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This thesis focuses on the importance of the lottery to the Thai economy from 

1874 to 1939. This was achieved by using the methodology of primary evidence from various 
ministries regarding the state lottery, newspapers with associated articles and dissertations. 
The results revealed that the Government lottery or lottery is very important to the Thai 
economy. The government uses lottery tickets as a fundraising method. The lottery is a form of 
gambling that has existed in Thailand since the reign of King Nang Klao (Rama III) for 
entertainment and was used to find revenue in 1835 through taxation from the taxpayer and 
the lottery duty was canceled in 1916. From 1874-1939, Western lotteries were played in Thai 
society for entertainment and clearly used for government economic fundraising. The lottery 
also became more important after the change of government in 1932, because the 
government used it as a source of income and it became a state enterprise known as the 
State Enterprise Agency in 1939. The government lottery or lottery has always been important 
for the Thai economy. Also, the lottery demonstrated changes in political power, indicating by 
the lottery tickets in each period. At the same time, economic conditions in Thailand and 
internationally affected lottery issuance, which is the adjustment of lottery form, such as an 
alphabet or numbers. At first, they were issued on special occasions and then changed into a 
regular lottery in order to find more revenue for the state.  As a result, the Government Lottery 
Office is responsible for making money for the state and is an important source of income for 
the Thai economy. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ  
 สลากกินแบ่งรฐับาลเป็นการพนนัท่ีถูกกฎหมายและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐัเป็นจ านวนมาก 
โดยในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส  านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลมีรายได้น าส่งให ้
แก่แผ่นดินมากถึง 22,842 ลา้นบาท1 เป็นหน่วยงานรฐัวิสาหกิจท่ีมีรายไดน้  าส่งใหแ้ผ่นดินมาก 
เป็นอนัดบัหนึ่ง แสดงใหเ้ห็นว่าสลากกินแบง่รฐับาลหรือท่ีคนทั่วไปเรียกกนัว่า หวย มีความส าคญั
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย หวยกับลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งมีความแตกต่างกันในด้าน
รูปแบบและกลุ่มผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ ในอดีตผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากหวย ได้แก่ กลุ่ม
เจา้ภาษีนายอากรท่ีท าหนา้ท่ีรบัเก็บอากรเพ่ือส่งใหแ้ก่รฐั ส่วนปัจจบุนัผูไ้ดผ้ลประโยชนเ์ป็นกลุ่มท่ี
เรียกกันว่าเจ้ามือหวย (เถ่ือน ) ขณ ะท่ีผลประโยชน์จากลอตเตอรี่จะ เข้าสู่ ร ัฐ โดยตรง 
พระราชบญัญัติการพนนัตัง้แต ่พ.ศ. 2473 จดัการพนนัทัง้ 2 ชนิดไวค้นละประเภทแตค่นไทยนิยม
เรียกการพนนันีโ้ดยรวมๆ วา่ หวย   

หวยเกิดขึน้ในสังคมไทยมายาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยเกิดขึ ้นครั้งแรกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2367 – 2394) เรียกว่า หวย ก.ข. มาจากการละเล่น
ในยามวา่งของกลุม่ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในชว่งรตันโกสินทรต์อนตน้ การเก็บอากรหวยเกิดขึน้ครัง้
แรกในรชัสมัยนี ้ขณะนั้นเศรษฐกิจสยามฝืดเคืองจากปัญหาภัยแล้ง และการสงครามระหว่าง
สยามกบัญวน (พ.ศ. 2376 - 2390) ท าใหส้ินคา้มีราคาแพงขึน้ ชาวบา้นไมน่  าเงินออกมาจบัจ่ายใช้
สอย จีนเจ๊หงพระศรีไชยบาญ หรือ เจ๊สวัหง ต าแหน่งนายอากรสุรา จึงกราบทูลขอใหมี้การตัง้โรง
หวยและเก็บเงินจากอากรหวย เพ่ือกระตุน้ใหป้ระชาชนน าเงินออกมาใชจ้่าย พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลา้เจา้อยู่หัวจึงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้โรงหวยขึน้ครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2378 โดยกลุ่มพ่อคา้ชาวจีน
ไดร้บัสัมปทานในการเก็บอากรหวยและการตัง้โรงหวย โรงหวยเจ๊สัวหง ตัง้ในก าแพงเมืองใกล้
สะพานหนั ออกหวยในเวลาเชา้วนัละครัง้ ตอ่มาพระศรีวิโรจน ์(ดิศ) กรมเศรษฐีขวา 2  กราบบงัคม
ทูลขอตัง้โรงหวยขึน้อีกโรง ตัง้อยู่ท่ีบางล าพู ออกหวยวนัละครัง้ ในเวลาค ่า จึงมีหวยเกิดขึน้ 2 โรง 
เรียกกันว่า โรงเชา้ และโรงค ่า การเก็บอากรหวยในรชัสมยันีท้  าเงินใหร้ฐัไดร้าวปีละ 20,000 บาท 

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ. (2562).สคร. จัดเก็บเงินน ำส่งรำยไดค้รึ่งแรกของ

ปีงบประมำณ 2562 เกินเป้ำหมำย 22%.  (ออนไลน)์ 
2 สนันิษฐานวา่เป็นหนว่ยงานท่ีท าหนา้ที่เก่ียวกบัพอ่คา้ชาวจีนในสยาม 
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ทัง้ยงัมีการประมูลอากรเช่นเดียวกับอากรบ่อนเบีย้ โดยผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งเป็นนายอากรหวยจะมี
บรรดาศกัดิ์เป็น ขนุบานเบิกบุรีรตัน เรียกกันโดยทั่วไปวา่ ขนุบาน1  การประมลูอากรหวยส่งผลให้
รฐัไดเ้งินจากการประมูลอากรอย่างแน่นอนและเงินหลวงมีจ านวนเพิ่มขึน้ เน่ืองดว้ยนายอากร
จะตอ้งน าสง่เงินอากรเป็นงวดๆ ไป 

การออกหวยต่อมาไดน้  าตวัอักษรไทยเขา้มาก ากับตวัอกัษรจีน จึงเรียกว่า “หวย ก.ข.”2 
เพ่ือใหค้นไทยเขา้ใจและเส่ียงโชคไดต้ามตอ้งการ ท าใหค้นไทยแทงหวยกนัมากขึน้ ทางการเก็บเงิน
ประมูลอากรหวยไดม้ากขึน้ แต่ขณะเดียวกันปัญหาจากการเล่นหวย เช่น โรงหวยโรงบ่อนเบีย้ 
บางแห่งตัง้อยู่ใกลบ้า้นกงสุลอเมริกนั ท าใหมี้ขอ้รอ้งเรียนจากกงสลุว่าโรงหวยโรงบอ่นเบีย้ส่งเสียง
ดงัรบกวน3  เพราะโรงบ่อนเบีย้มีทัง้การพนันและการแสดงมหรสพต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ เช่น  
โรงงิว้ ลิเก ละคร ซึ่งเริ่มแสดงกนัตัง้แตส่าย ๆ ไปจนถึงเท่ียงคืน 

ปัญหาจากการเล่นหวยมีมากขึน้เกินกว่ารฐัจะควบคมุได ้เช่น การมีโรงบ่อนและโรงหวย
ท าใหร้าษฎรเล่นพนนัจนยากจนลง และเกิดอนัธพาล ส่งผลใหพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – 2453) มีพระราชด าริท่ีจะยกเลิกการเล่นพนัน บ่อนเบี ้ย อากรหวย  
แต่อากรหวยและอากรบ่อนเบีย้สรา้งรายได้ให้แก่รฐัจ  านวนมากและเป็นรายไดท่ี้ส าคัญ ท าให ้
ไม่สามารถยกเลิกได้ทันที จึงมีการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2416 เพ่ือรวบรวม 
ภาษีอากรท่ีมีความกระจัดกระจายในแต่ละกระทรวงเข้ามารวมไว้ในกระทรวงพระคลัง   
และเป็นการปอ้งกนัการรั่วไหลของรายไดร้ฐัจากการทจุริตของเจา้ภาษีนายอากร  

นอกจากนี้มีการน าหวยรูปแบบใหม่เข้ามา เรียกว่า “ลอตเตอรี่” ซึ่งความหมายตาม
ภาษาองักฤษ  lottery หมายถึง การเส่ียงโชค ซึ่งเป็นการเส่ียงทายจากตวัเลข   พ.ศ. 2417 เป็น 
ปีแรกท่ีมีการออกลอตเตอรี่เน่ืองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว การออกลอตเตอรี่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหารายไดช้่วยเหลือพ่อคา้ต่างชาติท่ีน าสินคา้มา  
จดัแสดงในการจดั “โรงมิวเซียม” หรือ พิพิธภัณฑท่ี์ตึกคองคาเดีย ในพระบรมมหาราชวงั มีกรม
ทหารมหาดเล็กเป็นผู้รบัผิดชอบ รูปแบบของลอตเตอรี่มีการถอดแบบมาจากยุโรปและน ามา

                                                           
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2542). ต านานการเลิกบ่อนเบีย้และเลิกหวย. ใน ประชุม

พงศำวดำรฉบบักำญจนำภเิษก เล่ม 4. หนา้ 476. 
2 การพนนัที่มีการเสี่ยงทายจากตวัพยญัชนะไทย ไดร้บัอิทธิพลมาจากฮวยหวยของจีน มีการดดัแปลง

และน าตวัพยญัชนะไทยมาก ากบั เช่น ก สามหวย  ข ง่วยโป๊  ฃ เจียมกวย  เป็นตน้ มีจ านวน 36 ตวั 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.พระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจ้ำอยู่หัว          

จุลศกัรำช 1239 เล่ม 2. หนา้ 220. 
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เผยแพรโ่ดยพระยาภาสกรวงศ ์(พร บนุนาค - ต่อมาคือ เจา้พระยาภาสกรวงศ)์ และเฮนรี อาลบา
ส เต อ ร์  (Henry Alabaster ต้ น ต ระ กู ล เศ ว ต ศิ ล า ) 1 โด ย ผู้ ถู ก ร า ง วั ล จ ะ ได้ รับ สิ่ ง ข อ ง 
ในราคาเท่ากับเงินรางวัล แต่ถ้าจะรับเงินสดจะลดเงินลงรอ้ยละ 10 ของเงินรางวัล การขาย
ลอตเตอรี่ในครัง้นีมี้ยอดขายไม่ไดต้ามเป้าหมาย จ านวน 80,000 บาทท่ีตัง้ไว ้แต่กลบัจ าหน่ายได้
เพียง 19,720 บาทเท่านั้นและภายหลังจากการออกลอตเตอรี่ครัง้แรกแลว้ ไม่ปรากฏหลักฐาน 
การออกลอตเตอรี่อีกตลอดรชักาล  

ใน พ.ศ. 2447 อากรบ่อนเบีย้และโรงหวยท ารายได้รวมกันมากถึง 9,170,635 บาท2   
จากรายไดแ้ผ่นดินโดยจ านวน 46,046,404 บาท3  และคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของภาษีอากรท่ีไดจ้าก
สิ่งผลิตและธุรกิจ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพยายามลดจ านวนบอ่นเบีย้และ
หวยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดว้ยการลดจ านวนโรงบ่อนใหเ้หลือแต่บ่อนใหญ่ ๆ และใหบ้่อนยา้ย 
ไปตัง้ตามตรอกซอยแทนการตัง้ริมถนนเพ่ือไม่ใหด้ึงดดูผูค้นเขา้บ่อนมากนกั โดยบ่อนใหญ่ตัง้อยู่
บริเวณส าเพ็งและทางใตข้องพระนคร4 จนสามารถยกเลิกอากรหวยส าเร็จใน พ.ศ. 2459  ตรงกับ
รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 - 2468) ขณะนั้นมีรายได้จาก 
อากรหวย ก.ข. ท่ีคา้งอยู่เพียง 46,901 บาท5 แต่มีการพนนัแบบใหม่เกิดขึน้เช่น ลอตเตอรี่ แข่งมา้ 
และบิลเลียด6 เป็นต้น ซึ่งการพนันแบบใหม่มีรายได้เพิ่มขึน้ใน พ.ศ. 2459 โดยประมาณ  
1,900,000 บาท7 ซึ่งสามารถทดแทนรายไดจ้ากอากรบ่อนเบีย้และอากรหวย ก.ข. ไดบ้างส่วน    
ท าให้มีแนวโน้มท ารายได้เพิ่ มขึน้ในปีต่อมา โดยใน พ.ศ. 2460 มีรายได้แผ่นดินประมาณ 
64,000,000 บาท 

การออกลอตเตอรี่ ในช่วง พ .ศ. 2417 – 2475 เป็นการออกเฉพาะในวาระพิ เศษ  
ไม่ไดอ้อกเป็นประจ า เช่นในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (พ.ศ. 2457 - 2461) เม่ือพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัยเข้าร่วมกับฝ่ายมหาอ านาจกลางใน พ.ศ. 2460  

                                                           
1 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2542). 60 ปี ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรฐับำล. หนา้ 23. 
2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2542). เล่มเดมิ. หนา้ 528. 
3 Statistical Yearbook of Kingdom of Siam 1921. หนา้ 29. อา้งถึงใน สมุาล ีบ ารุงสขุ. (2525). 

กำรรวบรวมรำยไดแ้ผน่ดนินรชักำลพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2416 – 2453). หนำ้ 194. 
4 วีระยทุธ ปีสาล.ี (2557). กรุงเทพฯ ยำมรำตร.ี หนา้ 28. 
5 อา้งถึงใน กาญจนา จินตกานนท.์ (2530). นโยบำยของรฐับำลเกี่ยวกบัภำษีอำกรกำรพนนั พ.ศ. 

2367 – 2460. หนา้ 163. 
6 แหล่งเดมิ.   
7 แหล่งเดมิ. หนา้ 163. 
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ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานญุาตใหมี้การออกสลากหารายไดเ้พ่ือใชเ้ป็นเงินใหร้ฐับาลองักฤษ  
ใชใ้นการสงคราม โดยใหห้น่วยงานเอกชนคือสภารกัชาติแห่งประเทศอังกฤษเป็นผูด้  าเนินการ  
เพ่ื อไม่ ให้กระทบต่องบประมาณแผ่นดินและความ เป็นอยู่ ของประชาชน นอกจากนี้  
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 สยามเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารประเทศ โดยใน พ.ศ. 2462 
เกิดวิกฤตขาดแคลนขา้วเน่ืองจากภยัแลง้ท าใหข้า้วท่ีใชบ้ริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอและไม่มี
ส่งออก ท าให้กระทบต่อการจัดสรรรายได้ของประเทศและท าให้งบประมาณของประเทศ  
พ.ศ. 2463 ขาดดุลเป็นครัง้แรกหลังจากท่ีงบประมาณเกินดุลมาตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยคิด
งบประมาณท่ีขาดดลุเป็นรอ้ยละ 0.025 ซึ่งก่อนหนา้ใน พ.ศ. 2462 งบประมาณแผ่นดินเกินดลุถึง
รอ้ยละ 14 ของงบประมาณแผ่นดิน1 รฐับาลเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและการคลังอย่างหนัก  
จึงจ าเป็นต้องปรบัปรุงรายรับรายจ่ายและหารายได้มาชดเชยเพ่ือท าให้เกิดความสมดุลของ
งบประมาณ ซึ่งการออกลอตเตอรี่เป็นอุบายทางเศรษฐกิจในการระดมเงินทุนท่ีประชาชนเต็มใจ
จา่ย ตอ่มาไดน้  าไปใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการระดมเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือใชใ้นกิจการของแผ่นดิน
และงานสนบัสนนุสงัคมสงเคราะหต์า่งๆ รฐับาลมีความเห็นวา่การออกสลากนบัเป็นวิธีการหาเงิน
เพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ ของประเทศทางหนึ่ง ท าใหใ้นรชัสมัยนีเ้กิดปรากฏการณ์การออก
สลากเป็นจ านวนมาก  

ใน พ.ศ. 2472 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่าอย่างมากส่งผลตอ่ภาวะเศรษฐกิจไทยระหว่าง 
พ .ศ. 2472 – 2475 โดยใน พ .ศ. 2472 รัฐบาลขาดดุลในงบประมาณแผ่นดินประมาณ       
8,500,000 บาท2 และยังขาดดุลเรื่อยมา รัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้ ประกอบกับ
นโยบายดลุขา้ราชการและลดเงินเดือนขา้ราชการ รวมถึงใชม้าตรการเก็บเงินภาษีเพิ่มจากภาษี
เงินเดือน ท าให้ชนชัน้กลางเส่ือมศรทัธาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ี
ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ปรีดี  พนมยงค ์ร่างแผน 
เคา้โครงการณเ์ศรษฐกิจขึน้เพ่ือพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2476 โดย
เสนอการจัดหาทุนให้ประเทศโดยการออกสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่ขึน้ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยไม่ขัดข้องในการให้มีการออกสลากกินแบ่งหรือ

                                                           
1 Statistical Yearbook of Kingdom of Siam 1925  – 1926. หนา้ 47. อา้งถงึใน พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู. 

(2517). กำรใชจ่้ำยเงนิแผน่ดนิในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกลำ้เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2453 – 2468).  หนา้ 
149. 

2 Statistical Yearbook of Kingdom of Siam 1931 – 1933. หนา้. 194 – 195. อา้งถึงใน พรเพ็ญ ฮั่น
ตระกลู. (2517).  เล่มเดมิ.  หนา้ 211. 
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ลอตเตอรี่ตามท่ีปรีดี พนมยงค์ เสนอ1  ท าให้ในปีนีมี้การอนุมัติการด าเนินการออกลอตเตอรี่
สภากาชาดสยาม เพ่ือหารายไดม้าใชใ้นกิจการของสภากาชาด ชว่ยเหลือคนไขอ้นาถา และใชจ้า่ย
ในสาธารณะประโยชน ์

ความนิยมและความส าเร็จของการออกลอตเตอรี่ส่งผลให้รัฐบาลพระยาพหลพล
พยุหเสนา (พ.ศ. 2476 - 2481) ซึ่งมีนโยบายท่ีจะลดภาษีเงินรชัชูปการซึ่งเป็นเงินช่วยราชการท่ี
เรียกเก็บจากชายท่ีไม่ไดร้บัราชการทหารเป็นรายบุคคล แต่การลดภาษีเงินรชัชูปการท าให้รฐั
สูญเสียรายได้จึงต้องหาเงินมาชดเชยในส่วนดังกล่าว ใน พ.ศ. 2476 จึงมีการอนุมัติให้ออก
ลอตเตอรี่โดยกรมสรรพากรเป็นผูด้  าเนินการ เรียกวา่ ลอตเตอรี่สรรพากรของรฐับาลสยาม2 ทัง้นีย้งั
มีการออกลอตเตอรี่พิเศษท่ีเรียกว่า ลอตเตอรี่พิเศษรฐับาลสยามอีกดว้ย ลอตเตอรี่สรรพากรของ
รฐับาลสยามเป็นการออกลอตเตอรี่ครัง้สุดทา้ยในช่ือลอตเตอรี่ก่อนเปล่ียนช่ือเป็นสลากกินแบ่ง
รฐับาลใน พ.ศ. 2477 และเสนอใหมี้การจัดตัง้หน่วยงานสลากของรฐัขึน้มาใน พ.ศ. 2478 เพ่ือ
ผลประโยชน์ของรัฐ จนกระทั่ ง พ.ศ. 2482 มีการโอนย้ายกิจการสลากกินแบ่งจากสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงการคลงั และตัง้ช่ือว่า “ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล”3 
โดยมีพระยาพรหมทตัศรีพิลาศ (แฉลม้ มิตรานนทน)์ เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
 พัฒนาการของหวยในสังคมไทยไปสู่รูปแบบของการเป็นลอตเตอรี่ จวบจนเข้าสู่การตัง้
ส  านกังานสลากกินแบง่รฐับาลมีความสมัพนัธก์บัระบบเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในชว่งการปฏิรูปประเทศสมยัรชักาลท่ี 5 แมว้า่จะมีการยกเลิกอากรบอ่นเบีย้และอากรหวย แตก่าร
ออกลอตเตอรี่ยงัคงมีอยู่เรื่อยมา จนน าไปสู่การก่อตัง้หน่วยงานเพ่ือด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
และมีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดม้าใชใ้นกิจการของรฐัและเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเพิ่มก าลังทุน
และรายไดท้างเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงงานสาธารณะประโยชนต์า่งๆ เพราะการออกลอตเตอรี่
นบัเป็นการเก็บภาษีจากประชาชนท่ีไม่สรา้งความเดือดรอ้น เพราะประชาชนสมคัรใจจ่ายเงินเพ่ือ
ซือ้ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบง่รฐับาล ท าใหก้ารออกลอตเตอรี่ประสบความส าเร็จตามเปา้หมายท่ี
หนว่ยงานก าหนดไว ้ 
 การศึกษาเรื่อง ความส าคญัของหวยต่อเศรษฐกิจไทย ตัง้แต่ พ.ศ.2417 – 2482 จึงเป็น
การศึกษาพัฒนาการของหวยในไทยจนถึงการก่อตัง้ส  านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล พ.ศ. 2482 

                                                           
1 ชยัอนนัต ์สมทุวณิช; และ ขตัติยา กรรณสตู. (2518). เอกสำรกำรเมือง – กำรปกครองไทย พ.ศ.2417 

– 2477. หนา้ 234 – 357. 
2 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2542). 60 ปี ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรฐับำล.  หนา้ 27. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 39. 
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ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อกระบวนการและการเปล่ียนแปลงของหวยไทยในแต่ละสมัย และ
ความส าคญัทางเศรษฐกิจของหวยไทยในชว่งเวลาดงักลา่ว 
 
1.2 จุดประสงคข์องการศึกษา 

1.2.1 ศกึษาพฒันาการของหวยในไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2417 – 2482 
1.2.2 ศกึษาปัจจยัเศรษฐกิจท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการและการเปล่ียนแปลงของหวยในแตล่ะ

สมยัตัง้แต ่พ.ศ. 2417 – 2482 
1.2.3 ความส าคญัทางเศรษฐกิจของหวยในไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2417 – 2482 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 งานวิจยัเรื่อง ความส าคญัของหวยตอ่เศรษฐกิจไทย ตัง้แต ่พ.ศ. 2417 – 2482  มีขอบเขต
การศึกษาเริ่มตัง้แต่ พ.ศ. 2417 ซึ่งมีการออกลอตเตอรี่ขึน้เป็นครัง้แรก ถึง พ.ศ. 2482 ซึ่งมีการ
จดัตัง้ส  านกังานสลากกินแบง่รฐับาลขึน้ โดยการศกึษามุ่งเนน้ถึงสภาพและความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีส่งผลต่อการออกหวยในแต่ละยุคสมยั รวมถึงวิเคราะหค์วามส าคญั
ทางเศรษฐกิจของหวยในไทย 
 
1.4 ความส าคัญของการศึกษา 

1.4.1 รูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกับพัฒนาการการเกิดขึน้และความเปล่ียนแปลงของหวยในไทย 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2417 – 2482 

1.4.2 รูแ้ละเขา้ใจสภาพและความส าคญัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลตอ่การออกหวยของรฐับาล
ในแตล่ะยคุสมยัตัง้แต ่พ.ศ. 2417 – 2482 

 
1.5 วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ปริญญานิพนธนี์ใ้ชก้ารศึกษาคน้ควา้ทางประวตัิศาสตร ์โดยใชข้อ้มูลจากเอกสารชัน้ตน้
จากส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ไดแ้ก่ เอกสารกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ
กระทรวงมหาดไทย รายงานการเงินและงบประมาณ การตรวจสอบบัญชี กระทรวงนครบาล 
กรมบญัชีกลาง และเอกสารส านกันายกรฐัมนตรี และเอกสารชัน้รอง ไดแ้ก่ หนงัสือ วิทยานิพนธ ์
และบทความจากวารสารต่างๆ จากส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห ์โดยการตีความและวิเคราะหจ์ากหลงัฐานชัน้ตน้ และชัน้รอง
ตามล าดบัเหตกุารณ ์และโดยใชข้อ้มลูตวัเลขและสถิตริว่มในการวิเคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มลู 
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1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความส าคญัทางเศรษฐกิจของหวยในสงัคมไทย เกิดขึน้ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 3 โดยมีการเก็บ
อากรบ่อนเบีย้เขา้หลวง จากนัน้หวยหรือลอตเตอรี่ถูกน ามาใชป้ระโยชนใ์นการหาเงินเขา้มาใชใ้น
กิจการต่างๆ ทั้งส่วนของภาครฐับาล เอกชน รวมถึงงานสาธารณกุศลต่างๆ การออกหวยมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั รวมถึงการสรา้งแรงจูงใจใหป้ระชาชนเส่ียงโชค โดยมีรางวลัเป็นทัง้
เงินรางวัลมูลค่าสูง หรือสิ่งของเครื่องใช้ท่ีมีราคาสูง การศึกษาเรื่อง ความส าคัญของหวยต่อ
เศรษฐกิจไทย ตัง้แต ่พ.ศ. 2417 – 2482  เพ่ือท่ีจะเขา้ใจถึงการเกิดขึน้และความเปล่ียนแปลงของ
หวย สภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง และความส าคญัทางเศรษฐกิจของหวยในไทย 
โดยแบง่เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 กลุ่ม คือ งานท่ีเก่ียวกบักิจการอบายมุขตา่งๆ และ
งานท่ีเก่ียวกบับรบิททางเศรษฐกิจและสงัคม 

1.6.1 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการพนนัตา่งๆ   
   วิทยานิพนธเ์รื่อง นโยบายของรฐับาลเก่ียวกับภาษีอากรการพนนั พ.ศ. 2367 – 2460  

ของกาญจนา จินตกานนท ์(พ.ศ. 2530)1   ศึกษานโยบายการเก็บภาษีอากรการพนัน ทัง้อากร
บอ่นเบีย้ อากรหวย ก.ข. และการพนนัชนิดอ่ืนๆ ในชว่ง พ.ศ. 2367 - 2460 โดยรฐับาลตระหนกัถึง
ผลเสียจากการอนุญาตใหมี้การเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายในสงัคมไทย จึงพยายามยกเลิก
กิจการการพนัน แต่ประสบปัญหาเน่ืองดว้ยภาษีอากรการพนันสรา้งรายไดสู้ง จึงมีการศึกษา
สาเหตท่ีุท าใหภ้าษีอากรการพนันกลายเป็นรายไดห้ลกัของชาติ วิธีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ี
น าไปสูก่ารยกเลิกภาษีอากรการพนนัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป การออกพระราชบญัญัตอิากรการพนนั
ยกเลิกหวย ก.ข. พ.ศ. 2459 การยกเลิกบอ่นเบีย้ พ.ศ. 2460 แตใ่นขณะเดียวกนัรฐับาลอนญุาตให้
มีการเล่นการพนันชนิดใหม่ๆ เช่น ลอตเตอรี่ แข่งมา้ บิลเลียด โดยมีการเก็บค่าใบอนุญาตอย่าง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

   วิทยานิพนธ์เรื่อง บ่อนเบีย้ในสังคมไทย พ.ศ. 2367 – 2460 : กำรศึกษำเชิงสังคม
วฒันธรรม ของ ณัฐยา อศัวพงษ์อนันต ์(พ.ศ. 2548)2  ศึกษาการเกิดขึน้ของธุรกิจเชิงอบายมุขท่ี
รองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมไปถึงการเติบโตของเมือง เห็นไดจ้ากการกระจาย

                                                           
1 กาญจนา จินตกานนท.์ (2530). นโยบำยของรฐับำลเกีย่วกบัภำษีอำกรกำรพนนั พ.ศ. 2367 – 2460. 

วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ประวตัิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต)้. นครปฐม. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
2 ณัฐยา  อัศวพงษ์อนันต.์ (2548). บ่อนเบีย้ในสงัคมไทย พ.ศ. 2367 – 2460: กำรศึกษำเชิงสงัคม

วฒันธรรม. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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ของท่ีตัง้บอ่นเบีย้ การเปล่ียนแปลงของกิจการบอ่นเบีย้ รวมถึงแหล่งบนัเทิงเชิงอบายมขุตา่งๆ เช่น 
โรงโสเภณี โรงบอ่น รวมไปถึงโรงหวย โดยกิจการบอ่นเบีย้มีการควบรวมกิจกรรมเชิงอบายมขุตา่งๆ
เขา้ไวด้ว้ยกนั การด าเนินงานของกิจการทัง้ในส่วนของนายทนุ และการเขา้มามีบทบาทในกิจการ
บ่อนเบีย้ของรฐั สืบเน่ืองไปจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด าริ
ยกเลิกอากรบ่อนเบีย้ และอากรหวย การจ ากัดจ านวนของกิจการบ่อนเบี ้ย จนกิจการบ่อนเบีย้
สิน้สุดลงไปใน พ.ศ. 2460 กิจการบ่อนเบีย้ และโรงหวย มกัเกิดขึน้พรอ้มๆกนั การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ในกิจการบอ่นเบีย้ สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของโรงหวยเชน่เดียวกนั  

   งานเขียนของเทพช ูทบัทอง (พ.ศ. 2544) เรื่อง ลอตเตอรีเ่มือ่แรกมีในเมืองไทย1 และงาน
เขียนเรื่อง ลอตเตอรีใ่นสยำม ของอานนท ์ตรงัตรีชาติ (พ.ศ. 2558)2 ท าใหเ้ขา้ใจถึงพฒันาการของ
การเกิดความบันเทิงเชิงอบายมุขท่ีถูกกฎหมายอย่างลอตเตอรี่ ส่วนประเด็นการเล่นหวยหรือ
ลอตเตอรี่กบัความสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจ และอบุายของรฐับาลเพ่ือการคา้ก าไรเกินควร ศกึษาจาก
งานเขียนของธ ารง อดุมไพจิตรกลุ (พ.ศ. 2541) เรื่อง หวย หวย หวย3 ท่ีศึกษาเก่ียวกับการยืมมือ
ของประชาชนมาแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการออกหวย ลอตเตอรี่ หรือสลากกินแบ่งรฐับาล
ในปัจจบุนั มีการเปรียบการลงทนุของรฐับาลว่าเป็นการลงทนุนอ้ยแตไ่ดผ้ลตอบแทนท่ีสงู ( lottery 
schemes) ซึ่งการลงทุนนีไ้ม่กระทบตอ่ประชาชน เน่ืองจากประชาชนใหค้วามสมคัรใจในการเล่น 
งานชิน้นีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นถึงกลวิธีในการชกัจูงใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจตอ่กิจการลอตเตอรี่ หรือ
สลากกินแบง่รฐับาล รวมไปถึงวิธีการของรฐับาลในการด าเนินงานของกิจการลอตเตอรี่ หรือสลาก
กินแบง่รฐับาล 

   งานเขียนเรื่อง หวย ซ่อง บ่อน ยำบำ้ เศรษฐกิจนอกกฎหมำยกับนโยบำยสำธำรณะ 
ของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร สงัศิต พิริยะรงัสรรค ์และนวลนอ้ย ตรีรตัน ์(พ.ศ. 2543) 4 ศึกษาเก่ียวกับ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนจากธุรกิจนอกกฎหมาย การพนันกับการด าเนินนโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทย และงานเขียนของสงัศติ พิรยิะรงัสรรค ์(พ.ศ. 2546) เรื่อง เศรษฐกิจกำรพนนัทำงเลอืก
เชิงนโยบำย5 ศกึษาเก่ียวกบัโครงสรา้งเศรษฐกิจการพนนัรูปแบบตา่งๆ รากฐานทางประวตัิศาสตร ์

                                                           
1 เทพช ูทบัทอง. (2544). ลอตเตอรีเ่มื่อแรกมีในเมืองไทย. ควำมรูค้อืประทปี. (3) : 2 – 5. 
2 อานนท ์ตรงัตรชีาติ. (2558). ลอตเตอรีใ่นสยาม. ควำมรูค้อืประทปี. (4) : 24 – 31. 
3 ธ ารง อดุมไพจิตรกลุ. (2541). หวย หวย หวย. สงัคมศำสตร ์มศว. (ออนไลน)์ 
4 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร; และ สงัศิต พิรยิะรงัสรรค;์ และ นวลนอ้ย ตรีรตัน.์ (2543). หวย ซ่อง บ่อน ยำบำ้ 

เศรษฐกิจนอกกฎหมำยกบันโยบำยสำธำรณะ.  หนา้ 1. 
5 สงัศิต พิรยิะรงัสรรค.์ (2546). เศรษฐกิจกำรพนนัทำงเลอืกเชิงนโยบำย. หนา้ 3. 
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โครงสรา้งและการเปล่ียนแปลงของหวย หวยรูปแบบต่างๆ เช่น หวยใตด้ิน หวยหุน้ หวยรายวัน 
แนวโนม้ของสลากกินแบง่ และการพนนัตอ่เศรษฐกิจ การเมืองของไทย แนวนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพ่ือใชใ้นการศกึษาทางเลือกนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐั ในการออกหวยในแต่ละ
สมยัหนงัสือเรื่อง วิชำอำชีพชำวสยำม1 โดย อรสรา สายบวัและพันธุอ์ร จงประสิทธ์ิ (พ.ศ. 2551) 
ศกึษาเก่ียวกับอาชีพท่ีมีความเก่ียวพันกับหวยในช่วงตน้รตันโกสินทร ์โดยน าเสนออาชีพของชาว
สยาม จากเอกสารหนงัสือวชิรญาณวิเศษ ซึ่งใหข้อ้มูลเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวสยามในช่วง พ.ศ. 
2435 – 2438 การประกอบอาชีพของชาวสยามตัง้แต่เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ การประมง งาน
หตัถกรรมตา่งๆ และกล่าวถึงอาชีพท่ีเก่ียวกับหวย โรงรบัจ าน า โดยใหข้อ้มูลถึงวิถีชีวิต ระบบการ
ท างาน อาชีพ ผลประโยชนข์องกิจการโรงหวย ขอ้มูลเก่ียวกับนกัเล่นหวย ทัง้วิธีการเล่น และกล
ยทุธท่ี์ใชก้ารซือ้หวย เป็นตน้  
    นอกจากยงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอบายมขุชนิดอ่ืนๆ ซึ่งใชศ้กึษาประกอบเพื่อใหเ้ขา้ใจ
ถึงบริบทเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอบายมุข เช่น วิทยานิพนธ์เรื่อง ภำษีสุรำใน
ประเทศไทย ของทวี สวนมาลี (พ.ศ. 2505)2  ศึกษาเก่ียวกับการเก็บภาษีสุราท่ีเป็นภาษี
สรรพสามิต ระบบการเก็บภาษีจากสินคา้ภายในประเทศ ลกัษณะการเก็บภาษีท่ีมีความแตกตา่ง
จากการเก็บภาษีประเภทอ่ืน โดยการเก็บภาษีสรรพสามิตไปใชเ้ป็นรายไดข้องการคลัง ผู้เขียน
ชีใ้หเ้ห็นวา่การเก็บภาษีสรรพสามิต เก็บจากสินคา้ท่ีไมจ่  าเป็น เชน่ ฝ่ิน สรุา ยาสบู ไพ ่เป็นตน้  
    วิทยานิพนธเ์รื่อง ภำษีฝ่ินกบันโยบำยดำ้นกำรคลงัของรฐับำลไทย พ.ศ. 2367 – 2468 
ของ สุภาพร จรลัพฒัน ์(พ.ศ. 2523)3  ศึกษาถึงภาษีฝ่ินซึ่งเคยเป็นสินคา้ท่ีผิดกฎหมายในช่วงรชั
สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั โดยศึกษานโยบายและบทบาทของรฐัในการก าหนด
นโยบายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีถ่ินภายใต้ระบบเจ้าภาษีนายอากร พ่ อค้าคนกลาง รวมถึง
วิเคราะหเ์ก่ียวกับผูบ้ริโภคฝ่ิน รายไดข้องรฐับาลเก่ียวกับภาษีฝ่ิน  วิทยานิพนธเ์ล่มนีเ้สนอว่า การ
เข้ามาของสนธิสัญญาเบาวร์ิงส่งผลให้รฐัจ  าเป็นตอ้งแสวงหารายไดอ่ื้นๆ เพ่ือทดแทนรายไดท่ี้
สูญเสียไป การจัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวกับอบายมุขจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีรฐัน ามาใช ้แต่เม่ือมีการยกเลิก

                                                           
1 อรสรา สายบวั; และ พนัธุอ์ร จงประสทิธ์ิ. (2551). วชิำอำชีพชำวสยำม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
2 ทวี  สวนมาลี . (2505). ภำษีสุรำในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ร. (รัฐศาสตร์). ก รุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
3 สภุาพร จรลัพฒัน.์ (2523). ภำษีฝ่ินกบันโยบำยดำ้นกำรคลงัของรฐับำลไทย พ.ศ. 2367 – 2468. 

วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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ภาษีฝ่ิน ท าใหร้ฐัสญูเสียรายไดส้  าคญัประกอบกบัภาวะวิกฤตดา้นการคลงั สง่ผลใหย้กเลิกภาษีไม่
เป็นผลส าเรจ็  

1.6.2 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบับรบิททางเศรษฐกิจและสงัคม 
    การศกึษาถึงบริบททางเศรษฐกิจและสงัคมใน พ.ศ. 2417 – 2482 ศึกษาจากงาน เรื่อง 
ระบบเจำ้ภำษีนำยอำกรสมัยกรุงเทพฯ ยุคตน้ ของ ญาดา ประภาพันธ์ (พ.ศ. 2524)1 ศึกษาถึง
ระบบโครงสรา้งของระบบเจา้ภาษีนายอากร ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจในสงัคมไทย ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยมีการพนนัเป็นรายไดห้ลกั การผกูขาดภาษีอากรของประเทศ
ไทยในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325 - 2352) ถึงรชัสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2411 - 2453) การผูกขาดภาษีอากรส่วนมาก
ด าเนินการโดยเอกชน ผู้จัดเก็บภาษีได้รับผลประโยชน์มาก แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความ
หละหลวม ไม่ เป็นระบบ น าไปสู่การจัดระบบภาษีอากรในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัซึ่งส่งผลตอ่ระบบเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงการยกเลิกอากรการพนนัตา่งๆ
ดว้ย 
    การศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การแสวงหารายไดแ้ผ่นดิน โดยระบบภาษี
อากร การเกิดภาษีอากรใหม่ๆ ศึกษาจากวิทยานิพนธเ์รื่อง กำรแสวงหำรำยไดข้องแผ่นดินภำยใน
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2398 – 2458 ของ ร  าไพ อุดมไพจิตรกุล (พ.ศ. 2526)2  ศึกษาถึงการ
จดัการรายไดแ้ผ่นดิน การแสวงหารายไดท่ี้เพิ่มขึน้ รวมไปถึงการจดัสรรรายไดเ้พ่ือใชใ้นหน่วยงาน
ตา่งๆของรฐับาล การแกไ้ขปัญหารายไดข้องแผ่นดินดว้ยการผลกัภาระภาษีให้กับประชาชน การ
ดงึผลประโยชนจ์ากประชาชนมาเป็นรายไดข้องรฐั การเก็บภาษีอากรใหม่ๆ  และการปฏิรูปการคลงั 
เพ่ือใหมี้การจดัเก็บรายไดร้ฐับาลท่ีรดักมุมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัศึกษาจากงานของชยั เรืองศิลป์ 
(พ.ศ. 2541) เรื่อง ประวตัิศำสตร์ไทยสมยั พ.ศ. 2352 – 2453 ดำ้นเศรษฐกิจ 3 มีเนือ้หาเก่ียวกับ
นโยบายเศรษฐกิจของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากรหวยท่ีเกิดขึน้ตัง้แตส่มยัพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้
เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2367 – 2394) อากรการพนนัต่างๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการ
จดัเก็บอากรต่างๆ รวมไปถึงสภาพสงัคม ความเป็นอยู่ของชาวไทย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง

                                                           
1 ญาดา ประภาพนัธ.์ (2524). ระบบเจำ้ภำษีนำยอำกรสมยักรุงเทพฯ ยคุตน้. หนา้ 1. 
2 ร  าไพ อดุมไพจิตรกลุ. (2526). กำรแสวงหำรำยไดข้องแผน่ดนิภำยในรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2398 - 

2458. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวตัิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต)้. นครปฐม. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร. 

3 ชยั เรอืงศิลป์. (2541). ประวตัศิำสตรไ์ทยสมยั พ.ศ. 2352 – 2453 ดำ้นเศรษฐกจิ. หนา้ 159. 
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สงัคมในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2411 – 2453)  นโยบายทางดา้น
การเมืองตา่งๆท่ีมีผลตอ่การด ารงชีวิตในสงัคมของประชาชน รวมถึงสภาพความเปล่ียนแปลงของ
สงัคมไทยสมยัใหม ่

   วิทยานิพนธข์องสมุาลี บ ารุงสุข (พ.ศ. 2523) เรื่อง การรวบรวมรายไดแ้ผ่นดินในรชักาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2416 - 2453)1   ท่ีศึกษาถึงการควบคุม การ
จดัเก็บรกัษาและการใชจ้่ายเงินรายไดแ้ผ่นดนิ อ านาจการจดัเก็บและการใชจ้่ายเงินภาษีอากรของ
หน่วยงานราชการ การวางแผนการใชจ้่ายเงินแผ่นดิน การควบคมุพฤติกรรมของตวัแทนเจา้ภาษี
นายอากร รวมถึงเจา้หนา้ท่ีรฐั วิทยานิพนธเ์ล่มนีเ้สนอการปฏิรูปการรวบรวมรายไดแ้ผ่นดินในรชั
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็น 2 ระยะ ระยะแรก คือ ช่วงการจัดระเบียบ
หน่วยงานการจดัเก็บภาษี การท างานในกรมพระคลงัมหาสมบตัิก่อนตัง้ขึน้เป็นกระทรวงพระคลงั
มหาสมบัติ ระยะท่ี 2 คือ การเก็บและการควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรในส่วนภูมิภาค การ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  งานวิจัยนีมี้จุดเด่นดา้นการรวบรวมรายไดแ้ละรายจ่ายของ
แผน่ดนิในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไวช้ดัเจน ทัง้ยงัมีการเปรียบเทียบภาษี
อากรตา่งๆ ไวเ้ป็นตารางสรุป ท าใหส้ามารถน าการรวบรวมบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายแผ่นดิน ไปใช้
ศกึษาตอ่ได ้ 

   วิทยานิพนธเ์รื่อง บทบาทของกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิกับการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 
2435 - 2475) ของยุวดี ไกรพิบูลย ์(พ.ศ. 2523)2  ศึกษาถึงบทบาทของกระทรวงพระคลังมหา
สมบตัิ ตัง้แต่การเริ่มก่อตัง้กระทรวง จนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ศึกษาถึง
นโยบายการด าเนินการของบคุลากรในกระทรวง การจดัเก็บภาษีอากร การจดัท างบประมาณและ
การจดัสรรรายจา่ยแผน่ดนิในแตล่ะยคุสมยั  
    งานวิจัย เรื่อง แนวโนม้พฒันำกำรเศรษฐกิจไทย ในช่วงก่อนและหลงักำรปฏิรูปกำร
ปกครองในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว ของสมภพ มานะรงัสรรค ์(พ.ศ. 

                                                           
1 สุมาลี บ ารุงสุข. (2525). กำรรวบรวมรำยได้แผ่นดินนรชักำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2416 - 2453). วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

2 ยุวดี ไกรพิบูลย.์ (2523). บทบำทของกระทรวงพระคลงัมหำสมบัติกับกำรปฏิรูปประเทศ ( พ.ศ. 
2435 - 2475 ). วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต้). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิ ทยาลัย 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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2544)1 เสนอใหเ้ห็นถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปการปกครอง 
โดยเฉพาะแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงก่อน พ.ศ. 2493 ซึ่งสนธิสัญญา 
เบาวร์ิง พ.ศ. 2398 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย ท าให้พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจการตลาด แต่ใน
ขณะเดียวกนั ขึน้อยูก่บัสินคา้บางประเภทเท่านัน้ โดยสินคา้หลกัส าคญั คือ ขา้ว มีความส าคญัตอ่
ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นีก้ารขยายตวัของระบบเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก และวิกฤต
ขา้วส่งผลกระทบส าคญัในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ 2 งานการศกึษาพฒันาการเศรษฐกิจไทย
ของสมภพ มานะรงัสรรค ์มุ่งเนน้ไปในพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ปัญหาเศรษฐกิจในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัได ้
ซึ่งสมภพ มานะรงัสรรคเ์สนอว่าการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาระบบเศรษฐกิจไทย 

   วิทยานิพนธ์เรื่อง กำรใชจ่้ำยเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้
เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2435 - 2453) ของ สุทธาดา เลขไวฑูรย ์(พ.ศ. 2325)2  น าเสนอการใชจ้่ายเงิน
แผ่นดินตามงบประมาณประจ าปี การตัง้งบประมาณของรฐั รวมถึงการวางแผนการใชจ้่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินในระยะยาว ผูเ้ขียนวิเคราะหถ์ึงปัจจยัท่ีท าใหร้ฐับาลกู้เงินจากต่างประเทศ 
จุดเด่นของงานชิน้นีแ้ตกต่างจากงานของสุมาลี บ ารุงสุข เน่ืองจากการศึกษาของสุทธาดา เลข
ไวฑูรย ์ศึกษาถึงการจดัสรรงบประมาณในการใชใ้นการพฒันาประเทศและการใชจ้่ายเงินในการ
ปฏิรูปประเทศ รวมถึงการศกึษาผลจากการใชจ้า่ยเงินในกรณีตา่งๆ การศกึษาของวิทยานิพนธเ์ล่ม
นีจ้ึงมีความเช่ือมโยงกับทางการเมือง การปกครอง ท่ีชดักว่างานของสุมาลี บ ารุงสุข ซึ่งมีจุดเด่น
ทางดา้นเศรษฐกิจ  
    วิทยานิพนธ์ เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้
เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2453 – 2468) ของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู (พ.ศ. 2517)3  ศกึษาบรบิททางเศรษฐกิจ
ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว สภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการใช้จ่ายเงิน

                                                           
1 สมภพ มานะรงัสรรค.์ (2544). แนวโนม้พฒันำกำรเศรษฐกิจไทย ในช่วงก่อนและหลงักำรปฏิรูปกำร

ปกครองในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั = Economic development of Thailand before 
and after the political reform in 1892. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

2 สุทธาดา เลขไวฑูรย.์ (2525). กำรใชจ่้ำยเงินแผ่นดินในรชัสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้
เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2435 - 2453). วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

3 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. (2517). กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2453 – 2468). วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.   
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แผ่นดิน และนโยบายในการแสวงหาเงินแผ่นดิน และวิทยานิพนธ์เรื่อง นโยบำยเศรษฐกิจของ
รฐับำลในรชัสมยัของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468) ของ จิตงาม 
วฒันพนัธุ ์(พ.ศ. 2526)1 ซึ่งศกึษาถึงการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเวลาดงักล่าว ปัญหาและ
อปุสรรค รวมถึงการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในรชัสมยันี ้ 

   วิทยานิพนธ ์เรื่อง ปัญหำเศรษฐกิจไทยในรชัสมยัพระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยู่หวั 
(พ.ศ. 2468 - 2477) ของมยุรี นกยูงทอง (พ.ศ. 2520)2 วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในรชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั โดยเฉพาะปัญหาการเงินและการคลงั ซึ่งเป็นปัญหาส าคญั
ในยุคนี ้จุดเด่นของงานเขียนชิน้นีคื้ออธิบายลกัษณะสภาพเศรษฐกิจของไทยตัง้แต่ก่อนรชัสมยันี ้
และวิเคราะหปั์ญหาการคลงั การเงินการคา้และการผลิตอยา่งละเอียด รวมถึงศกึษาแนวคดิในการ
ด าเนินนโยบายแก้ไขปัญหาของรฐับาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเศรษฐกิจและ
ปัญหาทางการเมืองด้วย ท าให้เห็นสภาพเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หัวไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยมุ่งไปท่ีเนือ้หาทางการคลัง และการด าเนิน
นโยบายของรฐัเป็นหลกั   
    นอกจากนีย้งัมีการศึกษาถึงบริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาพ
กวา้งของเหตกุารณ์ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2417 – 2482 โดยศึกษาไดจ้ากบทความของเสกสรร 
ประเสริฐกลุ (พ.ศ. 2531) เรื่อง บทบำทของชนชัน้นำยทุนจีนในสงัคมไทย3 วิเคราะหบ์ทบาทของ
ชนชัน้นายทุน โดยเฉพาะชาวจีนในสงัคมไทย โดยมีการเสนอว่าชาวจีนเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้
เศรษฐกิจของรฐัเฟ่ืองฟูขึน้ พ่อคา้ เจา้ภาษีนายอากรชาวจีนมีบทบาทในการกระตุน้การผลิตใน
สงัคมไทย ทัง้ยงัมีบทบาทในการรวบรวมผลประโยชนม์าสูส่ว่นกลาง และมีบทบาทในการสถาปนา
อ านาจการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้รัฐไทย รายได้จากภาษี โดยเฉพาะภ าษี
อบายมขุ ส่งผลใหร้ฐัยงัสามารถรกัษาอ านาจในการควบคมุประชาชนได ้และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐั 
แตใ่นขณะเดียวกนัระบบการเก็บภาษีเจา้ภาษีนายอากรอยา่งเขม้งวด สง่ผลใหเ้กิดความสมัพนัธท่ี์
ตึงเครียด จุดเด่นในงานของเสกสรร ประเสริฐกุล คือ การอธิบายบทบาทของชาวจีนในฐานะผู้
                                                           

1 จิตงาม วฒันพนัธุ.์ (2526). นโยบำยเศรษฐกิจของรฐับำลในรชัสมยัของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลำ้เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468). ปริญญานิพนธ ์กศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ.  มหาวิทยาลยัศรนีคริ
นทรวิโรฒ.   

2 มยรุ ีนกยงูทอง. (2520). ปัญหำเศรษฐกิจไทยในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระปกเกลำ้เจำ้อยู่หวั (พ.ศ.
2468 - 2477). วิทยานิพนธ ์อ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

3 เสกสรร ประเสริฐกุล. (2531, มิถนุายน). บทบาทของชนชัน้นายทุนจีนในสงัคมไทย. จดหมำยข่ำว
มูลนธิิโครงกำรต ำรำสงัคมศำสตรแ์ละมนษุยศำสตร.์ 2: 7. 
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ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้ยงัเช่ือมโยงต่อภาษีอบายมุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ี
สง่ผลตอ่ระบบการเมืองการปกครองของรฐั  

   บทความ เจำ้สวั เจำ้พ่อ เจำ้ที ่ของผาสกุ พงษ์ไพจิตร (พ.ศ. 2536)1  สะทอ้นเศรษฐกิจ
การเมืองของไทยผ่านบคุคล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้ท่ี ซึ่งหมายถึงเจา้ของท่ีดินดัง้เดิม คือ ชาวนา ชาวไร ่
กลุ่มเจา้สวัและเจา้พอ่ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยกลุ่มบคุคลเหล่านี ้
ท  าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในแต่ยคุสมยั โดยบทความนีมี้ขอบเขตเวลาตัง้แตท่ศวรรษ 2533 ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นถึงระบบทนุภายในประเทศ การเกิดขึน้ของชนชัน้ทางสงัคมเช่ือมโยงกบัโครงสรา้งของ
อ านาจรฐั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนผา่นและการกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ิน  
    งานเขียน เศรษฐกิจกำรเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ของผาสุก พงษ์ไพจิตร2 น าเสนอ
ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจไทยท่ีมีความเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคม โดยมี
ขอบเขตเนือ้หาตัง้แตป่ลายสมยัอยธุยาจวบจนถึงสมยัรตันโกสินทรใ์นชว่ง ทศวรรษ 2530 มีการส่ือ
ใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมกรุงเทพในมุมกวา้ง การด าเนินการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมไปถึงเหตกุารณแ์วดลอ้มทางสงัคม และการเมืองท่ีส่งผลตอ่สภาพเศรษฐกิจและการ
ด ารงชีวิตของคนไทยในปลายสมยัอยุธยา จวบจนถึงสมัยรตันโกสินทรใ์นช่วง ทศวรรษ 2530 ซึ่ง
งานชิน้นีส้ามารถแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของกลุม่บคุคลในสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่ระบบเศรษฐกิจ 
เชน่ ชาวนา เจา้ภาษีนายอากร กลุม่แรงงานชาวจีน เจา้สวั กลุม่ขา้ราชการ รวมไปถึงกลุ่มทหาร ซึ่ง
กลุม่คนเหลา่นีมี้บทบาทในฐานะผูข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในแตล่ะยคุสมยัแตกตา่งกนัไป  

   งานวิจยัเรื่อง ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์ววิฒันำกำรรฐัไทย ของ กลุลดา เกษบญุช ู
มีด้ (พ.ศ. 2562)3   วิเคราะหก์ารปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์พฒันาการ การเกิดรฐั
สมบรูณาญาสิทธิราชยใ์นสงัคมไทย การเปล่ียนผา่นไปสู่รฐัสมยัใหมแ่ละการเส่ือมถอยของระบอบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย ์โดยเช่ือมโยงกบัเหตปัุจจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครองเขา้
ดว้ยกัน การเกิดขึน้ของระบบราชการศกัดินาและระบบทุนนิยมน าไปสู่การปะทะของกลุ่มบุคคล 
งานของกลุลดา เกษบญุช ูมีด้ อธิบายเช่ือมโยงระบอบการเมืองการปกครองเขา้กบัระบบเศรษฐกิจ 

                                                           
1 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2536). เจา้สวั เจา้พ่อ เจา้ที่. กระจำยอ ำนำจอย่ำงไรสรำ้งประชำธิปไตย. หนา้ 

101 – 174. 
2 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร; และ เบเคอร,์ คริส. (2542). เศรษฐกิจกำรเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ = Thailand : 

Economy and politics. เชียงใหม:่ ตรสัวิน (ซิลคเ์วอรม์บคุส)์. 
3 กุลลดา เกษบุญชู มี ้ด ; และ อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู. (2562). ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์

ววิฒันำกำรรฐัไทย (The Rise and Decline of Thai Absolutism). นนทบรุ:ี ฟา้เดียวกนั. 
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และวิเคราะหถ์ึงปัจจยัท่ีน าไปสูพ่ฒันาการของรฐัไทย โดยระบบการเมืองการปกครองอาจเป็นสว่น
หนึ่งท่ีส่งผลต่อการด าเนินการทางเศรษฐกิจ การจดัเก็บภาษี หรือการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ  

   จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กลุ่มงานท่ีเ ก่ียวขอ้งกับกิจการอบายมุขต่างๆ มี
เนือ้หาท่ีครอบคลุมการพนัน ฝ่ิน และสุรา เป็นส่วนมาก ทั้งดา้นสังคมและดา้นกฎหมาย แต่ใน
ขณะเดียวกันในการศึกษาเรื่อง ความส าคญัของหวยตอ่เศรษฐกิจไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2417 – 2482 
ยังมีการศึกษาจ านวนน้อย และเป็นการศึกษาถึงพัฒนาการของหวยในแต่ละสมัยเท่านั้น 
การศึกษาในงานวิจยันีจ้ึงมุ่งท่ีจะศึกษาประเด็นของหวยในไทยใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นพัฒนาการ 
ความเปล่ียนแปลง และเช่ือมโยงหวยเขา้สู่บริบททางเศรษฐกิจ ซึ่งงานวิจัยท่ีเก่ียวกับกับบริบท
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาข้างต้นมีการหยิบยกเรื่องการพนัน และหวยเข้าไป
เช่ือมโยงไวเ้ล็กนอ้ย 

 
1.7 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

หวย ก.ข.  หมายถึง การพนนัท่ีออกเป็นตวัหนงัสือ พฒันามาจากการละเล่นของชาวจีนท่ี
เรียกว่า “ฮวยหวย” ตวัหวยเป็นแผ่นป้ายรูปคนและช่ือดว้ยอกัษรจีนหรืออกัษรไทย นิยมกันในรชั
สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่ โดยมี
การประมูลและเก็บรายไดจ้ากภาษีหวย ก.ข. โดยผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์ไดแ้ก่ เจา้ภาษีนายอากร 
อากรหวย ก.ข.ถูกยกเลิกใน พ.ศ. 2459 และในพระราชบญัญัติการพนนั พ.ศ. 2473 ระบุว่า หวย 
ก.ข. เป็นพนนัประเภท ท่ี 1 การพนนัท่ีหา้มไมใ่หเ้ลน่โดยเดด็ขาด 

ลอตเตอรี่ (Lottery)  หมายถึง การพนนัท่ีออกสลากเป็นตวัเลข ไดร้บัอิทธิพลจากการพนนั
ตะวนัตก เริ่มเล่นครัง้แรกในสงัคมไทย พ.ศ. 2417 สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
และไดร้บัความนิยมในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวเป็นตน้มา โดยผูไ้ดร้บั
ผลประโยชนจ์ากการออกลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่ง คือ รฐับาลเป็นหลกั และผูด้  าเนินการออก
สลาก ภายหลงั พ.ศ. 2466 รฐับาลไดร้บัผลประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากไม่อนุญาตใหเ้อกชน
ด าเนินการออกสลากอีกต่อไป จึงมักเรียกว่า “สลากกินแบ่งของรฐับาล” ในพระราชบญัญัติการ
พนนั พ.ศ. 2473 ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่ง เป็นการพนนัประเภทท่ี 2 การพนนัท่ีอนญุาตใหเ้ล่น
ไดโ้ดยมีเง่ือนไข 
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1.8 แหล่งข้อมูล/สถานทีค้่นคว้า 
 1.7.1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิกรมศลิปากร  

1.7.2 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ  
1.7.3 ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ



 

บทที ่2  
หวยในยุคแรกของสังคมไทย ช่วง พ.ศ. 2378 – 2459  

 
การเล่นหวยในสังคมไทยเริ่มขึน้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(พ.ศ. 2367 – 2394) น าเขา้มาโดยชาวจีน สยามในเวลานัน้มีทัง้ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่มาแตเ่ดิมตัง้แต่
สมัยอยุธยาหรือตน้รตันโกสินทร ์ มีทัง้ชาวจีนท่ีรบัราชการในกรมท่าและชาวจีนท่ีท าการคา้ขาย
ตา่งๆ หรือท าไรท่  าสวน ซึ่งชาวจีนกลุ่มแรกนีม้กัมีมารดาและภรรยาเป็นสตรีพืน้เมืองเช่นไทยมอญ 
กลุ่มท่ีสองคือพ่อคา้ชาวจีนท่ีเดินทางมาคา้ขาย และในรชัสมัยนีเ้ริ่มมีชาวจีนอพยพท่ีหนีความ
ยากจนและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศจีนเขา้มาในสยามมากขึน้ โดยหาเลีย้งชีพ
รบัจา้งเป็นกลีุแบกหาม เป็นแรงงานรบัจา้งในกิจการของรฐัเชน่การขดุคลอง เป็นแรงงานในสวนผกั 
นาขา้ว และเป็นแรงงานท าไรอ่อ้ยและในโรงหีบออ้ยโดยเฉพาะท่ีนครชยัศรีและฉะเชิงเทราซึ่งมีโรง
หีบออ้ยจ านวนมาก และเป็นแหล่งส าคญัของอุตสาหกรรมน า้ตาลของสยามในเวลานัน้ ชาวจีน
บางสว่นลงไปท าเหมืองแรท่างภาคใต ้ชาวจีนเหลา่นีไ้ดน้  าการละเล่นท่ีเรียกว่า “ฮวยหวย”1  เขา้มา
เป็นการละเล่นในกลุ่มชาวจีนดว้ยกนัจนแพรห่ลายในสงัคมไทย บทนีศ้กึษาการเขา้มาและการเล่น
หวยในยคุแรกในสงัคมไทย โดยศึกษาถึงพฒันาการและความส าคญัของหวยต่อเศรษฐกิจไทยท่ี
น าไปสู่การเกิดขึน้ของอากรหวย ก.ข. ซึ่งเป็นการแสวงหารายไดจ้ากการเก็บอากรหวย ปัญหา
เศรษฐกิจและการจดัการรายไดจ้ากหวย ก.ข. รวมถึงปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้จนน าไปสู่การยกเลิก
อากรหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2459 
 

2.1 โครงสร้างเศรษฐกิจต้นรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว  
 โครงสรา้งเศรษฐกิจของสยามก่อนการท าสนธิสัญญาเบาวร์ิงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398  
นัน้เป็นเศรษฐกิจแบบผลิตพอยงัชีพ มีการคา้ขายภายในและระหว่างหวัเมือง การคา้กับต่างชาติ
ส่วนใหญ่เป็นการผูกขาดของราชส านัก2   ราษฎรส่งผลผลิตในรูปของ “ส่วย” ใหแ้ก่ราชส านกัซึ่ง
น าไปใช้ในราชส านักและส่งออกไปขายทั้งกับประเทศในเอเชียเช่นจีน อินเดีย รัฐในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และกบัพอ่คา้ตะวนัตก สินคา้ออกท่ีส าคญันอกจากของป่า ไดแ้ก่ สินคา้ประเภท
ขา้ว พริกไทย ออ้ย และน า้ตาล ดา้นภาคใตท้ าเหมืองแรดี่บกุ เป็นสินคา้ท่ีส่งออก โดยท่ีผูท้  าการคา้

                                                           
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2542).  ต านานการเลกิบอ่นเบีย้และเลกิหวย.  ใน  ประชมุ

พงศำวดำรฉบบักำญจนำภเิษก เล่ม 4.  หนา้ 476. 
2 ฉตัรทิพย ์นาถสภุา และคณะ. (2524). เศรษฐศำสตรก์บัประวตัศิำสตรไ์ทย. หนา้ 123 – 124. 
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เพ่ือสง่ออกไดแ้ก่ ชนชัน้ปกครองสยามและพอ่คา้ชาวจีนอพยพท่ีมีเครือขา่ยความสมัพนัธก์บัชนชั้น
ปกครองสยาม ทั้งนีช้าติตะวันตกไดพ้ยายามติดต่อท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการ
พาณิชยก์ับสยามเพ่ือใหส้ยามเปิดการคา้เสรีกับชาติตะวันตก โดยใน พ.ศ.2369 อังกฤษไดส้่ง  
เฮนรี เบอรนี์ มาท าสนธิสญัญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชยก์บัสยาม และเป็นจดุเริ่มตน้ท่ีท า
ใหช้นชัน้ปกครองตอ้งสญูเสียอ านาจการผกูขาดการคา้บางอย่าง ขณะท่ีรายจ่ายของราชส านกัมี
จ านวนมาก ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัราชส านกัมีคา่ใชจ้่ายมากทัง้การจ่ายเบีย้
หวดัใหเ้จา้นายและขนุนาง การท านบุ  ารุงพทุธศาสนา การรกัษาความสงบในประเทศ เน่ืองจากมี
ศึกหลายดา้น ทั้งความวุ่นวายจากการท่ีเจ้าอนุวงศพ์ยายามแยกตัวเป็นอิสระจากสยาม และ
สงครามกบัญวน (อานมัสยามยทุธ) ท่ีมีระยะเวลายาวนานถึง 14 ปี สยามตอ้งใชจ้า่ยในการตอ่เรือ
รบ การสรา้งป้อมปราการหลายแห่ง รวมถึงการขุดคลองแสนแสบไปออกฉะเชิงเทราเพ่ือขนส่ง
ก าลงัทหาร อาวธุ และเสบียงอาหารไปรบในสงครามกบัญวน นอกจากนีย้งัเกิดเหตกุารณก์บฏจีน
ตัว้เห่ียจากการท่ีรฐัปราบปรามจากการคา้ฝ่ินเถ่ือน รวมทัง้จ่ายค่าจา้งใหแ้รงงานชาวจีนในการ
ท างานก่อสรา้ง ขดุคลอง1  

ใน พ.ศ. 2398 สยามท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กับอังกฤษ 
(สนธิสัญญาเบาวร์ิง) ส่งผลใหส้ยามตอ้งเปิดการคา้เสรีกับอังกฤษอย่างสมบูรณ์และราชส านัก
สยามสูญเสียรายไดจ้ากการผูกขาดการคา้กับต่างประเทศ ท าใหต้อ้งปรบัเปล่ียนวิธีการแสวงหา
รายไดใ้นทางอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ เช่น การเก็บภาษีใหม้ากขึน้ โดยเพิ่มภาษีใหม่ 38 ชนิด ท่ีเก็บจากสินคา้
หรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของราษฎร เม่ือมีการติดต่อการคา้กับชาติตะวนัตกมากขึน้ท าใหใ้น
รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) ลงทุนสรา้งตึกแถวขึน้ใน
บรเิวณถนนท่ีตดัขึน้ใหม่คือถนนเจริญกรุง เพ่ือใหช้าวจีนและชาวตะวนัตกเช่าส าหรบัประกอบการ
คา้และอยู่อาศยั2  นอกจากนีย้งัขยายการลงทนุเพ่ือผลิตสินคา้ส่งออกมากขึน้ เศรษฐกิจของสยาม
ภายหลังการท าสนธิสัญญาเบาวร์ิงกับอังกฤษขยายตวัอย่างมากโดยเฉพาะการส่งออกขา้ว ซึ่ง

                                                           
1 อธัยา โกมลกาญจ. (2541). เศรษฐกิจกบัการใชจ้า่ยพระราชทรพัยใ์นรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลา้เจา้อยูห่วั .วำรสำรรำมค ำแหง. หนา้ 17 - 27. 
2
 ปิยนาถ บนุนาค. (2550). ประวตัศิำสตรไ์ทยสมยัใหม่ (ตัง้แต่กำรท ำสนธิสญัญำเบำวร์งิถงึ 

“เหตกุำรณ ์14 ตลุำคม” พ.ศ.2516). หนา้ 37 – 49. 
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กลายเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ1 โดยเฉพาะในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
(พ.ศ. 2411 - 2453) อตุสาหกรรมขา้วขยายตวัมากขึน้ มีการเปิดท่ีนาใหม่ๆ ตามหวัเมืองเพ่ือผลิต
ข้าว การตั้งโรงสีข้าว การค้าข้าว ชาวจีนเข้ามามีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมข้าว โดยเป็น
เจา้ของโรงสีขา้วและท ากิจการส่งออกขา้วไปขายยงัตา่งประเทศแข่งกับนายทุนชาวตะวนัตก แต่
ระบบโครงสรา้งการปกครองและระบบราชการแบบเก่าไมต่อบสนองการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท า
ใหเ้กิดการปฏิรูปขึน้ 

การปฏิรูประยะแรกเกิดขึน้ในทันทีท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปกครองดว้ยพระองคเ์องใน พ.ศ.2416 ท่ีส าคญั คือ การจดัระเบียบหน่วยงานการบริหารจดัเก็บ
ภาษีอากรในส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ตัง้หอรษัฎากรพิพัฒนเ์พ่ือเป็นหน่วยงานเก็บ
ผลประโยชน ์รายไดภ้าษีอากรของแผ่นดินไม่ให้รั่วไหล เพ่ือลดบทบาทและอิทธิพลของขุนนาง
ตระกูลใหญ่ และกลุ่มเจ้าภาษีนายอากร รวมถึงสรา้งความเข้มแข็งและอ านาจให้กับสถานะ
พระมหากษัตริย ์แตส่่งผลใหเ้กิดการตอ่ตา้นจนเกิดวิกฤติการณว์งัหนา้ในปลาย พ.ศ. 2417 ท าให้
การปฏิรูประยะแรกหยุดชะงักไป ทรงรอจนกระทั่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง 
บนุนาค)  พิราลยัเม่ือ พ.ศ. 2425 และกรมพระราชวงับวรวิไชยชาญทิวงคตใน พ.ศ. 2428 จึงทรง
ประกาศยกเลิกต าแหน่งวงัหนา้หรือพระมหาอปุราชในทนัที และทรงเริ่มปฏิรูปประเทศครัง้ใหม่ใน 
พ.ศ. 2430 โดยมีพระราชด ารสัทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไ้ขการปกครองแผ่นดิน2 การปฏิรูป
ระยะท่ีสองนีเ้ป็นการปฏิรูปการปกครองเพ่ืออ านาจเขา้สู่ศนูยก์ลาง การปฏิรูประบบการคลงัและ
การเก็บภาษี การยกเลิกระบบทาสไพร่ซึ่งเพิ่มแรงงานอิสระในระบบทนุนิยม และวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ในการปฏิรูปดา้นการคลังมีการก าหนดหน้าท่ี
กระทรวงพระคลังให้ชัดเจน แยกเงินแผ่นดินกับเงินส่วนพระองค ์จัดท างบประมาณ จัดระบบ

                                                           
1 อินแกรม , เจมส์ ซี . (2552). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850 - 1970  = 

Economic Change in Thailand 1850-1970. แปลโดย ชศูรี มณีพฤกษ์ และ เฉลมิพจน ์เอี่ยมกมลา. หนา้ 56 – 
99. 

2 ดเูพิ่มเติมใน วฒุชิยั มลูศิลป์. (2552). วิกฤติการณว์งัหนา้กบัผลกระทบตอ่การปฏิรูปการปกครองใน
ตน้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2417 - 2428). วำรสำรรำชบณัฑติยสถำน. 34 (2). 
หนา้ 280 – 304. และวฒุิชยั มลูศิลป์. (2553). พระบรมราชาธิบายแกไ้ขการปกครอง : พระราชปณิธานใน
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในการปกครองแผน่ดิน. วำรสำรประวตัศิำสตร ์(พ.ศ. 2553 – 2554) 
ฉบบัพเิศษ 50 ปี เอกประวตัศิำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. หนา้ 3 – 29. 
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เงินตรา เป็นตน้ เพ่ือท าใหก้ารคลงัของประเทศและการจดัเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เพ่ือใชเ้ป็นทนุในการปฏิรูปประเทศ  
 การปฏิรูปประเทศในระยะท่ีสองระหว่าง พ.ศ.2430 - 2453 ซึ่งเป็นการปฏิรูปประเทศครัง้
ใหญ่ โดยปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล การ
ปฏิรูปการคลังด้านการเก็บภาษี การท างบประมาณแผ่นดิน การส่งเสริมการเกษตรและการ
ชลประทาน การพฒันาการคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร การปฏิรูปสงัคมดว้ยการยกเลิกระบบ
ไพรแ่ละทาส การปฏิรูปการศกึษา1 การปฏิรูปประเทศครัง้นีใ้ชเ้งินลงทนุจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
โครงการชลประทานและโครงการรถไฟ ท าใหต้อ้งกูเ้งินจากตา่งประเทศมาใชใ้นโครงการดงักล่าว 
รฐัมุ่งเนน้การพัฒนาไปท่ีโครงการรถไฟซึ่งเอือ้ประโยชนท์างการเมืองการปกครองมากกว่าดา้น
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันรฐับาลสยามใชน้โยบายการเงินการคลังแบบอนุรกัษ์ท่ีพยายามรกัษา
สมดุลของรายจ่ายและรายได้ จึงกันเงินท่ีกู้มาจากต่างประเทศส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารอง
มากกว่าการไปใช้ด  าเนินโครงการขนาดใหญ่ ท่ีให้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอย่างโครงการ
ชลประทาน เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทนุจ านวนมาก2 

เม่ือเขา้สู่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2453 - 2468) โครงสรา้ง
ทางเศรษฐกิจของสยามรฐัยงัคงมีรายไดห้ลกัมาจากการส่งออกขา้ว แต่การส่งออกขา้วในสมัยนี ้
ชะลอการขยายตวัลงเม่ือเทียบกับในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 3  โดยมูลค่า
สินคา้ส่งออกของสยามในช่วงระหว่าง พ.ศ.2453-2455 แสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าสินคา้ส่งออกของ
สยามลดลงในช่วง 3 ปีแรกของรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เกิดจากสาเหตุ
ภาวะการคา้ตกต ่าทั่วโลกและการท่ีสยามอยู่ในระหว่างเปล่ียนแปลงระบบค่าเงินกับมาตรฐาน
ทองค าจึงยังไม่มีการก าหนดอัตราแลกเปล่ียนเงินกับทองค าท่ีแน่นอน ท าใหร้าคาขา้วท่ีส่งออก
ตกต ่าลง ขณะเดียวกนัรฐับาลสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัมีรายจ่ายจ านวนมาก
ท่ีตอ้งน ามาใชด้  าเนินการปรบัปรุงประเทศในดา้นต่าง ๆ นับตัง้แต่ช่วงตน้รชัสมัย รวมทัง้ปัญหา
งบประมาณขาดดลุท่ีเกิดขึน้ตัง้แตป่ลายรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมกลา้เจา้อยู่หวั ท าใหใ้น

                                                           
1 ปิยนาถ บนุนาค. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 69 – 85. 
2 สนุทร ีอาสะไวย.์ (2521). การพฒันาระบบชลประทานในประเทศไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2431 - 2493. หนา้ 

105 – 108. 
3 สมภพ มานะรงัสรรค.์ (2544). แนวโนม้พฒันาการเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลงัการปฏิรูปการ

ปกครองในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั. หนา้ 62. 
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รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัตอ้งแสวงหารายไดด้ว้ยการระดมทนุผา่นการออก
ลอตเตอรี่  
 

2.2 การเกิดขึน้ของอากรหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2378 
หวย ก.ข. มาจากการละเล่นของกลุ่มชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว เรียกกันว่า ฮวยหวย เป็นการละเล่นท่ีมีการท าป้ายเล็กๆ 
จ านวน 34 ป้าย เขียนดว้ยตวัอักษรจีน หวย ก.ข. มีการปรบัเปล่ียนโดยการน าพยญัชนะไทยมา
ประกอบเข้ากับแผ่นป้ายรูปคนท่ีมีช่ือในนิทานจีนหรืองิว้จีนแล้วเขียนอักษรไทยก ากับ เช่น  
ก. สามหวย ข. ง่วยโป๊  ฃ. เจียมกวย ค. หะตั๋ง  ฅ. เม่งจู  ฆ. ยิดซวั เป็นตน้ จึงเรียกแผ่นป้ายนีว้่า 
หวย ก.ข.1 แตเ่ดมิการเล่นหวยมีทัง้หมด 34 ตวั ตอ่มามีผูค้ดิเพิ่มเติมขึน้อีก 2 ตวั ท าให ้เม่ือเริ่มเล่น
หวยในไทยมีจ านวน 36 ตวั  

2.2.1 พฒันาการจากการละเลน่ของชาวจีนสูก่ารตัง้โรงหวยในสยาม 
   ใน พ.ศ. 2375 สยามเกิดภัยแล้ง ชาวนาท านาไม่ได ้ท าให้ขา้วขาดตลาด จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งซือ้ขา้วจากต่างประเทศเขา้มาบริโภค สภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวสยามนัน้ 
มีความเป็นอยู่ท่ีฝืดเคือง ขา้วหรือสินคา้ต่างๆ มีราคาแพงขึน้ ราษฎรไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะซือ้ขา้ว
บรโิภค ตอ้งท างานรบัจา้งโดยมีขา้วเป็นคา่จา้ง เจา้ภาษีนายอากรไม่มีเงินส่งใหร้ฐั ตอ้งน าสินคา้ส่ง
แทนค่าเงินหลวง ชาวจีนไม่มีเงินจ่ายค่าผูกป้ีท่ีตอ้งจ่ายให้แก่รฐัแทนการเกณฑ์แรงงาน ท าให้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตัง้ขอ้สงสยัว่าราษฎรจะน าเงินไปซือ้ฝ่ินมาเก็บไวข้าย จึง
โปรดใหป้ราบปรามการคา้ฝ่ิน แตจ่  านวนเงินก็ไมไ่ดมี้มากขึน้มา ดงัท่ีบนัทกึปรากฏวา่ 
 

“...เงนิตรำบวั เงนิตรำครุฑ เงนิตรำปรำสำท ไดท้ ำใชอ้อกไปก็มำก หำยไปเสยีหมด  
ทรงสงสยัวำ่คนจะเอำเงนิไปซือ้ฝ่ินมำเก็บไวข้ำยในนี ้จึงโปรดใหจ้บัฝ่ินเผำฝ่ินเสยีเป็นอนัมำก  
ตวัเงนิก็ไม่มขีึน้มำ...” 2  

 

   ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดทัง้ปัญหาภัยธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนส่งผลต่อการผลิตขา้ว
เพ่ือบริโภค รัฐขายข้าวในฉางหลวงให้ราษฎรท่ียากจนในราคาถังละ 1 สลึง นอกจากนี้ยัง
ปราบปรามการขายและการสูบฝ่ินทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และตามหวัเมืองตา่งๆ อีกจ านวนมาก 3 เจ๊สวัหง 
นายอากรสุราจึงกราบทูลว่า ราษฎรเก็บเงินฝังดินและไม่น าออกมาใชจ้่าย และกราบทูลขอใหต้ัง้
                                                           

1 ส านกังานราชบณัฑติยสภา.  (2552).  หวย ก ข.  (ออนไลน)์ 
2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. เล่มเดมิ. หนา้ 507.  
3 เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ข  า บนุนาค).  (2504).  พระรำชพงศำวดำรกรุงรตันโกสนิทร ์

รชักำลที ่3. หนา้ 276 – 278. 
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โรงหวยขึน้และเก็บอากรหวยเพ่ือเป็นการน าเงินออกมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัจึง
โปรดใหจี้นเจ๊หงตัง้โรงหวยขึน้ การเล่นหวยจึงเกิดขึน้ครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2378 โดยใหส้มัปทานหวย
แก่กลุ่มพ่อคา้ชาวจีน ในช่วงแรกการเล่นหวยใชต้วัอกัษรจีนในการเส่ียงทาย โดยในการเล่นหวย 
ก.ข. จะมีการออกหวยวนัละ 2 ครัง้ เรียกว่า หวยโรงเชา้ หวยโรงค ่า โดยขนุบานจะน าตวัหวยใส่ถงุ
มิดชิดแขวนไวท่ี้โรงหวยพรอ้มค าใบต้ิดไวท่ี้หนา้โรงหวย ผูเ้ล่นจะไปดปู้ายและน ามาแทงหวยกับ
เสมียนเขียนหวย เม่ือครบก าหนดเวลา เสมียนจะน าโพยรวมไปส่งท่ีโรงหวยและมีการคิดเงินเดิม
พันรวมเสร็จแลว้จึงจะตีกลองบูโ้ลหะ ขุนบานจะน าตวัหวยออกมาเปิดเผย ผูเ้ล่นท่ีทายถูกจะได้
ทายตอ่ 30 ตอ่ แตเ่สมียนจะเก็บคา่ตง๋หรือคา่ธรรมเนียมท าใหผู้เ้ล่นเหลือเพียง 29 ตอ่1  ตอ่มาชาว
ไทยเล่นหวยกนัมากขึน้จึงน าตวัอกัษรไทยไปก ากบัตวัหวยไวด้ว้ย คนไทยยงัแตง่กลอนประกอบกบั
หวย ก.ข. เพ่ือใหส้ามารถจดจ าตวัหวยไดแ้ม่นย ามากขึน้ ค  ากลอนหวย ก.ข. ไม่ปรากฏผูแ้ต่งแต่
ไดร้บัการท่องติดปากตอ่ๆ กนั และกลายเป็นตน้แบบของการท่องพยญัชนะไทยในแบบเรียนไทย2 
ดงัตวัอยา่งภาพประกอบท่ี 1 - 3 ไดแ้ก่ ก. สามหวย ข.ง่วยโป๊ และ ค.เมง่จ ูตามล าดบั 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ก. สามหวย 
 

ท่ีมา: จม่ืนอมรดรุณารกัษ.์ (2512). เหตทุีพ่ระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกลำ้ฯ ทรงเปลีย่นธง

ชำตไิทย ; ลน้เกลำ้ฯ รชักำลที ่6 ส ำรวจคอคอดกระ ; รชักำลที ่6 โปรดเกลำ้ฯ ใหเ้ลกิหวย ก.ข. ; ที่

ประทบัชำยทะเลของรชักำลที ่6 ; ก ำเนดิสวนลมุพนิ.ี หนา้ 77. 

                                                           
1 อรสรา สายบวั, และ พนัธุอ์ร จงประสทิธ์ิ.  (2551).  วชิำอำชีพชำวสยำม.  หนา้  88 – 89. 
2 พจนานกุรม ฉบบัมตชิน (ผูเ้รยีบเรยีง). (2546).  หวย ก ข ตน้เหตใุหค้ิดเรยีกช่ือ ก ไก่-ฮ นกฮกู ใน 

ศลิปวฒันธรรม. 24 (9).  หนา้ 40 - 43. 
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“ก. สำมหวย เจำ้สวมหมวกสำมแฉกเป็นเสน้ฉำก หนวดทีป่ำกแดงจำ้หนำ้เป็นส ี

ชือ่สำมหวยสวยนกัเป็นจกัรี นำงชะนมีำเกดิก ำเนดินำม” 

 
 

               
 

ภาพประกอบ 2 ข. ง่วยโป๊ 
 

ท่ีมา : แหลง่เดมิ. หนา้ 77. 
 

“ข. ง่วยโป๊นัน้ก ำเนดิเกิดเป็นเตำ่ แต่เขำ้เฝำ้เชำ้เยน็ไม่เหน็ฉนั 

อดอำหำรไดจ้รงิไม่ยงิฟัน  ถอืพระจนัทรชู์ไวม้ิไดว้ำง” 

 

    

ภาพประกอบ 3 ค. เมง่จ ู
 

ท่ีมา : แหลง่เดมิ. หนา้ 78. 
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“ค. เม่งจูปลำตะเพยีนมำเกิดนัน้  บอกส ำคญัว่ำชำตเิก่งเป็นฮูหยนิ 

มีลูกอ่อนนอนเหน็ว่ำเล่นจรงิ  ไม่ประวงิรกับตุรเป็นสดุใจ” 1 

 

   โรงหวยแห่งแรกท่ีตัง้ขึน้ในสมัยรชักาลท่ี 3 คือ โรงหวยเจ๊สัวหง ตัง้อยู่ในก าแพงเมือง 
ใกลส้ะพานหนั ซึ่งจะออกหวยในเวลาเชา้ วนัละครัง้ หวยเป็นท่ีนิยมในหมู่ชาวจีนทัง้ท่ีเป็นแรงงาน
รบัจา้งหรือคา้ขาย รวมถึงชาวไทยดว้ย เพราะความสนุกสนานต่ืนเตน้จากการไดเ้ส่ียงทายรวมถึง
เงินรางวัลท่ีได้ ท าให้โรงหวยได้ก าไรมาก ต่อมาพระศรีวิโรจน์ (ดิศ) กรมเศรษฐีขวา2 เห็นว่า 
เจ๊สวัหงหรือเจา้สวัหงท าก าไรไดม้ากจึงกราบบงัคมทลูขอตัง้โรงหวยขึน้อีกโรงท่ีบางล าพ ูออกหวย
เวลาค ่าวนัละครัง้ จึงมีหวยเกิดขึน้ 2 โรง เรียกกันว่า โรงเชา้ และโรงค ่า แต่โรงพระศรีวิโรจน ์(ดิศ) 
บริหารจัดการภายในโรงหวยไม่ดีท าให้ขาดทุนจนต้องเลิก กิจการไป อากรหวยจึงไปรวมอยู่ท่ี 
โรงของเจ๊สวัหงเพียงแห่งเดียว แต่ยงัคงเรียกหวยโรงเชา้ และหวยโรงค ่าดงัเดิม  โดยเงินอากรหวย
ในสมยัรชักาลท่ี 3 นี ้ท าเงินไดร้าวปีละ 20,000 บาท3 ทัง้ยงัมีการประมลูปีละครัง้เชน่เดียวกบัอากร
บ่อนเบีย้ดว้ย นอกจากนีย้งัมีการประมูลอากรหวยตามหัวเมืองต่างๆ ดว้ย โดยผูท่ี้ด  ารงต าแหน่ง
เป็นนายอากรหวยจะมีบรรดาศักดิ์เป็น ขุนบานเบิกบุรีรตัน เรียกกันโดยทั่วไปว่า ขุนบาน การ
ประมูลอากรหวยส่งผลใหร้ฐัสามารถจดัเก็บรายไดใ้นแต่ละปีไดอ้ย่างแน่นอน ทัง้นีก้ลุ่มเจา้ภาษี
นายอากรยงัสรา้งฐานะและอิทธิพลจากการประมลูเพ่ือเป็นผูจ้ดัเก็บอากรใหแ้ก่รฐั และเป็นกลุม่ท่ี
ไดร้ับผลประโยชน์มากท่ีสุดจากการรบัเก็บอากรต่างๆ ท าให้เจ้าภาษีนายอากรกลายเป็นผู้มี
อิทธิพลและมีเงินซึ่งจะส่งผลตอ่มาเม่ือมีการยกเลิกหวยซึ่งเป็นช่องทางผลประโยชนข์องเจา้ภาษี
นายอากร ท าใหเ้กิดการลกัลอบเลน่หวยเถ่ือนท่ีไมท่  ารายไดใ้หแ้ก่รฐั 

 2.2.2 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตัง้โรงหวยใน พ.ศ. 2378 
      ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตั้งโรงหวยขึน้วิเคราะห์ได้ 3 ปัจจัย คือ การเขา้มาของชาวจีน         
การจดัเก็บภาษีอากร และสถานการณบ์า้นเมืองท่ีสง่ผลตอ่เศรษฐกิจ  
      ปัจจยัท่ี 1 คือ การเขา้มาของกลุ่มชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาตัง้แต่ปลายสมยัอยุธยาและ
เพิ่มจ านวนมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้ ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้า
                                                           

1 จมื่นอมรดรุณารกัษ์. เหตทุีพ่ระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกลำ้ฯ ทรงเปลีย่นธงชำตไิทย ; ลน้เกลำ้ฯ 
รชักำลที ่6 ส ำรวจคอคอดกระ ; รชักำลที ่6 โปรดเกลำ้ฯ ใหเ้ลกิหวย ก.ข. ; ทีป่ระทบัชำยทะเลของรชักำลที ่6 ; 
ก ำเนดิสวนลมุพนิ.ี หนา้ 77. 

2 สนันิษฐานวา่เป็นหนว่ยงานท่ีท าหนา้ที่เก่ียวกบัพอ่คา้ชาวจีนในสยาม 
3 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  เล่มเดมิ.  หนา้ 527. 



  25 

เจ้าอยู่หัวมีชาวจีนอพยพเข้ามามากถึงปีละ 15,000 คน1 ชาวจีนบางคนเป็นพ่อค้าท าการค้า
ระหวา่งราชส านกัสยามกบัจีน บางส่วนเปิดรา้นคา้ขายสินคา้นานาชนิด แตส่ว่นมากรบัจา้งเป็นกลีุ 
แบกหาม แรงงานขุดคลอง แรงงานท าสวนท าไร่โดยเฉพาะไร่ออ้ย เพราะในช่วงนีอุ้ตสาหกรรม
น า้ตาลขยายตัวอย่างมาก ชาวจีนบางส่วนลงไปท าเหมืองแร่ทางภาคใต ้ชาวจีนเหล่านีไ้ดน้  า
การละเล่นท่ีเรียกว่า ฮวยหวย เข้ามาเล่นในกลุ่มชาวจีนดว้ยกัน เพ่ือเป็นการพักผ่อนหลังจาก  
การท างาน นบัเป็นจดุเริ่มตน้ของการเล่นหวยในสยาม ทัง้นีช้าวจีนท่ีอพยพเขา้มาอยู่ในสยามตอ้ง
เสียภาษีอากรใหแ้ก่รฐั เรียกว่า ค่าผูกป้ี ซึ่งสรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐัทางหนึ่ง นอกจากนีก้ลุ่มชาวจีน
บางส่วนได้เข้ามาท างานในราชส านัก โดยเฉพาะเม่ือมีการใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากรในการ
จดัเก็บเงินใหแ้ก่รฐั  

      ปัจจัยท่ี 2 การน าระบบเจา้ภาษีนายอากรและการประมูลอากรมาใชใ้นการจัดเก็บ
รายไดข้องรฐัในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว คือ รฐัใหอ้  านาจแก่เอกชนในการ
จัดเก็บภาษีอากรตามท่ีประมูลไวจ้ัดส่งใหแ้ก่รฐั  ผูท่ี้ประมูลอากรไดจ้ะตอ้งจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง
ใหแ้ก่รฐัก่อนท่ีจะหาก าไรในการจดัเก็บภาษีของตน และมีการก าหนดพิกัดอตัราการจ่ายเงินภาษี
ใหแ้ก่รฐัซึ่งผูป้ระมลูตอ้งส่งจ่ายตามก าหนด2 โดยในรชัสมยันีจ้ดัเก็บภาษีใหม่ จ  านวน 38 ประเภท  
เป็นภาษีท่ีเก็บจากการพนันและจากผลผลิตประเภทต่างๆ ซึ่ งผูท่ี้จะท าหน้าท่ีเป็นเจา้ภาษีนาย
อากรจะตอ้งประมลูเพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธ์ิในการจดัเก็บภาษีและจะไดร้บับรรดาศกัดิเ์ป็นขนุนาง ในการ
ประมูลอากรมีชาวจีนไดร้บัสิทธ์ิใหท้  าหนา้ท่ีเจา้ภาษีนายอากรเพ่ือจัดเก็บภาษีใหร้ฐัเป็นจ านวน
มาก และสามารถประมูลอากรไดห้ลายประเภท ดงัตารางท่ี 1 ทั้งยังผูกขาดอากรตามหัวเมือง
ตา่งๆ ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 วราภรณ ์จิวชยัศกัดิ.์  (2547).  นโยบำยทำงดำ้นเศรษฐกิจของรฐัในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระนัง่

เกลำ้เจำ้อยู่หวั. หนา้  62. 
2 ญาดา ประภาพนัธ.์  (2524).  ระบบเจำ้ภำษีนำยอำกรสมยักรุงเทพฯ ยคุตน้. หนา้ 104 – 105. 
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ตาราง 1 เจา้ภาษีนายอากรในสมยัรชักาลท่ี 3 (เฉพาะชว่ง 2372 - 2393) 
 

เจ้าภาษีนายอากร จ านวน คิดเป็นร้อย
ละ (%) 

1. เจ้าภาษีนายอากรที่เป็นคนไทย (ไม่ได้เป็นข้าราชการ
มาก่อน) 

15 20.83 

2. เจ้าภาษีนายอากรที่เป็นขุนนางและข้าราชการมาก่อน
เป็นเจ้าภาษีนายอากร 

8 11.11 

3. เจ้าภาษีนายอากรที่เป็นคนจีน 49 68.06 
รวม 72 100.00 

 

ท่ีมา : สุวิทย ์ธีรศาศวัต.  (2525).  ประวตัิศำสตร์เศรษฐกิจกำรเมืองไทยตัง้แต่รัชสมัย

สมเด็จพระเจำ้ตำกสินมหำรำชถึงสมัยรชักำลที่ 3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำรวิจัย.  หนา้ 

146. 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้ภาษีนายอากรในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้
เจา้อยู่หวั เป็นกลุม่ชาวจีนจ านวนมากถึงรอ้ยละ 68.06 ในขณะท่ีชาวไทยรวมกนัทัง้ผูท่ี้เป็นขนุนาง
ขา้ราชการและไม่เคยเป็นขา้ราชการมีเพียงรอ้ยละ 31.94 เท่านัน้ จึงกล่าวไดว้่ากลุ่มชาวจีนมีส่วน
ส าคญัในระบบเจา้ภาษีนายอากรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยงัมีชาวจีนบางส่วนท่ีเป็นนายอากร
หลายเมืองหรือจดัเก็บอากรหลายประเภทพรอ้มกนั เช่น ใน พ.ศ. 2378 จีนหงหรือเจ๊สวัหงผูก้่อตัง้
โรงหวยคนแรกในสยามเป็นนายอากรสรุามีบรรดาศกัดิเ์ป็นพระศรีไชยบาน พ.ศ. 2385 จีนเส็งเป็น
นายอากรสรุาในเมืองปราจีน นครนายก ฉะเชิงเทรา และพนสันิคม ทัง้ยงัเป็นนายอากรสมพตัสร
ในปราจีนและนครนายกดว้ย พ.ศ. 2388 จีนลกัเป็นนายอากรบอ่นเบีย้ทัง้ของบอ่นคนไทยและบอ่น
คนจีน ในเมืองฉะเชิงเทราและพนสันิคม1 กลุ่มชาวจีนอพยพจึงมีส่วนส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดการตัง้
โรงหวยขึน้ ทัง้การรเิริ่มน าหวยเขา้มาเล่นในสยาม และในฐานะผูมี้ส่วนขบัเคล่ือนระบบการจดัเก็บ
ภาษีอากร และในฐานะการเป็นเจา้ภาษีอากรตา่งๆ โดยเฉพาะอากรหวย ก.ข.  
       ปัจจยัท่ี 3 ท่ีส่งผลตอ่การตัง้โรงหวย คือ สถานการณบ์า้นเมืองส่งผลตอ่เศรษฐกิจและ 
มีส่วนกระตุน้ให้มีการจัดตัง้โรงหวยขึน้ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2375 เศรษฐกิจของสยามไม่ค่อยดี  
เน่ืองดว้ยปัญหาภัยธรรมชาติท าใหผ้ลผลิตขา้วในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภค ท าใหต้อ้ง 

                                                           
1 สวุิทย ์ธีรศาศวตั.  (2525).  ประวตัศิำสตรเ์ศรษฐกิจกำรเมืองไทยตัง้แต่รชัสมยัสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิ

มหำรำชถงึสมยัรชักำลที ่3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำรวจิยั.  หนา้ 149 - 151. 
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ซือ้ข้าวจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตชองประชาชนและเศรษฐกิจของสยาม  
ดงัปรากฏในพระนิพนธข์องสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพท่ีบนัทกึวา่  
 

“...ครัง้แผน่ดนิพระบำทสมเดจ็พระนัง่เกลำ้เจำ้อยู่หวั เมือ่ปีเถำะ (พ.ศ. 2374)  

น ำ้มำก เมือ่ปีมะโรง (พ.ศ. 2375) น ำ้นอ้ยขำ้วแพงถงึตอ้งซือ้ขำ้วตำ่งประเทศเขำ้มำจ่ำยขำย  

คนก็ไม่มีเงนิจะซือ้ขำ้วกิน ตอ้งมำรบัจำ้งท ำงำนคดิเอำขำ้วเป็นค่ำจำ้ง เจำ้ภำษีอำกรก็ไม่มเีงนิจะสง่ 

ตอ้งเอำสนิคำ้ใชค้่ำเงนิหลวง ทีส่ดุจนจีนผูกป้ีก็ไม่มีเงนิจะให ้ตอ้งเขำ้มำท ำงำนในกรุงฯ  

จึงทรงพระรำชด ำรแิคลงไปว่ำ เงนิตรำบวั เงนิตรำครุฑ เงนิตรำปรำสำท ไดท้ ำใชอ้อกไปก็มำก  

หำยไปเสยีหมด ทรงสงสยัวำ่คนจะอำเงนิไปซือ้ฝ่ินมำเก็บไวข้ำยในนี ้จึงโปรดใหจ้บัฝ่ินเผำฝ่ิน 

เสยีเป็นอนัมำก ตวัเงนิก็ไม่มีขึน้มำ...”1  

  ประกอบกบัปัญหาฝ่ินจากชาวจีนท่ีอพยพเขา้มา รวมถึงการท่ีองักฤษคา้ขายฝ่ินเอาก าไร
จากชาวจีนท่ีติดฝ่ินในสยาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตระหนักถึงปัญหา
ดงักล่าวและใหมี้การปราบฝ่ินอย่างจริงจงั โดยใหโ้รงพิมพห์มดบรดัเลยพ์ิมพป์ระกาศหา้มสูบฝ่ิน
หรือซือ้ขายฝ่ิน ใหจ้บักุมและออกบทลงโทษแก่ผูท่ี้ลกัลอบซือ้ขาย ซึ่งสามารถริบฝ่ินปริมาณมาก 
ประกอบด้วย ฝ่ินดิบจ านวน 3,700 หาบ ฝ่ินสุกจ านวน 2 หาบ 2 รวมเป็นน ้าหนักมากถึง  
222,120 กิโลกรมั  คิดเป็นจ านวนเงิน 18,590,000 บาท มากกว่างบประมาณแผ่นดินหลายเท่า 
และน ามาเผาท าลายท่ีสนามไชย หน้าพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย ์เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2382  
การปราบปรามฝ่ินไม่สามารถท าใหมี้เงินเพิ่มขึน้มาได ้ส่วนหนึ่งเพราะประชาชนไม่น าเงินออกมา
ใช้จ่าย น าไปสู่การตั้งโรงหวยและโรงบ่อน เพ่ือดึงดูดใจให้ประชาชนน าเงินออกมาเล่นหวย  
เลน่พนนัแทน 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าสถานการณบ์า้นเมืองเป็นส่วนกระตุน้ใหเ้กิดการตัง้โรงหวยขึน้ 
เพ่ือใหป้ระชาชนน าเงินออกมาใชจ้่าย การตัง้โรงหวยและการจดัเก็บอากรหวยโดยมีชาวจีนเป็น
ผู้ด  าเนินการจึงเป็นวิธีการท่ีรัฐจะสามารถระดมทุนหรือชักจูงใจให้ประชาชนน าเงินออกมา  
ใช้จ่ายได้ ทั้งชาวสยามมีอุปนิสัยรกัความสนุกสนาน ชอบเล่นการพนัน เส่ียงดวง โดยเฉพาะ  
ในกลุม่นกัเส่ียงโชค3 การเลน่หวย ก.ข. จงึไดร้บัความนิยมไดง้่าย 
 

                                                           
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  เล่มเดมิ.  หนา้ 507. 
2 วฒุิชยั มลูศิลป์.  (2542).  ปัญหาฝ่ินในเมืองไทยก่อนสนธิสญัญาเบาวรงิ. วำรสำรสงัคมศำสตร ์มศว 

ฉบบัพเิศษ.   หนา้ 110-129.  
3 มงเซเญอร ์ปาลเลกวัซ.์  (2552).  เล่ำเรือ่งกรุงสยำม แปลโดย สนัต ์ท. โกมลบตุร.  หนา้ 141. 
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2.3 การแสวงหารายได้จากการเก็บอากรหวย ก.ข.  
 โครงสรา้งเศรษฐกิจท่ีกล่าวในหัวขอ้ 2.1 แสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
น าไปสู่การหาหนทางเพิ่มรายได ้โดยเฉพาะจากการเก็บภาษี อากรหวย ก.ข. เป็นหนึ่งในภาษีอากร
ท่ีตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2378 จากภาษีอากรใหม่จ  านวน 38 ชนิด1 การตัง้ภาษีอากรใหม่เป็นเพราะในรชั
สมัยนีมี้ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ทั้งค่าใช้จ่ายดา้นการศาสนาและการกุศล การบูรณะบ้านเมือง 
รวมถึงคา่ใชจ้่ายในการปอ้งกนัประเทศท่ีใชจ้่ายไปจ านวนมาก ท าใหร้ฐัตอ้งหารายไดจ้ากช่องทาง
อ่ืนๆ มาใชจ้า่ย การตัง้อากรใหมเ่พิ่มขึน้ชว่ยใหร้ฐัสามารถเพิ่มรายไดม้ากขึน้และสามารถจดัเก็บได้
อยา่งแนน่อนผา่นเจา้ภาษีนายอากร 
 

 2.3.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีสง่ผลตอ่อากรหวย ก.ข. ตัง้แต ่พ.ศ. 2378 – 2417 
       ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลตอ่การจดัเก็บอากรหวย ก.ข. แบง่เป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผลมาจากสนธิสัญญาเบอร์นี พ.ศ. 2369 และปัจจัยจากรายจ่ายแผ่นดินท่ี
ส่งผลใหมี้การเก็บภาษีเพิ่มและมีการจดัตัง้ภาษีใหม่ โดยเฉพาะอากรหวย ก.ข. ทัง้ยังมีปัจจัยท่ี
เก่ียวกบัการน าลอตเตอรี่มาเล่นครัง้แรกใน พ.ศ. 2417 และการเล่นการพนนัรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีส่งผล
ตอ่อากรหวยในชว่ง พ.ศ. 2378 - 2417 
       ปัจจยัแรก คือ การสญูเสียการผกูขาดสินคา้บางอย่างของรฐับาลท่ีเป็นผลมาจากการ
ท าสนธิสญัญากับตา่งประเทศ เม่ือ พ.ศ. 2369 สยามไดท้ าสนธิสญัญาทางพระราชไมตรีและการ
พาณิชยฉ์บบัแรก (สนธิสญัญาเบอรนี์) กบัทตูองักฤษ นายเฮนรี เบอรนี์ ผลของการท าสนธิสญัญา
เบอรนี์ท าใหร้ฐัสญูเสียการผกูขาดทางการคา้บางอย่าง ซึ่งแตเ่ดิมกรมพระคลงัสินคา้ผกูขาดสินคา้
เหล่านัน้ไวใ้หร้าชส านกัเป็นผูข้าย แต่ในขณะเดียวกันท าใหเ้กิดการขยายตวัทางการคา้ จากการ
ผลิตพอยงัชีพสู่การผลิตเพ่ือส่งออกมากขึน้ เม่ือโครงสรา้งทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงส่งผลใหร้ฐั
ตอ้งมีการปรบัเปล่ียนวิธีการเพ่ือหาผลประโยชนใ์หไ้ดม้ากขึน้ ท าใหเ้กิดภาษีใหม่ท่ีเกิดขึน้อีก 38 
ชนิดลว้นเป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคา้ท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั รวมถึงกิจกรรมทั่วไปท่ีปฏิบตัิกันใน

                                                           
1 ภาษีใหม่ 38 ชนิด ประกอบดว้ยภาษีบ่อนเบีย้ หวย ก.ข. ภาษีของตอ้งหา้มหกอย่าง (อากรรงันก  ไม้

กฤษณานอแรด งาชา้ง ไมจ้ันทร ์ไมห้อม) ภาษีพริกไทย ภาษีฝาง ภาษีไมแ้ดง ภาษีเกลือ ภาษีน า้มันมะพรา้ว 
ภาษีน า้มนัตา่งๆ ภาษีกระทะ ภาษีตน้ยาง ภาษีไตช้นั ภาษีฟืน ภาษีจาก ภาษีกระแซง ภาษีไมไ้ผป่่า ภาษีไมร้วก 
ภาษีไมส้สีกุ ภาษีไมค้า้งพลภูาษีไมต้อ่เรอื ภาษีไมซุ้ง ภาษีฝา้ย ภาษียาสบู ภาษีปอ ภาษีคราม ภาษีเนือ้แหง้ ปลา
แหง้ ภาษีเยื่อเคย ภาษีน า้ตาลทราย ภาษีน า้ตาลหมอ้ ภาษีน า้ตาลออ้ย ภาษีส ารวจ ภาษีเตาตาล ภาษีจนัอบั ไพ ่
เทียนไขเนือ้และขนมตา่งๆ ภาษีปนู ภาษีเกวียน โคตา่ง เรอืจา้งทางโยง  
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สยาม โดยอากรหวย ก.ข. สามารถจดัเก็บรายไดไ้ดส้งูเม่ือเทียบกบัภาษีอากรใหม่ท่ีเกิดขึน้พรอ้มๆ 
กนั  

      ปัจจยัท่ี 2 คือ รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วัมีรายจา่ยคอ่นขา้งมาก ทัง้
การใชจ้่ายดา้นความมั่นคงทางการทหาร การป้องกันประเทศ ค่าใชจ้่ายในราชส านกั ค่าใชจ้่าย
ทางศาสนา ซึ่งมีการใชเ้งินจ านวนมากท าใหร้ฐัตอ้งหารายไดเ้พิ่มขึน้เพ่ือไม่ให้กระทบกบัเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยสามารถจ าแนกคา่ใชจ้า่ยๆ ตา่งไดด้งันี ้ 

 

ตาราง 2 ตารางแสดงรายจ่ายของรฐับาลสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้จา้อยู่หวั  ระหว่าง พ.ศ. 
2378 – 2394 
 

รายจ่าย จ านวนเงนิโดยเฉลี่ย 

1. การสร้างและบูรณะบ้านเมือง 104,000 

2. การทหารและการป้องกันประเทศ 3,954,690 

3. การบริจาคเพื่อการกุศลและด้านศาสนา 4,766,480 

4. ค่าใช้จ่ายในราชส านักและเบีย้หวัด 826,993 
รวม 9,652,163 

 

ท่ีมา : รวบรวมขอ้มลูจาก วราภรณ ์จิวชยัศกัดิ.์  (2547).  นโยบำยทำงดำ้นเศรษฐกิจของ

รฐัในรชัสมยัพระบำทสมเด็จพระนั่งเกลำ้เจำ้อยู่หวั. หนา้  67 - 70. และสวุิทย ์ธีรศาศวตั.  (2525).  

ประวตัิศำสตร์เศรษฐกิจกำรเมืองไทยตัง้แต่รชัสมยัสมเด็จพระเจำ้ตำกสินมหำรำชถึงสมยัรชักำลที ่

3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำรวจิยั.  หนา้ 202 - 232. 

 จากตารางท่ี 2 แสดงรายจ่ายโดยเฉล่ียของรฐัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั 
ระหว่าง พ.ศ. 2378 – 2394 มีรายจ่ายรวมทั้งสิ ้นประมาณ  9,652,163 บาท  เทียบเป็น 
รอ้ยละ 62.89 ของรายรบัของรฐัในรชัสมยันี ้1 รายจ่ายท่ีมากท่ีสุด คือ ค่าใชจ้่ายเพ่ือการกุศลและ
ดา้นศาสนา รองลงมา คือ ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ ค่าใช้จ่ายในราชส านักและ 
เบีย้หวัด การสรา้งและบูรณะวัดและบ้านเมือง ตามล าดับ ซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  
ท่ีสง่ผลใหร้ฐัจ  าเป็นตอ้งหารายไดเ้พิ่มขึน้ 

                                                           
1 ค่าเฉลี่ยนีค้  านวณจากขอ้มูลรายไดแ้ผ่นดินของสวุิทย ์ธีรศาศวตั (2525).  ประวตัิศำสตร์เศรษฐกิจ

กำรเมืองไทยตัง้แต่รชัสมยัสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิมหำรำชถึงสมยัรชักำลที ่3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำร
วจิยั.  หนา้ 192. 
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การเก็บอากรหวย ก.ข. ในสมัยนีจ้ึงเกิดจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว
ทรงเห็นความส าคญัของรายไดท่ี้รฐับาลไดจ้ากภาษีอากรการพนนัและมีนโยบายอย่างชดัเจนท่ีจะ
แสวงหารายไดจ้ากภาษีอากรการพนนัต่างๆ รฐัจึงพยายามจดัเก็บภาษีอากรการพนนัใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด น ามาสู่การเพิ่มชนิดของการพนนัและขยายขอบเขตของการจดัเก็บภาษีอากรการพนนัจาก
เดมิท่ีมีการเก็บอากรบอ่นเบีย้จากผูท่ี้มีรายไดจ้ากการเล่นพนนั ซึ่งเป็นอากรท่ีมีการเก็บมาตัง้แตใ่น
สมัยอยุธยาตอนปลายต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยตน้รตันโกสินทร ์ในสมัยนีไ้ดเ้พิ่มชนิดของการพนัน
และขอบเขตการจดัเก็บภาษีอากรการพนนัเพิ่มขึน้อีก 3 ชนิด คือ หวย ก.ข. บอ่นเบีย้ การพนนัอ่ืนๆ 
โดยการจดัเก็บภาษีอากรการพนนันี ้รฐับาลใหเ้อกชนประมูลเป็นเจา้ภาษีนายอากร จดัเก็บภาษี
และส่งเงินใหร้ฐับาล ซึ่งอากรบ่อนเบีย้ และอากรหวย ก.ข. ท่ีเริ่มเก็บใน พ.ศ. 2378 สรา้งรายได้
จากเก็บอากรมาจนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั จงึมีการยกเลิกภาษีอากรการ
พนนัเหลา่นี ้

การเก็บภาษีอากรการพนนัท ารายไดใ้หร้ฐัอย่างมาก โดยในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลา้เจา้อยู่หวั รฐัมีรายไดจ้ากการเก็บอากรหวยปีละ 20,000 บาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เงินอากรหวยท่ี เก็บได้เพิ่ มขึ ้น เป็นปีละ 200,000 บาท 1 ส่วนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงกลางสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว รฐัมีรายไดจ้  านวนมากจากการเก็บอากรการพนัน ดังเห็นได้จากตารางท่ี 3 ท่ีแสดง
รายไดภ้าษีอากรจากการพนนัเปรียบเทียบกบัรายไดร้ฐั ระหวา่ง พ.ศ. 2435 – 2460 อากรการพนนั
รวมกันสามารถท ารายไดใ้ห้แก่รฐัมากท่ีสุดถึง 9,707,246 บาท ใน พ.ศ. 2447 อากรหวยเพียง
อย่างเดียวสามารถท ารายไดถ้ึง 3,629,827 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.45 ของรายไดร้ฐัทัง้หมด และ
คดิเป็นรอ้ยละ 48.78 รายไดจ้ากภาษีการพนนั 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 มงเซเญอร ์ปาลเลกวัซ.์  (2552). เล่ำเรือ่งกรุงสยำม. เรยีบรยีงโดย สนัต ์ท. โกมลบตุร. หนา้ 208. 
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ตาราง 3 ตารางแสดงรายไดภ้าษีอากรจากการพนนัเปรียบเทียบกับรายไดร้ฐั ระหว่าง พ.ศ. 2435 
– 2460 (หนว่ย : บาท) 
 

พ.ศ. บ่อนเบีย้ หวย การพนัน
อืน่ๆ 

รามรายได้จาก
ภาษีอากรการ

พนัน 

รายได้รัฐ
ท้ังหมด 

(ล้านบาท) 
2435 1,832,260 901,761  2,734,021 15.38 
2436 1,976,430 937,019  2,907,449 17.39 
2437 2,283,306 1,036,867  3,320,167 17.33 
2438 2,777,100 1,219,360  3,996,460 18.07 
2439 2,948,902 1,221,520  4,170,422 20.61 
2440 4,224,268 1,192,060  5,416,328 24.81 
2441 4,676,976 1,400,778  6,077,754 28.50 
2442 4,679,173 1,621,082  6,300,255 29.92 
2443 5,244,522 1,524,747  6,769,269 35.61 
2444 5,460,545 1,909,933  7,370,478 36.16 
2445 4,566,255 1,997,530  6,563,785 39.15 
2446 5,546,011 2,077,471 600,877 8,224,359 43.45 
2447 6,879,526 2,291,109 536,611 9,707,246 46.05 
2448 5,732,517 2,391,489 665,364 8,789,370 51.66 
2449 3,604,538 2,697,947 770,372 7,072,857 57.71 
2450 3,506,815 2,889,948 650,468 7,047,231 55.82 
2451 3,076,542 3,184,869 587,059 6,848,883 60.86 
2452 3,332,479 2,919,000 563,472 6,814,951 62.68 
2453 3,431,197 3,069,759 530,379 7,031,335 63.51 
2454 2,993,732 3,032,124 521,902 6,547,758 61.49 
2455 3,215,600 3,629,827 534,934 7,380,361 66.88 
2456 3,536,206 3,481,215 699,312 7,716,733 74.40 
2457 3,174,400 3,535,592 736,496 7,446,488 73.90 
2458 3,286,400 3,465,330 715,090 7,466,820 77.30 
2459 2,839,530 46,901 1,965,903 4,852,334 82.91 
2460 5,540 1,600 2,129,025 2,136,165 86.50 

 

ท่ีมา : พวงทิพย ์ไพรสณัฑ ์และมานะ ภัทรธรรม รวบรวม.  (2519).  ประมวลรำยรบัและ
รำยจ่ำยของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2435 – 2517 (1892  - 1974). คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า 1 – 13.  และ Statistical Year Book of Kingdom of Siam 
1921.  pp. 46, 54 อา้งถึงใน กาญจนา จินตกานนท.์  (2530).  นโยบำยของรฐับำลเกี่ยวกบัภำษี
อำกรกำรพนนั พ.ศ. 2367 –  2460.  หนา้ 163. 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นว่า อากรบ่อนเบีย้และอากรหวยเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในทุกๆ 
ปี จากนัน้อากรบอ่นเบีย้จึงคอ่ยๆ ลดลงใน พ.ศ. 2446 เน่ืองจากรฐัเริ่มมีการแยกการพนนัอ่ืนๆ ไป
จดัเก็บภาษีอากรเอง ในขณะท่ีอากรหวย ก.ข. ยงัคงท่ีและมีรายไดท่ี้มั่นคงอยู่ และจะสงัเกตไดว้่า
แม้ว่า พ.ศ. 2459 อากรหวย ก.ข. จะถูกยกเลิกไปแลว้ แต่ยังคงมีเงินอากรคา้งช าระอยู่ใน พ.ศ. 
2459 จ านวน 46,901 บาท และใน พ.ศ. 2460 จ านวน 1,600 บาท ในขณะเดียวกันตารางนีย้ัง
แสดงใหเ้ห็นยอดเงินของภาษีอากรการพนนัอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งอากรสว่นนีร้ฐัเขา้รบัเป็นผูจ้ดัเก็บเอง
โดยตรงท าใหร้ฐัจะไดร้บัรายไดใ้นส่วนนีโ้ดยไม่ตอ้งผ่านผูร้บัจดัเก็บภาษีอากรและไดร้บัเงินท่ีเต็ม
จ านวน นอกจากนีย้ังแสดงให้เห็นว่ารัฐเริ่มลดบทบาทของเจ้าภาษีนายอากรลง และเริ่มรวม
อ านาจกลบัเขา้สูร่าชส านกัอีกครัง้ 

จะเห็นไดว้่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออากรหวย ก.ข. ตัง้แต่ พ.ศ. 2375 – 2417 
ประกอบดว้ยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผลมาจากสนธิสญัญาเบอรนี์ รวมถึงสนธิสญัญาการคา้กบั
ต่างประเทศอ่ืนท่ีส่งผลใหร้ฐัขาดรายไดแ้ละตอ้งหาลู่ทางเพิ่มรายได ้ประกอบกับค่าใชจ้่ายในรชั
สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวค่อนขา้งมาก ท าใหต้อ้งหารายไดเ้พิ่มมากขึน้ จนเกิด
การจดัเก็บภาษีใหม่ 38 ชนิด โดยหวยเป็นหนึ่งในภาษีอากรใหม่ท่ีเกิดขึน้และท ารายไดไ้ดสู้งกว่า
อากรอ่ืนๆ  
  นอกจากนีปั้จจยัอ่ืนๆ ท่ีท าใหห้วย ก.ข. ไดร้บัความนิยมมากขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัจนถึงรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั คือ การขยายตวั
ของเมืองและการก่อสรา้งทางรถไฟไปยังหัวเมืองต่างๆ ท าให้การคมนาคมขนส่งและการเดิน
ทางเขา้มาในเมืองสะดวกมากขึน้ ท าใหเ้หล่านักพนันตามหวัเมืองต่างๆ สามารถเดินทางเขา้มา
เล่นการพนนัในเมืองไดม้ากขึน้ ทัง้การเล่นหวยในสมยันีมี้การส่งโพยหวยผ่านเสมียนชาวจีนท่ีรอ
อยู่ตามชมุทางรถไฟและน ามาส่งยงัโรงหวย แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมของการเล่นหวยในหวัเมือง
ตา่งๆ ดว้ย1 

 2.3.2 การจดัการรายไดจ้ากอากรหวย ก.ข. ตัง้แต ่พ.ศ. 2378 – 2459 
       ในชว่ง พ.ศ. 2378 – 2459 รฐัมีรายไดจ้ากอากรหวย ก.ข. จากชว่งเริ่มก่อตัง้โรงหวยใน
รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวัเพิ่มขึน้ปีละ 20,000 บาท และในช่วงตน้ของรชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรายไดจ้ากอากรหวย ก.ข. เพิ่มขึน้เป็นปีละ 200,000 บาท2 

                                                           
1 ภทัรตัน ์พนัธุป์ระสทิธ์ิ.  (2561).  ความส าคญัของการพนนัและการเลน่หวยในสงัคมสยาม ท่ีมาของ 

“ภาษีบาป”.  ศลิปวฒันธรรม.  (ออนไลน)์ 
2 มงเซเญอร ์ปาลเลกวัซ.์  (2552). เล่มเดมิ หนา้ 208. 
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และยังมีรายไดเ้พิ่มขึน้ทุกๆ ปี เห็นไดจ้ากตารางท่ี 3 รายได้ในส่วนของอากรหวย ก.ข. ขึน้ต่อ 
กรมพระคลังสินคา้และถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รายไดท่ี้ส่งใหแ้ก่กรมพระคลงัสินคา้โดยตรง 
และรายไดท่ี้มอบให้พระบรมวงศานุวงศ ์ในช่วงท่ีเจ๊สัวหงเป็นนายอากรหวย ก.ข. เม่ือไดก้ าไร
จะต้องทูลเกล้าถวายฯ พระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ องค์ละ 2 ชั่ งทุกปี ปีละ 100 – 200 ชั่ ง1  
คิดเป็นเงินประมาณ 8,000 – 16,000 บาท แต่ในปีอ่ืนๆ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอากรหวย 
ถูกแบ่งเป็นจ านวนเท่าใด แต่รายจ่ายท่ีมอบให้แก่พระบรมวงศานุวงศ ์ เฉพาะในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัมากถึง 112,793 บาท2 ทัง้ยงัเพิ่มขึน้ในสมยัตอ่มา ผูท่ี้ไดร้บั
ประโยชนร์ายไดจ้ากอากรหวยจึงเป็นเพียงราชส านักและเจา้ภาษีนายอากรเท่านัน้ การจัดการ
รายไดจ้  านวนนีย้ังไม่ถูกกระจายไปใช้ยังหน่วยงานอ่ืนๆ หรือเพ่ือการพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศ ในขณะท่ีเจา้ภาษีนายอากรท่ีท าหนา้ท่ีจัดเก็บอากรหวยและอากรอ่ืนๆ ไดร้บั
ผลก าไรจ านวนมากและสามารถส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศจีนได้ บางส่วนสะสม
อิทธิพลและก าลงัคนจนท าใหเ้กิดปัญหาขูดรีดภาษีจากประชาชนและมีการทุจริตจนน าไปสู่การ
ยกเลิกอากรหวยใน พ.ศ. 2459 
 

2.4 การยกเลิกอากรหวย ก.ข. พ.ศ. 2459 
ความต้องการเล่นหวยของชาวสยามมีมากขึน้เกินกว่าท่ีรัฐจะควบคุมได้ ก่อให้เกิด 

ปัญหาสงัคม ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ียากจนลง เกิดอันธพาลขึน้ซึ่งเป็นผลจากการมีโรงบ่อน
และโรงหวย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด าริในการยกเลิกหวย  
โดยการลดจ านวนบ่อนเบีย้ปรากฏใน พ.ศ. 2430 มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการยกเลิก
อากรบ่อนเบีย้ จ.ศ. 1249 แต่กระบวนการยกเลิกบ่อนเบีย้และหวยในรชัสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัยงัไม่ส  าเรจ็เน่ืองจากเสด็จสวรรคตก่อน นอกจากนีผ้ลประโยชนแ์ผ่นดิน
จากอากรบ่อนเบี ้ยและอากรหวยรวมกันใน พ .ศ. 2447 มีมูลค่าถึ ง 9 ,707 ,246 บาท3  
หากยกเลิกทันทีจะท าให้สูญเสียรายไดจ้  านวนมากและไม่สามารถทดแทนไดท้ัน อาจส่งผลต่อ

                                                           
1 เจรญิ ตนัมหาพราน.  (2554).  ยีก่อฮง.  หนา้ 11. 
2 วราภรณ ์จิวชยัศกัดิ.์  (2547).  นโยบำยทำงดำ้นเศรษฐกิจของรฐัในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระนัง่

เกลำ้เจำ้อยู่หวั. หนา้  67 - 70. 
3 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  เล่มเดมิ.  หนา้ 528. 
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งบประมาณในการจัดราชการแผ่นดินอ่ืนๆ จึงมีการลดบ่อนเบีย้ลงตามล าดบั 1 และยกเลิกอากร
หวยตามมา  
 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัมีพระราชประสงคท่ี์จะใหเ้รง่การยกเลิกบอ่นเบีย้

และอากรหวยใหเ้ร็วขึน้ โดยโปรดใหก้ระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิรวบรวมเงินเหลือจ่ายประจ าปี

เตรียมไว้ทดแทนเงินท่ีขาดหายไป ในขณะเดียวกันโปรดให้พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมพระจันทบุรี  

นฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังเตรียมการส าหรบัการเลิกหวยไวล้่วงหนา้ โดยใน พ.ศ. 2455 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่มีพระราชกรณียกิจท่ีส าคญัอยู่ 2 ประการ ประการแรก คือ 

การป้องกันประเทศโดยการตัง้กองเสือป่าและลูกเสือ เพ่ือปลุกใจประชาชนให้รกัชาติ และอีก

ประการหนึ่งคือการยกเลิกหวย ก.ข. เพ่ือใหป้ระชาชนหลดุพน้จากอบายมขุ แตเ่ม่ือพิจารณารายได้

ของภาษีอากรแผ่นดินในปีนัน้ แมว้่าจะมีลดจ านวนบ่อนเบีย้ไปเป็นจ านวนมากแลว้ แต่เงินท่ี ได้

จากอากรหวยยงัคงมีมูลคา่ถึง 3,629,827 บาท2 หากยกเลิกทัง้หมดเพียงคราวเดียวจะก่อใหเ้กิด

ปัญหาเงินไม่เพียงพอท่ีจะใช้จ่ายในงานราชการอ่ืนๆ พระองค์จึงตั้งพระทัยท่ีจะสละทรัพย  ์

ส่วนพระองค์ทดแทนเงินอากรหวย แต่ด้วยภาระการเงินในการจัดตั้งกองเสือป่าและลูกเสือ 

รายจา่ยท่ีตกคา้งมาจากรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ครัง้เสดจ็ประพาสยโุรป          

พ.ศ. 2450 รายจ่ายคา่เครื่องประดบัของพระราชวงศแ์ละเจา้จอมตา่งๆ รวมไปถึงรายจ่ายในการ

ก่อสรา้งพระท่ีนั่งอนันตสมาคมและพระราชวงับา้นปืน จงัหวดัเพชรบุรีท่ีคา้งอยู่ ท  าใหไ้ม่อาจน า

พระราชทรพัยส์ว่นพระองคม์าทดแทนอากรหวยไดใ้นขณะนัน้3 

 พ.ศ. 2458 การเงินส่วนพระมหากษัตริยก์ระเตือ้งขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ
แบบเสรี การเปิดโอกาสใหมี้การลงทุนของเอกชนและประชาชนมากขึน้ ในขณะเดียวกันการเพิ่ม
รายไดข้องการเงินส่วนพระมหากษัตริยม์าจากการรว่มลงทนุในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยมีการ
ซือ้หุน้ การปล่อยกูใ้นธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจท่ีดิน ตลาดและตกึแถว4 การลงทุนใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีส่วนช่วยในการเพิ่มเงินส่วนพระมหากษัตริยท่ี์มากขึน้  ท าใหท้รงตดัสิน

                                                           
1 ดรูายละเอยีดใน ณฐัยา  อศัวพงษ์อนนัต.์ (2548).  บ่อนเบีย้ในสงัคมไทย พ.ศ. 2367 – 2460 : 

กำรศกึษำเชงิสงัคมวฒันธรรม.  หนา้ 61 - 82. 
2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  เล่มเดมิ.  หนา้ 527. 
3 จมื่นอมรดรุณารกัษ์.  เล่มเดมิ.  หนา้ 112 – 117. 
4 ชลลดา วฒันศิร.ิ  (2531, 2 มิถนุายน).  พระคลงัขา้งทีก่บัการลงทนุธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2433 

– 2475 ใน เศรษฐศำสตรธ์รรมศำสตร.์  หนา้ 5 – 30. 
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พระราชหฤทัยเด็ดขาดในการน าพระราชทรพัยส์่วนพระองคท์ดแทนเงินอากรหวยท่ีรฐับาลตอ้ง
สญูเสียรายไดไ้ป นอกจากนีส้าเหตสุ  าคญัมาจากผลเสียจากการเลน่หวยท่ีรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจาก
การติดการพนนัของประชาชนและจากอิทธิพลของเจา้มือหวย โดยมีการออกพระราชบญัญัติการ
พนนัใหย้กเลิกหวย ก.ข. ในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2458 ความวา่  
 

“...ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พระพทุธศกัรำช 2459 เป็นตน้ไปใหเ้ลกิอำกรหวยจีน ก.ข.,  

ในมณฑลกรุงเทพฯ เสยี, และใหแ้กพ้ระรำชบญัญตักิำรพนนั ร.ศ. 111 โยกยกกำรพนนัภำคที ่2  

ไปรวมไวใ้นภำคที ่1, โดยประเภทกำรพนนัตอ้งหำ้มผูห้นึ่งผูใ้ดเล่นกำรพนนัออกหวย,  

หรอืเล่นกำรพนนัโดยใชท้ ำนองเดยีวกนักบักำรออกหวยต่อไป, พจิำรณำเป็นสตัยใ์หล้งโทษผูน้ ัน้

ดงัต่อไปนีค้อื. ใหป้รบัเจำ้มือ, หรอืเจำ้ส ำนกัคนหนึ่งครำวละ 4,000 บำท,  

เป็นพนิยัหลวงทกุครำวทีอ่อกหวย ถำ้ไม่มีเงนิคำ่ปรบัใหจ้ ำคกุ 6 เดอืน 

ใหป้รบัผูแ้ทงคนหนึ่ง ครำวละ 2,000 บำท, เป็นพนิยัหลวงทกุครำวทีแ่ทง  

ถำ้ไม่มเีงนิเสยีคำ่ปรบัใหจ้ ำคกุ 3 เดอืน 

ใหป้รบัผูส้มรูเ้ป็นใจไม่ฟอ้งรอ้งคนหนึ่งครำวละ 1,000 บำท, เป็นพนิยัหลวง  

ถำ้ไม่มเีงนิเสยีคำ่ปรบัใหจ้ ำคกุ 1 เดอืน  

 ประกำศมำ ณ วนัที ่15 มีนำคม, พระพทุธศกัรำช 2458, เป็นวนัที ่1943 ในรชักำลปัตยบุนันี.้”1  
  

 2.4.1 ปัญหาท่ีสง่ผลตอ่การยกเลิกหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2459 
       ปัญหาท่ีส่งผลใหย้กเลิกอากรหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2459 รวมถึงอากรบ่อนเบีย้ใน พ.ศ. 
2460 ประกอบดว้ยปัญหา 3 ประการ คือ ปัญหาจากผูมี้อิทธิพลชาวจีน ปัญหาความยากจน และ
ปัญหาอาชญากรรมและความวุน่วายในสงัคม สง่ผลใหผู้ป้กครองและรฐับาลพยายามแกไ้ขปัญหา
มาโดยตลอดและน าไปสูย่กเลิกอากรหวย  
       ปัญหาแรก ปัญหาจากผูมี้อิทธิพลชาวจีนเป็นผลจากการเกิดระบบเจา้ภาษีนายอากร
ท่ีสรา้งอ านาจและอิทธิพลใหแ้ก่เจา้ภาษีนายอากรทัง้ทางการปกครองและอ านาจทางเศรษฐกิจ  
เจ้าภาษีนายอากรได้รับผลประโยชน์จากการท าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐเป็นจ านวนมาก  
เพราะยิ่งเก็บภาษีจากประชาชนไดม้าก เจา้ภาษีอากรก็ไดร้บัผลประโยชนอ์ย่างเตม็ท่ี บางส่วนขม่ขู่
และขูดรีดเงินจากประชาชน เกิดปัญหาจากการผูกขาดภาษี  ท าให้รัฐไม่ได้รายได้จากภาษี 
อย่างเต็มท่ี เจ้าภาษีนายอากรหลายคนใช้เล่ห์เหล่ียม เช่น การส่งเงินไม่ครบตามจ านวน  
การขอลดเงินประมูล คา้งส่งเงินรฐั ท าให้รฐัสูญเสียรายไดเ้ป็นจ านวนมาก ประกอบกับปัญหา  
การสรา้งอิทธิพลของเจ้าภาษีนายอากรดว้ยวิธีต่างๆ เพ่ือให้ตนประมูลภาษีท่ีต้องการได ้เช่น  

                                                           
1 จมื่นอมรดรุณารกัษ์.  เล่มเดมิ.  หนา้ 121 – 123. 
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การติดสินบนเจา้นายหรือขนุนางท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งในการประมลูแข่งขนัเจา้ภาษีนายอากรมกัจะเป็น
เจา้ภาษีนายอากรคนเดิมท่ีประมลูไดห้รือการกดราคาประมูลหรือใหมี้ราคาเท่าเดิมติดตอ่กนัเป็น
เวลาหลายปี1 แมว้่ากระทรวงพระคลังมหาสมบตัิจะมีการผ่อนปรนเพ่ือใหร้ฐัสูญเสียรายไดน้อ้ย
ท่ีสดุ โดยการก าหนดพระราชบญัญัติอากรการพนนั ร.ศ. 111 ขึน้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้อา้งในการคา้ง
ส่งค่าอากร แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาจากเจ้าภาษีนายอากรได้ นอกจากนีใ้นช่วงต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เกิดเหตกุารณท่ี์บรรดาชาวจีนส่งเงินกลบัไปยงัประเทศ
จีน โดยเฉพาะในกลุ่มผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีซึ่งส่วนมากเคยเป็นเจา้ภาษีนายอากร เช่นในกรณี
ของจีนฮง หรือพระอนุวัตนร์าชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ซึ่งเคยเป็นเจา้ภาษีนายอากรสุรา บ่อนเบีย้ 
และหวย ก.ข. สง่เงินกลบัไปยงัประเทศจีนเป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาจากระบบผกูขาด
ภาษีอากรซ ้าซ้อนท่ีกลายเป็นช่องทางให้เกิดการสะสมเงินของกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรและ  
การรั่วไหลของรายได้รัฐ เกิดกระแสต่อต้านอากรหวยมากขึน้  ใน พ.ศ. 2458 จีนฮงขอขยาย 
การประมูลหวย ก.ข. ในหัวเมือง 7 มณฑล ได้แก่  มณฑลกรุงเก่า  มณฑลนครสวรรค ์ 
มณฑลพิษณุโลก มณฑลนครราชสีมา มณฑลนครไชยศรี มณฑลราชบุรี และมณฑลปราจีนบุรี 
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเพิ่มจ านวนเงินสูงจากเดิม 3,000,000 บาท2 รัฐบาลในขณะนั้น 
ไม่เห็นดว้ยกบัค าขอประมลูของจีนฮง เน่ืองดว้ยการะสะสมอิทธิพลและรายไดท่ี้จีนฮงจะไดร้บัจาก
การเป็นเจ้าภาษีนายอากรท่ีมากกว่ารฐัควรจะได้ ข้อมูลท่ีกล่าวมายังคงปรากฏการใช้ค  าว่า  
เจ้าภาษีนายอากรในหลักฐานชัน้ตน้อยู่ แม้ว่าในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวัจะมีการยกเลิกระบบเจา้ภาษีนายอากรแลว้ แต่เน่ืองดว้ยภาษีอากรบางประเภทยังตอ้ง
อาศยัเจา้ภาษีนายอากรในการจดัเก็บภาษีอยู่ โดยอากรบ่อนเบีย้และอากรหวย ก.ข. เป็น 2 อากร
สุดทา้ยท่ีถูกยกเลิก ท าใหย้ังคงมีการเรียกเจา้ภาษีนายอากรอยู่บา้ง แลว้สิน้สุดเม่ือยกเลิกภาษี
อากรหวย ก.ข. และบอ่นเบีย้ใน พ.ศ. 2460  

      นอกจากนีก้ระแสข่าวความวุ่นวายของกลุ่มชาวจีน การก่อจลาจลของอัง้ย่ี ท าใหร้ฐั
พยายามท่ีจะลดบทบาทของกลุ่มผู้มีอิทธิพลชาวจีนลง นอกจากนีน้ักหนังสือพิมพ์ใน รชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัหยิบยกปัญหาประการท่ี 2 คือ ความยากจนในรชัสมัย

                                                           
1 กาญจนา  จินตกานนท.์  (2530).  นโยบำยของรฐับำลเกีย่วกบัภำษีอำกรกำรพนนั พ.ศ. 2367 –  

2460.  หนา้ 83. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.6 ค.18/5.  ย่อรำยงำนของกรมพระจนัทบรุนีฤนำรถเสนำบด ี

กระทรวงพระคลงัมหำสมบตั ิ(29 มีนำคม 2457). 
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พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมาเปรียบเทียบและแสดงใหเ้ห็นว่าปัญหาของการพนนั 
และหวย ก.ข. เปรียบเสมือนโคลนตดิลอ้ในสยาม 

 

“แลไม่ไดน้กึวำ่รฐับำลของเรำจะยอมใหม้ีหวยตำมหวัเมืองอกีเลย  

ถงึจะจนแสนจนอยำ่งไร ก็คงจะไม่ยอมใหโ้คลนกอ้นใหญ่มำตดิลอ้ และคดิถอยหลงัไปได”้ 1   

       จากขอ้ความขา้งตน้เห็นไดว้่าการมีหวยตามหัวเมืองต่างๆ เสมือนการน าพาความ
ยากจนไปสู่ประชาชนในพื ้นท่ีนั้นๆ ซึ่งเดิมทีก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่ท่ีดีอยู่แล้ว การพนันจะยิ่ง
ก่อใหเ้กิดความยากจนมากขึน้ เหล่านักหนังสือพิมพต์ระหนักและไม่อยากใหก้ารเล่นหวยสรา้ง
ความยากจนและหยุดการพฒันาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน ถา้รฐัยอมใหมี้การเล่น
หวยอีกย่อมเปรียบเสมือนโคลนท่ีติดลอ้อยู่ท  าใหก้ารเดินไปขา้งหนา้หรือการพฒันาประเทศล่าชา้ 
และเป็นความคิดท่ีถอยหลงัหรือลา้สมยั  เสียงคดัคา้นจากนกัหนงัสือพิมพจ์ึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้
ประชาชนตระหนักถึ งผลเสียของการพนันต่างๆ และหวย ก.ข. และมีส่วนกระตุ้นให้
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตดัสินพระทยัในการยกเลิกอากรหวย ก.ข. 
       นอกจากนีโ้รงหวยและโรงบ่อนเบีย้ยงัสรา้งปัญหาประการท่ี 3 คือ อาชญากรรมและ 
การก่อความวุ่นวายในสงัคม เช่น การมีนกัเลงคมุโรงบ่อนโรงหวยหรือนกัเลงทวงหนี ้และโรงหวย
โรงบอ่นยงัสรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนหรือสถานท่ีท่ีอยูใ่กลก้บัโรงหวย เชน่ กงสลุอเมรกินั
รอ้งเรียนใหมี้การยา้ยโรงหวยโรงบ่อนเบีย้ไปอยู่ท่ีอ่ืน เน่ืองด้วยโรงหวยและบ่อนเบีย้ตัง้อยู่ใกลก้ับ
สถานกงสุลซึ่งมีผูม้าเล่นจ านวนมากท าใหโ้รงหวยโรงบ่อนมีเสียงดงัและเกิดการทะเลาะวิวาท 
อยู่บ่อยครัง้ และใหล้งโทษผูท่ี้ก่อความวุ่นวาย2  หรือในมณฑลต่างๆ ท่ีอนุญาตใหเ้ล่นการพนัน 
ก็ประสบปัญหาโจรกรรม ลักขโมยต่างๆ รวมถึงปัญหาการกู้ยืมเงินเพ่ือเอาเงินหรือทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ไปเลน่การพนนั เชน่ หลกัฐานค ากราบบงัคมทลูของกรมหลวงด ารงราชานภุาพ ขณะด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าเม่ือมีการอนุญาตใหเ้ล่นการพนันในมณฑลนครี
ธรรมราชและมณฑลชุมพรเกิดโจรผู้ร ้ายชุกชุมมาก ราษฎรไม่ตั้งหน้าค้าขายท ามาหากิน  
กลบัยากจนขดัสนไปอีก3 
                                                           

1(18 พฤษภาคม, 2458).  จะถอยหลงัเขา้คลองหรอื ใน สยำมออฟเซอรเ์วอร.์  อา้งถงึใน กาญจนา  

จินตกานนท.์  (2530).  นโยบำยของรฐับำลเกีย่วกบัภำษีอำกรกำรพนนั พ.ศ. 2367 –  2460.  หนา้ 157.  
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. พระรำชหตัถเลขำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั จุล

ศกัรำช 1239 เล่ม 2. หนา้ 220. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.5 ม.2.11/10.  กรมหลวงด ำรำชำนภุำพเสนำบดี

กระทรวงมหำดไทยกรำบบงัคมทูลพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกำ้จำ้อยู่หวั (4 สงิหำคม ร.ศ. 122). 
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       ปัญหาทั้ง 3 ประการ จึงมีผลต่อการยกเลิกอากรหวย ก.ข. โดยเฉพาะปัญหาจาก 
ผูมี้อิทธิพลชาวจีนซึ่งเป็นตวักระตุน้ใหก้ารยกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ท าไดร้วดเร็ว
ยิ่งขึน้ เน่ืองดว้ยรฐัรูส้ึกถึงการเสียเปรียบจากการไดร้ายไดไ้ม่เต็มท่ี รวมถึงระแวงว่าจะเกิดการ
สะสมก าลงัคนและก าลงัทรพัยจ์ากการหาประโยชนจ์ากการเป็นเจา้ภาษีนายอากร และอาจสรา้ง
ปัญหาท่ีใหญ่มากขึน้ ในขณะท่ีปัญหาความยากจนและปัญหาอาชญากรรม ความวุ่นวาย  
เป็นเพียงสว่นหนึ่งท่ีสง่ผลใหร้ฐัคดิท่ียกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบอ่นเบีย้ 

2.4.2 ผลกระทบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากนโยบายยกเลิกอากร หวย ก.ข. 
     การยกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ส่งผลกระทบส าคัญ 2 ประการ คือ 

ผลกระทบต่อรายไดท้างเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อกลุ่มผูเ้สียผลประโยชน ์ซึ่งในประการแรก 
ผลกระทบตอ่รายไดท้างเศรษฐกิจนัน้ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเห็นถึงปัญหา
ท่ีเกิดจากโรงหวยและโรงบอ่นเบีย้ ท าใหมี้พระราชด ารท่ีิจะยกเลิกการเล่นพนนับอ่นเบีย้ อากรหวย 
แต่อากรทัง้สองสรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐัจ  านวนมาก รวมถึงปัญหาจากเจา้ภาษีนายอากร ปัญหาท่ี
เจา้นายขนุนางผูใ้หญ่ไดส้ิทธิในการเก็บภาษีมาแตเ่ดิม และการเก็บภาษีท่ีกระจดักระจายไปหลาย
กรมกองท าใหต้รวจสอบไดย้าก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงโปรดใหจ้ดัตัง้หอ
รษัฎากรพิพฒันข์ึน้เม่ือ พ.ศ. 2416 เพ่ือวางระบบการจดัเก็บภาษีอากร ควบคมุเจา้ภาษีนายอากร 
รวบรวมภาษีอากรท่ีมีความกระจดักระจายเขา้มารวมไวใ้นกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ และเป็น
การปอ้งกนัการรั่วไหลของรายไดร้ฐัจากการทจุรติของเจา้ภาษีนายอากร เจา้พนกังานพระคลงัมหา
สมบตัิและพนกังานบญัชีกลาง มีหนา้ท่ีรวบรวมและท าบญัชีเงินแผ่นดิน ตรวจตราการเก็บภาษี
อากร เร่งรดัภาษีอากรให้ส่งตามก าหนด ครบถ้วนตามงวดท่ีก าหนดไวก้ับรฐั เพ่ือแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยมากขึน้ ในขณะเดียวกันมีการ
แกปั้ญหาเก่ียวกบับอ่นเบีย้และโรงหวยเพ่ือควบคมุประชาชนไม่ใหเ้สพติดการพนนั และลดปัญหา
สงัคม โดยการยกเลิกบ่อนเบีย้ตามมณฑลต่างๆ ใหเ้หลือเพียงมณฑลกรุงเทพฯ และลดจ านวน
บ่อนเบีย้และหวยใหเ้หลือเพียงบ่อนใหญ่ ๆ และยา้ยไปตัง้ตามตรอกซอยแทนการตัง้ริมถนนเพ่ือ
ไมใ่หด้งึดดูผูค้นเขา้บอ่นมากนกั โดยบอ่นใหญ่ตัง้อยูบ่รเิวณส าเพ็งและทางใตข้องพระนคร1  

      ใน พ.ศ. 2445 รฐัแยกการพนนัชนิดอ่ืนๆ ใหห้น่วยงานของรฐัจดัเก็บภาษี ท าใหร้ายได้
ภาษีการพนนัลดลงบางสว่น อากรหวย ก.ข. เป็นอากรท่ีมกัถกูผกูขาดการประมลูดว้ยเจา้ภาษีนาย
อากรคนเดิมอยู่ตลอดท าให้การแข่งขันน้อยและประมูลยากท าให้รายไดน้้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 
เน่ืองดว้ยเกรงกลัวอิทธิพลของนายอากรเดิม รฐัจึงแก้ไขปัญหาโดยการหาคู่ประมูลแข่งขันกับ 

                                                           
1 วีระยทุธ ปีสาล.ี (2557). กรุงเทพฯ ยำมรำตร.ี หนา้ 28 
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นายอากรเดิม เช่น กรณีของจีนฮงกับพระอภัยวานิชซึ่งเป็นคนท่ีรฐัจดัหาใหเ้ขา้ร่วมประมูลราคา  
หวย ก.ข. แมว้่าพระอภัยวานิชจะชนะการประมูลใน พ.ศ. 2456 แต่พระอภัยวานิชขาดทุนและ 
ท ารายได้ไม่ดี  ในท่ีสุดต้องเลหลังอากรหวย ก.ข.1 วิ ธีการแก้ไขปัญหาของรัฐบางส่วนจึง 
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ทัง้ปัญหาการสะสมอิทธิพลท่ีมีมากขึน้ ท าใหร้ฐัตดัสินใจยกเลิก
อากรหวยและอากรบอ่นเบีย้ไดเ้รว็ยิ่งขึน้ 

      ภายหลังจากการยกเลิกอากรหวย ก.ข. ในพ.ศ. 2459 และอากรบ่อนเบีย้ใน พ.ศ. 
2460 ท าให้รฐัสูญเสียรายได้โดยประมาณ 7,000,000  บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.14 ของรายได้
แผ่นดินทั้งหมด ส่งผลให้รัฐต้องหารายได้จากช่องทางอ่ืนๆ เพิ่มมากขึน้  โดยรัฐบาลสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัมุ่งไปจดัเก็บภาษีอ่ืนๆ แทน เช่น ภาษีฝ่ิน ภาษีท่ีดินท่ีเพิ่ม
มากขึน้ รวมถึงการเพิ่มภาษีการพนนัชนิดใหมข่ึน้ โดยใน พ.ศ. 2452 รฐัท าหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีฝ่ินทั่ว
ประเทศเป็นปีแรก ท ารายไดม้ากถึง 11,253,951 บาท ซึ่งมากกว่าการผูกขาดของเจา้ภาษีนาย
อากรถึง 2,385,895 บาท ในขณะท่ีภาษีสุรารฐัสามารถจดัเก็บได ้6,326,611 บาท มากกว่าการ
ผกูขาดของเจา้ภาษีนายอากรเชน่กนั2 

      ประการท่ี 2 การเสียผลประโยชนข์องกลุ่มเจา้ภาษีนายอากรเดิม ส่งผลใหเ้กิดกระแส
ต่อตา้นจากกลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์จ  านวนหนึ่ง โดยในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและลดบทบาทของเจา้ภาษีนายอากรลงและใหร้าชการเริ่มเป็นผู้
จดัเก็บภาษีในบางประเภท แตย่งัคงเหลือภาษีบางประเภทท่ีจ าเป็นตอ้งใหเ้จา้ภาษีนายอากรเก็บ
อยู่ ส่วนมากเป็นภาษีอบายมขุตา่ง เช่น อากรบอ่นเบีย้ อากรหวย ก.ข. อากรสรุา ซึ่งรฐัมีเปา้หมาย
ท่ีจะยกเลิกใหไ้ด ้การปฏิรูปการเก็บภาษีส่งผลใหร้ฐัเก็บอากรไดม้ากกว่าเดิม น าไปสู่การยกเลิก
ระบบเจา้ภาษีนายอากร ซึ่งท าใหก้ลุ่มเจา้ภาษีนายอากรเดิมสญูเสียผลประโยชนอ์ย่างมาก ท าให้
เจ้าภาษีบางส่วนซึ่งมีเชือ้สายจีนหันไปสนับสนุนกลุ่มอั้งย่ีตามหัวเมือง เพ่ือแสดงออกถึงการ
ตอ่ตา้น แตเ่ม่ือชาตติะวนัตกเริ่มเขา้มามีบทบาททางเศรษฐกิจในสยามเพิ่มขึน้ กลุม่ผูมี้อิทธิพลทาง
เศรษฐกิจเดมิโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนจ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพ่ือรกัษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตน 
บางส่วนเริ่มท าการคา้กับต่างประเทศ บางส่วนยอมรบัอ านาจรฐัและเขา้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ราชการ ในขณะท่ีบางส่วนลกัลอบท าธุรกิจแบบผิดกฎหมาย  กลุ่มชาวจีนท่ีกระท าผิดกฎหมาย

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.6 ค.18/5.  พระอภยัวำนชิกรำบบงัคมทูลพระบำทสมเดจ็พระ

มงกฎุเกลำ้เจำ้อยู่หวั (21 มีนำคม 2455). 
2 สมุาล ีบ ารุงสขุ. (2525). กำรรวบรวมรำยไดแ้ผน่ดนิในรชักำลพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้

เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2416 - 2453). หนา้ 209. 
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บางส่วนสมัครเขา้ไปเป็นคนในบงัคบัของกงสุลต่างประเทศ เพ่ือขอรบัความคุม้ครองจากสถาน
กงสุล1 นายอากรหวย ก.ข. คนส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปรบัตวัภายหลงัการยกเลิกอากรหวย 
ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ คือ ย่ีกอฮง หรือจีนฮง  โดยมุ่งไปท าการคา้และกิจการเรือกลไฟ และมี
บทบาททางเศรษฐกิจและการท าการกุศลมาตลอด ไดร้บัการยอมรบัจากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวโดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ใหเ้ป็น “พระอนุวัตนน์ิยม” และ
พระราชทานนามสกลุ “เตชะวณิช” ใหแ้ก่จีนฮงดว้ย 
 
2.5 สรุป 

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั 
การท าสนธิสญัญาทางการคา้กบัตา่งประเทศ ประกอบกบัการใชจ้า่ยของราชส านกั ส่งผลใหส้ยาม
จ าเป็นตอ้งหาลู่ทางในการเพิ่มรายได ้น าไปสูก่ารเก็บภาษีเพิ่มจ านวน 38 ชนิด ระบบเจา้ภาษีนาย
อากรถูกน ามาใชเ้พ่ือช่วยรฐัในการจดัเก็บรายได ้อากรหวย ก.ข. ถูกเสนอจากกลุ่มชาวจีนเพ่ือหา
รายได ้โดยการจดัตัง้โรงหวยขึน้และใหมี้การประมูลอากรเพ่ือจดัเก็บรายไดใ้หแ้ก่ราชส านกั อากร
หวย ก.ข. สรา้งรายไดจ้  านวนมากและเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลา้เจา้อยู่หวัจวบจนถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัท่ีมีการยกเลิกอากรหวย 
ก.ข.และอากรอ่ืนๆ โดยกลุ่มผูท่ี้ไดร้บัผลประโยชนจ์  านวนมาก คือ กลุ่มเจา้ภาษีนายอากร ท่ีท า
หนา้ท่ีจัดเก็บเงินอากรส่งใหแ้ก่รฐั นายอากรเหล่านีส้ามารถสรา้งฐานะทางเศรษฐกิจจนเติบโต
กลายเป็นเจา้สวั ทัง้ยงัสรา้งอ านาจและอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งบางส่วนใชอ้  านาจกดข่ี ขม่เหง ขดู
รีดภาษีอากรจากประชาชน ท าใหใ้นรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพยายามลด
บทบาทของระบบเจา้ภาษีนายอากรลงอยา่งชา้ๆ และปฏิรูปการคลงัของประเทศ และยกเลิกระบบ
เจา้ภาษีนายอากรในท่ีสุด และเริ่มใหร้ฐัเขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ัดเก็บรายไดแ้ทนเจา้ภาษีนายอากร 
นอกจากนีย้ังพยายามท่ีจะยกเลิกภาษีอากรอบายมุขต่างๆ เช่น บ่อนเบีย้ สุรา รวมถึง หวย ก.ข. 
อีกดว้ย ขณะเดียวกันกลบัมีการส่งเสริมการพนนัอ่ืนๆ แบบถูกกฎหมาย ซึ่งลอตเตอรี่เป็นหนึ่งใน
การพนันตะวันตกท่ีน าเข้ามาเล่นใน พ.ศ. 2417 และได้รับอนุญาตให้มีการเล่นในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นตน้มา ซึ่งจะกลา่วถึงผลการศกึษาในบทตอ่ไป  

ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวจึงแสดงใหเ้ห็นว่าหวย ก.ข. และ
ลอตเตอรี่เป็นการพนนัคนละชนิดกัน หวย ก.ข. เป็นพนนัท่ีดดัแปลงจากการเล่นของกลุ่มชาวจีน

                                                           
1 พวงรอ้ย กลอ่มเอีย้ง. พระบรมรำโชบำยเกีย่วกบัปัญหำชำวจีนในพระรำชอำณำเขตรชัสมยั 

พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกลำ้เจำ้อยู่หวั (2516). หนา้ 21. 
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โดยเล่นกันตัง้แตส่มยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัจวบจนถึง พ.ศ. 2459 ท่ีมีการยกเลิก
อากรหวย ก.ข. ส าเร็จและกลุ่มผูไ้ดร้บัผลประโยชนจ์ากหวย ก.ข. คือ เจา้ภาษีนายอากร ขณะท่ี
ลอตเตอรี่เป็นการพนันแบบตะวันตกท่ีน าเข้ามาเล่นใน พ.ศ. 2417 เป็นต้นมา และผู้ท่ีได้รับ
ประโยชนจ์ากการเล่นลอตเตอรี่กลายเป็นรฐั ซึ่งได้รบัส่วนแบ่งจากการอนญุาตใหด้  าเนินการออก
สลาก การพนันทั้ง 2 ชนิดจึงมีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบการออกสลากและกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน ์แตใ่นภายหลงัประชาชนยงัคงเรียกลอตเตอรี่รวมวา่ “หวย” เหมือนในอดีต  

ภายหลังการยกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ย่อมส่งผลกระทบต่อรายไดท้าง
เศรษฐกิจของสยาม แต่ในขณะเดียวกันรฐัไดส้  ารองรายไดแ้ละวางแนวทางการหารายไดเ้พ่ือ
ทดแทนรายไดจ้ากบ่อนเบีย้และหวย ก.ข. ท่ีสญูเสียไป โดยหนัไปจดัเก็บภาษีอ่ืนๆ แทน เช่น ภาษี
ฝ่ิน ภาษีท่ีดิน ภาษีการพนนัอ่ืนๆ ท่ีรฐัท าหนา้ท่ีจดัเก็บโดยตรง ในขณะท่ีผลกระทบต่อกลุ่มผูเ้สีย
ผลประโยชนอ์ย่างเจา้ภาษีนายอากร รฐัพยายามประนีประนอมโดยมีการสนบัสนนุใหเ้ขา้เป็นส่วน
หนึ่งของราชการ แตก็่ยงัคงเกิดการตอ่ตา้นบา้ง บางสว่นหนัไปสนบัสนนุกลุม่กบฏ บางสว่นลกัลอบ
ท าธุรกิจแบบผิดกฎหมาย เช่น การตัง้บ่อนเถ่ือน รบัแทงหวยเถ่ือน บางส่วนสามารถปรบัตวัเพ่ือ
รกัษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและได้รบัความดีความชอบจากพระมหากษัตริย์และรัฐบาล



 

บทที ่3  
ลอตเตอร่ีกับการระดมทนุของรัฐและเอกชน พ.ศ. 2417 – 2466 

 

ลอตเตอรี่เป็นการพนนัแบบตะวนัตกท่ีน าเขา้มาเล่นในสยามครัง้แรกใน พ.ศ. 2417 โดยเล่น 
ในวาระโอกาสพิ เศษเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(พ .ศ. 2411 - 2453) ซึ่ ง เป็นการออกลอตเตอรี่ เพี ยงครั้ง เดียวในรัชกาลนี้   ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พ.ศ. 2453 - 2468) สยามน าเอารูปแบบการออก
ลอตเตอรี่มาใชอี้กครัง้เพ่ือหารายไดใ้ชใ้นกิจการตา่งๆ ของรฐั รวมถึงภาคเอกชนบางสว่นมีการออก
ลอตเตอรี่เพ่ือใชใ้นสาธารณกุศล โดยมีเง่ือนไขและวัตถุประสงคต์ามท่ีรฐัก าหนด บทนีศ้ึกษาถึง
การแสวงหารายไดแ้ละการจดัสรรรายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ในช่วง  พ.ศ. 2417 – 2466 จนถึง
การหยุดชะงักของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 รวมถึงผลกระทบหลงัจากตอ้งหยุดการออก
ลอตเตอรี่ 

 

3.1 การออกลอตเตอร่ีใน พ.ศ. 2417 – 2466 
การออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2417 – 2466 แบ่งได้ 2 ช่วง คือ ลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2417      

ตรงกับรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นครัง้แรกท่ีมีการออกลอตเตอรี่ 
ในสยาม และช่วงท่ี 2 คือ ลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2460 – 2466 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ซึ่งมีการน าลอตเตอรี่มาใชร้ะดมทนุมากขึน้จากหน่วยงานรฐัและเอกชน 

3.1.1 ลอตเตอรี่ พ.ศ. 2417 
   ลอตเตอรี่เกิดขึน้ในสยามเม่ือ พ.ศ. 2417 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว โดยจัดขึน้ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โดยปกติแลว้ในแตล่ะปีจะมีการจดังานประดบัประดาดอกไม ้ตกแตง่พระท่ีนั่งตา่งๆ การจดุประทีป
โคมไฟ รวมไปถึงการจัดโรงมิวเซียม (museum) หรือการจัดพิพิธภัณฑ์ขึน้ ณ ตึกคองคาเดีย1 
(ปัจจุบันคือ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง) ในการจัดแสดงมิวเ ซียม มีสินค้า 
จากต่างชาตินานาชนิดมาจัดแสดงภายในงาน พ่อคา้ต่างชาติน าสินคา้มาเขา้ร่วมการจัดแสดง
เพ่ือให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชนท่ีมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม  
ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษาไดมี้โอกาสชมสิ่งของทั้งจากของไทยและ  
ของต่างประเทศ แต่กลุ่มพ่อคา้เหล่านีไ้ม่สามารถขายสิ่งของท่ีน ามาจดัแสดงได ้ส่งผลใหพ้่อคา้  

                                                           
1แตง่ซุม้ตามไฟในการเฉลมิพระชนมพ์รรษา.  (2331, ตลุาคม).  รำชกิจจำนเุบกษำ.  เลม่ที่ 5 ตอนท่ี 

27.  หนา้ 225 – 227. 
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ขาดผลประโยชน์อย่างมาก นายทหารมหาดเล็กผู้จัดมิวเซียมใน พ.ศ. 2417 จึงคิดหาวิธีการ 
ท่ีจะช่วยใหพ้่อคา้ไดข้ายสินคา้ จึงน าวิธีการออกลอตเตอรี่ตามแบบยุโรป คือ การเส่ียงทายจาก
ตวัเลขโดยมีเง่ือนไขว่าผูถู้กรางวลัจะไดร้บัสิ่งของในราคาเท่ากับเงินรางวลัท่ีผูถู้กรางวลัพึงไดร้บั 
หากตอ้งการรบัเป็นเงินสดจะถกูหกัเงินจ านวนรอ้ยละ 10 ของจ านวนเงินรางวลัท่ีไดร้บั รายไดส้่วน
หนึ่งจากการขายลอตเตอรี่จะแบง่ใหก้บัพ่อคา้ท่ีน าสิ่งของมาจดัแสดงภายในงาน โดยพระยาภาส
กรวงศ ์(พร บุนนาค) น าความคิดนี ้   กราบถวายบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวั เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
ทรงเห็นชอบด้วย พระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) และนายเฮนรี อาลบาสเตอร ์ (Henry 
Alabaster) ชาวองักฤษ ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเป็นรองกงสลุองักฤษ สถานทตูองักฤษ และใน พ.ศ. 
2416 เป็นท่ีปรึกษาส่วนพระองคใ์นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ท าหน้าท่ีเป็น
ผูอ้  านวยการการออกลอตเตอรี่ครัง้แรกตามแบบยโุรป2  
    การออกลอตเตอรี่ครัง้แรกมีการพิมพส์ลากออกจ าหน่ายจ านวน 20,000 ฉบบั จ าหน่าย
ฉบับละ 1 ต าลึง3 ซึ่งหากขายไดห้มดจะไดเ้งินจ านวน 1,000 ชั่ ง4 และจะสามารถแบ่งออกได ้  
175 รางวลั บนสลากจะมีการะบตุวัเลขลอตเตอรี่ 4 หลกั วนัท่ีก าหนดออกสลากและเง่ือนไขรางวลั
ไว้ แต่ในการจ าหน่ายลอตเตอรี่จนถึงวันออกรางวัลสลาก สามารถจ าหน่ายสลากได้เพียง  
4,930 ฉบับเท่านั้น  ซึ่ งคิดเป็นเงิน 246 ชั่ ง กับ 10 ต าลึง ท าให้รางวัลลดลงตามสัดส่วน5  
หลังการออกลอตเตอรี่เน่ืองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417 ไม่มีการออกลอตเตอรี่อีกตลอดรชักาล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในขณะนั้น 
หวย ก.ข. ยังเป็นท่ีนิยมเล่นอยู่ ประกอบกับประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจถึงการเล่นลอตเตอรี่  
เพราะการเล่นมีความแตกต่างกัน  เน่ืองด้วยการเล่นหวย ก.ข. นั้นจะเส่ียงทายจากตัว 
พยญัชนะไทย ส่วนลอตเตอรี่จะตอ้งเส่ียงทายจากตวัเลขซึ่งประชาชนยงัไม่คุน้ชิน ทัง้ยงัสามารถ
จดจ าไดย้ากกวา่ตวัพยญัชนะท่ีมีตวัอกัษรเพียง 1 ตวั เพราะตวัเลขมีหลายจ านวน ลอตเตอรี่ท่ีออก
เม่ือ พ.ศ. 2417 ประกอบดว้ยตวัเลขจ านวน 4 หลกั วิธีการออกลอตเตอรี่ท  าโดยการน าเลขใสล่งใน
                                                           

1 เสาวณีย ์เตชะไพบลูย.์  (2550).  ประวตัชิีวติกำรเมืองของพลอำกำศเอกสทิธิ เศวตศลิำ. หนา้ 19 – 
20. 

2 ดรุโณวาทรายสปัดาห ์เลม่ 1.  (2417).  หนา้ 307.  อา้งถึงใน ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล.  
(2542).  60 ปี ส ำนกังำนสลำกกนิแบ่งรฐับำล.  หนา้ 23. 

3 1 ต าลงึ เทา่กบั 4 บาท 
4 1 ชั่ง เทา่กบั 20 ต าลงึ ดงันัน้ 1,000 ชั่ง จะมีคา่เทา่กบั 20,000 ต าลงึ หรอื 5,000 บาท 
5 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล.  เล่มเดมิ  หนา้ 24. 
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ไห ตัง้ไหเรียงล าดบัจากหลกัหน่วย สิบ รอ้ย พนั กรรมการจะท าการจบัสลากเพ่ือทราบว่าจะออก
รางวลัใด กรรมการอีกส่วนท าหนา้ท่ีลว้งหมายเลขออกมาเปิดตอ่หนา้กรรมการ และประชาชนจน
ครบทกุรางวลั การเล่นลอตเตอรี่ในสมยันีจ้งึเป็นเพียงการเลน่ตามแบบวฒันธรรมตะวนัตกเพ่ือเล่น
ในงานรื่นเริงเท่านัน้ แตใ่นขณะเดียวกันยงัใชเ้พ่ือระดมเงินมาช่วยเหลือเหล่าพ่อคา้ท่ีน าสินคา้มา
จดัแสดงในงานไดด้ว้ย 

3.1.2 ลอตเตอรี่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2453 - 2468) 
   ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั การออกลอตเตอรี่ก าหนดเง่ือนไข

หรือวตัถปุระสงคใ์นการออกรางวลัเพ่ือระดมทนุในกิจกรรมการกศุลเป็นหลกั เช่น เพ่ือหารายไดใ้ช้
ในการดแูลความสงบบา้นเมือง ช่วยเหลือดา้นการแพทย ์คนไขอ้นาถา เป็นตน้ ลอตเตอรี่บางอยา่ง
ออกเพียง 1 ครั้ง บางอย่างออกต่อเน่ืองหลายปี แต่ไม่ได้ท  าการออกรางวัลอย่างสม ่ าเสมอ 
สว่นมากออกโดยหน่วยงานของรฐัท่ีไดร้บัพระบรมราชานญุาตจากพระมหากษัตรยิ ์เชน่ ลอตเตอรี่
บ  ารุงเสือป่าอาสาสมัคร ซึ่งมีวัตถุประสงคใ์นการออกลอตเตอรี่เพ่ือบ ารุงหน่วยงาน และใช้ใน
สาธารณะกุศลต่างๆ ขณะเดียวกันมีหน่วยงานเอกชนท่ีได้รับการอนุญาตให้ออกลอตเตอรี่
เช่นเดียวกนั คือ สภารกัชาติประเทศองักฤษ ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหาเงินไปใชใ้นการสงครามโลก
ครัง้ท่ี 1 หน่วยงานต่างๆ ท่ีไดร้บัพระราชทานอนุญาตให้ท าการออกลอตเตอรี่ตอ้งด าเนินการ
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีรฐัก าหนด คือ  

ก. บุคคลหรือหน่วยงานท่ีขออนุญาตท าการออกลอตเตอรี่ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ 
ไมห่วงัผลประโยชนส์ว่นตน  

ข. การออกลอตเตอรี่ตอ้งเป็นในลกัษณะของการบ ารุงการกศุล  
ค. ตอ้งแบง่รายไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนสลากท่ีขายไดใ้หแ้ก่รฐั  
ง. การอดุหนนุตอ้งมาจากการรอ้งขอของรฐับาลหรือไดร้บัการอนมุตัจิากรฐับาล1  

จะเห็นไดว้า่ผูไ้ดร้บัผลประโยชนจ์ากการออกลอตเตอรี่ คือ รฐั และหน่วยงานท่ีด าเนินการ
และการออกลอตเตอรี่ไม่สามารถกระท าไดท้กุหน่วยงาน และตอ้งผ่านการพิจารณาจากกระทรวง
พระคลังมหาสมบตัิก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได ้เม่ือรวบรวมขอ้มูลจะเห็นไดว้่าลอตเตอรี่ท่ี
ด  าเนินการออกใน พ.ศ. 2417 – 2466 มีหลกัฐานปรากฏดงัตารางท่ี 4 

 
 

                                                           
1
 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ม ร.6 บ.11/1.  เอกสำรเบด็เตลด็ ราชกรฑีาสโมสรขอออกลอตเตอรี.่  
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ตาราง 4 ตารางแสดงรายการลอตเตอรี่ท่ีด  าเนินการออกในชว่ง พ.ศ. 2417 – 2466 
 

พ.ศ. ลอตเตอร่ี ผู้ด าเนินการ วันที่
ออก 

สถานที ่ วัตถุประสงค ์

2417 ลอตเตอรีเ่ฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 

พระยาภาสกรวงศ ์
(พร บนุนาค)  
นายเฮนร ี 
อาลบาสเตอร ์
(Henry 
Alabaster) 

 ณ ตกึคองคาเดีย  
(ปัจจบุนัคือ  
ศาลาสหทยัสมาคม
ใน
พระบรมมหาราชวงั) 

ช่วยเหลอื
พอ่คา้ใหข้าย
สนิคา้ที่มาจดั
แสดงใน
พิพิธภณัฑ ์

2460 - 
2461 

ลอตเตอรี ่สภารกั
ชาติประเทศ
องักฤษ 

สภารกัชาตแิหง่
ประเทศองักฤษ 

29 
ธนัวาคม 
พ.ศ. 
2460 

สถานทตูองักฤษ เพื่อใชใ้นการ
สงคราม 

2463 - 
2466 

ลอตเตอรีบ่  ารุง
เสอืป่ากอง
อาสาสมคัร 

พระยานนทิเสน
สเุรนทรภ์กัดี (แม็ก 
เศียรเสวี) 

ปีละ 1 
ครัง้ 
ตอ่มาลด
ระยะเวลา
ลงมาเป็น 
3 เดือน
ตอ่ 1 ครัง้ 

ณ สวนจิตรลดา บ ารุงเสอืป่า
อาสาสมคัร ทรง
พระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหซ้ือ้ปืน
พระราชทานแก่
กองเสอืป่าและ
มีการ
พระราชทาน
นามปืนวา่ “ปืน
พระราม 6” 

 

ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลจาก ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.  (2542).  60 ปี ส ำนักงำน

สลำกกินแบง่รฐับำล. หนา้ 22 – 26. 

 จากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นถึงลอตเตอรี่ท่ีด  าเนินการออกในช่วง พ.ศ. 2417 – 2466 ซึ่งจะ
เห็นไดว้า่เป็นการออกลอตเตอรี่ในลกัษณะเฉพาะกิจหรือออกในวาระโอกาสพิเศษ เพ่ือระดมเงินใน
กิจการบางอย่าง หรือเพ่ือการกศุล การออกลอตเตอรี่ในช่วงรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยู่หวัแต่ละครัง้แบ่งเป็นลอตเตอรี่ท่ีด  าเนินการโดยเอกชนและลอตเตอรี่ท่ีด  าเนินการโดย
รฐั ดงันี ้
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 3.1.2.1 ลอตเตอรี่ท่ีด  าเนินการโดยเอกชน  
       การออกลอตเตอรี่ครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด าเนินการโดยเอกชน คือ ลอตเตอรี่สภารักชาติประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2460 เป็นการน า
ลอตเตอรี่กลบัมาออกอีกครัง้ภายหลงัจากการออกลอตเตอรี่ครัง้แรกใน พ.ศ. 2417 ช่วงเวลานีโ้ลก
ตะวนัตกเกิดความตงึเครียดทางการเมืองขึน้เน่ืองจากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (พ.ศ. 2457 - 2461) ซึ่ง
เป็นสงครามครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในทวีปยโุรป โดยชาติมหาอ านาจนัน้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
สัมพันธมิตร ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย และฝ่ายมหาอ านาจกลาง ได้แก่ เยอรมนี 
ออสเตรีย – ฮงัการี และอิตาลี ในช่วงแรกของสงคราม สยามมีนโยบายรกัษาความเป็นกลาง โดย
ในวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2457 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงประกาศพระบรมรา
โชบายรกัษาความเป็นกลาง เพ่ือความสงบและความมั่งคงภายในพระราชอาณาจักร เน่ืองดว้ย
ทรงเห็นว่าเป็นนโยบายท่ีเหมาะกบัสถานการณข์ณะนัน้มากท่ีสดุ และดว้ยสงครามมีขอบเขตการ
รบอยู่เฉพาะในยุโรปเท่านัน้ ไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงต่อประเทศสยาม ประกอบกับสถานการณ์
ทางการเมืองภายในช่วงก่อนหน้านั้นไม่ค่อยดี เพราะใน พ.ศ. 2454 เกิดกบฏ ร.ศ. 1301 ขึน้ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายทางการเมืองการปกครองของพระมหากษัตริย์และ  
พระบรมวงศานวุงศ ์รวมถึงกลุ่มขนุนางเป็นอย่างมาก ทัง้นีย้งัส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้กนัเกิดขึน้
ภายในพระราชวงศช์ัน้สูง กล่าวคือ สมาชิกของกบฏ ร.ศ. 130 บางส่วนเป็นลกูศิษยแ์ละมหาดเล็ก
ใกล้ชิดของสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  
ท่ีไม่พอใจตอ่การด าเนินนโยบายบริหาร โดยเฉพาะการจดัตัง้กองเสือป่า ไดร้วมตวักนัสรา้งความ
วุน่วาย จากเหตกุารณภ์ายในดงักล่าวเป็นเหตใุหส้ยามตอ้งรกัษาความเป็นกลางไว ้เน่ืองจากเกรง
ว่าการมีปัญหาทั้งภายในและภายนอกพร้อมกันจะยิ่งท าให้ประ เทศเกิดความอ่อนแอและ 
ถกูแทรกแซงจากตา่งประเทศไดโ้ดยง่าย  

   หลังจากท่ีสยามรักษาความเป็นกลางมาตั้งแต่เริ่มสงครามโลก ต่อมาในวัน ท่ี                    
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทรงประกาศสงครามกับฝ่าย
มหาอ านาจกลาง เพราะเห็นถึงประโยชนท่ี์สยามจะไดร้บัจากการเขา้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร 

                                                           
1 เหตกุารณก์บฏ ร.ศ. 130 (กบฏเก็กเหม็ง) เกิดขึน้เมื่อ พ.ศ. 2454 โดยกลุม่นายทหารบกและพลเรอืนที่

ตอ้งการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริยอ์ยู่
ภายใตร้ฐัธรรมนญู ทัง้ยงัมีแนวคิดที่จะท าใหส้ยามกลายเป็นสาธารณรฐัดว้ย แต่การลงมือกระท าการปฏิวตัิไม่
ส  าเร็จ และถูกจบักุมไดเ้สียก่อน โดยมีรอ้ยเอกขนุทวยหาญพิทกัษ์ (เหล็ง ศรีจันทร)์ เป็นหวัหนา้ก่อการ และมี
สมาชิกเช่น รอ้ยตรเีหรยีญ ศรจีนัทร ์รอ้ยตรจีรูญ ษตะเมษ รอ้ยตรเีนตร ์พนูวิวฒัน ์เป็นตน้  
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กล่าวคือการไดร้บัการยอมรบัและความเท่าเทียมจากชาตมิหาอ านาจ การยอมรบัอ านาจดา้นการ
ศาลของสยาม รวมถึงการเจรจาขอแกไ้ขหรือยกเลิกสนธิสญัญาต่างๆ ทัง้นีก้ารท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัทรงไดร้บัการศึกษาจากประเทศองักฤษ ท าใหมี้ใจเอนเอียงเขา้ดว้ยส่วน
หนึ่ง โดยในการประชุมเสนาบดีเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 24601 มีความเห็นพอ้งตอ้งกันว่า 
การรกัษาความเป็นกลางไม่ใช่วิธีท่ีเหมาะสม เพราะนอกจากจะไม่ไดร้บัผลประโยชนแ์ก่รฐับาล
แล้ว ผลประโยชน์บางส่วนอาจจะถูกกระทบกระเทือนไปด้วย โดยเฉพาะทางด้านการค้า  
รฐับาลองักฤษก็เล็งเห็นว่าหากรฐับาลไทยตดัความสมัพนัธท์างการทตูกบัเยอรมนั องักฤษจะไดร้บั
ผลประโยชนเ์ป็นจ านวนมากจากการท าการคา้กบัสยาม2  

ใน พ.ศ. 2460 ภายหลังจากท่ีสยามเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร 
ประเทศองักฤษ มีความประสงคจ์ะกูเ้งินจากสยามเพ่ือใชใ้นการสงคราม แตห่ากจะกูโ้ดยตรงก็จะ
เป็นการกระทบกระเทือนต่องบประมาณของแผ่นดินของสยาม จึงหันไปกู้เงินจากประชาชน  
ซึ่งการกู้เงินเป็นจ านวนมากนั้นเป็นไปได้ยาก และไม่มีประชาชนคนใดยอมให้กู้ได้โดยง่าย  
สภารกัชาติแห่งประเทศองักฤษจึงด าเนินนโยบายกูเ้งินจากประชาชนโดยการออกลอตเตอรี่ และ
ตัง้เงินรางวลัไวม้ลูคา่สงู และมีจ านวนรางวลัท่ีมาก เพ่ือชกัจงูใจใหค้นมาซื ้อลอตเตอรี่ ซึ่งจ  าหน่าย
ฉบับละ 5 บาท และมีเง่ือนไขในการรบัรางวัลว่า ถ้าหากจ าหน่ายลอตเตอรี่ไดม้าก เงินรางวัล  
จะเพิ่มขึน้ตามสดัส่วน ซึ่งท าใหก้ารจ าหน่ายลอตเตอรี่ในครัง้นีส้ามารถจ าหน่ายไดเ้ป็นจ านวนมาก 
และมีการออกสลากในเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ณ ท่ีท าการสถานทูต
องักฤษ มีชาวองักฤษเป็นประธานและกรรมการในการออกลอตเตอรี่ การออกลอตเตอรี่ของสภา
รกัชาติแห่งประเทศองักฤษมีการออกรางวลัไปจนกระทั่ง พ.ศ. 2461 ซึ่งเป็นปีท่ีสงครามโลกครัง้ท่ี 
1 สิน้สุดลง3 แม้จะไม่มีตัวเลขท่ีแน่ชัดว่าลอตเตอรี่ของสภารกัชาติประเทศอังกฤษสามารถท า
รายไดไ้ดจ้  านวนเท่าใด แต่จากขอ้มูลท่ีมีการออกลอตเตอรี่ต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 ปี ทัง้ยังจ  าหน่าย
ดว้ยราคาท่ีสูง และมีการขยายการออกลอตเตอรี่สภารกัชาติประเทศองักฤษไปออกยงัเมืองภูเก็ต 
ใน พ.ศ. 2461 ดว้ย ย่อมแสดงใหเ้ห็นว่าสภารกัชาติประเทศองักฤษไดผ้ลตอบรบัท่ีดีตามเปา้หมาย
จากการออกลอตเตอรี่  

 
 

                                                           
1 ฉลอง สนุทราวณิชย.์ (2525).  รุสเซีย – ไทย สมยัรชักำลที ่5 – 6.  หนา้ 421. 
2 เทพ บญุตานนท.์  (2559).  กำรเมืองในกำรทหำรไทย สมยัรชักำลที ่6.  หนา้ 203. 
3 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล.  เล่มเดมิ.  หนา้ 24.  
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3.1.2.2 ลอตเตอรี่โดยการด าเนินการของหนว่ยงานรฐั 
      ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวมีการด าเนินการออกลอตเตอรี่  

โดยหน่วยงานของรฐั ส่วนมากเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลช้ิดกับพระมหากษัตริย ์ใน พ.ศ. 2461  
มีการออกลอตเตอรี่เพ่ือบ ารุงสภากาชาดสยามและกองเสือป่า โดยกองเสือป่าเป็นกองก าลัง
อาสาสมัครรกัษาดินแดนซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ให้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพ่ือฝึกอบรมขา้ราชการและพลเรือน 
ให้ได้รับการฝึกหัดวิชาการทหาร สร้างระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและปลูกฝังให้มีความ
จงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และส่งเสริมความกล้าหาญ เขม้แข็ง สามัคคีและ
เสียสละ1  การออกลอตเตอรี่ในครัง้นีมี้คณะกรรมการจดังานฤดหูนาวเป็นผูดู้แลและจัดขึน้เน่ือง 
ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ณ สวนจิตรลดา  

      การออกลอตเตอรี่เพ่ือกิจการเสือป่าในครัง้แรกน่าจะไดผ้ลดี ท าใหใ้นช่วง พ.ศ. 2463 
– 2466 มีการออกลอตเตอรี่ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการเสือป่าอีก  ในครัง้นี ้อนุญาตให้กองเสือป่า
อาสาสมัครด าเนินการออกลอตเตอรี่  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบ ารุงเสือป่ากองอาสาสมคัร เสือป่า 
ท าหนา้ท่ีช่วยพนกังานเจา้หนา้ท่ีรกัษาความสงบทั่วไป กิจการกองเสือป่าไดร้บัความความสนใจ 
ในกลุ่มเจา้นายและขุนนางซึ่งเขา้ร่วมตามพระราชนิยม มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้จากเดิมในช่วง
ก่อตัง้ซึ่งมีสมาชิกเพียง 16 คน โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมาชิก 
เสือป่าหมายเลข 12 รวมเป็น 17 คน กองเสือป่าไดมี้การเปิดรบัสมาชิกเพิ่มเติมจนมีสมาชิกทัง้สิน้        
141 คน ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการทัง้สิน้3 มีการฝึกซอ้มกันอย่างสม ่าเสมอท าให้
ตอ้งใชเ้งินจ านวนมากและไม่อาจใชง้บประมาณแผ่นดินไดท้ัง้หมด จึงตอ้งหารายไดจ้ากทางอ่ืน
เพิ่ ม  ป ระกอบกับ รัฐบาล มี ปัญ หาเรื่ อ งงบป ระม าณ แผ่ นดินม าตั้ งแต่ป ลายรัชสมัย  
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รวมถึงการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั
ถู ก โจม ตี ว่ า ใช้พ ระ ราชท รัพ ย์ จ  าน วน ม าก ใน กิ จก ารต่ า งๆ  โด ย เฉพ าะก ารใช้จ่ า ย 
ตามพระราชอัธยาศัย การตั้งกองเสือป่าถูกวิจารณ์ว่าไม่จ  าเป็นและเป็นการใช้เงินฟุ่ มเฟือย   
ท าให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงตอ้งใชว้ิธีการนีใ้นการหาเงินมาใช้ในกิจการ  

                                                           
1 จมื่นอมรดรุณารกัษ์.  (2514).  เสอืป่ำและลูกเสอืในประวตัศิำสตรร์ชัสมยัของพระบำทสมเดจ็พระ

มงกฎุเกลำ้เจำ้อยู่หวั.  หนา้ 68. 
2 พระราชทานสญัญาบตัรกองเสอืป่า.  (2454,  14  พฤษภาคม).  รำชกิจจำนเุบกษำ.  เลม่ที่ 28 ตอนท่ี 

0 ง. หนา้ 230 – 231. 
3 จมื่นอมรดรุณารกัษ์.  (2514).  เล่มเดมิ.  หนา้ 95 - 96. 
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เสือป่า แต่ในขณะเดียวกันการออกลอตเตอรี่ของกองเสือป่าก็ถูกวิจารณ์จากนักหนังสือพิมพ ์  
ซึ่งมีการกล่าวว่าเป็นการมอมเมาประชาชน หรือวิจารณ์ถึงการขัดขวางการออกลอตเตอรี่ของ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในขณะท่ีกองเสือป่าสามารถหาผลประโยชนไ์ดจ้ากการออกลอตเตอรี่ และการ
ระดมทนุวิธีอ่ืนๆ เช่น การจดัมวยเพ่ือหาเงินสนบัสนนุกิจการของกองเสือป่า โดยมีพระยานนทิเสน
สุเรนทรภ์ักดี (แม็ก เศียรเสวี) เสนาธิการเสือป่า เป็นผูจ้ดัการแข่งขัน ณ สนามมวยสวนกุหลาบ1 
นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายตราไปรษณียากรแบบต่างๆ ประทับตรารูปหน้าเสือ และค าว่า  
“บ ารุงเสือป่า” เพ่ือหาเงินรายไดอี้กทางหนึ่งดว้ย2  
       การออกลอตเตอรี่น่าเป็นการระดมทุนท่ีได้ผลดี เห็นได้จากการท่ี ใน พ.ศ. 2466 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษ  
ให้มีการออกลอตเตอรี่บ  ารุงเสือป่ากองอาสาสมัครอีกครัง้ โดยโปรดเกล้าให้พระยานนทิเสน
สุเรนทรภ์ักดี (แม็ก เศียรเสวี) เสนาธิการเสือป่า เป็นผูอ้  านวยการออกลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่บ  ารุง 
เสือป่า  กองอาสาสมคัรพิมพจ์  าหน่ายครัง้แรก จ านวน 1,000,000 ฉบบั จ าหน่ายฉบบัละ 1 บาท            
โดยรางวลัท่ี 1 มีมูลค่าถึง 100,000 บาท และยังมีรางวลัอ่ืนๆอีก 653 รางวัล และมีก าหนดการ
ออกลอตเตอรี่ปีละ 1 ครัง้ ตอ่มาลดระยะเวลาลงมาเป็น 3 เดือนตอ่ 1 ครัง้3 รายไดจ้ากการจ าหนา่ย
ลอตเตอรี่บ  ารุงเสือป่าอาสาสมคัร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหซื้อ้ปืนพระราชทานแก่กองเสือป่า
และมีการพระราชทานนามปืนวา่ “ปืนพระราม 6”4  

      ลวดลายบนลอตเตอรี่ในยคุแรกมกัมีลวดลายท่ีแสดงถึงวตัถปุระสงคใ์นการจ าหน่าย  
สลาก โดยลอตเตอรี่บ  ารุงเสือป่ากองอาสาสมัคร พ.ศ. 2466 มีลวดลายเป็นภาพเสือผงกหวันอน 
อยู่ในพงหญ้าท่าทางระวงัภัย ซึ่งเป็นการเปรียบกับกองเสือป่าท่ีพรอ้มท าหนา้ท่ีป้องกันประเทศ  
ในยามคบัขนั ดา้นหลังลอตเตอรี่มีค  าชีแ้จงถึงวตัถุประสงคข์องลอตเตอรี่ และเง่ือนไขการรบัเงิน
รางวัลต่างๆ  อาจกล่าวได้ว่าลวดลายบนลอตเตอรี่ เป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจให้ประชาชน  
ซือ้ลอตเตอรี่นัน้ๆ ลอตเตอรี่บ  ารุงเสือป่าอาสาสมคัรเป็นตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัว่ามีเป้าหมายเพ่ือให้
กลุ่มเสือป่าอาสาสมัครซือ้และมีส่วนรวมในการระดมทุน นอกจากนีย้งัเป็นส่วนหนึ่งในการแฝง  
ถึงจุดประสงค์ในการเข้ามีส่วนรวมกับหน่วยงาน การเสียสละเงินเพ่ือชาติ บ้านเมืองด้วย  

                                                           
1 บรเิวณสนามฟตุบอลโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
2 ลอตเตอรีท่ี่สวนกหุลาบ.  (2466, สงิหาคม).  สำรำรำษฎร.์  เอกสารไมโครฟิลม์.  เลขท่ี ร. 6 บ 11/7.   
3 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล.  เล่มเดมิ.  หนา้ 25. 
4 ภายหลงัที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็สวรรคต กิจการเสอืป่าก็เลกิลม้ไป ปืน

พระราม 6 ถกูโอนไปยงักรมต ารวจเพื่อใชใ้นราชการต ารวจ 
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การออกลอตเตอรี่ของรฐัเกิดการหยดุชะงกัเม่ือมีเหตกุารณท์จุรติขึน้ในการออกลอตเตอรี่บ  ารุงเสือ
ป่าอาสาสมคัร พ.ศ. 2466 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ลอตเตอรี่เสือป่าลา้นบาท ส าหรบับ ารุงเสือป่ากองอาสาสมคัร 
 

ท่ีมา : ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล.  (2532).  สมดุภำพประวตัสิลำกกินแบง่รฐับำล 

(พ.ศ. 2482 - 2532).  หนา้ 44. 
 

 3.1.2.3 กรณทีี่ไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการออกลอตเตอรี่  

      นอกจากลอตเตอรี่ท่ีได้รบัอนุญาตให้ด  าเนินการออกรางวัลแล้ว  ในขณะเดียวกัน 
มีหลกัฐานปรากฏถึงการไม่ไดร้บัอนุญาตใหอ้อกลอตเตอรี่โดยผูข้ออนุมัติมีทัง้องคก์รและบุคคล 
เช่น กรณีการขออนุญาตออกลอตเตอรี่ราชกรีฑาสโมสร กรณีของนายฮงเฮง กิจวรวัฒน ์และ  
กรณีของบางกอก เนอรซ์ิงโฮม  

      กรณีการขออนุญาตออกลอตเตอรี่ของราชกรีฑาสโมสร  ซึ่งเป็นสโมสรกีฬาท่ีรูจ้กักัน 
ในช่ือ สนามฝรั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
ใหจ้ัดสรา้ง รอยัล สปอรต์ คลับ (Royal Sports Club) ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2433 เป็นการจัดตัง้สมาคม
เพ่ือส่งเสริมการเพาะพันธุด์ูแลมา้และการเล่นกีฬา เปล่ียนเป็นช่ือภาษาไทยว่าสโมสรราชกรีฑา  
ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัและเปล่ียนช่ืออีกครัง้เป็นราชกรีฑาสโมสร  
       ราชกรีฑาสโมสรไดข้อพระบรมราชานุญาตในการออกลอตเตอรี่เพ่ือบ ารุงการศึกษา
ของนกัเรียนพยาบาลท่ีจะสง่ไปเรียนท่ียโุรป และเพ่ือบ ารุงสภากาชาดสยามใน พ.ศ. 2460 – 2462   
แต่กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิไม่อนุญาตใหร้าชกรีฑาสโมสรด าเนินการออกลอตเตอรี่ดงักล่าว 
โดยอ้างหลักการของการขออนุญาตการออกลอตเตอรี่ท่ีว่า ก่อนการออกลอตเตอรี่นั้นจะต้อง
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คดัเลือกบุคคลท่ีมีหลักฐานเช่ือถือไดไ้ม่หวงัผลประโยชนส์่วนตนและตอ้งไดร้บัการขอรอ้งจากรฐั
หรือไดร้ับการอนุมัติจากรฐั1 ในกรณีของราชกรีฑาสโมสรนั้น แม้ว่าการขอออกลอตเตอรี่ จะมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการด าเนินการท่ี  
ทับซ้อนกับการจัดงานฤดูหนาวของสภากาชาดสยามและกองเสือป่าท่ีใน พ .ศ. 2461                          
เพ่ือวตัถปุระสงคเ์ดียวกนั จงึอาจเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีราชกรีฑาสโมสรไม่ไดร้บัการอนมุตัใิหด้  าเนินการ
ออกลอตเตอรี่ 

      กรณีการขออนุญาตออกลอตเตอรี่ของนายฮงเฮง กิจวรวัฒน์ พรรคพวกจ านวน 42 
คน ท าการขอออกลอตเตอรี่เพ่ือหาเงินท าการขุดคลองสีหนาท ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอราชคราม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ใน  พ .ศ. 2462 โดยจะมีการจัดจ าหน่ายลอตเตอรี่จ  านวน  
3,000,000 บาท แตก่ารขออนญุาตออกลอตเตอรี่ของนายฮงเฮง และพรรคพวกไมไ่ดร้บัการอนมุตัิ
จากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นการผิดทางการ 3 หมายถึงการผิดต่อ
พระราชบญัญัติการพนัน เน่ืองดว้ยเง่ือนไขท่ีระบุว่าบุคคลท่ีขออนุญาตตอ้งมีหลกัฐานเช่ือถือได ้   
ซึ่งขอ้มลูเก่ียวกบันายฮงเฮงและพรรคพวกนัน้มีปรากฏเพียงวา่ตัง้บา้นเรือนอยู่บรเิวณคลองตน้ไทร 
จงัหวดัธนบุรี ไม่มีปรากฏคณุความดีหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชนอ่ื์นๆ ซึ่งเป็นมูลเหตหุนึ่งท่ี   
ท าใหก้ารขออนุญาตของนายฮงเฮงและพรรคพวกไม่ไดร้บัการอนุมัติ นอกจากนีอ้าจเป็นเพราะ
ส่วนแบง่รายไดท่ี้ตอ้งแบ่งใหแ้ก่รฐัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวด้ว้ย จึงมีนกัหนงัสือพิมพ์เขียนเสียดสี
การด าเนินการออกลอตเตอรี่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัลงในหนงัสือพิมพ์
บางกอกไตมส์ (Bangkok Times) ว่า  หากให้แบ่งส่วนแบ่งจากลอตเตอรี่ เป็นเงินรางวัล 
รอ้ยละ 70และอีกรอ้ยละ 30 ใหแ้ก่กองเสือป่าสภากาชาดสยามและสโมสรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ 
ออกลอตเตอรี่4 อาจจะท าให้ได้รับอนุญาตให้ด  าเนินการออกลอตเตอรี่ได้ นอกจากประเด็น 
เรื่องลอตเตอรี่แลว้ ยงัเห็นไดว้่าขอ้ความในหนงัสือพิมพนี์ส้ะทอ้นทศันคติดา้นลบท่ีสงัคมส่วนหนึ่ง
มีตอ่กองเสือป่าดว้ย  

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ม ร.6 บ.11/1.  เอกสำรเบด็เตลด็ ราชกรฑีาสโมสรขอออกลอตเตอรี.่   
2 ปัจจบุนัคือบรเิวณอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ม ร.6 บ.11/4.  เอกสำรเบ็ดเตล็ด นายฮงเฮงกับพรรคพวกขอออก

ลอตเตอรีเ่พื่อขดุคลอง.   
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  บำงกอกไตมส ์จดหมายเหตลุอตเตอรีแ่ขง่มา้ฉบบัละ 1 บาท.                 

1 พฤศจิกายน 2466.   



 52 
 

      กรณีการขออนญุาตออกลอตเตอรี่บางกอก เนอรซ์ิงโฮม (Bangkok Nursing Home)  
เป็นสถานพยาบาลท่ีก่อตัง้ใน พ.ศ. 2441 รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ซึ่งใน พ.ศ. 2465 ได้ท าการขออนุญาตในการออกลอตเตอรี่เพ่ือหารายได้น าไปซือ้ท่ีดินเขต 
บางกะปิเพ่ือก่อสรา้งตึกพยาบาลใหม่ แต่การขออนุญาตของบางกอก เนอรซ์ิงโฮมไม่ไดร้ับการ
อนุมัติเน่ืองดว้ยขัดกับพระราชบัญญัติ1 เพราะการขออนุญาตของบางกอก เนอรซ์ิงโฮมเป็นไป 
เพ่ือประโยชนส์่วนบุคคล ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากเนอรซ์ิงโฮมไม่ใช่โรงพยาบาล
สาธารณะ และเลือกรกัษาใหเ้ฉพาะสมาชิกท่ีเสียคา่บ ารุงโรงพยาบาลเทา่นัน้ ประชาชนทั่วไปไมไ่ด้
รบัการรกัษาจากเนอรซ์ิงโฮม  
       จากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่าหวย ก.ข. และลอตเตอรี่มีความแตกต่างกันทัง้วิธีการขอ
อนญุาตด าเนินการและกลุ่มผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์กล่าวคือ การขออนญุาตในการออกลอตเตอรี่ใน
แต่ละหน่วยงานตอ้งมีการพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ  เพ่ือไม่ขดักับพระราชบญัญัติและเพ่ือเป็นการ
ควบคมุไม่ใหเ้กิดการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน รวมถึงเป็นการควบคมุไมใ่หมี้การออกลอตเตอรี่
ท่ีมากจนเกินไป และป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงมัวเมาในการพนันจนเกิดเป็นปัญหาสังคม
เชน่เดียวกบัหวย ก.ข. อย่างไรก็ตามแมว้า่หน่วยงานจ านวนมากพยายามขอด าเนินการในการออก
ลอตเตอรี่มาตลอด ทัง้หน่วยงานของรฐัและหน่วยงานเอกชน แตไ่ม่มีหน่วยงานใดด าเนินการออก
ลอตเตอรี่อย่างเป็นระบบ สว่นมากเป็นการด าเนินการออกลอตเตอรี่เฉพาะกิจมีการขออนญุาตเป็น
รายครัง้ ลอตเตอรี่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัจึงไม่ใช่การออกประจ าเช่นใน
ปัจจบุนั 
 

3.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจทีส่่งผลต่อการออกลอตเตอร่ีในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 
ปัจจยัท่ีน าไปสู่การออกลอตเตอรี่ในโอกาสพิเศษช่วง พ.ศ. 2417 ซึ่งมีการออกลอตเตอรี่

เพียงครัง้เดียวตลอดรัชกาล อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงการรับวัฒนธรรมและการละเล่นแบบ
ตะวนัตกเขา้มาเล่นในโอกาสพิเศษเพ่ือเฉลิมฉลองมากกว่าจะเป็นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจหรือเพ่ือ
วตัถปุระสงคท์างการกศุล แต่ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 ท่ีมีการน าลอตเตอรี่กลบัมาออกอีกครัง้มี
เปา้หมายเพ่ือใชร้ะดมทนุในกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่งชดัเจน โดยมกัแฝงเง่ือนไขเพ่ือการกศุล  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นตวักระตุน้ใหมี้การด าเนินการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2460 - 2466 
กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นผลจากเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมในช่วง พ.ศ. 2460 – 
2466 เช่น  ปัญหางบประมาณแผ่นดินในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั ปัญหา

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ม ร.6 บ.11/5.  เอกสำรเบด็เตลด็ ลอตเตอรีบ่างกอกเนอรซ์งิโฮม. 
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จากกรณีกองเสือป่า ปัญหาเศรษฐกิจช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (พ.ศ. 2457 – 2461) และวิกฤตขา้ว 
พ.ศ. 2462 ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ และกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  
ท าใหแ้ตล่ะหน่วยงานตอ้งมีการหารายไดเ้พ่ือใชใ้นกิจการตา่งๆ ของตน น าไปสู่การออกลอตเตอรี่
ของหนว่ยงานตา่งๆ ในชว่ง พ.ศ. 2460 – 2466 

3.2.1 ปัญหางบประมาณแผ่นดนิสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
   ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ

แผ่นดินจ านวนมาก สาเหตขุองปัญหาสว่นหนึ่งเกิดจากปัญหาคา่ใชจ้่ายในการพฒันาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัซึ่งส่งผลใหใ้นรชัสมยัของพระองคต์อ้งจดัสรรเงินท่ีมีอยู่
อย่างจ ากดัในการด าเนินนโยบายต่างๆของรฐั ประกอบกบัสถานการณต์า่งๆ ท่ีส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ
ของสยามย ่าแยอ่ยา่งมาก จนกระทั่งขาดดลุงบประมาณแผน่ดนิตดิตอ่กนัใน พ.ศ. 2463  

   ปัญหางบประมาณแผ่นดินในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัเกิดจาก
ปัญหาส าคญั คือ ปัญหารายจ่ายท่ีมากกว่ารายไดแ้ผ่นดนิท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้รฐัยงัถกูจ ากดั
จากรายไดภ้าษีศุลกากร เน่ืองจากข้อผูกพันของสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศท่ีท าให้รัฐ 
มีรายได้จากภาษีไม่เต็มท่ี นอกจากนีร้ัฐยังต้องพึ่งพารายได้จากสินค้าเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ประกอบกบัการท่ีรฐัยงัคงด าเนินนโยบายแบบเก่าท่ีมุ่งเนน้ใหง้บประมาณมีความสมดลุ ซึ่งมกัจะ
ก าหนดรายจ่ายให้อยู่ ในกรอบของรายได้ และเม่ือเกิดการใช้จ่ายมากเ กินไป รัฐมักจะ 
ตดัทอนรายจ่ายของกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นล าดบัแรก โดยใน พ.ศ. 2453 กระทรวง 
พระคลงัมหาสมบตัลิดงบประมาณของทกุกระทรวงลงรอ้ยละ 3 ของงบประมาณท่ีแตล่ะกระทรวง
ไดร้บั1 เพ่ือไม่ใหร้ายจ่ายสงูกว่ารายได ้สง่ผลใหก้ารด าเนินโครงการของทกุกระทรวงตอ้งหยดุชะงกั 
บางกระท รวงจ า เป็ นต้อ งหารายได้จากช่ องทาง อ่ืนๆ  แทน  เช่น  การออกลอต เตอรี่  
การจดังานการกศุล เป็นตน้ 

   ปัญหาจากรายจ่ายในงบประมาณแผ่นดินในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัวมุ่งเนน้ในดา้นการป้องกันประเทศ ซึ่งส่งผลต่อรายจ่ายของรฐัในดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะ  
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเกษตร รัฐใช้จ่ายงบประมาณให้การทหารมากถึง  
1 ใน 4 ของงบประมาณทัง้หมด  

 

                                                           
1 พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู. (2517). กำรใชจ่้ำยเงนิแผน่ดนิในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกลำ้

เจำ้อยู่หวั (พ.ศ. 2453-68).  หนา้ 53 - 58. 
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ภาพประกอบ 5 แผนภมูิแสดงสดัสว่นเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยทัง้หมดตัง้แต ่พ.ศ. 2453 – 
2468 (คิดเป็นรอ้ยละ) 

 

ท่ีมา : พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู. (2517). กำรใชจ่้ำยเงนิแผน่ดนิในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลำ้เจำ้อยูห่วั (พ.ศ. 2453-68). หนา้ 89 

 จากภาพประกอบท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่ารายจ่ายเพ่ือการปอ้งกนัประเทศ ตัง้แต ่พ.ศ. 2453 – 
2468  สงูมากเป็นอนัดบัหนึ่ง โดยมีรายจา่ยมากถึงรอ้ยละ 24.3 ของงบประมาณทัง้หมด ในขณะท่ี
รายจ่ายด้านการปกครอง คิดเป็นรอ้ยละ 12.7 ซึ่งน้อยกว่าการป้องกันประเทศเกือบครึ่งหนึ่ง 
รายจ่ายเพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การจัดเก็บภาษีอากร เกษตรกรรม และ  
การพาณิชยก์ลบัมีงบประมาณท่ีนอ้ยมากๆ ทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัๆ ท่ีจะสามารถเพิ่มพนูรายได้
ใหแ้ก่ประเทศ แตก่ลบัไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากรฐัเทา่ท่ีควร 
 นอกจากนี้ยังมี ปัญหาการใช้จ่ายในกิจกรรมส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ  
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เช่น ค่าใชจ้่ายในราชส านัก ค่าใชจ้่ายเพ่ือความบนัเทิง พระราชนิพนธ์
และการละคร รวมถึงการจดัตัง้กองเสือป่าอาสาสมคัรซึ่งใชง้บประมาณจ านวนมากถึงรอ้ยละ 12 
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด1 จนท าให้เกิดกระแสความไม่พอใจจากประชาชนท่ีเห็นว่า 
ราชส านักใช้เงินฟุ่ มเฟือยและการพัฒนาประเทศท่ีเกิดการชะงักเน่ืองจากปัญหางบประมาณ  
ขาดแคลน รฐัจึงแกไ้ขปัญหาดว้ยการเก็บภาษีใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มภาษีเก่าใหม้ากขึน้ เพ่ือแกปั้ญหา

                                                           
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 172. 
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งบประมาณแผ่นดิน แต่ก็พยายามท่ีจะไม่ใหเ้บียดเบียนประชาชนมากจนเกินไป นอกจากนีย้งัมี
การคณะกรรมการตรวจรายรบัรายจ่ายแผ่นดินขึน้ใน พ.ศ. 2454 เพ่ือท าหนา้ท่ีดแูลปอ้งกนัไม่ใหมี้
รายไดร้ั่วไหล ตดัรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออก และหาช่องทางเพิ่มรายได ้รายไดแ้ผ่นดินเกือบครึ่งหนึ่ง
ของรฐัในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจึงมาจากภาษีการพนัน ฝ่ิน และสุรา 
ดงันัน้การออกลอตเตอรี่เพ่ือใชใ้นกิจการเสือป่าจึงเป็นผลจากการท่ีงบประมาณแผ่นดินขาดแคลน
และกิจการเสือป่าเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว การจะใช้งบประมาณแผ่นดินมาบ ารุงกิจการ  
เสือป่าจึงย่อมจะท าใหเ้กิดการวิพากษ์วิจารณม์ากขึน้ การระดมเงินด้วยการออกลอตเตอรี่จึงเป็น
ทางเลือกท่ีดี เพราะใชท้นุนอ้ยและไมไ่ดเ้ป็นการบงัคบัผูซื้อ้  
 

3.2.2 สภาพเศรษฐกิจจากช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1  
   เศรษฐกิจและการคา้ของสยามในช่วงตน้รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้จา้อยู่

หวัตกต ่ามาก ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากเศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกของประเทศใน พ.ศ. 
2455 ลดลงถึง 25,000,000 บาทในช่วงเวลา 8 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 23.5 ของมูลค่าสินคา้ส่งออก
ทัง้หมด1 แมว้่ามลูคา่ส่งออกในปีนีจ้ะมากกว่ามลูคา่ของสินคา้น าเขา้ แตก็่สง่ผลใหด้ลุการคา้ท่ีเคย
เกินดุลนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานเงินไปเป็นการใช้ 
ระบบมาตรฐานทองค า ซึ่งไม่ไดมี้การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนอย่างแน่นอนส่งผลใหร้าคาสินคา้
ต่างๆ ตกต ่าลง โดยเฉพาะขา้วท่ีเป็นสินคา้ส่งออกหลกัในขณะนัน้ นอกจากนีธุ้รกิจอุตสาหกรรม
ตา่งๆ ในประเทศยงัเป็นของชาวต่างชาติ ท าใหร้ฐัสูญเสียเงินไปจ านวนมาก เน่ืองจากไม่มีรายได้
จากการลงทนุในขณะท่ีตอ้งใชจ้า่ยเงินตา่งๆ จ านวนมาก เช่น คา่ช าระดอกเบีย้เงินกู ้คา่การศกึษา
การเรียนในตา่งประเทศของกลุม่ชนชัน้สงู  
     ภายหลังจากท่ีสงครามโลกครัง้ท่ี 1 สิน้สุดลง ทั่ วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ภายหลงัสงครามโลก เศรษฐกิจของสยามใน พ.ศ. 2461 ยิ่งย ่าแย่ลงไป เน่ืองจากมูลค่าของเงิน
สงูขึน้อย่างรวดเร็ว รฐับาลสยามในขณะนัน้เพิ่มคา่เงินบาทอย่างรวดเรว็ การเพิ่มอตัราแลกเปล่ียน
ของเงินท าใหทุ้นส ารองของรฐับาลในต่างประเทศลดลง สถานการณท์างเศรษฐกิจของประเทศ
เลวรา้ยลงไปอีกใน พ.ศ. 2463 เพราะค่าเงินของโลกสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองท าใหเ้กิดการเก็งก าไร
อตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน รฐับาลสยามพยายามจะควบคมุการแลกเปล่ียนโดยการจ ากัดการ
ขายเงินปอนดใ์ห้กับธนาคาร แต่การควบคุมนีท้  าใหทุ้นส ารองของประเทศลดลงไปอีก และเม่ือ
การคา้โลกฟ้ืนกลบัสู่สภาวะปกติ รฐับาลสยามหมดโอกาสท่ีจะลดค่าเงินบาททันที ในปีนีเ้งินคง

                                                           
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 50. 
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คลงัของรฐัคงเหลือเพียง 25,300,000 บาท1 ท าใหร้ฐัขาดแคลนเงินส าหรบัใชจ้่ายโดยเฉพาะเงิน
ปอนดท่ี์ใช้ในการติดต่อการค้ากับต่างประเทศจ านวนมาก เพราะรฐัน าไปขายให้กับธนาคาร 
ในช่วงก่อนหนา้ รฐัจงึพยายามแกไ้ขปัญหาเงินคงคลงัท่ีมีอยู่นอ้ยดว้ยการกูยื้มเงินจากตา่งประเทศ
มาใชจ้า่ยใน พ.ศ. 2465 แตก่ารคลงัของประเทศก็ไมไ่ดดี้ขึน้แมว้า่สงครามจะสิน้สดุไปแลว้ 
 

3.2.3 วิกฤตขา้ว พ.ศ. 2462 
   วิกฤตข้าวใน พ.ศ. 2462 เกิดจากการท่ีรัฐบาลสยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักท่ี

ส าคญัเป็นอนัดบัหนึ่ง แต่ในช่วง พ.ศ. 2460 พืน้ท่ีภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีส าคญัถูกน า้
ท่วมทั้งหมด ในขณะท่ี พ.ศ. 2461 เกิดวิกฤตการณ์ฝนแล้ง ภัยพิบัติท่ีเกิดติดต่อกัน ส่งผลให้
เกษตรกรไมส่ามารถผลิตขา้วไดม้ากเพียงพอตอ่การบรโิภคภายในประเทศ แตใ่นขณะเดียวกนัยงัมี
การข้าวส่งออกไปขายยังนอกประเทศ ท าให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ในท่ีสุด
รฐับาลจึงประกาศหา้มส่งขา้วออกนอกประเทศ แตก่ารหา้มส่งขา้วออกนอกประเทศส่งผลกระทบ 
ตอ่เศรษฐกิจ ท าใหร้ฐัขาดแคลนรายไดจ้ากขา้วซึ่งเป็นสินคา้ออกหลกั 
 

ตาราง 5 ตารางแสดงปรมิาณของสินคา้ออกในชว่ง พ.ศ. 2458 – 2472 (รอ้ยละ) 
 

พ.ศ. สินค้าออก (ร้อยละ) 
ขำ้ว ยำงพำรำ ดบีกุ ไมส้กั รวม 

2458 70.1 - 15.9 3.9 89.9 
2463 – 2467 68.2 0.8 8.6 4.5 82.1 
2468 - 2472 68.9 2.3 9.0 3.7 83.9 

 

ท่ีมา : พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. (2517). กำรใชจ่้ำยเงินแผ่นดินในรชัสมยัพระบำทสมเด็จพระ

มงกฎุเกลำ้เจำ้อยูห่วั (พ.ศ. 2453-68). หนา้ 133 

ตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่าขา้วเป็นสินคา้ออกส าคญัท่ีมีปริมาณการส่งออกเป็นอนัดบัหนึ่ง 
โดยใน พ.ศ. 2458 มีการส่งออกขา้วมากถึงรอ้ยละ 70.1 ของสินคา้ออกทัง้หมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
ดลุการคา้ในการส่งออกจ านวน 189,000,000 บาท แต่พอถึง พ.ศ. 2460 – 2462 รฐัไม่สามารถ

                                                           
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 152. 
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สง่ออกขา้วไดท้  าใหด้ลุการคา้ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเหลือเพียง 14,000,000 บาท1 การลดลงของ
ดลุการคา้จากผลกระทบของวิกฤตขา้ว พ.ศ. 2462 กระทบตอ่งบประมาณแผน่ดินในทนัที แมว้า่ใน 
พ.ศ. 2463 เป็นตน้มา รฐัจะสามารถส่งออกขา้วไดเ้หมือนเดิม แตก็่มีปริมาณท่ีลดลงจากช่วงก่อน
หน้า  เน่ื องด้วยหลายๆ  ประ เทศสามารถผลิตข้าวได้เพิ่ ม ขึ ้น  และ เกิดการแย่ งตลาด  
การส่งออก ทั้งรฐัยังไม่ไดพ้ัฒนาด้านเกษตรกรรมซึ่งสรา้งรายไดห้ลักให้แก่ประเทศเท่าท่ีควร  
และไม่มีการกระจายการสนบัสนุนสินคา้ส่งออกชนิดอ่ืนๆ ใหส้มดุล ท าใหเ้ม่ือเกิดวิกฤตจึงส่งผล
กระทบตอ่รายไดแ้ผน่ดนิโดยง่าย 

 

3.2.4 กรณีกองเสือป่าอาสาสมคัร 
    สาเหตหุนึ่งท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจและการคลงัในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้
เจ้าอยู่หัวมีรายจ่ายท่ีค่อนข้างมากส่วนหนึ่งมากจากความฟุ่ มเฟือยของราชส านัก โดยเฉพาะ  
การใชจ้า่ยตามพระราชอชัฌาสยั  

   การอุปถัมภ์ กิจการเสือป่าเป็น กิจกรรมหนึ่ ง ท่ี มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก และ 
ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักหนังสือพิมพ์บ่อยครัง้ว่าเป็นการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย โดยในการ
สนบัสนุนกองเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวันัน้ กรมพระคลงัขา้งท่ีจ่ายเงิน
จ านวน 300,000 – 700,000 บาท เพ่ือใช้ในกิจการกองเสือป่า แม้ว่าจะเป็นพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองคแ์ต่การใช้จ่ายจ านวนมากๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการพระราชทานให้ขา้ราช
บริพารท่ีรบัใชก็้ท าใหเ้งินพระคลงัขา้งท่ีมีจ  านวนลดลงอย่างรวดเร็ว และท าใหร้าชส านักตอ้งน า
รายไดจ้ากทางอ่ืนๆ มาใชใ้นกิจการส่วนพระองค ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ 
การเพิ่มจ านวนงบประมาณแผ่นดินในส่วนของราชส านัก เพ่ือใช้ในกิจการเสือป่า การละคร  
รวมถึงดสุิตธานี ท าใหร้ฐับาลเกิดภาวะขาดแคลนเงินอยา่งหนกั  

   รายจ่ายของกองเสือป่านอกจากท่ีกรมพระคลังขา้งท่ีเป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนแลว้นั้น  
ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ใช้เงินพระคลังข้าง ท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายในการเสด็จประพาสเย่ียมชม 
การฝึกซอ้มเสือป่า ซึ่งอยู่ในงบประมาณของกระทรวงวงัเป็นผูร้บัผิดชอบใชจ้่าย คา่พาหนะ คา่แรง
ของผูต้ิดตาม รวมถึงการปลกูสรา้งสถานท่ีรบัเสดจ็ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย
เหล่านี ้กิจการเสือป่าถือไดว้่าเป็นกิจการท่ีมีรายจ่ายจ านวนมาก เน่ืองดว้ยพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ และมีการฝึกซอ้มกันอยู่เสมอ ซึ่ งตอ้งใชเ้งินจ านวน 

                                                           
1 จิตงาม วฒันพนัธุ.์ (2526). นโยบำยเศรษฐกิจของรฐับำลในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกลำ้ฯ 

(พ.ศ. 2453-2468).  หนา้ 147 – 154. 
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ไม่นอ้ยกว่า 300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายเรื่องอาวุธต่างๆ1 การใชจ้่ายเงินของกองเสือป่า
กระทบต่องบประมาณแผ่นดิน  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ  
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ คัดค้านว่าการใช้จ่ายเงินท่ีมากเกิดไปขัดกับหลักการ 
ของกองเสือป่าท่ีไมไ่ดมี้เรื่องเงินเป็นเปา้หมายหลกั แตก็่ไมป่ระสบความส าเร็จ2 ปัญหาคา่ใชจ้า่ยท่ี
มากเกินไปท าให้บางครั้งกองเสือป่าจึงต้องหารายได้จากการออกลอตเตอรี่ เสือป่า โดยมี
วตัถปุระสงคใ์นการหาเงินมาใชจ้่ายในกิจกรรมของกองเสือป่า เช่น การฝึกซอ้ม เครื่องแบบเสือป่า 
และการซือ้อาวธุ เป็นตน้ แตเ่ม่ือเกิดปัญหาทุจริตเงินเสือป่าใน พ.ศ. 2466 ท าใหภ้าพลกัษณข์อง
กองเสือป่าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหนงัสือพิมพอ์ย่างหนัก จนตอ้งงดกิจกรรมของกองเสือป่าและ
เม่ือสิน้รชักาลกองเสือป่าก็ไดห้ยดุกิจกรรมไป 

   ปัจจัยทางเศรษฐกิจของสยามทั้งจากปัญหางบประมาณแผ่นดิน วิกฤตเศรษฐกิจ
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ปัญหาภยัธรรมชาติ ภาวะน า้ทว่ม ฝนแลง้ สลบักนัจนไมส่ามารถท่ีจะ
ผลิตพืชผลทางการเกษตรได ้น าไปสู่การขาดแคลนขา้วใน พ.ศ. 2462 รวมถึงรฐัพยายามแก้ไข
ปัญหาโดยการหา้มส่งขา้วออกนอกประเทศ ซึ่งท าใหเ้ศรษฐกิจของสยามในเวลานัน้ถดถอยลงไป
จนเกิดปัญหาทางดา้นการคลงัในเวลาตอ่มาและท าใหข้าดดลุอย่างกะทนัหนัใน พ.ศ. 2463 ซึ่งรฐั
ขาดดลุการคา้ถึงรอ้ยละ 763 แมว้า่ในปีตอ่มาดลุการคา้จะเพิ่มมากขึน้  แตภ่ายหลงัจากนัน้ก็ลดลง
และขาดดลุเรื่อยๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ยภุาพร เจือจินดา. (2528).  เสอืป่ำ : โครงสรำ้งขององคก์รและบทบำททำงกำรเมือง.  หนา้ 175. 
2 แหล่งเดมิ.  หนา้ 175 – 180. 
3 พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู. เล่มเดมิ. หนา้ 139.  
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ตาราง 6 ตารางแสดงรายไดแ้ละรายจ่ายแผ่นดิน เปรียบเทียบดุลการเงิน ตัง้แต่ พ.ศ. 2460 – 
2468 
 

พ.ศ. รายได้ รายจ่าย เกินดุล (+) / ขาดดุล (-) 
2460 86.4 74.1 +12.3 
2461 93.4 89.7 +3.7 
2462 96.0 82.5 +13.5 
2463 86.1 86.1 0 
2464 85.5 85.3 0.2+ 
2465 84.5 86.9 -2.4 
2466 88.4 91.0 -2.6 

2467 91.9 96.4 -4.5 
2468 99.8 101.7 -1.9 

 

ท่ีมา : พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. (2517). กำรใชจ่้ำยเงินแผ่นดินในรชัสมยัพระบำทสมเด็จพระ

มงกฎุเกลำ้เจำ้อยูห่วั (พ.ศ. 2453 - 2468). หนา้ 149. 

 จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าในช่วง พ.ศ. 2460 – 2462 ดุลยภาพของงบประมาณ
แผน่ดินเกินดลุอยูต่ลอด แตเ่ม่ือ พ.ศ. 2463 ดลุยภาพของงบประมาณแผ่นดนิลดลงอยา่งกะทนัหนั 
แม้ว่า พ.ศ. 2464 จะเพิ่มขึน้มาโดยประมาณ 2,300,000 บาท แต่ใน พ.ศ. 2465 – 2468  
กลบัลดลงอยา่งตอ่เน่ือง  

ปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2460 - 2466 กระทบกระเทือนตอ่การคลงัของประเทศ
เป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่องบประมาณท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานของรัฐจะได้รับ 
นอกจากนีย้งัส่งต่อการประกอบการของภาคเอกชนส่วนต่างๆ ท าใหต้อ้งหารายไดเ้พิ่มขึน้ในยาม
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ทัง้ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจของ
สยามอีกดว้ย 

 

3.3 การแสวงหารายได้จากการออกลอตเตอร่ีของหน่วยงานต่างๆ ในช่วง พ.ศ. 2460 – 
2466  

การแสวงหารายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ของหน่วยงานตา่งๆ ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 
แต่ละหน่วยงานตอ้งขออนุญาตจากกรมพระคลังมหาสมบัติเพ่ือขอออกลอตเตอรี่และตอ้งแบ่ง
รายไดจ้ากการจ าหน่ายลอตเตอรี่ใหแ้ก่รฐัดว้ย โดยแต่ละหน่วยงานท่ีด าเนินการออกลอตเตอรี่
ในชว่ง พ.ศ. 2460 – 2466 มีรายไดด้งัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 7 ตารางแสดงรายไดจ้ากการจ าหนา่ยลอตเตอรี่ พ.ศ. 2460 – 2466 (โดยประมาณ) 
 

พ.ศ. ลอตเตอร่ี วันที่ออก จ านวน
สลากพิมพ ์
(ฉบับ) 

รายได้
จากการ
จ าหน่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2460 
- 

2461 

ลอตเตอรี ่สภารกั
ชาติประเทศ
องักฤษ 

29 ธนัวาคม พ.ศ. 
2460  
เวลา 16.00 น.  
(ปีละ 1 ครัง้) 

  ใน พ.ศ. 2461 มี
การออกลอตเตอรี่
ภเูก็ตของสภารกั
ชาติประเทศองักฤษ 

2463 
- 

2466 

ลอตเตอรีบ่  ารุงเสอื
ป่ากองอาสาสมคัร 

ปีละ 1 ครัง้ ตอ่มาลด
ระยะเวลาลงมาเป็น 
3 เดือนตอ่ 1 ครัง้ 

100,000 100,000  

 

ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลจาก ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล.  (2542).  60 ปี ส ำนักงำน

สลำกกินแบง่รฐับำล. หนา้ 22 – 26. 

 จากขอ้มลูในตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้่ามีหน่วยงานท่ีหารายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่จ  านวน  
2 หน่วยงาน คือ สภารักชาติประเทศอังกฤษ และกองเสือป่าอาสาสมัคร ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน 
มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพระมหากษัตริยแ์ละสามารถท่ีจะขออนญุาตใหด้  าเนินการออกลอตเตอรี่ได้
โดยง่าย โดยในการแสวงหารายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ทัง้ 2 หนว่ยงานสามารถท ารายไดไ้ดด้งันี ้ 
 พ.ศ. 2460 – 2461 ลอตเตอรี่สภารกัชาติประเทศองักฤษ ไม่พบหลกัฐานเก่ียวกับรายได้
ของการออกลอตเตอรี่ แต่มีปรากฏว่าลอตเตอรี่ของสภารกัชาติประเทศองักฤษจ าหน่ายฉบบัละ    
5 บาท และมีการตัง้เงินรางวลัไวส้งูถึง 250,000 บาท ประกอบการออกต่อเน่ืองและขยายไปออก
ลอตเตอรี่ท่ีภูเก็ตดว้ย ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าลอตเตอรี่ของสภารกัชาติประเทศองักฤษน่าจะท าเงิน
ไดจ้  านวนมาก เน่ืองจากเงินรางวลัท่ีตัง้ไวมี้มูลค่าท่ีสูง คือรางวลัท่ี 1 จะไดร้บัเงินรางวัลจ านวน 
75,000 บาท รางวัลท่ี 2 จะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และรางวัลท่ี 3 จะได้รับเงินรางวัล  
12,500 บาท แต่เม่ือมีการออกรางวลัผูท่ี้ถูกรางวัลท่ี 1 คือ พ.ท.หลวงรตันนรา (แก้วแห่งราชบุรี) 
ไดร้บัเงินรางวลัจ านวน 81,000 บาท รางวลัท่ี 2 คือ นายเถาแห่งวงักรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 
เงินรางวัลจ านวน 27,000 บาท และรางวัลท่ี 3 คือนายพูน บ้านสะพานหัน เงินรางวัลจ านวน 
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13,500 บาท1 ซึ่งมากกว่าท่ีก าหนดไว้ตั้งแต่แรก แสดงให้เห็นว่าลอตเตอรี่ของสภารักชาติ  
ประเทศองักฤษท ารายไดไ้ดดี้จงึสง่ผลใหส้ดัสว่นของเงินรางวลัมากขึน้ 

การหารายไดจ้ากลอตเตอรี่บ  ารุงเสือป่ากองอาสาสมคัร ซึ่งมีระยะเวลาในการออกรางวลั 
3 เดือนตอ่ 1 ครัง้ และพิมพจ์  าหนา่ยครัง้ละ 100,000 ฉบบั ฉบบัละ 1 บาท ซึ่งหากจ าหน่ายไดห้มด
จะมีรายได้สุทธิจ านวน 100,000 บาท ซึ่งนับว่าสร้างรายได้จ  านวนมากให้แก่กองเสือป่า
อาสาสมัคร แต่ไม่พบหลกัฐานว่าจ าหน่ายลอตเตอรี่ไดก่ี้ฉบบั ท าใหไ้ม่อาจทราบไดว้่าหน่วยงาน
เหล่านีมี้รายไดห้รือระดมเงินจากการออกลอตเตอรี่ไดม้ากนอ้ยเพียงใด แต่จากขอ้มูลรายไดจ้าก
การออกลอตเตอรี่ของทัง้ 2 หน่วยงาน แมข้อ้มูลจะขาดหายไปบางส่วน สามารถคาดคะเนไดว้่า 
ทกุหน่วยงานไดร้บัประโยชนจ์ากการออกลอตเตอรี่อย่างเต็มท่ี เพราะหลายๆ หน่วยงานพยายาม  
ท่ีจะขอด าเนินการในการออกลอตเตอรี่เช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่าการระดมเงินผ่านช่องทาง  
การออกลอตเตอรี่น่าจะท ารายได้ให้พอสมควรหรือเป็นท่ีน่าพอใจ   แต่ด้วยเง่ือนไขของรัฐท่ี 
มีขอ้จ ากดัท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการไดท้กุหนว่ยงาน 

 

3.3.1 การจดัสรรรายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 
   รายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2460 – 2466 จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  

สว่นท่ีตอ้งมอบใหแ้ก่รฐัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนสลากท่ีขายไดใ้หแ้ก่รฐั และรายไดท่ี้คงเหลือ
ของแต่ละหน่วยงานหลกัจากแบ่งใหแ้ก่รฐั ซึ่งรายไดส้่วนนีจ้ะถูกแบ่งออกเป็นเงินรางวลัใหแ้ก่ผูท่ี้  
ถูกรางวัลด้วย จึงจะเหลือถึงหน่วยงานเพ่ือใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ท่ีด  าเนินการออก
ลอตเตอรี่ รายไดข้องแต่ละหน่วยงานจากการออกลอตเตอรี่จะถูกแบ่งเป็นเงินรางวัลใหแ้ก่ผูถู้ก
รางวัลจ านวนรอ้ยละ 60 แบ่งเป็นเงินเพ่ือกิจกรรมสาธารณะกุศลหรือตามวัตถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ในการออกลอตเตอรี่รอ้ยละ 28 และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการรอ้ยละ 122 ซึ่งการแบ่งรายได ้
ให้เป็นเงินรางวัลท่ีค่อนข้างสูง เพ่ือท่ีจะดึงดูดใจประชาชนให้เล่นลอตเตอรี่มากขึน้และจะท า  
ใหส้ดัสว่นรายไดม้ากขึน้ตาม 

   การจดัสรรรายไดข้องลอตเตอรี่สภารกัชาติประเทศองักฤษ แบ่งค่าใชจ้่ายส าหรบัเป็น  
เงินรางวลัของผูถ้กูลอตเตอรี่จ  านวน 250,000 บาท ในขณะท่ีลอตเตอรี่บ  ารุงเสือป่ากองอาสาสมคัร
แบ่งค่าใชจ้่ายส าหรับเป็นเงินรางวลัไวจ้  านวนมากกว่า 100,000 บาท ซึ่งรายไดด้งักล่าวคิดเป็น  
รอ้ยละ 60 ของรายไดท่ี้คงเหลือจากการแบ่งใหแ้ก่รฐัแลว้ ทั้งนีมี้รายไดค้งเหลือของกองเสือป่า
สามารถ ซื ้อ ปืน ลี เอ็น ฟิ ล์ดสั้น  (SMLE) พ ร้อมดาบปลาย ปืนและสายสะพายจ านวน                    
                                                           

1 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล.  เล่มเดมิ.  หนา้ 24. 
2 ธ ารงค ์อดุมไพจิตรกลุ. (2541). หวย หวย หวย. วำรสำรสงัคมศำสตร ์มศว. หนา้ 15-30.  
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10,000  กระบอกในราคา 76,625 ปอนด์1 พระราชทานแก่กองเสือป่าไดต้ามเปา้หมาย มูลคา่ของ
เงินในส่วนท่ีหน่วยงานต่างๆ ไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ ทัง้ในส่วนแบ่งเงินรางวลั เงินค่าบ ารุงการ
กศุลตามเปา้หมายยงัคงมีจ านวนมากแมว้่าจะมีการแบง่ใหแ้ก่รฐัส่วนหนึ่งแลว้ แสดงใหเ้ห็นว่าการ
น าลอต เตอรี่ ม าใช้ เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ในการระดมทุน เพ่ื อ ใช้ ใ น กิจกรรมต่ า งๆ  ค่ อนข้า ง 
ประสบความส าเรจ็และเป็นท่ีพงึพอใจทัง้จากรฐับาลและจากหนว่ยงานเอกชนตา่งๆ 

   รฐัไดร้บัผลประโยชนจ์ากรายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ พ.ศ. 2460 – 2466 จ านวนมาก
เน่ืองด้วยจะต้องแบ่งให้รัฐก่อนจะถูกจัดสรรเป็นเงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด         
ในขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีด าเนินการออกลอตเตอรี่ก็สามารถหาเงินเพ่ือใชต้ามวัตถุประสงค์
ต่างๆ ได ้การออกลอตเตอรี่ในสมยันีจ้ึงนิยมน ามาใชเ้พ่ือระดมทุนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ   
ทัง้จากหนว่ยงานรฐัและเอกชน เพราะสามารถหาเงินไดม้าก ดว้ยมลูคา่ของเงินรางวลัสงูท่ีดงึดดูใจ
ประชาชนสง่ผลใหมี้รายไดจ้ากการจ าหนา่ยท่ีสงูตาม 

 

3.4 ปัญหาที่น าไปสู่การหยุดชะงักของการออกลอตเตอร่ีใน พ.ศ. 2466 
การหยดุชะงกัและงดการด าเนินการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 เกิดจากการทุจริตของ

ลอตเตอรี่ เสือ ป่ า  ซึ่ งก่ อ ให้ เกิดความ เสี ยหายต่อภาพลักษณ์ ของกองเสือป่ า  รวมถึ ง 
การวิพากษ์วิจารณ์การออกลอตเตอรี่ว่าเป็นสิ่งมอมเมาประชาชน นอกจากนี้สาเหตุของ                    
การหยุดออกลอตเตอรี่ของหน่วยงานอ่ืนๆ ยังเกิดจากการไม่ไดร้บัความนิยมในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป รวมถึงเง่ือนไขการขออนุญาตในการออกลอตเตอรี่ท่ีตอ้งผ่านการอนุญาตจากกระทรวง 
พระคลงัมหาสมบตัิก่อน ท าใหภ้ายหลงัเหตกุารณท์ุจรติลอตเตอรี่เสือป่าจึงไม่มีการออกลอตเตอรี่
อีกตลอดรชัสมยั 

3.4.1 สาเหตท่ีุน าไปสู่การหยดุชะงกัของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466  
   การออกลอตเตอรี่เสือป่าอาสาสมคัร พ.ศ. 2466 เป็นครัง้สดุทา้ยในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวก่อนจะหยุดชะงักไป เน่ืองจากเกิดการทุจริตเงินรางวัลของลอตเตอรี่  
เสือป่าลา้นบาทขึน้ คือ ผูถู้กรางวัลท่ี 1 - 3 ไม่มีตัวตนจริงๆ โดยผูถู้กรางวัลท่ี 1 ไดร้บัเงินรางวัล   
80,000 บาท ช่ือนายช่ืน เรือลอย นักหนังสือพิมพ์ตรวจสอบข้อมูลของนายช่ืน เรือลอย และ  
ไม่ปรากฏผูใ้ชน้ามสกุล "เรือลอย" แต่กลับมีผูม้าเซ็นรบัเงินไปเรียบรอ้ยแลว้ 2 นกัหนังสือพิมพใ์ห้
ความสนใจและค้นหาข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกรางวัล แต่กลับไม่พบผู้ถูกรางวัลตามท่ีกล่าวอ้าง 

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต.ิ  ร.7 รล. 99/4.  เรือ่งปืนและกระสนุของกองเสอืป่ำและเรือ่งเสอืป่ำยมื

ปืนทหำรบก. 2 มกราคม 2468.   
2 สถิตย ์เสมานิล. (2514). วสิำสะ.  หนา้ 189 - 209  
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นอกจากนีย้งัมีการสงสยัว่าเพราะเหตใุดท่ีผูถู้กรางวลัท่ี 1 - 3 ถึงมีเลขหนา้ของรางวลั 183 ตรงกัน 
เม่ือสืบสวนจึงพบว่าผู้ร ับเงินท าตามค าสั่ งของพระยานนทิเสนสุเรนทรภ์ักดี (แม็ก เศีย รเสวี)  
นายพลเสนาธิการเสือป่า ซึ่งรับหน้าท่ีเป็นผู้อ  านวยการในการออกลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท   
ท าใหพ้ระยานนทิเสนสเุรนทรภ์กัดี (แม็ก เศียรเสวี) ถกูปลดออกจากต าแหน่งในกองเสือป่าและถกู
ตดัสินจ าคกุฐานยกัยอกทรพัยจ์  านวน 144,000 บาท โดยมีโทษจ าคกุ 10 ปีและตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่
กองเสือป่า1 การทุจริตในครัง้นีย้งัสรา้งความเส่ือมเสียช่ือเสียงวงศต์ระกูลจนกระทั่งพระยาปรีดา  
นฤเบศน์ (ฟัก พันธุ์ฟัก) ซึ่ งเป็นพ่ีชายของพระยานนทิ เสนสุเรนทร์ภักดี  (แม็ก เศีย รเสวี)  
ขอจดนามสกลุใหมว่า่ พนัธุฟั์ก แทนการใชน้ามสกลุเศียรเสวี 

   นอกจากการทุจริตของกองเสือป่าท่ีท าให้ภาพลักษณ์ของกองเสือป่าเส่ือมเสียแล้ว  
การออกลอตเตอรี่ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นสิ่งท่ีมอมเมาประชาชนมาโดยตลอดจากนักหนังสือพิมพ ์ 
ทั้งความนิยมในการเล่นลอตเตอรี่ของหน่วยงานอ่ืนๆ ยังเป็นเพียงการเล่นเฉพาะกลุ่มสโมสร 
องค์กรต่างๆ เท่านั้น  ประชาชนทั่ วไปไม่นิยมเท่ากับการเล่นลอตเตอรี่ของหน่วยงานรัฐ  
ทัง้ประชาชนยงัเกิดความสบัสน เน่ืองจากมีการออกลอตเตอรี่ของหลายหน่วยงาน ท าให้ประชาชน
ทั่วไปมักเล่นลอตเตอรี่ท่ีถูกด าเนินโดยหน่วยงานรฐัมากกว่า อาจจะท าให้ผลของระดมทุนของ
หน่วยงานอ่ืนๆ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั และเม่ือเกิดเรื่องเส่ือมเสียจากการทจุรติของลอตเตอรี่เสือ
ป่า ยิ่งท าใหป้ระชาชนไมก่ลา้ท่ีจะเลน่ลอตเตอรี่อ่ืนๆอีก  

   นอกจากนีก้ารท่ีรฐัไม่อนญุาตการออกลอตเตอรี่ของบางหน่วยงานยงัเป็นสาเหตหุนึ่งท่ี
เม่ือเกิดการหยุดออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 แล้ว ภายหลังจากนั้นไม่มีหน่วยงานใดๆ ขอ
ด าเนินการออกลอตเตอรี่อีกเลย เน่ืองจากการพิจารณาของรฐัมีความยุ่งยาก ในบางครัง้ตอ้งอาศยั
การเอือ้ประโยชนแ์ละมีความใกล้ชิดกันจึงจะสามารถไดร้บัอนุญาตให้ด  าเนินการออกได ้จน
น าไปสู่การเสียดสีทางสงัคมเช่นเดียวกบักรณีของนายฮงเฮง กิจวรวฒัน ์ทัง้ยงัเกิดวิพากษว์ิจารณ์
ว่าลอตเตอรี่เป็นสิ่งท่ีท าใหป้ระชาชนมีนิสยัตรงขา้มกับความมธัยสัถ ์ท าใหบ้า้นเมืองไดร้บัความ
เดือดร้อน และเกิดการใช้จ่ายท่ีสุรุ่ยสุร่าย 2 จึงอาจกล่าวได้ว่าการทุจริตลอตเตอรี่ เสือป่า 
เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นท่ีท าให้ลอตเตอรี่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้อง
หยุดชะงักไป ทั้งยังสรา้งความเส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์ของกองเสือป่า และกระทบต่อการออก

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  สบ. 2.52/167.  เอกสำรสว่นพระองค์ สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำ

ชำนภุำพ พระยานนทิเสนสเุรนทรภกัดี. หนา้  1 - 4. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  บำงกอกไตมส ์ลอตเตอรีใ่นประเทศสยามไมจ่ ากดั. 7 พฤศจิกายน        

พ.ศ. 2466. 
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ลอตเตอรี่ของหน่วยงานอ่ืนๆ ดว้ย ท าใหป้ระชาชนไม่กลา้ท่ีจะเล่นลอตเตอรี่ของหน่วยงานอ่ืนๆ 
ดว้ย การระดมทนุดว้ยการออกลอตเตอรี่จงึไมเ่ป็นผลส าเรจ็  

3.4.2 ผลกระทบหลงัจากการหยดุชะงกัของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466  
    หลังจากหยุดการออกลอตเตอรี่ไปใน พ.ศ. 2466 ยังคงมีผู้ขออนุญาตด าเนินการ 
ออกลอตเตอรี่อยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ไดมี้การอนุญาตให้มีการออกในช่วงเวลาดังกล่าว ผลกระทบ
ส าคญัจากการหยุดชะงักของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 คือการท่ีหน่วยงานต่างๆ สูญเสีย
ช่องทางการระดมทุนโดยการออกลอตเตอรี่ ซึ่งเป็นช่องทางท่ีท ารายไดไ้ดจ้  านวนมาก แต่ก็ไม่ได้
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือส่งผลใหร้ฐัตอ้งศนูยเ์สียรายไดบ้างส่วนเหมือนในช่วง พ.ศ. 
2459 ท่ีมีการยกเลิกหวย ก.ข. ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลอตเตอรี่ในสมัยนีไ้ม่ใช่รายไดท่ี้รฐัแสวงหา
โดยตรงแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนของรัฐจากการอนุญาตให้องค์กรรัฐหรือเอกชนออก
ลอตเตอรี่แบบเฉพาะกิจและรฐัไดร้บัส่วนแบ่งตามก าหนด ดงันั้นการหยุดออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 
2466 จึงสง่ผลเพียงใหร้ฐัขาดรายไดจ้ากส่วนแบง่ของลอตเตอรี่เฉพาะกิจ ทัง้นีเ้ศรษฐกิจของสยาม
ในช่วง พ.ศ. 2466 ไม่ค่อยดีนกัจากวิกฤตเศรษฐกิจภายหลงัสงครามโลก ประกอบกับวิกฤตขา้ว
และการส่งออกของประเทศท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง การสูญเสียช่องทางในการระดมทุน ท าใหต้อ้ง
หาช่องทางอ่ืนๆ มาเพ่ือเพิ่มรายไดท้างเศรษฐกิจ โดยการอนญุาตใหเ้ล่นการพนนัอ่ืนๆ1 โดยเฉพาะ
การพนนัท่ีเล่นในงานงานวดัหรืองานรื่นเริง เช่น จบัฉลาก โยนห่วง โยนเหรียญ ปาเปา้ บิงโก เป็น
ตน้ ซึ่งเป็นท่ีนิยมทั่วไปมากกว่าลอตเตอรี่ท่ีมกัเล่นกนัเฉพาะในกลุ่มสโมสร หรือสมาชิกขององคก์ร
ใดองคก์รหนึ่ง  
    การอนุญาตใหมี้การเล่นการพนนัอ่ืนๆ และรฐัท าการเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุญาต 
ใหมี้การเล่นการพนนัซึ่งเป็นการหารายไดช้่องทางหนึ่งทดแทนการออกลอตเตอรี่ และมีการออก
พระราชบญัญตัิการพนนัขึน้เพ่ือควบคมุไม่ใหมี้การมวัเมาประชาชนจนเกินไป โดยพระราชบญัญัติ
การพนันท่ีประกาศใช้ใน พ.ศ. 2473 มีเนื ้อหารวบรวมกฎหมายการพนันต่างๆไว้ด้วยกัน  
ซึ่งกฎหมายก่อนหนา้เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัเฉพาะเรื่อง เช่น กฎเสนาบดีการพนนัไพ่ป๊อก 
กฎหมายหมายหา้มมิใหเ้ล่นการพนัน รวมไปถึงพระราชบญัญัติอากรการพนัน พระราชบญัญัติ
การพนัน พ.ศ. 2473 จึงเป็นพระราชบัญญัติการพนันฉบับแรกของประเทศ โดยระบุการพนัน 
ไว้ 2 ประเภท คือ การพนันท่ีห้ามไม่ให้เล่นโดยเด็ดขาดกับการพนันท่ีอนุญาตให้เล่นไดโ้ดยมี

                                                           
1 กาญจนา จินตกานนท.์ (2530). นโยบำยของรฐับำลเกีย่วกบัภำษีอำกรกำรพนนั พ.ศ. 2367 - 2460. 

หนา้ 213. 
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เง่ือนไข โดยพระราชบัญญัติการพนันมีการระบุว่าผู้เล่นการพนันตอ้งมีอายุ 16 ปีขึน้ไป และ 
ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
    การพนนัประเภทท่ี 1 การพนนัท่ีหา้มไม่ใหเ้ล่นโดยเด็ดขาด ประกอบไปดว้ย หวย ก.ข.          
โปป่ัน โปก า ถั่ว ก าตดั ไพ่ 3 ใบ แปดเกา้ อีโจง้ คู่ค่ี ไมด้  าไมแ้ดง อีโปง ไมห้มนุหรือลอ้หมุน จบัย่ีกี 
การพนันท่ีทรมานสัตว ์เช่น การน ามีด หรือหนามผูก การวางยาสัตวใ์ห้เมาให้เกิดการต่อสู้กัน
ระหว่างสัตว์ บิลเลียตรู โยนจิ๋ม ส่ีเหงาลัก ขลุกขลิก น ้าเต้าทุกๆประเภท ไฮโลว์ อีก้อย และ 
ป่ันแปะ1 
    การพนนัประเภทท่ี 2 การพนนัท่ีอนญุาตใหเ้ล่นไดโ้ดยมีเง่ือนไข ประกอบดว้ย การพนนั 
ท่ีใหส้ตัวต์่อสูก้ัน เช่น ชนไก่ กัดปลา เป็นตน้ วิ่งววัคน มวยชกหรือมวยปล า้ แข่งเรือพุ่งหรือเรือลอ้  
ชีรู้ป โยนหว่ง โยนสตางคใ์ส่ภาชนะ ตกเบ็ด จบัสลาก ยิงเปา้ ปาหนา้คนหรือหนา้สตัว ์เตา๋ขา้มดา่น 
หมากแกว หมากหัวแดง สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ (ลอตเตอรี่ แรฟเฟอล)์ โตแตไลเชเตอร ์
(Totalizator) สวีป (Sweep) บุ๊คเมกิง (Book making) การขายสลากกินแบ่งและสลากกินรวบ 
ท่ีไมไ่ดอ้อกในพระราชอาณาจกัร ไพน่กกระจอก ไพต่า่งๆ ตวต และบลิเลียต2  
    ทัง้นีล้อตเตอรี่ยงัคงเป็นการพนนัท่ีอนุญาตใหเ้ล่นไดโ้ดยมีเง่ือนไขตามพระราชบญัญัติ 
การพนนั พ.ศ. 2473 ก าหนด ท าใหใ้น พ.ศ. 2476 มีการน ากลบัมาออกอีกครัง้ เน่ืองจากรฐับาล 
ในขณะนั้นพยายามท่ีจะฟ้ืนฟู เศรษฐกิจหลังจากการเปล่ียนการปกครองประเทศและ  
วิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ 
 

3.5 สรุป  
การออกลอตเตอรี่ช่วง พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2466 เป็นลอตเตอรี่ท่ีออกในวาระโอกาสพิเศษ 

โดยมีเง่ือนไขและวตัถปุระสงคท่ี์รฐัก าหนดใหอ้อกเพ่ือการระดมทุนทางการกุศลเท่านัน้ และไม่ได้
ออกเป็นประจ าเชน่ในปัจจบุนั การออกลอตเตอรี่เริ่มขึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2417 ซึ่งเป็นชว่งท่ียงัคงมี
การออกหวย ก.ข. อยู่ เป็นการออกเพียงครัง้เดียวในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว ออกเพ่ือเฉลิมฉลองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น  แต่ในขณะเดียวกัน  
ไดร้บัประโยชนร์ว่มในการชว่ยเหลือเหลา่พอ่คา้ท่ีน าสินคา้มาจดัแสดงในงานพิพิธภณัฑ ์  

ลอตเตอรี่ เริ่มออกอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โดยถูกน ากลับมาออกอีกครัง้ใน พ.ศ. 2460 ตรงกับช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 โดยการออกของ 

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  สบ. 2.42/175.  เอกสำรสว่นพระองค์ สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำ

ชำนภุำพ รา่งพระราชบญัญตัิการพนนักบัประกาศเสนาบดีระบปุระเภทการพนนัอนัตอ้งหา้ม.  หนา้ 4 - 7. 
2 แหล่งเดมิ.  หนา้ 8. 
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สภารกัชาติประเทศอังกฤษ เพ่ือหาเงินช่วยเหลือสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และภายหลังจาก พ.ศ.  
2460 เป็นตน้มา มีการออกลอตเตอรี่ของหน่วยงานรฐัและหน่วยงานเอกชนอีก 2 หน่วยงาน คือ 
สภารักชาติประเทศอังกฤษ สภากาชาดสยามร่วมกับกองเสือป่าอาสาสมัคร ซึ่งมีการออก
ลอตเตอรี่อยูห่ลายครัง้เพ่ือระดมเพ่ือสาธารณกศุล ในขณะเดียวกนัมีอีกหลายหนว่ยงานท่ีพยายาม
จะขอด าเนินการออกลอตเตอรี่ เพ่ือหารายได้ใช้ในกิจการของหน่วยงานนั้นๆ แต่ไม่สามารถ 
ท าการออกได้ เพ ราะไม่ผ่านเง่ือนไขตาม ท่ี รัฐก าหนด คือ  ต้องเป็นบุคคล ท่ีน่า เช่ือ ถือ  
ไม่หวังผลประโยชนส์่วนตน เป็นการออกในลักษณะการกุศล ตอ้งมีการแบ่งรายไดไ้ม่น้อยกว่า  
1 ใน 4 ให้แก่รัฐ และต้องได้รับการร้องขอจากรัฐ ด้วยเง่ือนไข ท่ีรัฐก าหนดจึงมีหน่วยงานท่ี 
ไม่สามารถ ด าเนินการออกลอตเตอรี่ได ้เน่ืองจากมีความทบัซอ้นกับหน่วยงานท่ีด าเนินการออก  
อยูแ่ลว้ หรือไมส่รา้งประโยชนใ์หแ้ก่รฐั  

ลอตเตอรี่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูเ่ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการระดม
ทุนของทั้งหน่วยงานรฐัและเอกชน โดยอาศัยเง่ือนไขทางการกุศลจูงใจประชาชน เน่ืองปัญหา
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ทัง้ปัญหาการใชง้บประมาณท่ีเนน้ดา้นการทหารเป็นหลกั ในขณะท่ี
เศรษฐกิจการส่งออกไม่ไดร้บัการสนับสนุนมากนัก ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามโลก  
ครั้งท่ี  1 วิกฤตข้าวท่ีส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจตกต ่าลงไปอีก จนหน่วยงานต่างๆ ถูกตัด
งบประมาณเป็นเหตใุหต้อ้งมีการหารายไดเ้พิ่มเติมจากชอ่งทางอ่ืนๆ แมก้ระทั่งกองเสือป่าซึ่งไดร้บั
ความเอาใจใส่อย่างมาก ยงัตอ้งใชว้ิธีหาเงินเพ่ือใชใ้นกิจการเสือป่า โดยการออกลอตเตอรี่ กล่าว
ไดว้า่ลอตเตอรี่เป็นวิธีระดมทนุท่ีนิยมในสมยันี ้และสามารถสรา้งรายไดท่ี้น่าพึงพอใจแก่หนว่ยงาน
ต่างๆ ในระยะแรก ซึ่งรายไดจ้ากการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2460 - 2466 รฐัไดร้บัผลประโยชน์
มากท่ีสุด โดยส่วนแบ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสลากท่ีขายไดซ้ึ่งเป็นรายไดส้่วนแบ่งจาก
หน่วยงานท่ีด าเนินการออกลอตเตอรี่ แต่ไม่ใช่รายไดห้ลกั ท่ีรฐัด  าเนินการสรรหาและจดัเก็บดว้ย
ตนเอง ท าใหเ้ม่ือมีการหยุดการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 เน่ืองจากเหตุการณ์ทุจริตลอตเตอรี่
เสือป่าสรา้งความเส่ือมเสียต่อกองเสือป่า รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการออกลอตเตอรี่สรา้ง
ความล าบากให้ประชาชน ท าให้รฐัและหน่วยงานต่างๆ หยุดการออกลอตเตอรี่ภายหลัง พ.ศ. 
2466 ไป และตอ้งสูญเสียช่องทางการระดมทุนจากประชาชนท่ีง่ายและสามารถหาเงินไดจ้  านวน
มากในระยะเวลาสัน้ไป ขณะเดียวกนัรฐัประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจของรฐัอยู่แลว้ จึงยิ่งท าให้
เศรษฐกิจแย่ลงมากขึน้ ท าใหปั้ญหาจากเศรษฐกิจในช่วงปลายรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจท่ีสะสมจวบจนถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว
และเป็นสว่นหนึ่งท่ีน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475  



 

บทที ่4  
สลากกนิแบ่งรัฐบาลกบัการระดมทนุทางเศรษฐกจิของรัฐ พ.ศ. 2475 – 2482 

 

ลอตเตอรี่ห รือสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน เป็นสลากกินแบ่ง ท่ีออกประจ า 
ทุกวันท่ี 1 และวันท่ี 16 ของทุกเดือน ด าเนินการโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งใน  
พ.ศ. 2562 สามารถท ารายได้แผ่นดินน าส่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ1  
สลากกินแบ่งจึงมีความส าคัญในการระดมทุนทางเศรษฐกิจของรัฐในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  
บทนีจ้ะศึกษาถึงการน าสลากกินแบ่งมาใชเ้ป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2475 – 2482  
โดยศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลการออกสลากกินแบ่ง การก่อตัง้ส  านักงานสลากกินแบ่ง
รฐับาลใน พ.ศ. 2482 วตัถุประสงคแ์ละหนา้ท่ีของสลากกินแบ่งรฐับาล รวมถึงการแสวงหารายได้
จากการด าเนินการและนโยบายของสลากกินแบ่งรฐับาล ซึ่งแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของสลาก  
กินแบง่รฐับาลท่ีถกูน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการระดมทนุของรฐัมาโดยตลอด 

 

4.1 การระดมทุนจากสลากกินแบ่งหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
เศรษฐกิจสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประสบปัญหา  

ความยากล าบากต่อเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกิจปลายรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจ้าอยู่หัว ทั้งปัญหาการคลัง ปัญหาราคาข้าวตกต ่า ปัญหางบประมาณขาดดุลติดต่อกันใน  
พ.ศ. 2465 – 2468 ท าให้รฐับาลต้องแก้ปัญหาด้วยการก าหนดภาษีใหม่เพ่ือเพิ่มรายได้ และ  
ตดัทอนรายจ่ายของกระทรวงต่างๆ แมจ้ะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจไดช้ั่วคราวแต่ยังคงส่งผล
ตอ่เน่ืองมาจนถึงรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2468 - 2477)  โดยจะเห็นได้
ว่าในรชัสมัยนีมี้งบประมาณขาดดุลใน พ.ศ. 2468 ซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนผ่านรชักาล แม้ว่ารฐับาล 
จะด าเนินการหลายวิ ธี เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจจนภาวะขาดดุลดีขึ ้น  แต่ใน พ .ศ. 2472  
ไดเ้กิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก (The Great Depression) ซึ่งซ  า้เติมเศรษฐกิจสยามลงไปอีก  
ปัญหาเศรษฐกิจจึงกลายเป็นสาเหตุส  าคญัประการหนึ่งท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ท าใหร้ฐับาลใหม่หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองใหค้วามส าคญักับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ซึ่งการออกลอตเตอรี่เป็นวิธีหนึ่งท่ีน ามาใชเ้พ่ือการระดมทนุของรฐั 

 
 

                                                           
1 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ. (2562). สคร. จัดเก็บเงินน ำส่งรำยไดค้รึ่งแรกของ

ปีงบประมำณ 2562 เกินเป้ำหมำย 22%.  (ออนไลน)์ 
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4.1.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน าไปสูก่ารออกสลากกินแบง่ใน พ.ศ. 2476 
   ในช่วงต้นรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจของสยามตกต ่า  

การส่งออกท่ีนอ้ยลง ท าใหร้ฐัตอ้งหาวิธีเพิ่มรายไดใ้หม้ากขึน้จากช่องทางอ่ืนๆ หลงัเปล่ียนแปลง
การปกครอง รฐับาลของพระยามโนปกรณน์ิติธาดา (พ.ศ. 2475 - 2476) พยายามฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีตกต ่ าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่ าทั่ วโลก โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม  
(ปรีดี พนมยงค)์ หนึ่งในผูน้  าของคณะราษฎรไดร้่างแผนเคา้โครงการณ์เศรษฐกิจขึน้เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในเคา้โครงการเศรษฐกิจมีการเสนอการจัดหาทุน 
ผ่านการเก็บภาษีทางออ้ม การกูเ้งิน การหาเครดิต รวมถึงการออกสลากกินแบง่หรือลอตเตอรี่ขึน้ 
และพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ไม่ไดข้ดัขอ้งในการใหมี้การ
ออกสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่ตามท่ีหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี  พนมยงค์) เสนอ1  
ท าใหใ้น พ.ศ. 2476 มีการอนมุตัิการออกลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม เพ่ือหารายไดม้าใชใ้นกิจการ
ของสภากาชาด ช่วยเหลือคนไขอ้นาถา และใชจ้่ายในกิจการสาธารณะประโยชนต์่างๆ  นบัเป็น
ครัง้แรกท่ีมีการออกสลากกินแบง่ภายหลงัการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองประเทศ หลงัจาก
หยุดไป 10 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2466 เม่ือเกิดเหตุการณ์ทุจริตลอตเตอรี่เสือป่าของพระยานนทิเสน  
สเุรนทรภกัดี (แม็ก เศียรเสวี) 2 

 

ตาราง 8 ตารางแสดงงบประมาณรายได ้รายจ่าย และรายไดจ้ริง และรายจ่ายจริง ตัง้แต่ พ.ศ. 
2467 – 2477 (ลา้นบาท) 
 

พ.ศ. งบประมาณ
รายได้ 

รายได้จริง รายจ่ายที่

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง ดุลแห่งรายได้ 

รายจ่ายจริง 

2467 84.00 85.18 93.12 89.67 - 4.49 

2468 91.00 92.71 94.87 94.65 - 1.94 

2469 94.00 100.59 93.78 100.55 + 0.04 

2470 100.55 117.44 100.01 117.39 + 0.05 

2471 100.62 106.96 99.98 106.92 + 0.04 

2472 106.44 107.11 106.26 107.10 + 0.01 

                                                           
1
 ชยัอนนัต ์สมทุวณิช; และ ขตัติยา กรรณสตู.  (2518).  เอกสำรกำรเมือง – กำรปกครองไทย พ.ศ.

2417 – 2477.  หนา้ 234 – 357. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  สบ. 2.52/167.  เอกสำรส่วนพระองค์สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำ

ชำนภุำพ พระยำนนทเิสนสเุรนทรภกัด.ี  หนา้  1 - 4.  
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

พ.ศ. งบประมาณ
รายได้ 

รายได้จริง รายจ่ายที่

อนุมตั ิ
รายจ่ายจริง ดุลแห่งรายได้ 

รายจ่ายจริง 
2473 106.59 96.32 106.53 96.30 + 0.02 
2474 94.80 78.94 94.34 87.48 - 8.54 

2475 74.86 79.65 74.45 70.23 + 9.42 

2476 72.42 83.73 79.92 73.63 + 10.10 

2477 74.46 94.04 79.53 75.82 + 18.22 
 

ท่ีมา : ชูศรี มณีพฤกษ์. (2550). นโยบำยเศรษฐกิจของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ

เจำ้อยูห่วั. หนา้ 48. 

 จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นถึงงบประมาณรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีรฐัก าหนด รวมถึงรายได้
และรายจ่ายท่ีมีการใช้จริงตั้งแต่ พ.ศ. 2467 – 2477 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปลายรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวเกิดปัญหางบประมาณขาดดุลอยู่ต่อเน่ืองจนกระทั่ง  
เสด็จสรรคตและมีการเปล่ียนรชัสมยัใน พ.ศ. 2468 แต่เม่ือเขา้สู่การปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั สถานการณด์า้นงบประมาณแผ่นดินเขา้สู่สภาวะท่ีดีขึน้ เน่ืองจากมีความ
พยายามในการแก้ปัญหางบประมาณแผ่นดิน โดยการหาช่องทางเพ่ือเพิ่มรายได ้เช่น การเก็บ  
ภาษีใหม่จากสินคา้ฟุ่ มเฟือย หรือภาษีจากกิจวตัรประจ าวนัของประชาชน เช่น ภาษีสรุา ภาษีฝ่ิน     
ภาษีท่ีดิน ภาษีการพนัน  เป็นตน้ การตดัทอนรายจ่ายบางส่วนเพ่ือใหง้บประมาณมีความสมดุล
ตามนโยบายการคลังแบบเก่ า ซึ่ งบางครั้งมี การกล่าวถึงว่าเป็นการคลังแบบอนุรักษ ์  
คือ การด าเนินนโยบายท่ีท าใหง้บประมาณสมดลุ มีคา่เงินท่ีมีเสถียรภาพ รวมถึงก าหนดการกูเ้งิน
และการช าระหนีส้ินจากตา่งประเทศในอยู่ในขอบเขตตามท่ีรฐัก าหนด1 ท าใหง้บประมาณแผ่นดิน
และเศรษฐกิจของสยามในช่วงระยะแรกของการครองราชยข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หวัดีขึน้จากช่วงก่อนหนา้ งบประมาณท่ีเคยขาดดลุติดตอ่กนักลบัมาเกิดดลุเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 
จ น ก ร ะ ทั่ ง เ กิ ด วิ ก ฤ ต เศ ร ษ ฐ กิ จ ต ก ต ่ า ทั่ ว โ ล ก ใ น  พ .ศ .  2472 ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ 

                                                           
1 พอพนัธ ์อยุยานนท.์ (2558). เศรษฐกจิไทยในสมยัรชักำลที ่7 : รกัษำเสถยีรภำพ ปพูืน้ฐำนกำร

พฒันำ. หนา้ 47- 48. 
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ต่อเศรษฐกิจและการเมืองของสยามเป็นอย่างยิ่ง ท าใหใ้น พ.ศ. 2474 เกิดปัญหางบประมาณ 
ขาดดลุอีกครัง้  
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่การออกสลากกินแบ่งอีกครั้งใน พ.ศ. 2476 เกิดจาก 
ปัจจยัหลกั 2 ประการ คือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลกท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสยาม และ 
การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ท่ีน าไปสู่การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และมีการเสนอใหอ้อกสลากกินแบ่งอีกครัง้เพ่ือแสวงหารายไดแ้ละใชเ้ป็นทุนในการบริหารและ
พฒันาประเทศ 
 ปัจจัยประการแรก คือ วิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าทั่ วโลกใน พ.ศ. 2472 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของสยามโดยเฉพาะการส่งออกลดนอ้ยลง ท าใหเ้ศรษฐกิจท่ีเริ่ม
จะดีขึน้กลบัประสบปัญหาตกต ่าและขาดดลุงบประมาณอีกครัง้ใน พ.ศ. 2474 เน่ืองจากรายไดท่ี้
เก็บจากภาษีตา่งๆ ลดลง ท าใหก้ารวางแผนงบประมาณรายจ่ายตอ้งลดลงเพ่ือใหเ้กิดความสมดลุ 
วิธีการท่ีรัฐบาลสยามเลือกใช้จึงเป็นการตัดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงต่างๆ ยุบรวม
หน่วยงานราชการบางแห่งเพ่ือลดงบประมาณคา่ใชจ้่าย รวมถึงการดลุขา้ราชการท่ีไม่จ  าเป็นออก 
เช่น ขา้ราชการท่ีอายมุาก ขา้ราชการท่ีไม่มีความสามารถ หรือขา้ราชการในหน่วยงานท่ีถกูยบุ ซึ่ง
ในช่วง พ.ศ. 2469 – 2472 มีขา้ราชการท่ีถูกดลุจ านวนทัง้สิน้ 1,929 คน โดยมีคนของกระทรวงวงั 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ถกูดลุยเ์ป็นจ านวนมากตามล าดบั1  

นอกจากนีร้ฐัยงัควบคมุการใชจ้่ายของกระทรวงต่างๆ อย่างเขม้งวด การด าเนินนโยบาย
ในการท าให้งบประมาณสมดุลครัง้นีไ้ม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจของประชาชนต่อเศรษฐกิจท่ีซบเซาลง ขา้ราชการท่ีประสบปัญหาการถูก
ดุล รวมถึงความขัดแย้งระหว่างเสนาบดีกระทรวงต่างๆ ในการก าหนดนโยบายในช่วงวิกฤต
เศ รษ ฐ กิ จตกต ่ า  เกิ ด การแบ่ งแยกออก เป็ น  2  ก ลุ่ ม  คื อ  กลุ่ ม พ ระ เจ้าบ รม วงศ์ เธอ  
กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม มองว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่
รุนแรงและไม่จ  าเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเคร่งครัด ในขณะท่ีกลุ่ มพระยาโกมารกุลมนตรี  
(ช่ืน โกมารกลุ  ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงการคลงั เสนอใหล้ดรายจ่ายอย่างเขม้งวด ความขดัแยง้
ดงักลา่วท าใหเ้กิดกระแสวิพากษว์ิจารณก์ารใชจ้า่ยท่ีสรุุย่สรุา่ยของรฐับาล โดยเฉพาะการใชจ้า่ยใน
กิจการรถไฟ รวมถึงการลาออกของพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้บวรเดชท่ีไม่พงึพอใจตอ่นโยบายลด
เงินเดือนของรฐับาลดว้ย ผลจากการท่ีรฐัไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใหดี้ขึน้ได ้ท าใหเ้กิด

                                                           
1 ชศูร ีมณีพฤกษ์. (2550). นโยบำยเศรษฐกจิของพระบำทสมเดจ็พระปกเกลำ้เจำ้อยู่หวั. หนา้ 110. 
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ความความไม่พอใจของประชาชนและข้าราชการบางส่วน จึงเป็นสาเหตุหนึ่ ง ท่ีน าไปสู่  
การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 
 ปัจจัยท่ี  2 คือ การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ภายหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครองเศรษฐกิจของประเทศจ าเป็นตอ้งเร่งฟ้ืนฟูอย่างมาก หนึ่งในหลกัส าคญั  
6 ประการของคณะราษฎร คือ การบ ารุงความสุขสมบูรณข์องราษฎรในทางเศรษฐกิจ ผูผ้ลกัดนั
ทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ในสมัยนี ้ คือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรี ดี  พนมยงค์) ซึ่ ง เสนอ 
เคา้โครงการณเ์ศรษฐกิจ หรือ สมุดปกเหลือง ใน พ.ศ. 2475 เพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของสยาม
ใหม่ และส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ ในขณะท่ีรัฐจะเป็น  
ผูค้วบคมุและบริหารจดัการระบบเศรษฐกิจ โดยในเคา้โครงการณเ์ศรษฐกิจเสนอแนวทางพฒันา
และแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจว่าใหมี้การซือ้ท่ีดินจากเอกชน เพ่ือใหท่ี้ดินเป็นของรฐับาลและจดัสรร
เพ่ือประกอบกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนท์างเศรษฐกิจไมป่ลอ่ยใหท่ี้ดนิรกรา้ง การก าหนดใหป้ระชาชน
ท างานตามความสามารถ ก าหนดเกณฑเ์งินเดือนขัน้ต  ่าและการรบัเงินบ านาญ เสนอการหารายได้
ผ่านการเก็บภาษีต่างๆ การออกสลากกินแบ่ง และการกู้ยืม รวมถึงการจัดตัง้สหกรณ์เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจมากขึน้ การจัดตัง้ธนาคารแห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกส าคัญใน  
การด าเนินการทางเศรษฐกิจ1  

อย่างไรก็ตาม เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมถูกคัดค้านและ 
ไม่ไดน้  ามาใชใ้นการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะถกูตอ่ตา้นจากกลุ่มผูน้  าเก่า 
รวมถึงการต่อตา้นจากภายในคณะราษฎร เน่ืองดว้ยเคา้โครงการณเ์ศรษฐกิจมีส่วนคลา้ยคลึงกับ
การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจในรสัเซีย ซึ่งถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต ์แต่ในขณะเดียวกันในเคา้
โครงการณเ์ศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนธูรรมมีขอ้เสนอใหจ้ดัหาทุนโดยการออกสลากกินแบ่ง 
ซึ่งรายไดจ้ากสลากกินแบ่งใน พ.ศ. 2476 ไดน้  ามาใชเ้ป็นทุนในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เชน่ การซือ้เครื่องจกัร การหาคา่แรงงาน กิจกรรมสาธารณกศุล2   
 หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอในร่างเคา้โครงเศรษฐกิจเก่ียวกับการระดมทุนไวใ้ชส้  าหรบั  
ซือ้วัตถุท่ีรฐับาลไม่สามารถอนุมัติเงินงบประมาณได ้รวมถึงเพ่ือใชเ้ป็นการจ่ายค่าแรงงานหรือ  
เป็นทุนส ารองหมุนเวียนในรฐับาล โดยใชว้ิธีการเก็บภาษีบางอย่างจากประชาชนจ านวนเล็กนอ้ย 
โดยไม่ท าให้ประชาชนรูส้ึกเดือดรอ้น คือ การเก็บภาษีมรดก ภาษีรายได้ หรือภาษีทางอ้อม  

                                                           
1
 ชยัอนนัต ์สมทุวณิช, และ ขตัติยา กรรณสตู. (2518). เล่มเดมิ.  หนา้ 240 - 265. 

2 เฉลมิ พนัธุภ์กัดี (ผูพ้ิมพ)์. (2492).  พระปกเกลำ้ทรงโตเ้คำ้โครงกำรณเ์ศรษฐกจิ ของ ปรดี ีพนมยงค.์  
หนา้ 68 – 69. 
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เช่น ภาษีน ้าตาล ภาษีบุหรี่  หรือภาษี อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีชีวิตประจ าวันของประชาชน  
การออกสลากกินแบง่ซึ่งหลวงประดษิฐ์มนธูรรมเห็นวา่การออกสลากกินแบง่ไมเ่ป็นการผิดศีลธรรม 
แมว้่าจะเป็นการเล่นการพนนัแตเ่ป็นการเส่ียงโชคท่ีเสียเงินเพียงเล็กนอ้ย ในขณะเดียวกนัสามารถ
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐัจ  านวนมาก รวมถึงการหาเครดิตและการกูเ้งินทัง้จากภายในและภายนอก
ประเทศ ซึ่ งข้อ เสนอการเก็บภาษีทางอ้อมนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมี  
พระบรมราชวินิจฉัยว่าภาษีมรดกจะไม่สามารถเก็บเงินไดม้ากนกั ส่วนมากจะเป็นท่ีดินมากกว่า 
ซึ่งอาจกลายเป็นการริบทรัพย์อย่างช้าๆ ด้านภาษีรายได้ไม่สามารถท าเงินได้มากเน่ืองจาก
ประชาชนไม่ได้มายได้มากพอเหลือใช้เท่าท่ีควร ข้อเสนอการกู้เงินและการหาเครดิตมี  
พระบรมราชวินิจฉัยว่าการกูเ้งินอาจจะท าไดเ้พียงครัง้เดียวและท าไดย้าก และอาจก่อใหเ้กิดความ
ไม่ไว้วางใจในรัฐบาล ขณะท่ีข้อเสนอให้มีการออกสลากกินแบ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอของ  
เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมี  
พระบรมราชวินิจฉัยว่าไม่ขดัขอ้งต่อขอ้เสนอดงักล่าว1 แมว้่าจะไม่มีค  าอธิบายถึงเหตผุลของพระ
บรมราชวินิจฉัยดงักล่าว แต่ก็แสดงใหเ้ห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวพึงพอใจต่อ
ขอ้เสนอในการจดัหาทุนของรฐัโดยวิธีการออกสลากกินแบ่ง  ซึ่งเห็นไดช้ดัเม่ือรา่งเคา้โครงการณ์
เศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนธูรรมถูกปฏิเสธเน่ืองจากมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า “โครงกำรนีน้ัน้
เป็นโครงกำรอันเดียวอย่ำงแน่นอนกับที่ประเทศรัสเซียใช้อยู่...”2  จนมีกระแสต่อต้านและ
วิพากษ์วิจารณ์เน่ืองดว้ยเกรงกลวัคอมมิวนิสต ์เคา้โครงการณเ์ศรษฐกิจฉบบันีจ้ึงไม่ถูกน ามาใช ้ 
แต่แนวทางในการจดัหาทุนโดยวิธีการออกสลากกินแบ่งกลับถูกหยิบยกขึน้มาใชใ้น พ.ศ. 2476 
โดยรฐับาลของพระยามโนปกรณน์ิตธิาดาในการอนมุตัใิหอ้อกลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม  

4.1.2 การออกสลากกินแบง่ในชว่ง พ.ศ. 2476 – 2482  
    ใน พ.ศ. 2476 รฐับาลของพระยามโนปกรณนิตธิาดา อนมุตัใิหอ้อกสลากกินแบง่อีกครัง้

และเริ่มน าวิธีการนีม้าใชร้ะดมทนุในการท ากิจกรรมตา่งๆ ของรฐัโดยระหว่าง พ.ศ. 2476 – 2482 
ออกลอตเตอรี่รวม 7 ครัง้ เป็นการออกสลากในช่วงแรกของรฐับาลใหม่ คือ ใน พ.ศ. 2476 - 2477 
ถึง 6 ครัง้ ดังตารางท่ี 9 ซึ่งเป็นช่วงท่ีรฐับาลตอ้งการระดมทุนมาใช้ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ  
จากจ านวนครัง้ท่ีออกสลากนีอ้าจกล่าวไดว้่าการออกสลากเป็นการระดมทนุท่ีไดผ้ลดี  
 
 

                                                           
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 72 – 77. 
2 ชาญวิทย ์เกษตรศิร.ิ (2544). ประวตักิำรเมืองไทย 2475 – 2500. หนา้ 141. 
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ตาราง 9 ตารางแสดงการออกสลากกินแบง่ในช่วง พ.ศ. 2476 – 2482 

 

พ.ศ. ชื่อ วัตถุประสงค ์ จ านวนที่
พิมพ ์
(ฉบับ) 

จ าหน่าย
ฉบับละ 
(บาท) 

วันที่ออก 

2476 ลอตเตอรี่
สภากาชาดสยาม 

ช่วยคนไขอ้นาถา 
สาธารณประโยชน์
อื่น 

500,000 1 1-เม.ย.-76 

2476 สลากกินแบง่
รฐัธรรมนญู 

เชิดชแูละเผยแผ่
รฐัธรรมนญู 

   

2476 ลอตเตอรีร่ฐับาล
สยาม 

บ ารุงการศกึษา
ของแพทยแ์ละ
พยาบาล 

1,000,00
0 

1  

2476 - 2482 ลอตเตอรี่
สรรพากรรฐับาล
สยาม 
(กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั) 

หาเงินชดเชยเงิน
รชัชปูการท่ีขาดไป 

1,000,00
0 

1 งวดที่ 1 

2477 - 2482 ลอตเตอรีพ่ิเศษ
รฐับาลสยาม 

หารายไดจ้ากผูม้ี
ฐานะดีหรอืผูม้ี
รายไดป้ระจ า 

  4 งวด 
(4เดือน/1
งวด) 

2477 - 2480 สลากกินแบง่
เทศบาลจงัหวดั 

บ ารุงเฉพาะ
จงัหวดั บาง
จงัหวดัรวมกบั
จงัหวดัอื่นๆ ใน
กรณีที่ขายไดน้อ้ย 

200,000 1 ทกุวนัท่ี 5 
ของเดือน 

2482 - 
ปัจจุบัน 

สลากกินแบง่
รฐับาล 

  500,000 1 เดือนละ
ครัง้ 

มิถนุายน 
2482  

 

ท่ีมา : รวบรวมเนือ้หาจาก ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). 50 ปี ส ำนกังำนสลำก

กินแบ่งรัฐบำล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกำส วนัสถำปนำครบรอบหำ้สิบปี วนัที่ 5 เมษำยน 

2532.  หนา้ 26 – 43. 
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จากตารางท่ี 9 จะเห็นไดว้่าในช่วง พ.ศ. 2476 – 2482 มีการออกสลากกินแบง่ถึง 7 แบบ 
โดยเรียกช่ือปนกันทัง้ลอตเตอรี่และสลากกินแบ่ง คือ ลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม สลากกินแบ่ง
รฐัธรรมนญู ลอตเตอรี่สรรพากรรฐับาลสยาม ลอตเตอรี่รฐับาลสยาม สลากกินแบง่เทศบาลจงัหวดั 
จนใน พ.ศ. 2482 มีการยุติการออกลอตเตอรี่ อ่ืนๆ และรวมเข้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล  
มีการก าหนดการออกเดือนละครัง้ โดยการด าเนินการออกลอตเตอรี่ในช่วง พ.ศ. 2476 – 2482 
สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี ้

ใน พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีมีการออกสลากกินแบ่งอีกครัง้นั้น เป็นการออกสลากท่ีมี
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น การช่วยคนไข้อนาถาของสลากสภากาชาด  การหาเงินชดเชยของ
กรมสรรพากร หรือการเผยแพร่เรื่องรฐัธรรมนูญ โดยลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม มีก าหนดออก
สลากรางวลัในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นวนัขึน้ปีใหม่ในเวลานัน้ วตัถุประสงคข์องการ
ออกสลากกินแบ่งในครัง้นี ้คือ การหาเงินเพ่ือช่วยเหลือคนไขอ้นาถา และเป็นทุนของแพทยแ์ละ
พยาบาล ทั้งยังเก็บไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานสาธารณประโยชน์ โดยพิมพ์สลากจ าหน่าย 
จ านวน 500,000 ฉบบั จ าหน่ายฉบบัละ 1 บาท การออกลอตเตอรี่ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จดว้ยดี
และสามารถจ าหน่ายไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ส่งผลใหมี้การออกสลากกินแบ่งอีกหลายครัง้  
ในปีเดียวกันยังมีการออกสลากพิเศษเพ่ือเชิดชูและเผยแพร่รฐัธรรมมนูธรรม คือ สลากกินแบ่ง
รฐัธรรมนูญ และการออกลอตเตอรี่รฐับาลสยามเพ่ือบ ารุงการศึกษาของแพทยแ์ละพยาบาลด้วย 
ซึ่งมีการพิมพจ์  าหน่ายจ านวน 1,000,000 ฉบบั ฉบบัละ 1 บาท ไม่มีขอ้มูลว่าจ าหน่ายไดเ้ท่าใด  
แตมี่การบนัทึกว่าไดผ้ลเป็นท่ีเรียบรอ้ย และไดเ้งินมาบ ารุงการศกึษาพยาบาลตามความมุ่งหมาย 
แสดงใหเ้ห็นว่าการจดัหาทุนจากการออกสลากกินแบ่งสรา้งรายไดท่ี้น่าพอใจตอ่รฐับาลจึงท าใหมี้
การออกลอตเตอรี่อีกหลายครัง้และลว้นเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานรฐัทัง้หมด โดยในปีนี ้ 
มีหน่วยงานเอกชนจ านวนมากพยายามขออนุญาตออกหวย ก.ข. หรือลอตเตอรี่รายวั น  
และมีการโนม้นา้วรฐับาลว่าหากรฐับาลอนุญาตใหมี้การออกหวย ก.ข. ภาคเอกชนจะซือ้เรือรบ
จ านวน 4 ล  า ใหแ้ก่รฐับาล แตม่ติของคณะกรรมการรฐับาลไดอ้อกค าสั่งหา้มมิใหผู้อ่ื้นออกสลาก
กินแบง่อีกตอ่ไป1 ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มาการออกสลากกินแบง่จงึเป็นหนา้ท่ีของหนว่ยงานรฐัเทา่นัน้ 

นอกจากนีใ้น พ.ศ. 2476 รฐับาลพระยาพหลพลพยหุเสนา (พ.ศ. 2476 - 2481) พิจารณา
อนุมัติให้กระทรวงการคลังออกลอตเตอรี่ร ัฐบาล เน่ืองจากรัฐบาลก าลังจะยกเลิกการเก็บ  
คา่รชัชปูการท่ีเก็บเงินจากชายฉกรรจส์ามญัชนตอ้งจา่ยใหร้ฐั ซึ่งท าใหร้ฐัตอ้งสญูเสียรายไดจ้  านวน
มากจากการยกเลิกค่ารัชชูปการ รัฐจึงต้องหาวิธีการเพิ่ม เงินทุนมาชดเชยในส่วนท่ีเสียไป  

                                                           
1 หา้มเอกชนออกลอตเตอรีท่กุชะนิด. (2476, 8 มีนาคม).  วำรศพัท.์  หนา้ 1. 
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โดยใชว้ิธีการออกสลากกินแบง่ ซึ่งกระทรวงการคลงัไดใ้หก้รมสรรพากรเป็นผูด้  าเนินการออกสลาก
นี ้และหา้มหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ ออกสลากซ า้กนัในช่วงเวลานัน้ จึงกล่าวไดว้่าการออกสลากกิน
แบง่ในช่วง พ.ศ. 2476 เป็นตน้มา รฐัเป็นผูด้  าเนินการแตเ่พียงผูเ้ดียว เพราะจะท าใหร้ฐัไดเ้งินครบ
ตามเปา้หมายอยา่งรวดเรว็ ซึ่งโครงการออกสลากของกรมสรรพากรเป็นตน้แบบของการออกสลาก
กินแบง่รฐับาลในปัจจบุนั โดยมีการออกเป็นประจ าและแบง่เป็นงวดๆ และมีการตัง้เปา้หมายของ
การออกลอตเตอรี่สรรพากรรัฐบาลสยามในงวดแรก คือ การหาเงินให้ได้ 1,000,000  บาท 
นอกจากนีย้ังมีการออกสลากพิเศษเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังเพ่ือหารายไดจ้ากผู้มีรายได้
ประจ า โดยการจ าหน่ายสลากของกรมสรรพากรจะแบ่งออกเป็นงวดๆ จ านวน 4 งวด  
โดยเว้นระยะห่าง 4 เดือนต่อ 1 งวด โดยมีการค านวณรายได้สุท ธิไว้จ  านวน 580,500 บาท  
การออกสลากของกรมสรรพากรจ าหน่ายสลาก 70 จังหวัดและสามารถจ าหน่ายไดห้มดตาม
ก าหนด และไดร้บัความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศเห็นไดจ้ากการแอบขึน้ราคาสลากกินแบ่ง
จาก 1 บาท เป็น 1 บาท 25 สตางค์ของผู้จ  าหน่ายแต่ก็ยังมีประชาชนไปมุงซือ้หน้าสถานท่ี
จ าหน่าย 1 ความส าเร็จในการหารายได้จากลอตเตอรี่สรรพากรรัฐบาลสยามส่งผลให้
กระทรวงมหาดไทยมีความประสงคท่ี์จะใช้วิธีการเดียวกนัเพ่ือหาเงินมาใชใ้นการบรหิารและบ ารุง
เทศบาล 

ใน พ.ศ. 2477 เป็นตน้มา การออกสลากกินแบง่จงึเป็นการออกท่ีก าหนดเป็นงวดประจ า 2 
หน่วยงาน คือ ลอตเตอรี่พิเศษรฐับาลสยามของกระทรวงการคลงั และสลากกินแบง่เทศบาลของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท  คือ สลากกินแบ่งเทศบาลจังหวัด  ออกรางวัล 
ทกุวนัท่ี 5 ของเดือน และมีการจดังานรื่นเรงิในวนัท่ี 3 – 5 ของทกุเดือน และสลากกินแบง่เทศบาล
ทั่วไปจะออกเป็นงวด แตล่ะงวดหา่งกนั 5 เดือน สรุปไดว้่าการออกสลากกินแบง่เทศบาลทั่วไปออก
ปีละ 3 ครัง้ โดยจะออกรางวลัในระหว่างวนัท่ี 3 – 5 ของเดือน ถา้หากเดือนใดตรงกับงานกาชาด 
จะท าการออกรางวัลในงานวนันัน้ แต่ในขณะเดียวกันสลากกินแบ่งของกระทรวงมหาดไทยจะ  
ไม่ท าการออกรางวัลชนกันกับกระทรวงการคลัง โดยมีหลักฐานปรากฏเก่ียวกับการเล่ียง  
การออกสลากกินแบ่งเทศบาลจงัหวัดไม่ใหต้รงกับสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลัง ความว่า  
“...ควรเร่ิมจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่ง ในตน้เดือนกนัยำยน ตุลำคม  และก ำหนดออกในเดือนตุลำคม 

                                                           
1 สมยัลอตเตอรี.่  (2476, 9 มีนาคม). วำรศพัท.์  หนา้ 4. 
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พฤศจิกำยน และเดือนตอ่ๆ ไป ยกเวน้เดือนสิงหำคมกบัธนัวำคม ซ่ึงเป็นเดือนทีอ่อกสลำกกินแบ่ง
ของกระทรวงกำรคลงั...”1 
 นอกจากสลากกินแบ่งเทศบาลจังหวัดแล้ว สลากกินแบ่งเทศบาลทั่วไปตอ้งเล่ียงการ 
ออกสลากไมใ่หช้นกบักระทรวงการคลงัเช่นกนั ทัง้นีมี้หลกัฐานส่วนหนึ่งท่ีชีใ้หเ้ห็นวา่สลากกินแบง่
ของกระทรวงการคลงัและกระทรวงมหาดไทยออกคนละชว่งกนั ไดแ้ก่ 
  

“1. ก ำหนดกำรออกจ ำหน่ำยและเก็บตน้ขัว้ ควรก ำหนดใหอ้อกเป็น 3 งวดๆ ละ 
4 เดือน ในปีหนึ่งออก 3 ครัง้ และควรเร่ิมจ ำหนำ่ยเมือ่กระทรวงกำรคลงัออกสลำกกินแบ่ง
ครัง้ที ่2 ในเดอืนธนัวำคมศกนีแ้ลว้...”2 

 
 จากขอ้ความดงักล่าวสรุปไดว้่าสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลังในช่วง พ.ศ. 2477 – 
2482 นั้นออกปีละ 2 ครัง้ โดยสลากกินแบ่งครัง้ท่ี 1 ออกในเดือนสิงหาคม และสลากกินแบ่ง      
ครัง้ท่ี 2 จะออกในเดือนธันวาคม ในขณะท่ีเดือนอ่ืนๆ จะมีการออกสลากของกระทรวงมหาดไทย
สลบักนัไป โดยแสดงขอ้มลูไดด้งัตารางท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อา้งถงึใน ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). 50 ปี ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรฐับำล : หนงัสอืที่

ระลกึเนือ่งในโอกำส วนัสถำปนำครบรอบหำ้สบิปี วนัที ่5 เมษำยน 2532.  หนา้ 35. 
2 แหล่งเดมิ.  หนา้ 36. 
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ตาราง 10 ตารางรวบรวมข้อมูลแสดงการออกสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย 
 

 เดอืน สลากกินแบ่งของ
กระทรวงการคลัง 

สลากกินแบ่งเทศบาล
จังหวัด 

(กระทรวงมหาดไทย) 

สลากกินแบ่ง
เทศบาลท่ัวไป 

(กระทรวงมหาไทย) 
มกราคม  / / 
กุมภาพันธ ์  /  
มีนาคม  /  
เมษายน    
พฤษภาคม  / / 
มิถุนายน  /  
กรกฎาคม  /  
สิงหาคม /   
กันยายน  / / 
ตุลาคม  /  

พฤศจกิายน  /  
ธันวาคม /   

 

ท่ีมา : รวบรวมขอ้มลูจาก ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). 50 ปี ส ำนกังำนสลำก

กินแบ่งรัฐบำล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกำส วนัสถำปนำครบรอบหำ้สิบปี วนัที่ 5 เมษำยน 

2532.  หนา้ 28 – 32. 

 จากขอ้มูลตารางท่ี 10 สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า การท่ีทัง้ 2 กระทรวงเล่ียงการออกสลาก
ไม่ใหต้รงกนั เป็นไปเพ่ือท าใหผู้ซื้อ้สลากมุง่ซือ้สลากของแตล่ะงวดโดยตรง ไม่แยง่รายไดซ้ึ่งกนัและ
กัน แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าสลากกินแบ่งเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยออกตรงกัน  
3 เดือน คือ เดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน เน่ืองจากสลากกินแบ่งเทศบาลทัง้จงัหวัด
และทั่วไปเป็นการด าเนินการออกภายในจงัหวัด ซึ่งจะออกจ านวนสลากท่ีพอดีกับการจ าหน่าย  
ไม่มากจนเกินไปหรือนอ้ยจนเกินไป หรือถา้หากจ าหน่ายไดไ้ม่หมดสามารถไปรวมกบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
ในการด าเนินการออกสลากได ้นอกจากนีก้ารออกสลากท่ีไม่ตรงกันของกระทรวงการคลังและ
มหาดไทยส่งผลให้กระทรวงการคลังได้รับเงินท่ีเพิ่มมากขึน้นอกเหนือจากสลากกินแบ่งของ 
กระทรวงการคลัง เพราะรายไดจ้ากการออกสลากกินแบ่งเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยจะ  
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ถูกแบ่งให้แก่รฐัเป็นค่าภาษีรอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากสลากท่ีจ าหน่าย ในขณะท่ีเทศบาลและ
จงัหวดัไดเ้งินจากการออกลอตเตอรี่รอ้ยละ 201 อยา่งไรก็ตามสลากกินแบง่ของกระทรวงมหาดไทย
ถูกยกเลิกไปเม่ือ พ.ศ. 2480 เน่ืองจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังในหลายจังหวัด 
ประกอบการกับปัญหาปลอมแปลงและทจุริตการจ าหน่ายสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลจงัหวดั  ซึ่ง
จะกล่าวต่อในหวัขอ้ 4.3 ส่งผลใหมี้การโอนยา้ยการออกสลากกินแบ่งและบุคลากรต่างๆ เขา้ไป
รวมกับกระทรวงการคลัง ต่อมาใน พ.ศ. 2482 สมัยรฐับาล   พันเอกหลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ. 
2481 – 2487) ได้มีการจัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลขึน้ โดยมีกระทรวงการคลังเป็น
ผูร้บัผิดชอบในการจดัตัง้คณะกรรมการและการจดัการออกสลากกินแบง่รฐับาล 

การออกสลากกินแบ่งช่วง พ.ศ. 2476 - 2482 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัหาทุนใชใ้นกิจกรรม
และการบริหารจดัการของรฐับาล รวมถึงการกศุลตา่งๆ มกัมีการจดังานรื่นเรงิหรืองานเฉลิมฉลอง
ควบคู่ไปดว้ย เช่น งานกาชาด มีการออกลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม สลากกินแบ่งรฐัธรรมนูญ 
ออกในงานเฉลิมฉลองการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก หรือในการออกครัง้ต่อๆ มา  
ก็เป็นการออกเพ่ือส่งเสริมรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้ยังมีการออกลอตเตอรี่ในงานรื่นเริงต่างๆ  
ตามตา่งจงัหวดัอีกจ านวนมาก เพ่ือแสวงหาเงินใชใ้นการจดักิจกรรมนัน้ รวมถึงแบง่รายไดเ้พ่ือการ
กุศล ใน  พ .ศ . 2477 เป็นต้นมา รัฐ เริ่มก าหนดจ านวนงวดในการออกสลากกินแบ่งขึ ้น  
และเป็นด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัเท่านัน้ เพ่ือแสวงหารายไดใ้นการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานรัฐอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีการอนุญาตให้เอกชนออกลอตเตอรี่ อีกต่างจากในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวท่ีมีทัง้หน่วยงานรฐั เอกชน หรือบุคคลทั่วไปสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยผา่นการขออนญุาตมาตลอด  

 

4.2 การก่อตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2482 
 ภายหลงัจากการยุติการออกสลากกินแบง่เทศบาลของกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2480 
ไดมี้การโอนยา้ยกิจการสลากกินแบ่งของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงคณะกรรมการจัดการออก
สลากกินแบง่บ ารุงเทศบาลจากกระทรวงมหาดไทยไปเขา้สงักดักระทรวงการคลงั และไดมี้การตัง้
กรรมการชุดแรกของส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลขึน้ การโอนยา้ยเจา้หนา้ท่ีและงานสลากกิน
แบ่งกันเสร็จสิน้ในวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2482 โดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาส (แฉลม้ มิตรา
นนท)์ เป็นผูร้บัผิดชอบการโอนยา้ยและเป็นประธานกรรมการการจดัการออกสลากกินแบง่รฐับาล 
และจดัตัง้ส  านกังานสลากกินแบง่รฐับาลขึน้ โดยถือใหว้นัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นวนัแรก
                                                           

1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  มท. 5. 16.11 กลอ่ง 1.  เอกสำรกระทรวงมหำดไทย กองควบคมุ
เทศบำล เรือ่งเงนิสลำกกินแบ่ง (2477 - 2481). 
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ของการจดัตัง้คณะกรรมการการออกสลากกินแบง่รฐับาลชดุแรกเป็นวนัสถาปนาส านกังานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครและธนบุรี (บริเวณ  
หนา้กระทรวงมหาดไทยฝ่ังวดัราชบพิธในปัจจบุนั)1 

4.2.1 สาเหตกุารตัง้ส  านกังานสลากกินแบง่รฐับาลใน พ.ศ. 2482 
   วัตถุประสงคห์ลักท่ีรฐับาลออกสลากกินแบ่ง คือ เพ่ือจัดหาทุนไวใ้ช้ในกิจกรรมและ  

การบริหารจดัการประเทศของรฐับาล โดยใหป้ระชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นนอ้ยท่ีสดุ ท าใหใ้นชว่ง 
พ.ศ. 2476 – 2480 รฐับาลเป็นกลุ่มผู้ท่ีไดร้บัผลประโยชนห์ลักจากการออกสลากกินแบ่ง  โดย
หนว่ยงานส าคญั คือ กระทรวงการคลงั และกระทรวงมหาดไทย ใชว้ิธีนีใ้นการระดมทนุท ากิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีมีการโดยบางเดือนออกสลากพรอ้มกนัดว้ย แมว้่าออกไม่ตรงกนัแตก็่ท าใหเ้กิดการแย่งชิง
กลุ่มนักเส่ียงโชค และท าใหร้ายไดถู้กแบ่งสัดส่วน เน่ืองดว้ยประชาชนยังคงสับสนและไม่เขา้ใจ
ระบบการออกสลากของทัง้สองหน่วยงานและเขา้ใจว่าเป็นหน่วยงานเดียวกนั ประชาชนใหค้วาม
สนใจเพียงแตว่่าเป็นเกมการพนนัส าหรบัเส่ียงโชคของรฐัเท่านัน้ ไม่ไดร้บัรูถ้ึงวตัถปุระสงคข์องการ
ออกสลากกินแบ่งในแต่ละหน่วยงาน ทั้งการด าเนินการเก่ียวกับการพิมพ์สลากและการจัด
จ าหน่ายท่ีกระจายไปยังพ่อคา้รายย่อยอ่ืนๆ ไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตและปลอม
แปลงสลากบ่อยครัง้ และส่งผลให้จ  านวนเงินท่ีรฐัได้รบัจากการออกสลากกินแบ่งของทั้งสอง
หน่วยงานไม่มากเท่าท่ีตัง้เป้าหมายไว้ เม่ือกระทรวงมหาดไทยยุติการออกสลากกินแบ่งบ ารุง
เทศบาลเน่ืองดว้ยรายไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง บางจังหวัดตอ้งรวมกับจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือให้
ด  าเนินการออกสลากได ้จึงแสดงให้เห็นว่ารฐัไม่ไดร้ายไดม้ากอย่างท่ีคาดหวัง ทั้งยังเผชิญกับ
ปัญหาการทุจริตบอ่ยครัง้ เน่ืองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการออกสลากมีมากเกินไป ดงันัน้การรวมเขา้
และผูกขาดเพียงหน่วยงานเดียวจะท าให้รฐับาลไดร้บัรายไดม้ากขึน้ ประกอบกับนโยบายของ
รฐับาลในการสรา้งฐานอ านาจทางเศรษฐกิจของรฐั โดยการสรา้งทุนนิยมโดยรฐัขึน้ เน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน และมกัถูกครอบครองดว้ยชาวต่างชาติ รฐับาล
จงึพยายามวางรากฐานเศรษฐกิจภายใตน้โยบายชาตินิยม ลกัษณะทนุนิยมโดยรฐัของรฐับาล คือ 
การจัดตัง้รฐัวิสาหกิจและบริษัทกึ่งราชการ การเข้าถือหุ้นบริษัทโดยสมาชิกของรฐั รวมถึงการ
อปุถมัภบ์รษิัทตา่งๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์2  

                                                           
1 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). 50 ปี ส ำนกังำนสลำกกนิแบ่งรฐับำล : หนงัสอืทีร่ะลกึเนือ่ง

ในโอกำส วนัสถำปนำครบรอบหำ้สบิปี วนัที ่5 เมษำยน 2532: กรุงเทพฯ : ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. หนา้  
39. 

2 สงัศิต พิรยิะรงัสรรค.์ (2526). ทนุนยิมขนุนำงไทย (พ.ศ. 2475-2503). หนา้ 78. 
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   การจดัตัง้ส  านกังานสลากกินแบง่รัฐบาลใน พ.ศ. 2482 จึงมีสาเหตมุาจากการพยายาม
รวบรวมรายไดจ้ากการออกสลากกินแบ่งเขา้สู่รฐับาลอย่างเต็มท่ี ลดตน้ทุนการผลิตการท างาน  
ท่ีซ  า้ซอ้นและการทจุรติภายในหนว่ยงานยอ่ย รวมถึงปอ้งกนัความสบัสนของประชาชนตอ่การออก
สลากกินแบง่ของรฐับาล นอกจากนีย้งัเป็นการตอบสนองตอ่นโยบายของรฐับาลท่ีตอ้งการใหมี้การ
จดัตัง้รฐัวิสาหกิจซึ่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินธุรกิจแทนรฐั ทัง้การเป็นรฐัวิสาหกิจจะช่วยรกัษา
เสถียรภาพการคลังของรัฐบาล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะก ากับฐานะดุลการคลังของประเทศ  
เพราะรฐัจะท าการเบิกจ่ายการลงทุนรฐัวิสาหกิจใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้จดัหาได ้ เพ่ือใหเ้กิดดลุ
งบประมาณ นอกจากนีก้ารท่ีจดัตัง้ใหส้  านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลอยู่ภายใตก้ารควบคมุของรฐั
แตเ่พียงผูเ้ดียวยงัเป็นการควบคมุกิจกรรมหรือสินคา้ท่ีเป็นอบายมขุใหอ้ยู่ในขอบเขตท่ีรฐัสามารถ
ควบคมุไดด้ว้ย1 

4.2.2. การด าเนินงานของส านกังานสลากกินแบง่รฐับาลใน พ.ศ. 2482 
    การด าเนินงานของส านกังานสลากกินแบง่รฐับาลใน พ.ศ. 2482 อยู่ภายใตก้ารดแูลของ
กระทรวงการคลังและมีคณะกรรมการการออกสลากกินแบ่งท่ีแต่งตั้งในวันท่ี  5 เมษายน  
พ.ศ. 2482 เป็นคณะกรรมการชุดแรก ซึ่งด  ารงต าแหน่งใน พ.ศ. 2482 - 2488 ประกอบด้วย  
พระยาพรหมทตัศรีพิลาส (แฉลม้ มิตรานนท)์ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการรว่มอีกจ านวน 
11 คน คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมมหาดไทย หม่อมเจา้วิมวาทิตย ์รพีพัฒน์2 หลวง
สุขุมนัยประดิษฐ (ประดิษฐ์ สุขุม)3 นาย เจ.คนุตตส์ัน นาย ดี.เอ.เปสตนัยี นายมา้เลียบคุณ นาย
เทียน เซี ้ย ง  (เที ยนส ถิตย์) กรรณ สูต  พ ระยาเพ็ ชรพิ ไสยศ รีสวัสดิ์  (แม้น  วสันตสิ งห์ )4  
พระยาชยัสรุินทร ์(ตาล บนุนาค)5 และ พ.ต.อ. พระพิจารณพ์ลกิจ6 พระยาพรหมทตัศรีพิลาสด ารง
ต าแหน่งเพียงหนึ่งปีก็ลาออก และแต่งตัง้ใหพ้ระยาชัยสุรินทรข์ึน้มาเป็นประธานกรรมการแทน 

                                                           
1 แหล่งเดมิ.  หนา้ 84. 
2 ขณะนัน้ด ารงต าแหนง่เป็นอธิบดกีรรมสรรพากร 
3 ด ารงต าแหนง่เลขาธิการของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
4 อดีตขา้ราชการบ านาญกระทรวงมหาดไทย ด ารงต าแหนง่เลขาธิการของคณะกรรมการส านกังาน

สลากกินแบง่รฐับาล 
5 ด ารงต าแหนง่เหรญัญิกของคณะกรรมการส านกังานสลากกินแบง่รฐับาลและเป็นหนึง่ในผูก้่อตัง้

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ 
6 ด ารงต าแหนง่รองอธิบดกีรมต ารวจ 
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นอกจากนีย้งัมีการตัง้กรรมการเพิ่มอีก 3 คน คือ พระยาอชัราชทรงศิริ (แมน้ อรุณลกัษณ)์1 หลวง
รอบรูกิ้จ (ทองดี ลีลานชุ)2 และหลวงอภิรมยโ์กษากร (ดฐิ ณ สงขลา) ซึ่งจะเห็นไดว้า่คณะกรรมการ
ของส านัก งานสลาก กินแบ่ งรัฐบาลจะประกอบ ไปด้วยคนของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลงั และกระทรวงอ่ืนๆ ของรฐับาล รวมถึงกลุ่มนกัธุรกิจทัง้ชายไทยและชาวตา่งชาต ิ
เพ่ือใหห้น่วยงานไดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมและเกิดความโปร่งใส
มากท่ีสดุ 
    การออกสลากกินแบง่ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการออกสลากกินแบง่รฐับาล
ชุดแรกมีการติดตามและประเมินผลของการออกสลาก เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปั ญหา 
เพ่ือใหส้ามารถจ าหน่ายสลากไดต้รงตามเปา้หมายของกระทรวงการคลงั โดยมีการออกสลากกิน
แบง่รฐับาลในชว่ง พ.ศ. 2482 – 2489 ดงัตารางท่ี 11 
 
ตาราง 11 ตารางแสดงการออกสลากกินแบง่รฐับาล พ.ศ. 2482 – 2489 
 

พ.ศ. จ านวนที่พิมพ ์
(ฉบับ) 

จ าหน่ายฉบับ
ละ (บาท) 

วันที่ออก 

2482 500,000/m 1 เดือนละครัง้ เริม่ มิถนุายน 2482 
2485 400,000/m 1 เดือนมกราคม เปลี่ยนมาออกเดือนละ 2 ครัง้ ตน้

เดือน (สลากประจ าเดือนงวดแรก) และ ปลายเดือน 
(สลากประจ าเดือนงวดหลงั) 

2486 400,000 -600,000 2  
2489 400,000 - 500,000 2 พฤษภาคม - ตลุาคม 

ออกเป็น 3 งวด งวดแรก กลาง และหลงั 
 

ท่ีมา : รวบรวมขอ้มลูจาก ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). 50 ปี ส านกังานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล : หนังสือท่ีระลึกเน่ืองในโอกาส วันสถาปนาครบรอบห้าสิบปี วันท่ี 5 เมษายน 
2532.  หนา้ 39 – 42. 

 

                                                           
1 พ.ศ. 2481 ด ารงต าแหนง่ผูอ้  านวยการส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์และพ.ศ. 2482 - 

พ.ศ. 2489 เขา้เป็นท่ีปรกึษากฎหมายและกรรมการของส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล 
2 ผูบ้ญัชาการกรมรถไฟหลวง และผูก้่อตัง้ธนาคารกรุงเทพ  
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 จากตารางท่ี 11 การออกสลากกินแบง่รฐับาลในระยะแรกเป็นการออกสลากเดือนละครัง้ 
โดยพิมพ์สลากจ าหน่ายจ านวน 500,000 ฉบับ ฉบับละ 1 บาท จนกระทั่ ง พ.ศ. 2485 ได้
เปล่ียนแปลงการออกสลากเป็นเดือนละ 2 ครั้ง  คือ การออกสลากช่วงต้นเดือน เรียกว่า  
สลากประจ าเดือนงวดแรก และช่วงปลายเดือน  เรียกว่า สลากประจ าเดือนงวดหลัง  
โดยในเดือนกมุภาพนัธปี์นีมี้การลดการพิมพส์ลากลงเหลือเพียง 400,000 ตอ่งวด เน่ืองดว้ยในงวด
ก่อนหน้าไม่สามารถจ าหน่ายสลากได้หมด แต่การลดจ านวนสลากลงในปีนี ้ท  ารายได้จาก  
ก ารจ าห น่ าย ส ล าก ได้ ดี ก ว่ า เดิ ม  โด ย ส าม า รถ ท่ี จ ะจ าห น่ า ย ส ล าก กิ น แบ่ ง ได้ถึ ง  
700 ,00 0  ฉ บั บ ต่ อ เดื อน  แม้ ก ระทั่ ง ง วด ท่ี จ าห น่ า ย ได้น้ อ ย ก็ ยั ง ค งจ าห น่ าย ได้ถึ ง 
รอ้ยละ 50 ของจ านวนสลากท่ีพิมพจ์  าหน่าย ในตน้ พ.ศ. 2486 การจ าหน่ายสลากเป็นไปดว้ยดี  
แตช่่วงปลายปีกลบัประสบปัญหาจ าหน่ายสลากไม่หมดจึงลดจ านวนสลากลงและมีการเพิ่มราคา
สลากกินแบง่เป็นฉบบัละ 2 บาท ซึ่งท าใหไ้ดเ้งินมากขึน้ถึงเดือนละแสนบาท 

 การจ าหน่ายสลากกินแบง่รฐับาลในช่วง พ.ศ. 2482 - 2485 ท ารายไดไ้ดไ้ม่ดี สาเหตหุนึ่ง
เป็นเพราะการเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงท่ีเหตกุารณ์
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เขา้มาสู่ประเทศไทยอย่างเต็มท่ีใน พ.ศ. 2484 – 2488 เศรษฐกิจในช่วงเวลา
ดงักล่าวไดร้บัผลกระทบโดยตรง งบประมาณแผ่นดินขาดดลุเพิ่มขึน้ทกุๆ ปี (ตารางท่ี 8) มีรายจ่าย
โดยเฉพาะทางการทหารท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้ยงัขาดรายไดจ้ากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายไดห้ลกั รวมถึง
ประสบปัญหาค่าเงินบาทลดลง1  ท าใหร้ฐัตอ้งเพิ่มภาษีทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหารายได้
จากทางอ่ืนๆ เพิ่มขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อบุล จิระสวสัดิ.์  (2517).  สภำวะทำงกำรเมือง เศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศไทยในระหวำ่ง

สงครำมโลกครัง้ที ่2.  หนา้  281. 
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ตาราง 12 ตารางแสดงดลุงบประมาณ พ.ศ. 2480 – 2487 (ลา้นบาท) 
 

พ.ศ. งบประมาณรายได ้ งบประมาณรายจ่าย ดุลงบประมาณ 

2480 109.41 125.94 - 16.53 

2481 118.35 132.91 -14.56 

เมษายน – กันยายน 2482 59.61 74.19 -14.58 

ตุลาคม 2482 – กันยายน 2483 146.47 161.48 -15.01 

2483 37.18 28.31 +8.87 

2484 161.06 198.41 -37.35 

2485 142.15 198.71 -56.56 

2486 176.73 249.05 -72.32 

2487 267.41 363.73 -96.32 
 

ท่ีมา : อบุล จิระสวสัดิ์.  (2517).  สภำวะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ

ไทยในระหวำ่งสงครำมโลกครัง้ที ่2.  หนา้  281. 

นโยบายการแสวงหารายไดจ้ากออกสลากกินแบง่ใหม้ากขึน้จงึเป็นชอ่งทางหนึ่งท่ีรฐัน ามา
หารายไดจ้ากประชาชน โดยมีการปรบัเปล่ียนการออกสลากใน พ.ศ. 2485 จากเดิมท่ีออก 1 งวด
ต่อเดือน เปล่ียนเป็นออก 2 งวดในหนึ่งเดือน ซึ่งท ารายไดไ้ดดี้กว่า เพราะรฐัสามารถจ าหน่าย 
สลากกินแบง่ไดม้ากกว่าเดิม โดยท ารายไดป้ระมาณรอ้ยละ 50 ของจ านวนสลากท่ีพิมพจ์  าหน่าย1 
ทั้ ง นี ้ใน ปีถัดมามีการขึ ้น ราคาการจ าหน่ ายสลาก กินแบ่ งรัฐบาลจากฉบับละ 1 บาท  
เป็นฉบบัละ 2 บาท ซึ่งเป็นการลดตน้ทนุพิมพส์ลากลดลง แตย่งัคงรายไดเ้ทา่เดิมหรือมากกว่าเดิม
ประมาณ  100,000 บาทขึน้ไป ทั้งนีก้ารต้องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสงครามท าให้ใน พ.ศ. 2489  
มีการเปล่ียนแปลงการออกสลากอีกครัง้ โดยออก  3 งวดต่อเดือน ก าหนดออกทุกวนัท่ี 10 - 20 - 
30  ของเดือน ยกเวน้เดือนกมุภาพนัธอ์อกในวนัสิน้เดือนเป็นพิเศษ เพ่ือกระตุน้ใหป้ระชาชนน าเงิน
ออกมาใชจ้่าย รวมถึงหารายไดช้ดเชยจากส่วนท่ีสญูเสียไปในชว่งสงคราม การเพิ่มจ านวนครัง้ของ
การออกสลากช่วยให้รัฐสามารถจ าหน่ายสลากได้มากกว่าการออกเพียง 1 งวดต่อเดือน  
เน่ืองดว้ยการออกสลาก 2 งวด หรือ 3 งวด ตอ่เดือนนัน้ แมว้่าจะไม่สามารถจ าหน่ายสลากไดห้มด 
แต่ก็ยังสามารถจ าหน่ายและมีรายไดท่ี้มากกว่าการออกสลากเพียง 1 งวด นอกจากนีก้ารเพิ่ม

                                                           
1 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). เล่มเดมิ.  หนา้ 40. 
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ราคาจ าหน่ายยังช่วยใหร้ฐัมีรายไดม้ากขึน้ แมว้่าจะลดจ าหน่ายการพิมพส์ลากลง ซึ่งท ารายได ้
โดยยงัไมห่กัคา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200,000 บาทตอ่เดือน1 

 
4.3 การแสวงหารายได้จากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2476 - 2482 
 การแสวงหารายไดจ้ากการออกสลากกินแบ่งรฐับาลใน พ.ศ. 2476 – 2482 เป็นไปเพ่ือ
การจดัหาทนุใชใ้นกิจกรรมของรฐับาลอย่างชดัเจน แตย่งัคงมีการแฝงวตัถปุระสงคด์า้นการกศุลไว้ 
เพ่ือจงูใจประชาชนและเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีในการออกสลากกินแบ่งรฐับาล แมว้่าสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจะเป็นการพนันชนิดหนึ่ง โดยรายได้จากการออกสลากกินแบ่งในระยะแรก  
ไม่พบขอ้มูลว่าไดร้ายไดจ้ากการออกสลากจ านวนเท่าใด เน่ืองดว้ยในระยะแรกการออกสลากนัน้
ยังมีหลายหน่วยงานจัดการออกสลากกินแบ่ง แต่หน่วยงานต่างๆ ไดผ้ลท่ีพึงพอใจต่อการออก
สลากในแต่ละครัง้ และมักพบว่าสามารถหารายไดจ้ากการออกสลากไดต้ามท่ีหน่วยงานนั้นๆ 
คาดหวัง ในขณะท่ีช่วง พ.ศ. 2478 – 2480 การออกลอตเตอรี่สรรพากรรัฐบาลสยามของ
กระทรวงการคลงัตัง้เป้าหมายในการหารายไดใ้หไ้ดจ้  านวน 1,000,000 บาทในแต่ละงวด ซึ่งเม่ือ
หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการออกสลากกินแบ่งแล้วกระทรวงการคลังจะมีรายได้เหลืออยู่
ป ระมาณ  580 ,500  บ าท ในแต่ล ะงวด 2 ใน ขณ ะ ท่ี สลาก กินแบ่ งบ า รุง เทศบาลของ
กระทรวงมหาดไทยสามารถหารายไดก้ระจายไปในแตล่ะจงัหวดัดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 แหล่งเดมิ.  หนา้ 41-42. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 30. 
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ตาราง 13 ตารางแสดงรายไดจ้ากสลากกินแบง่เทศบาลของกระทรวงมหาดไทยจ านวน 15 จงัหวดั 
พ.ศ. 2477 - 2478 (บาท) 
 

จังหวดั สลากกินแบ่ง
เทศบาลทั่วไป 

สลากกินแบ่ง
เทศบาลจังหวดั 

รวม หมายเหตุ 

ชุมพร 1,756.60 3,000.20 4,756.80  
เชียงใหม ่ 2,066.70 82,757.65 84,824.35  
ตาก 1,040 703.16 1,743.16  

นครปฐม 1,643.80 5,365 7,009.55  
นครสวรรค ์ 17,641.85 12,160.05 29,801.90  
นราธิวาส 1,301.40 1,861.11 3,162.51  
พิษณุโลก 2,034 10,445.60 12,479.60 ใชส้รา้งตลาดสดและ

ซอ่มแซมถนน 
เพชรบุรี 758.60 9,807.95 10,566.55  
ราชบุรี 3,644.40 33,667.50 37,311.90  
ล าพูน 1,378.80 3,088.73 4,467.53  
สระบุรี 3,180.20 701.59 3,881.79 มอบใหส้ขุาภิบาลเมือง 

สุพรรณบุรี 1,204.24 7,824.60 9,028.84  
สุราษฎรธ์านี 981.40 4,883.69 5,865.09  
อุตรดติถ ์ 1,088.60 4,769.15 5,857.75  
อุทัยธานี 1,269.20 994.83 2,264.03  

 

ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลจาก ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  มท. 5. 16.11 กล่อง 3.  

เอกสำรกระทรวงมหำดไทย กองควบคมุเทศบำล เรือ่งเงนิสลำกกินแบง่ (2477 - 2481). 

 จากตารางท่ี 13 จะเห็นไดว้่ารายไดข้องแต่ละจังหวัดไม่ไดเ้ท่ากันขึน้อยู่จ  านวนสลากท่ี  
ขายได้ บางจังหวัดสามารถท ารายได้รวมทั้ง 2 สลากได้จ  านวนมาก ในขณะท่ีบางจังหวัด 
อาจจะตอ้งไปรวมกับจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการออกสลาก โดยในตารางท่ี 13 จังหวัดเชียงใหม่ 
ท ารายได้ได้มากถึง  84,824.35 บาท  จังหวัดราชบุรีท  ารายได้ได้จ  านวน 37,311.90 บาท  
จงัหวดันครสวรรคท์  ารายไดไ้ด ้29,801.90 บาท ในขณะท่ีจงัหวดัอุทยัธานีและตากมีรายไดจ้าก
สลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยเพียง 2,264.03 บาทและ 1,743.16 บาท 
ตามล าดบั ซึ่งเม่ือเทียบสดัส่วนแลว้นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจงัหวดัเชียงใหม่ ท าใหก้ารออกสลากกิน
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แบ่งเทศบาลในบางจังหวัดจึงยุติไปภายใน พ.ศ. 2478 บางจังหวัดตอ้งไปรวมกับจังหวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือให้มีรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่สามารถท าการออก  
สลากกินแบ่งไดทุ้กเดือน จึงพยายามขอขยายเวลาการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง เน่ืองจากขอ้จ ากัด
ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ราษฎรส่วนมากเป็นชนเผ่าชาวเขา มีฐานะขัดสน ทัง้ยังไม่สามารถ 
ไปรวมกับจังหวัดอ่ืนๆ ได้ เน่ืองจากระยะทางและการคมนาคมท่ีไม่สะดวก ในท่ีสุดจังหวัด
แม่ฮ่องสอนก็ยุติการออกสลากกินแบ่งไป1 สลากกินแบ่งของกระทรวงมหาดไทยในแต่ละจงัหวดั
ค่อยๆ ยุติไปใน พ.ศ. 2478 เม่ือไม่สามารถหารายไดไ้ดต้ามเป้าหมายของกระทรวงจึงมีการยุติ 
การออกสลากกินแบง่บ ารุงเทศบาลใน พ.ศ. 2480 

การแสวงหารายได้จากการออกสลากกินแบ่ งรัฐบาลใน  พ .ศ . 2482 – 2488 
คณะกรรมการการออกสลากกินแบ่งรฐับาลพยายามติดตามและปรบัปรุงการออกสลากกินแบ่ง
รฐับาลอย่างตอ่เน่ือง และพยายามแกไ้ขปัญหาตา่งๆ เพ่ือใหส้ามารถจ าหนา่ยสลากกินแบง่รฐับาล
ตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง ซึ่งเม่ือค านวณรายไดโ้ดยประมาณ หากสามารถจ าหน่าย  
สลากกินแบ่งรฐับาลไดห้มด ใน พ.ศ. 2482 ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลจะมีรายไดป้ระมาณ 
6,000,000 บาทต่อปี ใน พ.ศ. 2485 ท่ีมีการปรบัเปล่ียนงวดการออกสลากกินแบ่งเป็น 2 งวดต่อ
เดือน จะมีรายไดโ้ดยประมาณ 12,000,000 บาทต่อปี และใน พ.ศ. 2488 ภายหลงัสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลมีการปรบัราคาสลากกินแบ่งขึน้รวมถึงเพิ่ม
จ านวนงวดการออกสลากเป็น 3 งวดต่อเดือน ท าให้รัฐบาลมีรายได้มากขึน้โดยประมาณ 
24,000,000 บาทตอ่ปี 

 

4.3.1 การจดัสรรรายไดข้องส านกังานสลากกินแบง่รฐับาลใน พ.ศ. 2482 – 2489 
   การจดัสรรรายไดข้องส านกังานสลากกินแบง่รฐับาลใน พ.ศ. 2482 – 2489 ในระยะแรก

ท่ีเป็นการออกเพ่ือการกุศลท่ีใชห้ลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนแบ่งใหแ้ก่รฐัเช่นเดียวกันกับในรชัสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั คือ แบง่รายไดใ้หร้ฐัไมน่อ้ยวา่ 1 ใน 4 ของรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายสลากกินแบ่ง แต่ในช่วง พ.ศ. 2477 – 2480 ไดมี้การก าหนดเกณฑก์ารจดัสรรรายไดข้อง

สลากกินแบ่งใหม่ โดยแบง่เป็น เงินรางวลั รอ้ยละ 60 เงินส าหรบับ ารุงเทศบาลรอ้ยละ 20 คา่ภาษี

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  มท. 5. 16.11 กล่อง 1.  เอกสำรกระทรวงมหำดไทย กองควบคุม

เทศบำล เรือ่งเงนิสลำกกินแบ่ง (2477 - 2481). 
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รอ้ยละ 10 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าด าเนินการ ค่าจา้ง รอ้ยละ 5 และค่าป่วยการใหแ้ก่ผูจ้  าหน่าย

หรือสว่นแบง่ใหแ้ก่ผูจ้  าหนา่ยรอ้ยละ 51 

 

ภาพประกอบ 6 แผนภมูิแสดงการแบง่สดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกินแบง่บ ารุงเทศบาล

ของกระทรวงมหาดไทย 

ท่ีมา : ปรบัจากขอ้มูลส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  มท. 5. 16.11 กล่อง 1.  เอกสำร

กระทรวงมหำดไทย กองควบคมุเทศบำล เรือ่งเงนิสลำกกินแบง่ (2477 - 2481).  

 จากภาพประกอบท่ี 6 แผนภูมิแสดงให้เห็นว่ารฐับาลไดร้บัส่วนแบ่งจากการออกสลาก 
กินแบ่งบ ารุงเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยจากภาษีจ านวนรอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่ง ซึ่งนบัว่าเป็นรายไดจ้  านวนมากเน่ืองจากสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลของ
กระทรวงมหาดไทยมี 2 ประเภทและยงัจ าหน่ายเกือบทกุจงัหวดัท าใหร้ายไดจ้ากคา่ภาษีท่ีรฐับาล
ไดร้บัจึงมากไปดว้ย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ท ารายไดจ้ากสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลไดจ้  านวน 
84,824.35 บาท รายได้จะถูกแบ่งตามสัดส่วนดังนี ้แบ่งเป็นเงินรางวัลรอ้ยละ 60 คิดเป็นเงิน 
50,894.61 บาท เงินบ ารุงเทศบาลรอ้ยละ 20 คิดเป็นเงิน 16,964.87 บาท ค่าภาษีรอ้ยละ 10     
คิดเป็นเงิน 8,482.43 บาท และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ และส่วนลดของผูจ้  าหน่าย รอ้ยละ 5 คิดเป็นเงิน 
4,241.21 บาท เป็นตน้  
 ในขณะท่ีสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลังจัดสรรรายได้เป็นเงินรางวัลรอ้ยละ 40 

ส่วนลดส าหรบัผูจ้  าหน่ายรอ้ยละ 3 และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ อีกรอ้ยละ 3 ในขณะท่ีรอ้ยละ 54 เป็นเงิน

                                                           
1 แหลง่เดิม.  

 

เงินรางวัล
60%

เงินบ ารุงเทศบาล
20%

ภาษี
10%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5%

ส่วนแบ่งให้แก่ผู้จ าหน่าย
5%

เงินรางวัล เงินบ ารุงเทศบาล ภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนแบ่งให้แก่ผู้จ าหน่าย
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รายไดข้องกระทรวงการคลงัท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรฐับาล ซึ่งเป้าหมายในการหา

รายไดจ้ากสลากกินแบ่งกระทรวงการคลัง คือ หารายไดจ้  านวน 1,000,000 บาท ท าให้รายได ้

จะถูกแบ่งเป็นเงินรางวัลจ านวน 400,000 บาท ส่วนลดส าหรับผู้จ  าหน่ายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

จ านวนอยา่งละ 30,000 บาท และเหลือเป็นรายไดข้องกระทรวงการคลงัมากถึง 540,000 บาท1 

 

 

ภาพประกอบ 7 แผนภมูิแสดงการแบง่สดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกินแบง่ของ

กระทรวงการคลงั 

ท่ีมา : ปรบัจากขอ้มลู ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). 50 ปี ส ำนกังำนสลำกกิน
แบง่รฐับำล : หนงัสอืทีร่ะลกึเนือ่งในโอกำส วนัสถำปนำครบรอบหำ้สิบปี วนัที ่5 เมษำยน 2532.  
หนา้ 30. 
 

 การจัดสรรรายได้ใน  พ .ศ . 2482  เป็นต้นมา ส านักงานสลาก กินแบ่ งรัฐบาล 
เป็นผูด้  าเนินการออกสลากกินแบ่งแต่เพียงผูเ้ดียว และไดเ้ปล่ียนแปลงการจดัสรรรายไดเ้ป็นเงิน
รางวลัรอ้ยละ 60 น าส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดินเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 28 เป็นคา่ใชจ้่ายในการ
บริหารงานของส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลอีกไม่เกินรอ้ยละ 122 ซึ่งจะเห็นไดว้่ามีการเพิ่ม
สดัส่วนเงินรางวลัขึน้และรฐัยงัคงไดร้บัเงินจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในมูลค่าท่ีสงูมากขึน้ 
ทั้งยังสามารถท่ีจะควบคุมการด าเนินต่างๆ ของส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลให้เป็ นไปตาม
แนวนโยบายท่ีรฐับาลก าหนดได ้
 

                                                           
1 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). เล่มเดมิ.  หนา้ 30. 
2 ธ ารงค ์อดุมไพจิตรกลุ. (2541). หวย หวย หวย. สงัคมศำสตร ์มศว. หนา้ 15-30. 

เงินรางวัล

ส่วนลดส าหรับผู้จ าหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายได้ของ
กระทรวงการคลัง

เงินรางวัล ส่วนลดส าหรับผู้จ าหน่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้ของกระทรวงการคลัง
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ภาพประกอบ 8 แผนภมูิแสดงการแบง่สดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกินแบง่รฐับาล 
 

ท่ีมา : ปรบัจากขอ้มลู ธ ารงค ์อดุมไพจิตรกลุ. (2541). หวย หวย หวย. สงัคมศำสตร์ มศว. 

หนา้ 15-30. 
 

4.3.3  ปัญหาในการออกสลากกินแบ่งและแนวทางการแก้ไขของรัฐบาล 

     ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2482 โดยอยู่ภายใต้ 

การควบคุมของกระทรวงการคลัง ในระยะแรกส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท าหน้าที่ในการ

ด าเนินการออกสลากกินแบ่ง การจัดจ าหน่ายและการออกรางวัล ส านักงานสลากกินแบ่งยังไม่มีการ

พิม พ์สลากเนื่ องด้ วยยั งไม่ มี โรงพิม พ์ เป็ นของหน่ วยงานจ า เป็ นต้ องจ้ างโรงพิม พ์ เอกชน 

ในการพิมพ์สลากกินแบ่ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการสร้างโรงพิมพ์ข้างโรงกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ 

และสั่งซื้อเครื่องพิมพ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือท าการพิมพ์สลากด้วยตนเอง  

      การออกสลากกินแบ่งภายใตก้ารด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่งมีการออก  
เป็นประจ า มีการปรบัปรุงการออกสลากกินแบง่ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ด าเนินการอย่างรัดกุมและสามารถหารายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งได้ตรงตาม  
ความตอ้งการของกระทรวงการคลงั ซึ่งส  านกังานสลากกินแบง่รฐับาลจะใชย้อดการจ าหนา่ยสลาก
กินแบ่งในแต่ละครัง้เป็นเกณฑ ์หากงวดใดสามารถจ าหน่ายไดดี้ งวดต่อมาจะมีการเพิ่มจ านวน
สลากขึน้ หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงราคาสลากกินแบ่งตามสถานการณใ์นปีนัน้ๆ ปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อการออกสลากกินแบ่งของส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลในระยะแรกประกอบดว้ย  
4 ปัญหา คือ ปัญหาการลักลอบเล่นหวยเถ่ือน ปัญหาการทุจริตสลากกินแบ่ง ปัญหาจาก
สงครามโลก ครัง้ท่ี 2 ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจไทยในขณะนัน้ และปัญหาการขายสลาก
เกินราคา ซึ่งเป็นปัญหาท่ีรฐับาลพยายามท่ีจะควบคุมมาโดยตลอดตัง้แต่ก่อนการมีส านักงาน

เงินรางวลั

รายไดแ้ผ่นดิน

ค่าใชจ้่ายของ
ส านกังานสลากกิน

แบง่รฐับาล

เงินรางวลั รายไดแ้ผ่นดิน ค่าใชจ้่ายของส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล
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สลากกินแบ่งรฐับาล การป้องกันและปราบปรามผูข้ายสลากกินแบ่งเกินราคากลายเป็นภารกิจ
ส าคญัของส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล 

      ปัญหาการลกัลอบเล่นหวยเถ่ือน หรือ หวย ก.ข. เกิดตัง้แต่ภายหลังการยกเลิกอากร
หวย ก.ข. ดว้ยความนิยมการเล่นหวย ก.ข. ยงัคงมีอยู่จึงเกิดการลกัลอบเล่นขึน้ ช่วง พ.ศ. 2476 – 
2489 ยงัคงมีการลกัลอบเล่นหวย ก.ข. อยู่ โดยมีคดีการจบักุมผูล้กัลอบเล่นเป็นเจา้มือหวยเถ่ือน 
จ านวนมาก คดีลักลอบเล่นหวยเถ่ือนเป็น ท่ีสนใจของประชาชนจ านวนมากคดีหนึ่ ง  
คือ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2479 มีการจบักุมหลวงสรรคเ์ทพกิจ ผูล้กัลอบเป็นขุนบานหวย ก.ข.  
ในจังหวัดราชบุรี ในกระบวนการสืบสวนของต ารวจสรา้งความไม่พอใจต่อหลวงสรรคเ์ทพกิจ  
เน่ืองไม่อนุญาตให้ย่ืนประกันตัวจึงมีการฟ้องรอ้งต่อศาล แต่เม่ือศาลพิจารณาพบว่าต ารวจ  
ท าหน้าท่ีตามระเบียบขอ้บังคับอย่างถูกตอ้งท าให้มีค  าสั่งยกค ารอ้ง และด าเนินคดีหลวงสรรค์ 
เทพกิจต่อไป คดีดงักล่าวเป็นท่ีสนใจของประชาชนมาก โดยในวันพิจารณาคดีของหลวงสรรค์ 
เทพกิจมีประชาชนฟังค าวินิ จฉัยของศาลจ านวนมากจนลูกกรงตึกของศาลชั้นบนพังลง  
เน่ืองจากผูเ้ขา้ฟังค าวินิจฉยัหนาแนน่ 1  

      นอกจากนี้ยังมีคดีหวยเถ่ือนปรากฏอยู่บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์จ  านวนมาก  
โดยในหนังสือพิมพ์วารศัพท์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2479 มีการเสนอข่าวการจับกุมหวยเถ่ือน 
ใน 4 จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี โดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรี 
ซึ่งเป็นข่าวท่ีไดร้บัความสนใจจากประชาชนจนกระทั่งลูกกรงของศาลพังในวันไต่สวนคดีของ  
หลวงสรรคเ์ทพกิจ เพราะประชาชนสนใจเข้าฟังการไต่สวนคดีจ านวนมาก  ในขณะท่ีจังหวัด
นครปฐม สมุทรสงคราม และเพชรบุรี มีการจับกุมผู้ลักลอบเล่นหวยจ านวนมากกว่า 16 คน  
และยังมีผู้หลบหนีไปได้2 การลักลอบเล่นหวยเถ่ือนในจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาการ 
ทะเลาะเบาะแวง้ในเรื่องหวยอยูต่ลอด 

      ประชาชนนิยมเล่นหวย ก.ข. อยู่จ  านวนมากจนกระทั่งยอมแลกขา้วสารเพ่ือแทงหวย  
กับผู้ลักลอบเป็นเสมียนเขียนหวย โดยในเขตด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชาชนติดหวย
จ านวนมาก แม้ว่าจะไม่มีเงินแต่ยอมน าข้าวสารมาแลกเพ่ือแทงหวยกับเสมียนหวยท่ีเดินรับ  
แทงหวยตามบ้าน ซึ่งในเขตด าเนินสะดวกมีโรงหวยท่ีลักลอบเล่นหวยไม่น้อยกว่า 5  โรง3  
นอกจากปัญหาการลกัลอบเล่นหวยแลว้ ยงัเกิดปัญหาการลกัลอบตม้ฝ่ินเถ่ือนตามหนา้โรงหวยอีก

                                                           
1 ลกูกรงศาลราชบรุพีงัในเรือ่งหวย.  (2479, 24 กนัยายน).  วำรศพัท.์  หนา้  1 – 2.  
2 ที่อ  าเภอด าเนินสะดวกมีหวยเถ่ือน 6 ขนุบาล.  (2479, 26 กนัยายน).  วำรศพัท.์  หนา้ 1 - 2 
3 หวย ก.ข. ด าเนินสะดวกเอิกเรกิซูซ่า่. (2479, 17 พฤศจิกายน).  วำรศพัท.์ หนา้ 2. 
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ดว้ย ซึ่งรฐับาลและหน่วยงานต ารวจพยายามแก้ปัญหาดว้ยการตรวจตราและจับกุมผูล้ักลอบ  
เล่นหวยเถ่ือน เพราะนอกจากท าใหร้ฐัเสียรายไดแ้ละผิดกฎหมายแลว้ ยังท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาเชน่ ประชาชนตดิการพนนั เกิดผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน และอาชญากรรมอ่ืนๆ  

      ภายหลงัการตัง้ส  านกังานสลากกินแบง่รฐับาลแลว้ยงัคงมีการเล่นหวยเถ่ือนอยู่ โดยใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2484 มีการจับกุมโรงหวยท่ีสวนมะลิ ต  าบลวัดเทพศิรินทร์ สามารถ 
จับเจ้าของโรงหวยและขุนบานไดใ้นขณะก าลังตรวจโพยหวยอยู่1 ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน
สามารถจับกุมขุนบานหวยท่ีปลอมตัวเป็นพระภิกษุได้ท่ีตรอกกระทะ ซึ่งมีการใช้ความเช่ือ 
ของประชาชนและพุทธศาสนาในทางเส่ือมเสียหลอกใหป้ระชาชนซือ้หวยตามท่ีผูป้ลอมเป็นพระ  
ใบเ้ลข2 ยังคงมีหลายๆ จังหวดัท่ียังลักลอบเล่นหวย ก.ข. จ  านวนมาก การแก้ปัญหาท าไดเ้พียง
จบักุมผูก้ระท าความผิดผูเ้ป็นเจา้ของโรงหวยเถ่ือนและเสมียนเถ่ือน ในขณะท่ีผูล้ักลอบเล่นนั้น
ยงัคงมีพฤติกรรมเดิมแตเ่ปล่ียนเจา้มือหวยตอ่ไป ประชาชนไมไ่ดเ้กรงกลวัการถกูจบั แตอ่ยากเส่ียง
โชคและไดโ้ชคจากการเลน่หวยมากกว่า 

      ปัญหาประการท่ี 2 คือ ปัญหาปัญหาการทุจริตปลอมแปลกสลากและฉ้อโกงเงิน
สลากกินแบ่ง โดยคดีท่ีไดร้บัความสนใจจากประชาชนอย่างมาก คือ คดีปลอมลอตเตอรี่จงัหวัด
ชลบรุี ใน พ.ศ. 2477 มีการสืบสวนพบว่าหลวงนิติโสรตั (นายนิติ โสรตั) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดัชลบุรีคนแรกจากการเลือกตัง้เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ปลอมแปลงสลากดว้ย
การจา้งโรงพิมพส์าวสยามพิมพส์ลากปลอมจ านวน 20,000 ฉบบั ซึ่งสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาล
ของจรงิตอ้งไปรบัท่ีโรงพิมพอ์กัษรนิต ิและฉอ้โกงเงินสลากกินแบง่อีกจ านวน 50,000 บาท3 โดยคดี
นีเ้ป็นท่ีสนใจต่อประชาชนเป็นอย่างมากเพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
มีการน าเสนอข่าวลงหนา้แรกของหนงัสือพิมพต์ลอดระยะเวลาท่ีมีการไต่สวนคดี แมก้ระทั่งข่าว
หลวงนิติโสรตัเขียนค ากลอนและบันทึกในขณะท่ีถูกจับกุมยังถูกน ามาเผยแพร่ โดยเนือ้ความ 
ในบนัทกึของหลวงนิตโิสรตัเป็นการตดัพอ้และแสดงความอดัอัน้ท่ีถกูจบัโดยตนเองไมมี่ความผิด 

 
 
 

                                                           
1 หวย ก.ข. ซอ่งใหญ่ที่สวยมะลถิกูท าลายแลว้เขา้รวบไดต้วัขนุบาลก าลงันั่งตรวจโพย.  (2484, 24 

กรกฎาคม).  หลกัเมือง.  หนา้ 1. 
2 ซอ่งหวยตรอกกระทะพินาศ ผูถ้กูจบั 2 คน อา้งตวัเป็นพระ.  (2484, 16 สงิหาคม).  หลกัเมือง.   หนา้ 

1. 
3 สบืพะยานโจทกใ์นคดียกัยอกปลอมสลากกินแบง่จงัหวดัชลบรุ.ี (2478, 14 สงิหาคม).  สยำมรำษฎร.์  

หนา้ 8. 
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 “ขอสวรรคแ์ละนรกได ้ เปนพยำน 

เรำถูกขงัจนอำน  อกแหง้ 

เรำผดิท่ำนประหำร  ไม่ว่ำ 

เรำไม่ผดิท่ำนแกลง้  ครุนีน้  ำสนอง ท่ำนเทอญฯ” 

   คนถูกขงั1 

      หลวงนิตโิสรตัไมย่อมรบัวา่ตนกระท าความผิด แตเ่ม่ือสืบพยานจงึพบวา่มีการวางแผน
ร่วมกับพรรคพวกในการจัดหาโรงพิมพเ์พ่ือปลอมแปลงสลากและมีการจ่ายค่านายหนา้ในการ
ทจุริต นอกจากนีย้งัมีการซุกซ่อนหลกัฐานภายหลงัการถกูจบั โดยหนึ่งในผูถ้กูจบัในขอ้หาสมรูร้ว่ม
คิดคือนายยาจิตต ์ซึ่งมากลายเป็นพยานส าคญัในการไต่สวนคดี ในระหว่างการไต่สวนนายยา
จิตตไ์ดพ้ยายามฆ่าตวัตายดว้ยการด่ืมน า้มันระก า เน่ืองจากเกรงกลัวความผิด 2 การไต่สวนคดี 
ปลอมสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลจงัหวดัชลบุรีใชเ้วลา 10 เดือนจึงสามารถพิจารณาคดีเสร็จสิน้ 
และตัดสินฟ้องหลวงนิติโสรัตและพรรคพวกในคดีปลอมแปลงและฉ้อโกงสลากกินแบ่ง  
บ ารุงเทศบาล นอกจากนีย้ังมีการทุจริตสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาล จังหวดัชลบุรีแล้ว ยังมีการ
จับกุมการทุจริตในสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาล จังหวัดสมุท รสงคราม ในเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2479 อีกดว้ย แตส่ามารถจบักมุไดโ้ดยง่ายเน่ืองจากจ าเลยรบัสารภาพ3 

      ปัญหาการทุจริตในสลากกินแบง่บ ารุงเทศบาลเป็นปัญหาส าคญัประการหนึ่ งท่ีท าให้
กระทรวงมหาดไทยยุติการออกสลากกินแบ่ง นอกเหนือจากรายไดท่ี้ไม่ไดต้ามเป้าหมายจากการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งแลว้ การฉอ้โกงของกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีออกสลากกินแบ่งในแต่ละจงัหวดั
ท าใหร้ฐัสญูเสียรายไดเ้ชน่เดียวกนั 
       ปัญหาประการท่ี 3 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2482 – 2488 เป็นอุปสรรคส าคญัต่อ
การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรฐับาลในระยะแรกของการก่อตัง้ส  านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล เม่ือ
ภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เข้าสู่พื ้นท่ีในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2484 ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชน ภาวะค่าครองชีพ ค่าอุปโภคบริโภคท่ีสงูขึน้ รวมถึงความหวาดระแวงภัย
จากสงคราม ท าใหป้ระชาชนระมดัระวงัในการใชจ้่าย และมีความคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
ชีวิตและทรพัยส์ินมากกว่าความคิดในการเส่ียงโชค ท าให้กิจการของส านักงานสลากกินแบ่ง
                                                           

1 นายนิติจารกึโคลงบรรยายความในใจไวใ้นหอ้งขงัของต ารวจสนัตบิาล.  (2478, 8 สงิหาคม).   สยำม
รำษฎร.์  หนา้ 1. 

2 นายยาจิตตด์ื่มน า้มนัระก าเพื่อท าลายตวัในหอ้งพกัต ารวจสนัติบาลปทมุวนั.  (2478, 14 สงิหาคม). 
สยำมรำษฎร.์ หนา้ 9. 

3 ผูแ้ทนราษฎรมาเปนพยานคดีลอตเตอรี.่  (2479, 14 พฤษภาคม).  วำรศพัท.์  หนา้ 1. 
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รฐับาลตอ้งประคบัประคองไปอย่างชา้ๆ เม่ือสงครามสิน้สดุลงประชาชนเริ่มมีความเป็นอยู่ ท่ีดีขึน้  
กิจการสลากกินแบ่งรฐับาลจึงกลับมาไดร้บัความสนใจอีกครัง้ โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2489 
ส  านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลมีมาตรการเปล่ียนแปลงการออกสลากกินแบ่งโดยมีการปรบัราคา
ขึ ้น ม า เป็ นฉบับละ  2  บ าท 1 เ พ่ื อ ให้ส าม ารถหาราย ได้จ ากการขายสลาก ท่ี ม ากขึ ้น  
และมีการปรบัเปล่ียนการด าเนินการต่างๆอยู่อย่างต่อเน่ืองโดยการปรบัจ านวนงวดท่ีออกรางวลั 
หรือจ านวนการพิมพ ์ถา้งวดใดจ าหนา่ยไมห่มด รฐัจะลดจ านวนการพิมพล์งและเพิ่มจ านวนงวดให้
มากขึน้เพ่ือใหส้ามารถขายสลากไดค้รบตามท่ีตัง้ไวแ้ละเพ่ือใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค และสถานการณโ์ลก 

      ปัญหาประการท่ี 4 คือ การขายสลากเกินราคา ใน พ.ศ. 2476 ท่ีมีการกลับมาออก
สลากกินแบ่งอีกครัง้ มีการจ าหน่ายสลากเกิดราคาจากเดิมฉบบัละ 1 บาท บรรดาผูจ้  าหน่ายขึน้
ราคาเป็น 1 บาท 20 สตางค ์– 1 บาท 25 สตางค์2 บางครัง้มีการขึน้ราคาไปเรื่อยๆ หากมีผู้ซือ้  
การขึน้ราคาสลากกินแบ่งไม่ไดท้  าใหค้วามนิยมในการซือ้สลากกินแบ่งลดลง ขณะเดียวกันกลับ
แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมในการเล่นสลากกินแบ่งของประชาชน ซึ่งคาดหวงัท่ีจะเป็นเศรษฐีจาก
การเส่ียงโชค การขายสลากเกินราคาเกิดขึน้อยู่บ่อยครัง้  ส  านกังานสลากกินแบง่รฐับาลพยายาม
ป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอด ปัญหานีเ้กิดขึน้ตัง้แต่ก่อนการก่อตัง้ส  านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล  
โดยก่อนหน้านี ้รัฐพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาโดยการอ อก
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ขึน้ มีการก าหนดเง่ือนไขของการเล่นการพนันและการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูจ้  าหน่ายสลากเกินราคา มลูเหตสุ  าคญัในการก่อตัง้ส  านกังานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของ
หน่วยงานอ่ืนๆ และป้องกันผลประโยชนข์องประชาชนท่ีสูญเสียจากการถูกขายสลากเกินราคา 
อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับความใส่ใจจากส านักงานสลากกินแบ่งมากนัก  
เพราะแมว้่ากระทรวงมหาดไทยไดอ้อกพระราชบญัญัติการพนนัขึน้หลายฉบบัระหว่าง พ.ศ. 2482 
-25043 แตมี่เพียงพระราชบญัญตัิการพนนั (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2505 เทา่นัน้ท่ีมีบทบงัคบัและลงโทษผู้

                                                           
1
 ส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล. (2532). เล่มเดมิ.  หนา้ 41. 

2 สมยัลอตเตอรี.่  (2476, 9 มีนาคม).  วำรศพัท.์  หนา้ 4. 
3 ภายหลงั พ.ศ. 2482 มีการออกพระราชบญัญัติการพนนัหลายฉบบัประกอบดว้ย พระราชบญัญัติ

การพนนั (ฉบบัที่ 2) พทุธศกัราช 2482  พระราชบญัญตัิการพนนั (ฉบบัท่ี 3) พทุธศกัราช 2485 พระราชบญัญัติ
การพนนั (ฉบบัที่ 4) พทุธศกัราช 2485 พระราชบญัญัติการพนนั (ฉบบัที่ 5) พทุธศกัราช 2490 พระราชบญัญัติ
การพนนั (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2503 พระราชบญัญตัิการพนนั (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2504 
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ท่ีขายสลากกินแบ่งเกินราคา ดังระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหนึ่งเดือน  
หรือปรบัไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้จ  าทัง้ปรบั1 อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการออกพระราชบญัญัติ
ก าหนดบทลงโทษผู้ขายสลากกินแบ่งเกินราคา แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรเช่นกัน  
ดงัจะเห็นไดว้่ายังคงมีการฝ่าฝืนและขายสลากเกินราคาอยู่ตลอด เน่ืองดว้ยความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในการซือ้สลากกินแบง่มีจ านวนมาก ประกอบกบัมีผูข้ายรายย่อยจ านวนมากขึน้ท าใหร้ฐั
ไม่สามารถปราบปรามไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมไปถึงการท่ีรฐับาลไม่ไดจ้ดัการอย่างเด็ดขาดส่งผลใหไ้ม่
สามารถแกไ้ขปัญหาการขายสลากเกินราคาไดต้ามเจตนารมณข์องส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล 
ซึ่งปัญหาการขยายสลากเกินราคานีย้งัคงมีอยูปั่จจบุนั 

      ความนิยมของสลากกินแบง่ในช่วง พ.ศ. 2476 เป็นตน้มา เห็นไดจ้ากการไดร้บัความ
สนใจจากประชาชนผ่านการรุมซือ้สลากกินแบ่งหน้าท่ีท าการจ าหน่ายต่างๆ และยินดีซือ้แม้ผู้
จ  าหน่ายสลากจะขึน้ราคาสลาก นอกจากนีก้ารท่ีหนงัสือพิมพล์งข่าวเก่ียวกับสลากกินแบ่งอย่าง
สม ่าเสมอยงัเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสะทอ้นความสนใจของประชาชนตอ่สลากกินแบง่ ไม่วา่จะเป็นทัง้ขา่วไม่
ดีอยา่งท่ีกล่าวในหวัขอ้ปัญหาจากสลากกินแบง่ และขา่วดีอย่างเชน่ การประกาศการออกสลากใน
จงัหวดัตา่งๆ การลงประกาศผลการออกสลากกินแบง่ การประกาศผูโ้ชคดีจากการถูกรางวลัท่ีมกั
ไดร้บัความสนใจจากประชาชนอยู่เสมอ รวมถึงข่าวเหตกุารณ์ สิ่งแปลกต่างๆ หรือปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ท่ีประชาชนน าไปตีเป็นเลขในการซือ้สลากกินแบ่งหรือซือ้หวยใตด้ินซึ่งยงัเห็นไดใ้นข่าว
ทกุวนันี ้นอกจากนีข้่าวหนงัสือพิมพย์งัเป็นการแจง้ใหป้ระชาชนทราบถึงการออกรางวลัและการรบั
รางวลัต่างๆ ซึ่งท าใหก้ารออกสลากกินแบ่งเกิดความโปรง่ใส โดยการประกาศผลรางวลัสลากกิน
แบง่ใน พ.ศ. 2476 – 2480 มีการประกาศลงในหนงัสือพิมพ ์บางครัง้มีการประกาศจ านวนสลากท่ี
จ าหน่ายได ้เพ่ือชีแ้จงสดัส่วนเงินรางวลัต่อผูถู้กรางวลัดว้ย ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดก้ับปัจจุบนัท่ีมี
การถ่ายทอดสดการออกรางวลัสลากกินแบง่รฐับาลผ่านโทรทศันแ์ละวิทยเุป็นประจ าทกุงวด 

                                                           
1 พระราชบญัญตัิการพนนั (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2505.  (2505, 6 กมุภาพนัธ)์.  รำชกิจจำนเุบกษำ  เลม่ที่ 

79  ตอนที่ 11.  หนา้ 55 - 57.  
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ภาพประกอบ 9 ผลสลากกินแบง่เทศบาลลพบรุี ครัง้ท่ี 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2477 

ท่ีมา : สลากกินแบง่เทศบาลลพบรุี ครัง้ท่ี 1.  (2477, 8 มกราคม).  สยำมรำษฎร์. 

ในระยะแรกของการก่อตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ .ศ. 2482  – 2484  
มีการประกาศช่ือผูถ้กูรางวลัก ากบัไวห้ลงัหมายเลขรางวลัดว้ย เพ่ือเป็นการแจง้ใหท้ราบและใหม้า
รบัรางวลัยงัท่ีท าการสลากกินแบง่รฐับาล โดยส านกังานสลากกินแบง่รฐับาลจะตรวจสอบรายช่ือผู้
โชคดีจากตน้ขัว้สลากกินแบง่และประกาศรายช่ือผูโ้ชคดีผ่านหนังสือพิมพ ์แตภ่ายหลงั พ.ศ. 2484
การประกาศผลสลากกินแบง่รฐับาล ประกาศเพียงเลขรางวลัเพียงอยา่งเดียว 

 

ภาพประกอบ 10 ผลสลากกินแบง่รฐับาล ประจ างวดกนัยายน พ.ศ. 2483 หนงัสือพิมพห์ลกัเมือง 

ท่ีมา : ตรวจเลขสลากลอตเตอรี่ประจ างวดกันยายนครบถ้วนฯ.  (2483, 16 กันยายน).  

หลกัเมือง.  หนา้ 1. 
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ภาพประกอบ 11 ผลสลากกินแบง่รฐับาล วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 
 

ท่ีมา : ผลของสลากกินแบ่งรฐับาลวันท่ี 10 กรกฎาคม.  (2502, 12 กรกฎาคม).  หลัก

เมือง.  หนา้ 8 
 

นอกจากประชาชนจะใหค้วามสนใจตอ่การตรวจผลเลขรางวลัแลว้ยงัใหค้วามสนใจต่อผู้
โชคดีท่ีถูกรางวัลท่ี 1 อีกดว้ย โดยมักให้ความสนใจว่าใครเป็นผู้โชคดี และท าใหเ้กิดความคิดท่ี
อยากโชคดีจากการเส่ียงโชคบ้าง เช่น ในกรณีการถูกรางวัลท่ี 1 ของนายจ๋อง จังหวัดชุมพร  
ในงวดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2483 มีการประกาศตามหาตวันายจ๋องใหม้ารบัเงินรางวลัผ่านทัง้ทาง
โทรเลข และหนังสือพิมพ์ เน่ืองจากกองสลากจ่ายเงินครบทุกรางวัลแล้วยกเว้นรางวัลท่ี 1  
ท่ีนายจ๋องเป็นผูโ้ชคดี ประชาชนบางส่วนตอ้งการเห็นหนา้ของผูโ้ชคดี บางส่วนเกิดความสงสยัว่า
นายจ๋องอาจจะเสียชีวิตไปแลว้หรือไม่ นอกจากนีย้งัเกิดความคิดท่ีอยากจะโชคดีเป็นเศรษฐีจาก
การถกูสลากอีกดว้ย1 การน าเสนอข่าวผูถ้กูรางวลัจึงเป็นการดงึดดูใจใหป้ระชาชนซือ้สลากกินแบง่
รฐับาลทางหนึ่ง นอกจากนี้ส  านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลยังพยายามชักจูงให้ประชาชนซือ้
ลอตเตอรี่ผ่านการโฆษณาด้วยค ากลอน และบทเพลงต่างๆ ดังเช่นบทกลอนท่ีลงพิมพ์ใน
หนงัสือพิมพห์ลกัเมือง ฉบบัวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความวา่  

 

   “สกัรวำ  ลอ็ตเตอรี ่ดอีย่ำงไร 

   คนจนไซร ้ ทรำบซึง้  คะนงึเหน็ 

                                                           
1 ทางการโทรเลขคน้หาตวั “นายจอ๋ง” ผูถ้กูสลากรางวลัที่ 1.  (2483, 5 กนัยายน).  หลกัเมือง. หนา้ 1. 
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   รวยทำงไหน ไป่มี  เพรำะล ำเคญ็ 

   เสีย่งโชคเล่น เอน็ดูรฐั  จดัหำเงนิ 

   ถำ้โชคด ี  มีรำงวลั  หลำยพนับำท 

   แมแ้ทงพลำด ยงัเป็นบญุ คณุสรรเสรญิ 

   บ ำรุงรฐั  นำวำไทยใหจ้ ำเรญิ” 

   ผลเผชิญ  ยอ้นสนอง ผองรำษฎรเ์อย 

       ธรรมกถกึ1 

จากบทกลอนดงักล่าวเป็นการชีใ้หเ้ห็นถึงขอ้ดีและชักชวนในประชาชนซือ้สลากกินแบ่ง
รฐับาล โดยเนือ้ความกลา่วถึงขอ้ดีของสลากกินแบง่รฐับาล ซึ่งกลา่วถึงคนจนวา่ไมมี่หนทางร  ่ารวย 
เน่ืองจากมีความล าบาก การเล่นเส่ียงโชคของรฐั ถา้โชคดีจะไดร้บัเงินรางวลั แต่ถา้ไม่มีโชคยงัได้
ชว่ยเหลือบ ารุงรฐั และผลเหลา่นีจ้ะสะทอ้นกลบัไปหาประชาชนทกุคน อาจกล่าวไดว้่ารฐับาลจงูใจ
ใหป้ระชาชนมาซือ้สลากโดยใชร้างวลัจงูใจ ขณะเดียวกนัยงัปลอบใจประชาชนว่าการซือ้สลากกิน
แบ่งรบับาลนัน้เป็นการบ ารุงรฐับาลดว้ย แมว้่าจะประชาชนจะไม่ถูกรางวลั แต่เงินท่ีซือ้สลากกิน
แบ่งรฐับาลจะถูกน ากลบัมาใชเ้พ่ือประโยชนข์องประชาชน  โดยส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลมี
การแบ่งรายไดเ้พ่ือกิจกรรมการกศุลและงานสาธารณประโยชนเ์ช่นเดียวกบัการออกลอตเตอรี่ใน
สมยัก่อนหนา้การจดัตัง้ส  านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลดว้ย โดยส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลมี
การแบ่งรายไดบ้างส่วนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ดอ้ยโอกาสทาง
การศึกษา รวมถึงการท านุบ  ารุงศาสนา กิจกรรมดา้นการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์
ตา่งๆในแตล่ะปีดว้ย 

 

4.4 สรุป 
ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรว์างแผนการเพ่ือท่ีจะ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศท่ีสะสมมาตัง้แต่ปลายรชัสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอรา่งเคา้โครงเศรษฐกิจเพ่ือวางรากฐาน
เศรษฐกิจใหม่และฟ้ืนฟู เศรษฐกิจท่ีซบเซาลง โดยเฉพาะในด้านการค้า และการส่งออก  
รวมถึงงบประมาณแผ่นดินท่ีขาดดลุ โดยเสนอการจดัหาทุนผ่านการเก็บภาษีทางออ้ม การกูเ้งิน 
รวมถึงการออกสลากกินแบ่งเพ่ือระดมทุน ไว้ใช้ส  าหรับซื ้อวัตถุท่ีรัฐไม่สามารถอนุมัติ เงิน
งบประมาณได ้รวมถึงการเบิกจ่ายค่าแรงงานและการเก็บไวเ้ป็นทุนส ารองของรฐั แม้ว่าสลาก 
กินแบ่งจะเป็นการพนัน แต่ไม่ท าใหป้ระชาชนเดือดรอ้นมากเกินไป ประชาชนท่ีรกัสนุกชอบการ

                                                           
1 สลากกินแบง่รฐับาล.  (2502, 12 กรกฎาคม).  หลกัเมือง. ไมป่รากฏเลขหนา้. 
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เส่ียงโชคเต็มใจในการซือ้สลากกินแบ่ง นอกจากนี้รฐัสามารถท่ีจะควบคุมได ้โดยรฐัเป็นผู้ออก
สลากกินแบ่งแต่เพียงผูเ้ดียว แม้ว่าร่างเคา้โครงการณ์เศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมจะ
น าไปสู่ความขัดแยง้และไม่ถูกน ามาใช้ แต่ขอ้เสนอใหใ้ช้วิธีการออกสลากกินแบ่งรฐับาลไดถู้ก
น ามาใชแ้ละกลายเป็นเครื่องมือระดมทุนท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของรฐับาลในช่วง พ.ศ. 2476 – 
2482 และยงัคงใชม้าจนถึงปัจจุบนั เพ่ือแสวงหารายไดใ้หแ้ก่รฐั จึงกล่าวไดว้่าการออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาล เป็นหนทางท่ีรัฐพอใจท่ีจะน ามาใช้หารายได้ และเป็นวิธีการท่ีท าให้รัฐได้รับ
ผลประโยชนม์ากท่ีสดุ 

การออกสลากกินแบ่งของรฐัช่วง พ.ศ. 2476 - 2482 มีการออกสลากกินแบ่งรวม 7 ครัง้ 
และสรา้งรายได้เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ในระยะแรกมี 2 หน่วยงานส าคัญท่ีออกสลากกินแบ่ง คือ 
กระทรวงการคลงั และกระทรวงมหาดไทย แต่สลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลของกระทรวงมหาดไทย
ออกทุกจังหวัด ส่งผลให้รายไดบ้างส่วนลดลง บางจังหวัดมีรายไดไ้ม่เป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งยังเกิด
ปัญหาการทุจริต การปลอมแปลงสลาก การท างานท่ีทบัซอ้นกนัส่งผลให้ใน พ.ศ. 2480 สลากกิน
แบง่ของกระทรวงมหาดไทยยตุลิงและโอนยา้ยการด าเนินการทัง้หมดเขา้รว่มกบักระทรวงการคลงั 
และมีการจดัตัง้คณะกรรมการการด าเนินงานออกสลากกินแบง่รฐับาล รวมถึงสถาปนาส านกังาน
สลากกินแบง่รฐับาลขึน้ใน พ.ศ. 2482 มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลไกส าคญัทางเศรษฐกิจท่ี
รฐับาลใชร้ายได ้และควบคมุเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงก าหนดงบประมาณตา่งๆ ของรฐั 

การออกสลากกินแบ่งรฐับาลภายใตก้ารด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล
ประสบความส าเร็จและไดผ้ลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ เป็นท่ีนิยมของประชาชน แต่เม่ือประสบปัญหา
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสลากกินแบ่งรฐับาลท าให้ตอ้งมีการ
ปรบัปรุงการออกสลากกินแบ่งในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ใหส้ามารถด าเนินการต่อไปไดแ้ละเม่ือ
สิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ไดมี้เพิ่มการออกสลากกินแบ่งและราคาให้มากขึน้ เพ่ือให้มีรายได้
เพิ่มขึน้จากการสูญเสียไปในช่วงสงคราม ซึ่งแนวทางในการหารายไดจ้ากการออกสลากกินแบ่ง
รฐับาลนีเ้ป็นท่ีนา่พอใจและสง่ผลใหก้ารออกสลากกินแบง่รฐับาลยงัคงด าเนินงานมาจนถึงปัจจบุนั 

นอกจากปัญหาของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แลว้ การออกสลากกินแบง่รฐับาลของรฐัยงัตอ้ง
เผชิญปัญหา การลกัลอบออกหวยเถ่ือน การทจุริตฉ้อโกงสลากกินแบ่งรฐับาลของกลุ่มพ่อคา้ราย
ย่อย รวมถึงการขายสลากเกินราคา ซึ่งรฐัจดัหาแนวทางการแกไ้ขและยุติปัญหาเหล่านัน้ แต่ใน
ขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลของ
ประชาชนได ้นอกจากนีร้ฐัยังชกัจูงประชาชนใหเ้กิดความสนใจต่อการออกสลากกินแบ่งรฐับาล
ผา่นการแบง่รายไดเ้พ่ือการกศุลอีกดว้ย 



 

บทที ่5  
บทสรุป 

 

 หวยมีความส าคัญ และอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  นับตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2367 - 2394) จนถึงปัจจบุนั หวยกลายเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการหารายไดข้องรฐับาลในฐานะของหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ โดยการก่อตัง้ส  านัก งาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ .ศ. 2482  จากการศึกษาความส าคัญของหวยในสังคมไทย  
ตัง้แต่ พ.ศ. 2317 – 2482 ผลการศึกษาพบว่าการเล่นหวยในสังคมไทยมีพัฒนาการท่ีน่าสนใจ
ตัง้แตก่ารออกหวยโดยเอกชนจนมาถึงการออกสลากกินแบง่ของรฐับาล ปัจจยัทางเศรษฐกิจส่งผล
ตอ่การออกหวยในแตล่ะสมยั และหวยมีความส าคญัในทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด  
 

5.1 พัฒนาการของหวยในสังคมไทย พ.ศ. 2417 – 2482 
 การเล่นหวยในสงัคมไทยเริ่มขึน้จากการละเล่นของกลุ่มชาวจีนเพ่ือความสนกุสนานและ
พกัผ่อนการจากท างาน ตอ่มาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งกลา้เจา้อยู่หวั ชาวสยามไดน้ ามา
ดัดแปลงให้เหมาะสมและเล่นในหมู่นักเส่ียงโชค เรียกว่า หวย ก.ข. จากการละเล่นของกลุ่ม  
นักเส่ียงโชคพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องในการหารายได้ผ่านการเก็บภาษีอากรใน พ.ศ. 2378 
เรียกว่า อากรหวย ก.ข. โดยผู้ได้รับสัมปทานหวยในระยะแรกมักเป็นกลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ีมี
ประสบการณ์และความรูเ้ก่ียวกับการใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากรเพ่ือเก็บเงินอากรส่งให้แก่รัฐ 
รวมถึงกลุ่มพ่อค้าชาวจีนส่วนมากยังเป็นผู้มี เงินในการประมูลขอเก็บอากรต่างๆ อีกด้วย  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวจึงมีเจา้ภาษีนายอากรท่ีเป็นชาวจีนมากกว่าชาว
สยามหรือกลุม่ขา้ราชการ ขนุนางสยาม ถึงรอ้ยละ 68.06  
 การเก็บอากรหวย ก.ข. แสดงใหเ้ห็นว่าหวยเป็นเครื่องมือหารายไดข้องรฐั โดยเก็บจาก
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของประชาชน อากรหวย ก.ข. อากรบ่อนเบีย้ และอากรการพนันอ่ืนๆ 
สามารถท ารายได้ให้แก่รัฐจ านวนมาก อากรหวย ก.ข. เพียงชนิดเ ดียวท ารายได้ให้รัฐถึง             
รอ้ยละ 5.45 ของรายไดร้ฐัทัง้หมด และมีอตัรารายไดเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง รายไดข้องอากรหวย 
ก.ข. เป็นรายไดจ้ากการพนนัท่ีท ารายไดจ้  านวนมากและใกล้เคียงกบัอากรบอ่นเบีย้ซึ่งมีอยู่มาก่อน 
ขณะเดียวกนัอากรหวย ก.ข. รวมถึงอากรการพนนัอ่ืนๆ สรา้งความมั่งคั่งและอ านาจใหแ้ก่เจา้ภาษี
นายอากร โดยเฉพาะในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2411 - 2453) 
เจา้ภาษีนายอากรสามารถสรา้งอิทธิพลไดอ้ยา่งกวา้งขวาง สว่นหนึ่งเป็นเพราะ หวย ก.ข. บอ่นเบีย้ 
และการพนัน อ่ืนๆ  มี การเล่นกันอย่ างแพ ร่หลายและกระจายไปตามหัว เมื องต่ างๆ  
ปัญหาจากอิทธิพลของเจา้ภาษีนายอากร การทุจริตรายไดจ้ากการเก็บอากร การคา้งส่งเงินและ
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การประมูลอากร ปัญหาสังคมและอาชญากรรมต่างๆ ท่ีเป็นผลจากการพนันส่งผลให้เกิดการ
ยกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ โดยสามารถยกเลิกส าเร็จใน พ.ศ. 2459 และยกเลิก
อากรบอ่นเบีย้ใน พ.ศ. 2460  
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 - 2468) แม้ว่าจะ 
มีการยกเลิกอากรหวย ก.ข. ไปแล้ว แต่ยังสามารถแสวงหารายได้จากการพนันอ่ื นๆ รวมถึง 
การพนันท่ีน ารูปแบบการเล่นมาจากตะวันตกอย่างลอตเตอรี่ การเส่ียงโชคจากตัวเลขหรือ
ลอตเตอรี่  น  าเข้ามาเล่น เป็นครั้งแรกในสยามคือในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พ.ศ. 2417  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความบนัเทิงและ
ช่วยหารายได้แบบเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นการเล่นลอตเตอรี่เพียงครัง้เดียวในรชักาล และเล่นเฉพาะ  
ในกลุ่มชนชัน้สูง ขา้ราชการ และกลุ่มสมาคมต่างๆ ต่อมาในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว การออกลอตเตอรี่เป็นการออกเพ่ือหาเงินทุนในกิจกรรมเฉพาะกิจ มีการตั้ง
วัตถุประสงคข์องการด าเนินการออกลอตเตอรี่ต่างๆ เป็นครัง้คราว และใช้เพ่ือกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่สงัคมและการกศุล จึงกล่าวไดว้่าในสมยันีล้อตเตอรี่กลายเป็นเครื่องมือส าคญัในการ
ใชห้าทนุเพ่ือการกศุลเฉพาะกิจทัง้จากหน่วยงานรฐั และเอกชน ขณะเดียวกนัรฐัจะไดร้บัส่วนแบ่ง
ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 4 จากการจ าหน่ายสลาก รฐัจึงกลายเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชนม์ากท่ีสดุจากการ
จ าหน่ายลอตเตอรี่  แม้ว่าจากการศึกษาลอตเตอรี่ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 จะขาดหลักฐาน
รายไดข้องการออกลอตเตอรี่ เน่ืองจากมีหน่วยงานออกลอตเตอรี่จ  านวนมากและไม่ไดบ้ันทึก
รายไดไ้วช้ดัเจน แต่สามารถเห็นถึงความส าเร็จของการออกลอตเตอรี่เพ่ือใชร้ะดมทุนในสมยันีไ้ด้
จากการท่ีมีหน่วยงานจ านวนมากขออนุญาตออกลอตเตอรี่เพ่ือระดมทุนในการท ากิจกรรมของ
หน่วยงานของตน แมก้ระทั่งกองเสือป่าอาสาสมัครซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว
โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้ขึน้ยงัใชว้ิธีการออกลอตเตอรี่เพ่ือระดมทุนในกิจกรรมของกองเสือป่าหลาย
ครัง้ การออกลอตเตอรี่ในรชัสมยันีด้  าเนินการมาไดเ้พียง 6 ปี จึงหยดุไปเน่ืองจากปัญหาการทจุริต
เงินลอตเตอรี่ในกองเสือป่าอาสาสมัคร ซึ่งสรา้งความเส่ือมเสียต่อกองเสือป่าอาสาสมัครและ
กระตุน้ใหเ้กิดกระแสวิพากษ์วิจารณเ์รื่องการใชเ้งินของกองเสือป่าเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ประชาชนยงั
รูส้กึไมดี่ตอ่การออกลอตเตอรี่อ่ืนๆ เพราะเกรงกลวัการทจุรติตา่งๆ ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่
ดีในปลายรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั การส่งออกท าไดย้ากล าบาก การผลิต
ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค และเกิดงบประมาณขาดดุลติดต่อกัน ประชาชนใช้เงินกับสิ่ง
ฟุ่ มเฟือยนอ้ยลง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายลอตเตอรี่ของหน่วยงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั การออกลอตเตอรี่จงึหยดุชะงกัไปเป็นเวลา 10 ปี 
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 ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งกลับมาออกอีกครั้งใน พ.ศ. 2476 หลังการเปล่ียนแปลง 
ระบอบการปกครอง หลวงประดิษฐ์มนธูรรม (ปรีดี พนมยงค)์ เสนอการออกสลากกินแบง่เป็นแนว
ทางการระดมทนุเพ่ือใชใ้นกิจการของรฐั และเป็นแนวทางท่ีถกูน ามาใชจ้นถึงปัจจบุนั โดยการออก
สลากกินแบ่งใน พ.ศ. 2476 – 2480 เป็นการออกสลากกินแบ่งเพ่ือบ า รุงการกุศลต่างๆ  
ของหน่วยงานราชการ และมักมีการจดังานรื่นเริงควบคู่กันไป เช่น งานกาชาด งานเฉลิมฉลอง
รฐัธรรมนูญ เป็นตน้ ทัง้ยงัมีการออกสลากกินแบ่งอย่างต่อเน่ืองในสมยันี ้การแบ่งรายไดจ้ากการ
ออกสลากกินแบ่งเพ่ือการกุศลสรา้งภาพลักษณท่ี์ดีของสลากกินแบ่ง แมว้่าสลากกินแบ่งจะเป็น
การพนันประเภทหนึ่ง แต่ประชาชนจะไม่รูส้ึกว่าการเส่ียงโชคจากสลากกินเป็นการกระท าท่ีผิด
ศีลธรรม ขณะเดียวกนัยงัไดร้ว่มเป็นสว่นหนึ่งในการระดมทนุทางการกศุลดว้ย  

การกลบัมาออกสลากกินแบง่ใน พ.ศ. 2476 ไดร้บัความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก 
ท าใหมี้หน่วยงานเอกชนจ านวนมากตอ้งการขออนุญาตออกสลากกินแบ่งบา้ง แต่รฐับาลไม่เห็น
ดว้ยเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมได ้และอาจจะสรา้งความเดือดรอ้นให้ประชาชนมาก
จนเกินไปจึงคัดค้านการออกสลากของหน่วยงานเอกชนและออกประกาศให้รัฐบาลเป็น
ผูด้  าเนินการออกสลากแต่เพียงผูเ้ดียวใน พ.ศ. 2476 ซึ่งหน่วยงานท่ีควบคุมการด าเนินการออก
สลากกินแบ่งของรฐับาลหน่วยงานแรก คือ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ด  าเนินการออก
ลอตเตอรี่สรรพากรรฐับาลสยาม (ลอตเตอรี่รชัชปูการ) การออกสลากกินแบง่ของกระทรวงการคลงั
ท ารายไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ ส่งผลใหต้่อมากระทรวงมหาดไทยใชว้ิธีการออกสลากกินแบ่งในการหา
เงินบ ารุงเทศบาล ซึ่งทัง้สองหนว่ยงานด าเนินการออกสลากกินแบง่ไปพรอ้มๆ กนั แตมี่การเวน้การ
ออกสลากกินแบ่งไม่ใหต้รงกันเพ่ือเป็นการแบ่งรายได ้และป้องกันไม่ให้มัวเมาและเบียดเบียน
ประชาชนจนเกินไป สลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลในระยะแรกสรา้งรายไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจให้แก่
กระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก และไดร้บัความนิยมจากประชาชนทัง้ในเมืองและต่างจงัหวดั 
แตใ่นช่วง พ.ศ. 2478 เป็นตน้มา บางจงัหวดัประสบปัญหาไม่สามารถจ าหน่ายสลากกินแบง่บ ารุง
เทศบาลได ้บางจงัหวดัท ารายไดน้อ้ยจนตอ้งยบุรวมกบัจงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อใหส้ามารถหาเงินจาก
การออกสลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาลได ้ใน พ.ศ. 2480 จึงมีการยุติการออกสลากกินแบ่งบ ารุง
เทศบาลและรวมเขา้กับการออกสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลงั ต่อมาจึงมีการตัง้ส  านกังาน
สลากกินแบ่งรฐับาลขึน้ใน พ.ศ. 2482 ซึ่งมีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจตามนโยบายของรฐัท่ีใชเ้ป็น
กลไกทางการคลงัและการควบคมุงบประมาณตา่งๆ ขึน้มา เพ่ือแสวงหารายไดจ้ากการออกสลาก
โดยตรง 



 102 
 
 การออกสลากกินแบง่รฐับาลใน พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจบุนั จึงมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหารายได้
ให้แก่รฐั ลดความซ า้ซ้อนและปัญหาทุจริต รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
ช่วยเหลือสังคม ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส และมีการติดตามและปรบัปรุงแนวทางการออก
สลากกินแบ่งรฐับาลใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์องประเทศ ซึ่งการออกสลากกินแบ่งรฐับาลใน
สมยัแรกประสบความส าเร็จอย่างมาก ประชาชนใหค้วามสนใจต่อการออกสลากกินแบ่งรฐับาล 
และมีความคาดหวัดท่ีจะโชคดีในการเส่ียงโชค แมว้่าในช่วง พ.ศ. 2484 – 2488 สยามจะอยู่ใน
ภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งท าใหก้ารเส่ียงโชคจากสลากกินแบ่งรฐับาลของประชาชนซบเซาลง
ไป แต่สามารถผ่านพน้วิกฤตมาไดแ้ละมีการปรบักลวิธีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งท่ีเพิ่มจ านวน
สลากและราคาขึน้ เพ่ือชดเชยรายได้ท่ีหายไป ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงสามารถ
ด าเนินการออกสลากกินแบง่รฐับาลมาไดจ้วบจนปัจจบุนั และเป็นหน่วยงานรฐัวิสาหกิจท่ีสามารถ
ท ารายไดน้  าส่งแผ่นดินจ านวนมากอย่างต่อเน่ือง อาจกล่าวไดว้่าเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจบุนั 
 

5.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการออกหวยใน พ.ศ. 2417 – 2482 
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อการออกหวยในแต่ละสมัย โดยแบ่งได้  
3 ปัจจยั คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจจากปัญหาดา้นงบประมาณ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2460 
และวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก พ.ศ. 2472 และนโยบายเศรษฐกิจภายหลังการเปล่ียนแปลง
ระบอบการปกครองทางการเมือง พ.ศ. 2475 ซึ่งปัจจยัดงัตอ่ไปนีส้่งผลตอ่การด าเนินการออกหวย
ในแตล่ะสมยัเพ่ือหารายไดส้  าหรบัใชใ้นกิจกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะรฐับาลท่ีไดร้บัสว่นแบง่รายไดจ้าก
การออกสลากจ านวนมาก 

 5.2.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจจากปัญหาดา้นการใชจ้า่ยและงบประมาณแผน่ดนิ 
     ปัญหาดา้นงบประมาณเป็นปัญหาส าคญัท่ีสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็น
ปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อการออกหวยในแต่ละสมัย ปัญหาการใชจ้่ายในรชัสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดจากการมีรายจ่ายค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะรายจ่ายด้านการบ ารุง 
เพ่ือการกุศลและศาสนา และการใชจ้่ายในดา้นการทหารและป้องกันประเทศ ซึ่งมูลค่ารายจ่าย
ของราชส านักรวมทั้งหมดในสมัยนีม้ากถึงรอ้ยละ 62.89 ของรายรบั ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญท่ีรฐั
จะตอ้งท าใหร้ายไดเ้พียงพอตอ่การใชจ้่าย ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัท่ีเริ่มมี
การเก็บอากรหวยเป็นครัง้แรกนัน้เป็นผลส่วนหนึ่งจากการท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและ  
การพาณิชย ์(สนธิสัญญาเบอรนี์) พ.ศ. 2369 ท่ีท าให้รฐับาลสยามสูญเสียการผูกขาดสินค้า 
บางประเภท ท าให้ตอ้งหาช่องทางใหม่ในการเพิ่ มรายไดใ้หแ้ก่รฐั โดยการเพิ่มภาษีชนิดใหม่ขึน้
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จ านวน 38 ชนิดท่ีเก็บจากสินคา้หรือกิจกรรมท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวัน การเก็บภาษีอากรเป็นแหล่ง
รายไดส้  าคญัของรฐัโดยเฉพาะอากรท่ีมาจากการพนนั น าไปสู่การเก็บอากรหวย ก.ข. ซึ่งเป็นอากร
ท่ีสามารถท ารายไดจ้  านวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับอากรอ่ืนๆ ท่ีตัง้ขึน้ใหม่ เพราะเป็นการละเล่นท่ี
นิยมของชาวจีนและชาวสยาม และสามารถสรา้งรายไดจ้  านวนมากในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจวบจนถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงกล่าวได้ว่า  
ปัญหาดา้นการใชจ้า่ยและรายไดใ้นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นตวักระตุน้ใน 
ราชส านกัตอ้งแกไ้ขปัญหาและหารายไดเ้พิ่มเตมิ 

    ปัญหางบประมาณแผน่ดนิในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัสว่นหนึ่ง
เกิดจากการใชจ้่ายเงินมากเกินไปตัง้แต่ปลายรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
ส่งผลให้ตอ้งจัดสรรเงินงบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด ปัญหาการขาดดุลงบประมาณ พ.ศ. 2463 
เน่ืองดว้ยรายจ่ายเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการถูกจ ากัดรายไดภ้าษีศุลกากร การจดัเก็บ
ภาษีท าไม่ไดอ้ยา่งเต็มท่ี และตอ้งก าหนดกรอบของรายจ่ายใหอ้ยู่ในเกณฑข์องรายไดร้ฐัท่ีสามารถ
จดัเก็บได ้ท าใหร้ฐัตดัทอนงบประมาณของกระทรวงตา่งๆ เพ่ือลดภาระคา่ใชจ้่ายลง ทัง้ในรชัสมยั
นีมี้การใชจ้่ายดา้นการปอ้งกนัประเทศจ านวนมากถึง 1 ใน 4 ของงบประมาณทัง้หมด ประกอบกบั
การใชจ้่ายเงินในกิจกรรมส่วนพระองค ์ค่าใชจ้่ายในราชส านกั รวมถึงโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การจดัตัง้
กองเสือป่าอาสาสมคัรซึ่งใชง้บประมาณรายจ่ายมากถึงรอ้ยละ 12 ของงบประมาณ ส่งผลใหเ้กิด
กระแสความไม่พอใจจากประชาชน ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณในปลายรชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณขาดดุลกะทันหันมากถึงร้อยละ 76             
ใน พ.ศ. 2463 และมีรายได้ท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่ งสิน้สุดรชัสมัย  กล่าวได้ว่าปัญหา
งบประมาณเป็นปัญหาส าคญัในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีสง่ผลใหร้ฐัและ
หน่วยงานตา่งๆ ด าเนินการหารายไดเ้พิ่มเติมโดยวิธีออกลอตเตอรี่ เพ่ือใชใ้นกิจกรรมตา่งๆ ของตน
แทนการรองบประมาณท่ีรฐัจดัแบง่ให ้

    การขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเน่ืองจนถึง ปีแรกของการครองราชย์ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ท าใหร้ฐับาลพยายามแกไ้ขปัญหางบประมาณแผ่นดินโดย
เพิ่มรายไดจ้ากการเก็บภาษีฟุ่ มเฟือย เช่น ภาษีสุรา ภาษีท่ีดิน และภาษีการพนัน มีการตดัทอน
รายจ่ายบางส่วน เพ่ือใหง้บประมาณเกิดความสมดุล ซึ่งในระยะแรกประสบผลส าเร็จส่งผลให้
งบประมาณแผ่นดินเริ่มดีขึน้ ในตน้รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัรายไดท่ี้เคยขาด
ดลุกลบัมาเกินดลุอีกครัง้ จนกระทั่ง พ.ศ. 2474 เกิดปัญหาการขาดดลุงบประมาณอีกครัง้หนึ่ง ซึ่ง
เป็นผลจากการท่ีสยามได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าทั่ วโลกใน พ.ศ. 2472 การ
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แกปั้ญหาวิกฤตเศรษฐกิจของรฐับาลในขณะนัน้ท าไดไ้ม่ดีและสรา้งความไม่พอใจต่อประชาชน 
รวมถึงกลุ่มปัญญาชนท่ีเริ่มเส่ือมศรทัธาในระบอบการปกครองและความเล่ือมล า้ทางโครงสรา้ง
สงัคม ทัง้ยงัเผชิญกบัสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีรฐับาลไม่สามารถแกไ้ขได้ น าไปสู่การเปล่ียนแปลง
การปกครองท่ีเกิดขึน้ใน พ.ศ. 2475 ภายหลงัการเปล่ียนแปลง รฐับาลใหม่ของคณะราษฎรจึงได้
วางรากฐานเศรษฐกิจการคลงั การพฒันาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหม่ ซึ่งการออกสลาก
กินแบง่เป็นแนวทางหนึ่งท่ีรฐับาลใหมน่ ามาใชเ้ป็นกลวิธีหารายไดใ้หแ้ก่รฐั 

 5.2.2 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และวิกฤตเิศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก 
พ.ศ. 2472  

      ปัจจยัจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และวิกฤติเศรษฐกิจตกต ่า 
ทั่วโลก พ.ศ. 2472 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหมี้การออกสลากกินแบง่เพ่ือหารายไดโ้ดยสามารถแบง่ออก
ได้เป็น  2 ปัญหา คือ ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้ง ท่ี  1 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว  และปัญหาเศรษฐกิจตกต ่ าทั่ วโลกในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

     ปัจจัยจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการคา้ของสยามในรชัสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกตกต ่าภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ท าใหก้ารคา้
และการส่งออกในสยามลดลง ประกอบกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาลด าเนินการไดไ้ม่ดี 
ส่งผลให้เศรษฐกิจในสมัยนีมี้รายจ่ายท่ีค่อนข้างสูงกว่ารายรบั ค่าเงินบาทสูงขึน้อย่างรวดเร็ว 
ขณะท่ีอตัราการแลกเปล่ียนในต่างประเทศกลบัลดลง ท าใหส้ถานการณท์างเศรษฐกิจของสยาม
เลวรา้ยลงไป ทุนส ารองในประเทศลดลง และท าใหข้าดแคลนเงินท่ีจะใชจ้่ายในการแลกเปล่ียน
การคา้กบัต่างประเทศ ประกอบกบัการท่ีตอ้งเผชิญกับวิกฤตขา้วใน พ.ศ. 2462 ซึ่งขา้วเป็นสินคา้
หลักท่ีส าคัญอันดับหนึ่งของประเทศ แต่ดว้ยปัญหาภัยพิบัติท  าให้ไม่สามารถท่ีจะผลิตข้าวได้
เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศ ท าใหต้อ้งงดการส่งออกขา้วออกนอกประเทศ  
จึงท าให้ดุลการค้าลดลงอย่างรวดเร็ว  และกระทบต่องบประมาณแผ่นดินอย่างทัน ที  
วิกฤตเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2460 - 2462 ส่งผลกระทบตอ่การคลงัของประเทศเป็นอย่างมากและท า
ใหด้ลุงบประมาณของประเทศลดลง จนกระทั่งขาดดลุต่อเน่ืองและเป็นปัญหาสะสมยาวนานจน
เปล่ียนผา่นรชัสมยั 

     ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคัญอีกปัญหาหนึ่ง คือ วิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าทั่ วโลกใน พ.ศ. 
2472 ส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจในสยาม โดยเฉพาะดา้นการส่งออกท าไดน้อ้ยลง และกระทบต่อ
การขาดดลุงบประมาณอีกครัง้ใน พ.ศ. 2474 เพราะไม่สามารถท่ีจะเก็บรายไดจ้ากภาษีได้ ขณะท่ี
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การส่งออกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวและเกิดวิกฤตค่าเงินบาท รัฐแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบในอดีต                    
คือ การตดัทอนรายจ่ายต่างๆ รวมถึงการดุลขา้ราชการออก ส่งผลใหเ้กิดความไม่พอใจในกลุ่ม
ขา้ราชการ กลุ่มประชาชนท่ีไดร้บัความเดือดรอ้นจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ทัง้เกิดความขดัแยง้
ในกลุ่มผูน้  าจากการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ในชว่งวิกฤตเศรษฐกิจ น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงการปกครอง
ใน พ.ศ. 2475 

 5.2.3 นโยบายเศรษฐกิจภายหลงัการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองทางการเมือง    
พ.ศ. 2475 
      ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรมีผูน้  าท่ีส  าคญัในการ

วางแผนการบริหารประเทศ คือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งไดเ้สนอแผนการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เรียกว่า เคา้โครงการณเ์ศรษฐกิจ ท่ีจะ
ท าใหร้ฐับาลเป็นผูค้วบคมุและบรหิารจดัการระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือตอบสนองหลกั          
6 ประการ ดา้นเศรษฐกิจของคณะราษฎรท่ีว่า จะบ ารุงความสขุสมบรูณข์องประชาชน โดยหนึ่งใน
ขอ้เสนอ คือ การจดัหาทนุเพ่ือใชใ้นการพฒันาประเทศ 

      เคา้โครงการณเ์ศรษฐกิจเสนอนโยบายการระดมทุนไวใ้ชส้  าหรบัการซือ้วตัถุต่างๆ ทุน
ส าหรบัการจ่ายค่าแรง รวมถึงการสะสมเงินทุนส ารองหมุนเวียนในรฐับาล ผ่านการเก็บภาษี
ทางออ้ม เช่น ภาษีมรดกภาษี ภาษีท่ีดิน ภาษีรายได ้เป็นตน้ รวมถึงการกู้ยืมเงินจากทัง้ในและ
ตา่งประเทศ และการจดัหาทนุโดยการออกสลากกินแบ่งรฐับาลเป็นวิธีการท่ีสามารถเก็บเงินจาก
ประชาชน โดยท่ีประชาชนไม่รูส้ึกเดือดรอ้น และไม่ผิดศีลธรรม แมว้่าสลากกินแบ่งรฐับาลจะเป็น
การพนนัประเภทหนึ่ง แตก่ารออกสลากกินแบง่รฐับาลสามารถสรา้งรายไดจ้  านวนมากใหแ้ก่รฐั ซึ่ง
เป็นวิธีการท่ีกลุม่ผูน้  าเก่าและรฐับาลใหก้ารยอมรบัและน ามาใชใ้นการหารายไดท้างเศรษฐกิจของ
ประเทศและยงัเป็นวิธีการท่ีใชม้าจนถึงปัจจบุนั และประชาชนใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก 

 

5.3 ความส าคัญของหวยทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2417 – 2482 
 หวยมีความส าคญัในฐานะเป็นเครื่องมือระดมทนุทางเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวจนถึงปัจจุบนั หวยยงัคงเป็นการพนนัท่ีไดร้บั
ความนิยมจากคนไทยมาโดยตลอดและสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐัจ  านวนมาก ในอดีตหวยเป็น
การละเล่นท่ีสรา้งความสนกุสนาน ความเพลิดเพลินและการพกัผ่อนหย่อนใจใหก้ับกลุ่มแรงงาน
ชาวจีนและชาวสยาม ตอ่มาจึงพฒันามาสู่การเก็บภาษีอากรเพ่ือหารายไดใ้หแ้ก่รฐัผ่านระบบเจา้
ภาษีนายอากร ซึ่งกลายเป็นรายได้ส  าคัญให้แก่รัฐ ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าในสมัยต้น
รตันโกสินทรร์ายไดข้องรฐัมากกว่าครึ่งมาจากรายไดข้องการพนนัรวมกนั อากรหวย ก.ข. สามารถ
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ท ารายไดม้ากเป็นอันดบัท่ี 2 จากรายไดข้องการพนันทัง้หมด รองจากรายไดจ้ากอากรบ่อนเบีย้ 
ปัจจยัหนึ่งท่ีท าใหห้วยมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ คือ นิสยัคนชาวสยามท่ีรกัสนกุ รกัการเส่ียงดวง
เส่ียงโชค ประกอบกบัการเส่ียงโชคจากหวยสามารถกระท าไดท้กุท่ีและไม่ตอ้งออกหนา้ไปเล่นตาม
โรงบอ่นโรงหวย เชน่ การพนนับอ่นเบีย้ ท าใหใ้นสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้การเลน่หวยมีผูค้นเขา้ไป
เลน่พนนัท่ีโรงบอ่นโรงหวยตัง้แตป่ระชาชนทั่วไปจนถึงชนชัน้สงู ความสนกุจากการไดเ้ก็งหวยท าให้
ไดร้บัความนิยมอยา่งรวดเร็ว แมว้่าจะมีการยกเลิกไปใน พ.ศ. 2459 ภายหลงัยงัคงพบการลกัลอบ
เล่นหวยเถ่ือนอยู่ตลอดจนถึงปัจจบุนั แมว้า่มีส านกังานสลากกินแบง่รฐับาลท่ีท าหนา้ท่ีในการออก
สลากกินแบง่แลว้ยงัคงมีการลกัลอบเลน่หวยผิดกฎหมายอยู ่

ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบง่รฐับาลเป็นการพนนัท่ีน าเขา้มาเลน่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัซึ่งในขณะนัน้เป็นการเล่นเพ่ือเฉลิมฉลองและเพ่ือความบนัเทิงมากกว่าจะ
เป็นการระดมทนุหารายได ้แตใ่นขณะเดียวกนัวตัถปุระสงค์ของการออกลอตเตอรี่ในชาตติะวนัตก
คือกศุโลบายเพ่ือเรียกเก็บเงินจากประชาชนทางหนึ่งเพ่ือหารายไดเ้ขา้รฐับาล แตด่ว้ยขอบเขตดา้น
ศีลธรรมและความผิดบาปทางพุทธศาสนาการออกลอตเตอรี่ในสงัคมไทยจึงมกัมีการแบ่งรายได้
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกับการกุศลจากการออกลอตเตอรี่ การออก
ลอตเตอรี่เพ่ือประโยชนใ์นการหารายได้อย่างเป็นทางการเริ่มขึน้ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั ซึ่งมีการออกลอตเตอรี่แบบเฉพาะกิจ มีหน่วยงานจ านวนมากขออนญุาตท า
การออกลอตเตอรี่เพ่ือระดมทนุหารายไดไ้วใ้ชใ้นกิจกรรมของหนว่ยงานนัน้ๆ และสามารถท ารายได้
ไดเ้ป็นท่ีน่าพึงพอใจ ก่อใหเ้กิดการออกลอตเตอรี่จ  านวนมากในรชัสมยันี ้รวมถึงหน่วยงานของรฐั 
เช่น กองเสือป่าอาสาสมัคร ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญท่ีส่งผลต่อการยุติการออกลอตเตอรี่ไปใน   
พ.ศ. 2460 เน่ืองจากเหตกุารณท์ุจริต ขณะเดียวกันแสดงใหเ้ห็นว่าการออกลอตเตอรี่เป็นการหา
ทนุเพ่ือใชใ้นกิจกรรมตา่งๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ประชาชนใหค้วามสนใจ เกิดกระแสวิพากษว์ิจารณก์าร
ออกลอตเตอรี่ทัง้ทางบวก เช่น ลอตเตอรี่เป็นวิธีการท่ีหาเงินไดจ้  านวนมากและเป็นการช่วยเหลือ
การกุศล และในทางลบ คือ ลอตเตอรี่อาจเป็นสิ่งท่ีมัวเมาประชาชนและท าใหเ้กิดความยากจน  
แตเ่ป็นวิธีการท่ีประสบความส าเรจ็อย่างยิ่งในการระดมทนุอยา่งรวดเรว็ 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การออกสลากกินแบ่งถูกผูกขาดโดย
การท างานของรฐับาล และการก่อตัง้ส  านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลในฐานะรฐัวิสาหกิจ เป็นการ
ย า้ชัดให้เห็นถึงการแสวงหารายได้ทางเศรษฐกิจจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง  
ซึ่งเป็นการลงทุนนอ้ยแตไ่ดผ้ลสมัฤทธ์ิทางรายไดอ้ย่างเต็มท่ี เง่ือนไขส าคญัของการออกสลากกิน
แบ่งรฐับาลจะตอ้งไม่กระทบต่อประชาชนมากเกินไป และรฐัสามารถควบคุมปัญหาต่างๆ ได ้
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แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น ปัญหาสังคม  
ปัญหาผูมี้อิทธิพล ปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมเสพติดการพนนั ปัญหาหวยเถ่ือน 
การขายสลากเกินราคา ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากส านกังานสลาก
กินแบง่รฐับาลใหค้วามส าคญัและมุ่งเนน้เพียงแตค่วามนิยมและรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลาก แต่
การออกสลากกินแบง่รฐับาลยงัคงไดร้บัความนิยมมากจนถึงปัจจบุนั และเป็นหน่วยงานสามารถ
ท ารายไดน้  าส่งแผ่นดินเป็นจ านวนมาก นบัว่ามีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง
มาก 

นอกจากนี้หวยยังแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองจากกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการออกหวยอีกด้วย กล่าวคือ กลุ่มผู้ไดร้ับผลประโยชน์มีการ
เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั และบริบททางเศรษฐกิจการเมือง โดยเฉพาะในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กลุ่มผูมี้บทบาททาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญั คือ กลุ่มเจา้ภาษีนายอากร ซึ่งเป็นผูท่ี้ไดผ้ลประโยชนม์ากท่ีสดุจากกิจการอากร
หวย ก.ข. และอาการอ่ืนๆ นอกจากประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีเจา้ภาษีนายอากรไดร้บัแลว้ ยงัน ามา
ซึ่งประโยชนท์างการเมือง การสะสมก าลงัพล อิทธิพลและฐานอ านาจ ขอ้สงัเกตประการหนึ่ง คือ 
ชาวจีนจ านวนมากมีบทบาทและอิทธิพลในการเป็นเจา้ภาษีนายอากรหลายชนิด  ซึ่งในรชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวักลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีเป็นปัจจยัน าไปสู่การปฏิรูป
เพ่ือลดบทบาทอ านาจของขุนนางและกลุ่มเจ้าภาษีนายอากร  และเริ่มรวมอ านาจกลับสู่
พระมหากษัตรยิแ์ละราชส านกัอีกครัง้ โดยเริ่มใหร้าชการท าหนา้ท่ีเก็บภาษีบางสว่นเอง และยกเลิก
การเก็บภาษีผา่นระบบเจา้ภาษีนายอากร ลอตเตอรี่เป็นการพนนัท่ีอยูใ่นกลุม่ภาษีการพนนัอ่ืนๆ ซึ่ง
รฐัเป็นผูจ้ัดเก็บโดยหน่วยงานของราชการผ่านการขออนุญาตจากทางรฐั การยกเลิกอากรหวย 
ก.ข. และเริ่มอนญุาตใหเ้ลน่ลอตเตอรี่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุกลา้เจา้อยูห่วัจงึแสดงให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงอ านาจจากกลุ่มเจา้ภาษีนายอากรเดิม กลบัคืนสู่พระมหากษัตริยแ์ละรฐั
เป็นผู้มีอ านาจและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และยิ่งชัดเจนมากขึน้เม่ือภายหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การผูกขาดอ านาจและผลประโยชนจ์ากหวยหรือสลากกิน
แบง่จงึมีเพียงรฐัเทา่นัน้ท่ีไดร้บัผลประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี   
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เอกสารช้ันต้น 

เอกสารช้ันต้นที่ยังไม่ได้ตีพมิพ ์
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กรมหลวงด ำรงรำชำนภุำพเสนำบดีกระทรวงมหำดไทยกรำบบงัคล

ทูลพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั (4 สงิหำคม ร.ศ. 122).  (ร.5 ม.2.11/10).  
-------. พระรำชหตัถเลขำพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั จุลศกัรำช 1239 เลม่ 2.  
-------. พระอภยัวำนิชกรำบทูลพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้จำ้อยู่หวั (21 มีนำคม 2455).  (ร.6 ค.

18/5). 
-------. เอกสำรกระทรวงมหำดไทย กองควบคุมเทศบำล เรื่องเงินสลำกกินแบ่ง (2477 - 2481).  

(มท.5 16.11 กลอ่ง 1). 
-------. เอกสำรเบด็เตลด็ นำยฮงเฮงกบัพรรคพวกขอออกลอตเตอรีเ่พือ่ขุดคลอง.  (ม. ร.6 บ. 11/4). 
-------. เอกสำรเบด็เตลด็ รำชกรีฑำสโมสรขอออกลอตเตอรี.่  (ม. ร. บ.11/1).  
-------. เอกสำรเบด็เตลด็ ลอตเตอรีบ่ำงกอกเนอร์ซิงโฮม.  (ม. ร. 6 บ. 11/5). 
-------. เอกสำรส่วนพระองค์ สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ พระยำนนทิเสนสุเรนทรภักดี.  

(สบ. 2. 52/167). 
-------. เอกสำรส่วนพระองค์ สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ รำ่งพระรำชบญัญัติกำรพนนักบั

ประกำศเสนำบดรีะบปุระเภทกำรพนนัอนัตอ้งหำ้ม. 
-------. (2457 ). ยอ่รำยงำนของกรมพระจนัทบรุีนฤนำรถเสนำบด ีกระทรวงพระคลงั.  (ร.6 ค.18/5). 
-------. (2466, 1 พฤศจิกายน). จดหมายเหตลุอตเตอรี่แขง่มา้ฉบบัละ 1 บาท. บำงกอกไตมส.์ 
-------. (2466, 7 พฤศจิกายน). ลอตเตอรี่ในประเทศสยามไมจ่  ากดั. บำงกอกไตมส.์  
-------. (2466, สิงหาคม). ลอตเตอรี่ท่ีสวนกหุลาบ. สำรำรำษฎร์.  (ร.6 บ. 11/7). 
-------. (2468, 2 มกราคม). เรือ่งปืนและกระสนุของกองเสือป่ำและเรือ่งเสือป่ำยมืปืนทหำรบก.  (ร. 7 

รล. 99/4). 
-------. (ม.ป.ป.). พระรำชหตัถเลขำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั จุลศกัรำช 1239 เล่ม 

2. 
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เอกสารช้ันต้นที่ตพีมิพ ์
คณะกรรมการโครงการช าระและจดัพิมพเ์ผยแพรห่นงัสือชดุประชมุพงศาวดาร, และ กองวรรณคดี

และประวตัิศาสตร.์ (2542). ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก: กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการโครงการช าระและจดัพิมพเ์ผยแพร ่หนงัสือชดุประชมุพงศาวดาร.  

เฉลิม พนัธุภ์กัดี (ผูพ้ิมพ)์. (2492). พระปกเกลา้ทรงโตเ้คา้โครงการณเ์ศรษฐกิจ ของ ปรีดี พนมยงค:์ 
ภกัดีประดษิฐ์.  

ด ารงราชานภุาพ. (2503). ประชมุพงศาวดาร. ภาคท่ี 17 เรื่อง ต  านานการเลิกบอ่นเบีย้และเลิก 
 หวย: พระนคร : ม.ป.พ. 

ทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี. (2538). พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี 3. พิมพค์รัง้ท่ี 
 6. กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร. 

ปาลเลอกวัซ ์ฌอง แบปตสิต.์ (2552). เลา่เรื่องกรุงสยาม. พิมพค์รัง้ท่ี 4. นนทบรุี : ศรีปัญญา. 
 
หนังสือพมิพ ์

ซอ่งหวยตรอกกระทะพินาศ ผูถ้กูจบั 2 คน อา้งตวัเป็นพระ (2484, 16 สิงหาคม). หลกัเมือง. 1.  
ตรวจเลขสลากลอตเตอรี่ประจ างวดกนัยายนครบถว้นฯ. (2483, 16 กนัยายน). หลกัเมือง.1.  
ทางการโทรเลขคน้หาตวั “นายจอ๋ง” ผูถ้กูสลากรางวลัท่ี 1. (2483, 5 กนัยายน). หลกัเมือง. 1.  
ท่ีอ  าเภอด าเนินสะดวกมีหวยเถ่ือน 6 ขนุบาล. (2479, 26 กนัยายน, 1175). วำรศพัท.์ 1 - 2.  
นายนิตจิารกึโคลงบรรยายความในใจไวใ้นหอ้งขงัของต ารวจสนัติบาล. (2478, 8 สิงหาคม). สยำม

รำษฎร์. 1.  
นายพน. (2476, 9 มีนาคม ). สมยัลอตเตอรี่. วำรศพัท์. 4.  
นายยาจิตตด่ื์มน า้มนัระก าเพ่ือท าลายตวัในหอ้งพกัต ารวจสนัตบิาลปทมุวนั. (2478, 14 สิงหาคม). 

สยำมรำษฎร์. 9.  
ผลของสลากกินแบง่รฐับาลวนัท่ี 10 กรกฎาคม. (2502, 12 กรกฎาคม). หลกัเมือง. 8.  
ผูแ้ทนราษฎรมาเปนพยานคดีลอตเตอรี่. (2479, 14 พฤษภาคม). วำรศพัท์. 1. 
ลกูกรงศาลราชบรุีพงัในเรื่องหวย. (2479, 24 กนัยายน, 1172). วำรศพัท์. 1 - 2.  
สลากกินแบง่เทศบาลลพบรุี ครัง้ท่ี 1 (2477, 8 มกราคม). สยำมรำษฎร์.  
สลากกินแบง่รฐับาล. (2502, 12 กรกฎาคม). หลกัเมือง.  
สืบพะยานโจทกใ์นคดียกัยอกปลอมสลากกินแบง่จงัหวดัชลบรุี (2478, 14 สิงหาคม, 3255). สยำม

รำษฎร์. 8.  
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หวย ก.ข. ซ่องใหญ่ท่ีสวยมะลิถกูท าลายแลว้เขา้รวบไดต้วัขนุบาลก าลงันั่งตรวจโพย. (2484, 24 
กรกฎาคม, 1850). หลกัเมือง. 1.  

หวย ก.ข. ด  าเนินสะดวกเอิกเรกิซูซ่า่. (2479, 17 พฤศจิกายน). วำรศพัท์. 2.  
หา้มเอกชนออกลอตเตอรี่ทกุชะนิด. (2476, 8 มีนาคม). วำรศพัท์. 1. 
 
ราชกิจจานุเบกษา 

แตง่ซุม้ตามไฟในการเฉลิมพระชนมพ์รรษา. (2331, ตลุาคม). ราชกิจจานเุบกษา (เล่ม 5 , น. 225 - 
227). 

พระราชทานสญัญาบตัรกองเสือป่า. (2454, 14 พฤษภาคม). ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ท่ี 28 ตอนท่ี 0 
ง, น.230 - 231).   

พระราชบญัญตัิการพนนั (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2505. (2505, 6 กมุภาพนัธ)์. ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ 79 
ตอนท่ี 11, น. 55 - 57).  
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