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บทคัดยอ
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการออมและการซื้อหวยของคนไทย และ
นําผลสํารวจที่ไดมาวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดในการทดแทนหวยดวยสลากออมทรัพย
ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้เปนขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทยดวย
ข อ มู ล ปฐมภู มิ จํ า นวน 4,000 คนและจากการสั ม ภาษณ ผู เ กี่ ย วข อ ง ประชากรเป า หมายในการสํ า รวจ
ภาคสนามคือผูพักอาศัยอยูในกรุงเทพฯที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ผลการศึกษาจากตัวบงชี้ 3 ดานคือ แรงจูงใจในการซื้อหวย ความสม่ําเสมอในการซื้อหวย
และแหลงเงินที่ใชในการซื้อหวย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพรอมที่จะ ลงทุนทางการเงินระยะ
ยาวหากมีตราสารทางการเงินที่จูงใจ โดยถามีการนําเงินที่ซื้อหวยมาเขาโครงการ “ แปลงเงินหวยเปนเงิน
ออม” อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 10 ปโดยไมมีการถอนเงินออกเลย เงินกองทุนนี้จะมีขนาดขั้นต่ํา 37,537
ลานบาทตามสมมติฐานที่ 1 และ 61,937 ลานบาทตามสมมติฐาน 2 ซึ่งสามารถนําเงินสวนนี้มาลดภาระ
ทางการคลังสําหรับดูแลชาวกทม.หลังเกษียณอายุ

******************************
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมของผูสูงอายุ โดยจากการประมาณการชวงป 2543 ถึงป
2643 พบวา ประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ 9.4 เปนรอยละ 29.8 ในขณะที่ประชากร
วัยทํางานไดปรับลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ 65.9 เหลือรอยละ 53.7 สงผลใหอัตราพึ่งพิงของผูสูงอายุ
ตอประชากรวัยทํางาน (Elderly dependency ratio) เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ 14.26 เปนรอยละ
55.49 1 วิธีหนึ่งของการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของประชากรไทยดังกลาว คือการสงเสริม
ใหประชาชนหันมาออมเงินเพื่อการเกษียณอายุกันมากขึ้น เนื่องจากอัตราการออมที่คอนขางต่ําของคนไทย
จะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของปญหาคุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณอายุ และเปนภาระทางการคลัง
ของรัฐบาลในการเลี้ยงดูผูสูงอายุที่ยากจน
การออมภาคบังคับจั ดเปนวิธีหนึ่งของการระดมเงินออมจากประชาชนอยางไดผล แต
ปจจุบันไทยมีระบบเงินออมภาคบังคับโดยผานกลไกการทํางานของกองทุนอยูเพียง 2 กองทุนคือ กองทุน
ประกันสังคม และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (เดิมและกบข.) ผูอยูในระบบการออมภาคบังคับคือ
ขาราชการและลูกจางในภาคเอกชน ซึ่ง เรียกกันวาแรงงานในระบบมีประมาณ 10 ลานคน และยังมีแรงงาน
อีกประมาณ 25 ลานคนที่ยังไมไดรับความคุมครองในระบบบําเหน็จบํานาญ ถึงแมวาในปจจุบันสังคมไทย
จะมีการออมภาคสมัครใจ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งครอบคลุมสมาชิกที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
ลูกจางในภาคเอกชนประมาณ 2 ลานคน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF)
แตกองทุนเหลานี้ยังไมไดรับความสนใจมากนักจากกลุมผูมีรายไดและการศึกษานอย ดังนั้นการศึกษาถึง
แนวทางการเพิ่มเงินออมใหแกประชาชนกลุมนี้เพื่อไวใชในวัยหลังเกษียณอายุจึงนับเปนความจําเปนที่
ภาครัฐมิอาจเพิกเฉย เพราะมาตรา 84 (4) ของรางรัฐธรรมนูญ 2550 ไดระบุไวชัดเจนวารัฐจะตอง
ดําเนินการจัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา แกประชาชนและเจาหนาที่รัฐอยางทั่วถึง โดยรัฐควร
ถือเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการ เพื่อไมใหเกิดเปนภาระเงินภาษีสังคมในอนาคต หากปลอยใหเนิ่นนาน
ออกไป โดยไมเรงใหประชากรรูจักออมเงินดวยตัวเองดวยบางสวน จะทําใหรัฐตองแบกรับภาระการดูแล
และชวยเหลือประชากรสูงอายุปละหลายหมื่นลานบาท สงผลใหรัฐบาลจําเปนตองใชงบประมาณขาดดุล
และอาจมีผลขางเคียงทําใหเกิดภาวะเงินเฟอหนักในระบบเศรษฐกิจได

1

ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทย พบวาคนไทยกลุมรายไดนอยนิยมใชเงิน
ซื้อหวยมากกวาออมทรัพยในสถาบันการเงิน และมีพฤติกรรมการซื้อที่ตอเนื่อง จากขอเท็จจริงนี้ทําใหเกิด
แนวคิดวา หากจะถือวาสลาก/หวยเปน รูปแบบหนึ่งของการลงทุนทางการเงินของกลุมที่มีความรูทาง
การเงินและรายไดนอย ถาภาครัฐมีการจัดการทางการเงินที่ดี โดยหาตราสารทางการเงินอื่นที่ไดเงินตนคืน
ในอนาคตมาทดแทนการซื้อสลาก/หวย ซึ่งมีโอกาสสูญเสียเงินตนสูงมาก เงินเหลานี้นาจะกลายเปนเงินออม
ที่สามารถนําไปใชในวัยเกษียณอายุได เปนการลดภาระทางการคลังที่ตองดูแลคนวัยชราที่ยากจนในอนาคต
และเปนการแกปญหาการขาดเงินออมของประเทศไดทางหนึ่ง

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการออมและการซื้อหวยของคนไทย และนํา
ผลสํารวจที่ไดมาวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดในการทดแทนหวยดวยสลากออมทรัพย

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการออมและการซื้อหวยของคนไทยที่พักอาศัยอยูใน
กรุ ง เทพฯ มี อ ายุ ตั้ ง แต 18 ป ขึ้ น ไป โดยเน น ศึ ก ษาเฉพาะผู มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ที่ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี
ขอมูลที่ใชเปนขอมูลปฐมภูมิจากกลุมตัวอยาง 4,000 คนและจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ ระยะเวลาในการ
จัดเก็บขอมูลคือตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2553 การศึกษานี้แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
1) การสํารวจพฤติกรรมการออมและการซื้อหวยของคนไทย
2) การนําผลสํารวจที่ไดมาวิเคราะหความเปนไปไดในการทดแทนหวยดวยสลากออม
ทรัพย
3) การวิเคราะหประโยชนจากการที่ประเทศมีเงินออมเพิ่มขึ้นตอภาระทางการคลัง

1.4 กรอบแนวคิดและขอสมมติฐาน
นักเศรษฐศาสตรหลายยุคหลายสมัย เชน John Maynard Keynes, Milton Friedman เชื่อกัน
วาครัวเรือนจะแบงเงินที่มีอยูออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งก็เพื่อการใชจายเพื่อความสะดวกในชีวิตประจําวัน
และยามฉุกเฉิน และอีกสวนหนึ่งก็เพื่อการลงทุนใหไดผลตอบแทน โดยการลงทุนดังกลาวอาจเปนการ
ลงทุนในรูปของตราสารทางการเงิน เชน พันธบัตรในสมัย Keynes และตอมามีการขยายตัวเปนตราสารทาง
การเงินอื่น เชน หุนสามัญ หุนกูเอกชน พันธบัตรรัฐบาล หรืออาจเปนการลงทุนในรูปสินทรัพยอื่น เชน
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ทองคํา ที่ดิน ในสมัยตอๆมา ดังนั้นการใชจายในการซื้อตราสารทางการเงินจึงเปนรูปแบบหนึ่งของการออม
โดยทฤษฎีทางการเงินเรียกเงินที่ใชจายในการซื้อตราสารทางการเงินดังกลาววา “ การลงทุนทางการเงิน”
การลงทุนทางการเงินในแตละประเภทมีโอกาสของการรับผลตอบแทนที่แตกตางกัน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับความเสี่ยงของตราสารนั้นๆ สําหรับประเทศไทยการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยงตอการที่จะ
ไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไวนอยที่สุดคือ การฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย และการซื้อพันธบัตร
รัฐบาล รองลงมาคือหุนกู หุนบุริมสิทธิ์ หุนสามัญและตราสารอนุพันธ สวนการใชจายเงินเพื่อซื้อตราสาร
ที่มีความเสี่ยงตอการสูญเสียเงินตนสูงมาก เชน สลากกินแบง หวย เงินสวนนี้มักถูกมองวาเปนการพนัน
มิใชการลงทุนทางการเงิน หากมีการเปลี่ยนมุมมองวาการซื้อสลากกินแบงและหวยเปนการลงทุนทาง
การเงินประเภทหนึ่ง ก็จะพบวาสลากกินแบงและหวยเปนตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงประเภทอื่น เชน หุนสามัญและตราสาร
อนุพันธ เพราะการลงทุนในสลากกินแบงหรือหวย เปนการลงทุนที่ขาดสิ่งอางอิง และผลตอบแทนไม
ตายตัว สิ่งอางอิงที่ใชกันจึงมักเปนความเชื่อเฉพาะบุคคล หรือไสยาศาสตร
การสํารวจพฤติกรรมการออมและการซื้อหวยของคนไทยในงานวิจัยนี้ ก็เพื่อพิสูจนขอ
สมมติฐานที่วา “ ประชาชนที่ซื้อหวยเพราะตองการลงทุนทางการเงิน ” หากข อสมมติฐานนี้เปนจริง
ตลาดการเงินของไทยก็ควรสรางตราสารทางการเงินที่เหมาะกับความตองการของบุคคลกลุมนี้และเปนตรา
สารที่มีความเสี่ยงนอยกวา เงินที่หมดไปกับหวยก็จะสามารถแปลงสภาพเปนเงินออมระยะยาวได

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย
1.5.1 การวิจัยเอกสาร
เปนการศึกษาพฤติกรรมการออมและการเลนหวยของกลุมผูมีรายไดนอยของไทย และ
ศึกษาตัวอยางการระดมเงินออมดวยตราสารทางการเงินจากกลุมผูมีรายไดนอยจากตางประเทศ แหลงขอมูล
ไดแก สิ่งพิมพทางวิชาการ ขอสนเทศ ขาวสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการเลนหวย จากเว็บไซด
บทความและงานวิจัยตางๆ
1.5.2 การวิจัยภาคสนาม
การวิจัยภาคสนามจะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกจะเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-Depth Study) และสวนที่สองเปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากประชากรเปาหมายโดยใช
แบบสอบถาม
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1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประชากรเปาหมายที่ไดสัมภาษณมา คือ ผูจําหนายสลากกินแบง เจามือหวยใตดิน และหนวยงานสลากออม
สิน ธนาคารออมสิน
2) การสํารวจแบบสุมตัวอยาง
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิดวยวิธีสุมตัวอยางจากประชากรเปาหมาย และใชวิธีการ
สัมภาษณดวยแบบสอบถาม โดยมีประเด็นสําคัญและขั้นตอนการศึกษาดังนี้
2.1) การกําหนดกลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชตัวอยางจํานวน 4,000 ตัวอยาง
ดวยประชากรในกรุงเทพฯป 2552 ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป และมีการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน
3.2 ลานคน2 ถาเทียบกับตารางสําเร็จของ Yamane คาความเชื่อมั่นจะอยูที่ 98%
2.2) ประชากรเปาหมาย คือประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯในป 2553 เปนกลุมที่มีการศึกษาต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี ประกอบดวยกลุมอาชีพอิสระ หรือกลุมชั้นผูนอยของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือธุรกิจเอกชน ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
2.3) ขั้นตอนการสุมตัวอยาง
การเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า ง มี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนในการสุ ม ตั ว อย า งเป น แบบหลายขั้ น ตอน
(Multistage Sampling) ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกสถานที่สําหรับจัดเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบ simple random sampling สุมเขตที่จะสงคนไปจัดเก็บขอมูลภาคสนามขึ้นมา 20 เขตจาก 50 เขตใน
กรุงเทพฯ เขตละ 200 ตัวอยาง รายชื่อเขตที่ไดจากการสุมตัวอยางไดแก
1. เขตคลองสาน
2. เขตจตุจักร
3. เขตดินแดง
4. เขตทวีวัฒนา
5. เขตบางกอกนอย
2

6. เขตบางกะป
7. เขตบางแค
8. เขตบางซื่อ
9. เขตปทุมวัน
10.เขตปอมปราบศัตรูพาย

www.bankok.go.th/กรุงเทพฯ.ปจจุบัน.mht
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11.เขตพญาไท
12. เขตพระโขนง
13. เขตพระนคร
14. เขตภาษีเจริญ
15. เขตลาดพราว

16. เขตประเวศ
17. เขตหลักสี่
18. เขตหนองแขม
19. เขตหนองจอก
20. เขตหวยขวาง

ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยแบงประชากรออกตาม
อาชีพเปน 10 กลุมๆละ 400 คน ซึ่งในแตละเขตจะตองไดตัวอยางอาชีพละ 20 คนดังนี้
1. คนขับรถบริการ เชน แท็กซี่ รถบริการรวม
2. แมคาหาบเร แผงลอย
3. ผูประกอบการขนาดยอมทั่วไป เชน รานทําผม รานขายอาหาร
4. คนงานในโรงงาน กรรมกรกอสราง ผูรับจางรายอื่น
5. พนักงานหาง/บริษัท
6. ขาราชการและพนักงานของรัฐในระดับซี 1-5
7. ตํารวจชั้นผูนอย/ทหารชั้นผูนอย
8. ผูชวยพยาบาล
9. รานคาประเภทบริการ เชน รานทําผม รานขายอาหาร
10. อื่นๆ
2.4) วิธีการเก็บขอมูล
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยผูสัมภาษณเปนผูกรอกขอมูลใหกลุมตัวอยาง ขอคําถาม
ในแบบสอบถามมีทั้งหมด 24 ขอแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 พฤติกรรมการออมเงินและพฤติกรรมการซื้อหวย
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะตางๆของสลากออมทรัพยกับ
การตัดสินใจซื้อ
ตอนที่ 3 สถานภาพทั่วไป
รวมขอคําถาม
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13
4

ขอ
ขอ

7
24

ขอ
ขอ

2.5 ) เนื้อหาในแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 6 ประเด็นดังนี้
1) ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เชนอาชีพ อายุ รายไดหลัก ระดับการศึกษา
2) พฤติกรรมการออม การลงทุนในตราสารทางการเงิน และการซื้อสลากกินแบง/หวย
ของกลุมตัวอยาง
3) ความตองการในการลงทุนดานตราสารทางการเงินเพื่อใชจายในวัยชรา
4) การวางแผนการออมเพื่อใชจายในวัยชรา
5) ลักษณะของตราสารทางการเงินที่จะสามารถใชทดแทนการซื้อหวย
6) ความพรอมของกลุมตัวอยางในการยอมรับตราสารทางการเงินอื่นที่ไมใชสลากกิน
แบง/ หวย
2.6) การตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ไดผานการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยตรวจสอบกับ
เอกสารการวิจัยตางๆที่สะทอนถึงพฤติกรรมการซื้อหวยใตดิน หวยบนดิน สลากกินแบงรัฐบาล และสลาก
ออมทรัพย นอกจากนั้นยังไดมีการสัมภาษณผูเกี่ยวของทั้งผูซื้อและผูจําหนายหวยใตดินและสลากกินแบง
รัฐบาล เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ตรงกับเปาหมายของการวิจัยกอนการทําสํารวจความคิดเห็น
นอกจากนั้น ผูวิจัยยังไดมีการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่
แกไขตามคําแนะนําแลวมาดําเนินการทดสอบกับกลุมเปาหมาย (Pretest) จํานวน 20 คน
1.5.3 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
ก. การประมวลผลขอมูลปฐมภูมิจะใชโปรมแกรม SPSS
ข. การประเมินผลตอบแทนที่ไ ดเ พิ่ มขึ้น หากมีการเปลี่ย นเงิน หวยเปน เงิน ออมจะใช
Valuation Model ในการหาคาของเงินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยใชวิธีคํานวณเงินที่คาดวาจะไดในอนาคต
แบบทบตน (future valve of an annuity : FVIFA) ดวยสูตรดังนี้
FVIFAk,n =
โดย

n
1  k
t 1

R = รายรับเปนประจําที่เทากันทุกป
k = อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะได
n = จํานวนปที่ซื้อหวย
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n  t



1  k  n
k

1

1.5.4 การนําเสนอผลการศึกษา
ผลการศึกษาประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 เปนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลของกลุม
ตัวอยางจากแบบสอบถาม และสวนที่ 2 เปนรายงานการวิเคราะหความเปนไปไดของการเปลี่ยนเงินหวยเปน
เงินออมระยะยาว

1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
ก. ไดทราบถึงความเปนไปไดในการทดแทนหวยดวยตราสารทางการเงินในระบบ เชน
สลากออมทรัพย ผลสําเร็จที่ไดจัดเปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) เนื่องจากยังไมมีการวิจัยในประเด็นนี้มากอน
ข. เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีเครื่องมือในการออมที่สอดรับกับความตองการตาม
อัตภาพของตน
ค. เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีพฤติกรรมที่ดีในการวางแผนทางการเงิน และมีการ
ออมเพื่อเลี้ยงชีพยามชรา
ง. เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรูความเขาใจถึงโอกาสในการเพิ่มเงิน
ออมของชาติจากเงินหวย
จ. เพื่อใหผูมีรายไดนอยมีเครื่องมือในการลงทุนทางการเงินในชองทางที่โปรงใสและเปน
ธรรม

นิยามศัพท
หวย หมายถึง สลากกินแบงและหวยใตดิน
ลอตเตอรี่ หมายถึง สลากกินแบงที่ออกโดยรัฐ
สลากออมทรัพย หมายถึง สลากที่ใหทั้งเงินรางวัลและคืนเงินตนแกผูซื้อ ซึ่งไดแกสลากที่ออกโดย
ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห
หวย/ สลากคืนเงินตน คือ ตราสารทางการเงินใหมที่เสนอโดยงานวิจัยนี้ เปนตราสารที่มีใหเงิน
รางวั ลแก ผูซื้อในลั ก ษณะเสี่ ยงโชคแบบสลากกิน แบงรัฐบาล แต เงิน สวนที่เ หลือภายหลัง จากหัก ค า ใช
ดําเนินการแลว ใหคืนใหแกผูซื้อพรอมดอกผลที่ไดจากการนําเงินสวนนี้ไปลงทุนทางการเงินเมื่อผูซื้อมีอายุ
ครบ 60 ป
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บทที่ 2
แนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ไดแบงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเปน 4 สวน สวนที่ 1
เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค สวนที่ 2 เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดเพื่อ
แสดงถึงความสําคัญที่ตองมีการออมหลังเกษียณอายุ และประเทศไทยยังขาดเครื่องมือในการระดมเงินออม
สําหรับคนจนในชวงหลังเกษียณอายุ สวนที่ 3 เปนการนําเสนอแนวคิดในการนําการเสี่ยงโชคมาเปน
เครื่องมือหนึ่งของการระดมเงินออมระยะยาวสําหรับคนจน โดยแสดงใหเห็นวาการระดมเงินออมโดยใชวิธี
เสี่ยงโชคสามารถเปนวิธีหนึ่งของการระดมเงินออมจากคนจนที่ไดผล และสวนที่ 4 เปนการสรุปกรอบ
แนวคิดที่ใช วิเคราะหการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมในงานวิจัยนี้

2.1 แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค
ในการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับสํารวจพฤติกรรมการออมและการซื้อหวยของคนไทย
และนําผลสํารวจที่ไดมาวิเคราะหความเปนไปไดในการทดแทนหวยดวยสลากออมทรัพยนั้น งานวิจัยนี้ได
ศึกษาโดยเริ่มตนจากการพิจารณาวัตถุประสงคการออกลอตเตอรี่ของประเทศตางๆ และศึกษาถึงสาเหตุที่
ลอตเตอรี่กลายเปนที่นิยมซื้ออยางแพรหลายของประชาชนในแตละประเทศโดยพิจารณาถึงแรงจูงใจและ
พฤติกรรมในการเสี่ยงโชค แลวนํากรอบแนวคิดที่ไดมาอธิบายวาการซื้อลอตเตอรี่ของคนไทยที่แพรหลาย
กันอยูทุกวันนี้ อาจไมใชเกิดจากการชอบเสี่ยงโชคเสมอไป มีความเปนไปไดที่การซื้อลอตเตอรี่เปนรูปแบบ
หนึ่งของการลงทุนทางการเงินสําหรับกลุมคนที่มีรายไดและการศึกษานอย
2.1.1 วัตถุประสงคการออกลอตเตอรี่
จุดเริ่มตนของการออกลอตเตอรี่ในประเทศตางๆ นั้น รัฐเปนผูออก โดยเปาหมายหลักก็เพื่อ
นําไปใชในสาธารณะประโยชน โดยเปนที่ยอมรับกันในยุคนั้นวาเปนรูปแบบหนึ่งของการเก็บภาษีที่ผูซื้อ
ยินดีจายโดยไมเดือดรอน ใน Wikipedia มีรายงานวาจีนเปนประเทศแรกที่ออกลอตเตอรี่ เรียก Keno ใน
สมัยราชวงศฮั่น (ระหวาง 197-205 B.C.) วัตถุประสงคของการออกลอตเตอรี่ก็เพื่อหาเงินสรางกําแพงเมือง
จีน ในยุโรป วัตถุประสงคการขาย ลอตเตอรี่ครั้งแรกก็เพื่อบูรณะกรุงโรมันในสมัยของ Augustus Caesar ที่
อังกฤษ ในรัชสมัย Queen Elizabeth I (1566-1826) ไดมีการออกลอตเตอรี่เพื่อสาธารณะประโยชน โดยมี
การกําหนดเงินรางวัลในจํานวนเงินที่เทากับเงินที่ไดจากการขายลอตเตอรี่ โดยถือวาการขายลอตเตอรี่ให
ประชาชนเทากับเปนการขอยืมเงินจากประชาชนมาใชโดยไมจายดอกเบี้ย อังกฤษไดพัฒนาวิธีระดมเงิน
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ดวยลอตเตอรี่โดยมอบหมายให “ The English State Company Lottery” เปนผูดําเนินการเปนระยะยาวนาน
ถึง 250 ปกอนที่จะยกเลิกถาวรในป ค.ศ. 18263
ที่สหรัฐฯในชวงที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ กษัตรอังกฤษ King James I ในป ค.ศ. 1612
ไดอนุญาตให Virginia Company of London ออกลอตเตอรี่ขายคนอังกฤษเพื่อนําเงินไปชวยผูอพยพชาวอังกฤษที่
ไปตั้งถิ่นฐานถาวรที่ Jamestown มลรัฐ Virginia ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนั้นยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ
อยู ทําใหการออกลอตเตอรี่เปนไปอยางแพรหลายในสหรัฐฯ อยางตอเนื่องและมีบทบาทสําคัญในการระดม
เงินของทั้งภาครัฐและเอกชนในการสรางเมืองในสหรัฐฯยุคนั้น การขายลอตเตอรี่ในยุคนั้น หลายคนเชื่อกัน
วาเปนวิธีหนึ่งของการจัดเก็บภาษีที่ซอนเรนเพื่อใหรัฐมีรายได ซึ่งพบวาเปนวิธีที่ไดผลมากกวาการจัดเก็บ
ภาษีดวยวิธีอื่น โดยอาจกลาวไดวาเศรษฐกิจของสหรัฐสามารถดําเนินการไดดวยดีในยุคนั้นก็เพราะเงินจาก
การขายลอตเตอรี่ ไมใชเงินจากการจัดเก็บภาษี ที่สหรัฐฯ ในปจจุบันมีทั้งมลรัฐที่ออกกฎหมายใหการ
จําหนายลอตเตอรี่โดยรัฐเปนสิ่งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยรัฐที่มิไดนําการออกลอตเตอรี่มาเปน
เครื่องมือในการระดมทุนนั้นไดใหเหตุผลวา ประชากรกลุมที่นิยมซื้อลอตเตอรี่ของรัฐตนเปนกลุมผูมีรายได
นอยเปนสวนใหญ ดังนั้นรัฐบาลหรือสภานิติบัญญัติที่มาจากประชาชนกลุมรายไดนอยจึงไมเห็นดวยกับการ
ที่รัฐจะใหมีการออกลอตเตอรี่ เพราะจะเปนการเอาเปรียบคนจน ในขณะที่รัฐบาลและสภานิติบัญญัติของรัฐ
ที่มาจากประชากรกลุมรายไดสูงจะเห็นดวยกับการออกลอตเตอรี่ เพราะหากไมมีการออกลอตเตอรี่แลวรัฐ
จําเปนตองปรับอัตราฐานภาษีใหสูงขึ้นจะสงผลกระทบตอประชาชนกลุมรายไดสูงมากกวารายไดนอย
สําหรับประเทศไทย สลากเพื่อการเสี่ยงโชคของไทยมักเรียกวา “หวย” เปนการพนันเสี่ยง
ทายชนิดหนึ่ง เริ่มมีขึ้นในสมัยตนรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 โดยโปรดเกลาฯใหเอกชนตั้งโรงหวยในรูป
สัมปทานอยางถูกกฎหมายเรียกวา “หวย ก ข” ซึ่งเปนที่นิยมเลนในหมูคนไทยอยางแพรหลาย สงผลให
ประเทศมีรายไดจากการจัดเก็บอากรหวยเปนจํานวนมากและนับเปนรายไดที่สําคัญของประเทศ ตอมาใน
รัชสมัยพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหยกเลิกการเลนพนันทุกชนิดรวมทั้ง
ยกเลิกการใหสัมปทานหวยดวย การเลนหวยจึงเปนสิ่งผิดกฎหมายตั้งแตนั้นมา สลากเสี่ยงโชคไดกลับมา
เปนเครื่องมือในการระดมเงินอีกครั้งหนึ่งในป 2417 เรียกสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งยังคงอยูจวบเทาทุกวันนี้
(แสน วิชาชาญ 2553)
2.1.2 แนวคิดเรื่องแรงจูงใจในการเสี่ยงโชค
จากการ ที่ ล อตเตอรี่ ไ ด รั บ ความนิ ย มจากประชาชนในวงกว า ง คํ า ถามที่ มั ก ตามมาคื อ
“ลอตเตอรี่เปนการพนันหรือไม” ในรายงานการศึกษาตางๆที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ สวนใหญถือวาลอตเตอรี่
เปนการพนัน เชน Griffiths และ Wood (1999) ไดรวบรวมรายงานการศึกษาเกี่ยวกับลอตเตอรี่ในยุโรป
ในชวง 1985-1998 โดยในสวนหนึ่งของรายงานเปนการประมวลผลกระทบตอสังคมในดานลบจากการ
3

John Ashton, A History of English Lotteries, 1893
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เลนการพนันซึ่งรวมลอตเตอรี่ของประเทศตางๆในยุโรป และใหผลสรุปวา ตามหลักจิตวิทยา ตองถือวา
ลอตเตอรี่เปนการพนันแบบออน (soft form of gambling) คือสงผลดานลบตอผูเลน แตไมรุนแรงเหมือน
การพนันแบบอื่น ถึงแมจะมีรายงานการศึกษาของ Galston (1995) ที่ออกมาปกปองวาลอตเตอรี่ไมเปนการ
พนันเพราะวัตถุประสงคการออกลอตเตอรี่มาจากเจตนาที่ดี Griffits (1995) ก็ยังยืนยันวาลอตเตอรี่เปนการ
พนั น แบบอ อ น แตเ นื่ อ งจากลอตเตอรี่ใ นยุโ รปเป น การออกเพื่ อช ว ยสั ง คม ทํ า ให สั ง คมให ก ารยอมรั บ
ลอตเตอรี่มากกวาการพนันประเภทอื่น
นักเศรษฐศาสตรสวนใหญมีความเชื่อวา ลอตเตอรี่เปนเรื่องของการเสี่ยงโชค (การพนัน)
และมักใช Game Theory และ Decision Theory ในการอธิบายและพยากรณความชอบเสี่ยงโชค (Betting
Preference) ของคนวาขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง โดยปจจัยที่มีการกลาวอางถึงในงานรายงานการศึกษาไดแก
ขนาดของรางวัลที่คาดวาจะได โอกาสการถูกรางวัล การชอบความเสี่ยง และ marginal utility ที่เกิดจากการ
ไดเงินรางวัล
ในดานความเชื่อเรื่อง marginal utility นั้น Bernoulli (1738)4 ไดใชทฤษฎีอรรถประโยชน
ในการอธิบายความตองการซื้อลอตเตอรี่ โดยเขาเชื่อวา marginal utility เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจวา
จะซื้อลอตเตอรี่หรือไม และเปนคนแรกที่เสนอแนวคิดวาอรรถประโยชนของเงินที่ไดจากการเสี่ยงโชคของ
คนมีรายไดนอยจะมากกวาคนที่มีความมั่งคั่ง แนวคิดเรื่องการใชจายเสี่ยงโชคเพื่อเพิ่มอรรถประโยชน ไดรับ
การพัฒนาตอมาในทฤษฎี Expected Utility ของ Von Neumann และ Morgenstern (1947) โดยเขายอมรับวา
การตัดสินใจเลือกที่จะเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่ขึ้นอยูกับอรรถประโยชนสวนบุคคลแตไดขยายขอคิดเห็น
เพิ่มเติมวาบุคคลแตละคนจะมีทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงแตกตางกันออกไป บางคนชอบที่จะเสี่ยง ในขณะที่
บางคนมีแนวโนมที่จะเลือกผลลัพธที่แนนอน (sure thing) ทําใหอรรถประโยชนสวนบุคคลจากการซื้อ
ลอตเตอรี่ไมเทากัน
เกี่ยวกับแนวคิดของ Bernoulli ที่วาระดับ marginal utility จากการเสี่ยงโชคขึ้นอยูกับ
รายไดนั้น Milton Friedman and Leonard J. Savage (1948) ไดอธิบายเพิ่มเติมโดยใช Friedman and
Savage Utility Function แสดงใหเห็นวาอรรถประโยชนที่ไดจากเสี่ยงโชคมีลักษณะความชันที่เปนลูกคลื่น
ซึ่งจะมีมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับระดับความมั่งคั่งของแตละบุคคล โดยเขาไดแบงคนออกเปน 3 กลุมตาม
ระดับรายได คือกลุมรายไดสูง ปานกลางและต่ํา กลุมที่มีรายไดสูงคือกลุมผูมีรายไดมากเกินกวาที่จะ
คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพราะอรรถประโยชนหนวยสุดทาย (marginal utility)
จากการไดเงินเพิ่มมีลักษณะลดลง และกลุมที่มีรายไดต่ําคือกลุมที่มีมีรายไดพอเพียงที่จะถือเงินไวเพื่อใช
สอยประจําวัน หรือถือเงินไวเพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินเทานั้น กลุมนี้ชอบที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจาก
อรรถประโยชนในการถือเงินจะลดลงเร็วมากถาจะตองสูญเสียเงินไป ดังนั้นกลุมที่ยังมีเงินเหลือพอที่จะเก็บ
4

Bernoulli, Daniel ไดเสนอแนวคิดนี้ครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1738 แตผูนําแนวคิดนี้มาเผยแพรคือ Lousie Sommer. (January
1954). "Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk". Econometrica 22 (1): 22–36.
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ออม ลงทุน หรือเก็งกําไรก็จะมีเพียงกลุมเดียวคือกลุมที่มีรายไดระดับปานกลาง เพราะกลุมนี้จะมี
อรรถประโยชนสวนเพิ่มของการไดรายไดเพิ่มขึ้นสูงมาก คนกลุมนี้ไมเพียงแตตองการบริโภคสินคาเพื่อ
การบริโภค (consumer goods) มากขึ้นเทานั้น แตยังตองการยกระดับความเปนอยูในสังคมและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดํารงชีวิตของตนใหดีขึ้นดวย จึงชอบที่จะเสี่ยง เพราะไดคาดคะเนไวแลววามูลคาของเงินหรือ
สินทรัพยที่จะไดรับนั้นจะสูงขึ้นจากเดิม ทําใหอรรถประโยชนสวนเพิ่มของรายได (MU) สูงขึ้นดวย
ขอคิดเห็นของ Friedman และ Savage (1948) ที่กลาววาประชาชนกลุมที่มีรายไดสูงจะไม
ซื้อลอตเตอรี่นั้น Harry Markowitz (1952) ซึ่งเคยเปนลูกศิษยของ Friedman ไดโตแยงวาไมจริง เพราะคนรวย
บางคนอาจมีอรรถประโยชนสวนเพิ่มสูงจากการเลนการพนัน เพราะถือเปนการบริโภค มิใชการลงทุน
และจากการศึกษาในกรณีของประเทศไทย เชน ชวนวล คณานุกูล (2542) และ จิตติ มงคลชัยอรัญญาและ
อื่นๆ (2550)5 ผลการศึกษากลับปรากฏวาคนไทยที่มีรายไดนอยมีสัดสวนในการซื้อหวยมากกวาผูมีรายได
ระดับที่สูงกวา โดยชวนวลศึกษาถึงพฤติกรรมการเลนและเครือขายการสื่อสารของผูที่เลนหวยใตดิน และ
พบวาผูเลนหวยกลุมใหญที่สุดไดแกชาวบานที่รายไดนอยจนถึงปานกลาง ในขณะที่จิตติ และคณะ พบวา
รอยละ 70.9 ของผูเลนหวยบนดินเปนผูมีรายไดตั้งแต 10,000 บาทลงไป หาก Friedman-Savage Hypothesis
เกี่ยวกับ Utility Function ดังที่กลาวไวขางตนเปนจริง ก็ยอมแสดงวาคนจนของไทยสวนใหญยังไมจนมาก
ถึงขนาดไมซื้อหวยตามความหมายของ Friedman-Savage
ความคิดเห็นขางตนที่วาการซื้อหวยเปนการเพิ่มอรรถประโยชนใหผูซื้อนี้ตองถือวาถูก
เพียงบางสวน เพราะขอคิดเห็นนี้ไดรับการพัฒนาตอๆมาในทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) วา การ
ตัดสินใจที่จะเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน (betting preferences) ไมใชขึ้นอยูกับ marginal utility ที่เกิดจากการ
ไดเงินรางวัลเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับปจจัยอื่นดวย เชนขนาดของผลตอบแทน โอกาสที่จะถูกรางวัล
การชอบความเสี่ยง เปนตน ขอคิดเห็นนี้มีงานวิจัยสนับสนุนอยูหลายชิ้น เชน งานศึกษาของ John A.
Nyman (2004) ซึ่งเชื่อวาการตัดสินใจเสี่ยงโชคมิใชเปนความมัวเมาที่ชอบการพนัน แตเปนการใชเงินที่
สมเหตุสมผล โดยเขาไดศึกษาเกี่ยวกับความต องการซื้อลอตเตอรี่ และพบวาผูบริโภคจะตัด สินใจซื้อ
ลอตเตอรี่โดยเปรียบเทียบจาก expected loss และ expected gain ที่เกิดจากการเสี่ยงโชค ถา expected gain
มากกวา expected loss ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ ในทางตรงกันขามถา expected loss มากกวา
expected gain ผูบริโภคก็จะไมซื้อลอตเตอรี่ ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของ Brenner (1983, 1985) ที่วาคน
จนมักจะวางแผนการใชจายเงินในสวนที่ซื้อลอตเตอรี่มากกวาคนรวยเมื่อเปรียบเทียบจากสัดสวนของ
wealth ที่มี แสดงวาการซื้อลอตเตอรี่ของคนบางกลุมเปนการลงทุนมิใชการบริโภค ในขณะที่การศึกษาของ
Haluk Ergin, Faruk Gul (2004) พบวาผูบริโภคอาจไมเลือกซื้อลอตเตอรี่ที่มีความนาจะเปนเทากัน ถาเขามี

5

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “หวยบนดิน” คณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนับสนุนทุนวิจัยโดย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2550
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ความชอบที่แตกตางกัน แสดงวาผูซื้อลอตเตอรี่ไมไดซื้อโดยดูที่โอกาสจะถูกรางวัลเทานั้น แตมีมิติของ
ความชอบเสี่ยงมากเสี่ยงนอยเขามาเปนตัวแปรในการตัดสินใจดวย
2.1.3 กรอบการพิจารณาพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่
ในการพิจารณาพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่ งานวิจัยตางๆมักพิจารณาจากวัตถุประสงคของ
การซื้อลอตเตอรี่ กลุมผูซื้อ แหลงเงินที่ใชในการซื้อหวย และความรูสึกไดเปรียบ-เสียเปรียบของผูซื้อ ดังนี้
1) วัตถุประสงคของการซื้อลอตเตอรี่
พฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่อาจพิจารณาไดจากวัตถุประสงคที่ซื้อลอตเตอรี่ เกี่ยวกับเรื่องนี้
Friedman และ Savage (1948) มองวาประชาชนซื้อลอตเตอรี่ก็เพื่อตองการร่ํารวยหรือมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ใกลเคียงกับการศึกษาของ Brenner (1983, 1985) ที่มีความเห็นวาประชาชนทุกระดับชั้นที่ไมเลนการพนัน
มากอนจะหันมาซื้อลอตเตอรี่ถาพวกเขาเสีย wealth อยางปจจุบันทันดวน เชน ถูกไลออกจากงาน เปนตน
นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุจะซื้อลอตเตอรี่มากกวาคนหนุมสาวเมื่อเปรียบเทียบดวยระดับรายไดเทาๆ กัน
เนื่องจากคนที่สูงอายุรูวาตัวเองคงไมสามารถรวยไดดวยการทํางานในตลาดแรงงานแตจะสามารถรวยไดถา
ซื้อลอตเตอรี่ ในงานวิจัยของ Steve Levin (2008) ซึ่งเก็บขอมูลจากคนจนที่สถานีขึ้นรถ Greyhound ที่มล
รัฐ Pittsburgh สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาวาทําไมคนจนจึงชอบซื้อลอตเตอรี่ ก็ไดผลการศึกษาสรุปที่นาสนใจ
วา คนจนมิใชหมายความวามีเงินนอยอยางเดียว แตยังเปนผูมีสภาพชีวิตที่ยากลําบากและโอกาสในการหา
เงินต่ํา การซื้อลอตเตอรี่จึงเปนโอกาสเดียวที่จะสามารถทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการดํารงชีวิตใหดี
ขึ้นได และไดรับความเสมอภาคในโอกาสที่จะร่ํารวย เพราะทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูกรางวัลเทากัน
ในกรณีประเทศไทย วัตถุประสงคของการซื้อหวยจากผลการสํารวจตางๆ เชน บริษัท
ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด (2545) งานศึกษาของจิตติและคณะ (2550) เรื่อง “หวยบนดิน” ที่สํารวจขอคิดเห็น
ของคนไทยในอําเภอเมือง 5 ภาค และจากรายงานการศึกษาเรื่อง “ปญหาการจําหนายสลากพิเศษแบบเลข
ทาย 2 ตัวและ 3 ตัว” สภานิติบัญญัติแหงชาติ ผลการศึกษาพอสรุปไดวาวัตถุประสงคของการซื้อหวยของคน
ไทยสวนใหญคือ ชอบเสี่ยง ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และไดรับผลตอบแทนสูง
แนวคิดที่นําเสนอมาขางตน โดยเฉพาะของ Levin สามารถนํามาสนับสนุนสมมติฐานใน
งานศึกษานี้วา แรงจูงใจในการซื้อหวยของคนไทยไมนาจะเกิดจากอุปนิสัยที่ชอบความเสี่ยงเพียงอยางเดียว
นาจะมีคนอีกสวนหนึ่งที่ซื้อหวยเพราะตองการผลตอบแทนที่สูงกวาการถือเงินสดหรือฝากเงินที่สถาบัน
การเงิน และการที่ตัดสินใจเลือกลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงเชนหวย เนื่องจากตลาดการเงินไทยไมมี
ตราสารทางการเงินใหผูมีรายไดนอยไดลงทุนอยางเปนระบบ
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2) การแบงกลุมผูซื้อลอตเตอรี่
การศึกษาเรื่องลอตเตอรี่/หวยเพื่อสงเสริมการขายหวยหรือเพื่อแกปญหาก็ตามจําเปนตอง
ทราบกลุมผูซื้อใหชัดเจน ในดานการแบงกลุมผูซื้อนี้ Lammers (1984) และ Douglas (1995) ไดแบงผูซื้อ
ออกเปน 3 กลุมคือ (1) กลุมที่ถูกชักจูงใหซื้อ (2) กลุมที่คิดวาตนจะถูกรางวัล และ (3) กลุมที่หลงใหลการ
พนัน
ที่สหรัฐฯ Clotfelter and Cook (1989) ไดแบงผูซื้อลอตเตอรี่ออกเปน 4 กลุมคือ (1) กลุมที่
ซื้อเพื่อการลงทุน (Investor) (2) กลุมที่ซื้อเพื่อใหหลุดพนจากความยากจน (Plunger) (3) กลุมที่ซื้อเพราะคิด
วาจะถูกรางวัล (Believer) และ (4) กลุมที่ซื้อเพราะชอบเลน โดยไมสนใจวาจะถูกรางวัลหรือไม
องคกรอิสระของสหรัฐฯชื่อ Independent Lottery Research (ILR) ซึ่งเปนองคกรที่ทําวิจัย
สํารวจความตองการซื้อลอตเตอรี่แลวออกเปนจดหมายขาวรายเดือน รายงานนี้แบงผูซื้อลอตเตอรี่เปน 2
กลุมคือกลุม Joes คือกลุมที่ซื้อสม่ําเสมอทุกอาทิตย และกลุม Jack คือกลุมที่ซื้อลอตเตอรี่ไมสม่ําเสมอและ
ไมคิดวาการซื้อลอตเตอรี่เปนเรื่องเลวราย
สําหรับประเทศไทย ในรายงานการศึกษาเรื่องหวยตางๆ มักแบงผูซื้อหวยตามความถี่ใน
การซื้อเชน เดียวกับ ILR คือกลุมผูซื้อเปนประจําและกลุมที่ซื้อเปนครั้งคราว บางรายงานมีการสํารวจ
วัตถุประสงคของการซื้อหวย หรือแรงจูงใจในการทําใหซื้อหวย แตไดใชขอมูลเหลานั้นมาเปนประโยชนใน
การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อหวยคอนขางนอย สําหรับงานวิจัยนี้ ไดแบงประชากรเปาหมายออกเปน 3
กลุม คือกลุมผูซื้อเปนประจําและกลุมที่ซื้อเปนครั้งคราวและกลุมที่ไมเคยซื้อเลย นอกจากนั้น ยังนําผลการ
สํารวจวัตถุประสงคของการซื้อหวย หรือแรงจูงใจในการทําใหซื้อหวยมาแบงกลุมผูซื้อเพื่อวิเคราะหความ
เปนไปไดวาจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อหวยมาเปนสลากออมทรัพยไดมากนอยเพียงใด
3) แหลงเงินที่ใชในการซื้อหวย
เกี่ยวกับแหลงเงินที่นํามาซื้อหวยนั้น Melisa Schettini Kearney (2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ลอตเตอรี่ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของภาคครัวเรือนโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในการใชจาย
ระหวางครัวเรือนที่อาศัยอยูในรัฐที่มีลอตเตอรี่กับรัฐที่ไมมีลอตเตอรี่โดยใชขอมูลการใชจายเพื่อการบริโภค
จากป 1982-1998 ศึกษาใน 21 มลรัฐที่มีลอตเตอรี่ ผลการศึกษาพบวาการใชจายของครัวเรือนในสวนการ
เสี่ยงโชคจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐไดมีการออกลอตเตอรี่แสดงใหเห็นวาครัวเรือนไมไดลดการบริโภคในสวน
ที่เกี่ยวกั บการเสี่ยงโชคเพื่อมาซื้อลอตเตอรี่ ในทางตรงกันขามครัวเรื อนจะลดการบริโภคในสวนที่ไ ม
เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคแทน เชน ลดการบริโภคบุหรี่ เหลา เปนตน
พรศรี เหลาเลิศ (2549) ไดสํารวจพฤติกรรมการซื้อหวยใตดิน หวยบนดิน สลากกินแบง
และสลากออมทรัพยของประชากรที่มีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป ในหมูบานตาเปยง และหมูบานเมืองใหม
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสุมจํานวน 385 ตัวอยางจาก 2 หมูบานจากประชากร 854 คนในปสํารวจ 2549 ก็ไดผล
เชนเดียวกันวาประชาชนสวนใหญใชเงินเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภคมาซื้อหวย (รอยละ 60.87) มีเพียงรอย
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ละ 22.46 ที่ใชเงินออม และรอยละ 11.60 ที่มีการกูเงินซื้อหวย ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานศึกษาของ
จิตติ และคณะ (2550) ที่ทําการสํารวจขอคิดเห็นของประชาชนที่ซื้อหวยบนดินจํานวน 3,000 ตัวอยางจาก 5
ภาคทั่วประเทศก็ไดผลใกลเคียงกันวากลุมตัวอยางเพียงรอยละ 8.7 ที่ไมไดใชเงินตนเองในการซื้อหวยบน
ดิน แสดงวาผูซื้อหวยของไทยสวนใหญไมมีลักษณะเหมือนการติดการพนันงอมแงมถึงขั้นตองกูเงินมาซื้อ
หวย
4) ความรูสึกของผูซื้อวาเสียเปรียบ
ในดานการศึกษาเพื่อดูวาผูซื้อลอตเตอรี่รูสึกวาตนถูกเอาเปรียบหรือไมนั้น จากการศึกษา
ของ Melisa Schettini Kearney (2002) พบวา ถึงแมในความเปนจริงผูที่ซื้อลอตเตอรี่จะทราบถึงความเสี่ยง
และเปอรเซ็นตในการจะไดผลตอบแทนที่มีคานอยจากการซื้อลอตเตอรี่ก็ตาม พวกเขาก็ยังจะคงซื้อลอตเตอรี่
นั้ น อยู ดี เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ผลจากการสํ า รวจข อ คิ ด เห็ น ของผู ซื้ อ ลอตเตอรี่ ใ นสหรั ฐ ฯขององค ก รชื่ อ
Independent Lottery Research (ILR) อยางตอเนื่องหลายปมีรายงานวา ชาวอเมริกันมีความรูสึกวา
เสียเปรียบเวลาซื้อลอตเตอรี่ โดยความรูสึกนี้เพิ่มขึ้นเปนลําดับจากคะแนน 5.1 ในป 2005 เปน 5.5 ในป 2009
สําหรับประเทศไทย ในงานวิจัยของจิตติและคณะ (2550) ก็มีรายงานวามีรอยละ 16 ของกลุมตัวอยางที่เคย
ถูกเจามือหวยบนดินโกง ในงานวิจัย “โครงการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับ
การพนันในสังคมไทย” ของสังศิตและคณะ (2550) โดยใชตัวอยางจํานวน 6,703 ราย ครอบคลุมประชาชน
ที่มีอายุ 10 ปขึ้นไปใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ ก็มีสวนที่รายงานวา กลุมตัวอยางรอยละ 54.8 เคยเห็นการซื้อ
ขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาที่กําหนด และรอยละ 54.4 เชื่อวามีการลอคเลข กลุมตัวอยางที่ไดรูสึกถึง
ความไมยุติธรรมจากการซื้อหวยนาจะเปนกลุมเปาหมายที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมใหหันมาซื้อตราสาร
ทางการเงินที่มีความนาเชื่อถือมากกวาไดไมยาก

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มเงินออมหลังเกษียณอายุ
2.2.1 ความสําคัญที่ตองมีเงินออมหลังเกษียณอายุ
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ สํานักนโยบายการออมและการลงทุนสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดประมาณการไววา ในป 2550 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุประมาณ 7.04 ลานคน
เปนผูสูงอายุที่รัฐตองรับภาระดูแลในทุกดาน 1.8 ลานคน และคาดวาระหวางป 2543-2643 ประเทศไทยจะมี
ประชากรสูงอายุเพิ่มจากรอยละ 9.4 เปนรอยละ 29.38 ขณะที่วัยทํางานจะปรับลดลงจากรอยละ 65.9 มาอยูที่
รอยละ 53.7 อายุขัยโดยเฉลี่ยเพศชายจะเพิ่มจาก 67.1 ป เปน 78 ป สวนเพศหญิงจะเพิ่มจาก 74.8 ป เปน 83.8
ป สงผลใหอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอประชากรวัยทํางาน เพิ่มจากรอยละ 14.26 เปนรอยละ 55.49
การออมเพื่อไวใชภายหลังวัยทํางานนับวามีความจําเปน เนื่องจากผูที่อยูในวัยสูงอายุตอง
อาศัยการออมในการดําเนินชีวิตจากเงินออมในวัยทํางาน แตระบบสังคมไทยยังมีเงินออมภาคบังคับเพื่อการ
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เกษีย ณอายุ นอ ย ครอบคลุ ม ไดเ ฉพาะแรงงานบางกลุ ม และไม เ พี ย งพอตอ การดํ า รงชี พ ขั้ น พื้ น ฐานเมื่ อ
เกษียณอายุแลว เนื่องจากแรงงานสวนใหญมีรายไดหลังเกษียณจากกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 38
ของเงินเดือนเดือนสุดทาย ขณะที่อัตราที่เหมาะสมและที่ควรจะไดรับคือรอยละ 50-60 ของเงินเดือนเดือน
สุดทาย สงผลใหรัฐบาลตองมีภาระหนี้สินจํานวนมากในอนาคตจากการเลี้ยงดูผูสูงอายุทั้งแรงงานที่ไดรับ
ความคุมครองและแรงงานที่ยังไมไดรับความคุมครองใดๆ (สศค. 2550)
2.2.2 รูปแบบการออมหลังเกษียณอายุ
การปฏิรูประบบการออมแบบสะสมเพื่อวัยเกษียณที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ นั้นมีอยูหลาย
รูปแบบ ซึ่งมีความแตกตางกันตามการดําเนินการโดยอาจแบงตามลักษณะตางๆไดดังตอไปนี้
1) การออมภาคบังคับ / สมัครใจ (Mandatory Saving vs. Voluntary Saving)
ในระบบการออมภาคบังคับแรงงานจะตองจายเงินสวนหนึ่งจากคาแรง ณ วันนี้เพื่อไดรับ
สิทธิทางการเงินในวัยชรา ในขณะที่การออมแบบสมัครใจนั้นจะใหสิทธิในการเลือกแกแรงงานเองวาเลือก
ที่จะออมหรือไม
2) รูปแบบการกําหนดตัวเงินทีแ่ รงงานตองจาย/ ไดรับ
โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบคือ
กําหนดเงินสมทบจาย ( Defined Benefit) เปนรูปแบบการกําหนดผลประโยชนที่แรงงาน
จะไดรับมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ออมและผลประโยชนอื่นที่ไดจากการบริหารเงินกองทุน ซึ่ง
แรงงานจะไมทราบไดวาในวัยเกษียณตนจะไดรับผลตอบแทนจากเงินออมของตนมากนอยเพียงใด
กําหนดผลประโยชนที่จะไดรับ (Defined Contribution) ลักษณะของระบบการออมเปน
แบบการกําหนดผลประโยชนที่แรงงานจะไดรับ โดยแรงงานจะสามารถทราบผลประโยชนในอนาคตตอน
ที่เกษียณแลวที่ตนจะไดรับอยางชัดเจน ณ วันนี้
3) ระบบการกระจายผลประโยชน
ระบบที่ใชกันมี 2 ระบบคือ ระบบการกระจายรายไดขามวัย (Redistribution) และระบบ
บัญชีสวนบุคคล (Individual Account) โดยการใชระบบกระจายรายไดแบบขามวัย คือการนําเงินสมทบที่
ไดจากแรงงาน ณ วันนี้มาจายเปนผลตอบแทนแกแรงงานที่เกษียณอายุแลว สวนระบบบัญชีสวนบุคคลนั้น
คือแรงงานที่จายเงินสมทบมีสิทธิในการไดรับสิทธิประโยชนในอนาคตจากเงินออมในปจจุบัน
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2.2.3 ระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ
ระบบการออมหลังเกษียณอายุตามแนวของธนาคารโลก ไดมีการแบงออกเปน 5 เสาหลัก
(Pillar) ดังนี้
เสาหลักพื้นฐาน (Pillar 0) หมายถึง สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการใหเปลาจากรัฐแก
ประชาชนทั่วไป ในประเทศไทยตอนนี้มีเพียง เบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ และบํานาญขาราชการ
แบบเดิม
เสาหลักที่ 1 (Pillar 1) หมายถึง ระบบประกันสังคมเพื่อบรรเทาความยากจน ซึ่งเปนการ
ออมภาคบังคับระหวางแรงงานในภาคเอกชนกับนายจาง และมีรัฐชวยสมทบ โดยปกติแลวจะเปนแบบ
defined benefit คือเมื่อลูกจางเกษียณอายุก็จะไดรับผลประโยชนในรูปบํานาญกลับคืนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว ตัวอยางเชน กองทุนประกันสังคม เปนตน
เสาหลักที่ 2 (Pillar 2) หมายถึง การออมภาคบังคับแบบ defined contribution ซึ่งลูกจาง
และนายจางซึ่งเปนรัฐบาลรวมกันนําเงินมาเขากองทุน จัดตั้งเปนกองทุนภาคบังคับระดับประเทศ
มอบหมายใหหนวยงานอิสระของรัฐ หรือเอกชนเปนผูบริหารเงินกองทุน ประชากรทุกคนที่อยูในบังคับ
จะตองเปนสมาชิกกองทุน เมื่อลูกจางเกษียณอายุ ก็จะไดรับเงินคืนตามยอดเงินที่ไดออม พรอมทั้ง
ผลประโยชน ในรูปบํ าเหน็จหรื อบํ านาญ สําหรับประเทศไทย เรามีก องทุนบํ าเหน็จ บํานาญขาราชการ
(กบข.) ซึ่งรองรับเฉพาะกลุมขาราชการเทานั้น
เสาหลักที่ 3 (Pillar 3) เปนการออมเพื่อวัยชราแบบสมัครใจ รองรับบังคับแรงงาน
ภาคเอกชนทั้งในและนอกระบบ สามารถออมควบคูไปกับการออมภาคบังคับแบบ Pillar 1 และ 2 ภาครัฐ
เพียงแตทําหนาที่กํากับดูแล เพื่อปกปองผลประโยชนของผูออมโดยรัฐอาจใหสิ่งจูงในรูปแบบของการ
ลดหยอนภาษี ลูกจางอาจจะเปนผูออมฝายเดียว หรือนายจางอาจสมทบเงินใหดวยก็ได เปนการออมที่
กฎหมายไมไดบังคับ เชนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) รวมถึงการซื้อ
ประกันชีวิตประเภทการออม เปนตน เมื่อครบจํานวนปการออมตามกําหนด เชนลูกจางเกษียณอายุ หรืออาจ
กําหนดเปนจํานวนปในการสงเงินสะสม ก็จะไดรับเงินคืนตามยอดเงินที่ไดออมพรอมทั้งผลประโยชนที่ได
จากการบริหารเงินกองทุน
เสาหลักที่ 4 (Pillar 4) หมายถึง การออมสวนบุคคลที่ไมอยูในรูปกองทุน (Non-Pension
fund) ไดแก เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ รายไดจากการลงทุน เงินไดจากครอบครัวลูกหลานที่ใหมา
ทรัพยสมบัติตางๆ ที่มีมูลคาซื้อขายได (เชน บาน เครื่องประดับ เพชร พลอย ภาพวาด พระเครื่อง หรือ
แสตมป เปนตน)
จากรูปเสาหลักการออมขางตน จะเห็นวาเสาหลักที่ 1- 3 จัดตั้งอยูใ นรูปของกองทุน ทีเ่ รียก
กันทั่วไปวา “Pension fund” ซึ่งหมายถึง กองทุนการออมเพื่อยามเกษียณ แตเสาหลักแรกที่เปนศูนยเพราะยัง
ไมถือเปน Pension fund เนื่องจากแหลงที่มาของเงิน จะมาจากรายไดของรัฐฝายเดียวเปนเงินใหเปลา
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ในป จ จุ บั น ประเทศต า งๆไม ไ ด ถื อ ว า เสาหลั ก ใดดี ก ว า กั น เนื่ อ งจากความพร อ มของ
ประชากรแตละคนในประเทศแตกตางกัน ดังนั้นรูปแบบการออมที่พบมักยึดรูปแบบ multi-pillar system คือ
การประยุกตใชไปพรอมๆกันในทุกๆ pillar โดยพยายามใชแนวทางรูปแบบการดําเนินการแบบบังคับ/ ไม
บังคับมาประยุกต ทําใหเราสามารถเห็นรูปแบบระบบการออมเพื่อวัยเกษียณที่แบงตามแนวทาง multi-pillar
ที่ใชไปพรอมๆกันในปจจุบัน
ในทางปฏิบัติระบบเสาหลักทั้ง 5 ของธนาคารโลกจะมีความเหมาะสมกับกลุมประชากรที่
ตางอาชีพและระดับของรายได โดยเสาหลักทั้ง 5 อาจมีวัตถุประสงคยอยที่แตกตางกันออกไป แตหลักการ
ใหญก็คือตองการใหประชาชนมีเงินใชหลังเกษียณอายุ สําหรับประเทศไทยเรามีครบทุกเสา แตยังไม
ครอบคลุมทุกกลุม เชน แรงงานนอกระบบหรือผูที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีประมาณรอยละ 70 ของ
แรงงานทั้งหมด ที่ยังไมสามารถเขาในระบบ Pension fund (Pillar 1-3) ได จึงทําใหภาครัฐสนับสนุนใหมี
การจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ซึ่งเปนภาคสมัครใจ เพื่อเปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบ
ดังกลาว สมัครเปนสมาชิกกองทุนโดยรัฐเปนผูจายสมทบให ซึ่งตามแผนรัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนนี้ภายใน
ไตรมาส 4 ป 2553 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณารางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา6
ระบบการออมหลังเกษียณอายุในระบบ Pension fund (Pillar 1-3) ตามแนวของ
ธนาคารโลก จัดเปนระบบการออมภาคบังคับทั้งโดยสมัครใจและไมสมัครใจ แตเมื่อเขาเปนสมาชิกใน
ระบบใดก็ตาม ทุกระบบจะมีขอบังคับใหสมาชิกตองจายเงินสมทบอยางสม่ําเสมอ โดยอาจมีขอยืดหยุนไม
สงเงินในบางปได แตระบบการออมทั้ง 3 เสาหลักอาจไมเหมาะกับแรงงานกลุมที่มีรายไดนอยหรือกลุมที่มี
รายไดไ มสม่ํ าเสมอและมี ค วามรู ทางการเงิ น นอย เพราะหากปฏิบัติไ ม ไ ดต ามเงื่ อนไขที่ กํ า หนดก็มัก มี
บทลงโทษที่ทําใหสมาชิกรูสึกวาไมคุมกับผลประโยชนที่ไดรับ ดังนั้นการที่จะใหประชากรกลุมที่มีรายได
นอยหรือกลุมที่มีรายไดไมสม่ําเสมอและมีความรูทางการเงินนอยมีหลักประกันในวัยเกษียณไดสมบูรณนั้น
จําเปนที่จะตองมีระบบบําเหน็จหรืบํานาญอื่นเขามาเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม โดยใหเปนระบบการออมที่เหมาะ
กับพฤติกรรมการออมแลการลงทุนของคนกลุมนี้
2.2.4 กรอบแนวคิดการระดมเงินออมเพื่อวัยชราของไทย
ในปจจุบันไทยมีระบบเงินออมภาคบังคับอยูเพียง 3 กองทุนคือ กองทุนประกันสังคม
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเดิม และกองทุน บําเหน็จบํานานขาราชการ (กบข.) ซึ่งสมาชิกของ
กองทุนทั้ง 3 นี้ลวนเปนแรงงานที่มีรายไดประจํา แรงงานกลุมนี้มีแรงงานที่ไดรับความคุมครองในระบบ
การออมเพื่อการเกษียณอายุเพียง 10.57 ลานคน หรือรอยละ 29.16 ของผูมีงานทํา ยังมีแรงงานที่ไมไดรับ
ความคุมครองในระบบบําเหน็จบํานาญอีกจํานวน 24 ลานคน หรือรอยละ 70.84 ของผูมีงานทํา7
6
7

จากเว็บไซดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย (www.thaipvd.com)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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สําหรับโครงสรางระบบการออมโดยสมัครใจ ในปจจุบันไทยมีกองทุนที่รัฐบาลใหการ
สนับสนุนอยูหลายประเภทเชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) โดย ณ เดือนธันวาคม 2552
มีสินทรัพยสุทธิ 514,237 ลานบาท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) การออมดวยการประกันชีวิต ซึ่ง
เงิ นออมในรูปแบบดั งกลา วยังนับวานอยมากเมื่อเปรีย บเที ย บกับเงิน รับฝากของสถาบั นการเงิ นที่มีอยู
ประมาณ 6 -7 ลานๆบาทในชวงเวลาเดียวกัน รัฐบาลไดใหความสําคัญในการสรางระบบการออมโดย
สมัครใจใหแกแรงงานนอกระบบ โดยไดกําหนดใหมีกองทุนเงินออมแหงชาติ ซึ่งราง พ.ร.บ. ดังกลาวยังอยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา จึงมีความเปนไปไดที่จะเพิ่มเงินออมของชาติโดยสมัคร
ใจในรูปแบบที่เหมาะกับผูมีรายไดนอยหรือมีรายไดที่ไมแนนอนเพิ่มเติม ขอเสนอใหเปลี่ยนเงินหวยเปน
เงินออมในงานวิจัยนี้จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มเงินออมในวัยหลังทํางาน

2.3 แนวคิดการนําการเสี่ยงโชคมาเปนเครื่องมือระดมเงินออมระยะ
แนวคิดที่นําการเสี่ยงโชคมาเปนเครื่องมือสําหรับการออมเปนไปอยางคอนขางแพรหลาย
ในตางประเทศ เชน ในประเทศสวีเดน Green and Rydqvist (1997) มีรายงานวารัฐบาลของประเทศสวีเดน
ไดมีการออกพันธบัตรที่ใหผลตอบแทนดวยวิธีจับฉลากมาตั้งแตป 1918 เปนตนมา
สวนประเทศอังกฤษ Weir (1989) และ Weir and Velde (1992) ไดรายงานวาในชวง
ศตวรรษที่ 17-18 อั ง กฤษเคยมี ก ารจ า ยผลตอบแทนในพั น ธบั ต รด ว ยวิ ธี เ สี่ ย งโชคแทนการจ า ยอั ต รา
ผลตอบแทนคงที่ และเมื่อป ค.ศ. 2000 ก็มีหลักฐานวาอังกฤษยังมีการออก Savings Premium Bonds
สําหรับจําหนายใหผูมีรายไดนอยและหามเปลี่ยนมือ โดยจายอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป ผูถือมี
โอกาสถูกลอตเตอรี่ที่มีรางวัลระหวาง 50-1,000,000 ปอนด และเงินรางวัลดังกลาวจะไดรับการยกเวนภาษี
เงินได และภาษีที่เก็บจากสวนเกินของราคาพันธบัตรตอนขาย (Capital Gain Tax)
สําหรับประเทศญี่ปุน Minabe (1975) ไดมีรายงานวา ตอนที่รัฐมนตรีคลังเสนอเครื่องมือ
ระดมเงินออม LLDA (Lottery-Linked Deposit Accounts) ครั้งแรกราวป ค.ศ. 1960 โดยจายอัตราดอกเบี้ย
ขั้นต่ํารอยละ 3 ตอป และผูฝากเงินจะไดรับผลตอบแทนในอัตราสูงสุดรอยละ 3.75 หากไดรับการจับ
ฉลากปรากฏวาถูกฝายตรงขามวิพากษวิจารณอยางหนักวาสงเสริมใหประชาชนฝกใฝการพนัน แตเมื่อ
รัฐบาลยืนกรานออก LLDA ปรากฏวาเครื่องมือระดมเงินออมดังกลาวไดรับความนิยมเปนอยางสูง โดย
มากกวารอยละ 70 ของบัญชีเงินฝากในยุคนั้นจะอยูในรูปของ LLDA อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวตอง
หยุดตัวเองในป 1975 เมื่อประชาชนหันไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทอื่น เชน หุนสามัญที่ให
ผลตอบแทนสูงกวาแทน
ประเทศอินโดนีเซีย Morduch (1999) ไดรายงานวา Bank Rakyat Indonesia (BRI) ซึ่ง
เปนธนาคารที่ประสบผลสําเร็จในดานการใหสินเชื่อแกรายยอย แตมีปญหาดานการระดมเงินฝากจึงไดออก
โครงการบัญชีเงินฝาก SIMPEDES ซึ่งจายอัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัตราเงินเฟอเพียงเล็กนอย แตอนุญาตให
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ถอนเงินไดตลอดเวลา และแจกลอตเตอรี่ ซึ่งจากรายงานของ Morduch พบวาธนาคารดังกลาวประสบ
ผลสําเร็จในการระดมเงินฝากดวยตนทุนที่คอนขางต่ํา และผูฝากมีเงินออมเพิ่มขึ้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานการนําลอตเตอรี่มาจูงใจใหคนออมเงินมากขึ้น โดย Anne
Stuhldreher ไดรายงานใน The Washingtion Post ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ 2010 วามีสหกรณออมทรัพย
(Credit Unions) ในมลรัฐมิชิแกน 8 แหง ไดเริ่มโครงการ “Save to Win” เมื่อเดือนมกราคม 2009 โดย
กําหนดวาทุกๆ เงินฝาก 25 เหรียญ ผูฝากจะไดรับสลากลอตเตอรี่ 1 ใบ มีสิทธิชิงรางวัลที่หนึ่งมูลคา
100,000 เหรียญ ในอีก 1 ปขางหนา ในขณะเดียวกันแตละเดือนจะมีการจับรางวัลหลายรางวัลมีมูลคา 15400 เหรียญ โครงการนี้ประสบความสําเร็จอยางคาดไมถึง มีชาวมิชิแกนเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณออม
ทรัพยเพิ่มขึ้นถึง 11,000 บัญชี มีเงินฝากรวม 8.6 ลานเหรียญ ตลอดป 2009 คนสามารถฝากเทาไรก็ได
อยางนอย 25 เหรียญ แตตองฝากไวอยางต่ํา 1 ป และสามารถฝากเพิ่มไดตามที่ตองการแมเพียง 1 เหรียญ
มากกวาครึ่งหนึ่งของผูเขารวมโครงการบอกวาไมเคยออมเงินมากอน และประมาณรอยละ 60 ยอมรับวา
ตนเองซื้อลอตเตอรี่ในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา และรอยละ 44 มีเงินไดตอปต่ํากวารายไดเฉลี่ยของชาว
อเมริกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Mauro F. Guillen, Adrian E. Tschoeg. (2001) ในหัวขอ
“Banking on Gambling : Banks and Lottery-Linked Deposit Accounts” พบวาธนาคารที่มีการระดมเงิน
ออมในลักษณะนี้จะมีตนทุนทางการเงินที่ถูกกวาการระดมเงินออมที่เปนการฝากเงินรูปแบบอื่นๆ และยัง
พบวาสวนมากคนที่จะฝากเงินในรูปแบบ LLDAs จะเปนกลุมคนที่มีรายได ต่ําและเคยอยูนอกระบบฝาก
เงินในธนาคารอีกดวย
สําหรับประเทศไทยนั้น ไทยก็มีการออกสลากเสี่ยงโชคที่สามารถสรางเงินออมโดยผาน
ธนาคารออมสิ น และธนาคารเกษตรและสหกรณ แตก็ ยั ง ไมส ามารถลดจํา นวนคนซื้ อ หวยลงได จาก
การศึกษาของ นรารัสมิ์ นิยมรัฐ (2540) ซึ่งไดศึกษาถึงรูปแบบของสลากออมสินของขวัญ พบวาผูที่ไม
ตองการซื้อสลากออมสินของขวัญเนื่องจากความไมสะดวกในการติดตอที่ธนาคาร การซื้อการถอนหรือ
แมแตการถูกรางวัลก็เสียเวลายุงยากเกินไป นอกจากนั้นยังพบวาเงินรางวัลก็มีคาต่ําไมดึงดูดใหนาสนใจ
รวมทั้งไมคุนคากับคาใชจายในการเดินทางไปรับเงินรางวัล
จากที่ไดกลาวมาขางตนพอสรุปไดวาการนําการเสี่ยงโชคมาเปนเครื่องมือสําหรับการออม
นั้นไมถือวาเปนเรื่องใหม และการมีการใชอยางแพรหลายในประเทศตางๆ และคอนขางประสบความสําเร็จ
ในดานการระดมทุนโดยเฉพาะจากกลุมผูมีรายไดนอย แตในชวงที่ผานมาสลากออมทรัพยของไทยกลับมี
บทบาทนอยในดานการสงเสริมการออมภาคครัวเรือน จึงเปนความจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมการออมและ
ความตองการซื้อสินทรัพยทางการเงิน เพื่อที่จะไดสามารถสรางเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับคนไทยใน
กลุมผูมีรายไดนอยและนิยมการเสี่ยงโชค
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2.4 แนวคิดการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม
ระบบการเงินเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ทําหนาที่หลักใน
การระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนไปยังภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารความ
เสี่ยง ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการไดอยางครอบคลุมทั่วถึงจะชวยขยายโอกาสให
ครัวเรือนสามารถออม กูยืม และโอนยายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยครัวเรือนในการบริหารการ
ใชจาย การบริโภค และการลงทุนเพื่อหารายได รวมถึงการขยายบทบาทของครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
และสังคม
การเขาถึงบริการทางการเงินและพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจะชวยขยาย
โอกาสทางการเงินใหครัวเรือน หากระบบการเงินขาดนวัตกรรมทางการเงินในการระดมเงินออมจากภาค
ครัวเรือน เงินออมของภาคครัวเรือนที่เขาไมถึงสถาบันการเงิน จะถูกนําไปใชในดานการบริโภคมากขึ้น
หรือนําไปลงทุนทางการเงินนอกระบบแทน เชน เลนแชรลูกโซ ซื้อหวยใตดิน ทําใหครัวเรือนไทยมีเงินออม
ต่ํา อันสงผลดานลบตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม
นักเศรษฐศาสตรหลายยุคหลายสมัย เชน John Maynard Keynes, Milton Friedman เชื่อกัน
วาครัวเรือนจะแบงเงินไวอยางนอย 2 สวน สวนหนึ่งเปนเงินสดเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน และยามฉุกเฉิน
และอีกสวนหนึ่งก็เพื่อการลงทุนใหไดผลตอบแทน โดยการลงทุนดังกลาวอาจเปนการลงทุนในรูปของตรา
สารทางการเงิน เชน พันธบัตรในสมัย Keynes และตอมามีการขยายผลเปนตราสารทางการเงินอื่น เชน หุน
สามัญ หุนกูเอกชน พันธบัตรรัฐบาล หรืออาจเปนการลงทุนในรูปสินทรัพยอื่น เชนทองคํา ที่ดิน ดังนั้น
การใชจายในการซื้อตราสารทางการเงินจึงเปนรูปแบบหนึ่งของการออม โดยทฤษฎีทางการเงินเรียกเงินที่
ใชจายในการซื้อตราสารทางการเงินดังกลาววาการลงทุนทางการเงิน
การลงทุนทางการเงินในแตละประเภทมีโอกาสของการรับผลตอบแทนที่แตกตางกัน ซึ่ง
ขึ้นความเสี่ยงของตราสารนั้นๆ สําหรับประเทศไทย การลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยงตอการที่จะไมได
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไวนอยที่สุดคือ การฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย และการซื้อพันธบัตร
รัฐบาล รองลงมาคือ หุนกู หุนปุริมสิทธิ์ หุนสามัญและตราสารอนุพันธ สําหรับการใชจายเงินเพื่อซื้อตรา
สารที่มีความเสี่ยงตอการสูญเสียเงินตนสูงมาก เชน สลากกินแบง หวย คนสวนใหญมักคิดกันวาการซื้อ
สลากกินแบงหรือหวยเปนการเสี่ยงโชค เนื่องจากเปนการลงทุนที่ขาดสิ่งอางอิง เงินสวนนี้มักถูกมองวาเปน
การพนันคือเปนการเพิ่มอรรถประโยชน มิใชการลงทุนทางการเงินหรือการใชจายเพื่อหวังผลตอบแทน
หากมีการเปลี่ยนมุมมองวาการซื้อสลากกินแบงและหวยเปนการลงทุนทางการเงินประเภทหนึ่ง ก็จะพบวา
สลากกินแบงและหวยเปนตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงประเภทอื่น เชน หุนสามัญและตราสารอนุพันธ เพราะการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินโดยทั่วไปจะมีสิ่งอางอิง เชน หุนกู หรือหุนสามัญของบริษัท ก ผลตอบแทนที่คาดหวังยอม
ขึ้นกับการตัดสินใจลงทุน และผลการดําเนินการของบริษัท ก การลงทุนในตราสารอนุพันธที่ใช SET 50
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INDEX เปนหลักทรัพยอางอิง ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจลงทุน และความผัน
ผวนของ SET 50 INDEX สวนการลงทุนในสลากกินแบงหรือหวย เปนการลงทุนที่ขาดสิ่งอางอิงที่เปน
รูปธรรม สิ่งอางอิงที่ใชกันจึงมักเปนไปความเชื่อเฉพาะบุคคล หรือไสยาศาสตร
ในช ว งที่ ผ า นมา ประชาชนผู มี ร ายได น อ ยยั ง ขาดตราสารทางการเงิ น ที่ เ ข า ใจง า ยและให
ผลตอบแทนตามกลไกตลาดการเงิน จึงมักนําเงินไปลงทุนในรูปอื่น เชน หวย สลากกินแบงรัฐบาล ทอง
หวยหุน แชรลูกโซในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง และไมมี
กฎหมายเฉพาะคุมครองเหมือนผูลงทุนในตลาดทุน จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยของหมูบาน
ตัวอยางของพรศรี เหลาเลิศ (2549) พบวา มีกลุมตัวอยางที่สูงถึงรอยละ 54 ที่ตอบในแบบสอบถามวา ตน
ไมมีเงินออม แตมีการซื้อหวย และในกลุมตัวอยางที่ซื้อสลาก/หวย และมีการออมเงินดวย พบวามีสัดสวน
ของเงินซื้อหวยตอรายไดเทากับรอยละ 22.13 ในขณะที่มีสัดสวนของเงินออมตอรายไดเพียงรอยละ 7.38
แสดงวามีการใชเงินซื้อหวยมากกวาออมทรัพย โดยผลการศึกษาของทั้งพรศรี (2549) ไดสอดคลองกับ
การศึกษาของนักวิจัยหลายๆ คน เชน Brenner (1983, 1985) ที่พบวาคนจนมักจะวางแผนการใชจายเงินซื้อ
ลอตเตอรี่ในสัดสวนที่สูงกวาคนรวยเมื่อเปรียบเทียบกับ wealth ที่มีอยูชวนวล คณานุกูล (2542) ศึกษา
พฤติกรรมการเลนและเครือขายการสื่อสารของผูที่เลนหวยใตดินโดยพบวาผูเลนหวยกลุมใหญที่สุด ไดแก
ชาวบานที่รายไดนอยจนถึงปานกลาง Friedman-Savage และ Kwang (อางใน Charoensak Methanugrah
(1989)) กลาววาประชาชนกลุมที่มีรายไดต่ําจะซื้อลอตเตอรี่มากกวากลุมที่มีรายไดสูงกวา
จากขอเท็จจริงนี้ทําใหเกิดแนวคิดวา หากจะถือวาสลาก/หวยเปนรูปแบบหนึ่งของการ
ลงทุนทางการเงินของกลุมที่มีระดับการศึกษาและผูมีรายไดนอย ถาภาครัฐมีการจัดการทางการเงินที่ดี
โดยหาตราสารทางการเงินอื่นที่ไดเงินตนคืนในอนาคตมาทดแทนการซื้อสลาก/หวย ซึ่งมีโอกาสสูญเสียเงิน
ตนสู งมาก เงินเหลานี้น าจะกลายเปนเงิ นออมที่สามารถนําไปใช ในวัย เกษียณอายุได เปนการลดภาระ
ทางการคลังที่ตองดูแลคนวัยชราที่ยากจนในอนาคต และเปนการแกปญหาการขาดเงินออมของประเทศได
ทางหนึ่ง

2.5 สรุป
จากการทบทวนแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน พอสรุปไดวา จุดเริ่มตน
ของการออกลอตเตอรี่ในประเทศตางๆ นั้นเปนผลเนื่องมาจากรัฐบาลตองการใชเงินเพื่อสาธารณประโยชน
ขอดีของการระดมเงินจากประชาชนดวยวิธีออกลอตเตอรี่คือ ลอตเตอรี่เปนตราสารที่สามารถใชระดมเงินได
ดีกวาการจัดเก็บภาษี แตก็มีขอเสียในดานความยุติธรรมตอสังคม เพราะลอตเตอรี่เปนรูปแบบหนึ่งของการ
จัดเก็บภาษีทางออม ทําใหผูซื้อที่มีรายไดตางกันตองจายเงินเสียภาษีเทากัน
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เกี่ยวกับดานแรงจูงใจในการซื้อลอตเตอรี่นั้น แนวคิดจากทฤษฎีตางๆ นํามาซึ่งผลสรุปวา
ปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ไดแก ความชอบเสี่ยงโชค และการหวังผลตอบแทนจากการเสี่ยง
โชค โดยผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางจะมี marginal utility ในการเสี่ยงโชคสูงกวาผูมีรายไดสูง
กลุมผูซื้อลอตเตอรี่ในประเทศตางๆสวนมากแบงตามพฤติกรรมการซื้อออกไดเปนกลุมที่
ซื้อประจํา และซื้อแบบไมประจํา และถาแบงตามสาเหตุที่ซื้อออกไดเปน 5 กลุม คือ กลุมที่ถูกชักจูงใหซื้อ
กลุมที่คิดวาเขาจะถูกรางวัล กลุมที่ชอบเลนโดยไมสนใจวาจะถูกรางวัลหรือไม กลุมที่ซื้อเพื่อการลงทุน และ
กลุมที่ซื้อเพื่อใหหลุดจากความยากจน แหลงเงินที่ใชในการซื้อลอตเตอรี่มักเปนสวนของเงินที่ใชในการ
บริโภค และมีเพียงสวนนอยที่มาจากการกูยืม แสดงวาผูซื้อลอตเตอรี่ไมไดงมงายเหมือนการพนันอื่น ความ
เสียหายที่เกิดจากการซื้อลอตเตอรี่จึงกระทบเฉพาะเงินของผูซื้อ มิไดมีผลเสียตอสังคมในวงกวาง แตในทาง
กลับกัน เงินที่รัฐใชลอตเตอรี่เปนเครื่องมือในการระดมเงินกลับมีผลประโยชนในวงกวาง เพราะเปนการใช
ไปเพื่อสาธารณะประโยชน
เนื่องจากการนําเงินออมไปซื้อลอตเตอรี่มีความเสี่ยงตอการสูญเสียเงินตนสูง แตเปนวิธีการ
ระดมเงินออมที่ไดผลโดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย รัฐบาลหลายประเทศ เชนสวีเดน อังกฤษ ฯลฯ จึงไดมี
การนําการเสี่ยงโชคมาเปนเครื่องมือหนึ่งในการจูงใจใหผูมีรายไดนอยมีเงินออมในรูปแบบตางๆ โดยไม
สูญเสียเงินตนถึงแมวาจะไมถูกรางวัล ซึ่งพบวาโครงการการระดมทุนในลักษณะนี้ประสพผลสําเร็จเปนอัน
มาก จึงมีความเปนไปไดที่ประเทศไทยจะใชวิธีการเสี่ยงโชคมาระดมเงินออมจากกลุมผูมีรายไดนอย
แนวคิดของการแปลงเงินหวยเปนเงินออม เปนขอเห็นของผูวิจัยที่เล็งเห็นวา ถึงแมวาการ
ใชลอตเตอรี่เปนเครื่องมือในการระดมเงินจะเปนผลประโยชนตอรัฐในการพัฒนาประเทศ และสวนใหญมี
ความเห็นวาความเสียหายที่เกิดขึ้นมีไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับการพนันประเภทอื่น แตผูวิจัยมีความเห็นวา
เปนความไมยุติธรรมที่นําเงินจากการจําหนายลอตเตอรี่มาใชในสาธารณะประโยชน หากผูซื้อสวนใหญคือผู
มีฐานะยากจน เพราะเทากับเปนการจัดเก็บภาษีคนจนไปพัฒนาประเทศ ทําใหคนจนยิ่งจนลง และในที่สุดก็
ต อ งเป น ภาระของรั ฐ ในการดู แ ลคนจนในวั ย เกษี ย ณอายุ เพื่ อ เป น การตั ด วงจรร า ยนี้ งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยของประชาชนเฉพาะกลุมรายไดนอย พรอมขอเสนอแนะใหหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของชวยกันเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมระยะยาว เพื่อลดปญหาความยากจนของกลุมผูมีรายได
นอยหลังเกษียณอายุ และเปนการลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในอนาคต

29

บทที่ 3
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสลากเพื่อการเสี่ยงโชค
3.1 สลากเพื่อการเสี่ยงโชคในไทย
3.1.1 ความเปนมาของสลากเสี่ยงโชคในไทย
สลากเพื่อการเสี่ยงโชคของไทยมักเรียกวา “หวย” ซึ่งเปนคํามาจากภาษาจีนวา “ฮวย” เปน
การพนันเสี่ยงทายชนิดหนึ่ง ดํารงอยูในสังคมไทยมาเปนเวลานาน ตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3
โปรดเกลาฯใหตั้งโรงหวยโดยใหเอกชนเปนผูรับสัมปทานดําเนินการอยางถูกกฎหมาย มีการออกหวย
เรียกวา “หวย ก ข” เปนที่นิยมเลนในหมูคนไทยอยางแพรหลาย สงผลใหประเทศมีรายไดจากการจัดเก็บ
อากรหวยเปนจํานวนมากและนับเปนรายไดที่สําคัญ เปนผลใหนายอากรหวยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เปน “ขุนบาล” หรือ “ขุนบาน” ตอมาในรัชสมัยพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริ
ใหยกเลิกการเลนพนันทุกชนิดรวมทั้งยกเลิกการใหสัมปทานหวยดวย การเลนหวยจึงเปนสิ่งผิดกฎหมาย
ตั้งแตนั้นมา สลากเสี่ยงโชคถูกนําเขามาในไทยอีกครั้งหนึ่ง เรียก “ลอตเตอรี่” หรือ “สลากกินแบงรัฐบาล”
ในป พ.ศ. 2517 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนายเฮนรี่ อลาบลาสเตอร ชาวอังกฤษ ในป พ.ศ.2417 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อระดมทุนชวยเหลือการจัดแสดงสินคาในพิพิธภัณฑที่ตึกคองกาเดีย พระบรมมหาราชวัง
โดยมีกรมทหารมหาดเล็กเปนผูรับผิดชอบ(ธีรเดช เอี่ยมสําราญ,2549:51-82) เพราะการออกลอตเตอรี่เปน
ชองทางระดมทุนจากประชาชนที่งายและประชาชนเต็มใจมากที่สุด ลอตเตอรี่เริ่มมีการจัดการเปนรูปแบบที่
ชั ด เจนมากขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 6 ในช ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 เพื่ อ ระดมทุ น จากประชาชนไทยมาให
พันธมิตรกูในป พ.ศ.2460 เนื่องจากไมสามารถใหกูเงินไดจากงบประมาณแผนดินไดโดยตรง ใน พ.ศ.2466
รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชานุญาติใหออก “ลอตเตอรี่เสือปาลานบาท เพื่อหารายไดบํารุงกองเสือปา และ
ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การระดมทุนโดยการออกลอตเตอรี่ยังคงมีการกระทํา
กันมาอยางตอเนื่อง เกิด “ลอตเตอรี่สยาม” ขึ้นในป พ.ศ. 2476 และในป พ.ศ. 2482 มีมติคณะรัฐมนตรีให
โอนกิ จ การสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล และสลากบํ า รุ ง เทศบาลมาสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง และแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการออกสลากกินแบงขึ้น โดยมีพระยาพรหมทัตพิลาส เปนประธานกรรมกาชุดแรก เมื่อวันที่ 5
เมษายน พ.ศ.2482 จึงนับเอาวันที่ 5 เมษายนของทุกปเปนวันสถาปนาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจนถึง
ปจจุบันนี้ (แสน วิชาชาญ 2553)
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3.1.2 ประเภทของสลากเสี่ยงโชค
ปจจุบันการเสี่ยงโชคในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมายแบงออกไดไมต่ํา
กวา 15 ประเภท
จากโครงการวิจัยที่ดําเนินการโดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล8 ซึ่งไดสํารวจจาก
ประชาชนที่มีอายุ 10 -70 ปใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ ดวยกลุมตัวอยาง 6,703 รายพบวา ประชาชนสวนใหญ
นิยมซื้อสลากกินแบงรัฐบาลรอยละ 38.45 หวยบนดินรอยละ 31.61 และหวยใตดินมีรอยละ 17.29 ของ
จํานวนที่ซื้อในรอบ 12 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 จํานวนผูที่เลนหวย จํานวนครั้งที่เลนหวย และวงเงินที่เลน แตละประเภทในชวง 12 เดือนที่ผานมา
การเลน/การซื้อหวยประเภทตางๆ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา
1. ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล

จํานวนผูที่เลน (คน)
28,047,221

รอยละ

2. ซื้อหวยบนดิน

23,061,628

31.61

3. ซื้อหวยใตดิน

12,613,938

17.29

4. หวยออมสิน

2,499,594

3.43

5. หวย ธกส.

1,820,876

2.50

6. ทายพนันบอล

1,510,529

2.07

7. หวยหุน

683,527

0.94

8. การพนันพื้นบาน

466,451

0.64

9. บอนการพนัน

341,899

0.47

10. จับยี่กี

138,411

0.19

11. มาแขง

166,209

0.23

12. หวยปงปอง

139,530

0.19

13. หวยมาเลย

195,974

0.27

14. การพนันผานอินเตอรเน็ต

95,731

0.13

1,167,351

1.60

72,948,869

100.00

15. การพนันประเทศอื่นๆ
รวม

38.45

หมายเหตุ ประมาณการจากฐานขอมูลประชากรที่มีอายุ 10-70 ป ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2550 จากทั่ว
ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 57,952,460 คน (หาหมื่นเจ็ดลานเกาแสนหาหมื่นสองพันสี่รอยหกสิบคน)
ที่มา : รายงานการศึกษาเรื่อง “ปญหาการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว (สลากกินรวม) ตารางที่ 7
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สลากกินแบงรัฐบาล “โครงการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการพนันในสังคมไทย” 2550
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1) สลากกินแบง
การออกสลากกินแบงโดยรัฐบาลไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ.2517 ไดมีการ
ตราพระราชบัญญติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลโดยกําหนดใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง สลากกินแบงที่รัฐบาลสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
1.1) สลากกินแบงรัฐบาล ออกตามพระราชบัญญัติสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517 งวดละ 30 ลาน
ฉบับ แบงเปน 30 ชุดๆ ละ 1 ลานฉบับ จําหนายในราคาฉบับละ 40 บาท โดยออกจําหนายเดือนละ 2 งวด
เงื่อนไขเงินรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
รางวัลที่ หนึ่ง
มี
1 รางวัล ๆ ละ
2,000,000 บาท
รางวัลที่ สอง
มี
5 รางวัล ๆ ละ
100,000 บาท
10 รางวัล ๆ ละ
40,000 บาท
รางวัลที่ สาม
มี
รางวัลที่ สี่
มี
50 รางวัล ๆ ละ
20,000 บาท
รางวัลขางเคียงรางวัลที่หนึ่ง
มี
2 รางวัล ๆ ละ
50,000 บาท
รางวัลเลขทาย 3 ตัว เสี่ยง 4 ครั้ง
มี
4,000 รางวัล ๆ ละ
2,000 บาท
รางวัลเลขทาย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง
มี
10,000 รางวัล ๆ ละ
1,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,068 รางวัลเปนเงิน 23,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 พิเศษ มี 1 รางวัล เปนเงินเทากับจํานวนชุดที่จําหนายในแตละงวดคูณหนึ่งลานบาทจายรางวัล
รวมกับเงินรางวัลที่ 1 กําหนดตามประกาศของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
1.2) สลากพิเศษ เพื่อระดมทุนสําหรับใหจายเพื่อกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน การออกสลาก
พิเศษจะดําเนินการโดยสํานักงานสลากกินแบงไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 และโดยใชผลการออกรางวัลรวมกันกับสลากกินแบงรัฐบาลจําหนายงวดละ 16 ลานฉบับๆ
ละ 40 บาท ออกจําหนายเดือนละ 2 งวด
1.3) สลากเลขทายแบบ 3 และ2 ตัว (หวยบนดิน) เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตร เปนนายกรัฐมนตรี เพื่อแกปญหาหวยใตดิน โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ให
สํานักงานสลากกินแบง ดําเนินการจําหนายเพิ่มเติมจากการจําหนายสลากแบบเดิมที่มีอยู โดยพิมพจําหนาย
3 รูปแบบคือ ราคาฉบับละ 20, 50, และ 100 บาท ตามจํานวนการสั่งจองของตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ ซึ่ง
ในแตละงวดมีจํานวนไมเทากัน งวดแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 แตไดยกเลิกไปภายหลังวันที่ 16
พฤศจิกายน 2549 รวมระยะเวลา 3 ป 4 เดือน เปนจํานวน 80 งวด
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สลากแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัวมี 4 ประเภท
- สลากแบบเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่ 1 แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 3 ตัวตรง)
- สลากแบบเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่ 1 แบบตรงเลขไมตรงหลัก (สลาก 3 ตัวโตด)
- สลากแบบเลขทาย 2 ตัว รางวัลที่ 1 แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 2 ตัวบน)
- สลากแบบเลขทาย 2 ตัวลาง แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 2 ตัวลาง)
ผูซื้อสลากตองแจงระบุหมายเลขที่ตองการและเลือกประเภทพรอมชนิดราคาสลากโดยให
ผูแทน จําหนายหรือผูเดินจําหนายที่ไดรับอนุญาต กรอกรายละเอียดของประเภทสลาก เลขสลากที่ซื้อให
ถูกตอง และลงลายมือชื่อบนสลากใหกับผูซื้อ (สมนึก 2546)
เงินรางวัลตอราคาสลาก 1 บาท หลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว
- สลากเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่ 1 แบบตรงเลขตรงหลัก (3 ตัวตรง) รางวัลละ 500
บาท
- สลากเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่ 1 แบบตรงเลขไมตรงหลัก (3 ตัวโตด) รางวัลละ 100
บาท
- สลากเลขทาย 2 ตัว รางวัลที่ 1 แบบตรงเลขตรงหลัก (2 ตัวบน) รางวัลละ 65 บาท
- สลากเลขทาย (2 ตัวลาง) รางวัลละ 65 บาท
รางวัลแจคพอต
- สลากราคา 20 บาท จะไดรับรางวัล 25 เปอรเซ็นต ของยอดเงินรางวัลแจคพอต
- สลากราคา 50 บาท จะไดรับรางวัล 50 เปอรเซ็นต ของยอดเงินรางวัลแจคพอต
- สลากราคา 100 บาท จะไดรับรางวัล 100 เปอรเซ็นต ของยอดเงินรางวัลแจคพอต
2) หวยใตดิน
2.1) วิธีการดําเนินงานธุรกิจหวยใตดิน
หวยใตดิน เปนการเสี่ยงโชคที่ผิดกฎหมาย ถึงแมในปจจุบันจะมีการปราบปรามแตก็ยังไม
สามารถทําใหหมดไปจากประเทศไทยได โดยผูที่เกี่ยวของในหวยใตดินมีอยู 3 ฝายดวยกัน คือผูขาย คน
กลางและผูซื้อ (สมนึก 2546)
ผูขาย หรือ เจามือ สวนใหญจะเปนเจาของทุน ทําหนาที่ผูดําเนินกิจการ และรับความเสี่ยง
จาก หวย ที่ขายออกไป
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คนกลาง หรือที่นิยมเรียกกันวา คนเดินโพย เอเยนต ยี่ปว หรือซาปว จะเปนบุคคลที่ติดตอ
กับลูกคาหรือคนเลนหวย และเปนผูนําโพยสงตอใหเจามือ รวมทั้งรับเงินจากเจามือสงใหผูถูกหวย โดยคน
เดินโพย จะไดรับคาตอบแทนเปนเปอรเซ็นตจากมูลคายอดขายประมาณรอยละ 25-30
ผูซื้อ โดยทั่วไปแลวผูซื้อจะไมรูจักเจามือ โดยเฉพาะเจามือรายใหญ แตจะรูจักกับคนขาย
หวยหรือคนเดินโพยเพราะเปนผูที่มีความสัมพันธโดยตรงกับลูกคา โดยผูซื้อจากคนขายที่เขามีความเชื่อถือ
คุนเคย สนิทสนม และสะดวกในการซื้อ
การสงโพยหวยใตดินจากคนขายมาใหเจามือจะทํากันเพียงภายในเวลา 2 วันใน 1 เดือน คือ
วันที่หวยออกในวันที่ 1 และ16 ของทุกเดือน โดยโพยหวยทุกใบจะถูกสงใหเจามือกอนเที่ยงของวันหวย
ออก และวันที่ 2 ถัดจากวันที่หวยออก คือวันที่ 2 และ 17 ของทุกเดือน จะเปนวันที่จายเงินใหผูถูกรางวัล
เนื่องจากหวยใตดินมีลักษณะคลายธุรกิจขายตรง ดังนั้นยอดขายของเจามือจึงขึ้นอยูกับ
จํานวนคนขายรวมทั้งประชากรในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้หวยใตดินมีระบบการตลาดที่เขาถึงตัวผูซื้อ โดยคนขาย
หวยจะไปรั บ เลขที่ แ ทงจากลู ก ค า ที่ บ า น หรื อ สถานที่ ที่ ผู ซื้ อ สะดวก ตลาดหวยใต ดิ น จึ ง เป น กลไกที่ มี
ความสัมพันธแบบสวนตัวระหวางผูซื้อผูขาย
2.2) หลักเกณฑการแทงและการจายเงินหวยใตดิน
1) 2 ตัวบนของรางวัลที่ 1 และลางของเลขทาย 2 ตัวสลากกินแบงฯ จายเทากันคือ เงิน
รางวัลอยูระหวาง 60-70 เทาของมูลคาที่แทง
2) 3 ตัวบนของรางวัลที่ 1 สลากกินแบงฯ เงินรางวัล 500 เทาของมูลคาที่แทง
3) 3 ตัวลางของเลขทาย 3 ตัวลางสลากกินแบงฯ เงินรางวัล 125 เทาของมูลคาที่แทง
4) โตด 2 ตัวบน คือ ผูเลนเลือกแทง 2 ตัวของรางวัลที่ 1 สลากกินแบงฯ จาก 2 ตัว
ตําแหนงไหนก็ได เงินรางวัลเทากับ 10 เทาของมูลคาที่แทง
5) โตด 3 ตัวบน คือ ผูเลนเลือกแทงเลข 3 ตัวของรางวัลที่ 1 สลากกินแบงฯ จาก 3 ตัว
ตําแหนงไหนก็ไดเงินรางวัลเทากับ 100 เทาของมูลคาที่แทง
6) วิ่งบน 1 ตัว คือ ผูเลนเลือกแทงเพียง 1 ตัว จากเลขทาย 3 ตัวของสลากกินแบงฯ ตัวไหน
ก็ไดเงินรางวัลเทากับ 3 เทาของมูลคาที่แทง
7) วิ่งลาง 1 ตัว คือ ผูเลนเลือกแทงเพียง 1 ตัวจากเลขทาย 2 ตัวลางของสลากกินแบงฯ ตัว
ไหนก็ไดเงินรางวัลเทากับ 4 เทาของมูลคาที่แทง
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3) สลากออมทรัพย
สลากออมทรัพย คือ สลากสําหรับสนับสนุนใหประชาชนรูจักการออมทรัพย โดยผูซื้อมี
โอกาสถูกรางวัลดวยวิธีเสี่ยงโชค และเมื่อครบอายุผูถือจะไดเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ย ซึ่งมักต่ํากวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคารพาณิชย ในปจจุบันผูออกสลากออมทรัพยของไทยมี 2 แหงคือ ธนาคารออม
สินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สลากออมทรัพยที่ธนาคารออมสินเปนผูออก
เรียก “สลากออมสิน” สวนสลากที่ ธกส. เปนผูออกเรียก “สลากออมทรัพยทวีสิน”
3.1) สลากออมสิน9
สลากออมสิน เปนสลากออมทรัพยประเภทหนึ่ง ออกโดยธนาคารออมสิน ซึ่งเริ่ม
ใหบริการงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2486 จนถึงปจจุบัน วัตถุประสงคก็เพื่อจูงใจใหผูชอบการเสี่ยงโชค
หันมาออมเงินมากขึ้น ผูฝากมีโอกาสลุนรางวัล เมื่อฝากครบอายุจะไดรับเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ย ทําใหผู
ฝากมีเงินเก็บออมดีกวาการเสี่ยงโชคประเภทอื่น
สลากออมสินที่ออกงวดแรกเรียก “ สลากออมสินสามัญ” เริ่มรับฝากงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2548 ราคาฉบับละ 5 บาท จํานวน 40,000 ฉบับ ออกรางวัลทุกเดือน อายุครบ 3 เดือน หาก
ประสงคจะถอนคืน จายคืนใหฉบับละ 3.50 บาท เมื่อฝากครบ 5 ป ไดดอกเบี้ยฉบับละ 25 สตางค และใน
งวดตอ ๆ มา มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนราคาตอหนวย เงินรางวัล รวมทั้งระยะเวลาครบอายุ เพื่อจูงใจมากขึ้น
จนถึงงวดที่ 6 จึงระงับการจําหนาย แตมีการพัฒนาสลากรุนใหมออกมาเรียก “สลากออมสินพิเศษ” โดย
ปรับปรุงเงื่อนไข ราคา อายุและดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับสถานการณดานการเงิน และเปนสลากที่ระบุชื่อผู
ซื้อคนแรก และสามารถถอนคืนได เต็ มมูลคาที่ฝาก จนทําใหประชาชนรูจักสลากออมสินในลัก ษณะ
“สลากออมสินไมกินทุน” และกลายเปนเอกลักษณของสลากออมสินจนถึงปจจุบัน โดยสลากออมสินงวด
ที่ 1 ราคาฉบับละ 2 บาท มีอายุ 5 ป เมื่อฝากครบอายุ ไดดอกเบี้ยฉบับละ 10 สตางค เริ่มรับฝากเมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2486
หลังจากนั้น ธนาคารออมสินก็ไดมีการพัฒนาสลากรุนใหมๆออกมาอยางตอเนื่อง มีชื่อ
เรียกที่แตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคในการออก เชน
- สลากออมสินกุศล เปนสลากเพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนจํานวน 1,000 ลานบาท
เพื่อใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรกูไปชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรในประเทศอีกตอหนึ่ง
ราคาสลากฉบับละ 20 บาท มีอายุ 5 ป ออกรางวัลทุกวันที่ 10 ของเดือน เมื่อครบอายุจะไดรับเงินตน 20
บาทคืน เริ่มจําหนายเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2533

9

สอบถามจากพนักงานธนาคารออมสิน และจากเว็บไซด www.gsb.or.th
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- สลากออมสินพิเศษ (รุนธนโชค) เปนสลากออมสินที่จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนอีกทางเลือก
หนึ่ง สําหรับผูฝากที่ตองการออมเงินระยะยาว ราคาหนวยละ 100 บาท เมื่อฝากครบ 10 ป ไดรับดอกเบี้ย
หนวยละ 10 บาท ออกรางวัลทุก 3 เดือน คือเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เริ่มรับฝากครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 เปนครั้งแรกที่ธนาคารออมสินเปดโอกาสใหประชาชนสงภาพเขาประกวด
โดยภาพที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด จะไดรับการนํามาพิมพเปนสลากออมสินพิเศษ (รุนธน
โชค) งวดที่ 1
- สลากออมสินพิเศษประเภทพิมพมูลคา
เปน สลากออมสิน พิเศษจัด ทําขึ้ นเพื่อ
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 พระผูทรงพระราชทาน
กําเนิดธนาคารออมสิน เปนภาพพระบรมราชนิเวศนและพระตําหนักที่ประทับของพระองค มี 6 ชนิดราคา
คือ 500 บาท 900 บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท และ 500,000 บาท พรอมกันนี้ไดจัดทําปก
ผาไหมสําหรับใสสลากออมสิน เหมาะสําหรับมอบเปนของขวัญในวาระตาง ๆ หรือเก็บเปนของที่ระลึก
เริ่มจําหนายครั้งแรกพรอมกับสลากออมสิน งวดที่ 28 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547
- สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 28 เปนสลากที่จัดทําขึ้นเพื่อฉลองในวาระครบ 125 ป วัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ราคาหนวยละ 50 บาท เมื่อฝากครบ
อายุ 3 ป ไดรับดอกเบี้ยหนวยละ 1 บาท มีโอกาสถูกรางวัล 35 ครั้ง ออกรางวัลทุกวันที่ 20 ของเดือนสลาก
ออมสินนี้สามารถใชเปนหลักประกันเงินกู ประกันตัวผูตองหาในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได
- สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 32 เปนสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 32 ราคาหนวยละ 50
บาท เมื่อฝากครบอายุ 3 ปไดรับดอกเบี้ยหนวยละ 4.25 บาท มีโอกาสถูกรางวัล 35 ครั้ง ออกรางวัลทุก
วันที่ 20 ของเดือน รางวัลที่ 1 มูลคา 10 ลานบาท รางวัลพิเศษ มูลคา 1 ลานบาท และรางวัลอื่นๆ อีก
มากมาย
- สลากออมสินอินเตอรเน็ต เปนการใหบริการรับฝากเงินออมสิน ผานระบบ Internet
ซึ่งถือเปนชองทางใหมในการใหบริการของธนาคารฯ ที่ตองการตอบสนองตอวิถีของคนรุนใหม โดย
มุงเนนเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่ประสงคจะฝากเงิน แตไมมีเวลามาติดตอที่ธนาคารฯ ใหสามารถฝาก
เงินไดผูซื้อสามารถเลือกเลขสลากที่ชอบได หรือใหระบบจัดสรรเลขให โดยไมถูกจํากัดดวยเวลาอีกตอไป
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุด ทําใหสะดวก ประหยัดและเวลา และคาใชจายในการ
เดินทาง
ผูฝากสามารถเลือกฝากได 2 แบบคือ
1. แบบเลือกเลขสลาก เปนการจําหนายโดยแสดงรายการสลากฯ ใหเลือกเปนรายฉบับ
ซึ่งแตละฉบับจะกําหนดเลขหมาย สลากเปนชุด เชน ชุดละ 20 หนวย 30 หนวย หรือ 50 หนวย ฯลฯ
เพื่อใหผูฝากไดเลือกฝากตามตองการ
2. แบบระบบจัดสรรให เปนการจําหนายโดยใหผูฝากระบุจํานวนหนวยที่ตองการ และ
ระบบจะจัดสรรเลขหมายสลากให โดยอัตโนมัติ
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ตารางที่ 3.2 ตัวอยางเงื่อนไข เงินรางวัล ราคาของสลากออมสินพิเศษ





เงื่อนไข
ราคาหนวยละ
อายุการฝาก
มีสิทธิถูกรางวัล
การถอนคืน

 มูลคาเงินรางวัล
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 4
รางวัลที่ 5
รางวัลเลขทาย 6 ตัว
รางวัลเลขทาย 5 ตัว
รางวัลเลขทาย 4 ตัว
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
แตตางงวดและหมวดอักษร
รางวัลพิเศษ
 การออกรางวัล
 สิทธิประโยชน

สลากออมสินพิเศษ 5 ป
100 บาท
5 ป
60 ครั้ง
รับเงินตนและดอกเบี้ย
ฝากครบ 5 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 7.50 บาท
ฝากครบ 4 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 5.50 บาท
ฝากครบ 3 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 3.75 บาท
ฝากครบ 2 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 2.25 บาท
ฝากครบ 1 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 1.00 บาท
ฝากไมครบ 1 ป ไมไดดอกเบี้ย

สลากออมสินพิเศษ 3 ป งวดที่ 44
50 บาท
3 ป
36 ครั้ง
รับเงินตนและดอกเบี้ย
ฝากครบ 3 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 2.375 บาท
ฝากครบ 2 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 1.125 บาท
ฝากครบ 1 ป รับดอกเบี้ยหนวยละ 0.50 บาท
ฝากครบ 3 เดือน ไดรับคืนเฉพาะเงินตน

4 รางวัลๆ ละ 5,000,000 บาท
4 รางวัลๆ ละ 500,000 บาท
5 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
20 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
40 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
1 รางวัลๆ ละ 600 บาท
1 รางวัลๆ ละ 400 บาท
2 รางวัลๆ ละ 300 บาท
-

2 รางวัลๆ ละ 10,000,000 บาท
1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
2 รางวัลๆ ละ 400 บาท
2 รางวัลๆ ละ 300 บาท
2 รางวัลๆ ละ 150 บาท
รางวัลละ 10,000 บาท

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

1 รางวัลๆ ละ 1,000,000 บาท
ทุกวันที่ 16 ของเดือน

 มอบเปนของขวัญในโอกาสตางๆ โดยระบุ
ชื่อผูไ ดรับ
 โอนกรรมสิทธิ์ใหผูอื่นได
 เงินรางวัลและเงินตนแมสลากครบอายุแลว
ยังสามารถรับคืนไดภายในระยะเวลา 10 ป
 ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันการขอสินเชื่อ
จากธนาคารออมสินหรือใชเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันตัวในศาลและชั้นสอบสวน
 สามารถใชบริการฝากสลากผานระบบ
INTERNET ได

 มอบเปนของขวัญในโอกาสตางๆ โดยระบุ
ชื่อผูรบั ได
 โอนกรรมสิทธิ์ใหผูอื่นได
 เงินรางวัลและเงินตนแมสลากครบอายุแลว
ยังสามารถรับคืนไดภายในระยะเวลา 10 ป
 ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันการขอสินเชื่อ
จากธนาคารออมสินหรือใชเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันตัวในศาลและชั้นสอบสวน
 สามารถใชบริการฝากสลากผานระบบ
INTERNET ได

37

ตารางที่ 3.2 ตัวอยางเงื่อนไข เงินรางวัล ราคาของสลากออมสินพิเศษ (ตอ)
เงื่อนไข
 การจับรางวัลชิงโชคพิเศษ

สลากออมสินพิเศษ 5 ป
 ฝากฉลากออมสินพิเศษระหวางวันที่ 2
พฤศจิกายน 2552 – 30 เมษายน 2553

 ของรางวัล

 สลากออมสินพิเศษทุก 100 บาท หรือ 1
หนวย มีสิทธิ์ชิงรางวัลไดตามจําหนวยที่ฝาก
โดยไมจํากัดจํานวนและตองมีบัญชีเงินฝาก
เผื่อเรียก ณ วันจับรางวัลที่มียอดคงเหลือใน
บัญชีไมตา่ํ กวา 500 บาท
 สิทธิ์ในการชิงโชคตลอดระยะเวลา 6 เดือน
รับรางวัลแลวมีสทิ ธิ์รับรางวัลอีก แตถาเปน
การจับรางวัลในครั้งเดียวกันมีสิทธิ์เพียง 1
รางวัลเทานัน้
 จับรางวัล 6 ครั้ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552,
30 ธันวาคม 2552, 1 กุมภาพันธ 2553, 1
มีนาคม 2553, 1 เมษายน 2553 และ 2
พฤษภาคม 2553 ณ ธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ
 รถยนต Mercedes-Benz C200
KOMPRESSOR รวม 10 รางวัลๆ ละ
2,469,000 บาท รวมมูลคา 34,690,000 บาท

 ผูโชคดีตองปฏิบตั ิตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขอืน่ ที่ธนาคารกําหนด
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สลากออมสินพิเศษ 3 ป งวดที่ 44
 ฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ป ระหวางวันที่ 17
พฤษภาคม 2553 – 15 กุมภาพันธ 2554
 สลากออมสินพิเศษทุก 100 บาท หรือ 1 หนวย
มีสิทธิ์ชิงรางวัลไดตามจําหนวยที่ฝากโดยไม
จํากัดจํานวนและตองมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ณ วันจับรางวัลทีม่ ียอดคงเหลือในบัญชีไมตา่ํ
กวา 500 บาท
 สิทธิ์ในการชิงโชคตลอดระยะเวลา 6 เดือน
รับรางวัลแลวมีสทิ ธิ์รับรางวัลอีก แตถาเปน
การจับรางวัลในครั้งเดียวกันมีสิทธิ์เพียง 1
รางวัลเทานัน้
 จับรางวัล 9 ครั้ง ทุกวันที่ 16 ของเดือน
ระหวาง 16 มิถนุ ายน 2553 ถึง 16 กุมภาพันธ
2554 โดยครั้งที่ 3, 6 และ 9 จับครั้งละ 2
รางวัล ณ ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ

 “เลือกไดตามใจ” ไดแก
- คอนโดมิเนียมณองเซลิเซ อเวนิว (แจง
วัฒนะ-ปากเกร็ด) หรือ
- โครงการ เอ สเปซ สุขุมวิท 77 หรือ
- ทองคํา หรือ
- รถยนตดัดแปลงเพื่อการพาณิชยพรอม
ทองคํา
 มูลคารางวัลละ 1.2 ลานบาท จํานวน 12
รางวัล โดยผูโชคดีเลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง
 ผูโชคดีตองปฏิบตั ิตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
อื่นที่ธนาคารกําหนด

3.2 สลากออมทรัพยทวีสิน10
สลากออมทรัพยทวีสิน เปนสลากออมทรัพยที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.) โดยเริ่มออกเมื่อป 2541 ในตอนเริ่มตน ธกส. รับผิดชอบในดนการจําหนาย การกําหนด
เงื่อนไขเงินรางวัล การจายเงินรางวัลและอื่นๆ สวนในการดําเนินการออกรางวัล ไดมอบหมายใหสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลเปนผูออกใหเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปน
กรรมการการออกรางวัล บทบาทการออกสลากออมทรัพยของ ธกส. ยังดําเนินการตอมาจนถึงปจจุบัน โดย
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลยังคงเปนผูจับฉลากออกรางวัลใหตอไป ผลิตภัณฑลาสุดคือสลากออมทรัพย
ทวีสิน ซึ่งเปดรับฝากเงินตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยมีหลักเกณฑการรับฝากและการออกรางวัลไม
แตกตางจากสลากออมสินมากนัก ดังนี้
หลักเกณฑการรับฝากเงิน
- รับฝากเปนหนวย ๆ ละ 500 บาท
- เปดรับฝากเงินตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ในการฝาก ใหนําสําเนาบัตรประชาชนไป
ดวย
การออกรางวัล
- ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน 3 ป รวม 36 ครั้ง
- ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 และครั้งสุดทายวันที่ 16 มกราคม 2557
- ดําเนินการออกรางวัลโดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ดอกเบี้ยเงินฝาก
- ฝากครบกําหนดไดดอกเบีย้ หนวยละ 18.75 บาท รวมคืนตนเงินพรอมดอกเบี้ยหนวยละ 518.75
บาท
การประกาศผลรางวัล
- ถายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แหงประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ
- ประกาศผลรางวัลทาง INTERNET http://www.baac.or.th
- ขอรับใบแจงผลการออกรางวัลไดที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
- ประกาศผลรางวัลทางหนังสือพิมพ
10

จากเว็บไซด www. baac.or.th
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- ตรวจรางวัลทางโทรศัพท หมายเลข 1900-1901-98 และ 1900-222-229 และ 1111
- โทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอส กด * 942
การรับรางวัล การโอนกรรมสิทธิ์ และการถอนคืนเงินฝาก
- หากผูฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารจะโอนเงินรางวัล ตนเงิน และดอกเบีย้ เมื่อครบ
กําหนดเขา

3.3 ลอตเตอรี่/หวยในตางประเทศ11
ในปจจุบัน หวยที่เลนกันอยูทั่วไปในตางประเทศมีอยูดวยกัน 3 ชนิด ชนิดแรกคือ หวยขูด
(Instant) ที่ผูเลนซื้อแลวสามารถขูดสลากแลวรูผลทันที ลักษณะคลายหวยคุมเกลาในอดีตที่นํารายไดไป
สรางอาคารคุมเกลา โรงพยาบาลภูมิพล ชนิดที่สองเปนการเลนแทงตัวเลข 2 หลัก 3 หลัก คลายกับหวยบน
ดิน และประเภทที่สามคือหวย Lotto ซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันสลากกินแบงของไทย
วัตถุประสงคในการออกหวยในตางประเทศ เชน อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
นั้นเปนไปเพื่อการระดมทุนมาใชในดานการศึกษา กิจกรรมเพื่อการกุศล อาทิ สรางพิพิธภัณฑ การกีฬา
ศิลปะ ใชสรางสาธารณูปโภค เชน โรงพยาบาล ถนน ไปใชเพื่อศึกษา และรณรงคใหลดละเลิกการพนัน
การรักษาโรคการพนัน ซึ่งในบางประเทศมองวาการติดการพนันเปนโรครายอยางหนึ่งที่ตองเยียวยารักษา
ดวยวิธีการทางแพทยรวมกับกระบวนการทางจิตเวช เชน นิวซีแลนด ออสเตรเลีย เปนตน
ผูประกอบการออกลอตเตอรี่ในปจจุบันมีเกือบทุกทวีปกวา 100 ประเทศทั่วโลก กิจการ
เหลานี้ดําเนินการอยางเปดเผยโดยภาครัฐ ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง มลรัฐ จังหวัด และเมืองตางๆ โดยในป
2550 ยอดจําหนายลอตเตอรี่ทั่วโลกมีมูลคาถึง 224.3 พันลานดอลลาร ส.ร.อ. ตารางที่ 3.3 แสดงถึงกิจการ
ลอตเตอรี่ที่มียอดจําหนายสูงสุด 10 อันดับแรกในป 2550 ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการจําหนายลอตเตอรี่ที่
สหรั ฐ อเมริ กาและออสเตรเลีย เพื่ อเปน ตัว อยา งสะท อ นถึ งทั ศ คติข องประเทศทั้ง สองต อ การจํา หนา ย
ลอตเตอรี่

11

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “หวยบนดิน” สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2550
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ตารางที่ 3.3 The 2007 World’x largest Lotterses (in retail sales in $U.S., excluding VAT)

1. Italy : Lottomatica S.P.A.

$21.1 billion

2. Spain : Loteriex y Apuertas del Estado
3. Framce : La Francaise des Teux
4. Unitel Kingdom : The National Lottery
5. Japan : Misuho Bank Lottery Division
6. China : China Welfare Lottery
7. United States : New York Lottery
8. Greece : OPAP
9. China : China Sports Lottery
10. United States : Massachusetts Lottery

$ 14.7 billion
$ 13.7 billion
$ 9.6 billion
$ 9.3 billion
$ 6.8 billion
$ 6.7 billion
$ 6.0 billion
$ 5.3 billion
$ 4.6 billion

ที่มา : La Fleur’s 2008 World Lottery Almanac

3.3.1 ลอตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกา
ลอตเตอรี่ ที่ อ อกจํ า หน า ยโดยเอกชนในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได เ ริ่ ม ขึ้ น กลางคริ ส ต
ทศวรรษ 1800 และเนื่องจากปญหาการโกงและคอรัปชั่น ทําใหรัฐบาลกลางหามการซื้อขายลอตเตอรี่ขาม
รัฐในตนคริสตทศวรรษ 1890 และจากคําสั่งหามของรัฐบาลกลางนี้เอง ทําใหมลรัฐตาง ๆ ยกเลิกการออก
ลอตเตอรี่โดยสิ้นเชิงในป พ.ศ. 2437
รัฐนิวแฮมเชียรเปนรัฐแรกที่ริเริ่มออกลอตเตอรี่อีกครั้งในป พ.ศ.2507 ภายหลังจากที่
ลอตเตอรี่กลายเปนสิ่งผิดกฎหมายมากวา 70 ป กอนจะดําเนินการออกลอตเตอรี่ในครั้งใหมนี้ รัฐบาลรัฐ
นิวแฮมเชียรไดใหประชาชนลงมติวารัฐบาลควรจะออกลอตเตอรี่หรือไม ปรากฏวาประชากรนิวแฮมเชียร
รอยละ 76 เห็นดวยกับการใหรัฐออกลอตเตอรี่ขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากในขณะนั้นรัฐนิวแฮมเชียร
กําลังประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลจัดเก็บภาษีไดลดลง สงผลใหประชาชนนิวแฮมเชียรสนับสนุนให
รัฐบาลนําลอตเตอรี่ออกมาจําหนายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมิใหรัฐตองออกกฎหมายเพิ่มภาษีในสวนอื่น ๆ ให
พอเพียงกับการใชจายของรัฐ (Coughlin, Garrett and Hernandez-Murillo, 2006)
นับตั้งแตรัฐนิวแฮมเชียรไดออกลอตเตอรี่ในรูปแบบปจจุบันเปนรัฐแรก ปรากฏวามีรัฐ
ต า งๆ อี ก 41 รั ฐ ได อ อกลอตเตอรี่ แ บบเดี ย วกั น ตามมา ส ง ผลให ร ายได จ ากลอตเตอรี่ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกาสูงถึง 53.7 พันลานดอลลารสหรัฐในป พ.ศ.2550 (La Fleur ‘s 2008 World Lottery Almanac)
การที่ลอตเตอรี่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐฯนี้เปนผลจากการสํารวจทัศนคติของประชาชนที่มีตอ
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การพนันลอตเตอรี่ที่วาอยากใหเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย และเปนการสันทนาการชนิดหนึ่งอีกดวย รวมทั้งใน
อีกทางหนึ่งนั้น รัฐเองก็จะไดมีรายไดจากฐานภาษีที่เก็บจากลอตเตอรี่เพื่อนํามาใชในกิจการตาง ๆ ของรัฐ
เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
สําหรับรัฐที่มิไดนําการออกลอตเตอรี่มาเปนเครื่องมือในการระดมทุนนั้น ไดใหคําอธิบาย
ในเชิงเศรษฐศาสตรการเมืองวา ประชากรกลุมที่นิยมซื้อลอตเตอรี่ของรัฐตนเปนกลุมผูมีรายไดนอยเปน
สวนใหญ และลอตเตอรี่ก็เปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชระดมเงินทุนจากประชาชน นอกเหนือจากการเก็บภาษี
อากร (บางครั้งนักเศรษฐศาสตรเรียกลอตเตอรี่วา ภาษีจากคนจน) เพื่อนําไปใชในการบริหารราชการของ
รัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลหรือสภานิติบัญญัติที่มาจากประชาชนกลุมรายไดนอยจึงไมเห็นดวยกับการที่รัฐจะให
มีการออกลอตเตอรี่ เพราะจะเปนการเอาเปรียบคนจน ในขณะที่รัฐบาลและสภานิติบัญญัติของรัฐที่มาจาก
ประชากรกลุ ม รายได สู ง จะเห็ น ด ว ยกั บ การออกลอตเตอรี่ เพราะหากไม มี ก ารออกลอตเตอรี่ แ ล ว รั ฐ
จําเปนตองปรับอัตราฐานภาษีใหสูงขึ้นจะสงผลกระทบตอประชาชนกลุมรายไดสูงมากกวารายไดนอย
3.3.2 ลอตเตอรี่และธุรกิจการพนันในออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศหนึ่งที่ไมเฉพาะลอตเตอรี่เทานั้นที่เปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย
แตรัฐยังไดอนุญาตใหการเลนการพนันอื่นๆ เปนสิ่งถูกกฎหมายดวย อาทิ การแขงมา รูเลต เปนตน โดยมี
ทัศนคติเชนเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศที่เห็นวาภาษีรายไดจากการพนันเปนภาษีที่กอใหเกิดการตอตานจาก
ประชาชนนอยที่สุด (Bostock,2005) และดวยนโยบายที่มีพื้นฐานจากทัศนคติดังกลาวสงผลใหรายไดจาก
ธุรกิจการพนันในป พ.ศ.2543 มีสัดสวนถึงรอยละ 1.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือคิดเปน 14.7
พันลานเหรียญออสเตรเลีย รายจายสวนบุคคลที่จายเพื่อการพนันเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในระยะเวลาเพียง 10 ป
การพนั น ในออสเตรเลี ย เป น ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ถู ก มองว า เป น ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห ค วามเพลิ ด เพลิ น
สนุกสนาน เปนแหลงรายไดของรัฐที่สําคัญแหลงหนึ่ง รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศอีก
ดวย ธุรกิจการพนันยังกอใหเกิดการจางแรงงานถึง 37,000 ตําแหนง ประมาณการวารายไดภาษีอากรที่
ไดรับจากธุรกิจการพนันมีสัดสวนถึงรอยละ 12 ของรายไดภาษีอากรที่รัฐสามารถจัดเก็บไดทั้งหมด และ
จากการศึกษาแรงจูงใจในการเลนการพนันในประเทศออสเตรเลียพบวา รอยละ 59 ของผูเลนฝนวาจะไดรับ
รางวัล รอยละ 38 อางเหตุผลทางสังคม รอยละ 27 มีเหตุผลในการเลนเพื่อการกุศล รอยละ 13 เลนเพราะ
ตองการความตื่นเตนเราใจที่ไดจากการเลนการพนัน รอยละ 12 เลนเพราะเชื่อวาตนเองเปนคนมีโชค รอย
ละ 10 เลนเพราะมองวาการพนันเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยม รอยละ 9 เลนเพื่อตองการแขงขันเอาชนะ
และรอยละ 9 เลนเพื่อฆาเวลา ผลดานลบของการพนัน คือ มีประชาชนบางกลุมที่ไมสามารถควบคุมตนเอง
ได ปลอยตัวปลอยใจใหเพลิดเพลินไปกับการพนัน จนกลายเปนผูติดการพนันไปในที่สุด ซึ่งสงผลมีผูคิด
จะฆาตัวตายรอยละ 12 (Koran,1999 อางใน Bostock, 2005) นอกจากนั้นการพนันยังกอใหเกิดปญหาสังคม
ในออสเตรเลียอีกดวย ประมาณการวารอยละ 1 ของประชากรวัยทํางาน (ประมาณ 130,000 คน) เปนผู
ประสบปญหาติดการพนันซึ่งรัฐตองใชงบประมาณที่เกี่ยวของในการรักษาเยียวยาเปนจํานวนตั้งแต 502 ถึง
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1,230 ลานเหรียญออสเตรเลียตอป ไมนับรวมถึงปญหาการลมละลาย การสูญเสียผลิตภาพของประชาชน
การหยาราง อาชญากรรม ซึ่งเปนปญหาสังคมที่ตามมาจากการตกเปนผูติดการพนัน

3.4 การระดมเงินออมดวย Lottery Bond ในตางประเทศ
Lottery Bonds เปนตราสารทางการเงินที่รัฐบาลเปนผูออก เปนพันธบัตรที่มีอายุคอนขาง
ยาว มีลักษณะเหมือนพันธบัตรทั่วไปตรงที่ผูถือจะไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะไดดอกเบี้ยเปนประจําทุก
งวดของการจาย เมื่อครบกําหนดจะไดเงินตนคืน ตางจากพันธบัตรทั่วไปตรงที่รัฐบาลจะมีการจับฉลากตาม
งวดเวลาที่กําหนด พันธบัตรที่มีเลขที่ตรงกับเบอรที่จับฉลากไดก็จะไดรางวัลในรูปแบบตางๆ เชน ไดเงินคืน
สูงกวาเงิน ตนเมื่อครบกําหนด ซึ่งเหมือนกับผูถือนั้นถูกลอตเตอรี่ หรืออาจไดอัตราดอกเบี้ยที่ สูงกวาที่
กําหนดในพันธบัตร โดยทั่วไปการออก Lottery Bonds ก็เพื่อจูงใจใหประชาชนหันมาซื้อพันธบัตรมากขึ้น
ในที่นี้จะขอยกตัวอยาง Lottery Bonds 2 ประเทศคืออังกฤษและ สหรัฐฯ
3.4.1 National Savings and Investment Premium Bonds ของอังกฤษ
ในป ค.ศ. 1956 รัฐบาลอังกฤษภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี ฮาโรลด แมคมิลแลน ได
ออก National Savings and Investment Premium Bonds หรือเรียกสั้นๆ วาพรีเมี่ยมบอนด (Premium Bonds)
เพื่อลดภาวะเงินเฟอและกระตุนใหเกิดการออมในหมูคนที่ไมสามารถชักจูงดวยรายไดดอกเบี้ย แตดวยเงิน
รางวัลจากการเสี่ยงโชค ซึ่งปรากฏวาไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก นับตั้งแตทศวรรษ
1990 เปนตนมา พรีเมี่ยมบอนดไดรับการปรับปรุงอยางขนานใหญ จนทําใหจํานวนลงทุนในพันธบัตรนี้เพิ่ม
จาก 4 พันลานปอนด ในป 1994 เปน 4 หมื่นลานปอนดในป 2008
กติกาคือรัฐบาลจายดอกเบี้ยบนพันธบัตร (1.5% ณ กรกฎาคม 2010) เขากองทุนรางวัลแทน
การจ า ยให ผู ถื อ พั น ธบั ต ร ในแต ล ะเดื อ นจะมี ก ารแจกรางวั ล ซึ่ ง ไม ต อ งเสี ย ภาษี โดยการจั บ หมายเลข
พันธบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรที่เรียกวา Electronic Random Number Indicator Equipment มีรางวัลตั้งแต
25 ปอนด ถึง 1 ลานปอนด (มูลคารางวัลของเดือนกรกฎาคม 2010 คาดวาจะมีจํานวน 52.3 ลานปอนด
แบงเปน 1,742,747 รางวัล) โดยรัฐบาลสัญญาจะซื้อพันธบัตรคืนที่ราคาตามหนาตั๋วทุกเวลาที่ผูถือพันธบัตร
ตองการ พันธบัตรมีมูลคาใบละ 1 ปอนด ขายเปนจํานวนทวีคูณของ 10 ตองซื้ออยางต่ํา 100 ปอนด แตละ
บุคคลสามารถซื้อไดสูงสุด 30,000 ปอนด ผูซื้อสามารถซื้อเมื่อใดก็ไดหลังจากนั้น 30 วัน ก็มีสิทธิ์ถูกจับ
รางวัล พรีเมี่ยมบอนดของอังกฤษไดรับความสําเร็จอยางดีเยี่ยม เปนที่นิยมของคนอังกฤษจํานวนมาก ณ
เดือนตุลาคม 2009 คาดวามีคนอังกฤษกวา 23 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรอังกฤษถือพันธบัตร
ประเภทนี้อยู (Wikipedia, the free encyclopedia) ตารางที่ 3.4 แสดงถึงขอกําหนดในการซื้อพรีเมียมบอนด
ของอังกฤษเมื่อ 30 กันยายน 2553
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ตารางที่ 3.4 ขอกําหนดการซื้อพรีเมี่ยมบอนดของอังกฤษ
Why choose this product?

If you want an investment which offers the fun and excitement of a
chance of a big win.

Who can invest?

Anyone aged 16 or over; can also be bought on behalf of under16s by parents and grand-parents.

Minimum purchase

£100

Maximum holding

£30,000

Investment term

No set term

Prize draws

Instead of paying interest, Bonds are entered into monthly prize
draws. Remember that inflation can reduce the true value of your
money over time.

Tax status

Free from UK Income Tax and Capital Gains Tax

ที่มา: http://www.nsandi.com/products/pb (Sept 30, 2010)

3.4.2 การระดมเงินออม แบบ Save to Win ของสหกรณออมทรัพยในอเมริกา
เมื่อเดือนมกราคม 2009 สหกรณออมทรัพย (Credit Unions) 8 แหงในมลรัฐมิซิแกน
สหรัฐอเมริกา ไดเริ่มโครงการเงินฝาก “Save to Win” โดยเสนอรางวัลใหญถึง 100,000 เหรียญ ใหผูฝาก
เงินขั้นต่ํา 25 เหรียญเมื่อครบ 1 ป และแตละเดือนจะมีการจับรางวัลซึ่งมีมูลคาตั้งแต 15-400 เหรียญ โดยแต
ละสหกรณจะแจกรางวัลเดือนละ 8 รางวัล มีมูลคา 15-100 เหรียญ และทุกเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคม จะมีเพิ่มอีก 2 รางวัล รางวัลละ 400 เหรียญ และ 15 เหรียญ
ทุกๆเงินฝาก 25 เหรียญ จะไดรับสลากลอตเตอรี่ 1 ใบ แตจํากัดใหผูฝากถือสูงสุดไมเกิน
10 ใบ ตอเดือน แตจํากัดเฉพาะผูมีภูมิลําเนาอยูในรัฐมิชิแกนเทานั้น เงินฝากยังมีดอกเบี้ยใหแตจะต่ํากวา
อัตราปกติเล็กนอย โดยมี National Credit Union Administration ค้ําประกันเงินฝากให (ประมาณ 1%1.5%) โครงการนี้ไดรับความนิยมอยางมากในรัฐมิชิแกน มีผูเปดบัญชี 11,000 ราย เปนจํานวนเงินฝาก 8.6
ลานเหรียญในป 2009
โครงการ Save to Win นี้ Peter Tufano ศาสตราจารยแหง Harward Business School
เปนผูริเริ่มแนะนําใหสหกรณทั้ง 8 ทดลองดําเนินการหลังจากที่ไดศึกษาโครงการที่คลายคลึงกันซึ่งประสบ
ผลสําเร็จในหลายประเทศ เชน อัฟริกาใต และสวีเดน และกําลังปรึกษาหารือกับเจาของกิจการลอตเตอรี่
รายใหญบางรายของอเมริกาเพื่อขยายโครงการนี้ตอไป โดยเขาเชื่อวา ถา Save to Win ไดพิสูจนใหเห็นแลว
วาการออมและการเลนลอตเตอรี่สามารถไปดวยกันได อาจเปนไปไดที่กิจการลอตเตอรี่ที่ดําเนินการโดย 42
รัฐ บวกกับวอชิงตันดีซี และเปอรโตริโกควรจะเขามาเลนเกมระดมเงินออมนี้ดวย เพราะกิจการเหลานี้มีจุด
ขายมากมายประมาณ 200,000 แหง ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกับสาขาของธนาคารพาณิชยซึ่งมี
เพียง 99,000 แหง การระดมทุนดวยวิธีนี้ไดผล เพราะใชหลักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน โดยใชวิธี
เบี่ยงเบนพฤติกรรมเดิมไปในทิศทางอื่นที่เขาตองการ
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จากตัวอยางดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา การออมเงินกับการเสี่ยงโชคสามารถไปดวยกันได
และการชักชวนใหคนซึ่งปกติซื้อลอตเตอรี่เปนประจําหันมาฝากเงินแบบที่มีสลากลอตเตอรี่พวงทายใหมี
โอกาสลุนรางวัลใหญมีความหวังเปนเศรษฐีขามคืน นาจะเปนวิธีที่งายกวาการรณรงคใหคนเลิกเลนหวย
เลนการพนัน นําเงินมาฝากธนาคารกินดอกเบี้ยอยางเดียว

3.5 การจัดสรรรายไดจากลอตเตอรี่
3.5.1 ประเทศอังกฤษ
การจัดสรรรายไดภายหลังจากหักคาใชจายในการบริหาร 20% แลวจะทํากระทําโดย
National lottery Distribution Fund (NLDF) ที่มี Secretary of State for the Department of National
Heritage เปนประธานโดยมีอํานาจตามกฎหมายใหความเห็นชอบในการจัดสรรไป 5 สวน ไดแก 1) Arts
Councils 2) Sports Councils 3) The National Heritage Memoiral Fund 4) The National Lottery Charities
Board และ 5) The Millennium Commission ซึ่งเกณฑการจัดสรรรายไดจากลอตเตอรี่ของประเทศอังกฤษที่
สําคัญที่สุดคือ “ตองเปนไปในกิจกรรมเพื่อสรางสินคามหาชน” (Public Goods) ที่เปนประโยชนตอ
มหาชนและเพื่อประโยชนในทางกุศล แตไมใชเพื่อประโยชนของเอกชนใดคนหนึ่ง
3.5.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การจัดสรรรายไดของรัฐตางๆ อาจสรุปใหเห็นดังตารางตอไปนี้
การนํารายไดจากการออกลอตเตอรี่ไปใชของรัฐตาง ๆ ในอเมริกา
การนํารายไดไปใช

มลรัฐ

การศึกษา

แคลิฟอรเนีย ฟลอริดา จอรเจีย อิลลินนอยล มิชิแกน นิวแฮมพเชอร
นิวเจอรซีย นิวแม็กซิโก นิวยอรค และโอไฮโอ

งบประมาณกลางของรัฐ

คอนเนกติกัด เดลาแวร ดิสสตรีท ออฟ โคลัมเบีย หลุยสเซียนา และ
โรดไอแลนด

การศึกษา งบประมาณกลางและวัตถุประสงคอื่น

อริโซนา ไอโอวา เคนตัคกี้ มิสซูรี่ มอนแทนา เท็กซัส เวอรมอนต
วอชิงตัน และเวสตเวอรจิเนีย
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การนํารายไดจากการออกลอตเตอรี่ไปใชของรัฐตาง ๆ ในอเมริกา (ตอ)
การนํารายไดไปใช

มลรัฐ

สาธารณประโยชนและกลุมเปาหมายเฉพาะบางอยาง
- สนามบอลและสนามกีฬา

แมรี่แลนด วอชิงตัน

- สิ่งแวดลอมสวนธารณะและทรัพยากรธรรมชาติ

อริโซนา โคโลราโด ไอโอวา เมน มินิโซตา เนบรัสกา โอริกอน

- การขนสงและการกอสราง

อริโซนา โคโลราโด อินเดียนา เซาธดาโกตา ไอโอวา

- โครงการบําบัดโรคติดการพนัน
- สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ

แมสสาชูเซ็ทส เนบรัสกา
เปอรโตริโก เวสตเวอรจิเนีย

- ที่อยูอาศัย

เคนคัคกี้ เปอรโตริโก

- ชวยเหลือทหารผานศึกษาเวียตนาม

เคนตัคกี้

ที่มา : La Fleur’s 2008 World lottery Almanac

3.5.3 ประเทศไทย
สําหรับประเทศไทย พรบ. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 22 ไดระบุ
เกณฑการแบงสวนรายได จากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลออกเปน 3 สวน คือ เงินรางวัลรอยละ 60
รายไดแผนดินไมนอยกวารอยละ 28 และคาใชจายในการบริหารรอยละ 15 โดยสวนที่นํามาสมทบเปน
รายไดแผนดินเปนประจําประกอบดวย
- เงินรอยละ 28 ของคาจําหนายสลาก
- ดอกผลของเงินรอยละ 28 ของคาจําหนายสลาก
- เงินรางวัลคางจายครบกําหนดอายุความ 2 ป
- ดอกผลของเงินรางวัลคางจาย รอยละ 50 ของรายไดสูงกวาคาใชจาย และ
- รายไดอื่นตามที่รัฐบาลกําหนด
ในในชวง 2545-2550 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดจัดสรรรายไดของตนหลังจากได
หักเงินรายไดสวนใหญที่สงเขาคลัง ซึ่งนําไปใชจายผานงบประมาณกลาง ดังแสดงในตาราง ที่ 3.5 เงิน
จํานวนนี้ รัฐบาลไดนําไปใชเพื่อสาธารณประโยชนในรูปของเงินบริจาค เพียงรอยละ 1-2 ของรายไดที่ได
จากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งเฉลี่ยไดประมาณ 120 ลานบาทตอป
ตารางที่ 3.6 ไดแสดงถึงรายการใชจายจากเงินรายไดที่รัฐบาลไดจากสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล โดย เงินบริจาคสวนใหญจะใชไปในดานการศึกษาและกีฬา ศาสนา สังคมสงเคราะหและอื่นๆ
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ตารางที่ 3.5 รายไดที่นําสงรัฐบาลแตละป
หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ
2550
2549
2548
2547
2546
2545

ยอดรายไดนําสงคลัง (1)
14,00.57
11,174.31
10,358.49
8,872.30
7,504.82
5,456.17

เงินบริจาค (2)
166.41
107.46
121.44
118.99
106.50
114.03

รอยละ (2)/(1)
1.19
0.96
1.17
1.34
1.42
2.01

ที่มา : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

ตารางที่ 3.6 รวมเงินบริจาคแตละปของสักนักงานสลากฯ
หนวย : ลานบาท

ทูลเกลาถวาย
ปงบประมาณ
ในวโรกาสตางๆ
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545

25.00
15.00
23.00
23.00
25.00
33.00
28.00
24.00

การศึกษา
และกีฬา

การแพทย
และสาธารสุข

ศาสนา

42.14
35.73
35.88
43.14
26.57
17.12
35.42
34.52

11.10
2.48
3.98
7.35
6.25
1.52
3.49
2.84

49.63
22.87
15.17
16.48
2.81
21.53
47.66
37.59

ที่มา : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
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สังคม
สงเคราะห
และอื่นๆ
28.80
24.51
36.75
21.43
37.51
35.88
26.59
28.26

ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม

รวม

9.71
6.84
6.64
7.58
8.35
4.97
9.42
7.16

166.41
107.46
121.44
118.99
106.50
114.03
150.60
134.39

บทที่ 4
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ในสวนนี้เปนการนําเสนอผลที่ไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 4,000 ตัวอยาง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหในขั้นตอไป ผลการจัดเก็บและการ
วิเคราะหกลุมตัวอยางจะแบงเปน 6 สวน ดังนี้

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประชากรเปาหมายของการจัดเก็บตัวอยางคือประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯในป 2553
เปนกลุมที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ประกอบดวยกลุมอาชีพอิสระ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
หรือธุรกิจเอกชน มีอายุ 18 ปขึ้นไป โดยแบงประชากรออกตามอาชีพเปน 10 กลุมๆ ละ 400 คน สถานที่
สําหรับจัดเก็บขอมูลภาคสนามประกอบดวย 20 เขตจาก 50 เขตในกรุงเทพฯ เขตละ 200 ตัวอยาง หรืออาชีพ
ละ 20 คนตอเขต รวม 4,000 ตัวอยาง
ผลการจัดเก็บขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4.1 พอสรุปไดวา กลุมตัวอยางจากการสํารวจ
ประกอบดวยเพศชายรอยละ 54.45 อยูในชวงอายุ 18-80 ป โดยสวนใหญรอยละ 41.55 มีอายุระหวาง 3140 ป รองลงมา คือ กลุมผูมีอายุ 23-30 ป และ 41-50 ป ดวยสัดสวนรอยละ 28.80 และ 20.30 ตามลําดับ
ในดานสถานภาพสมรสพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ คือ รอยละ 63.02 เปนผูที่สมรสแลว
ผูเปนโสดมีอยูรอยละ 32.0
ระดั บ การศึ ก ษาของกลุ ม ตั ว อย า งมี ตั้ ง แต ไ ม จ บชั้ น ประถมจนถึ ง ระดั บ ปวช./ปวส./
อนุปริญญา โดยกลุมตัวอยางสวนใหญที่สอบถามคือรอยละ 47.8 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส./
อนุปริญญา รองลงมา คือ กลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย และมัธยมตอนตน ตามลําดับ
เนื่องจากอาชีพเปนตัวแปรที่ควบคุมไว จํานวนตัวอยางในแตละอาชีพจึงเทากันหมด คือ
อาชีพละ 400 คน สําหรับกลุม 10 ที่เปนตัวเลือกปลายเปดสําหรับอาชีพอื่นๆ ประกอบดวยผูมีอาชีพอิสระ
ตางๆที่ไมไดอยูในกลุมที่1-9 เชน ผูมีอาชีพรับจางจัดสวน นักดนตรี รับจางทําความสะอาด หมอนวด
นักมวย ผูดูแลเด็กและคนชรา ทั้งนี้รวมถึงกลุมผูมีรายไดไมประจําตางๆ
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะของกลุมตัวอยางทางประชากรศาสตร
ลักษณะกลุมตัวอยางทางประชากรศาสตร

จํานวน

รอยละ

เพศ

ชาย
หญิง
รวม

2,178
1,822
4,000

54.45
45.55
100

อายุ

18-22
23-30
31-40
41-50
51-60
มากกวา 60
รวม

98
1152
1662
812
238
38
4,000

2.45
28.8
41.55
20.3
5.95
0.95
100

สถานภาพ

โสด
สมรส
หยา/มาย
รวม

1,280
2,521
199
4,000

32
63.02
4.98
100

ระดับ
การศึกษา

ต่ํากวาประถม
ประถม
มัธยมตอนตน
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
รวม

27
337
704
1,020
1,912
4,000

0.67
8.42
17.6
25.5
47.8
100

อาชีพ

ตํารวจ/ทหารชั้นผูน อย
แมคาหาบเร แผงลอย
ผูประกอบการขนาดยอม เชนรานทําผม
รานอาหาร
พนักงานหาง บริษัท
คนงานในโรงงาน
คนขับรถบริการ
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
ผูชวยพยาบาล
ลูกจางประเภทบริการ
อื่นๆ
รวม

400
400
400

10
10
10

400
400
400
400
400
400
400
4,000

10
10
10
10
10
10
10
100
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4.2 ขอมูลพื้นฐานดานการเงินของกลุมตัวอยาง
รายรับและรายจาย
กลุมตัวอยางสวนใหญคือรอยละ 93.00 เปนผูมีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 5,000-20,000 บาทตอ
เดือน และรอยละ 93.73 เปนผูมีรายจายเฉลี่ยไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน (ตารางที่ 4.2)
การออมและการใชเงินออม
กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ รอยละ 62.48 มีการออมประมาณเดือนละ 1,000 - 5,000 บาท
ตอเดือน โดยรอยละ 47.32 เก็บเงินออมไวกับตัว และรอยละ 37.26 ฝากเงินที่ธนาคาร มีอยู 91 คนหรือรอย
ละ 1.49 ที่ตอบวานําเงินไปลงทุนซื้อสินทรัพยเพื่อการลงทุน เชน หุน ทอง สลากออมสิน และมีเพียงรอยละ
10.48 ของกลุมตัวอยางที่ตอบวาไมมีเงินออม

ตารางที่ 4.2 ขอมูลพื้นฐานดานการเงินของกลุมตัวอยาง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน

เงินที่เหลือในแตละเดือน

รายการ
ต่ํากวา 5000 บาท
5,000-10,000บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000บาท
สูงกวา 20,000บาท
รวม
ต่ํากวา5,000บาท
5,001-10,000บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000บาท
มากกวา20,000 บาท
รวม
<100 บาท
100-500 บาท
501-1,000 บาท
1,000-5,000บาท
>5,000 บาท
ไมมีเงินออม
รวม

จํานวน
64
1,576
1,736
408
216
4,000
573
2,396
780
184
67
4,000
12
136
367
2,499
567
419
4,000
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รอยละ
1.60
39.40
43.40
10.20
5.40
100
14.33
59.90
19.50
4.60
1.68
100
0.30
3.40
9.18
62.48
14.18
10.48
100

ตารางที่ 4.2 ขอมูลพื้นฐานดานการเงินของกลุมตัวอยาง (ตอ)
รายการ
การใชเงินออม
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

จํานวน

รอยละ

2,887
178
2,273
614
51
91
7
6,101

47.32
2.92
37.26
10.06
0.84
1.49
0.11
100.00

เก็บเงินออมไวกบั ตัว
ปลอยกู
ฝากธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น
เลนเเชร
สงทางบาน
ลงทุนทางการเงิน
อื่นๆ
รวม

4.3 พฤติกรรมในการซือ้ หวย
1) ประเภทของหวยที่ซื้อ
ในรอบ 1 ปที่ผานมา รอยละ 88.78 ของกลุมตัวอยางมีการซื้อหวยใตดินและ/หรือสลากกิน
แบงรัฐบาล และมีพียงรอยละ 11.00 ของกลุมตัวอยางที่ไมไดซื้อสินทรัพยเพื่อการลงทุนใดๆ12 (ตารางที่ 4.3)
โดยมากกวารอยละ 80 เปนผูที่ซื้อหวยอยางตอเนื่องมากกวา 1 ป ขึ้นไป แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความตองการลงทุนทางการเงิน หากเปดโอกาสใหมีวิธีลงทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุมผูมีการศึกษา
และรายไดนอย กลุมนี้นาจะซื้อหวยนอยลง
ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมการซื้อหวยของกลุมตัวอยาง
ปจจุบันทานซื้อหวยใดตอไปนี้
ซื้อสลากกินแบงฯอยางเดียว
ซื้อหวยใตดินอยางเดียว
ซื้อหวยและสลากกินแบงฯ
ไมซื้อทั้งหวยใตดินและสลากกินแบงฯ
การพนันอื่นๆ (พนันบอล) อยางเดียว
รวม

12

จํานวน
1,214
1,198
1,139
440
9

รอยละ
30.35
29.95
28.48
11
0.225

4,000

100

สินทรัพยเพื่อการลงทุนในงานวิจัยนี้ไดรวมหวยและสินทรัพยทางการเงินทุกประเภทที่เปนการพนันไวดวย เชน พนัน
บอล
51

ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมการซื้อหวยของกลุมตัวอยาง (ตอ)
จํานวนปที่ซื้อหวย
จํานวน
ไมเคยซื้อ
450
นอยกวา 1 ป
8
1 -10
2,357
11 - 20
916
21 - 30
222
31 - 40
43
มากกวา 40
4
รวม
4,000
เหตุผลที่ทานเลือกซื้อหวย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน
หวังเงินรางวัล/รวยทางลัด
4,408
ชอบเสี่ยงดวง/สนุก
2,026
ซื้อตามขาว/ตามกระแส
265
ซื้อเพราะความเคยชิน
319
หาซื้องาย
2,410
อื่นๆ
25
รวม
9,453

รอยละ
11.25
0.20
58.93
22.90
5.55
1.08
0.10
100
รอยละ
46.63
21.43
2.80
3.37
25.49
0.260
100

ในการทดสอบความสมพันธระหวางรายไดกับการซื้อและไมซื้อสินทรัพยเพื่อการลงทุน
ดวย Chi- square พบวาตัวแปรทั้ง 2 ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่คา 0.05 แสดงวาการซื้อ
หวยของคนไทยไมไดขึ้นอยูกับระดับรายได เนื่องจากหวยมีราคาถูกมาก เชน หวยใตดิน เงิน 1 บาทก็
สามารถซื้อได ดังนั้นกลุมคนที่ไมซื้อหวยหรือตราสารใดๆ นาจะเกิดจากการที่ไมชอบเสี่ยงโชคมากกวา
สําหรับกลุมที่มีการซื้อหวยใตดิน และหรือสลากกินแบงรัฐบาล พบวามีอยูรอยละ 46.63 ที่
หวังผลตอบแทนในการลงทุนซื้อหวย สวนกลุมที่ชอบเสี่ยงโชคมีเพียงรอยละ 21.43 ของกลุมตัวอยาง ผล
การศึกษานี้ไดพบวามีกลุมที่ไมมีเปาหมายชัดเจนในการซื้อหวย เชน ซื้อตามกระแส ซื้อเพราะมีคนขายหรือ
ซื้อเพราะสงสารคนขายมีมากถึงรอยละ 31.94 ของกลุมตัวอยาง (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาในจํานวนผูซื้อหวยทั้งหมดนั้น ผูซื้อหวยใตดินและผูซื้อสลาก
กินแบงรัฐบาลสวนใหญเปนคนละกลุมกัน และมีเพียงรอยละ 28.5 ที่ซื้อทั้ง 2 ประเภท
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ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธระหวางผูซื้อหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาล

หวยใตดิน

สลากกินแบงรัฐบาล
ไมซื้อ
ซื้อ
11.22
30.35
29.95
28.5
41.2
58.8

ไมซื้อ
ซื้อ
รวม

หนวย: รอยละ
รวม
41.57
58.43
100

2) สิ่งอางอิงตัวเลขในหวย
คนที่ซื้อหวยของกลุมตัวอยางใน กทม. มีพฤติกรรมที่ไมแตกตางจากการลงทุนทางการเงิน
ทั่วไป เชน การลงทุนในหุนสามัญ หรือตราสารอนุพันธ ที่ผูซื้อตองมีขอมูลเกี่ยวกับตัวหุนหรือตราสารที่จะ
ซื้อในระดับหนึ่งกอนตัดสินใจซื้อ ผูตัดสินใจซื้อหวยก็เชนกัน คือมีการเลือกเลขหวยที่จะซื้อโดยอาศัยสิ่ง
อางอิงตางๆ ซึ่งผลจากแบบสอบถามพบวา ผูซื้อหวยสวนใหญอาศัยความฝนของตนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่ง
อางอิงในการเลือกเลขหวย (ตารางที่ 4.5) ตัวอยางของสิ่งบันดาลใจที่ไดจากแบบสอบถามไดแก การเลือก
เลขที่ชอบ ใหเด็กหยิบให ใชเลขทะเบียนรถ เลขที่บาน ฯลฯ เปนที่นาสังเกตวากลุมตัวอยางที่ซื้อหวยตามคน
อื่นมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 41.10 แสดงวาเปนกลุมที่สามารถชักจูงใหเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนได หากได
ขอมูลเพียงพอ

ตารางที่ 4.5 สัดสวนของผูซื้อหวยจําแนกตามสิ่งอางอิงที่ใช
สิ่งอางอิงตัวเลข

ความฝน

คนอื่นบอก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิ่งบันดาลใจอื่นๆ

รวม

จํานวน (รอยละ)

38.51

41.10

10.17

10.22

100

ในจํานวนกลุมตัวอยางที่ระบุวามีการซื้อหวย พบวารอยละ 88.90 ตองการเลือกซื้อเลขที่ตน
ตองการ โดยกลุมที่ยึดมั่นดานตัวเลขที่ตองการซื้อมีมากถึงรอยละ 68.31 ของกลุมที่ซื้อหวย สําหรับกลุมนี้
หากไมไดเลขที่ตนตองการจะไมซื้อ และมีอยูประมาณรอยละ 20.59 ที่จะซื้อหรืออาจซื้อหวยถึงแมวาจะ
ไมไดเลขที่ตนตองการซื้อ (ตารางที่ 4.6 ) พฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวา หากตองการใหคนกลุมนี้
เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อหวยมาซื้อตราสารทางการเงินอื่นแทน เชน สลากออมทรัพย สลากที่ออกใหมนี้
ตองเลือกเลขไดจึงจะไดรับความนิยม
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ตารางที่ 4.6 พฤติกรรมการเลือกเลขและการซื้อหวยของกลุมตัวอยางที่ซื้อหวย
เวลาซื้อหวย เลือกเลขหรือไม
เลือก
ไมเลือก
รวม

ซื้อ
19.83
10.06
29.89

ถาไมมีเลขที่ตองการจะซื้อหรือไม
ไมซื้อ
อาจจะซื้อ
68.31
0.76
0.65
0.39
68.96
1.15

รวม
88.90
11.10
100.00

3) ความถี่ในการซื้อหวย
ความถี่ในการซื้อหวยซึ่งรวมทั้งซื้อหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาลนั้น รอยละ 70.61
ตอบวาซื้อทุกงวด คือซื้อเดือนละ 2 ครั้ง กลุมที่นานๆซื้อทีมีเพียงรอยละ 4.19 ของกลุมตัวอยาง (ตารางที่
4.7) สะทอนใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพรอมที่จะสะสมทรัพยดวยวิธีการใหลงเงินอยาง
สม่ําเสมอเหมือนเชนกลุมผูมีรายไดประจํา หากมีตราสารทางการเงินที่จูงใจ

ตารางที่ 4.7 ความถี่ในการซื้อหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาล
ความถี่ในการซื้อ
2-3 เดือน/ครั้ง
ซื้อเดือนละครั้ง
ซื้อทุกงวด
ไมแนนอน
รวม

จํานวนผูซื้อ
สลากกินแบงรัฐบาล
5.88
6.52
35.36
1.20
48.96

หวยใตดิน
5.58
7.21
35.25
2.99
51.04

รวม
11.47
13.73
70.61
4.19
100.00

4.4 จํานวนเงินที่ซื้อหวยและแหลงเงินที่ใชในการซื้อหวย
ในการพิจารณาถึงจํานวนเงินที่ซื้อหวยและหรือสลากกินแบงทั้งหมดของกลุมตัวอยางในป
สํารวจ พบวาสวนใหญใชเงินในการซื้อคนละ 1,000 – 10,000 บาทตอป ดังแสดงในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 จํานวนเงินที่ซื้อหวยตอคนตอป
จํานวนตัวอยาง
จํานวนเงินที่ซื้อหวย (บาท)
0
1 - 1000
1001-5000
5001-10000
10001 - 20000
20001-50000
> 50001
รวม

519
335
1,565
871
549
147
14
4,000

รอยละ
12.98
8.38
37.13
21.78
13.73
3.68
0.35
100

ในดานจํานวนเงินที่ซื้อ ตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวา ผูซื้อหวยใตดินใชเงินเฉลี่ยเดือนละ
593 บาทหรือ 7,120 บาทตอป ในขณะที่ผูซื้อสลากกินแบงรัฐบาลมีการใชเงินสูงกวาเล็กนอย คือเฉลี่ยเดือน
ละ 618 บาทหรือ 7,411 บาทตอป และในภาพรวมแลวพอสรุปไดวากลุมตัวอยางมีการซื้อหวยทั้งหวยใต
ดินและสลากกินแบงรัฐบาลโดยเฉลี่ยแลวเปนเงินเดือนละ 600 บาทตอคน หรือปละ 7,210 บาท

ตารางที่ 4.9 จํานวนเงินที่ใชในการซื้อหวย
เงินซื้อหวยเฉลี่ย
หวยใตดิน
สลากกินแบง
ทั้งหวยใตดินและสลากกินแบง
รวมผูซื้อหวยและหรือสลากกินแบงรัฐบาล

บาท/คน/ป
7,120
7,411
7,106

บาท/คน/เดือน
593
618
592

7,210

600

ตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ซื้อหวยนั้น มีเพียงรอยละ 6.04 ที่กูเงินมาซื้อ
หวย สวนใหญคือรอยละ 74.77 ใชเงินรายไดจากการทํางานมาซื้อ ในจํานวนนี้มีรอยละ 71.31 ที่ซื้อทุกงวด
ผูที่ใชเงินรางวัลมาซื้อจะมีสัดสวนของผูซื้อทุกงวดสูงที่สุดคือรอยละ 88.03 ของกลุมนี้
รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่กูเงินมาซื้อคือรอยละ 78.11
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ตารางที่ 4.10 แหลงเงินที่ใชในการซื้อหวย และความถี่ในการซื้อ
ประเภทหวย

เงินเดือน/รายได
จากการทํางาน

เงินที่เคยไดจากการ
ถูกรางวัล

หวยใตดิน
สลากกินแบงรัฐบาล
อื่นๆ
รวม
ความบอยในการซื้อ
หวย
2-3 เดือน/ครั้ง
เดือนละครั้ง
ทุกงวด
อื่นๆ
รวม

35.91
36.31
2.55
74.77
เงินเดือน/รายได
จากการทํางาน
10.99
13.24
71.31
4.47
100.00

9.85
8.37
0.90
19.12
เงินที่เคยไดจากการ
ถูกรางวัล
3.17
7.69
88.03
1.10
100.00

เงินที่กูยืมมา

อื่นๆ

รวม

3.78
2.05
0.20
6.04

0.02
0.03
0.03
0.08

49.55
46.76
3.69
100.00

เงินที่กูยืมมา

อื่นๆ

รวม

6.04
14.34
78.11
1.51
100.00

33.33
0.00
66.67
0.00
100.00

9.33
12.30
74.67
3.70
100.00

สําหรับผูที่กูเงินมาซื้อหวยนั้น แหลงเงินกูตามลําดับความสําคัญไดแก เพื่อนบาน/ญาติ คน
เดินโพยและ เจามือหวย ตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวา กลุมที่กูเงินมาซื้อหวยจะไมถือเปนกลุมเปาหมายใน
การชักจูงใหมาซื้อตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงนอยกวา

ตารางที่ 4.11 แหลงเงินกูของผูซื้อหวย
คนเดินโพย

เจามือหวย

เพื่อนบาน/ญาติ

ไมเคยกู

อื่นๆ

รวม

5.62

3.05

5.77

85.25

0.32

100.00

สําหรับกลุมที่ตอบวาไมมีเงินเหลือซึ่งมีอยูรอยละ 10.48 ของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษา
พบวา มีผูไมมีเงินออมจริงเพียงรอยละ 23.39 สวนใหญคือรอยละ 76.61 ยังมีเงินซื้อหวยใตดินและสลากกิน
แบง
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ตารางที่ 4.12 พฤติกรรมการซื้อหวยของผูตอบวาไมมีเงินออม
จํานวน

รอยละ

ซื้อหวยใตดินและสลากกินแบง

125

29.83

ซื้อสลากกินแบงอยางเดียว

63

15.04

ซื้อหวยใตดินอยางเดียว

133

31.74

รวมจํานวนที่มีการซื้อทั้งหมด

321

76.61

ไมซื้อหวยใตดินและสลากกินแบง

98

23.39

รวม

419

100

4.5 ความเสี่ยงในการซื้อหวย
ถาคิดวาการซื้อหวยเปนการลงทุนทางการเงินประเภทหนึ่ง ในการพิจารณาถึงความเสี่ยง
และผลตอบแทนในการลงทุนในหวย ตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ซื้อหวยนั้น มีผูที่เคยถูก
รางวัลรอยละ 42.6 โดยสวนใหญจะถูกรางวัล 1-2 ครั้ง และผูที่ไมเคยถูกรางวัลมีรอยละ 57.4 ของผูซื้อใน
รอบ 1 ป

ตารางที่ 4.13 สัดสวนของผูถูกรางวัลจําแนกตามความถี่ที่ถูกรางวัลในรอบ 1 ป
ความถี่ในการถูกรางวัล
ไมเคยถูกรางวัล
ถูก 1 ครั้ง
ถูก 2 ครั้ง
ถูก 3 ครั้ง
ถูกมากกวา 3 ครั้ง

รอยละ
57.4
25.3
11.2
3.3
2.8

ในการสอบถามถึงจํานวนเงินที่กลุมตัวอยางใชซื้อหวยใตดิน และสลากกินแบงในรอบ 1 ป
และเปรียบเทียบกับจํานวนเงินรางวัลที่ไดรับในปเดียวกัน พบวามีผูไดกําไรจากการลงทุนในหวยเพียงรอย
ละ 14.25 ของผูซื้อ ไดเงินตนคืนอยางเดียว เทาทุน รอยละ 1.69 และขาดทุนรอยละ 84.06 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 สัดสวนของผูไดผลตอบแทนจากการซื้อหวยใตดินและสลากกินแบงในรอบ 1 ป

ซื้อหวยใตดินอยางเดียว
ซื้อสลากกินแบงฯอยางเดียว
ซื้อหวยและสลากกินแบงฯ
รวม

กําไรจากหวย
10.68
13.59
18.70
14.25

ขาดทุน
87.56
85.01
79.37
84.06

เทาทุน
1.75
1.40
1.93
1.69

หนวย: รอยละ
รวม
100.00
100.00
100.00
100.00

4.6 ลักษณะของหวยที่พึงปรารถนา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจกับลักษณะของหวยที่เปนอยูปจจุบัน คือ ไดรางวัล
มากแมวาจะไมไดเงินตนคืนก็ยอม รอยละ 67.28 และมีเพียงรอยละ 28.20 ที่ยินดีซื้อตราสารที่ไดรางวัลปาน
กลางแตไดเงินคืนบางสวน สวนตราสารที่ใหเงินตนคืนทั้งหมดหากไมถูกรางวัล แตรางวัลไมสูง ซึ่งเปน
ลักษณะของสลากออมสิน/ออมทรัพยของไทยในปจจุบันกลับมีผูสนใจเพียงรอยละ 4.53 (ตารางที่ 4.15)

ตารางที่ 4.15 ลักษณะของหวยที่พึงปรารถนา
ถาเลือกได ทานจะเลือกซื้อหวยที่มีลักษณะใดตอไปนี้
ไดรางวัลมากแตไมไดเงินตนคืน

รอยละ
67.28

ไดรางวัลนอย แตไดเงินตนคืน

4.53

ไดรางวัลปานกลาง แตไดเงินตนคืนบางสวน

28.20

รวม

100.00

4.7 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อสลากออมทรัพย
เนื่องจากผูวิจัยมีความเห็นวาสลากออมทรัพยที่ออกโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ (ธกส.) มีลักษณะที่เชื่อมโยงระหวางการเสี่ยงโชคและสงเสริมการออม ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้ แตผลจากการสํารวจนี้พบวา สลากออมทรัพยยังไมเปนที่แพรหลายใน
กลุมผูมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เพราะสวนใหญยังซื้อหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาล ตารางที่
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4.16 แสดงใหเห็นวามีผูเคยซื้อสลากออมทรัพยเพียงรอยละ 12.10 ของกลุมตัวอยาง โดยมีสัดสวนของผูที่
ยังไมรูจักสลากออมทรัพยสูงถึงรอยละ 65.48
สําหรับผูซื้อสลากออมทรัพยนั้น รอยละ 61.96 ตอบวาซื้อเพราะเปนการเสี่ยงโชค คําตอบนี้
เปนการยืนยันวาการระดมเงินออมจากผูมีรายไดนอยนั้น จํ าเปน ตองมีมิติของการเสี่ ยงโชคเขามาชว ย
เพราะผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูสนใจซื้อสลากออมทรัพยเพราะเหตุผลดานการออมมีเพียงรอยละ 37.2
ของกลุมตัวอยางแบงเปนกลุมที่ซื้อเพราะเห็นวาเงื่อนไขของผลตอบแทนดีกวาธนาคารรอยละ 27.97 และ
กลุมที่ซื้อเพราะตองการออมเงินรอยละ 9.23
ในสวนของผูไมซื้อสลากออมทรัพย ตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวา เหตุผลสําคัญที่ไมซื้อ
เพราะไมรูจักสลากออมทรัพย สําหรับกลุมตัวอยางที่ตอบวา รูจักสลากออมทรัพย แตไมซื้อพบวา รอยละ
23.65 ที่มีความเห็นวาเงินรางวัลไมจูงใจ และรอยละ 27.58 เห็นวาซื้อแลวเงินจม
จากผลการศึกษาขางตนพอสรุปไดวา มีผูซื้อหวยประมาณครึ่งหนึ่งที่ไมชอบสลากออม
ทรัพยที่จําหนายในปจจุบัน หากมีสลากรูปแบบใหมระหวางสลากออมทรัพยและหวย เพื่อใหประชาชนที่
ซื้อหวยหันมาซื้อสลากดังกลาวไดอยางตอเนื่องก็ยอมจะเปนประโยชนตอการออมในระยะยาว
ตารางที่ 4.16 ขอคิดเห็นดานการซื้อสลากออมทรัพยของกลุมตัวอยาง
ทานเคยซื้อสลากออมทรัพยของธนาคารออมสินหรือ ธกส. หรือไม

จํานวน

รอยละ

เคยซื้อ
ไมเคยซื้อเพราะไมรูจัก
รูจักแตไมซื้อ
รวม
เหตุผลที่เลือกซื้อสลากออมทรัพย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

484
2,619
897
4,000
จํานวน

12.10
65.48
22.43
100.00
รอยละ

มีโอกาสไดเสี่ยงโชค
เงื่อนไขของผลตอบแทนดีกวาฝากธนาคาร
ตองการออมเงิน
อื่นๆ
รวม
เหตุผลที่ไมซื้อสลากออมทรัพย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
รางวัลไมนา สนใจ (รวมแจ็คพอตและอัตราดอกเบี้ย)
ไมมีความรูเกี่ยวกับสลากออมทรัพย
ซื้อแลวเงินจมใชเวลาหลายปกวาจะไดเงินคืน
อื่นๆ
รวม

443
200
66
6
715
จํานวน
493
989
575
28
2,085

61.96
27.97
9.23
0.84
100.00
รอยละ
23.65
47.43
27.58
1.34
100.00

59

4.8 สรุป
1) ลักษณะกลุมตัวอยาง
ประชากรเปาหมายคือประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯในป 2553 เปนกลุมที่มีการศึกษาต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี ประกอบดวยกลุมอาชีพอิสระ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน มีอายุ
18 ปขึ้นไป โดยแบงประชากรออกตามอาชีพเปน 10 กลุมๆ ละ 400 คน สถานที่สําหรับจัดเก็บขอมูล
ภาคสนามประกอบดวย 20 เขตจาก 50 เขตในกรุงเทพฯ เขตละ 200 ตัวอยาง หรืออาชีพละ 20 คนตอเขต
รวม 4,000 ตัวอยาง รอยละ 93.00 เปนผูมีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 5,000-20,000 บาทตอเดือน มีเพียงรอยละ
10.48 ของกลุมตัวอยางที่ตอบวาไมมีเงินออม
2) พฤติกรรมในการซื้อหวยและสลากออมทรัพย
- รอยละ 88.78 ของกลุมตัวอยางมีการซื้อหวยใตดินและ/หรือสลากกินแบงรัฐบาล โดย
เกือบทั้งหมดในกลุมนี้เปนผูที่ซื้อหวยอยางตอเนื่องมากกวา 1 ป ขึ้นไป
- รอยละ 46.63 ของกลุมผูซื้อหวยเปนการซื้อเพราะหวังผลตอบแทนในการลงทุน รอยละ
21.37 เปนกลุมที่ชอบเสี่ยงโชค และที่เหลืออีกรอยละ 31.91 เปนการซื้อตามสภาพแวดลอม เชน ซื้อตาม
กระแส ซื้อเพราะมีคนขายหรือซื้อเพราะสงสารคนขาย โดยสวนใหญคือรอยละ 88.90 ตองการเลือกเลขใน
การซื้อ
- ในดานการซื้อหวย รอยละ 70.61 ตอบวาซื้อทุกงวด คือซื้อเดือนละ 2 ครั้ง กลุมที่นานๆ
ซื้อทีมีเพียงรอยละ 4.19 ของกลุมตัวอยาง จํานวนเงินที่ซื้อโดยเฉลี่ยปละ 7,210 บาทตอป สวนใหญใชเงิน
ตนเองซื้อ รวมทั้งผูที่ตอบวาไมมีเงิน แตก็ยังมีเงินซื้อหวยโดยใชเงินตนเอง
- มีผูที่ลงทุนซื้อสลากออมทรัพยเพียงรอยละ 12.10 ของกลุมตัวอยาง โดยเหตุผลที่ไมซื้อ
เพราะไมรูจักสลากออมทรัพยมีมากถึงรอยละ 65.48 และเหตุผลที่รูจักแตไมซื้อ เกิดจากเงินรางวัลไมจูงใจ
และซื้อแลวเงินจม
3) ความเสี่ยงในการซื้อหวย
ในการสอบถามถึงจํานวนเงินที่กลุมตัวอยางใชซื้อหวยใตดิน และสลากกินแบงในรอบ 1 ป
และเปรียบเทียบกับจํานวนเงินรางวัลที่ไดรับในปเดียวกัน พบวามีผูไดกําไรจากการลงทุนในหวยเพียงรอย
ละ 14.25 ของผูซื้อ ไดเงินตนคืนอยางเดียว (เทาทุน) รอยละ 1.69 และขาดทุนรอยละ 84.06
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บทที่ 5
การวิเคราะหความเปนไปไดของการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมระยะยาว
ในสวนนี้เปนการนําผลสํารวจที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิมาวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ทดแทนการซื้อหวยดวยการซื้อสลากออมทรัพย โดยไดแบงผลการศึกษาออกเปน 4 สวน สวนที่ 1 เปน
การประเมินจํานวนเงินที่ซื้อหวยและเงินที่ผูมีรายไดต่ํากวาระดับปริญญาตรีชาวกทม. สามารถนํามาแปลง
เปนเงินออมระยะยาวได สวนที่ 2 เปนการพิจารณาถึงกลุมเปาหมายที่คาดวาจะเปลี่ยนการซื้อหวยมาเปนตรา
สารที่เพิ่มเงินออมแทน สวนที่ 3 เปนการพิจารณาถึงทางเลือกในการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม และสวนที่
4เปนการนําเสนอผลการสํารวจถึงลักษณะของตราสารทางการเงินที่คาดวาจะสามารถนํามาทดแทนหวยได

5.1 การประเมินจํานวนเงินที่ซื้อหวยและเงินที่สูญหายไปของผูเลนหวย
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยของประชากรในกทม.จากกลุมตัวอยาง พอสรุปไดวา
ชาวกทม.ในกลุมผูมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีและมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป มีจํานวนประมาณ 3.01
ลานคน ผูซื้อสลากกินแบง/ หวย จากผลการสํารวจมีรอยละ 88.78 ของกลุมตัวอยาง คิดเปนประชากรผูเลน
หวยไดประมาณ 2.675 ลานคน ดังนี้
ประชากรในกรุงเทพฯ ป 2552

5.7

สัดสวนผูเลนหวยรอยละ

ลานคน

88.78

ประชากรเปาหมายในการสํารวจ

3.01

ลานคน

จํานวนผูซื้อหวยในกทม.

2.67

ลานคน

7,214

บาท

จํานวนเงินซื้อหวยเฉลี่ย/คน/ป

ผลจากการสํารวจดังแสดงในตารางที่ 4.3 ชวยใหสามารถแบงประชากรเปาหมายในการ
สํารวจคือชาว กทม. ที่มีความรูต่ํากวาระดับปริญญาตรี และมีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไปไดเปน 4 กลุม คือ
1. กลุมที่ซื้อเฉพาะสลากกินแบงรัฐบาลรอยละ 30.35 ของกลุมเปาหมาย
2. กลุมที่ซื้อเฉพาะหวยใตดิน รอยละ 29.95
3. กลุมที่ซื้อทั้งหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาลรอยละ 28.47
4. กลุมที่ไมซื้อทั้งหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาลรอยละ 11.22
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จากขอมูลขางตน ทําใหคํานวณไดวาปริมาณเงินที่ซื้อหวยของชาวกทม. ตอปคือ 19,280
ลานบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 การประเมินเงินที่ซื้อหวย และเงินที่สูญหายไปของผูซื้อกลุมรากหญากทม.
จํานวนผูซื้อใน กทม.

เงินซื้อหวยเฉลี่ย (บาท)

เงินที่สูญหายจากผูซื้อ
(ลานบาท)
ตอป

(%)

จํานวน (คน)

ตอคน/ป

ตอป

หวยใตดิน
สลากกินแบง
ทั้งหวยใตดินและสลากกินแบง
รวมผูซื้อหวยและหรือสลากกินแบงฯ

29.95
30.35
28.48
88.78

901,495
913,535
857,248
2,672,278

7,120
7,411
7,106
7,214

6,418,644,400
6,770,207,885
6,091,604,288
19,280,456,573

1,604.66
1,692.55
1,522.90
4,880.11

ไมซื้อทั้งหวยใตดนิ และสลากกินแบง

11.22

337,722

0

0

0.00

รวม

100

3,010,000

ที่มา: ศูนยขอมูลในกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : (1) ขอมูลจํานวนผูซื้อใน กทม.มาจากการสํารวจ
(2) เงินที่สูญหายจากผูซื้อ (บาท) คํานวณจากรอยละ 25 ของเงินซื้อหวยเฉลี่ยตอป

การซื้อหวยมิใช zero sum game ที่จํานวนเงินที่ผูถูกรางวัลเทากับจํานวนเงินของผูไมถูก
รางวัลตองจาย ในการคํานวณหาปริมาณเงินซื้อหวยที่กลุมตัวอยางไดรับเงินรางวัล และสูญเสียเงินจากการ
ซื้อหวยนั้น งานวิจัยนี้ไดแบงเงินที่ขายหวยไดออกเปน 3 สวน คือ เงินรางวัลสําหรับผูถูกรางวัล คาใชจาย
ในการดําเนินการ และสวนที่เหลือคือเงินที่อยูในมือของเจามือ ซึ่งอยูในมือของรัฐบาล (กองสลากกินแบง
รัฐบาล) และเจามือหวยเถื่อน เงินสวนนี้ถือวาเปนเงินของประชาชนที่ควรจะแปลงเปนเงินออมในอนาคต
มากกวาจะเปนรายไดของกองสลากกินแบงฯ หรือเจามือหวยเถื่อน
ในการประเมินเงินสวนที่สูญหายใหแกสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและเจามือหวยใต
ดินในงานวิจัยนี้ไดประเมินโดยพิจารณาจากองคประกอบของเงินจาก 2 แหลงดังนี้
1) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดกําหนดเกณฑการแบงรายรับ-รายจายออกเปน 3 สวน
คือ เงินรางวัลรอยละ 60 นําสงเปนรายไดแผนดินรอยละ 28 และคาใชจายในการบริหารรอยละ 12 ทั้งนี้
ยอมหมายความวา เงินที่ประชาชนนําไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนั้น จะมีเงินรอยละ 28 ที่ยายจากกระเปา
ประชาชนผูซื้อไปอยูในมือรัฐบาล สวนจํานวนเงินอีกรอยละ 12 ซึ่งเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและ
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คาใชจายในการจําหนายก็จะอยูในมือของผูจัดจําหนายสลากกินแบง เชน สํานักงานฯสลาก ผูขายสงและ
ผูขายปลีก
2) หวยใตดิน
การจําหนายหวยใตดินก็มีกระบวนการจัดสงบริการการขายทั้งในรูปของขายสงและขาย
ปลีกเชนเดียวกับสลากกินแบงรัฐบาล ในการประเมินปริมาณเงินที่ควรจะแปลงเปนเงินออมสําหรับหวยใต
ดินคอนขางยุงยากเนื่องจากเปนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การประเมินปริมาณเงินในสวนที่เปนกําไรของเจามือ
หวยใตดินนั้น งานวิจัยนี้ไดนําผลจากการทบทวนงานวิจัยและการสัมภาษณผูเกี่ยวของประกอบการศึกษา
ซึ่งชวยใหพออนุมานไดวา กําไรสวนนี้นาจะอยูระหวางรอยละ 20-30 ของยอดเงินที่ซื้อหวยใตดิน และ
เพื่อใหมั่นใจวาตัวเลขกําไรนี้อยูในขอบเขตที่ยอมรับได งานวิจัยนี้ไดลองเปรียบเทียบกําไรจากการจําหนาย
หวยบนดิน13 3 ป ตั้งแต ปงบประมาณ 2547-2549 พบวาสัดสวนกําไรอยูระหวาง 17-29 หรือเฉลี่ยรอยละ
24.06
ตารางที่ 5.2 องคประกอบของคาใชจายหวยบนดิน
2549

2548

2547

ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
เงินรางวัล
30.46
62.67
19.80
51.36
17.57
53.78
คาใชจาย 20%
9.72
20.00
7.71
20.00
6.53
20.00
กําไรจากการจําหนาย
8.43
17.33
11.04
28.64
8.57
26.22
รวม
48.60
100.00
38.56
100.00
32.67
100.00
หมายเหตุ: คาใชจายรอยละ 20 เปนคาตอบแทนรอยละ 12 ตํารวจรอยละ 2 ไปรษณียรอยละ 1 ภาษีการพนันรอยละ 0.5
และคาดําเนินการรอยละ 4.5
ที่มา: รายงานการศึกษาเรื่อง “ ปญหาการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว”

จากขอเท็จจริงขางตน ชวยใหพอสรุปไดวาเงินที่สูญหายไปจากมือผูซื้อไปเปนกําไรเจามือ
หวยเถื่อนนาจะอยูที่รอยละ 20-30 ในการประเมินจํานวนเงินที่จะสามารถนํามาแปลงเปนเงินออมระยะยาว
สําหรับงานวิจัยนี้จะใชสัดสวนรอยละ 25 ของยอดซื้อหวย จากขอสมมุติฐานขางตนไดผลวา เงินที่สูญหาย
จากมือประชากรเปาหมายของงานวิจัยนี้ไปอยูในมือของรัฐบาลและเจามือหวยเถื่อนคือ 4,880.11 ลานบาท
13

หวยบนดินคือสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว ซึ่งออกโดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในชวง 2546-2550 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการเลนหวยใตดิน
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ตอป ดังแสดงในตารางที่ 5.1 หากเงินเหลานี้มีการหมุนเวียนคืนกลับมาใหผูซื้อทั้งหมดหรือบางสวน เงิน
กอนนี้จะเปนเงินออมระยะยาวใหกลุมผูมีรายไดและการศึกษานอยในกทม.

5.2 การประเมินจํานวนเงินที่สามารถแปลงเงินหวยเปนเงินออมระยะยาว
ในการประเมินจํานวนเงินที่สามารถแปลงเงินหวยเปนเงินออมระยะยาว งานวิจัยนี้ได
ประเมินโดยใช สัดสวนของคาใชจายของทั้งหวยบนดินและสลากกินแบงรัฐบาลที่ไดศึกษาไวในหัวขอ 5.1
เปนฐานในการตั้งสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 5.3 โดยแบงคาใชจายในการออกหวยเปน 3 สวน
สวนแรกคือเงินรางวัลซึ่งถาพิจารณาจากการออกหวยบนดิน และสลากกินแบงรัฐบาลแลว
เงินจํานวนนี้จะมีสัดสวนประมาณรอยละ 55 – 60 ของรายไดจากการขายหวย
สวนที่ 2 คือคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 12 – 20โดยการออกสลากกิน
แบงรัฐบาลจะมีคาใชจายในการดําเนินการเพียงรอยละ 12 ในขณะที่การออกหวยบนดินมีสัดสวนสูงถึงรอย
ละ 20 แบงออกเปนคาตอบแทนกองสลากในการดําเนินการรอยละ 12 ตํารวจรอยละ 2 ไปรษณียรอยละ 1
ภาษีการพนันรอยละ 0.5 และคาดําเนินการรอยละ 4.5
สวนที่ 3 คือเงินกําไรจากการจําหนายซึ่งคือสวนที่เหลือจาก 2 สวนแรก เงินสวนที่ 3 นี้คือ
สวนที่คาดวาจะสามารถแปลงเปนเงิน ออมระยะยาวได สัดสวนของเงินสวนที่ 3 นี้ขึ้นกับสมมติฐานที่
กําหนดขึ้น โดยสมมติฐานที่ 1 เปนการแบงสัดสวนคาใชจายเงินหวยโดยใหสวนที่เปนกําไรมีสัดสวนสูงสุด
เพื่อจะไดนําสวนนี้มาแปลงเปนเงินออมไดมากที่สุด และใหขอสมมติที่ 2 เปนขอสมมติที่กําหนดใหเงิน
สวนใหญใชไปในดานการใหรางวัลและเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ เพื่อชักจูงใหผูซื้อหวยหันมาซื้อ
ตราสารทางการเงินใหมใหมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ขอสมมตติฐานการกําหนดสัดสวนคาใชจายและเงินรางวัลสําหรับตราสารใหม
สัดสวนคาใชจาย
เงินรางวัล
คาใชจายดําเนินการ
กําไรจากการจําหนาย
รวม

หวยบนดิน*
55%
20%
25%
100%

สลากกินแบงรัฐบาล
60%
12%
28%
100%

หมายเหตุ: * เปนตัวเลขที่ประมาณการจากตารางที่ 5.2
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สมมติฐานที่ 1
55%
12%
33%
100%

สมมติฐานที่ 2
60%
20%
28%
100%

5.3 การพิจารณาถึงลักษณะของตราสารที่จะนํามาเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม
ในการศึกษาเพื่อเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมนั้น จําเปนตองพิจารณาหาตราสารทางการเงิน
อื่นใหผูมีฐานะยากจนซื้อแทนการซื้อหวย ตราสารทางการเงินที่มีอยูในตลาดการเงินของไทยในปจจุบัน
เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน เงินฝากประจํา หุนสามัญ หนวยลงทุน ยอมไมใชทางเลือกที่ผูออม
รายไดนอยและการศึกษานอยจะนําเงินที่ซื้อหวยไปลงทุนได เพราะมิเชนนั้นการซื้อหวยคงไมแพรหลาย
มากในภาวะป จ จุ บัน ทางเลือ กในการลงทุน ตราสารทางการเงิน ที่ มี ค วามเสี่ ย งน อยกว า หวย และให
ผลตอบแทนที่แนนอนกวา และ ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเขาถึง เชน เงินฝากประจํา สลากออมทรัพยตาง ๆ
(สลากออมสิน สลากออมทรัพย ) กลับไดรับความสนใจนอยจากกลุมตัวอยาง แสดงวาควรมีการคิดคนตรา
สารทางการเงินในรูปแบบใหมที่กลุมตัวอยางมีความตองการถือมากกวาหวย
5.3.1 หลักในการเลือกตราสารเพื่อเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม
การศึกษาเพื่อสรางตราสารทางการเงินใหมที่คาดวากลุมตัวอยางมีความประสงคจะลงทุน
นั้น วิธีการคือ ศึกษาถึงจุดดอยของสลากออมทรัพยที่ทําใหไมนิยมซื้อกัน โดยใชสลากออมสิน และสลาก
ออมทรั พ ย ข องธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธกส.) ซึ่ ง กํ า ลั ง จํ า หน า ยในช ว งทํ า
แบบสอบถามเปนกรณีศึกษา และสรางตราสารทางการเงินรูปแบบใหมที่ไมมีจุดดอยของสลากออมทรัพย
เดิม และเพื่อใหเปนการงายในการอางอิงถึง งานวิจัยนี้จะใชคําวา “สลากออมทรัพย ” แทนสลากที่ออกโดย
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ในการเปรียบเทียบถึงเหตุผลที่ทําใหคนกทม.กลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อหวยหรือซื้อสลาก
ออมทรัพยนั้น ผลจากแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.3 สรุปไดวาสาเหตุหลักที่ทําใหกลุมเปาหมายซื้อ
สลากออมทรัพยมีอยู 1 ขอที่เปนเหตุผลเดียวกับการซื้อหวยคือ “มีโอกาสไดเสี่ยงโชค” โดยมีผูตอบขอนี้มาก
ถึงรอยละ 61.96 ของกลุมตัวอยางที่ซื้อสลากออมทรัพย ซึ่งมีสัดสวนพอๆกับกลุมที่ซื้อหวยเพื่อเสี่ยงโชค
และหวังรวยทางลัดคือรอยละ 68.06 และมีเพียงรอยละ 37.2 ของกลุมสลากออมทรัพย ที่ซื้อเพราะเหตุผล
ดานการออม แสดงใหเห็นวาตราสารที่จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนเลนหวยไดงายตองมีลักษณะเสี่ยง
โชค แต ส ลากออมสิ น ก็ มี ลั ก ษณะเสี่ ย งโชค เหตุ ใ ดจึ ง มี ผู นิ ย มซื้ อ ไม ม าก ผลจากแบบสอบถามพบว า
ภาพลักษณของการซื้อสลากออมทรัพยแลวรวยนั้นมีนอยกวาซื้อหวย ทั้งๆที่สลากออมทรัพยในระยะหลังนี้
ไดมีจัดตั้งเงินรางวัลสูงไมแพสลากกินแบงรัฐบาล เชน สลากออมสินพิเศษ 5 ปที่เพิ่งเปดขายเมื่อตนป 2553
ไดใหรางวัลที่ 1 มากถึง 4 รางวัลๆละ 5 ลานบาท สลากออมสินพิเศษงวดที่ 32 รางวัลที่1 มีมูลคามากถึง 10
ลานบาท เปนตน ผลจากแบบสอบถามพบวารอยละ 47.43 ของกลุมเปาหมาย (ผูมีรายไดและเงินเดือน
นอย) ใหเหตุผลที่ไมซื้อสลากออมทรัพยเพราะยังขาดความรูเกี่ยวกับสลากออมทรัพย โดยไมทราบวาจะซื้อ
ที่ไหน เขาใจผิดวาตองใชเงินกอนโตไปซื้อ และยังคิดวารางวัลเงินแจ็คพอตไมนาสนใจ เปนตน ซึ่งเปน
หนาที่ที่ธนาคารผูรับผิดชอบดานนี้ควรหาวิธีประชาสัมพันธวิธีที่จะเขาถึงคนจนไดมากกวานี้
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ตารางที่ 5.4 เหตุผลการซื้อและไมซื้อสลากออมทรัพย

เหตุผลที่เลือกซื้อหวย

รอยละ เหตุผลที่เลือกซื้อสลากออมทรัพย

มีโอกาสไดเสี่ยงโชค
21.43 มีโอกาสไดเสี่ยงโชค
หวังเงินรางวัล/รวยทางลัด 46.63 เงื่อนไขของผลตอบแทนดีกวาฝากธนาคาร
31.68 ตองการออมเงิน
ซื้อตามแรงชักจูง
อื่นๆ
0.26 อื่นๆ
รวม
100.00 รวม

รอยละ เหตุผลที่ไมซ้อื สลากออมทรัพย

รอยละ

61.96 รางวัลไมนาสนใจ (รวมแจ็คพอตและอัตราดอกเบี้ย)
27.97 ไมมีความรูเกี่ยวกับสลากออมทรัพย
9.23 ซื้อแลวเงินจมใชเวลาหลายปกวาจะไดเงินคืน
0.84 อื่นๆ
100.00 รวม

23.65
47.43
27.58
1.34
100.00

เพื่อใหไดรูปแบบสลากออมทรัพยที่คาดวาผูมีรายไดนอยนาจะใหความสนใจซื้อแทนหวย
งานวิจัยนี้ไดกําหนดรูปแบบสลากออมทรัพยขึ้นมา 2 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 5.5 โดยรูปแบบที่ 1 ได
กํ า หนดให เ ป น รู ป แบบของหวยใต ดิ น และรู ป แบบที่ 2 ให เ ป น รู ป แบบของสลากออมสิ น ผลจาก
แบบสอบถามพบวาเมื่อผูตอบแบบสอบถามไดทราบหลักเกณฑการออกสลากออมทรัพยทั้ง 2 รูปแบบทั้งใน
ดานผลตอบแทนและความเสี่ยงแลว ปรากฏวามีจํานวนตัวอยางที่เลือกซื้อสลากออมทรัพยรูปแบบที่ 2 ใน
สัดสวนเพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 12.11 (ตารางที่ 5.3) เปนรอยละ 20.85 แสดงวาหากไดขอมูลมากขึ้น ความ
เปนไปไดของการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมก็ยอมเพิ่มขึ้นได
ตารางที่ 5.5 ลักษณะของตราสารทางการเงินที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น
คุณลักษณะสลาก
ราคาหนวยละ
การเลือกเลขที่ตองการ
ชองทางจําหนาย

สลากออมทรัพย ก
ไมมีขั้นต่ํา
ได
ตัวแทนจําหนาย

ผลตอบแทนที่เปนดอกเบี้ย

ไมคืนเงินตน แตใหเงินรางวัล
สูง

อายุสลาก
ความถี่ในการออกรางวัล

ไมมีกําหนด
2 ครั้งตอเดือน

66

สลากออมทรัพย ข
ขั้นต่ํา 50
ไมได
ธนาคาร
ไดดอกเบี้ยรอยละ 0.33 ตอ
ป มีเงินรางวัลปานกลาง
และไดเงินตนคืนครบ
3 ป
1 ครั้ง/เดือนจนครบ 3 ป

5.3.2 ลักษณะของตราสารทางการเงินทีพ่ งึ ประสงค
การศึกษาขางตนนํามาซึ่งผลสรุปวาตราสารที่นาจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อหวย
มาเปนตราสารทางการเงินที่ไดเงินตนคืนนั้น ควรมีลักษณะระหวางหวยใตดินผสมกับสลากออมทรัพย และ
เพื่อใหมีผลทางการตลาด ควรใชชื่อสลากใหมใหกลุมเปาหมายมีความสนใจ เชน “ หวยคืนเงินตน” หรือ
“สลากเพื่อวัยเกษียณ” และควรมีหลักเกณฑ ดังนี้
1) หลักเกณฑการจายผลตอบแทน
มีลักษณะเสี่ยงโชค เพราะผลจากการทบทวนวรรณกรรมและจากรายงานการวิจัยในบทที่ 2
ทําใหทราบวาคนจนผูมีรายไดนอยนิยมเสี่ยงโชคมากกวาผูมีรายไดมาก เพราะอรรถประโยชนสวนเพิ่มจาก
การไดเงินจากการเสี่ยงโชคมีลักษณะคอนขางชัน การไดรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราตลาดคือรอยละ 1-2
ยอมไมจูงใจใหออม สําหรับผูมีรายไดนอย
2) เงินขั้นต่ําในการซื้อ
เงินขั้นต่ําในการซื้อควรอยูที่ 10 บาท ใหเทากับหนวยลงทุน เพราะเหตุผลหนึ่งของการซื้อ
หวยใตดินคือซื้ออยางต่ํา 1 บาท แตถาใหตราสารใหมใชเงินซื้อเพียง 1 บาทอาจมีปญหาดานคาใชจายในการ
จําหนายที่สูง และทําใหผูซื้อไดผลตอบแทนต่ําลง และแกปญหาการขาดสภาพคลอง เพราะนําเงินกอนใหญ
ไปซื้อ
3) ความถี่ในการออกรางวัล
ความถี่ในการออกรางวัลควรใชเกณฑเดียวกับสลากกินแบงรัฐบาล คือ 2 ครั้งตอเดือน
โดยใชเลขเดียวกับสลากกินแบงรัฐบาล เพราะถามีการออกเลขใหม อาจมีผูดัดแปลงเปนหวยประเภทใหม
ดังเชนการมีหวยออมสิน ซึ่งใชเลขจากการออกสลากออมสินมาอางอิง
4) โอกาสในการถูกรางวัล
ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้พบวา ในรอบ 1 ปที่ผานมา กลุมตัวอยางที่เคยถูกรางวัลตั้งแต 1
ครั้งขึ้นไปมีจํานวนสูงถึงรอยละ 42.6 แตเมื่อศึกษาถึงจํานวนผูไดกําไรจากการซื้อหวยในชวง 12 เดือนที่
ผานมา พบวามีผูไดกําไรจากการซื้อหวยเพียง 15 คนใน 100 คน ที่เหลืออีกรอยละ 85 ซึ่งมีทั้งผูเคยถูกรางวัล
และไมเคยถูกรางวัลคนกลุมนี้ถึงแมวาจะถูกรางวัล แตเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตนที่จายไปในรอบ 1 ป
พบวาขาดทุน ทั้งนี้เพราะกลุมตัวอยางเหลานี้มีความถี่ในการซื้อหวยสูงถึง 12-24 ครั้งในรอบ 1 ป ในขณะ
ที่ความถี่ในการถูกรางวัลนั้นสวนใหญถูกเพียง 1-2 ครั้งในรอบ 1 ป หากสามารถหาตราสารทางการเงินที่
คนใน กทม. พอใจที่จะลงทุนไดเหมือนหวย โดยคืนเงินตนบางสวนใหแกผูถือ จํานวนเงินที่เคยสูญหายไป
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กับการซื้อหวยก็จะกลับมาเปนเงินออมระยะยาวของผูถือได นอกจากนั้นการระดมเงินที่มีลักษณะสม่ําเสมอ
ก็มีความเปนไปได เพราะพบวามีผูซื้อหวยเปนประจําทุกเดือนมากถึงรอยละ 85 ของกลุมผูซื้อ
โอกาสการถูกรางวัล ควรใชเกณฑการถูกรางวัลเชนเดียวกับสลากกินแบงรัฐบาลคือมี
โอกาสถูกรางวัลเพียง 1 ครั้งตอการซื้อ 1 งวด เพื่อประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดการ
5) อายุสลากและการคืนเงินตน
กําหนดคืนเงินตนเมื่อผูซื้อมีอายุครบ 60 ปพรอมผลตอบแทนจากการนําเงินกองทุนนี้ไป
ลงทุน หากเสียชีวิตกอนอายุ 60 ปจะไมไดเงินคืน แตใหนําเงินนั้นสมทบเขากองทุน ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจาย
เรื่องการจัดสรรเปนมรดก วิธีนี้ผูซื้อไมนาคิดวาตัวเองเสียประโยชน เพราะโดยปกติการซื้อหวยก็ไมไดเงิน
ตนคืนอยูแลว เงินทีจัดสรรคืนใหนาจะถือวาเปนเงินสวัสดิการของภาครัฐที่ชวยผูเกษียณอายุ
จํานวนเงินตนที่จะคืนใหแกผูซื้อคือกําไรจากการจําหนายตราสาร ซึ่งงานศึกษานี้ไดแบง
ออกเปน 2 ทางเลือก ดังแสดงในตารางที่ 5.3 ซึ่งมีวงเงินรอยละ 20-33 ของเงินตนที่ซื้อ การที่ไมเสนอให
คืนเงินตนครบเต็มจํานวน เพราะเงินสวนใหญประมาณรอยละ 55-60 ไดคืนไปในรูปของรางวัลแลว
6) การเลือกเลข
ผลจากจัดเก็บขอมูลพบวารอยละ 68.95 ของกลุมผูซื้อหวยตองการเลือกเลขหวยเอง และ
หากไมไดเลขที่ตองการก็จะไมซื้อ ดวยเงื่อนไขนี้ทําใหสลากออมทรัพยในปจจุบันเกิดจุดดอยที่ไมสามารถ
ดึงใหคนกลุมนี้เขามาซื้อได ดังนั้น เพื่อเปนการจูงใจใหมีผูสนใจซื้อหวย/สลากคืนเงินตน ควรหาวิธีบริหาร
จัดการใหผูซื้อสามารถเลือกเลขได วิธีการนี้นาจะถือวายุติธรรม เพราะคนซื้อตราสารทางการเงินตางๆเชน
หุนสามัญ หุนกู หนวยลงทุน ฯลฯ ตางก็มีสิทธิ์เลือกตราสารที่ตนตองการทั้งสิ้น
7) ชองทางจําหนาย
ชองทางการจําหนายหวย/สลากคืนเงินตนควรผานตัวแทนจําหนายเชนเดียวกับหวยใตดิน
และสลากกินแบงรัฐบาล หรือตัวแทนจําหนายอื่นที่หางายเชน รานคาปลีกแบบ 7-Eleven การขายผาน
ธนาคารผูออกสลากอาจมีปญหา เพราะกลุมเปาหมายที่มีรายไดนอยมักไมคุนเคยกับการเขาธนาคาร
8) หนวยงานผูรบั ผิดชอบ
ควรเปนหนวยงานภาครัฐ เชน ธนาคารภาครัฐที่เคยรับผิดชอบการออกสลากออมทรัพยอยู
แลว หรือหนวยงานอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นควร
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ตารางที่ 5.6 การเปรียบเทียบลักษณะของหวยคืนเงินตนกับหวยใตดิน สลากกินแบงรัฐบาล และสลากออมสิน
ลักษณะของสลาก

หวยใตดิน

สลากกินแบงรัฐบาล

สลากออมสิน

หวย/สลากคืนเงินตน

เสี่ยงโชค

เสี่ยงโชค

เสี่ยงโชค

เสี่ยงโชค

ราคาหนวยละ

ไมมีขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา 40 บาท

ขั้นต่ํา 50 บาท

ขั้นต่ํา 10 บาท

ความถี่ในการซื้อ

ตามสมัครใจ

ตามสมัครใจ

ตามสมัครใจ

ตามสมัครใจ

การเลือกเลขที่ตองการ

ได

ไดแตมีขอจํากัด

ไมได

ได

ชองทางจําหนาย

ตัวแทนจําหนาย

ตัวแทนจําหนาย

ธนาคารผูออกสลาก

ผลตอบแทน

ไมคืนเงินตน รางวัลที่
1 ได 2.0 ลานบาท

ไดดอกเบี้ยรอยละ 0.33 ตอป
มีเงินรางวัลปานกลางและได
เงินตนคืนครบ

เฉพาะ 1งวด (15 วัน)

3 ป

เมื่อผูซื้ออายุครบ 60 ป

ความถี่ในการออกรางวัล

ไมคืนเงินตน แตให
เงินรางวัลเปน
จํานวนเทาของมูล
คาที่แทง
เฉพาะ 1งวด (15
วัน)
2 ครั้งตอเดือน

ตัวแทนจําหนาย และธนาคารผู
ออกสลาก
ใหรางวัลสูงเทาสลากกินแบง

1 ครั้ง/เดือนจนครบ 3 ป

เทาสลากกินแบงรัฐบาล

โอกาสถูกรางวัล

เฉพาะ 1งวด

เฉพาะ 1งวด

ทุกงวดตามอายุสลาก

เฉพาะ 1งวด

หนวยงานผูรับผิดชอบ

เจามือหวยเถื่อน

สํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล

ธนาคารออมสินและ
ธนาคารธกส.

การคืนเงินตน

ไมคืน

ไมคืน

เต็มจํานวน

- ธนาคารภาครัฐ
- หนวยงานตามที่
กระทรวงการคลังมอบหมาย
รอยละ 20-33 ของเงินตน

หลักเกณฑการจายคาตอบแทน

อายุสลาก

2 ครั้งตอเดือน

5.4 กลุมเปาหมายที่คาดวาจะเปลี่ยนการซื้อหวยมาเปนตราสารที่เพิ่มเงินออม
เงินที่หายไปกับหวยนับเปนความสูญเปลา และสมควรดําเนินการแกไขโดยเปลี่ยนเงินที่
นําไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลและหวยใตดินเปนเงินออมระยะยาวของประชาชนโดยเฉพาะกลุมผูมีรายได
นอย ตัวบงชี้ถึงความเปนไปไดในการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมนั้น งานวิจัยนี้ไดใชพฤตกรรมการซื้อ
หวยของกลุมตัวอยางเปนตัวแปรที่จะบงชี้วาตัวอยางใดมีความพรอมในการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อ
หวยมาเปนตราสารทางการเงินอื่นทดแทนไดบาง พฤติกรรมที่พิจารณาจะมี 3 มิติ คือ แรงจูงใจหลักในการ
ซื้อหวย ความบอยในการซื้อหวย และแหลงเงินที่ใชซื้อหวย จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยใน กทม.
ของกลุมตัวอยางจากประชากรเปาหมาย สามารถจําแนกพฤติกรรมการซื้อหวยในแตละมิติออกไดดังนี้
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-

แรงจูงใจหลักในการซื้อหวย
หวังผลตอบแทน
หวังความสนุกจากการเสี่ยงโชค
ซื้อเพราะสภาพแวดลอมอํานวย
ซื้อเพราะความสงสารคนขาย

ความบอยในการซื้อหวย
- 2-3 เดือน/ครั้ง
- เดือนละครั้ง
- ทุกงวด
- ไมแนนอน

-

แหลงเงินซื้อหวย
เงินเดือน/รายไดจากการทํางาน
เงินที่เคยไดจากการถูกรางวัล
เงินที่กูยืมมา
เงินออม/เงินญาติ

ในงานวิจัยนี้ กลุมเปาหมายที่คาดวาจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อหวยมาเปน
ตราสารทางการเงินที่เพิ่มเงินออมแทนนั้นควรมีลักษณะตอไปนี้
ก. แรงจูงใจในการซื้อหวยก็เพื่อตองการไดผลตอบแทนหรือซื้อเพราะถูกชักจูงมากกวาที่
จะซื้อเพราะเห็นการซื้อหวยเปนเกมเสี่ยงโชค
ข. เปนผูที่มีพฤติกรรมซื้อหวยอยางสม่ําเสมอ ซึ่งอาจเปนการซื้อทุกงวด ทุกเดือน หรือทุก
ไตรมาส
ค. ซื้อดวยเงินสวนตัวมิใชจากการกูยืม เพราะผูที่กูยืมเงินมาซื้อหวยนาจะเปนผูไมมีเงิน
ออมอยูแลว
ตารางที่ 5.7 แสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายที่มีคุณลักษณะเหมาะกับโครงการในการแปลง
เงินหวยเปนเงินออมทั้ง 3 มิติคือ มีความสม่ําเสมอในการซื้อหวย ใชเงินตนเองและแรงจูงใจในการซื้อคือ
หวังผลตอบแทน มิใชเพื่อความสนุกจากการเสี่ยงโชคมีอยูรอยละ 69.78 ของกลุมตัวอยางที่ซื้อหวยใตดิน/
สลากกินแบงรัฐบาล

ตารางที่ 5.7 สัดสวนของกลุมเปาหมายที่คาดวาจะสามารถเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม
หนวย: รอยละ

ไมไดกู
เงินคนอื่น
รวม

รวมความบอยกลุมหวังเงินรางวัล
ไมเคยซื้อ ซื้อประจํา ซื้อเปนครั้งคราว
11.00
69.78
2.88
0.00
6.05
0.10
11.00
75.83
2.98
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รวมกลุมหวัง
รางวัล
83.65
6.15
89.80

อื่นๆ

รวม

1.53
8.68
10.20

85.18
14.83
100.00

5.5 การประเมินจํานวนเงินที่คาดวาจะไดจากการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมระยะยาว
เงินที่ประชาชนนําไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลหรือหวยใตดิน บทความนี้ถือวาสวนหนึ่ง
ของเงินเหลานี้เปนการลงทุนทางการเงินของประชาชนกลุมที่มีรายไดนอยดังเหตุผลที่ไดนําเสนอไวแลว
การที่ รั ฐ บาลปล อ ยให ป ระชาชนผู มี ค วามรู น อ ยและยากจนนํ า เงิ น ไปลงทุ น ในตราสารทางการเงิ น ที่
ผลตอบแทนเปนลักษณะเสี่ยงโชค และมีความเสี่ยงสูงเชนนี้ ยอมทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยยิ่งจนลง
ขาดเงินออมเมื่อวัยชรา อันเปนภาระที่รัฐบาลตองดูแลในระยะยาว หากสามารถสรางตราสารทางการเงิน
ใหมที่คืนเงินตนใหแกประชาชน โดยแบงผลตอบแทนจากเงินดังกลาวเปน 3 สวน สวนแรกเพื่อเปนเงิน
รางวัลแบบสลากกินแบงหรือสลากเลขทาย สวนที่ 2 เปนคาใชจายในการบริหาร และสวนที่ 3 คือสวนของ
เงินกําไร เงินสวนที่ 3 นี้รัฐบาลควรนําไปบริหารในรูปกองทุน และคืนผลตอบแทนจากการลงทุนพรอมเงิน
ตนของสวนที่ 3 เมื่อผูซื้อมีอายุครบ 60 ป ดังเชนกองทุนเพื่อวัยเกษียณอายุทั่วไป เชนกองทุนสํารองลี้ยงชีพ
ประชาชนผูมีรายไดนอยสวนหนึ่งก็จะสามารถมีเงินออมเมื่อวัยชราของตนเอง และพึ่งสวัสดิการภาครัฐ
นอยลง
เงินออมที่เพิ่มขึ้นในสวนนี้ นาจะถือวาเปนเสาหลักที่ 3 คือ เปนการออมเพื่อวัยชราโดย
สมัครใจ ในขณะที่ผูที่ออมในกองทุน RMF หรือ LTF ไดรับการยกเวนเงินภาษีเงินไดสวนบุคคลตาม
กฎเกณฑที่กําหนดไว ผูออมกลุมที่แปลงเงินหวยเปนเงินออมก็นาจะไดรับการลดหยอยภาษีเชนกัน แตจะใช
กฎเกณฑเดียวกันหรือไมนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยนี้
5.5.1 ขอสมมุติฐาน
ในการประเมินผลที่คาดวาจะไดจากการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออมระยะยาว งานวิจัยนี้ได
คํานวณหาจํานวนเงินออมที่คาดวาจะไดเพิ่มขึ้นหากผูซื้อหวยจะไดเงินตนคืนเปน 4 ชวงคือ 10 ป, 20 ป,
30 ป และ 40 ป โดยใช Future Valuation Model แบบทบตน และตั้งขอสมมติในการคํานวณดังนี้
1) ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดจากการลงทุนในระยะยาว ไดกําหนดไว 3 อัตรา คือ รอยละ
1, 3 และ 5 ตอป
2) การประเมินปริมาณเงินในกองทุน เปนการประเมินโดยสมมติวามีการซื้อสลากออม
ทรัพย เพิ่มทุกปในจํานวนเงิน 7,214 บาทตอคนจนครบอายุการถายถอน โดย
กําหนดอายุการไถถอนไว 4 ชวงคือ 10 ป, 20 ป, 30 ป และ 40 ป เนื่องจากผล
แบบสอบถามไดแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ซื้อหวยไดมีการซื้อมาอยางตอเนื่อง
ในชวง 10-40 ป ดังแสดงในตารางที่ 5.8
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ตารางที่ 5.8 จํานวนปซื้อหวยของกลุมตัวอยาง
จํานวนปซื้อหวย

จํานวน (คน)
440
18
2357
916
222
43
4
4000

ไมเคยซื้อ
นอยกวา 1 ป
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
31-40 ป
มากกวา 40 ป
รวม

รอยละ
11
0.45
58.92
22.9
5.55
1.075
0.1
100

3) บุคคลเปาหมายที่คาดวาจะสามารถชวนมารวมโครงการ “เปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม”
คือกลุมที่มีลักษณะ 4 ประการคือ เปนผูมีอายุต่ํากวา 60 ป ซื้อหวยสม่ําเสมอ ใชเงิน
สวนตัวและหวังผลตอบแทนเปนเปาหมายหลัก ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 5.7
พบว า คนกลุ มนี้ มี สั ด ส ว นรอ ยละ 69.78 ของประชากรเป า หมาย (3.01 ล า นคน)
โครงการนี้ก็จะมีผูมีคุณลักษณะเขารวมโครงการ 2.1 ลานคน
4) หากบุคคลเปาหมายทุกคนเขารวมโครงการ โดยสมมุติใหทุกคนซื้อหวย/สลากคืนเงิน
ตนเฉลี่ยคนละ 7,214 บาทตอป เงินที่จะเขาสูโครงการ “แปลงเงินหวยเปนเงินออมจะ
เทากับ 15,149.40 ลานบาท

ตารางที่ 5.9 สรุปจํานวนเงินที่คาดวาจะไดในโครงการ “แปลงเงินหวยเปนเงินออม”
ประชากรในกรุงเทพฯ ป 2552

5.7

ลานคน

ประชากรเปาหมายใน กทม.

3.0

ลานคน

สัดสวนกลุมเปาหมาย*

69.78%

จํานวนกลุมเปาหมาย

2.10

ลานคน

เงินซื้อหวยเฉลี่ย/คน/ป

7,214

บาท

จํานวนเงินที่คาดวาจะเขาโครงการ “แปลงเงินหวย
15,149.40
ลานบาท
เปนเงินออม”
หมายเหตุ: * หมายถึงประชากรที่อาศัยในกทม. มีอายุ 18-75 ป และมีการศึกษาระดับต่ํากวา ปริญญาตรีและมีพฤติกรรม
ซื้อหวยสม่ําเสมอ โดยหวังผลตอบแทนเปนเปาหมายหลัก และใชเงินสวนตัวในการซื้อ

72

5.5.2 ขนาดเงินกองทุนโครงการ “ แปลงเงินหวยเปนเงินออม”
ในการประมาณการขนาดเงินกองทุน และเงินตนที่ผูรวม “โครงการหวย/สลากคืนเงินตน ”
จะไดรับคืนเมื่อผูเขารวมมีอายุครบ 60 ป งานวิจัยนี้ไดนําคาเฉลี่ยเงินซื้อหวยของกลุมตัวอยางคือ 7,106
บาท/คน/ป มาเปนฐานในการคํานวณ
ผลการคํานวณในตารางที่ 5.8 แสดงใหเห็นวา หากมีการนําเงินที่ซื้อหวยมาเขาโครงการ
“แปลงเงินหวยเปนเงินออม” โดยลงเงินซื้อ “หวย/สลากคืนเงินตน” แทนหวยอยางสม่ําเสมอใหเหมือนตอน
ซื้อหวยอยางตอเนื่อง 10 ป ตามสมมติฐานที่ 1 เงินกองทุนนี้จะมีขนาด 31,698 – 38,103 ลานบาทเมื่อครบปที่
10 หากสามารถบริหารกองทุนใหไดผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 1-5 ตอป และในปที่ 40 กองทุนนี้จะมีขนาด
148,115 - 365,970 ลานบาท หากมีการกันเงินสวนที่เปนกําไรไดมากถึงรอยละ 33 ดังแสดงในตารางที่ 5.7
เงินกองทุนนี้จะใหญกวาสมมติฐานที่ 1 ประมาณ 1.65 เทา

ตารางที่ 5.10 การประมาณคาผลตอบแทนจากเงินกองทุน “แปลงเงินหวยเปนเงินออม”
รายการ

อัตรา
ระยะเวลา ผลตอบแทน
ตอป

ตัวคูณ

1 จํานวนผูรวมโครงการ (ลานคน)

สมมติฐานที่ สมมติฐานที่
1
2
2.1

2 เงินลงทุนในสลากออมทรัพยเฉลี่ย/คน/ป(บาท)

7,214

3 เงินลงทุนตอป(ลานบาท)

15,149

4 เงินเขากองทุนสลากออมทรัพย
(ลานบาทตอป)
5 เงินลงทุน (ลานบาท)

20%
3,030

33%
4,999

10 ป

1%
3%
5%

10.462
11.463
12.577

31,698
34,731
38,106

52,301
57,305
62,875

20 ป

1%
3%
5%

22.019
26.87
33.066

66,713
81,411
100,183

110,077
134,328
165,303

30 ป

1%
3%
5%

34.784
47.575
66.438

105,389
144,143
201,294

173,891
237,836
332,135

40 ป

1%
3%
5%

48.886
75.401
120.79

148,115
228,450
365,970

244,389
376,942
603,850
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5.5.3 ผลตอบแทนตอผูรวมโครงการ
สําหรับผูซื้อหวย/สลากคืนเงินตนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามขอสมมติฐาน หากมีอายุ
ครบ 60 ปในปที่ 10 ที่เขารวมโครงการ ผูเขาโครงการจะไดเงินคืนคนละ 15,094 -18,146 บาทตาม
สมมติฐานที่ 1 และ 24,905 – 29,940 บาทตามสมมติฐานที่ 2 ขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหาร
เงินกองทุนวาจะไดรับผลตอบแทนรอยละ 1, 3 หรือ 5
ถาสามารถบริหารเงินกองทุนใหไดผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 5 ทุกป และมีการซื้อสลาก
ออมทรัพยยาวนานและตอเนื่องถึง 40 ป บุคคลนั้นจะไดเงินคืน 174,271 บาทตามสมมติฐานที่ 1 และ
287,547 บาท ตามสมมติฐานที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 5.11 ซึ่งดีกวาการนําเงินไปซื้อหวย เพราะเงินกอนนี้
จะเปน 0 สําหรับผูซื้อ

ตารางที่ 5.11 การประมาณคาผลตอบแทนจากเงินกองทุน “แปลงเงินหวยเปนเงินออม” เปนรายบุคคล
ระยะเวลา

อัตราผลตอบแทนตอป

ตัวคูณ

10 ป

1%
3%
5%
1%
3%
5%
1%
3%
5%
1%
3%
5%

10.462
11.463
12.577
22.019
26.87
33.066
34.784
47.575
66.438
48.886
75.401
120.79

20 ป

30 ป

40 ป

สมมติฐานที่ 1
(บาท/คน/ป)
15,094
16,538
18,146
31,768
38,767
47,706
50,185
68,639
95,854
70,531
108,786
174,271

สมมติฐานที่ 2
(บาท/คน/ป)
24,905
27,288
29,940
52,417
63,966
78,716
82,805
113,255
158,159
116,376
179,496
287,547

ในทางปฏิบัติ มีความเปนไปไดที่ผูซื้อหวย/สลากคืนเงินตนสวนใหญจะมีพฤติกรรมการซื้อ
ที่สม่ําเสมอเหมือนตอนซื้อหวยใตดินและ/หรือสลากกินแบงรัฐบาล แตจํานวนเงินที่ซื้อของแตละคนยอมมี
แตกตางกัน และแมแตในบุคคลคนเดียวกันจํานวนเงินที่ซื้อในแตละงวดก็อาจไมเทากันได ดังนั้นจํานวน
เงินที่แตละคนจะไดรับคืนยอมไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ซื้อหวยในแตละงวด จํานวนงวดที่ซื้อตอ
ป และจํานวนปที่ซื้อหวยจนถึงอายุครบ 60 ป
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5.5.4 ระบบการกระจายผลประโยชน
รัฐบาลสามารถนําเงินจากกองทุนจายคืนใหแกผูซื้อในลักษณะ redistribution โดยจายเปน
เงินสวัสดิการใหแกผูซื้อที่มีอายุเกิน 60 ป อยางเทาเทียมกัน หรืออาจใชระบบบัญชีสวนบุคคลโดยจายมาก
นอยตามจํานวนเงินที่ซื้อหวย สําหรับผูซื้อที่มีอายุเกิน 60 ป และยังซื้อหวยคืนเงินตนตอไปก็สามารถกระจาย
คืนใหทุก 1 ป, 5 ป, หรือ 10 ป

5.6 การวิเคราะหผลจากการที่ประเทศมีเงินออมเพิ่มขึ้นตอภาระทางการคลัง
5.6.1 สถานการใหสวัสดิการของรัฐแกประชากรหลังวัยทํางาน
ปญหาที่เกิดกับประชากรหลังวัยทํางาน เปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของสังคม ไมวาจะ
เปนสังคมเมือง สังคมชนบท สังคมเกษตร รวมทั้งจะเกิดผลกระทบตอรัฐบาล ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณ ฐานะและภาระดานการคลัง รวมตลอดถึงผลกระทบที่จะมีตอสังคมในดานขนบธรรมเนียม
ความเปนอยูและวัฒนธรรม ที่สงผลใหคนวัยชราไมสามารถมีสภาวะการครองชีพอยูไดอยางเหมาะควรตอ
สภาพปกติตามฐานานุรูปของตนเอง
กฎหมายไทยไดใหความคุมครองสวัสดิการผูสูงอายู โดยรัฐธรรมนูญไทยป 2540 ได
กําหนดใหผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ และได
กําหนดในแผนชาติระยะยาวเพื่อผูสูงอายุฉบับที่ 2 (2545-2564) ที่มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตและการกินดีอยูดี
ของผูสูงอายุ นอกจากนั้นในรางรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 84 (4) ยังไดมีการระบุไวชัดเจนวารัฐจะตอง
ดําเนินการ จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา แกประชาชนและเจาหนาที่รัฐอยางทั่วถึง โดยรัฐ
จะตองถือเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการ เพื่อไมใหเกิดเปนภาระเงินภาษีสังคมในอนาคต
ในช ว งที่ ผ า นมารั ฐ ได มี ก ารจั ด ระบบประกั น สั ง คม และระบบสวั ส ดิ ก ารในลั ก ษณะ
สงเคราะห โดยใชงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุถึงปละกวาพันลานบาท และคาดวาภายในประมาณ 10 ป
ขางหนา ผูสูงอายุจะเพิ่มจาก 8 ลานคนในป 2553 เปน 12 ลานคนในป 2562 หรือ รอยละ 17 ของประชากร
ทั่วประเทศ ซึ่งรัฐจะตองเพิ่มการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้อีกเปนจํานวนมาก
รูปแบบการจัดสวัสดิการ เพื่อผูสูงอายุหรือคนชราในประเทศไทยเมื่อตอนเริ่มตน คือ การ
ใหบริการสถานสงเคราะหคนชรา ซึ่งมีกระจายอยูทั่วประเทศเพียง 20 แหง สามารถจัดบริการรองรับ
ผูสูงอายุได 3,000 คน จากศูนยบริการผูสูงอายุ จํานวน 18 แหงทั่วประเทศ โดยใหบริการการสงเสริม
สุขภาพ บริการนันทนาการและบริการสังคมดานตาง ๆ และบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนบริการเพื่อ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีโอกาสไดใชชีวิตอยูกับครอบครัว บุตรหลาน และชุมชน โดยการจัดเบี้ยยังชีพให
คนชรากลุมเปาหมาย เปนรายเดือน เดือนละ 300 บาท ซึ่งแนวคิดนี้เปนแนวคิดของตะวันตกที่มุงใหการ
บริการเชิงปจเจกบุคคล แบบสงเคราะหประชาชน โดยรูปแบบการสงเคราะหตองมีคุณสมบัติที่กําหนดคือ
เปนผูสูงอายุที่ยากไร ไมมีคนดูแล แตโดยขอเท็จจริงของผลที่เกิดคือ ทําใหผูสูงอายุสามารถอยูรวมกันหมู
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เครือญาติและชุมชนได โดยมีรายไดของตนเองจุนเจือเปนการแบงเบาภาระผูรับผิดชอบ (ญาติพี่นอง บุตร
หลานหรือผูอุปการะ) รวมทั้งปองกันการถูกรังเกียจจากบุคคลรอบขาง
โครงการจายเบี้ยยังชีพไดเริ่มปแรกเมื่อป 2536 มีผูไดรับเบี้ยยังชีพจํานวน 20,000 คน
คิดเปนเงิน 6.0 ลานบาทตอเดือนหรือ 72 ลานบาทตอป ตอมาเมื่อป 2551 รัฐบาลไดประกาศใหบุคคล
สัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมีสิทธิที่จะไดรับเบี้ยยังชีพคนชราในอัตราเดือนละ 500 บาทโดยไม
ตองมีการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายไดสวนบุคคลแตอยางใด การใหความคุมครองทางรายได
แบบถวนหนานี้ทําใหรัฐบาลมีคาใชจายเพื่อการยังชีพคนชราถึง 42,600 ลานบาทในป 2553 ครอบคลุม
ผูสูงอายุจํานวน 7.1 ลานคน คาใชจายดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกป
5.6.2 การชวยลดภาระทางการคลัง
ผลการศึกษาในตารางที่ 5. 10 แสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ยจะมีเงินหวยเขากองทุนนี้ 15,149
ลานบาทตอป ใน 10 ปหากไมมีการถอนเงินออกเลย เงินกองทุนนี้จะมีขนาดขั้นต่ํา 37,537 ลานบาทตาม
สมมติฐานที่ 1 และ 61,937 ลานบาทตามสมมติฐาน 2 ซึ่งเงินเหลานี้นาจะลดภาระการคลังไดมาก
ในชวงที่ผานมา สํานักสวัสดิการสังคม สังกัดกรุงเทพมหานครไดมีการ จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูมีอายุเกิน 60 ปรายละ 500 บาท / คน / เดือน ซึ่งปจจุบันจัดสรรไดเพียง 1,300 คนจาก 200,000 คน ถา
นําเงินหวยเฉพาะกําไรมาเปนเงินสวัสดิการทุกป และแจกทุกคน ชาวกทม.ที่มีอายุเกิน 60 ป จะสามารถแจก
ไดมากกวา 6 แสนราย

76

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาโครงการการแปลงเงินหวยเปนเงินออม และขอเสนอแนะ
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการออมและการซื้อหวยของคนไทย ในเขต
กรุงเทพฯ และนําผลสํารวจที่ไดมาวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดในการทดแทนหวยดวยสลากออม
ทรัพย ทั้งนี้เพื่อตองการหาผลสรุปวา “ประชาชนที่ซื้อหวยนั้นเปนการซื้อเพราะตองการลงทุนทางการเงิน
หรือไม” หากขอสมมติฐานนี้เปนจริง ตลาดการเงินของไทยก็ควรสรางตราสารทางการเงินที่เหมาะกับ
ความตองการของบุคคลกลุมนี้และเปนตราสารที่มีความเสี่ยงนอยกวาการซื้อหวย เงินที่หมดไปกับหวยก็จะ
สามารถแปลงสภาพเปนเงินออมระยะยาว อันเปนประโยชนตอการเพิ่มเงินออมใหแกกลุมผูมีการศึกษาและ
รายไดนอย และเปนการลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการใหการชวยเหลือแกผูเกษียณอายุไดทางหนึ่ง
ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้เปนขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทยในเขต
กทม. ดวยขอมูลปฐมภูมิจํานวน 4,000 คนและจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ ประชากรเปาหมายในการ
สํารวจภาคสนามคือผูพักอาศัยอยูในกรุงเทพฯที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี

6.1 ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบงออกได 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนการสํารวจพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทย ซึ่งสรุปไดวา ชาวกทม.กลุมที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการซื้อหวยทั้งหวยใตดินและสลากกินแบงรัฐบาลอยางแพรหลาย คือมี
มากถึงรอยละ 88.78 ของกลุมตัวอยาง ในจํานวนนี้ มีอยูรอยละ 46.63 ที่หวังผลตอบแทนในการลงทุนซื้อ
หวย โดยมีมากถึงรอยละ 70.61 ที่มีการซื้อทุกงวด สะทอนใหเห็นวาเปนกลุมที่ตองการลงทุนทางการเงิน
ดังนั้นหากเปดโอกาสใหมีวิธีลงทุนทางการเงิน และมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุมผูมีการศึกษา
และรายไดนอย กลุมนี้นาจะซื้อหวยนอยลง
สวนที่ 2 เปนการนําผลสํารวจที่ไดมาวิเคราะหความเปนไปไดในการทดแทนหวยดวยสลากออม
ทรัพย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
- กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพรอมที่จะ ลงทุนทางการเงินระยะยาว หากมีตราสารทาง
การเงินที่จูงใจ เพราะกลุมตัวอยางที่ซื้อหวยสวนใหญ คือ รอยละ 70.61 เปนผูมีรายไดของตนเองมากพอที่จะ
ซื้อหวยไดทุกงวด
- ตราสารที่คาดวาจะจูงใจใหผูเขารวมโครงการ “แปลงเงินหวยเปนเงินออม” นั้นควรมี
ลักษณะตอไปนี้ คือ มีลักษณะเสี่ยงโชค ราคาขั้นต่ํา 10 บาท สามารถซื้อเมื่อไหรก็ไดโดยสมัครใจ สามารถ
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เลือกตัวเลขได ชองทางการจําหนายควรเปนตัวแทนจําหนายและธนาคารผูออกสลาก ใหรางวัลสูงเทาสลาก
กินแบงรัฐบาล หรือหวยใตดิน อายุสลากขึ้นอยูกับผูซื้อคือครบกําหนดจายเงินตนสวนที่เหลือคืนเมื่อผูซื้อ
อายุครบ 60 ป การจายรางวัลจายเพียงครั้งแรกที่ซื้อ การจัดสรรเงินรางวัล “หวย/สลากคืนเงินตน” ให
แบงเปน 3 สวนคือ เงินรางวัล คาใชจายในการดําเนินการ และเงินกําไรจากการจําหนาย ดวยสัดสวนรอยละ
55 , 12 และ 33 ตามสมมติฐานที่ 1 และ รอยละ 60, 20 และ 20 ตามสมมติฐานที่ 2
- ในการประเมินเงินออมที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม สรุปไดวาหากมี
การนําเงินที่ซื้อหวยมาเขาโครงการ “ แปลงเงินหวยเปนเงินออม” โดยลงเงินซื้อ “หวย/สลากคืนเงินตน”
แทนหวยอยางสม่ําเสมอใหเหมือนตอนซื้อหวยอยางตอเนื่อง 10 ป ตามสมมติฐานที่ 1 เงินกองทุนนี้จะมี
ขนาดต่ํากวา 31,698 – 38,103 ลานบาทเมื่อครบปที่ 10 หากสามารถบริหารกองทุนใหไดผลตอบแทนเฉลี่ย
รอยละ 1-5 ตอป และในปที่ 40 กองทุนนี้จะมีขนาด 1.18 – 3.66 แสนลานบาท ตามสมมติฐานที่ 1 และ
2.44 – 6.04 แสนลานบาทตามสมมติฐานที่ 2
- ในระดับบุคคลพบวา หากผูรวมโครงการมีอายุครบ 60 ปในปที่ 10 ทีเ่ ขารวมโครงการ
ผูเขาโครงการจะไดเงินคืนคนละ 15,094 - 18,146 บาทตามสมมติฐานที่ 1 และ 24,905 – 29,940 บาทตาม
สมมติฐานที่ 2 ขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารเงินกองทุนวาจะไดรับผลตอบแทนรอยละ 1, 3 หรือ 5
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหผลจากการแปลงเงินหวยเปนเงินออมตอการลดภาระทางการคลัง
โดยเฉลี่ยจะมีเงินหวยเขากองทุนนี้ 15,149 ลานบาทตอป ใน 10 ปหากไมมีการถอนเงินออก
เลย เงินกองทุนนี้จะมีขนาดขั้นต่ํา 37,537 ลานบาทตามสมมติฐานที่ 1 และ 61,937 ลานบาทตามสมมติฐาน
2 ถานําเงินหวยเฉพาะกําไรมาเปนเงินสวัสดิการทุกป และแจกทุกคน ชาวกทม.ที่มีอายุเกิน 60 ป จะ
สามารถแจกไดมากกวา 6 แสนราย ซึ่งปจจุบัน สํานักสวัสดิการสังคม สังกัดกรุงเทพมหานครไดมีการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูมีอายุเกิน 60 ปรายละ 500 บาท / คน / เดือน ปจจุบันจัดสรรไดเพียง 1,300 คนจาก
200,000 คนที่ยื่นคําขอ

6.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมของผูสูงอายุ ในขณะที่ประชากรวัยทํางานไดปรับลดลง
อยางตอเนื่อง วิธีหนึ่งของการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของประชากรไทย ดังกลาว คือการ
สงเสริมใหประชาชนหันมาออมเงินเพื่อการเกษียณอายุกันมากขึ้น การสงเสริมใหประชาชนมีการออมไวใช
หลังเกษียณอายุนับเปนความจําเปนที่ภาครัฐมิอาจเพิกเฉยได เพราะมาตรา 84 (4) ของรางรัฐธรรมนูญ 2550
ไดระบุไวชัดเจนวารัฐจะตองดําเนินการจัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา แกประชาชนและ
เจาหนาที่รัฐอยางทั่วถึง จึงนับเปนความจําเปนที่ภาครัฐตองมีนโยบายและมาตรการตางๆเพื่อใหประชาชนมี

78

เงินออมไวใชในวัยชราอัตราการออมที่ต่ําของคนไทยจะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของปญหา
คุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณอายุ และเปนภาระทางการคลังของรัฐบาลในการเลี้ยงดูผูสูงอายุที่ยากจน
ในกระบวนการศึกษาวาเงินออมคนกลุมฐานรากของไทยหายไปไหนหมด เพื่อหาแนวทางการ
เพิ่มเงินออมใหแกประชาชนไวใชในวัยหลังเกษียณอายุ จากกลุมตัวอยางของชาวกทม.ที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี ผูวิจัยไดพบวา คนกลุมนี้สวนใหญ คือรอยละ 89.94 มีพฤติกรรมการซื้อหวยทั้งหวยใตดิน
และสลากกินแบงอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 84.34 ของคนกลุมนี้เปนการซื้อทุกเดือน แสดงวาคนกลุมนี้มี
รายไดสูงกวาระดับที่พอประทังชีพ จึงมีเงินมาซื้อหวยไดอยางตอเนื่องเชนนี้ แตเปนที่นาเสียดายที่คนเหลานี้
ไมมีแผนการออมที่ดี กลับนําเงินที่เหลือจากการใชจายไปซื้อหวยโดยหวังผลตอบแทน ทําใหเงินเหลือใช
หมดไปกับการซื้อหวยและกลายเปนผูยากไรในวัยหลังทํางาน เพราะผลจากการศึกษาพบวา มีผูไดกําไรจาก
การลงทุนในหวยมีเพียงรอยละ 14.25 มีผูไดเงินตนคืนอยางเดียวโดยไมกําไรรอยละ 1.69 และขาดทุนรอย
ละ 84.06 ของกลุมผูซื้อหวย
จากขอเท็จจริงนี้ทําใหเกิดแนวคิดวา หากจะถือวาสลาก/หวยเปนรูปแบบหนึ่งของการลงทุน
ทางการเงินของกลุมที่มีความรูทางการเงินและรายไดนอย ถาภาครัฐมีการจัดการทางการเงินที่ดี โดยหาตรา
สารทางการเงินอื่นที่ไดเงินตนคืนในอนาคตมาทดแทนการซื้อสลาก/หวย ซึ่งมีโอกาสสูญเสียเงินตนสูงมาก
เงินเหลานี้นาจะกลายเปนเงินออมที่สามารถนําไปใชในวัยเกษียณอายุได เปนการลดภาระทางการคลังที่ตอง
ดูแลคนวัยชราที่ยากจนในอนาคต และเปนการแกปญหาการขาดเงินออมของประเทศไดทางหนึ่ง
ขอเสนอแนะใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ ใหความสนใจในโครงการ “เปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม” ในงานวิจัยนี้เพราะ
1) เป น โครงการที่ ห าผู ร ว มโครงการไม ย ากเนื่ อ งจากการซื้ อ หวยเป น พฤติ ก รรมที่
กลุ ม เป า หมายทํ า อยู แ ล ว เป น ประจํ า และต อ เนื่ อ ง จึ ง มี ค วามพร อ มในการเข า ร ว ม
โครงการได
2) ผูวิจัยไมมีวัตถุประสงคใหภาครัฐยกเลิกการออกสลากกินแบงรัฐบาล หรือใหภาครัฐ
ใชสลากออมทรัพยที่สรางขึ้นตามกรอบการศึกษานี้แทนสลากกินแบงรัฐบาล เพราะ
การออกลอตเตอรี่ จั ด เป น วิ ธี ห นึ่ ง ของการระดมทุ น เพื่ อ นํ า เงิ น ไปใช ใ นสาธารณะ
ประโยชน ไ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ ธี ห นึ่ ง ซึ่ ง บางประเทศเชื่ อ ว า เป น ตราสารที่ มี
ประสิทธิภาพในการระดมเงินจากประชาชนไดมากกวาการจัดเก็บภาษี แตการระดม
ทุนจากประชาชนดวยการออกลอตเตอรี่ไมเหมาะกับสังคมที่มีคนจนจํานวนมาก เชน
ประเทศไทยเพราะคนจนนิยมซื้อหวยมากกวาคนรวย ทําใหเงินหวยกลายเปนภาษีคน
จน ซึ่งมักมีเสียงคัดคานในดานการนําเงินภาษีคนจนไปใชเพื่อสาธารณะประโยชน
3) งานวิจัยนี้มีขอเสนอใหภาครัฐมีมาตรการชัดเจนที่จะออกตราสารทางการเงินรูปแบบ
ใหมที่เหมาะกับอุปนิสัยของคนไทย และทําใหเปนตราสารที่ถูกกฎหมาย เพื่อใหเปน
ตราสารทางการเงินที่คนไทยผูมีรายไดและความรูนอยมีทางเลือกในการลงทุนแทน
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การซื้อหวย ซึ่งผลการศึกษาในงานวิจัยนี้พบวา ตราสารที่คาดวาจะสามารถเปลี่ยนเงิน
หวยเปนเงินออมไดตองมีลักษณะเสี่ยงโชค ตองเลือกเลขได เงินขั้นต่ําในการซื้อไม
ควรเกิน 10 บาท โอกาสในการถูกรางวัลและความถี่ในการออกรางวัลควรใชเกณฑ
เดียวกับสลากกินแบงรัฐบาล และลดความเสี่ยงของผูลงทุนโดยนําเงินกําไรจากการ
จําหนายตราสารไปทําเปนกองทุนใหมืออาชีพรับไปจัดการลงทุน และคืนใหผูซื้อ
สลากเมื่ออายุครบ 60 ป
4) หากบุคคลเปาหมายคือรอยละ 69.78 ของประชากรเปาหมายทุกคนเขารวมโครงการ
โดยสมมุติใหทุกคนซื้อหวย/สลากคืนเงินตนเฉลี่ยคนละ 7,214 บาทตอป เงินที่จะเขาสู
โครงการ “แปลงเงินหวยเปนเงินออมจะเทากับ 15,149.40 ลานบาท หากนําเงินนี้ไป
บริหารในรูปกองทุน เงินกองทุนนี้จะมีขนาดขั้นต่ํา 31,698 – 38,103 ลานบาทเมื่อครบ
ปที่ 10 หากสามารถบริหารกองทุนใหไดผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 1-5 ตอป ในปที่ 40
กองทุนนี้จะมีขนาด 148,115 - 365,970 ลานบาท เงินสวนนี้จะเปนเงินออมที่สามารถ
นําไปบริหารจัดการเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยในวัยหลังทํางานได
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