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งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ งจาก ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ 

ขาวสอาด ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว และอาจารย์ ดร.
ณัฐกร วิทิตานนท์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ชี้แนวทางและมุมมองต่อประเด็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการทำวิจัยครั้งนี้  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ทั้งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์และ
แบบออฟไลน์ ที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลอย่างแข็งขันและเปิดใจต่อการให้สัมภาษณ์ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างดี และต้อง
ขออภัยต่อประเด็นการสัมภาษณ์ต่างๆ ที่บางครั้งอาจจุกจิกหรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจจากความอยากรู้
อยากเห็นและอยากเข้าใจที่อาจจะมากเกินไปของผู้วิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบคุณสา ผู้ ได้เข้ามาช่วยในช่วงวิกฤตของโครงการ ขอบคุณ ปิ ๋ม แบล็ค นัตตี ้ เล็ก และ
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ขอขอบคุณผู้ประสานงานของโครงการวิจัยคนไทย 4.0 ทุกท่าน โดยเฉพาะพี่ตั้ม น้องมิลค์ และคุณ
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ลอตเตอรี่” เป็นการเสี่ยงโชคยอดนิยมของคนไทย 
สามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านแผงลอตเตอรี่หรือคนเดินเร่ขาย และในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้า
มาทำให้เกิดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นบนแอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิต
เตอร์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะ ผู้ซื้อจะสามารถ
ค้นหาตัวเลขที่ต้องการและกดซื้อได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส อย่างไรก็ตามการจำหน่ายสลากฯ 
แบบออนไลน์นี้ ลูกค้าจะไม่ได้รับสลากใบจริง แต่เป็นใบสลากสแกนแทน ซึ่งยังคงเป็นเรื่องของการตีความว่า
ผิดกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีประเด็นของการขายเกินราคาตามที่กฎหมายกำหนด และยังมีประเด็นของ
การรวบรวมสลากฯ จำนวนมากจากตัวแทนขายสลากฯ ที่ลงทะเบียนไว้กับรัฐ ซึ่งผิดหลักการและวัตถุประสงค์
ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ต้องการให้สลากฯ เหล่านี้เป็นตัวช่วยในการเสริมรายได้ให้กับประชาชนที่
เป็นผู้ขายรายย่อย งานวิจัยนี้จึงมุ่งทำความเข้าใจกับ 1. ระบบโครงสร้างของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้ง
แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ (ขายตามแผงแบบเดิม) เพื่อดูความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ระบบ 2. การทำความ
เข้าใจกับวัฒนธรรมและความคิดของกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ 3. การทำ
ความเข้าใจว่าการซื้อขายสลากฯ แบบออนไลน์ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร และ 4. 
รัฐควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด 
 งานศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากรจำนวน 64 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ 40 
คน ผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 19 คน ผู้ขายสลากฯ แบบเดิม (แบบแผง) 4 คน และผู้ขายหวยใต้ดินออนไลน์ 
1 คน โดยผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ส่วนผู้ขาย
แบบเดิม รวมถึงผู้ซื ้อและผู้ขายแบบออนไลน์บางส่วนที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยแบ่งเป็น 5 ส่วนสำคัญดังนี้  

1. สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหนึ่งในกิจกรรมที ่มาพร้อมกับการพัฒนารัฐไทยให้เป็นรัฐสมัยใหม่ 
(Modernization) ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มจากหวยที่ถูกนำเข้ามาในฐานะเป็นกิจกรรมที่เสริมรายได้ให้แก่รัฐ
ตามอย่างประเทศในยุโรป ต่อมาในสมัยปฏิวัติ 2475 โดยคณะราษฎร หวยถูกจัดระเบียบอีกครั้งให้มีระบบ
โครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น เพื่อการหารายได้ให้กับรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อมาอุปกรณ์ที่สะท้ อนถึง
ความเอาจริงเอาจังของรัฐในการจัดการเรื่องหวยก็ถูกนำเข้ามา คือ แท่นพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทำให้รัฐ
สามารถจัดการการพนันชนิดนี้ได้อย่าง (เกือบ) เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สามารถกำหนดได้ว่าจะพิมพ์กี่ฉบับ จะ
กระจายไปในช่องทางใดบ้าง และจะได้รายได้กลับมาเท่าไหร่ การเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ตามด้วยการ
เปลี่ยนโครงสร้างด้านมาตรฐาน (soft infrastructure) คือ กฎหมายตามมาด้วย เพ่ือให้การใช้อำนาจของรัฐใน
การกำกับควบคุมหวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. พัฒนาการของรูปแบบการเล่นหวยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การพนันเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้
ง่าย ก่อให้เกิดแนวโน้มที่จะมีผู้เล่นที่มากมายหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำให้เกิดผู้ประกอบการหรือ



 

เป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับวงการสีเทาได้อย่างง่ายดาย เช่น จากกรณีของผู้ขายหวยใต้ดินที ่อาศัย
เทคโนโลยีในการช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อธุรกิจ หรือแม้แต่ธุรกิจของการขายสลากฯ สแกนหรือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ตาม ซึ่งสะท้อนถึงการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เชื่อมต่อ
ผู้คนเพื่อสร้างจุดขายที่เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน การเกิดขึ้นของสลากฯ สแกนหรือสลากกินแบ่ง
รัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ใช่การกำเนิดจากการจัดตั้งสลากฯ ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นเพียงช่องทางใหม่ที่
พัฒนารูปแบบการขายและค้ากำไรจากการจำหน่ายหรืออาจเป็นค่าดำเนินการ ซึ่งแสดงราคาท่ีชัดเจนว่าขายใน
ราคาเท่าใด และใช้ช่องว่างของระบบโครงสร้างการจัดสรรสลากฯ นำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมารวบรวมขาย
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ แม้ว่าโครงสร้างของสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์นี้จะเป็นรูปแบบใหม่ แต่การ
เกิดข้ึนรวมถึงการได้มาซึ่งสลากฯ ยังคงแอบอิงกับโครงสร้างแบบเดิมอยู่ กล่าวคือ การแอบอิงโดยอาศัยช่องว่าง
ของโครงสร้างการกระจายสลากฯ แบบเดิมตามที่กล่าวไปแล้ว การสร้างข้อตกลงกับยี่ปั๊วหรือผู้ค้ารายใหญ่
เพื่อให้ได้สลากฯ มาขาย ขณะเดียวกันการยังต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบเดิมเหล่านี้หมายถึง การไม่สามารถ
หลุดพ้นจากวงจรของระบบที่ก่อให้เกิดปัญหาสลากฯ ราคาแพงได้ รวมถึงการขายสลากฯ แบบออนไลน์เช่นนี้ก็
กลายเป็นส่วนหนึ่งในวงจรสลากราคาแพงเช่นกัน ซึ่งหากไม่มีวงจรระบบเทคอม ไม่มีการทำข้อตกลงระหว่าง
ทุนใหญ่กับนักการเมืองและผู้มีอำนาจอื่นๆ ไม่มีการขายต่อสลากฯ จากตัวแทนที่ได้รับโควตาจากรัฐบาล ผู้
ประกอบที่ขายสลากฯ บนพอร์ตฟอร์มออนไลน์ก็ไม่สามารถดำเนินการขายได้ ดังนั้นการเกิดขึ้นของสลากฯ 
แบบออนไลน์โดยเอกชน จึงไม่ใช่ทางออกของปัญหาสลากฯ ราคาแพงแต่อย่างใด ตราบที่รัฐยังไม่สามารถ
จัดการปัญหาของการจัดสรรโควตาที่ไม่เป็นธรรมได้ 

3. การเกิดขึ ้นของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนพื ้นที ่ออนไลน์ นอกจากจะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางระบบโครงสร้างแล้ว ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับสลากฯ แบบออนไลน์ด้วย กล่าวคือ ทั้งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิต
ผูกพันอยู่กับโลกออนไลน์อย่างเข้มข้น แตกต่างจากกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบเดิมอย่างชัดเจน ในแ ง่นี้
อาจกล่าวได้ว่า สลากฯ บนพื้นที่ออนไลน์ได้เปิดโอกาสหรือเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนใหม่ๆ ได้เข้ามาสู่วงการนี้ ซึ่ง
หากเป็นระบบโครงสร้างแบบเดิม กลุ่มคนที่งานวิจัยครั้งนี้ได้พบ อาจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นเช่นที่
เป็นอยู่  

ในด้านผู้ซื้อ แม้จะชี้ชัดในเชิงปริมาณไม่ได้ว่า ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับสลากฯ แบบออนไลน์มากกว่า
ผู้ชาย แต่ในเชิงเนื้อหา ผู้หญิงที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของงานศึกษาชิ้นนี้ ได้เริ่มมีนิยามใหม่ๆ ให้กับความเป็นผู้หญิง
ในโลกของหวย จากแต่เดิมที่อธิบายกันว่า การเล่นหวยหรือการซื้อสลากฯ ของผู้หญิงเป็นไปเพ่ื อการหาเงิน
หรือบริหารเงินเพื่อครอบครัว แต่ในงานศึกษาชิ้นนี้พบว่า ผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่คือคนโสด (ยังไม่
แต่งงาน ยังไม่มีลูก) อายุอยู่ในวัยเริ่มทำงาน ดังนั้นจุดประสงค์ของพวกเธอจึงไม่ใช่เพื่อครอบครัว แต่เพื่อชีวิต
ของตัวเอง การซื้อสลากฯ ของพวกเธอจึงเป็นการบริหารเงินสำหรับชีวิตตัวเอง ถ้าถูกรางวัลใหญ่ก็จะนำไป
เที่ยวต่างประเทศหรือลงทุนในธุรกิจของตนเอง ไม่ใช่จะนำไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวเหมือนคำอธิบายแบบเดิม 

ในด้านวัฒนธรรมของกลุ่มคนซื้อ กรณีศึกษาทั้งหมดไม่ได้มองว่าการซื้อหวยหรือสลากฯ เป็นการพนัน
ที่น่ากลัวและควรหลีกเลี่ยง แต่พวกเขามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน เหตุก็เพราะว่า



 

คนใกล้ตัวต่างมีความเกี่ยวข้องกับหวยหรือสลากฯ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็
สามารถพบเห็นทั้งหวยและสลากฯ ได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เมื่อสลากฯ มีช่องทางออนไลน์เกิดขึ้น 
ก็ยิ่งทำให้สิ่งที่เข้าถึงง่ายอยู่แล้ว ยิ่งเข้าถึงง่ายมากขึ้นไปอีก เพียงแค่เปิดมือถือ คลิกเข้าไปในแอพพลิเคชั่น กด
เลือกเลข จ่ายเงินผ่าน Internet Banking เพียงเท่านี้พวกเขาก็สามารถเป็นเจ้าของสลากฯ ได้ ได้โดยไม่ต้อง
ขยับร่างกายออกนอกห้องนอนด้วยซ้ำ ดังนั้นสลากฯ แบบออนไลน์จึงตอบโจทย์อย่างมากกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
โลกดิจิทัลของคนในยุคปัจจุบัน ในด้านการให้ความหมายกับการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ คำว่า “เงินร้อยแลก
เงินล้าน” คือคำนิยามที่ตรงกับพวกเขามากที่สุด ดังที่พวกเขาพุดอยู่เสมอว่า มันคือการลงทุนอย่างหนึ่ง หรือ
เป็นการซื้อทิ้งไว้ เผื่อถูกรางวัลใหญ่ หมายถึงเงินหลักร้อยที่พวกเขาเสียไปเมื่อไม่ถูกรางวัลนั้น พวกเขาไม่ได้
เสียดายมัน เพราะพวกเขาซื้อสลากฯ เพราะหวังว่ามันจะกลายเป็นเงินล้านให้พวกเขา  

ในส่วนของผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ เป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าพวกเขาไม่ใช่นักพนันเลย การเข้าสู่
วงการนี้ของพวกเขาคือการเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพเสริมเท่านั้น ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ตอบโจทย์พวกเขาได้เป็น
อย่างดี ในชีวิตที่หลายๆ คนทำงานประจำที่ไม่สามารถไปขายสลากฯ แบบเดิมได้ แต่เมื่อเป็นแบบออนไลน์ 
พวกเขาสามารถทำมันได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่มีมือถือและบริหารจัดการเวลาให้ดีก็สามารถมีรายได้เสริมได้ 
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิดที่ทุกคนต่างประสบปัญหาเรื่องรายได้จากงานหลักที่ทำอยู่ ในแง่นี้สลากฯ บนโลก
ออนไลน์จึงสร้างให้คนกลุ่มใหม่ได้มีโอกาสเพ่ิมข้ึน ในแบบที่ระบบโครงสร้างแบบเดิมไม่สามารถทำได้เลย 

4. การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์นำมาสู่ความเสี่ยงแบบใหม่หลายประการ อย่างไร
ก็ตามผู้ที่เข้ามาเล่นในวงการนี้ต่างมีกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยงในรูปแบบที่ต่างกันไป ทั้งกลยุทธ์แบบที่ 
1 ซื้อสลากฯ เพื่อการลงทุน กลยุทธ์แบบที่ 2 คิดแบบผู้ประกอบการ กลยุทธ์แบบที่ 3 การข้อมูลเพื่อป้องกัน
การโดนโกง และกลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์แบบทุ่มทุนสร้าง ซึ่งกลยุทธ์แต่ละแบบก็จะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในความ
เข้มข้นที่ต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีมาอย่างยาวนาน ยัง
ไม่มีกลยุทธ์แบบใดมาแก้ปัญหานี้ได้ กล่าวได้ว่า ในความสามารถของคนทั่วไป ยังไม่สามารถเพียงพอที่จะ
แก้ปัญหานี้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นประขาชนยังคงต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องนี้ต่อไป หากไม่เกิดการแก้ไขใน
ระดับระบบโครงสร้างในการจัดการสลากฯ ของรัฐ 

5. การเกิดขึ้นของการขายสลากฯ แบบออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
และได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยในวงการการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แตกต่างจากระบบเดิมที่ผลประโยชน์จะ
ตกอยู่กับคนไม่กี ่กลุ่ม เช่น ทุนใหญ่ นักการเมือง หรือผู้มีอำนาจในกองสลากฯ นอกจากนี้สลากฯ บนโลก
ออนไลน์ยังทำให้เห็นถึงการสามารถกำหนดราคาสลากฯ ให้คงที่ได้ (ไม่ต้องมีการเพิ่มราคาระหว่างทางโดย
พ่อค้าคนกลางทั้งหลายและไม่ต้องมีการต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย) รวมถึงการสามารถป้องกันการ
โกงในกระบวนการซื้อขายสลากฯ ได้อีกด้วย จากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ผู้วิจัยจึงรวบรวมและสังเคราะห์เ ป็น
ข้อเสนอเรื่องการจัดการระบบโครงสร้างของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังต่อไปนี้  

(1) ปรับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน 2 เรื่องสำคัญคือ 1. 
ระบบการกระจายสลากฯ และกฎหมายที่ล้าหลัง กวาดล้างระบบยี่ปั๊วหรือนายทุนที่เป็นต้นตอใหญ่ของปัญหา 
ไม่ว่าจะเป็นการกว้านซื้อสลากฯ หรือผ่านระบบเทคอมก็ตาม วิธีการที่รัฐควรทำคือ การปรับกฎหมายเพื่อให้



 

บทลงโทษครอบคลุมไปถึงยี ่ปั ๊วหรือนายทุนทั ้งหลายที่เข้ามาทำให้สลากฯ ราคาสูงขึ ้นกว่าที ่ควรจะเป็น 
นอกจากนี้อาจพิจารณายกเลิกระบบโควตาแบบเดิมแล้วจัดการระบบตัวแทนใหม่ให้กระจายสู่ประชาชนทั่วไป
มากขึ้น 2. การทำให้ผู้ขายรายย่อยมีรายได้จากการขายสลากฯ มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบัน รายได้ที่มาจากการขายสลากฯ ไม่ได้สูงมากนัก ดังนั้นรัฐควร
พิจารณาหาแนวทางให้ผู้ขายรายย่อยมีรายได้จากการขายสลากฯ มากขึ้น เช่น การกำหนดราคาขายตาม
กฎหมายให้สูงขึ้น เช่น ใบละ 90 หรือ 100 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ซื้อเป็นปกติอยู่
แล้วในปัจจุบัน) หรือปรับลดราคาขายส่งลง (ปัจจุบันอยู่ที่ 70.4 บาท) แต่ให้ขายในราคา 80 บาท เท่าเดิม โดย
หากผู้ขายรายย่อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน อาจช่วยดึงดูดให้พวกเขาขายด้วยตนเองมากกว่าจะขายต่อให้ผู้อ่ืน 

(2) การใช้โครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา งานวิจัยชิ้นนี ้เลือกศึกษากลุ ่มขายสลากฯ บน
แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ซ่ึงทำให้เห็นว่า การขายสลากฯ บนแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถทำได้จริง 
ผู้สร้างแพลตฟอร์มสามารถจัดการการกำหนดราคาได้ และสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมด
ผ่านธุรกรรมการเงินออนไลน์ ฉะนั้นการจัดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
นำมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพง ดังนั้นรัฐควรลงทุนในโครงสร้างดิจิทัลอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดระบบตัวแทนให้ผู้ขายรายย่อยได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง (เช่น การยกระดับความสามารถทางดิจิทัลให้กับ
ผู้ขายเดิมและสร้างแรงดึงดูดให้เข้ามาขายในระบบออนไลน์แทนการขายแบบแผง และเปิดโอกาสให้มีตัวแทน
รายย่อยเพ่ิมเพ่ือให้กลุ่มคนเช่นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนเริ่มทำงานแบบที่งานศึกษาครั้งนี้ได้พบได้มีโอกาสในการ
หารายได้เสริมด้วย) การสร้างแพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพ คือสะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ วิธีการ
ดังกล่าวอาจทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถรองรับการใช้งานทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายให้ได้มากที่สุด รวมถึงการสร้างระบบที่มีความปลอดภัยสูง แต่สิ่งที่จะได้กลับมาคือ คว ามเชื่อมั่นของ
ประชาชนจากการพัฒนาอันก้าวหน้าของรัฐ รวมถึงความใส่ใจในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ในอนาคต หากรัฐ
สามารถพัฒนาสลากฯ ให้เป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด ก็จะทำให้ประหยัดงบประมาณในการพิมพ์สลากฯ แบบเป็น
ใบไปได้อีกมาก และสามารถนำเงินส่วนต่างนี้มาเพ่ิมให้กับผู้ขายรายย่อยได้  

(3) การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัลให้กับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิม  ทิศทางของการ
พัฒนาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปอยู่บนโลกออนไลน์คงจะเป็นทิศทางที่ปฏิเสธได้ยากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 
จากการเก็บข้อมูลผู้ขายสลากฯ แบบเดิม ก็พบว่าพวกเขายังอยู่ห่างไกลจากโลกออนไลน์ค่อนข้างมาก หากจะ
พัฒนาให้มาขายบนโลกออนไลน์ทั้งหมด อาจเป็นการละเลยต่อพวกเขาได้ ดังนั้นการออกแบบระบบออนไลน์
ให้ผู้ขายสามารถขายได้สะดวกก็เป็นเรื่องจำเป็น นอกจากนั้นยังควรต้องพัฒนาความสามารถทางดิจิทัลให้กับ
ผู้ขายแบบเดิมพร้อมกันไปด้วย ออนไลน์แก่ตัวแทนขายสลากให้มากที่สุด มิเช่นนั้นแล้วกลุ่มคนที่ไม่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเหล่านี้อาจกลายเป็นผู้ถูกผลักออกจากโครงสร้างได้ ทำให้พวกเขาต้องเสียประโยชน์ที่ควรได้ไป  

 
 
 
 



 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่อง การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์: การพนันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่
ในยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือทำความเข้าใจโครงสร้างของการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการพนันในยุคดิจิทัล 2) เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของกลุ่มคนที่นิยมซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 3) เพื่อวิเคราะห์ว่าการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ทำให้ผู้ที ่เล่น
พนันสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้นกว่าการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิมหรือไม่ 
อย่างไร 

งานศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากรจำนวน 64 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ 40 
คน ผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 19 คน ผู้ขายสลากฯ แบบเดิม (แบบแผง) 4 คน และผู้ขายหวยใต้ดินออนไลน์ 
1 คน โดยผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ส่วนผู้ขาย
แบบเดิม รวมถึงผู้ซื ้อและผู้ขายแบบออนไลน์บางส่วนที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การคัดเลือกตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง เลือกจากกลุ่มคนที่ซื้อ
และขายสลากฯ แบบออนไลน์ จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) เพื่อเลือก
ตัวอย่างให้ได้ครบจำนวนที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มคนที่ขาย
สลากฯ แบบเดิมและคนที่ขายหวยใต้ดินออนไลน์เพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กับการขายสลากฯ แบบออนไลน์ และในส่วนของระบบโครงสร้างการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 
เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นวิธีการหลัก 

ผลการศึกษาพบว่า การเกิดขึ้นของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ เกิดจากการมองเห็น
ช่องทางทางธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำกำไรจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการสร้างแพลตฟอร์ม
ออนไลน์มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น วิธีการคือนำ
สลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนแล้วขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลแบบออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยทำงาน โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มเล่นการพนันคือ 23 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เพ่ิง
จบมหาวิทยาลัยและเริ่มทำงาน เหตุผลหลักที่ทำให้เริ่มเล่นหวยคือ 1. คนรอบข้างเล่นอยู่แล้ว เช่น พ่อ แม่ 
ญาติพี่น้อง เพื่อน ดังนั้นจึงเห็นว่า การเล่นหวยเป็นเรื่องปกติ 2. อยากลองเสี่ยงโชค ซึ่งสอดคล้องกับช่วงวัยที่
เป็นช่วงในการทำงานเก็บเงินด้วยตนเอง ในส่วนของกลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ พบว่าส่วน
ใหญ่คือ ผู้หญิงวัยทำงาน เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ซื้อ การเข้ามาวงการการขายสลากฯ แบบออนไลน์นั้น เข้ามาใน
ฐานะการทำเป็นอาชีพเสริม ไม่ได้เข้ามาในฐานะเป็นนักพนัน เพราะจากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มคนขายนี้
ไม่ได้ชอบเล่นการพนันเป็นประจำ สำหรับการซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาก็ซ้ือแบบเป็นครั้งคราว 
และเล่นด้วยจำนวนเงินที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับรายได้ของตนเอง ในด้านวัฒนธรรมการซื้อขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลแบบออนไลน์พบว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากใน
เวลาอันรวดเร็ว (ราว 1 ปีกว่าๆ หลักจากเกิดขึ้นครั้งแรก) สาเหตุสำคัญก็คือ การขายสลากในรูปแบบดังกล่าว 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้าน



 

การทำงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ กล่าวได้ว่าผู้คนในยุคปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับโลกออนไลน์อย่าง
เข้มข้น ดังนั้นการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงตอบโจทย์วิถีชีวิตเช่นนี้อย่าง
มาก ทั้งการซื้อเพื่อเสี่ยงโชค (ซื้อด้วยจำนวนเงินที่น้อย แต่หวังได้รางวัลใหญ่) และการทำเป็นอาชีพเสริมใน
สถานการณ์ท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกลุ่มคนที่จะนิยมหรือเข้า
สู่วงการซื้อขายสลากฯ แบบออนไลน์นี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบหรือตามแผง
จำนวนหนึ่งพบว่า วัฒนธรรมการซื ้อขายสลากฯ แบบเดิม (แบบใบ) ยังดำเนินอยู ่อย่างเข้มข้น ไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ จากการเกิดขึ้นของสลากสแกนบนโลกออนไลน์ ซึ่งการซื้อขายสลากฯ แบบเดิมนั้นจะสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตบนโลกออฟไลน์เป็นหลัก คือ ผูกติดกันด้วยความสัมพันธ์แบบรู้จักกัน หรือรู้ว่ามีที่ตั้งทางกายภาพที่
ชัดเจน ต่างจากการซื้อขายแบบออนไลน์ที่ส่วนใหญ่สัมพันธ์กันผ่านแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ ไม่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ทางกายภาพและความสัมพันธ์แบบรู้จักกัน 

ในด้านความเสี่ยง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสลากกินแบ่งแบบรัฐบาลมองว่า การซื้อขายแบบออนไลน์นั้นมี
ความเสี่ยงต่อตนเองน้อย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ซื้อด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูงมากแต่หวังรางวัลที่สูงกว่า 2. มี
ความเชื่อมั่นต่อระบบว่าตนเองจะไม่โดนโกง อีกทั้งในการซื้อ/ขายสลากฯ แบบออนไลน์มักจะเริ่มต้นจากคน
ใกล้ตัว และระบบของการซื้อขายบนแพลตฟอร์มเองจะช่วยให้เกิดการจ่ายเงินในทันทีทันใด ขณะเดียวกัน
มุมมองต่อการพนันจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นการพนันที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากการออกรางวัล
เพียงเดือนละสองครั้ง ความถี่ไม่สูง สอดคล้องกับความคิดจากการประเมินตนเองของผู้ซื้อว่า ตนเองนั้นไม่ได้
เป็นผู้ที่ติดการพนัน และการเล่นพนันของตนเองนั้นเป็นหนึ่งในการจัดการกับความเสี่ยง มากกว่าจะเป็นการ
เพ่ิมความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

The purposes of the research project into Online Lottery Trading: Gambling and New 
Risks in Thailand 4.0 are:  

1) to understand the structure of online lottery trading. which is part of gambling in 
the digital era  

2) to understand the behavior and thinking of people who buy lottery tickets online  
3) to analyze how buying-selling government lottery online makes people who gamble 

in government lottery more susceptible. Is it riskier in life than trading in the traditional 
government lottery? 

The preparation of this study was carried out as follows: the research aims to study 
the culture of buying and selling government lotteries online from a population of 64 samples, 
40 online lottery buyers, 19 online platform lottery sellers, 4 offline lottery sellers and 1 online 
illegal lottery seller. This would include government lottery sellers and some non-online 
underground lotteries.  Data were collected using an In-depth Interview method and for the 
online government lottery buying-selling structure system, collecting data by documentary 
research was the main method. 

According to our studies, the emergence of online lottery sales was caused by the 
business channel of the new generation who want to make a profit from selling the 
government lottery by creating an online platform. This enables people to buy government 
lottery tickets more conveniently. The method is to scan the government lottery tickets and 
sell them on an online platform. From the data collection, it was found that most online 
lottery shoppers are working women. The average age to start gambling is 23, which is the age 
when people have just graduated from college and begun working. The main reasons for 
starting to play the lottery are: 

 1. People around you already play (such as parents, relatives, friends) and thus, playing 
the lottery is normal. 

 2. Want to try my luck, which corresponds to the age range that is the period of 
working to collect money by yourself  

As for online government lottery sellers, it was found that most were working women 
as well as a group of buyers, entering the online lottery sales industry as a supplementary 
occupation not as a gambler. From the data collection, it was found that this group of 
salespeople do not like to gamble on a regular basis. For buying lottery tickets or government 



 

lotteries in the past, they were purchased occasionally. and played with a very small amount 
compared to their own income. In terms of online lottery trading culture, it was found that 
Lottery tickets sold on online platforms have gained immense popularity in a very short time 
(about a year or so after they first appeared). Lottery sales are in a format in line with the 
lifestyle of the new generation who use mobile phones as the main tool in their lives. Whether 
it is work or leisure, it can be said that people of today's lifestyles are closely related to the 
online world. Therefore, using the government lottery to scan and sell on an online platform 
is a great response to this lifestyle. Both buying to gamble (buy with a small amount but 
hoping for a big reward) and making a career as a supplement in a situation that is affected by 
lack of income due to the Covid-19 situation. However, not every group of people will be 
popular or enter the lottery this online. From interviews with a group of lottery ticket sellers 
or by several stalls, it was found that the traditional lottery trading culture (leaf format) is still 
important and not affected by the emergence of scanned lotteries in the online world which 
the lottery trading. Traditionally, it is mainly related to the way of life in the offline world or 
knowing that there is a clear physical application. This is unlike online trading that is largely 
related to online platforms. It does not involve physical space and known relationships. 

The risks both buyers and sellers of government lottery online trading is low for your 
own risk, for the following reasons:  

1. Buying with a not very high amount but expecting a higher reward. 
 2. Having confidence in the system that they will not be cheated. 
 Furthermore, buying / selling lotteries online usually starts with people close to you. 

And the system of trading on the platform itself, allows for instant payouts. At the same time, 
the view towards gambling from buying government lottery is low-risk gambling. This is 
because the prize draws are only twice a month and not high frequency. This is in line with 
the idea of the buyer's self-assessment that I am not a gambling addict. Furthermore, gambling 
itself is one of managing risks rather than increasing the risk. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 การศึกษาเรื่องหวยในสังคมไทยมักอยู่ในมุมมองที่ว่า หวยคือการพนันที่เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติทาง
ศีลธรรม อย่างไรก็ตาม การมองหวยในมุมมองดังกล่าว ไม่ได้ช่วยให้คนในสังคมทำความเข้าใจและแก้ปัญหา
เรื่องการเล่นหวยได้ดีไปกว่าการพร่ำสอนเรื่องศีลธรรม หากต้องการทำความเข้าใจหวยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อหวยเสียใหม่ ดังที่ สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2546) ได้เสนอไว้ว่า การพนัน
ไม่ใช่เรื่องของ “พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน” ของปัจเจกบุคคล แต่เป็น “วิถีชีวิต” ที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรม ความ
เชื่อ การศึกษา กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโดยรวม การจะต่อกรกับปัญหาจากการพนัน จึงต้อง
เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคมดังที่กล่าวมา มิใช่แค่การลงไปจ้ำจี้จ้ำไชกับพฤติกรรมที่ “ผิด
ศีลธรรม” ของนักพนันแต่ละคน 
 นับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตถือกำเนิดขึ้นราวต้นศตวรรษที่ 20 โลกก็เคลื่อนเข้าสู่ความไร้พรมแดน การพนัน
ในโลกไร้พรมแดนได้ถือกำเนิดขึ้น เรียกกันว่าพนันออนไลน์ ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมและระบบความสัมพันธ์
หลายประการ ทั้งความสัมพันธ์ของเจ้ามือกับผู้เล่น รัฐกับการควบคุมการพนัน หรือแม้แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เล่นพนันด้วยกันเอง  
 การศึกษาการพนันในโลกตะวันตกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวทางการทำความเข้าใจไปอย่างมาก จาก
การมองว่าเป็นเรื่องผิดบาปทางศีลธรรม มาสู่การมองการพนันเป็นกิจกรรมความบันเทิงชนิดหนึ่งของผู้บริโภค 
นำไปสู่การที่รัฐเปลี่ยนท่าทีจากการควบคุมเข้มงวดมาสู่การผ่อนปรนเปิดเสรีให้กลายเป็นพ้ืนที่ของการพักผ่อน
หย่อนใจสำหรับผู้คน ซึ่งดำเนินไปพร้อมกับการหารายได้เข้ารัฐผ่านการเก็บภาษีจากกิจกรรมการพนันอย่าง
เป็นระบบ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเข้าสู่โลกดิจิทัลก็ทำให้รัฐจัดการกับการพนันได้ยากขึ้น กลายเป็นโจทย์
สำคัญว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร 
 ในงานศึกษาเรื่อง “พนันกีฬาออนไลน์และเกมกีฬาอีสปอร์ตในสังคมไทยยุคดิจิตอล” ของ วสันต์ 
ปัญญาแก้ว และคณะ (2562) พบว่า ปัจจุบันกำลังเกิดการพนันรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับสังคมดิจิทัลคือ “การ
พนันในเกม” ซึ่งหมายถึง การที่เกมออกแบบให้ผู้เล่นเกิดความอยากจะซื้อของมาทำให้ตัวละครของตัวเองเก่ง
ขึ้น เพื่อจะได้แข่งชนะคนอื่นในเกม การซื้อของในเกมจะใช้วิธีการซื้อกล่องสุ่ม ( loot box) ซึ่งผู้เล่นไม่รู้ว่า
ตัวเองจะได้ของอะไร แต่เป็นการซื้อโอกาสที่จะสุ่มได้ของที่ดี ลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการพนันในแง่ที่
เป็นการเสี่ยงของผู้เล่น ไม่ใช่การซื้อขายของในระบบปกติ การพนันในเกมดังกล่าวเป็นการพนันในรูปแบบใหม่
ที่รัฐเข้าไปกำกับควบคุมได้ยาก กล่าวคือโดยทั่วไป รัฐจะสามารถกำกับควบคุมการพนันผ่านการออกกฎหมาย
ควบคุมหรือการให้สิทธิพิเศษยกเว้นการจับกุมใน “พื้นที่พนัน” (เช่น คาสิโนต่างๆ) โดยที่รัฐได้ประโยชน์จาก
การควบคุมหรือยกเว้นการจับกุมนั้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านภาษีและด้านอื่นๆ ในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้กับคนที่เข้าไปเล่นการพนันในพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วย ดังนั้นการพนันรูปแบบใหม่เช่นการ
พนันในเกมในโลกออนไลน์ จึงทำให้รัฐไม่สามารถควบคุมการพนันได้เช่นเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลเสียทั้งในด้าน
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ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับและในด้านการดูแลผู้เล่นการพนัน จากที่ได้กล่าวมา การพนันในพื้นที่ออนไลน์จึงเป็น
ปรากฏการณ์ที่ต้องการการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งและรอบด้าน โดยเฉพาะหวยที่เป็นการพนันอันดับหนึ่งของ
คนไทย เพราะจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้เล่นและผลประโยชน์ของรัฐโดยตรง 

ในระดับโลก ลอตเตอรี่นับเป็นการพนันรูปแบบแรกที่เปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ต ผู้เล่นสามารถซื้อ
ลอตเตอรี่ทั้งในระดับรัฐ (ในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ) ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เล่นสามารถซื้อ
ได้อย่างสะดวกผ่านระบบออนไลน์ ภาครัฐเข้ามาลงทุนด้านลอตเตอรี่ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ มีการคาดการณ์
ว่าในปี ค.ศ.2015 การใช้จ่ายเพื่อซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือจะมีจำนวนมากถึงร้อยละ 41 ของ
กิจกรรมการพนันทั้งหมดที่ทำผ่านช่องทางนี้ ผู้ประกอบการลอตเตอรี่ออนไลน์ในบางประเทศมีบริการการพนัน
ในรูปแบบอื่นร่วมด้วย เช่น Austrian Lotteries เจ้าของ win2day ที่นอกจากกลุ่มลูกค้าสามารถซื้อลอตเตอรี่
ผ่านระบบออนไลน์แล้วยังสามารถเล่นคาสิโน , โป๊กเกอร์ และคีโนทางออนไลน์ได้อีกด้วย ส่วน Danish 
Lottery ที่ทำ Danske Spil และ Swedish Lottery ที่ทำ Svenska Spel ก็มีเกมออนไลน์อื ่นๆ ให้บริการ
ลูกค้า 

หวย การเสี่ยงโชคทางตัวเลขถือเป็นกิจกรรมการพนันอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนสำคัญใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาล ในอดีตหวยนิยมเล่นกันในกลุ่ม
คนจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย เล่นเป็นกลุ่มเล็กๆ จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิด
ช่วงข้าวยากหมากแพง เจ้าสัวนายหนึ่งเสนอว่า ผู้คนไม่ได้ไม่มีเงิน แต่ไม่ยอมใช้เงิน เลือกเก็บเงินไว้ ให้ทำหวย
ขาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ก็โปรดให้มีการขายหวยเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2378 รวมถึงแต่งตั้งเจ้าสัวคน
ดังกล่าวเป็นนายอากรหวยคนแรก ถือเป็นครั้งแรกที่หวยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรายได้ให้กับรัฐ ปัจจุบันหวย
รัฐบาลหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีมีการนำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งใน
ปี พ.ศ.2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งรายได้ให้รัฐมูลค่ากว่า 39,246 ล้านบาท  มากไปกว่านั้นหวย
ยังเป็นการเสี่ยงโชคที่คนทุกกลุ่ม ทุกระดับรายได้ เลือกลงทุนเพื่อหวังให้รวยและมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นไป
ตามวาทกรรม “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” เท่านั้น ยิ่งปรากฏการณ์หวยในทุกๆ วันที่ 1 และวั นที่ 16 
ของทุกๆ เดือน จะถูกกระพือด้วยการนำเสนอข่าวของบุคคลโชคดีที่ได้รางวัลที่ 1 หรือแม้แต่ดาราที่ถูกรางวัล
หลายใบ ยิ่งสร้างแรงขับต่อการซื้อหวย 

สลากกินแบ่งรัฐบาลมีรูปแบบการจัดสรรตามพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางร้อยละ 60 พื้นที่ส่วน
ภูมิภาคร้อยละ 40 ในสัดส่วนของส่วนกลางนั้นจะถูกแบ่งขายให้กับผู้แทนจำหน่ายสลาก ผู้แทนจำหน่ายสลาก
รายย่อย องค์กรการกุศลต่างๆ ส่วนของภูมิภาคจะถูกกระจายผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปกระจายต่อผู้แทน
จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายอีกที อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดสรรเหล่านี้กลายเป็นวงจรที่ทำให้ราคา
ลอตเตอรี่พุ่งเนื่องจากตัวแทนที่รับไปไม่ได้จำน่ายด้วยตนเอง แต่มีการส่งลอตเตอรี่ต่อเป็นทอดๆ ทำให้ราคา
ลอตเตอรี่ไม่สามารถอยู่ที่ 80 บาทตามราคาจริง ทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากของผู้ซื้อกับราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใบละ 100 บาท กลายเป็นราคามาตรฐานในท้องตลาด ส่วนของการซื้อลอตเตอรี่ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ร้านที่เปิดจำหน่ายอย่างเป็นประจำ ตั้งแผงลอยข้างถนน ผู้ค้ารายย่อยที่เดินเร่หวย 
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งานศึกษาของ อนุงพงษ์ จันทะแจ่ม (2561) ได้ให้ภาพของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของ
คนกลุ่มหนึ่งอย่างมาก นั่นคือคนเร่ขายลอตเตอรี่ในจังหวัดเลย ซึ่งเป็นตลาดลอตเตอรี่แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของ
ประเทศ โดยคนเร่ขายลอตเตอรี่กลุ่มนี้จะออกเร่ขายลอตเตอรี่ไปยังที่ต่างๆ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 7-8 วัน 
สลับกับการทำการเกษตรอยู่ที่บ้านในช่วงเวลาที่เหลือ กล่าวได้ว่า การขายลอตเตอรี่เข้าไปเป็นส่วนสำคัญใน
ชีวิตของพวกเขา ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการพนัน 
แต่ยังเก่ียวข้องกับชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนอย่างเข้มข้นอีกด้วย  

ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปถึงขีดสุด ส่งผลต่อวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย เกิด
ปรากฏการณก์ารขายลอตเตอรี่บนเฟสบุ๊ค รวมไปถึงท่ีกำลังเป็นกระแสยอดนิยมในตอนนี้คือ การขายลอตเตอรี่
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (ท้ังเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ) ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปซื้อ
หวยเอง สามารถค้นหาเลขที่ต้องการได้เพียงปลายนิ้ว ยกตัวอย่างเช่น บริษัทมังกรฟ้า เป็นบริษัทที่สร้างระบบ
กลางเชื ่อมระหว่างผู ้ขายสลากกินแบ่งร ัฐบาลกับผู ้ซ ื ้อ ผ ่านระบบการค้นหาตัวเลขในเว ็บไซต์และ  
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะไม่ได้รับสลากตัวจริง แต่เป็นใบสลากที่สแกนไว้ ผู้ซื้อจะเป็นใครก็ได้ 
ขณะที่ผู้ขายนั้นต้องสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยจะต้องจ่ายเงินให้กับแพลตฟอร์มเพ่ือซื้อโควตาสลาก
ฯ มาจากแพลตฟอร์ม (เปรียบเหมือนการไปเช่าแผงขายของในตลาดสด) จากนั้นผู้ขายรายย่อยเหล่านี้ก็จะ
จำหน่ายสลากฯ บนแพลตฟอร์ม ราคาที่จำหน่ายแล้วแต่ผู้ขายว่าจะตกลงกับผู้ซื้อท่ีราคากี่บาท โดยส่วนใหญ่จะ
ขายที่ราคา 100 บาท โดยบริษัทจะบอกว่าการขาย 100 บาทนี้ ไม่ใช่การขายเกินราคา เพราะจริงๆ แล้วราคา
ของสลากฯ คือ 80 บาท แต่อีก 20 บาทคือ ค่าดำเนินการ  

ระบบการซื้อ ผู้ซื้อสามารถค้นหาตัวเลขผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้ในทันที ทั้งการค้าหาแบบ
ตัวเลขครบทั้ง 6 ตัว หรือต้องการค้นหาแบบสามตัวหน้า สามตัวหลัง หรือสองตัวหลังก็ได้ หลังจากค้นหาจะมี
ตัวเลขขึ้นมาปรากฏให้เลือก เมื่อเลือกใบที่ต้องการแล้ว จึงทำการกดซื้อ และชำระผ่านเลขบัญชีของตัวแทน
จำหน่ายใบนั้นๆ ที่ระบบจะแสดงขึ้นมา ปัจจุบันมังกรฟ้ามีสมาชิกที่เป็นผู้ขายรายย่อยอยู่ทั้งสิ้น 14,900 คน 
(อัพเดตเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564)  

การขึ้นเงินและถูกรางวัล ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นจะมีระบบการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ 
ขณะเดียวกันตัวแทนจำหน่ายเองก็สามารถตรวจสลากให้กับลูกค้าได้เช่นกัน หากถูกรางวัลตัวแทนก็สามารถ
แจ้งการถูกรางวัลแก่ลูกค้าได้ รวมถึงมีการขึ้นเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกรางวัลได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยที่ผู้ซื้อไม่
จำเป็นต้องเดินทางไปขึ้นรางวัลเอง แต่ถ้าต้องการเงินสดจะถูกหัก 2% ของเงินรางวัล หรือหากไม่ต้องเสียเงิน
ในส่วนนี้ ผู้ซื้อสามารถมารับสลากที่สำนักงานใหญ่ที่ จ.นนทบุรี ไปขึ้นเงินรางวัลเองได้ 

นอกจากมังกรฟ้าแล้ว ยังมีนายทุนรายอ่ืนๆ ที่จำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ในลักษณะนี้ เช่น ลอตเตอรี่
ออนไลน์.com กองสลาก.com ซึ่งทำในลักษณะเดียวกันคือ จำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ลูกค้าจะไม่ได้รับต้น
ขั้วหรือใบสลากจริง แต่เป็นใบสลากสแกนแทน อย่างไรก็ตามวิธีการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นมังกรฟ้าหรือ
บริษัทอ่ืนๆ ยังคงเป็นเรื่องของการตีความว่าผิดกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากมีประเด็นการขายเกินราคา 80 บาท 
แต่ราคาที่เกินมานั้นถือเป็นค่าบริการของบริษัท อีกทั้งการซื้อขายสลากที่ลูกค้าไม่ได้รับสลากใบจริงเป็นเพียง
สลากสแกน ซึ่งอาจผิดเงื่อนไขการเป็นตัวแทนกองสลาก ทั้งนี้ วิธีการจัดจำหน่ายของมังกรฟ้านั้นถือเป็นการใช้
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เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้เกิดความสะดวกทั้งการหาตัวเลขที่ต้องการ
ซื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงของผู้ขายที่ไม่ต้องเดินเร่หรือรอลูกค้าเดินทางมาซื้อ ซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่าการรอนั้น
จะมีสลากเหลือก่อนออกรางวัลหรือไม่ ขณะเดียวกันผู้ซื้อต้องแบกรับความเสี่ยงในส่วนของการซื้อโดยที่ไม่ ได้
รับสลากตัวจริง ในส่วนนี้เองรัฐและกองสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่สามารถจัดการกับการขายสลากเกินราคาได้
อยู่แล้วหรือเพ่ิมความสะดวกสบายเฉกเช่นที่มังกรฟ้า ให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อสลากได้เช่นกัน  

จากที่ได้กล่าวมาจึงเกิดเป็นคำถามสำคัญในงานวิจัยครั้งนี้คือ คนกลุ่มใดในสังคมคือลูกค้าหลั กของ
สลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ เหตุผลสำคัญในการเลือกเล่นแบบออนไลน์คืออะไร และการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลแบบออนไลน์นี้ทำให้ผู้เล่นมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร จนมาถึงคำถามสำคัญสุดท้ายคือรัฐควร
จัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด 
 
2. คำถามของงานวิจัย 
 1. ระบบโครงสร้างของการซื้อ-ขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์เป็นอย่างไร มีความแตกต่าง
และความสัมพันธ์กับระบบการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิมอย่างไรบ้าง 
 2. กลุ่มคนที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ (กรณีศึกษา) คือคนกลุ่มใด มีวัฒนธรรมการ
เล่นและมีเหตุผลในการเล่นเป็นอย่างไร และการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ การให้ความหมายของการเล่นพนัน 
(การซื้อสลากฯ แบบออนไลน์) นี้ สัมพันธ์ไปกับชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัลอย่างไร 
 3. การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ทำให้คนเล่นมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือลดลง ต่างจากการ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิมหรือไม่ อย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือทำความเข้าใจโครงสร้างของการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
พนันในยุคดิจิทัล 
 2. เพ่ือทำความเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของกลุ่มคนที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 
 3. เพื่อวิเคราะห์ว่าการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ทำให้ผู้ที ่เล่นพนันสลากกินแบ่ง
รัฐบาลมีความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้นกว่าการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิมหรือไม่ อย่างไร 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบโครงสร้างการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากยุคอนาล็อค
มาสู่ยุคดิจิทัล 
 2. ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความคิดของกลุ่มคนที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 
 3. สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปรากฏการณ์การซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัลจะทำให้ชีวิตของ
ผู้คนในยุคดิจิทัลมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร และรัฐควรมีวิธีการจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
เสี่ยงที่น้อยลงอย่างไร 
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5. นิยามศัพท ์
 หวย ตามความหมายราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การพนันแบบเสี่ยงโชค มีทั้งถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย หวยถูกกฎหมาย คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล และยังมีการเสี่ยงโชคจากการออมเงิน ได้แก่ สลาก 
ออมสิน อันเป็นการฝากเงินประจำ ที่ได้ดอกเบี้ยต่ำบวกโอกาสชิงโชค สำหรับหวยผิดกฎหมาย ได้แก่ หวย 
ใต้ดิน ที่มีเจ้ามือเป็นผู้รับจ่ายรางวัลโดยไม่ผ่านรัฐบาล แต่จะใช้การอ้างอิงผลรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ทั้งนี้ ยังมีหวยแบบผิดกฎหมายที่อาศัยการเสี่ยงโชคผ่านการอ้างอิงผลรางวัลจากหวยในประเทศอื่นๆ  หรือ
ตัวเลขจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น หวยลาว (ประเทศลาว) หวยมาเล (ประเทศมาเลเซีย) หวยฮานอย (ประเทศ
เวียดนาม) และหวยหุ้น (ใช้ดัชนีตัวเลขที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์) เป็นต้น โดยงานวิจัยชิ้นนี้เลือกทำการศึกษา
การเสี่ยงโชคท้ังแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์เพ่ือสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนผ่านวัฒนธรรมการเล่นหวยในแบบ
ต่างๆ  
 ทุนใหญ่/ผู้ขายหวยรายใหญ่ หมายถึง นายทุนหรือเจ้ามือผู้อยู่เบื้องหลังที่ตั้งตัวเป็นผู้รับซื้อและจ่าย
รางวัลสำหรับผู้เล่นหวยใต้ดิน โดยทุนใหญ่เหล่านี้ก็จะเป็นผู้กำหนดอัตราการจ่ายรางวัลเอง ทุนใหญ่มีหลาย
ลักษณะ เช่น เป็นผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น และเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนัน เป็นต้น 
 เจ้ามือ/ยี่ปั๊ว หมายถึง ตัวกลางระหว่าง “ทุนใหญ่/ผู้ขายหวยรายใหญ่” กับ “ผู้ขายรายย่อย” ในกรณี
ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ยี่ปั๊วคือผู้รับสลากฯ มาจากทุนใหญ่/ผู้ขายสลากฯ รายใหญ่ แล้วนำไปขายต่อให้ผู้ขาย
รายย่อย เพื่อให้ผู้ขายรายย่อยนำไปขายต่อให้กับผู้ซื้อสลากฯ อีกทอดหนึ่ง 
 คนเล่นหวย หมายถึง ผู้ซื้อที่ต้องการเสี่ยงโชคจากหวย ในหนึ่งคนเล่นอาจจะเล่นหวยมากกว่าหนึ่ง
ประเภททั้งท่ีถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย 
 การซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ หมายถึง การซื้อหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนโลก
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือแพลตฟอร์มสำหรับซื้อ -ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยเฉพาะ เช่น มังกรฟ้า กองสลาก.com เป็นต้น 

การเสี่ยง/ความเสี่ยงกับการเล่นพนัน หมายถึง การที่ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิต
จากการเล่นพนัน ความคิดเรื่องความเสี่ยงในทางสังคมวิทยา มองว่าสังคมสมัยใหม่ทำให้ผู้คนต้องเผชิฐกับ
ความเสี่ยง (ความไม่แน่นอน) ในชีวิตเพิ่มขึ้น การพนันคือ กิจกรรมที่หนึ่งที่สะท้อนเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
เพราะผู้คนในสังคมสมัยใหม่เลือกจะเข้าไปเสี่ยงในพ้ืนที่การพนันด้วยความเต็มใจและความหวัง โดยมองว่าการ
เล่นพนันเป็นการจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง 
 
6. ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. การพนันกับสังคมเสี่ยง 
สังคมเสี่ยง (Risk Society) คือสภาพของสังคมสมัยใหม่ตอนปลาย (late modernity) ตามคำเรียก

ของ Anthony Giddens นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งอธิบายว่า เป็นสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในช่วงสังคมสมัยใหม่ เป็นการพัฒนาที่ทำให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
(มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ฯลฯ) ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผลกระทบดังกล่าวมีปัจจัยสำคัญมาจาก
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การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น เป็นสังคมที่ฉุดกระชากชีวิตของผู้คนไปกับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในด้านผลกระทบทางสังคม ผู้คนต่างต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิต ทั้ง
ยังถูกกระตุ้นให้ออกผจญกับความเสี่ยงที่ถูกฝังลงแล้วในสังคม (cultivated risk) (James F.Cosgrave, 2006) 
 ในสังคมเสี่ยง กิจกรรมสารพันถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบรับความต้องการเสี่ยงของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเกมการ
แข่งขัน การทำนาย รายการเกมส์โชว์ รวมไปถึงการพนัน (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2562) กิจกรรมเหล่านี้มีหน้าที่
สำคัญคือ การสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ เปรียบเหมือนการเหวี่ยงผู้คนให้หลุดออกจากวงจรของความซ้ำซาก
จำเจในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นเวลาเพียงชั่วครั้งคราวก็ตาม การพนันเป็นหนึ่งในกิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรม
ที่ผู้คนต่างหวังว่า โชค ดวง และความน่าจะเป็น จะมาบรรจบกันสักครั้งในชีวิตของพวกเขา เพื่อจะเอาเงิน
รางวัลนั้นไปเสี่ยงต่อในสังคมเสี่ยง 
 ในด้านการจัดการกับความเสี่ยง Giddens (1991) เสนอความคิดไว้ว่า ในสังคมเสี่ยง ผู้คนจะได้รับ
สองสิ่งไปพร้อมๆ กัน คือ “อิสระ” และ “ความเสี่ยง” ทั้งสองสิ่งนี้จะดำเนินสอดคล้องกันไป มนุษย์ในยุคสังคม
เสี่ยงจะได้รับอิสระมากกว่าผู้คนในยุคก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี (เช่น สามารถ
ทำงานหรือเรียนจากที่ไหนก็ได้ ขอเพียงมีอินเตอร์เน็ต ต่างจากยุคก่อนหน้าที่ต้องเข้าทำงานแบบตอกบัตรทุก
วัน – ผู้เขียน) อย่างไรก็ตาม ความอิสระเหล่านั้นก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่ผู้คนจะต้องเผชิญมากขึ้น (เช่น ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ (freelance) หรือแรงงานรับเหมาช่วง ที่มีอิสระในการทำงาน แต่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ด้านสวัสดิการจากรัฐ – ผู้เขียน) ดังนั้นผู้คนในยุคสังคมเสี่ยงจึงต้องจัดการกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาด้วย 2 
วิธีสำคัญคือ 1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย (safety) ให้กับชีวิต และ 2. การลดทอนความเสี่ยงในชีวิตให้
ได้มากที่สุด (the removal of societal risks) (Anthony Giddens, 1991) ความนิยมในการซื้อประกัน การ
วางแผนทางการเงินสำหรับคนวัยเกษียณ ไปจนถึงประกันความเสี่ยงจากการเดินทาง  ล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดในการจัดการความเสี่ยงของผู้คนในยุคสังคมเสี่ยงได้เป็นอย่างดี (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2562) 
 การพนันคือการจัดการกับความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่ง เป็นวิธีการที่ผู้คนหวังว่าจะได้รับรางวัลใหญ่สัก
ครั้ง ที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขามั่นคงปลอดภัยไปได้ทั้งชีวิต การโฆษณาถึงชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าคนตัว เล็กตัว
น้อยที่ถูกสลากฯรางวัลที่หนึ่งแล้วพลิกชีวิตจากคนหาเช้ากินค่ำกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนถูกผลิตออกฉาย
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นภาพฝันของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมไทย หากพิจารณาเรื่องดังกล่าวผ่านมุมมอง
ของการจัดการความเสี่ยง อาจมองได้ว่าช่องทางในการประกันความมั่นคงปลอดภัยและช่องทางในการลดทอน
ความเสี่ยงที่รัฐไทยมอบให้กับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนั้นมีน้อยเต็มที การใช้เงิน 80 บาท ซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เพื่อหวังจะได้เงิน 6,000,000 บาท ที่ดูไร้เหตุผลอย่างมากตามหลักความน่าจะเป็น กลายเป็น
เรื่องท่ีดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันที เมื่อมองว่าเป็นช่องทางหลักในการจัดการกับความเสี่ยงของคนตัวเล็กตัวน้อย
ในสังคมไทย 

แต่เดิมการพนันถูกมองว่าเป็นการเล่นเพื่อหนีจากความซ้ำซากจำเจในชีวิตประจำวันที่มีกฏระเบียบ
บังคับมากมาย ทั้งจากรัฐและวัฒนธรรม แต่ในบริบทของสังคมทุนนิยมตอนปลาย (late capitalism) การพนัน
ได้ถูกจัดระเบียบเชิงโครงสร้างอีกครั้งด้วยความร่วมมือของรัฐและทุน โดยทำให้การพนันเป็นเรื่องของตรรกะ
เหตุผล ความน่าจะเป็น และท่ีสำคัญคือการทำให้การพนันกลายเป็นธุรกิจถูกกฏหมาย ปรากฏการณ์เหล่านี้เริ่ม
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เกิดข้ึนในแถบอเมริกาเหนือ ก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา เมื่อการเล่นพนันกลายเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้คนในสังคมเสี่ยง กิจกรรมการพนันจึงไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงแค่การละเล่น ( play) 
เช่นในสังคมยุคก่อนหน้า แต่การพนันถูกทำให้กลายเป็น “อุตสาหกรรมการพนัน” ที่รัฐเข้ามารับรองให้เป็น
เรื่องถูกกฏหมายและบริหารจัดการจนทำรายได้มหาศาลให้กับรัฐ ในแง่นี้อุตสาหกรรมการพนันจึงเติบโต รุก
คืบแผ่ขยายจนกลายเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คน ในเชิงโครงสร้าง การจัดระเบียบความสัมพันธ์ว่า
ด้วยเรื่องพนัน เช่น การที่รัฐเปิดสัมปทานให้มีการจัดตั้งบ่อนคาสิโน จึงสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำให้การ
พนันกลายเป็นสินค้า ความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ในแง่นี้อุตสาหกรรมการพนันจึงเปรียบเสมือน
โครงการพัฒนาที่กำลังขยายตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2562) 

อย่างไรก็ตาม บทบาทของรัฐในการเป็นเจ้าของกิจการการพนันก็ถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการในโลก
ตะวันตกอย่างมากว่า แม้รัฐจะกล่าวอ้างอยู่เสมอว่านำผลประโยชน์ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์จำนวน
มาก แต่การที่รัฐรับรอง ส่งเสริม ให้ประชาชนเล่นการพนันเพื่อผลประโยชน์ของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
หรือไม่ เพราะการส่งเสริมเช่นนี้อาจยิ่งทำให้ประชาชนต้องเผชิญความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้น ทั้งด้านเงินทองและ
คุณภาพชีวิต ดังปรากฏเป็นข้อมูลจำนวนมากว่า การพนันนำไปสู่ปัญหาหลายด้าน ทั้งอาชญากรรม การฆ่าตัว
ตาย ซึ่งเป็นผลกระทบด้านร้ายต่อผู้คนและสังคม ดังนั้นรัฐจึงควรทบทวนบทบาทของตนเองในเรื่องการพนันว่า
ควรเป็นผู้ประกันความเสี่ยงให้ประชาชนหรือผู้ส่งเสริมให้ประชาชนเสี่ยงมากขึ้นอย่างที่เป็นมา 

ในงานศึกษาเรื่อง “พนันกีฬาออนไลน์และเกมกีฬาอีสปอร์ตในสังคมไทยยุคดิจิตอล” ของ วสันต์ 
ปัญญาแก้ว และคณะ (2562) พบว่า ปัจจุบันกำลังเกิดการพนันรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับสังคมดิจิทัลคือ “การ
พนันในเกม” ซึ่งหมายถึง การที่เกมออกแบบให้ผู้เล่นเกิดความอยากจะซื้อของมาทำให้ตัวละครของตัวเองเก่ง
ขึ้น เพื่อจะได้แข่งชนะคนอื่นในเกม การซื้อของในเกมจะใช้วิธีการซื้อกล่องสุ่ม ( loot box) ซึ่งผู้เล่นไม่รู้ว่า
ตัวเองจะได้ของอะไร แต่เป็นการซื้อโอกาสที่จะสุ่มได้ของที่ดี ลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการพนันในแง่ที่
เป็นการเสี่ยงของผู้เล่น ไม่ใช่การซื้อขายของในระบบปกติ การพนันในเกมดังกล่าวเป็นการพนันในรูปแบบใหม่
ที่รัฐเข้าไปกำกับควบคุมได้ยาก กล่าวคือโดยทั่วไป รัฐจะสามารถกำกับควบคุมการพนันผ่านการออกกฎหมาย
ควบคุมหรือการให้สิทธิพิเศษยกเว้นการจับกุมใน “พื้นที่พนัน” (เช่น คาสิโนต่างๆ) โดยที่รัฐได้ประโยชน์จาก
การควบคุมหรือยกเว้นการจับกุมนั้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านภาษีและด้านอื่นๆ ในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้กับคนที่เข้าไปเล่นการพนันในพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วย ดังนั้นการพนันรูปแบบใหม่เช่นการ
พนันในเกมในโลกออนไลน์ จึงทำให้รัฐไม่สามารถควบคุมการพนันได้เช่นเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลเสียทั้งในด้าน
ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับและในด้านการดูแลผู้เล่นการพนัน จากที่ได้กล่าวมา การพนันในพื้นที่ออนไลน์จึงเป็น
ปรากฏการณ์ที่ต้องการการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งและรอบด้าน โดยเฉพาะหวยที่เป็นการพนันอันดับหนึ่งของ
คนไทย เพราะจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้เล่นและผลประโยชน์ของรัฐโดยตรง 

ความหละหลวมในการควบคุมการพนันออนไลน์ของรัฐ นอกจากจะทำให้ผู้คนของรัฐต้องเสี่ยงมากขึ้น
แล้ว ยังเป็นสาเหตุสำคัญของอาชญากรรมในยุคออนไลน์ด้วย โดยอาชญากรรมบนโลกออนไลน์นั้นมีลักษณะ
เด่นคือ มีรูปแบบที่หลากหลาย รวดเร็ว และเป็นอาชญากรรมในระดับข้ามชาติ เช่น การโจมตีระบบเว็บไซต์
พนันเพื่อเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การใช้เว็บพนันเป็นแหล่งฟอกเงิน การที่เว็บพนันเปิดให้เด็กและ



8 

เยาวชนอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าไปเล่นพนันได้ ไปจนถึงการล่อลวง การโกงเงิน และขโมยเงินจากผู้เล่นในระบบ 
เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่รัฐทั่วโลกรับมือไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ขยายตัวกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากปัญหาดังกล่าว James Banks (2014) จึงเสนอว่า ปัญหา
ต่างๆ เหล่านี้ เป็นผลมาจากการมีอยู่ของเว็บพนันเถื่อนและสภาพแวดล้อมในโลกออนไลน์ที่ไม่มีการกำกับ
ควบคุม ทำให้ขาดกลไกในการป้องกันผู้บริโภค ดังนั้นรัฐ (เกือบทุกรัฐ) ในระดับโลกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมของการพนันออนไลน์ให้รัฐสามารถเข้าไปกำกับควบคุมได้ หนึ่งในข้อเสนอสำคัญก็คือ 
การทำให้การพนันออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพ่ือให้การพนันออนไลน์ได้รับการกำกับดูแลโดยรัฐและ
ระบบตลาดเสรีที่ถูกต้องเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทั้งรัฐและผู้บริโภค (James Banks, 2014) 

การแก้ไขปัญหาเรื ่องการพนันออนไลน์ในปัจจุบัน รัฐในหลายประเทศเริ ่มดำเนินนโยบายออก
กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ขณะที่รัฐบาลกลางมีนโยบาย
ใช้กฎหมายต่อต้านการพนัน แต่ในระดับมลรัฐเริ่มมีการออกกฎหมายใหม่ที่จะจัดระเบียบให้การพนันออนไลน์
อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย ขณะที่ประเทศออสเตรเลีย การพนันออนไลน์ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ 
ในขณะที่อีกหลายประเทศพยายามออกกฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ ผ่านการให้ใบอนุญาตและการ
ควบคุมบริษัทหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการในประเทศของตน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ทำให้การ
พนันออนไลน์ยังเป็นปัญหาก็คือ การที่เว็บไซต์พนันจำนวนมากอยู่นอกเขตแดนอธิปไตยของประเทศ ทำให้
กฎหมายของประเทศนั้นๆ ไม่สามารถเอาผิดบริษัทที่ให้บริการการพนันออนไลน์จากนอกประเทศได้ กลายเป็น
โจทย์สำคัญในการควบคุมการพนันออนไลน์ในปัจจุบัน ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเอารัดเอา
เปรียบระหว่างองค์กรมิจฉาชีพหรือบริษัทพนันกับลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมและ
ความรุนแรงในสังคมได้ (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2562) 
 ในประเด็นเรื่องหวยกับการพนัน จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ปัจจุบันรูปแบบการเล่นหวยได้
เกี่ยวโยงกับโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งการที่เจ้ามือรายย่อยเริ่มใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ออนไลน์ในการรับหวย
จากผู้เล่นและการส่งต่อให้เจ้ามือรายใหญ่ ในระดับผู้เล่นเองก็ใช้ช่องทางออนไลน์ในการหาเลขเด็ด การติดต่อ
ซื้อหวยกับเจ้ามือ หรือการเกิดขึ้นของหวยลาว หวยฮานอย ที่ผู้เล่นหยิบยืมการออกเลขรางวัลจากที่ต่างๆ มา
ใช้เล่นพนันในช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังขาดการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยงเป็น
ระบบ ซึ่งทำให้การศึกษาในครั้งนี้ต้องการจะศึกษาในประเด็นดังกล่าวให้มีลึกซึ้งและมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ต่อไป 

2. หวยในฐานะวัฒนธรรมการพนัน 
งานศึกษาทางมานุษยวิทยาเก่ียวกับการพนันที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นงานศึกษาเรื่องการชนไก่ของชาว

บาหล ีโดย Clifford Geertz (1973: 412-453) ในบทที ่ช ื ่อว ่า Deep Play: Notes on the Balinese 
Cockfight ในงานชิ้นนี้ Geertz พยายามตีความว่าความนิยมในการชนไก่นั้นแสดงถึงตัวตนของชาวบาหลี
อย่างไร ชื่อต้นของงานนี้ที ่ว่า deep play มาจากแนวคิดของ Jeremy Bentham ที่เสนอว่า เมื่อมองจาก
แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม (utilitarianism)  แล้ว deep play หรือพฤติกรรมการพนันด้วยเงินเดิมพันที่เป็น
สัดส่วนมากเทียบกับเงินที่เจ้าตัวมีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในบาหลีนั้นคือชาวบาหลีมักจะเล่นพนัน
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ไก่ชนด้วยวงเงินจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าแรงของพวกเขา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดูไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าว Geertz ศึกษากิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของชาวบาหลีแล้วพบว่าการพนันไก่ชนของชาว
บาหลีไม่ได้วางอยู่บนตรรกะของอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่มีความหมายอื่นๆ ต่อชาวบาหลีมากกว่านั้น 
กล่าวคือไก่ชนในสังคมบาหลีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชายและวีรบุรุษ ชาวบาหลีมักจะใช้เวลาและ
ทรัพย์สินจำนวนมากไปกับการฟูมฟักไก่ชนของตัวเอง ส่วนการพนันไก่ชนเป็นพ้ืนที่แสดงออกซึ่งสถานภาพทาง
สังคมของชาวบาหลี อย่างเช่นผู้ที ่เล่นพนันไก่ชนจะแบ่งออกเป็นวงนอกและวงใน เจ้าของไก่และคนที ่มี
สถานภาพทางสังคมสูงจะเล่นพนันในวงในซึ่งเล่นกันเป็นจำนวนมาก ส่วนวงนอกจะเป็นสถานที่พนันของคนอ่ืน
ที่วงเงินน้อยกว่า หรือยังเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่ถ้ามีไก่ของญาติพ่ีน้องหรือคนจากหมู่บ้านเดียวกันลงแข่ง 
ผู้พนันจะต้องลงเงินพนันให้กับฝ่ายนั้น จากข้อมูลทั้งหมดนี้ Geertz จึงเสนอว่าการชนไก่คือการแสดงออกถึง
ตัวตนที่ซ่อนอยู่ของชาวบาหลีที่ไม่ได้เรียบร้อยอ่อนโยนอย่างที่แสดงออกในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป แต่เบื้องลึก
นั้นพวกเขาเต็มไปด้วยความรุนแรง มุ่งอำนาจ และมีการแข่งขันทางสถานภาพกันอยู่ตลอดเวลา ในแง่ของ
การศึกษาการพนัน งานชิ้นนี้ของ Geertz ช่วยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยนอกเศรษฐกิจอีกลักษณะหนึ่ง
ที่สัมพันธ์อยู่กับการพนัน (และนอกจากภาวะสมัยใหม่หรือระบบอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ด้วย) นั่น
คือบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (อาจินต์ ทองอยู่คง, 2559) 
 หากพิจารณามิติทางประวัติศาสตร์ของการพนันในสังคมไทย จะเห็นได้ว่าการพนันนั้นอยู่ในสังคมไทย
มาอย่างยาวนาน งานเรื่อง Gambling, the State and Society in Thailand, c.1800-1945 ของ James A. 
Warren เสนอว่า ในศตวรรษที่ 19 การพนันในสยามได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีส่วนในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวในช่วงเริ่มแรกของการค้าแบบเศรษฐกิจเงินตรา เนื่องจากในช่วงนั้นไพร่นิยมเก็บเงินเอาไว้เ พื่อจ่าย
แทนการเข้าเดือน ทำให้ไม่มีเงินหมุนเวียนในตลาดมากนัก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 จึงมีการออกหวย 
เพ่ือโน้มน้าวให้ราษฎรนำเงินออกมาใช้ นอกจากนี้แล้วในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ที่มาของรายได้ของรัฐสยามก็
ได้เปลี่ยนจากภาษีขาเข้ามาเป็นภาษีภายในประเทศ โดยมีภาษีบ่อนเบี้ยเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญ จนถึง
ศตวรรษท่ี 20 เมื่อรัฐเริ่มเข้ามาควบคุมกิจการการพนันด้วยตัวเอง ก็ยิ่งทำให้รัฐมีรายได้จากการพนันสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ก่อนที่ต่อมาจะออกกฎหมายห้ามพนันและปิดกิจการพนันของรัฐ (บางส่วน) ลงเพื่อที่จะแสดงถึงความ 
“ศิวิไลซ์” (Warren 2013, อ้างใน ปรีดี 2557: 129-136) 
 นอกจากที่งานของ Warren จะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของการพนันในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยแล้ว 
ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือมันชี้ให้เห็นว่าความหมายของการพนันในสังคมไทยได้เปลี่ยนไปตามแต่ยุคสมัย
ด้วย งานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงประเด็นเดียวกันนี้ โดยเฉพาะกับกิจกรรมการพนันที่เกี่ยวข้องอยู่กับกีฬา
คือบทความเรื่อง “การเมืองเรื่องชักว่าว: การให้ความหมายใหม่ต่อการเล่นว่าวพนันในสมัยรัชกาลที่ 5” ของ
ปรีดี หงส์ต้น (2553: 144-155) ที่แสดงให้เห็นถึงความหมายของการเล่นว่าวที่เปลี่ยนไปในประวัติศาสตร์ไทย 
เริ่มตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ที่การเล่นว่าวมักจะเกี่ยวข้องอยู่กับการประกอบพิธีกรรมของราชสำนัก พอล่วง
เข้าสมัยรัตนโกสินทร์ก็เริ่มลดบทบาทในพิธีกรรมและกลายเป็นการละเล่นโดยทั่วไปมากขึ้น จนกระทั่งช่วง
รัชกาลที่ 4-5 การเล่นว่าวก็เริ่มได้รับความนิยมในฐานะการพนันโดยเฉพาะในชนชั้นนำ มีการจัดสนามว่าวพนัน
ขึ้นหลายที่ในพระนคร กระทั่งช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ได้มีแข่ง “ว่าวพนันสนามสวนดุสิต” เป็นประจำทุกปี 



10 

ก่อนที่ต่อมาความหมายของการพนันในการเล่นว่าวจะค่อยๆ ลดลงและเปลี่ยนความหมายไปเป็นการแข่งขัน
กีฬาที่เป็นระบบมากขึน้ 
 แนวคิดและงานศึกษาเกี่ยวกับการพนันที่กล่าวมาในส่วนนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการพิจารณา
การพนันในสองด้าน ด้านแรกคือการมองถึงมิติทางสังคมของการพนัน ที่ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เสี่ยงได้เสี่ยงเสียอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือกิจกรรมผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีความหมายอื่นๆ ให้พิจารณา
อยู่อีก ด้านที่สองคือการมองการพนันอย่างมีประวัติศาสตร์ หรือการมองว่าการพนันไม่ได้มีความหมายเดียว
อย่างตายตัวตลอดไป แต่มันมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางประวัติศาสตร์ด้วย 

3. ทฤษฎีและงานศึกษาเกี่ยวการพนันล็อตเตอรี่ (Lottery) 
งานศึกษาเกี่ยวกับการพนันหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

หลักๆ ดังนี้  
(1) การศึกษาแนวโครงสร้าง มีศ ูนย์ศ ึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จ ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพนันอย่างรอบด้าน งานศึกษาในแนว
โครงสร้างของการพนันนี้ ใช้แนวทางศึกษาแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นแนวทางหลัก โดยพยายามอธิบาย
ให้เห็นถึงมิติทางอำนาจของรัฐและทุนที่อยู่เบื้องหลังการพนันประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจ
ว่าเมื่อโครงสร้างของการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเปลี่ยนมามีช่องทางการซื้อขายแบบออนไลน์เกิดขึ้น ลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางอำนาจแบบเดิมจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร  

(2) การศึกษาแนวพฤติกรรม มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ  
2.1 ศึกษาผู้ซื ้อ ส่วนใหญ่เป็นแบบสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นนำปัจจัยต่างๆ มา

วิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับการเล่นหวยหรือสลากฯ หรือไม่อย่างไร เช่น เพศ อายุ อาชีพ ซึ่งข้อค้นพบเป็นไป
แนวทางเดียวกันคือ ผู้หญิงเล่นหวยมากกว่าผู้ชาย คนรายได้ต่ำเล่นหวยมากกว่าคนที่มีรายได้สูงกว่า เหตุผลใน
การเล่นอันดับแรกคือ อยากเสี่ยงโชค และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อในเรื่องโชคหรือดวงที่มีความ
พิเศษกว่าชีวิตปกติธรรมดา ซึ่งการเชื่อเรื่องโชคดวงนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา สุกัณศีล (2562) ที่
พบว่า ความเชื่อเรื่องโชคดวงเป็นเหตุผลเบื้องหลังการเล่นพนันหวยที่สำคัญที่สุดของคนไทย ดังนั้นจึงสะท้อน
ให้เห็นว่า วัฒนธรรมและความเชื่อคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การพนันหวยยังคงเฟ่ืองฟูอยู่เสมอในสังคมไทย 
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาในแนวนี้ยังขาดใน 2 ประเด็นหลักคือ 1. การทำความเข้าใจเจาะลึกในทัศนคติของการ
เล่น เช่น การต้องการเสี่ยงโชคนั้นแท้จริงคืออะไร หมายถึงการลงทุนทิ้งไว้แบบนึงหรือเปล่า ซึ่งอาจต้องใช้
ข้อมูลจากส่วนอื่นๆ เช่น สัดส่วนของเงินที่เล่นกับรายได้มาเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงความคิดในการเล่นหวย
ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และ 2. เมื่อการซื้อสลากเริ่มมีรูปแบบออนไลน์เพ่ิมขึ้นมา (ดังท่ีงานวิจัยชิ้นนี้สนใจศึกษา) 
พฤติกรรมและความคิดของผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ เป็นเช่นไรบ้าง  

2.2 ศึกษาผู ้ขาย การศึกษาแนวนี ้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาตามติดชีวิตคนขายตามแนว
มานุษยวิทยา งานศึกษาที่ให้ภาพชีวิตของคนขายได้ชัดเจนอย่างยิ่งคือ วิทยานิพนธ์ของ อนุพงษ์ จันทร์แจ่ม 
(2561) เรื ่อง “เร่ขายลอตเตอรี่: ชีวิตทางเศรษฐกิจบนฐานการเคลื่อนย้ายของคนเมืองเลย” ที่ศึกษาการ
เคลื่อนย้ายเพื่อประกอบอาชีพหลายประเภทของคนวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งหนึ่งในอาชีพของพวกเขาคือ
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ขายล็อตเตอรี่ โดยงานศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นว่า สลากฯ ไม่ได้เป็นเพียงกระดาษที่เป็นวัตถุสิ่งของเท่านั้น แต่
เมื่อมีการเปลี่ยนพื้นที่หรือเปลี่ยนบริบท สลากฯ ก็เปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนคุณค่าตามไปด้วย ซึ่งข้อค้นพบนี้
ทำให้มองสลากฯ ในมุมมองที่ซับซ้อนมากขึ้น คือมองว่ามีความสัมพันธ์และมีคุณค่าบางอย่างกับชีวิตของผู้คนที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับมัน ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะหยิบยืมแนวคิดดังกล่าวมาใช้ด้วย เพ่ือวิเคราะห์เมื่อสลากฯ ถูก
นำไปสแกนแล้วขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ลักษณะดังกล่าวได้ทำให้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ทั้ง
คนซื้อ คนขาย และตวัสลากฯ เองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  
 นอกจากนี้ ในด้านกลุ่มคนขาย งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาว่ามีความแตกต่างกับกลุ่มคนขายสลากฯ 
แบบเดิมหรือไม่อย่างไร เนื่องจากงานศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่า กลุ่มคนขายแบบเดิมมักทำอาชีพเกษตรกรหรือ
งานรับจ้างเป็นอาชีพหลัก ส่วนการขายสลากฯ จะเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันการขายสลากฯ บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของการขายสลากฯ ไปมาก จึงน่าสนใจศึกษาว่า กลุ่มคนที่มาขายสลากฯ 
แบบออนไลน์คือใคร ยังเป็นกลุ่มคนแบบเดิมหรือไม่ อย่างไร 
 งานศึกษาของ Vanchai Ariyabuddhiphongs เรื่อง “Lottery Gambling: A Review” (2011) ได้
รวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพนันล็อตเตอรี่ (Lottery) โดยเริ่มต้นจากการพยายามตอบคำถามที่ว่า 
“ทำไมคนถึงซื้อล็อตเตอรี่” ซึ่งพบว่า การซื้อล็อตเตอรี่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของมนุษย์ทั่วโลก ทั้งที่มีความ
เป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลน้อยมาก คำถามก็คือว่า ทำไมผู้คนยังนิยมซื้อล็อตเตอรี่กันอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย มีงาน
ศึกษาเก่ียวกับการพนันจำนวนมากพยายามตอบคำถามนี้ โดยพบว่ามีคำตอบสำคัญๆ คือ  

(1) ผู้คนไม่ได้ใช้ตรรกะเหตุผลในการเล่นพนันล็อตเตอรี่ เพราะตามหลักความน่าจะเป็นหรือตามหลัก
เหตุผลโดยทั่วไป โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ การซื้อลอตเตอรี่คือการลงทุนที่แย่ เพราะความเป็นไปได้ท่ีจะเงิน
รางวัลกลับคืนมามีน้อยมาก (1 ใน 14 ล้าน) หากแต่คำตอบหรือตรรกะเบื้องหลังการซื้อล็อตเตอรี่ของนักพนัน
กลับไม่เป็นเช่นนั้น งานวิจัยจำนวนมากพบว่า นักพนันไม่ได้ชุดเหตุผลเรื่องความน่าจะเป็นมาเป็นตัวตัดสินใจใน
การซื้อหรือไม่ซื้อล็อตเตอรี่ แต่เป็นชุดความคิดอื่นๆ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องโชค ดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหนือ
ธรรมชาติทั้งหลาย  

(2) เล่นเพื่อความสนุกสนาน งานวิจัยจำนวนมากพบว่า นักพนันเล่นพนันล็อตเตอรี่เพื่อเงินและความ
ท้าทายเป็นหลัก ซึ่งตามมาด้วยความปราถนาอีก 4 ประการคือ 1. ความต้องการที่จะเอาชนะ (Desire to win) 
2. การมีแรงกระตุ้น (impulse/curiosity) 3. การมีความรู้สึกว่าจะโชคดี (feeling lucky) และ 4. ความสนุก
เพลิดเพลิน (enjoyment) การพนันล็อตเตอรี่จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความหวังให้กับผู้คน ความหวังที่จะถูก
รางวัลใหญ่สักครั้ง ซึ่งจะทำให้หลุดพ้นจากความน่าเบื่อและความไม่แน่นอนทั้งหลายในชีวิตประจำวันได้ ด้วย
เหตุดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดว่า ทำไมผู้คนจึงยังซื้อล็อตเตอรี่อยู่ เพราะสังคมประจำวันที่แสนน่า
เบื่อนั่นเอง ที่ทำให้ผู้คนต้องแสวงหาการกระตุ้นตัวเอง ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
โชคชะตา และความหวังจะถูกรางวัลใหญ่สักครั้ง จึงกลายเป็นสเน่ห์ของการพนันชนิดนี้ 

(3) ล็อตเตอรี่คือเรื่องธรรมดา ถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นการพนัน งานศึกษาในหลายประเทศพบว่า การ
ซื้อล็อตเตอรี่คือกิจกรรมยอดนิยมและเป็นกิจกรรมธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ผู้คนสามารถแวะ
ซื้อล็อตเตอรี่หลังจากซื้อกับข้าวที่ตลาดเสร็จแล้ว บางครอบครัวซื้อล็อตเตอรี่เป็นของขวัฐวันเกิดให้กับลูกๆ ของ
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พวกเขาด้วยซ้ำไป เหตุสำคัญท่ีผู้คนมองล็อตเตอรี่เป็นเรื่องธรรมดามากกว่ามองเป็นการพนันก็เพราะว่า รัฐบาล
เป็นผู้รับรองมันด้วยตัวเองนั่นเอง ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งถูกกฏหมาย ต่างจากการพนันอีกหลายชนิดที่ดูเป็นการ
พนันมากกว่า งานศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้หญิงในประเทศอังกฤษมองการซื้อล็อตเตอรี่ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อการ
พักผ่อนมากกว่าเป็นการพนัน (Casey 2006) เด็กนักเรียนที่ซื้อล็อตเตอรี่และเล่นหวยขูด (scratch cards) 
ไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นนักพนัน (Lange 2001) และเยาวชนอีกจำนวนมากไม่ได้รับรู้หรือตระหนักว่าการซื้อล็อ
ตเตอรี ่และการเล่นหวยขูด เป็นรูปแบบหนึ ่งของการพนัน (Wood and Griffiths 1998) ในหลายกรณี 
นอกจากจะไม่มองว่าการซื้อล็อตเตอรี่คือการพนันแล้ว ยังมองไปในทางบวกอีกด้วย โดยมองว่าเป็นที่พ่ึงสำหรับ
ผู้หญิงให้พ้นจากภาวะแปลกแยก (alienation) (Trevorrow and Moore 1998) เป็นวงที่ช่วยสานสัมพันธ์
ทางสังคมให้ผู ้สูงอายุ (a forum of social support for older adults) เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ช่วยผ่อน
คลายความน่าเบื่อในแต่ละวัน (McNeilly and Burke 2001) 

ในประเด็นเรื่องความเข้าใจผิดๆ ในเรื่องการพนัน โรเจอร์ส (Rogers 1998 อ้างใน วัฒนา สุกัณศีล 
2562) จัดประเภทและนำเสนอรายละเอียดประเภทความเข้าใจผิดๆ ดังกล่าวไว้ดังนี้ 

(1) ความเข้าใจในเรื่องโอกาสที่จะถูกหรือไม่ถูกรางวัล (understanding of lottery odds) คำอธิบาย
อย่างหนึ่งสำหรับคำถามที่ว่า ทำไมคนเล่นหวย ก็คือคนเล่นหวยไม่รู้ว่าโอกาสที่จะถูกหวยมีสักเท่าไหร่ ใน
อังกฤษ แม้จะมีการประกาศเผยแพร่ให้คนรู้กันทั่วไปทั้งทางสื่อและโดยองค์กรที่ รับผิดชอบว่าโอกาสที่ซื้อหวย 
National Lottery แล้วถูกรางวัลมีเท่าไหร่ แต่คนซื้อหวยเพียง 1 ใน 3 เท่านัน้ที่รู้ว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่ง
มีประมาณ 1 ใน 14 ล้าน บางคนรู้เรื่องตัวเลขและโอกาสความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัล แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเลขและ
โอกาสที่ว่านั้นหมายถึงอะไร โอกาสที่จะไม่ถูกรางวัลมีน้อยแค่ไหน กล่าวอีกอย่างก็คือ  อาจจะเป็นไปได้ที่
ข้อเท็จจริงในเรื่องโอกาสถูกหวย 1 ใน 14 ล้าน เป็นสิ่งที่นอกเหนือประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคนเรา
และเกินกว่าที่คนทั่วไปจะคิดและทำความเข้าใจได้ เพราะคนทั่วไปมักจะประเมินโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ่อยๆ ต่ำกว่าความเป็นจริงและประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนานๆ ครั้ง สูงกว่าความเป็นจริง รวมทั้งมักจะม่ันใจ
ว่าการประเมินของตัวเองถูกเสมอ ในกรณีของหวย จึงเป็นไปได้ที่คนซื้อหวยไม่ได้ใช้เหตุผล หรือหลักการอะไร
มากในเรื่องโอกาสถูกหวย แต่คิดและประเมินเอาง่ายๆ ว่าตัวเองมีโอกาสเท่านั้นเท่านี้ 

การใช้ความคิดง่ายๆ เช่นนี้เกิดจากการที่คนเราต้องการความสะดวกรวดเร็วในการประเมินทำความ
เข้าใจและแก้ปัญหาสถานการณ์และหลักการที่ยุ่งยากและไม่รู้ข้อมูลอย่างเพียงพอ การใช้ความคิดง่ายๆ เช่นนี้
มักเกิดจากการที่คนเรามักจะใช้ความคุ้นเคยกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ (availability bias) ไปกับ
การประเมินโอกาสที่จะเกิด ยิ่งคุ้นเคยกับเหตุการณ์นั้นๆ มากเท่าไหร่ คนเราก็มักจะประเมินโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์นั้นมากกว่าความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น เหตุการณ์ที่สำคัญ เหตุการณ์น่าเหลือเชื่อ เหตุการณ์ที่โดด
เด่นและน่าตื่นตาตื่นใจมักจะทำให้คนเราคุ้นเคย จดจำ และนึกถึงเหตุการณ์นั้นได้ง่าย โอกาสที่จะถูกหวย
รางวัลมหาศาลเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแน่นอน ยิ่งเรื่องราวของคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกป่าวประกาศผ่านสื่อซ้ำ
แล้วซ้ำเล่า คนถูกหวยไม่กี่คนจึงสำคัญ โดดเด่น และเห็นได้ชัดกว่าคนที่ผิดหวังไม่ถูกหวยอีกหลายล้านคน 
สำหรับคนถูกหวยรางวัลปลอบใจลำดับท้ายๆ นานๆ ครั้งก็จะรู้สึกดีใจ เห็นความสำคัญ และจดจำประสบการณ์
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การถูกหวยมากกว่าการไม่ถูก การรับรู้ ความคุ้นเคย และประสบการณ์เหล่านี้ ทำให้ความเข้าใจและการ
ประเมินโอกาสของการซื้อหวยแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งของคนทั่วไปมีความเกินจริงอยู่เสมอ 

(2) ตรรกะวิบัติของนักพนัน (gambler’s fallacy) เป็นเรื ่องของความเชื่อที่ว่าเมื่อเหตุการณ์หนึ่ง
เกิดขึ้นไปแล้ว โอกาสความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้นอีกจะมีน้อยลง ทั้งที่หลักการความเป็นไปได้
ชี้ให้เห็นว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งๆ ในแต่ละครั้ง  เป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับสิ่งที่
เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในอีกมุมหนึ่ง ตรรกะวิบัติจึงเป็นความเชื่อที่ว่า  เหตุการณ์ที่ยัง
ไม่ได้เกิดข้ึนก่อนหน้านี้ มีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ด้วยความเชื่อเช่นนี้ นักพนันจึงมองการเสีย
พนันติดๆ กันเป็นสัญญาณว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลกำลังจะมาถึง ตรรกะเช่นนี้ แสดงให้เห็นความเชื่อที่ว่าความ
เป็นไปได้และความบังเอิญเป็นสิ่งที่มีความเป็นธรรมและสามารถปรับแก้ความผิดพลาดได้ด้วยตัวเอง (a self-
correcting and fair process)  

ตามหลักการแล้ว การออกเลขรางวัลหวยแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันและไม่มีอะไรเชื่อมโยงกัน แต่
ตรรกะวิบัติของคนเล่นหวยกลับเชื่อราวกับว่า เลขหวยที่ออกหรือลูกบอลที่มีหมายเลขเป็นสิ่งมีชีวิต มีความจำ 
(ว่าครั้ง ที่แล้วเลขนี้ออกไปแล้ว) และมีสำนึกถูกผิดว่าอะไรควรไม่ควร (ดังนั้นครั้งต่อไปควรจะออกเลขอะไร) 
งานศึกษาตรรกะวิบัติของนักพนันพบว่า ไม่เฉพาะคนเล่นหวยเท่านั้นที่เชื่ อว่าความบังเอิญสามารถปรับแก้
ความผิดพลาดได้ นักพนันที่รู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังจะได้ เพราะเล่นเสียไปก่อนหน้านี้ คนเล่นไพ่ที่เชื่อว่าไพ่รอบ
หน้าน่าจะดีเพราะได้ไพ่ไม่ดีมาหลายรอบแล้ว ก็เชื่อในตรรกะแบบนี้เช่นเดียวกัน และตรรกะเช่นนี้มักพบในหมู่
คนเล่นพนันที่ไม่ใช้ทักษะความสามารถ แต่ขึ้นอยู่กับความบังเอิญเป็นหลัก เช่น หวย รูเล็ตต์  และการโยน
ลูกเต๋า มากกว่ากลุ่มคนที่เล่นพนันโดยใช้ความสามารถ 

(3) ความคิดติดกับดัก (cognitive entrapment) เป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งในเรื่องความบังเอิญใน
การพนันหวย ความคิดติดกับดัก ทีบ่างทีเรียกว่า “การหลงติดเงินที่เสียไปกับการพนัน” (sunk cost bias) ซึ่ง
เป็นเรื่องของการที่นักพนันทุ่มเงินเดิมพันลงไปกับการพนันเพ่ิมขึ้นทั้งๆ ที่ตัวเองแพ้ หรือเล่นเสีย เพ่ือจะยืนยัน
ว่าสิ่งที่พนันไปก่อนหน้านั้นดีอยู่แล้ว การทำเช่นนี้ทำให้นักพนันประเมินโอกาสที่คิดว่าจะชนะหรือได้ สูงกว่า
ความเป็นจริง ความคิดติดกับดักจึงเป็นเรื่องของคนเล่นพนันที่แม้จะเสียเงินมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคิดว่าตัวเอง
จะต้องเล่น (ในสิ่งที่นักพนันเห็นว่าเป็นการ “ลงทุน” ทั้งเวลาและทรัพย์สิน) ต่อไป เพราะรู้สึกว่าเล่นมาเยอะ
เสียมาเยอะจนเลิกเล่นไม่ได้แล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ การยอมทิ้งเงินที่เสียไปจึงไม่ต่างกับการทิ้งโอกาสเป็นไป
ได้ที่จะได้เงินหรือชนะพนันในคราวต่อไป สำหรับนักพนันหลายคน การตัดสินใจเลิกเล่นในยามเล่นเสียจึงเป็น
เรื่องที่ทำได้ยากและไม่ควรทำ โดยเฉพาะในการเล่นหวย คอหวยที่ชอบซื้อเลขบางตัวบางชุดอยู่ทุกงวด มักจะ
กลัวหรือไม่มั่นใจว่าถ้าเปลี่ยนไปซื้อเลขตัวอื่นหรือเลขชุดอื่น เลขหวยที่เคยตาม (ซื้ออยู่ทุกงวด) อาจจะออกใน
ครั้งต่อไป ดังทีง่านวิจัยพบว่าในบางประเทศ คอหวยราวร้อยละ 60 เลือกเลขชุดเดียวกันทุกครั้งที่ซื้อ อีกหลาย
คนลงทุนซื้อหวยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะกลัวจะพลาดโอกาสที่จะถูกหวยในครั้งต่อไป ซึ่งก็เท่ากับเป็นการพา
ตัวเองเข้าไปติดบ่วงการเล่นหวยมากขึ้น ความคิดติดบ่วงพนันเช่นนี้ทำให้นักพนันชอบที่จะเล่นพนันต่อ ทั้งๆ ที่
มักจะเล่นเสียอยู่เสมอ ดังนั้นการพนันใดๆ ที่เปิดช่องทางให้คนเล่นมีโอกาสได้ “เอาคืน” (ได้เงินทีเ่สียไปคืนมา) 
จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้คนเล่นติดกับดักพนันได้มากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าคนเล่นพนันจะเสียเงินไปในการเล่นไพ่ 
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รูเล็ตต์ ม้าแข่ง ตู้พนัน หรือหวย ความคิดถึงเรื่องการทำให้เงินที่เสียไปเป็น “การลงทุน” ที่ดีและคุ้มค่า มี
แนวโน้มจะทำให้คนเล่นพนันกันต่อไป สิ่งที่เสียไปนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเงิน แต่อาจจะรวมถึงเวลาและการ
ทุ่มเทความพยายามด้วย ในการเล่นหวย การลงทุนซื้อหรือตามเลขบางตัวบางชุด หรือการลงทุนติดตามศึกษา
เลขหวยที่ถูกรางวัลย้อนหลัง มักจะทำให้คนเล่นหวยติดกับดักเล่นหวยไปเรื่อยๆ 

(4) ความเชื่อเรื ่องเลขร้อนและเลขเย็น (a belief in hot and cold numbers) งานศึกษาบางชิ้น
ชี้ให้เห็นว่าคอหวยบางคนมีความเชื่อในเรื่องเลขร้อนและเลขเย็น “เลขร้อน” หมายถึง เลขที่มักจะออกบ่อยๆ 
ในช่วงเวลาไม่นานนัก คนเล่นหวยมักจะมองว่าเลขเหล่านี้มีโอกาสมากกว่าที่จะออกในครั้งต่อไป ขณะที่  “เลข
เย็น” หมายถึง เลขที่คอหวยมองว่าไม่ค่อยออกในช่วงหลังๆ ดังนั้นจึงเป็นเลขที่ไม่น่าจะออกในเร็วๆ นี้ ความ
เชื่อเรื่องเลขร้อนและเลขเย็นเกิดจากความคิดที่ว่า ในระยะสั้น เลขหวยที่ถูกรางวัลบ่อยๆ ก็จะถูกต่อไป ขณะที่
เลขไม่ถูกรางวัลก็จะไม่ถูกต่อไป ในระยะยาว คอหวยมักจะกลับมาเล่นเลขเย็นอีกครั้ง เพราะหวังว่าเลขเย็น
เหล่านี้คงร้อนขึ้นมาบ้าง ความเชื่อในเรื่องเลขร้อนและเลขเย็น หรือความเชื่อในเรื่องการได้และการเสียติดๆ 
กันนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องการเล่นหวยเท่านั้น แต่มีอิทธิพลต่อการเล่นพนันแทบทุกชนิด การแข่งม้า การ
เล่นไพ่ การเล่นรูเล็ตต์ สัญลักษณ์ต่างๆ ในจอตู้พนัน หรือแม้กระทั่งทีมฟุตบอล ล้วนมีเรื่องกี่ยวพันกับความเชื่อ
เรื่องสิ่งที่ร้อนและสิ่งที่เย็น รวมทั้งความเชื่อเรื่องการชนะติดๆ กันในการแข่งขันกีฬาด้วย 

(5) การคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไป (unrealistic optimism) หลักฐานจากการศึกษาเท่าที่มีอยู่ 
ชี้ให้เห็นว่า คนทั่วไปมีความคิดและความเข้าใจเรื่องความเป็นไปได้น้อยมาก ความคิดอีกอย่างที่เกี่ยวข้องกัน 
คือการคิดเข้าข้างตัวเองเกินไป หรือการมองสิ่งต่างๆ ในแง่ดีเกินไป (optimistic bias) ซึ่งเป็นเรื่องของความ
มั่นอกมั่นใจว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมากเกินไป ในการศึกษาเปรียบเทียบกับคนไม่เล่น
หวยและคนเล่นหวยเป็นบางครั้ง พบว่าคนเล่นหวยเป็นประจำมักจะมองแง่ดีมากกว่าและคิดเข้าข้างตัวเองว่า
จะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งมากกว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าการพนันทุกชนิด คนเล่นมีโอกาสแพ้หรือเสียเงินมากกว่า
ชี้ให้เห็นว่า การคิดเข้าข้างตัวเองหรือการมองอะไรในแง่ดีเกินไปของคนเล่นพนันจะยังคงมีอยู่ในการพนันทุก
รูปแบบ แต่เนื่องจากการคิดเข้าข้างตัวเองหรือการมองอะไรในแง่ดีเกินไปมักจะมีความสำคัญมากสำหรับนัก
พนันในกรณีที่โอกาสชนะหรือได้รางวัลมีน้อย ความคิดและมุมมองดังกล่าวน่าจะมีอิทธิพลมากในหมู่คอหวย
มากกว่าคนเล่นพนันแบบอื่นๆ 

(6) ความเชื่อว่าตัวเองมีโชค (a belief in personal luck) นักวิชาการบางคนเห็นว่า มนุษย์มักจะยก
คำอธิบายเหตุการณ์ที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุให้เป็นเรื่องของโชคและความบังเอิญ ในชีวิตประจำวันเรามักจะเจอ
คนไม่น้อยที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญว่าเป็นเรื่องของโชค ทั้งที่ทั้งสองอย่างไม่เกี่ยวกันหรือเหมือนกัน
ความบังเอิญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้าได้ การชนะพนัน
หรือเล่นพนันได้ มักจะถือเป็นผลพวงของทั้งโชคและความบังเอิญ ในเรื่องหวย การที่เลขหวยเลขใดจะออก
หรือไม่ออกเป็นเรื่องของความบังเอิญ แต่การที่คนเล่นหวยเลือกเลขหวยที่ออกถือเป็นเรื่องของโชค พูดง่ายๆ ก็
คือ โชคมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อคนเล่นหวย ไม่ใช่การเล่นหวย ดังนั้น ด้วยความเชื่อเช่นนี้ คนที่ชอบเล่น
หวยจึงยอมรับได้ว่าการออกเลขรางวัลหวยเป็นเรื่องความบังเอิญ แต่ก็ยังซื้อหวยเป็นปกติ เพราะคิดว่าตัวเอง
จะมีโชคกับเลขหวยที่ตัวเองเลือกซ้ือไว้  
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คนส่วนมากเชื่อว่าตัวเองเป็นคนมีโชคและโชคมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ในชีวิต ใน
การเล่นหวย คอหวยที่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีโชคจะมีความม่ันใจว่าตัวเองจะถูกหวยมากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่
มีโชค ความเชื่อเรื่องโชคมีความสัมพันธ์กับความเชื่อและความคาดหวังที่จะเล่นพนันได้หรือชนะ แม้จะไม่ใช่
การเล่นได้หรือชนะจริงๆ เมื่อเทียบกับคนไม่เล่นและเล่นหวยเป็นบางครั้ง คอหวยที่เล่นเป็นประจำจะมีความ
เชื่อว่าโชคมีผลต่อการถูกหรือไม่ถูกหวยมากกว่า งานวิจัยอื่นๆ พบว่าคอหวยที่เลือกซื้อเลขหวยชุดเดิมๆ มักจะ
เชื่อว่าการเล่นหวยต้องอาศัยโชคช่วย และมักจะใช้วันสำคัญๆ เช่น วันเดือนปีเกิด วันครบรอบการแต่งงาน 
เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลขหวย ความเชื่อเรื่องโชคยังช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมอะไร
บางอย่างได้ ความเชื่อว่าหวยเป็นการพนันที่ขึ้นอยู่กับโชค (ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความบังเอิญ) มีอิทธิพลต่อการเล่น
หวยอย่างมาก เพราะถ้าคนเล่นเชื่อเรื่องโชค การถูกหวยจึงเป็นผลมาจากการที่คนเล่นหวยมีคุณสมบัติอะไร
บางอย่าง (มีโชค) ที่ทำให้ถูกหวย ความเชื่อเรื่องโชคมีอยู่การในการพนันเกือบทุกชนิด นักพนันอาจจะเลือกสีที่
ตัวเองชอบ หรือค่ายม้านำโชคเวลาแทงม้า เช่นเดียวกับที่บางคนก็เลือกเลขนำ โชคในการเล่นหวย คนเล่นบิง
โก หรือนักพนันในบ่อนคาสิโนอาจจะเลือกนั่งเก้าอ้ีนำโชค ถ้าเชื่อว่าเก้าอ้ีตัวนั้นจะช่วยให้มีโอกาสเล่นพนันชนะ
มากขึ้น ความเชื่อเรื ่องโชคทำให้คนเล่นรู้สึกไปเองว่าตัวเองควบคุมอะไรได้มากขึ้น ความเชื่อนี้จึงน่าจะมี
ความสำคัญในการพนันที่ขึ้นอยู่กับความบังเอิญ (เช่น หวย) มากกว่าการพนันที่ ใช้ทักษะความสามารถในการ
เล่น 

(7) ความคิดเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ (superstitious thinking) เกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องโชคแต่เป็น
เรื่องของการมองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและเป็นผลระหว่างสิ่งที่ตัวเองทำกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา 
ลักษณะสำคัญของความคิดในเรื่องเหนือธรรมชาติคือ การเชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีอยู่จริง 
คนที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติในบางสังคมอาจจะเอามือแตะไม้ อธิษฐานขอพร หรือมีเครื่องรางไว้ติดตัว 
ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติในการเล่นหวยอาจจะเห็นได้จากการที่คอหวยมักจะใช้ตัวเลขวันเดือนปี เกิด 
เหตุการณ์สำคัญบางอย่าง (หรือในกรณีเมืองไทยก็ได้แก่  เลขเด็ด เลขจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์แปลก 
เลขจากพระหรือหมอดูที่มีชื ่อเสียง) เป็นแนวในการเลือกเลขหวย ความเชื่อในอิทธิพลของสิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติดูจะมีความสัมพันธ์กับการเล่นพนันชนะ เพราะถ้าเล่นแพ้ คนที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมักจะโยน
ความผิดให้กับความบังเอิญ ความคิดเรื่องเหนือธรรมชาติมีมากในหมู่คนเล่นพนันที่ขึ้นอยู่กับความบังเอิญ 

นอกจากนี้ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างหนึ่งของคนเล่นหวย คือการใช้ความเชื่อเรื่องโชคลางมา
กำกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของการเล่นหวย โดยเชื่อว่าโชคลางคือ สิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ มนุษย์
อาจไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนด้วยตัวเองได้ แต่โชคลางสามารถทำได้ ดังนั้นการ
เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการพาตัวเองไปอิงแอบกับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด จึงเป็นการขอให้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึง ผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งหลายช่วยกำจัดความไม่แน่นอนให้พวกเขาที และขอประทาน
โชคลางมาให้พวกเขาสักครั้ง ในแง่นี้การไม่ถูกหวยอาจหมายถึง การที่ยังต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ดีพอ หรือ
ยังไม่เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจมากพอ การบนบานให้มากข้ึน หรือการตระเวนหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนใหม่จึงเกิดได้
อย่างไม่รู้จบ ตราบที่คอหวยทั้งหลายยังไม่ถูกรางวัลที่ 1 ตามท่ีหวัง 
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(8) ความเชื่อว่าตัวเองสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้ (the illusion of control) เป็นความเชื่อบน
ความคาดหวังว่าโอกาสที่ (ตัวเอง) จะชนะพนันหรือถูกรางวัลมีมากกว่าโอกาสในความเป็นจริง เป็นที่ยอมรับ
กันว่า ลักษณะสำคัญที่สุดของหวยคือเป็นการเล่นพนันที่ขึ้นอยู่กับความบังเอิญล้วนๆ ดังนั้นหวยจึงเป็นการ
พนันที่ทุกคนที่เล่นมีสิทธิ์จะถูกหวยเท่าๆ กันและการการพนันที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน นอกจากนั้นการ เล่น
หวยยังไม่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการเล่น (ต่างจากการพนันอย่าง การเล่นไพ่โป๊กเกอร์หรือ
การเล่นม้าที่ต้องใช้ทักษะบางอย่างในการเล่น) แต่การเล่นหวยเปิดโอกาสให้คนเล่นสามารถเลือกเลขหวยที่
ตัวเองชอบได้ ก่อนหวยจะออก คอหวยไม่น้อยจึงมีความคาดหวังสูงและรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลบางอย่างต่อเลข
หวยที่จะออก ทั้งๆ ที่การที่เลขจะออกอะไรนั้นเป็นเรื่องของความบังเอิญทั้งสิ้น ด้วยความเชื่อเช่นนี้คอหวยไม่
น้อยจึงใช้กลเม็ดเด็ดพราย รวมทั้งเทคนิควิธีต่างๆ ในการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อ เพิ่มโอกาสถูกหวยให้กับตนเอง 
ความเชื่อว่าตัวเองสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้จึงทำให้หวยเป็นการพนันที่น่าเล่นและน่าเล่นบ่อยๆ ด้วย 

(9) ความเชื่อเรื่องหวยเกือบถูกรางวัล (the perception of near misses) เกิดข้ึนเมื่อเลขหวยที่ออก
มีความใกล้เคียงกับเลขหวยที่คนเล่นหวยซื้อ (ไม่ใช่กรณีเลขหวยที่ซื้อมีเกือบถูกรางวัลที่หนึ่ง) งานศึกษาของ 
Reid (1986) พบว่า คนที่ซื้อหวยเกือบถูกจะยิ่งทำให้มีความเชื่อในเรื่องตรรกะวิบัติของนักพนันเพิ่มมากขึ้น 
การมีเลขหวยที่เกือบถูกรางวัลอยู่ในมือทำให้คนซื้อเชื่อว่าตัวเองใกล้จะถูกรางวัลแล้ว ยิ่งใกล้เคียงเลขที่ถูก
รางวัลเท่าไหร่ ก็ยิ ่งใกล้ถูกรางวัลใหญ่เข้าไปเท่านั ้น เช่นเดียวกับความคิดความเชื ่ออื ่นๆ ในเรื ่องหวย 
ปรากฏการณ์หวยใกล้ถูกรางวัลเป็นผลจากความเชื่อที่ว่า  เลขหวยรางวัลที่ออกมาแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อ
ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่เลขอื่นๆ จะออกเป็นชุดเลขหวยรางวัล งานศึกษาหลายชิ้นสนับสนุนความคิดที่ว่า
ปรากฏการณ์หวยใกล้ถูกรางวัลมีส่วนช่วยเสริมให้การเล่นหวยเป็นการพนันที่น่าสนใจและน่าเล่นมากขึ้น 

(10) ความเข้าใจเรื่องรางวัล (framing of gambling outcomes) เป็นที่รู้กันว่าการเล่นหวยแต่ละ
ครั้งมีต้นทุนค่อนข้างต่ำ คนจำนวนมากจึงอาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจอะไร โดยเฉพาะเมื่อคิดถึง
รางวัลมูลค่ามหาศาลที่จะได้คืนมา ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเล่นหวยกันเป็นประจำอาจจะเป็นผลจากการที่คนเล่น
หวยมองเห็นความแตกต่างระหว่างเงินที่ซื้อหวยกับมูลค่ารางวัลที่อาจจะถูก เพราะว่าเมื่อเทียบแล้ว การเสีย
เงินเล่นหวยแต่ละครั้ง ช่างดูน้อยนิดนัก เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะได้เงินคืนจำนวนมหาศาลจากการถูกหวย
รางวัลที่หนึ่ง ความแตกต่างระหว่างการเสียเงินซื้อหวย (ที่ยังไงก็ไม่ถูก) นิดๆ หน่อยๆ กับโอกาสการถูกรางวัล
มูลค่ามหาศาล (ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย) ทำให้คนจำนวนมากมีมุมมองและความเข้าใจที่ดีต่อการเล่นหวย ผล
ที่ตามมาก็คือ การมีท่าทียอมรับความเสี่ยงและการเปิดกว้างที่จะยอมรับความเป็นไปได้อันน้อยนิดที่จะถูก
รางวัลในการเล่นหวยมากขึ้น 

คำอธิบายข้างต้น มองความเชื่อในเรื่องการพนันว่าเป็นความคิดและความเข้าใจผิดที่คนเล่นพนันใช้
อธิบายสถานการณ์ที่ตัวเองไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจได้ยาก แม้จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมคนเล่นพนันแต่ละ
คนได้บ้าง แต่เป็นชุดคำอธิบายที่มองปัญหาความยุ่งยากที่คนเล่นพนันเผชิญอยู่แบบแยกส่วน ปฏิกิริยาของนัก
พนันในสถานการณ์ดังกล่าวจึงดูเป็นเรื่องไร้เหตุผล แต่เราก็รู้กันอยู่ว่าคนเล่นพนันหรือคนเล่นหวยไม่ได้ไม่ได้จู่ๆ 
จับพลัดจับผลูหรือบังเอิญไปเล่นพนัน แต่พวกเขาและเธอมุ่งมั่น ขวนขวายและตั้งใจไปเล่นพนัน แถมยังคิดเป็น
ตุเป็นตะว่าตัวเองจะชนะด้วย ความมุ่งมั่นตั้งใจนี้เกิดจากความมั่นใจว่าตัวเองมีโอกาสจะชนะหรือถูกรางวัล  
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ไม่ใช่เรื่องของความไม่รู้หรือไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้ เราจำเป็นต้องหากรอบคิดที่ครอบคลุมกว่านี้ เพ่ืออธิบาย
พฤติกรรม ความคาดหวัง และความเชื่ออันหลากหลายของคนเล่นพนัน ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรพิจารณากัน
ต่อไป 

4. การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์กับแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แต่เดิมการเล่นหวยหรือสลากฯ เป็นการพนันยอดฮิตของคนรายได้น้อย การศึกษาต่ำ การเล่นหวยจะ
อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเจอหน้า แต่เมื่อโครงสร้างเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัล ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป
ด้วย เพราะเม่ือมองผ่านแนวคิดเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐานะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่
เชื่อมต่อความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแล (soft infrastructure) หรือที่เป็นระเบียบมาตรฐานต่างๆ  

นอกจากนั้น การเล่นหวยยังอิงอยู่กับโครงสร้างพ้ืนฐานคือ หวยรัฐหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล จุดเริ่มต้น
คือ รัฐ กับประชาชนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อมาในแง่ผู้คน ได้นำเลขที่ออกรางวัลมาเล่นกันเองในอีกวง
หนึ่งที่เรียกว่า หวยใต้ดิน ในพื้นที่นี้มีตัวละครสำคัญคือ “เจ้ามือหวย” และเครือข่าย กับ ผู้เล่น ความสัมพันธ์
ของการเล่นหวยใต้ดินนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องรู้จักกันในระดับหนึ่ง ไม่เหมือนการซื้อสลากกินแบ่งที่ไม่ต้อง
รู้จักกันก็ได้ โครงสร้างพื้นฐานของหวยใต้ดินจึงเป็นโครงสร้างของความสนิทสนมและไว้ใจกันได้ในระดับหนึ่ง 

 จากการทบทวนงานศึกษาเรื่องการพนันออนไลน์ในต่างประเทศของ ณัฐกร วิทิตานนท์ (2562) 
พบว่า งานศึกษาจำนวนมากอธิบายว่า กลุ่มคนที่เล่นพนันออนไลน์ เป็นกลุ่มคนคนละกลุ่มกับผู้ เล่นพนันหวย
แบบเดิม โดยกลุ่มคนท่ีนิยมเล่นพนันแบบออนไลน์พบว่า เป็นคนอายุน้อย การศึกษาสูง รายได้สูง และที่สำคัญ
คือมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับโทรศัพท์มือถือ ในด้านเนื้อหา มีชีวิตผูกพันกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในโลกโซเชียลมเีดีย  
ในแง่นี้ ความนิยมในสลากฯ แบบออนไลน์จึงสะท้อนได้เช่นกันว่า รูปแบบและความนิยมในการเล่นพนันนั้น 
ผูกพันอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของการพนันนั้นๆ ด้วย  
 โครงสร้างพื้นฐานของหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยแบบเดิมนั้น เป็นลักษณะที่กระจายไปสู่
พ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งผ่านเจ้ามือหวยใต้ดินและแบบแผงขายสลากฯ ตามตลาดหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ รวมถึงการ
เป็นการพนันที่มีมาอย่างช้านาน ย้อนหลังไปได้ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะเช่นนี้ทำให้หวยและสลากฯ เป็นการ
พนันยอดฮิตของคนทั่วประเทศ เพราะเข้าถึงได้ง่าย รูปแบบการเล่นก็ง่าย ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
เมื่อเกิดปรากฏการณ์การซื้อขายสลากฯ ผ่านแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ หมายถึงการเกิดขึ้นของโครงสร้าง
พื้นฐานแบบใหม่ คือ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของ
การพนันแล้ว ย่อมทำให้กลุ่มคนที่เข้ามาเล่นเปลี่ยนตามไปด้วย เพราะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนี้ ไม่ใช่สิ่งที่คน
รุ่นก่อนคุ้นชิน แต่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่คุ้นชินมากกว่า 

การพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็น
ธุรกิจข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มต้นขึ้นราวปี ค.ศ.1994 ในช่วงแรกของการเติบโต ในปี 
ค.ศ.1998 จำนวนเว็บไซต์รับแทงพนันทั่วโลกมีจำนวนเพียง 190 เว็บไซต์ แต่เพิ่มจำนวนเป็น 1,800 เว็บไซต์ใน
ปี ค.ศ.2002 จนมาถึง ค.ศ.2006 ก็มีเว็บไซต์รับแทงพนันออนไลน์สูงถึง 2,500 เว็บไซต์ และยังมีแนวโน้มที่จะ



18 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านรูปแบบการเล่นพนัน การพนันออนไลน์มีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เล่นใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่จำกัดรูปแบบการเข้าถึงเช่นบ่อนทางกายภาพแบบเดิม หากแต่สามารถเล่นพนันได้
หลากหลายวิธีการ ทั้งทางเว็บไซต์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง การพนันออนไลนจ์ึง
เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ผู้เล่น ขณะเดียวกันก็สร้างกำไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจชนิดนี้คิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 60 ของรายได้เลยทีเดียว (วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, 2555) 

จากการทดลองค้นหาบนอินเทอร์เน็ตช่วงกลางปี พ.ศ.2562 โดยใช้เว็บไซต์ Google.com พบมากถึง
ราว 250,000,000 ล้านเว็บไซต์ที ่มีคำว่า “gambling” โดยมีประมาณ 174,000,000 เว็บไซต์ที ่มีคำว่า 
“online gambling” ขณะที่หากเป็นคำว่า “internet gambling” พบประมาณ 163,000,000 เว็บไซต์ ใน
รายงานล่าสุดของ Transparency Market Research (TMR) บริษัทวิจัยตลาดของสหรัฐอเมริกา คาดการณ์
ว่าตลาดการพนันออนไลน์ของโลกจะเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีมูลค่าสูงถึง 128.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ภายในปี ค.ศ.2026 อัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 11.8% ต่อปี โดยมีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่ทวีปยุโรป เมื่อ
จำแนกการพนันตามประเภทพบว่า การพนันทายผลการแข่งขันกีฬามีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 47 รองลงมา
คือ การเล่นพนันแบบในคาสิโนและโป๊กเกอร์ รวมกันแล้วคิดเป็น 31% รายงานประจำปีของศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนันตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ยืนยันเช่นนั้น กล่าวโดยรวมคือการพนันออนไลน์สามารถแพร่กระจายได้
อย่าง “ไร้พรมแดน” ควบคุมยาก มีลักษณะ “ลอดรัฐ” เพื่อให้พ้นการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันก็มี
การอนุญาตการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
เติบโตอย่างรวดเร็ว ในอีกด้านหนึ่งได้สร้างผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง เพราะสามารถซอกซอนเข้าสู่ทุก
กลุ่มของสังคมได้โดยง่ายและไร้ข้อจำกัด (ณัฐกร วิทิตานนท์, 2562)  

การเติบโตของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตช่วงทศวรรษ 1980 ทำให้การพนันออนไลน์ถือกำเนิดขึ้น
ได้ในกลางทศวรรษต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมการพนันโดยบริษัท Microgaming 
เมื่อปี 1994 ผสานเข้ากับพัฒนาการเข้ารหัสโปรโตคอลในการติดต่อสื่อสารของบริษัท CryptoLogic (บริษัท
ของประเทศไอร์แลนด์) ซึ่งก่อตั้งในปีถัดมา ช่วยให้การทำธุรกรรมการเงินทางอินเทอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ
และปลอดภัย ประกอบกับระบบกฎหมายของบางประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการพนัน ส่งผลให้การพนัน
ออนไลน์เริ่มขยายออกไปสู่วงกว้างนับแต่นั้นเป็นต้นมา กล่าวโดยรวม เว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต
เป็นแห่งแรกของโลกได้แก่ Swiss Lottery ในชื่อ Loterie Romande เมื่อเริ่มจำหน่ายลอตเตอรี่ผ่านระบบ
ออนไลน์ครั ้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ.1993 โดยผู ้เล่นต้องใช้โปรแกรม Videotex ในการซื ้อ สำหรับ
ลอตเตอรี่ที่เปิดให้ประชาชนซื้อหาทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเขตแดนก็คือ 
PLUS Lotto (หรือ Interlotto ย่อมาจาก Internet Lottery) เป็นลอตเตอรี่ของรัฐบาลประเทศลิกเตนสไตน์ 
เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1995 เป็นที ่ชื ่นชอบของกลุ ่มลูกค้าจากประเทศข้างเคียงอย่างออสเตรียและ
สวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย (James Banks, 2014) 

ในระดับโลก ลอตเตอรี่นับเป็นการพนันรูปแบบแรกที่เปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ต ผู้เล่นสามารถซื้อ
ลอตเตอรี่ทั้งในระดับรัฐ (ในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ) ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เล่นสามารถซื้อ
ได้อย่างสะดวกผ่านระบบออนไลน์ ภาครัฐเข้ามาลงทุนด้านลอตเตอรี่ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ มีการคาดการณ์
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ว่าในปี ค.ศ.2015 การใช้จ่ายเพื่อซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือจะมีจำนวนมากถึงร้อยละ 41 ของ
กิจกรรมการพนันทั้งหมดที่ทำผ่านช่องทางนี้ ผู้ประกอบการลอตเตอรี่ออนไลน์ในบางประเทศมีบริการการพนัน
ในรูปแบบอื่นร่วมด้วย เช่น Austrian Lotteries เจ้าของ win2day ที่นอกจากกลุ่มลูกค้าสามารถซื้อลอตเตอรี่
ผ่านระบบออนไลน์แล้วยังสามารถเล่นคาสิโน , โป๊กเกอร์ และคีโนทางออนไลน์ได้อีกด้วย ส่วน Danish 
Lottery ที่ทำ Danske Spil และ Swedish Lottery ที่ทำ Svenska Spel ก็มีเกมออนไลน์อื ่นๆ ให้บริการ
ลูกค้า (ณัฐกร วิทิตานนท์, 2562) 

เป็นที่ชัดเจนว่าการเล่นพนันออนไลน์ทำให้กลุ่มคนหน้าใหม่ที่เข้าสู่สนามการพนันมีอายุน้อยลง กล่าว
ให้ชัดคือ กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเล่นพนันออนไลน์มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
ที่สัมพันธ์อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่ าจะเพื่อการศึกษา ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ทำ
ธุรกรรมซื้อ-ขายสินค้า หรือเพ่ือความบันเทิงต่างๆ เช่น ดูหนัง, ฟังเพลง การเข้าสู่กิจกรรมพนันออนไลน์จึงไม่ใช่
เรื่องผิดแปลกแต่ประการใด เหตุเพราะคุ้นเคยกับกิจกรรมบนโลกออนไลน์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งคนที่อายุ
น้อยมักชอบทีจ่ะทดลองสิ่งใหม่ๆ ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจการพนันออนไลน์ใช้ดึงดูด
ผู้เล่นอายุน้อยได้เป็นอย่างดี ผู้เล่นการพนันออนไลน์เป็นกลุ่มที่ชอบแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ชอบ
ทดลอง ชอบความหลากหลายอันเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มคนในช่วงวัยรุ่น ประกอบกับนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่อาศัยกับครอบครัว ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์และมีบัตรเครดิตของตัวเอง เท่ากับเปิดโอกาส
ให้เข้าถึงการพนันทางอินเตอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น (John Warren Kindt and Stephen W. Joytt., 2002) 
 งานศึกษาของณัฐกร วิทิตานนท์ (2562) เรื่อง “การศึกษาทบทวนองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์” ได้ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันในบริบทใหม่ที่เป็นโลกออนไลน์ โดย
ให้รายละเอียดไว้ว่า การพนันออนไลน์มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มนักเล่นพนันออนไลน์มีคุณลักษณะแตกต่างกับกลุ่มนักพนันแบบเดิมคือ อายุน้อยกว่า มักมี
สถานภาพทางสังคมสูง มีการศึกษาดี มีรายได้การงานประจำ และส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย โดยเฉพาะนักศึกษา  
Robert T. Wood และ Robert J. Williams เคยทำการสำรวจหลายครั ้ง ครั ้งแรกในปี 2004 จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 1,920 คน ซึ่งคัดเลือกผ่านระบบเว็บท่า (Portal) โฆษณาการพนันออนไลน์ พบกว่าร้อยละ 56 เป็น
ผู้ชายส่วนใหญ่คือคนอเมริกัน (87%) นอกนั้นเป็นชาวแคนาดา (อีก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์) อายุเฉลี่ย 34 ปี และมี
ถึงร้อยละ 65 ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำในการติดต่อสื่อสารและดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ครั้งหลังเมื่ อปี 2011 
เปรียบเทียบระหว่างนักพนันที่เล่นผ่านระบบออนไลน์จำนวน 1,954 รายกับนักพนันที่ไม่ได้เล่นผ่านระบบ
ออนไลน์จำนวน 5,967 ราย พบปัจจัยเบื้องต้นที่สามารถนำมาใช้ประเมินกลุ่มผู้เล่นพนันออนไลน์ได้เลยก็คือ
เรื่องเพศ โดยนัยที่ว่า การพนันออนไลน์ถือเป็นกิจกรรมของผู้ชาย สอดคล้องกับคณะกรรมการการพนันของ
อังกฤษสรุปในรายงานที่ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2007 ว่าผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า
ในกลุ่มคนเล่นการพนันออนไลน์ 

งานศึกษาลักษณะของผู้เล่นพนันออนไลน์ในออสเตรเลียจากกลุ่มตัวอย่าง 6 ,682 คนได้ข้อสรุปว่าผู้
เล่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เช่นเดียวกับงานของ Mark Griffiths และ Andrew Barnes ที่เจาะจงศึกษากลุ่ม
นักเรียนของอังกฤษทั้งสิ้น 473 ราย พบว่าผู้ชายคือผู้เล่นการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่ ส่วนงานในฝั่งแคนาดาก็ชี้
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ชัดเหมือนกันว่าผู้ชายเป็นกลุ่มใหญ่ที่เล่นพนันออนไลน์มากถึงร้อยละ 78 รายงานผลการสำรวจของนิวเจอร์ซีย์ 
จากทั้งหมด 378,103 รายชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบัญชีสำหรับเล่นพนันออนไลน์ภายในรัฐเมื่อปี 2014 สัดส่วน
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 3 อีกทั้งยังพบด้วยว่าส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานทำ โดยมากที่นิยมเล่น
เวลาทำงาน ยังพบผู้ที่มีปัญหาการพนันค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับนักพนันในคาสิโนแบบดั้งเดิม 

งานสำรวจผู้เล่นการพนันออนไลน์ในอเมริกาเมื่อปี 2004 พบว่าผู้เล่นพนันออนไลน์มีอายุเฉลี่ย 31.7 
ปี งานสำรวจผู้เล่นพนันออนไลน์ของอังกฤษเมื่อปี 2007 พบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่อายุ 34 ปีหรือน้อยกว่า (คิดเป็น 
55%) มีเพียงร้อยละ 21 ที่อายุมากกว่า 45 ปี เมื่อเทียบกับผู้เล่นพนันรูปแบบอื่นซึ่งผู้เล่นมีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 45-65 ปีเป็นส่วนใหญ่ บางชิ้นระบุว่าผู้เล่นส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 40 ปี หรือมีอายุ 35 -45 ปี อีก
งานวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ของแคนาดา กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกโดยการสุ่มทั้งหมด 8,498 คน และ
ดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างปี 2006-2007 พบว่ากลุ่มที่เล่นการพนันออนไลน์มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 
45.7 ปี ซึ่งมีอายุน้อยกว่ากลุ่มท่ีเล่นพนันแบบดั้งเดิมที่อายุผู้เล่นเฉลี่ยอยู่ที่ 51.2 ปี งานศึกษาที่เกิดขึ้นในสองรัฐ
ของแคนาดาก็ออกมาค่อนข้างสอดคล้องกัน กรณีรัฐ โนวาสโกเชีย (Nova Scotia) พบว่าร้อยละ 6 ของผู้ที่มี
อายุ 15-17 ปี เคยเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์แบบการพนัน กรณีรัฐควิเบก (Quebec) พบร้อยละ 9 ของนักเรียน
ในระดับไฮสคูลของเมืองมอนทรีออลเคยเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ต จากข้อมูลข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่ากลุ่ม
คนซึ่งนิยมเล่นการพนันออนไลน์มีอายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มคนซึ่งเล่นการพนันแบบเก่า ส่งผลให้มีงานวิจัยที่
เน้นมุ่งศึกษาไปที่กลุ่มเยาวชนและเหล่าผู้เล่นอายุน้อยทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุผลหลักของคนกลุ่มนี้
คือ บรรเทาความเบื่อหน่ายและเพ่ือความตื่นเต้น 

เป็นที่ชัดเจนว่าการเล่นพนันออนไลน์ทำให้กลุ่มคนหน้าใหม่ที่เข้าสู่สนามการพนันมีอายุน้อยลง กล่าว
ให้ชัดคือ กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเล่นพนันออนไลน์มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
ที่สัมพันธ์อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษา ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ทำ
ธุรกรรมซื้อ-ขายสินค้า หรือเพ่ือความบันเทิงต่างๆ เช่น ดูหนัง, ฟังเพลง การเข้าสู่กิจกรรมพนันออนไลน์จึงไม่ใช่
เรื่องผิดแปลกแต่ประการใด เหตุเพราะคุ้นเคยกับกิจกรรมบนโลกออนไลน์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งคนที่อายุ
น้อยมักชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ ข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจการพนันออนไลน์ใช้ดึงดูดผู้เล่นอายุ
น้อยได้เป็นอย่างดี ผู้เล่นการพนันออนไลน์เป็นกลุ่มที่ชอบแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ชอบทดลอง ชอบ
ความหลากหลาย อันเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มคนในช่วงวัยรุ่น ประกอบกับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ไม่ได้อยู่อาศัยกับครอบครัว ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ และมีบัตรเครดิตของตัวเอง เท่ากับเปิดโอกาสให้เข้าถึง
การพนันทางอินเตอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น กล่าวโดยรวม ผู้เล่นการพนันออนไลน์มักมีการศึกษาที่ดี ส่วนใหญ่มีงาน
ประจำทำ มีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั่วไป หรือกำลังอยู่ในวัยศึกษา พูดง่าย ๆ ก็คือ มีสถานภาพทาง
สังคมค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มีความพร้อมของอุปกรณ์ ประกอบกับมี
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอยู่บ้าง 

(2) ความนิยมในชนิดของการพนันต่างกันไปตามเพศนั่นคือ ผู้ชายนิยมเล่นพนันเกี่ยวกับกีฬา ม้าแข่ง
และค่อนข้างซับซ้อน เช่น โป๊กเกอร์ ขณะที่ผู้หญิงนิยมเล่นเกมท่ีได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อย่างบิงโก และง่าย เช่น
ลอตเตอรี่ งานวิจัยเกี่ยวกับผู้เล่นพนันออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างในหลายประเทศ พบว่าความสะดวกเป็นข้อดี
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อันดับต้น ๆ ของการพนันออนไลน์ ในงานศึกษาโดยวิธีสำรวจทางออนไลน์ชิ้นหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
เหตุผลสนับสนุนเรื่องความสะดวกดังนี้ เนื่องจากเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (57%) และไม่ต้องขับรถ
ออกไปจากบ้าน (51%) ตลอดจนผู้เล่นพนันออนไลน์ที่เล่นคนเดียวหรือเล่นพนันร่วมกับสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัว รู้สึกว่าการเล่นพนันจากบ้านของตนเองปลอดภัยและมีสภาพที่คุ้นเคยมากกว่า อีกทั้งเมื่อเล่นพนัน
จากที่บ้านทำให้ผู้เล่นสามารถควบคุมเวลาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้องทำในชีวิตได้ 

ความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้ประกอบการส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเล่นพนันกับเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ
รายนั้นและเลือกที่จะกลับไปเล่นอีก PokerStars เคยมีกรณีที่ต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้าตามคำพิพากษาของ
ศาล ช่วยเรียกความเชื่อมั่นในหมู่คนเล่นกลับมาได้ และความน่าเชื่อถือทางการเงินกับความรู้สึกคุ้มค่าของผู้
เล่นต่างมีผลต่อทัศนคติในการเข้ามาใช้บริการทั้งสิ้น นอกจากนั้นผู้เล่นบางคนมองว่า การเล่นพนันเป็นการ
แสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้แข่งขัน สร้างความรู้สึกมีชีวิตชีวา
เมื่อได้เล่นพนันหรือได้รับการยอมรับจากสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ขึ้น และเป็นการหลีก
หนีจากความคาดหวังและความรับผิดชอบในโลกความเป็นจริง ผู้เล่นบางคนเล่นเพื่อผ่อนคลาย หรือลดความ
เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน 

(3) ความสะดวกเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้คนหันมาเล่นการพนันออนไลน์ ส่วนคนที่ไม่ชอบมักให้
เหตุผลว่าเพราะไม่เชื่อม่ันในระบบ 

ปัจจุบันหวยรัฐบาลหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศที่มีการนำส่งรายได้แผ่นดิน
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในปี พ.ศ.2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งรายได้ให้รัฐมูลค่ากว่า 39,246 ล้าน
บาท  มากไปกว่านั้นหวยยังเป็นการเสี่ยงโชคที่คนทุกกลุ่ม ทุกระดับรายได้ เลือกลงทุนเพื่อหวังให้รวยและมี
ชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวาทกรรม “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” เท่านั้น ยิ่งปรากฏการณ์หวยใน
ทุกๆ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกๆ เดือน จะถูกกระพือด้วยการนำเสนอข่าวของบุคคลโชคดีที่ได้รางวัลที่ 1 
หรอืแม้แต่ดาราที่ถูกรางวัลหลายใบ ยิ่งสร้างแรงขับต่อการซื้อหวย อย่างไรก็ตามการซื้อหวยรัฐบาลแม้จะสร้าง
แรงจูงใจด้วยเงินรางวัลจำนวนมาก แต่โอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 มูลค่าการถูกรางวัล 6 ล้านบาท เป็นชุดตัวเลข
หนึ่งในล้าน ความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลจึงไม่ได้สูง ขณะที่ราคาซื้อคือ 80 บาทไปจนถึง 120 บาทต่อใบ แม้
จะมีรางวัลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เลขท้ายสองตัว เลขท้ายสามตัว เลขหน้าสามตัว แต่ดูเหมือนว่าผู้ซื้อจะต้องลงทุน
ด้วยเงินจำนวนสูง ในทางกลับกันผู้ซื้อหวยหรือคอหวยนั้นต่างมีทางเลือกอื่นที่สามารถซื้อหวยได้ในราคาที่ถูก
ลงพร้อมกับจำนวนตัวเลขที่มากขึ้นได้จากหวยใต้ดิน 

หวยใต้ดินเป็นธุรกิจของการเสี่ยงโชคทางตัวเลขที่ใช้การออกรางวัลจากการอ้างอิงหวยรัฐบาลหรือ
สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจะเป็นการซื้อเลขเพียงสองตัวหรือสามตัว อ้างอิงรางวัลจากเลขท้ายของรางวัลที่ 1 
ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าตอบแทนของการถูกเลขจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้ามือ แต่มีอัตราสูงกว่าสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เช่น หากถูกเลขสองตัวจะได้เงินบาทละเจ็บสิบ หมายถึง หากซื้อ 1 บาท ก็จะได้เงิน 70 บาท 
หากซื้อ 10 บาท จะได้เงิน 700 บาท ส่วนเลขสามตัวก็จะมีมูลค่าของการถูกรางวัลสูงถึงบาทละห้าร้อย เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่า การซื้อหวยใต้ดินนั้นสามารถลงทุนเสี่ยงได้แม้มีเงินจำนวนไม่มาก รวมทั้งยังมูลค่าของความ
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คาดหวังจากการซื้อตัวเลขได้หลากหลายมากขึ้น แม้มูลค่าจะไม่สูงเท่ากับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่โอกาส
การถูกรางวัลยังมีความเป็นไปได้มากกว่า 

ในปัจจุบันภายใต้สังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนโลกทั้งใบให้สามารถอยู่ในหน้าจอขนาดไม่กี่นิ้วบนสมาร์ทโฟนได้
ส่งผลให้การซื้อหวยเป็นเรื่องท่ีง่ายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเล่นหวยที่ขายขอบเขตไปไกลกว่าการกำหนดของรัฐ 
โดยเฉพาะหวยใต้ติน ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดน การเสี่ยงโชคไม่ได้อยู่แค่เพียงวันที่ 
1 และวันที่ 16 ของเดือนอีกต่อไป แต่ยังมีหวยลาวที่ออกรางวัล 2 ครั้งต่อสัปดาห์ หวยเวียดนามที่ออกรางวัล
ทุกวัน และหวยประเภทอื่นๆ ที่อาศัยการอ้างอิงจากตัวเลขในต่างประเทศ โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทาง
สำคัญในการเล่น ระบบของเทคโนโลยีได้เอื้อประโยชน์ต่อเหล่านักเสี่ยงโชคซึ่งหมายความว่า พวกเขาสามารถ
ลุ้นหวยได้ในทุกๆวัน 

นอกจากช่องทางในการเสี่ยงโชคท่ีมากขึ้นแล้ว การเข้าถึงตัวเลขหรือที่เรียกว่า “เลขเด็ด” ยังง่ายเพียง
ปลายนิ้ว โดยไม่จำเป็นต้องฝันเอาเลขเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงผู้ซื้อและผู้ขายยังใช้ช่องทางการติดต่อบน
แอพพลิเคชั่นการสื่อสารในการซื้อขายกันได้อีกด้วย ความสะดวกสบายบนสมาร์ทโฟนถือเป็นช่องทางที่สำคัญ
ต่อการจำหน่ายและการบริโภคของผู้คนซึ่งมีนัยยะสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเข้าถึงการเสี่ยงโชคของนักเสี่ยง
โชคกลุ่มใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอยู่เป็นประจำ โดยศูนย์วิเคราะห์ Customer Insights by TMB Analytics มีการ
เสนอว่า Google Trend คำว่า “เลขเด็ด” ใน 15 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 18%  ซึ่งสะท้อนว่า พฤติกรรมของผู้
ซื้อหวยสอดคล้องไปกับยุคสมัย มีการใช้และการเข้าถึงเลขเด็ดเพ่ือการลงทุนในการเสี่ยงโชคมากข้ึน 

ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พฤติกรรมของคอหวยที ่เปลี ่ยนแปลงไปสะท้อนถึง
ความสามารถในการเข้าถึงการเสี่ยงโชคอย่างเลือกสรรและชาญฉลาดโดยอาศัยการเสาะแสวงหาตัวเลขผ่านสื่อ
ต่างๆ บนโลกออนไลน์ เพ่ือทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเล่นหวยในยุคดิจิทัล งานวิจัย
นี้จึงมุ่งทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวย ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ รวมถึงทำการ
ประเมินแนวโน้มของคนยุคใหม่ที่จะเข้าสู่การเล่นหวยว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้จะทำการศึกษาตั้งแต่การเข้าสู่การ
เสี่ยงโชคครั้งแรก อิทธิพลที่นำไปสู่การเล่น การเข้าถึงการซื้อหวยตั้งแต่อดีตในปัจจุบัน การได้มาของเลข ความ
คิดเห็นต่อการเสี่ยงโชคในอนาคต เพ่ือแสวงหารูปแบบการเข้าถึงหวยของผู้คนในยุคดิจิทัลและเสนอแนวทางใน
การปรับพฤติกรรมคนเล่นหวยให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

งานศึกษาครั ้งนี ้สนใจศึกษาในประเด็นที ่ว ่า การเปลี ่ยนโครงสร้างพื ้นฐานทางกายภาพ (Hard 
Infrastructure) ของหวยรัฐบาล (ทั้งหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล) จากการซื้อแบบเจอหน้าและต้อง
รู้จักกัน ไปสู่การซื้อได้ด้วยตัวเองโดยตรงผ่านมือถือ รวมถึงการเปลี่ยนรูปลักษณ์จากใบกระดาษไปสู่ใบสแกน 
จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐ เจ้ามือหวย และผู้เล่น อย่างไรบ้าง และการเปลี่ยนวิธีการ
หรือระเบียบการเล่น ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถเล่นได้ถี่ขึ้น (เพราะมีมือถือติดตัวตลอดเวลา) รวมถึง
การที่ผู ้เล่นถูกโกงได้ง่ายขึ้น ลักษณะเช่นนี้คือการเปลี ่ยนโครงสร้างพื ้นฐานในด้านการกำกับดูแล (soft 
infrastructure) ที่รัฐควบคุมได้ยากขึ้นหรือบางกรณีควบคุมไม่ได้เลย งานศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษาว่า การ
เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานในด้านการกำกับดูแลเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นหรือไม่ อย่างไร 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
7. ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 โครงการวิจัย “การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์: การพนันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ใน
ยุค 4.0” ได้กำหนดขอบเขตสำหรับการศึกษา อันได้แก่ ขอบเขตด้านประชากร พื้นที่การศึกษา และกลุ่ม
ตัวอย่าง ขั ้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบเขตด้านเนื ้อหา และขอบเขตด้านเวลา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ขอบเขตด้านประชากร พื้นที่การศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง 

งานศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากรจำนวน 64 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ 40 
คน ผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 19 คน ผู้ขายสลากฯ แบบเดิม (แบบแผง) 4 คน และผู้ขายหวยใต้ดินออนไลน์ 
1 คน โดยผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ส่วนผู้ขาย
แบบเดิม รวมถึงผู้ซื ้อและผู้ขายแบบออนไลน์บางส่วนที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การคัดเลือกตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง เลือกจากกลุ่มคนที่ซื้อ
และขายสลากฯ แบบออนไลน์ จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) เพื่อเลือก
ตัวอย่างให้ได้ครบจำนวนที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มคนที่ขาย
สลากฯ แบบเดิมและคนที่ขายหวยใต้ดินออนไลน์เพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบ

รัฐ 

ทุนเอกชน 

ความเสี่ยง ตัวแทน/ยี่ปั๊ว Digital Infrastructure 

แพลตฟอร์มที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์  

ผู้ซ้ือ/ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ออนไลน์ 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
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กับการขายสลากฯ แบบออนไลน์ และในส่วนของระบบโครงสร้างการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 
เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นวิธีการหลัก 
 7.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 เครื่องมือ คือ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของระบบโครงสร้างการซื้อ-
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากคนที่เล่น
หวยใต้ดิน เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์อย่างเดียว และเล่นการพนันประเภท
อ่ืนๆ รวมทั้งยี่ปั๊ว ซาปั๊ว และผู้ค้ารายย่อย มาทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเล่นสลาก
กินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ทัศนคติ และการให้เหตุผล ต่อการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์  

7.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษา การซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ที่บริษัทเอกชนนำสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมาขายในช่องทางออนไลน์ ซึ่งการพนันในลักษณะดังกล่าวเป็นการพนันในรูปแบบใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้น
ไม่นานหลังจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้สังคมเชื่อมต่อกันบนพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น โดยมีเนื้อหาที่
ต้องการศึกษา 3 ส่วนหลักๆ คือ 

1. ระบบโครงสร้างของการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ของ รัฐ ทุนเอกชน ผู้ค้ารายย่อย และผู้เล่น โดยจะเน้นแสดงให้
เห็นว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ค้าสลากฯออนไลน์เป็นจำนวนเท่าใด มีระบบการซื้อ-ขาย เป็นอย่างไร ผู้ค้ารายย่อย
แบบเดิมปรับตัวมาสู่การเป็นผู้ค้าแบบออนไลน์ด้วยหรือไม่ รวมไปถึงผู้ค้าและผู้เล่นในระบบสลากฯ ออนไลน์ 
คือคนกลุ่มใด โดยข้อมูลในส่วนนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ข่าว รวมถึงสัมภาษณ์จากผู้ค้ารายย่อย ไป
จนถึงสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทที่ขายสลากฯออนไลน์ 

2. ลักษณะของกลุ่มผู้เล่น (เพศ อายุ พื้นที่อยู่อาศัย รายได้ ฯลฯ) พฤติกรรมและความคิดของผู้เล่น
สลากฯ ออนไลน์เป็นอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจว่า ในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนจากยุคอนาล็อคมาสู่ยุคดิจทิัล
ทำให้พฤติกรรมและความคิดของผู้คนเก่ียวกับเรื่องการพนันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร   

3. ความเสี่ยงของผู้เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลในส่วน
แรก (ระบบโครงสร้างฯ) และส่วนที่ 2 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่า การเล่นสลากฯ ออนไลน์ทำให้ผู้เล่นมี
ความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร โดยเน้นจากมุมมองของผู้เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ที่วิเคราะห์
ว่าตนเองเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงเชื่อถือการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ และรัฐควรมีบทบาท
อย่างไรในการจัดการเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของรัฐมากที่สุด 
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บทที่ 2 
หวยรัฐบาลในสังคมไทย:  

พัฒนาการของสลากกินแบ่งรัฐบาลจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

 ในบทนี้จะแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย เพ่ือจะทำความเข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการการพนันชนิดนี้โดยรัฐ โดยเฉพาะการเปลี่ยนโครงสร้า งพื้นฐานซึ่งหมายถึง
ทั้งระบบการจัดการและกฎหมายที่ออกมารองรับระบบ โดยจะนำเสนอพัฒนาการตั้งแต่เริ ่มแรกมีหวยใน
สังคมไทยมาจนถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน รวมถึงโครงสร้างการจัดจำหน่ายและกฎหมายที่เข้ามา
ควบคุม โดยมีรายละเอียดการนำเสนอดังต่อไปนี้ 1. ยุคสลากฯ การกุศลในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ. 
2417 – 2475)  2. ยุคสลากกินแบ่ง (ของ) รัฐบาล: กำเนิดกองสลากฯ และเทคโนโลยีการพิมพ์ (พ.ศ. 2476 – 
2562)  3. โครงสร้างของระบบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน และ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
คุณประโยชน์ของสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
1. ยุคสลากฯ การกุศลในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ. 2417 – 2475) 

การกำเนิดของสลากฯ หรือหวยในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีกษัตริย์ใน
ฐานะผู้นำของรัฐในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีพัฒนาการจากความต้องการในการระดมทุนเพ่ือการกุศลและการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2542 อ้างใน อนุพงษ์ จันทะแจ่ม, 2561 หน้า 5) ซึ่งถือเป็นรูปแบบของ
หวยที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ ในส่วนของประเทศไทย พัฒนาการของหวยมาสู่การเป็นลอตเตอรี่ในปัจจุบัน 
แม้จะเริ่มจากความต้องการทำการกุศลผ่านการระดมทุนของผู้ปกครอง แต่ก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่
ว่าจะเป็นความต้องการกระตุ้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ความต้องการในการเสี่ยงโชคของประชาชน แม้แต่
การค้าเพื่อกำไรของรัฐเอง โดยปัจจัยการค้าเพื่อกำไรของรัฐนี้สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้รัฐอยู่บ่อยครั้ง 
เนื่องจากด้านหนึ่ง รัฐก็กังวลว่าหวยจะเป็นตัวมอมเมาประชาชนให้หลงใหลในการพนัน แต่อีกด้านหนึ่งการ
พนันชนิดนี้ก็สร้างรายได้มหาศาลให้กับรัฐ จนไม่สามารถยกเลิกได้ ซึ่งความกระอักกระอ่วนใจของรัฐดังกล่าวก็
อยู่คู่กับการพนันที่เรียกว่าหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบัน 
 จุดกำเนิดของ “หวย” ในประเทศไทย เริ่มจากยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ
รัชกาลที่ 3 หวยมีที่มาจากคำว่า “ฮวยหวย” ซึ่งเป็นการพนันของชาวจีน วิธีการเล่นจะใช้ชื ่อบุคคลมาใส่
กระบอกไม้ไผ่ แล้วให้ผู้เล่นมาทายว่าชื่อที่เจ้ามือเอาออกมานั้นเป็นใคร สยามในเวลานั้นใช้รูปแบบการเล่นมา
จากฮวยหวย แต่ปรับจากชื่อภาษาจีนมาเป็น ก ข จึงเรียกหวยประเภทนี้ว่า “หวย ก.ข.” ซึ่งสาเหตุของการ
เกิดข้ึนของหวยนั้นมี 2 ประการคือ (1) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจซบเซา อยู่ใน
ยุคข้าวยากหมากแพง แม้จะมีการผลิตเงินออกมา แต่กลับไม่มีผู้จับจ่ายใช้สอย (อรพรรณ โพทอง, 2562) และ 
(2) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับรัฐผ่านการจัดเก็บอากรหวย เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งต่อมา
สามารถเก็บภาษีอากรหวยได้กว่า 20,000 บาทต่อปี และเก็บได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ทีส่ามารถ
เก็บอากรหวยได้กว่า 3,849,600 บาท (ดำรงราชานุภาพ, 2503 อ้างใน อนุพงษ์ จันทะแจ่ม, 2561 หน้า 24) 
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 หลังจากเกิด หวย ก.ข. แล้ว ในเวลาต่อมาได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ลอตเตอรี่” (Lottery) ตามมา โดย
ลอตเตอรี่เป็นการพนันแบบทายตัวเลขที่ได้ต้นแบบมาจากอังกฤษ ลอตเตอรี่เกิดขึ้นในไทยครั้งแรกในปี พ.ศ.
2477 ในวาระเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยในงานดังกล่าวมี
พวกพ่อค้าฝรั่งมาร่วมกันจำหน่ายสินค้ามากมาย แต่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้หมด ทำให้นายทหาร
มหาดเล็กคิดหาทางออกช่วยพ่อค้าเหล่านั้นโดยการออกลอตเตอรี่แบบยุโรป แต่มีเง่ือนไขว่าผู้ที่ถูกรางวัลต่างๆ 
จะได้รับเป็นสิ่งของเท่าจำนวนเงินและผู้ที่ต้องการได้เป็นเงินสดจะถูกหัก 10% พระยาภาสกรวงศ์ได้นำแนวคิด
นี้ขึ้นไปถวายกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อได้รับพระราชานุญาตจึงได้ทำการออก
ลอตเตอรี่ขึ้น ณ ตึกคองคาเดีย โดยมีนายอาลบาสเตอร์ ชาวอังกฤษ เป็นผู้อำนวยการการออกลอตเตอรี่ ซึ่งใน
ขณะนั้นมีการพิมพ์สลากออกจำหน่าย 20,000 ฉบับ จำหน่ายในราคาฉบับละ 1 ตำลึงหรือ 1 บาท แต่พอ
จำหน่ายจริงจำหน่ายได้เพียง 4,930 ฉบับ ทำให้เงินที่ต้องจ่ายลดลงตามลำดับ จำนวนเงินรางวัลที่ 1 มีจำนวน 
100 ชั่งและรางวัลเลขท้าย 2 ตัวได้ 10 ตำลึง อย่างไรก็ตาม จากการออกลอตเตอรี่ในครั้งนั้น ก็ไม่ปรากฏการ
ออกลอตเตอรี่อีกจนตลอดสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (อรพรรณ โพทอง, 2562) 

ในเวลาต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ลอตเตอรี่ถูกนำ
กลับมาใช้อีกครั ้ง ในฐานะที่เป็นรายได้เฉพาะกิจให้กับรัฐ ทั ้งการหาเงินให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และหาเงินมาใช้ในโอกาสการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รวมไปถึงเพ่ือเก็บเงินมาบำรุงสภากาชาดไทยและกองเสือป่า โดยการออกลอตเตอรี่บำรุงเสือป่ากอง
อาสาสมัคร ถือเป็นการใช้คำว่าลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก (อนุรัตน์ โค้วคาสัย, 2551 อ้างใน อร
พรรณ โพทอง, 2562) จนกระทั่งมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ท่านได้ทรงยกเลิกการจำหน่ายหวย ก.ข. ในปี พ.ศ. 2459 เนื่องจากเห็นว่าเป็นการมัว
เมาประชาชน อย่างไรก็ตาม หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้มีการจัดทำลอตเตอรี่ขึ้น
อีกครั้ง โดยรัฐบาลในยุคคณะราษฎรในขณะนั้นมีนโยบายลดเงินรัชชูปการหรือลดการเก็บเงินจากชายชาว
สยามที่ไม่ได้รับราชการทหาร ซึ่งทำให้รายได้ของรัฐลดลง ดังนั้นจึงรื้อฟื้นลอตเตอรี่ขึ้นมา เพื่อหารายได้เพ่ิม
ให้กับรัฐ (วิเชียร ตันศิริคงคล, 2558 หน้า 111) การออกลอตเตอรี่ในครั้งนั้นเป็นลอตเตอรี่ของสภากาชาด
สยามและได้ออกลอตเตอรี่พิเศษรัฐบาลสยามเพื่อช่วยผู้ป่วยอนาถาและเป็นการหารายได้ให้กับประเทศ การ
ขายลอตเตอรี ่ครั ้งนี ้เป็นครั ้งแรกที่มีการกระจายลอตเตอรี่ ไปขายในพื้นที ่อื ่นๆ ที่ไม่จำกัดอยู ่เฉพาะใน
กรุงเทพมหานครด้วย รูปแบบการจำหน่ายกำหนดเป็น 4 เดือนต่องวด ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 มีการเปลี่ยนคำ
ว่า “ลอตเตอรี่” มาใช้คำว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” แทน โดยมีการปรับรูปแบบให้เพ่ิมการทำสลากเพ่ือหาเงิน
มาบำรุงเทศบาล และปรับให้มีการออกรางวัลที่ถี่ขึ้นเป็นเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 5 ของเดือน) ต่อมารัฐเริ่ม
ปรับระบบการดูแลสลากกินแบ่งร ัฐบาล เร ิ ่มจากการโอนอำนาจการดูแลสลากกินแบ่งร ัฐบาลจาก
กระทรวงมหาดไทยมาให้กระทรวงการคลังในปี พ.ศ. 2482 และโอนอำนาจอีกครั้งมากให้ “สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล” ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั ้งขึ ้นใหม่เพื่อมาดูแลเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2485 
นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการออกสลากเป็น 2 งวดต่อเดือน ทั้งนี้การปรับความถี่ในการรางวัลให้มีความถี่
มากขึ้น เนื่องจากรัฐเห็นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับความนิยมอย่างมากจากประชาชน สังเกตได้จากการที่
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จำนวนสลากฯ มักไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ รัฐจึงเริ่มปรับเป็นการออกรางวัลทุกๆ 6 
วันของแต่ละเดือน (พ.ศ. 2496) จากนั้นปรับมาเป็นออกรางวัลทุกๆ 5 วัน และในปี พ.ศ. 2500 ได้ปรับมาออก
รางวัลทุกๆ 4 วัน ซึ่งทำให้มีการออกรางวัลกว่า 7 งวดต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2511 รัฐต้องปรับลด
ความถี่ในการออกรางวัลให้เหลือเพียง 3 งวดต่อเดือน เนื่องจากเห็นว่าประชาชนเริ่มหมกมุ่นกับการพนันชนิด
นี้มากเกินไป (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542 อ้างในอรพรรณ โพทอง, 2562) และในปี พ.ศ. 2519 ได้
ปรับลดอีกครั้งมาเป็น 2 งวดต่อเดือน และคงไว้ที่ความถ่ีนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ในเชิงประวัติศาสตร์ รัฐคือปัจจัยสำคัญในการเกิดข้ึนของหวยจนกระทั่งกลายเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในปัจจุบัน โดยรัฐทำหน้าที่ตั้งแต่การริเริ่มออกรางวัล การปรับเปลี่ยนความถี่ของจำนวนงวดที่ออกรางวัล ไป
จนถึงการเพิ่มจำนวนสลากฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เหตุผลสำคัญของการเพิ่มจำนวนสลากฯ ก็คือ การอ้างถึง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก แม้จะปรากฏอยู่บ่อยครั้งว่ารัฐกังวลว่าความหมกมุ่นมัวเมาในการเสี่ยง
โชคจากการเล่นหวย/สลากฯ จะทำให้ประชาชนไม่เป็นอันทำมาหากิน แต่สุดท้ายแล้วรัฐเองก็ไม่สามารถที่จะ
ยกเลิกหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ ทั้งนี้เนื่องจากหวย/สลากฯ นั้นเป็นสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับรัฐ
มาโดยตลอดนั่นเอง สายพิณ ศุพุทธมงคล (2555) เรียกลักษณะอาการของรัฐเช่นนี้ว่า “ลักษณะของอาการ
อ้ำอึ้งก้ำกึ่ง” (moral ambivalence) โดยกล่าวถึงการซื้อ-ขายหวยในสังคมไทยที่ด้านหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการ
พนัน เป็นอบายมุข แต่อีกด้านหนึ่งผู้คนก็เล่นกันอย่างเปิดเผยโดยทั่วไป ทั้งเล่นเพื่อความหวังรวย ทั้งเล่น เพ่ือ
การลุ้นเสี่ยงดวง และเล่นเพ่ือความสนุกสนานเพลิดพลิน จนเกิดเป็นคำถามว่า เมื่อหวยเป็นการพนันเป็นสิ่งไม่
ดีแล้วเหตุใดประชาชนจึงเล่นกันอย่างเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับรัฐทีต่้องเผชิญกับภาวะอ้ำอ้ึงก้ำกึ่ง
เช่นนี้มาโดยตลอด เพราะด้านหนึ่งรัฐคือผู้ริเริ่มคือผู้จัดการระบบการซื้อขายและรัฐเองคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
มากที่สุดจากการพนันชนิดนี้ แตใ่นขณะเดียวกันรัฐก็แสดงความห่วงกังวลว่าการพนันชนิดนี้จะทำให้ประชาชน
ภายใต้การปกครองของเขาลุ่มหลงมัวเมากับการพนันชนิดนี้จนเกิดผลกระทบด้านลบในทางสังคม 
 
2. ยุคสลากกินแบ่ง (ของ) รัฐบาล: กำเนิดกองสลากฯ และเทคโนโลยีการพิมพ์ (พ.ศ. 2476 – 2562) 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สลากฯ ได้ถูกนำมาเปลี่ยนความหมายใหม่จากการ
ระดมทุนแบบการกุศลเป็นครั้งคราว มาเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐอย่างสม่ำเสมอและถาวร ผ่านการจัด
ระเบียบตัวสลากฯ ให้รัฐเข้ามาเป็นเจ้าของอย่างเต็มตัว ทั้งทำการผลิตและจำหน่ายด้วยตนเองอย่างครบวงจร 
ในยุคนี้รัฐใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาช่วยจัดการให้สลากฯ ออกมาเป็นสินค้าที่จับต้องได้ชัดเจน ผลิตได้ครั้ง
ละจำนวนมาก จากนั้นจึงวางกฎระเบียบในการกระจายเพื่อจำหน่ายมารองรับ กระบวนการทั้งหมดนี้รัฐเป็น
ผู้จัดการทั้งหมด รวมถึงรายได้มหาศาลอันเกิดจากการจำหน่ายสลากฯ นี้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ปีแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ เมื่อ
รัฐบาลสั่งให้มีการจัดทำ “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือด้านการศึกษาและการพยาบาล 
รวมถึงเพ่ือหาเงินมาชดเชยรัชชูปกร (ภาษี) ที่หายไป โดยมอบหมายให้กรมสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2482 พันเอกหลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป.พิบูลสงคราม) สั่งให้ดำเนินการเรื่องสลากฯ อย่างจริงจัง
มากขึ้น โดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการเพ่ือมาดูแลการออกสลากฯ โดยเฉพาะ ชื่อว่า “คณะกรรมการออกสลาก
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กินแบ่งรัฐบาล” โดยโอนย้ายมาให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 และถือเอาวัน
ดังกล่าวเป็นวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2494 รัฐแสดงถึงความจริงจังในการจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เข้มข้นมากขึ้น โดยการ
จัดตั้ง “กองการพิมพ์” เพ่ือพิมพ์สลากฯ ด้วยตนเอง โดยสั่งซื้อแท่นพิมพ์ “นิวเอร่า” จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องถ่ายภาพแยกสีอัตโนมัติ 1 เครื่อง รวมถึงเครื่องจักรเครื่องพิมพ์แยกสีอื่นๆ อีกจำนวน
หนึ่ง แท่นพิมพ์ดังกล่าวเริ่มพิมพ์สลากเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2495 การมีเครื่องพิมพ์สลากฯ ของ
ตนเองครั้งนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้รัฐเป็นผู้ควบคุมจัดการสลากฯ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ กลายเป็นอุปกรณ์
สำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโดยตลอด ก่อนจะถูก
คุกคามด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ในด้านโครงสร้างและกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2517 รัฐบาลได้ออก
พระราชบัญญัติสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ลักษณะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง นอกจากนั้นรัฐยังพยายามจัดการสลากฯ ผ่านการวางโครงสร้าง
และการออกกฎหมายมารองรับอีกหลายครั้ง จนครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2564) ที่รัฐกำหนดจำนวนการพิมพ์สลากฯ 
เพ่ือจัดจำหน่ายไว้ทีไ่ม่เกิน 100 ล้านฉบับต่องวด 

 
3. โครงสร้างของระบบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน 
 ระบบการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลนับตั้งแต่ก่อนการมีพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 จนมาถึงปัจจุบัน มีการปรับรูปแบบการจัดสรรอยู่บ่อยครั้ง งานศึกษาของรัตพงษ์ สอน
สุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์ (2554) ชี้ว่า ช่วงก่อน พ.ศ.2517 การจัดจำหน่ายในช่วงแรกเป็นการจำหน่ายให้
ร้านค้ารายย่อย ก่อนจะเพ่ิมจำนวนสลากฯ และจัดสรรมาให้กับหน่วยงานราชการ แต่ก็เกิดปัญหาการจำหน่าย
สลากไม่หมดและยังมีปัญหาสลากฯ ราคาแพง เพราะหน่วยงานราชการจัดสรรให้ตัวแทนที่มารับสลากฯ ไป
ขายต่อในราคาสูง จากนั้นจึงมีการจัดสรรโควตาให้กับผู้บริจาคเงินที่ต้องการสิทธิ์ในการจำหน่าย โดยดึงโควตา
จากหน่วยงานราชการมา กระทั่งมีพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 ที่มีการ
เลือกผู้ที่จะได้กับการจัดสรรด้วยวิธีการจับสลาก โดยไม่ต้องเสียเงินบริจาคเพิ่มเติม อีกทั้งมีการตีพิมพ์สลากฯ 
เพิ ่มขึ ้นจำนวนมาก เพื ่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยพยายามกระจายสลากฯ ไปทั่ว
ประเทศดด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 มีการจัดสรรสลากบํารุงการกุศล โดยมีช่องทางการจัดสรรที่หลากหลาย
และเข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. สลากบํารุงการกุศลทั่วไป และ 2. สลากบํารุงการ
กุศลพิเศษสําหรับคนพิการ ซึ่งวิธีการที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้มีหลายช่องทางคือ การเปิดให้จองสลากฯ 
การจําหน่ายแบบปลีกให้ประชาชนทั่วไป การจําหน่ายผ่านบริษัทเอกชน การจําหน่ายผ่านคลังจังหวัด การ
จําหน่ายผ่านสมาคมผู้พิการ ซึ่งในแต่ละวิธีการต่างพบกับปัญหา โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่นายทุนใหญ่
กลายเป็นผู้ที่เข้าถึงสลากฯ มากกว่ารายเล็ก แม้แต่เรื่องของการจำหน่ายผ่านสมาคม ก็ยังพบปัญหาที่สมาคม
ใหญ่สามารถรวบรวมทุนได้มาก ทำให้สามารถกว้านซื้อสลากฯ ได้เยอะกว่า จนทำให้สมาคมเล็กไม่สามารถ
เข้าถึงสลากฯ ได้ ปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ผู้จำหน่ายรายเล็กต้องยอมที่จะซื้อสลากฯ ต่อจากเจ้าใหญ่อีกทอดหนึ่ง 
ซึ่งกลายเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสลากฯ ราคาแพงมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหา
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โดยการให้บริษัทเอกชนเข้ามาช่วยในการจำหน่ายสลากฯ แต่ก็ยังพบปัญหาการไม่ทำตามเงื่อนไข เช่น การ
จำหน่ายนอกเหนือเวลาที่กำหนด การไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ การแจ้งจำนวนสลากฯ เท็จ เป็นต้น 
จนต้องมีการปรับจำนวนสลากฯ ที่เคยมอบให้บริษัทเหล่านี้ จากบริษัทละ 50,000 เล่ม เหลือเพียง 10,000 
เล่มเท่านั้น (รัตพงษ์ สอนสุภาพ และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์, 2554) 
 ระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ยังคงมีโครงสร้างที่
ใกล้เคียงกัน โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนกลาง จัดสรรผ่านตัวแทนที่เป็นองค์กร สมาคม และมูลนิธิต่างๆ 
และ 2. ส่วนภูมิภาค จัดสรรผ่านจังหวัดและคลังจังหวัด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้เพิ่มส่วนของคนพิการที่ถูก
จัดสรรไปทั่วประเทศ และนับรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นระบบตัวแทนจำหน่าย รวมถึงมีการเพ่ิมระบบการซื้อ-
จองล่วงหน้าสำหรับประชาชนทั่วไปทีไ่ด้ลงทะเบียน ส่วนที่เพ่ิมเข้ามานี้มีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาสลากฯ ราคา
แพง ในช่วงปี พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในตอนนั้นพยายามสร้าง
ผลงานและได้กวาดล้างห้าเสือกองสลากหรือกลุ่มบริษัทเอกชนใหญ่ที่เคยได้รับโควตาการจำหน่ายสลากฯ อัน
เป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิดสลากราคาแพง รวมทั้ งองค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พิการ 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2558) โควตาที่ยึดมานั้นถูกนำมากระจายให้ประชาชนรายย่อยที่ลงทะเบียนขอจำหน่าย
สลากฯ ผ่านระบบของรัฐ ด้วยความหวังว่าจะสามารถนำไปขายในราคา 80 บาทได้จริง  

 
ภาพแสดงกระบวนการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ที่มาภาพ: https://www.glo.or.th/mission/distribution/selling-process 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่า กระบวนการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการแบ่งชัดเจนระหว่างกลุ่มตัวแทน
และผู้ลงทะเบียนรายย่อยจากจำนวนสลากฯ ต่องวดไม่เกิน 100 ล้านฉบับ ในส่วนของระบบตัวแทนจำหน่าย
จะมีจำนวน 33 ล้านฉบับ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวแทน ได้แก่ 1. สมาคม องค์กร และมูลนิธิ มีการจัดจำหน่ายใน
ส่วนกลาง ภายใต้ตัวแทนกลุ่มนี้จะมีสมาชิกที่เป็นบุคคลทั่วไปและผู้พิการรวมอยู่ด้วย ซึ่งในสมาคมหรือมูลนิธิ
นั้นๆ จะต้องมีสมาชิกที่เป็นผู้พิการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสลาก 2. บุคคลทั่วไป มีการจัดจำหน่าย
ในส่วนภูมิภาค รับสลากผ่านจังหวัด/คลังจังหวัด และ 3. ตัวแทนที่เป็นผู้พิการ รับสลากผ่านไปรษณีย์ไทย  
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ระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ถูกจัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2558 สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ซื้อจะต้องทำการลงทะเบียน
ในระบบผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. ผ่านธนาคารกรุงไทย โดยสามารถเข้าไปใช้บริการในธนาคารหรือผ่านตู้ ATM 
ของธนาคารได้ 2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักกองสลากฯ โดยจะรับสลากผ่านไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้พบว่ามี
จำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่จำนวนมาก แต่จะมีผู้ได้รับสลากเพียง 134,000 รายเท่านั้น โดยแต่ละรายจะรับสลากฯ 
ได้ไม่เกินรายละ 5 เล่ม (ภายใน 1 เล่มมี 100 ใบ รวมทั้งสิ้นรายละไม่เกิน 500 ใบ) โดยมีจำนวนสลากฯ ใน
ส่วนนี้รวมทั้งหมดไม่เกิน 67 ล้านฉบับ  

สำหรับคุณสมบัติของตัวแทนจําหน่ายไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใดก็ตาม การเป็นตัวแทนจะต้องไม่มีโควตาที่
ซ้ำซ้อน ในหนึ่งบุคคลจะอยู่ในตัวแทนใดตัวแทนหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสมาคม องค์กร 
และมูลนิธิ จะถูกนับเป็นตัวแทนด้วยเช่นกัน สำหรับคุณสมบัติอ่ืนๆ ทีส่ำคัญคือ ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย และไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ
ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนเงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามคือ ต้องทำการค้าสลากฯ ด้วยตนเอง ราคา
เป็นไปตามที่กำหนด ห้ามขายส่งหรือขายต่ออีกทอดหนึ่ง ส่วนที่เป็นตัวแทนทั้งหมดต้องรับสลากฯ ทุกงวด
ตลอดอายุสัญญาและอยู่ในรูปแบบการขายขาด ไม่สามารถคืนสลากฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากซาปั๊วที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ภายใต้การเป็นองค์กร สมาคม มูลนิธิ 
มักจะไม่มีเงินก้อนสำหรับการไปรับสลากฯ ออกมามากนัก ซึ่งในข้อกำหนดของการรับสลากคือ ต้องรับสลากฯ 
เต็มจำนวนตามที่สำนักงานสลากฯ จัดสรรให้ทุกงวด ดังนั้นเพื่อให้สามารถรับสลากฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้
กลุ่มตัวแทนเหล่านี้ต้องการเงินก้อนเพ่ือไปซื้อสลากฯ ออกมา เมื่อมีเงินก้อนไม่เพียงพอ ก็จะอาศัยเงินจากยี่ปั๊ว
รายใหญ่เพื่อไปซื้อสลากฯ ออกมา แต่มักมีข้อแลกเปลี่ยนกันว่า สลากฯ ทั้งหมดท่ีนำออกมาจะถูกขายต่อให้กับ
ยี่ปั๊วทั้งหมด โดยองค์กรหรือมูลนิธิเหล่านี้จะได้ค่าส่วนต่างจากยี่ปั๊ว โดยจะไม่มีสมาชิกขององค์กรหรือมูลนิธิมา
รับสลากไปขายจริง ในปี พ.ศ. 2558 มีการตรวจสอบพบว่า ในหลายองค์กรหรือมูลนิธิ ไม่มีคนขายจริง แต่นำ
สลากฯ ไปขายต่อให้ยี่ปั๊วแล้วหักค่าหัวคิว 1.6 บาทต่อคู่แทน (กรุงเทพธุรกิจ, 2558) วงจรเช่นนี้เกิดขึ้นจาก
ความพยายามทำให้ถูกระเบียบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือการที่องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ พยายาม
รักษาสิทธิ์ในการได้รับสลากฯ ในทุกงวด จึงต้องหาเงินก้อนใหญ่ไปจ่ายให้กองสลากฯ เพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์
โควตาของตนเอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการมีเงินไม่เพียงพอก็เปิดโอกาสให้ ยี ่ปั ๊วที่เป็นทุนใหญ่อาศัย
ช่องทางนี้กวาดโควตามาเป็นของตนเอง แล้วนำสลากฯ ไปปล่อยต่อและกินส่วนต่างจากรายย่อยอีกทอดหนึ่ง 
กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาสลากฯ ราคาแพงในปัจจุบัน  

กระบวนการอย่างหนึ่งที่กลุ่มยี่ปั๊วมักนิยมทำหลังจากได้สลากฯ มาแล้วจำนวนมากคือ การนำสลากฯ 
มาจัดคู่หรือจัดชุด โดยการนำสลากเลขเดียวกันจากหลายๆ เล่มมาจับคู่กันแล้วเพ่ิมราคาขาย เริ่มตั้งแต่จับคู่ 2 
ใบ ไปจนชุด 3 ใบ 4 ใบ หรือ 5 ใบ ซึ่งยิ่งเป็นชุดใหญ่มากเท่าใดก็จะยิ่งเพ่ิมราคาได้มากเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
ปกติขายใบละ 100 บาท แต่เมื่อเป็นเลขชุด 5 ใบ อาจเพิ่มราคาไปได้ถึง 600-700 บาท หรือถ้ายิ่งเป็นเลขเด่น
เลขดังก็อาจเพิ่มไปได้ถึง 1,000 บาทก็มี โดยเลขชุดดังกล่าวทำกำไรให้ยี่ปั๊วได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นที่นิยมของ
ผู้นิยมซื้อสลากฯ ในปัจจุบันอย่างมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากรูปแบบเหล่านี้มีอิทธิต่อจิตใจผู้ซื้อ เพราะหากถูก
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รางวัลก็จะได้เงินแบบทวีคูณ ในกรณีของเลขสวย เลขดัง มักจะปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบนพื้นท่ีออนไลน์ จาก
การใบ้หวยของสำนักต่างๆ รวมไปถึงดาราสายหวย สายมู อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่ง
สาเหตุสำคัญของปัญหาสลากฯ ราคาแพงด้วยเช่นกัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2558)  

ปัจจัยของเลขสวยหวยชุดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวแทนกลุ่มอ่ืนๆ บางส่วนเลือกท่ีจะขายสลากฯ ในส่วน
โควตาของตนเองให้กับยี่ปั๊วเช่นกัน เนื่องจากหากรับสลากฯ มาแล้วนำไปขายโดยที่ไม่มีแบบคู่หรือหวยชุด 
ตัวเลขไม่น่าสนใจ อาจไม่ดึงดูดลูกค้า จนอาจทำให้ขายไม่ดีหรือขายไม่หมด ไปจนถึงการต้องแบกรับภาระ
สลากฯ ที่เหลืออีกด้วย (หากเป็นโควตาแบบคนทั่วไป ที่ได้รับสลากฯ ไม่เกิน 5 เล่มหรือ 500 ใบ จะไม่สามารถ
นำเลขมาจัดชุดได้ เพราะจะได้เลขแบบคละกันมา) ทั้งนี้ปัจจัยอื่นๆ ก็มีส่วนทำให้สลากฯ ราคาแพงด้วย เช่น 
ราคาที่รับมาจากกองสลากฯ (70.4 บาท) หากจำเป็นต้องขายสลากฯ ในราคา 80 บาท ผู้รับมาขายจะได้กำไร
เพียง 9.6 บาทต่อใบ หากได้มา 500 ใบต่องวด ก็จะได้กำไรเพียง 4,800 บาทต่องวดเท่านั ้น แต่หาก
เปรียบเทียบกับการนำไปสลากฯ ทั้งหมด (500 ใบ) ไปขายให้กับยี่ปั๊ว อาจจะได้กำไรน้อยลง แต่ไม่ต้องเหนื่อย 
ไม่ต้องเสียเวลา และไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการขายสลากฯ ไม่หมด ในแง่นี้การขายสลากฯ แบบยกเล่ม
ให้กับยี่ปั๊วก็จะคุ้มค่ามากกว่า แต่หากอยากขายเอง ก็จำเป็นต้องขายในราคาที่มากกว่า 80 บาท เช่น 90 หรือ 
100 บาท เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นสมกับที่ลงแรงทำงานขาย อย่างไรก็ตามมิใช่ตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดจะอยู่ใน
วงจรเหล่านี้ เพียงแต่น่าจะมีจำนวนไม่มากนักที่นำสลากฯ ออกมาขายตามราคาที่กองสลากฯ กำหนด 

 

 
แผนภาพแสดงการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ที่มาภาพ: ปลายฟ้า นามไพร 
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 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า หวยรัฐบาลคือระบบเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่มีวงจรทางเศรษฐกิจ
ของตนเอง ระบบการเดินทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่าจะมาถึงมือของผู้บริโภคนั้น ผ่านการค้ากำไรมา
หลายทอดและหลายแบบ ทั้งแบบขายเองแต่แอบเพิ่มราคาเพ่ือให้คุ้มค่ากับความเหนื่อย และแบบส่งต่อกันเป็น
ทอดๆ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มีปรากฏการณ์การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ
ออนไลน์เกิดขึ้น ทั้งการขายด้วยการเปิดแผงบนพื้นที่ออนไลน์ ทั้งการใช้บัญชีออนไลน์ส่วนตัวหรือสร้างเพจใน
เฟสบุ๊คขึ้นมาเพ่ือขายสลากฯ โดยเฉพาะ ไปจนถึงการมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลโดยเฉพาะ โดยจะให้บริการผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชันที่สามารถค้นหาตัวเลขได้ง่าย ให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง สามารถชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิงได้ในทันที โดยสลากฯ บนโลกออนไลน์เหล่านี้เป็นการนำเอา
สลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนและเจ้าของแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เก็บรักษาสลากฯ ใบจริงให้กับผู้บริโภค ซึ่งมี
อยู่ 2 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ มังกรฟ้าและกองสลากพลัส โดยทั้ง 2 แพลตฟอร์มนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก 
โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์เป็นประจำ ซ่ึงทั้ง 2 แพลตฟอร์มมีวิธีการเจาะตลาดโดยการ
ใช้ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล (Influencer) ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการใช้ผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่จาก
การซื้อสลากฯ กับแพลตฟอร์มมาเป็นคนโฆษณาให้ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือมีการระบุราคาที่ชัดเจน ทางเลือกนี้
จึงเปรียบเสมือนช่องทางใหม่ของผู้บริโภคในการจะเข้าถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างสะดวกสบายเข้ากับวิถี
ชีวิตของมนุษย์หวยไทยในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างด ี
 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและคุณประโยชน์ของสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
“ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล และจ่ายรางวัล เพ่ือเสริมรายได้รัฐ 

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน 
พัฒนาองค์กร บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการให้ทันสมัย บริหารงานด้วยความโปร่งใส  

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง” 
 (พันธกิจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) 

 
การเกิดขึ้นของหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจุดเริ่มต้นจากความพยายามกระตุ้นให้ประชาชนนำเบี้ย

ออกมาใช้จ่าย ขณะที่สลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันมีจุดประสงค์หลักคือการสร้างรายได้ให้กับรัฐและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนส่วนหนึ่งด้วย พันธกิจหลักของสำนักงานสลากกินแบ่งรับบาลจึงไม่ได้มีเพียงการผลิต
และจำหน่าย แต่ยังต้องส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบริหารหน่วยงานให้มีความโปร่งใสด้วย อย่างไร
ก็ตาม พันธกิจเหล่านี้กลับกลายเป็นปัญหาหลักที่สร้างข้อกังวลต่อประชาชนอยู่ 2 ประการ คือ 1. ปัญหาราคา
สลากฯ ที่สูงขึ้นจนเป็นไปได้ยากที่จะขายหรือสามารถซื้อสลากฯ ในราคา 80 บาทได้ ซึ่งสาเหตุของปัญหา
เหล่านี้มาจากวิธีการจัดจำหน่ายของกองสลากฯ ปัญหาจากยี่ปั๊ว การปั่นราคาของสลากฯ แบบขายเป็นคู่หรือ
ชุด ทีท่ำให้สลากฯ มีราคาสูงข้ึน 2. ปัญหาเรื่องความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในระบบการจัดการของกองสลาก
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ฯ โดยเฉพาะประเด็น “หวยล็อก” หรือการออกรางวัลอย่างไม่โปร่งใส ซึ่งปัญหาเหล่านี้สำนักงานกองสลากฯ 
ยังคงต้องทำงานเพื่อพิสูจน์ตนเองต่อไป 

แม้จะมีปัญหาที่ประชาชนยังมีคำถามหลายประการ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำนักงานกองสลากฯ ได้สร้าง
คุณประโยชน์อันสำคัญยิ่งต่อประเทศคือ การสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับรัฐในแต่ละงวด โดยปัจจุบัน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีมีการนำส่งรายได้แผ่นดินให้กับรัฐสูงสุดเป็นอันดับ
หนึ่ง โดยในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งรายได้ให้รัฐมูลค่ากว่า 46,598.48 ล้าน
บาท และในปีงบประมาณ 2564 ยังนำส่งรายได้แผ่นดินสูงถึง 51,124.63 ล้านบาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้มาจาก
ประชาชนทุกคนที่ลงทุนเสี่ยงโชคท่ีนอกจากจะได้ช่วยเหลือนำรายได้เข้ารัฐแล้วก็หวังว่าโชคหรือดวงจะเข้าข้าง
พวกเขาสักครั้งและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้ (ไทยพับลิก้า, 2562) 

 
ที่มาภาพ: https://www.glo.or.th/about/performance/revenue-export 

 
ด้านการแบ่งสัดส่วนเงินรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่เดิม เงินนำส่งรายได้

แผ่นดินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ใน
มาตรา 22 กำหนดให้เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จัดสรร
ดังนี้ 

(1)  ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล 
(2)  ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบแปดเป็นรายได้แผ่นดิน 
(3)  ไม่เกินกว่าร้อยละสิบสองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลด้วย 



34 

 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งให้
ปรับสัดส่วนรายได้ใหม่ ตามคำสั่งที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้มีการปรับสัดส่วน
การจัดสรรรายได้ของกองสลากฯ ใหม่ในข้อ 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 22 เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” ให้
จัดสรรดังนี้ 

(1) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล 
(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเป็นรายได้แผ่นดิน 
(3) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลด้วย 
(4) ร้อยละสามเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” 
หากเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล พ.ศ. 2517 ในมาตรา 22 จะเห็นได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายได้แผ่นดิน ให้ลดลงร้อยละ 8 
และนำส่วนร้อยละ 8 นี้ไปเพ่ิมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานร้อยละ 5 ส่วนอีกร้อยละ 3 นั้นถูกนำไปเพ่ิมเติม
เป็นส่วนใหม่คือ นำไปเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม 

 

 
ที่มาภาพ: ปลายฟ้า นามไพร 

 

ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความพยายามท่ีจะทำให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการจัดตั้ง “กองทุนสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจากการพนัน 
รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน 

2. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน สร้างการรู้เท่าทัน เพ่ือ
ป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 

3. เพ่ือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน 
4. เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
นอกจากการปรับสัดส่วนรายได้และการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมแล้ว 

รัฐบาล คสช. ยังมีการแก้ไขมาตราอ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็น มาตรา 39 เพ่ิมโทษสำหรับขายสลากฯ เกิน
ราคากำหนด จากโทษเดิมปรับ 2,000 บาท เป็นจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ ไปจนถึงการออกกฎห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลสลากฯ (จากเดิมคืออายุ 18 ปี ห้ามขึ้น
รางวัล ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมายที่ได้มีการประกาศ  พ.ร.บ.
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดห้ามจำหน่ายสลากฯ ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 
20 ปี รวมไปถึงการห้ามจำหน่ายสลากฯ ในสถานศึกษาอีกด้วย 

การแก้ไขพระราชบัญญัตินี้สะท้อนท่าทีของรัฐในการพยายามจัดการปัญหา ทั้งในแง่ของการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นไปตามพันธกิจที่ตั้งไว้ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาสูงกว่าที่รัฐกำหนด อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ซาปั๊วรายย่อยท่านหนึ่งใน
จังหวัดเชียงรายที่กล่าวถึงการไม่สามารถขายสลากฯ ในราคา 80 บาทตามท่ีรัฐกำหนดไดว้่า 

“…เรารับลอตเตอรี่มาเป็นทอดๆ จากมือหนึ่งกว่าจะไปถึงคนขายจริง อาจจะสั่งต่อกันมามากกว่า 4 
เจ้าแล้วก็ได้...อย่างพวกโควตาของมูลนิธิ เค้าต้องใช้เงินจำนวนมากไปเอาสลากฯ ออกมา มูลนิธิไม่มีเงินก้อน
ใหญ่ในมือหรอก เขาก็อาศัยพวกยี่ปั๊วรายใหญ่ช่วยออกเงินให้ มูลนิธิก็ได้ส่วนต่างที่มันเป็นกำไรจากการเอา
ลอตเตอรี่ไปขายให้ยี่ปั๊วอีกที”1 
 ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสลากฯ ราคาแพงจึงไม่ใช่เพียงการขายผ่านพ่อค้าคนกลางที ่ทำให้
ประชาชนต้องแบกรับปัญหาสลากฯ แพงเท่านั้น หากแต่ระบบการจัดจำหน่ายของสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา คือการเอื้อให้เกิดการรับซื้อสลากฯ กันเป็นทอดๆ ในขณะเดียวกัน
สำนักงานสลากฯ ยังมีข้อตกลงว่าผู้ลงทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย เมื่อซื้อสลากฯ ไปแล้วจะไม่สามารถคืน
สลากฯ ได้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบการขายขาด ดังนั้นหากตัวแทนเหล่านี้ไม่สามารถขายสลากฯ ได้หมด พวกเขา
จะต้องแบกรับไว้เอง ทำให้ตัวแทนเหล่านี้เลือกจะขายสลากฯ ต่อเพ่ือที่จะไม่ต้องแบบรับความเสี่ยงในกรณีที่
ขายไม่หมด และเมื่อตัวแทนรายย่อยขายให้เจ้าใหญ่ เจ้าใหญ่ก็นำสลากฯ ไปจับคู่จัดชุดและขายเพิ่มราคา 
กลายเป็นการเพิ่มปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพงต่อไป 
 นอกเหนือจากการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2558 คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติยังได้มีความพยายามในการจัดการปัญหา โดยการตัดโควตาของ 5 เสือกองสลากฯ ซึ่งเคยได้รับการ

 
1 สัมภาษณ์ซาปั๊วสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 
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จัดสรรโควตาสลากรวมเป็นจำนวนหลายล้านฉบับต่องวด เพื่อให้เป็นไปตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่า 
จะขายสลากฯ ในราคาไม่เกิน 80 บาทให้ได้ โดยการนำโควตาดังกล่าวไปกระจายให้กับตัวแทนซึ่งเป็น
ประชาชนทั่วไปแทน และยังเพ่ิมจำนวนการพิมพ์สลากฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 กว่า 53 ล้านฉบับ จากเดิม
ที่มีการพิมพ์สลากฯ เพียง 37 ล้านฉบับเท่านั้น 
 อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งการ
เพิ่มโทษสำหรับผู้ขายสลากฯ เกินราคา ไปจนถึงการปรับโควตาและการเพิ่มจำนวนสลาก ก็ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพงได้ เนื่องจากยังไม่มีการจัดการกับปัญหาใหญ่ๆ อย่างโครงสร้างของระบบการจัด
จำหน่ายสลากฯ ที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในทางตรงกัน
ข้าม เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เกิดพื้นที่บนโลกออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและธุรกิจต่างๆ มากมาย 
กลายเป็นช่องทางอันสะดวกสบายเพียงใช้ผ่านสมาร์ทโฟนในการซื้อขายเท่านั้น และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถูกก่อกวนอำนาจอย่างชัดเจน เมื่อเกิดปรากฏการณ์การขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีทั้งที่เป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชันให้เลือกใช้ได้ตามสะดวก โดยมี 
2 แพลตฟอร์มใหญ่ที่ขายบนช่องทางนี้ได้แก่ กองสลากพลัสและมังกรฟ้า ที่กำหนดราคาขายชัดเจนว่าขายใน
ราคา 80 บาทและ 100 บาท ตามลำดับ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแสดงท่าทีต่อปรากฏการณ์ดังกล่าว
อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ผิด โดยการอ้างถึงกฎหมายว่า กำหนดให้การซื้อขายสลากฯ ผู้ซื้อจะต้องได้รับสลากฯ 
ตัวจริง (ใบสลากฯ ที่พิมพ์โดยกองสลากฯ) เท่านั้น การขายสลากสแกนจึงผิดกฎข้อนี้ นอกจากนี้ยังมีการขาย
เกินราคา 80 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มที่ขายในราคา 100 บาท เคยถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท 
มาแล้ว ตามความผิดฐาน “เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท อย่างไรก็ตามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่สามารถเอาผิดในประเด็นการขาย
สลากฯ บนพื้นที่ออนไลน์ได้ แม้จะผิดเงื่อนไขการซื้อขาย แต่เจ้าของบริษัทนั้นไม่ใช่ตัวแทนโดยตรงของกอง
สลากฯ จึงไม่มีความผิด ทางกองสลากฯ จึงต้องไปเอาผิดกับผู้ที่เอาสลากฯ ไปขายต่อให้แพลตฟอร์มออนไลน์
แทน ซึ่งหากพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตัดสิทธิ์การเป็น
ตัวแทนทันที (ผู้จัดการออนไลน์, 2564) อย่างไรก็ตาม หลังจากกระแสความนิยมของการซื้อสลากฯ แบบ
ออนไลน์ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเริ่มปรับตัวสู่ช่องทางออนไลน์โดยการเปิด
แอพพลิเคชัน GLO Lottery สำหรับประชาชนทั่วไป และ My GLO สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ซึ่งใน
คราวแรกที่เปิด แอพพลิเคชั่นนี้ยังไม่ได้มีการจำหน่ายสลากฯ แต่อย่างใด แต่ส ร้างไว้เพื่ออำนวยสะดวกบาง
ประการให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายสลากฯ เช่น การตรวจรางวัลสลากฯ การถ่ายทอดสดการออก
รางวัล การค้นหาจุดจำหน่าย การติดตามข่าวสาร เป็นต้น แต่ปัจจุบันสำนักงานกองสลากฯ ตัดสินใจที่จะเพ่ิม
ช่องทางการขายแบบออนไลน์ของตนเองขึ้นมาด้วย โดยให้มีการซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แต่เปิดให้
เฉพาะคนที่ลงทะเบียนกับสำนักงานสลากฯ ไว้อยู่แล้วมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายในงวด
วันที่ 16 มิ.ย.65 เป็นครั้งแรก 
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จากประวัติศาสตร์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมที่มาพร้อมกับการพัฒนารัฐไทยให้เป็นรัฐสมัยใหม่ (Modernization) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ต่างจาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติหรือแม้แต่การนำเข้ากีฬาสมัยใหม่เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีระเบียบ
วินัย โดยเริ่มจากหวยที่ถูกนำเข้ามาในฐานะเป็นกิจกรรมที่เสริมรายได้ให้แก่รัฐตามอย่างประเทศในยุโรป ต่อมา
ในสมัยปฏิวัติ 2475 โดยคณะราษฎร หวยถูกจัดระเบียบอีกครั้งให้มีระบบโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น เพื่อการหา
รายได้ให้กับรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อมาอุปกรณ์ท่ีสะท้อนถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐในการจัดการ
เรื่องหวยก็ถูกนำเข้ามา คือ แท่นพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทำให้รัฐสามารถจัดการการพนันชนิดนี้ได้อย่าง  
(เกือบ) เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สามารถกำหนดได้ว่าจะพิมพ์กี่ฉบับ จะกระจายไปในช่องทางใดบ้าง และจะได้รายได้
กลับมาเท่าไหร่ การเปลี ่ยนโครงสร้างพ้ืนฐานครั ้งนี ้ตามด้วยการเปลี ่ยนโครงสร้างด้านมาตรฐาน (soft 
infrastructure) คือ กฎหมายตามมาด้วย เพื่อให้การใช้อำนาจของรัฐในการกำกับควบคุมหวยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการเรื่องสลากฯ ก็ยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสลาก
ราคาแพง อันเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ ระบบโครงสร้างการกระจายสลากฯ ที่ถูกนำไปบิดเบือนระบบ จน
กลายเป็นการกระจุกสลากฯ ไว้ที่ทุนใหญ่ทั้งหลาย นำมาสู่การขายสิทธิ์อีกหลายทอด จนนำมาสู่สลากฯ ราคา
แพงเมื่อมาถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ยิ ่งเข้ามาปั่นป่วนอำนาจรัฐที่กำกับ
ควบคุมหวยอย่างสำคัญมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลบนโลก
ออนไลน์จะทำให้รัฐและผู้คนปรับตัวและมีท่าทีต่อการพนันชนิดนี้ต่อไปอย่างไร 
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บทที่ 3 
ระบบโครงสร้างและการเมืองของสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ 

 
รูปแบบของหวยในประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน 

หวยลาว หวยมาเลย์ หวยฮานอย หวยจับยี่กี หวยหุ้น เป็นต้น โดยในปัจจุบันหวยเหล่านี้พัฒนาจากเดิมไปอย่าง
มาก ตัวอย่างเช่น กรณีของหวยใต้ดิน หวยลาว และหวยฮานอย มีลักษณะของการอ้างอิงผลการออกรางวัล
ของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ หวยลาว จะอิงการออกรางวัลของประเทศลาว หวยฮานอยอิงการออกรางวัลของ
ประเทศเวียดนาม หวยใต้ดินไทยอิงผลการออกรางวัลของประเทศไทย โดยเจ้ามือจะทำหน้าที่ในรับซื้อ รับแทง 
และจ่ายเงินรางวัลตามเรทราคาที่กำหนดไว้ มากไปกว่านั้นในยุคของโลกออนไลน์ในปัจจุบัน หวยเหล่านี้ยังได้
เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเข้าสู่ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่นของหวยนั้นๆ รูปแบบการเล่นหวยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ดังกล่าวจึงกลายเป็นช่องทางใหม่ที่
สร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงการพนันเหล่านี้ได้มากขึ้น ในบทนี้จะอธิบายถึงระบบโครงสร้างของการ
ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ รวมไปถึงการกล่าวถึงหวยใต้ดินออนไลน์ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่
น่าสนใจอย่างยิ่งในสังคมไทย  
 
1. หวยใต้ดินออนไลน์: วัฒนธรรมหวยไทยในโลกใบใหม่ยุค 4.0 

การเล่นหวยใต้ดินในโลกออนไลน์ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในสังคมไทย โดยความเข้าใจ
ทั่วไปแล้ว ภาพลักษณ์ของหวยใต้ดินมักจะผูกโยงอยู่กับผู้หญิงวัยกลางคน อาศัยอยู่ในชนบท คนซื้อคนขายเป็น
คนที่รู้จักมักคุ้นกันดี และทั้งหมดเชื่อมต่อกันได้ด้วยพื้นที่ทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษาที่จะนำเสนอ
ในส่วนแรกนี้คือ คนหนุ่มสาวที่อยู่ในเมือง มีความหวังความฝันในชีวิตต่างจากคนยุคเดิม ซ่ึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่า 
หวยใต้ดินอันเป็นวัฒนธรรมการพนันดั้งเดิมของไทยเรานั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อต้องมาอยู่ในโลก
ออนไลน์แบบในปัจจุบัน 

1.1 เจ้ามือหวยใต้ดินออนไลน์ในยุคดิจิทัล 
ปี (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี ประกอบอาชีพรับราชการครู มีอาชีพเสริมคือขายของออนไลน์ (น้ำหอม

และเสื้อผ้ามือสอง) รวมถึงการขายหวยใต้ดินออนไลน์ ธุรกิจหวยใต้ดินของปีเป็นการร่วมหุ้นกับแฟนของเธอ
และมีนายทุนใหญ่ (เพื่อนของแฟน) ทำร่วมด้วย รูปแบบการออกรางวัลเป็นแบบหวยใต้ดินทั่วไปคือ อิงกับผล
รางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล คือทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน แต่รูปแบบการขายของปีจะแตกต่างจาก
การขายหวยใต้ดินแบบเดิม คือปีจะรับซื ้อจากช่องทางออนไลน์เท่านั ้น ไม่ว่าจะเป็นใน Line LineAdd  
Facebook เพ่ือใช้ข้อความที่ลูกค้าพิมพ์มาซื้อเป็นหลักฐานในการซื้อ และทุกครั้งที่เป็นวันหวยออก ปีจะโพสต์
ข้อความใน Facebook เพื่อแจ้งตัวเลขที่ไม่รับซื้อหรือเลขที่ถ้าออกรางวัลแล้วจะได้เงินไม่เต็มจำนวน (เลขอั้น) 
รวมถึงโพสต์เวลาที่ปิดรับซื้อ (15.15 น.) แต่ปัจจุบันปีจะไม่โพสต์ในเฟสบุค๊แล้ว เพราะช่องทางการขายของเธอ
เป็นที่รู้จักจนเรียกได้ว่าติดตลาดไปแล้ว  
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ปีเริ่มขายหวยจากการขอส่วนแบ่งจากเพ่ือนที่ขายอยู่ก่อน ซึ่งเพ่ือนคนนี้เป็นเจ้ามือใหญ่ในจังหวัด โดย
เจ้ามือใหญ่รายนี้เป็นเพื่อนของแฟนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนัน 2 ประเภทคือ (1) พนันบอล และ (2) หวยใต้
ดินทุกประเภท จากนั้นจึงมาชักชวนปีกับแฟนร่วมลงทุนด้วยกัน โดยบอกกับปีว่า การขายหวยมันมีความต่าง
จากการพนันชนิดอื่นๆ คือ คนวิ่งหาเรา เราไม่ต้องวิ่งหาลูกค้า ทำให้ปีใช้ช่วงเวลาที่ว่าง ก่อนการบรรจุเป็นครู 
มาขายหวยใต้ดินโดยขอแบ่งเปอร์เซ็นต์ 40 เปอร์เซ็นต์จากยอดขายรวม และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วม เมื่อมี
การถูกหวย เป็นการลงทุนในลักษณะร่วมหุ้นกัน จนภายหลังยอดซื้อมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ปีได้ขอเปิดระบบ
มาเป็นเอเย่นต์เอง โดยระบบนี้ก็ได้มาจากเพื่อนหรือนายทุนคนดังกล่าวที่ทำอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งระบบจะตั้ง
โปรแกรมให้เอเย่นต์กรอกจำนวนเงินและเลขที่ซื้อพร้อมกับคำนวณทั้งรายรับและรายจ่ายให้ ในปัจจุบันการ
แบ่งเปอร์เซ็นกับเพ่ือนที่เป็นนายทุนอยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีรับผิดชอบการได้การเสียอีก 75 เปอร์เซ็นต์ (ใน
กรณีที่มีคนถูกหวยก็คิดเป็นระบบ 25 และ 75 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน) อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์การแบ่งขาย
ในส่วนนี้จะสามารถต่อรองกับเจ้าของทุนใหญ่หรือเอเย่นต์ที่ทำร่วมกัน หากช่วงใดท่ีรู้สึกว่าอยากลดการแบกรับ
ความเสี่ยงลงหรือรู้สึกว่าตนเองขายได้น้อยก็ให้ลดเปอร์เซ็นต์การรับของตนเองลงแล้วให้ทุนใหญ่เป็นผู้แบกรับ
เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าได้เช่นกัน โดยปีมีงบในการจ่ายสำหรับหวยที่ออกอยู่ที ่ตัว ละ 300,000 บาท กล่าวคือ 
รางวัลสามตัว สามตัวโต๊ด2 สองตัวบน สองตัวล่าง ซึ่งรวมแล้วเจ้ามือรายนี้จะรับการจ่ายได้ที่ 1,200,000 บาท 
เป็นจำนวนที่ปีลงทุนและมองว่าสามารถแบกรับความเสี่ยงไว้ได้ ในทางเดียวกันระบบของเว็บไซต์ที่ใช้ในการ
ขายจะค่อนข้างเอ้ืออำนวยให้กับเอเย่นต์อยู่แล้ว เนื่องจากเว็บไซตจ์ะทำการคิดคำนวณให้เลยว่า ถ้าเลขตัวนั้นมี
ยอดซื ้อที ่คำนวณแล้วว่าหากออกรางวัลจะต้องจ่ายถึงยอด 300,000 บาทก็จะไม่สามารถซื ้อต่อได้ อีก 
เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ท่ีเจ้ามือหรือเอเย่นต์เหล่านี้จะไม่ได้กำไรจากการขายจึงแทบเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้
หลังจากที่หวยออก โปรแกรมก็จะคำนวณว่ามีผู้ซื้อที่ถูกหวยแล้วต้องจ่ายกี่บาท ปีจะได้ เงินกี่บาทหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว และจะต้องแบ่งเงินเป็นค่าเว็บไซต์เท่าใด ซึ่งค่าใช้จ่ายที่หักให้กับเว็บไซต์จะน้อยมากเมื่อ
เทียบกับรายได้ โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ว่า “ค่าน้ำ” 

ระบบเว็บไซต์เหล่านี้มีการพนันทุกรูปแบบตั้งแต่หวยใต้ดินทุกประเภทไปจนถึงพนันบอล ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เอเย่นต์แต่ละคนว่าอยากจะทำในส่วนใดบ้าง แต่สำหรับปีแล้ว เธอเลือกเพียงหวยใต้ดินเท่านั้น เนื่องจาก
จัดการง่าย ไม่ยุ่งยาก จะมีเพียงการที่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลการซื้อเท่านั้น ซึ่งเดิมปีเคยจ้างคนให้มาช่วยทำใน
ส่วนนี้ให้ แต่ภายหลังก็เปลี่ยนมาทำเอง เนื่องจากเมื่อเกิดความผิดพลาดจะได้ไม่มีปัญหากับคนที่จ้างมา และ
เกรงว่าคนอื่นจะกรอกผิดกรอกถูก หากตัวเองกรอกผิดเองจะได้ถือมาเป็นข้อผิดพลาดของตนเองไม่ใช่คนอ่ืน 
นอกจากนั้นปียังมีลูกข่ายหรือคนที่คอยรับหวยให้ แล้วนำมาส่งให้ปีโดยจะเรียกว่าเอเย่นต์ ซึ ่งปีจะให้
ค่าตอบแทนแก่เอเย่นต์เหล่านี้อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเอเย่นต์จะไม่ต้องแบบรับค่าใช้จ่ายหากมีผู้ถูกหวย ซึ่ง
เอเย่นต์ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกข่ายของปี จะเป็นคนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน  

 
2 สามตัวโต๊ด หมายถึง การซื้อหวยสามตัวตามลักษณะของเลขสามตัวปกติที่อ้างอิงจากเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งในสลากกิน
แบ่งรัฐบาล แต่หากซื้อแบบโต๊ดตัวเลขจะออกไม่ตรงตามตำแหน่งท่ีซื้อก็ถูกรางวัลได้ 
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สำหรับลูกค้าที่มาซื้อกับปี อายุต่ำสุดเท่าที่เคยขายให้คือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายอายุ 16 ปี สูงสุด
อยู่ที่ 63 ปี แต่โดยส่วนมากจะเป็นวัยกลางคนนับตั้งแต่อายุ 22 ปีถึง 45 ปี วิธีการซื้อ ลูกค้าและลูกข่ายจะต้อง
ส่งข้อความมาทางแอพลิเคชั่นอย่างใดอย่างหนึ่ง และปีจะนำเลขไปกรอกในระบบอีกครั้ง คนที่ซื้อด้วยส่วนใหญ่
มักจะเป็นคนที่รู้จักกันและมีช่องทางการติดต่อกันอยู่แล้ว หากเป็นคนแปลกหน้าก็มีบ้างโดยมักจะฝากซื้อมา
ทางเพ่ือนที่รู้จักกับปี การจ่ายเงินจะจ่ายหลังจากที่หวยออกแล้ว โดยปีจะส่งค่าใช้จ่ายแนบหมายเลขพร้อมเพย์
ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้อีกที ในกรณีของผู้ที่ถูกรางวัล ปีจะคำนวณโดยการหักค่าใช้จ่ายของราคาซื้อพร้อมกับ
ราคาที่ถูกหวยให้กับลูกค้าด้วย ในทางเดียวกันลูกค้าที่ซื้อเป็นประจำหรือเป็นกลุ่มคนที่ชอบเล่นหวยมากๆ ปี
มักจะให้คนเหล่านี้ติดเครดิตได้ แต่จะติดเครดิตได้เพียงงวดต่องวดเท่านั้น หมายความว่าหากซื้อในงวดนี้แล้วไม่
ถูกหวยก็ยังไม่ต้องจ่าย แต่สำหรับงวดต่อไปหากต้องการที่จะซ้ือจำเป็นต้องจ่ายของงวดที่แล้วก่อน แต่เดิมเคยมี
ลักษณะให้คนติดเครดิตไปเรื่อยๆ สุดท้ายลูกค้าเหล่านี้ก็ไม่ยอมจ่ายเงิน จึงปรับมาให้เครดิตได้เพียงงวดต่องวด
เท่านั้น การจ่ายเงินหากถูกรางวัลของปี เลขสองตัวจะอยู่บาทละ 70 บาท สามตัวตรงบาทละ 500 บาท สาม
ตัวโต๊ดบาทละ 150 บาท ซึ่งเป็นอัตราปกติของวงการหวยใต้ดิน แต่ปีก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาค่าหวยให้กับ
ลูกค้าทุกคนอยู่เสมอ เช่น หากมีการซื้อโดยตรงกับปีในราคา 100 บาท ปีจะส่งยอดให้ลูกค้าจ่ายจริงเพียง 90 
บาทเท่านั้น (ลดให้ 10 บาท) 

ปีมองว่าการขายในรูปแบบนี้ค่อนข้างสะดวกและยอมจ่าย 25 เปอร์เซ็นต์ให้กับนายทุนใหญ่พร้อมกับ
เว็บไซต์ เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าว อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยคำนวณความ
เสี่ยงให้ด้วย เธอไม่ต้องมานั่งคำนวณเองว่าตัวเองจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ จะต้องเสียเท่าใด แล้วต้องขาย
แบบไหนถึงจะยังได้กำไรอยู่ อีกทั้ง 25 เปอร์เซ็นต์ที่จ่ายไป ก็ไม่ใช่การจ่ายเปล่า แต่หากเสียเงินหรือมีลูกค้าที่
ถูกหวย นายทุนใหญ่ก็ต้องร่วมหารกับเราอีก 25 เปอร์เซ็นต์ด้วย รวมถึงยังสามารถต่อรองเรื่องจำนวนการ
ลงทุนหรือเปอร์เซ็นต์ที่อยากจะรับจะจ่ายได้อีกด้วย โดยปีมองว่าการขายแบบนี้ตนเองสามารถแบกรับความ
เสี่ยงได้  

1.2 พัฒนาการของธุรกิจหวยใต้ดินออนไลน์ของปี  
ปัจจุบันการทำหวยในรูปแบบออนไลน์ได้พัฒนาไปอย่างมาก โดยธุรกิจนี้กลายเป็นธุรกิจในรูปแบบ

ใหม่ โดยปีเปลี่ยนรูปแบบการขายให้มีลักษณะที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น เน้นที่การขายส่ง สร้างแบรนด์ และ
ยังคงตัวเลขการแบ่งสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิมคือ ปีและแฟนรับผิดชอบ 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนายทุนซึ่งเป็น
เพื่อนกับแฟนรับผิดชอบ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่เริ่มมีสัดส่วนของอำนาจในการทำงานเท่ากันมากขึ้น กล่าวคือ แต่
เดิมปีไม่ใด้เป็นคนติดต่อหรือต่อรองกับเว็บไซต์โดยตรง แต่เป็นนายทุนใหญ่เป็นคนจัดการ แต่ปัจจุบันปีและ
แฟนติดต่อและต่อรองกับเว็บไซต์โดยตรงได้มากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านเอเย่นต์ แต่ก็มีการเปลี่ยนเว็บไซต์มาแล้ว
หลายครั้ง บางเว็บไซต์ก็ถูกปิดไป หรือบางเว็บไซต์มีระบบที่ไม่เสถียร ทั้งนี้ในปัจจุบันปีได้สร้างช่องทางใหม่
ขึ้นมาคือ ไลน์แอด (LineAdd) โดยสร้างเป็นแอคเคาท์ใหม่ซึ่งมีไว้สำหรับธุรกิจหวยใต้ดินออนไลน์โดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม การทำไลน์แอดนี้ได้สร้างความกังวลให้กับลูกค้าจำนวนหนึ่ง เนื่องจากกลัวว่าจะไม่ใช่ปีที่เป็นคน
ทำ เช่น ลูกค้าเก่าทักมาถามว่า “มันแน่ใช่ไหม มันได้ใช่ไหม” คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลัวว่าจะโดนโกง 
แต่ปีเองก็ไม่ได้บอกกับใครว่าตนเองเป็นคนตอบหรือเป็นแอดมินเอง เพราะเห็นว่าการที่ลูกค้าไม่รู้ว่าเป็นปี 
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ลูกค้าก็จะไม่กล้าต่อรองขอลดราคาหรือขอให้แถมรางวัลให้ อย่างไรก็ตาม  ในช่วงแรกที่เริ ่มใช้ไลน์แอดนี้ 
ยอดขายของปีตกลงอย่างมาก จนถึงกับเริ่มกังวลว่าแนวทางนี้อาจไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจของเธอ แต่ต่อมาลูกค้าก็
เริ่มกล้าเข้ามาซื้อในช่องทางนี้มากขึ้น เนื่องจากบัญชีที่โอนเงินก็ยังเป็นบัญชีของปีและแฟน รวมถึงบริการที่ปี
ทำไว้สำหรับลูกค้า เช่น เป็นเจ้ามือเงินชัวร์ ปิดการขายช้า เลขไม่ค่อยเต็ม ทำให้ลูกค้าเดิมเริ่มกลับมา รวมไปถึง
ลูกค้าใหม่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากคนเริ่มเชื่อถือ อีกสาเหตุสำคัญคือ “เจ้าตายเยอะ” ซึ่งหมายถึง เจ้ามือ
เดิมๆ เลิกขายไปเป็นจำนวนมาก เป็นผลกระทบจากการที่ปัจจุบันมีเซียนใบ้หวยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และ
เลขที่เซียนเหล่านี้ป่าวประกาศโฆษณาก็ดันออกรางวัลบ่อยเสียด้วย ดังนั้นเมื่อลูกค้าถูกรางวัลเยอะ เจ้ามือ
บางส่วนจึงต้องล้มหายตายจากไปจากวงการ แต่ปีเองไม่ล้มหายไปด้วย เพราะขายอย่างมีระเบียบวินัยโดยใช้
โปรแกรมคำนวณเป็นตัวช่วย 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันปียังสร้างเครือข่ายเอเย่นต์ได้มากขึ้น ทำให้ขยายธุรกิจได้กว้างขึ้น โดยปีปรับ
ส่วนแบ่งให้เอเย่นต์ของตนเองเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ แต่คนที่จะเข้ามาเป็นเอเย่นต์นั้นจะต้องทำ
สัญญาใจกันว่า จะต้องหาลูกค้าและส่งยอดให้ถึงตามกำหนด หากยอดไม่ถึงอาจจะพิจารณาไม่รับการเป็น
เจ้ามือให้ในครั้งต่อไป และจะต้องส่งหวยให้ปีอย่างสม่ำเสมอด้วย ทำให้ปัจจุบันยอดการซื้อที่ผ่านมาทาง
เอเย่นต์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ปัจจุบันยอดขายส่วนใหญ่จะมาจากเอเย่นต์มากกว่าการขายด้วย
ตนเอง การเติบโตในธุรกิจนี้ของปี ทำให้ปีมองอนาคตของตนเองไว้ว่า อยากจะเปิดรับหวยประเภทอื่นๆ มาก
ขึ้น เช่น หวยลาว หวยฮานอย และหากธุรกิจนี้เติบโตจนสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ ปีอยากจะลาออกจาก
การเป็นครู เนื่องจากความเบื่อหน่ายกับการทำงานในวงการราชการ ทั้งนี้เมื่อถามถึงความใฝ่ฝันว่าหากทำจน
ประสบความสำเร็จแล้ว อยากจะทำอะไรต่อไปหรือเอาเงินไปใช้ในส่วนใด ปีกล่าวว่า เธอนั้นมีความฝันที่
อยากจะท่องเที่ยวต่างประเทศในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอเมริกาใต้นั้นคือความใฝ่ฝันของเธอ 
เธอยังกล่าวอย่างติดตลกว่า แม้เธอจะซื้อและขายหวยใต้ดินเป็นหลัก แต่ความหวังกลับอยู่ที่รางวัลใหญ่ของ
หวยรัฐบาล (สลากกินแบ่งรัฐบาล) มากกว่า และถ้าเธอถูกรางวัลที่ 1 เธอจะหอบเอาเพ่ือนสนิทของเธอไปเที่ยว
ต่างประเทศด้วย เพ่ือเป็นรางวัลแด่ตนเองและแด่กัลยาณมิตรของเธอ 

จากกรณีศึกษาของปี ทำให้เห็นว่าระบบการซื้อขายและความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นหลัก ทำให้ความสัมพันธ์เชิงกายภาพเปลี่ยนไป คือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามือกับผู้เล่นอยู่ห่างกัน
มากขึ้น ในกรณีของปีความห่างไกลนี้ช่วยให้เธอสามารถลดข้อต่อรองอันเป็นปัญหายิบย่อยที่ลูกค้าจะร้องขอได้ 
แต่ในขณะเดียวกัน ช่องว่างที่เพ่ิมขึ้นนี้ก็ทำให้เกิดข้อกังวลสำหรับลูกค้าเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึก
ถึงความเสี่ยงของลูกค้าจนทำให้ลูกค้าไม่กล้าซื้อต่อกับเธอเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยความสะดวกสบายที่
เพ่ิมข้ึนทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงความเชื่อใจที่มีมากขึ้นหลังจากซ้ือกันต่อเนื่อง ก็ทำให้การซื้อขายหวยใต้ดิน
ออนไลน์เป็นช่องทางที ่อาจมาเป็นช่องทางหลักได้ในอนาคต โดยเฉพาะกับกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที ่คุ ้นเคยกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล และสำหรับปีแล้วการเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในการทำธุรกิจหวยใต้ดินของเธอ 
คือการสร้างรายได้ให้กับเธออย่างมากมาย ช่องทางดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เสริมของ
ผู้คนในยุค 4.0 ได้เช่นกัน  
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2. สลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
เมื่อกล่าวถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เรามักจะนึกถึงภาพของแผงขายล็อตเตอรี่ที่วางขายตามสถานที่

ต ่างๆ เช่น ตลาดสด หน้าโรงพยาบาล และวัดวาอารามต่างๆ ในภาพนั ้นผู ้ซ ื ้อก็จะยืนเลือกพร้อมกับ
ปรึกษาหารือกับพ่อค้า/แม่ค้าสลากฯ ไปด้วยในบางกรณี และหลังจากซื้อเสร็จแล้วพ่อค้า/แม่ค้าก็จะอวยพรให้
โชคดีร่ำรวยอันเป็นวิถีปฏิบัติที ่แม้จะไม่ได้ถูกระบุอยู่ในกฎหมาย แต่ก็ทำกันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ได้เกิดปรากฏการณ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลบนโลกออนไลน์ขึ้น ปรากฎทั้ง
ใน Facebook Twitter Tiktok และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมไปถึงการกระจายข่าวสารในวงกว้างถึงการขายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลในรูปแบบใหม่ที่ผู้ซื้อจะได้รับสลากสแกนที่ไม่ใช่ฉบับจริง โดยบริษัทจะทำหน้าที่ในการเก็บรักษา
ฉบับจริงไว้ให้ และหากถูกรางวัล บริษัทยังมีบริการขึ้นเงินรางวัลให้อีกด้วย แต่ก็นำมาซึ่งคำถามที่ว่า จะโดนโกง
หรือไม่ บริษัทเหล่านี้จะจ่ายเงินรางวัลจริงไหม หรือแม้แต่คำถามที่ว่า บริษัทนี้เป็นของใคร ความน่าเชื่อถือเป็น
อย่างไร ไม่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้นที่ให้ความสนใจ รัฐเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ให้ความสนใจต่อประเด็น
ดังกล่าวอย่างมาก ทั้งความพยายามในการเข้าไปตรวจสอบ การย้ำเตือนไปถึงประชาชนถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น ในหัวข้อต่อไปนี้ ผู ้วิจัยจะนำเสนอถึงพัฒนาการและระบบโครงสร้างของการซื้อขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงนำเสนอปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและผู้ได้ประโยชน์ในระบบการ
ขายสลากฯ แบบเดิมกับเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในพ้ืนที่ของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้
ด้วย 
 นับตั้งแต่การเกิดขึ้นสังคมดิจิทัลราวทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา อำนาจของรัฐที่เคยควบคุมจัดการ
สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเด็ดขาดก็ถูกคุกคามอย่างชัดเจน เป็นการคุกคามโดยทุนใหญ่ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยเฉพาะการต่อยอดตัวสลากฯ ที่รัฐผลิตขึ้นนำมาสแกนแล้วจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบ
การสแกนแล้วจัดจำหน่ายดังกล่าวทำให้รัฐต้องเผชิญกับภาวะละล้าละลังทางอำนาจอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
กระทำดังกล่าวไม่ได้ผิดกฎหมายโดยตรง รัฐทำได้แต่เพียงเตือนว่าเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบและจุดประสงค์
ของกองสลากฯ ผู้ใดนำโควตาสลากฯ ของตนเองไปขายต่อให้นายทุนออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว จะโดนตัด
สิทธิ์โควตาจากกองสลากฯ แต่คำเตือนดังกล่าวก็ดูบางเบามากในทางปฏิบัติ สังเกตได้จากการที่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่างๆ มีสลากเข้าในระบบมากขึ้นเรื่อยๆ หมายถึงการสามารถกว้านซื้อสลากจากผู้ค้ารายย่อยได้
จำนวนมากขึ้นนั่นเอง 

นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เกิดปรากฏการณ์การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแฟลตฟอร์มในโลก
ออนไลน์ ซึ่งมีท้ังที่เป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นให้เลือกใช้ได้ตามสะดวก โดยมี 2 เจ้าใหญ่ที่ขายบนช่องทางนี้
ได้แก่ กองสลาก.com และมังกรฟ้า  และกำหนดราคาขายชัดเจนว่าขายในราคา 80 บาทและ 100 บาท 
ตามลำดับ สำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคิดเห็นต่อการขายสลากฯ  บนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังเป็น
เรื่องที่ผิด เนื่องจากมีการกำหนดว่าการซื้อขายสลากนั้นผู้ซื้อจะต้องได้รับสลากตัวจริงเท่านั้น อีกทั้งมีการขาย
เกินราคา 80 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองเจ้าขายที่ราคา 100 บาท เช่นเดียวกัน แต่ภายหลัง กองสลาก. com 
ปรับราคาลงมาขายที่ 80 บาท และเคยถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 2 ,000 บาท ตามความผิดฐาน “เสนอขายหรือ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
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สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทมาแล้ว อย่างไร
ก็ตามทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังไม่สามารถเอาผิดในประเด็นการขายสลากฯ  บนพื้นที่ออนไลน์ได้ 
แม้จะผิดเงื่อนไขการซื้อขาย แต่เจ้าของบริษัทนั้นไม่ใช่ตัวแทนโดยตรงของกองสลากฯ จึงไม่มีความผิด พบว่า 
การกระทำผิดเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นการขายยกเล่มและส่งต่อกันเป็นทอดๆ และการขายออนไลน์ของผู้ที่เป็น
ตัวแทนโดยตรงจะถูกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทน (ผู้จัดการออนไลน์, 2564) และใน
ปัจจุบันทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เปิดแอพพลิเคชั่น GLO Lottery สำหรับประชาชนทั่วไป My 
GLO สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลาก แต่ยังไม่มีระบบการซื้อ-ขายสลากเหมือนบริษัทเอกชน ซึ่งการสร้าง
แอพพลิเคชั่นขึ้นเพื่ออำนวยสะดวกบางประการ เช่น การตรวจสลากฯ การจอง ชมการถ่ายทอดสด ค้นหาจุด
จำหน่าย ติดตามข่าวสาร เป็นต้น  

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน มี 2 แพลตฟอร์มใหญ่ที่รวบรวม
สลากฯ ไว้ในมือเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา คือ 1. มังกรฟ้า  และ 2. กอง
สลาก.com ในขณะที่สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลเองก็มีการสร้างแอพพลิเคชั่นของตนเองชื่อว่า GLO LOTTERY 
ที่แม้จะไม่ได้จำหน่ายสลากฯ ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ โดยจะกล่าวถึง
รายละเอียดของทั้ง 3 แพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ 
 2.1 มังกรฟ้า  

“มังกรฟ้า” เป็นบริษัทที่สร้างระบบกลางเชื่อมระหว่างผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับผู้ซื้อ ผ่านระบบ
การค้นหาตัวเลขในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะไม่ได้รับสลากตัวจริง แต่จะเป็นใบ
สลากที่สแกนไว้ ผู ้ซื ้อจะเป็นใครก็ได้ ขณะที่ผู ้ขายนั้นอยู่ในนามของตัวแทนที่เป็นผู้ถือ สิทธิ์การถือสลาก
หมายเลขนั้นๆ โดยจำหน่ายที่ราคาใบละ 80 บาท และค่าฝากดำเนินการอีก 20 บาท โดยทางมังกรฟ้า จะหัก 
3 บาท จากจำนวน 100 บาทเป็นค่าระบบอีกที ระบบนี้ถูกตั้งในนามบริษัท มังกรฟ้า   ลอตเตอรี่ จำกัด จด
ทะเบียนบริษัทเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ยังมีบริษัทอีกจำนวนมากที่จด
บริษัทและเป็นเครือข่ายการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับมังกรฟ้า  

ระบบการซื้อ ผู้ซื้อสามารถค้นหาตัวเลขผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้ในทันที ทั้งการค้าหาแบบ
ตัวเลขครบทั้ง 6 ตัว หรือต้องการค้นหาแบบสามตัวหน้า สามตัวหลัง หรือสองตัวหลังก็ได้  หลังจากค้นหาจะมี
ตัวเลขขึ้นมาปรากฏให้เลือก เมื่อเลือกใบที่ต้องการแล้วจึงทำการกดซื้อ และชำระผ่านเลขบัญชีของตัวแทน
จำหน่ายใบนั้นๆ ที่ระบบจะแสดงขึ้นมา แต่ในอีกกรณีลูกค้าก็สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง
ว่าต้องการเลขใดบ้าง และให้ตัวแทนเป็นผู้ค้นหาให้ หากพอใจกับสลากที่ตัวแทนส่งมาให้จึงจะชำระเงิน 
ปัจจุบันมังกรฟ้า มีสมาชิกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น 32,755 คน (อัพเดตเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564) 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวแทนจำหน่ายของมังกรฟ้า  พบว่า ระบบตัวแทนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ตัวแทนแตล่ะคนจะมีรหัสของตนเองที่แตกต่างออกไปซึ่งบ่งบอกถึงประเภทที่ลูกค้าจะสามารถซื้อสลากกับพวก
เขาได้ เช่น ตัวแทนบางกลุ่มลูกค้าจะสามารถค้นหาตัวเลขที่ต้องการผ่านระบบและชำระเงินถึงตัวแทนได้เลย
โดยไม่ต้องมีการพูดคุยกัน แต่ตัวแทนบางกลุ่มลูกค้าจะไม่สามารถค้นหาตัวเลขได้ หากต้องการสลากหมายเลข
ใดจำเป็นต้องให้ตัวแทนเป็นผู้ค้นหาให้แล้วนำเสนอไปที่ลูกค้า หากลูกค้าพอใจจึงจะทำการชำระต่อกัน เป็นต้น 
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รวมถึงมีระดับของตัวแทนอีกด้วย ภายในตัวแทนใหญ่ๆ จะมีตัวแทนย่อยอยู่ภายในนั้น โดยตัวแทนรายใหญ่จะ
เป็นผู้นำโควตาของสลากที่เว็บไซต์มังกรฟ้า สามารถรวบรวมมาจากยี่ปั๊วซาปั๊ว มากระจายให้กับตัวแทนราย
ย่อยของตนเองอีกที ฉะนั้นแล้วระบบการจำหน่ายจึงมีลักษณะเป็นการทำธุรกิจแบบเครือข่าย จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์ยังพบว่า ภายใต้การเป็นตัวแทนรายย่อยนั้นมีความต้องการที่จะได้โควตาเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมี
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นตัวแทนต้องการที่จะสมัครเป็นตัวแทนอยู่อีกจำนวนมาก เนื่องจากหากได้โควตามาก
ยิ่งขึ้นก็จะสามารถทำเงินให้กับตนเองได้สูงขึ้น อีกทั้งสลากเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสต๊อกสินค้าหรือต้องเสียเงิน
ก่อน ตัวแทนใหญ่จะเป็นผู้จัดการจำนวนโควตาให้กับลูกข่ายของตัวเอง และหากขายไม่หมด ภายในตัวแทน
เครือข่ายเดียวกันยังสามารถแบ่งหรือดึงโควตากลับไปเพ่ือให้คนอ่ืนขายแทนให้ได้อีกด้วย แต่เนื่องจากสลากกิน
แบ่งรัฐบาลที่ทางมังกรฟ้า ได้มายังมีอยู่จำนวนไม่มากทำให้ไม่สามารถที่จะเพิ่มโควตาสลากได้ง่ายๆรวมไปถงึผู้
ที่ต้องการเข้ามาเป็นตัวแทนนั้นยังเป็นไปได้ยากซึ่งก็สืบเนื่องมาจากจำนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้มาไม่มาก
เช่นกัน 

 

 
ภาพตัวอย่างการซื้อ-ขายสลากฯ ของตัวแทนจำหน่ายมังกรฟ้า  
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การขึ้นเงินและการถูกรางวัล ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นจะมีระบบการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ 
ขณะเดียวกันตัวแทนจำหน่ายเองก็สามารถตรวจสลากให้กับลูกค้าได้เช่นกัน หากถูกรางวัลตัวแทนก็สามารถ
แจ้งการถูกรางวัลแก่ลูกค้าได้ รวมถึงมีการขึ้นเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกรางวัล ได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยที่ผู้ซื้อไม่
จำเป็นต้องเดินทางไปขึ้นรางวัลเอง แต่ถ้าต้องการเงินสดจะถูกหัก 2% ของเงินรางวัล หรือหากไม่ต้องเสียเงิน
ในส่วนนี้ ผู้ซื้อสามารถมารับสลากที่สำนักงานใหญ่ที่ จ.นนทบุรี ไปขึ้นเงินรางวัลเองได้ 

 

 
แผนภาพแสดงการซื้อขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ของบรษิัทมังกรฟ้า 

ที่มาภาพ: ปลายฟ้า นามไพร 

  
สิ่งที่น่าสนใจในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของมังกรฟ้าคือ นอกจากจะสวยงามแล้วยังใช้งานง่ายทั้งต่อ

ตัวลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนเสมอเมื่อมีผู ้สั ่งซื ้อสินค้ารวมถึงจะมีการแสดง
รายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้าและหลักฐานทางการเงินไว้ทั้งหมด  นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถตรวจสลาก
ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ รวมถึงยังมีระบบที่สนับสนุนการซื้อให้กับลูกค้าที่ไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีหรือ
ต้องการมีตัวช่วยในการค้นหาตัวเลขที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขดังในงวดนั้นๆ 
มีการทำนายความฝัน การเสี่ยงเซียมซี สำหรับยอดขายฝากร้านของมังกรฟ้า งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 
2,196,163 ใบ โดยในทุกๆงวดจะมีการสรุปยอดขาย จำนวนลอตเตอรี่และจำนวนเงินที่ถูกรางวัล และจำนวน
ของผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 กับมังกรฟ้า ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการโฆษณาเชิญชวนให้คนมาซื้อสลากกับตนเอง 
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ภาพเครื่องมือท่ีช่วยในการค้นหาตวัเลขของแอพพลิเคชั่นมังกรฟ้า  

 

2.2 กองสลาก.com 
 กองสลาก.com เป็นเว็บไซต์ที่เปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ แม้ว่าชื่อจะเป็นการใช้คำว่า 
“กองสลาก” แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับรัฐหรือสำนักงานสลากฯ ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดต่อ
ประชาชนบางกลุ่ม แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดว่าห้ามใช้ชื่อเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทจึงสามารถใช้ชื่อ
นี้ต่อได้ กองสลาก.com ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด รูปแบบการขายสลากของกอง
สลาก.com มีความแตกต่างไปจากมังกรฟ้าโดยสิ้นเชิง โดยทางเว็บไซต์จะเป็นผู้ให้บริการจำหน่าย จัดเก็บ ขึ้น
เงินโดยตรง ไม่มีระบบตัวแทนจำหน่าย และขายในราคา 80 บาท เดิมเคยขายในราคา 100 บาท แต่โดนจับ
โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ ยวกับการคุ ้มครองผู ้บร ิโภค (บก.ปคบ.) โดยถูก
เปรียบเทียบปรับบริษัท ลอตเตอรี ่ออนไลน์ จำกัด ในฐานะนิติบุคคล ในจำนวนเงิน 2,000 บาท และ
เปรียบเทียบปรับเจ้าของบริษัทในฐานะส่วนตัวอีก 2,000 บาท ตามความผิดฐานขายสลากเกินราคาตาม 
พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ในภายหลัง กองสลาก.com จึงประกาศขายในราคา 
80 บาททั้งหมดนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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ภาพตัวอย่างหน้าแอพพลิเคชั่นของกองสลาก.com และกองสลากพลัส 

 
 นับตั้งแต่มีการประกาศขายในราคา 80 บาท ทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักในฐานะของผู้จำหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลที่สามารถขายในราคาตามกำหนด อย่างไรก็ตาม ทาง กองสลาก .com กล่าวว่า การขายในราคานี้
ทำให้ขาดทุน เนื่องจากการรับสลากมาจากยี่ปั๊วบางเจ้าที่ราคาสูงกว่า  80 บาท หากขายในราคานี้ต่อไปจะยิ่ง
ทำให้ขาดทุนมากขึ้น จึงสร้างเว็บไซต์ใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า “กองสลากพลัส” ซึ่งมีราคาเกินกว่า 80 บาท 
แต่ไม่เกิน 100 บาท ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่รับมาและนำมาบวกเพิ่ม 5 บาท จะได้เป็นราคาขาย เช่น หากรับสลาก
มาที่ราคา 85 บาท กองสลากพลัสจะขึ้นขายบนเว็บไซต์ในราคา 90 บาท เป็นต้น ส่วน กองสลาก.com จะยัง
ขายต่อไปในราคา 80 บาท นอกจากนี้ กองสลาก.com ยังได้สร้างฟังก์ชั่นสุ่มสลากฯ สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้ว่าจะ
เลือกเลขตัวใด อีกหนึ่งประการที่ทำให้กองสลาก.com แตกต่างไปจากมังกรฟ้าและตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ คือ 
หากลูกค้าของ กองสลาก.com ถูกรางวัล จะสามารถขึ้นรางวัลกับเว็บไซต์ได้โดยไม่หักค่าธรรมเนียม ทั้งนี้
จำนวนสลากฯ ที่ขายใน กองสลาก.com ยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัด บางงวดอยู่ที่จำนวน 500,000 ใบ แต่บาง
งวดก็มีสูงถึง 2,000,000 ใบ ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถขายได้สูงสุดที่ 4,000,000 ใบ 
 วิธีซื้อและการชำระเงิน ผู้ซื้อจำเป็นต้องเข้าระบบทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ
เว็บไซต์ จากนั้นทำการค้นหาหมายเลข ระบบจะมีให้เลือกว่าต้องการสลากแบบชุดหรือแบบใบเดี่ยว หากได้
เลขที่ต้องการแล้ว ก็เลือกลงตระกร้าและทำการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง ซึ่งจะมีทั้งคิวอาร์โค้ดให้
สแกนและระบบจะโอนเงินไปยังบัญชี บจก.ลอตเตอรี่ออนไลน์ โดยมีกำหนดระยะเวลาการชำระภายใน 1 
ชั่วโมง ถ้าไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด สลากจะถูกดึงกลับไปขายในระบบใหม่ แต่หากชำระเรียบร้อยภาพ
สลากสแกนจะเข้าไปอยู่ในรายการตู้เซฟของผู้ซื้อ 
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2.3 GLO LOTTERY 
 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Glo Lottery Official” ในปี พ.ศ. 2561 เป็น
แอพพลิเคชั่นสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการตรวจผลรางวัล บันทึกสลากของตนเอง ชมการ
ถ่ายทอดสดการออกรางวัล ค้นหาจุดจำหน่ายสลากฯ สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากใน พ.ศ. 2562 ได้มี
แอพพลิเคชั่น “MY GLO” เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนขายสลากฯ ทั้งใน
ระบบโควตาและระบบซื้อ-จองสลากฯ หน้าที่สำคัญของแอพพลิเคชั่นนี้คือ การที่ตัวแทนสามารถสร้างพิกัด
ร้านค้าที่ขายสลากฯ ของตนเองได้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถรู้พิกัดท่ีตนเองอยู่ใกล้ และช่วยเหลือกรณีท่ีสมาชิก
ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  

การสร้างแอพพลิเคชั่นของสำนักกองสลากจึงมีคุณสมบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเป็น
หลัก ทั้งข้อมูลของเลขที่ออกรางวัล ข่าวสาร จุดจำหน่าย การตรวจผลรางวัล และมิใช่เพื่อการจัดจำหน่ายใดๆ 
อย่างไรก็ตามในปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาสลากราคาแพงจึงได้ทำการร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายผ่านโครงการ 
GLO Official Sellers ในกทม. 50 เขต (เขตละ 1 ราย) และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 อำเภอ (อำเภอละ 1 
ราย) (อัพเดตเมื่อ 13 กันยายน 2564) รวมทั้งสิ้นมีตัวแทน 56 รายที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้ต้องเข้าแอพพลิเคชั่น 
Glo Lottery พิมพ์ GOS เลือกเมนู จุดจำหน่ายสลาก จะปรากฏจุดจำหน่ายสลากฯ ที่เข้าร่วมโครงการ การซื้อ
ขายยังคงอยู่ในรูปแบบปกติ คือ ต้องไปซื้อที่หน้าแผง ส่วนการชำระเงินจะทำผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ 
“ถุงเงิน” ซึ่งประชาชนจะสามารถซื้อในราคา 80 บาทได้จริง ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวยังไม่ใช่รูปแบบการขาย
ออนไลน์แบบที่กลุ่มทุนเอกชนทำ หากแต่เป็นการอำนวยความสะดวกและชี้พิกัดเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาทเท่านั้น 

Glo Lottery Official My GLO 
1. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน 
และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี สำหรับสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และย้อนหลังได้ 10 ปี สำหรับสลากการ
กุศล ด้วยการอ่านจากรหัส Data Matrix Code ที่
ปรากฎบนใบสลาก 
2. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน 
และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี ด้วยการป้อนหมายเลข
สลาก 6 หลัก 
3. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน 
และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี ด้วยใบตรวจผลรางวัล 
4. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัล 
และดูย้อนหลังการออกรางวัลได้ 
5. สามารถบันทึกสลากของฉันก่อนการออกรางวัล

1. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการซื้อสลากฯ, 
ประวัติการมอบอำนาจ สำหรับตัวแทนประเภท
โควตา 
2. ใช้เป็นที่บันทึกจุดจำหน่ายประจำวัน เพื่อ Update 
สถานที่จำหน่ายสลาก 
3. สามารถยื่นคำร้องในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนตัวได้ผ่าน Application ได้ 
4. สามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือน (Push 
Notification) มาแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 
5. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน 
และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี สำหรับสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และย้อนหลังได้ 10 ปี สำหรับสลากการกุศล 
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Glo Lottery Official My GLO 
ได้ และระบบจะส่งการแจ้งเตือน (Push 
Notification) ผลการออกรางวัลมาให้ผู้ใช้งาน
ทราบด้วย 
6. สามารถค้นหาจุดจำหน่ายสลาก แสดงข้อมูล
ผู้ขาย และนำทางไปยังจุดจำหน่ายที่สนใจได้ 
7. สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักงานได้ 
 

ด้วยการอ่านจากรหัสจาก Data Matrix Code ที่
ปรากฎบนใบสลาก 
6. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน 
และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี ด้วยการป้อนหมายเลข
สลาก 6 หลัก 
7. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน 
และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี ด้วยใบตรวจผลรางวัล 
8. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัล 
และดูย้อนหลังการออกรางวัลได้ 
9. สามารถบันทึกสลากของฉันก่อนการออกรางวัลได้ 
และระบบจะส่งการแจ้งเตือน (Push Notification) 
ผลการออกรางวัลมาให้ผู้ใช้งานทราบด้วย 
10. สามารถค้นหาจุดจำหน่ายสลาก แสดงข้อมูล
ผู้ขาย และนำทางไปยังจุดจำหน่ายที่สนใจได้ 
11. สามารถติมตามข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานฯ ได้ 

ตารางแสดงข้อมูลของแอพพลิเคชัน่ Glo Lottery Official และ My GLO 

 
2.4 ข้อเปรียบเทียบรูปแบบการขาย ความเสี่ยงของผู้บริโภค และความพ่ายแพ้ต่อกลไกตลาดของ

ผู้ขายออนไลน์3 
 แพลตฟอร์มออนไลน์ของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงช่องทางใหม่ๆ ของการ
จำหน่ายสลากฯ เท่านั้น โดยแต่ละบริษัทต้องสร้างกลยุทธ์ของตนเองเพ่ือเป็นจุดขายในการดึงดูดลูกค้า รวมไป
ถึงความพยายามในการหาทางออกของรัฐเพื่อแก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพงโดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เข้า
มาช่วยเหลือ  
 
             องค์กร 
   ฟังชั่นก์ 

มังกรฟ้า  กองสลาก.com สำนักงานสลาก 

ขายสลากบนออนไลน์ มี มี ไม่มี 
ระบบการขาย ระบบตัวแทน ขายโดยตรง ระบบจัดสรร 
ราคาจำหน่าย 
รวมค่าดำเนินการ 

100 บาท 
กองสลาก.com 80 บาท 
กองสลากพลัส 100 บาท 

กำหนด 80 บาท 

 
3 ผู้วิจัยจัดทำตารางเปรียบเทียบขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งรัฐบาลยังไม่เปิดการขายสลากดิจิทัล 
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             องค์กร 
   ฟังชั่นก์ 

มังกรฟ้า  กองสลาก.com สำนักงานสลาก 

ราคาท้องตลาด 100 
บาทข้ึนไป 

ชำระผ่านออนไลน์ Internet Banking Internet Banking App ถุงเงิน, เป๋าตัง 

สลากที่ได้รับ สลากสแกน สลากสแกน 
สลากใบจริง 

(จากการซื้อที่แผง) 
ระบบค้นหาตัวเลข มี มี ไม่มี 

ฟังก์ชั่นสนับสนุนการซื้อ 
ทำนายฝัน เซียมซี 

ข่าวเด่นเลขดัง 
ระบบสุ่มเลขสลาก ไม่มี 

เวลาจำหน่าย 
24 ชั่วโมง 

นับตั้งแต่เปิดระบบ 
24 ชั่วโมง 

นับตั้งแต่เปิดระบบ 
ขึ้นอยู่กับตัวแทน 

ตรวจสลาก มี มี มี 
บันทึกสลากที่ซ้ือ มี (สแกนให้) มี (สแกนให้) มี (ถ่ายภาพบันทึกเอง) 
บริการขึ้นเงินรางวัล หัก 2% ฟรี หักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% 

  
จากตารางจะเห็นได้ว่า กรณีของเอกชนที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายบนโลกออนไลน์มีจุดร่วมที่

สำคัญคือ การเน้นที่ราคาชัดเจน จะไม่มีสลากฯ ที่ขายเกิน 100 บาท สามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่
มีการเปิดระบบไปจนกว่าสลากฯ จะหมด และยังมีบริการการขึ้นเงินรางวัลให้สำหรับลูกค้าโดยตรง ซึ่งในกรณี
ของ กองสลาก.com ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยการไม่หักค่าใช้จ่ายและจะเป็นผู้ชำระภาษีรางวัลให้กับลูกค้าเอง 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลและสร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคคือ การซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับ
สลากฯ ตัวจริงแต่จะได้รับเป็นใบสแกนแทน ทำให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงในส่วนของการซื้อโดยที่ไม่ได้
รับสลากฯ ตัวจริง ขณะเดียวกันรัฐเองก็กังวลกับรูปแบบการขายสลากฯ บนโลกออนไลน์ของกลุ่มเอกชนนี้
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการกลัวว่าจะมีการกระทำโดยมิชอบ เช่น การทำหวยซ้ำหรือหวยวน การขายเกินราค า 
ผู ้บริโภคเสี่ยงที ่จะโดนโกง เป็นต้น กรณีการขายซ้ำนี ้ได้เกิดขึ้นจนทำให้เกิดการจับกุมผู้ต้องหาที ่ใช้ชื่อ
แพลตฟอร์มออนไลน์ว่า “ผีน้อย ลอตเตอรี่ ออนไลน์” ที่ได้ขายสลากซ้ำให้กับลูกค้ารายอ่ืน (คมชัดลึกออนไลน์, 
2564) ทำให้เกิดการเรียกตรวจสอบรวมถึงการล่อซื้อสลากฯ ออนไลน์จากบริษัทมังกรฟ้า กองสลาก.com และ
เว็บไซต์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการยกเลิกตัวแทนจำหน่ายกว่า 3,729 ราย เนื่องจากนำสลากฯ ไป
ขายต่อให้แพลตฟอร์มออนไลน์ (ไทยรัฐออนไลน์, 2564)  
 การขายสลากฯ แบบออนไลน์รวมถึงการกำหนดราคาสลากฯ ที่แน่นอนของทั้งสองบริษัท ทำให้สลาก
ฯ ที่ขายในโลกออนไลน์กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจำหน่ายในแต่ละครั้งนั้นสามารถขายได้หมด
ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการสลากฯ ออนไลน์เหล่านี้ นอกจากจะโดนเพ่งเล็งจากรัฐแล้ว 
ยังประสบปัญหาราคาสลากฯ ที่รับมาสูงกว่าราคาขายที่กำหนดไว้ จนทำให้ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่
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ผ่านมา มังกรฟ้าจำต้องประกาศปิดแผงชั่วคราว เนื่องจากราคาต้นทุนของสลากฯ ที่รับมาสูงเกินกว่าราคาขาย
ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อสัมภาษณ์ตัวแทนของมังกรฟ้าในกรณีดังกล่าวพบว่า ตัวแทนรายย่อยไม่มีโควตาสำหรับการ
ขายเลย เนื่องจากตัวแทนรายใหญ่รับสลากฯ มาในราคาที่สูงมาก หากจะต้องมาแบ่งให้กับตัวแทนรายย่อยอีก 
พวกเขาจะแทบไม่เหลือกำไรอยู่เลย  
 

 
 

 จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า จุดขายที่สำคัญของการขายสลากฯ แบบออนไลน์คือ การกำหนดราคา
สลากฯ ให้คงท่ีได้ (แม้จะไม่ใช่ 80 บาทก็ตาม) แต่จากกรณีการเกิดขึ้นของกองสลากพลัส คือการไม่สามารถหา
สลากฯ ในราคาที่ต่ำกว่ากว่า 80 บาทมาขายได้ จนในที่สุดต้องยอมกลับลำเพื่อเปิดขายในราคาที่มากกว่า 80 
บาท เช่นเดียวกับกรณีของมังกรฟ้าที่ต้องปิดแผงชั่วคราว เพราะต้นทุนสลากฯ ที่รับมาสูงมากจนไม่คุ้มที่จะขาย 
ปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพงเช่นนี้ คือปัญหาที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้บริษัทเอกชนเหล่านี้ต้องพ่าย
แพ้ให้กับกลไกตลาด ที่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการของรัฐบาล ซึ่งในท้ายที่สุดผู้แบกรับกับทุกความ
เสี่ยงก็คือผู้บริโภคนั่นเอง 
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3. การเมืองเรื่องสลากฯ: ผู้มีอำนาจ ช่องว่างของระบบการจัดสรร และการจัดการกลุ่มนอกระบบ 
การจัดสรรโควตาของกองสลากฯ นั้นเป็นปัญหาสำคัญของการจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโดย

ตลอด เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดช่องว่างอันเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการกินส่วนต่างได้อยู่เสมอ ผลประโยชน์ จาก
การกินส่วนต่างเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดช่องทางที่หยิบยื่นให้บริษัทเอกชนเข้ามาฉกฉวยโอกาส
ในการสร้างธุรกิจการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการฉกฉวยนี้เกิดขึ้นมา
เนิ่นนานแล้ว ตามข้อมูลที่ได้เสนอในบทก่อนหน้า ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การที่มีผู้มีอำนาจเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดสรรโควตาและการกระจายสลากฯ คือสาเหตุสำคัญของปัญหาราคาแพง  ในส่วน
ต่อไปนี้ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดว่า ผู้มีอำนาจและผู้ค้ารายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างไร
บ้าง และมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับระบบโครงสร้างของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

จากปัญหาที่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลบางแห่งไม่มีเงินก้อนที่จะสามารถไปจ่ายเพื่อเอาสลากฯ 
ออกมาได้ ทำให้ต้องขายต่อให้กับนายทุนเพ่ือกินส่วนต่างนั้น งานศึกษาของ วิเชียร ตันศิริคงคล (2558) ได้ชี้ว่า 
นอกจากมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลแล้ว ในส่วนของผู้ค้ารายย่อยที่รับโควตาจากรัฐบาลจำนวนไม่น้อยก็
กลายเป็นนอมินีให้กับผู้ค้ารายใหญ่ ซึ่งหากมีผู้ค้ารายย่อยทั้งหมด 100,000 ราย จะมีผู้ค้านอมินีในรูปแบบนี้
กว่า 65,000 ราย นอกจากนี้ในอดีตยังมี “เสือกองสลาก” ซึ่งเป็นผู้ค้ารายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยร่วมกับ
นักการเมืองเพื่อทำกำไรจากสลากกินแบ่งรัฐบาล การหากินกับส่วนต่างจากการรวบรวมสลากฯ ไว้ที่ตนเอง
พร้อมกับการปั่นราคาและแบ่งขายให้กับรายย่อยในราคาที่สูงขึ้น โดยวิเชียรยังได้แสดงถึงกระบวนการสร้าง
ระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง (Political Patronage) ว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
นักการเมือง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอมินี และผู้ค้ารายใหญ่ เพื่อสร้างข้อตกลงในการนำเอาสลากฯ 
เหล่านี้ออกมารวบรวมไว้ที่ผู้ค้ารายใหญ่และมีนักการเมืองเป็นผู้รับรายได้ส่วนเกินตามข้อตกลงกันที่คุยกันไว้ 
ซึ่งเรียกว่า “ค่าเทคอม” อย่างไรก็ตามความผิดปกติในการเอ้ือให้เกิดผลประโยชน์แก่พวกพ้องผู้มีอำนาจเช่นนี้ 
ไม่ใช่เรื่องท่ีเพ่ิงเกิดขึ้น หากแต่เริ่มมีมานานแล้ว โดยเกิดข้ึนตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ศิลปวัฒนธรรม, 
2564) และสลับสับเปลี่ยนผู้คุมอำนาจระหว่างวงการทหารกับนักการเมืองเรื ่อยมา เช่นในอดีตเอง นาย
ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังเคยเป็นเสือกองสลาก “…นายธรรมนัสไม่มีโควตาขายสลากฯ ปี 2544-2545 บริษัทของ
นายธรรมนัสเคยมีโควตา 1.6 ล้านฉบับ ต่อมามีการย ึดอำนาจปี 2557 มีคำสั ่ง คสช.เปลี ่ยนแปลง
คณะกรรมการกองสลาก ทำให้โล๊ะ 5 เสือกองสลาก” (ไทยพีบีเอส, 2563) อย่างไรก็ตาม แม้นายธรรมนัสจะ
กล่าวว่า เสือกองสลากได้ล่มสลายไปแล้ว แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยี่ปั๊วรายหนึ่งยังคงสันนิษฐานว่า นาย
ธรรมนัสยังคงมีอำนาจในวงจรสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ดี และอาจจะกลายเป็นเจ้าใหญ่เสียด้วยซ้ำในรัฐบาลของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 จากกรณีที่มีเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไป
ตรวจสอบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทเอกชนอย่างมังกรฟ้าและกอง
สลากพลัส พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวยืนยันว่า ปัญหาสลากฯ แพงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างแน่นอน และ
ขอให้เลิกเชื่อมโยงเรื่องของเสือกองสลากได้แล้ว เพราะตนเองได้จัดการไปแล้วตั้งแต่สมัย คสช. “ดังนั้น คำว่า 
5 เสือ คำว่าโควตาพิเศษ ไม่มีแล้ว ตอนนี้เป็นโควตาที่ให้มาเฉพาะเจาะจง ตามกฎหมายหรือระเบียบใหม่กอง
สลากฯ ตั้งแต่สมัยที่ผมเข้ามาเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว” (ประชาชาติธุรกิจ, 2565) 
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ที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมักถูกโยงกับการเมืองอยู่เสมอ ซึ่งหากพิจารณาความเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนับตั้งแต่เริ่มมีสำนักงานสลากฯ มาจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 22 คน ใน 22 
คนนี้ มีทหารและตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวถึง 9 คน โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากฯ ก็ยังคงเป็นผู้มียศในทางตำรวจและทหารมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเป็นรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่า ในช่วงสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังขัดแย้งวุ่นวาย การเอาทหารเข้า
มาบริหารกองสลากฯ จะทำให้สำนักงานสลากฯ ทำงานได้ดีขึ้น ดังที่นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร 
ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในเวลานั้นได้กล่าวไว้ว่า “…ในภาวะที่บ้านเมืองไม่ได้อยู่ใน
สถานการณ์ปกติ โดยมีทหารปกครองประเทศเช่นนี้ การมีผู้อำนวยการสลากฯ เป็นทหาร ก็น่าจะทำให้การ
ประสานงานกับ คสช.มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด สามารถทนต่อแรงกดดันด้านตา่งๆ 
ได้ด”ี (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
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อย่างไรก็ตาม การกวาดล้าง 5 เสือกองสลากตามที่พลเอกประยุทธ์ไดก้ล่าวถึงนั้น เกิดข้ึนในช่วงที่คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พ.ท.หนุน ศันสนาคม หรือ เสธ.หนุน เข้ามามีบทบาทในการกวาดล้าง
มาเฟียในกองสลาก แต่การกวาดล้างในครั้งนั้นกลับไม่สามารถแก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพงได้ ความพยายามใน
การจัดการกับปัญหาสลากฯ แพงกลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ได้เข้าตรวจสอบผู้ค้าคนกลางที่ขายสลากฯ เกินราคาผ่านแอพพลิเคชั่น โดยมีทั้ง
บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด พบสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่า 2 ล้านฉบับ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ 
จำกัด (กองสลากพลัส) มีสลาก 4.7 ล้านใบ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด ที่ถูกเข้า
ตรวจสอบอีกด้วย โดยทั้งสามบริษัทถูกแจ้งในข้อหาจำหน่ายสลากฯ เกินราคาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในส่วน
ของบริษัทมังกรฟ้าเองได้แจ้งหยุดขายชั่วคราว เริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 เม .ย.2565 และพร้อมให้ความ
ร่วมมือกับทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคา ประเด็นของการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้หากพิจารณาตามข้อหา คือการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคา ซึ่งเป็นที่รับรู้อยู่โดยทั่วไปว่า การพบสลากฯ ที่ขายตามราคากำหนดหรือ 80 บาทนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็น
ได้ยาก ในขณะที่สลากฯ ราคา 100 บาท แทบจะเป็นเรื่องปกติซึ่งยังไม่รวมถึงเลขเด็ด เลขดัง หวยชุด ที่ยัง
สามารถขายเกินใบละ 100 บาทเสียด้วยซ้ำ เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเหล่าผู้มีอำนาจรัฐในมือเหล่านี้มีมุมมองต่อ
ธุรกิจการขายภายใต้ระบบออนไลน์นี้อย่างไร 

ต่อกรณีดังกล่าว เจ้าของบริษัทมังกรฟ้าได้ชี้แจงและตั้งคำถามกลับไปที่รัฐอย่างน่าสนใจว่า การที่รัฐ
กล่าวว่า บริษัท "มังกรฟ้า" เป็นต้นเหตุทำให้สลากราคาแพงขึ้นมานั้น “ทางบริษัทมีสลากเพียง 2 ล้านใบต่อ
งวด ที่นำไปขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จากจำนวนสลากฯ ทั้งหมด 100 ล้านใบ ตนจึงคิดว่า อัตรา 2% ที่
บริษัทจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ไม่น่าจะเป็นผลทำให้สลากราคาสูงขึ้น แต่ต้องถามกลับไปว่าแล้วสลากฯอีก 98% 
ที่เหลือไปอยู่ที่ไหนมากกว่า” นอกจากนีผู้้บริหาร “มังกรฟ้า” ยังกล่าวอีกว่า “ทางบริษัทมีรายได้ทางเดียวจาก
การคิดค่าสแกนต่อใบ ใบละ 3-5 บาทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้เสียภาษีถูกต้องตามจำนวนที่ต้อง
จ่าย เพราะเรารู้ว่าการขายแบบนี้เป็นช่องทางใหม่ที่ถูกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจับตาดูอยู่ ตนจึงได้ทำการค้าแบบ
ถูกต้องทั้งหมด และเม่ือวานนี้ที่มีข่าวออกไปเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและตัดสิทธิ์กับคนที่นำสลากมาขาย
ต่อให้กับมังกรฟ้านั้น ตนก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนั้น การขายสลากฯแบบออนไลน์ถือเป็นช่องทางอีก
ช่องทางหนึ่งในการช่วยให้คนขายสลากมีช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้น การไปตัดสิทธิโควตาแบบนั้นจะทำให้
ประชาชนเหล่านั้นเดือดร้อน” ขอชี้แจงดังกล่าวสะท้อนถึงความคิดของเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พุ่งตรง
ไปที่รัฐในการจัดการปัญหาสลากฯ ราคาแพงให้ถูกจุด โดยย้ำเสมอว่าตนเองไม่ใช่จุดต้นตอของปัญหานั้น (การ
ที่รัฐมาไล่จับพวกเขา จึงถือว่ามาจับผิดจุด) มากไปกว่านั้น นอกจากพวกเขาจะไม่ใช่ต้นตอของปัญหาแล้ว พวก
เขายังมาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย (จากการนำสลากฯ มาขายให้กับ
แพลตฟอร์มของเขา) (กรุงเทพธุรกิจ, 2565)  

หากอ้างอิงจากข้อมูลจากนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการ (บอร์ด) สลากกิน
แบ่งรัฐบาล ที่ได้กล่าวถึงสัดส่วนของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบนออนไลน์ที่มีอยู่เพียง 10 เปอร์เซ็นต ์“...ช่วง 1 
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ปีที่ผ่านมา มีผู้ขายสลากออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ไม่มีสลากเป็นของตัวเองไปกว้านซื้อจากผู้ได้รับสิทธิ์
หรือโควตา แล้วนำมาขายต่อผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยกลุ่มนี้ถือครองสัดส่วน 5-10 % ของจำนวน
ลอตเตอรี่ 100 ล้านใบ” (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) หากสัดส่วนของผู้ค้าสลากบนแพตฟอร์มออนไลน์มีจำนวน
เพียง 10 ล้านใบจากจำนวนกว่า 100 ล้านใบ ประการสำคัญคือ อีก 90 ล้านใบใครเป็นผู้ที่ทำให้ราคาของ
สลากฯ แพง ซึ่งหากพิจารณาเพื่อไปยังประเด็นคำถามของปัญหาสลากฯ ราคาแพงแล้ว ดูเหมือนว่ารัฐเองกำลัง
มุ่งสนใจจากจุดเพียงเล็กน้อยโดยละเลยสาเหตุสำคัญที่มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดช่องว่างจากการ
จัดสรรสลากฯ จนนำไปสู่ปัญหาสลากฯ แพงเสียมากกว่า แต่หากพิจารณาแบบรายย่อย ตามข้อมูลการเข้า
ตรวจค้นจะเห็นได้ว่า การบุกจับกองสลากพลัสที่มีสลากในมือกว่า 4.7 ล้านใบในขณะนั้น โดยที่ยังไม่ถึงเวลาปิด
งวดการขาย คิดตามกำไรที่เจ้าของบริษัทแจ้งคือใบละ 5 บาท นั่นหมายความว่ากำไรที่กองสลากพลัสจะได้จาก
จำนวน 4.7 ล้านใบ คือ 23.5 ล้านบาท ขณะที่มังกรฟ้าหักกำไรอยู่ที ่ 3-5 บาทต่อใบตามที่บริษัทแจ้ง ซึ่ง
หมายความว่าในขณะนั้นจะมีกำไรที่ 6-10 ล้านบาท โดยตัวเลขเหล่านี้อาจจะมีสูงขึ้นเมื่อทราบอย่างแน่นอนว่า
จำนวนการขายต่องวดของแต่ละบริษัทอยู่ที่จำนวนเท่าใด หากพิจารณาในเชิงตัวเลขของกำไรถือเป็นมูลค่าที่สูง
มาก ซึ่งแน่นอนว่านับจากการเปิดบริษัทขึ้นมาไม่ถึงสองปีกลับสร้างกำไรจากส่วนต่างได้มากทีเดียว หากนับว่า
นี่คือธุรกิจใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างพื้นที่ทางธุรกิจก็ถือว่าเป็น “หน้าใหม่มาแรง” ในหมู่ผู้ค้า
สลากกินแบ่งรัฐบาลเลยก็ว่าได้ ดังนั้นปรากฎการณ์การไล่จับแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ จึงสะท้อนถึงความ
พยายามของรัฐในการกลับมาจัดการผลประโยชน์ก้อนนี้ให้ได้เต็มที่อีกครั้ง  

ขณะที่ความเห็นของประชาชนชาวเน็ตในคอมเมนท์ตามข่าวเรื่องนี้บนโลกออนไลน์ ส่วนใหญ่เห็นว่า 
ต่อให้ไม่มีผู้ขายแพลตฟอร์มออนไลน์ ราคาของสลากฯ ก็แพงอยู่แล้ว ราคาตามแผงก็เท่าๆ กันกับราคาออนไลน์ 
บางทีอาจจะแพงกว่าออนไลน์ด้วยซ้ำ หรือกระท่ังว่าหลายคนรู้ว่าแพงจากอะไรแต่รัฐจะจัดการหรือไม่ก็เป็นอีก
ประเด็น จากความเห็นเหล่านี้เหมือนการย้อนกลับไปถามรัฐว่า รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาสลากฯ ราคาแพง
จริงๆ ตามท่ีรัฐนำเสนอหรือไม่ ผู้เล่นจำนวนมากมายที่เข้าสู่สนามนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอำนาจ นักการเมือง หรือ
ผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์จากกินส่วนต่างเหล่านี้จะยอมเสียผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด ผู้ ที่ได้รับโควตา
ตัวแทนจากรัฐจะยอมมาขาย 80 บาทตามที่รัฐกำหนดได้อย่างไร ในเมื่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันก็บีบบังคับ
ให้พวกเขาต้องขายในราคาที่สูงขึ้นเพ่ือให้ได้เงินมากพอต่อการยังชีพในชีวิตประจำวัน  

 
4. สรุป 

พัฒนาการของรูปแบบการเล่นหวยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การพนันเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย 
ก่อให้เกิดแนวโน้มที่จะมีผู้เล่นที่มากมายหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำให้เกิดผู้ประกอบการหรือเป็น
เจ้าของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวงการสีเทาได้อย่างง่ายดาย เช่น จากกรณีของผู้ขายหวยใต้ดินที่อาศัยเทคโนโลยีใน
การช่วยเหลือเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อธุรกิจ หรือแม้แต่ธุรกิจของการขายสลากฯ สแกนหรือสลากกินแบ่ง
รัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ตาม ซึ่งสะท้อนถึงการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เชื่อมต่อผู้คนเพื่อสร้าง
จุดขายที่เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  
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การเกิดขึ้นของสลากฯ สแกนหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ใช่การกำเนิดจาก
การจัดตั้งสลากฯ ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นเพียงช่องทางใหม่ที่พัฒนารูปแบบการขายและค้ากำไรจากการจำหน่าย
หรืออาจเป็นค่าดำเนินการ ซึ่งแสดงราคาท่ีชัดเจนว่าขายในราคาเท่าใด และใช้ช่องว่างของระบบโครงสร้างการ
จัดสรรสลากฯ นำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมารวบรวมขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ แม้ว่าโครงสร้างของสลาก
กินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์นี้จะเป็นรูปแบบใหม่ แต่การเกิดขึ้นรวมถึงการได้มาซึ่งสลากฯ ยังคงแอบอิงกับ
โครงสร้างแบบเดิมอยู่ กล่าวคือ การแอบอิงโดยอาศัยช่องว่างของโครงสร้างการกระจายสลากฯ แบบเดิมตามที่
กล่าวไปแล้ว การสร้างข้อตกลงกับยี่ปั๊วหรือผู้ค้ารายใหญ่เพื่อให้ได้สลากฯ มาขาย ขณะเดียวกันการยังต้องอยู่
ภายใต้โครงสร้างแบบเดิมเหล่านี้หมายถึง การไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของระบบที่ก่อให้เกิดปัญหาสลากฯ 
ราคาแพงได้ รวมถึงการขายสลากฯ แบบออนไลน์เช่นนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในวงจรสลากราคาแพงเช่นกัน ซึ่ง
หากไม่มีวงจรระบบเทคอม ไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างทุนใหญ่กับนักการเมืองและผู้มีอำนาจอื่นๆ ไม่มีการ
ขายต่อสลากฯ จากตัวแทนที่ได้รับโควตาจากรัฐบาล ผู้ประกอบที่ขายสลากฯ บนพอร์ตฟอร์มออนไลน์ก็ไม่
สามารถดำเนินการขายได้ ดังนั้นการเกิดขึ้นของสลากฯ แบบออนไลน์โดยเอกชน จึงไม่ใช่ทางออกของปัญหา
สลากฯ ราคาแพงแต่อย่างใด ตราบที่รัฐยังไม่สามารถจัดการปัญหาของการจัดสรรโควตาที่ไม่เป็นธรรมได้ 

อย่างไรก็ตาม การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ได้เริ่มทำให้เห็นถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ใน
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาการเพิ่มราคาสลากฯ ตามใจคนขาย เพราะการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์นั้นสามารถกำหนดราคาที่ชัดเจนได้ เป็นราคาที่คงที่ที่ไม่สามารถต่อรองหรือแอบเพ่ิมราคาด้วยตนเอง
ได้ ดังนั้นหากรัฐต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มการขายขึ้นมาเอง อาจสามารถควบคุมราคาได้ หากพัฒนาได้ 
โอกาสที่ประชาชนจะเข้าถึงสลากทุกใบในราคาที่ เหมาะสมตามที่รัฐกำหนดก้มีความเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดความเสี่ยงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 4 
วัฒนธรรมและตัวตนของผู้นิยมสลากฯ ออนไลน์ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีกรณีศึกษาที่ใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ 

40 คน ผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 19 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกโดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ 5 คน แบ่งเป็นผู้ขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิม (แบบแผง) 4 คน และผู้ขายหวยใต้ดินออนไลน์ 1 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) ซึ่งการสุ่มตัวอย่างดังกล่าวทำให้นักวิจัยได้เก็บข้อมูล
และสัมภาษณ์กลุ่มผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงไม่อาจชี้ชัดในเชิงปริมาณได้ว่า ระหว่างเพศชาย
กับเพศหญิง กลุ่มใดมีสัดส่วนการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์มากกว่ากัน เหตุที่งานวิจัยชิ้นนี้พบ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่อยู่ในเมืองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้วิจัยเริ่มต้นจากคนที่ผู้วิจัยทราบเป็น
อย่างดีว่า เป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้นและโดยเฉพาะการใช้โซเชียลในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพนัน
ด้วย ดังนั้นการเลือกตัวอย่างต่อๆ ไปจากการสโนว์บอลจากคนกลุ่มนี้จึงทำให้ได้ กลุ่มผู้หญิงวัยทำงานที่อยู่ใน
เมืองมาเป็นกลุ่มตัวอย่างหลักของงานวิจัย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของงานวิจัยและข้อมูลจากการทบทวนงาน
ศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ผู้หญิงมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการเล่นหวยและการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าง
มีนัยสำคัญ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวด้วย นอกจากเรื่องผู้หญิงกับหวยแล้ว 
ในบทนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ซื้อ-ขายสลากฯ แบบออนไลน์ รวมไปถึงวัฒนธรรมของกลุ่มที่ซื้อ-
ขายสลากฯ แบบออนไลน์ด้วย เนื้อหาทั้งหมดนี้จะนำเสนอโดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คือ 1. ผู้หญิงวัยทำงานผู้
คล่องแคล่วในโลกดิจิทัล: ตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 2.  วัฒนธรรมของผู้ซื้อสลากฯ แบบ
ออนไลน์ 3. ฉันคือผู้ประกอบการ: การนิยามตัวตนของผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ และ 4. สรุป 
 
1. ผู้หญิงวัยทำงานผู้คล่องแคล่วในโลกดิจิทัล: ตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 

 
แผนภาพแสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน ์
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จากการเก็บข้อมูลผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์จำนวน 19 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 16 คน และเพศชาย 
3 คน ด้านอายุ ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานในช่วง 21-40 ปี รองลงมาคือช่วงวัย 41-50 ปี ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ โดยอาชีพหลักมีทั้ง
พนักงานบริษัทเอกชน (เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบัญชีบริษัทเอกชน เป็นต้น) ข้าราชการครู นักศึกษา 
ประกอบกิจการส่วนตัว (เช่น ขายแบตเตอรี่รถยนต์ ขายเสื้อผ้าทั้งแบบมีหน้าร้านและแบบออนไลน์) ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย สัตวบาล (ฟาร์มหมูที่ประเทศเกาหลีใต้) เกษตรกร และขายสลากฯ ทั้งแบบเดิม (แบบแผง) และ
แบบออนไลน์ ด้านอาชีพเสริม เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการขายหวยแบบออนไลน์ ทั้งขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลแบบออนไลน์และขายหวยใต้ดินแบบออนไลน์ ขายสลากฯ บ้านจุฬา ขายเบอร์เงิน 1 คน นอกจากนั้น
ยังมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ เช่น ขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ขายเสื้อผ้าออนไลน์ และรับจัดงานอีเวนท์  

กรณีศึกษาทั้งหมดมีรายได้เฉลี่ยจากอาชีพหลักอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทต่อเดือน และรายได้เฉลี่ย
จากอาชีพเสริมอยู่ที่ประมาณ 3,600 บาท ยกเว้นกรณีของสัตวบาลที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีมีรายได้จากกอาชีพ
หลักเกือบเดือนละ 120,000 บาท และรายได้จากอาชีพเสริมคือการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลนอี์ก 
100,000 บาท อีกกรณีคือกรณีศึกษาที่ประกอบอาชีพเสริมคือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์เช่นกัน 
แต่เป็นกรณีที่ทำในระดับเฮด ทำให้มีรายได้จากการขายสลากฯ แบบออนไลน์ถึง 20,000 บาทต่อเดือน ด้าน
การออมเงิน ทุกคนมีการออมเงิน โดยมี 2 รูปแบบหลักคือ ออมแบบประจำและแบบไม่ประจำ การออมแบบ
ประจำ เช่น ออมกับที่ทำงาน (เช่น Provident fund ของที่ทำงาน ออมทรัพย์ครู การออมแห่งชาติ (กอช)) 
ฝากเงินกับธนาคาร ซื้อประกันชีวิต เล่นแชร์ ซื้อคริปโต เป็นต้น และการออมแบบไม่ประจำ เช่น ออมทรัพย์ใน
ธนาคารแบบไม่ประจำ ซื้อหุ้นและคริปโต ซื้อสลากออมสิน ซื้อทอง เป็นต้น  

 

 
แผนภาพแสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ 
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จากการเก็บข้อมูลผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์จำนวน 40 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 28 คน 
และเพศชาย 12 คน อายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน คือ 21-40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบปริญญาตรี
ขึ้นไป ด้านอาชีพ เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพ 2 อาชีพขึ้นไป อาชีพหลักมีหลากหลาย เช่น หมอ นักศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
บริษัทเอกชน รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว แม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ แม่บ้าน โปรแกรมเมอร์ ช่าง นักข่าวอิสระ 
เช่นเดียวกับอาชีพเสริม เช่น ติวเตอร์ ช่างสัก รับวาดรูป ขายขนม ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน ขาย
ต้นไม้ ขายกระเป๋าแฟชั่น ช่างแต่งหน้า เทรดหุ้น ขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยทำแบรนด์ของตัวเอง เปิดร้านกาแฟ 
เปิดคลีนิครักษาโรค Content Marketing รวมไปถึง การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์หรือขายหวย
ใต้ดินแบบออนไลน์ ในด้านรายได้จากอาชีพหลัก เฉลี่ยประมาณ 24,000 บาทต่อเดือน และรายได้จากอาชีพ
เสริมเฉลี่ยประมาณ 11,000 บาทต่อเดือน 
 จากข้อมูลพื้นฐานโดยรวมทั้งกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์จะพบว่า ผู้หญิงคือคนกลุ่ม
หลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการพนันชนิดนี้ ในด้านอายุทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะงานคือ
เป็นงานในเมือง และเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ และลักษณะงานส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้อง
กับโลกออนไลน์ ทั้งการขายเสื้อผ้าออนไลน์ Content Marketing การเทรดหุ้น และการขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลแบบออนไลน์ ฯลฯ ซ่ึงลักษณะงานบนโลกออนไลน์ดังกล่าว ด้านหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์โค
วิดที่เข้ามาทำให้งานประจำที่เคยทำเกิดความไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ตกงาน ธุรกิจเดิมรายได้
ลดลง เป็นต้น จึงต้องหันมาประกอบอาชีพเสริมในโลกออนไลน์ทดแทน และอีกด้านหนึ่งคือ การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อให้สามารถทำงานหารายได้บนโลกออนไลน์ได้มากขึ้น จากเดิมที่โลกออนไลน์เป็นเพียง
โลกที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นพ้ืนที่เพ่ือความบันเทิงเท่านั้น ดังนั้นการเข้ามาเกี่ยวข้องการซื้อขายสลากฯ 
แบบออนไลน์จึงเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ปัจจัยที่ได้กล่าวมาอย่างสำคัญ 

1.1 ผู้หญิงกับหวย: ทำไมต้องผู้หญิง? 
จากข้อมูลของงานวิจัยที่พบว่า ผู้หญิงคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างมี

นัยสำคัญ ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาเรื ่องหวยในสังคมไทยจำนวนมาก ในเชิงปริมาณและ
พฤติกรรม งานศึกษาของพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา เรื่อง 
“สถานการณ์การเสี่ยงโชคของคนไทย: การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายสังคม” พบว่า จากการสำรวจ
ประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 7 ภูมิภาค จำนวนตัวอย่าง 7,900 ราย ในแง่ของพฤติกรรมการเสี่ยงโชคตาม
ตัวแปรประชากรพบว่า เพศชายมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 61.5 และซื้ออย่างเป็นประจำร้อยละ 
21.7 ขณะที่เพศหญิงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลร้อยละ 60.9 และซื้ออย่างเป็นประจำร้อยละ 23 จากตัวเลขของ
การซื้อสลากฯ จะพบว่าสัดส่วนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนั้นเกือบไม่มีความ
แตกต่างกัน แตส่ัดส่วนการซื้ออย่างเป็นประจำนั้นจะเป็นผู้หญิงที่ซื้อเป็นประจำมากกว่าเพศชายเล็กน้อย แต่ใน
กรณีของหวยใต้ดินนั้น พบว่า เพศหญิงซื้อแบบเป็นประจำมากกว่าเพศชายอย่างชัดเจนคือ เพศหญิงอยู่ที่ร้อย
ละ 26.7 ในขณะที่เพศชายอยู่ที่เพียงร้อยละ 19.4 เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าในกรณีของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่
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เป็นผลิตภัณฑ์การพนันของรัฐสัดส่วนการซื้อระหว่างเพศชายกับเพศหญิงไม่ได้ต่างกันมากนัก แต่เมื่อเป็นกรณี
ของหวยใต้ดินจะพบว่าผู้หญิงเก่ียวข้องมากกว่าผู้ชายอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับข้อมูลจากงานศึกษาของณัฐกร วิทิตานนท์ (2562) เรื่อง “การศึกษาทบทวนองค์ความรู้
และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์” ที่สำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แล้วพบว่า 
ความนิยมในชนิดของการพนันจะมีความแตกต่างกันไปตามเพศ โดยผู้ชายจะนิยมเล่นพนันเกี่ยวกับกีฬา ม้า
แข่งและการพนันที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น โป๊กเกอร์ ขณะที่ผู้หญิงจะนิยมเล่นเกมที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน อย่าง
บิงโก และการพนันที่เล่นง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ลอตเตอรี่  

จากความเกี่ยวโยงเรื่องหวยกับผู้หญิงดังกล่าว อริยา เศวตามร์ (2557) ในงานศึกษาเรื่อง “หวย: 
ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง” พยายามตอบคำถามดังกล่าวโดยการอธิบายว่า การพนันใน
มุมมองของผู้หญิง คือการเล่นพนันแบบจริงจังแบบที่ไปเล่นในบ่อน ดังนั้นสำหรับผู้หญิงแล้ว การซื้อหวยจึง
ไม่ใช่การพนัน โดยมองว่าการซื้อหวยเป็นช่องทางหนึ่งในการหาเงินเข้าครอบครัว ซึ่งลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับการทีผู่้หญิงอยู่ภายใต้อุดมการณ์ของความเป็นครอบครัวแบบไทยๆ ที่มักกำหนดหน้าที่ให้ผู้หญิงรับผิดชอบ
เรื่องต่างๆ ในครัวเรือน ในขณะที่ผู ้ชายมีหน้าที่อยู่นอกครัวเรือน ดังนั้นการเล่นหวยจึงเป็นการ จัดการกับ
เศรษฐกิจในครัวเรือนโดยไม่ต้องพึ่งพาสามี หมายถึงเป็นการหาเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยตนเอง เพราะ
ผู้หญิงไม่สามารถออกไปทำงานข้างนอกเพ่ือหารายได้แบบผู้ชายได้ สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานศึกษาของ อร
พรรณ โพทอง (2562) ที่ศึกษาแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่พบว่า ในบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนไป พื้นที่ของผู้หญิงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในครัวเรือนเหมือนในอดีต ผู้หญิงต่างออกมาทำงานนอก
บ้านเหมือนกับผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ภาระของความเป็นแม่และเมียก็ยังคงอยู่ คือหน้าที่ในการดูแลเรื่องใน
ครัวเรือนก็ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเช่นเดิม ดังนั้นภาระของพวกเธอจึงเพิ่มขึ้นกว่าในสมัยก่อน คือต้อง
รบัภาระท้ังการทำงานนอกบ้านเพ่ือหาเงินเข้าครอบครัว ทั้งต้องจัดการเรื่องต่างๆ ในครอบครัว รวมไปถึงเรื่อง
การเงินในครัวเรือนด้วย ในแง่นี้การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็นเหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งของผู้หญิง ใน
ภาวะที่ภาระรัดตัว ไม่สามารถจะมีเวลาไปทำงานเพ่ือหารายได้เสริมได้ โดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการ
ลงทุนที่ง่ายและมีระยะเวลาที่แน่นอน หากถูกรางวัลก็มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวได้ แต่หากไม่ถูกรางวัลก็ไม่ได้
กระทบมากนัก เพราะเล่นในจำนวนเงินไม่มาก เป็นเงินที่สามารถควบคุมได้ อาจกล่าวได้ว่า แม้สังคมจะเปลี่ยน 
แต่การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านโดยมองว่าเป็นลงทุนเพื่อครัวเรือน ก็ไม่ต่างจากการซื้อหวยใต้ดิน
เพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือน โดยทั้งสองกรณีต่างสะท้อนถึงการอยู่ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็น
แม่และเมียผ่านการเล่นหวย/สลากกินแบ่งรัฐบาล  

ในบริบทของสังคมอังกฤษ Emma Casey (2003) ที่ศึกษาเรื่องผู้หญิงกับการซื้อลอตเตอรี่ในอังกฤษ 
พบว่า ผู้หญิงอังกฤษที่อยู่ในชนชั้นแรงงานมีความหวังอย่างยิ่งต่อการถูกรางวัลจากการซื้อลอตเตอรี่ โดยพวก
เธอหวังว่า หากถูกรางวัลแจ๊คพ็อต พวกเธอหวังว่าจะนำเงินเหล่านั้นไปชำระหนี้ต่างๆ รวมถึงเก็บไว้เป็นทุนการ
เรียนของลูก มากกว่าการจะนำมาซื้อข้าวของเครื่องใช้สำหรับตนเอง ดังนั้นการซื้อลอตเตอรี่ของพวกเธอจึงเป็น
การทำหน้าที่เพื่อครัวเรือนมากกว่าตนเอง สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานศึกษาของ Emma ในปี 2006 ที่พบว่า 
มุมมองที่สังคมมีต่อผู้หญิงที่ซื้อลอตเตอรี่คือ การไม่รับผิดชอบต่อผู้อื่น กล่าวคือ ภายใต้ภาระและหน้าที่ของ
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ผู้หญิงในครอบครัว พวกเธอมีหน้าที่ต้องจัดการกับเศรษฐกิจในครัวเรือนของตนเอง ดังนั้นการทีพ่วกเธอนำเอา
เงินเหล่านี้ไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อการเสี่ยงโชค จึงเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เป็นการใช้จ่ายที่ไร้ความหมาย 

ประเด็นการถูกตีตราโดยสังคมเช่นนี้ ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การผลิตซ้ำความเป็นหญิงที่บทบาทของผู้หญิง
ต้องยึดโยงอยู่กับความรับผิดชอบต่อครอบครัวยังคงดำเนินต่อไปแม้จะในบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุป ทั้งงานศึกษาของไทยและต่างประเทศต่างพบประเด็นที่เหมือนกันคือ การศึกษาผู้หญิง
ในบทบาทของแม่และเมีย และไม่ว่าพวกเธอจะเป็นผู้หญิงชนชั้นแรงงานในอังกฤษ เป็นผู้หญิงในพื้นที่กึ่งเมือง
กึ่งชนบทหรือผู้หญิงชนชั้นกลางระดับล่างในสังคมไทย พวกเธอต่างถูกตรึงอยู่กับภาระความรับผิดชอบใน
ครอบครัวจนดิ้นแทบไม่ไหว และหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นทางเลือกทางการเงินไม่กี่ทางที่พวกเธอจะ
พอทำได้ ข้อค้นพบดังกล่าวน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อค้นพบของงานศึกษาชิ้นนี้ โดย
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คือผู้หญิงที่ทำงานในเมือง สถานภาพโสด (ยังไม่ได้
แต่งงาน) ดังนั้นคำอธิบายว่าการเล่นหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อครอบครัวนั้นอาจไม่สามารถอธิบาย
กรณีศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ โดยข้อค้นพบสำคัญคือ ผู้หญิงในงานวิจัยชิ้นนี้ พวกเธอทำเพื่อตัวเองมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นการมองการซื้อสลากฯ หรือหวยว่าเป็นการเล่นเพ่ือความสนุก (ได้ลุ้น) เป็นการเสี่ยงโชคแล้ว และแม้
จะมองว่าเป็นการลงทุน แต่ก็เป็นการลงทุนเพ่ือตัวเอง คือเพ่ือให้ตนเองมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่อยากได้
ต่างๆ การซื้อสลากกินแบ่งจึงนับได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ หากถูกเล็กน้อยจะถือว่าพอมีโชค หากถูก
รางวัลใหญ่ก็ถือว่าเป็นบุญหล่นทับ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจหวยใต้ดินออนไลน์แห่งหนึ่งพบว่า 
ความใฝ่ฝันแรกที่เธอนึกถึง หากเธอประสบความสำเร็จจากกิจการการขายหวยหรือหากเธอถูกรางวัลที่หนึ่งนั้น
คือ เธอจะนำเงินไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในแผนการท่องเที่ยวนั้น แฟนของ
เธอจะไปด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่า หากเธอประสบความสำเร็จจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
เธอจะหาความสุขให้ตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ใช่เพื่อแฟนหรือครอบครัวตามคำอธิบายแบบเดิม  ซึ่งหาก
เป็นเช่นนี้แล้วอาจอธิบายได้ว่า ผู้หญิงบางส่วนเป็นผู้ที่หลุดออกจากกรอบอัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงตามท่ี
สังคมคาดหวังแบบเดิม รวมถึงการไม่แยแสต่อมุมมองหรือกรอบของสังคม และความหมายของการซื้อหวย
หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นอาจเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ 
 
2. วัฒนธรรมของผู้ซ้ือสลากฯ แบบออนไลน์ 
 จากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มคนที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์มีลักษณะทางวัฒนธรรม
แตกต่างจากวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ซื้อสลากฯ แบบเดิมอยู่หลายประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 สภาพแวดล้อมของการเล่นพนัน 
จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ พบว่า ทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การ

พนันไม่ใช่เรื่องผิดปกติในชีวิต หมายถึงทุกคนมีคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ที่เล่น
พนันอย่างน้อยหนึ่งชนิด (รวมถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน) ดังนั้นการพนันสำหรับพวกเขาจึง
เป็นเรื่องปกติในชีวิต สอดคล้องกับข้อมูลของการพนันที่เริ่มเล่นครั้งแรกที่อันดับ 1 คือ หวยใต้ดิน และอันดับ
ดับ 2 คือ การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ซื้อ ทุกคนเคยซื้อสลากกินแบ่ง
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รัฐบาล และเกือบทุกคนเคยซื้อหวยใต้ดิน เหตุผลในการเล่นพนันครั้งแรกคือ อยากลองเสี่ยงโชค อยากได้เงิน 
เล่นตามคนใกล้ชิด มีคนชักชวน และมีแหล่งที่เล่นอยู่ใกล้ตัว  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเหตุผลส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว คือเห็นคนใกล้ตัวเล่น คนใกล้ตัวชักชวน รวมถึงเข้าถึงได้ง่ายเพราะเป็นการพนันที่
กระจายอยู่เกือบทุกทั่วหัวระแหงในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับผู้เล่นพนัน
ออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างในหลายประเทศที่ พบว่า ความสะดวกเป็นข้อดีอันดับต้นๆ ของการพนันออนไลน์ 
ในงานศึกษาโดยวิธีสำรวจทางออนไลน์ชิ้นหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องความสะดวกคือ 
การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (57%) และไม่ต้องขับรถออกไปจากบ้าน (51%) ตลอดจนผู้เล่นพนัน
ออนไลน์ที่เล่นคนเดียวหรือเล่นพนันร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวรู้สึกว่า การเล่นพนันจากบ้านของตนเอง
ปลอดภัยและมีสภาพที่คุ้นเคยมากกว่า อีกทั้งเมื่อเล่นพนันจากที่บ้านทำให้ผู้เล่นสามารถควบคุมเวลาและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องทำในชีวิตได้ 

ด้านอายุท่ีเริ่มพนัน ส่วนใหญ่เริ่มเล่นพนันครั้งแรกประมาณอายุ 22 ปี ซ่ึงเป็นวัยที่เพ่ิงเรียนจบปริญญา
ตรีและเริ่มหางานทำ อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเริ่มจัดการชีวิตตนเองอย่างจริงจัง ดังนั้นการเล่นหวย
หรือการซื้อสลากฯ จึงเริ่มเกิดขึ้นในช่วงนี้ในฐานะที่เป็นการจัดการการเงินหรือการลงทุนอย่างหนึ่งในชีวิตที่
ต้องเริ่มรับผิดชอบตนเองอย่างเต็มตัว เมื่อตนเองมีโอกาส เช่น ฝันแปลกๆ ฝันเห็นเลขถูกรางวัล ซื้อรถใหม่ ก็
ถือโอกาสเอาเลขเหล่านั้นไปลองซื้อหวยดู เผื่อจะมีโชคถูกหวยสักครั้ง  ซึ่งเหตุผลเหล่านี้สอดคล้องกับช่วงวัยที่
เริ่มเล่นและสภาพแวดล้อมด้านการพนัน คือ เป็นวัยที่เริ่มหาเงินด้วยตนเอง จึงเริ่มมองหาลู่ทางในการจะได้เงิน 
การซื้อหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มีโอกาสจะได้เงินมา (ถ้ามีโชคหรือดวงมาช่วย) 
และช่องทางนี้เข้าถึงได้ง่าย เพราะมีคนใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยอยู่แล้ว ถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้ น
เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เพราะสามารถหาซื้อได้ทั่วไป แต่อาจจะลำบากขึ้น หากมีเลขท่ีอยากซื้อในใจแล้วหาไม่ได้ตาม
แผง ในส่วนนี้การซื้อสลากฯ แบบออนไลน์จะเข้ามาตอบโจทย์อย่างมาก เพราะถ้าเป็นสลากฯ แบบออนไลน์จะ
สามารถหาเลขที่ต้องการได้เลยผ่านแพลตฟอร์ม ในส่วนของหวยใต้ดินนั้นอาจจะเข้าถึงยากกว่าสลากกินแบ่ง
รัฐบาล แต่จากคำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล ทุกคนอาจจะไม่ได้ซื้อกับเจ้ามือโดยตรง แต่สามารถฝากคนที่ทำงาน 
พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ซื้อได้อย่างง่ายดาย   

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาเรื่องการพนันออนไลน์ในต่างประเทศหลายชิ้นที่พบว่า กลุ่ม
นักเล่นพนันออนไลน์มีคุณลักษณะแตกต่างกับกลุ่มนักพนันแบบเดิมคือ อายุน้อยกว่า และมักมีสถานภาพทาง
สังคมสูง มีการศึกษาดี มีรายได้การงานประจำ โดยงานสำรวจผู้เล่นการพนันออนไลน์ในอเมริกาเมื่อปี 2004 
พบว่าผู้เล่นพนันออนไลน์มีอายุเฉลี่ย 31.7 ปี งานสำรวจผู้เล่นพนันออนไลน์ของอังกฤษเมื่อปี 2007 พบว่าผู้
เล่นส่วนใหญ่อายุ 34 ปีหรือน้อยกว่า (คิดเป็น 55%) มีเพียงร้อยละ 21 ที่อายุมากกว่า 45 ปี เมื่อเทียบกับผู้
เล่นพนันรูปแบบอื่นซึ่งผู้เล่นมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 45-65 ปีเป็นส่วนใหญ่ บางชิ้นระบุว่าผู้เล่นส่วนใหญ่อายุ
น้อยกว่า 40 ปี หรือมีอายุ 35-45 ปี อีกงานวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ของแคนาดา กลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือกโดยการสุ่มทั้งหมด 8,498 คน และดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างปี 2006 -2007 พบว่า
กลุ่มที่เล่นการพนันออนไลน์มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 45.7 ปี ซึ่งมีอายุน้อยกว่ากลุ่มที่เล่นพนันแบบดั้งเดิมที่อายุผู้เล่น
เฉลี่ยอยู่ที่ 51.2 ปี งานศึกษาที่เกิดขึ้นในสองรัฐของแคนาดาก็ออกมาค่อนข้างสอดคล้องกัน กรณีรัฐ โนวาสโก
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เชีย (Nova Scotia) พบว่าร้อยละ 6 ของผู้ที่มีอายุ 15-17 ปี เคยเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์แบบการพนัน กรณีรัฐ
ควิเบก (Quebec) พบร้อยละ 9 ของนักเรียนในระดับไฮสคูลของเมืองมอนทรีออลเคยเล่นการพนันทาง
อินเทอร์เน็ต จากข้อมูลข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่ากลุ่มคนซึ่งนิยมเล่นการพนันออนไลน์มีอายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่า
กลุ่มคนซึ่งเล่นการพนันแบบเก่า (ณัฐกร วิทิตานนท์, 2562) 

2.2 ชอบความสะดวกบายและคล่องแคล่วในโลกดิจิทัล 
ในด้านที่เก่ียวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์ พบว่า ทุกคนมีประสบการณ์การเล่นพนันออนไลน์มาก่อน

อยู่แล้ว โดยอุปกรณ์ที่ทุกคนใช้เล่นคือ โทรศัพท์มือถือ ประเภทของการพนันที่เล่นแบบออนไลน์คือ 1. หวย 
เช่น หวยฮานอย หวยหุ้น สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ เป็นต้น 2. ไพ่บาคาร่า/ป๊อกเด้ง 3. สล็อตแมชชีน/
เกม 4. พนันทายผลกีฬา เช่น พนันฟุตบอล เหตุผลหรือแรงจูงใจที่เลือกเล่นพนันแบบออนไลน์คือ ความ
สะดวกสบาย เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา จ่ายเงินรับเงินง่ายรวดเร็ว รวมไปถึงความมั่นใจในระบบของเว็บไซต์ว่าจะได้
เงินเต็มจำนวน ไม่โดนโกง เหตุผลต่างๆ ดังกล่าว สอดคล้องกับเหตุผลที่ทำให้เลือกซื้อสลากฯ กินแบ่งรัฐบาล
แบบออนไลน์ที่ทุกคนตอบว่า ชอบในความสะดวก แค่เข้าแพลตฟอร์มผ่านมือถือก็สามารถเลือกซื้อสลากฯ ได้
เลย มีให้เลือกหลายแพลตฟอร์มด้วย ค้นหาเลขก็ง่าย ไม่ต้องไล่เดินหาตามแผงแบบเดิม   

ประเด็นเรื่องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ ผู้ซื้อส่วนใหญ่รู้จักหรือมองเห็นแพลตฟอร์มที่
ขายสลากฯ แบบออนไลน์จากการผ่านตาในโลกโซเชียล เช่น เห็นโฆษณาในเฟสบุ๊ค เห็นคลิปคนได้รับรางวัลที่ 
1 จากการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งใน TikTok เป็นต้น กล่าวได้ว่า การมีชีวิตที่สัมพันธ์กับ
โลกออนไลน์อย่างเข้มข้นอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้คนกลุ่มนี้มองเห็นหรือรู้จักสลากฯ แบบออนไลน์ได้
ง่าย ในด้านผู้ขายเองก็ใช้วิธีโฆษณาในช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยเช่นกัน ดังนั้นการซื้อขายสลากฯ แบบออนไลน์
จึงไปได้ดีกับกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตผูกติดเข้มข้นกับโลกออนไลน์อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ประเด็นดังกล่าวถูกทำให้
ชัดยิ่งขึ้น เมื่อผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแบบเดิม (แบบเป็นใบ) ซึ่งให้ข้อมูลชัดเจนว่า ไม่
รู้จักหรือเคยได้ยินแค่ผ่านๆ เท่านั้น และมองไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ได้กังวลว่าสลากฯ แบบออนไลน์เหล่านี้
จะมากระทบต่อตนเองแต่อย่างใด เนื่องจากในโลกของการขายสลากฯ แบบใบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ขายหมดทุก
รอบอยู่แล้ว มีลูกค้าประจำที่เหนียวแน่นอยู่แล้ว และขาดแคลนอยู่ด้วยบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงไม่เห็นหนทางเลยว่า 
สลากฯ แบบออนไลน์จะมากระทบพวกเขาอย่างไร ผู้ขายสลากฯ แบบใบท่านหนึ่งได้วิเคราะห์ให้ฟังว่า น่าจะ
เป็นลูกค้าคนละกลุ่มกัน ลูกค้าสลากฯ แบบใบของเขาเป็นคนวัย 30 ปีขึ้นไป ไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่ รวมไปถึง
เป็นคนในละแวกนี้ (เป็นปัจจัยเรื่องพื้นที่ทางกายภาพ) ที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ไม่น่าจะใช้โซเชียลมีเดียคล่องแคล่ว
ถึงขนาดไปซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ได้ ในขณะที่ลูกค้าของกลุ่มสลากฯ แบบออนไลน์น่าจะเป็นคนที่ใช้โซเชียล
มีเดียคล่องแคล่ว คือน่าจะมีอายุ 20 ปีลงไป อย่างไรก็ตาม การรู้จักสลากฯ แบบออนไลน์ ก็ไม่ได้เห็นจากโลก
ออนไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะหลายกรณีก็รู้จักมาจากคนใกล้ตัว เช่น พ่ีที่ทำงานขายอยู่ เพ่ือนที่ทำงาน
มาแนะนำให้ฟังว่า ลองซื้อมาแล้ว ดี ราคาถูกกว่าสลากฯ แบบใบด้วย เป็นต้น 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูล ของบริษัท โธธ โซเชียล จำกัด ที่ ได้รวบรวมจำนวนผู้ใช้โซเชียล
มีเดียล่าสุดในประเทศไทยจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 พบว่ามีผู้ใช้เฟสบุ๊คมากถึง 41 ล้านยูสเซอร์ เป็น
อันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 8 ของโลก (Positioning, 18 พฤษภาคม 2559) 
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สอดคล้องกับข้อมูลที่บอกว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตมากถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่าสถิติของประชากรทั่วโลก
ที่ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเพียง 6 ชั่วโมง 43 นาที ต่อคนต่อวัน (Marketeeronline, 31 มกราคม 2563) 
โดยกิจกรรมที่ทำผ่านอินเตอร์เน็ตมากที่สุดคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 93.6% โดยสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เป็นที่นิยม 3 อันดับแรกคือ 1. YouTube (98.8%) 2. Line (98.6) และ 3. Facebook (96%) 
(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2018) สอดคล้องกับข้อมูลของ Hootsuite ที่พบว่าประชากร
อินเทอร์เน็ตโลกใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตในการดูออนไลน์วิดีโอมากถึง 90% ฟังเพลงสตรีมมิ่ง 70% และดูคอน
เทนต์ในรูปแบบ VLOG (Video +Log) 51% (Marketeeronline, 31 มกราคม 2563) จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันมีความเก่ียวข้องกับโลกออนไลน์อย่างเข้มข้น 

กล่าวโดยสรุป การเล่นพนันออนไลน์ทำให้กลุ ่มคนหน้าใหม่ที ่เข้าสู่สนามการพนันมีอายุน้อยลง 
หมายถึง การที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงวัยเริ่มทำงาน จะเข้ามาเล่นพนันออนไลน์มากขึ้น ซึ่ง
รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่สัมพันธ์อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเพ่ือ
การศึกษา ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ทำธุรกรรมซื้อ-ขายสินค้า หรือเพื่อความบันเทิงต่างๆ เช่น ดูหนัง, ฟังเพลง การ
เข้าสู่กิจกรรมพนันออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแต่ประการใด เหตุเพราะคุ้นเคยกับกิจกรรมบนโลกออนไลน์
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกท้ังคนท่ีอายุน้อยมักชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ ข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจการ
พนันออนไลน์ใช้ดึงดูดผู ้เล่นอายุน้อยได้เป็นอย่างดี ผู ้เล ่นการพนันออนไลน์เป็นกลุ ่มที ่ชอบแสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ ชอบทดลอง ชอบความหลากหลาย อันเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มคนในช่วงวัยรุ่น 
ประกอบกับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่อาศัยกับครอบครัว ส่ วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ และมีบัตร
เครดิตของตัวเอง เท่ากับเปิดโอกาสให้เข้าถึงการพนันทางอินเตอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น  กล่าวโดยรวม ผู้เล่นการ
พนันออนไลน์มักมีการศึกษาที่ดี ส่วนใหญ่มีงานประจำทำ มีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั่วไป หรือกำลัง
อยู่ในวัยศึกษา พูดง่ายๆ ก็คือ มีสถานภาพทางสังคมค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต มีความพร้อมของอุปกรณ์ ประกอบกับมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีอยู่บ้าง (ณัฐกร วิทิตานนท์, 
2562) 

2.3 เงินร้อยแลกเงินล้าน: ความคิดของผู้นิยมสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ลักษณะการเล่นพนันในปัจจุบัน เกือบทั้งหมดเล่นด้วยความถี่ที่น้อย คือ นานๆ ครั้ง  เล่นตามโอกาส 

หรือเดือนละ 1-2 ครั้ง มีเพียงส่วนน้อยที่เล่นพนันสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หรือเล่นเกือบทุกวัน มี 7 คน ซึ่งกลุ่มนี้
คือคนที่เล่นพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น หวยหุ้น หวยฮานอย ไพ่โป๊กเกอร์ออนไลน์ เป็นต้น จำนวน
เงินที่ใช้เล่นพนันเฉลี่ยประมาณ 1,300 ต่อเดือน ในกรณีของการเล่นหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนใหญ่
เล่นทั้งหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาลควบคู่กัน ลักษณะการซื้อฯ สลากแบบออนไลน์ เกือบทั้งหมดเล่น
ด้วยเงินจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ของพวกเขา เฉลี่ยประมาณ 500 บาทต่องวด หรือ 1,000 บาทต่อเดือน
เท่านั้น การมองการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ของพวกเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ มองเป็นการเสี่ยงโชค 
เล่นด้วยเงินจำนวนน้อย ถึงไม่ถูกรางวัลก็ไม่เสียดาย ซึ่งเกือบทั้งหมดไม่มีใครเคยถูกรางวัลเลยตั้งแต่ซื ้อมา  
อย่างไรก็ตาม ทุกคนตั้งใจว่าจะซื้อต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้ท้อถอยหรือจะเลิกซ้ือแต่อย่างใด บางกรณีให้เหตุผลว่า ที่
ยังไม่เลิกเล่นเพราะคิดว่าเป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อย ถ้าเสียก็ไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายหลัก แต่ถ้าถูกขึ้นมา 
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มันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลย บางกรณีเป็นแม่บ้าน ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ กล่าวว่า “คนจนหวังหวย 
คนรวยหวังหุ้น” ส่วนอีกกรณี คิดว่าโอกาสถูกคือ 0.001% และท่ีผ่านมาก็ไม่เคยถูกเลย แต่ยังซื้ออยู่เพราะยังมี
ความหวังว่าจะเป็น 0.001% นั้น ไปจนถึงคำกล่าวที่ว่า “เงินร้อยแลกเงินล้าน ใครจะไม่หวัง” ความคิดต่างๆ 
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการซื้อสลากฯ ออนไลน์ที่เกือบทั้งหมดยังคงจะซื้อต่อไปด้วยจำนวนคงที่ แบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็มีบางส่วนที่เริ่มอยากเล่นน้อยลงหรือเลิกซื้อไปเลย เพราะมองว่าสลากฯ ราคาแพงเกิน
กว่าที่ควรจะเป็น และบางส่วนรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาทีไ่ม่เคยให้พวกเขาถูกรางวัลเลย 

ในส่วนของการซื้อสลากฯ ของกลุ่มผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ซื้อแบบต่อเนื่องเป็นประจำ คือซื้อบ้างเป็นครั้งคราว และซื้อด้วยจำนวนที่น้อย (เฉลี่ยประมาณ 500 
บาท) แสดงให้เห็นว่าคนขายสลากฯ แบบออนไลน์เหล่านี้ ไม่ใช่คอหวยขาประจำหรือไม่ใช่กลุ่มที่เชี่ยวชาญใน
การเล่นหวยแต่อย่างใด ซึ่งทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า มองการขายสลากฯ แบบออนไลน์นี้เป็นอาชีพเสริมที่ดี 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่รายได้หลักลดลง ส่วนความคาดหวังต่อการถูกรางวัลนั้น ไม่ได้คาดหวังว่า
จะต้องถูกรางวัลอยู่เสมอ เพราะก็รู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะถูก ซึ่งจากการซื้อจริงก็แทบจะไม่มีใครเคยถูก
รางวัลเลย อย่างไรก็ตาม การซื้อหวยหรือสลากฯ ก็จะยังคงดำเนินต่อไป เพราะความหวังก็คือรางวัลใหญ่หรือ
รางวัลที่ 1 จึงมีคำพูดที่ว่า “เงินร้อยแลกเงินล้าน” ซึ่งหมายความว่า ซื้อหวยแค่หลักร้อย ไม่ได้เสียดายเงินอะไร 
เพราะเราหวังว่าจะโชคดี ถูกรางวัลได้เงินล้าน ซึ่งก็จะทำให้เปลี่ยนชีวิตได้เลย 
 
3. ฉันคือผู้ประกอบการ: การนิยามตัวตนของผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 
  การเกิดขึ้นของการขายสลากฯ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อได้
ดีแล้ว อีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดรายได้สำหรับผู้ที ่เข้ามาขายสลากฯ แบบออนไลน์ด้วย ตั้งแต่ระดับเจ้าของ
แพลตฟอร์มไล่มาจนถึงระดับรายย่อยที่สุดในห่วงโซ่ของการขายสลากฯ แบบออนไลน์ ในส่ วนของผู้ขายราย
ย่อยที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นั้น ส่วนใหญ่เริ่มรู้จักสลากฯ แบบออนไลน์จากคนใกล้ตัว เช่น คนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน 
ญาติ เป็นต้น จึงไปสอบถามวิธีการขายว่ามีข้ันตอนวิธีการอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงมาสมัครขายเอง แต่มีบางราย
เห็นโฆษณาในโลกออนไลน์ แล้วเห็นว่ามีการรับสมัครคนขาย จึงติดต่อไปตามช่องทางนั้นด้วยตนเอง อย่างไรก็
ตาม ทั้งหมดมีเหตุจูงใจสำคัญในการเข้าสู่วงการขายสลากฯ แบบออนไลน์คือ การทำเพราะต้องการหารายได้
เสริม โดยเฉพาะในกรณีของสัตวบาลที่ทำงานที่เกาหลีที่เล่าให้ฟังว่า “คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะหารายได้เสริมจาก
ช่องทางใดได้บ้าง บังเอิญไปเห็นเพื่อนขายสลากฯ แบบเป็นใบ ซึ่งเค้าเห็นว่าสลากฯ เป็นสินค้าแห่งความโลภ -
ความหวัง ไม่ต้องพรีเซนต์เยอะก็มีคนซื้อ ควรมาจับทางนี้ ที่เกาหลีตอนนั้นมีการขายสลากฯ (แบบใบ) จากไทย
อยู่ แต่ขายกันในราคาแพง ทั้งยังต้องจ่ายค่าส่งสลากฯ เป็นใบจากไทยมาเกาหลีเพิ่มไปอีก เมื่อถูกรางวัลก็ต้อง
เสียค่าส่งกลับไปขึ้นเงิน ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะขายแบบออนไลน์ แล้วก็บังเอิญตอนนั้นได้ข่าวมังกรฟ้า  
จากสื่อออนไลน์ (ช่วงที่มังกรฟ้าเพิ่งเปิดได้ 3 เดือน) ก็ไปศึกษาหาข้อมูลการขายสลากฯ แบบออนไลน์ของ
มังกรฟ้า จนมั่นใจในระบบ แล้วจึงเริ่มขายตั้งแต่นั้นมา” 
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สำหรับรูปแบบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก คือ 
1. ขายแบบส่วนตัว และ 2. ขายกับเว็บไซต์หรือบริษัทเอกชน เช่น กองสลาก.com หรือมังกรฟ้า เป็นต้น โดย
แต่ละแบบมีรายละเอียดขั้นตอนในการขายดังนี้ 

(1) การขายแบบส่วนตัว 
การขายแบบส่วนตัว ผู้ขายจะใช้แอคเคาท์ส่วนตัวหรือใช้ไลน์ส่วนตัวขาย ไม่มีเพจที่สร้างมาขายสลากฯ 

โดยเฉพาะ วิธีการขายเริ่มจากการถ่ายรูปสลากฯ ใบจริงลงขายและไลน์ส่งรูปไปหาลูกค้า คือสื่อสารกับลูกค้า
โดยตรง ในบางกรณีจะลงโฆษณาทางเฟสบุ๊คและอัพเดทว่าตอนนี้เหลือสลากฯ กี่ใบ เหลือเลขอะไรบ้าง แต่ใน
กรณีของคุณครูท่านหนึ่งจะใช้การบอกกล่าวกับคนรู้จัก ไม่มีการโฆษณาบนหน้าเฟสบุ๊คโดยตรง (เพราะจะมี
ปัญหากับอาชีพได้) แต่จะส่งเลขไปหาลูกค้าเอง กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสลากฯ มีทั้งญาติ เพ่ือนทั่วไป เพ่ือนร่วมงาน 
และเพื่อนในเฟสบุ๊ค ลูกค้ามีตั้งแต่อายุ 24 ปี ไปจนถึง 66 ปี การติดต่อกับลูกค้าจะใช้ไลน์โดยตรงไปหาลูกค้า 
หากลูกค้าต้องการเลขตัวไหนเพิ่ม จะสอบถามจากคนที่ขายลอตเตอรี่ให้ว่ามีเลขหรือไม่ การชำระเงินมีทั้งจา่ย
สดและโอนเงิน มีลูกค้าบางคนที่จะให้เครดิต 1 เดือน หากไม่จ่ายจะไม่ให้ซื้อในงวดถัดไป กรณีมีสลากฯ เหลือ 
(ขายไม่หมด) จะไม่มีระบบการคืน ดังนั้นก็จะเก็บไว้ลุ้นเอง 

การขายแบบส่วนตัว นอกจากการขายสลากฯ แบบออนไลน์แล้ว ยังมีการขายหวยเบอร์แบบอ่ืนๆ อยู่
ด้วย เช่น สลากฯ บ้านจุฬา หรือเบอร์เงิน กรณีศึกษาท่านหนึ่งเล่าว่าตัวเขาเองขายทั้งสลากฯ บ้านจุฬาและ
เบอร์เงินไปด้วยพร้อมๆ กัน สำหรับการขายสลากฯ บ้านจุฬา จะมีวิธีการขายคือ เฮดจะส่งเลขกระดาษมาให้ 
แล้วให้เราเอาไปขายต่อ เราก็เอาไปโพสต์ขายในโลกออนไลน์ ส่วนการขายเบอร์เงิน ทำเองทั้งหมด สื่อสาร
โดยตรงกับลูกค้าผ่านการขายลงเฟสบุ๊ค ลงไอจีสตอรี่ จะมีเพื่อนและลูกค้าออนไลน์ทักมาจอง ไม่มีการยิง
โฆษณา กลุ่มลูกค้าจะเป็นคนรู้จัก เพ่ือนในเฟสบุ๊ค ลูกค้าออนไลน์ที่ซื้อเสื้อผ้ากับเรา เห็นว่าเราขายก็มาซื้อบ้าง 
โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง สำหรับสลากฯ บ้านจุฬา เราขายได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น คือได้ใบละ 5 บาท ส่วนเบอร์
เงินพยายามขายให้ได้ 60 เบอร์ข้ึนไป ถึงจะได้กำไร  

กรณีศึกษาอีกท่านหนึ่งเป็นนักศึกษาที่เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยน้าขายสลากฯ แบบออนไลน์ ต่อมาจึง
ค่อยมาขายเบอร์เงินและสลากฯ บ้านจุฬาด้วยตนเอง เขาเล่าว่า ตอนแรกก็ไม่มีความรู้เลย น้าเป็นคนสอนวิธี
ขาย ตั้งแต่เข้าเพจ จดออเดอร์ จดเลขคีย์ในระบบ (ส่วนใหญ่ลูกค้าประจำจะมีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว) สั่งซื้อ แจ้ง
ลูกค้าโอนเงิน อัพสลิปที่ลูกค้าโอนเงินแล้วเข้าระบบ ตอนแรกๆ มีคีย์ผิดบ้าง เช่น ผิดชุด ผิดเลข แต่ลูกค้าส่วน
ใหญ่จะไม่ว่าอะไร เขาก็จะรับไป เขาถือว่าเหมือนเราให้โชคเขา ต่อมาเลื่อนเฟสบุ๊คไปเจอเพื่อนขายเบอร์เงิน 
คิดว่าสามารถสร้างรายได้เสริมได้ ถ้าขยันโพสต์ จึงทำเบอร์เงินขายเอง (ทำได้สองปีแล้ว เริ่มตอนเข้าปี 1) ส่วน
สลากฯ บ้านจุฬา มีญาติทักมาชวนขายโดยให้เปอร์เซ็นต์ ก็เลยทำ 

(2) การขายกับเว็บไซต์หรือบริษัทเอกชน 
1. ติดต่อสำนักงานใหญ่ของมังกรฟ้า ว่าอยากเป็นตัวแทน โดยต้องแจ้งรายละเอียดให้บริษัทคือ เลข

บัตรประชาขน เบอร์โทร account Facebook/Line เลขบัญชีธนาคาร รูปถ่าย ทั ้งหมดนี้ก็จะกลายเป็น 
Profile ของเรา เพ่ือที่ลูกค้าจะได้เชื่อถือและตามตัวเราได้ ป้องกันการโกง  
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2. วิธีการขายคือ ผู้ขายจ่ายตังค์ซื้อโควตาต่องวด ไม่ได้ซื้อสลากใบจริง เช่น จ่ายตังค์ซื้อโควตา 300 ใบ 
ไม่ได้หมายถึงการซื้อสลากใบจริงมา 300 ใบ แบบระบบการขายแบบแผง แต่เลขจะไปกองอยู่ในระบบใหญ่ 
ดังนั้นผู้ขายก็จะต้องไปแย่งชิงเลขที่เราอยากได้จากกองใหญ่ ตามโควตาที่เรามี ถ้าหมดโควตาก็สามารถซื้อ
โควตาเพิ่มอีกได้เรื่อยๆ ในแต่ละงวด 

3. การสื่อสารกับลูกค้า มี 3 ช่องทางคือ (1) โทรศัพท ์(2) Line และ (3) Facebook ติดต่อโดยตรงกับ
ลูกค้า หน้าที่ของผู้ขายส่วนใหญ่คือ การหาเลขให้ลูกค้า (ถ้าเป็นเลขดัง บางที 1 นาทีก็หมดแล้ว) คือ ใน 1 วัน 
ระบบจะเปิดให้ไปหาเลขจากกองใหญ่ได้ 2 รอบ คือตอนเที่ยงกับตอนหนึ่งทุ่ม สมมติลูกค้าสั่งเลขมา ผู้ขายไป
แย่งไม่ทัน ช่วงใกล้บ่ายโมงก็จะไปตามอีกทีนึง เผื่อมีหลุดมา (จองแล้วไม่จ่ายตังค์) ถ้ายังไม่ได้ ช่วงทุ่มสองทุ่มก็
จะไปดูอีกรอบ  

4. การโฆษณา ส่วนใหญ่ทำผ่าน Facebook โดยการแปะ Link ของผู้ขายที่ขายอยู่ไปในกลุ่มต่างๆ ใน 
facebook เช่น กลุ่มซื้อขาย lottery คราวนี้ลูกค้าก็จะตามมาซื้อกับเราเอง ซึ่งกลุ่มลูกค้าก็จะมีทั้งคนรู้จักและ
ไม่รู ้จัก (ส่วนใหญ่จะไม่รู ้จัก) ยอดขายต่องวด ที่ผ่านมายังไม่เคยมีหวยเหลือเลย ขายหมดตลอด งวดละ
ประมาณ 700-800 ใบ อย่างไรก็ตาม บางท่านจะใช้ไลน์ส่วนตัวในการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ใช้การบอก
กล่าว ไม่มีการโฆษณาบนหน้าเฟสบุ๊ค แต่จะส่งเลขไปหาลูกค้าเอง 

5. กลุ่มลูกค้ามีอยู่ประมาณ 300-400 คน (วัดจากการขายได้งวดละ 700-800 ใบ) เป็นชาย-หญิงพอๆ 
กัน อายุเป็นคนวัยทำงานขึ้นไปคือ 20 กว่าๆ ไปจนถึง 65 แต่กลุ่ม 20 กว่าๆ ขึ้นไปจะเยอะกว่ามาก (ประมาณ 
90%) ส่วนคนกลุ่มอายุ 50-60 ปี มีประมาณ 10%  

6. การชำระเงิน ลูกค้าจะโอนเงินเข้าบัญชี แล้วต้องแนบสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐาน จึงจะถือว่าการ
ซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ถ้าไม่แนบสลิปโอนเงิน จะถือว่าไม่ได้ซื้อเลย ดังนั้น ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแล้วไม่แนบสลิป ก็ต้อง
รีบตามรีบถาม เพ่ือป้องกันการอ้างว่าจ่ายแล้ว หากเกิดการถูกรางวัลขึ้นมาจะมีปัญหาได้  

กรณีศึกษาท่านหนึ่งเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการขายสลากฯ แบบออนไลน์ว่า มีพี่ที่รู้จัก
เป็นคนแนะนำให้มาเป็นตัวแทน แนะนำผ่านสามีมา ตอนแรกไม่แน่ใจเพราะไม่รู้จัก จนเริ่มไปศึกษาข้อมูล เห็น
เขามีเปอร์เซ็นต์ให้ตัวแทน ไม่ต้องซื้อใบสลากฯ จริงมาเก็บไว้ที่เราด้วย โดยเราจะได้เงิน 10% จากยอดขาย มัน
เป็นเหมือนระบบโควตา เฮดอาจมีเป็นหมื่นใบ เราแบ่งจากเฮดมา 100 โควตา ตอนนี้อยากขึ้นเป็นเฮด แต่
ระบบมันเต็ม ตอนนี้มันเฟ้อเพราะคนขายเยอะ แย่งโควตากัน แต่ในระบบการซื้อมันมีทั้งแบบลูกค้ากดซื้อได้
เองกับแบบทีเ่ราเลือกให้ หาเลขให้ แต่ลูกค้าต้องรอเราว่าง เราถึงจะหาให้ได้ ซึ่งแต่ก่อนลูกค้าเราสามารถเลือก
ค้นหาเองได้ แต่ตอนหลังเฮดปรับรูปแบบ ทำให้เราต้องขายแบบลูกค้ามารอซื้อจากเราอย่างเดียว ซึ่งยุ่งยาก 
และช้า ลูกค้าที่สนิทกันก็เริ่มบ่น เพราะเขาอยากหาเองไม่ต้องรอเรา ซึ่งที่เฮดเปลี่ยนระบบน่าจะเป็นเพราะว่า 
การซื้อแบบนี้น่าจะได้สลากฯ มาในราคาที่ถูกลง แต่รายย่อยอย่างเราได้เท่าเดิมคือ 10% กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อกับ
เธอส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิด คนที่ทำงาน ญาติ เพื่อน หากลูกค้าต้องการเลขตัวไหนเพิ่มจะสอบถามจากคนที่
ขายลอตเตอรี่ให้ว่ามีเลขหรือไม่ การชำระเงินส่วนใหญ่จะให้จ่ายเลย ทั้งโอนและเจอหน้าค่อยให้เงินสด มีบาง
คนที่จ่ายหลังหวยออกหรือช่วงสิ้นเดือน กรณีสลากฯ เหลือจะไม่มีระบบการคืน ต้องเก็บไว้ลุ้นเอง บางกรณี
สมัครเป็นตัวแทน โดยการเอาข้อมูลให้เฮดสมัครให้ พอได้แอคเคาท์มา คนที่กรอกข้อมูลได้ต้องเป็นเฮด เราได้
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ไอดีมา ซึ่งรหัสไอดีจะบอกว่าเราเป็นตัวแทนแบบไหน แต่ก่อนมีรหัสอีกแบบเพราะเราเปิดขายในแบบที่ลูกค้า
สามารถเสิร์ชหาเลขเองได้ แต่ตอนหลังเฮดเปลี่ยนระบบ รหัสการขายเราก็เปลี่ยนเพราะเรามาขายแบบตัวต่อ
ตัวกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าใช้การแชท (Chat) คุยในเฟสบุ๊ค ไลน์ การโฆษณา ใช้เฟสบุ๊ค โดยทำเพจขาย
ของมังกรฟ้า โดยตรง รวมถึงเฟสส่วนตัวของทั้งตนเองและสามี การติดต่อกับลูกค้า จะติดต่อโดยตรงเฉพาะคน
สูงอายุ แต่วัยรุ่นวัยทำงานจะให้เขาเลือกการค้นหาเลขเอง แต่ตอนหลังที่เฮดเปลี่ยนรูปแบบ จึงต้องติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง การชำระเงินกับเฮด ใช้ใจแลกใจ ถ้าปิดงบก็โอนเงินไปให้ ปกติตัวเองมีโควตา 100 ใบ ถ้าขาย
ครบโควตา เราก็คำนวณว่า 10 เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เก็บไว้และโอนเงินให้เฮดและลูกค้า กรณีมีหวยเหลือ เฮดจะมี
โควตาของเขา อย่างเฮดที่อยู่ด้วย เขามีหมื่นโควตา เขาก็จะแบ่งให้กับตัวแทนในกลุ่ม อย่างเราก็เอามา 100 
โควตา แต่มันมีการแย่งโควตากัน เฮดสามารถเอาโควตาเราไปให้คนอ่ืนที่เขาขายหมดเร็วได้ ซึ่งเฮดจะประกาศ
ในกลุ่มว่ามีคนขอโควตาเพิ่ม ถ้าของเรายังเหลือเราอาจจะโดนดึงไปได้ ทำให้เราต้องแอคทีฟการขายของเราเอง 

ในกรณีของสัตวบาลที่เกาหลี เริ่มจากการสมัครเป็นตัวแทนด้วยการโทรไปที่บริษัทมังกรฟ้า  ตอนไลฟ์
สด บอกว่าอยากเป็นตัวแทนอยู่ที่เกาหลีใต้ จากนั้นก็คุยไลน์สมัคร การสื่อสารกับลูกค้าทำผ่าน เฟสบุ๊คส่วนตัว 
(ส่วนมาก) เฟสบุ๊คร้าน และไลน์ ในช่วงแรกที่เริ่มขายมีการทำคลิปโฆษณาร้านของตนเองลง Tiktok ด้วย โดย
การตัดคลิปตอนที่มังกรฟ้าโทรหาผู้ที ่ถูกรางวัลใหญ่มาลง เมื่อมีคนกดถูกใจเยอะก็จะโชว์ให้เห็นบ่อย และ 
Tiktok ไม่ปิดก้ันการมองเห็นเหมือนเฟสบุ๊ค คนก็จะตามมาซื้อจาก link ของร้านที่นำไปแปะในคลิป ทั้งนี้มีการ
ยิงโฆษณาในเฟสบุ๊คร้าน (การจ่ายเงินกับเฟสบุ๊คเพ่ือให้โฆษณาร้านให้ในเฟสบุ๊ค) ในช่วงแรกๆ ที่เปิดร้านเพ่ือให้
ลูกค้ารู้จัก อย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่ทำ เจออุปสรรคเยอะมาก ครั้งแรกได้โควตา 200-300 ใบ ขายไม่ออกเลย 
ต้องเก็บไว้เองเกือบหมด เพราะคนไม่มั่นใจ ไม่รู้จักมังกรฟ้า ขนาดเพื่อนฝูงยังไม่กล้าซื้อ บางครั้งรู้สึกว่าจะไหว
ไหม ท้อ ไลฟ์สดไม่มีใครดู ขนาดเพื่อนยังไม่มาดู แต่พอมีคนถูกรางวัลกับมังกรฟ้า  30 ล้านบาท ก็เอาตรงนี้มา
ให้ดู จึงมีคนเชื่อม่ันระบบ มีการบอกปากต่อปาก ทำให้มีฐานลูกค้าเป็นหมื่นคนในปัจจุบัน ใช้เวลาทำประมาณ 
6 เดือนถึงจะลงตัว กลุ่มลูกค้าหลัก (80-90%) เป็นคนไทยที่อยู่ในเกาหลี อีกส่วนหนึ่งจะเป็นคนรู้จัก การติดต่อ
กับลูกค้ามีสองส่วนคือ 1. ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า และ 2. จ้างคนมาช่วยขาย ช่วยติดต่อกับลูกค้า การชำระเงิน 
จะชำระโดยโอนเข้าบัญชีตัวแทนโดยตรง จากนั้นให้ลูกค้าส่งสลิปโอนเงินมา ก็จะอัพสลิปลงในระบบ ในกรณีที่
หวยเหลือ จะต้องเก็บไว้เอง ไม่มีระบบคืน แต่ส่วนใหญ่จะไม่เหลือ และบ่อยครั้งไม่พอขาย จนต้องไปรับจาก
ร้านอื่นมาขายเพิ่ม 

นอกจากการขายด้วยตนเองหรือการให้คนใกล้ชิดช่วยขายแล้ว พื้นที่บนโลกออนไลน์ยังเปิดโอกาสให้
ผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ได้ตั้งกลุ่ม (ออนไลน์ ) ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกันในการขายด้วย เช่น การสร้างไลน์
กลุ่มที่มีตัวแทนกับเฮด ก็จะมีการช่วยกันขาย ตอนที่คนนึงไม่ว่าง แต่ลูกค้าอยากได้เลข คนอื่นๆ ก็จะช่วยกัน
ค้นหา กดจองให้ หรือกลุ่มที่ช่วยเหลือกันที่เป็นกลุ่มในเฟสบุ๊ค ซึ่งทุกคนก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตั ว แต่เป็น
พื้นที่ที่ให้คนขายต่างๆ ไปแปะ link ขายของตนเอง แล้วเดี๋ยวลูกค้าไปเห็น ก็จะตามมาเอง หรือเป็นกลุ่มไลน์ 
open chat มีสมาชิกกลุ่มเป็นคนขายทั้งหมดประมาณสองร้อยกว่าคน ใครที่ขายหมดแล้ว อยากจะรับจากคน
อ่ืนมาขายเพ่ิม ก็สามารถถามจากไลน์กลุ่มนี้ได้ หรือใครขายไม่หมดหรือขายได้น้อยก็สามารถเอามาให้คนอ่ืนใน
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กลุ่มไลน์ช่วยขายได้ บางคนมีฐานลูกค้าเยอะ โควตาที่ได้มาไม่พอขาย ก็จะฝากคนอื่นกดขอโควตาเพิ่มให้ โดย
คิดค่าช่วยกดประมาณ 2-3 บาทต่อใบ 

ในด้านรายได้จากการขายสลากฯ แบบออนไลน์ กรณีของสัตวบาลที่เกาหลีใต้เป็นกรณีที่ ขายดีที่สุด 
คือ มีรายได้จากการขายสลากฯ แบบออนไลน์ถึงเดือนละ 100,000 บาท ซึ่งเป็นเพราะได้โควตาเยอะ จึงขาย
ได้เยอะ เกี่ยวข้องกับการที่เคยเป็นเซลล์ขายของมาก่อนจึงมีคอนเนคชั่นเยอะทั้งในไทยและเกาหลี ราคาต้นทุน
อยู่ที่ 99 บาทต่อใบ ขายที่เกาหลีใบละ 4,000 วอน (ประมาณ 109 บาท) ส่วนคนที่เป็นผู้ช่วยขายได้รับรายได้
จากการช่วยขายประมาณเดือนละ 5,400 บาท โดยในหนึ่งเดือนจะมี 2 งวด งวดหนึ่งทำงาน 7-8 วัน ได้ค่าจ้าง 
300 บาทต่อวัน กลายเป็นรายได้เสริมที่ได้เงินเกือบเท่ารายได้หลักที่รับจากที่บ้าน บางรายขายได้ประมาณ 
6000-8000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นรายได้เสริมที่ดีมาก (เกือบครึ่งนึงของรายได้หลัก) โดยเฉพาะช่วงโควิดที่
รายได้หลักลดลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในรายอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการขายสลากฯ แบบออนไลน์
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท เป็นเพราะไม่ได้รับโควตามาขายเยอะ 

นอกจากกรณีศึกษาที่เป็นผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์แล้ว ผู้ศึกษายังได้เก็บข้อมูลจากผู้ขายสลากฯ 
แบบใบ (ท่ีไม่ได้ขายสลากฯ แบบออนไลน์เลย) อีกจำนวนหนึ่ง เพ่ือต้องการเห็นข้อเปรียบเทียบเรื่องวัฒนธรรม
การขายของการขายทั้งสองแบบ โดยจะนำเสนอตัวอย่างของพ่ีแอนเพ่ือให้เห็นวัฒนธรรมของกลุ่มคนขายสลาก
กินแบ่งรับบาลแบบใบได้ชัดเจนขึ้น พ่ีแอนอายุ 38 ปี มีลูกสองคน กับสามีเก่า 1 คนและสามีปัจจุบัน 1 คน ทำ
อาชีพขายข้าวหลามและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่เดิมมีอาชีพขายข้าวหลามเพียงอย่างเดียว ทำมาตั้งแตจ่ำ
ความได้เป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากแม่ โดยจะเข้าไปขายในตลาดดอยสะเก็ด ตอนหลังมาตั้งขายบริเวณหน้า
สถานีตำรวจดอยสะเก็ดแทน โดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีแผงลอตเตอรี่เปิดขายอยู่ประมาณ 5-6 เจ้าอยู่
แล้ว เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบที่มี “คนเอามาให้ขาย” เนื่องจากอาชีพขายข้าวหลามนี้ไม่ได้สร้างกำไรมาก ทำให้พ่ี
แอนต้องเอาเบอร์ทองมาขายในเฟสบุ๊ค โดยเมื่อหนึ่งปีก่อนมีเจ้าของหวย (ผู้ได้รับโควตาจากสำนักงานสลากฯ) 
มาแบ่งสลากฯ ให้ขาย เนื่องจากเห็นว่าพี่แอนไม่มีรายได้ สลากฯ ที่ได้มาแบ่งเป็นแบบใบเดี่ยว 100 ใบ และ
แบบชุดจับคู่ 50 ชุด (100 ใบ) ทำให้พี่แอนได้สลากฯ มาขายจำนวน 200 ใบ นอกจากนี้ยังมีอีกเจ้าเข้ามาแบ่ง
ให้เช่นกัน โดยให้จำนวนเท่าๆ กันกับรายแรก ซึ่งทำให้ต่องวดจะขายทั้งสิ้น 400 ใบ ช่วงแรกที่มาขาย  มีข้อ
กังวลอยู่ 2 ประการ คือ (1) กลัวโดนเจ้าอื่นๆ ที่ขายอยู่แล้วว่าเอา เพราะตนเองก็เปรียบเสมือนผู้ขายหน้าใหม่ที่
อาจถูกมองว่าเข้ามาแย่งลูกค้า แต่จนถงึปัจจุบันก็ยังไม่เคยโดนว่า โดนพี่แอนกล่าวว่า อาจเป็นเพราะตนเองขาย
ข้าวหลามตรงนี้มานาน นานเสียยิ่งกว่าคนขายลอตเตอรี่เหล่านี้ ทำให้เกิดความเกรงใจกัน (2) ความมือใหม่ใน
การขาย เพราะตนเองไม่เคยตามเลขดัง จำเลขท่ีแผงไม่ได้ เวลามีลูกค้ามาถามว่ามีหรือไม่ ตนเองก็ต้องมาหาใน
แผงกับลูกค้า ซึ่งดูไม่เป็นมืออาชีพนัก แต่เมื่อขายนานวันเข้าก็เริ่มทำได้ 

ในการขายแต่ละครั้งพี่แอนจะต้องไปเอาสลากฯ สองรอบต่องวด รอบแรกคือวันถัดจากวันหวยออก  
คือวันที่ 2 และวันที่ 17 เพ่ือไปเอาสลากฯ จากคนที่ได้หวยโควตา รอบท่ีสองคือวันที่ 5 วันที่ 20 จะไปเอาหวย
ที่ได้มาจากหวยกดตู้หรือหวยเสรี โดยพี่แอนจะไม่ได้วางมัดจำหรือจ่ายเงินก่อน เนื่องจากไม่มีเงินก้อนที่จะไป
ซื้อสลากฯ มาก่อน ดังนั้นเจ้าของสลากฯ ตัวจริงทั้ง 2 คนก็จะเป็นคนจ่ายให้ ซึ่งในส่วนนี้เจ้าของสลากฯ ทั้ง 2 
คนก็เข้าใจ เพราะทราบดีว่าพ่ีแอนไม่มีจริงๆ และเชื่อใจว่าหากพ่ีแอนขายหมดจะนำเงินมาจ่ายแน่นอน อย่างไร



70 

ก็ตาม เลขที่พ่ีแอนได้มานั้นจะไม่สวยนัก ตัวเลขที่ได้มาจะเป็นเลขเหลือจากการคัดมาแล้ว โดยเจ้าของจะเป็นผู้
คัดเลขก่อน โดยจะเก็บเลขดังๆ ไว้ให้ลูกค้าประจำของตนเอง เมื่อพี่แอนได้สลากฯ มาจะเริ่มมาขายตั้งแต่เช้า
ประมาณ 8 โมง ส่วนการเก็บแผงจะขึ้นอยู่กับลูกค้าและสภาพอากาศ หากลูกค้าเงียบก็จะเก็บแผงเร็ว หรือหาก
อากาศร้อนมากๆ ก็จะเก็บแผงเช่นกัน เพราะพ่ีแอนจะนำลูกสาวมาอยู่ด้วย และให้ลูกสาวเรียนออนไลน์อยู่กับ
ตนเองระหว่างที่ขาย ซึ่งหากอากาศร้อนมากเกินไปก็รู้สึกสงสารลูก นอกไปจากนี้ช่วงแรกๆ นั้นยังได้มีการโพ
สขายบนเฟสบุ๊ค เพ่ือให้เพ่ือนหรือคนรู้จักสามารถจองหรือให้เก็บไว้ให้ ซึ่งการขายบนเฟสบุ๊คนี้ช่วยให้ขายหมด
ได้เร็วขึ้น และบ่อยครั้งอาจจะหมดก่อนหวยออกตั้งแต่ 2-3 วันก่อนหน้าด้วยซ้ำ แต่ผลเสียที่ตามมาคือ บางคน
จองแล้วไม่มาเอา จองไว้แต่กว่าจะมาจ่ายเงินก็วันที่ 16 อยู่ดี ซึ่งพี่แอนมองว่าการไม่ได้เงินในทันทีทันใดมันทำ
ให้เกิดความกังวลใจจึงเลิกโพสขายในเฟสบุ๊คแล้วในปัจจุบัน 

พี่แอนไม่เคยเลยสักครั้งที่จะขายสลากฯ ไม่หมด จึงไม่เคยที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนสลากฯ ที่เหลือ
เลย พ่ีแอนเล่าว่า แผงนี้เป็นแผงที่มีคนถูกรางวัลตลอดทุกงวด ซึ่งอาจะเป็นสาเหตุให้มีลูกค้าที่เคยถูกจากแผงนี้
กลับมาซื้อที่ตนเองเป็นประจำ อีกท้ังตนเองซึ่งเปิดขายข้าวหลามอยู่ตรงนี้ทำให้บ่อยครั้งลูกค้าที่รู้จักกันดี ตั้งใจ
มาเพ่ือซื้อข้าวหลามก็ลามมาดูสลากฯ จนได้ติดไม้ติดมือกลับไปทั้งสองอย่าง พ่ีแอนเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีลูกค้าที่มา
จากกรุงเทพฯ ตั้งใจมาซ้ือข้าวหลาม เขาก็เหมาข้าวหลามทั้งโต๊ะรวมถึงเหมาสลากฯ ไปด้วย ทำให้วันนั้นพ่ีแอน
ได้รับเงินเกือบ 10,000 บาทและลอตเตอรี่ก็หมดแผงไปด้วย ซึ่งในการเหมาครั้งนั้นลูกค้าก็ถูกรางวัลด้วย ซึ่ง
การขายดีของพ่ีแอนนั้นก็ทำให้มีเจ้าของหวยเจ้าอ่ืนอยากส่งให้พ่ีแอนขายด้วย แต่เนื่องจากพ่ีแอนไม่สบายใจกับ
คนอื่นๆ และกลัวว่าเขาจะไม่โอเคกับการที่ตนเองรับสลากฯ มาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินหลังจากขายเสร็จ จึงไม่
รับจากคนอื่นมาเพิ่ม ราคาของสลากฯ โดยปกติจะขายที่ 100 บาท แต่บางงวด พี่แอนรับมาในราคา 95-97 
บาท ทำให้ไม่สามารถขายในราคาเดิมได้ ตนเองก็ต้องเพ่ิมราคาไปด้วย และหากครั้งใดท่ีได้สลากฯ เลขดังมาอยู่
ที่ตนเอง ก็จะอัพราคาบ้าง แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งจะเข้ามานานๆ ที และมาไม่เกิน 2 ใบต่อครั้ง 

พ่ีแอนมักจะเก็บสลากฯ ที่มีเลขรถของตนเองไว้เสมอ โดยอาจจะเก็บเพียง 1-2 ใบเท่านั้น และจะเป็น
เลขเดิมตลอด พี่แอนกล่าวว่า ตนเองนั้นหวังแน่นอนว่าตนเองจะได้รางวัลใหญ่ การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น
ทุกคนต่างหวังในรางวัลใหญ่ แต่หากอยากถูกหวยเล็กๆ น้อยๆ ก็ซ้ือใต้ดินดีกว่า เพราะใช้เงินไม่เยอะ จ่ายไม่ถึง
ร้อยก็ซื้อได้หลายตัว ฉะนั้นแล้วการเก็บเลขไว้ก็เผื่อว่าจะถูกรางวัลใหญ่บ้าง หากถูกรางวัลตนเองจะเอาเงินไป
จ่ายหนี้ เก็บไว้ให้ลูกเรียน แต่ก็ทราบดีว่าเป็นไปได้ยาก แต่หากพูดถึงความหวังเกี่ยวกับการขายในตอนนี้ คือ
หวังให้ตนเองได้รหัสการขายสลากฯ ของตนเอง (ได้โควตาของตนเอง) มีสิทธิในการไปกดตู้ซื้อสลากบ้าง ซึ่ง
หากได้แบบนั้น ตนเองจะสามารถมีกำไรจากการขายมากขึ้น พ่ีแอนยังกล่าวว่า หากเธอได้มานั้น ใน 5 เล่มหรือ 
1 กล่องที่ได้ เธอจะขายด้วยตัวเองทั้งหมด จะไม่นำไปขายต่อที่ไหน หากได้เป็นตัวแทนจริงคงจะสร้างกำไรได้
มากพอที่จะมีกินมีใช้บ้าง อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้พี่แอนก็มีเรื่องกังวลใจกับข้อบังคับที่ให้ขายไม่เกิน 
80 บาท ซึ่งหากรัฐบาลเข้ามาจัดการเรื่องนี้จริงจัง เจ้าของหวยซึ่งให้สลากฯ มาขายนั้นจะยกเลิกให้สลากฯ ต่อ
พ่ีแอน เพราะหากให้ไปแล้ว ตนเองในฐานะเจ้าของหวยจะขายได้ในราคาท่ีต่ำกว่า 80 ซึ่งไม่มีทางท่ีจะเป็นไปได้ 
และแทบจะไม่เกิดกำไร จำเป็นที่จะต้องขายเอง 
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ก่อนจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างสำคัญแล้วครั้ง
หนึ่ง โดยเรียกยุคสมัยนั้นว่า “ยุคโลกาภิวัตน์” ที่ผู้คนเริ่มเชื่อมต่อข้ามพรมแดนกันมากขึ้น นำมาสู่การนำเข้า
ความคิดที่เรียกว่า “เสรีนิยมใหม่” ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศในหลายส่วน โดยมีความคิดหลัก
คือการแปรรูปให้เป็นเอกชน (Privatization) ที่ทำให้ประชาชนคนธรรมดาต่างกระตือรือล้นที่จะพัฒนาตนเอง
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการตามโอกาสที่สังคมเปิดให้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในช่วง 20 
กว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2540-2564) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคชนบทไทยคือ การทำงานเกษตรกรรม
ของครอบครัวชาวนาขนาดเล็กลดลง โดยถูกผนวกให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่
เข้มข้นและเกี่ยวโยงกับตลาดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าว ด้านหนึ่ง ส่งผลให้แรงงานรุ่นใหม่
ในชนบทจำนวนมากอพยพเข้าหาแหล่งงานในภาคการผลิตอ่ืนๆ และการลงทุนของชาวชนบทที่ส่งลูกหลานเข้า
สู่ระบบการศึกษาก็มากขึ้นและนานขึ้น (อภิชาต สถิตนิรามัย 2556: 18-19) การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมไทยดังกล่าว นอกจากจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างทางชนชั้น เกิดคนกลุ่มใหม่ที่นักวิชาการต่างพยายามจะอธิบาย เช่น อภิชาติ สถิตนิรามัย และคณะ 
(2556) เรียกว่า “ชนชั้นใหม่” (new class) หรือที่เกษียร เตชะภีระ (2016) เรียกว่า “ชนชั้นกลางระดับล่าง” 
(lower middle class) ซึ่งทั้งคำว่าชนชั้นใหม่และชนชั้นกลางระดับล่างนี้ ต่างมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือ 
เป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบทไทย โดยเฉพาะการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของเศรษฐกิจนอกระบบ (the informal sector of the economy) ทั้งในเขตเมืองและชนบทใน
ทศวรรษที่ผ่านมา (Kasian 2016: 223-224)  

ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาของ คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร (2557) ที่ว่า คน
กลุ่มใหม่นี้คือ กลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานในภาคเกษตร แต่ทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ทำงานหาเช้ากินค่ำ เช่น ช่าง
ไฟฟ้าในบริษัทเอกชน ลูกจ้างในโรงพยาบาล ลูกจ้างในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น พวกเขามีรายได้
ระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด หรือในกรณีของ
กรุงเทพฯ คือย่านที ่อาศัยของผู ้อพยพในเมือง หรือย่านชานเมือง คนเหล่านี ้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใน
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจากภาคเหนือและอีสาน พวกเขาคือกลุ่มคนที่ได้เรียนรู้และได้ประโยชน์จากการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่น นโยบายแนวประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ ตั้งแต่ต้นราวๆ ช่วงแรกของพุทธทศวรรษ 2540 
เป็นต้นมา จนกลายเป็นคนกลุ่มสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่นำไปสู่การท้าทายระบอบอำนาจ
การปกครองที่กุมอำนาจโดยชนชั้นบน และความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม ดังที่ระเบิดออกมาเป็นความขัดแย้ง
ทางการเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่านมา (คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร 2557: 402-409) ตัวอย่างของพ่ี
แอนผู้ขายสลากฯ แบบเดิมสะท้อนถึงความเป็นชนชั้นใหม่อย่างชัดเจน จากการพยายามในทุกช่องทางเพื่อจะ
กลายเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นหนึ่งในกิจการของเขา อย่างไรก็ตามในกรณีของ
ผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์จะแตกต่างออกไป ในแง่ที่เกิดและเติบโตในบริบทที่ไม่ใช่เพียงโลกาภิวัตน์ แต่เป็น
ยุคดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นมากกว่า โดยเฉพาะการใช้เพื่อประกอบอาชีพ แต่ความคิดเรื่องการอยาก
เป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นลักษณะเดียวกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังท่ีได้กล่าวมานั่นเอง 
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4. สรุป 
 การเกิดขึ้นของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนพื้นที่ออนไลน์ นอกจากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบโครงสร้างแล้ว ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสลากฯ 
แบบออนไลน์ด้วย กล่าวคือ ทั้งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่
กับโลกออนไลน์อย่างเข้มข้น แตกต่างจากกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบเดิมอย่างชัดเจน ในแง่นี้อาจกล่าวได้
ว่า สลากฯ บนพื้นที่ออนไลน์ได้เปิดโอกาสหรือเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนใหม่ๆ ได้เข้ามาสู่วงการนี้ ซึ่งหากเป็นระบบ
โครงสร้างแบบเดิม กลุ่มคนที่งานวิจัยครั้งนี้ได้พบ อาจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นเช่นที่เป็นอยู่  
 ในด้านผู้ซื้อ แม้จะชี้ชัดในเชิงปริมาณไม่ได้ว่า ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับสลากฯ แบบออนไลน์มากกว่า
ผู้ชาย แต่ในเชิงเนื้อหา ผู้หญิงที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของงานศึกษาชิ้นนี้ ได้เริ่มมีนิยามใหม่ๆ ให้กับความเป็นผู้หญิง
ในโลกของหวย จากแต่เดิมที่อธิบายกันว่า การเล่นหวยหรือการซื้อสลากฯ ของผู้หญิงเป็นไปเพื่อการหาเงิน
หรือบริหารเงินเพื่อครอบครัว แต่ในงานศึกษาชิ้นนี้พบว่า ผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่คือคนโสด (ยังไม่
แต่งงาน ยังไม่มีลูก) อายุอยู่ในวัยเริ่มทำงาน ดังนั้นจุดประสงค์ของพวกเธอจึงไม่ใช่เพื่อครอบครัว แต่เพื่อชีวิต
ของตัวเอง การซื้อสลากฯ ของพวกเธอจึงเป็นการบริหารเงินสำหรับชีวิตตัวเอง ถ้าถูกรางวัลใหญ่ก็จะนำไป
เที่ยวต่างประเทศหรือลงทุนในธุรกิจของตนเอง ไม่ใช่จะนำไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวเหมือนคำอธิบายแบบเดิม 
 ในด้านวัฒนธรรมของกลุ่มคนซื้อ กรณีศึกษาทั้งหมดไม่ได้มองว่าการซื้อหวยหรือสลากฯ เป็นการพนัน
ที่น่ากลัวและควรหลีกเลี่ยง แต่พวกเขามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน เหตุก็เพราะว่า
คนใกล้ตัวต่างมีความเกี่ยวข้องกับหวยหรือสลากฯ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็
สามารถพบเห็นทั้งหวยและสลากฯ ได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เมื่อสลากฯ มีช่องทางออนไลน์เกิดขึ้น 
ก็ยิ่งทำให้สิ่งที่เข้าถึงง่ายอยู่แล้ว ยิ่งเข้าถึงง่ายมากขึ้นไปอีก เพียงแค่เปิดมือถือ คลิกเข้าไปในแอพพลิเคชั่น กด
เลือกเลข จ่ายเงินผ่าน Internet Banking เพียงเท่านี้พวกเขาก็สามารถเป็นเจ้าของสลากฯ ได้ ได้โดยไม่ต้อง
ขยับร่างกายออกนอกห้องนอนด้วยซ้ำ ดังนั้นสลากฯ แบบออนไลน์จึงตอบโจทย์อย่างมากกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
โลกดิจิทัลของคนในยุคปัจจุบัน ในด้านการให้ความหมายกับการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ คำว่า “เงินร้อยแลก
เงินล้าน” คือคำนิยามที่ตรงกับพวกเขามากที่สุด ดังที่พวกเขาพุดอยู่เสมอว่า มันคือการลงทุนอย่างหนึ่ง หรือ
เป็นการซื้อทิ้งไว้ เผื่อถูกรางวัลใหญ่ หมายถึงเงินหลักร้อยที่พวกเขาเสียไปเมื่อไม่ถูกรางวัลนั้น พวกเขาไม่ได้
เสียดายมัน เพราะพวกเขาซื้อสลากฯ เพราะหวังว่ามันจะกลายเป็นเงินล้านให้พวกเขา  
 ในส่วนของผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ เป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าพวกเขาไม่ใช่นักพนันเลย การเข้าสู่
วงการนี้ของพวกเขาคือการเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพเสริมเท่านั้น ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ตอบโจทย์พวกเขาได้เป็น
อย่างดี ในชีวิตที่หลายๆ คนทำงานประจำที่ไม่สามารถไปขายสลากฯ แบบเดิมได้ แต่เมื่อเป็นแบบออนไลน์ 
พวกเขาสามารถทำมันได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่มีมือถือและบริหารจัดการเวลาให้ดีก็สามารถมีรายได้เสริมได้ 
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิดที่ทุกคนต่างประสบปัญหาเรื่องรายได้จากงานหลักที่ทำอยู่ ในแง่นี้สลากฯ บนโลก
ออนไลน์จึงสร้างให้คนกลุ่มใหม่ได้มีโอกาสเพ่ิมข้ึน ในแบบที่ระบบโครงสร้างแบบเดิมไม่สามารถทำได้เลย 
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บทที่ 5 
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของนักพนันสลากฯออนไลน์ 

 
แนวคิดเรื่องความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง Giddens (1991) เสนอความคิดไว้ว่า ในสังคม

เสี่ยง ผู้คนจะได้รับสองสิ่งไปพร้อมๆ กัน คือ “อิสระ” และ “ความเสี่ยง” ทั้งสองสิ่งนี้จะดำเนินสอดคล้องกันไป 
มนุษย์ในยุคสังคมเสี่ยงจะได้รับอิสระมากกว่าผู้คนในยุคก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี 
(เช่น สามารถทำงานหรือเรียนจากท่ีไหนก็ได้ ขอเพียงมีอินเตอร์เน็ต ต่างจากยุคก่อนหน้าที่ต้องเข้าทำงานแบบ
ตอกบัตรทุกวัน – ผู้เขียน) อย่างไรก็ตาม ความอิสระเหล่านั้นก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่ผู้คนจะต้องเผชิญมาก
ขึ้น (เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance) หรือแรงงานรับเหมาช่วง ที่มีอิสระในการทำงาน แต่ไม่ได้รับการ
คุ้มครองด้านสวัสดิการจากรัฐ – ผู้เขียน) ดังนั้นผู้คนในยุคสังคมเสี่ยงจึงต้องจัดการกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา
ด้วย 2 วิธีสำคัญคือ 1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับชีวิต และ 2. การลดทอนความเสี่ยงในชีวิตให้
ได้มากที่สุด (Anthony Giddens, 1991)  

จากแนวคิดดังกล่าว การพนันคือการจัดการกับความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่ง เป็นวิธีการที่ผู้คนหวังว่าจะ
ได้รับรางวัลใหญ่สักครั้ง ที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขามั่นคงปลอดภัยไปได้ทั้งชีวิต การโฆษณาถึงชีวิตของพ่อค้า
แม่ค้าคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกสลากฯรางวัลที่หนึ่งแล้วพลิกชีวิตจากคนหาเช้ากินค่ำกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน
ถูกผลิตออกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นภาพฝันของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมไทย หากพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวผ่านมุมมองของการจัดการความเสี่ยง อาจมองได้ว่าช่องทางในการประกันความมั่นคงปลอดภัยและ
ช่องทางในการลดทอนความเสี่ยงที่รัฐไทยมอบให้กับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนั้นมีน้อยเต็มที การใช้
เงิน 80 บาท ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือหวังจะได้เงิน 6,000,000 บาท ที่ดูไร้เหตุผลอย่างมากตามหลักความ
น่าจะเป็น กลายเป็นเรื่องที่ดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันที เมื่อมองว่าเป็นช่องทางหลักในการจัดการกับความเสี่ยง
ของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมไทย 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แนวคิดเรื่องการจัดการกับความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยง
หรือปัญหาในเรื่องการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิมที่ผ่านมามีประเด็นหลัก คือ สลากฯ ราคาแพง รัฐ
ควบคุมราคาไม่ได้ ประชาชนต้องเป็นผู้รับความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลจากระบบโครงสร้างของการกระจายสลากฯ ที่
มีหลายชั้นหลายทอด และแต่ละชั้นก็เพ่ิมราคาไปเรื่อยๆ แม้จะมีช่องทางแบบออนไลน์ในปัจจุบัน ปัญหาสลาก
ราคาแพงก็ยังคงอยู่ ทั้งยังมีความเสี่ยงแบบใหม่เพ่ิมขึ้นมาด้วย คือ ปัญหาเรื่องความปลอดภัยจากระบบการซื้อ
ขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงธุรกิจที่ไม่อาจรู้ว่า เจ้าของที่แท้จริงของแพลตฟอร์มต่างๆ คือใคร มีจุดประสงค์ในการ
ทำธุรกิจขาวสะอาดปลอดภัยมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความเสี่ยงเรื่องเงินหรือเรียกง่ายๆ ว่า ความเสี่ยงที่ผู้
ซื้อจะโดนโกง นั่นคือ จะมีการขายสลากซ้ำหรือไม่ เพราะสลากที่ผู้ซื้อได้รับเป็นเพียงสลากสแกน ไม่ใช่สลากตัว
จริง หรือหากถูกรางวัลแล้วจะได้รับเงินหรือไม่ ดังที่มีกรณีของการโดนโกงให้เห็นอยู่บ้างแล้วตามสื่อ ต่างๆ 
ทัง้หมดนี้คือความเสี่ยงที่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคต้องเผชิญในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทำการเก็บข้อมูล
จากกรณีศึกษา ผู้วิจัยพบว่า กรณีศึกษาทั้งหมดรู้ดีว่าตนเองกำลังเผชิญกับความเสี่ยงอะไรบ้าง โดยต่างมี กล
ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



74 

1. กลยุทธ์ที่ 1 เงินร้อยแลกเงินล้าน: การซื้อสลากฯ การออม และการลงทุน 
ความคิดหลักอย่างหนึ่งของผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ คือ การมองสลากฯ เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง 

ไม่ได้มองว่าเป็นการพนัน การมองดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเรื ่องการจัดการกับความเสี่ยง เนื่องจาก
ความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงในชีวิตของกรณีศึกษาเกือบทั้งหมดเห็นว่า “เงิน” คือความเสี่ยงที่สุดในชีวิตของ
พวกเขา หมายถึง การกลัวว่าจะมีปัจจัยต่างๆ มากระทบ ทำให้ไม่มีเงินใช้ เช่น การโดนโกงต่างๆ (เช่น จากการ
ทำธุรกิจ เล่นแชร์แล้วโดนโกง เล่นพนันได้แล้วเว็บปิดหนีไม่จ่ายเงิน) การเกิดโควิดทำให้ตกงานหรือขายของได้
ไม่ดี การมีบัตรเครดิตที่ทำให้ใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้สินจำนวนมาก รวมไปถึงการติดการพนันด้วย  

การจัดการกับความเสี่ยงเรื่องเงินอย่างแรกคือ “การออมเงิน” ซึ่งการออมเงินในฐานะที่เป็นวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งพบว่า เกือบทุกคนออมเงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง รูปแบบการออมมีทั้ง
แบบประจำและไม่ประจำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ประจำ เช่น ฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ ซื้อสลากออม
สิน รวมไปถึงการมองว่า การซื้อประกันชีวิต การเล่นแชร์ การซื้อหุ้น Bitkub หรือคริปโต ก็เป็นการออมแบบ
ไม่ประจำนี้ด้วย ลักษณะการออมดังกล่าวสอดคล้องกับการมองการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ในแง่ที่ว่า ผู้ซื้อ
สลากฯ ออนไลน์เหล่านี้ไม่ค่อยกังวลกับการซื้อสลากฯ ออนไลน์ว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือแม้แต่มองว่าจะ
ทำให้ตนเองต้องเดือดร้อนจากการพนัน เพราะมองว่าการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ของพวกเขานั้น ซื้อด้วย
จำนวนเงินไม่มาก จึงพร้อมที่จะจ่ายทิ้ง หากแลกมาด้วยการถูกรางวัลใหญ่แค่สักครั้งหนึ่ง และการซื้อด้วย
จำนวนเงินไม่เยอะนั้น ไม่กระทบต่อรายได้ในอนาคต เพราะมีเงินออมดังท่ีได้กล่าวมารองรับอยู่ 

ความกังวลเรื่องความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่างๆ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย จากความกังวล
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การไม่มีเงินใช้คือ ความเสี่ยงสูงสุดในชีวิตปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่องเงินของกรณีศึกษาเกือบทั้งหมด การออมเงิน (จัดการความเสี่ยงเรื่องเงิน) การซื้อประกันชีวิต 
(จัดการความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ) คือพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการจัดการกับความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ
การเล่นพนันประเภทการซื้อสลากฯ แบบออนไลน์นั้น อาจขัดกับความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการจัดการกับความ
เสี่ยงที่ไม่ควรเล่นพนัน เพราะทำให้สูญเสียเงินมากข้ึน หรือถ้าติดพนันก็จะนำไปสู่การเป็นหนี้สินด้วย อย่างไรก็
ตาม จากการสัมภาษณ์พบว่า การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือการเล่นหวยใต้ดินนี้ ไม่ใช่ประเภทของการพนัน
ที่จะทำให้พวกเขาเสี่ยงมากขึ้น เพราะเป็นการพนันที่มีความถี่น้อย (เดือนละ 2 ครั้ง) สามารถเล่นด้วยเงิน
จำนวนน้อยได้ แต่ความหวังคือการได้รางวัลใหญ่ ที่จะทำให้พวกเขาเปลี่ยนชีวิตได้ 
 กรณศีึกษาของคุณแตงโมเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนถึงการจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ได้ดี โดย
คุณแตงโมมองการซื้อสลากฯ ว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการลงทุน ไม่ได้ให้คุณค่ากับการเสี่ยงโชคในแบบนี้เท่าใด
นัก คุณแตงโม อายุ 29 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของ
ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันคุณแตงโมประกอบอาชีพเป็นแพทย์ประจำคลินิกเสริมความงาม และมีหุ้นส่วนใน
ร้านกาแฟในจังหวัดอุดรธานี โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทต่อเดือน และกำลังการลงทุนก่อตั้ง
คลินิกเสริมความงามของตนเอง ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณแตงโมเคยเล่นการพนันทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล หวย
ใต้ดิน และพนันบอล อย่างไรก็ตามเธอเข้าสู่การเล่นพนันได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น โดยเหตุผลที่เล่น เพราะความ
อยากลองเสี่ยงโชคว่าตนเองนั้นจะได้รางวัลหรือไม่ หรือตัวเธอจะมีโชคทางด้านนี้หรือไม่ การพนันประเภทแรก
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ที่เธอซื้อก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยในแต่ละงวดจะซื้อเพียง 1,000 บาท หรือตกที่เดือนละประมาณ 2,000 
บาท แต่หลังจากที่มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดขึ้น เธอก็ซ้ือสลากฯ จากช่องทาง
นี้มากขึ้นจนเป็นช่องทางหลักแล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงซื้อตามแผงทั่วไปอยู่บ้าง การได้มาซื้อสลากฯ แบบ
ออนไลน์ เธอมองว่า มีความสะดวก ซื้อง่าย ซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา จ่ายเงินสะดวก อีกทั้งมั่นใจว่าจะได้เงินครบ
แน่นอนหากเธอถูกรางวัล ตลอดระยะเวลาที่ทดลองเล่นการพนันผ่านการซื้อหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาล
พบว่า เธอไม่เคยถูกรางวัลเลยสักครั้ง จนนำมาสู่มุมมองและแนวโน้มที่เธอมองว่าในอนาคตเธออาจจะเลิกเล่น
การพนันประเภทนี้ เลือกที่จะไม่ซื้ออีกต่อไป เนื่องจากเห็นว่าเมื่อลองเสี่ยงโชคแล้วตนเองไม่มีโชคด้านนี้ และ
ยังรู้สึกผิดในบ้างครั้งที่ซื้อสลากไปแล้วไม่ถูกรางวัล แต่เธอเลือกที่จะลงทุนกับ Bitkub อันเป็น Digital Asset 
Exchange  ของคนไทย โดยมูลค่าที่เธอใช้ ไปกลับ Bitkub มีจำนวนค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งล้านบาท จาก
กรณีของคุณแตงโมจะเห็นได้ว่า เธอมองการซื ้อสลากฯ เป็นการลงทุนอย่างชัดเจน ดั งนั้นเมื่อมันไม่เกิด
ผลตอบแทนบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เธอก็มีแนวโน้มที่จะเลิกเล่น 
 
2. กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความเสี่ยงแบบผู้ประกอบการ 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ความคิดหลักเกี่ยวกับความเสี่ยงคือเรื่อง “เงิน” หมายความว่า การไม่มีเงินเป็น
เรื่องที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตปัจจุบัน ดังนั้นกลุ่มนี้จึงพยายามหาเงินจากทุกช่องทาง เก็บเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ รวมถึงการออมเงิน การทำประกัน ก็เป็นวิธีการจัดการกับความเสี่ยงของพวกเขาเช่นกัน ในที่นี้การ
เข้าสู่วงการขายสลากฯ แบบออนไลน์จึงตอบโจทย์ชีวิตพวกเขาเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มี
งานประจำทำ ซึ่งไม่สามารถจะขายสลากฯ แบบใบที่ต้องทำเป็นอาชีพหลักได้ เหตุผลอีกประการที่สำคัญอย่าง
ยิ่งก็คือ การที่พวกเขาสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว และไม่ได้ใช้เฉพาะการเล่นอินเตอร์เน็ต
เพื่อความเพลิดเพลินอย่างที่คนมักเข้าใจกัน แต่ใช้มันเพื่อการหาเลี้ยงชีพสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองด้วย 
สอดคล้องกับข้อมูลในบทที่ 4 เรื่องความคิดในการเป็นผู้ประกอบการของผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์  

ความคิดหลักของคนกลุ่มนี้คือ การไม่พาตัวเองไปเป็นนักพนัน และตระหนักเสมอว่าพวกเขาคือ
ผู้ประกอบการ กลุ่มนี้จึงไม่เน้นเล่นเอง และวางบทบาทตนเองอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงผู้ขายเท่านั้น ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีของสัตวบาลที่เกาหลีที่มองหาลู่ทางในการหารายได้จากการขายสลากฯ อยู่เสมอ ตั้งแต่สลากฯ แบบ
ใบที่มีอุปสรรคเยอะและกำไรน้อย แต่พอมาเป็นสลากฯ แบบออนไลน์ก็ตอบโจทย์อย่างมาก จนสามารถขยาย
ฐานลูกค้าใหญ่โตและสร้างรายได้มหาศาลให้ครอบครัวได้ การซื้อสลากฯ ของเขานั้นมีกรณีเดียวคือ เก็บจาก
สลากฯ ที่เหลือหรือขายไม่หมด หรือถ้ามีโอกาสพิเศษจริงๆ จึงจะซื้อสักครั้งหนึ่ง หรือกรณีของนักศึกษาที่เป็น
ผู้ช่วยน้าขายสลากฯ แบบออนไลน์ก็ชัดเจนว่ามองสลากฯ เป็นแหล่งรายได้เสริม ไม่ได้มีวิธีคิดที่จะหาเลขเด็ด
เลขดังและซ้ืออย่างสม่ำเสมอแบบนักเล่นทั่วไป  
 
3. กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเชื่อม่ันเพื่อลดความเสี่ยง 

ปัญหาความเสี ่ยงที ่สำคัญรองลงมาจากเรื ่องสลากฯ ราคาแพงก็คือ ปัญหาเรื ่องการโกงกันใน
กระบวนการซื้อขายสลากฯ ปัญหานี้พบเจอได้โดยทั่วไปดังที่ปรากฏเป็นข่าวมาโดยตลอด และยิ่งเมื่อมาอยู่ใน
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ระบบออนไลน์ ปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งถูกให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะการซื้อขายสลากฯ แบบออนไลน์มีช่องว่าง
มากมายที่จะทำให้เกิดการโกงขึ้น ต้นเหตุสำคัญคือ การขายแบบออนไลน์จะเป็นรูปภาพหรือสลากฯ สแกน 
ไม่ใช่สลากใบจริง ซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสลากฯ ซ้ำ (สลากฯ ใบเดียวกัน แต่นำไป
โพสขายหลายที่) การถูกรางวัลแล้วไม่ได้เงิน (เพราะไม่มีสลากฯ ใบจริงไปข้ึนเงิน) ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้คือ
ปัญหาหลักของการซื้อขายสลากฯ แบบออนไลน์ที่ทุกคนต่างทราบดี ดังที่ผู้ขายทุกคนสะท้อนว่า ตอนเริ่มขาย
แรกๆ จะขายแทบไม่ได้เลย เพราะคนไม่เชื่อมั่น กลัวจะโดนโกงดังที่ได้กล่าวมา  

อย่างไรก็ตาม จากความกังวลข้างต้น ผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ก็ใช้กลยุทธ์ในการจัดการคือ (1) การ
หาข้อมูลจนมั่นใจ (2) การเลือกซื้อกับแพลตฟอร์มใหญ่ที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึง (3) การกลับไปหารูปแบบเดิมคือ 
การเลือกซื้อกับคนรู้จักเท่านั้น ส่วนในด้านผู้ขาย ผู้ขายเกือบทั้งหมดกลับไม่มีความกังวลกับการโดนโกงจากผู้
ซื้อ เหตุผลสำคัญคือความเชื่อมั่นในระบบของแพลตฟอร์มที่ทำ บางรายอาจมีความกังวลในช่วงแรกที่เริ่มขาย 
แต่พอทำไประยะหนึ่งก็เลิกกังวล เพราะระบบค่อนข้างดี คือบังคับให้ลูกค้าต้องโอนเงินแล้วแนบสลิปการโอน
เท่านั้น การซื้อขายจึงจะสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายบางรายก็ปรับกลยุทธ์การขายเอง ด้วยการให้สามารถซื้อ
ก่อนจ่ายทีหลังได้ ถ้าเป็นคนรู้จัก ซึ่งก็มีบางกรณีที่โดนโกงไม่จ่าย ก็จะเกิดปัญหาตามมา ซึ่งปัญหาการโกงนี้จะ
ไม่เกิด ถ้าทำตามระบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นว่า หากรัฐปรับมาใช้ระบบการซื้อขายแบบออนไลน์ 
แล้วทำระบบให้ดี จะช่วยให้ความเสี่ยงเรื่องการซื้อขายสลากฯ ลดลงได้ 

 
4. กลยุทธ์ที่ 4 เสี่ยงมากย่อมได้มาก  

การจัดการกับความเสี่ยงแบบเสี่ยงมากได้มากนี้ เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวถึงมาก่อน
หน้านี้อย่างชัดเจน เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะเพ่ิมความเสี่ยงมากกว่าลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม จากการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาบางกรณี พวกเขากลับมองว่าวิธีการเสี่ยงมากได้มากเช่นนี้ คือการจัดการกับความเสี่ยงใน
อีกรูปแบบหนึ่ง กรณีศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นเรื่องการเล่นพนันอย่างเข้มข้นคือ คุณเค อายุ 43 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพหลักคือเป็นนักกายภาพบำบัด (สังกัดเป็นพนักงานมหาลัย) อาชีพเสริมคือ
เปิดคลินิกส่วนตัวและขายกระบองเพชร คุณเคมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 40,000 บาทต่อเดือน คุณเคค่อนข้างชื่น
ชอบการเล่นการพนัน โดยที่ผ่านมาเล่นทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน ไพ่ หวยหุ้น หวยฮานอย เริ่มการเล่น
พนันครั้งแรกเมื่ออายุ 22 ปี จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ซึ่งจะเข้าไปเช็คในกลุ่มไลน์ที่มี
เจ้ามือรับแทงหวยอยู่และเข้าเว็บไซต์สำหรับการเล่นการพนันโดยเฉพาะทุกวัน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้มาทั้งจากที่
เพื่อนๆ แนะนำและจากการค้นหาด้วยตัวเอง โดยส่วนใหญ่กว่าจะเลือกว่าจะเล่นกับเว็บไซต์ใด เจ้ามือเจ้าไหน 
คุณเคจะทำการตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือก่อนเสมอเพื่อไม่ให้ตนเองถูกโกง การเข้าไปเช็คหรือดูเว็บพนันใน
ทุกวันไม่ได้หมายความว่าคุณเคจะตัดสินใจซื้อในทุกวัน คุณเคแบ่งเงินที่มาเล่นพนันตกเดือนละ 5,000 บาท 
โดยส่วนใหญ่จะแบ่งมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินประมาณ 3,000 บาท ที่เหลือเป็นการเล่นหวยหุ้น 
หวย ลาว และหวยฮานอย (ผ่านแอพพลิเคชั่น Lotto VIP) ในกรณีของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณเคนิยม
ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์มากกว่า เนื่องจากการซื้อในเว็บกองสลาก.com สามารถซื้อได้ในราคา 80 บาทจริง 
ซึ่งถูกกว่าราคาตามแผง อีกทั้งยังหาเลขได้ง่ายกว่าแบบแผง ในกรณีของหวยอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน การเล่นบน



77 

เว็บนั้นง่ายกว่า อีกทั้งราคาที่เริ่มเล่นได้ก็ถูกมาก แค่ 1 บาทก็สามารถซื้อหวยพวกนี้ได้และที่สำคัญคือจ่ายใน
ราคาที่สูงกว่า เช่นบางเว็บจ่ายบาทละ 98 บาท 

มุมมองการเล่นการพนันของคุณเค คุณเคประเมินตนเองว่าเป็นผู้ติดการพนัน เนื่องจากเล่นบ่อยและ
ชื่นชอบการเสี่ยงโชค อีกทั้งยังมองว่าการพนันเป็นการเพิ่มความเสี่ยง แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถสร้างเงินให้
งอกเงยได้ โดยสาเหตุหลักคือ ที่ผ่านมาการเล่นพนันของคุณเคจะได้เงินมากกว่าที่จะเสียเงิน และเงินที่ได้จาก
การพนันจะถูกนำมาหมุนและแบ่งมาจัดการ โดยคุณเคได้ยกตัวอย่างว่า ลงทุนไป 1 ,000 บาท แต่ได้เพิ่มมา 
2,000 บาท ตนเองจะรีบเอาเงินรางวัลออกมาเก็บ 1,500 บาท อีก 500 จะเพ่ิมในการลงทุนครั้งถัดไป ส่วนเงิน
ออมอ่ืนๆ ของคุณเคจะอยู่ในการออมสหกรณ์และประกันชีวิต 

กรณีของคุณนกมีความแตกต่างจากคุณเค คือใช้เงินเล่นพนันมากกว่าการออม แต่ไม่นิยามตัวเองว่า
ติดพนัน คุณนก อายุ 41 ปี ประกอบอาชีพพนักงานมหาลัย จบการศึกษาปริญญาตรี รายได้อยู่ที่ 18,000 บาท
ต่อเดือน คุณนกเล่นการพนันทุกวันและแบ่งเงินไปที่การเล่นพนันมากกว่าการออม โดยที่ผ่านมาคุณนกเคยเล่น
ทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน ไพ่ หวยหุ้น หวยยี่กี่ หวยต่างประเทศ ครั้งแรกที่เล่นการพนันคืออายุ 13 ปี 
เป็นการเล่นไพ่ ในปัจจุบันคุณนกยังคงซื้อหวยใต้ดินประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน สลากกินแบ่ง
ประมาณ 10 ใบหรือ 1,000 บาทต่อเดือน หวยฮานอย 500 บาทต่อเดือน ซึ่งมีทั้งที่ซื้อกับคนทั่วไปและเล่น
ผ่านออนไลน์ ซึ่งเหตุผลหลักของการเล่นออนไลน์คือความสะดวกสบาย มีการฝากถอนที่รวดเร็ว 

การเล่นหวยของคุณนกมักจะเข้าทุกวันโดยเข้าไปเล่นหวยหุ้น หวยฮานอย ซึ่งเคยเล่นหวยเหล่านี้กว่า 
1,000 บาท อย่างไรก็ตามการประเมินตนเองของคุณนกต่อคำถามที่คิดว่าตนเองติดพนันหรือไม่ มีการประเมิน
ตนเองว่า ไม่ติดการพนัน โดยสาเหตุมาจากมองว่า ตนเองเป็นคนที่เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ อีกท้ังฐานะทางการเงินที่
ผ่านมาไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการเล่นพนันเหล่านี้ก็มีความเห็นที่เล่นเพราะหวังรวยอยู่
ด้วย และสร้างความเครียดต่อคุณนกหากไม่ถูกรางวัล แต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนที่สร้างความสนุกให้กับตนเองได้ 
สำหรับความเสี่ยงหลักท่ีคุณนกกังวลคือ กลัวที่จะโดนโกงหากถูกรางวัล 
 
5. สรุป 
 กล่าวโดยสรุป การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์นำมาสู่ความเสี่ยงแบบใหม่หลาย
ประการ อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้ามาเล่นในวงการนี้ต่างมีกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยงในรูปแบบที่ต่างกนัไป 
ทั้งกลยุทธ์แบบซื้อเพ่ือลงทุน กลยุทธ์แบบผู้ประกอบการ กลยุทธ์การข้อมูลเพื่อป้องกันการโดนโกง และสุดท้าย
กลยุทธ์แบบทุ่มทุนสร้าง อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีมาอย่างยาวนาน 
ยังไม่มีกลยุทธ์แบบใดมาแก้ปัญหานี้ได้ กล่าวได้ว่า ในความสามารถของคนทั่วไป ยังไม่สามารถเพียงพอที่จะ
แก้ปัญหานี้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นประขาชนยังคงต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องนี้ต่อไป หากไม่เกิดการแก้ไขใน
ระดับระบบโครงสร้างในการจัดการสลากฯ ของรัฐ 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
โลกออนไลน์หรือสังคมออนไลน์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันพัฒนาอย่างเข้มข้นมาประมาณ 20 ปี 

แต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกมหาศาล เกิดเป็นคำถามสำคัญอีกครั้งหนึ่งในโลกวิชาการทางสังคมศาสตร์
ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบในด้านดีหรือด้านร้ายและจะนำพาชีวิตของผู้คนไปในทิศทางใด 
ด้านหนึ่งเห็นว่า สังคมออนไลน์จะยิ่งทำให้มนุษย์เป็นปัจเจกมากขึ้น มากกว่าทุกยุคของสังคมสมัยที่เคยเป็นมา 
อีกด้านหนึ่งเห็นว่า สังคมออนไลน์จะกลายเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับผู้คน โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่เคยได้
โอกาสลืมตาอ้าปากได้มาก่อนในยุคก่อนอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตามยังมีนักคิดจำนวนหนึ่งที่พยายามไม่เอนเอียง
ไปในทางบวกหรือทางลบมากเกินไป โดยการพยายามอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชีวิตผู้คนกับโลก
ออนไลน์ 

ในพื้นที่ของวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ ข้อค้นพบจากงานวิจัยแสดงให้เห็นแล้วว่า พื้นที่
ของสลากฯ แบบออนไลน์ ทั้งเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ได้เข้าร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่ม
มองเห็นการกีดกันผู้คนบางส่วนที่ไม่คล่องแคล่วในโลกดังกล่าวออกไปเช่นกัน กล่าวคือเมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะโดยรวมของกลุ่มคนที่นิยมซื้อสลากฯ แบบออนไลน์พบว่าคือ กลุ่มคนที่มีชีวิตประจำวันสัมพันธ์อยู่กับ
โลกออนไลน์อย่างเข้มข้น สังเกตได้จากการรู้จักสลากฯ ออนไลน์ครั้งแรกจากการเห็นโฆษณาในโลกออนไลน์ 
เช่น ในเฟสบุ๊ค หรือ TIKTOK เป็นต้น ดังนั้นความนิยมในสลากออนไลน์จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็น
รูปแบบการซื้อขายหลักในอนาคตได้ เนื่องจากในอนาคตคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่จะ
แทนที่คนรุ่นเก่าที่เน้นซื้อขายสลากแบบใบแบบในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ที่รัฐพยายามไล่จับดำเนินคดีกับผู้ขาย
สลากฯ แบบออนไลน์ทั้งหลาย ยิ่งสะท้อนได้ดีว่า รัฐพยายามควบคุมการพนันดังกล่าวให้ได้เหมือนเดิม หากแต่
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือ การเกิดขึ้นของโครงสร้างพ้ืนฐานแบบดิจิทัลได้เข้ามาปั่นป่วนอำนาจรัฐอย่างชัดเจน 
ผลประโยชน์จากสลากฯ ที่เกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างที่เคยเป็นมาจึงถูกยื้อแย่งจากเอกชน
จำนวนไม่น้อย รวมถึงความนิยมของคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตเป็นแบบดิจิทัลเต็มตัวที่สนับสนุนการขายสลากฯ 
แบบออนไลน์อย่างยิ่ง ที่แม้จะเริ่มเกิดขึ้นเพียงปีกว่าๆ แต่กลับได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง  สิ่งเหล่านี้ล้วน
แสดงให้เห็นว่า รัฐต้องทบทวนอย่างยิ่งว่าจะจัดการผลประโยชน์ให้เกลี่ยกระจายสู่ผู้ขายรายย่อยให้ดีได้อย่างไร 
รวมถึงจะปกป้องหรือช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ซื้อในระบบการซื้อขายสลากฯ แบบออนไลน์ได้อย่างไร 

ในด้านของผู ้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ ข้อมูลได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิต
เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังใช้โลกออนไลน์เป็นพื้นที่ในการประกอบอาชีพเป็น
หลักด้วย สอดคล้องกับงานศึกษาของ พงศกร สงวนศักดิ์ (2563) เรื่อง “Wi-Fi สลัม: วิถีดิจิทัลของชาวชุมชน
แออัดยุค 4.0” ที่พบว่า คนในชุมชนแออัดมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์อย่างเข้มข้นแล้วในปัจจุบัน และ
ไม่ได้เกี่ยวข้องในฐานะเป็นพื้นที่ในการเล่นหรือพักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียวดังที่มักเข้าใจกัน แต่เป็นพื้นที่
หลักที่ใช้เพื่อการทำมาหากินหรือหารายได้ เช่น การขายเสื้อผ้าออนไลน์ การไต่เต้าไปเป็นนายแบบ การ
โฆษณางานนางรำของตนเองปในโลกออนไลน์ทำให้มีงานเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น ในภาวะที่พื้นที่ทาง
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กายภาพเป็นข้อจำกัดสำคัญในชีวิตของพวกเขา ในกรณีของผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน สังเกต
ได้จากการที่พวกเขาไม่ได้มองสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์เป็นการพนันแต่อย่างใด แต่มองว่าเป็นช่องทาง
ที่ดีในการทำอาชีพเสริม แม้บางกรณีจะมีติดค้างในใจบ้างว่าจะไปแย่งอาชีพของกลุ่มคนที่เป็นผู้ขายหลักเดิม 
เช่น คนพิการ แต่ในแง่นี้เมื่อลองเอาข้อมูลจากคนขายแบบใบเช่นพี่แอนมาเปรียบเทียบจะเห็นความแตกต่าง
ของมุมมองอย่างชัดเจนคือ ทั้ง 2 ฝ่ายอยู่บนโลกคนละใบกัน กรณีของคนขายสลากฯ แบบใบก็จะไม่รู้จัก ไม่ใส่
ใจกับการขายสลากฯ แบบออนไลน์เลย เพราะโลกของสลากฯ แบบใบที่เขาอาศัยอยู่นั้นก็ยิ่งใหญ่พออยู่แล้ว 
นอกจากนี้จากสถิติของสลากฯ ที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ก็เป็นเพียงจำนวนน้อยนิดเท่านั้น(เพียงประมาณ 1% 
ของสลากทั้งหมดในแต่ละงวด) แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ แนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต เพราะดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 
สลากฯ แบบออนไลน์นี้ไปด้วยกันได้ดีกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีโลกออนไลน์เป็นโลกใบใหญ่ของตัวเอง 
ดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้เติบโตขึ้น ก็มีแนวโน้มว่าสลากฯ แบบออนไลน์ก็จะได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ  

กล่าวโดยสรุป การเกิดขึ้นของการขายสลากฯ แบบออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ได้เข้ามา
เกี่ยวข้องและได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยในวงการการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แตกต่างจากระบบเดิม (ที่ได้
กล่าวถึงในบทที่ 2 และบทที่ 3) ที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม เช่น ทุนใหญ่ นักการเมือง หรือผู้มี
อำนาจในกองสลากฯ นอกจากนี้สลากฯ บนโลกออนไลน์ยังทำให้เห็นถึงการสามารถกำหนดราคาสลากฯ ให้
คงที่ได้ (ไม่ต้องมีการเพิ่มราคาระหว่างทางโดยพ่อค้าคนกลางทั้งหลายและไม่ต้องมีการต่อรองราคาระหว่างผู้
ซ้ือและผู้ขาย) รวมถึงการสามารถป้องกันการโกงในกระบวนการซื้อขายสลากฯ ได้อีกด้วย จากข้อมูลต่างๆ 
เหล่านี้ ผู้วิจัยจึงรวบรวมและสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเรื่องการจัดการระบบโครงสร้างของการซื้อขายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลดังต่อไปนี้  
 
1. ปรับระบบโครงสร้างการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ภายใต้ปัญหาสำคัญของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ ปัญหาของสลากราคาแพง ซึ่งมีที่มาจากการ
ขายทอดส่งต่อให้ยี่ปั๊วหรือทุนใหญ่ อันเป็นช่องว่างจากระบบการกระจายสลากฯ และกฎหมายที่ล้าหลัง ปัญหา
ในขั้นต่อมาคือ ที่สุดแล้วสํานักงานกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถเอาผิดได้อย่างจริงจัง ทำให้ต้องมุ่งไปที่ตัวแทนที่
นำเอาสลากไปขายส่งให้แก่บุคคลอื่นต่อ กลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่รู้จบ ฉะนั้นแล้ว ประการแรกที่รัฐบาลและ
สํานักงานกินแบ่งรัฐบาลควรจัดการคือ การมองปัญหาเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนต้องเผชิญและแบก
รับ ดังนั้นจึงต้องกวาดล้างระบบยี่ปั๊วหรือนายทุนที่เป็นต้นตอใหญ่ของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการกว้านซื้อสลากฯ 
หรือผ่านระบบเทคอมก็ตาม วิธีการที่รัฐควรทำคือ การปรับกฎหมายเพ่ือให้บทลงโทษครอบคลุมไปถึงยี่ปั๊วหรือ
นายทุนทั้งหลายที่เข้ามาทำให้สลากฯ ราคาสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้อาจพิจารณายกเลิกระบบโควตา
แบบเดิมแล้วจัดการระบบตัวแทนใหม่ให้กระจายสู่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น 
 ประการสำคัญต่อมาคือ การทำให้ผู้ขายรายย่อยมีรายได้จากการขายสลากฯ มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบัน รายได้ที่มาจากการขายสลากฯ ไม่ได้สูง
มากนัก หากต้องขายในราคา 80 บาท แต่ต้องแลกมากับการทำงานที่เป็นงานประจำ คือต้องนั่งขายตลอดทั้ง
วัน ที่มาพร้อมกับความเหนื่อยยากในการตั้งแผงจัดแผง แม้รัฐจะพูดเสมอว่า การขายสลากฯ เป็นเพียงการ
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ส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ขายต้องใช้เวลาเท่าๆ กับการทำงานประจำ ดังนั้น
เมื่อรายได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อย ผู้ขายรายย่อยจำนวนไม่น้อยจึงตัดสินใจขายสลากฯ ในโควตาของตนเองให้กับ
นายทุนหรือยี่ปั๊วแทน หรือแม้แต่ขายส่งให้คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวแทนนำไปจัดแผงขายต่อได้ วิธีการขายต่อเช่นนี้ 
แม้จะได้กำไรไม่มากนัก แต่ก็ทำให้มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ทดแทน ดังนั้นรัฐควรพิจารณาหาแนวทางให้ผู้ขาย
รายย่อยมีรายได้จากการขายสลากฯ มากขึ้น เช่น การกำหนดราคาขายตามกฎหมายให้สูงขึ้น เช่น ใบละ 90 
หรือ 100 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ซื้อเป็นปกติอยู่แล้วในปัจจุบัน) หรือปรับลด
ราคาขายส่งลง (ปัจจุบันอยู่ที่ 70.4 บาท) แต่ให้ขายในราคา 80 บาท เท่าเดิม โดยหากผู้ขายรายย่อยมีรายได้
เพ่ิมข้ึน อาจช่วยดึงดูดให้พวกเขาขายด้วยตนเองมากกว่าจะขายต่อให้ผู้อื่น 
 
2. การใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา 
 งานวิจัยชิ้นนี้เลือกศึกษากลุ่มขายสลากฯ บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งทำให้เห็นว่า การขาย
สลากฯ บนแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถทำได้จริง ผู้สร้างแพลตฟอร์มสามารถจัดการการกำหนดราคาได้ และ
สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดผ่านธุรกรรมการเงินออนไลน์ ฉะนั้นการจัดตั้งระบบโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพง ดังนั้นรัฐควรลงทุนใน
โครงสร้างดิจิทัลอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบตัวแทนให้ผู้ขายรายย่อยได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง (เช่น 
การยกระดับความสามารถทางดิจิทัลให้กับผู้ขายเดิมและสร้างแรงดึงดูดให้เข้ามาขายในระบบออนไลน์แทน
การขายแบบแผง และเปิดโอกาสให้มีตัวแทนรายย่อยเพิ่มเพื่อให้กลุ่มคนเช่นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนเริ่มทำงาน
แบบที่งานศึกษาครั้งนี้ได้พบได้มีโอกาสในการหารายได้เสริมด้วย) การสร้างแพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพ คือ
สะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ วิธีการดังกล่าวอาจทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเพื่อให้
แพลตฟอร์มสามารถรองรับการใช้งานทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ได้มากที่สุด รวมถึงการสร้างระบบที่มีความปลอดภัย
สูง แต่สิ่งที่จะได้กลับมาคือ ความเชื่อมั่นของประชาชนจากการพัฒนาอันก้าวหน้าของรัฐ รวมถึงความใส่ใจใน
การแก้ปัญหา นอกจากนี้ในอนาคต หากรัฐสามารถพัฒนาสลากฯ ให้เป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด ก็จะทำให้
ประหยัดงบประมาณในการพิมพ์สลากฯ แบบเป็นใบไปได้อีกมาก และสามารถนำเงินส่วนต่างนี้มาเพิ่มให้กับ
ผู้ขายรายย่อยได ้ 
 
3. การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัลให้กับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ทิศทางของการพัฒนาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปอยู่บนโลกออนไลน์คงจะเป็นทิศทางที่ปฏิเสธได้ยากใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลผู้ขายสลากฯ แบบเดิม ก็พบว่าพวกเขายังอยู่ห่างไกลจากโลกออนไลน์
ค่อนข้างมาก หากจะพัฒนาให้มาขายบนโลกออนไลน์ทั้งหมด อาจเป็นการละเลยต่อพวกเขาได้ ดังนั้นการ
ออกแบบระบบออนไลน์ให้ผู ้ขายสามารถขายได้สะดวกก็เป็นเรื ่องจำเป็น นอกจากนั้นยังควรต้องพัฒนา
ความสามารถทางดิจิทัลให้กับผู้ขายแบบเดิมพร้อมกันไปด้วย ออนไลน์แก่ตัวแทนขายสลากให้มากที่สุด มิ
เช่นนั้นแล้วกลุ่มคนที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเหล่านี้อาจกลายเป็นผู้ถูกผลักออกจากโครงสร้างได้ ทำให้พวกเขา
ต้องเสียประโยชน์ที่ควรได้ไป  
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ข้อกังวลดังกล่าว สอดคล้องกับคำถามสำคัญในการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำกับโลกโซเชียลมีเดียว่า 
อินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงโซเชียลมีเดียจะช่วยให้กลุ่มคนด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ โดยพบว่า แม้โซเชียล
จะช่วยสร้างความเท่าเทียมได้มากขึ้นในด้านการสื่อสารและการเข้าสังคมในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูง แต่ก็
ไม่ได้ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในโลกออฟไลน์เสมอไป เนื่องจากความเหลื่อมล้ำมีหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะทาง
เศรษฐกิจอย่างเดียว แต่บ่อยครั้งมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้วย เช่น เชื้อชาติ การเมือง การ
เข้าถึงทรัพยากร เป็นต้น หลักคิดที่เกี ่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำคือ การเลื่อนฐานะทางสังคม ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถของคนในการยกระดับสถานะทางสังคมของตัวเอง เทคโนโลยีเป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่งที่จะ
ทำให้คนมีอภิสิทธิ์น้อยได้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ซึ่งการส่งเสริมให้คนเข้าถึงสื่อใหม่ กลายเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาสมัยใหม่และช่วยให้คนได้มี “ปากเสียง” ของตัวเอง 
 อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มนักคิดบางส่วนเห็นว่า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะทำให้ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ใน
สังคมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากคนจนจะถูกกีดกันออกไป ส่วนคนรวยจะมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้
มากกว่า เกิดเป็น “ช่องว่างดิจิทัล” (Digital Divide) ต่อมาเม่ือคนเข้าถึงโซเชียลมีเดียและทรัพยากรอ่ืนบนโลก
ออนไลน์ได้มากกว่าเดิมก็เกิดเป็นความกังวลเรื่อง “ช่องว่างทางเครือข่าย” (Network Divide) ขึ้นมา โดย
กังวลว่าคนจนจะมี “ทักษะยุคดิจิทัล” (Digital Literacy) ซึ่งหมายถึง ทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างเครือข่าย
สังคมบนโลกออนไลน์ได้ไม่เท่ากับคนชั้นกลางหรือคนรวย (Miller, 2012) 
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