
หวยบนดินจะอยูหรือไป
ทางสองแพรงที่รัฐบาลตองตัดสนิใจ

เมื่อรูปแบบการเสี่ยงโชคผานตัวเลขเพียง 2-3 ตัวหรือที่
บรรดานักเลงหวยเรยีกกันติดปากวา “บน-ลาง-ตรง-โตด” 
ซึ่งเคยเรนหลบ อยูตามซอกหลืบถูกยกระดับขึ้นเปนธุรกิจ
บนดิน แผงขายกระดาษวัดดวงแผนเล็กก็ปรากฏอยางเปดเผย
ทั่วทุกมุมในสังคมไทย ไมวาจะเปนตลาดสด ปายรถเมล 
ปมน้ำมัน หรือรานขายของชำหนาปากซอย ลวนมีสลากเลข
ทาย 2 ตัว และ 3 ตัวไวตอบสนองความตองการลุนรวยของ
ผูบริโภค จนตองยอมรับความจริงท่ีวา 
“หวยคือการพนันท่ีคนไทยคุนเคย ท่ีสุด ณ เวลาน้ี”

40
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เพราะหอมกล่ินเงินแสนลานของหวยใตดิน หวยจึงเดิน 
ทางข้ึนบนดิน
กอนท่ีหวยบนดินจะเกิดข้ึนในสังคมไทย ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค 
และคณะ เคยเสนอรายงานการวจัิยเร่ือง “เศรษฐกิจการพนัน: 
ทางเลือกเชิงนโยบาย” ซ่ึงขอมูลในป 2544 ระบุวา ตลาดของ 
หวยใตดนิน้ันมขีนาดใหญกวาตลาดของสลากกนิแบงรฐับาล
ราว 15.7 เทา ขณะที่สลากกินแบงและสลากการกุศลของ
รัฐบาลมยีอดขายรวม 34,560 ลานบาท ตอป ยอดขายของ
หวยใตดินกลับทะยานไปอยูท่ี 542,000 ลานบาท ตอป1 สราง
กำไรใหเจามือหวยเถื่อนรวม 162,600 ลานบาท โดยมีผู
นิยมเลนหวยใตดินสูงถึง 23.7 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 51 
ของประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป2

เม็ดเงินระดับแสนลานบาทท่ีร่ัวไหลออกนอกระบบชางหอมย่ัวใจ 
นายกรัฐมนตรีอยาง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงตัดสินใจดึงหวยข้ึน
มาไวบนดิน ผานมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 
ซ่ึงเห็นชอบในหลักการใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลเร่ิมขาย 
สลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ไดต้ังแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 25463  
โดยชูประเด็นดานบวกวา หวยบนดินจะชวยปราบปรามเจามือ
หวยใตดินใหหมดไปจากประเทศไทย พรอมท้ังใหคำม่ันสัญญา 
จะจัดสรรรายไดคืนสูสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนคนยากจน ในดานการศกึษา การแพทย การกฬีา 
และสาธารณประโยชนอ่ืนๆ ดังเชนเน้ือเพลงท่ีครูและนักเรยีน
รองโตตอบกันในโฆษณาซ่ึงเคยแพรภาพถ่ียิบทางส่ือโทรทัศน 

ยอดขายหวยบนดินตลอดป 2547 ท่ีมีมูลคาถึง 33,168 ลานบาท 
และเพ่ิมข้ึนเปน 40,469 ลานบาท ในป 25484 คือดัชนีช้ีวัดวา 
สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลประสบความสำเร็จอยางสูง
ในการผลกัดันใหหวยบนดนิไตอันดับข้ึนเปนรูปแบบการเสีย่ง
โชคยอดนิยมของคนไทย ท้ังน้ีการจำหนายสลากเลขทาย 2 ตัว 
และ 3 ตัว ต้ังแตงวดแรกเม่ือ 1 สิงหาคม 2546 เร่ือยมาจนถึง 16 
พฤศจิกายน 2549 ทำใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีราย
ไดอยูในกองทุนรางวัลหลังหักคาใชจายแลวประมาณ 25,000 
ลานบาท5 

หลังจากหวยขึน้มาอยูบนดินไดประมาณ 8 เดือน สำนักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลก็พบวา รางวัลท่ีต้ังไวยังไมสามารถดูดเงิน
ออกจากกระเปานักเส่ียงโชคไดมากพอ จึงเข็นรางวัลแจคพ็อต
ข้ันต่ำ 20 ลาน ออกมาลอใจประชาชนต้ังแตงวดวันท่ี 16 เมษายน 
2547 และเม่ือนับจนถึงเดือนตุลาคมท่ีผานมามีผูโชคดีไดรับ
รางวัลแจคพ็อตไปแลวกวา 30 คน6 ทำใหสำนักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลตองจายเงินรางวัลรวมกวา 1 พันลานบาท7 

เม่ือเสนทางของหวยบนดินเร่ิมสะดุด
ครั้นยางเขาสูตนเดือนตุลาคม 2549 ความฝนที่จะไดนอน
กอดเงินลานจากการวัดดวงของคนไทยคลั่งหวยก็เริ่มริบหรี่ 
เม่ือนายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เสนอใหยก
เลิกรางวัลแจคพ็อต โดยใหเหตุผลวาเปนการมอมเมาประชาชน 
ผิดกฎหมาย และไมเปนธรรม8 

มิหนำซ้ำเม่ือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สงเร่ืองการจำหนายสลากเลข
ทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ใหคณะกรรมการกฤษฎกีาตีความ วงการ

หวยบนดินก็ตองส่ันสะเทือนคร้ังใหญ เพราะคำตอบท่ีไดรับคือ 
การขายหวยบนดินของรัฐขัดตอ พ.ร.บ. สำนักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 พรอมกันนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอความเห็นวา กระทรวงการคลังสมควรยกเลิกมติ ครม. 8 
กรกฎาคม 2546 และหากตองการดำเนินโครงการหวยบนดนิ
ตอก็จะตองแกไข พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 
2517 ใหถูกตองเสียกอน9 

ดวยกังวลวาการยกเลิกสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว จะทำ
ใหหวยใตดินกลับมาเฟองฟู ทาทีชวงแรกของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร 
จึงไปในทิศทางที่จะสานตอโครงการหวยบนดิน โดยสั่งหยุด
จำหนายหวยบนดินงวดประจำวันท่ี 1 และ วันท่ี 16 ธันวาคม 
2549 เพ่ือเรงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย กอนจะสงราง พ.ร.บ. 
ฉบับดังกลาวใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณาในวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2549 และเช่ือวา สนช. จะดำเนินการอยางรวด
เร็วจนสามารถกลับมาขายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว อีกคร้ัง
ไดในงวดวันท่ี 30 ธันวาคม 254910 

แตกระแสคัดคานจาก สนช. และฝายนอกสภาที่ไมเห็นดวย
แรงกวาที่คาดไว ประกอบกับไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติมจาก
เครือขายเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีช้ีวา กอนท่ีจะมีหวยบนดิน 
เด็กและเยาวชนท่ีเลนหวยมีเพียงรอยละ 5 แตเม่ือมีหวยบนดิน
แลวกลับเพ่ิมข้ึนเปน 4 เทา  ทำให ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ตัดสินใจ
ขอถอนรางแกไข พ.ร.บ. สำนักงานสลากกนิแบงรัฐบาลออก
จากการพิจารณาของท่ีประชุม สนช. เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2549  บนเหตุผลวาเพ่ือจะทบทวนขอกฎหมายใหรอบคอบและ
รัดกุมอีกคร้ัง สงผลใหการงดจำหนายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 
3 ตัว ตองยืดเวนยาวออกไปโดยปริยาย11 

หวยบนดินชวยกำจัดหวยใตดินไดจริงหรือ?
กอนท่ีสลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว จะออกวางขาย สวนดุสิตโพล
ไดสำรวจทัศนะของคนไทย จำนวน 5,394 คน เร่ืองหวยใตดิน
และหวยบนดิน ระหวางวันท่ี 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 
2546 โดยพบวา เพียงรอยละ 7 เทาน้ัน ท่ีคิดวาหวยใตดินจะ
หมดไปเม่ือมีการขายหวยบนดนิ แตมากถึงรอยละ 72 เช่ือวา
หวยใตดินจะยังคงอยู และรอยละ 68 ของกลุมตัวอยางท่ีเลน
หวยใตดินอยูแลวใหขอมูลวา แมจะมีหวยบนดินก็คงจะไมเลิก
เลนหวยใตดิน12 

หลังจากน้ันเกือบ 3 ป มีรายงานวิจัยเร่ือง “หวยใตดิน-หวยบนดิน: 
พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย” ของคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลยัหอการคาไทย สะทอนถึงพฤติกรรมการซือ้หวย
ของกลุมตัวอยางต้ังแตงวดแรกจนถึงงวดวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2549 คือ รอยละ 44 ของกลุมตัวอยาง ซ้ือหวยใตดินลดลง 
เพราะหาซือ้ไดยาก กลัวผิดกฎหมาย กลัวเจามือเบ้ียว อีกท้ัง
รางวัลแจคพ็อตของหวยบนดินนั้นมูลคาสูง ลอใจมากกวา
หวยใตดิน ขณะท่ีกลุมตัวอยางอีกรอยละ 27 ยังคงซ้ือหวยใตดิน
อยูเชนเดิม ซ่ึงลูกคาท่ีอุดหนุนหวยใตดินสวนใหญมีอายุมากกวา 
50 ปข้ึนไป รายไดประมาณ 5,001-10,000 บาท และมีการ
ศึกษาแคระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา  สวนยอดขายหวยใตดิน
ไดลดลงจากป 2544 ท่ี 542,000 ลานบาท เหลือประมาณกวา 
400,000 ลานบาท น่ันหมายถึง ผูเลนหวยใตดินสวนหน่ึงเลือก
มาซ้ือหวยบนดินและสลากกินแบงรัฐบาลมากข้ึน13  41
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เทาน้ีก็นาจะเพียงพอแลวสำหรับการยืนยันวา หวยบนดินไมได
ชวยใหหวยใตดินหมดไปจากประเทศไทยอยางท่ีหลายคนรวม
ท้ัง พ.ต.ท.ทักษิณ คาดการณไว  หวยบนดินเพียงแตทำใหตลาด
หวยใตดินหดตัวลงประมาณหน่ึงในหา ขณะท่ีก็ขยายปริมาณผู
ซ้ือ จากเดิมจำนวนผูเลนหวยอยูท่ีประมาณ 24 ลานคน ในป 
2544 เปน 30 ลานคน ในป 2549

นอกจากน้ี  การคงอยูของหวยบนดินยังสะทอนไปถึงประสิทธิ
ภาพของเจาหนาที่ตำรวจในการปราบปรามเจามือหวยใตดิน 
และสอดคลองกับผลการสำรวจของเอแบคโพลล ระหวางวันท่ี 
21-30 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง “ตำรวจกับเจามือหวยใน
สายตาประชาชน: กรณีศึกษาประชาชนในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด” ท่ีรายงานวา ประชาชนสวนใหญหรือรอยละ 
74 ไมพอใจการทำงานของเจาหนาท่ีตำรวจในการปองกันแกไข
ปญหาเจามือหวยใตดิน และเม่ือสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ตองหยุดขายหวยบนดินอยางไมมีกำหนด ประชาชนรอยละ 72 
ก็เช่ือวาแนวโนมของคนเลนหวยใตดินจะพุงข้ึนสูงอีกคร้ังในชวง 
6 เดือนขางหนา14 

เส่ียงโชคราคาเยามอมเมาเยาวชน
การนำเสนอเรื่องพระใบหวย ชาวบานแหไปขอเลขเด็ดกับพืช
สัตว ท่ีมีลักษณะประหลาด หรือการประโคมขาวของผูท่ีไดรับ
รางวัลแจคพ็อตผานทางจอโทรทัศนและหนาหนังสือพิมพ ควบ 
คูกับการประชาสัมพันธของสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลที่
เนนคืนกำไรจุนเจือสังคม นาจะมีสวนทำใหคนจำนวนไมนอย
เห็นประโยชนของนโยบายหวยบนดิน จนมองขามผลลบ 
ไปเสียส้ิน การเส่ียงโชคดวยเงินเพียง 20, 50 และ 100 บาท
กลายเปนคานิยมปกติของสังคมไทย จึงไมนาแปลกใจท่ีคนทุก
เพศทุกวัยจะหันมาเลนหวยบนดินกันมากข้ึน ท้ังท่ีความจริงแลว 
“แกน” ของหวยบนดินก็คือ อบายมุขท่ีนำไปสูความเส่ือมน่ันเอง

ผลกระทบจากการจำหนายหวยบนดินท่ีเลวรายท่ีสุด คงหนีไมพน
พฤติกรรมเลนการพนันที่ระบาดขามรั้วเขาไปสูสถาบันการ
ศึกษาซึง่เปนแหลงรวมอนาคตของชาติ ดังเชน ผลการศกึษา
ของโครงการเฝาระวังสถานการณเด็กและเยาวชน ท่ีศึกษาติด
ตามพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยในหลาย ๆ เร่ือง และ
หน่ึงในน้ันคือ การเลนหวยบนดิน

ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอำนวยการสถาบันรามจิตติ เปดเผย
ผลการศึกษาวา ไดทำการเก็บขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2548 – เดือนกุมภาพันธ 2549 ในกลุมตัวอยางระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ท่ัวประเทศ
ประมาณ 150,000 คน พบวา รอยละ 20 ของเด็กและเยาวชนทุก
ระดับการศึกษานิยมเลนหวยบนดิน โดยใชเงินซ้ือหวยบนดิน
เฉล่ียเดือนละ 200 บาท คิดเปนเม็ดเงินสูงถึง 3,600 ลานบาท 
ตอป เม่ือแบงเปนระดับการศึกษา พบวา เด็กประถมเลนหวย
รอยละ 6 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 12 มัธยมศึกษาตอนปลาย
รอยละ 17 อาชีวศึกษา รอยละ 25 และระดับอุดมศึกษา รอยละ 
27 โดยเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลครองแชมป
เลนหวยบนดินเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กและเยาวชนในภาคอ่ืนๆ

ดร.อมรวิชช เสริมวาการท่ีเด็กเลนหวยเพ่ิมข้ึนมาก “เพราะหวย
บนดินหาซ้ืองาย มีขายท่ัวไปในทุกพ้ืนท่ี และราคาถูก ใชเงินเพียง 
20 บาทก็ซ้ือไดแลว ท่ีนาเปนหวงก็คือ การเลนหวยบนดินจะชักนำ
ไปสูการพนันรูปแบบอ่ืนๆ เชน พนันบอล ซ่ึงจะไมใชแคเสียเงิน 
แตยังกอใหเกิดปญหาสังคมและอาชญากรรม อยางการขูกรรโชก
ทรัพยในโรงเรียน การทำรายรางกาย สุดทายถึงข้ันเสียชีวิตได”15

ขอมูลขางตนเปนขอมูลชุดเดียวกับที่มีการสงมอบถึง ม.ร.ว.
ปรีดิยาธร เทวกุล และเปนสวนประกอบสำคัญท่ีทำให ม.ร.ว.
ปรีดิยาธร เห็นขอบกพรองของ ราง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล ในการปองกันเด็กและเยาวชนจากหวยบนดิน 
จนตองถอนเรื่องออกจากวาระการพิจารณาของ สนช. และ
ทาทีลาสุดของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เม่ือตนเดือนมกราคม 2550 คือ 
กระทรวงการคลังจะหยุดการดำเนินการแกไขกฎหมายและโครง
การหวยบนดินทันที หากคณะกรรมการกฤษฎกีายืนยันวา ราง 
พ.ร.บ.แกไขสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517 จะเปน
การลางมลทินใหกับการออกหวยบนดินกอนหนาน้ี16  

ทางสองแพรงของหวยบนดินท่ีรัฐบาลตองตัดสินใจ จะหยุด 
สนิทหรือปรับแนวทางใหมกอนกาวตอไป
ปจจุบันสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีผูแทนจำหนายโดยตรงท่ี
ลงทะเบียนไวท้ังส้ินประมาณ 6,000 ราย แตละรายมีสิทธิจางคน
เดินโพยไดอีก 50 ราย จึงเทากับวา การยกเลิกสลากเลข
ทาย 2 ตัว และ 3 ตัว จะสงผลกระทบทันทีตอผูเก่ียวของเบ้ืองตน
ราวๆ 300,000 ราย17 ซ่ึงจะขาดรายไดไปเล้ียงชีพและจุนเจือ
ครอบครัว จึงไมนาแปลกใจท่ีบรรดาผูแทนจำหนายหวยบนดิน
ของรฐับาลจะเปนคนกลุมแรกๆ ที่ออกมาคัดคานการยกเลิก
หวยบนดิน

และเมื่อศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ สำรวจความเห็นเร่ือง“รัฐบาลกับการแกปญหาหวยบน
ดิน” จากประชาชน 1,182 คน ในเขตกรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 20-
21 พฤศจิกายน 2549 ก็พบวา รอยละ 70 ของกลุมตัวอยาง
คิดวาไมควรยกเลิกหวยบนดิน เพราะเปนชองทางเส่ียงโชคท่ีถูก
กฎหมาย ชวยใหมีรายไดเขารัฐซ่ึงดีกวาจะเอาไปใหเจามือหวยใต
ดิน อีกท้ังยังมองวาการเลนหวยไมใชเร่ืองเสียหาย มีเพียงรอยละ 
30 เทาน้ัน ท่ีเห็นวารัฐบาลควรยกเลิกการขายหวยบนดิน เพราะ
เปนการมอมเมาประชาชน และคนจะไดเลิกเลนหวยแลวเอา
เงินไปใชประโยชนอยางอ่ืน18 

ซึ ่งสอดคลองกับผลการสำรวจพฤติกรรมการซื ้อหวยของ
ประชาชน โดยมหาวทิยาลัยหอการคาไทย ท่ีระบวุา กลุมตัว
อยางรอยละ 80 เห็นควรใหมีหวยบนดินตอไป และหาก
ยกเลิกหวยบนดิน รอยละ 74 ของกลุมตัวอยางจะหันกลับไปซ้ือ
หวยใตดินอีกคร้ัง19  หากมองจากมุมน้ีก็มีความเปนไปไดสูงวา 
รัฐบาลอาจจะเดินหนาหวยบนดินตอไปเพ่ือตอบสนองความตอง
การซ้ือของประชาชนสวนใหญ

ขณะท่ีฝายท่ีคัดคานการขายหวยบนดิน หลัก ๆ  จะอยูบนเหตุผล
ท่ีวา หวยบนดินคือการมอมเมาใหประชาชนหลงอยูในวังวนของ
การพนันราคาถูกอยางถูกกฎหมาย รายไดจากหวยบนดนิคือ 
“เงินบาป” จากนักพนันท่ีรัฐบาลไมควรนำมาใชสรางสรรคสังคม 
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เพ่ือใหโครงการหวยบนดนิเดินตอไปในเสนทางท่ีสังคมยอมรับ
ได กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนอีก
หนวยงานทีจ่ะตองเขามาแสดงบทบาทสำคญัในการดแูลการ
จำหนายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ไมใหเปนไปในทางสง
เสริมการพนัน แตเปนการกำกับควบคุมใหอยูในวงจำกัด และ
ลดปริมาณการซ้ือไดในระยะยาว23

นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย เปดเผยวา กระทรวงฯ ไดระดม
ความคิดเห็นจากประชาชน และต้ังคณะทำงานเพือ่การศึกษา
วิจัยภายใตกรอบทำงานเดียวกับการรณรงคลด ละ เลิก เหลา-
บุหรี่ที่ประสบผลสำเร็จมาแลว รวมทั้งกำหนดนโยบายเสนอ
รัฐบาล โดยกลุมเปาหมายหลักของการรณรงค คือ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนฐานะยากจน 

ทันทีท่ีมีมาตรการลด-ละ-เลิกอบายมขุอยางเปนรูปธรรม ทุก
ภาคสวนของรัฐตองดำเนินตามอยางเขมขนและตอเน่ือง เพ่ือท่ี
วาในอนาคตอันใกล สังคมไทยจะถอยหางจากความเส่ือมและ
ขยับเขาใกลสังคมคุณธรรมมากข้ึน จนถึงข้ันท่ีประชาชนปฏิเสธ
อบายมขุ หันกลับมาตัง้หนาต้ังตาประกอบอาชพีสุจริตเพ่ือให
มีรายไดเล้ียงตัวเองและครอบครวั พรอมกับยึดม่ันในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มิใชว่ิงวุนหาเลขเด็ดและรอโชคลานหลนทับ
จากการซ้ือหวยบนดินอยางท่ีเปนอยูในทุกวันน้ี

เพราะอาจการสรางคานิยมผิดๆ วา อบายมุขที่นำไปสูความ
 เส่ือมของชีวิตกลับเปนประโยชนตอการศึกษา อีกท้ังการปฏิเสธ 
“เงินบาป” จะเปนการตัดสินใจท่ีสงางามอยางย่ิงสำหรับรัฐบาล
ของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ซ่ึงประกาศชูธงเร่ืองเศรษฐกิจพอ
เพียงต้ังแตวันแรกท่ีเขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรี

แตตองไมลืมวา “หวย” อยูคูสังคมไทยมานานกวา 100 ป 
และเม่ือเดินมาถึงยุคท่ีมันระบาดหนักไปท่ัวประเทศ การเสนอ
ความเห็นแบบสุดข้ัวใหเลิกการขายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 
ตัว อยางส้ินเชิงในคราวเดียวจึงเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ ท้ังน้ี 
นายจรญั ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยติุธรรม ซ่ึงจุดประเดน็
เรื่องยกเลิกรางวัลแจคพ็อต เสนอทางออกวา รัฐบาลตองตั้ง
หลักใหม่ันคงวาตองการหารายไดจากเงินการพนันหรือไม ถา
รัฐแนวแนวาจะไมหารายไดจากการมอมเมาประชาชน มาตรการ
ดีที่สุดสำหรับการหยุดยั้งเงินนอกระบบอยางหวยใตดิน คือ 
ลดการออกสลากกินแบงจากปละ 24 งวด เหลือเพียงปละ 12 
งวด และเปล่ียนวันออกสลากเปนวันท่ี 20 หรือ 21 เน่ืองจาก
ชวงน้ันคนไมคอยมีเงินทุมซ้ือ การเลนหวยท้ังใตดินและบนดิน
นาจะนอยลง20 

ดานดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ซ่ึงสนับสนุนการคงอยูของหวยบน
ดิน แตไดย่ืนขอเสนอ 4 ขอ เพ่ือใหรัฐวางมาตรการลดการมอม
เมาประชาชน21 ดังน้ี

ไมกระตุนความตองการซ้ือ โดยหามรานจำหนายหวยติด
ประกาศแสดงตนเปนจุดขายหวยบนดิน
ใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลพิมพคำเตือนภัยจากการ
เลนพนันหวย คลายคำเตือนบนซองบุหร่ี
ไมอนุญาตใหถายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบง
รัฐบาล
ใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลต้ังกองทุนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนข้ึนในกระทรวงวัฒนธรรม และมอบเงินสนับสนุน
เพ่ือใชเปนกองทุนรณรงคใหคนเลิกเลนการพนัน คลายกับ
ท่ีมีการเกบ็ภาษียาสูบเพ่ิมใหสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการรณรงคเพ่ือการ
ไมสูบบุหร่ี

ขณะที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) ได
เสนอแนะวิธีการบริหารรายไดของหวยบนดินตอรัฐบาลเพื่อ
สรางความเปนธรรม และความโปรงใสในการนำรายไดมาชวย
เหลือประชาชนท่ียากจนใหมีชีวิตท่ีดี โดยรัฐไมควรทำธุรกิจหวย
บนดินเอง แตใหเอกชนเปนผูดำเนินการภายใตกฎเกณฑของรัฐ 
เพราะหากรฐับาลเปนเจามือเองทำใหกลุมเยาวชนเขาใจผิดวา
อบายมขุและการพนนัเปนส่ิงท่ีดี จนเกดิพฤติกรรมเลยีนแบบ
ตามมาภายหลัง  สำหรับรายไดจากหวยบนดินก็ไมควรจัดสรร
ใหแกกลุมใดกลุมหนึง่โดยตรง โดยเฉพาะทนุการศกึษา แต
ควรนำรายไดเขาสูงบประมาณแผนดินแลวจึงจัดสรรงบประมาณ
ไปสูภาคสงัคม และกลุมคนยากจนในสดัสวนท่ีมากกวาเดมิ 
เพราะหากนำเงนิรายไดจากหวยโดยตรง ทำใหผูท่ีรับเงินไมมี
ความภูมิใจ หรือไมเห็นคุณคามากนัก เน่ืองจากเปนเงินอบายมุข 
ซ่ึงไมเหมือนกับเงินของแผนดินท่ีมาจากภาษีประชาชน22 
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