัญหาเฉพาะพื้นที่ (อาจหาข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น 
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เทศบาล สถานีอนามัย สาธารณสุขจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน) 
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อธิบายโครงการได้ชัดเจนว่าโครงการที่เสนอเก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างไรมุ่งเน้นไปที่ประเด็น
เร่ืองใด หรือในข้อ ๒.๗ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินงาน ระบุกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ (โดยระบุ หมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด) จํานวน วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย อย่างชัดเจน มิใช่กล่าวอ้างถึงอย่างเลื่อนลอย เป็นต้น๗๕  

อย่างไรก็ตามหลายกองทุนได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน แต่เม่ือกระบวนการจัดอบรม เช่น ในระยะเวลา ๒ วันได้สิ้นสุดลง ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่าตนเอง
ถูกคาดหวังจากกระบวนการอบรมว่าจะต้องมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดถึงความสําคัญของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ กิจกรรมการดําเนินการอย่างมีหลักตรรกะได้  เม่ือกระบวนการสิ้นสุดลงผู้เข้าอบรม
กลับรู้สึกว่าตนเองด้อยความสามารถท่ีจะพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเง่ือนไขของกองทุน กระบวนการ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานกองทุนมีฐานคิดการมองวัฒนธรรมของกองทุนเป็นศูนย์กลาง
ในการดําเนินงาน แต่ในขณะเดียวกันกลับเพิกเฉยวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส องค์กรภาคประชาสังคม   
จนราวกับว่ากลุ่มเหล่านี้ไร้รากทางวัฒนธรรม และสามารถนําวัฒนธรรมของกองทุนมาสวมใส่ให้กับกลุ่มดังกล่าว
ผลที่เกิดขึ้นคือภาคประชาสังคมรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพจํากัดในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานของ
กองทุน เป็นผลให้หลายภาคส่วนเลิกความตั้งใจในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการ
แบ่งงานออกเป็นสัดส่วนตามความชํานาญเฉพาะด้าน แต่ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทําให้การ
ทํางานแต่ละส่วนขาดการบูรณาการและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

การท่ีกองทุนมีภารกิจที่ต้องทําหลายประเภทจึงมีความจําเป็นต้องมีการแบ่งงานกันทํา
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานกองทุนมีการแบ่งงานตามประเภทของ
กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ และได้มีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในแต่ละกิจกรรมข้ึนมา เช่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุน คณะกรรมการกลั่นกรองตัดเป็นหนี้สูญ นอกจากนี้ในระดับ
ปฏิบัติได้มีการแบ่งงานตามกิจกรรม เช่น การกลั่นกรองโครงการ การติดตามและประเมินโครงการ 
คณะกรรมการแต่ละชุดได้มีการดําเนินงานตามภาระงานของตน การดําเนินงานที่ผ่านมาแม้จะมีการ
รายงานผลการดําเนินงานแต่ละฝ่าย ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งเป็นเพียงรายงานสรุปการดําเนินงาน 
แต่ไม่มีกระบวนการหาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประเด็นเพื่อที่จะบูรณาการการทํางานในแต่ละส่วนงาน  

๒. การประเมินผลการดําเนินงานในลักษณะข้อมูลเชิงสถิติ หรือประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

การประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นการประเมินในเชิงตัวเลข เช่น จํานวนผู้กู้ จํานวน
การชําระเงินกู้ หรือจํานวนโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน การประเมินการมีส่วนร่วมจากจํานวนตัวเลข
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่มีการนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนากิจกรรมต่อ การให้
ความสําคัญต่อการประเมินผลเชิงตัวเลขจึงทําให้กองทุนให้ความสําคัญกับมิติของการมุ่งขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ หรือการประเมินผลเป็นการวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการ การประเมินผลเชิงปริมาณดังกล่าวทําให้กองทุนสามารถชี้วัดความสําเร็จได้ในเชิง
ประสิทธิภาพการใช้เงิน  

                                                            
๗๕ กองบริหารกองทุน. (๒๕๕๔). อ้างแล้ว. 
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อย่างไรก็ตามการที่กองทุนยึดติดกับวิธีคิดของเหตุผลเชิงตัวเลข แต่การทํางานในมิติของมนุษย์
เป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเปล่ียนแปลงไปตามบริบทที่แวดล้อม ดังนั้นด้วยกระบวนการ
ทํางานกับวิธีคิดการประเมินผลท่ีเป็นคู่ขนาน จึงทําให้กองทุนมีเคร่ืองมือที่ไม่สามารถตอบโจทย์ในมิติของ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับภาคประชาสังคมได้อย่างชัดเจน  

๓. ขาดฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะของประชากรด้อยโอกาส 
ในภาพรวมของประเทศแม้จะมีสถิติข้อมูลประชากรจําแนกตามรายประเภท แต่เนื่องจาก

ในการพัฒนามนุษย์นั้นการมีข้อมูลเพียงตัวเลขอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการนํามาวางแผนในการจัดบริการ
สวัสดิการสังคม เนื่องจากตัวเลขไม่สามารถสะท้อนข้อมูลลักษณะเชิงคุณลักษณะของประชากรได้ เช่น 
ข้อมูลเชิงประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกกระทําให้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในรายละเอียดของ
แต่ละพื้นที่จะมีเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดความเป็นผู้ด้อยโอกาสที่แตกต่างกัน ดังนั้นการมีเพียงข้อมูลเชิงตัวเลข
จึงทําให้กองทุนสามารถวางยุทธศาสตร์สําหรับกลุ่มประชากรได้เพียงในภาพกว้าง แต่ไม่สามารถวาง
ยุทธศาสตร์แผนการทํางานที่มีลักษณะเฉพาะยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการหนุนเสริมอย่างเร่งด่วน 
จากสถานการณ์ข้างต้นจึงทําให้มีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงกองทุนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มผู้พ้นโทษ  

๔. กองทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินค่อนข้างน้อยและไม่สม่ําเสมอ  
ตามแผนภาพท่ี ๖ จะเห็นได้ว่างบประมาณท่ีกองทุนได้รับมีแนวโน้มลดลง หากพิจารณา

งบประมาณท่ีกองทุนเด็กได้รับการจัดสรรจํานวน ๓๔.๙ ล้านบาท และพิจารณาจํานวนเด็กด้อยโอกาส
และเด็กนอกระบบการศึกษา มีจํานวน ๖.๔ ล้านคน แล้ว๗๖ พบว่าเด็ก ๑ คนจะได้รับงบประมาณ ๕.๔ บาท 
ทั้งนี้ยังไม่นับรวมเด็กทั่วไปที่อยู่ในระบบการศึกษาซึ่งสามารถเข้าถึงกองทุนนี้ได้ ดังนั้นการได้รับ
งบประมาณที่ไม่แน่นอน และไม่สมํ่าเสมอจึงทําให้กองทุนไม่สามารถวางแผนการทํางานในระยะยาวได้ 
และไม่สามารถดําเนินการให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรที่หลากหลาย  

 
๔.๓ แนวคิดในการจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากเพ่ือพัฒนาสังคม 

ดังที่ได้กล่าวถึงปัญหางบประมาณที่จัดสรรในการพัฒนาสังคมมีสัดส่วนที่ไม่มากนัก หน่วยงาน
ของรัฐคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่รับผิดชอบกองทุนด้านพัฒนาสังคม ยังได้รับงบประมาณที่ไม่
เพียงพอ และในบางปีงบประมาณกองทุนจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเลย ทําให้การดําเนินงาน
ของกองทุนเหล่านี้ อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกองทุนตามกฎหมาย นอกจากนั้น 
รัฐบาลส่วนใหญ่ที่ผ่านมามิได้ให้การสนับสนุนแก่ภาคประชาสังคมที่ดําเนินงานด้านพัฒนาสังคมอย่าง
จริงจังและเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่จะให้ความสําคัญใน
เร่ืองนี้ โดยมักจะกําหนดเร่ืองการจัดสรรเงินงบประมาณหรือเงินสนับสนุนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนให้แก่
ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มคนที่ทํางานในระดับชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการต่าง ๆ 

                                                            
๗๖ เด็กด้อยโอกาสและเด็กนอกระบบการศึกษา. สบืค้นเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาก http://www.qlf.or.th 



   - ๖๗ - 

เพื่อที่จะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคประชาสังคมในการทํางานพัฒนาสังคมในลักษณะ
หนุนเสริมการทํางานของหน่วยงานของรัฐ๗๗  

ฉะนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะมีแหล่งเงินรายได้แหล่งอื่นที่มิใช่งบประมาณแผ่นดิน กล่าวคือ 
การจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากของรัฐตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  เหมือนตัวอย่างกรณีศึกษาในหลายประเทศที่จะกําหนดให้
นําเงินจากธุรกิจพนัน โดยเฉพาะล็อตเตอร่ีหรือสลากมาเป็นเงินในการสนับสนุน ส่งเสริมงานพัฒนาสังคม
ของภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง (กรุณาดูรายละเอียดกรณีศึกษาการจัดสรร
เงินจากล็อตเตอร่ีเพื่อพัฒนาสังคมในต่างประเทศในภาคผนวก) ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
กองทุนในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร ดังนี้๗๘  

(๑) การบริหารจัดการ 
  - คณะกรรมการบริหารกองทุน ควรออกระเบียบการปฏิบัติงานโดยเฉพาะระเบียบการใช้เงิน
ของแต่ละกองทุนแทนการใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง กล่าวคือ ในแต่ละกองทุนจะมีกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังไม่มีความยืดหยุ่นพอ
สําหรับกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละกองทุน แต่ในส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ รัฐ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเพื่อกํากับการทํางานได้  
  - สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด ควรเพิ่มสัดส่วน
ภาคประชาสังคมให้มากข้ึน หรือให้มีสัดส่วนระหว่าง ภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม 
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  - ควรมีการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นมากข้ึน ในบางกองทุนแม้จะมีคณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดแต่ทําหน้าที่เพียงแค่การกลั่นกรองโครงการเท่านั้น อํานาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่
คณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งทําให้การอนุมัติโครงการเกิดความล่าช้า ดังนั้น ควรเพิ่มบทบาท
การตัดสินใจให้กับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดมากขึ้น และเพื่อให้เกิดธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
ระดับจังหวัดอาจกําหนดระเบียบวิธีการคัดเลือกคณะอนุกรรมการโดยการคัดเลือกแทนการแต่งตั้ง 
อีกทั้ง ควรมีข้อกําหนดว่าหากมีโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับอนุกรรมการ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
นั้นควรลุกออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา  
  - เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการหมุนเวียนงานค่อนข้างบ่อย จึงควร
กําหนดแนวทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองส่วน เพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งถึงในแต่ละ
ส่วนได้อย่างไม่ติดขัด  
                                                            
๗๗ PUBLIC FUNDING FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS GOOD PRACTICES IN THE EUROPEAN UNION AND WESTERN 
BALKANS Commissioned by Technical Assistance for Civil Society Organisations Montenegro Office (Developed by 
The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) and Funded by European Union), January 2011). 
๗๘ อัญมณี บูรณกานนท์ และคณะ. (๒๕๕๖). รายงานวิจัย (ฉบับร่าง) เร่ือง การขับเคล่ือนกองทุนด้านการพัฒนาสังคม. 
ได้รับการสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 



   - ๖๘ - 

  - กองทุนควรกําหนดยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นรูปธรรมและควรมีการทํางานเชิงลึก
ในประเด็นต่าง ๆ  
  - เนื่องจากข้อจํากัดของเจ้าหน้าที่กองทุน ควรมีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ของกองทุน โดยกองทุนทําหน้าที่เป็นผู้
กํากับทิศทางการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การคัดเลือกผู้จัดการเป็นไปอย่างมีธรรมภิบาล ที่มาของ
ผู้จัดการควรมาจากการคัดเลือกและควรเปิดเผยกระบวนการคัดเลือกต่อสาธารณะ  

(๒) การประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ที่ผ่านมามีการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการแต่ไม่พบการประเมินแผน ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินงานกองทุนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ควรให้ความสําคัญกับการประเมินยุทธศาสตร์ แผนการทํางาน
ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อนําผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 
  - ควรให้ความสําคัญกับวิธีการการประเมินผลเชิงกระบวนการของโครงการ หรือผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากงานสวัสดิการสังคมเป็นการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน ดังนั้นจึง
เป็นเร่ืองที่ชี้วัดเชิงประจักษ์ได้ค่อนข้างลําบาก แต่ที่ผ่านมาการประเมินโครงการกลับไปประเมินในเร่ือง
เอกสารหรือหลักฐานเชิงประจักษ์หรือตัวเลขการใช้จ่ายเงินกองทุน ทําให้กองทุนมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การนําเสนอภาพการพัฒนาให้กับสังคมว่า การดําเนินงานกองทุนที่ผ่านมาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มผู้ใช้บริการได้มากน้อยเพียงใด  

(๓) บุคลากร 
  - ควรมีการประเมินความเข้าใจ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อบทบาทของตนเองในการดําเนินงาน
กองทุน เช่น กองทุนมีเป้าหมายหนึ่ง เพื่อการ “หนุนเสริม” การดําเนินงานสวัสดิการสังคม กองทุนควรมี
การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อบทบาทของกองทุนในการ “หนุนเสริม” และเจ้าหน้าที่ให้ความหมาย
ต่อบทบาทของตนเองหรือมองสถานภาพของตนในการทํางานกองทุนอย่างไร เพราะการประเมิน
ความเข้าใจดังกล่าวจะทําให้กองทุนได้ทราบทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อกองทุน ผู้ใช้บริการ อันนําไปสู่
การปรับเปลี่ยนหรือเสริมพลังการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ย่ิงขึ้น 
  - ควรสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจํากองทุน เพื่อลดอัตราการเข้าออกที่ค่อนข้างมาก 
รวมทั้งควรมีการสร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจํากองทุน เช่น การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 
การให้เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ประจํากองทุนที่ปฏิบัติงานครบตามจํานวนปีที่แต่ละกองทุนกําหนด 

(๔) การระดมทุน   
  กองทุนควรหาแหล่งงบประมาณท่ีแน่นอน เช่น เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน เพราะจะทําให้
กองทุนสามารถวางแผนการดําเนินงานได้ในระยะยาว และจะทําให้มีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น รายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากอื่นตามกฎหมาย 
รายได้จากภาษีการบริโภคบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีหรือค่าธรรมเนียมสถาน
บันเทิง ภาษีร้านเกมส์หรือร้านอินเทอร์เน็ต ภาษีที่จัดเก็บจากกําไรจากการขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ 
ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณส่วนกลางให้ราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาสังคมในชุมชน
ท้องถิ่น 



   - ๖๙ - 

   (๕) การบริหารโครงการและการสนับสนุนรายบุคคล 
  -  การเปิดรับโครงการไม่จําเป็นต้องเปิดรับตลอดทั้งปี แต่กองทุนอาจมีการเปิดรับเป็นช่วง 
และในแต่ละช่วง ควรประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้ทราบ และกําหนดช่วงเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
เช่น เวลาการพิจาณาโครงการ การอนุมัติงบประมาณ เพราะจะทําให้ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสมกับช่วงเวลาดังกล่าว 
  -  ควรมีพี่เลี้ยงให้คําแนะนําในการเขียนโครงการ พัฒนาโครงการ รวมทั้งให้คําแนะนําระหว่าง
การดําเนินโครงการ  
  -  ควรมีการปรับแบบฟอร์มการเขียนโครงการ แบบฟอร์มการสนับสนุนรายบุคคล 
ให้มีเนื้อหาลดน้อยลง นอกจากนี้แบบฟอร์มของทุกกองทุนควรเหมือนกัน แต่สามารถแตกต่างได้ใน
ประเด็นที่ต้องการข้อมูลเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถส่งข้ามระหว่างกองทุนได้ใน
กรณีที ่โครงการหรือคุณสมบัติของผู้ขอทุนสอดคล้องกับกองทุนอื่นมากกว่า ทั้งนี้การมีแบบฟอร์มที่
ต้องการข้อมูลเฉพาะทําให้เม่ือผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเขียนข้อมูลเพิ่มเติมจะเขียนเฉพาะในส่วนข้อมูล
เฉพาะของแต่ละกองทุนเท่านั้น 

 
๔.๔  แนวทางการจัดสรรเงินสลากเพ่ือสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาสังคม  

ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ 
ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนท้องถิ่นในงานพัฒนาสังคมไม่มากนัก ปัญหาสําคัญประการหนึ่ง
ก็คือ การขาดแคลนแหล่งเงินรายได้ที่จะสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบกับ
ความไม่คล่องตัวขององค์กรที่ทําหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนด้านสังคมต่าง ๆ รวมถึงประเด็น
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยระเบียบ
หรือมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลจึงควรให้ความสําคัญกับการหาแหล่งรายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อที่จะใช้เสริมหนุนภารกิจหลักของรัฐในงานพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ   

เงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถือเสมือนเป็นภาษีทางอ้อมซึ่งรัฐจัดเก็บจากประชาชนที่เล่นสลาก 
โดยกลุ่มผู้ซื้อสลากส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือคนหาเช้ากินคํ่า สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ
ในหลายประเทศทั่วโลกในเรื่องนี้ได้ข้อสรุปตรงกันว่า ผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้ซื้อสลากกลุ่มใหญ่ที่สุด๗๙ 
จึงมีคํากล่าวในทางเศรษฐศาสตร์ว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นภาษีที่เก็บจากผู้ที่มีฐานะยากจนรูปแบบหนึ่ง   
จึงควรมีการปฏิรูปกิจการสลากในเร่ืองนี้ ด้วยการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาใช้พัฒนาสังคมแทนการนําส่งเป็น
รายได้ของแผ่นดินทั้งหมด ข้อมูลการนําส่งเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรายได้
แผ่นดินของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละปี คิดเป็นเงินราว ๑๔,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีนั้น 
(ตารางที่ ๘) ซึ่งประกอบด้วยเงินร้อยละ ๒๘ ของรายได้จากการจําหน่ายสลาก กินแบ่งรัฐบาล ซึ่งคิดเป็น
                                                            
๗๙ Rasiah, Devinaga, “Literature Review on Attitudes and Social Norms with Respect to Playing Lotteries: A 
Global Perspective”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ๒๗ (๒๐๑๐): ๗๐-
๗๑.   
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เงินราว ๑๓,๔๔๐ บาท (คิดจากยอดเงินจําหน่ายสลากปีละ ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งคํานวณจากจํานวน
สลากงวดละ ๕๐ ล้านฉบับ ในราคาฉบับละ ๔๐ บาท) โดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องนําส่งตาม
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มาตรา ๒๒ (๒) และดอกผลของเงินร้อยละ ๒๘ เงินอื่น ๆ 
ได้แก่ เงินรางวัลค้างจ่ายที่ไม่มีผู้มารับภายในกําหนดเวลา ๒ ปีและดอกผลของเงินรางวัลและเงินอื่นที่
กฎหมายกําหนดไว้ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  

หากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อกําหนด
เงินรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นรายได้หลักของกองทุนด้านพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา กล่าวคือเสนอให้จัดสรรเงินร้อยละ ๑๕ ของเงิน
รายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละปี หรือคิดเป็นเงินราว ๗,๒๐๐ ล้านบาท (คิดจาก
จํานวนสลากงวดละ ๕๐ ล้านฉบับ ในราคาฉบับละ ๔๐ บาท) จํานวนเงินที่ควรจัดสรรให้แก่กองทุน
ตามกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๐ 
ของจํานวนเงิน ๗,๒๐๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นราว ๒,๑๖๐ ล้านบาทต่อปี 

 
ตารางที่ ๘  จํานวนเงินที่นําส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามพระราชบัญญัติสํานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 

ปีงบประมาณ จํานวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 
๒๕๔๕ ๕,๔๕๖.๑๗ 
๒๕๔๖ ๗,๕๐๔.๘๒ 
๒๕๔๗ ๘,๘๗๒.๓๐ 
๒๕๔๘ ๑๐,๓๕๘.๔๙ 
๒๕๔๙ ๑๑,๑๗๔.๓๑ 
๒๕๕๐ ๑๔,๐๐๐.๕๗ 
๒๕๕๑ ๑๓,๘๙๙.๖๕ 
๒๕๕๒ ๑๓,๒๘๔.๔๘ 
๒๕๕๓ ๑๔,๕๓๕.๑๖ 
๒๕๕๔ ๑๔,๖๓๖.๓๐ 
๒๕๕๕ ๑๔,๖๔๒.๑๗ 

ที่มา : เว็บไซต์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล http://hopes.glo.or.th/ewt_news.php?nid=๑๔๗๓ 
สืบค้นเมื่อวันที ่๑ มถิุนายน ๒๕๕๖ 
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วัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ่งในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ คือ รัฐต้องการแสวงหารายได้ด้วยการระดมเงินจากประชาชนทั่วไป 
แม้ว่าจะมีการนําเงินสลากมาใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์อยู่บ้าง แต่ก็มีจํานวนเงินที่น้อยมาก อีกทั้ง
ในบางกรณียังมีปัญหาธรรมาภิบาลในการพิจารณาอนุมัติทุนหรือการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล  ฉะนั้น ภาครัฐไม่ควรนําเงินรายได้จากสลากทั้งหมดมาเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ควรจัดสรร
เงินส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาสังคม โดยจะต้องเป็นการริเร่ิมโครงการที่มีความแตกต่างจากการใช้
งบประมาณตามปกติคือ จะต้องมีลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ทั่วไป๘๐ โดยควรเน้นโครงการที่มีขนาดเล็ก โครงการที่ริเร่ิมโดยภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น  

 

๔.๔.๑ เหตุผลความจําเป็น และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสลากเพ่ือสังคม  

เหตุผลความจําเป็นในการจัดตั้งกองทุนสลากเพ่ือสังคม สรุปได้ดังนี้ 
(๑) ปัญหาการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาสังคมผ่านกองทุนสําหรับกลุ่มประชากรเฉพาะที่มี

กฎหมายจัดตั้ง ไม่เพียงพอในบางปีงบประมาณ   
(๒) การจัดตั้งกองทุนใหม่ตามกฎหมายที่มีรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลาก

ของรัฐ จะช่วยลดภาระด้านงบประมาณแผ่นดินด้านพัฒนาสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ    
(๓) ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ของรัฐและองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มิได้ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งเท่านั้น จึงต้องมีการบูรณาการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างรอบด้าน เน้นการ
ทํางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เน้นมาตรการป้องกันปัญหามากกว่าการเยียวยา จึงควรเน้นการดําเนินงาน
ด้านพัฒนาสังคมในเชิงนวัตกรรม ไม่เน้นการสงเคราะห์ในรูปแบบเดิม  

(๔) การดําเนินงานของกองทุนด้านสังคมที่มีกฎหมายจัดตั้งและไม่มีกฎหมายจัดตั้ง ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่เน้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมที่
ขอรับการสนับสนุน อีกทั้งหน่วยงานมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น การทํางานในพื้นที่ ระเบียบราชการ 
จึงต้องร่วมมือกับภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นในลักษณะภาคีเครือข่าย    

เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้จากสลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ตามข้อเสนอดังกล่าว
ข้างต้น ให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงต้องเสนอให้จัดตั้ง “กองทุนสลากเพ่ือสังคม” ตาม
กฎหมายว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม ซึ่งควรจัดทําเป็นร่างพระราชบัญญัติและสถานะทางกฎหมาย
ของกองทุนนี้ควรบัญญัติให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ ควรให้กองทุนนี้อยู่ในการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี  

 
 

                                                            
๘๐ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๖). “การจัดสรรรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาต่างประเทศ”. จุลสารสมาคม
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัยท่ี ๑๙, เดือนต.ค.-ธ.ค.๒๕๕๕, ม.ค.-มี.ค.๒๕๕๖). 
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วัตถุประสงค์ของกองทุนสลากเพ่ือสังคม มีดังนี้   
(๑) สนับสนุนกองทุนด้านพัฒนาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ และจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  และกองทุนด้านพัฒนาสังคมอื่น
ที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในอนาคต เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

(๒) สนับสนุนกองทุนอื่นที่ มีกฎหมายจัดตั้งที่ มีวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
ศิลปวัฒนธรรม หรือการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน และได้รับการประกาศรับรองจากคณะกรรมการ  

(๓) สนับสนุนกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
(๔) สนับสนุนนโยบาย มาตรการในการป้องกันและลดผลเสียจากการพนัน การเสี่ยงโชค และ

รณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการเล่นพนันของประชาชน 
(๕) ศึกษาวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการลด ละ เลิกการเล่นพนัน และการเสี่ยงโชคทุกประเภท  
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการรวมตัวของภาคประชาสังคม ชุมชน

ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และสามารถดําเนินงานด้านพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(๗) สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการคลังเพื่อสังคมที่ดําเนินการโดยภาครัฐ

และภาคประชาสังคม  
(๘) ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินกองทุน 

๔.๔.๒ รูปแบบการจัดสรรเงินสลากเพ่ือสังคม 
การปรับเปลี่ยนปรัชญาในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากการแสวงหารายได้ของรัฐ มาเป็น

การนํารายได้จากสลากมาพัฒนาสังคมคือ การยกเลิกพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๒ เพื่อกําหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากตามกฎหมาย
ว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม ดังต่อไปนี้๘๑   

(๑) เงินรางวัล ร้อยละ ๖๐ ของรายได้จากการจําหน่ายสลากแต่ละประเภทที่จําหน่ายได้ทั้งหมด 
โดยเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจําหน่ายสลากไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของรายได้จากการ
จําหน่ายสลาก โดยให้ความสําคัญกับตัวแทนจําหน่ายรายย่อย 
 (๓) ภาษีสลากหรือนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ร้อยละ ๑๐ ของรายได้จากการจําหน่ายสลาก 
 (๔) เงินที่เหลือจาก (๑) (๒) และ (๓) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ จัดสรรเข้ากองทุนสลากเพื่อสังคม  
                                                            
๘๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา. (มีนาคม ๒๕๕๖). 
“ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....”. 
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ทั้งนี้ เงินรายได้จากการจําหน่ายสลาก ร้อยละ ๑๕ ตาม (๔) อาจคิดเป็นเงินราว ๗,๒๐๐ ล้านบาทต่อปี 
(คิดจากยอดจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ ๕๐ ล้านฉบับ)  ควรกําหนดจัดสรรไปยัง “กองทุนสลาก
เพื ่อสังคม” และโอนจากกองทุนสลากเพื ่อสังคมไปยังกองทุนด้านสังคมที่มีกฎหมายจัดตั ้งผ่าน ๓ 
ช่องทางหลัก (กรุณาดู แผนภาพที่ ๗) คือ  
 ช่องทางที่ ๑ การจัดสรรเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๕ ผ่านกองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายและ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (กองทุนคุ้มครองเด็ก), พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (กองทุนผู้สูงอายุ), พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ), พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ (กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) และกฎหมายจัดตั้งกองทุนอื่น ๆ 
ที่จะจัดตั้งในอนาคตสําหรับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง  
 ช่องทางที่ ๒ การจัดสรรเงินคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๓๐ ผ่านกองทุนที่จัดตั ้งขึ ้นตาม
กฎหมายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านต่าง ๆ 
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสนับสนุนงานของภาคประชาสังคม หน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ จึงสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ กองทุน
หมุนเวียนเหล่านี้ ควรดําเนินงานด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือ
การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
 ช่องทางที่ ๓ การจัดสรรเงินคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ผ่านกองทุนใหม่ที่จะมีการจัดตั้ง
ในอนาคตคือ “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม” โดยควรจัดทําเป็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
กองทุนนี้เป็นการเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม
ในการพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มประชากร กลุ่มคนด้อยโอกาสชุมชน
ท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของกองทุนด้านพัฒนาสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่ยังไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยปัญหาสังคมทวีความซับซ้อน
และรุนแรงมากกว่าในอดีต ทําให้ภาคประชาสังคมได้มีการเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริม
การพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....” (กรุณาดูภาคผนวก)  
 สําหรับเงินกองทุนสลากเพื่อสังคมที่เหลืออีกร้อยละ ๕ ให้จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการ 
และการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสลากเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลด
ผลกระทบจากการสลากและพนันทุกประเภท   
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แผนภาพที่ ๗  แสดงช่องทางการจัดสรรเงินไปยังกองทุนสลากเพ่ือสังคมและกองทุนอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔.๓ โครงสร้างการบริหารกองทุน   
จากข้อมูลกรณีศึกษาการบริหารกองทุนที่มีรายได้จากล็อตเตอร่ี (Lottery Fund) ในต่างประเทศ๘๒ 

พบว่า องค์กรที่ทําหน้าที่เป็นองค์กรกํากับดูแลการบริหารจัดการเงินกองทุนที่มีรายได้จากสลาก เพื่อนํา
เงินกองทุนสลากไปใช้ในการพัฒนาสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ ก็คือ “คณะกรรมการบริหารกองทุน” หรือ
เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนสลากเพื่อสังคม” ซึ่งมีอํานาจหน้าที่หลักในการกําหนดนโยบาย 
แนวทางการจัดการเงินกองทุนผ่านโครงการต่าง ๆ คณะกรรมการกองทุนฯ ควรแยกเป็นคนละชุดกับ
คณะกรรมการกํากับกิจการสลาก และคณะกรรมการบริหารกิจการสลาก เนื่องจากการบริหารกองทุน
เป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยคณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะในการบริหารกองทุน ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารกองทุนสลากในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด์ 
ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังป้องกันปัญหาการแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดอื่นหรือฝ่ายบริหาร   

                                                            
๘๒ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). รายงานวิจัย “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง”. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
และกรุณาดู ภาคผนวก 
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องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนฯ 
คณะกรรมการกองทุนควรประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลักคือ  
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกํากับแต่งตั้งจากกรรมการตาม (๓)  
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอโดยองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์และ

มีผลการดําเนินงานด้านพัฒนาสังคม ซึ่งสรรหาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการในด้าน
คุ้มครองกลุ่มประชากร ด้านกลุ่มคนด้อยโอกาส ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน ด้านบริหารจัดการ 
ด้านพัฒนาสังคม ด้านกฎหมาย ด้านละหน่ึงคนรวมเป็นหกคน ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรมาจาก
การสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขที่คณะกรรมการกํากับกําหนด   

กองทุนสลากเพื่อสังคมจะมีการแต่งตั้งให้บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ  

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ  
(๑) กําหนดแผนงาน และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและ

ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของกองทุน  
(๒) อนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนกองทุนอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํากับกําหนด และอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนแผนงานโครงการที่มีผู้ที่ย่ืน
คําขอรับการสนับสนุนจากกองทุนโดยตรงตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับกําหนด 

(๓) อนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนแผนงานโครงการของสํานักงาน ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
(๔)  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และแนวทางการปฏิบัติสําหรับผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน รวมถึงกองทุนอื่นซึ่งใช้เงินกองทุน

ตามพระราชบัญญัตินี้  
(๖) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไปตลอดจนออกระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุน 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน  
(๘) กระทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับมอบหมาย 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกองทุนไม่ควรทําหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับการ

สนับสนุนในกรณีทั่วไป มิฉะนั้นจะเป็นภาระงานค่อนข้างมาก จึงควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน
หรือคณะทํางานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องทําหน้าที่พิจารณาแทน โดยมีคณะกรรมการกองทุน
เป็นผู้กํากับดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน แต่อาจมีการกําหนดระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการกองทุนให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาโครงการในบางกรณีคือ การพิจารณาอนุมัติ
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โครงการที่มีวงเงินค่อนข้างสูง เช่น โครงการที่ขอรับการสนับสนุนในวงเงินตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป 
ก็อาจกําหนดให้ต้องมีกรรมการกองทุนบางท่านเข้าร่วมในการพิจารณาด้วย หรือหากเป็นแผนงาน
ระดับชาติก็อาจต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน   

 
 ๔.๔.๔ การบริหารจัดการกองทุน หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนและการประเมินผล  

๑) รูปแบบการให้การสนับสนุนและองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่พิจารณา 
การให้ทุนเป็นรูปแบบการให้เปล่าแก่ผู้ขอรับทุน โดยจะต้องเป็นการให้ทุนที่เป็นประโยชน์

สาธารณะหรือเพื่อชุมชนท้องถิ่น ไม่ใช่การให้ทุนสนับสนุนเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลรวมถึง
การห้ามเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อชําระหนี้ของผู้รับทุนหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ซึ่งขัดต่อแนวทางการให้ทุนสนับสนุนของต่างประเทศ 

๒) คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน 
 (๑) องค์กรเอกชนที่ มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล (องค์กร
สาธารณประโยชน์) ที่มีสถานะทางกฎหมาย ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิ สมาคม
ที่มิได้ประกอบการเชิงพาณิชย์ และมิได้จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) องค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชนท้องถิ่น 
 (๓) คณะบุคคลที่ดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคม   
 (๔) หน่วยงานของรัฐระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ที่ดําเนินงานด้านพัฒนา
สังคมร่วมกับภาคประชาสังคมในลักษณะภาคีเครือข่าย ยกเว้นโครงการที่ได้รับงบประมาณปกติและ
ได้เร่ิมการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไปแล้วก่อนย่ืนขอรับการสนับสนุน     
 หมายเหตุ  

 องค์กรตามข้อ (๒) และ (๓) ไม่ต้องย่ืนคําขอจดแจ้งหรือขอคํารับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เหมือนกรณีองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกองทุนได้  

 คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ขอรับการสนับสนุนคือ จะต้องไม่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการ
พนันรวมถึงธุรกิจเก่ียวกับการจัดจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล หรือมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมเกี่ยวกับธุรกิจพนันทุกประเภท    
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๓) แนวทางการย่ืนขอรับทุนสนับสนุน 
คณะกรรมการกองทุนควรกําหนดหลักปรัชญาหรือแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนที่ชัดเจน 

เหมือนกรณีศึกษาต่างประเทศ คือกรณี Big Lottery Fund ของสหราชอาณาจักร๘๓ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 (๑) ความเป็นธรรม (Fairness) คือการคํานึงถึงหลักความเท่าเทียมและความหลากหลาย
ถือเป็นหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงาน  

 (๒) การเข้าถึง (Accessibility) คือการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและช่วยเหลือผู้ยื่น
ขอทุนและผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนไปแล้ว  

 (๓) การทํางานอย่างมียุทธศาสตร์ (Strategic Focus) คือการทํางานที่เน้นหุ้นส่วนและการเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมถึงการพัฒนาแผนงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และความแตกต่างที่จะเกิด
แก่ชุมชนต่าง ๆ  

 (๔) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Involving People) คือการมุ่งเน้นการให้คนในชุมชนท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุน และทําให้ประชาชนได้รับทราบและมีเห็นถึงความสําคัญ
ของงานนั้น ๆ ข้อสําคัญคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตัดสินให้ทุนโครงการต่าง ๆ ด้วย  

 (๕) นวัตกรรม (Innovation) คือการสร้างแผนงานที่มีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ใหม่
ระหว่างกัน และคิดค้นแนวทางการให้ทุนรูปแบบใหม่ ๆ หรือการสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม
ที่ภาครัฐมิได้ดําเนินการ 

 (๖) ภาคีเครือข่าย (Enabling) คือการให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับชุมชน หุ้นส่วน และ
ผู้ให้ทุนรายอื่น เพื่อหวังผลในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ระยะเวลา 
 (๗) การไม่ซ้ําซ้อนกับงบประมาณของรัฐ (Additional to Government) คือการจัดสรรเงินกองทุน
จะต้องถูกนํามาใช้แทนที่โครงการหรือกิจกรรมที่สามารถของบประมาณปกติได้ ยกเว้นกรณีการเพิ่มมูลค่า
ของโครงการ กิจกรรมนั้น ๆ หรือกรณีที ่มีความจําเป็น เร่งด่วน เช่น การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน 
ผู้หญิงที่ถูกทําร้าย   
 นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนควรจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทุนของผู้ขอรับ
การสนับสนุนตามช่วงเวลาต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 

                                                            
๘๓
 ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๕). เพ่ิงอ้าง. 
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ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถขอรับการสนับสนุน๘๔ เช่น  
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรผู้ขอรับทุน 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครจิตอาสา  
 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุน เช่น  
 กิจกรรมที่เร่ิมดําเนินการก่อนที่จะได้รับอนุมัติทุน 
 การขอรับทุนเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
 การกู้ยืมเงินหรือนําไปใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินสินเชื่อ ยกเว้นกรณีกองทุนตามกฎหมายภายใต้

ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ที่สามารถให้
กู้ยืมได้ในบางกรณี แต่ไม่ควรรวมถึงกองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุที่ห้าม
มิให้กู้ยืมเงิน เนื่องจากมีรายงานการวิจัยที่ได้ข้อสรุปว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีในกรณี
การให้กู้ยืมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 

 กิจกรรมทางการเมืองหรือศาสนา  
 การสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับการพนันทุกประเภท รวมถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บุหร่ี 

 ๔) การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน 
 กฎหมายจัดตั้งกองทุนฯ ควรกําหนดกลไกการตรวจสอบที่ เป็นอิสระคือ คณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน โดยกรรมการจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายกองทุน 
การบริหารจัดการกองทุน เพื่อมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลฯ 
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ทําหน้าที่ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินการ
ของกองทุน และอาจพิจารณาจัดจ้างผู ้ประเมินผลที่เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพในการ
ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินการ    
 
 ๔.๔.๕ การจัดตั้งสํานักงานกองทุน 
 ควรจัดตั้งสํานักงานกองทุนตามร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม อยู่ภายใต้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการสลากเพื่อสังคมแห่งชาติที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ และมีเลขาธิการคณะกรรมการกํากับกิจการสลากเพื่อสังคมแห่งชาติเป็นผู้แทนสํานักงาน   
  

                                                            
๘๔ กรุณาดูตัวอย่างโครงการในต่างประเทศในภาคผนวก   



  
 

บทท่ี ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๕.๑  บทสรุป 
การปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากหรือล็อตเตอรี่ เกิดจากแนวคิดที่ว่ารัฐไม่ควรใช้สลากเป็นเคร่ืองมือ

แสวงหารายได้เข้ารัฐ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเล่นสลากเพิ่มมากข้ึนด้วยการออกสลากในรูปแบบใหม่ ๆ 
หรือเพิ่มจํานวนการจําหน่ายไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบด้านลบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าสลาก
จะมีข้อเสียน้อยกว่าการพนันบางประเภทก็ตาม อีกทั้งในปัจจุบันรัฐมีแหล่งรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษี
ทั่วไปอยู่แล้ว เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต อากร ประกอบกับกลุ่มผู้เล่นสลากส่วนใหญ่
มักเป็นคนจนหรือผู้มีรายได้น้อย การเล่นสลากมิได้ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เล่นกลุ่มนี้ดีขึ้น 
แต่ในทางกลับกันยังทําให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมหรือเกินกว่ารายได้ของตนเอง   
 นอกจากนี้ การบริหารกิจการสลากของประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตก่อนมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน ยังประสบปัญหาหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโครงสร้างในการบริหาร ปัญหาด้านการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ปัญหาความโปร่งใสหรือการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงาน 
ปัญหาระบบจัดสรรโควตาสลากและการจําหน่ายสลากเกินราคา รวมถึงปัญหาเร่ืองภาพลักษณ์ขององค์กร 
รวมทั้งไม่มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากปัญหาการพนันสลาก 

ปัจจุบันการจําหน่ายล็อตเตอรี่หรือสลากในกรณีศึกษาต่างประเทศ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แหล่งรายได้ของรัฐเหมือนในอดีต กล่าวคือรัฐไม่ควรแสวงหารายได้จากล็อตเตอรี่ที่เป็นเงินจากประชาชน
กลุ่มคนจนหรือผู้มีรายได้น้อย และยังเป็นกิจการที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอีกด้วย แต่หากจะดําเนินการ
จําหน่ายล็อตเตอร่ี รัฐควรเปิดโอกาสให้นําเงินรายได้จากล็อตเตอร่ีส่วนหนึ่งมาจัดตั้งเป็นกองทุนล็อตเตอร่ี 
(หักจากเงินรางวัล, ภาษี, ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ แล้ว) เพื่อสนับสนุน
ภาคประชาสังคม คนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสร้างกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบทางสังคม
ที่เกิดจากปัญหาการพนันอย่างจริงจัง ทั้งนี้ จะต้องมีกฎหมายที่กําหนดกลไกหรือระบบธรรมาภิบาล
ตรวจสอบการจัดสรรเงิน เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงการป้องกัน
การแทรกแซงของรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองที่อาจนําเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือ
เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มการเมืองของตน 
 เพื่อให้การบริหารจัดการสลากในประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างชัดเจน 
คุ้มครองผู้บริโภค มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และมีมาตรการ
ในการลดผลเสียหรือผลกระทบจากการจัดให้มีสลากซึ่งเป็นการพนันประเภทหนึ่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา จึงเสนอ
ให้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากทั้งระบบ ตั้งแต่ปรัชญาไปจนถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยคาดหวังให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสลาก การปรับปรุงการบริหารงาน
ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดจนถึงปัญหาสลากนอกระบบหรือหวยใต้ดิน และการสร้างกลไก
ในการทําให้สลากเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งจะต้องมีการเสนอยกเลิกพระราชบัญญัติสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ทั้งฉบับ และให้มีกฎหมายว่าด้วยกิจการสลากเพ่ือสังคม  
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๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๑ : มาตรการระยะยาว 

 แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ทั้งฉบับ และให้มีการจัดทําเป็นกฎหมายว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม มีสาระสําคัญ 
ดังต่อไปนี้  

๑. เปลี่ยนปรัชญาการออกสลากจากการหารายได้เข้ารัฐเป็นสําคัญ มาเป็น "สลากเพ่ือสังคม" 
และปรับให้มีการจัดสรรเงินรายได้ให้สอดรับกับปรัชญาสลากเพื่อสังคม โดยเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
รายได้จากการจําหน่ายสลากเป็นดังนี้  

(๑) เงินรางวัล ร้อยละ ๖๐ ของรายได้จากการจําหน่ายสลากแต่ละประเภทที่จําหน่ายได้ทั้งหมด 
โดยเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจําหน่ายสลากไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของรายได้
จากการจําหน่ายสลาก โดยให้ความสําคัญกับผู้ค้าสลากรายย่อย  

(๓) ภาษีสลากหรือนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ร้อยละ ๑๐ ของรายได้จากการจําหน่ายสลาก  
(๔) เงินที่เหลือจาก (๑) (๒) และ (๓) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ จัดสรรเข้ากองทุนสลากเพื่อสังคม  

๒. ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการสลาก โดยแบ่งโครงสร้างคณะกรรมการออกเป็น ๓ คณะ 
และแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน มีกระบวนการสรรหาที่เปิดกว้าง โปร่งใส กําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่งให้ชัดเจน และต้องแสดงชัดว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
และเป็นระบบที่สอดรับกับหลักสากลและหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการกํากับกิจการสลาก หรือเรียกว่า คณะกรรมการกํากับกิจการสลาก
เพื่อสังคมแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่หลักคือ การกําหนดประเภทสลากที่อนุญาตให้จําหน่ายได้ตามกฎหมาย 
ออกใบอนุญาตให้องค์กรที่ต้องการดําเนินกิจการสลาก (ซึ่งในอนาคตอาจมีมากกว่าสํานักงานสลากฯ) 
ปฏิรูประบบจัดสรรโควตาสลาก กําหนดหลักเกณฑ์และระเบียบของกองทุนสลากเพื่อสังคม แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและประเมินผลกระทบ
จากการดําเนินกิจการสลาก โดยเฉพาะการออกสลากรูปแบบใหม่  

 (๒) คณะกรรมการบริหารองค์การสลาก หรือเรียกว่า คณะกรรมการบริหารองค์การสลาก
แห่งประเทศไทย มีอํานาจหน้าที่หลักคือ บริหารกิจการสลากทุกประเภท กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
จัดตั้ง “กองทุนองค์การสลาก” เพื่อรับซื้อคืนสลากจากผู้ ค้าสลากรายย่อย การให้กู้ยืมหรือการจัด
สวัสดิการให้ผู้ค้าสลากรายย่อย และสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
ให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ ให้มีการวิจัย
และประเมินผลการดําเนินงานทุกปี 

 (๓) คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนสลากเพื่อสังคม 
ทําหน้าที่บริหาร “กองทุนสลากเพื่อสังคม” มีอํานาจหน้าที่หลักคือ บริหารเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรร
จากการจําหน่ายสลากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ เพื่อสนับสนุนกองทุนด้านพัฒนาสังคมที่มีกฎหมายจัดตั้ง   
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๓.  ปฏิรูปแนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สลาก  
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคา ควรที่จะได้มีการปฏิรูประบบจัดสรรโควตาสลาก

และการรับซื้อคืนสลาก 
๓.๑ ปฏิรูประบบจัดสรรโควตาสลาก โดยลดข้ันตอนการจัดจําหน่ายลง จึงควรจัดสรรโควตา

สลากให้กับผู้จัดจําหน่ายเพียง ๒ กลุ่มเท่านั้น ได้แก่ 
 - องค์กรการกุศลที่มีสมาชิกที่จําหน่ายสลากไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง  
 - ผู้ค้าสลากรายย่อย ให้มีการสํารวจและขึ้นทะเบียนผู้จําหน่ายสลากอย่างเป็นระบบ 

โดยองค์การสลากฯ (หรือสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายปัจจุบัน) ต้องมีจุดจําหน่ายให้ผู้ค้าสลาก
รายย่อยทั่วประเทศ เพื่อนําไปสู่การจัดสรรโควตาสลากให้ถึงมือผู้จําหน่ายสลากตัวจริง และควรกําหนด
โควตาให้เพียงพอต่อการได้รับผลตอบแทนในระดับพอยังชีพได้จริง โดยเปรียบเทียบจากอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา 
ซึ่งในเบื้องต้นประมาณการว่าน่าจะกําหนดโควตาจัดสรรสลากให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อย ไม่น้อยกว่ารายละ 
๑๔-๒๐ เล่มเล็ก (๗-๑๐ เล่มใหญ่) 

๓.๒ การรับซื้อคืนสลาก เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ค้าสลากรายย่อย ซึ่งอาจจะมีสลากที่จําหน่าย
ไม่หมดหรือจําหน่ายไม่ได้ ประมาณร้อยละ ๑๑–๑๒ เรียกว่า “สลากตาย” จึงควรจัดตั้ง “กองทุนองค์การสลาก” 
ซึ่งมีแหล่งรายได้จากค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์การสลากฯ (หรือสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตาม
กฎหมายปัจจุบัน) ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (คือเพิ่มจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕) เพื่อการรับซื้อคืนสลาก
ในราคาเท่ากับราคาสลากหักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือประมาณ ๓๔ บาทต่อใบเล็ก หรือ ๖๘ บาท
ต่อใบใหญ่ และอ้างอิงปริมาณจากโควตาสลากที่จะจัดสรรให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยขั้นต่ํา คือจะรับซื้อคืนสูงสุด
ประมาณร้อยละ ๑๑ - ๑๒ ของจํานวนโควตาขั้นต่ําที่ได้รับการจัดสรรสลาก คือสูงสุดไม่เกิน ๒๔๐ ใบเล็ก 
(๑๒๐ ใบใหญ่) หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน ๘,๐๖๐ บาทต่อราย 

๓.๓ มาตรการสนับสนุนให้เกิดระบบการค้าสลากเพ่ือสังคม ประกอบด้วย 
- มาตรการเก่ียวกับการจัดสรรและการจําหน่ายสลาก เช่น จัดพิมพ์สลากแบบ ๕ ใบ 

ราคาใบละ ๒๐๐ บาท หรือพิมพ์สลากแบบ ๑๐ ใบ ราคาใบละ ๔๐๐ บาท หรือมากกว่านั้นตามความ
ต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งจะทําให้ผู้จําหน่ายสลากทุกคนมีสลากชุดขายโดยไม่ต้องไปซื้อสลากชุดจากพ่อค้าคนกลาง 
ห้ามทําตลาดเชิงรุก ห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

- มาตรการช่วยเหลือด้านเงินทุนสําหรับผู้ค้าสลากรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม อาจใช้วิธีประสานงานให้ธนาคารของรัฐปล่อยกู้ให้ผู้ค้าสลากรายย่อยโดยให้ใช้ "บัตรประจําตัว
ผู้จําหน่ายสลาก" เป็นเอกสารคํ้าประกันได้ในวงเงินไม่เกินจํานวนที่ต้องชําระเป็นต้นทุนค่าสลากเท่าที่
ได้รับโควตา หรือนําเงินเหลือจ่ายจากการซื้อคืนสลากของ “กองทุนองค์การสลาก” มาจัดสรรเงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา 
มีระยะปลอดดอกเบ้ีย ผ่านระบบธนาคารของรัฐ 

- มาตรการสร้างระบบสวัสดิการให้กับผู้ค้าสลากรายย่อย คือ กําหนดให้องค์กรการกุศล
หรือองค์การสลากฯ ที่ได้รับส่วนต่างของส่วนลดในอัตราร้อยละ ๒ เป็นค่าบริหาร ทําหน้าที่เสมือนนายจ้าง 
ต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนนายจ้าง (และจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทน) และให้หักเงิน
ผู้ค้าสลากรายย่อยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในฐานะลูกจ้าง เพื่อทําให้ผู้ค้าสลากรายย่อยทั้งหมด
ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้ประกันตน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม รวม ๗ กรณี คือ ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ทั้งนี้ กรณีผู้ค้าสลากรายย่อย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ที่ประสบปัญหาการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง
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ให้ “กองทุนองค์การสลาก” พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ฝ่ายลูกจ้างแทนแบบให้เปล่าหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าสลากในภายหลัง โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 

๔. การจัดสรรเงินจากการจําหน่ายสลากเพ่ือพัฒนาสังคม 
การจัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากเพื่อพัฒนาสังคม เป็นแนวทางการดําเนินงานที่ภาครัฐ

ควรใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงาน
ของรัฐที่ดําเนินงานในลักษณะนวัตกรรมคือ ไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามปกติ และ
สนับสนุนการทํางานร่วมกับภาคประชาสังคม โดยควรจัดตั้งเป็น“กองทุนสลากเพ่ือสังคม” ตามกฎหมายว่าด้วย
กิจการสลากเพื่อสังคม มีรายได้หลักจากเงินจําหน่ายสลากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕  

วัตถุประสงค์ของ “กองทุนสลากเพ่ือสังคม” มีดังนี้   
(๑) สนับสนุนกองทุนด้านพัฒนาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกองทุนด้านพัฒนาสังคมอื่นที่จะจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายในอนาคต เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

(๒) สนับสนุนกองทุนอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
ศิลปวัฒนธรรม หรือการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน และได้รับการประกาศรับรองจากคณะกรรมการ  

(๓) สนับสนุนกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
(๔) สนับสนุนนโยบาย มาตรการในการป้องกันและลดผลเสียจากการพนัน การเสี่ยงโชค 

และรณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการเล่นพนันของประชาชน 
(๕) ศึกษาวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ลด ละ เลิกการเล่นพนัน และการเสี่ยงโชคทุกประเภท  
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการรวมตัวของภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถดําเนินงานด้านพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(๗) สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการคลังเพื่อสังคมที่ดําเนินการโดยภาครัฐและ

ภาคประชาสังคม  
(๘) ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินกองทุน 
ทั้งนี้ เงินจากกองทุนสลากเพื่อสังคมควรกําหนดจัดสรรไปยังกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม และมีการโอนจากกองทุนสลากเพื่อสังคมไปยังกองทุนด้านสังคมที่มีกฎหมาย
จัดตั้งผ่าน ๓ ช่องทางหลัก คือ  
 - ช่องทางที่ ๑ การจัดสรรเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๕ ผ่านกองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายและ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (กองทุนคุ้มครองเด็ก), พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(กองทุนผู้สูงอายุ), พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ), พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข
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เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ (กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) และกฎหมายจัดตั้งกองทุนอื่น ๆ ที่จะจัดตั้ง
ในอนาคตสําหรับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง  
 - ช่องทางที่ ๒  การจัดสรรเงินคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๓๐ ผ่านกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านต่าง ๆ 
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสนับสนุนงานของภาคประชาสังคม หน่วยงานของรัฐภายใต้การกํากับ
ดูแลของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ จึงสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ กองทุนหมุนเวียนเหล่านี้ ควรดําเนินงาน
ด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
 - ช่องทางที่ ๓ การจัดสรรเงินคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ผ่านกองทุนใหม่ ที่จะมีการจัดตั้ง
ในอนาคตคือ “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม” โดยควรจัดทําเป็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
กองทุนนี้เป็นการเฉพาะ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่เป็นอิสระเหมือนในต่างประเทศ  
 เงินกองทุนสลากเพื่อสังคมที่เหลืออีกร้อยละ ๕ ให้จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการและการประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุนสลากเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
สลากและการพนันทุกประเภท   

๕. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากปัญหาการพนันสลาก ประกอบด้วย 
๕.๑ สร้างมาตรฐานตามหลักสากล โดยใช้มาตรฐานเดียวกับกฎหมายห้ามจําหน่ายเหล้าและ

บุหร่ีเพราะถือว่าเป็นสินค้าในหมวดท่ีเป็นอบายมุขเช่นเดียวกัน คือ ห้ามบุคคลอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
เก่ียวข้องกับกิจการสลากทั้งในกรณีการจําหน่ายและการซื้อสลาก 

๕.๒ มีมาตรการรองรับการออกผลิตภัณฑ์สลากเพื่อจําหน่าย ทั้งมาตรการทั่วไป เช่น ห้ามจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ห้ามโฆษณาหรือทํากิจกรรมสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวกับการชักจูง
หรือเชิญชวนให้บุคคลท่ัวไปซื้อสลาก มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ติดการพนัน มีมาตรการ
ในการรณรงค์ป้องกัน มาตรการเชิงเฝ้าระวัง การล่อซื้อ และมาตรการเฉพาะกรณีการจําหน่ายสลาก
ด้วยเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ เช่น ให้ผู้ซื้อใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักในการซื้อและรับเงินรางวัล 
ให้มีการซื้อขายได้เฉพาะจุดจําหน่ายสลาก การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเวลา สถานที่จําหน่าย 
ผู้จําหน่าย และต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง ของเครื่องจําหน่ายสลากอัตโนมัติ 
อย่างเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่มทั้งในฐานะผู้จําหน่ายและผู้ซื้อ โดยเฉพาะคนพิการซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงในปัจจุบัน สําหรับกรณีคนเดินโพย โดยหลักการต้องไม่ให้มี หรือกรณีที่ต้องมีเพื่อลดปัญหา
สลากนอกระบบหรือหวยใต้ดิน จะต้องมีข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับคนเดินโพยที่ชัดเจน มีการทําแผนงาน
ชัดเจนว่าจะลดทอนบทบาทของคนเดินโพยอย่างไร และจะหมดไปภายในก่ีปี  

๕.๓ สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมให้ลด ละ 
เลิก หรือจํากัดการเล่นการพนัน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน โดยการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง 
และปราบปราม รวมถึงมีศูนย์ให้คําปรึกษาผู้ที่มีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากการพนัน รวมทั้งการศึกษา 
ถอดบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ 
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ส่วนที่ ๒ : มาตรการระยะสั้น   
 เพื่อปรับปรุงระบบจัดสรรโควตาสลาก และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคม
ที่เกิดจากปัญหาการพนันสลากสามารถดําเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรเสนอให้มีมติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายรัฐบาล และอํานาจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือฝ่ายบริหารของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานจัดการสลาก 

๑.๑ การกํากับดูแลกิจการสลาก คณะรัฐมนตรีควรมีนโยบาย ให้มีกระบวนการที่ชัดเจน
ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน ๓ คน เร่ิมต้นจาก 

 (๑) กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี
จะแต่งตั้ง โดยจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้ที่มาของคณะกรรมการสรรหา
มีความชัดเจน ไม่ใช่อาศัยเพียงอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งเท่านั้น 

 (๒) ให้คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดหลักเกณฑ์ของผู้จะสมัครเป็นกรรมการสลากฯ 
โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือการขัดกันของผลประโยชน์ คือไม่เป็นคู่สัญญากับสํานักงานสลากฯ 
ไม่มีผลประโยชน์จากการดําเนินกิจการของสํานักงานสลากฯ ในกรณีผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรง ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะลาออกจากการเป็นกรรมการสลาก หรือต้องไม่เป็น
กรรมการของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และให้แยกผู้สมัครออกเป็น ๓ กลุ่มตามความเชี่ยวชาญ   

  - กลุ่มที่ ๑ ผู้มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับสลากและสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  - กลุ่มที่ ๒ ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือมีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
  - กลุ่มสุดท้าย เป็นตัวแทนภาคประชาสังคม ต้องเป็นบุคคลท่ีมีประวัติการทํางาน

เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
 (๓) ให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก 

และทําการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ให้เหลือกลุ่มละ ๒ คน เพื่อเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
แต่งตั้งกลุ่มละ ๑ คน  

๑.๒ การบริหารองค์การสลาก คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน สามารถกําหนด
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานทันที เช่นเดียวกับกรณีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก
ที่จะเกิดขึ้นโดยการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ  

 -  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator)  
 -  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
 -  จัดให้มีการวิจยัและประเมินผลการดําเนินงานทุกปี  
 - ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้ามาทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล โดยให้อํานาจในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ 
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๒.  การจัดสรรเงินรายได้ให้กองทุนด้านการพัฒนาสังคม 
  สําหรับการดําเนินการในระยะสั้นหรือเร่งด่วน รัฐบาลสามารถกําหนดนโยบายโดยมีมติ
คณะรัฐมนตรีให้มีการจําหน่ายสลากเพื่อการกุศล เพิ่มขึ้นจากจํานวนโควตาปกติที่องค์กรการกุศลขออนุมัติ 
เพื่อนําเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากเหล่านั้น ร้อยละ ๒๗.๕ (ตามเง่ือนไขการออกสลากการกุศล) ส่งมอบ
ให้กับกองทุนด้านการพัฒนาสังคมภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ๔ กองทุน
ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็ก, กองทุนผู้สูงอายุ, กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
  และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม กองทุนควรมีการออกระเบียบการปฏิบัติงานโดยเฉพาะระเบียบการใช้จ่ายเงินของแต่ละ
กองทุนให้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายแต่ในส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ของกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลังเป็นเกณฑ์
ในการเบิกจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใส นอกจากนี้กองทุน ควรให้ความสําคัญ
ต่อการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงคุณภาพสําหรับประชากรของแต่ละกองทุน เพื่อนําฐานข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ที่แตกต่างไปตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ให้ลดทอนการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงตามส่วนที่พิมพ์สลากการกุศลเพื่อสังคมส่วนนี้
เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มจํานวนสลากการกุศลเพื่อสังคม ๒ ล้านฉบับ หรือ ๕ ล้านฉบับ และลดจํานวนสลากกินแบ่ง
รัฐบาลลงตามสัดส่วนที่เพิ่มสลากการกุศลเพื่อสังคม หรือสูงสุดโดยการสลับจํานวนออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
กับสลากการกุศล คือให้พิมพ์สลากการกุศล ๕๐ ล้านฉบับ จัดสรรเงินรายได้จากการจําหน่ายให้องค์กร
การกุศลที่มีอยู่แล้ว จํานวน ๒๒ ล้านฉบับ ที่เหลือจัดสรรให้กองทุนด้านการพัฒนาสังคม จํานวน ๒๘ ล้านฉบับ  

๓. จัดตั้ง “กองทุนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลควรมี
นโยบายให้ใช้ “เงินสํารองการดําเนินงาน” หรือ “เงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย” ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จัดสรรเป็นทุนเริ่มต้น ๓๐ ล้านบาท และให้สมทบเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์คือ 
๑. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ผู้ค้ารายย่อย เช่น การช่วยเหลือด้านเงินทุนในการดําเนินกิจการสําหรับ
ผู้ค้าสลากรายย่อย โดยการจัดสรรเงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา มีระยะปลอดดอกเบ้ีย หรืออาจจะพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ
จํานวนหนึ่งกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และ ๒. สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
เช่น ส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการเล่นการพนันให้มีการคิดกลยุทธ์ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนัน
หลากหลายรูปแบบ สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย ถอดบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือกรรมการกองทุนควรเป็นผู้แทนจากภาคสังคม ภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการในด้านการคุ้มครองกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง 
สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์หรือบริหารจัดการกองทุน และกฎหมาย ทํางานภายใต้
การกํากับดูแลของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ๔. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบสวัสดิการให้ผู้ค้าสลากรายย่อย เป็นผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
 
 



   
 

  
 

- ๘๖ - 

 ส่วนที่ ๓ : ข้อเสนออื่น ๆ 
๑. การปฏิรูปกฎหมายพนัน  

  รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเรื่องการปฏิรูปกฎหมายพนันทั้งระบบ 
ให้ครอบคลุมการพนันทุกประเภทโดยเฉพาะ โดยการยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ทั้งฉบับ
และเสนอให้มีการจัดทํา “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พ.ศ. ....” ที่เปลี่ยนแปลงระบบการกํากับ
ดูแลการพนันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คือ บัญญัติให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ” 
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรภาคประชาสังคม
ร่วมเป็นกรรมการ  สาระสําคัญของร่างกฎหมายพนันฉบับใหม่ที่ควรมี เช่น การจัดตั้งกองทุนป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนัน, การบัญญัตินิยามศัพท์ และการจัดแบ่งประเภทที่ชัดเจน โดยเฉพาะการเล่นพนัน
ที ่สามารถขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้เพียงบัญชีเดียว, มีการกําหนดให้มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพนันเป็นการเฉพาะ, การเปิดเผยข้อมูลของผู้รับอนุญาตประกอบธุรกิจพนัน 
เพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินโดยอาศัยธุรกิจพนัน และเพื่อสนับสนุนมาตรการภาษีการพนัน, มาตรการ
คุ้มครองการแจ้งเบาะแส โดยมีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ, ปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับรายได้หรือเงินรางวัลของผู้ขออนุญาต และปรับปรุงบทกําหนดโทษให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (ฉบับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) 
ที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง มีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเพียงไม่กี ่ครั้งและทําอย่างจํากัด ทําให้สังคมส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงเนื ้อหาสาระของร่าง
กฎหมายฉบับนี ้ ทั ้งที ่กฎหมายว่าด้วยการพนันมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ครอบคลุมถึงคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับเด็กและเยาวชน เช่น การอนุญาตให้มีการพนันบอล 
ตู้ม้า หวยหุ้น บาการา ไฮโล  โดยการออกเป็นกฎกระทรวง หรือกําหนดให้หนี้พนันเป็นหนี้ตามกฎหมาย ฉะนั้น 
รัฐบาลจึงควรพิจารณาชะลอการเสนอร่างกฎหมายนี้ และทบทวนเนื้อหาสาระเสียใหม่ ให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น จัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนเพื่อให้มีความชัดเจน หรือจัดทําประชามติในเร่ืองที่มี
ความสําคัญหรือมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น การอนุญาตให้มีคาสิโน 

๒. การควบคุมดูแลการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 
เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายประเภทจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการให้ผู้บริโภค 

“เสี่ยงโชคหรือลุ้นโชค” มีลักษณะการออกรางวัลแบบประจํา มีความถ่ีสูง ไม่จํากัดจํานวนวันและจํานวนคร้ัง
ในการให้รางวัลต่อปี และเน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์เร่ืองการ “ลุ้นรางวัล” ในลักษณะคล้ายการออกสลาก 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ แต่กลับมิได้คํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชน อาจจะทําให้เกิดการเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมเสพติดการพนัน
ได้โดยง่าย และอาจนําไปสู่ปัญหาการพัฒนาคุณภาพประชาชนในระยะยาว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงจําเป็นต้องตระหนักถึงปัญหา และควรมีหลักเกณฑ์ที่รัดกุมในการให้ใบอนุญาต “การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค” 
โดยให้เป็นครั้ง ๆ จํากัดจํานวนครั้งและจํานวนวันในการออกรางวัลต่อปี สําหรับกรณีที่มีการออกรางวัล
ในรูปแบบคล้ายสลาก คือมีลักษณะต่อเนื่องและมีความถ่ีแบบประจํา ควรให้มีการดําเนินงานภายใต้
กฎหมายว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม หรือพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  
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    - กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

จัดทําโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
สลากในประเทศไทย วุฒิสภา เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (มีนาคม ๒๕๕๖) 

ข. สรุปผลการสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
- การสัมมนา เรื่อง “ปรัชญาและแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก

เพ่ือพัฒนาสังคมไทย” วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

- การสัมมนา เร่ือง “นับหนึ่ง..ปฏิรูปสลากเพ่ือสังคมไทย” วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

 
ค. กรณีศึกษาการจัดสรรเงินจากล็อตเตอรี่เพื่อพัฒนาสังคมในต่างประเทศ 
 
ง. พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
จ. ข้อเสนอเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก 
 - ร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพ่ือสังคม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 

-  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 
 -  กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
จัดทําโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (มีนาคม ๒๕๕๖) 

















 

 
 

ภาคผนวก ข. 
 

สรุปผลการสัมมนาของคณะกรรมาธิการวสิามัญ 

- การสัมมนา เร่ือง “ปรัชญาและแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลาก
เพื่อพัฒนาสังคมไทย” วันศุกร์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

- การสัมมนา เร่ือง “นับหนึ่ง..ปฏิรูปสลากเพื่อสังคมไทย” วันศุกร์ท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

























































 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

กรณีศึกษาการจัดสรรเงินจากล็อตเตอร่ีเพื่อพัฒนาสังคมในต่างประเทศ 







































 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
 

พระราชบัญญัติสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 





















 

 
 
 

ภาคผนวก จ. 
 

ข้อเสนอเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก 
- ร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 
- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....  
 (ฉบับประชาชน) 

 
 

   
 







































































































 
ฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาศึกษาปัญหา 
และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา 

------------------------------------ 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักกรรมาธิการ ๓ 

 

นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ         ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 
 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ 
๑. นายสุนทร  อินทร์อ่ํา   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ 
๒. นายนวรรตพล  นิติวชิรภานนทน์  นิติกรปฏิบัติการ 
๓. นายณัฏฐ์  อุทธัญกุลพิทักษ์   นิติกรปฏิบัติการ 
๔. นางสาวพรพนา  ปาเฉย    นิติกรปฏิบัติการ 
๕. นางสาวแจ่มจรัส  มงคลนํา    นิติกรปฏิบัติการ 
๖. นายธารณ์ธรรม์  ธรรมวงศ์   วิทยากรปฏิบัติการ 
๗. นายเทียนชัย  พันธ์เลิศ    วิทยากรปฏิบัติการ 
๘. นางสาวพิมพ์ปญา  อติสิราวัชร์  วิทยากรปฏิบัติการ 
๙. นางสาวอาดีบะห์  อูบี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๐. นางสาววัลย์ณภัสร์  ยอดแย้ม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
------------------------------------ 

 
# สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สํานักกรรมาธิการ ๓ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๙–๓๐  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๐ # 
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