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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นการพนันที่ถูกกฎหมายและสร้างรายได้ให้แก่รฐั เป็ นจานวนมาก
โดยในครึ่งปี แรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมี รายได้นาส่งให้
แก่แผ่นดินมากถึง 22,842 ล้านบาท 1 เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิ จที่ มีรายได้นาส่ง ให้แผ่นดินมาก
เป็ นอันดับหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า หวย มีความสาคัญ
ต่อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย หวยกับ ลอตเตอรี่ห รือ สลากกิ น แบ่ง มี ค วามแตกต่างกัน ในด้าน
รูปแบบและกลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในอดีตผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากหวย ได้แก่ กลุ่ม
เจ้าภาษี นายอากรที่ทาหน้าที่รบั เก็บอากรเพื่อส่งให้แก่รฐั ส่วนปั จจุบนั ผูไ้ ด้ผลประโยชน์เป็ นกลุ่มที่
เรี ย กกั น ว่ า เจ้ า มื อ หวย (เถื่ อน) ขณ ะที่ ผลประโยชน์ จ ากลอตเตอรี่ จ ะเข้ า สู่ รัฐ โดยตรง
พระราชบัญญัติการพนันตัง้ แต่ พ.ศ. 2473 จัดการพนันทัง้ 2 ชนิดไว้คนละประเภทแต่คนไทยนิยม
เรียกการพนันนีโ้ ดยรวมๆ ว่า หวย
หวยเกิ ด ขึ น้ ในสั ง คมไทยมายาวนานจนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยเกิ ด ขึ ้น ครั้ง แรกในรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2367 – 2394) เรียกว่า หวย ก.ข. มาจากการละเล่น
ในยามว่างของกลุม่ ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเก็บอากรหวยเกิดขึน้ ครัง้
แรกในรัช สมัยนี ้ ขณะนั้นเศรษฐกิจ สยามฝื ดเคืองจากปั ญ หาภัยแล้ง และการสงครามระหว่าง
สยามกับญวน (พ.ศ. 2376 - 2390) ทาให้สินค้ามีราคาแพงขึน้ ชาวบ้านไม่นาเงินออกมาจับจ่ายใช้
สอย จีนเจ๊หงพระศรีไชยบาญ หรือ เจ๊สวั หง ตาแหน่งนายอากรสุรา จึงกราบทูลขอให้มีการตัง้ โรง
หวยและเก็บเงินจากอากรหวย เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนนาเงินออกมาใช้จ่าย พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ โรงหวยขึน้ ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2378 โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีน
ได้รบั สัมปทานในการเก็บอากรหวยและการตัง้ โรงหวย โรงหวยเจ๊ สัวหง ตัง้ ในกาแพงเมื องใกล้
สะพานหัน ออกหวยในเวลาเช้าวันละครัง้ ต่อมาพระศรีวิโรจน์ (ดิศ) กรมเศรษฐี ขวา 2 กราบบังคม
ทูลขอตัง้ โรงหวยขึน้ อีกโรง ตัง้ อยู่ท่ีบางลาพู ออกหวยวันละครัง้ ในเวลาค่า จึงมี หวยเกิดขึน้ 2 โรง
เรียกกันว่า โรงเช้า และโรงค่า การเก็บอากรหวยในรัชสมัยนีท้ าเงินให้รฐั ได้ราวปี ละ 20,000 บาท
1

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ. (2562).สคร. จัดเก็บ เงินน ำส่งรำยได้ครึ่งแรกของ
ปี งบประมำณ 2562 เกินเป้ำหมำย 22%. (ออนไลน์)
2
สันนิษฐานว่าเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับพ่อค้าชาวจีนในสยาม

2
ทัง้ ยังมีการประมูลอากรเช่นเดียวกับอากรบ่อนเบีย้ โดยผูท้ ่ีดารงตาแหน่งเป็ นนายอากรหวยจะมี
บรรดาศักดิ์เป็ น ขุนบานเบิกบุรีรตั น เรียกกันโดยทั่วไปว่า ขุนบาน1 การประมูลอากรหวยส่งผลให้
รัฐได้เงินจากการประมูล อากรอย่างแน่นอนและเงินหลวงมี จานวนเพิ่ม ขึน้ เนื่ องด้วยนายอากร
จะต้องนาส่งเงินอากรเป็ นงวดๆ ไป
การออกหวยต่อมาได้นาตัวอักษรไทยเข้ามากากับตัวอักษรจีน จึงเรียกว่า “หวย ก.ข.”2
เพื่อให้คนไทยเข้าใจและเสี่ยงโชคได้ตามต้องการ ทาให้คนไทยแทงหวยกันมากขึน้ ทางการเก็บเงิน
ประมูล อากรหวยได้ม ากขึน้ แต่ขณะเดียวกันปั ญ หาจากการเล่นหวย เช่น โรงหวยโรงบ่อนเบีย้
บางแห่งตัง้ อยู่ใกล้บา้ นกงสุลอเมริกนั ทาให้มีขอ้ ร้องเรียนจากกงสุลว่าโรงหวยโรงบ่อนเบีย้ ส่งเสียง
ดังรบกวน3 เพราะโรงบ่อนเบีย้ มี ทงั้ การพนันและการแสดงมหรสพต่าง ๆ เพื่ อดึงดูดลูกค้า เช่น
โรงงิว้ ลิเก ละคร ซึ่งเริ่มแสดงกันตัง้ แต่สาย ๆ ไปจนถึงเที่ยงคืน
ปั ญหาจากการเล่นหวยมีมากขึน้ เกินกว่ารัฐจะควบคุมได้ เช่น การมีโรงบ่อนและโรงหวย
ทาให้ราษฎรเล่นพนันจนยากจนลง และเกิดอันธพาล ส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้า อยู่หัว (พ.ศ. 2411 – 2453) มี พ ระราชด าริท่ี จ ะยกเลิ ก การเล่ น พนัน บ่ อ นเบี ้ย อากรหวย
แต่อากรหวยและอากรบ่อนเบีย้ สร้างรายได้ ให้แก่รฐั จานวนมากและเป็ นรายได้ท่ีส าคัญ ทาให้
ไม่ส ามารถยกเลิ ก ได้ทัน ที จึง มี ก ารจัด ตั้ง หอรัษ ฎากรพิ พัฒ น์ขึน้ เมื่ อ พ.ศ. 2416 เพื่ อ รวบรวม
ภาษี อากรที่ มี ค วามกระจัด กระจายในแต่ ล ะกระทรวงเข้า มารวมไว้ใ นกระทรวงพระคลั ง
และเป็ นการป้องกันการรั่วไหลของรายได้รฐั จากการทุจริตของเจ้าภาษีนายอากร
นอกจากนี ้มี ก ารน าหวยรู ป แบบใหม่เข้า มา เรีย กว่า “ลอตเตอรี่ ” ซึ่ง ความหมายตาม
ภาษาอังกฤษ lottery หมายถึง การเสี่ยงโชค ซึ่งเป็ นการเสี่ยงทายจากตัวเลข พ.ศ. 2417 เป็ น
ปี แรกที่มีการออกลอตเตอรี่เนื่องในงานเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว การออกลอตเตอรี่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติท่ีนาสินค้ามา
จัดแสดงในการจัด “โรงมิวเซียม” หรือ พิพิธภัณฑ์ท่ีตึกคองคาเดีย ในพระบรมมหาราชวัง มีกรม
ทหารมหาดเล็ กเป็ น ผู้รบั ผิ ด ชอบ รู ปแบบของลอตเตอรี่มี ก ารถอดแบบมาจากยุโรปและนามา
1

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2542). ตานานการเลิกบ่อนเบีย้ และเลิกหวย. ใน ประชุม
พงศำวดำรฉบับกำญจนำภิเษก เล่ม 4. หน้า 476.
2
การพนันที่มีการเสี่ยงทายจากตัวพยัญชนะไทย ได้รบั อิทธิพลมาจากฮวยหวยของจีน มีการดัดแปลง
และนาตัวพยัญชนะไทยมากากับ เช่น ก สามหวย ข ง่วยโป๊ ฃ เจียมกวย เป็ นต้น มีจานวน 36 ตัว
3
สานัก หอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ . พระรำชหัต ถเลขำพระบำทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ำ เจ้ำ อยู่ ห ัว
จุลศักรำช 1239 เล่ม 2. หน้า 220.

3
เผยแพร่โดยพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค - ต่อมาคือ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์) 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 รา ง วั ล จ ะ ได้ รั บ สิ่ ง ข อ ง
ในราคาเท่ ากับ เงิ น รางวัล แต่ถ้าจะรับ เงิ น สดจะลดเงิ น ลงร้อ ยละ 10 ของเงิ น รางวัล การขาย
ลอตเตอรี่ในครัง้ นีม้ ียอดขายไม่ได้ตามเป้าหมาย จานวน 80,000 บาทที่ตงั้ ไว้ แต่กลับจาหน่ายได้
เพี ยง 19,720 บาทเท่านั้นและภายหลังจากการออกลอตเตอรี่ครัง้ แรกแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐาน
การออกลอตเตอรี่อีกตลอดรัชกาล
ใน พ.ศ. 2447 อากรบ่อ นเบี ย้ และโรงหวยท ารายได้รวมกัน มากถึ ง 9,170,635 บาท2
จากรายได้แผ่นดินโดยจานวน 46,046,404 บาท3 และคิดเป็ นร้อยละ 50 ของภาษี อากรที่ได้จาก
สิ่งผลิตและธุรกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพยายามลดจานวนบ่อนเบีย้ และ
หวยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ด้วยการลดจานวนโรงบ่อนให้เหลือแต่บ่อนใหญ่ ๆ และให้บ่อนย้าย
ไปตัง้ ตามตรอกซอยแทนการตัง้ ริมถนนเพื่อไม่ให้ดึงดูดผูค้ นเข้าบ่อนมากนัก โดยบ่อนใหญ่ตงั้ อยู่
บริเวณสาเพ็งและทางใต้ของพระนคร 4 จนสามารถยกเลิกอากรหวยสาเร็จใน พ.ศ. 2459 ตรงกับ
รัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 - 2468) ขณะนั้น มี รายได้จ าก
อากรหวย ก.ข. ที่คา้ งอยู่เพียง 46,901 บาท5 แต่มีการพนันแบบใหม่เกิดขึน้ เช่น ลอตเตอรี่ แข่งม้า
และบิ ล เลี ย ด 6 เป็ นต้น ซึ่ ง การพนั น แบบใหม่ มี ร ายได้เพิ่ ม ขึ น้ ใน พ.ศ. 2459 โดยประมาณ
1,900,000 บาท7 ซึ่งสามารถทดแทนรายได้จากอากรบ่อนเบีย้ และอากรหวย ก.ข. ได้บางส่วน
ท าให้มี แ นวโน้ม ท ารายได้เ พิ่ ม ขึ น้ ในปี ต่ อ มา โดยใน พ.ศ. 2460 มี ร ายได้แ ผ่ น ดิ น ประมาณ
64,000,000 บาท
การออกลอตเตอรี่ ใ นช่ ว ง พ.ศ. 2417 – 2475 เป็ นการออกเฉพาะในวาระพิ เ ศษ
ไม่ได้ออกเป็ นประจา เช่นในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2457 - 2461) เมื่ อพระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หั ว ตั ด สิ น พระทั ย เข้า ร่ว มกั บ ฝ่ ายมหาอ านาจกลางใน พ.ศ. 2460
1

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2542). 60 ปี สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล. หน้า 23.
2
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2542). เล่มเดิม. หน้า 528.
3
Statistical Yearbook of Kingdom of Siam 1921. หน้า 29. อ้างถึงใน สุมาลี บารุงสุข. (2525).
กำรรวบรวมรำยได้แผ่นดินนรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2416 – 2453). หน้ำ 194.
4
วีระยุทธ ปี สาลี. (2557). กรุงเทพฯ ยำมรำตรี. หน้า 28.
5
อ้างถึงใน กาญจนา จิ นตกานนท์. (2530). นโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับภำษี อำกรกำรพนัน พ.ศ.
2367 – 2460. หน้า 163.
6
แหล่งเดิม.
7
แหล่งเดิม. หน้า 163.
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ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการออกสลากหารายได้เพื่อใช้เป็ นเงินให้รฐั บาลอังกฤษ
ใช้ในการสงคราม โดยให้หน่วยงานเอกชนคือสภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษเป็ นผูด้ าเนินการ
เพื่ อไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อ งบประมาณ แผ่ น ดิ น และความเป็ นอยู่ ข องประชาชน นอกจากนี ้
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 สยามเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารประเทศ โดยใน พ.ศ. 2462
เกิดวิกฤตขาดแคลนข้าวเนื่องจากภัยแล้ง ทาให้ขา้ วที่ใช้บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอและไม่มี
ส่ ง ออก ท าให้ก ระทบต่ อ การจัด สรรรายได้ข องประเทศและท าให้ง บประมาณของประเทศ
พ.ศ. 2463 ขาดดุล เป็ นครัง้ แรกหลังจากที่ งบประมาณเกิ น ดุลมาตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยคิด
งบประมาณที่ขาดดุลเป็ นร้อยละ 0.025 ซึ่งก่อนหน้าใน พ.ศ. 2462 งบประมาณแผ่นดินเกินดุลถึง
ร้อยละ 14 ของงบประมาณแผ่นดิน 1 รัฐบาลเผชิญ กับปั ญ หาเศรษฐกิจ และการคลังอย่างหนัก
จึง จ าเป็ น ต้อ งปรับ ปรุ ง รายรับ รายจ่า ยและหารายได้ม าชดเชยเพื่ อท าให้เกิ ด ความสมดุล ของ
งบประมาณ ซึ่งการออกลอตเตอรี่เป็ นอุบายทางเศรษฐกิจในการระดมเงินทุนที่ประชาชนเต็มใจ
จ่าย ต่อมาได้นาไปใช้เป็ นกลยุทธ์ในการระดมเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในกิจการของแผ่นดิน
และงานสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ รัฐบาลมีความเห็นว่าการออกสลากนับเป็ นวิธีการหาเงิน
เพื่ อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของประเทศทางหนึ่ง ทาให้ในรัชสมัยนีเ้ กิดปรากฏการณ์การออก
สลากเป็ นจานวนมาก
ใน พ.ศ. 2472 ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่าอย่างมากส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยระหว่าง
พ.ศ. 2472 – 2475 โดยใน พ .ศ. 2472 รัฐ บาลขาดดุ ล ในงบประมาณ แผ่ น ดิ น ประมาณ
8,500,000 บาท 2 และยังขาดดุล เรื่อยมา รัฐ บาลแก้ปั ญ หาวิก ฤตเศรษฐกิ จ ไม่ ได้ ประกอบกับ
นโยบายดุลข้าราชการและลดเงินเดือนข้าราชการ รวมถึงใช้มาตรการเก็บเงิ นภาษี เพิ่มจากภาษี
เงินเดือน ทาให้ชนชัน้ กลางเสื่ อมศรัทธาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปรีดี พนมยงค์ ร่างแผน
เค้าโครงการณ์เศรษฐกิจขึน้ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2476 โดย
เสนอการจัด หาทุน ให้ป ระเทศโดยการออกสลากกิ น แบ่ ง หรือ ลอตเตอรี่ ขึ น้ พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวมี พ ระบรมราชวิ นิ จ ฉัย ไม่ ขัด ข้องในการให้มี ก ารออกสลากกิ น แบ่ง หรือ
1

Statistical Yearbook of Kingdom of Siam 1925 – 1926. หน้า 47. อ้างถึงใน พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล.
(2517). กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2453 – 2468). หน้า
149.
2
Statistical Yearbook of Kingdom of Siam 1931 – 1933. หน้า. 194 – 195. อ้างถึงใน พรเพ็ญ ฮั่น
ตระกูล. (2517). เล่มเดิม. หน้า 211.
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ลอตเตอรี่ต ามที่ ป รีดี พนมยงค์ เสนอ1 ท าให้ในปี นี ม้ ี ก ารอนุมัติก ารด าเนิ น การออกลอตเตอรี่
สภากาชาดสยาม เพื่อหารายได้มาใช้ในกิจการของสภากาชาด ช่วยเหลือคนไข้อนาถา และใช้จา่ ย
ในสาธารณะประโยชน์
ความนิ ย มและความส าเร็จ ของการออกลอตเตอรี่ ส่ ง ผลให้รัฐ บาลพระยาพหลพล
พยุหเสนา (พ.ศ. 2476 - 2481) ซึ่งมีนโยบายที่จะลดภาษี เงินรัชชูปการซึ่งเป็ นเงินช่วยราชการที่
เรียกเก็ บจากชายที่ ไม่ได้รบั ราชการทหารเป็ นรายบุคคล แต่การลดภาษี เงินรัชชูปการทาให้รฐั
สูญ เสี ย รายได้จึง ต้อ งหาเงิ น มาชดเชยในส่ว นดัง กล่า ว ใน พ.ศ. 2476 จึง มี ก ารอนุมัติ ให้อ อก
ลอตเตอรี่โดยกรมสรรพากรเป็ นผูด้ าเนินการ เรียกว่า ลอตเตอรี่สรรพากรของรัฐบาลสยาม 2 ทัง้ นีย้ งั
มีการออกลอตเตอรี่พิเศษที่เรียกว่า ลอตเตอรี่พิเศษรัฐบาลสยามอีกด้วย ลอตเตอรี่สรรพากรของ
รัฐบาลสยามเป็ นการออกลอตเตอรี่ครัง้ สุดท้ายในชื่อลอตเตอรี่ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็ นสลากกินแบ่ง
รัฐบาลใน พ.ศ. 2477 และเสนอให้มีการจัดตัง้ หน่วยงานสลากของรัฐขึน้ มาใน พ.ศ. 2478 เพื่ อ
ผลประโยชน์ข องรัฐ จนกระทั่ ง พ.ศ. 2482 มี ก ารโอนย้า ยกิ จ การสลากกิ น แบ่ ง จากสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงการคลัง และตัง้ ชื่อว่า “สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล”3
โดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาศ (แฉล้ม มิตรานนทน์) เป็ นประธานคณะกรรมการอานวยการ
พัฒ นาการของหวยในสังคมไทยไปสู่รูปแบบของการเป็ นลอตเตอรี่ จวบจนเข้ าสู่การตัง้
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในช่วงการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 แม้วา่ จะมีการยกเลิกอากรบ่อนเบีย้ และอากรหวย แต่การ
ออกลอตเตอรี่ยงั คงมีอยู่เรื่อยมา จนนาไปสู่การก่อตัง้ หน่วยงานเพื่อดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
และมีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้มาใช้ในกิจการของรัฐและเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกาลังทุน
และรายได้ทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงงานสาธารณะประโยชน์ตา่ งๆ เพราะการออกลอตเตอรี่
นับเป็ นการเก็บภาษี จากประชาชนที่ไม่สร้างความเดือดร้อน เพราะประชาชนสมัครใจจ่ายเงินเพื่อ
ซือ้ ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ทาให้การออกลอตเตอรี่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่
หน่วยงานกาหนดไว้
การศึกษาเรื่อง ความสาคัญของหวยต่อเศรษฐกิจไทย ตัง้ แต่ พ.ศ.2417 – 2482 จึงเป็ น
การศึกษาพัฒ นาการของหวยในไทยจนถึงการก่อตัง้ สานั กงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2482
1

ชัยอนันต์ สมุทวณิช; และ ขัตติยา กรรณสูต. (2518). เอกสำรกำรเมือง – กำรปกครองไทย พ.ศ.2417
– 2477. หน้า 234 – 357.
2
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2542). 60 ปี สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล. หน้า 27.
3
แหล่งเดิม. หน้า 39.
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ปั จ จัยเศรษฐกิ จ ที่ ส่ง ผลต่อ กระบวนการและการเปลี่ ยนแปลงของหวยไทยในแต่ล ะสมัย และ
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของหวยไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
1.2 จุดประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาพัฒนาการของหวยในไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482
1.2.2 ศึกษาปัจจัยเศรษฐกิจที่สง่ ผลต่อกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงของหวยในแต่ละ
สมัยตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482
1.2.3 ความสาคัญทางเศรษฐกิจของหวยในไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจยั เรื่อง ความสาคัญของหวยต่อเศรษฐกิจไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482 มีขอบเขต
การศึกษาเริ่ม ตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 ซึ่งมี การออกลอตเตอรี่ขึน้ เป็ นครัง้ แรก ถึง พ.ศ. 2482 ซึ่งมี การ
จัดตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึน้ โดยการศึกษามุ่งเน้นถึงสภาพและความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการออกหวยในแต่ละยุคสมัย รวมถึงวิเคราะห์ความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจของหวยในไทย
1.4 ความสาคัญของการศึกษา
1.4.1 รู แ้ ละเข้าใจเกี่ ยวกับพัฒ นาการการเกิดขึน้ และความเปลี่ยนแปลงของหวยในไทย
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482
1.4.2 รูแ้ ละเข้าใจสภาพและความสาคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการออกหวยของรัฐบาล
ในแต่ละยุคสมัยตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482
1.5 วิธีการดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ปริญ ญานิพนธ์นีใ้ ช้การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสารชัน้ ต้น
จากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ได้แก่ เอกสารกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
กระทรวงมหาดไทย รายงานการเงิน และงบประมาณ การตรวจสอบบัญ ชี กระทรวงนครบ าล
กรมบัญชีกลาง และเอกสารสานักนายกรัฐมนตรี และเอกสารชัน้ รอง ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์
และบทความจากวารสารต่า งๆ จากส านัก หอสมุด กลางของมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ
นาเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยการตีความและวิเคราะห์จากหลังฐานชัน้ ต้น และชัน้ รอง
ตามลาดับเหตุการณ์ และโดยใช้ขอ้ มูลตัวเลขและสถิตริ ว่ มในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
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1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของหวยในสังคมไทย เกิดขึน้ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีการเก็บ
อากรบ่อนเบีย้ เข้าหลวง จากนัน้ หวยหรือลอตเตอรี่ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการหาเงินเข้ามาใช้ใน
กิจการต่างๆ ทั้งส่วนของภาครัฐบาล เอกชน รวมถึงงานสาธารณกุศลต่างๆ การออกหวยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเสี่ยงโชค โดยมีรางวัลเป็ นทัง้
เงิน รางวัล มูล ค่าสูง หรือสิ่ ง ของเครื่องใช้ท่ี มี ราคาสูง การศึก ษาเรื่อง ความส าคัญ ของหวยต่อ
เศรษฐกิจไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482 เพื่อที่จะเข้าใจถึงการเกิดขึน้ และความเปลี่ยนแปลงของ
หวย สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง และความสาคัญทางเศรษฐกิจของหวยในไทย
โดยแบ่งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ น 2 กลุ่ม คือ งานที่เกี่ยวกับกิจการอบายมุขต่างๆ และ
งานที่เกี่ยวกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
1.6.1 เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการพนันต่างๆ
วิทยานิพนธ์เรื่อง นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษี อากรการพนัน พ.ศ. 2367 – 2460
ของกาญจนา จินตกานนท์ (พ.ศ. 2530)1 ศึกษานโยบายการเก็บภาษี อากรการพนัน ทัง้ อากร
บ่อนเบีย้ อากรหวย ก.ข. และการพนันชนิดอื่นๆ ในช่วง พ.ศ. 2367 - 2460 โดยรัฐบาลตระหนักถึง
ผลเสียจากการอนุญ าตให้มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายในสังคมไทย จึงพยายามยกเลิก
กิจ การการพนัน แต่ป ระสบปั ญ หาเนื่ องด้วยภาษี อากรการพนันสร้างรายได้สูง จึงมี การศึกษา
สาเหตุท่ีทาให้ภาษี อากรการพนันกลายเป็ นรายได้หลักของชาติ วิธีการดาเนินการแก้ไขปั ญหาที่
นาไปสูก่ ารยกเลิกภาษี อากรการพนันอย่างค่อยเป็ นค่อยไป การออกพระราชบัญญัตอิ ากรการพนัน
ยกเลิกหวย ก.ข. พ.ศ. 2459 การยกเลิกบ่อนเบีย้ พ.ศ. 2460 แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลอนุญาตให้
มีการเล่นการพนันชนิดใหม่ๆ เช่น ลอตเตอรี่ แข่งม้า บิลเลีย ด โดยมีการเก็บค่าใบอนุญาตอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
วิท ยานิ พ นธ์เรื่อง บ่ อนเบี ย้ ในสัง คมไทย พ.ศ. 2367 – 2460 : กำรศึก ษำเชิ ง สัง คม
วัฒ นธรรม ของ ณัฐยา อัศวพงษ์อนันต์ (พ.ศ. 2548) 2 ศึกษาการเกิดขึน้ ของธุรกิจเชิงอบายมุขที่
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการเติบโตของเมือง เห็นได้จากการกระจาย
กาญจนา จินตกานนท์. (2530). นโยบำยของรัฐบำลเกีย่ วกับภำษีอำกรกำรพนัน พ.ศ. 2367 – 2460.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้). นครปฐม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2
ณัฐยา อัศวพงษ์อนันต์. (2548). บ่อนเบีย้ ในสังคมไทย พ.ศ. 2367 – 2460: กำรศึกษำเชิงสังคม
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1
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ของที่ตงั้ บ่อนเบีย้ การเปลี่ยนแปลงของกิจการบ่อนเบีย้ รวมถึงแหล่งบันเทิงเชิงอบายมุขต่างๆ เช่น
โรงโสเภณี โรงบ่อน รวมไปถึงโรงหวย โดยกิจการบ่อนเบีย้ มีการควบรวมกิจกรรมเชิงอบายมุขต่างๆ
เข้าไว้ดว้ ยกัน การดาเนินงานของกิจการทัง้ ในส่วนของนายทุน และการเข้ามามีบทบาทในกิจการ
บ่อนเบีย้ ของรัฐ สืบเนื่องไปจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริ
ยกเลิกอากรบ่อนเบีย้ และอากรหวย การจากัดจานวนของกิ จการบ่อนเบี ้ย จนกิจการบ่อนเบีย้
สิน้ สุดลงไปใน พ.ศ. 2460 กิจการบ่อนเบีย้ และโรงหวย มักเกิดขึน้ พร้อมๆกัน การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ในกิจการบ่อนเบีย้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโรงหวยเช่นเดียวกัน
งานเขียนของเทพชู ทับทอง (พ.ศ. 2544) เรื่อง ลอตเตอรีเ่ มือ่ แรกมีในเมืองไทย1 และงาน
เขียนเรื่อง ลอตเตอรีใ่ นสยำม ของอานนท์ ตรังตรีชาติ (พ.ศ. 2558) 2 ทาให้เข้าใจถึงพัฒนาการของ
การเกิ ดความบันเทิงเชิ งอบายมุขที่ ถูกกฎหมายอย่างลอตเตอรี่ ส่วนประเด็นการเล่น หวยหรือ
ลอตเตอรี่กบั ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ และอุบายของรัฐบาลเพื่อการค้ากาไรเกินควร ศึกษาจาก
งานเขียนของธารง อุดมไพจิตรกุล (พ.ศ. 2541) เรื่อง หวย หวย หวย3 ที่ศึกษาเกี่ยวกับการยืมมือ
ของประชาชนมาแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ โดยการออกหวย ลอตเตอรี่ หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในปั จจุบนั มีการเปรียบการลงทุนของรัฐบาลว่าเป็ นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่สงู (lottery
schemes) ซึ่งการลงทุนนีไ้ ม่กระทบต่อประชาชน เนื่องจากประชาชนให้ความสมัครใจในการเล่น
งานชิน้ นีจ้ ึงแสดงให้เห็นถึงกลวิธีในการชักจูงให้ประชาชนให้ความสนใจต่อกิจการลอตเตอรี่ หรือ
สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมไปถึงวิธีการของรัฐบาลในการดาเนินงานของกิจการลอตเตอรี่ หรือสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
งานเขียนเรื่อง หวย ซ่อง บ่อน ยำบ้ำ เศรษฐกิจนอกกฎหมำยกับนโยบำยสำธำรณะ
ของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรตั น์ (พ.ศ. 2543) 4 ศึกษาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิ จ ที่ ขับ เคลื่ อนจากธุรกิ จนอกกฎหมาย การพนันกับ การดาเนินนโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทย และงานเขียนของสังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ (พ.ศ. 2546) เรื่อง เศรษฐกิจกำรพนันทำงเลือก
เชิงนโยบำย5 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจการพนันรูปแบบต่างๆ รากฐานทางประวัติศาสตร์
1

เทพชู ทับทอง. (2544). ลอตเตอรีเ่ มื่อแรกมีในเมืองไทย. ควำมรู ค้ อื ประทีป. (3) : 2 – 5.
2
อานนท์ ตรังตรีชาติ. (2558). ลอตเตอรีใ่ นสยาม. ควำมรู ค้ อื ประทีป. (4) : 24 – 31.
3
ธารง อุดมไพจิตรกุล. (2541). หวย หวย หวย. สังคมศำสตร์ มศว. (ออนไลน์)
4
ผาสุก พงษ์ไพจิตร; และ สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์; และ นวลน้อย ตรีรตั น์. (2543). หวย ซ่อง บ่อน ยำบ้ำ
เศรษฐกิจนอกกฎหมำยกับนโยบำยสำธำรณะ. หน้า 1.
5
สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์. (2546). เศรษฐกิจกำรพนันทำงเลือกเชิงนโยบำย. หน้า 3.
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โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของหวย หวยรู ปแบบต่างๆ เช่น หวยใต้ดิน หวยหุน้ หวยรายวัน
แนวโน้มของสลากกินแบ่ง และการพนันต่อเศรษฐกิจ การเมืองของไทย แนวนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพื่อใช้ในการศึกษาทางเลือกนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ ในการออกหวยในแต่ละ
สมัยหนังสือเรื่อง วิชำอำชีพชำวสยำม 1 โดย อรสรา สายบัวและพันธุอ์ ร จงประสิทธิ์ (พ.ศ. 2551)
ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพที่มีความเกี่ยวพันกับหวยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยนาเสนออาชีพของชาว
สยาม จากเอกสารหนังสือวชิรญาณวิเศษ ซึ่งให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวสยามในช่วง พ.ศ.
2435 – 2438 การประกอบอาชีพของชาวสยามตัง้ แต่เกษตรกรรม ทานา ทาไร่ การประมง งาน
หัตถกรรมต่างๆ และกล่าวถึงอาชีพที่เกี่ยวกับหวย โรงรับจานา โดยให้ขอ้ มูลถึงวิถีชีวิต ระบบการ
ทางาน อาชีพ ผลประโยชน์ของกิจการโรงหวย ข้อมูลเกี่ ยวกับนักเล่นหวย ทัง้ วิธีการเล่น และกล
ยุทธ์ท่ีใช้การซือ้ หวย เป็ นต้น
นอกจากยังมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขชนิดอื่นๆ ซึ่งใช้ศกึ ษาประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ถึงบริบ ทเศรษฐกิ จ และสังคมที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ อบายมุข เช่น วิทยานิพ นธ์เรื่อง ภำษี สุรำใน
ประเทศไทย ของทวี สวนมาลี (พ.ศ. 2505) 2 ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเก็ บ ภาษี สุ ร าที่ เป็ นภาษี
สรรพสามิต ระบบการเก็บภาษี จากสินค้าภายในประเทศ ลักษณะการเก็บภาษี ท่ีมี ความแตกต่าง
จากการเก็บภาษี ประเภทอื่น โดยการเก็บภาษี สรรพสามิ ตไปใช้เป็ นรายได้ของการคลัง ผู้เขียน
ชีใ้ ห้เห็นว่าการเก็บภาษีสรรพสามิต เก็บจากสินค้าที่ไม่จาเป็ น เช่น ฝิ่ น สุรา ยาสูบ ไพ่ เป็ นต้น
วิทยานิพนธ์เรื่อง ภำษี ฝ่ิ นกับนโยบำยด้ำนกำรคลังของรัฐบำลไทย พ.ศ. 2367 – 2468
ของ สุภาพร จรัลพัฒ น์ (พ.ศ. 2523) 3 ศึกษาถึงภาษี ฝ่ิ นซึ่งเคยเป็ นสินค้าที่ผิดกฎหมายในช่วงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยศึกษานโยบายและบทบาทของรัฐในการกาหนด
นโยบายเกี่ ย วกับ การจัด เก็ บ ภาษี ถ่ิ น ภายใต้ระบบเจ้าภาษี น ายอากร พ่ อ ค้า คนกลาง รวมถึ ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับผูบ้ ริโภคฝิ่ น รายได้ของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษี ฝ่ิ น วิทยานิพนธ์เล่มนีเ้ สนอว่า การ
เข้ามาของสนธิ สัญ ญาเบาว์ริงส่งผลให้รฐั จาเป็ นต้องแสวงหารายได้อ่ื นๆ เพื่ อทดแทนรายได้ท่ี
สูญเสียไป การจัดเก็บภาษี ท่ีเกี่ยวกับอบายมุขจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ รฐั นามาใช้ แต่เมื่อมีการยกเลิก

อรสรา สายบัว; และ พันธุอ์ ร จงประสิทธิ์. (2551). วิชำอำชีพชำวสยำม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
ทวี สวนมาลี . (2505). ภำษี สุ ร ำในประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ์ ร. (รัฐ ศาสตร์) . กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
3
สุภาพร จรัลพัฒน์. (2523). ภำษี ฝ่ิ นกับนโยบำยด้ำนกำรคลังของรัฐบำลไทย พ.ศ. 2367 – 2468.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
1
2
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ภาษีฝ่ิ น ทาให้รฐั สูญเสียรายได้สาคัญประกอบกับภาวะวิกฤตด้านการคลัง ส่งผลให้ยกเลิกภาษี ไม่
เป็ นผลสาเร็จ
1.6.2 เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษาถึงบริบททางเศรษฐกิจและสังคมใน พ.ศ. 2417 – 2482 ศึกษาจากงาน เรื่อง
ระบบเจ้ำภำษี นำยอำกรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น ของ ญาดา ประภาพันธ์ (พ.ศ. 2524) 1 ศึกษาถึง
ระบบโครงสร้างของระบบเจ้าภาษี นายอากร ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยมีการพนันเป็ นรายได้หลัก การผูกขาดภาษีอากรของประเทศ
ไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325 - 2352) ถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2411 - 2453) การผูกขาดภาษี อากรส่วนมาก
ด าเนิ น การโดยเอกชน ผู้จัด เก็ บ ภาษี ไ ด้รับ ผลประโยชน์ม าก แต่ในขณะเดี ย วกัน ก็ เกิ ด ความ
หละหลวม ไม่ เป็ นระบบ น าไปสู่ ก ารจั ด ระบบภาษี อ ากรในสมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในช่วงการยกเลิกอากรการพนันต่างๆ
ด้วย
การศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การแสวงหารายได้แผ่นดิน โดยระบบภาษี
อากร การเกิดภาษี อากรใหม่ๆ ศึกษาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง กำรแสวงหำรำยได้ของแผ่นดินภำยใน
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2398 – 2458 ของ ราไพ อุดมไพจิตรกุล (พ.ศ. 2526) 2 ศึกษาถึงการ
จัดการรายได้แผ่นดิน การแสวงหารายได้ท่ีเพิ่มขึน้ รวมไปถึงการจัดสรรรายได้เพื่อใช้ในหน่วยงาน
ต่างๆของรัฐบาล การแก้ไขปั ญหารายได้ของแผ่นดินด้วยการผลักภาระภาษี ให้ กับประชาชน การ
ดึงผลประโยชน์จากประชาชนมาเป็ นรายได้ของรัฐ การเก็บภาษีอากรใหม่ๆ และการปฏิรูปการคลัง
เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้รฐั บาลที่รดั กุมมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ งั ศึกษาจากงานของชัย เรืองศิลป์
(พ.ศ. 2541) เรื่อง ประวัติศำสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352 – 2453 ด้ำนเศรษฐกิจ 3 มีเนือ้ หาเกี่ยวกับ
นโยบายเศรษฐกิจของไทยที่เกี่ยวข้องกับอากรหวยที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2367 – 2394) อากรการพนันต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการ
จัดเก็บอากรต่างๆ รวมไปถึงสภาพสังคม ความเป็ นอยู่ของชาวไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
1

ญาดา ประภาพันธ์. (2524). ระบบเจ้ำภำษีนำยอำกรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น. หน้า 1.
2
ราไพ อุดมไพจิตรกุล. (2526). กำรแสวงหำรำยได้ของแผ่นดินภำยในรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2398 2458. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้). นครปฐม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
3
ชัย เรืองศิลป์ . (2541). ประวัตศิ ำสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352 – 2453 ด้ำนเศรษฐกิจ. หน้า 159.
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สังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2411 – 2453) นโยบายทางด้าน
การเมืองต่างๆที่มีผลต่อการดารงชีวิตในสังคมของประชาชน รวมถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยสมัยใหม่
วิทยานิพนธ์ของสุมาลี บารุงสุข (พ.ศ. 2523) เรื่อง การรวบรวมรายได้แผ่นดินในรัชกาล
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2416 - 2453)1 ที่ศึกษาถึงการควบคุม การ
จัดเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินรายได้แผ่นดิน อานาจการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินภาษี อากรของ
หน่วยงานราชการ การวางแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน การควบคุมพฤติกรรมของตัวแทนเจ้าภาษี
นายอากร รวมถึงเจ้าหน้าที่รฐั วิทยานิพนธ์เล่มนีเ้ สนอการปฏิรูปการรวบรวมรายได้แผ่นดินในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็ น 2 ระยะ ระยะแรก คือ ช่วงการจัดระเบียบ
หน่วยงานการจัดเก็บภาษี การทางานในกรมพระคลังมหาสมบัติก่อนตัง้ ขึน้ เป็ นกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ระยะที่ 2 คื อ การเก็ บ และการควบคุม การจัด เก็ บ ภาษี อ ากรในส่ว นภู มิ ภ าค การ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิ บ าล งานวิจัยนี ม้ ี จุดเด่นด้านการรวบรวมรายได้และรายจ่ายของ
แผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไว้ชดั เจน ทัง้ ยังมีการเปรียบเทียบภาษี
อากรต่างๆ ไว้เป็ นตารางสรุป ทาให้สามารถนาการรวบรวมบัญชีรายได้และรายจ่ายแผ่นดิน ไปใช้
ศึกษาต่อได้
วิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกับการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.
2435 - 2475) ของยุวดี ไกรพิบูลย์ (พ.ศ. 2523) 2 ศึกษาถึงบทบาทของกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ ตัง้ แต่การเริ่มก่อตัง้ กระทรวง จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ศึกษาถึง
นโยบายการดาเนินการของบุคลากรในกระทรวง การจัดเก็บภาษีอากร การจัดทางบประมาณและ
การจัดสรรรายจ่ายแผ่นดินในแต่ละยุคสมัย
งานวิจัย เรื่อง แนวโน้ม พัฒ นำกำรเศรษฐกิจไทย ในช่วงก่อนและหลังกำรปฏิ รูปกำร
ปกครองในรัชสมัย พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำ อยู่หัว ของสมภพ มานะรังสรรค์ (พ.ศ.

1

สุม าลี บ ารุ งสุข . (2525). กำรรวบรวมรำยได้แ ผ่น ดิน นรัช กำลพระบำทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2416 - 2453). วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
2
ยุวดี ไกรพิบูลย์. (2523). บทบำทของกระทรวงพระคลัง มหำสมบัติกับกำรปฏิรูปประเทศ ( พ.ศ.
2435 - 2475 ). วิ ท ยานิ พ นธ์ อ.ม. (ประวัติ ศ าสตร์เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้). กรุ งเทพฯ: บัณ ฑิ ต วิ ทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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2544)1 เสนอให้เห็นถึงพัฒ นาการของเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปการปกครอง
โดยเฉพาะแนวโน้ม อัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิ จในช่วงก่อน พ.ศ. 2493 ซึ่งสนธิ สัญ ญา
เบาว์ริง พ.ศ. 2398 ส่ง ผลต่อระบบเศรษฐกิ จ ไทย ทาให้พัฒ นาไปสู่เศรษฐกิ จ การตลาด แต่ใน
ขณะเดียวกัน ขึน้ อยูก่ บั สินค้าบางประเภทเท่านัน้ โดยสินค้าหลักสาคัญ คือ ข้าว มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยเป็ นอย่างยิ่ง ทัง้ นีก้ ารขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก และวิกฤต
ข้าวส่งผลกระทบสาคัญในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 งานการศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจไทย
ของสมภพ มานะรังสรรค์ มุ่งเน้นไปในพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อปั ญหาเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หวั ได้
ซึ่งสมภพ มานะรังสรรค์เสนอว่าการปฏิ รูปการปกครองของพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย
วิทยานิพ นธ์เรื่อง กำรใช้จ่ ำยเงิน แผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2435 - 2453) ของ สุทธาดา เลขไวฑูรย์ (พ.ศ. 2325) 2 นาเสนอการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินตามงบประมาณประจาปี การตัง้ งบประมาณของรัฐ รวมถึงการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินในระยะยาว ผูเ้ ขียนวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่ทาให้รฐั บาลกู้เงินจากต่างประเทศ
จุดเด่นของงานชิน้ นีแ้ ตกต่างจากงานของสุมาลี บารุ งสุข เนื่องจากการศึกษาของสุทธาดา เลข
ไวฑูรย์ ศึกษาถึงการจัดสรรงบประมาณในการใช้ในการพัฒนาประเทศและการใช้จ่ายเงินในการ
ปฏิรูปประเทศ รวมถึงการศึกษาผลจากการใช้จา่ ยเงินในกรณีตา่ งๆ การศึกษาของวิทยานิพนธ์เ ล่ม
นีจ้ ึงมีความเชื่อมโยงกับทางการเมือง การปกครอง ที่ชดั กว่างานของสุมาลี บารุ งสุข ซึ่งมีจุดเด่น
ทางด้านเศรษฐกิจ
วิท ยานิ พ นธ์ เรื่อง กำรใช้จ่ ำยเงิน แผ่นดินในรัช สมัย พระบำทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2453 – 2468) ของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (พ.ศ. 2517)3 ศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ
ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพเศรษฐกิ จที่ ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงิน
1

สมภพ มานะรังสรรค์. (2544). แนวโน้มพัฒนำกำรเศรษฐกิจไทย ในช่วงก่อนและหลัง กำรปฏิรูปกำร
ปกครองในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั = Economic development of Thailand before
and after the political reform in 1892. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2
สุทธาดา เลขไวฑูรย์. (2525). กำรใช้จ่ำยเงิน แผ่นดินในรัชสมัย พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2435 - 2453). วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
3
พรเพ็ ญ ฮั่น ตระกู ล. (2517). กำรใช้จ่ ำ ยเงิน แผ่ น ดิน ในรัช สมัย พระบำทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2453 – 2468). วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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แผ่นดิน และนโยบายในการแสวงหาเงินแผ่นดิน และวิทยานิพ นธ์ เรื่อง นโยบำยเศรษฐกิจ ของ
รัฐบำลในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ำเจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468) ของ จิตงาม
วัฒนพันธุ์ (พ.ศ. 2526)1 ซึ่งศึกษาถึงการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว ปั ญหาและ
อุปสรรค รวมถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในรัชสมัยนี ้
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัญหำเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั
(พ.ศ. 2468 - 2477) ของมยุรี นกยูง ทอง (พ.ศ. 2520)2 วิเคราะห์ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยเฉพาะปั ญหาการเงินและการคลัง ซึ่งเป็ นปัญหาสาคัญ
ในยุคนี ้ จุดเด่นของงานเขียนชิน้ นีค้ ืออธิบายลักษณะสภาพเศรษฐกิจของไทยตัง้ แต่ก่อนรัชสมัยนี ้
และวิเคราะห์ปัญหาการคลัง การเงินการค้าและการผลิตอย่างละเอียด รวมถึงศึกษาแนวคิดในการ
ดาเนินนโยบายแก้ไขปั ญ หาของรัฐบาล และศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างปั ญ หาเศรษฐกิ จและ
ปั ญ หาทางการเมื อ งด้ว ย ท าให้เห็ น สภาพเศรษฐกิ จ ในรัช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เป็ นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยมุ่งไปที่เนือ้ หาทางการคลัง และการดาเนิน
นโยบายของรัฐเป็ นหลัก
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาถึงบริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่แสดงให้เห็นถึงภาพ
กว้างของเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2417 – 2482 โดยศึกษาได้จากบทความของเสกสรร
ประเสริฐกุล (พ.ศ. 2531) เรื่อง บทบำทของชนชัน้ นำยทุนจีนในสังคมไทย3 วิเคราะห์บทบาทของ
ชนชัน้ นายทุน โดยเฉพาะชาวจีนในสังคมไทย โดยมีการเสนอว่าชาวจี นเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
เศรษฐกิจของรัฐเฟื่ องฟูขึน้ พ่อค้า เจ้าภาษี นายอากรชาวจีนมีบทบาทในการกระตุน้ การผลิตใน
สังคมไทย ทัง้ ยังมีบทบาทในการรวบรวมผลประโยชน์มาสูส่ ว่ นกลาง และมีบทบาทในการสถาปนา
อ านาจการปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ท ธิ ราชย์ให้รัฐ ไทย รายได้จ ากภาษี โดยเฉพาะภ าษี
อบายมุข ส่งผลให้รฐั ยังสามารถรักษาอานาจในการควบคุมประชาชนได้ และสร้างรายได้ให้แก่รฐั
แต่ในขณะเดียวกันระบบการเก็บภาษี เจ้าภาษี นายอากรอย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ตึงเครียด จุดเด่นในงานของเสกสรร ประเสริฐกุล คือ การอธิ บายบทบาทของชาวจีนในฐานะผู้
1

จิตงาม วัฒนพันธุ.์ (2526). นโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำลในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ำเจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2453 - 2468). ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุ งเทพฯ. มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.
2
มยุรี นกยูงทอง. (2520). ปัญหำเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (พ.ศ.
2468 - 2477). วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3
เสกสรร ประเสริฐกุล. (2531, มิถนุ ายน). บทบาทของชนชัน้ นายทุนจีนในสังคมไทย. จดหมำยข่ำว
มูลนิธิโครงกำรตำรำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์. 2: 7.
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ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างชัดเจน ทัง้ ยังเชื่อมโยงต่อภาษี อบายมุข ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลต่อระบบการเมืองการปกครองของรัฐ
บทความ เจ้ำสัว เจ้ำพ่อ เจ้ำที่ ของผาสุก พงษ์ไพจิตร (พ.ศ. 2536) 1 สะท้อนเศรษฐกิจ
การเมืองของไทยผ่านบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าที่ ซึ่งหมายถึงเจ้าของที่ดินดัง้ เดิม คือ ชาวนา ชาวไร่
กลุ่มเจ้าสัวและเจ้าพ่อซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลทัง้ ทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี ้
ทาหน้าที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ยคุ สมัย โดยบทความนีม้ ีขอบเขตเวลาตัง้ แต่ทศวรรษ 2533 ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงระบบทุนภายในประเทศ การเกิดขึน้ ของชนชัน้ ทางสังคมเชื่อมโยงกับโครงสร้างของ
อานาจรัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านและการกระจายอานาจสูท่ อ้ งถิ่น
งานเขี ย น เศรษฐกิ จ กำรเมื อ งไทยสมัย กรุ ง เทพฯ ของผาสุก พงษ์ไ พจิ ต ร 2 น าเสนอ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยที่ มีความเชื่อมโยงกับความสัม พันธ์ทางการเมื องและสังคม โดยมี
ขอบเขตเนือ้ หาตัง้ แต่ปลายสมัยอยุธยาจวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วง ทศวรรษ 2530 มีการสื่อ
ให้เห็นถึงสภาพสังคมกรุ งเทพในมุม กว้าง การดาเนินการต่างๆ ที่ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิ จของ
ประเทศ รวมไปถึงเหตุการณ์แวดล้อมทางสังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและการ
ดารงชีวิตของคนไทยในปลายสมัยอยุธยา จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วง ทศวรรษ 2530 ซึ่ง
งานชิน้ นีส้ ามารถแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของกลุม่ บุคคลในสังคมที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ
เช่น ชาวนา เจ้าภาษีนายอากร กลุม่ แรงงานชาวจีน เจ้าสัว กลุม่ ข้าราชการ รวมไปถึงกลุ่มทหาร ซึ่ง
กลุม่ คนเหล่านีม้ ีบทบาทในฐานะผูข้ บั เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันไป
งานวิจยั เรื่อง ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ วิวฒ
ั นำกำรรัฐไทย ของ กุลลดา เกษบุญชู
มีด้ (พ.ศ. 2562)3 วิเคราะห์การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พัฒนาการ การเกิดรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสังคมไทย การเปลี่ยนผ่านไปสู่รฐั สมัยใหม่และการเสื่อมถอยของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยเชื่อมโยงกับเหตุปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองเข้า
ด้วยกัน การเกิดขึน้ ของระบบราชการศักดินาและระบบทุนนิยมนาไปสู่การปะทะของกลุ่มบุคคล
งานของกุลลดา เกษบุญชู มีด้ อธิบายเชื่อมโยงระบอบการเมืองการปกครองเข้ากับระบบเศรษฐกิจ
1

ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2536). เจ้าสัว เจ้าพ่อ เจ้าที่. กระจำยอำนำจอย่ำงไรสร้ำงประชำธิปไตย. หน้า
101 – 174.
2
ผาสุก พงษ์ไพจิตร; และ เบเคอร์, คริส. (2542). เศรษฐกิจกำรเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ = Thailand :
Economy and politics. เชียงใหม่: ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์).
3
กุ ล ลดา เกษบุ ญ ชู มี ้ด ; และ อาทิ ต ย์ เจี ย มรัต ตัญ ญู . (2562). ระบอบสมบู รณำญำสิท ธิ ร ำชย์
วิวฒ
ั นำกำรรัฐไทย (The Rise and Decline of Thai Absolutism). นนทบุร:ี ฟ้าเดียวกัน.
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และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่นาไปสูพ่ ฒ
ั นาการของรัฐไทย โดยระบบการเมืองการปกครองอาจเป็ นส่วน
หนึ่งที่ส่งผลต่อการดาเนินการทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษี หรือการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
อื่นๆ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง กลุ่มงานที่ เ กี่ ยวข้องกับกิจการอบายมุขต่างๆ มี
เนื อ้ หาที่ ครอบคลุมการพนัน ฝิ่ น และสุรา เป็ นส่วนมาก ทั้งด้านสังคมและด้านกฎหมาย แต่ใน
ขณะเดียวกันในการศึกษาเรื่อง ความสาคัญของหวยต่อเศรษฐกิจไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2417 – 2482
ยัง มี ก ารศึก ษาจ านวนน้อ ย และเป็ นการศึ ก ษาถึ ง พัฒ นาการของหวยในแต่ ล ะสมัย เท่ า นั้น
การศึกษาในงานวิจยั นีจ้ ึงมุ่งที่จะศึกษาประเด็นของหวยในไทยให้ครอบคลุมทัง้ ด้านพัฒ นาการ
ความเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงหวยเข้าสู่บริบททางเศรษฐกิ จ ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ ยวกับกับบริบท
การเมื อ ง สัง คมและเศรษฐกิ จ ที่ ก ล่า วมาข้างต้น มี ก ารหยิ บ ยกเรื่อ งการพนัน และหวยเข้า ไป
เชื่อมโยงไว้เล็กน้อย
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
หวย ก.ข. หมายถึง การพนันที่ออกเป็ นตัวหนังสือ พัฒนามาจากการละเล่นของชาวจีนที่
เรียกว่า “ฮวยหวย” ตัวหวยเป็ นแผ่นป้ายรู ปคนและชื่อด้วยอักษรจีนหรืออักษรไทย นิยมกันในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ โดยมี
การประมูลและเก็บรายได้จากภาษี หวย ก.ข. โดยผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ ได้แก่ เจ้าภาษี นายอากร
อากรหวย ก.ข.ถูกยกเลิกใน พ.ศ. 2459 และในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 ระบุว่า หวย
ก.ข. เป็ นพนันประเภท ที่ 1 การพนันที่หา้ มไม่ให้เล่นโดยเด็ดขาด
ลอตเตอรี่ (Lottery) หมายถึง การพนันที่ออกสลากเป็ นตัวเลข ได้รบั อิทธิพลจากการพนัน
ตะวันตก เริ่มเล่นครัง้ แรกในสังคมไทย พ.ศ. 2417 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
และได้รบั ความนิยมในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็ นต้นมา โดยผูไ้ ด้รบั
ผลประโยชน์จากการออกลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่ง คือ รัฐบาลเป็ นหลัก และผูด้ าเนินการออก
สลาก ภายหลัง พ.ศ. 2466 รัฐบาลได้รบั ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่อนุญาตให้เอกชน
ดาเนินการออกสลากอีกต่อไป จึงมักเรียกว่า “สลากกินแบ่งของรัฐบาล” ในพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2473 ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่ง เป็ นการพนันประเภทที่ 2 การพนันที่อนุญาตให้เล่น
ได้โดยมีเงื่อนไข
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1.8 แหล่งข้อมูล/สถานทีค่ ้นคว้า
1.7.1 สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
1.7.2 สานักหอสมุดแห่งชาติ
1.7.3 สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทที่ 2
หวยในยุคแรกของสังคมไทย ช่วง พ.ศ. 2378 – 2459
การเล่ น หวยในสัง คมไทยเริ่ม ขึ น้ ในรัช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้า เจ้า อยู่ หั ว
(พ.ศ. 2367 – 2394) นาเข้ามาโดยชาวจีน สยามในเวลานัน้ มีทงั้ ชาวจีนที่อาศัยอยู่มาแต่เดิมตัง้ แต่
สมัยอยุธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์ มีทงั้ ชาวจีนที่รบั ราชการในกรมท่าและชาวจีนที่ทาการค้าขาย
ต่างๆ หรือทาไร่ทาสวน ซึ่งชาวจีนกลุ่มแรกนีม้ กั มีมารดาและภรรยาเป็ นสตรีพืน้ เมืองเช่นไทยมอญ
กลุ่ม ที่ส องคือพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมาค้าขาย และในรัชสมัยนี เ้ ริ่ม มีช าวจี นอพยพที่หนีความ
ยากจนและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศจีนเข้ามาในสยามมากขึน้ โดยหาเลีย้ งชีพ
รับจ้างเป็ นกุลีแบกหาม เป็ นแรงงานรับจ้างในกิจการของรัฐเช่นการขุดคลอง เป็ นแรงงานในสวนผัก
นาข้าว และเป็ นแรงงานทาไร่ออ้ ยและในโรงหีบอ้อยโดยเฉพาะที่นครชัยศรีและฉะเชิงเทราซึ่งมีโรง
หีบอ้อยจานวนมาก และเป็ นแหล่งสาคัญของอุตสาหกรรมนา้ ตาลของสยามในเวลานัน้ ชาวจีน
บางส่วนลงไปทาเหมืองแร่ทางภาคใต้ ชาวจีนเหล่านีไ้ ด้นาการละเล่นที่เรียกว่า “ฮวยหวย”1 เข้ามา
เป็ นการละเล่นในกลุ่มชาวจีนด้วยกันจนแพร่หลายในสังคมไทย บทนีศ้ กึ ษาการเข้ามาและการเล่น
หวยในยุคแรกในสังคมไทย โดยศึกษาถึงพัฒนาการและความสาคัญของหวยต่อเศรษฐกิจไทยที่
นาไปสู่การเกิดขึน้ ของอากรหวย ก.ข. ซึ่งเป็ นการแสวงหารายได้จากการเก็บอากรหวย ปั ญ หา
เศรษฐกิจและการจัดการรายได้จากหวย ก.ข. รวมถึงปั ญหาสังคมที่เกิดขึน้ จนนาไปสู่การยกเลิก
อากรหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2459
2.1 โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ถึ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว
โครงสร้างเศรษฐกิจของสยามก่อนการทาสนธิสัญ ญาเบาว์ริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398
นัน้ เป็ นเศรษฐกิจแบบผลิตพอยังชีพ มีการค้าขายภายในและระหว่างหัวเมือง การค้ากับต่างชาติ
ส่วนใหญ่ เป็ นการผูกขาดของราชสานัก 2 ราษฎรส่งผลผลิตในรู ปของ “ส่วย” ให้แก่ราชสานักซึ่ง
น าไปใช้ในราชส านัก และส่ ง ออกไปขายทั้ง กั บ ประเทศในเอเชี ย เช่ น จี น อิ น เดี ย รัฐ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และกับพ่อค้าตะวันตก สินค้าออกที่สาคัญนอกจากของป่ า ได้แก่ สินค้าประเภท
ข้าว พริกไทย อ้อย และนา้ ตาล ด้านภาคใต้ทาเหมืองแร่ดีบกุ เป็ นสินค้าที่ส่งออก โดยที่ผทู้ าการค้า
1

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2542). ตานานการเลิกบ่อนเบีย้ และเลิกหวย. ใน ประชุม
พงศำวดำรฉบับกำญจนำภิเษก เล่ม 4. หน้า 476.
2
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ. (2524). เศรษฐศำสตร์กบั ประวัตศิ ำสตร์ไทย. หน้า 123 – 124.
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เพื่อส่งออกได้แก่ ชนชัน้ ปกครองสยามและพ่อค้าชาวจีนอพยพที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์กบั ชนชั้น
ปกครองสยาม ทั้งนี ช้ าติตะวัน ตกได้พ ยายามติด ต่อทาสนธิ สัญ ญาทางพระราชไมตรีและการ
พาณิ ชย์กับสยามเพื่ อให้ส ยามเปิ ดการค้าเสรีกับชาติตะวันตก โดยใน พ.ศ.2369 อังกฤษได้ส่ง
เฮนรี เบอร์นี มาทาสนธิสญ
ั ญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กบั สยาม และเป็ นจุดเริ่มต้นที่ทา
ให้ชนชัน้ ปกครองต้องสูญเสียอานาจการผูกขาดการค้าบางอย่าง ขณะที่รายจ่ายของราชสานักมี
จานวนมาก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั ราชสานักมีคา่ ใช้จ่ายมากทัง้ การจ่ายเบีย้
หวัดให้เจ้านายและขุนนาง การทานุบารุงพุทธศาสนา การรักษาความสงบในประเทศ เนื่องจากมี
ศึกหลายด้าน ทั้งความวุ่นวายจากการที่ เจ้าอนุวงศ์พ ยายามแยกตัว เป็ น อิสระจากสยาม และ
สงครามกับญวน (อานัมสยามยุทธ) ที่มีระยะเวลายาวนานถึง 14 ปี สยามต้องใช้จา่ ยในการต่อเรือ
รบ การสร้างป้อมปราการหลายแห่ ง รวมถึงการขุดคลองแสนแสบไปออกฉะเชิงเทราเพื่อขนส่ง
กาลังทหาร อาวุธ และเสบียงอาหารไปรบในสงครามกับญวน นอกจากนีย้ งั เกิดเหตุการณ์กบฏจีน
ตัว้ เหี่ ยจากการที่รฐั ปราบปรามจากการค้าฝิ่ นเถื่ อน รวมทัง้ จ่ายค่าจ้างให้แรงงานชาวจีน ในการ
ทางานก่อสร้าง ขุดคลอง1
ใน พ.ศ. 2398 สยามท าสนธิ สัญ ญาทางพระราชไมตรี แ ละการพาณิ ช ย์กับ อัง กฤษ
(สนธิ สัญ ญาเบาว์ริง) ส่งผลให้สยามต้องเปิ ดการค้าเสรีกับอังกฤษอย่างสมบูรณ์และราชสานัก
สยามสูญเสียรายได้จากการผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ ยนวิธีการแสวงหา
รายได้ในทางอื่นๆ เพิ่มขึน้ เช่น การเก็บภาษี ให้มากขึน้ โดยเพิ่มภาษี ใหม่ 38 ชนิด ที่เก็บจากสินค้า
หรือกิจกรรมในชีวิตประจาวันของราษฎร เมื่อมีการติดต่อการค้ากับชาติตะวันตกมากขึน้ ทาให้ใน
รัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) ลงทุนสร้างตึกแถวขึน้ ใน
บริเวณถนนที่ตดั ขึน้ ใหม่คือถนนเจริญกรุง เพื่อให้ชาวจีนและชาวตะวันตกเช่าสาหรับประกอบการ
ค้าและอยู่อาศัย2 นอกจากนีย้ งั ขยายการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าส่งออกมากขึน้ เศรษฐกิจของสยาม
ภายหลังการทาสนธิ สัญ ญาเบาว์ริงกับอังกฤษขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะการส่งออกข้าว ซึ่ง

1

อัธยา โกมลกาญจ. (2541). เศรษฐกิจกับการใช้จา่ ยพระราชทรัพย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยูห่ วั .วำรสำรรำมคำแหง. หน้า 17 - 27.
2

ปิ ยนาถ บุนนาค. (2550). ประวัตศิ ำสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตัง้ แต่กำรทำสนธิสญ
ั ญำเบำว์รงิ ถึง
“เหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม” พ.ศ.2516). หน้า 37 – 49.
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กลายเป็ นรายได้หลักของประเทศ1 โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(พ.ศ. 2411 - 2453) อุตสาหกรรมข้าวขยายตัวมากขึน้ มีการเปิ ดที่นาใหม่ๆ ตามหัวเมืองเพื่อผลิต
ข้าว การตั้งโรงสี ข้าว การค้าข้าว ชาวจี น เข้ามามี บ ทบาทส าคัญ ในอุตสาหกรรมข้าว โดยเป็ น
เจ้าของโรงสีขา้ วและทากิจการส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศแข่งกับนายทุนชาวตะวันตก แต่
ระบบโครงสร้างการปกครองและระบบราชการแบบเก่าไม่ตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทา
ให้เกิดการปฏิรูปขึน้
การปฏิ รูป ระยะแรกเกิ ด ขึน้ ในทัน ที ท่ี พ ระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรง
ปกครองด้วยพระองค์เองใน พ.ศ.2416 ที่สาคัญ คือ การจัดระเบียบหน่วยงานการบริหารจัดเก็บ
ภาษี อากรในส่วนกลางให้มี ประสิทธิ ภ าพ โดยให้ตงั้ หอรัษฎากรพิพัฒ น์เพื่ อเป็ นหน่วยงานเก็ บ
ผลประโยชน์ รายได้ภ าษี อากรของแผ่นดินไม่ให้ร่ วั ไหล เพื่ อลดบทบาทและอิทธิ พลของขุนนาง
ตระกูล ใหญ่ และกลุ่ม เจ้าภาษี น ายอากร รวมถึง สร้างความเข้ม แข็ง และอานาจให้กับ สถานะ
พระมหากษัตริย ์ แต่ส่งผลให้เกิดการต่อต้านจนเกิดวิกฤติการณ์วงั หน้าในปลาย พ.ศ. 2417 ทาให้
การปฏิ รูประยะแรกหยุดชะงักไป ทรงรอจนกระทั่งสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) พิราลัยเมื่อ พ.ศ. 2425 และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคตใน พ.ศ. 2428 จึงทรง
ประกาศยกเลิกตาแหน่งวังหน้าหรือพระมหาอุปราชในทันที และทรงเริ่มปฏิรูปประเทศครัง้ ใหม่ใน
พ.ศ. 2430 โดยมีพระราชดารัสทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน 2 การปฏิรูป
ระยะที่สองนีเ้ ป็ นการปฏิรูปการปกครองเพื่ออานาจเข้าสู่ศนู ย์กลาง การปฏิรูประบบการคลัง และ
การเก็บภาษี การยกเลิกระบบทาสไพร่ซ่งึ เพิ่มแรงงานอิสระในระบบทุนนิยม และวางรากฐานการ
พัฒ นาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ในการปฏิ รูป ด้านการคลัง มี ก ารกาหนดหน้าที่
กระทรวงพระคลังให้ชัดเจน แยกเงินแผ่นดินกับเงินส่วนพระองค์ จัดทางบประมาณ จัดระบบ

1

อิ น แกรม, เจมส์ ซี . (2552). การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ในประเทศไทย 1850 - 1970 =
Economic Change in Thailand 1850-1970. แปลโดย ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เฉลิมพจน์ เอี่ยมกมลา. หน้า 56 –
99.
2
ดูเพิ่มเติมใน วุฒชิ ยั มูลศิลป์ . (2552). วิกฤติการณ์วงั หน้ากับผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองใน
ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2417 - 2428). วำรสำรรำชบัณฑิตยสถำน. 34 (2).
หน้า 280 – 304. และวุฒิชยั มูลศิลป์ . (2553). พระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครอง : พระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในการปกครองแผ่นดิน. วำรสำรประวัตศิ ำสตร์ (พ.ศ. 2553 – 2554)
ฉบับพิเศษ 50 ปี เอกประวัตศิ ำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 3 – 29.
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เงินตรา เป็ นต้น เพื่อทาให้การคลังของประเทศและการจัดเก็บภาษี อากรมีประสิทธิภาพมากขึน้
เพื่อใช้เป็ นทุนในการปฏิรูปประเทศ
การปฏิรูปประเทศในระยะที่สองระหว่าง พ.ศ.2430 - 2453 ซึ่งเป็ นการปฏิรูปประเทศครัง้
ใหญ่ โดยปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล การ
ปฏิ รูป การคลังด้านการเก็ บ ภาษี การทางบประมาณแผ่น ดิน การส่ง เสริม การเกษตรและการ
ชลประทาน การพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร การปฏิรูปสังคมด้วยการยกเลิกระบบ
ไพร่และทาส การปฏิรูปการศึกษา1 การปฏิรูปประเทศครัง้ นีใ้ ช้เงินลงทุนจานวนมาก โดยเฉพาะใน
โครงการชลประทานและโครงการรถไฟ ทาให้ตอ้ งกูเ้ งินจากต่างประเทศมาใช้ในโครงการดังกล่าว
รัฐมุ่งเน้นการพัฒ นาไปที่โครงการรถไฟซึ่งเอือ้ ประโยชน์ทางการเมืองการปกครองมากกว่าด้าน
เศรษฐกิ จ ขณะเดียวกันรัฐบาลสยามใช้นโยบายการเงินการคลังแบบอนุรกั ษ์ ท่ี พ ยายามรักษา
สมดุล ของรายจ่ายและรายได้ จึง กัน เงิน ที่ กู้ม าจากต่างประเทศส่วนหนึ่งไว้เป็ น เงิ นทุน ส ารอง
มากกว่ า การไปใช้ด าเนิ น โครงการขนาดใหญ่ ท่ี ใ ห้ป ระโยชน์ด ้า นเศรษฐกิ จ อย่ า งโครงการ
ชลประทาน เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก2
เมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 - 2468) โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของสยามรัฐยังคงมีรายได้หลักมาจากการส่งออกข้าว แต่การส่งออกข้าวในสมัย นี ้
ชะลอการขยายตัวลงเมื่อเทียบกับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 3 โดยมูลค่า
สินค้าส่งออกของสยามในช่วงระหว่าง พ.ศ.2453-2455 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าสินค้าส่งออกของ
สยามลดลงในช่วง 3 ปี แรกของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เกิดจากสาเหตุ
ภาวะการค้าตกต่าทั่วโลกและการที่สยามอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงระบบค่าเงินกับมาตรฐาน
ทองคาจึงยังไม่มีการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินกับทองคาที่แน่นอน ทาให้ราคาข้าวที่ส่งออก
ตกต่าลง ขณะเดียวกันรัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีรายจ่ายจานวนมาก
ที่ตอ้ งนามาใช้ดาเนินการปรับปรุ งประเทศในด้านต่าง ๆ นับตัง้ แต่ช่วงต้นรัชสมัย รวมทัง้ ปั ญ หา
งบประมาณขาดดุลที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หวั ทาให้ใน

1

ปิ ยนาถ บุนนาค. (2550). เล่มเดิม. หน้า 69 – 85.
สุนทรี อาสะไวย์. (2521). การพัฒนาระบบชลประทานในประเทศไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2431 - 2493. หน้า
105 – 108.
3
สมภพ มานะรังสรรค์. (2544). แนวโน้มพัฒนาการเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปการ
ปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั . หน้า 62.
2
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ต้องแสวงหารายได้ดว้ ยการระดมทุนผ่านการออก
ลอตเตอรี่
2.2 การเกิดขึน้ ของอากรหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2378
หวย ก.ข. มาจากการละเล่ น ของกลุ่ ม ชาวจี น ที่ อ พยพเข้า มาในประเทศไทยรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกกันว่า ฮวยหวย เป็ นการละเล่นที่มีการทาป้ายเล็กๆ
จานวน 34 ป้าย เขียนด้วยตัวอักษรจีน หวย ก.ข. มีการปรับเปลี่ยนโดยการนาพยัญชนะไทยมา
ประกอบเข้า กับ แผ่ น ป้า ยรู ป คนที่ มี ช่ื อ ในนิ ท านจี น หรือ งิ ว้ จี น แล้ว เขี ย นอัก ษรไทยก ากับ เช่ น
ก. สามหวย ข. ง่วยโป๊ ฃ. เจียมกวย ค. หะตั๋ง ฅ. เม่งจู ฆ. ยิดซัว เป็ นต้น จึงเรียกแผ่นป้ายนี ว้ ่า
หวย ก.ข.1 แต่เดิมการเล่นหวยมีทงั้ หมด 34 ตัว ต่อมามีผคู้ ดิ เพิ่มเติมขึน้ อีก 2 ตัว ทาให้ เมื่อเริ่มเล่น
หวยในไทยมีจานวน 36 ตัว
2.2.1 พัฒนาการจากการละเล่นของชาวจีนสูก่ ารตัง้ โรงหวยในสยาม
ใน พ.ศ. 2375 สยามเกิ ด ภัยแล้ง ชาวนาทานาไม่ได้ ทาให้ขา้ วขาดตลาด จึงมี ความ
จาเป็ นต้องซือ้ ข้าวจากต่างประเทศเข้ามาบริโภค สภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวสยามนัน้
มีความเป็ นอยู่ท่ีฝืดเคือง ข้าวหรือสินค้าต่างๆ มีราคาแพงขึน้ ราษฎรไม่มีเงินเพียงพอที่จะซือ้ ข้าว
บริโภค ต้องทางานรับจ้างโดยมีขา้ วเป็ นค่าจ้าง เจ้าภาษีนายอากรไม่มีเงินส่งให้รฐั ต้องนาสินค้าส่ง
แทนค่าเงินหลวง ชาวจี นไม่มี เงินจ่ายค่าผูกปี ้ ท่ี ตอ้ งจ่ายให้แก่รฐั แทนการเกณฑ์แรงงาน ท าให้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตัง้ ข้อสงสัยว่าราษฎรจะนาเงินไปซือ้ ฝิ่ นมาเก็บไว้ขาย จึง
โปรดให้ปราบปรามการค้าฝิ่ น แต่จานวนเงินก็ไม่ได้มีมากขึน้ มา ดังที่บนั ทึกปรากฏว่า
“...เงินตรำบัว เงินตรำครุฑ เงินตรำปรำสำท ได้ทำใช้ออกไปก็มำก หำยไปเสียหมด
ทรงสงสัยว่ำคนจะเอำเงินไปซือ้ ฝิ่ นมำเก็บไว้ขำยในนี ้ จึงโปรดให้จบั ฝิ่ นเผำฝิ่ นเสียเป็ นอันมำก
ตัวเงินก็ไม่มขี นึ้ มำ...” 2

ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดทัง้ ปั ญหาภัยธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนส่งผลต่อการผลิตข้าว
เพื่ อ บริโภค รัฐ ขายข้า วในฉางหลวงให้ร าษฎรที่ ย ากจนในราคาถัง ละ 1 สลึ ง นอกจากนี ้ยัง
ปราบปรามการขายและการสูบฝิ่ นทัง้ ที่กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองต่างๆ อีกจานวนมาก 3 เจ๊สวั หง
นายอากรสุราจึงกราบทูลว่า ราษฎรเก็บเงินฝั งดินและไม่นาออกมาใช้จ่าย และกราบทูลขอให้ตงั้
1

สานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2552). หวย ก ข. (ออนไลน์)
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. เล่มเดิม. หน้า 507.
3
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขา บุนนาค). (2504). พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกำลที่ 3. หน้า 276 – 278.
2
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โรงหวยขึน้ และเก็บอากรหวยเพื่อเป็ นการนาเงินออกมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั จึง
โปรดให้จีนเจ๊หงตัง้ โรงหวยขึน้ การเล่นหวยจึ งเกิดขึน้ ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2378 โดยให้สมั ปทานหวย
แก่กลุ่มพ่อค้าชาวจีน ในช่วงแรกการเล่นหวยใช้ตวั อักษรจีนในการเสี่ยงทาย โดยในการเล่นหวย
ก.ข. จะมีการออกหวยวันละ 2 ครัง้ เรียกว่า หวยโรงเช้า หวยโรงค่า โดยขุนบานจะนาตัวหวยใส่ถงุ
มิดชิดแขวนไว้ท่ีโรงหวยพร้อมคาใบ้ติดไว้ท่ีหน้าโรงหวย ผูเ้ ล่นจะไปดูป้ายและนามาแทงหวยกับ
เสมียนเขียนหวย เมื่ อครบกาหนดเวลา เสมียนจะนาโพยรวมไปส่งที่โรงหวยและมีการคิดเงินเดิม
พันรวมเสร็จแล้วจึงจะตีกลองบูโ้ ลหะ ขุนบานจะนาตัวหวยออกมาเปิ ดเผย ผูเ้ ล่นที่ทายถูกจะได้
ทายต่อ 30 ต่อ แต่เสมียนจะเก็บค่าต๋งหรือค่าธรรมเนียมทาให้ผเู้ ล่นเหลือเพียง 29 ต่อ1 ต่อมาชาว
ไทยเล่นหวยกันมากขึน้ จึงนาตัวอักษรไทยไปกากับตัวหวยไว้ดว้ ย คนไทยยังแต่งกลอนประกอบกับ
หวย ก.ข. เพื่อให้สามารถจดจาตัวหวยได้แม่นยามากขึน้ คากลอนหวย ก.ข. ไม่ปรากฏผูแ้ ต่งแต่
ได้รบั การท่องติดปากต่อๆ กัน และกลายเป็ นต้นแบบของการท่องพยัญชนะไทยในแบบเรียนไทย 2
ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ 1 - 3 ได้แก่ ก. สามหวย ข.ง่วยโป๊ และ ค.เม่งจู ตามลาดับ

ภาพประกอบ 1 ก. สามหวย
ที่มา: จมื่นอมรดรุณารักษ์. (2512). เหตุทพี่ ระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำฯ ทรงเปลีย่ นธง
ชำติไทย ; ล้นเกล้ำฯ รัชกำลที่ 6 สำรวจคอคอดกระ ; รัชกำลที่ 6 โปรดเกล้ำฯ ให้เลิกหวย ก.ข. ; ที่
ประทับชำยทะเลของรัชกำลที่ 6 ; กำเนิดสวนลุมพิน.ี หน้า 77.
อรสรา สายบัว, และ พันธุอ์ ร จงประสิทธิ์. (2551). วิชำอำชีพชำวสยำม. หน้า 88 – 89.
2
พจนานุกรม ฉบับมติชน (ผูเ้ รียบเรียง). (2546). หวย ก ข ต้นเหตุให้คิดเรียกชื่อ ก ไก่-ฮ นกฮูก ใน
ศิลปวัฒนธรรม. 24 (9). หน้า 40 - 43.
1
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“ก. สำมหวย เจ้ำสวมหมวกสำมแฉกเป็ นเส้นฉำก หนวดทีป่ ำกแดงจ้ำหน้ำเป็ นสี
ชือ่ สำมหวยสวยนักเป็ นจักรี นำงชะนีมำเกิดกำเนิดนำม”

ภาพประกอบ 2 ข. ง่วยโป๊
ที่มา : แหล่งเดิม. หน้า 77.
“ข. ง่วยโป๊ นัน้ กำเนิดเกิดเป็ นเต่ำ แต่เข้ำเฝ้ำเช้ำเย็นไม่เห็นฉัน
อดอำหำรได้จริงไม่ยงิ ฟัน ถือพระจันทร์ชูไว้มิได้วำง”

ภาพประกอบ 3 ค. เม่งจู
ที่มา : แหล่งเดิม. หน้า 78.
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“ค. เม่งจูปลำตะเพียนมำเกิดนัน้ บอกสำคัญว่ำชำติเก่งเป็ นฮูหยิน
มีลูกอ่อนนอนเห็นว่ำเล่นจริง ไม่ประวิงรักบุตรเป็ นสุดใจ” 1

โรงหวยแห่งแรกที่ ตงั้ ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ โรงหวยเจ๊สัวหง ตัง้ อยู่ในกาแพงเมื อง
ใกล้สะพานหัน ซึ่งจะออกหวยในเวลาเช้า วันละครัง้ หวยเป็ นที่นิยมในหมู่ชาวจีน ทัง้ ที่เป็ นแรงงาน
รับจ้างหรือค้าขาย รวมถึงชาวไทยด้วย เพราะความสนุกสนานตื่นเต้นจากการได้เสี่ยงทายรวมถึง
เงิ น รางวัล ที่ ไ ด้ ท าให้โรงหวยได้ก าไรมาก ต่อ มาพระศรีวิ โรจน์ (ดิ ศ ) กรมเศรษฐี ข วา 2 เห็ น ว่า
เจ๊สวั หงหรือเจ้าสัวหงทากาไรได้มากจึงกราบบังคมทูลขอตัง้ โรงหวยขึน้ อีกโรงที่บางลาพู ออกหวย
เวลาค่าวันละครัง้ จึงมีหวยเกิดขึน้ 2 โรง เรียกกันว่า โรงเช้า และโรงค่า แต่โรงพระศรีวิโรจน์ (ดิศ)
บริห ารจัดการภายในโรงหวยไม่ดีท าให้ขาดทุน จนต้องเลิ ก กิ จ การไป อากรหวยจึงไปรวมอยู่ท่ี
โรงของเจ๊สวั หงเพียงแห่งเดียว แต่ยงั คงเรียกหวยโรงเช้า และหวยโรงค่าดังเดิม โดยเงินอากรหวย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นี ้ ทาเงินได้ราวปี ละ 20,000 บาท3 ทัง้ ยังมีการประมูลปี ละครัง้ เช่นเดียวกับอากร
บ่อนเบีย้ ด้วย นอกจากนีย้ งั มีการประมูลอากรหวยตามหัวเมืองต่างๆ ด้วย โดยผูท้ ่ีดารงตาแหน่ง
เป็ นนายอากรหวยจะมี บ รรดาศักดิ์เป็ น ขุน บานเบิกบุรีรตั น เรียกกัน โดยทั่วไปว่า ขุนบาน การ
ประมูลอากรหวยส่งผลให้รฐั สามารถจัดเก็บรายได้ในแต่ละปี ได้อย่างแน่นอน ทัง้ นีก้ ลุ่มเจ้าภาษี
นายอากรยังสร้างฐานะและอิทธิพลจากการประมูลเพื่อเป็ นผูจ้ ดั เก็บอากรให้แก่รฐั และเป็ นกลุม่ ที่
ได้รับ ผลประโยชน์ม ากที่ สุด จากการรับ เก็ บ อากรต่างๆ ท าให้เจ้าภาษี น ายอากรกลายเป็ น ผู้มี
อิทธิพลและมีเงินซึ่งจะส่งผลต่อมาเมื่อมีการยกเลิกหวยซึ่งเป็ นช่องทางผลประโยชน์ของเจ้าภาษี
นายอากร ทาให้เกิดการลักลอบเล่นหวยเถื่อนที่ไม่ทารายได้ให้แก่รฐั
2.2.2 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัง้ โรงหวยใน พ.ศ. 2378
ปั จ จัยที่ ส่งผลต่อการตั้งโรงหวยขึน้ วิเคราะห์ได้ 3 ปั จ จัย คือ การเข้ามาของชาวจี น
การจัดเก็บภาษีอากร และสถานการณ์บา้ นเมืองที่สง่ ผลต่อเศรษฐกิจ
ปั จจัยที่ 1 คือ การเข้ามาของกลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาตัง้ แต่ปลายสมัยอยุธยาและ
เพิ่ ม จ านวนมากขึน้ เรื่อยๆ ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
จมื่นอมรดรุณารักษ์. เหตุทพี่ ระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำฯ ทรงเปลีย่ นธงชำติไทย ; ล้นเกล้ำฯ
รัชกำลที่ 6 สำรวจคอคอดกระ ; รัชกำลที่ 6 โปรดเกล้ำฯ ให้เลิกหวย ก.ข. ; ทีป่ ระทับชำยทะเลของรัชกำลที่ 6 ;
กำเนิดสวนลุมพิน.ี หน้า 77.
2
สันนิษฐานว่าเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับพ่อค้าชาวจีนในสยาม
3
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. เล่มเดิม. หน้า 527.
1

25
เจ้าอยู่หัวมี ช าวจี นอพยพเข้ามามากถึ งปี ล ะ 15,000 คน1 ชาวจี น บางคนเป็ นพ่ อค้า ท าการค้า
ระหว่างราชสานักสยามกับจีน บางส่วนเปิ ดร้านค้าขายสินค้านานาชนิด แต่สว่ นมากรับจ้างเป็ นกุลี
แบกหาม แรงงานขุดคลอง แรงงานทาสวนทาไร่โดยเฉพาะไร่ออ้ ย เพราะในช่วงนีอ้ ุตสาหกรรม
นา้ ตาลขยายตัวอย่างมาก ชาวจี น บางส่วนลงไปทาเหมื องแร่ท างภาคใต้ ชาวจี นเหล่านี ไ้ ด้น า
การละเล่นที่ เรียกว่า ฮวยหวย เข้ามาเล่น ในกลุ่ม ชาวจี นด้วยกัน เพื่ อเป็ นการพักผ่อนหลังจาก
การทางาน นับเป็ นจุดเริ่มต้นของการเล่นหวยในสยาม ทัง้ นีช้ าวจีนที่อพยพเข้า มาอยู่ในสยามต้อง
เสียภาษี อากรให้แก่รฐั เรียกว่า ค่ าผูกปี ้ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่รฐั ทางหนึ่ง นอกจากนีก้ ลุ่มชาวจีน
บางส่วนได้เข้ามาท างานในราชส านัก โดยเฉพาะเมื่ อมี การใช้ ระบบเจ้าภาษี นายอากรในการ
จัดเก็บเงินให้แก่รฐั
ปั จจัยที่ 2 การนาระบบเจ้าภาษี นายอากรและการประมูลอากรมาใช้ในการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ รัฐให้อานาจแก่เอกชนในการ
จัดเก็บภาษี อากรตามที่ประมูลไว้จัดส่งให้แก่รฐั ผูท้ ่ี ประมูลอากรได้จะต้องจ่ายเงินจานวนหนึ่ง
ให้แก่รฐั ก่อนที่จะหากาไรในการจัดเก็บภาษี ของตน และมีการกาหนดพิกัดอัตราการจ่ายเงินภาษี
ให้แก่รฐั ซึ่งผูป้ ระมูลต้องส่งจ่ายตามกาหนด2 โดยในรัชสมัยนีจ้ ดั เก็บภาษี ใหม่ จานวน 38 ประเภท
เป็ นภาษี ท่ี เก็ บจากการพนันและจากผลผลิตประเภทต่างๆ ซึ่ งผูท้ ่ีจ ะทาหน้าที่ เป็ นเจ้าภาษี นาย
อากรจะต้องประมูลเพื่อให้ได้รบั สิทธิ์ในการจัดเก็บภาษี และจะได้รบั บรรดาศักดิเ์ ป็ นขุนนาง ในการ
ประมูลอากรมี ชาวจี นได้รบั สิทธิ์ ให้ทาหน้าที่ เจ้าภาษี นายอากรเพื่ อจัดเก็ บภาษี ให้รฐั เป็ นจานวน
มาก และสามารถประมูล อากรได้หลายประเภท ดังตารางที่ 1 ทั้งยังผูกขาดอากรตามหัวเมือง
ต่างๆ ด้วย

วราภรณ์ จิวชัยศักดิ.์ (2547). นโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนัง่
เกล้ำเจ้ำอยู่หวั . หน้า 62.
2
ญาดา ประภาพันธ์. (2524). ระบบเจ้ำภำษีนำยอำกรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น. หน้า 104 – 105.
1
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ตาราง 1 เจ้าภาษีนายอากรในสมัยรัชกาลที่ 3 (เฉพาะช่วง 2372 - 2393)
เจ้าภาษีนายอากร
1. เจ้าภาษีนายอากรที่เป็ นคนไทย (ไม่ได้เป็ นข้าราชการ
มาก่อน)
2. เจ้าภาษีนายอากรที่เป็ นขุนนางและข้าราชการมาก่อน
เป็ นเจ้าภาษีนายอากร
3. เจ้าภาษีนายอากรที่เป็ นคนจีน
รวม

จานวน
15

คิดเป็ นร้อย
ละ (%)
20.83

8

11.11

49
72

68.06
100.00

ที่ม า : สุวิทย์ ธี รศาศวัต. (2525). ประวัติศำสตร์เศรษฐกิ จกำรเมื องไทยตัง้ แต่รัชสมัย
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชถึงสมัยรัชกำลที่ 3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำรวิจัย. หน้า
146.
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเจ้าภาษี นายอากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หวั เป็ นกลุม่ ชาวจีนจานวนมากถึงร้อยละ 68.06 ในขณะที่ชาวไทยรวมกันทัง้ ผูท้ ่ีเป็ นขุนนาง
ข้าราชการและไม่เคยเป็ นข้าราชการมีเพียงร้อยละ 31.94 เท่านัน้ จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มชาวจีนมีส่วน
สาคัญ ในระบบเจ้าภาษี นายอากรเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ยงั มีชาวจีนบางส่วนที่เป็ นนายอากร
หลายเมืองหรือจัดเก็บอากรหลายประเภทพร้อมกัน เช่น ใน พ.ศ. 2378 จีนหงหรือเจ๊สวั หงผูก้ ่อตัง้
โรงหวยคนแรกในสยามเป็ นนายอากรสุรามีบรรดาศักดิเ์ ป็ นพระศรีไชยบาน พ.ศ. 2385 จีนเส็งเป็ น
นายอากรสุราในเมืองปราจีน นครนายก ฉะเชิงเทรา และพนัส นิคม ทัง้ ยังเป็ นนายอากรสมพัตสร
ในปราจีนและนครนายกด้วย พ.ศ. 2388 จีนลักเป็ นนายอากรบ่อนเบีย้ ทัง้ ของบ่อนคนไทยและบ่อน
คนจีน ในเมืองฉะเชิงเทราและพนัสนิคม 1 กลุ่มชาวจีนอพยพจึงมีส่วนสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการตัง้
โรงหวยขึน้ ทัง้ การริเริ่มนาหวยเข้ามาเล่นในสยาม และในฐานะผูม้ ีส่วนขับเคลื่อนระบบการจัดเก็บ
ภาษีอากร และในฐานะการเป็ นเจ้าภาษีอากรต่างๆ โดยเฉพาะอากรหวย ก.ข.
ปัจจัยที่ 3 ที่ส่งผลต่อการตัง้ โรงหวย คือ สถานการณ์บา้ นเมืองส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
มี ส่วนกระตุน้ ให้มี การจัด ตัง้ โรงหวยขึน้ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2375 เศรษฐกิ จ ของสยามไม่ค่อยดี
เนื่ องด้วยปั ญ หาภัยธรรมชาติทาให้ผลผลิตข้าวในประเทศไม่เพี ยงพอต่อการบริโภค ทาให้ตอ้ ง
1

สุวิทย์ ธีรศาศวัต. (2525). ประวัตศิ ำสตร์เศรษฐกิจกำรเมืองไทยตัง้ แต่รชั สมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำชถึงสมัยรัชกำลที่ 3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำรวิจยั . หน้า 149 - 151.
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ซื อ้ ข้าวจากต่างประเทศส่ง ผลกระทบต่อการด ารงชี วิตชองประชาชนและเศรษฐกิ จ ของสยาม
ดังปรากฏในพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพที่บนั ทึกว่า
“...ครัง้ แผ่นดินพระบำทสมเด็จพระนัง่ เกล้ำเจ้ำอยู่หวั เมือ่ ปี เถำะ (พ.ศ. 2374)
นำ้ มำก เมือ่ ปี มะโรง (พ.ศ. 2375) นำ้ น้อยข้ำวแพงถึงต้องซือ้ ข้ำวต่ำงประเทศเข้ำมำจ่ำยขำย
คนก็ไม่มีเงินจะซือ้ ข้ำวกิน ต้องมำรับจ้ำงทำงำนคิดเอำข้ำวเป็ นค่ำจ้ำง เจ้ำภำษีอำกรก็ไม่มเี งินจะส่ง
ต้องเอำสินค้ำใช้ค่ำเงินหลวง ทีส่ ดุ จนจีนผูกปี ้ก็ไม่มีเงินจะให้ ต้องเข้ำมำทำงำนในกรุงฯ
จึงทรงพระรำชดำริแคลงไปว่ำ เงินตรำบัว เงินตรำครุฑ เงินตรำปรำสำท ได้ทำใช้ออกไปก็มำก
หำยไปเสียหมด ทรงสงสัยว่ำคนจะอำเงินไปซือ้ ฝิ่ นมำเก็บไว้ขำยในนี ้ จึงโปรดให้จบั ฝิ่ นเผำฝิ่ น
เสียเป็ นอันมำก ตัวเงินก็ไม่มีขึน้ มำ...”1

ประกอบกับปั ญหาฝิ่ นจากชาวจีนที่อพยพเข้ามา รวมถึงการที่องั กฤษค้าขายฝิ่ นเอากาไร
จากชาวจี น ที่ ติ ด ฝิ่ น ในสยาม ซึ่ง พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้าเจ้า อยู่หัว ได้ต ระหนัก ถึ ง ปั ญ หา
ดังกล่าวและให้มีการปราบฝิ่ นอย่างจริงจัง โดยให้โรงพิมพ์หมดบรัดเลย์พิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่ น
หรือซือ้ ขายฝิ่ น ให้จบั กุมและออกบทลงโทษแก่ผทู้ ่ีลกั ลอบซือ้ ขาย ซึ่ง สามารถริบฝิ่ นปริมาณมาก
ประกอบด้ว ย ฝิ่ นดิ บ จ านวน 3,700 หาบ ฝิ่ นสุ ก จ านวน 2 หาบ 2 รวมเป็ นน ้า หนั ก มากถึ ง
222,120 กิโลกรัม คิดเป็ นจานวนเงิน 18,590,000 บาท มากกว่างบประมาณแผ่นดิ นหลายเท่า
และนามาเผาทาลายที่ สนามไชย หน้าพระที่ น่ ังสุทไธสวรรย์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2382
การปราบปรามฝิ่ นไม่สามารถทาให้มีเงินเพิ่มขึน้ มาได้ ส่วนหนึ่งเพราะประชาชนไม่นาเงินออกมา
ใช้จ่า ย น าไปสู่ก ารตั้ง โรงหวยและโรงบ่อ น เพื่ อ ดึง ดูด ใจให้ป ระชาชนน าเงิ น ออกมาเล่ น หวย
เล่นพนันแทน
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสถานการณ์บา้ นเมืองเป็ น ส่วนกระตุน้ ให้เกิดการตัง้ โรงหวยขึน้
เพื่อให้ประชาชนนาเงินออกมาใช้จ่าย การตัง้ โรงหวยและการจัดเก็บอากรหวยโดยมีชาวจีนเป็ น
ผู้ด าเนิ น การจึง เป็ นวิ ธี ก ารที่ รัฐ จะสามารถระดมทุน หรือ ชัก จูง ใจให้ป ระชาชนน าเงิ น ออกมา
ใช้จ่ายได้ ทั้งชาวสยามมี อุป นิ สัย รัก ความสนุก สนาน ชอบเล่น การพนัน เสี่ ยงดวง โดยเฉพาะ
ในกลุม่ นักเสี่ยงโชค3 การเล่นหวย ก.ข. จึงได้รบั ความนิยมได้ง่าย
1

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. เล่มเดิม. หน้า 507.
วุฒิชยั มูลศิลป์ . (2542). ปั ญหาฝิ่ นในเมืองไทยก่อนสนธิสญ
ั ญาเบาวริง. วำรสำรสังคมศำสตร์ มศว
ฉบับพิเศษ. หน้า 110-129.
3
มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์. (2552). เล่ำเรือ่ งกรุงสยำม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. หน้า 141.
2
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2.3 การแสวงหารายได้จากการเก็บอากรหวย ก.ข.
โครงสร้างเศรษฐกิจที่กล่าวในหัวข้อ 2.1 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
นาไปสู่การหาหนทางเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะจากการเก็บภาษี อากรหวย ก.ข. เป็ นหนึ่งในภาษีอากร
ที่ตงั้ ขึน้ ใน พ.ศ. 2378 จากภาษี อากรใหม่จานวน 38 ชนิด1 การตัง้ ภาษี อากรใหม่เป็ นเพราะในรัช
สมัยนี ม้ ี ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ทั้งค่าใช้จ่ายด้านการศาสนาและการกุศล การบูรณะบ้านเมื อง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศที่ใช้จ่ายไปจานวนมาก ทาให้รฐั ต้องหารายได้จากช่องทาง
อื่นๆ มาใช้จา่ ย การตัง้ อากรใหม่เพิ่มขึน้ ช่วยให้รฐั สามารถเพิ่มรายได้มากขึน้ และสามารถจัดเก็บได้
อย่างแน่นอนผ่านเจ้าภาษี นายอากร
2.3.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สง่ ผลต่ออากรหวย ก.ข. ตัง้ แต่ พ.ศ. 2378 – 2417
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจัดเก็บอากรหวย ก.ข. แบ่งเป็ น 2 ปั จจัย คือ ปั จจัย
ทางเศรษฐกิจที่เป็ นผลมาจากสนธิ สัญ ญาเบอร์นี พ.ศ. 2369 และปั จจัยจากรายจ่ายแผ่นดินที่
ส่งผลให้มีการเก็บภาษี เพิ่มและมีการจัดตัง้ ภาษี ใหม่ โดยเฉพาะอากรหวย ก.ข. ทัง้ ยังมีปัจจัยที่
เกี่ยวกับการนาลอตเตอรี่มาเล่นครัง้ แรกใน พ.ศ. 2417 และการเล่นการพนันรูปแบบอื่นๆ ที่ ส่งผล
ต่ออากรหวยในช่วง พ.ศ. 2378 - 2417
ปั จจัยแรก คือ การสูญเสียการผูกขาดสินค้าบางอย่างของรัฐบาลที่เป็ นผลมาจากการ
ทาสนธิสญ
ั ญากับต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2369 สยามได้ทาสนธิสญ
ั ญาทางพระราชไมตรีและการ
พาณิชย์ฉบับแรก (สนธิสญ
ั ญาเบอร์นี) กับทูตอังกฤษ นายเฮนรี เบอร์นี ผลของการทาสนธิสญ
ั ญา
เบอร์นีทาให้รฐั สูญเสียการผูกขาดทางการค้าบางอย่าง ซึ่งแต่เดิมกรมพระคลังสินค้าผูกขาดสินค้า
เหล่านัน้ ไว้ให้ราชสานักเป็ นผูข้ าย แต่ในขณะเดียวกันทาให้เกิดการขยายตัวทางการค้า จากการ
ผลิตพอยังชีพสู่การผลิตเพื่อส่งออกมากขึน้ เมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงส่งผลให้รฐั
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อหาผลประโยชน์ให้ได้ม ากขึน้ ทาให้เกิดภาษี ใหม่ท่ีเกิดขึน้ อีก 38
ชนิดล้วนเป็ นภาษี ท่ีเก็บจากสินค้าที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน รวมถึงกิจกรรมทั่วไปที่ปฏิบตั ิกันใน

1

ภาษี ใหม่ 38 ชนิด ประกอบด้วยภาษี บ่อนเบีย้ หวย ก.ข. ภาษี ของต้องห้ามหกอย่าง (อากรรังนก ไม้
กฤษณานอแรด งาช้าง ไม้จันทร์ ไม้หอม) ภาษี พริกไทย ภาษี ฝาง ภาษี ไม้แดง ภาษี เกลือ ภาษี นา้ มันมะพร้าว
ภาษี นา้ มันต่างๆ ภาษี กระทะ ภาษี ตน้ ยาง ภาษี ไต้ชนั ภาษี ฟืน ภาษี จาก ภาษี กระแซง ภาษี ไม้ไผ่ป่า ภาษี ไม้รวก
ภาษี ไม้สสี กุ ภาษี ไม้คา้ งพลูภาษี ไม้ตอ่ เรือ ภาษี ไม้ซุง ภาษี ฝา้ ย ภาษี ยาสูบ ภาษี ปอ ภาษี คราม ภาษี เนือ้ แห้ง ปลา
แห้ง ภาษี เยื่อเคย ภาษี นา้ ตาลทราย ภาษี นา้ ตาลหม้อ ภาษี นา้ ตาลอ้อย ภาษี สารวจ ภาษี เตาตาล ภาษี จนั อับ ไพ่
เทียนไขเนือ้ และขนมต่างๆ ภาษี ปนู ภาษี เกวียน โคต่าง เรือจ้างทางโยง
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สยาม โดยอากรหวย ก.ข. สามารถจัดเก็บรายได้ได้สงู เมื่อเทียบกับภาษี อากรใหม่ท่ีเกิดขึน้ พร้อมๆ
กัน
ปัจจัยที่ 2 คือ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีรายจ่ายค่อนข้างมาก ทัง้
การใช้จ่ายด้านความมั่นคงทางการทหาร การป้องกันประเทศ ค่าใช้จ่ายในราชสานัก ค่าใช้จ่าย
ทางศาสนา ซึ่งมีการใช้เงินจานวนมากทาให้รฐั ต้องหารายได้เพิ่มขึน้ เพื่อไม่ให้ กระทบกับเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยสามารถจาแนกค่าใช้จา่ ยๆ ต่างได้ดงั นี ้
ตาราง 2 ตารางแสดงรายจ่ายของรัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ.
2378 – 2394

1.
2.
3.
4.

รายจ่าย
การสร้างและบูรณะบ้านเมือง
การทหารและการป้ องกันประเทศ
การบริจาคเพื่อการกุศลและด้านศาสนา
ค่าใช้จ่ายในราชสานักและเบีย้ หวัด
รวม

จานวนเงินโดยเฉลี่ย
104,000
3,954,690
4,766,480
826,993
9,652,163

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก วราภรณ์ จิวชัยศักดิ.์ (2547). นโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจของ
รัฐในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หวั . หน้า 67 - 70. และสุวิทย์ ธีรศาศวัต. (2525).
ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจกำรเมืองไทยตัง้ แต่รชั สมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชถึงสมัยรัชกำลที่
3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำรวิจยั . หน้า 202 - 232.
จากตารางที่ 2 แสดงรายจ่ายโดยเฉลี่ยของรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั
ระหว่ า ง พ.ศ. 2378 – 2394 มี ร ายจ่ า ยรวมทั้ ง สิ ้น ประมาณ 9,652,163 บาท เที ย บเป็ น
ร้อยละ 62.89 ของรายรับของรัฐในรัชสมัยนี 1้ รายจ่ายที่มากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและ
ด้านศาสนา รองลงมา คือ ด้านการทหารและการป้องกัน ประเทศ ค่าใช้จ่ายในราชส านักและ
เบี ย้ หวัด การสร้างและบูรณะวัดและบ้านเมื อง ตามล าดับ ซึ่งนับว่าเป็ น ค่าใช้จ่ายจานวนมาก
ที่สง่ ผลให้รฐั จาเป็ นต้องหารายได้เพิ่มขึน้
1

ค่าเฉลี่ยนีค้ านวณจากข้อมูลรายได้แผ่นดินของสุวิทย์ ธีรศาศวัต (2525). ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจ
กำรเมืองไทยตัง้ แต่รชั สมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชถึงสมัยรัชกำลที่ 3 (พ.ศ. 2310-2394) : รำยงำนกำร
วิจยั . หน้า 192.
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การเก็บอากรหวย ก.ข. ในสมัยนีจ้ ึงเกิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเห็นความสาคัญของรายได้ท่ีรฐั บาลได้จากภาษี อากรการพนันและมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะ
แสวงหารายได้จากภาษี อากรการพนัน ต่างๆ รัฐจึงพยายามจัดเก็บภาษี อากรการพนันให้ได้มาก
ที่สุด นามาสู่การเพิ่มชนิดของการพนันและขยายขอบเขตของการจัดเก็บภาษี อากรการพนันจาก
เดิมที่มีการเก็บอากรบ่อนเบีย้ จากผูท้ ่ีมีรายได้จากการเล่นพนัน ซึ่งเป็ นอากรที่มีการเก็บมาตัง้ แต่ใน
สมัยอยุธยาตอนปลายต่อเนื่องมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ในสมัย นีไ้ ด้เพิ่มชนิดของการพนัน
และขอบเขตการจัดเก็บภาษี อากรการพนันเพิ่มขึน้ อีก 3 ชนิด คือ หวย ก.ข. บ่อนเบีย้ การพนันอื่นๆ
โดยการจัดเก็บภาษี อากรการพนันนี ้ รัฐบาลให้เอกชนประมูลเป็ นเจ้าภาษี นายอากร จัดเก็บภาษี
และส่งเงินให้รฐั บาล ซึ่งอากรบ่อนเบีย้ และอากรหวย ก.ข. ที่เริ่มเก็บใน พ.ศ. 2378 สร้างรายได้
จากเก็บอากรมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงมีการยกเลิกภาษีอากรการ
พนันเหล่านี ้
การเก็บภาษี อากรการพนันทารายได้ให้รฐั อย่างมาก โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หวั รัฐมีรายได้จากการเก็บอากรหวยปี ละ 20,000 บาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เงิ น อากรหวยที่ เ ก็ บ ได้ เพิ่ ม ขึ ้น เป็ นปี ละ 200,000 บาท 1 ส่ ว นในสมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว จนถึ ง กลางสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว รัฐ มี รายได้จ านวนมากจากการเก็ บ อากรการพนัน ดังเห็น ได้จากตารางที่ 3 ที่ แสดง
รายได้ภาษีอากรจากการพนันเปรียบเทียบกับรายได้รฐั ระหว่าง พ.ศ. 2435 – 2460 อากรการพนัน
รวมกันสามารถทารายได้ให้แก่รฐั มากที่ สุดถึง 9,707,246 บาท ใน พ.ศ. 2447 อากรหวยเพี ยง
อย่างเดียวสามารถทารายได้ถึง 3,629,827 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.45 ของรายได้รฐั ทัง้ หมด และ
คิดเป็ นร้อยละ 48.78 รายได้จากภาษีการพนัน

1

มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์. (2552). เล่ำเรือ่ งกรุงสยำม. เรียบรียงโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. หน้า 208.

31
ตาราง 3 ตารางแสดงรายได้ภาษี อากรจากการพนันเปรียบเทียบกับรายได้รฐั ระหว่าง พ.ศ. 2435
– 2460 (หน่วย : บาท)
พ.ศ.

2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460

บ่อนเบีย้

1,832,260
1,976,430
2,283,306
2,777,100
2,948,902
4,224,268
4,676,976
4,679,173
5,244,522
5,460,545
4,566,255
5,546,011
6,879,526
5,732,517
3,604,538
3,506,815
3,076,542
3,332,479
3,431,197
2,993,732
3,215,600
3,536,206
3,174,400
3,286,400
2,839,530
5,540

หวย

901,761
937,019
1,036,867
1,219,360
1,221,520
1,192,060
1,400,778
1,621,082
1,524,747
1,909,933
1,997,530
2,077,471
2,291,109
2,391,489
2,697,947
2,889,948
3,184,869
2,919,000
3,069,759
3,032,124
3,629,827
3,481,215
3,535,592
3,465,330
46,901
1,600

การพนัน
อืน่ ๆ

600,877
536,611
665,364
770,372
650,468
587,059
563,472
530,379
521,902
534,934
699,312
736,496
715,090
1,965,903
2,129,025

รามรายได้จาก
ภาษีอากรการ
พนัน
2,734,021
2,907,449
3,320,167
3,996,460
4,170,422
5,416,328
6,077,754
6,300,255
6,769,269
7,370,478
6,563,785
8,224,359
9,707,246
8,789,370
7,072,857
7,047,231
6,848,883
6,814,951
7,031,335
6,547,758
7,380,361
7,716,733
7,446,488
7,466,820
4,852,334
2,136,165

รายได้รัฐ
ทั้งหมด
(ล้านบาท)
15.38
17.39
17.33
18.07
20.61
24.81
28.50
29.92
35.61
36.16
39.15
43.45
46.05
51.66
57.71
55.82
60.86
62.68
63.51
61.49
66.88
74.40
73.90
77.30
82.91
86.50

ที่มา : พวงทิพย์ ไพรสัณฑ์ และมานะ ภัทรธรรม รวบรวม. (2519). ประมวลรำยรับและ
รำยจ่ ำ ยของประเทศไทยตั้ง แต่ พ.ศ. 2435 – 2517 (1892 - 1974). คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย . หน้า 1 – 13. และ Statistical Year Book of Kingdom of Siam
1921. pp. 46, 54 อ้างถึงใน กาญจนา จินตกานนท์. (2530). นโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับภำษี
อำกรกำรพนัน พ.ศ. 2367 – 2460. หน้า 163.
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า อากรบ่อนเบีย้ และอากรหวยเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ
ปี จากนัน้ อากรบ่อนเบีย้ จึงค่อยๆ ลดลงใน พ.ศ. 2446 เนื่องจากรัฐเริ่มมีการแยกการพนันอื่นๆ ไป
จัดเก็บภาษี อากรเอง ในขณะที่อากรหวย ก.ข. ยังคงที่และมีรายได้ท่ีม่ นั คงอยู่ และจะสังเกตได้ว่ า
แม้ว่า พ.ศ. 2459 อากรหวย ก.ข. จะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ยังคงมี เงินอากรค้างชาระอยู่ใน พ.ศ.
2459 จานวน 46,901 บาท และใน พ.ศ. 2460 จานวน 1,600 บาท ในขณะเดียวกันตารางนีย้ ัง
แสดงให้เห็นยอดเงินของภาษีอากรการพนันอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งอากรส่วนนีร้ ฐั เข้ารับเป็ นผูจ้ ดั เก็บเอง
โดยตรงทาให้รฐั จะได้รบั รายได้ในส่วนนีโ้ ดยไม่ตอ้ งผ่านผูร้ บั จัดเก็บภาษี อากรและได้รบั เงินที่เต็ม
จ านวน นอกจากนี ย้ ังแสดงให้เห็ น ว่ารัฐ เริ่ม ลดบทบาทของเจ้าภาษี นายอากรลง และเริ่ม รวม
อานาจกลับเข้าสูร่ าชสานักอีกครัง้
จะเห็นได้ว่า ปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่งผลต่ ออากรหวย ก.ข. ตัง้ แต่ พ.ศ. 2375 – 2417
ประกอบด้วยปั จจัยทางเศรษฐกิจที่เป็ นผลมาจากสนธิสญ
ั ญาเบอร์นี รวมถึงสนธิสญ
ั ญาการค้ากับ
ต่างประเทศอื่น ที่ส่งผลให้รฐั ขาดรายได้และต้องหาลู่ทางเพิ่มรายได้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่อนข้างมาก ทาให้ตอ้ งหารายได้เพิ่มมากขึน้ จนเกิด
การจัดเก็บภาษี ใหม่ 38 ชนิด โดยหวยเป็ นหนึ่งในภาษี อากรใหม่ท่ีเกิดขึน้ และทารายได้ได้สูงกว่า
อากรอื่นๆ
นอกจากนีป้ ั จจัยอื่นๆ ที่ทาให้หวย ก.ข. ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั คือ การขยายตัว
ของเมื องและการก่อสร้างทางรถไฟไปยังหัวเมื องต่างๆ ทาให้การคมนาคมขนส่งและการเดิน
ทางเข้ามาในเมืองสะดวกมากขึน้ ทาให้เหล่านักพนันตามหัวเมืองต่างๆ สามารถเดินทางเข้ามา
เล่นการพนันในเมืองได้มากขึน้ ทัง้ การเล่นหวยในสมัยนีม้ ีการส่งโพยหวยผ่านเสมียนชาวจีนที่รอ
อยู่ตามชุมทางรถไฟและนามาส่งยังโรงหวย แสดงให้เห็นถึงความนิย มของการเล่นหวยในหัวเมือง
ต่างๆ ด้วย1
2.3.2 การจัดการรายได้จากอากรหวย ก.ข. ตัง้ แต่ พ.ศ. 2378 – 2459
ในช่วง พ.ศ. 2378 – 2459 รัฐมีรายได้จากอากรหวย ก.ข. จากช่วงเริ่มก่อตัง้ โรงหวยใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั เพิ่มขึน้ ปี ละ 20,000 บาท และในช่วงต้นของรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รายได้จากอากรหวย ก.ข. เพิ่มขึน้ เป็ นปี ละ 200,000 บาท2
ภัทรัตน์ พันธุป์ ระสิทธิ์. (2561). ความสาคัญของการพนันและการเล่นหวยในสังคมสยาม ที่มาของ
“ภาษี บาป”. ศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์)
2
มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์. (2552). เล่มเดิม หน้า 208.
1

33
และยัง มี รายได้เพิ่ ม ขึน้ ทุกๆ ปี เห็ น ได้จ ากตารางที่ 3 รายได้ในส่วนของอากรหวย ก.ข. ขึน้ ต่อ
กรมพระคลังสินค้าและถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ รายได้ท่ีส่งให้แก่กรมพระคลังสินค้าโดยตรง
และรายได้ท่ี ม อบให้พ ระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงที่ เจ๊ สัวหงเป็ นนายอากรหวย ก.ข. เมื่ อได้กาไร
จะต้อ งทู ล เกล้า ถวายฯ พระเจ้า ลู ก เธอทุ ก พระองค์ องค์ล ะ 2 ชั่ง ทุ ก ปี ปี ละ 100 – 200 ชั่ง1
คิ ด เป็ นเงิ น ประมาณ 8,000 – 16,000 บาท แต่ ใ นปี อื่ น ๆ ไม่ ป รากฏหลัก ฐานว่ า อากรหวย
ถูก แบ่ง เป็ น จ านวนเท่าใด แต่รายจ่ายที่ ม อบให้แ ก่ พ ระบรมวงศานุวงศ์ เฉพาะในรัช สมัย ของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั มากถึง 112,793 บาท2 ทัง้ ยังเพิ่มขึน้ ในสมัยต่อมา ผูท้ ่ีได้รบั
ประโยชน์รายได้จากอากรหวยจึงเป็ นเพี ยงราชสานักและเจ้าภาษี นายอากรเท่านัน้ การจัดการ
รายได้จ านวนนี ย้ ังไม่ถูกกระจายไปใช้ยัง หน่วยงานอื่ นๆ หรือเพื่ อการพัฒ นาความเป็ น อยู่ของ
ประชาชนในประเทศ ในขณะที่เจ้าภาษี นายอากรที่ทาหน้าที่จัดเก็บอากรหวยและอากรอื่นๆ ได้รบั
ผลก าไรจ านวนมากและสามารถส่ง เงิ น กลับ ไปให้ครอบครัวในประเทศจี น ได้ บางส่วน สะสม
อิทธิพลและกาลังคนจนทาให้เกิด ปั ญหาขูดรีดภาษี จากประชาชนและมีการทุจริตจนนาไปสู่การ
ยกเลิกอากรหวยใน พ.ศ. 2459
2.4 การยกเลิกอากรหวย ก.ข. พ.ศ. 2459
ความต้อ งการเล่ น หวยของชาวสยามมี ม ากขึ น้ เกิ น กว่า ที่ รัฐ จะควบคุม ได้ ก่ อ ให้เกิ ด
ปั ญ หาสังคม ประชาชนมีความเป็ นอยู่ท่ียากจนลง เกิดอันธพาลขึน้ ซึ่งเป็ นผลจากการมีโรงบ่อน
และโรงหวย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว จึง มี พ ระราชด าริในการยกเลิ ก หวย
โดยการลดจานวนบ่อนเบีย้ ปรากฏใน พ.ศ. 2430 มีการออกพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการยกเลิก
อากรบ่อนเบี ย้ จ.ศ. 1249 แต่กระบวนการยกเลิกบ่อนเบีย้ และหวยในรัช สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ยังไม่สาเร็จเนื่องจากเสด็จสวรรคตก่อน นอกจากนีผ้ ลประโยชน์แผ่นดิน
จากอากรบ่ อ นเบี ้ ย และอากรหวยรวมกั น ใน พ.ศ. 2447 มี มู ล ค่ า ถึ ง 9,707,246 บาท3
หากยกเลิกทันทีจะทาให้สูญ เสียรายได้จานวนมากและไม่สามารถทดแทนได้ทัน อาจส่งผลต่อ

เจริญ ตันมหาพราน. (2554). ยีก่ อฮง. หน้า 11.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ.์ (2547). นโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนัง่
เกล้ำเจ้ำอยู่หวั . หน้า 67 - 70.
3
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. เล่มเดิม. หน้า 528.
1
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งบประมาณในการจัดราชการแผ่นดินอื่นๆ จึงมีการลดบ่อนเบีย้ ลงตามลาดับ 1 และยกเลิกอากร
หวยตามมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เร่งการยกเลิกบ่อนเบีย้
และอากรหวยให้เร็วขึน้ โดยโปรดให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติรวบรวมเงินเหลือจ่ายประจาปี
เตรียมไว้ท ดแทนเงิ นที่ ขาดหายไป ในขณะเดี ยวกัน โปรดให้พ ระเจ้าพี่ ยาเธอ กรมพระจัน ทบุรี
นฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังเตรียมการสาหรับการเลิ กหวยไว้ล่วงหน้า โดยใน พ.ศ. 2455
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่มีพระราชกรณียกิจที่สาคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรก คือ
การป้องกันประเทศโดยการตัง้ กองเสื อป่ าและลูกเสื อ เพื่ อปลุกใจประชาชนให้รกั ชาติ และอี ก
ประการหนึ่งคือการยกเลิกหวย ก.ข. เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากอบายมุข แต่เมื่อพิจารณารายได้
ของภาษี อากรแผ่นดินในปี นนั้ แม้ว่าจะมีลดจานวนบ่อนเบีย้ ไปเป็ นจานวนมากแล้ว แต่เงินที่ ได้
จากอากรหวยยังคงมีมูลค่าถึง 3,629,827 บาท2 หากยกเลิกทัง้ หมดเพียงคราวเดียวจะก่อให้เกิด
ปั ญ หาเงิ น ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะใช้จ่ า ยในงานราชการอื่ น ๆ พระองค์จึง ตั้ง พระทัย ที่ จ ะสละทรัพ ย์
ส่วนพระองค์ท ดแทนเงิ น อากรหวย แต่ด ้วยภาระการเงิ น ในการจัด ตั้ง กองเสื อ ป่ าและลูก เสื อ
รายจ่ายที่ตกค้างมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ครัง้ เสด็จประพาสยุโรป
พ.ศ. 2450 รายจ่ายค่าเครื่องประดับของพระราชวงศ์และเจ้าจอมต่างๆ รวมไปถึงรายจ่ายในการ
ก่อสร้างพระที่น่ งั อนันตสมาคมและพระราชวังบ้านปื น จังหวัดเพชรบุรีท่ีคา้ งอยู่ ทาให้ไม่อาจนา
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์มาทดแทนอากรหวยได้ในขณะนัน้ 3
พ.ศ. 2458 การเงินส่วนพระมหากษัตริยก์ ระเตื อ้ งขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
แบบเสรี การเปิ ดโอกาสให้มีการลงทุนของเอกชนและประชาชนมากขึน้ ในขณะเดียวกันการเพิ่ม
รายได้ของการเงินส่วนพระมหากษัตริยม์ าจากการร่วมลงทุนในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยมีการ
ซือ้ หุน้ การปล่อยกูใ้ นธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการดาเนินธุรกิจ ที่ดิน ตลาดและตึกแถว4 การลงทุนใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีส่วนช่วยในการเพิ่มเงินส่วนพระมหากษัตริยท์ ่ีมากขึน้ ทาให้ทรงตัดสิน
ดูรายละเอียดใน ณัฐยา อัศวพงษ์อนันต์. (2548). บ่อนเบีย้ ในสังคมไทย พ.ศ. 2367 – 2460 :
กำรศึกษำเชิงสังคมวัฒนธรรม. หน้า 61 - 82.
2
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. เล่มเดิม. หน้า 527.
3
จมื่นอมรดรุณารักษ์. เล่มเดิม. หน้า 112 – 117.
4
ชลลดา วัฒนศิร.ิ (2531, 2 มิถนุ ายน). พระคลังข้างทีก่ บั การลงทุนธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2433
– 2475 ใน เศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์. หน้า 5 – 30.
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พระราชหฤทัยเด็ดขาดในการนาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทดแทนเงินอากรหวยที่รฐั บาลต้อง
สูญเสียรายได้ไป นอกจากนีส้ าเหตุสาคัญมาจากผลเสียจากการเล่นหวยที่รุนแรงมากขึน้ เนื่องจาก
การติดการพนันของประชาชนและจากอิทธิพลของเจ้ามือหวย โดยมีการออกพระราชบัญญัติการ
พนันให้ยกเลิกหวย ก.ข. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2458 ความว่า
“...ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน พระพุทธศักรำช 2459 เป็ นต้นไปให้เลิกอำกรหวยจีน ก.ข.,
ในมณฑลกรุงเทพฯ เสีย, และให้แก้พระรำชบัญญัตกิ ำรพนัน ร.ศ. 111 โยกยกกำรพนันภำคที่ 2
ไปรวมไว้ในภำคที่ 1, โดยประเภทกำรพนันต้องห้ำมผูห้ นึ่งผูใ้ ดเล่นกำรพนันออกหวย,
หรือเล่นกำรพนันโดยใช้ทำนองเดียวกันกับกำรออกหวยต่อไป, พิจำรณำเป็ นสัตย์ให้ลงโทษผูน้ นั้
ดังต่อไปนีค้ อื . ให้ปรับเจ้ำมือ, หรือเจ้ำสำนักคนหนึ่งครำวละ 4,000 บำท,
เป็ นพินยั หลวงทุกครำวทีอ่ อกหวย ถ้ำไม่มีเงินค่ำปรับให้จำคุก 6 เดือน
ให้ปรับผูแ้ ทงคนหนึ่ง ครำวละ 2,000 บำท, เป็ นพินยั หลวงทุกครำวทีแ่ ทง
ถ้ำไม่มเี งินเสียค่ำปรับให้จำคุก 3 เดือน
ให้ปรับผูส้ มรู เ้ ป็ นใจไม่ฟอ้ งร้องคนหนึ่งครำวละ 1,000 บำท, เป็ นพินยั หลวง
ถ้ำไม่มเี งินเสียค่ำปรับให้จำคุก 1 เดือน
ประกำศมำ ณ วันที่ 15 มีนำคม, พระพุทธศักรำช 2458, เป็ นวันที่ 1943 ในรัชกำลปัตยุบนั นี.้ ”1

2.4.1 ปัญหาที่สง่ ผลต่อการยกเลิกหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2459
ปั ญหาที่ส่งผลให้ยกเลิกอากรหวย ก.ข. ใน พ.ศ. 2459 รวมถึงอากรบ่อนเบีย้ ใน พ.ศ.
2460 ประกอบด้วยปั ญหา 3 ประการ คือ ปั ญหาจากผูม้ ีอิทธิพลชาวจีน ปั ญหาความยากจน และ
ปัญหาอาชญากรรมและความวุน่ วายในสังคม ส่งผลให้ผปู้ กครองและรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหา
มาโดยตลอดและนาไปสูย่ กเลิกอากรหวย
ปั ญหาแรก ปั ญหาจากผูม้ ีอิทธิพลชาวจีนเป็ นผลจากการเกิดระบบเจ้าภาษี นายอากร
ที่สร้างอานาจและอิทธิพลให้แก่เจ้าภาษี นายอากรทัง้ ทางการปกครองและอานาจทางเศรษฐกิจ
เจ้าภาษี น ายอากรได้รับ ผลประโยชน์จ ากการท าหน้า ที่ จัด เก็ บ ภาษี ให้แ ก่ รัฐ เป็ น จ านวนมาก
เพราะยิ่งเก็บภาษีจากประชาชนได้มาก เจ้าภาษีอากรก็ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ บางส่วนข่มขู่
และขูด รี ด เงิ น จากประชาชน เกิ ด ปั ญ หาจากการผูก ขาดภาษี ท าให้รัฐ ไม่ ไ ด้รายได้จ ากภาษี
อย่ า งเต็ ม ที่ เจ้า ภาษี น ายอากรหลายคนใช้เล่ ห ์เหลี่ ย ม เช่ น การส่ ง เงิ น ไม่ ค รบตามจ านวน
การขอลดเงินประมูล ค้างส่งเงินรัฐ ทาให้รฐั สูญ เสี ยรายได้เป็ นจานวนมาก ประกอบกับปั ญ หา
การสร้างอิท ธิ พ ลของเจ้าภาษี น ายอากรด้วยวิธี ต่างๆ เพื่ อให้ตนประมูลภาษี ท่ี ต ้องการได้ เช่น
1

จมื่นอมรดรุณารักษ์. เล่มเดิม. หน้า 121 – 123.
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การติดสินบนเจ้านายหรือขุนนางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประมูลแข่งขันเจ้าภาษี นายอากรมักจะเป็ น
เจ้าภาษี นายอากรคนเดิมที่ประมูลได้หรือการกดราคาประมูลหรือให้มีราคาเท่าเดิมติดต่อกันเป็ น
เวลาหลายปี 1 แม้ว่ากระทรวงพระคลังมหาสมบัติจะมีการผ่อนปรนเพื่อให้รฐั สูญเสียรายได้นอ้ ย
ที่สดุ โดยการกาหนดพระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ. 111 ขึน้ เพื่อไม่ให้เกิดข้ออ้างในการค้าง
ส่ง ค่าอากร แต่ก็ ไม่ส ามารถแก้ปั ญ หาจากเจ้าภาษี น ายอากรได้ นอกจากนี ใ้ นช่วงต้น รัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เกิดเหตุการณ์ท่ีบรรดาชาวจีนส่งเงินกลับไปยังประเทศ
จีน โดยเฉพาะในกลุ่มผูม้ ีฐานะทางเศรษฐกิจดีซ่งึ ส่วนมากเคยเป็ นเจ้าภาษี นายอากร เช่นในกรณี
ของจีนฮง หรือพระอนุวัตน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิ ช) ซึ่ง เคยเป็ นเจ้าภาษี นายอากรสุรา บ่อนเบีย้
และหวย ก.ข. ส่งเงินกลับไปยังประเทศจีนเป็ นจานวนมาก แสดงให้เห็นถึงปัญหาจากระบบผูกขาด
ภาษี อ ากรซ ้า ซ้อ นที่ ก ลายเป็ นช่ อ งทางให้เกิ ด การสะสมเงิ น ของกลุ่ม เจ้า ภาษี น ายอากรและ
การรั่ว ไหลของรายได้รัฐ เกิ ด กระแสต่อ ต้านอากรหวยมากขึน้ ใน พ.ศ. 2458 จี น ฮงขอขยาย
การประมู ล หวย ก.ข. ในหั ว เมื อ ง 7 มณ ฑล ได้ แ ก่ มณ ฑลกรุ ง เก่ า มณ ฑลนครสวรรค์
มณฑลพิษณุโลก มณฑลนครราชสีมา มณฑลนครไชยศรี มณฑลราชบุรี และมณฑลปราจีนบุรี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี โดยเพิ่ ม จ านวนเงิ น สูง จากเดิ ม 3,000,000 บาท 2 รัฐ บาลในขณะนั้น
ไม่เห็นด้วยกับคาขอประมูลของจีนฮง เนื่องด้วยการะสะสมอิทธิพลและรายได้ท่ีจีน ฮงจะได้รบั จาก
การเป็ น เจ้า ภาษี น ายอากรที่ ม ากกว่า รัฐ ควรจะได้ ข้อ มูล ที่ ก ล่าวมายัง คงปรากฏการใช้ค าว่า
เจ้าภาษี นายอากรในหลักฐานชัน้ ต้นอยู่ แม้ว่าในรัช สมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั จะมีการยกเลิกระบบเจ้าภาษี นายอากรแล้ว แต่เนื่องด้วยภาษี อากรบางประเภทยั งต้อง
อาศัยเจ้าภาษี นายอากรในการจัดเก็บภาษี อยู่ โดยอากรบ่อนเบีย้ และอากรหวย ก.ข. เป็ น 2 อากร
สุดท้ายที่ ถูกยกเลิก ทาให้ยังคงมีการเรียกเจ้าภาษี นายอากรอยู่บา้ ง แล้วสิน้ สุดเมื่อยกเลิกภาษี
อากรหวย ก.ข. และบ่อนเบีย้ ใน พ.ศ. 2460
นอกจากนีก้ ระแสข่าวความวุ่นวายของกลุ่มชาวจีน การก่อจลาจลของอัง้ ยี่ ทาให้รฐั
พยายามที่ จ ะลดบทบาทของกลุ่ม ผู้มี อิ ทธิ พ ลชาวจี น ลง นอกจากนี น้ ัก หนัง สื อ พิ ม พ์ในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั หยิบยกปั ญหาประการที่ 2 คือ ความยากจนในรัชสมัย

กาญจนา จินตกานนท์. (2530). นโยบำยของรัฐบำลเกีย่ วกับภำษีอำกรกำรพนัน พ.ศ. 2367 –
2460. หน้า 83.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6 ค.18/5. ย่อรำยงำนของกรมพระจันทบุรนี ฤนำรถเสนำบดี
กระทรวงพระคลังมหำสมบัติ (29 มีนำคม 2457).
1
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มาเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นว่าปั ญหาของการพนัน
และหวย ก.ข. เปรียบเสมือนโคลนติดล้อในสยาม
“แลไม่ได้นกึ ว่ำรัฐบำลของเรำจะยอมให้มีหวยตำมหัวเมืองอีกเลย
ถึงจะจนแสนจนอย่ำงไร ก็คงจะไม่ยอมให้โคลนก้อนใหญ่มำติดล้อ และคิดถอยหลังไปได้” 1

จากข้อความข้างต้นเห็นได้ว่าการมี หวยตามหัวเมื องต่างๆ เสมื อนการนาพาความ
ยากจนไปสู่ป ระชาชนในพื ้น ที่ นั้น ๆ ซึ่ง เดิม ที ก็ ไม่ ไ ด้มี ค วามเป็ น อยู่ท่ี ดี อ ยู่แ ล้ว การพนัน จะยิ่ ง
ก่อให้เกิดความยากจนมากขึน้ เหล่านักหนังสือพิมพ์ตระหนักและไม่อยากให้การเล่นหวยสร้าง
ความยากจนและหยุดการพัฒนาประเทศและความเป็ นอยู่ของประชาชน ถ้ารัฐยอมให้มีการเล่น
หวยอีกย่อมเปรียบเสมือนโคลนที่ติดล้อ อยู่ทาให้การเดินไปข้างหน้าหรือการพัฒนาประเทศล่าช้า
และเป็ นความคิดที่ถอยหลังหรือล้าสมัย เสียงคัดค้านจากนักหนังสือพิมพ์จึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้
ประชาชนตระหนั ก ถึ ง ผลเสี ย ของการพนั น ต่ า งๆ และหวย ก.ข. และมี ส่ ว นกระตุ้ น ให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตัดสินพระทัยในการยกเลิกอากรหวย ก.ข.
นอกจากนีโ้ รงหวยและโรงบ่อนเบีย้ ยังสร้างปั ญหาประการที่ 3 คือ อาชญากรรมและ
การก่อความวุ่นวายในสังคม เช่น การมีนกั เลงคุมโรงบ่อนโรงหวยหรือนักเลงทวงหนี ้ และโรงหวย
โรงบ่อนยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือสถานที่ท่ีอยูใ่ กล้กบั โรงหวย เช่น กงสุลอเมริกนั
ร้องเรียนให้มีการย้ายโรงหวยโรงบ่อนเบีย้ ไปอยู่ท่ีอ่ืน เนื่องด้วยโรงหวยและบ่อนเบีย้ ตัง้ อยู่ใกล้กับ
สถานกงสุลซึ่งมี ผูม้ าเล่นจานวนมากทาให้โรงหวยโรงบ่อนมี เสี ยงดังและเกิดการทะเลาะวิวาท
อยู่บ่อยครัง้ และให้ลงโทษผูท้ ่ีก่อความวุ่นวาย 2 หรือในมณฑลต่างๆ ที่ อนุญาตให้เล่นการพนัน
ก็ ป ระสบปั ญ หาโจรกรรม ลักขโมยต่างๆ รวมถึ ง ปั ญ หาการกู้ยืม เงิ น เพื่ อ เอาเงิ น หรือทรัพ ย์สิ น
เหล่านัน้ ไปเล่นการพนัน เช่น หลักฐานคากราบบังคมทูลของกรมหลวงดารงราชานุภาพ ขณะดารง
ตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าเมื่อมีการอนุญาตให้เล่นการพนันในมณฑลนครี
ธรรมราชและมณฑลชุ ม พรเกิ ด โจรผู้ร ้า ยชุก ชุม มาก ราษฎรไม่ ตั้ง หน้า ค้า ขายท ามาหากิ น
กลับยากจนขัดสนไปอีก3
1

(18 พฤษภาคม, 2458). จะถอยหลังเข้าคลองหรือ ใน สยำมออฟเซอร์เวอร์. อ้างถึงใน กาญจนา
จินตกานนท์. (2530). นโยบำยของรัฐบำลเกีย่ วกับภำษีอำกรกำรพนัน พ.ศ. 2367 – 2460. หน้า 157.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. พระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั จุล
ศักรำช 1239 เล่ม 2. หน้า 220.
3
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ม.2.11/10. กรมหลวงดำรำชำนุภำพเสนำบดี
กระทรวงมหำดไทยกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเก้ำจ้ำอยู่หวั (4 สิงหำคม ร.ศ. 122).
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ปั ญ หาทั้ง 3 ประการ จึงมี ผลต่อการยกเลิกอากรหวย ก.ข. โดยเฉพาะปั ญ หาจาก
ผูม้ ีอิทธิพลชาวจีนซึ่งเป็ นตัวกระตุน้ ให้การยกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ ทาได้รวดเร็ว
ยิ่งขึน้ เนื่ องด้วยรัฐรู ส้ ึกถึงการเสียเปรียบจากการได้รายได้ไม่เต็ม ที่ รวมถึงระแวงว่าจะเกิ ดการ
สะสมกาลังคนและกาลังทรัพย์จากการหาประโยชน์จากการเป็ นเจ้าภาษี นายอากร และอาจสร้าง
ปั ญ หาที่ ใหญ่ ม ากขึน้ ในขณะที่ ปั ญ หาความยากจนและปั ญ หาอาชญากรรม ความวุ่น วาย
เป็ นเพียงส่วนหนึ่งที่สง่ ผลให้รฐั คิดที่ยกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้
2.4.2 ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากนโยบายยกเลิกอากร หวย ก.ข.
การยกเลิ ก อากรหวย ก.ข. และอากรบ่อ นเบี ย้ ส่ง ผลกระทบส าคัญ 2 ประการ คื อ
ผลกระทบต่อรายได้ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อกลุ่มผูเ้ สียผลประโยชน์ ซึ่งในประการแรก
ผลกระทบต่อรายได้ทางเศรษฐกิจนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเห็นถึงปัญหา
ที่เกิดจากโรงหวยและโรงบ่อนเบีย้ ทาให้มีพระราชดาริท่ีจะยกเลิกการเล่นพนันบ่อนเบีย้ อากรหวย
แต่อากรทัง้ สองสร้างรายได้ให้แก่รฐั จานวนมาก รวมถึงปั ญ หาจากเจ้าภาษี นายอากร ปั ญ หาที่
เจ้านายขุนนางผูใ้ หญ่ได้สิทธิในการเก็บภาษีมาแต่เดิม และการเก็บภาษี ท่ีกระจัดกระจายไปหลาย
กรมกองทาให้ตรวจสอบได้ยาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จดั ตัง้ หอ
รัษฎากรพิพฒ
ั น์ขนึ ้ เมื่อ พ.ศ. 2416 เพื่อวางระบบการจัดเก็บภาษี อากร ควบคุมเจ้าภาษี นายอากร
รวบรวมภาษี อากรที่มีความกระจัดกระจายเข้ามารวมไว้ในกระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ และเป็ น
การป้องกันการรั่วไหลของรายได้รฐั จากการทุจริตของเจ้าภาษี นายอากร เจ้าพนักงานพระคลังมหา
สมบัติและพนักงานบัญชีกลาง มีหน้าที่รวบรวมและทาบัญชีเงินแผ่นดิน ตรวจตราการเก็บภาษี
อากร เร่งรัดภาษี อากรให้ส่งตามกาหนด ครบถ้วนตามงวดที่ กาหนดไว้กับรัฐ เพื่ อแก้ไขปั ญ หา
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี อากรต่างๆ ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึน้ ในขณะเดียวกันมีการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับบ่อนเบีย้ และโรงหวยเพื่อควบคุมประชาชนไม่ให้เสพติดการพนัน และลดปั ญหา
สังคม โดยการยกเลิกบ่อนเบีย้ ตามมณฑลต่างๆ ให้เหลือเพียงมณฑลกรุ งเทพฯ และลดจานวน
บ่อนเบีย้ และหวยให้เหลือเพียงบ่อนใหญ่ ๆ และย้ายไปตัง้ ตามตรอกซอยแทนการตัง้ ริมถนนเพื่อ
ไม่ให้ดงึ ดูดผูค้ นเข้าบ่อนมากนัก โดยบ่อนใหญ่ตงั้ อยูบ่ ริเวณสาเพ็งและทางใต้ของพระนคร1
ใน พ.ศ. 2445 รัฐแยกการพนันชนิดอื่นๆ ให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บภาษี ทาให้รายได้
ภาษีการพนันลดลงบางส่วน อากรหวย ก.ข. เป็ นอากรที่มกั ถูกผูกขาดการประมูลด้วยเจ้าภาษีนาย
อากรคนเดิม อยู่ตลอดทาให้การแข่งขันน้อยและประมูลยากทาให้รายได้น้อยกว่าที่ ควรจะเป็ น
เนื่ องด้วยเกรงกลัวอิทธิ พ ลของนายอากรเดิม รัฐจึงแก้ไขปั ญ หาโดยการหาคู่ประมูลแข่งขันกับ
1

วีระยุทธ ปี สาลี. (2557). กรุงเทพฯ ยำมรำตรี. หน้า 28
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นายอากรเดิม เช่น กรณี ของจีนฮงกับพระอภัยวานิชซึ่งเป็ นคนที่รฐั จัดหาให้เข้าร่วมประมูลราคา
หวย ก.ข. แม้ว่าพระอภั ยวานิชจะชนะการประมูลใน พ.ศ. 2456 แต่พ ระอภัยวานิชขาดทุนและ
ท ารายได้ไ ม่ ดี ในที่ สุ ด ต้อ งเลหลั ง อากรหวย ก.ข.1 วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของรัฐ บางส่ ว นจึ ง
ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ทัง้ ปั ญหาการสะสมอิทธิพลที่มีมากขึน้ ทาให้รฐั ตัดสินใจยกเลิก
อากรหวยและอากรบ่อนเบีย้ ได้เร็วยิ่งขึน้
ภายหลังจากการยกเลิกอากรหวย ก.ข. ในพ.ศ. 2459 และอากรบ่อนเบีย้ ใน พ.ศ.
2460 ท าให้รฐั สูญ เสี ยรายได้โดยประมาณ 7,000,000 บาท คิดเป็ น ร้อ ยละ 8.14 ของรายได้
แผ่ น ดิ น ทั้ง หมด ส่ ง ผลให้รัฐ ต้อ งหารายได้จ ากช่ อ งทางอื่ น ๆ เพิ่ ม มากขึ น้ โดยรัฐ บาลสมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มุ่งไปจัดเก็บภาษี อ่ืนๆ แทน เช่น ภาษี ฝ่ิ น ภาษี ท่ีดินที่เพิ่ม
มากขึน้ รวมถึงการเพิ่มภาษี การพนันชนิดใหม่ขนึ ้ โดยใน พ.ศ. 2452 รัฐทาหน้าที่จดั เก็บภาษี ฝ่ิ นทั่ว
ประเทศเป็ นปี แรก ทารายได้มากถึง 11,253,951 บาท ซึ่งมากกว่า การผูกขาดของเจ้าภาษี นาย
อากรถึง 2,385,895 บาท ในขณะที่ภาษี สุรารัฐสามารถจัดเก็บได้ 6,326,611 บาท มากกว่าการ
ผูกขาดของเจ้าภาษีนายอากรเช่นกัน2
ประการที่ 2 การเสียผลประโยชน์ของกลุ่มเจ้าภาษี นายอากรเดิม ส่งผลให้เกิดกระแส
ต่อต้านจากกลุ่มผูเ้ สียผลประโยชน์จานวนหนึ่ง โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและลดบทบาทของเจ้าภาษี นายอากรลงและให้ราชการเริ่มเป็ นผู้
จัดเก็บภาษี ในบางประเภท แต่ยงั คงเหลือภาษี บางประเภทที่จาเป็ นต้องให้เจ้าภาษี นายอากรเก็บ
อยู่ ส่วนมากเป็ นภาษี อบายมุขต่าง เช่น อากรบ่อนเบีย้ อากรหวย ก.ข. อากรสุรา ซึ่งรัฐมีเป้าหมาย
ที่จะยกเลิกให้ได้ การปฏิรูปการเก็บภาษี ส่งผลให้รฐั เก็บอากรได้มากกว่าเดิม นาไปสู่การยกเลิก
ระบบเจ้าภาษี นายอากร ซึ่งทาให้กลุ่มเจ้าภาษี นายอากรเดิมสูญเสียผลประโยชน์อย่างมาก ทาให้
เจ้าภาษี บ างส่วนซึ่ง มี เชื อ้ สายจี น หันไปสนับ สนุน กลุ่ม อั้ง ยี่ ต ามหัวเมื อง เพื่ อ แสดงออกถึ งการ
ต่อต้าน แต่เมื่อชาติตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจในสยามเพิ่มขึน้ กลุม่ ผูม้ ีอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจเดิมโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตน
บางส่วนเริ่มทาการค้ากับต่างประเทศ บางส่วนยอมรับอานาจรัฐและเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
ราชการ ในขณะที่บางส่วนลักลอบทาธุ รกิจแบบผิดกฎหมาย กลุ่มชาวจีนที่กระทาผิดกฎหมาย
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6 ค.18/5. พระอภัยวำนิชกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (21 มีนำคม 2455).
2
สุมาลี บารุงสุข. (2525). กำรรวบรวมรำยได้แผ่นดินในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั (พ.ศ. 2416 - 2453). หน้า 209.
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บางส่วนสมัครเข้าไปเป็ นคนในบังคับของกงสุลต่างประเทศ เพื่อขอรับความคุม้ ครองจากสถาน
กงสุล1 นายอากรหวย ก.ข. คนสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวภายหลังการยกเลิกอากรหวย
ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ คือ ยี่กอฮง หรือจีนฮง โดยมุ่งไปทาการค้าและกิจการเรือกลไฟ และมี
บทบาททางเศรษฐกิ จและการทาการกุศลมาตลอด ได้รบั การยอมรับจากพระบาทสมเด็จ พระ
มงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวโดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็ น “พระอนุวัตน์นิยม” และ
พระราชทานนามสกุล “เตชะวณิช” ให้แก่จีนฮงด้วย
2.5 สรุป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั
การทาสนธิสญ
ั ญาทางการค้ากับต่างประเทศ ประกอบกับการใช้จา่ ยของราชสานัก ส่งผลให้สยาม
จาเป็ นต้องหาลู่ทางในการเพิ่มรายได้ นาไปสูก่ ารเก็บภาษี เพิ่มจานวน 38 ชนิด ระบบเจ้าภาษี นาย
อากรถูกนามาใช้เพื่ อช่วยรัฐในการจัดเก็บรายได้ อากรหวย ก.ข. ถูกเสนอจากกลุ่มชาวจีนเพื่อหา
รายได้ โดยการจัดตัง้ โรงหวยขึน้ และให้มีการประมูลอากรเพื่อจัดเก็บรายได้ให้แก่ราชสานัก อากร
หวย ก.ข. สร้างรายได้จานวนมากและเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หวั จวบจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่มีการยกเลิกอากรหวย
ก.ข.และอากรอื่นๆ โดยกลุ่มผูท้ ่ีได้รบั ผลประโยชน์จานวนมาก คือ กลุ่มเจ้าภาษี นายอากร ที่ทา
หน้าที่จัดเก็ บเงิน อากรส่งให้แก่รฐั นายอากรเหล่านีส้ ามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจจนเติบโต
กลายเป็ นเจ้าสัว ทัง้ ยังสร้างอานาจและอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งบางส่วนใช้อานาจกดขี่ ข่มเหง ขูด
รีดภาษีอากรจากประชาชน ทาให้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พยายามลด
บทบาทของระบบเจ้าภาษี นายอากรลงอย่างช้าๆ และปฏิรูปการคลังของประเทศ และยกเลิกระบบ
เจ้าภาษี นายอากรในที่สุด และเริ่มให้รฐั เข้าทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ัดเก็บรายได้แทนเจ้าภาษี นายอากร
นอกจากนีย้ ังพยายามที่จะยกเลิกภาษี อากรอบายมุขต่างๆ เช่น บ่อนเบีย้ สุรา รวมถึง หวย ก.ข.
อีกด้วย ขณะเดียวกันกลับมีการส่งเสริมการพนันอื่นๆ แบบถูกกฎหมาย ซึ่งลอตเตอรี่เป็ นหนึ่งใน
การพนั น ตะวั น ตกที่ น าเข้า มาเล่ น ใน พ.ศ. 2417 และได้รับ อนุ ญ าตให้ มี ก ารเล่ น ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นต้นมา ซึ่งจะกล่าวถึงผลการศึกษาในบทต่อไป
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงแสดงให้เห็นว่าหวย ก.ข. และ
ลอตเตอรี่เป็ นการพนันคนละชนิดกัน หวย ก.ข. เป็ นพนันที่ดดั แปลงจากการเล่นของกลุ่มชาวจีน
พวงร้อย กล่อมเอีย้ ง. พระบรมรำโชบำยเกีย่ วกับปัญหำชำวจีนในพระรำชอำณำเขตรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (2516). หน้า 21.
1
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โดยเล่นกันตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั จวบจนถึง พ.ศ. 2459 ที่มีการยกเลิก
อากรหวย ก.ข. สาเร็จ และกลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์จากหวย ก.ข. คือ เจ้าภาษี นายอากร ขณะที่
ลอตเตอรี่เป็ น การพนัน แบบตะวัน ตกที่ น าเข้า มาเล่น ใน พ.ศ. 2417 เป็ น ต้น มา และผู้ท่ี ได้รับ
ประโยชน์จากการเล่นลอตเตอรี่กลายเป็ นรัฐ ซึ่งได้รบั ส่วนแบ่งจากการอนุญาตให้ดาเนินการออก
สลาก การพนัน ทั้ง 2 ชนิ ด จึ ง มี ค วามแตกต่า งกัน ทั้ง รู ป แบบการออกสลากและกลุ่ ม ผู้ไ ด้รับ
ผลประโยชน์ แต่ในภายหลังประชาชนยังคงเรียกลอตเตอรี่รวมว่า “หวย” เหมือนในอดีต
ภายหลังการยกเลิกอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ทาง
เศรษฐกิ จของสยาม แต่ในขณะเดียวกันรัฐ ได้ส ารองรายได้และวางแนวทางการหารายได้เพื่ อ
ทดแทนรายได้จากบ่อนเบีย้ และหวย ก.ข. ที่สญ
ู เสียไป โดยหันไปจัดเก็บภาษี อ่ืนๆ แทน เช่น ภาษี
ฝิ่ น ภาษี ท่ีดิน ภาษี การพนันอื่นๆ ที่รฐั ทาหน้าที่จดั เก็บโดยตรง ในขณะที่ผลกระทบต่อกลุ่มผูเ้ สีย
ผลประโยชน์อย่างเจ้าภาษี นายอากร รัฐพยายามประนีประนอมโดยมีการสนับสนุนให้เข้าเป็ นส่วน
หนึ่งของราชการ แต่ก็ยงั คงเกิดการต่อต้านบ้าง บางส่วนหันไปสนับสนุนกลุม่ กบฏ บางส่วนลักลอบ
ทาธุรกิจแบบผิดกฎหมาย เช่น การตัง้ บ่อนเถื่อน รับแทงหวยเถื่อน บางส่วนสามารถปรับตัวเพื่อ
รักษาความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ และได้รบั ความดี ความชอบจากพระมหากษั ต ริย ์และรัฐ บาล

บทที่ 3
ลอตเตอรี่กับการระดมทุนของรัฐและเอกชน พ.ศ. 2417 – 2466
ลอตเตอรี่เป็ นการพนันแบบตะวันตกที่นาเข้า มาเล่นในสยามครัง้ แรกใน พ.ศ. 2417 โดยเล่น
ในวาระโอกาสพิ เ ศษเฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
(พ .ศ. 2411 - 2453) ซึ่ ง เป็ นการออกลอตเตอรี่ เ พี ย งครั้ง เดี ย วในรัช กาลนี ้ ในรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว (พ.ศ. 2453 - 2468) สยามน าเอารู ป แบบการออก
ลอตเตอรี่มาใช้อีกครัง้ เพื่อหารายได้ใช้ในกิจการต่างๆ ของรัฐ รวมถึงภาคเอกชนบางส่วนมีการออก
ลอตเตอรี่เพื่อใช้ในสาธารณกุศล โดยมีเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ตามที่รฐั กาหนด บทนีศ้ ึก ษาถึง
การแสวงหารายได้และการจัดสรรรายได้จากการออกลอตเตอรี่ในช่วง พ.ศ. 2417 – 2466 จนถึง
การหยุดชะงักของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 รวมถึงผลกระทบหลังจากต้องหยุดการออก
ลอตเตอรี่
3.1 การออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2417 – 2466
การออกลอตเตอรี่ ใน พ.ศ. 2417 – 2466 แบ่ ง ได้ 2 ช่ ว ง คื อ ลอตเตอรี่ ใน พ.ศ. 2417
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็ นครัง้ แรกที่มีการออกลอตเตอรี่
ในสยาม และช่ ว งที่ 2 คื อ ลอตเตอรี่ ใน พ.ศ. 2460 – 2466 ตรงกับ รัช สมัย พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่งมีการนาลอตเตอรี่มาใช้ระดมทุนมากขึน้ จากหน่วยงานรัฐและเอกชน
3.1.1 ลอตเตอรี่ พ.ศ. 2417
ลอตเตอรี่เกิดขึน้ ในสยามเมื่อ พ.ศ. 2417 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยจัด ขึน้ ในงานเฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยปกติแล้วในแต่ละปี จะมีการจัดงานประดับประดาดอกไม้ ตกแต่งพระที่น่งั ต่างๆ การจุดประทีป
โคมไฟ รวมไปถึงการจัดโรงมิ วเซี ยม (museum) หรือการจัดพิ พิ ธภัณ ฑ์ขึน้ ณ ตึกคองคาเดี ย 1
(ปั จ จุบัน คื อ ศาลาสหทัย สมาคมในพระบรมมหาราชวัง ) ในการจัด แสดงมิ ว เซี ย ม มี สิ น ค้า
จากต่างชาตินานาชนิดมาจัดแสดงภายในงาน พ่อค้าต่างชาตินาสินค้ามาเข้าร่วมการจัดแสดง
เพื่ อ ให้บ รรดาพระบรมวงศานุ ว งศ์ ข้า ราชการและประชาชนที่ ม าเข้า เฝ้ า กราบถวายบัง คม
ใต้ฝ่ าละอองธุลี พ ระบาทในวันเฉลิม พระชนมพรรษาได้มี โอกาสชมสิ่ งของทั้งจากของไทยและ
ของต่างประเทศ แต่กลุ่มพ่อค้าเหล่านีไ้ ม่สามารถขายสิ่งของที่นามาจัดแสดงได้ ส่งผลให้พ่อค้า
1

แต่งซุม้ ตามไฟในการเฉลิมพระชนม์พรรษา. (2331, ตุลาคม). รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่มที่ 5 ตอนที่
27. หน้า 225 – 227.
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ขาดผลประโยชน์อ ย่างมาก นายทหารมหาดเล็ก ผู้จัดมิ วเซี ยมใน พ.ศ. 2417 จึงคิดหาวิธี ก าร
ที่จะช่วยให้พ่อค้าได้ขายสินค้า จึงนาวิธีการออกลอตเตอรี่ตามแบบยุโรป คือ การเสี่ยงทายจาก
ตัวเลขโดยมี เงื่อนไขว่าผูถ้ ูกรางวัลจะได้รบั สิ่งของในราคาเท่ากับเงินรางวัลที่ผถู้ ูกรางวัลพึงได้รบั
หากต้องการรับเป็ นเงินสดจะถูกหักเงินจานวนร้อยละ 10 ของจานวนเงินรางวัลที่ได้รบั รายได้ส่วน
หนึ่งจากการขายลอตเตอรี่จะแบ่งให้กบั พ่อค้าที่นาสิ่งของมาจัดแสดงภายในงาน โดยพระยาภาส
กรวงศ์ (พร บุนนาค) นาความคิดนี ้ กราบถวายบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงเห็ น ชอบด้ว ย พระยาภาสกรวงศ์ (พร บุ น นาค) และนายเฮนรี อาลบาสเตอร์ (Henry
Alabaster) ชาวอังกฤษ ซึ่งเคยดารงตาแหน่งเป็ นรองกงสุลอังกฤษ สถานทูตอังกฤษ และใน พ.ศ.
2416 เป็ นที่ ป รึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ท าหน้าที่ เป็ น
ผูอ้ านวยการการออกลอตเตอรี่ครัง้ แรกตามแบบยุโรป2
การออกลอตเตอรี่ครัง้ แรกมีการพิมพ์สลากออกจาหน่ายจานวน 20,000 ฉบับ จาหน่าย
ฉบับ ละ 1 ต าลึง3 ซึ่ง หากขายได้ห มดจะได้เงิ นจ านวน 1,000 ชั่ง4 และจะสามารถแบ่ง ออกได้
175 รางวัล บนสลากจะมีการะบุตวั เลขลอตเตอรี่ 4 หลัก วันที่กาหนดออกสลากและเงื่อนไขรางวัล
ไว้ แต่ใ นการจ าหน่ า ยลอตเตอรี่ จ นถึ ง วัน ออกรางวัล สลาก สามารถจ าหน่ า ยสลากได้เพี ย ง
4,930 ฉบั บ เท่ า นั้น ซึ่ ง คิ ด เป็ นเงิ น 246 ชั่ ง กั บ 10 ต าลึ ง ท าให้ ร างวัล ลดลงตามสั ด ส่ ว น 5
หลังการออกลอตเตอรี่ เนื่องในงานเฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417 ไม่มี ก ารออกลอตเตอรี่อีก ตลอดรัช กาล ส่วนหนึ่ งเป็ น เพราะในขณะนั้น
หวย ก.ข. ยัง เป็ น ที่ นิ ย มเล่น อยู่ ประกอบกับ ประชาชนทั่ว ไปยัง ไม่ เข้าใจถึ ง การเล่น ลอตเตอรี่
เพราะการเล่ น มี ค วามแตกต่ า งกั น เนื่ อ งด้ ว ยการเล่ น หวย ก.ข. นั้ น จะเสี่ ย งทายจากตั ว
พยัญชนะไทย ส่วนลอตเตอรี่จะต้องเสี่ยงทายจากตัวเลขซึ่งประชาชนยังไม่คนุ้ ชิน ทัง้ ยังสามารถ
จดจาได้ยากกว่าตัวพยัญชนะที่มีตวั อักษรเพียง 1 ตัว เพราะตัวเลขมีหลายจานวน ลอตเตอรี่ท่ีออก
เมื่อ พ.ศ. 2417 ประกอบด้วยตัวเลขจานวน 4 หลัก วิธีการออกลอตเตอรี่ทาโดยการนาเลขใส่ลงใน
1

เสาวณีย ์ เตชะไพบูลย์. (2550). ประวัตชิ ีวติ กำรเมืองของพลอำกำศเอกสิทธิ เศวตศิลำ. หน้า 19 –

20.
2

ดรุโณวาทรายสัปดาห์ เล่ม 1. (2417). หน้า 307. อ้างถึงใน สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.
(2542). 60 ปี สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล. หน้า 23.
3
1 ตาลึง เท่ากับ 4 บาท
4
1 ชั่ง เท่ากับ 20 ตาลึง ดังนัน้ 1,000 ชั่ง จะมีคา่ เท่ากับ 20,000 ตาลึง หรือ 5,000 บาท
5
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. เล่มเดิม หน้า 24.
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ไห ตัง้ ไหเรียงลาดับจากหลักหน่วย สิบ ร้อย พัน กรรมการจะทาการจับสลากเพื่อทราบว่าจะออก
รางวัลใด กรรมการอีกส่วนทาหน้าที่ลว้ งหมายเลขออกมาเปิ ดต่อหน้ากรรมการ และประชาชนจน
ครบทุกรางวัล การเล่นลอตเตอรี่ในสมัยนีจ้ งึ เป็ นเพียงการเล่นตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อเล่น
ในงานรื่นเริงเท่านัน้ แต่ในขณะเดียวกันยังใช้เพื่อระดมเงินมาช่วยเหลือเหล่าพ่อค้าที่นาสินค้ามา
จัดแสดงในงานได้ดว้ ย
3.1.2 ลอตเตอรี่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2453 - 2468)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั การออกลอตเตอรี่กาหนดเงื่อนไข
หรือวัตถุประสงค์ในการออกรางวัลเพื่อระดมทุนในกิจกรรมการกุศลเป็ นหลัก เช่น เพื่อหารายได้ใช้
ในการดูแลความสงบบ้านเมือง ช่วยเหลือด้านการแพทย์ คนไข้อนาถา เป็ นต้น ลอตเตอรี่บางอย่าง
ออกเพี ย ง 1 ครั้ง บางอย่ า งออกต่อ เนื่ อ งหลายปี แต่ไม่ ได้ท าการออกรางวัล อย่ า งสม่ า เสมอ
ส่วนมากออกโดยหน่วยงานของรัฐที่ได้รบั พระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย ์ เช่น ลอตเตอรี่
บารุ งเสื อป่ าอาสาสมัคร ซึ่งมี วัต ถุป ระสงค์ในการออกลอตเตอรี่เพื่ อบารุ งหน่วยงาน และใช้ใน
สาธารณะกุศ ลต่า งๆ ขณะเดี ย วกัน มี ห น่ ว ยงานเอกชนที่ ได้รับ การอนุ ญ าตให้อ อกลอตเตอรี่
เช่นเดียวกัน คือ สภารักชาติประเทศอังกฤษ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาเงินไปใช้ในการสงครามโลก
ครัง้ ที่ 1 หน่วยงานต่างๆ ที่ ได้รบั พระราชทานอนุญ าตให้ทาการออกลอตเตอรี่ตอ้ งดาเนิ นการ
ภายใต้เงื่อนไขที่รฐั กาหนด คือ
ก. บุคคลหรือหน่วยงานที่ขออนุญาตทาการออกลอตเตอรี่ตอ้ งมีความน่าเชื่อถือ
ไม่หวังผลประโยชน์สว่ นตน
ข. การออกลอตเตอรี่ตอ้ งเป็ นในลักษณะของการบารุงการกุศล
ค. ต้องแบ่งรายได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 ของจานวนสลากที่ขายได้ให้แก่รฐั
ง. การอุดหนุนต้องมาจากการร้องขอของรัฐบาลหรือได้รบั การอนุมตั จิ ากรัฐบาล1
จะเห็นได้วา่ ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์จากการออกลอตเตอรี่ คือ รัฐ และหน่วยงานที่ดาเนินการ
และการออกลอตเตอรี่ไม่สามารถกระทาได้ทกุ หน่วยงาน และต้องผ่านการพิจารณาจากกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้ เมื่อรวบรวมข้อมูลจะเห็นได้ว่าลอตเตอรี่ท่ี
ดาเนินการออกใน พ.ศ. 2417 – 2466 มีหลักฐานปรากฏดังตารางที่ 4

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม ร.6 บ.11/1. เอกสำรเบ็ดเตล็ด ราชกรีฑาสโมสรขอออกลอตเตอรี.่
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ตาราง 4 ตารางแสดงรายการลอตเตอรี่ท่ีดาเนินการออกในช่วง พ.ศ. 2417 – 2466
พ.ศ.

ลอตเตอรี่

2417

ลอตเตอรีเ่ ฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั

ผู้ดาเนินการ

วันที่
ออก

พระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)
นายเฮนรี
อาลบาสเตอร์
(Henry
Alabaster)
2460 - ลอตเตอรี่ สภารัก สภารักชาติแห่ง
29
2461
ชาติประเทศ
ประเทศอังกฤษ ธันวาคม
อังกฤษ
พ.ศ.
2460
2463 - ลอตเตอรีบ่ ารุง
พระยานนทิเสน
ปี ละ 1
2466 เสือป่ ากอง
สุเรนทร์ภกั ดี (แม็ก ครัง้
อาสาสมัคร
เศียรเสวี)
ต่อมาลด
ระยะเวลา
ลงมาเป็ น
3 เดือน
ต่อ 1 ครัง้

สถานที่

วัตถุประสงค์

ณ ตึกคองคาเดีย
(ปั จจุบนั คือ
ศาลาสหทัยสมาคม
ใน
พระบรมมหาราชวัง)

ช่วยเหลือ
พ่อค้าให้ขาย
สินค้าที่มาจัด
แสดงใน
พิพิธภัณฑ์

สถานทูตอังกฤษ

เพื่อใช้ในการ
สงคราม

ณ สวนจิตรลดา

บารุงเสือป่ า
อาสาสมัคร ทรง
พระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ซือ้ ปื น
พระราชทานแก่
กองเสือป่ าและ
มีการ
พระราชทาน
นามปื นว่า “ปื น
พระราม 6”

ที่ ม า : รวบรวมข้อมูล จาก ส านักงานสลากกิ น แบ่งรัฐ บาล. (2542). 60 ปี ส ำนักงำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำล. หน้า 22 – 26.
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงลอตเตอรี่ท่ีดาเนินการออกในช่วง พ.ศ. 2417 – 2466 ซึ่งจะ
เห็นได้วา่ เป็ นการออกลอตเตอรี่ในลักษณะเฉพาะกิจหรือออกในวาระโอกาสพิเศษ เพื่อระดมเงินใน
กิจการบางอย่าง หรือเพื่อการกุศล การออกลอตเตอรี่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หวั แต่ละครัง้ แบ่งเป็ นลอตเตอรี่ท่ีดาเนินการโดยเอกชนและลอตเตอรี่ท่ีดาเนิ นการโดย
รัฐ ดังนี ้
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3.1.2.1 ลอตเตอรี่ท่ีดาเนินการโดยเอกชน
การออกลอตเตอรี่ ค รั้ง แรกในรัช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว
ด าเนิ น การโดยเอกชน คื อ ลอตเตอรี่ ส ภารัก ชาติ ป ระเทศอัง กฤษใน พ.ศ. 2460 เป็ นการน า
ลอตเตอรี่กลับมาออกอีกครัง้ ภายหลังจากการออกลอตเตอรี่ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2417 ช่วงเวลานีโ้ ลก
ตะวันตกเกิดความตึงเครียดทางการเมืองขึน้ เนื่องจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2457 - 2461) ซึ่ง
เป็ นสงครามครัง้ ใหญ่ท่ีเกิดขึน้ ในทวีปยุโรป โดยชาติมหาอานาจนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ าย
สัม พัน ธมิ ต ร ได้แ ก่ อัง กฤษ ฝรั่ง เศส และรัส เซี ย และฝ่ ายมหาอ านาจกลาง ได้แ ก่ เยอรมนี
ออสเตรีย – ฮังการี และอิตาลี ในช่วงแรกของสงคราม สยามมีนโยบายรักษาความเป็ นกลาง โดย
ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงประกาศพระบรมรา
โชบายรักษาความเป็ นกลาง เพื่อความสงบและความมั่งคงภายในพระราชอาณาจักร เนื่องด้วย
ทรงเห็นว่าเป็ นนโยบายที่เหมาะกับสถานการณ์ขณะนัน้ มากที่สดุ และด้วยสงครามมีขอบเขตการ
รบอยู่เฉพาะในยุโรปเท่านัน้ ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศสยาม ประกอบกับสถานการณ์
ทางการเมื อ งภายในช่วงก่ อ นหน้ านั้น ไม่ค่อ ยดี เพราะใน พ.ศ. 2454 เกิ ด กบฏ ร.ศ. 1301 ขึน้
ซึ่ง ส่ ง ผลกระทบต่อ การด าเนิ น นโยบายทางการเมื อ งการปกครองของพระมหากษั ต ริย ์แ ละ
พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงกลุ่มขุนนางเป็ นอย่างมาก ทัง้ นีย้ งั ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึน้
ภายในพระราชวงศ์ชนั้ สูง กล่าวคือ สมาชิกของกบฏ ร.ศ. 130 บางส่วนเป็ นลูกศิษย์และมหาดเล็ก
ใกล้ชิ ด ของสมเด็ จ พระอนุช าธิ ราช เจ้า ฟ้ า จัก รพงษ์ ภู ว นาถ กรมหลวงพิ ษ ณุ โลกประชานาถ
ที่ไม่พอใจต่อการดาเนินนโยบายบริหาร โดยเฉพาะการจัดตัง้ กองเสือป่ า ได้รวมตัวกันสร้างความ
วุน่ วาย จากเหตุการณ์ภายในดังกล่าวเป็ นเหตุให้สยามต้องรักษาความเป็ นกลางไว้ เนื่องจากเกรง
ว่า การมี ปั ญ หาทั้ง ภายในและภายนอกพร้อ มกัน จะยิ่ ง ท าให้ป ระเทศเกิ ด ความอ่ อ นแอและ
ถูกแทรกแซงจากต่างประเทศได้โดยง่าย
หลั ง จากที่ ส ยามรัก ษาความเป็ นกลางมาตั้ง แต่ เริ่ ม สงครามโลก ต่ อ มาในวัน ที่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงประกาศสงครามกับฝ่ าย
มหาอานาจกลาง เพราะเห็นถึงประโยชน์ท่ี สยามจะได้รบั จากการเข้าร่วมกับฝ่ ายสัม พันธมิ ตร
1

เหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 130 (กบฏเก็กเหม็ง) เกิดขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2454 โดยกลุม่ นายทหารบกและพลเรือนที่
ต้องการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริยอ์ ยู่
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ ทัง้ ยังมีแนวคิดที่จะทาให้สยามกลายเป็ นสาธารณรัฐด้วย แต่การลงมือกระทาการปฏิวตั ิไม่
สาเร็จ และถูกจับกุมได้เสียก่อน โดยมี รอ้ ยเอกขุนทวยหาญพิทกั ษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์) เป็ นหัวหน้าก่อการ และมี
สมาชิกเช่น ร้อยตรีเหรียญ ศรีจนั ทร์ ร้อยตรีจรูญ ษตะเมษ ร้อยตรีเนตร์ พูนวิวฒ
ั น์ เป็ นต้น
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กล่าวคือการได้รบั การยอมรับและความเท่าเทียมจากชาติมหาอานาจ การยอมรับอานาจด้านการ
ศาลของสยาม รวมถึงการเจรจาขอแก้ไขหรือยกเลิกสนธิสญ
ั ญาต่างๆ ทัง้ นีก้ ารที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงได้รบั การศึกษาจากประเทศอังกฤษ ทาให้มีใจเอนเอียงเข้าด้วยส่วน
หนึ่ง โดยในการประชุมเสนาบดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 24601 มีความเห็นพ้องต้องกันว่า
การรักษาความเป็ นกลางไม่ใช่วิธีท่ีเหมาะสม เพราะนอกจากจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์แก่รฐั บาล
แล้ว ผลประโยชน์บ างส่ ว นอาจจะถู ก กระทบกระเทื อ นไปด้ว ย โดยเฉพาะทางด้า นการค้า
รัฐบาลอังกฤษก็เล็งเห็นว่าหากรัฐบาลไทยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเยอรมัน อังกฤษจะได้รบั
ผลประโยชน์เป็ นจานวนมากจากการทาการค้ากับสยาม2
ใน พ.ศ. 2460 ภายหลัง จากที่ สยามเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ ที่ 1 กับ ฝ่ ายสัม พันธมิ ต ร
ประเทศอังกฤษ มีความประสงค์จะกูเ้ งินจากสยามเพื่อใช้ในการสงคราม แต่หากจะกูโ้ ดยตรงก็จะ
เป็ น การกระทบกระเทื อ นต่อ งบประมาณของแผ่น ดิน ของสยาม จึง หัน ไปกู้เงิน จากประชาชน
ซึ่ง การกู้เงิ น เป็ นจ านวนมากนั้น เป็ น ไปได้ย าก และไม่ มี ป ระชาชนคนใดยอมให้กู้ไ ด้โดยง่ า ย
สภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษจึงดาเนินนโยบายกูเ้ งินจากประชาชนโดยการออกลอตเตอรี่ และ
ตัง้ เงินรางวัลไว้มลู ค่าสูง และมีจานวนรางวัลที่มาก เพื่อชักจูงใจให้คนมาซื ้อลอตเตอรี่ ซึ่งจาหน่าย
ฉบับละ 5 บาท และมี เงื่ อนไขในการรับรางวัลว่า ถ้าหากจ าหน่ายลอตเตอรี่ได้ม าก เงินรางวัล
จะเพิ่มขึน้ ตามสัดส่วน ซึ่งทาให้การจาหน่ายลอตเตอรี่ในครัง้ นีส้ ามารถจาหน่ายได้เป็ นจานวนมาก
และมี การออกสลากในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ณ ที่ ทาการสถานทูต
อังกฤษ มีชาวอังกฤษเป็ นประธานและกรรมการในการออกลอตเตอรี่ การออกลอตเตอรี่ของสภา
รักชาติแห่งประเทศอังกฤษมีการออกรางวัลไปจนกระทั่ง พ.ศ. 2461 ซึ่งเป็ นปี ท่ีสงครามโลกครัง้ ที่
1 สิน้ สุดลง 3 แม้จ ะไม่มี ตัวเลขที่ แน่ชัดว่าลอตเตอรี่ของสภารักชาติประเทศอังกฤษสามารถท า
รายได้ได้จานวนเท่าใด แต่จากข้อมูลที่มีการออกลอตเตอรี่ต่อเนื่องเป็ นเวลา 2 ปี ทัง้ ยังจาหน่าย
ด้วยราคาที่สูง และมีการขยายการออกลอตเตอรี่สภารักชาติประเทศอังกฤษไปออกยังเมืองภูเก็ต
ใน พ.ศ. 2461 ด้วย ย่อมแสดงให้เห็นว่าสภารักชาติประเทศอังกฤษได้ผลตอบรับที่ดีตามเป้าหมาย
จากการออกลอตเตอรี่

ฉลอง สุนทราวณิชย์. (2525). รุสเซีย – ไทย สมัยรัชกำลที่ 5 – 6. หน้า 421.
เทพ บุญตานนท์. (2559). กำรเมืองในกำรทหำรไทย สมัยรัชกำลที่ 6. หน้า 203.
3
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. เล่มเดิม. หน้า 24.
1
2
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3.1.2.2 ลอตเตอรี่โดยการดาเนินการของหน่วยงานรัฐ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการดาเนินการออกลอตเตอรี่
โดยหน่วยงานของรัฐ ส่วนมากเป็ นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิ ดกับพระมหากษัตริย ์ ใน พ.ศ. 2461
มี การออกลอตเตอรี่เพื่ อ บารุ งสภากาชาดสยามและกองเสื อป่ า โดยกองเสื อป่ าเป็ น กองก าลัง
อาสาสมัครรักษาดินแดนซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึ กอบรมข้าราชการและพลเรือน
ให้ไ ด้รับ การฝึ ก หัด วิ ช าการทหาร สร้า งระเบี ย บวิ นัย เคารพกฎหมายและปลูก ฝั ง ให้มี ค วาม
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ และส่งเสริม ความกล้าหาญ เข้ม แข็ง สามัคคีและ
เสียสละ1 การออกลอตเตอรี่ในครัง้ นี ม้ ีคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวเป็ นผูด้ ูแลและจัดขึน้ เนื่อง
ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ สวนจิตรลดา
การออกลอตเตอรี่เพื่อกิจการเสือป่ าในครัง้ แรกน่าจะได้ผลดี ทาให้ในช่วง พ.ศ. 2463
– 2466 มี ก ารออกลอตเตอรี่ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ กิ จ การเสื อ ป่ าอี ก ในครัง้ นี ้ อ นุญ าตให้ก องเสื อ ป่ า
อาสาสมัครดาเนินการออกลอตเตอรี่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบารุงเสือป่ ากองอาสาสมัคร เสือป่ า
ทาหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่รกั ษาความสงบทั่วไป กิจการกองเสือป่ าได้รบั ความความสนใจ
ในกลุ่มเจ้านายและขุนนางซึ่งเข้าร่วมตามพระราชนิยม มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึน้ จากเดิมในช่วง
ก่อตัง้ ซึ่งมี สมาชิกเพี ยง 16 คน โดยมี พ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงเป็ นสมาชิ ก
เสือป่ าหมายเลข 12 รวมเป็ น 17 คน กองเสือป่ าได้มีการเปิ ดรับสมาชิ กเพิ่มเติมจนมีสมาชิกทัง้ สิน้
141 คน ซึ่งเป็ นพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทัง้ สิน้ 3 มีการฝึ กซ้อมกันอย่างสม่าเสมอทาให้
ต้องใช้เงินจานวนมากและไม่อาจใช้งบประมาณแผ่นดินได้ทงั้ หมด จึงต้องหารายได้จากทางอื่น
เพิ่ ม ป ระกอบ กั บ รั ฐ บ าลมี ปั ญ ห าเรื่ อ งงบ ป ระม าณ แผ่ น ดิ น ม าตั้ ง แต่ ป ลายรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รวมถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
ถู ก โจ ม ตี ว่ า ใช้ พ ระราช ท รั พ ย์ จ าน วน ม าก ใน กิ จ ก ารต่ างๆ โด ย เฉ พ าะ ก ารใช้ จ่ า ย
ตามพระราชอัธ ยาศัย การตั้ง กองเสื อ ป่ าถูก วิจ ารณ์ว่า ไม่ จ าเป็ น และเป็ น การใช้เงิ น ฟุ่ มเฟื อย
ทาให้พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงต้องใช้วิธีการนี ใ้ นการหาเงินมาใช้ในกิ จ การ
1

จมื่นอมรดรุณารักษ์. (2514). เสือป่ ำและลูกเสือในประวัตศิ ำสตร์รชั สมัยของพระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั . หน้า 68.
2
พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่ า. (2454, 14 พฤษภาคม). รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่มที่ 28 ตอนที่
0 ง. หน้า 230 – 231.
3
จมื่นอมรดรุณารักษ์. (2514). เล่มเดิม. หน้า 95 - 96.
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เสื อป่ า แต่ในขณะเดียวกันการออกลอตเตอรี่ของกองเสื อป่ าก็ ถูกวิจ ารณ์จ ากนักหนังสื อพิ ม พ์
ซึ่งมีการกล่าวว่าเป็ นการมอมเมาประชาชน หรือวิจารณ์ถึงการขัดขวางการออกลอตเตอรี่ของ
หน่วยงานอื่นๆ ในขณะที่กองเสือป่ าสามารถหาผลประโยชน์ได้จากการออกลอตเตอรี่ และการ
ระดมทุนวิธีอ่ืนๆ เช่น การจัดมวยเพื่อหาเงินสนับสนุนกิจการของกองเสือป่ า โดยมีพระยานนทิเสน
สุเรนทร์ภักดี (แม็ก เศียรเสวี) เสนาธิการเสือป่ า เป็ นผูจ้ ดั การแข่งขัน ณ สนามมวยสวนกุหลาบ 1
นอกจากนี ้ยัง มี ก ารจ าหน่ า ยตราไปรษณี ย ากรแบบต่า งๆ ประทับ ตรารู ป หน้า เสื อ และค าว่า
“บารุงเสือป่ า” เพื่อหาเงินรายได้อีกทางหนึ่งด้วย2
การออกลอตเตอรี่น่า เป็ น การระดมทุน ที่ ได้ผ ลดี เห็ น ได้จ ากการที่ ใน พ.ศ. 2466
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญ าตพิเศษ
ให้มี ก ารออกลอตเตอรี่บ ารุ งเสื อป่ ากองอาสาสมัค รอี ก ครัง้ โดยโปรดเกล้าให้พ ระยานนทิ เสน
สุเรนทร์ภักดี (แม็ก เศีย รเสวี) เสนาธิ การเสือป่ า เป็ นผูอ้ านวยการออกลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่บารุ ง
เสือป่ า กองอาสาสมัครพิมพ์จาหน่ายครัง้ แรก จานวน 1,000,000 ฉบับ จาหน่ายฉบับละ 1 บาท
โดยรางวัลที่ 1 มีมูลค่าถึง 100,000 บาท และยังมีรางวัลอื่นๆอีก 653 รางวัล และมีกาหนดการ
ออกลอตเตอรี่ปีละ 1 ครัง้ ต่อมาลดระยะเวลาลงมาเป็ น 3 เดือนต่อ 1 ครัง้ 3 รายได้จากการจาหน่าย
ลอตเตอรี่บารุงเสือป่ าอาสาสมัคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซือ้ ปื นพระราชทานแก่กองเสือป่ า
และมีการพระราชทานนามปื นว่า “ปื นพระราม 6”4
ลวดลายบนลอตเตอรี่ในยุคแรกมักมีลวดลายที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการจาหน่าย
สลาก โดยลอตเตอรี่บารุงเสือป่ ากองอาสาสมัคร พ.ศ. 2466 มีลวดลายเป็ นภาพเสือผงกหัวนอน
อยู่ในพงหญ้าท่าทางระวังภัย ซึ่งเป็ นการเปรียบกับกองเสือป่ าที่พร้อมทาหน้าที่ป้องกันประเทศ
ในยามคับขัน ด้านหลังลอตเตอรี่มีคาชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์ของลอตเตอรี่ และเงื่อนไขการรับเงิน
รางวัล ต่ า งๆ อาจกล่ า วได้ว่ า ลวดลายบนลอตเตอรี่ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการจู ง ใจให้ป ระชาชน
ซือ้ ลอตเตอรี่นนั้ ๆ ลอตเตอรี่บารุ งเสือป่ าอาสาสมัครเป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ว่ามีเป้าหมายเพื่อให้
กลุ่มเสือป่ าอาสาสมัครซือ้ และมีส่วนรวมในการระดมทุน นอกจากนีย้ งั เป็ นส่วนหนึ่งในการแฝง
ถึ ง จุด ประสงค์ใ นการเข้า มี ส่ ว นรวมกับ หน่ ว ยงาน การเสี ย สละเงิ น เพื่ อ ชาติ บ้า นเมื อ งด้ว ย
1

บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ลอตเตอรีท่ ี่สวนกุหลาบ. (2466, สิงหาคม). สำรำรำษฎร์. เอกสารไมโครฟิ ลม์ . เลขที่ ร. 6 บ 11/7.
3
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. เล่มเดิม. หน้า 25.
4
ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จสวรรคต กิจการเสือป่ าก็เลิกล้มไป ปื น
พระราม 6 ถูกโอนไปยังกรมตารวจเพื่อใช้ในราชการตารวจ
2
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การออกลอตเตอรี่ของรัฐเกิดการหยุดชะงักเมื่อมีเหตุการณ์ทจุ ริตขึน้ ในการออกลอตเตอรี่บารุงเสือ
ป่ าอาสาสมัคร พ.ศ. 2466

ภาพประกอบ 4 ลอตเตอรี่เสือป่ าล้านบาท สาหรับบารุงเสือป่ ากองอาสาสมัคร
ที่มา : สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). สมุดภำพประวัตสิ ลำกกินแบ่งรัฐบำล
(พ.ศ. 2482 - 2532). หน้า 44.
3.1.2.3 กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการออกลอตเตอรี่
นอกจากลอตเตอรี่ท่ี ได้รบั อนุญ าตให้ดาเนิ น การออกรางวัล แล้ว ในขณะเดีย วกัน
มีหลักฐานปรากฏถึงการไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกลอตเตอรี่โดยผูข้ ออนุมัติมีทงั้ องค์กรและบุคคล
เช่น กรณี การขออนุญ าตออกลอตเตอรี่ราชกรีฑ าสโมสร กรณี ของนายฮงเฮง กิ จ วรวัฒ น์ และ
กรณีของบางกอก เนอร์ซิงโฮม
กรณี การขออนุญาตออกลอตเตอรี่ของราชกรีฑาสโมสร ซึ่งเป็ นสโมสรกีฬาที่รูจ้ กั กัน
ในชื่ อ สนามฝรั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญ าต
ให้จัดสร้าง รอยัล สปอร์ต คลับ (Royal Sports Club) ขึน้ เมื่ อ พ.ศ. 2433 เป็ นการจัดตัง้ สมาคม
เพื่ อส่งเสริมการเพาะพันธุด์ ูแลม้าและการเล่นกี ฬา เปลี่ยนเป็ นชื่อภาษาไทยว่าสโมสรราชกรีฑา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเปลี่ยนชื่ออีกครัง้ เป็ นราชกรีฑาสโมสร
ราชกรีฑาสโมสรได้ขอพระบรมราชานุญาตในการออกลอตเตอรี่เพื่อบารุงการศึกษา
ของนักเรียนพยาบาลที่จะส่งไปเรียนที่ยโุ รป และเพื่ อบารุงสภากาชาดสยามใน พ.ศ. 2460 – 2462
แต่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไม่อนุญาตให้ราชกรีฑาสโมสรดาเนินการออกลอตเตอรี่ดงั กล่าว
โดยอ้างหลักการของการขออนุญ าตการออกลอตเตอรี่ท่ี ว่า ก่อนการออกลอตเตอรี่นั้น จะต้อง
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คัดเลือกบุคคลที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนและต้องได้รบั การขอร้องจากรัฐ
หรือได้รับการอนุมัติจ ากรัฐ 1 ในกรณี ของราชกรีฑ าสโมสรนั้น แม้ว่าการขอออกลอตเตอรี่ จ ะมี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ แต่ในขณะเดี ย วกัน ก็ อ าจจะเป็ น การด าเนิ น การที่
ทั บ ซ้ อ นกั บ การจั ด งานฤดู ห นาวของสภากาชาดสยามและกองเสื อ ป่ าที่ ใ น พ.ศ. 2461
เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน จึงอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ราชกรีฑาสโมสรไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
ออกลอตเตอรี่
กรณี การขออนุญ าตออกลอตเตอรี่ของนายฮงเฮง กิจวรวัฒ น์ พรรคพวกจานวน 42
คน ทาการขอออกลอตเตอรี่เพื่อหาเงินทาการขุดคลองสีหนาท ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอราชคราม
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 2 ใน พ.ศ. 2462 โดยจะมี ก ารจั ด จ าหน่ า ยลอตเตอรี่ จ านวน
3,000,000 บาท แต่การขออนุญาตออกลอตเตอรี่ของนายฮงเฮง และพรรคพวกไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
จากกระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ ซึ่ ง ให้เหตุผ ลว่า เป็ นการผิ ด ทางการ 3 หมายถึ ง การผิ ด ต่ อ
พระราชบัญญัติการพนัน เนื่องด้วยเงื่อนไขที่ระบุว่าบุคคลที่ขออนุญาตต้องมีหลักฐานเชื่อถื อได้
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับนายฮงเฮงและพรรคพวกนัน้ มีปรากฏเพียงว่าตัง้ บ้านเรือนอยู่บริเวณคลองต้นไทร
จังหวัดธนบุรี ไม่มีปรากฏคุณ ความดีหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งเป็ นมูลเหตุหนึ่งที่
ทาให้การขออนุญ าตของนายฮงเฮงและพรรคพวกไม่ได้รบั การอนุมัติ นอกจากนีอ้ าจเป็ นเพราะ
ส่วนแบ่งรายได้ท่ีตอ้ งแบ่งให้แก่รฐั ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ดว้ ย จึงมีนกั หนังสือพิมพ์ เขียนเสียดสี
การดาเนินการออกลอตเตอรี่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ลงในหนังสือพิมพ์
บางกอกไตมส์ (Bangkok Times) ว่ า หากให้ แ บ่ ง ส่ ว นแบ่ ง จากลอตเตอรี่ เ ป็ นเงิ น รางวั ล
ร้อยละ 70และอีกร้อยละ 30 ให้แก่กองเสือป่ าสภากาชาดสยามและสโมสรที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ออกลอตเตอรี่ 4 อาจจะท าให้ไ ด้รับ อนุญ าตให้ด าเนิ น การออกลอตเตอรี่ได้ นอกจากประเด็ น
เรื่องลอตเตอรี่แล้ว ยังเห็นได้ว่าข้อความในหนังสือพิมพ์นีส้ ะท้อนทัศนคติดา้ นลบที่สงั คมส่วนหนึ่ง
มีตอ่ กองเสือป่ าด้วย

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม ร.6 บ.11/1. เอกสำรเบ็ดเตล็ด ราชกรีฑาสโมสรขอออกลอตเตอรี.่
2
ปั จจุบนั คือบริเวณอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม ร.6 บ.11/4. เอกสำรเบ็ดเตล็ด นายฮงเฮงกับพรรคพวกขอออก
ลอตเตอรีเ่ พื่อขุดคลอง.
4
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. บำงกอกไตมส์ จดหมายเหตุลอตเตอรีแ่ ข่งม้าฉบับละ 1 บาท.
1 พฤศจิกายน 2466.
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กรณีการขออนุญาตออกลอตเตอรี่บางกอก เนอร์ซิงโฮม (Bangkok Nursing Home)
เป็ น สถานพยาบาลที่ ก่อ ตัง้ ใน พ.ศ. 2441 รัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่ง ใน พ.ศ. 2465 ได้ท าการขออนุญ าตในการออกลอตเตอรี่เพื่ อ หารายได้น าไปซื อ้ ที่ ดิ น เขต
บางกะปิ เพื่ อก่อสร้างตึกพยาบาลใหม่ แต่การขออนุญาตของบางกอก เนอร์ซิงโฮมไม่ได้รั บการ
อนุมัติเนื่ องด้วยขัดกับพระราชบัญ ญัติ 1 เพราะการขออนุญ าตของบางกอก เนอร์ซิงโฮมเป็ นไป
เพื่ อประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่ อประโยชน์ส่วนรวม เนื่ องจากเนอร์ซิ งโฮมไม่ใช่โรงพยาบาล
สาธารณะ และเลือกรักษาให้เฉพาะสมาชิกที่เสียค่าบารุงโรงพยาบาลเท่านัน้ ประชาชนทั่วไปไม่ได้
รับการรักษาจากเนอร์ซิงโฮม
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหวย ก.ข. และลอตเตอรี่มีความแตกต่างกันทัง้ วิธีการขอ
อนุญาตดาเนินการและกลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ กล่าวคือ การขออนุญาตในการออกลอตเตอรี่ใน
แต่ละหน่วยงานต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไม่ขดั กับพระราชบัญญั ติและเพื่อเป็ นการ
ควบคุมไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน รวมถึงเป็ นการควบคุมไม่ให้มีการออกลอตเตอรี่
ที่ ม ากจนเกิ น ไป และป้อ งกัน ไม่ให้ป ระชาชนหลงมัวเมาในการพนัน จนเกิ ด เป็ น ปั ญ หาสัง คม
เช่นเดียวกับหวย ก.ข. อย่างไรก็ตามแม้วา่ หน่วยงานจานวนมากพยายามขอดาเนินการในการออก
ลอตเตอรี่มาตลอด ทัง้ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน แต่ไม่มีหน่วยงานใดดาเนินการออก
ลอตเตอรี่อย่างเป็ นระบบ ส่วนมากเป็ นการดาเนินการออกลอตเตอรี่เฉพาะกิจมีการขออนุญาตเป็ น
รายครัง้ ลอตเตอรี่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงไม่ใช่การออกประจาเช่นใน
ปัจจุบนั
3.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจทีส่ ่งผลต่อการออกลอตเตอรี่ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466
ปั จจัยที่นาไปสู่การออกลอตเตอรี่ในโอกาสพิเศษช่วง พ.ศ. 2417 ซึ่งมีการออกลอตเตอรี่
เพี ย งครัง้ เดี ย วตลอดรัช กาล อาจกล่า วได้ว่าเป็ น เพี ย งการรับ วัฒ นธรรมและการละเล่ น แบบ
ตะวันตกเข้ามาเล่นในโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองมากกว่าจะเป็ นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการกุศล แต่ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 ที่มีการนาลอตเตอรี่กลับมาออกอีกครัง้ มี
เป้าหมายเพื่อใช้ระดมทุนในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจน โดยมักแฝงเงื่อนไขเพื่อการกุศล
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็ นตัวกระตุน้ ให้มีการดาเนินการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2460 - 2466
กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เป็ นผลจากเหตุการณ์ทางการเมื องและสังคมในช่วง พ.ศ. 2460 –
2466 เช่น ปั ญหางบประมาณแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ปั ญหา
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม ร.6 บ.11/5. เอกสำรเบ็ดเตล็ด ลอตเตอรีบ่ างกอกเนอร์ซงิ โฮม.
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จากกรณีกองเสือป่ า ปั ญหาเศรษฐกิจช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2457 – 2461) และวิกฤตข้าว
พ.ศ. 2462 ส่งผลต่อเศรษฐกิ จของประเทศ และกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ทาให้แต่ละหน่วยงานต้องมีการหารายได้เพื่อใช้ในกิจ การต่างๆ ของตน นาไปสู่การออกลอตเตอรี่
ของหน่วยงานต่างๆ ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466
3.2.1 ปัญหางบประมาณแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่เกิ ด ปั ญ หาการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินจานวนมาก สาเหตุของปั ญหาส่วนหนึ่งเกิดจากปั ญหาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งส่งผลให้ในรัชสมัยของพระองค์ตอ้ งจัดสรรเงินที่มีอยู่
อย่างจากัดในการดาเนินนโยบายต่างๆของรัฐ ประกอบกับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของสยามย่าแย่อย่างมาก จนกระทั่งขาดดุลงบประมาณแผ่นดินติดต่อกันใน พ.ศ. 2463
ปั ญหางบประมาณแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เกิดจาก
ปัญหาสาคัญ คือ ปั ญหารายจ่ายที่มากกว่ารายได้แผ่นดินที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ รัฐยังถูกจากัด
จากรายได้ภ าษี ศุล กากร เนื่ องจากข้อผูกพัน ของสัญ ญาทางการค้ ากับ ต่างประเทศที่ ท าให้รัฐ
มี รายได้จ ากภาษี ไม่ เต็ ม ที่ นอกจากนี ร้ ัฐ ยัง ต้อ งพึ่ ง พารายได้จ ากสิ น ค้า เกษตรกรรมเป็ น หลัก
ประกอบกับการที่รฐั ยังคงดาเนินนโยบายแบบเก่าที่ม่งุ เน้นให้งบประมาณมีความสมดุล ซึ่งมักจะ
ก าหนดรายจ่ า ยให้ อ ยู่ ใ นกรอบของรายได้ และเมื่ อ เกิ ด การใช้ จ่ า ยมากเ กิ น ไป รัฐ มั ก จะ
ตัดทอนรายจ่ายของกระทรวงหรือหน่วยงานต่ างๆ เป็ นลาดับแรก โดยใน พ.ศ. 2453 กระทรวง
พระคลังมหาสมบัตลิ ดงบประมาณของทุกกระทรวงลงร้อยละ 3 ของงบประมาณที่แต่ละกระทรวง
ได้รบั 1 เพื่อไม่ให้รายจ่ายสูงกว่ารายได้ ส่งผลให้การดาเนินโครงการของทุกกระทรวงต้องหยุดชะงัก
บ างกระท รวงจ าเป็ น ต้ อ งห ารายได้ จ ากช่ อ งท างอื่ น ๆ แท น เช่ น การออกลอตเตอรี่
การจัดงานการกุศล เป็ นต้น
ปั ญ หาจากรายจ่ายในงบประมาณแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวมุ่งเน้นในด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งส่งผลต่อรายจ่ายของรัฐในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ
การพั ฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จ และการเกษตร รัฐ ใช้จ่ า ยงบประมาณให้ก ารทหารมากถึ ง
1 ใน 4 ของงบประมาณทัง้ หมด
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ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงสัดส่วนเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายทัง้ หมดตัง้ แต่ พ.ศ. 2453 –
2468 (คิดเป็ นร้อยละ)
ที่มา : พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. (2517). กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั (พ.ศ. 2453-68). หน้า 89
จากภาพประกอบที่ 5 แสดงให้เห็นว่ารายจ่ายเพื่อการป้องกันประเทศ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2453 –
2468 สูงมากเป็ นอันดับหนึ่ง โดยมีรายจ่ายมากถึงร้อยละ 24.3 ของงบประมาณทัง้ หมด ในขณะที่
รายจ่ายด้านการปกครอง คิดเป็ น ร้อ ยละ 12.7 ซึ่งน้อยกว่าการป้องกัน ประเทศเกื อ บครึ่งหนึ่ง
รายจ่ายเพื่ อ พัฒ นาด้า นเศรษฐกิ จ ของประเทศ เช่น การจัด เก็ บ ภาษี อ ากร เกษตรกรรม และ
การพาณิชย์กลับมีงบประมาณที่นอ้ ยมากๆ ทัง้ ที่เป็ นหน่วยงานหลักๆ ที่จะสามารถเพิ่มพูนรายได้
ให้แก่ประเทศ แต่กลับไม่ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควร
นอกจากนี ้ ยั ง มี ปั ญ หาการใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรมส่ ว นพระองค์ข องพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หวั เช่น ค่าใช้จ่ายในราชสานัก ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง พระราชนิพนธ์
และการละคร รวมถึงการจัดตัง้ กองเสือป่ าอาสาสมัครซึ่งใช้งบประมาณจานวนมากถึงร้อยละ 12
ของงบประมาณรายจ่ายทั้ง หมด 1 จนท าให้เกิ ด กระแสความไม่ พ อใจจากประชาชนที่ เห็ น ว่า
ราชส านัก ใช้เงินฟุ่ มเฟื อยและการพัฒ นาประเทศที่ เกิด การชะงักเนื่ องจากปั ญ หางบประมาณ
ขาดแคลน รัฐจึงแก้ไขปั ญหาด้วยการเก็บภาษี ใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มภาษี เก่าให้มากขึน้ เพื่อแก้ปัญหา
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งบประมาณแผ่นดิน แต่ก็พยายามที่จะไม่ให้เบียดเบียนประชาชนมากจนเกิ นไป นอกจากนีย้ งั มี
การคณะกรรมการตรวจรายรับรายจ่ายแผ่นดินขึน้ ใน พ.ศ. 2454 เพื่อทาหน้าที่ดแู ลป้องกันไม่ให้มี
รายได้ร่วั ไหล ตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นออก และหาช่องทางเพิ่มรายได้ รายได้แผ่นดินเกือบครึ่งหนึ่ง
ของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมาจากภาษี การพนัน ฝิ่ น และสุรา
ดังนัน้ การออกลอตเตอรี่เพื่อใช้ในกิจการเสือป่ าจึงเป็ นผลจากการที่งบประมาณแผ่นดินขาดแคลน
และกิ จ การเสื อป่ าเป็ นที่ วิพ ากษ์วิจ ารณ์อยู่แล้ว การจะใช้ง บประมาณแผ่น ดิน มาบ ารุ ง กิ จ การ
เสือป่ าจึงย่อมจะทาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากขึน้ การระดมเงินด้วยการออกลอตเตอรี่จึงเป็ น
ทางเลือกที่ดี เพราะใช้ทนุ น้อยและไม่ได้เป็ นการบังคับผูซ้ ือ้
3.2.2 สภาพเศรษฐกิจจากช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1
เศรษฐกิจและการค้าของสยามในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจ้าอยู่
หัวตกต่ามาก ส่วนหนึ่งเป็ นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกของประเทศใน พ.ศ.
2455 ลดลงถึง 25,000,000 บาทในช่วงเวลา 8 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.5 ของมูลค่าสินค้าส่งออก
ทัง้ หมด1 แม้ว่ามูลค่าส่งออกในปี นีจ้ ะมากกว่ามูลค่าของสินค้านาเข้า แต่ก็สง่ ผลให้ดลุ การค้าที่เคย
เกิ น ดุล นั้น ลดลงอย่า งรวดเร็ว นอกจากนี ก้ ารเปลี่ ย นแปลงระบบมาตรฐานเงิ น ไปเป็ น การใช้
ระบบมาตรฐานทองคา ซึ่งไม่ได้มีการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนส่ง ผลให้ราคาสินค้า
ต่างๆ ตกต่าลง โดยเฉพาะข้าวที่เป็ นสินค้าส่งออกหลักในขณะนัน้ นอกจากนีธ้ ุรกิจอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในประเทศยังเป็ นของชาวต่างชาติ ทาให้รฐั สูญเสียเงินไปจานวนมาก เนื่องจากไม่มีรายได้
จากการลงทุนในขณะที่ตอ้ งใช้จา่ ยเงินต่างๆ จานวนมาก เช่น ค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้ ค่าการศึกษา
การเรียนในต่างประเทศของกลุม่ ชนชัน้ สูง
ภายหลัง จากที่ ส งครามโลกครัง้ ที่ 1 สิ น้ สุด ลง ทั่วโลกต้องเผชิ ญ กับ วิก ฤตเศรษฐกิ จ
ภายหลังสงครามโลก เศรษฐกิจของสยามใน พ.ศ. 2461 ยิ่งย่าแย่ลงไป เนื่องจากมูลค่าของเงิน
สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว รัฐบาลสยามในขณะนัน้ เพิ่มค่าเงินบาทอย่างรวดเร็ว การเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินทาให้ทุนสารองของรัฐบาลในต่างประเทศลดลง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
เลวร้ายลงไปอีกใน พ.ศ. 2463 เพราะค่าเงินของโลกสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ องทาให้เกิดการเก็งกาไร
อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน รัฐบาลสยามพยายามจะควบคุมการแลกเปลี่ยนโดยการจากัดการ
ขายเงินปอนด์ให้กับธนาคาร แต่การควบคุมนีท้ าให้ทุนสารองของประเทศลดลงไปอีก และเมื่ อ
การค้าโลกฟื ้ นกลับสู่สภาวะปกติ รัฐบาลสยามหมดโอกาสที่จะลดค่าเงินบาททั นที ในปี นีเ้ งินคง
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คลังของรัฐคงเหลือเพียง 25,300,000 บาท1 ทาให้รฐั ขาดแคลนเงินสาหรับใช้จ่ายโดยเฉพาะเงิน
ปอนด์ท่ี ใช้ในการติดต่อการค้ากับ ต่างประเทศจ านวนมาก เพราะรัฐ น าไปขายให้กับ ธนาคาร
ในช่วงก่อนหน้า รัฐจึงพยายามแก้ไขปั ญหาเงินคงคลังที่มีอยู่นอ้ ยด้วยการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ
มาใช้จา่ ยใน พ.ศ. 2465 แต่การคลังของประเทศก็ไม่ได้ดีขนึ ้ แม้วา่ สงครามจะสิน้ สุดไปแล้ว
3.2.3 วิกฤตข้าว พ.ศ. 2462
วิกฤตข้าวใน พ.ศ. 2462 เกิ ดจากการที่ รัฐ บาลสยามมี ข้าวเป็ น สิ น ค้าส่ง ออกหลัก ที่
สาคัญเป็ นอันดับหนึ่ง แต่ในช่วง พ.ศ. 2460 พืน้ ที่ภาคกลางซึ่งเป็ นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญถูกนา้
ท่วมทั้งหมด ในขณะที่ พ.ศ. 2461 เกิ ดวิ กฤตการณ์ฝ นแล้ง ภัย พิ บัติท่ี เกิ ด ติด ต่อกัน ส่ง ผลให้
เกษตรกรไม่สามารถผลิตข้าวได้มากเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันยังมี
การข้าวส่งออกไปขายยังนอกประเทศ ท าให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ในที่ สุด
รัฐบาลจึงประกาศห้ามส่งข้าวออกนอกประเทศ แต่การห้ามส่งข้าวออกนอกประเทศส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ ทาให้รฐั ขาดแคลนรายได้จากข้าวซึ่งเป็ นสินค้าออกหลัก
ตาราง 5 ตารางแสดงปริมาณของสินค้าออกในช่วง พ.ศ. 2458 – 2472 (ร้อยละ)
พ.ศ.
2458
2463 – 2467
2468 - 2472

ข้ำว
70.1
68.2
68.9

สินค้าออก (ร้อยละ)
ยำงพำรำ
ดีบกุ
15.9
0.8
8.6
2.3
9.0

ไม้สกั
3.9
4.5
3.7

รวม
89.9
82.1
83.9

ที่มา : พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. (2517). กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั (พ.ศ. 2453-68). หน้า 133
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าข้าวเป็ นสินค้าออกสาคัญที่มีปริมาณการส่งออกเป็ นอันดับหนึ่ง
โดยใน พ.ศ. 2458 มีการส่งออกข้าวมากถึงร้อยละ 70.1 ของสินค้าออกทัง้ หมด ซึ่งคิดเป็ นมูล ค่า
ดุลการค้าในการส่งออกจานวน 189,000,000 บาท แต่พอถึง พ.ศ. 2460 – 2462 รัฐไม่สามารถ
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ส่งออกข้าวได้ทาให้ดลุ การค้าลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเหลือเพียง 14,000,000 บาท1 การลดลงของ
ดุลการค้าจากผลกระทบของวิกฤตข้าว พ.ศ. 2462 กระทบต่องบประมาณแผ่นดินในทันที แม้วา่ ใน
พ.ศ. 2463 เป็ นต้นมา รัฐจะสามารถส่งออกข้าวได้เหมือนเดิม แต่ก็มีปริมาณที่ลดลงจากช่วงก่อน
หน้ า เนื่ องด้ ว ยหลายๆ ประเทศสามารถผลิ ต ข้ า วได้ เ พิ่ มขึ ้น และเกิ ด การแย่ ง ตลาด
การส่งออก ทั้ง รัฐ ยังไม่ได้พัฒ นาด้านเกษตรกรรมซึ่ง สร้างรายได้ห ลักให้แก่ ประเทศเท่าที่ ค วร
และไม่มีการกระจายการสนับสนุนสินค้าส่งออกชนิดอื่นๆ ให้สมดุล ทาให้เมื่อเกิดวิกฤตจึงส่งผล
กระทบต่อรายได้แผ่นดินโดยง่าย
3.2.4 กรณีกองเสือป่ าอาสาสมัคร
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เศรษฐกิจและการคลังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวมี รายจ่ายที่ ค่อนข้างมากส่วนหนึ่งมากจากความฟุ่ มเฟื อยของราชส านัก โดยเฉพาะ
การใช้จา่ ยตามพระราชอัชฌาสัย
การอุ ป ถั ม ภ์ กิ จ การเสื อ ป่ าเป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ า งมาก และ
ถูก วิพ ากษ์วิจ ารณ์จ ากนัก หนัง สื อ พิ ม พ์บ่อ ยครัง้ ว่าเป็ น การใช้จ่ายอย่ างฟุ่ มเฟื อย โดยในการ
สนับสนุนกองเสือป่ าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั นัน้ กรมพระคลังข้างที่จ่ายเงิน
จ านวน 300,000 – 700,000 บาท เพื่ อ ใช้ในกิ จ การกองเสื อ ป่ า แม้ว่า จะเป็ น พระราชทรัพ ย์
ส่วนพระองค์แต่การใช้จ่ายจ านวนมากๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการพระราชทานให้ขา้ ราช
บริพารที่รบั ใช้ก็ทาให้เงินพระคลังข้างที่มีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว และทาให้ราชสานักต้องนา
รายได้จากทางอื่นๆ มาใช้ในกิ จการส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวใช้
การเพิ่ ม จ านวนงบประมาณแผ่น ดิน ในส่วนของราชส านัก เพื่ อใช้ในกิ จ การเสื อป่ า การละคร
รวมถึงดุสิตธานี ทาให้รฐั บาลเกิดภาวะขาดแคลนเงินอย่างหนัก
รายจ่ายของกองเสือป่ านอกจากที่กรมพระคลังข้างที่เป็ นผู้จ่ายเงินสนับสนุนแล้วนั้น
ยัง มี ค่าใช้จ่า ยอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ได้ใช้เงิน พระคลัง ข้างที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเสด็จ ประพาสเยี่ ย มชม
การฝึ กซ้อมเสือป่ า ซึ่งอยู่ในงบประมาณของกระทรวงวังเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่าแรง
ของผูต้ ิดตาม รวมถึงการปลูกสร้างสถานที่รบั เสด็จ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
เหล่านี ้ กิจการเสือป่ าถื อได้ว่าเป็ นกิ จการที่มีรายจ่ายจานวนมาก เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ และมีการฝึ กซ้อมกันอยู่เสมอ ซึ่ งต้องใช้เงินจานวน

1

จิตงาม วัฒนพันธุ.์ (2526). นโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำลในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำฯ
(พ.ศ. 2453-2468). หน้า 147 – 154.
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ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเรื่องอาวุธต่างๆ 1 การใช้จ่ายเงินของกองเสือป่ า
กระทบต่ อ งบประมาณ แผ่ น ดิ น สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์เธอ กรมหลวงจั น ทบุ รี น ฤนาถ
เสนาบดี ก ระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ คัด ค้า นว่าการใช้จ่ายเงิ น ที่ ม ากเกิ ด ไปขัด กับ หลัก การ
ของกองเสือป่ าที่ไม่ได้มีเรื่องเงินเป็ นเป้าหมายหลัก แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จ 2 ปั ญหาค่าใช้จา่ ยที่
มากเกิ น ไปท าให้บ างครั้ง กองเสื อ ป่ าจึ ง ต้อ งหารายได้จ ากการออกลอตเตอรี่ เสื อ ป่ า โดยมี
วัตถุประสงค์ในการหาเงินมาใช้จ่ายในกิจกรรมของกองเสือป่ า เช่น การฝึ กซ้อม เครื่องแบบเสือป่ า
และการซือ้ อาวุธ เป็ นต้น แต่เมื่อเกิดปั ญหาทุจริตเงินเสือป่ าใน พ.ศ. 2466 ทาให้ภาพลักษณ์ของ
กองเสือป่ าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหนังสือพิมพ์อย่างหนัก จนต้องงดกิจกรรมของกองเสือป่ าและ
เมื่อสิน้ รัชกาลกองเสือป่ าก็ได้หยุดกิจกรรมไป
ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ของสยามทั้ง จากปั ญ หางบประมาณแผ่น ดิน วิก ฤตเศรษฐกิ จ
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ปัญหาภัยธรรมชาติ ภาวะนา้ ท่วม ฝนแล้ง สลับกันจนไม่สามารถที่จะ
ผลิตพื ชผลทางการเกษตรได้ นาไปสู่การขาดแคลนข้าวใน พ.ศ. 2462 รวมถึงรัฐพยายามแก้ไข
ปั ญหาโดยการห้ามส่งข้าวออกนอกประเทศ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจของสยามในเวลานัน้ ถดถอยลงไป
จนเกิดปั ญหาทางด้านการคลังในเวลาต่อมาและทาให้ขาดดุลอย่างกะทันหันใน พ.ศ. 2463 ซึ่งรัฐ
ขาดดุลการค้าถึงร้อยละ 763 แม้วา่ ในปี ตอ่ มาดุลการค้าจะเพิ่มมากขึน้ แต่ภายหลังจากนัน้ ก็ลดลง
และขาดดุลเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 6

1

ยุภาพร เจือจินดา. (2528). เสือป่ ำ : โครงสร้ำงขององค์กรและบทบำททำงกำรเมือง. หน้า 175.
2
แหล่งเดิม. หน้า 175 – 180.
3
พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. เล่มเดิม. หน้า 139.
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ตาราง 6 ตารางแสดงรายได้และรายจ่ายแผ่นดิน เปรียบเที ยบดุลการเงิน ตัง้ แต่ พ.ศ. 2460 –
2468
พ.ศ.
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466

รายได้
86.4
93.4
96.0
86.1
85.5
84.5
88.4

รายจ่าย
74.1
89.7
82.5
86.1
85.3
86.9
91.0

เกินดุล (+) / ขาดดุล (-)
+12.3
+3.7
+13.5
0
0.2+
-2.4
-2.6

2467
2468

91.9
99.8

96.4
101.7

-4.5
-1.9

ที่มา : พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล. (2517). กำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั (พ.ศ. 2453 - 2468). หน้า 149.
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็ น ว่าในช่วง พ.ศ. 2460 – 2462 ดุล ยภาพของงบประมาณ
แผ่นดินเกินดุลอยูต่ ลอด แต่เมื่อ พ.ศ. 2463 ดุลยภาพของงบประมาณแผ่นดินลดลงอย่างกะทันหัน
แม้ว่ า พ.ศ. 2464 จะเพิ่ ม ขึ น้ มาโดยประมาณ 2,300,000 บาท แต่ ใ น พ.ศ. 2465 – 2468
กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปั ญหาทางเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2460 - 2466 กระทบกระเทือนต่อการคลังของประเทศ
เป็ น อย่ างมากและส่ง ผลกระทบต่อ งบประมาณที่ ห น่ ว ยงานแต่ล ะหน่ ว ยงานของรัฐ จะได้รับ
นอกจากนีย้ งั ส่งต่อการประกอบการของภาคเอกชนส่วนต่างๆ ทาให้ตอ้ งหารายได้เพิ่มขึน้ ในยาม
เกิดปั ญหาทางเศรษฐกิจ ทัง้ ยังแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจของ
สยามอีกด้วย
3.3 การแสวงหารายได้จากการออกลอตเตอรี่ของหน่วยงานต่างๆ ในช่วง พ.ศ. 2460 –
2466
การแสวงหารายได้จากการออกลอตเตอรี่ข องหน่วยงานต่างๆ ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466
แต่ละหน่วยงานต้องขออนุญ าตจากกรมพระคลังมหาสมบัติเพื่ อขอออกลอตเตอรี่และต้องแบ่ง
รายได้จ ากการจาหน่ายลอตเตอรี่ใ ห้แก่รฐั ด้วย โดยแต่ละหน่วยงานที่ ดาเนิ นการออกลอตเตอรี่
ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 มีรายได้ดงั ต่อไปนี ้
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ตาราง 7 ตารางแสดงรายได้จากการจาหน่ายลอตเตอรี่ พ.ศ. 2460 – 2466 (โดยประมาณ)
พ.ศ.

ลอตเตอรี่

วันที่ออก

จานวน
สลากพิมพ์
(ฉบับ)

รายได้
จากการ
จาหน่าย
(บาท)

2460 ลอตเตอรี่ สภารัก
ชาติประเทศ
2461 อังกฤษ

29 ธันวาคม พ.ศ.
2460
เวลา 16.00 น.
(ปี ละ 1 ครัง้ )
2463 ลอตเตอรีบ่ ารุงเสือ ปี ละ 1 ครัง้ ต่อมาลด 100,000
ป่ ากองอาสาสมัคร ระยะเวลาลงมาเป็ น
2466
3 เดือนต่อ 1 ครัง้

หมายเหตุ

ใน พ.ศ. 2461 มี
การออกลอตเตอรี่
ภูเก็ตของสภารัก
ชาติประเทศอังกฤษ
100,000

ที่ ม า : รวบรวมข้อ มูล จาก ส านักงานสลากกิ น แบ่ง รัฐ บาล. (2542). 60 ปี ส ำนัก งำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำล. หน้า 22 – 26.
จากข้อมูลในตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่หารายได้จากการออกลอตเตอรี่จานวน
2 หน่ วยงาน คื อ สภารัก ชาติ ป ระเทศอัง กฤษ และกองเสื อ ป่ าอาสาสมัค ร ซึ่ง ทั้ง 2 หน่ว ยงาน
มีความสัมพันธ์ท่ีดีกบั พระมหากษัตริยแ์ ละสามารถที่จะขออนุญาตให้ดาเนินการออกลอตเตอรี่ได้
โดยง่าย โดยในการแสวงหารายได้จากการออกลอตเตอรี่ทงั้ 2 หน่วยงานสามารถทารายได้ได้ดงั นี ้
พ.ศ. 2460 – 2461 ลอตเตอรี่สภารักชาติประเทศอังกฤษ ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับรายได้
ของการออกลอตเตอรี่ แต่มีปรากฏว่าลอตเตอรี่ของสภารัก ชาติประเทศอังกฤษจาหน่ายฉบับละ
5 บาท และมีการตัง้ เงินรางวัลไว้สงู ถึง 250,000 บาท ประกอบการออกต่อเนื่องและขยายไปออก
ลอตเตอรี่ท่ีภูเก็ตด้วย ทาให้สนั นิษฐานได้ว่าลอตเตอรี่ของสภารักชาติประเทศอังกฤษน่าจะทาเงิน
ได้จานวนมาก เนื่องจากเงินรางวัลที่ ตงั้ ไว้มีมูลค่าที่ สูง คือรางวัลที่ 1 จะได้รบั เงินรางวัลจานวน
75,000 บาท รางวัล ที่ 2 จะได้รับ เงิ น รางวัล 25,000 บาท และรางวัล ที่ 3 จะได้รับ เงิ น รางวัล
12,500 บาท แต่เมื่อมี การออกรางวัลผูท้ ่ีถูกรางวัลที่ 1 คือ พ.ท.หลวงรัตนนรา (แก้วแห่ง ราชบุรี)
ได้รบั เงินรางวัลจานวน 81,000 บาท รางวัลที่ 2 คือ นายเถาแห่งวังกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
เงินรางวัล จ านวน 27,000 บาท และรางวัลที่ 3 คือนายพูน บ้านสะพานหัน เงิ นรางวัลจานวน
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13,500 บาท 1 ซึ่ ง มากกว่ า ที่ ก าหนดไว้ตั้ง แต่ แ รก แสดงให้เห็ น ว่ า ลอตเตอรี่ ข องสภารัก ชาติ
ประเทศอังกฤษทารายได้ได้ดีจงึ ส่งผลให้สดั ส่วนของเงินรางวัลมากขึน้
การหารายได้จากลอตเตอรี่บารุงเสือป่ ากองอาสาสมัคร ซึ่งมีระยะเวลาในการออกรางวัล
3 เดือนต่อ 1 ครัง้ และพิมพ์จาหน่ายครัง้ ละ 100,000 ฉบับ ฉบับละ 1 บาท ซึ่งหากจาหน่ายได้หมด
จะมี ร ายได้สุ ท ธิ จ านวน 100,000 บาท ซึ่ ง นั บ ว่ า สร้า งรายได้จ านวนมากให้แ ก่ ก องเสื อ ป่ า
อาสาสมัคร แต่ไม่พบหลักฐานว่าจาหน่ายลอตเตอรี่ได้ก่ี ฉบับ ทาให้ไม่อาจทราบได้ว่าหน่วยงาน
เหล่านีม้ ีรายได้หรือระดมเงินจากการออกลอตเตอรี่ได้มากน้อยเพียงใด แต่จากข้อมูลรายได้จาก
การออกลอตเตอรี่ของทัง้ 2 หน่วยงาน แม้ขอ้ มูลจะขาดหายไปบางส่วน สามารถคาดคะเนได้ว่า
ทุกหน่วยงานได้รบั ประโยชน์จากการออกลอตเตอรี่อย่างเต็มที่ เพราะหลายๆ หน่วยงานพยายาม
ที่ จะขอดาเนิน การในการออกลอตเตอรี่เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าการระดมเงินผ่านช่องทาง
การออกลอตเตอรี่น่ าจะท ารายได้ให้พ อสมควรหรือ เป็ น ที่ น่ าพอใจ แต่ด ้ว ยเงื่ อ นไขของรัฐ ที่
มีขอ้ จากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทกุ หน่วยงาน
3.3.1 การจัดสรรรายได้จากการออกลอตเตอรี่ช่วง พ.ศ. 2460 – 2466
รายได้จากการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2460 – 2466 จะถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
ส่วนที่ตอ้ งมอบให้แก่รฐั ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 ของจานวนสลากที่ขายได้ให้แก่รฐั และรายได้ท่ีคงเหลือ
ของแต่ละหน่วยงานหลักจากแบ่งให้แก่รฐั ซึ่งรายได้ส่วนนีจ้ ะถูกแบ่งออกเป็ นเงินรางวัลให้แก่ผทู้ ่ี
ถูก รางวัล ด้ว ย จึง จะเหลื อ ถึ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ในกิ จ การตามวัต ถุป ระสงค์ท่ี ด าเนิ น การออก
ลอตเตอรี่ รายได้ของแต่ละหน่วยงานจากการออกลอตเตอรี่จะถูกแบ่งเป็ นเงินรางวั ลให้แก่ผูถ้ ูก
รางวัลจ านวนร้อยละ 60 แบ่งเป็ นเงินเพื่ อกิ จกรรมสาธารณะกุศลหรือตามวัตถุประสงค์ท่ี ตั้ งไว้
ในการออกลอตเตอรี่รอ้ ยละ 28 และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการร้อยละ 122 ซึ่งการแบ่งรายได้
ให้เป็ น เงิ น รางวัล ที่ ค่อนข้างสูง เพื่ อที่ จ ะดึงดูดใจประชาชนให้เล่น ลอตเตอรี่ม ากขึน้ และจะท า
ให้สดั ส่วนรายได้มากขึน้ ตาม
การจัดสรรรายได้ของลอตเตอรี่สภารักชาติประเทศอังกฤษ แบ่งค่าใช้จ่ายสาหรับเป็ น
เงินรางวัลของผูถ้ กู ลอตเตอรี่จานวน 250,000 บาท ในขณะที่ลอตเตอรี่บารุงเสือป่ ากองอาสาสมัคร
แบ่งค่าใช้จ่ายสาหรับเป็ นเงินรางวัลไว้จานวนมากกว่า 100,000 บาท ซึ่งรายได้ดงั กล่าวคิดเป็ น
ร้อยละ 60 ของรายได้ท่ีคงเหลือจากการแบ่งให้แก่รฐั แล้ว ทั้งนี ม้ ีรายได้คงเหลื อของกองเสือป่ า
สาม ารถซื ้ อ ปื น ลี เอ็ น ฟิ ล์ ด สั้ น (SMLE) พ ร้ อ ม ดาบ ป ลายปื น และสายสะพ ายจ าน วน
1

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. เล่มเดิม. หน้า 24.
2
ธารงค์ อุดมไพจิตรกุล. (2541). หวย หวย หวย. วำรสำรสังคมศำสตร์ มศว. หน้า 15-30.
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10,000 กระบอกในราคา 76,625 ปอนด์1 พระราชทานแก่กองเสื อป่ าได้ตามเป้าหมาย มูลค่าของ
เงินในส่วนที่หน่วยงานต่างๆ ได้จากการออกลอตเตอรี่ ทัง้ ในส่วนแบ่งเงินรางวัล เงินค่าบารุงการ
กุศลตามเป้าหมายยังคงมีจานวนมากแม้ว่าจะมีการแบ่งให้แก่รฐั ส่วนหนึ่งแล้ว แสดงให้เห็นว่าการ
น าลอต เต อรี่ ม าใช้ เ ป็ น เค รื่ อ งมื อใน การระด ม ทุ น เพื่ อใช้ ใ น กิ จกรรม ต่ า งๆ ค่ อ น ข้ า ง
ประสบความสาเร็จและเป็ นที่พงึ พอใจทัง้ จากรัฐบาลและจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ
รัฐได้รบั ผลประโยชน์จากรายได้จากการออกลอตเตอรี่ พ.ศ. 2460 – 2466 จานวนมาก
เนื่ อ งด้วยจะต้อ งแบ่ง ให้รัฐ ก่ อ นจะถูก จัด สรรเป็ น เงิ น รางวัล หรือค่า ใช้จ่า ยอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนด
ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่ดาเนินการออกลอตเตอรี่ก็สามารถหาเงินเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ ได้ การออกลอตเตอรี่ในสมัยนีจ้ ึงนิยมนามาใช้เพื่อระดมทุนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
ทัง้ จากหน่วยงานรัฐและเอกชน เพราะสามารถหาเงินได้มาก ด้วยมูลค่าของเงินรางวัลสูงที่ดงึ ดูดใจ
ประชาชนส่งผลให้มีรายได้จากการจาหน่ายที่สงู ตาม
3.4 ปั ญหาที่นาไปสู่การหยุดชะงักของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466
การหยุดชะงักและงดการดาเนินการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 เกิดจากการทุจริตของ
ลอตเตอรี่ เ สื อ ป่ า ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ของกองเสื อ ป่ า รวมถึ ง
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารออกลอตเตอรี่ ว่ า เป็ นสิ่ ง มอมเมาประชาชน นอกจากนี ้ส าเหตุข อง
การหยุดออกลอตเตอรี่ของหน่วยงานอื่ นๆ ยังเกิดจากการไม่ได้รบั ความนิยมในกลุ่ม ประชาชน
ทั่วไป รวมถึงเงื่อนไขการขออนุญ าตในการออกลอตเตอรี่ท่ี ตอ้ งผ่านการอนุญ าตจากกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติก่อน ทาให้ภายหลังเหตุการณ์ทุจริตลอตเตอรี่เสือป่ าจึงไม่มีการออกลอตเตอรี่
อีกตลอดรัชสมัย
3.4.1 สาเหตุท่ีนาไปสู่การหยุดชะงักของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466
การออกลอตเตอรี่เสือป่ าอาสาสมัคร พ.ศ. 2466 เป็ นครัง้ สุดท้ายในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะหยุดชะงักไป เนื่ องจากเกิดการทุจริตเงินรางวัลของลอตเตอรี่
เสือป่ าล้านบาทขึน้ คือ ผูถ้ ูกรางวัลที่ 1 - 3 ไม่มีตัวตนจริงๆ โดยผูถ้ ูกรางวัลที่ 1 ได้รบั เงินรางวัล
80,000 บาท ชื่ อ นายชื่ น เรือลอย นัก หนัง สื อ พิ ม พ์ต รวจสอบข้อ มูล ของนายชื่ น เรือ ลอย และ
ไม่ปรากฏผูใ้ ช้นามสกุล "เรือลอย" แต่กลับมีผมู้ าเซ็นรับเงินไปเรียบร้อยแล้ว 2 นักหนังสือพิมพ์ให้
ความสนใจและค้น หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู้ถูก รางวัล แต่ก ลับ ไม่ พ บผู้ถูก รางวัล ตามที่ ก ล่ า วอ้า ง
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7 รล. 99/4. เรือ่ งปื นและกระสุนของกองเสือป่ ำและเรือ่ งเสือป่ ำยืม
ปื นทหำรบก. 2 มกราคม 2468.
2
สถิตย์ เสมานิล. (2514). วิสำสะ. หน้า 189 - 209
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นอกจากนีย้ งั มีการสงสัยว่าเพราะเหตุใดที่ผถู้ ูกรางวัลที่ 1 - 3 ถึงมีเลขหน้าของรางวัล 183 ตรงกัน
เมื่ อสื บ สวนจึง พบว่าผู้รับ เงิ น ท าตามค าสั่ง ของพระยานนทิ เสนสุเรนทร์ภัก ดี (แม็ ก เศี ย รเสวี )
นายพลเสนาธิ การเสื อ ป่ า ซึ่งรับ หน้าที่ เป็ น ผู้อ านวยการในการออกลอตเตอรี่เสื อป่ าล้านบาท
ทาให้พระยานนทิเสนสุเรนทร์ภกั ดี (แม็ก เศียรเสวี) ถูกปลดออกจากตาแหน่งในกองเสือป่ าและถูก
ตัดสินจาคุกฐานยักยอกทรัพย์จานวน 144,000 บาท โดยมีโทษจาคุก 10 ปี และต้องชดใช้เงินให้แก่
กองเสือป่ า1 การทุจริตในครัง้ นีย้ งั สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลจนกระทั่งพระยาปรีดา
นฤเบศน์ (ฟั ก พั น ธุ์ฟั ก) ซึ่ ง เป็ นพี่ ช ายของพระยานนทิ เสนสุ เรนทร์ภั ก ดี (แม็ ก เศี ย รเสวี )
ขอจดนามสกุลใหม่วา่ พันธุฟ์ ั ก แทนการใช้นามสกุลเศียรเสวี
นอกจากการทุจ ริต ของกองเสื อ ป่ าที่ ท าให้ภ าพลักษณ์ของกองเสื อป่ าเสื่ อมเสี ยแล้ว
การออกลอตเตอรี่ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็ นสิ่งที่ มอมเมาประชาชนมาโดยตลอดจากนักหนังสื อพิม พ์
ทั้ง ความนิ ยมในการเล่น ลอตเตอรี่ของหน่วยงานอื่ น ๆ ยัง เป็ น เพี ยงการเล่นเฉพาะกลุ่ม สโมสร
องค์ก รต่ า งๆ เท่ า นั้ น ประชาชนทั่ ว ไปไม่ นิ ย มเท่ า กั บ การเล่ น ลอตเตอรี่ ข องหน่ ว ยงานรัฐ
ทัง้ ประชาชนยังเกิดความสับสน เนื่องจากมีการออกลอตเตอรี่ของหลายหน่วยงาน ทาให้ประชาชน
ทั่วไปมักเล่นลอตเตอรี่ท่ี ถูกดาเนินโดยหน่วยงานรัฐมากกว่า อาจจะทาให้ผลของระดมทุนของ
หน่วยงานอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง และเมื่อเกิดเรื่องเสื่อมเสียจากการทุจริตของลอตเตอรี่เสือ
ป่ า ยิ่งทาให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเล่นลอตเตอรี่อ่ืนๆอีก
นอกจากนีก้ ารที่รฐั ไม่อนุญาตการออกลอตเตอรี่ของบางหน่วยงานยังเป็ นสาเหตุหนึ่งที่
เมื่ อ เกิ ด การหยุด ออกลอตเตอรี่ใ น พ.ศ. 2466 แล้ว ภายหลัง จากนั้น ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดๆ ขอ
ดาเนินการออกลอตเตอรี่อีกเลย เนื่องจากการพิจารณาของรัฐมีความยุ่งยาก ในบางครัง้ ต้องอาศัย
การเอื อ้ ประโยชน์และมี ค วามใกล้ชิ ด กัน จึงจะสามารถได้รบั อนุญ าตให้ดาเนิ นการออกได้ จน
นาไปสู่การเสียดสีทางสังคมเช่นเดียวกับกรณีของนายฮงเฮง กิจวรวัฒน์ ทัง้ ยังเกิดวิพากษ์วิจารณ์
ว่าลอตเตอรี่เป็ นสิ่งที่ทาให้ประชาชนมีนิสยั ตรงข้ามกับความมัธยัสถ์ ทาให้บา้ นเมืองได้รบั ความ
เดื อ ดร้อ น และเกิ ด การใช้จ่ า ยที่ สุ รุ่ ย สุ ร่า ย 2 จึ ง อาจกล่ า วได้ว่ า การทุ จ ริ ต ลอตเตอรี่ เสื อ ป่ า
เป็ น เสมื อ นจุด เริ่ม ต้น ที่ ท าให้ล อตเตอรี่ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวต้อ ง
หยุดชะงักไป ทั้งยังสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกองเสื อป่ า และกระทบต่อการออก
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สบ. 2.52/167. เอกสำรส่วนพระองค์ สมเด็จฯ กรมพระยำดำรงรำ
ชำนุภำพ พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี. หน้า 1 - 4.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. บำงกอกไตมส์ ลอตเตอรีใ่ นประเทศสยามไม่จากัด. 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2466.
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ลอตเตอรี่ของหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ทาให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเล่นลอตเตอรี่ของหน่วยงานอื่นๆ
ด้วย การระดมทุนด้วยการออกลอตเตอรี่จงึ ไม่เป็ นผลสาเร็จ
3.4.2 ผลกระทบหลังจากการหยุดชะงักของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466
หลัง จากหยุด การออกลอตเตอรี่ไ ปใน พ.ศ. 2466 ยัง คงมี ผู้ข ออนุญ าตด าเนิ น การ
ออกลอตเตอรี่อยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้มี การอนุญ าตให้มี การออกในช่วงเวลาดัง กล่าว ผลกระทบ
สาคัญจากการหยุดชะงักของการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 คือการที่หน่วยงานต่างๆ สูญเสีย
ช่องทางการระดมทุนโดยการออกลอตเตอรี่ ซึ่งเป็ นช่องทางที่ทารายได้ไ ด้จานวนมาก แต่ก็ไม่ได้
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือส่งผลให้รฐั ต้องศูนย์เสียรายได้บางส่วนเหมือนในช่วง พ.ศ.
2459 ที่ มี การยกเลิกหวย ก.ข. ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะลอตเตอรี่ในสมัยนี ไ้ ม่ใช่รายได้ท่ี รฐั แสวงหา
โดยตรงแต่ถูก ใช้เป็ น เครื่อ งมื อ ระดมทุน ของรัฐ จากการอนุญ าตให้อ งค์ก รรัฐ หรือ เอกชนออก
ลอตเตอรี่แบบเฉพาะกิจและรัฐได้รบั ส่วนแบ่งตามกาหนด ดังนั้ นการหยุดออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ.
2466 จึงส่งผลเพียงให้รฐั ขาดรายได้จากส่วนแบ่งของลอตเตอรี่เฉพาะกิจ ทัง้ นีเ้ ศรษฐกิจของสยาม
ในช่วง พ.ศ. 2466 ไม่ค่อยดีนกั จากวิกฤตเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลก ประกอบกั บวิกฤตข้าว
และการส่งออกของประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียช่องทางในการระดมทุน ทาให้ตอ้ ง
หาช่องทางอื่นๆ มาเพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ โดยการอนุญาตให้เล่นการพนันอื่นๆ 1 โดยเฉพาะ
การพนันที่เล่นในงานงานวัดหรืองานรื่นเริง เช่น จับฉลาก โยนห่วง โยนเหรียญ ปาเป้า บิงโก เป็ น
ต้น ซึ่งเป็ นที่นิยมทั่วไปมากกว่าลอตเตอรี่ท่ีมกั เล่นกันเฉพาะในกลุ่มสโมสร หรือสมาชิกขององค์กร
ใดองค์กรหนึ่ง
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนันอื่นๆ และรัฐทาการเก็ บค่าธรรมเนียมในการอนุญาต
ให้มีการเล่นการพนันซึ่งเป็ นการหารายได้ช่องทางหนึ่งทดแทนการออกลอตเตอรี่ และมีการออก
พระราชบัญญัติการพนันขึน้ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการมัวเมาประชาชนจนเกินไป โดยพระราชบัญญัติ
การพนั น ที่ ป ระกาศใช้ใ น พ.ศ. 2473 มี เนื ้อ หารวบรวมกฎหมายการพนัน ต่ า งๆไว้ด ้ว ยกั น
ซึ่งกฎหมายก่อนหน้าเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการพนันเฉพาะเรื่อง เช่น กฎเสนาบดีการพนันไพ่ป๊อก
กฎหมายหมายห้ามมิให้เล่นการพนัน รวมไปถึงพระราชบัญญัติอากรการพนั น พระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2473 จึงเป็ นพระราชบัญ ญั ติการพนันฉบับแรกของประเทศ โดยระบุการพนั น
ไว้ 2 ประเภท คือ การพนันที่ ห้ามไม่ให้เล่น โดยเด็ด ขาดกับ การพนัน ที่ อนุญ าตให้เล่น ได้โดยมี
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เงื่ อนไข โดยพระราชบัญ ญั ติก ารพนัน มี ก ารระบุว่าผู้เล่น การพนัน ต้อ งมี อายุ 16 ปี ขึน้ ไป และ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนด
การพนันประเภทที่ 1 การพนันที่หา้ มไม่ให้เล่นโดยเด็ดขาด ประกอบไปด้วย หวย ก.ข.
โปปั่ น โปกา ถั่ว กาตัด ไพ่ 3 ใบ แปดเก้า อีโจ้ง คู่ค่ี ไม้ดาไม้แดง อีโปง ไม้หมุนหรือล้อหมุน จับยี่กี
การพนันที่ ทรมานสัตว์ เช่น การนามี ด หรือหนามผูก การวางยาสัตว์ให้เมาให้เกิ ดการต่อสู้กัน
ระหว่า งสัต ว์ บิ ล เลี ย ตรู โยนจิ๋ ม สี่ เหงาลัก ขลุ ก ขลิ ก น ้า เต้า ทุก ๆประเภท ไฮโลว์ อี ก้อ ย และ
ปั่นแปะ1
การพนันประเภทที่ 2 การพนันที่อนุญาตให้เล่นได้โดยมีเงื่อนไข ประกอบด้วย การพนัน
ที่ให้สตั ว์ต่อสูก้ ัน เช่น ชนไก่ กัดปลา เป็ นต้น วิ่งวัวคน มวยชกหรือมวยปลา้ แข่งเรือพุ่งหรือเรือล้อ
ชีร้ ูป โยนห่วง โยนสตางค์ใส่ภาชนะ ตกเบ็ด จับสลาก ยิงเป้า ปาหน้าคนหรือหน้าสัตว์ เต๋าข้ามด่าน
หมากแกว หมากหัวแดง สลากกิ น แบ่ง สลากกิ น รวบ (ลอตเตอรี่ แรฟเฟอล์) โตแ ตไลเชเตอร์
(Totalizator) สวีป (Sweep) บุ๊คเมกิง (Book making) การขายสลากกินแบ่งและสลากกินรวบ
ที่ไม่ได้ออกในพระราชอาณาจักร ไพ่นกกระจอก ไพ่ตา่ งๆ ตวต และบิลเลียต2
ทัง้ นีล้ อตเตอรี่ยงั คงเป็ นการพนันที่อนุญาตให้เล่นได้โดยมีเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2473 กาหนด ทาให้ใน พ.ศ. 2476 มีการนากลับมาออกอีกครัง้ เนื่องจากรัฐบาล
ในขณ ะนั้ น พยายามที่ จ ะฟื ้ นฟู เ ศรษฐกิ จ หลั ง จากการเปลี่ ย นการปกครองประเทศและ
วิกฤตเศรษฐกิจตกต่าครัง้ ใหญ่
3.5 สรุป
การออกลอตเตอรี่ช่วง พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2466 เป็ นลอตเตอรี่ท่ีออกในวาระโอกาสพิเศษ
โดยมีเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ท่ีรฐั กาหนดให้ออกเพื่อการระดมทุนทางการกุศลเท่านัน้ และไม่ได้
ออกเป็ นประจาเช่นในปั จจุบนั การออกลอตเตอรี่เริ่มขึน้ ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2417 ซึ่งเป็ นช่วงที่ยงั คงมี
การออกหวย ก.ข. อยู่ เป็ นการออกเพียงครัง้ เดียวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้า อยู่ หั ว ออกเพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในงานเฉลิ ม พระชนมพรรษาเท่ า นั้ น แต่ ใ นขณ ะเดี ย วกั น
ได้รบั ประโยชน์รว่ มในการช่วยเหลือเหล่าพ่อค้าที่นาสินค้ามาจัดแสดงในงานพิพิธภัณฑ์
ลอตเตอรี่ เริ่ ม ออกอย่ า งจริง จัง ในรัช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หั ว
โดยถูก นากลับมาออกอี ก ครัง้ ใน พ.ศ. 2460 ตรงกับ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดยการออกของ
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สภารักชาติป ระเทศอังกฤษ เพื่ อหาเงิน ช่วยเหลื อสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และภายหลัง จาก พ.ศ.
2460 เป็ นต้นมา มีการออกลอตเตอรี่ของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนอีก 2 หน่วยงาน คือ
สภารัก ชาติ ป ระเทศอัง กฤษ สภากาชาดสยามร่ว มกับ กองเสื อ ป่ าอาสาสมัค ร ซึ่ ง มี ก ารออก
ลอตเตอรี่อยูห่ ลายครัง้ เพื่อระดมเพื่อสาธารณกุศล ในขณะเดียวกันมีอีกหลายหน่วยงานที่พยายาม
จะขอด าเนิ น การออกลอตเตอรี่ เพื่ อหารายได้ใช้ในกิ จ การของหน่วยงานนั้น ๆ แต่ไม่ สามารถ
ท าการออกได้ เพ ราะไม่ ผ่ า นเงื่ อ นไขตามที่ รัฐ ก าหนด คื อ ต้ อ งเป็ นบุ ค คลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน เป็ นการออกในลักษณะการกุศล ต้องมีการแบ่งรายได้ไม่น้อยกว่า
1 ใน 4 ให้แ ก่ รัฐ และต้อ งได้รับ การร้อ งขอจากรัฐ ด้ว ยเงื่ อ นไขที่ รัฐ ก าหนดจึ ง มี ห น่ ว ยงานที่
ไม่สามารถ ดาเนินการออกลอตเตอรี่ได้ เนื่องจากมีความทับซ้อนกับหน่วยงานที่ดาเนินการออก
อยูแ่ ล้ว หรือไม่สร้างประโยชน์ให้แก่รฐั
ลอตเตอรี่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูเ่ ป็ นเครื่องมือสาคัญในการระดม
ทุนของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยอาศัยเงื่ อนไขทางการกุศลจูงใจประชาชน เนื่ องปั ญ หา
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทัง้ ปัญหาการใช้งบประมาณที่เน้นด้านการทหารเป็ นหลัก ในขณะที่
เศรษฐกิ จ การส่งออกไม่ได้รบั การสนับ สนุนมากนัก ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากสงครามโลก
ครั้ง ที่ 1 วิ ก ฤตข้า วที่ ส่ ง ผลกระทบให้ เศรษฐกิ จตกต่ า ลงไปอี ก จนหน่ ว ยงานต่ า งๆ ถู ก ตั ด
งบประมาณเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการหารายได้เพิ่มเติมจากช่องทางอื่นๆ แม้กระทั่งกองเสือป่ าซึ่งได้รบั
ความเอาใจใส่อย่างมาก ยังต้องใช้วิธีหาเงินเพื่อใช้ในกิจการเสือป่ า โดยการออกลอตเตอรี่ กล่าว
ได้วา่ ลอตเตอรี่เป็ นวิธีระดมทุนที่นิยมในสมัยนี ้ และสามารถสร้างรายได้ท่ีน่าพึงพอใจแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ในระยะแรก ซึ่ง รายได้จ ากการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2460 - 2466 รัฐได้รบั ผลประโยชน์
มากที่ สุด โดยส่วนแบ่ง มากกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสลากที่ ขายได้ซ่ึง เป็ น รายได้ส่วนแบ่ง จาก
หน่วยงานที่ดาเนินการออกลอตเตอรี่ แต่ไม่ใช่รายได้หลัก ที่รฐั ดาเนินการสรรหาและจัดเก็บด้วย
ตนเอง ทาให้เมื่อมีการหยุดการออกลอตเตอรี่ใน พ.ศ. 2466 เนื่องจากเหตุการณ์ทุจริตลอตเตอรี่
เสือป่ าสร้างความเสื่อ มเสียต่อกองเสือป่ า รวมถึงการวิพ ากษ์วิจารณ์ว่าการออกลอตเตอรี่สร้าง
ความล าบากให้ประชาชน ทาให้รฐั และหน่วยงานต่างๆ หยุดการออกลอตเตอรี่ภ ายหลัง พ.ศ.
2466 ไป และต้องสูญเสียช่องทางการระดมทุนจากประชาชนที่ง่ายและสามารถหาเงินได้จานวน
มากในระยะเวลาสัน้ ไป ขณะเดียวกันรัฐประสบกับปั ญหาทางเศรษฐกิจของรัฐอยู่แล้ว จึงยิ่งทาให้
เศรษฐกิจแย่ลงมากขึน้ ทาให้ปัญหาจากเศรษฐกิจในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่เป็ นวิกฤตเศรษฐกิจที่ สะสมจวบจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเป็ นส่วนหนึ่งที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475

บทที่ 4
สลากกินแบ่งรัฐบาลกับการระดมทุนทางเศรษฐกิจของรัฐ พ.ศ. 2475 – 2482
ลอตเตอรี่ ห รื อ สลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาลในปั จจุ บั น เป็ นส ลากกิ น แบ่ ง ที่ ออกประจ า
ทุก วัน ที่ 1 และวัน ที่ 16 ของทุก เดื อ น ด าเนิ น การโดยส านัก งานสลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาล ซึ่ ง ใน
พ.ศ. 2562 สามารถท ารายได้แ ผ่ น ดิ น น าส่ ง สู ง เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ของหน่ ว ยงานรัฐ วิ ส าหกิ จ 1
สลากกิ น แบ่ง จึง มี ความส าคัญ ในการระดมทุน ทางเศรษฐกิ จ ของรัฐ ในปั จ จุบัน เป็ น อย่างมาก
บทนี จ้ ะศึกษาถึงการน าสลากกิ นแบ่งมาใช้เป็ นเครื่องมื อทางเศรษฐกิ จ ใน พ.ศ. 2475 – 2482
โดยศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผลการออกสลากกิ นแบ่ง การก่อตัง้ ส านัก งานสลากกิ นแบ่ง
รัฐบาลใน พ.ศ. 2482 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงการแสวงหารายได้
จากการดาเนินการและนโยบายของสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นความสาคัญของสลาก
กินแบ่งรัฐบาลที่ถกู นามาใช้เป็ นเครื่องมือในการระดมทุนของรัฐมาโดยตลอด
4.1 การระดมทุนจากสลากกินแบ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เศรษฐกิ จ สยามในรัช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่ หั ว ประสบปั ญหา
ความยากลาบากต่อเนื่องมาจากปั ญหาเศรษฐกิจปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทั้งปั ญ หาการคลัง ปั ญ หาราคาข้าวตกต่ า ปั ญ หางบประมาณขาดดุล ติด ต่อ กัน ใน
พ.ศ. 2465 – 2468 ทาให้รฐั บาลต้องแก้ปั ญ หาด้วยการกาหนดภาษี ใหม่เพื่ อเพิ่ ม รายได้ และ
ตัดทอนรายจ่ายของกระทรวงต่างๆ แม้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ช่ วั คราวแต่ยังคงส่งผล
ต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2468 - 2477) โดยจะเห็นได้
ว่าในรัชสมัยนี ม้ ีงบประมาณขาดดุลใน พ.ศ. 2468 ซึ่งเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล แม้ว่ารัฐบาล
จะด าเนิ น การหลายวิ ธี เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ จนภาวะขาดดุ ล ดี ขึ ้น แต่ ใ น พ.ศ. 2472
ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก (The Great Depression) ซึ่งซา้ เติมเศรษฐกิจสยามลงไปอีก
ปั ญ หาเศรษฐกิจจึง กลายเป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ทาให้รฐั บาลใหม่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ความสาคัญกับการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ
ซึ่งการออกลอตเตอรี่เป็ นวิธีหนึ่งที่นามาใช้เพื่อการระดมทุนของรัฐ

1

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. (2562). สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรำยได้ครึ่งแรกของ
ปี งบประมำณ 2562 เกินเป้ำหมำย 22%. (ออนไลน์)
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4.1.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นาไปสูก่ ารออกสลากกินแบ่งใน พ.ศ. 2476
ในช่วงต้น รัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิ จ ของสยามตกต่ า
การส่งออกที่นอ้ ยลง ทาให้รฐั ต้องหาวิธีเพิ่มรายได้ให้มากขึน้ จากช่องทางอื่นๆ หลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง รัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (พ.ศ. 2475 - 2476) พยายามฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ ต กต่ า ในช่ ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ตกต่ า ทั่ วโลก โดย หลวงประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม
(ปรีดี พนมยงค์) หนึ่งในผูน้ าของคณะราษฎรได้ร่างแผนเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจขึน้ เพื่อพัฒ นา
และแก้ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยในเค้าโครงการเศรษฐกิ จมี การเสนอการจัดหาทุน
ผ่านการเก็บภาษี ทางอ้อม การกูเ้ งิน การหาเครดิต รวมถึงการออกสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่ขึน้
และพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ได้ขดั ข้องในการให้มีการ
ออกสลากกิ น แบ่ ง หรื อ ลอตเตอรี่ ต ามที่ ห ลวงประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม (ปรี ดี พนมยงค์) เสนอ 1
ทาให้ใน พ.ศ. 2476 มีการอนุมตั ิการออกลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม เพื่อหารายได้มาใช้ในกิจการ
ของสภากาชาด ช่วยเหลือคนไข้อนาถา และใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ นับเป็ น
ครัง้ แรกที่มีการออกสลากกินแบ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ หลังจาก
หยุดไป 10 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2466 เมื่ อเกิ ด เหตุการณ์ทุจ ริตลอตเตอรี่เสื อป่ าของพระยานนทิเสน
สุเรนทรภักดี (แม็ก เศียรเสวี) 2
ตาราง 8 ตารางแสดงงบประมาณรายได้ รายจ่าย และรายได้จริง และรายจ่ายจริง ตัง้ แต่ พ.ศ.
2467 – 2477 (ล้านบาท)
รายจ่ายจริง

85.18

รายจ่ายที่
อนุมัติ
93.12

89.67

ดุลแห่งรายได้
รายจ่ายจริง
- 4.49

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

พ.ศ.

รายได้จริง

2467

งบประมาณ
รายได้
84.00

2468

1

ชัยอนันต์ สมุทวณิช; และ ขัตติยา กรรณสูต. (2518). เอกสำรกำรเมือง – กำรปกครองไทย พ.ศ.
2417 – 2477. หน้า 234 – 357.
2
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สบ. 2.52/167. เอกสำรส่วนพระองค์สมเด็จฯ กรมพระยำดำรงรำ
ชำนุภำพ พระยำนนทิเสนสุเรนทรภักดี. หน้า 1 - 4.
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ตาราง 8 (ต่อ)
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

ที่ ม า : ชูศ รี มณี พ ฤกษ์. (2550). นโยบำยเศรษฐกิ จ ของพระบำทสมเด็จ พระปกเกล้ำ
เจ้ำอยูห่ วั . หน้า 48.
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณรายได้และรายจ่ายที่รฐั กาหนด รวมถึงรายได้
และรายจ่ า ยที่ มี ก ารใช้จ ริง ตั้ง แต่ พ.ศ. 2467 – 2477 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว่ า ในปลายรัช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวเกิ ดปั ญ หางบประมาณขาดดุลอยู่ต่อเนื่ องจนกระทั่ง
เสด็จสรรคตและมีการเปลี่ยนรัชสมัยใน พ.ศ. 2468 แต่เมื่อเข้าสู่การปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั สถานการณ์ดา้ นงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่สภาวะที่ดีขึน้ เนื่องจากมีความ
พยายามในการแก้ปัญ หางบประมาณแผ่นดิน โดยการหาช่องทางเพื่ อเพิ่มรายได้ เช่น การเก็ บ
ภาษี ใหม่จากสินค้าฟุ่ มเฟื อย หรือภาษี จากกิจวัตรประจาวันของประชาชน เช่น ภาษี สรุ า ภาษี ฝ่ิ น
ภาษี ท่ีดิน ภาษี การพนัน เป็ นต้น การตัดทอนรายจ่ายบางส่วนเพื่อให้งบประมาณมีความสมดุล
ตามนโยบายการคลั ง แบบเก่ า ซึ่ ง บางครั้ง มี ก ารกล่ า วถึ ง ว่ า เป็ นการคลั ง แบบอนุ รัก ษ์
คือ การดาเนินนโยบายที่ทาให้ง บประมาณสมดุล มีคา่ เงินที่มีเสถียรภาพ รวมถึงกาหนดการกูเ้ งิน
และการชาระหนีส้ ินจากต่างประเทศในอยู่ในขอบเขตตามที่รฐั กาหนด 1 ทาให้งบประมาณแผ่นดิน
และเศรษฐกิ จ ของสยามในช่วงระยะแรกของการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั ดีขนึ ้ จากช่วงก่อนหน้า งบประมาณที่เคยขาดดุลติดต่อกันกลับมาเกิดดุลเพิ่มขึน้ เล็กน้อย
จ น ก ร ะ ทั่ ง เกิ ด วิ ก ฤ ต เศ ร ษ ฐ กิ จ ต ก ต่ า ทั่ ว โ ล ก ใ น พ .ศ . 2472 ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ

พอพันธ์ อุยยานนท์. (2558). เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกำลที่ 7 : รักษำเสถียรภำพ ปูพนื ้ ฐำนกำร
พัฒนำ. หน้า 47- 48.
1
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ต่อเศรษฐกิ จและการเมื องของสยามเป็ นอย่างยิ่ง ทาให้ใน พ.ศ. 2474 เกิดปั ญ หางบประมาณ
ขาดดุลอีกครัง้
ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ที่ น าไปสู่ก ารออกสลากกิ น แบ่ ง อี ก ครั้ง ใน พ.ศ. 2476 เกิ ด จาก
ปั จจัยหลัก 2 ประการ คือ ปั ญ หาเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สยาม และ
การเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ที่ น าไปสู่ก ารวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และมีการเสนอให้ออกสลากกินแบ่งอีกครัง้ เพื่อแสวงหารายได้และใช้เป็ นทุนในการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ปั จ จัย ประการแรก คื อ วิก ฤตเศรษฐกิ จ ตกต่ า ทั่ว โลกใน พ.ศ. 2472 ส่ง ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของสยามโดยเฉพาะการส่งออกลดน้อยลง ทาให้เศรษฐกิจที่เริ่ม
จะดีขึน้ กลับประสบปั ญหาตกต่าและขาดดุลงบประมาณอีกครัง้ ใน พ.ศ. 2474 เนื่องจากรายได้ท่ี
เก็บจากภาษี ตา่ งๆ ลดลง ทาให้การวางแผนงบประมาณรายจ่ายต้องลดลงเพื่อให้เกิดความสมดุล
วิธี ก ารที่ รัฐ บาลสยามเลื อ กใช้จึง เป็ น การตัด งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงต่า งๆ ยุบ รวม
หน่วยงานราชการบางแห่งเพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงการดุลข้าราชการที่ไม่จาเป็ นออก
เช่น ข้าราชการที่อายุมาก ข้าราชการที่ไม่มีความสามารถ หรือข้าราชการในหน่วยงานที่ถกู ยุบ ซึ่ง
ในช่วง พ.ศ. 2469 – 2472 มีขา้ ราชการที่ถูกดุลจานวนทัง้ สิน้ 1,929 คน โดยมีคนของกระทรวงวัง
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ถูกดุลย์เป็ นจานวนมากตามลาดับ1
นอกจากนีร้ ฐั ยังควบคุมการใช้จ่ายของกระทรวงต่างๆ อย่างเข้มงวด การดาเนินนโยบาย
ในการท าให้งบประมาณสมดุล ครัง้ นี ไ้ ม่เป็ น ผลดีต่อระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ และ
ก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนต่อเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ข้าราชการที่ประสบปั ญหาการถูก
ดุล รวมถึง ความขัด แย้ง ระหว่างเสนาบดี กระทรวงต่างๆ ในการก าหนดนโยบายในช่วงวิก ฤต
เศ รษ ฐ กิ จต ก ต่ า เกิ ด ก ารแ บ่ งแ ย ก อ อ ก เป็ น 2 ก ลุ่ ม คื อ ก ลุ่ ม พ ระเจ้ า บ รม วงศ์ เ ธอ
กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม มองว่าปั ญหาเศรษฐกิจไม่
รุ น แรงและไม่ จ าเป็ นต้อ งแก้ ปั ญ หาอย่ า งเคร่ง ครัด ในขณะที่ ก ลุ่ ม พระยาโกมารกุ ล มนตรี
(ชื่น โกมารกุล ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงการคลัง เสนอให้ลดรายจ่ายอย่างเข้มงวด ความขัดแย้ง
ดังกล่าวทาให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้จา่ ยที่สรุ ุย่ สุรา่ ยของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้จา่ ยใน
กิจการรถไฟ รวมถึงการลาออกของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดชที่ไม่พงึ พอใจต่อนโยบายลด
เงินเดือนของรัฐบาลด้วย ผลจากการที่รฐั ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจให้ดีขึน้ ได้ ทาให้เกิด

1

ชูศรี มณีพฤกษ์. (2550). นโยบำยเศรษฐกิจของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั . หน้า 110.
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ความความไม่ พ อใจของประชาชนและข้า ราชการบางส่ ว น จึ ง เป็ นสาเหตุ ห นึ่ ง ที่ น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475
ปั จ จั ย ที่ 2 คื อ การเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ภายหลั ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเศรษฐกิจของประเทศจาเป็ นต้องเร่งฟื ้ นฟูอย่างมาก หนึ่งในหลักสาคัญ
6 ประการของคณะราษฎร คือ การบารุ งความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ ผูผ้ ลักดัน
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ในสมั ย นี ้ คื อ หลวงประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม (ปรี ดี พนมยงค์) ซึ่ ง เสนอ
เค้าโครงการณ์เศรษฐกิจ หรือ สมุดปกเหลือง ใน พ.ศ. 2475 เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจของสยาม
ใหม่ และส่ ง เสริม ให้ราษฎรมี ส่ ว นร่ว มกับ เศรษฐกิ จ ของประเทศมากขึน้ ในขณะที่ รัฐ จะเป็ น
ผูค้ วบคุมและบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ โดยในเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจเสนอแนวทางพัฒนา
และแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจว่าให้มีการซือ้ ที่ดินจากเอกชน เพื่อให้ท่ีดินเป็ นของรัฐบาลและจัดสรร
เพื่อประกอบกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ปล่อยให้ท่ีดนิ รกร้าง การกาหนดให้ประชาชน
ทางานตามความสามารถ กาหนดเกณฑ์เงินเดือนขัน้ ต่าและการรับเงินบานาญ เสนอการหารายได้
ผ่านการเก็ บ ภาษี ต่างๆ การออกสลากกิ น แบ่ง และการกู้ยืม รวมถึ งการจัด ตัง้ สหกรณ์เพื่ อให้
ประชาชนมี ส่วนร่วมทางเศรษฐกิ จมากขึน้ การจัดตัง้ ธนาคารแห่งชาติเพื่ อเป็ นกลไกส าคัญ ใน
การดาเนินการทางเศรษฐกิจ1
อย่ า งไรก็ ต าม เค้า โครงการเศรษฐกิ จ ของหลวงประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรมถู ก คัด ค้า นและ
ไม่ได้นามาใช้ในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะถูกต่อต้านจากกลุ่มผูน้ าเก่า
รวมถึงการต่อต้านจากภายในคณะราษฎร เนื่องด้วยเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจมีส่วนคล้ายคลึงกับ
การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจในรัสเซีย ซึ่งถูกมองว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ แต่ในขณะเดียวกันในเค้า
โครงการณ์เศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมีขอ้ เสนอให้จดั หาทุนโดยการออกสลากกินแบ่ง
ซึ่งรายได้จากสลากกินแบ่งใน พ.ศ. 2476 ได้นามาใช้เป็ นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เช่น การซือ้ เครื่องจักร การหาค่าแรงงาน กิจกรรมสาธารณกุศล2
หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอในร่างเค้าโครงเศรษฐกิจเกี่ยวกับการระดมทุนไว้ใช้สาหรับ
ซือ้ วัตถุท่ี รฐั บาลไม่สามารถอนุมัติเงินงบประมาณได้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นการจ่ายค่าแรงงานหรือ
เป็ นทุนสารองหมุนเวียนในรัฐบาล โดยใช้วิธีการเก็บภาษี บางอย่างจากประชาชนจานวนเล็กน้อย
โดยไม่ ท าให้ป ระชาชนรู ส้ ึ ก เดื อ ดร้อ น คื อ การเก็ บ ภาษี ม รดก ภาษี รายได้ หรือ ภาษี ท างอ้อ ม
1

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, และ ขัตติยา กรรณสูต. (2518). เล่มเดิม. หน้า 240 - 265.
2
เฉลิม พันธุภ์ กั ดี (ผูพ้ ิมพ์). (2492). พระปกเกล้ำทรงโต้เค้ำโครงกำรณ์เศรษฐกิจ ของ ปรีดี พนมยงค์.
หน้า 68 – 69.
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เช่ น ภาษี น ้า ตาล ภาษี บุ ห รี่ หรื อ ภาษี อ่ื น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ วิ ธี ชี วิ ต ประจ าวัน ของประชาชน
การออกสลากกินแบ่งซึ่งหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเห็นว่าการออกสลากกินแบ่งไม่เป็ นการผิดศีลธรรม
แม้ว่าจะเป็ นการเล่นการพนันแต่เป็ นการเสี่ยงโชคที่เสียเงินเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่รฐั จานวนมาก รวมถึงการหาเครดิตและการกูเ้ งินทัง้ จากภายในและภายนอก
ประเทศ ซึ่ ง ข้อ เสนอการเก็ บ ภาษี ทางอ้ อ มนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี
พระบรมราชวินิจฉัยว่าภาษี มรดกจะไม่สามารถเก็บเงินได้มากนัก ส่วนมากจะเป็ นที่ดินมากกว่า
ซึ่ง อาจกลายเป็ น การริบ ทรัพ ย์อ ย่า งช้าๆ ด้า นภาษี รายได้ไม่ ส ามารถท าเงิ น ได้ม ากเนื่ อ งจาก
ประชาชนไม่ ไ ด้ม ายได้ม ากพอเหลื อ ใช้เ ท่ า ที่ ค วร ข้อ เสนอการกู้ เงิ น และการหาเครดิ ต มี
พระบรมราชวินิจฉัยว่าการกูเ้ งินอาจจะทาได้เพียงครัง้ เดียวและทาได้ยาก และอาจก่อให้เกิดความ
ไม่ ไ ว้ว างใจในรัฐ บาล ขณะที่ ข้อ เสนอให้มี ก ารออกสลากกิ น แบ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในข้อ เสนอของ
เค้าโครงการเศรษฐกิ จ ของหลวงประดิษ ฐ์ ม นูธ รรมที่ พ ระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
พระบรมราชวินิจฉัยว่าไม่ขดั ข้องต่อข้อเสนอดังกล่า ว1 แม้ว่าจะไม่มีคาอธิบายถึงเหตุผลของพระ
บรมราชวินิจฉัยดังกล่าว แต่ก็แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพึงพอใจต่อ
ข้อเสนอในการจัดหาทุนของรัฐโดยวิธีการออกสลากกินแบ่ง ซึ่งเห็นได้ชดั เมื่อร่างเค้าโครงการณ์
เศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมถูกปฏิเสธเนื่องจากมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า “โครงกำรนีน้ นั้
เป็ นโครงกำรอัน เดี ย วอย่ ำ งแน่ น อนกับ ที่ ป ระเทศรัส เซี ย ใช้อ ยู่ ...” 2 จนมี ก ระแสต่อ ต้า นและ
วิพากษ์วิจารณ์เนื่องด้วยเกรงกลัวคอมมิวนิสต์ เค้าโครงการณ์เศรษฐกิจฉบับ นีจ้ ึงไม่ถูกนามาใช้
แต่แนวทางในการจัดหาทุนโดยวิธีการออกสลากกินแบ่งกลั บถูกหยิบยกขึน้ มาใช้ใน พ.ศ. 2476
โดยรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิตธิ าดาในการอนุมตั ใิ ห้ออกลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม
4.1.2 การออกสลากกินแบ่งในช่วง พ.ศ. 2476 – 2482
ใน พ.ศ. 2476 รัฐบาลของพระยามโนปกรณนิตธิ าดา อนุมตั ใิ ห้ออกสลากกินแบ่งอีกครัง้
และเริ่มนาวิธีการนีม้ าใช้ระดมทุนในการทากิจกรรมต่างๆ ของรัฐโดยระหว่าง พ.ศ. 2476 – 2482
ออกลอตเตอรี่รวม 7 ครัง้ เป็ นการออกสลากในช่วงแรกของรัฐบาลใหม่ คือ ใน พ.ศ. 2476 - 2477
ถึง 6 ครัง้ ดังตารางที่ 9 ซึ่งเป็ นช่วงที่ รฐั บาลต้องการระดมทุนมาใช้ในการฟื ้ นฟูเศรษฐกิ จ และ
จากจานวนครัง้ ที่ออกสลากนีอ้ าจกล่าวได้ว่าการออกสลากเป็ นการระดมทุนที่ได้ผลดี

1

แหล่งเดิม. หน้า 72 – 77.
2
ชาญวิทย์ เกษตรศิร.ิ (2544). ประวัตกิ ำรเมืองไทย 2475 – 2500. หน้า 141.
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ตาราง 9 ตารางแสดงการออกสลากกินแบ่งในช่วง พ.ศ. 2476 – 2482
พ.ศ.

ชื่อ

2476

ลอตเตอรี่
สภากาชาดสยาม

2476

สลากกินแบ่ง
รัฐธรรมนูญ
ลอตเตอรีร่ ฐั บาล
สยาม

2476

2476 - 2482 ลอตเตอรี่
สรรพากรรัฐบาล
สยาม

วัตถุประสงค์

จานวนที่
พิมพ์
(ฉบับ)
500,000

ช่วยคนไข้อนาถา
สาธารณประโยชน์
อื่น
เชิดชูและเผยแผ่
รัฐธรรมนูญ
บารุงการศึกษา
1,000,00
ของแพทย์และ
0
พยาบาล
หาเงินชดเชยเงิน 1,000,00
รัชชูปการที่ขาดไป
0

จาหน่าย
ฉบับละ
(บาท)
1

วันที่ออก

1-เม.ย.-76

1

1

งวดที่ 1

(กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง)

2477 - 2482 ลอตเตอรีพ่ ิเศษ
รัฐบาลสยาม
2477 - 2480 สลากกินแบ่ง
เทศบาลจังหวัด

2482 ปั จจุบัน

สลากกินแบ่ง
รัฐบาล

หารายได้จากผูม้ ี
ฐานะดีหรือผูม้ ี
รายได้ประจา
บารุงเฉพาะ
จังหวัด บาง
จังหวัดรวมกับ
จังหวัดอื่นๆ ใน
กรณีที่ขายได้นอ้ ย

200,000

1

500,000

1

4 งวด
(4เดือน/1
งวด)
ทุกวันที่ 5
ของเดือน

เดือนละ
ครัง้
มิถนุ ายน
2482

ที่มา : รวบรวมเนือ้ หาจาก สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). 50 ปี สำนักงำนสลำก
กินแบ่งรัฐ บำล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกำส วันสถำปนำครบรอบห้ำสิบปี วันที่ 5 เมษำยน
2532. หน้า 26 – 43.
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จากตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่าในช่วง พ.ศ. 2476 – 2482 มีการออกสลากกินแบ่งถึง 7 แบบ
โดยเรียกชื่อปนกันทัง้ ลอตเตอรี่และสลากกินแบ่ง คือ ลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม สลากกินแบ่ง
รัฐธรรมนูญ ลอตเตอรี่สรรพากรรัฐบาลสยาม ลอตเตอรี่รฐั บาลสยาม สลากกิ นแบ่งเทศบาลจังหวัด
จนใน พ.ศ. 2482 มี ก ารยุ ติ ก ารออกลอตเตอรี่ อ่ื น ๆ และรวมเข้า เป็ นสลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาล
มีการกาหนดการออกเดือนละครัง้ โดยการดาเนินการออกลอตเตอรี่ ในช่วง พ.ศ. 2476 – 2482
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี ้
ใน พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็ น ปี แรกที่ มี การออกสลากกิ นแบ่งอีกครัง้ นั้น เป็ นการออกสลากที่ มี
วัต ถุป ระสงค์เฉพาะ เช่น การช่ว ยคนไข้อ นาถาของสลากสภากาชาด การหาเงิ น ชดเชยของ
กรมสรรพากร หรือการเผยแพร่เรื่องรัฐธรรมนูญ โดยลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม มีกาหนดออก
สลากรางวัลในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็ นวันขึน้ ปี ใหม่ในเวลานัน้ วัตถุประสงค์ของการ
ออกสลากกินแบ่งในครัง้ นี ้ คือ การหาเงินเพื่อช่วยเหลือคนไข้อนาถา และเป็ นทุนของแพทย์และ
พยาบาล ทั้ง ยัง เก็ บ ไว้เพื่ อ เป็ นค่า ใช้จ่ า ยในงานสาธารณประโยชน์ โดยพิ ม พ์ ส ลากจ าหน่ า ย
จานวน 500,000 ฉบับ จาหน่ายฉบับละ 1 บาท การออกลอตเตอรี่ครัง้ นีป้ ระสบความสาเร็จ ด้วยดี
และสามารถจาหน่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ส่งผลให้มีการออกสลากกินแบ่งอีกหลายครัง้
ในปี เดียวกัน ยังมี การออกสลากพิเศษเพื่ อเชิดชูและเผยแพร่รฐั ธรรมมนูธรรม คือ สลากกินแบ่ง
รัฐธรรมนูญ และการออกลอตเตอรี่รฐั บาลสยามเพื่อบารุงการศึกษาของแพทย์และพยาบาลด้ วย
ซึ่งมีการพิมพ์จาหน่ายจานวน 1,000,000 ฉบับ ฉบับละ 1 บาท ไม่มีขอ้ มูลว่าจาหน่ายได้เท่าใด
แต่มีการบันทึกว่าได้ผลเป็ นที่เรียบร้อย และได้เงินมาบารุงการศึกษาพยาบาลตามความมุ่งหมาย
แสดงให้เห็นว่าการจัดหาทุนจากการออกสลากกินแบ่งสร้างรายได้ท่ีน่าพอใจต่อรัฐบาลจึงทาให้มี
การออกลอตเตอรี่อีกหลายครัง้ และล้วนเป็ นการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐทัง้ หมด โดยในปี นี ้
มี ห น่ ว ยงานเอกชนจ านวนมากพยายามขออนุ ญ าตออกหวย ก.ข. หรื อ ลอตเตอรี่ ร ายวั น
และมีการโน้มน้าวรัฐบาลว่าหากรัฐบาลอนุญาตให้มีการออกหวย ก.ข. ภาคเอกชนจะซือ้ เรือรบ
จานวน 4 ลา ให้แก่รฐั บาล แต่มติของคณะกรรมการรัฐบาลได้ออกคาสั่งห้ามมิให้ผอู้ ่ืนออกสลาก
กินแบ่งอีกต่อไป1 ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมาการออกสลากกินแบ่งจึงเป็ นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเท่านัน้
นอกจากนีใ้ น พ.ศ. 2476 รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา (พ.ศ. 2476 - 2481) พิจารณา
อนุ มัติ ให้ก ระทรวงการคลัง ออกลอตเตอรี่ รัฐ บาล เนื่ อ งจากรัฐ บาลก าลัง จะยกเลิ ก การเก็ บ
ค่ารัชชูปการที่เก็บเงินจากชายฉกรรจ์สามัญชนต้องจ่ายให้รฐั ซึ่งทาให้รฐั ต้องสูญเสียรายได้จานวน
มากจากการยกเลิ ก ค่ า รัช ชูป การ รัฐ จึ ง ต้อ งหาวิ ธี ก ารเพิ่ ม เงิ น ทุ น มาชดเชยในส่ ว นที่ เสี ย ไป
1

ห้ามเอกชนออกลอตเตอรีท่ กุ ชะนิด. (2476, 8 มีนาคม). วำรศัพท์. หน้า 1.
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โดยใช้วิธีการออกสลากกินแบ่ง ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้กรมสรรพากรเป็ นผูด้ าเนินการออกสลาก
นี ้ และห้ามหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ออกสลากซา้ กันในช่วงเวลานัน้ จึงกล่าวได้ว่าการออกสลากกิน
แบ่งในช่วง พ.ศ. 2476 เป็ นต้นมา รัฐเป็ นผูด้ าเนินการแต่เพียงผูเ้ ดียว เพราะจะทาให้รฐั ได้เงินครบ
ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงการออกสลากของกรมสรรพากรเป็ นต้นแบบของการออกสลาก
กินแบ่งรัฐบาลในปั จจุบนั โดยมีการออกเป็ นประจาและแบ่งเป็ นงวดๆ และมีการตัง้ เป้าหมายของ
การออกลอตเตอรี่ ส รรพากรรัฐ บาลสยามในงวดแรก คื อ การหาเงิ น ให้ไ ด้ 1,000,000 บาท
นอกจากนี ย้ ังมี การออกสลากพิเศษเพิ่ม เติม ของกระทรวงการคลังเพื่ อหารายได้จากผู้มี รายได้
ประจ า โดยการจ าหน่ า ยสลากของกรมสรรพากรจะแบ่ ง ออกเป็ นงวดๆ จ านวน 4 งวด
โดยเว้น ระยะห่ า ง 4 เดื อ นต่อ 1 งวด โดยมี ก ารค านวณรายได้สุท ธิ ไ ว้จ านวน 580,500 บาท
การออกสลากของกรมสรรพากรจ าหน่ายสลาก 70 จังหวัด และสามารถจ าหน่ายได้ห มดตาม
กาหนด และได้รบั ความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศเห็นได้จากการแอบขึน้ ราคาสลากกินแบ่ง
จาก 1 บาท เป็ น 1 บาท 25 สตางค์ข องผู้จ าหน่ า ยแต่ก็ ยัง มี ป ระชาชนไปมุง ซื อ้ หน้า สถานที่
จ าหน่ า ย 1 ความส าเร็ จ ในการหารายได้ จ ากลอตเตอรี่ ส รรพากรรัฐ บาลสยามส่ ง ผลให้
กระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์ท่ีจะใช้วิธีการเดียวกันเพื่อหาเงินมาใช้ในการบริหารและบารุง
เทศบาล
ใน พ.ศ. 2477 เป็ นต้นมา การออกสลากกินแบ่งจึงเป็ นการออกที่กาหนดเป็ นงวดประจา 2
หน่วยงาน คือ ลอตเตอรี่พิเศษรัฐบาลสยามของกระทรวงการคลัง และสลากกินแบ่งเทศบาลของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง แบ่ ง ได้ 2 ประเภท คื อ สลากกิ น แบ่ ง เทศบาลจั ง หวัด ออกรางวั ล
ทุกวันที่ 5 ของเดือน และมีการจัดงานรื่นเริงในวันที่ 3 – 5 ของทุกเดือน และสลากกินแบ่งเทศบาล
ทั่วไปจะออกเป็ นงวด แต่ละงวดห่างกัน 5 เดือน สรุปได้ว่าการออกสลากกินแบ่งเทศบาลทั่วไปออก
ปี ละ 3 ครัง้ โดยจะออกรางวัลในระหว่างวันที่ 3 – 5 ของเดือน ถ้าหากเดือนใดตรงกับงานกาชาด
จะทาการออกรางวัลในงานวันนัน้ แต่ในขณะเดียวกันสลากกินแบ่งของกระทรวงมหาดไทยจะ
ไม่ ท าการออกรางวัล ชนกั น กั บ กระทรวงการคลัง โดยมี ห ลัก ฐานปรากฏเกี่ ย วกั บ การเลี่ ย ง
การออกสลากกินแบ่งเทศบาลจังหวัดไม่ให้ตรงกับสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลัง ความว่า
“...ควรเริ่มจำหน่ำยสลำกกินแบ่ง ในต้นเดือนกันยำยน ตุลำคม และกำหนดออกในเดือนตุลำคม

1

สมัยลอตเตอรี.่ (2476, 9 มีนาคม). วำรศัพท์. หน้า 4.
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พฤศจิกำยน และเดือนต่อๆ ไป ยกเว้นเดือนสิงหำคมกับธันวำคม ซึ่งเป็ นเดือนทีอ่ อกสลำกกินแบ่ง
ของกระทรวงกำรคลัง...”1
นอกจากสลากกิ น แบ่ง เทศบาลจังหวัด แล้ว สลากกิ น แบ่งเทศบาลทั่วไปต้องเลี่ ยงการ
ออกสลากไม่ให้ชนกับกระทรวงการคลังเช่นกัน ทัง้ นีม้ ีหลักฐานส่วนหนึ่งที่ชีใ้ ห้เห็นว่าสลากกินแบ่ง
ของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยออกคนละช่วงกัน ได้แก่
“1. กำหนดกำรออกจำหน่ำยและเก็บต้นขัว้ ควรกำหนดให้ออกเป็ น 3 งวดๆ ละ
4 เดือน ในปี หนึ่งออก 3 ครัง้ และควรเริ่มจำหน่ำยเมือ่ กระทรวงกำรคลังออกสลำกกินแบ่ง
ครัง้ ที่ 2 ในเดือนธันวำคมศกนีแ้ ล้ว...”2
จากข้อความดังกล่าวสรุ ปได้ว่าสลากกินแบ่ง ของกระทรวงการคลังในช่วง พ.ศ. 2477 –
2482 นั้น ออกปี ล ะ 2 ครัง้ โดยสลากกิ นแบ่ง ครัง้ ที่ 1 ออกในเดื อนสิ งหาคม และสลากกิ นแบ่ง
ครัง้ ที่ 2 จะออกในเดือนธันวาคม ในขณะที่เดือนอื่นๆ จะมีการออกสลากของกระทรวงมหาดไทย
สลับกันไป โดยแสดงข้อมูลได้ดงั ตารางที่ 10

อ้างถึงใน สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). 50 ปี สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล : หนังสือที่
ระลึกเนือ่ งในโอกำส วันสถำปนำครบรอบห้ำสิบปี วันที่ 5 เมษำยน 2532. หน้า 35.
2
แหล่งเดิม. หน้า 36.
1
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ตาราง 10 ตารางรวบรวมข้อ มู ล แสดงการออกสลากกิ น แบ่ ง ของกระทรวงการคลั ง และ
กระทรวงมหาดไทย
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

สลากกินแบ่งของ
กระทรวงการคลัง

สลากกินแบ่งเทศบาล
จังหวัด
(กระทรวงมหาดไทย)
/
/
/

สลากกินแบ่ง
เทศบาลทั่วไป
(กระทรวงมหาไทย)
/

/
/
/

/

/
/
/

/

/

/

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). 50 ปี สำนักงำนสลำก
กินแบ่งรัฐ บำล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกำส วันสถำปนำครบรอบห้ำสิบปี วันที่ 5 เมษำยน
2532. หน้า 28 – 32.
จากข้อมูลตารางที่ 10 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การที่ทงั้ 2 กระทรวงเลี่ยงการออกสลาก
ไม่ให้ตรงกัน เป็ นไปเพื่อทาให้ผซู้ ือ้ สลากมุง่ ซือ้ สลากของแต่ละงวดโดยตรง ไม่แย่งรายได้ซ่งึ กันและ
กัน แต่ในขณะเดี ยวกันจะเห็ นได้ว่าสลากกิ นแบ่งเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยออกตรงกัน
3 เดือน คือ เดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน เนื่องจากสลากกินแบ่งเทศบาลทัง้ จังหวัด
และทั่วไปเป็ นการดาเนินการออกภายในจังหวัด ซึ่งจะออกจานวนสลากที่พอดีกับการจาหน่าย
ไม่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไป หรือถ้าหากจาหน่ายได้ไม่หมดสามารถไปรวมกับจังหวัดอื่นๆ
ในการดาเนินการออกสลากได้ นอกจากนี ก้ ารออกสลากที่ไม่ตรงกันของกระทรวงการคลังและ
มหาดไทยส่ง ผลให้กระทรวงการคลัง ได้รับ เงิน ที่ เพิ่ ม มากขึน้ นอกเหนื อ จากสลากกิ น แบ่ง ของ
กระทรวงการคลัง เพราะรายได้จ ากการออกสลากกิ นแบ่งเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยจะ
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ถูกแบ่งให้แก่รฐั เป็ นค่าภาษี รอ้ ยละ 10 ของรายได้จ ากสลากที่ จาหน่าย ในขณะที่ เทศบาลและ
จังหวัดได้เงินจากการออกลอตเตอรี่รอ้ ยละ 201 อย่างไรก็ตามสลากกินแบ่งของกระทรวงมหาดไทย
ถูกยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2480 เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังในหลายจังหวัด
ประกอบการกับปั ญหาปลอมแปลงและทุจริตการจาหน่ายสลากกินแบ่งบารุงเทศบาลจังหวัด ซึ่ง
จะกล่าวต่อในหัวข้อ 4.3 ส่งผลให้มีการโอนย้ายการออกสลากกินแบ่ง และบุคลากรต่างๆ เข้าไป
รวมกับ กระทรวงการคลัง ต่อมาใน พ.ศ. 2482 สมัยรัฐ บาล พันเอกหลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ.
2481 – 2487) ได้มี ก ารจัด ตั้งส านัก งานสลากกิ น แบ่ง รัฐ บาลขึน้ โดยมี ก ระทรวงการคลัง เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดตัง้ คณะกรรมการและการจัดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
การออกสลากกินแบ่งช่วง พ.ศ. 2476 - 2482 มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนใช้ในกิจกรรม
และการบริหารจัดการของรัฐบาล รวมถึงการกุศลต่างๆ มักมีการจัดงานรื่นเริงหรืองานเฉลิมฉลอง
ควบคู่ไปด้วย เช่น งานกาชาด มีการออกลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม สลากกินแบ่งรัฐธรรมนูญ
ออกในงานเฉลิ ม ฉลองการพระราชทานรัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ แรก หรือ ในการออกครัง้ ต่อ ๆ มา
ก็ เป็ น การออกเพื่ อ ส่ ง เสริม รัฐ ธรรมนูญ นอกจากนี ้ยัง มี ก ารออกลอตเตอรี่ในงานรื่น เริง ต่า งๆ
ตามต่างจังหวัดอีกจานวนมาก เพื่อแสวงหาเงินใช้ในการจัดกิจกรรมนัน้ รวมถึงแบ่งรายได้เพื่อการ
กุ ศ ล ใน พ.ศ. 2477 เป็ นต้ น มา รั ฐ เริ่ ม ก าหนดจ านวนงวดในการออก สลากกิ น แบ่ ง ขึ ้น
และเป็ นดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเท่านัน้ เพื่ อแสวงหารายได้ในการดาเนินกิ จกรรมของ
หน่ วยงานรัฐ อย่ างเต็ม ที่ โดยไม่ มี ก ารอนุญ าตให้เอกชนออกลอตเตอรี่ อี ก ต่า งจากในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ มี ทงั้ หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปสามารถ
ดาเนินการได้โดยผ่านการขออนุญาตมาตลอด
4.2 การก่อตั้งสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2482
ภายหลังจากการยุติการออกสลากกินแบ่งเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2480
ได้มีการโอนย้ายกิจการสลากกินแบ่งของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงคณะกรรมการจัดการออก
สลากกินแบ่งบารุงเทศบาลจากกระทรวงมหาดไทยไปเข้าสังกัดกระทรวงการคลัง และได้มีการตัง้
กรรมการชุดแรกของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึน้ การโอนย้ายเจ้าหน้าที่และงานสลากกิน
แบ่งกันเสร็จสิ น้ ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2482 โดยมีพ ระยาพรหมทัตศรีพิลาส (แฉล้ม มิตรา
นนท์) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการโอนย้ายและเป็ นประธานกรรมการการจัดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
และจัดตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึน้ โดยถือให้วนั ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็ นวันแรก
1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท. 5. 16.11 กล่อง 1. เอกสำรกระทรวงมหำดไทย กองควบคุม
เทศบำล เรือ่ งเงินสลำกกินแบ่ง (2477 - 2481).
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ของการจัดตัง้ คณะกรรมการการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดแรกเป็ นวันสถาปนาสานักงานสลาก
กิ น แบ่ ง รัฐ บาล ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ณ บริ เวณหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด พระนครและธนบุ รี (บริ เ วณ
หน้ากระทรวงมหาดไทยฝั่งวัดราชบพิธในปัจจุบนั )1
4.2.1 สาเหตุการตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2482
วัตถุประสงค์ห ลักที่ รฐั บาลออกสลากกิ นแบ่ง คือ เพื่ อจัดหาทุนไว้ใช้ในกิ จกรรมและ
การบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล โดยให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนน้อยที่สดุ ทาให้ในช่วง
พ.ศ. 2476 – 2480 รัฐ บาลเป็ น กลุ่ม ผู้ท่ี ได้รบั ผลประโยชน์หลักจากการออกสลากกิ นแบ่ง โดย
หน่วยงานสาคัญ คือ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ใช้วิธีนีใ้ นการระดมทุนทากิจกรรม
ต่างๆ ที่มีการโดยบางเดือนออกสลากพร้อมกันด้วย แม้ว่าออกไม่ตรงกันแต่ก็ทาให้เกิดการแย่งชิง
กลุ่มนักเสี่ยงโชค และทาให้รายได้ถูกแบ่งสัดส่วน เนื่องด้วยประชาชนยังคงสับสนและไม่เข้าใจ
ระบบการออกสลากของทัง้ สองหน่วยงานและเข้าใจว่าเป็ นหน่วยงานเดียวกัน ประชาชนให้ความ
สนใจเพียงแต่ว่าเป็ นเกมการพนันสาหรับเสี่ยงโชคของรัฐเท่านัน้ ไม่ได้รบั รูถ้ ึงวัตถุประสงค์ของการ
ออกสลากกิ น แบ่ ง ในแต่ล ะหน่ วยงาน ทั้ง การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การพิ ม พ์ส ลากและการจัด
จาหน่ายที่ก ระจายไปยังพ่อค้ารายย่อยอื่นๆ ไม่เป็ นระบบ ทาให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตและปลอม
แปลงสลากบ่อ ยครัง้ และส่งผลให้ จ านวนเงิน ที่ รฐั ได้รบั จากการออกสลากกิ นแบ่งของทั้งสอง
หน่วยงานไม่ม ากเท่าที่ ตงั้ เป้าหมายไว้ เมื่ อกระทรวงมหาดไทยยุติการออกสลากกิน แบ่งบารุ ง
เทศบาลเนื่ องด้วยรายได้ไม่เป็ น ไปตามที่ ค าดหวัง บางจัง หวัด ต้อ งรวมกับ จัง หวัด อื่ น ๆ เพื่ อให้
ดาเนินการออกสลากได้ จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐ ไม่ได้รายได้ม ากอย่างที่ คาดหวัง ทั้งยังเผชิ ญ กับ
ปั ญหาการทุจริตบ่อยครัง้ เนื่องจากผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการออกสลากมีมากเกินไป ดังนัน้ การรวมเข้า
และผูกขาดเพี ยงหน่วยงานเดียวจะทาให้รฐั บาลได้รบั รายได้ม ากขึน้ ประกอบกับนโยบายของ
รัฐ บาลในการสร้างฐานอานาจทางเศรษฐกิ จของรัฐ โดยการสร้างทุนนิยมโดยรัฐขึน้ เนื่ องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่มีปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน และมักถู กครอบครองด้วยชาวต่างชาติ รัฐบาล
จึงพยายามวางรากฐานเศรษฐกิจภายใต้นโยบายชาตินิยม ลักษณะทุนนิยมโดยรัฐของรัฐบาล คือ
การจัดตัง้ รัฐ วิสาหกิ จและบริษั ทกึ่งราชการ การเข้าถื อหุ้นบริษัทโดยสมาชิ กของรัฐ รวมถึงการ
อุปถัมภ์บริษัทต่างๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์2
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). 50 ปี สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล : หนังสือทีร่ ะลึกเนือ่ ง
ในโอกำส วันสถำปนำครบรอบห้ำสิบปี วันที่ 5 เมษำยน 2532: กรุงเทพฯ : สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. หน้า
39.
2
สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์. (2526). ทุนนิยมขุนนำงไทย (พ.ศ. 2475-2503). หน้า 78.
1
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การจัดตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2482 จึงมีสาเหตุมาจากการพยายาม
รวบรวมรายได้จากการออกสลากกินแบ่งเข้าสู่รฐั บาลอย่างเต็มที่ ลดต้นทุนการผลิตการทางาน
ที่ซา้ ซ้อนและการทุจริตภายในหน่วยงานย่อย รวมถึงป้องกันความสับสนของประชาชนต่อการออก
สลากกินแบ่งของรัฐบาล นอกจากนีย้ งั เป็ นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้มีการ
จัดตัง้ รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็ นเครื่องมือในการดาเนินธุรกิจแทนรัฐ ทัง้ การเป็ นรัฐวิสาหกิจจะช่วยรักษา
เสถี ย รภาพการคลัง ของรัฐ บาล เป็ นกลไกส าคัญ ที่ จ ะก ากั บ ฐานะดุล การคลัง ของประเทศ
เพราะรัฐจะทาการเบิกจ่ายการลงทุนรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับรายได้ท่ีจดั หาได้ เพื่อให้เกิดดุล
งบประมาณ นอกจากนีก้ ารที่จดั ตัง้ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ
แต่เพียงผูเ้ ดียวยังเป็ นการควบคุมกิจกรรมหรือสินค้าที่เป็ นอบายมุขให้อยู่ในขอบเขตที่รฐั สามารถ
ควบคุมได้ดว้ ย1
4.2.2. การดาเนินงานของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2482
การดาเนินงานของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2482 อยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงการคลั ง และมี ค ณะกรรมการการออกสลากกิ น แบ่ ง ที่ แ ต่ ง ตั้ง ในวัน ที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2482 เป็ น คณะกรรมการชุ ด แรก ซึ่ง ด ารงต าแหน่ ง ใน พ.ศ. 2482 - 2488 ประกอบด้ว ย
พระยาพรหมทัตศรีพิลาส (แฉล้ม มิตรานนท์) เป็ นประธานกรรมการ และมีกรรมการร่วมอีกจานวน
11 คน คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมมหาดไทย หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒ น์2 หลวง
สุขุมนัยประดิษฐ (ประดิษฐ์ สุขุม) 3 นาย เจ.คนุตต์สัน นาย ดี.เอ.เปสตันยี นายม้าเลียบคุณ นาย
เที ยนเซี ้ ย ง (เที ยนสถิ ต ย์ ) กรรณ สู ต พ ระยาเพ็ ชรพิ ไสยศรี ส วั ส ดิ์ (แม้ น วสั น ตสิ ง ห์ )4
พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค) 5 และ พ.ต.อ. พระพิจารณ์พลกิจ6 พระยาพรหมทัตศรีพิลาสดารง
ตาแหน่งเพียงหนึ่งปี ก็ลาออก และแต่งตัง้ ให้พระยาชัยสุรินทร์ขึน้ มาเป็ นประธานกรรมการแทน

1

แหล่งเดิม. หน้า 84.
2
ขณะนัน้ ดารงตาแหน่งเป็ นอธิบดีกรรมสรรพากร
3
ดารงตาแหน่งเลขาธิการของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
4
อดีตข้าราชการบานาญกระทรวงมหาดไทย ดารงตาแหน่งเลขาธิการของคณะกรรมการสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
5
ดารงตาแหน่งเหรัญญิกของคณะกรรมการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเป็ นหนึง่ ในผูก้ ่อตัง้
บริษัท ไทยประกันชีวติ
6
ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมตารวจ
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นอกจากนีย้ งั มีการตัง้ กรรมการเพิ่มอีก 3 คน คือ พระยาอัชราชทรงศิริ (แม้น อรุณลักษณ์)1 หลวง
รอบรูก้ ิจ (ทองดี ลีลานุช)2 และหลวงอภิรมย์โกษากร (ดิฐ ณ สงขลา) ซึ่งจะเห็นได้วา่ คณะกรรมการ
ของส านั ก งาน สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลจะประกอบ ไป ด้ ว ยคน ของกระทรวงมห าดไท ย
กระทรวงการคลัง และกระทรวงอื่นๆ ของรัฐบาล รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจ ทัง้ ชายไทยและชาวต่างชาติ
เพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรที่มีความสามารถทาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความโปร่งใส
มากที่สดุ
การออกสลากกินแบ่งภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ชุ ด แรกมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลของการออกสลาก เพื่ อ ปรับ ปรุ ง และแก้ ไ ขปั ญ หา
เพื่อให้สามารถจาหน่ายสลากได้ตรงตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง โดยมีการออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาลในช่วง พ.ศ. 2482 – 2489 ดังตารางที่ 11
ตาราง 11 ตารางแสดงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2482 – 2489

2482
2485

จานวนที่พิมพ์
(ฉบับ)
500,000/m
400,000/m

จาหน่ายฉบับ
ละ (บาท)
1
1

2486
2489

400,000 -600,000
400,000 - 500,000

2
2

พ.ศ.

วันที่ออก
เดือนละครัง้ เริม่ มิถนุ ายน 2482
เดือนมกราคม เปลี่ยนมาออกเดือนละ 2 ครัง้ ต้น
เดือน (สลากประจาเดือนงวดแรก) และ ปลายเดือน
(สลากประจาเดือนงวดหลัง)
พฤษภาคม - ตุลาคม
ออกเป็ น 3 งวด งวดแรก กลาง และหลัง

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). 50 ปี สานักงานสลาก
กิ นแบ่งรัฐ บาล : หนัง สื อที่ ระลึกเนื่ องในโอกาส วันสถาปนาครบรอบห้าสิ บปี วันที่ 5 เมษายน
2532. หน้า 39 – 42.

1

พ.ศ. 2481 ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย ์ และพ.ศ. 2482 พ.ศ. 2489 เข้าเป็ นที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2
ผูบ้ ญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวง และผูก้ ่อตัง้ ธนาคารกรุงเทพ
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จากตารางที่ 11 การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในระยะแรกเป็ นการออกสลากเดือนละครัง้
โดยพิ ม พ์ส ลากจ าหน่ า ยจ านวน 500,000 ฉบับ ฉบับ ละ 1 บาท จนกระทั่ง พ.ศ. 2485 ได้
เปลี่ ย นแปลงการออกสลากเป็ นเดื อ นละ 2 ครั้ง คื อ การออกสลากช่ ว งต้น เดื อ น เรี ย กว่ า
สลากประจ าเดื อ นงวดแรก และช่ ว งปลายเดื อ น เรี ย กว่ า สลากประจ าเดื อ นงวดหลั ง
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปีนีม้ ีการลดการพิมพ์สลากลงเหลือเพียง 400,000 ต่องวด เนื่องด้วยในงวด
ก่ อ นหน้า ไม่ ส ามารถจ าหน่ า ยสลากได้ห มด แต่ ก ารลดจ านวนสลากลงในปี นี ้ท ารายได้จ าก
ก ารจ า ห น่ าย ส ล า ก ได้ ดี ก ว่ า เดิ ม โด ย ส า ม า รถ ที่ จ ะ จ า ห น่ า ย ส ล า ก กิ น แ บ่ ง ได้ ถึ ง
7 0 0 ,0 0 0 ฉ บั บ ต่ อ เดื อ น แ ม้ ก ระ ทั่ งง วด ที่ จ าห น่ า ย ได้ น้ อ ย ก็ ยั ง ค งจ า ห น่ าย ได้ ถึ ง
ร้อยละ 50 ของจานวนสลากที่พิมพ์จาหน่าย ในต้น พ.ศ. 2486 การจาหน่ายสลากเป็ นไปด้วยดี
แต่ช่วงปลายปี กลับประสบปั ญหาจาหน่ายสลากไม่หมดจึงลดจานวนสลากลงและมีการเพิ่มราคา
สลากกินแบ่งเป็ นฉบับละ 2 บาท ซึ่งทาให้ได้เงินมากขึน้ ถึงเดือนละแสนบาท
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วง พ.ศ. 2482 - 2485 ทารายได้ได้ไม่ดี สาเหตุหนึ่ง
เป็ นเพราะการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่เหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างเต็มที่ใน พ.ศ. 2484 – 2488 เศรษฐกิจในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้รบั ผลกระทบโดยตรง งบประมาณแผ่นดินขาดดุลเพิ่มขึน้ ทุกๆ ปี (ตารางที่ 8) มีรายจ่าย
โดยเฉพาะทางการทหารที่เพิ่มขึน้ ทัง้ ยังขาดรายได้จากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็ นรายได้หลัก รวมถึง
ประสบปั ญหาค่าเงินบาทลดลง 1 ทาให้รฐั ต้องเพิ่มภาษี ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหารายได้
จากทางอื่นๆ เพิ่มขึน้

อุบล จิระสวัสดิ.์ (2517). สภำวะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในระหว่ำง
สงครำมโลกครัง้ ที่ 2. หน้า 281.
1
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ตาราง 12 ตารางแสดงดุลงบประมาณ พ.ศ. 2480 – 2487 (ล้านบาท)
พ.ศ.
2480

งบประมาณรายได้
109.41

งบประมาณรายจ่าย
125.94

ดุลงบประมาณ
- 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

ที่มา : อุบล จิระสวัสดิ์. (2517). สภำวะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ไทยในระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2. หน้า 281.
นโยบายการแสวงหารายได้จากออกสลากกินแบ่งให้มากขึน้ จึงเป็ นช่องทางหนึ่งที่รฐั นามา
หารายได้จากประชาชน โดยมีการปรับเปลี่ยนการออกสลากใน พ.ศ. 2485 จากเดิมที่ออก 1 งวด
ต่อเดือน เปลี่ ยนเป็ นออก 2 งวดในหนึ่งเดือน ซึ่งทารายได้ได้ดีกว่า เพราะรัฐ สามารถจ าหน่าย
สลากกินแบ่งได้มากกว่าเดิม โดยทารายได้ประมาณร้อยละ 50 ของจานวนสลากที่พิมพ์จาหน่าย1
ทั้ ง นี ้ ใ นปี ถั ด มามี การขึ ้น ราคาการจ าหน่ า ยสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลจากฉบั บ ละ 1 บาท
เป็ นฉบับละ 2 บาท ซึ่งเป็ นการลดต้นทุนพิมพ์สลากลดลง แต่ยงั คงรายได้เ ท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม
ประมาณ 100,000 บาทขึน้ ไป ทั้งนี ก้ ารต้องฟื ้ น ฟูเศรษฐกิ จ หลัง สงครามท าให้ใน พ.ศ. 2489
มีการเปลี่ยนแปลงการออกสลากอีกครัง้ โดยออก 3 งวดต่อเดือน กาหนดออกทุกวันที่ 10 - 20 30 ของเดือน ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ออกในวันสิน้ เดือนเป็ นพิเศษ เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนนาเงิน
ออกมาใช้จ่าย รวมถึงหารายได้ชดเชยจากส่วนที่สญ
ู เสียไปในช่วงสงคราม การเพิ่มจานวนครัง้ ของ
การออกสลากช่ ว ยให้รัฐ สามารถจ าหน่ า ยสลากได้ม ากกว่ า การออกเพี ย ง 1 งวดต่ อ เดื อ น
เนื่องด้วยการออกสลาก 2 งวด หรือ 3 งวด ต่อเดือนนัน้ แม้ว่าจะไม่สามารถจาหน่ายสลากได้หมด
แต่ก็ยังสามารถจาหน่ายและมี ร ายได้ท่ี มากกว่าการออกสลากเพี ยง 1 งวด นอกจากนีก้ ารเพิ่ม

1

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). เล่มเดิม. หน้า 40.
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ราคาจาหน่ายยังช่วยให้รฐั มีรายได้มากขึน้ แม้ว่าจะลดจาหน่ายการพิมพ์สลากลง ซึ่งทารายได้
โดยยังไม่หกั ค่าใช้จา่ ยประมาณ 1,200,000 บาทต่อเดือน1
4.3 การแสวงหารายได้จากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2476 - 2482
การแสวงหารายได้จากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2476 – 2482 เป็ นไปเพื่ อ
การจัดหาทุนใช้ในกิจกรรมของรัฐบาลอย่างชัดเจน แต่ยงั คงมีการแฝงวัตถุประสงค์ดา้ นการกุศลไว้
เพื่อจูงใจประชาชนและเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แม้ว่าสลาก
กิ น แบ่ ง รัฐ บาลจะเป็ นการพนัน ชนิ ด หนึ่ ง โดยรายได้จ ากการออกสลากกิ น แบ่ง ในระยะแรก
ไม่พบข้อมูลว่าได้รายได้จากการออกสลากจานวนเท่าใด เนื่องด้วยในระยะแรกการออกสลากนัน้
ยังมี หลายหน่วยงานจัดการออกสลากกิ นแบ่ง แต่หน่วยงานต่างๆ ได้ผลที่พึงพอใจต่อการออก
สลากในแต่ละครัง้ และมักพบว่าสามารถหารายได้จากการออกสลากได้ตามที่ หน่วยงานนั้นๆ
คาดหวัง ในขณะที่ ช่ ว ง พ.ศ. 2478 – 2480 การออกลอตเตอรี่ ส รรพากรรัฐ บาลสยามของ
กระทรวงการคลังตัง้ เป้าหมายในการหารายได้ให้ได้จานวน 1,000,000 บาทในแต่ละงวด ซึ่งเมื่อ
หัก ค่า ใช้จ่ ายในการด าเนิ น การออกสลากกิ น แบ่ ง แล้ว กระทรวงการคลัง จะมี รายได้เหลื อ อยู่
ป ระม าณ 580,500 บ าท ใน แต่ ล ะงวด 2 ใน ขณ ะที่ ส ล าก กิ น แบ่ ง บ ารุ ง เท ศ บ าล ขอ ง
กระทรวงมหาดไทยสามารถหารายได้กระจายไปในแต่ละจังหวัดดังตารางต่อไปนี ้

1

แหล่งเดิม. หน้า 41-42.
2
แหล่งเดิม. หน้า 30.
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ตาราง 13 ตารางแสดงรายได้จากสลากกินแบ่งเทศบาลของกระทรวงมหาดไทยจานวน 15 จังหวัด
พ.ศ. 2477 - 2478 (บาท)
จังหวัด
ชุมพร
เชียงใหม่
ตาก
นครปฐม
นครสวรรค์
นราธิวาส
พิษณุโลก

สลากกินแบ่ง
เทศบาลทั่วไป
1,756.60
2,066.70
1,040
1,643.80
17,641.85
1,301.40
2,034

สลากกินแบ่ง
เทศบาลจังหวัด
3,000.20
82,757.65
703.16
5,365
12,160.05
1,861.11
10,445.60

รวม
4,756.80
84,824.35
1,743.16
7,009.55
29,801.90
3,162.51
12,479.60

เพชรบุรี
ราชบุรี
ลาพูน
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี

758.60
3,644.40
1,378.80
3,180.20
1,204.24
981.40
1,088.60
1,269.20

9,807.95
33,667.50
3,088.73
701.59
7,824.60
4,883.69
4,769.15
994.83

10,566.55
37,311.90
4,467.53
3,881.79
9,028.84
5,865.09
5,857.75
2,264.03

หมายเหตุ

ใช้สร้างตลาดสดและ
ซ่อมแซมถนน

มอบให้สขุ าภิบาลเมือง

ที่ ม า : รวบรวมข้อ มู ล จาก ส านัก หอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ . มท. 5. 16.11 กล่ อ ง 3.
เอกสำรกระทรวงมหำดไทย กองควบคุมเทศบำล เรือ่ งเงินสลำกกินแบ่ง (2477 - 2481).
จากตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่ารายได้ของแต่ละจังหวัดไม่ได้เท่ากันขึน้ อยู่จานวนสลากที่
ขายได้ บางจัง หวัด สามารถท ารายได้ร วมทั้ง 2 สลากได้จ านวนมาก ในขณะที่ บ างจัง หวัด
อาจจะต้องไปรวมกับจังหวัดอื่ นๆ เพื่ อให้มี การออกสลาก โดยในตารางที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่
ท ารายได้ไ ด้ม ากถึ ง 84,824.35 บาท จัง หวัด ราชบุ รี ท ารายได้ไ ด้จ านวน 37,311.90 บาท
จังหวัดนครสวรรค์ทารายได้ได้ 29,801.90 บาท ในขณะที่จงั หวัดอุทยั ธานีและตากมีรายได้จาก
สลากกิ น แบ่ง บารุ ง เทศบาลของกระทรวงมหาดไทยเพี ย ง 2,264.03 บาทและ 1,743.16 บาท
ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้การออกสลากกิน
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แบ่งเทศบาลในบางจังหวัดจึงยุติไปภายใน พ.ศ. 2478 บางจัง หวัดต้องไปรวมกับ จัง หวัดอื่ น ๆ
เพื่ อ ให้ มี ร ายได้จ ากสลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาล เช่ น จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนไม่ ส ามารถท าการออก
สลากกินแบ่งได้ทุกเดือน จึงพยายามขอขยายเวลาการจาหน่ายสลากกินแบ่ง เนื่องจากข้อจากัด
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ราษฎรส่วนมากเป็ นชนเผ่าชาวเขา มีฐานะขั ดสน ทัง้ ยังไม่สามารถ
ไปรวมกับ จัง หวัด อื่ น ๆ ได้ เนื่ อ งจากระยะทางและการคมนาคมที่ ไม่ ส ะดวก ในที่ สุด จัง หวัด
แม่ฮ่องสอนก็ยุติการออกสลากกินแบ่งไป 1 สลากกินแบ่งของกระทรวงมหาดไทยในแต่ล ะจังหวัด
ค่อยๆ ยุติไปใน พ.ศ. 2478 เมื่อไม่สามารถหารายได้ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงจึงมีการยุติ
การออกสลากกินแบ่งบารุงเทศบาลใน พ.ศ. 2480
การแสวงหารายได้ จ ากการออกสลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาลใน พ .ศ. 2482 – 2488
คณะกรรมการการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพยายามติดตามและปรับปรุ งการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และพยายามแก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง ซึ่งเมื่อคานวณรายได้โดยประมาณ หากสามารถจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลได้หมด ใน พ.ศ. 2482 สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีรายได้ประมาณ
6,000,000 บาทต่อปี ใน พ.ศ. 2485 ที่มีการปรับเปลี่ยนงวดการออกสลากกินแบ่งเป็ น 2 งวดต่อ
เดือน จะมีรายได้โดยประมาณ 12,000,000 บาทต่อปี และใน พ.ศ. 2488 ภายหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 สิ น้ สุด ลง ส านัก งานสลากกิ น แบ่งรัฐ บาลมี การปรับ ราคาสลากกิ น แบ่งขึน้ รวม ถึงเพิ่ ม
จ านวนงวดการออกสลากเป็ น 3 งวดต่ อ เดื อ น ท าให้รัฐ บาลมี ร ายได้ม ากขึ น้ โดยประมาณ
24,000,000 บาทต่อปี
4.3.1 การจัดสรรรายได้ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2482 – 2489
การจัดสรรรายได้ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2482 – 2489 ในระยะแรก
ที่เป็ นการออกเพื่อการกุศลที่ใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนแบ่งให้แก่รฐั เช่นเดียวกันกับในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ แบ่งรายได้ให้รฐั ไม่นอ้ ยว่า 1 ใน 4 ของรายได้จากการ
จาหน่ายสลากกินแบ่ง แต่ในช่วง พ.ศ. 2477 – 2480 ได้มีการกาหนดเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของ
สลากกินแบ่งใหม่ โดยแบ่งเป็ น เงินรางวัล ร้อยละ 60 เงินสาหรับบารุงเทศบาลร้อยละ 20 ค่าภาษี

1

สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท. 5. 16.11 กล่อง 1. เอกสำรกระทรวงมหำดไทย กองควบคุม
เทศบำล เรือ่ งเงินสลำกกินแบ่ง (2477 - 2481).
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ร้อยละ 10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่ น ค่าดาเนินการ ค่าจ้าง ร้อยละ 5 และค่าป่ วยการให้แก่ผจู้ าหน่าย
หรือส่วนแบ่งให้แก่ผจู้ าหน่ายร้อยละ 51
ส่วนแบ่งให้แก่ผู้จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5%
ภาษี
5%
10%

เงินบารุงเทศบาล
20%

เงินรางวัล

เงินบารุงเทศบาล

เงินรางวัล
60%

ภาษี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ส่วนแบ่งให้แก่ผู้จาหน่าย

ภาพประกอบ 6 แผนภูมิแสดงการแบ่งสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งบารุงเทศบาล
ของกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : ปรับจากข้อมูลสานัก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท. 5. 16.11 กล่อง 1. เอกสำร
กระทรวงมหำดไทย กองควบคุมเทศบำล เรือ่ งเงินสลำกกินแบ่ง (2477 - 2481).
จากภาพประกอบที่ 6 แผนภูมิแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้รบั ส่วนแบ่งจากการออกสลาก
กิ นแบ่ง บารุ ง เทศบาลของกระทรวงมหาดไทยจากภาษี จ านวนร้อยละ 10 ของรายได้จ ากการ
จาหน่ายสลากกินแบ่ง ซึ่งนับว่าเป็ นรายได้จานวนมากเนื่องจากสลากกินแบ่ง บารุ งเทศบาลของ
กระทรวงมหาดไทยมี 2 ประเภทและยังจาหน่ายเกือบทุกจังหวัดทาให้รายได้จากค่าภาษี ท่ีรฐั บาล
ได้รบั จึงมากไปด้วย เช่น จังหวัดเชี ยงใหม่ทารายได้จ ากสลากกิ นแบ่ง บารุ งเทศบาลได้จ านวน
84,824.35 บาท รายได้จ ะถูก แบ่งตามสัด ส่วนดัง นี ้ แบ่งเป็ น เงิ นรางวัลร้อยละ 60 คิด เป็ น เงิ น
50,894.61 บาท เงินบารุ งเทศบาลร้อยละ 20 คิดเป็ นเงิน 16,964.87 บาท ค่าภาษี รอ้ ยละ 10
คิดเป็ นเงิน 8,482.43 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และส่วนลดของผูจ้ าหน่าย ร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน
4,241.21 บาท เป็ นต้น
ในขณะที่ ส ลากกิ น แบ่ง ของกระทรวงการคลัง จัด สรรรายได้เป็ น เงิ น รางวัล ร้อ ยละ 40
ส่วนลดสาหรับผูจ้ าหน่ายร้อยละ 3 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกร้อยละ 3 ในขณะที่รอ้ ยละ 54 เป็ นเงิน

1

แหล่งเดิม.
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รายได้ของกระทรวงการคลังที่ได้รบั จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป้าหมายในการหา
รายได้จากสลากกิ นแบ่งกระทรวงการคลัง คือ หารายได้จานวน 1,000,000 บาท ทาให้รายได้
จะถูกแบ่ง เป็ น เงิน รางวัล จ านวน 400,000 บาท ส่วนลดส าหรับ ผู้จ าหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ
จานวนอย่างละ 30,000 บาท และเหลือเป็ นรายได้ของกระทรวงการคลังมากถึง 540,000 บาท1

เงินรางวัล
รายได้ของ
กระทรวงการคลัง
ส่วนลดสาหรับผู้จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เงินรางวัล

ส่วนลดสาหรับผู้จาหน่าย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายได้ของกระทรวงการคลัง

ภาพประกอบ 7 แผนภูมิแสดงการแบ่งสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งของ
กระทรวงการคลัง
ที่มา : ปรับจากข้อมูล สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). 50 ปี สำนักงำนสลำกกิน
แบ่งรัฐบำล : หนังสือทีร่ ะลึกเนือ่ งในโอกำส วันสถำปนำครบรอบห้ำสิบปี วันที่ 5 เมษำยน 2532.
หน้า 30.
การจั ด สรรรายได้ ใ น พ .ศ. 2482 เป็ นต้ น มา ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล
เป็ นผูด้ าเนินการออกสลากกินแบ่งแต่เพียงผูเ้ ดียว และได้เปลี่ยนแปลงการจัด สรรรายได้เป็ นเงิน
รางวัลร้อยละ 60 นาส่งเป็ นรายได้แผ่นดินเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 28 เป็ นค่าใช้จ่ายในการ
บริห ารงานของส านักงานสลากกิ น แบ่ง รัฐ บาลอี กไม่เกิ นร้อยละ 12 2 ซึ่ง จะเห็ นได้ว่ามี การเพิ่ ม
สัดส่วนเงินรางวัลขึน้ และรัฐยังคงได้รบั เงินจากการออกสลากกินแบ่งรั ฐบาลในมูลค่าที่สงู มากขึน้
ทั้งยังสามารถที่ จ ะควบคุม การด าเนินต่างๆ ของส านักงานสลากกิ นแบ่งรัฐบาลให้เป็ นไปตาม
แนวนโยบายที่รฐั บาลกาหนดได้

1

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). เล่มเดิม. หน้า 30.
2
ธารงค์ อุดมไพจิตรกุล. (2541). หวย หวย หวย. สังคมศำสตร์ มศว. หน้า 15-30.
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ค่าใช้จ่ายของ
สานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล

รายได้แผ่นดิน
เงินรางวัล

เงินรางวัล

รายได้แผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาพประกอบ 8 แผนภูมิแสดงการแบ่งสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่มา : ปรับจากข้อมูล ธารงค์ อุดมไพจิตรกุล. (2541). หวย หวย หวย. สังคมศำสตร์ มศว.
หน้า 15-30.
4.3.3 ปัญหาในการออกสลากกินแบ่งและแนวทางการแก้ไขของรัฐบาล
สานั กงานสลากกิน แบ่งรัฐ บาลตั้ งขึ้นอย่างเป็น ทางการใน พ.ศ. 2482 โดยอยู่ภ ายใต้
การควบคุ ม ของกระทรวงการคลั ง ในระยะแรกส านั ก งานสลากกิ น แบ่ งรัฐ บาลท าหน้ าที่ ในการ
ดาเนินการออกสลากกินแบ่ง การจัดจาหน่ายและการออกรางวัล สานักงานสลากกินแบ่งยังไม่มีการ
พิ ม พ์ ส ลากเนื่ อ งด้ ว ยยั ง ไม่ มี โ รงพิ ม พ์ เ ป็ น ของหน่ ว ยงานจ าเป็ น ต้ อ งจ้ า งโรงพิ ม พ์ เ อกชน
ในการพิมพ์สลากกินแบ่ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการสร้างโรงพิมพ์ข้างโรงกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์
และสั่งซื้อเครื่องพิมพ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทาการพิมพ์สลากด้วยตนเอง
การออกสลากกินแบ่งภายใต้การดาเนินงานของสานักงานสลากกินแบ่งมีการออก
เป็ นประจา มีการปรับปรุงการออกสลากกินแบ่งให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
ด าเนิ น การอย่ า งรัด กุ ม และสามารถหารายได้จ ากการจ าหน่ า ยสลากกิ น แบ่ ง ได้ต รงตาม
ความต้องการของกระทรวงการคลัง ซึ่งสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะใช้ยอดการจาหน่ายสลาก
กินแบ่งในแต่ละครัง้ เป็ นเกณฑ์ หากงวดใดสามารถจาหน่ายได้ดี งวดต่อมาจะมีการเพิ่มจานวน
สลากขึน้ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาสลากกินแบ่งตามสถานการณ์ในปี นนั้ ๆ ปั ญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการออกสลากกิ นแบ่งของส านักงานสลากกิ นแบ่งรัฐ บาลในระยะแรกประกอบด้วย
4 ปั ญ หา คื อ ปั ญ หาการลัก ลอบเล่ น หวยเถื่ อ น ปั ญ หาการทุ จ ริต สลากกิ น แบ่ ง ปั ญ หาจาก
สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจไทยในขณะนัน้ และปั ญหาการขายสลาก
เกิ นราคา ซึ่งเป็ นปั ญ หาที่ รฐั บาลพยายามที่ จะควบคุมมาโดยตลอดตัง้ แต่ก่อนการมี สานักงาน
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สลากกินแบ่งรัฐบาล การป้องกันและปราบปรามผูข้ ายสลากกินแบ่งเกินราคากลายเป็ นภารกิจ
สาคัญของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปั ญหาการลักลอบเล่นหวยเถื่อน หรือ หวย ก.ข. เกิดตัง้ แต่ภายหลังการยกเลิกอากร
หวย ก.ข. ด้วยความนิยมการเล่นหวย ก.ข. ยังคงมีอยู่จึงเกิดการลักลอบเล่นขึน้ ช่วง พ.ศ. 2476 –
2489 ยังคงมีการลักลอบเล่นหวย ก.ข. อยู่ โดยมีคดีการจับกุมผูล้ กั ลอบเล่นเป็ นเจ้ามือหวยเถื่อน
จ านวนมาก คดี ลั ก ลอบเล่ น หวยเถื่ อนเป็ นที่ ส นใจของประชาชนจ านวนมากคดี ห นึ่ ง
คือ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2479 มีการจับกุมหลวงสรรค์เทพกิจ ผูล้ กั ลอบเป็ นขุนบานหวย ก.ข.
ในจังหวัดราชบุรี ในกระบวนการสื บ สวนของตารวจสร้างความไม่พ อใจต่อหลวงสรรค์เทพกิ จ
เนื่ องไม่อ นุญ าตให้ย่ื น ประกัน ตัว จึง มี ก ารฟ้ อ งร้อ งต่อ ศาล แต่เมื่ อ ศาลพิ จ ารณาพบว่า ต ารวจ
ทาหน้าที่ ตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องทาให้มี คาสั่งยกคาร้อง และดาเนินคดีหลวงสรรค์
เทพกิจต่อไป คดีดงั กล่าวเป็ นที่ สนใจของประชาชนมาก โดยในวันพิจารณาคดีของหลวงสรรค์
เทพกิ จ มี ป ระชาชนฟั งค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลจ านวนมากจนลู ก กรงตึ ก ของศาลชั้น บนพั ง ลง
เนื่องจากผูเ้ ข้าฟั งคาวินิจฉัยหนาแน่น 1
นอกจากนี ้ยัง มี ค ดี ห วยเถื่ อ นปรากฏอยู่บ นหน้า แรกของหนัง สื อ พิ ม พ์จ านวนมาก
โดยในหนังสื อ พิ ม พ์วารศัพ ท์ เดื อ นกัน ยายน พ.ศ. 2479 มี ก ารเสนอข่าวการจับ กุม หวยเถื่ อ น
ใน 4 จัง หวัด คื อ นครปฐม สมุท รสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี โดยเฉพาะในจัง หวัด ราชบุ รี
ซึ่ง เป็ นข่าวที่ ได้รบั ความสนใจจากประชาชนจนกระทั่งลูกกรงของศาลพังในวันไต่สวนคดีของ
หลวงสรรค์เทพกิ จ เพราะประชาชนสนใจเข้าฟั ง การไต่ส วนคดี จ านวนมาก ในขณะที่ จัง หวัด
นครปฐม สมุท รสงคราม และเพชรบุรี มี ก ารจับ กุ ม ผู้ลักลอบเล่น หวยจ านวนมากกว่า 16 คน
และยั ง มี ผู้ห ลบหนี ไ ปได้ 2 การลั ก ลอบเล่ น หวยเถื่ อ นในจัง หวัด ต่ า งๆ ก่ อ ให้เกิ ด ปั ญ หาการ
ทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องหวยอยูต่ ลอด
ประชาชนนิยมเล่นหวย ก.ข. อยู่จานวนมากจนกระทั่งยอมแลกข้าวสารเพื่อแทงหวย
กับผู้ลักลอบเป็ น เสมี ยนเขี ย นหวย โดยในเขตดาเนิน สะดวก จัง หวัดราชบุรี ประชาชนติดหวย
จ านวนมาก แม้ว่าจะไม่มี เงิ น แต่ย อมน าข้าวสารมาแลกเพื่ อแทงหวยกับ เสมี ย นหวยที่ เดิน รับ
แทงหวยตามบ้า น ซึ่ ง ในเขตด าเนิ น สะดวกมี โรงหวยที่ ลัก ลอบเล่ น หวยไม่ น้อ ยกว่ า 5 โรง3
นอกจากปัญหาการลักลอบเล่นหวยแล้ว ยังเกิดปั ญหาการลักลอบต้มฝิ่ นเถื่อนตามหน้าโรงหวยอีก
1

ลูกกรงศาลราชบุรพี งั ในเรือ่ งหวย. (2479, 24 กันยายน). วำรศัพท์. หน้า 1 – 2.
ที่อาเภอดาเนินสะดวกมีหวยเถื่อน 6 ขุนบาล. (2479, 26 กันยายน). วำรศัพท์. หน้า 1 - 2
3
หวย ก.ข. ดาเนินสะดวกเอิกเริกซูซ่ า่ . (2479, 17 พฤศจิกายน). วำรศัพท์. หน้า 2.
2
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ด้วย ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานตารวจพยายามแก้ปัญ หาด้วยการตรวจตราและจับกุม ผูล้ ักลอบ
เล่นหวยเถื่ อน เพราะนอกจากทาให้รฐั เสียรายได้และผิดกฎหมายแล้ว ยังทาให้เกิดปั ญ หาอื่นๆ
ตามมาเช่น ประชาชนติดการพนัน เกิดผูม้ ีอิทธิพลในท้องถิ่น และอาชญากรรมอื่นๆ
ภายหลังการตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วยังคงมีการเล่นหวยเถื่อนอยู่ โดยใน
เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2484 มี ก ารจับ กุม โรงหวยที่ ส วนมะลิ ต าบลวัด เทพศิ ริน ทร์ สามารถ
จับ เจ้าของโรงหวยและขุนบานได้ในขณะกาลังตรวจโพยหวยอยู่1 ในเดือนสิง หาคมปี เดียวกัน
สามารถจับ กุม ขุน บานหวยที่ ป ลอมตัว เป็ น พระภิ ก ษุ ไ ด้ท่ี ต รอกกระทะ ซึ่ง มี ก ารใช้ค วามเชื่ อ
ของประชาชนและพุทธศาสนาในทางเสื่อมเสียหลอกให้ประชาชนซือ้ หวยตามที่ผปู้ ลอมเป็ นพระ
ใบ้เลข2 ยังคงมีหลายๆ จังหวัดที่ยังลักลอบเล่นหวย ก.ข. จานวนมาก การแก้ปัญหาทาได้เพี ยง
จับกุมผูก้ ระทาความผิดผูเ้ ป็ นเจ้าของโรงหวยเถื่ อนและเสมียนเถื่ อน ในขณะที่ผูล้ ักลอบเล่นนั้น
ยังคงมีพฤติกรรมเดิมแต่เปลี่ยนเจ้ามือหวยต่อไป ประชาชนไม่ได้เกรงกลัวการถูกจับ แต่อยากเสี่ยง
โชคและได้โชคจากการเล่นหวยมากกว่า
ปั ญ หาประการที่ 2 คื อ ปั ญ หาปั ญ หาการทุจ ริตปลอมแปลกสลากและฉ้อ โกงเงิ น
สลากกินแบ่ง โดยคดีท่ีได้รบั ความสนใจจากประชาชนอย่างมาก คือ คดีปลอมลอตเตอรี่จงั หวัด
ชลบุรี ใน พ.ศ. 2477 มีการสืบสวนพบว่าหลวงนิติโสรัต (นายนิติ โสรัต) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดชลบุรีคนแรกจากการเลือกตัง้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ปลอมแปลงสลากด้วย
การจ้างโรงพิมพ์สาวสยามพิมพ์สลากปลอมจานวน 20,000 ฉบับ ซึ่งสลากกินแบ่งบารุงเทศบาล
ของจริงต้องไปรับที่โรงพิมพ์อกั ษรนิติ และฉ้อโกงเงินสลากกินแบ่งอีกจานวน 50,000 บาท3 โดยคดี
นี เ้ ป็ น ที่ ส นใจต่อประชาชนเป็ นอย่างมากเพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็ นถึ งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร
มีการนาเสนอข่าวลงหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ตลอดระยะเวลาที่มีการไต่สวนคดี แม้กระทั่งข่าว
หลวงนิติโสรัตเขี ยนคากลอนและบัน ทึกในขณะที่ ถูกจับกุม ยังถูกนามาเผยแพร่ โดยเนื อ้ ความ
ในบันทึกของหลวงนิตโิ สรัตเป็ นการตัดพ้อและแสดงความอัดอัน้ ที่ถกู จับโดยตนเองไม่มีความผิด

1

หวย ก.ข. ซ่องใหญ่ที่สวยมะลิถกู ทาลายแล้วเข้ารวบได้ตวั ขุนบาลกาลังนั่งตรวจโพย. (2484, 24
กรกฎาคม). หลักเมือง. หน้า 1.
2
ซ่องหวยตรอกกระทะพินาศ ผูถ้ กู จับ 2 คน อ้างตัวเป็ นพระ. (2484, 16 สิงหาคม). หลักเมือง. หน้า
1.
3
สืบพะยานโจทก์ในคดียกั ยอกปลอมสลากกินแบ่งจังหวัดชลบุร.ี (2478, 14 สิงหาคม). สยำมรำษฎร์.
หน้า 8.

92
“ขอสวรรค์และนรกได้
เรำถูกขังจนอำน
เรำผิดท่ำนประหำร
เรำไม่ผดิ ท่ำนแกล้ง

เปนพยำน
อกแห้ง
ไม่ว่ำ
ครุนนี ้ ำสนอง ท่ำนเทอญฯ”
คนถูกขัง1

หลวงนิตโิ สรัตไม่ยอมรับว่าตนกระทาความผิด แต่เมื่อสืบพยานจึงพบว่ามีการวางแผน
ร่วมกับพรรคพวกในการจัดหาโรงพิมพ์เพื่อปลอมแปลงสลากและมีการจ่ายค่านายหน้าในการ
ทุจริต นอกจากนีย้ งั มีการซุกซ่อนหลักฐานภายหลังการถูกจับ โดยหนึ่งในผูถ้ กู จับในข้อหาสมรูร้ ว่ ม
คิดคือนายยาจิตต์ ซึ่งมากลายเป็ นพยานสาคัญ ในการไต่สวนคดี ในระหว่างการไต่สวนนายยา
จิตต์ได้พ ยายามฆ่าตัวตายด้วยการดื่มนา้ มันระกา เนื่องจากเกรงกลัวความผิด 2 การไต่สวนคดี
ปลอมสลากกินแบ่งบารุงเทศบาลจังหวัดชลบุรีใช้เวลา 10 เดือนจึงสามารถพิจารณาคดีเสร็จสิน้
และตัด สิ น ฟ้ อ งหลวงนิ ติ โ สรัต และพรรคพวกในคดี ป ลอมแปลงและฉ้ อ โกงสลากกิ น แบ่ ง
บารุ งเทศบาล นอกจากนีย้ ังมีการทุจริตสลากกิ นแบ่งบารุ งเทศบาล จังหวัดชลบุรีแล้ว ยังมี การ
จับ กุม การทุ จ ริต ในสลากกิ น แบ่ ง บ ารุ ง เทศบาล จัง หวัด สมุ ท รสงคราม ในเดื อ นพฤษภาคม
พ.ศ. 2479 อีกด้วย แต่สามารถจับกุมได้โดยง่ายเนื่องจากจาเลยรับสารภาพ3
ปั ญหาการทุจริตในสลากกินแบ่งบารุงเทศบาลเป็ นปั ญหาสาคัญประการหนึ่ งที่ทาให้
กระทรวงมหาดไทยยุติการออกสลากกินแบ่ง นอกเหนือจากรายได้ท่ีไม่ได้ตามเป้าหมายจากการ
จาหน่ายสลากกินแบ่งแล้ว การฉ้อโกงของกรรมการผูท้ าหน้าที่ออกสลากกินแบ่งในแต่ละจังหวัด
ทาให้รฐั สูญเสียรายได้เช่นเดียวกัน
ปั ญ หาประการที่ 3 สงครามโลกครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2482 – 2488 เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อ
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในระยะแรกของการก่อตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐ บาล เมื่อ
ภาวะสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เข้าสู่พื ้น ที่ ในประเทศไทยเมื่ อ พ.ศ. 2484 ส่ง ผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชน ภาวะค่าครองชีพ ค่าอุปโภคบริโภคที่สงู ขึน้ รวมถึ งความหวาดระแวงภัย
จากสงคราม ทาให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่าย และมีความคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพ ย์สิ น มากกว่าความคิดในการเสี่ ยงโชค ทาให้กิจ การของส านักงานสลากกิ นแบ่ง
1

นายนิติจารึกโคลงบรรยายความในใจไว้ในห้องขังของตารวจสันติบาล. (2478, 8 สิงหาคม). สยำม
รำษฎร์. หน้า 1.
2
นายยาจิตต์ดื่มนา้ มันระกาเพื่อทาลายตัวในห้องพักตารวจสันติบาลปทุมวัน. (2478, 14 สิงหาคม).
สยำมรำษฎร์. หน้า 9.
3
ผูแ้ ทนราษฎรมาเปนพยานคดีลอตเตอรี.่ (2479, 14 พฤษภาคม). วำรศัพท์. หน้า 1.
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รัฐบาลต้องประคับประคองไปอย่างช้าๆ เมื่อสงครามสิน้ สุดลงประชาชนเริ่มมีความเป็ นอยู่ ท่ีดีขึน้
กิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงกลับมาได้รบั ความสนใจอีก ครัง้ โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2489
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตรการเปลี่ยนแปลงการออกสลากกินแบ่งโดยมีการปรับราคา
ขึ ้น ม าเป็ น ฉ บั บ ล ะ 2 บ าท 1 เพื่ อ ให้ ส าม ารถห าราย ได้ จ าก การขาย ส ล ากที่ ม าก ขึ ้ น
และมีการปรับเปลี่ยนการดาเนินการต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องโดยการปรับจานวนงวดที่ออกรางวัล
หรือจานวนการพิมพ์ ถ้างวดใดจาหน่ายไม่หมด รัฐจะลดจานวนการพิมพ์ลงและเพิ่มจานวนงวดให้
มากขึน้ เพื่อให้สามารถขายสลากได้ครบตามที่ตงั้ ไว้และเพื่อให้สอดคล้ องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค และสถานการณ์โลก
ปั ญ หาประการที่ 4 คือ การขายสลากเกินราคา ใน พ.ศ. 2476 ที่มีการกลับมาออก
สลากกินแบ่งอีกครัง้ มีการจาหน่ายสลากเกิดราคาจากเดิมฉบับละ 1 บาท บรรดาผูจ้ าหน่ายขึน้
ราคาเป็ น 1 บาท 20 สตางค์ – 1 บาท 25 สตางค์2 บางครัง้ มี การขึน้ ราคาไปเรื่อยๆ หากมี ผู้ซื อ้
การขึน้ ราคาสลากกินแบ่งไม่ได้ทาให้ความนิยมในการซือ้ สลากกินแบ่งลดลง ขณะเดียวกันกลับ
แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเล่นสลากกินแบ่งของประชาชน ซึ่งคาดหวังที่จะเป็ นเศรษฐี จาก
การเสี่ยงโชค การขายสลากเกินราคาเกิดขึน้ อยู่บ่อยครัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพยายาม
ป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอด ปั ญ หานีเ้ กิดขึน้ ตัง้ แต่ก่อนการก่อตัง้ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยก่ อ นหน้า นี ้รัฐ พยายามป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาการขายสลากเกิ น ราคาโดยการอ อก
พระราชบัญ ญั ติก ารพนัน พ.ศ. 2478 ขึน้ มี การก าหนดเงื่ อนไขของการเล่น การพนัน และการ
กาหนดบทลงโทษสาหรับผูจ้ าหน่ายสลากเกินราคา มูลเหตุสาคัญในการก่อตัง้ สานักงานสลากกิน
แบ่ ง รัฐ บาลก็ เป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ข องรัฐ ในการป้อ งกัน การแสวงหาผลประโยชน์ข อง
หน่วยงานอื่นๆ และป้องกันผลประโยชน์ของประชาชนที่สูญเสียจากการถูกขายสลากเกินราคา
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หานี ้ดูเหมื อ นจะไม่ ไ ด้รับ ความใส่ ใ จจากส านัก งานสลากกิ น แบ่ ง มากนัก
เพราะแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชบัญญัติการพนันขึน้ หลายฉบับระหว่าง พ.ศ. 2482
-25043 แต่มีเพียงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505 เท่านัน้ ที่มีบทบังคับและลงโทษผู้
1

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2532). เล่มเดิม. หน้า 41.
2
สมัยลอตเตอรี.่ (2476, 9 มีนาคม). วำรศัพท์. หน้า 4.
3
ภายหลัง พ.ศ. 2482 มีการออกพระราชบัญญัติการพนันหลายฉบับประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
การพนัน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485 พระราชบัญญัติ
การพนัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2490 พระราชบัญญัติ
การพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504
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ที่ ข ายสลากกิ น แบ่ ง เกิ น ราคา ดัง ระบุ ว่ า ผู้ใ ดฝ่ าฝื นต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น หนึ่ ง เดื อ น
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ1 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการออกพระราชบัญ ญัติ
ก าหนดบทลงโทษผู้ข ายสลากกิ น แบ่ ง เกิ น ราคา แต่ ไ ม่ ป ระสบผลส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วรเช่ น กั น
ดังจะเห็นได้ว่ายังคงมีการฝ่ าฝื นและขายสลากเกินราคาอยู่ตลอด เนื่องด้วยความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคในการซือ้ สลากกินแบ่งมีจานวนมาก ประกอบกับมีผขู้ ายรายย่อยจานวนมากขึน้ ทาให้รฐั
ไม่สามารถปราบปรามได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการที่รฐั บาลไม่ได้จดั การอย่างเด็ดขาดส่งผลให้ไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาการขายสลากเกินราคาได้ตามเจตนารมณ์ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งปัญหาการขยายสลากเกินราคานีย้ งั คงมีอยูป่ ัจจุบนั
ความนิยมของสลากกินแบ่งในช่วง พ.ศ. 2476 เป็ นต้นมา เห็นได้จากการได้รบั ความ
สนใจจากประชาชนผ่านการรุ ม ซือ้ สลากกิ นแบ่งหน้าที่ ทาการจ าหน่ายต่างๆ และยิน ดีซื อ้ แม้ผู้
จาหน่ายสลากจะขึน้ ราคาสลาก นอกจากนีก้ ารที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับสลากกินแบ่งอย่าง
สม่าเสมอยังเป็ นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความสนใจของประชาชนต่อสลากกินแบ่ง ไม่วา่ จะเป็ นทัง้ ข่าวไม่
ดีอย่างที่กล่าวในหัวข้อปัญหาจากสลากกินแบ่ง และข่าวดีอย่างเช่น การประกาศการออกสลากใน
จังหวัดต่างๆ การลงประกาศผลการออกสลากกินแบ่ง การประกาศผูโ้ ชคดีจากการถูกรางวัลที่มกั
ได้รบั ความสนใจจากประชาชนอยู่เสมอ รวมถึงข่าวเหตุการณ์ สิ่งแปลกต่างๆ หรือปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ประชาชนนาไปตีเป็ นเลขในการซือ้ สลากกินแบ่งหรือซือ้ หวยใต้ดินซึ่งยังเห็นได้ในข่าว
ทุกวันนี ้ นอกจากนีข้ ่าวหนังสือพิมพ์ยงั เป็ นการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการออกรางวัลและการรับ
รางวัลต่างๆ ซึ่งทาให้การออกสลากกินแบ่งเกิดความโปร่งใส โดยการประกาศผลรางวัลสลากกิน
แบ่งใน พ.ศ. 2476 – 2480 มีการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ บางครัง้ มีการประกาศจานวนสลากที่
จาหน่ายได้ เพื่อชีแ้ จงสัดส่วนเงินรางวัลต่อผูถ้ ูกรางวัลด้วย ซึ่งอาจเปรียบเที ยบได้กับปั จจุบนั ที่มี
การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านโทรทัศน์และวิทยุเป็ นประจาทุกงวด

1

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505. (2505, 6 กุมภาพันธ์). รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่
79 ตอนที่ 11. หน้า 55 - 57.
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ภาพประกอบ 9 ผลสลากกินแบ่งเทศบาลลพบุรี ครัง้ ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2477
ที่มา : สลากกินแบ่งเทศบาลลพบุรี ครัง้ ที่ 1. (2477, 8 มกราคม). สยำมรำษฎร์.
ในระยะแรกของการก่ อ ตั้ ง ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาล พ.ศ. 2482 – 2484
มีการประกาศชื่อผูถ้ กู รางวัลกากับไว้หลังหมายเลขรางวัลด้วย เพื่อเป็ นการแจ้งให้ทราบและให้มา
รับรางวัลยังที่ทาการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตรวจสอบรายชื่อผู้
โชคดีจากต้นขัว้ สลากกินแบ่งและประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดีผ่านหนังสือพิมพ์ แต่ภายหลัง พ.ศ. 2484
การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศเพียงเลขรางวัลเพียงอย่างเดียว

ภาพประกอบ 10 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจางวดกันยายน พ.ศ. 2483 หนังสือพิมพ์หลักเมือง
ที่มา : ตรวจเลขสลากลอตเตอรี่ประจางวดกันยายนครบถ้วนฯ. (2483, 16 กันยายน).
หลักเมือง. หน้า 1.
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ภาพประกอบ 11 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
ที่ม า : ผลของสลากกิ นแบ่งรัฐบาลวันที่ 10 กรกฎาคม. (2502, 12 กรกฎาคม). หลัก
เมือง. หน้า 8
นอกจากประชาชนจะให้ความสนใจต่อ การตรวจผลเลขรางวัลแล้วยังให้ความสนใจต่อผู้
โชคดีท่ีถูกรางวัลที่ 1 อีกด้วย โดยมักให้ความสนใจว่าใครเป็ นผู้โชคดี และทาให้เกิดความคิดที่
อยากโชคดี จ ากการเสี่ ย งโชคบ้ าง เช่น ในกรณี ก ารถูก รางวัล ที่ 1 ของนายจ๋อ ง จัง หวัด ชุม พร
ในงวดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2483 มีการประกาศตามหาตัวนายจ๋องให้มารับเงินรางวัลผ่านทัง้ ทาง
โทรเลข และหนัง สื อ พิ ม พ์ เนื่ อ งจากกองสลากจ่ า ยเงิ น ครบทุ ก รางวัล แล้ว ยกเว้น รางวัล ที่ 1
ที่นายจ๋องเป็ นผูโ้ ชคดี ประชาชนบางส่วนต้องการเห็นหน้าของผูโ้ ชคดี บางส่วนเกิดความสงสัยว่า
นายจ๋องอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ นอกจากนีย้ งั เกิดความคิดที่อยากจะโชคดีเป็ นเศรษฐี จาก
การถูกสลากอีกด้วย1 การนาเสนอข่าวผูถ้ กู รางวัลจึงเป็ นการดึงดูดใจให้ประชาชนซือ้ สลากกินแบ่ง
รัฐ บาลทางหนึ่ง นอกจากนี ้ส านัก งานสลากกิ น แบ่ง รัฐ บาลยัง พยายามชัก จูง ให้ป ระชาชนซื อ้
ลอตเตอรี่ ผ่ า นการโฆษณาด้ว ยค ากลอน และบทเพลงต่ า งๆ ดัง เช่ น บทกลอนที่ ล งพิ ม พ์ใ น
หนังสือพิมพ์หลักเมือง ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความว่า
“สักรวำ
คนจนไซร้
1

ล็อตเตอรี่ดีอย่ำงไร
ทรำบซึง้
คะนึงเห็น

ทางการโทรเลขค้นหาตัว “นายจ๋อง” ผูถ้ กู สลากรางวัลที่ 1. (2483, 5 กันยายน). หลักเมือง. หน้า 1.
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รวยทำงไหน
เสีย่ งโชคเล่น
ถ้ำโชคดี
แม้แทงพลำด
บำรุงรัฐ
ผลเผชิญ

ไป่ มี
เพรำะลำเค็ญ
เอ็นดูรฐั
จัดหำเงิน
มีรำงวัล
หลำยพันบำท
ยังเป็ นบุญ
คุณสรรเสริญ
นำวำไทยให้จำเริญ”
ย้อนสนอง
ผองรำษฎร์เอย
ธรรมกถึก1

จากบทกลอนดังกล่าวเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงข้อดีและชักชวนในประชาชนซือ้ สลากกินแบ่ง
รัฐบาล โดยเนือ้ ความกล่าวถึงข้อดีของสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งกล่าวถึงคนจนว่าไม่มีหนทางร่ารวย
เนื่องจากมีความลาบาก การเล่นเสี่ยงโชคของรัฐ ถ้าโชคดีจะได้รบั เงินรางวัล แต่ถา้ ไม่มีโชคยังได้
ช่วยเหลือบารุงรัฐ และผลเหล่านีจ้ ะสะท้อนกลับไปหาประชาชนทุกคน อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลจูงใจ
ให้ประชาชนมาซือ้ สลากโดยใช้รางวัลจูงใจ ขณะเดียวกันยังปลอบใจประชาชนว่าการซือ้ สลากกิน
แบ่งรับบาลนัน้ เป็ นการบารุ งรัฐบาลด้วย แม้ว่าจะประชาชนจะไม่ถูกรางวัล แต่เงินที่ซือ้ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลจะถูกนากลับมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมี
การแบ่งรายได้เพื่อกิจกรรมการกุศลและงานสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกับการออกลอตเตอรี่ใน
สมัยก่อนหน้าการจัดตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย โดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมี
การแบ่งรายได้บ างส่วนเป็ นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ดอ้ ยโอกาสทาง
การศึกษา รวมถึงการทานุบารุ งศาสนา กิ จกรรมด้านการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์
ต่างๆในแต่ละปี ดว้ ย
4.4 สรุป
ภายหลังการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์วางแผนการเพื่ อ ที่ จ ะ
พัฒ นาและแก้ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ สะสมมาตัง้ แต่ ป ลายรัช สมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอร่างเค้าโครงเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐาน
เศรษฐกิ จ ใหม่ แ ละฟื ้ นฟู เ ศรษฐกิ จ ที่ ซ บเซาลง โดยเฉพาะในด้า นการค้า และการส่ ง ออก
รวมถึงงบประมาณแผ่นดินที่ขาดดุล โดยเสนอการจัดหาทุนผ่านการเก็บภาษี ทางอ้อม การกูเ้ งิน
รวมถึ ง การออกสลากกิ น แบ่ ง เพื่ อ ระดมทุ น ไว้ใ ช้ส าหรับ ซื ้อ วัต ถุ ท่ี รัฐ ไม่ ส ามารถอนุ มั ติ เงิ น
งบประมาณได้ รวมถึงการเบิกจ่ายค่าแรงงานและการเก็ บไว้เป็ นทุนส ารองของรัฐ แม้ว่าสลาก
กินแบ่งจะเป็ นการพนัน แต่ไม่ทาให้ประชาชนเดือดร้อนมากเกินไป ประชาชนที่รกั สนุกชอบการ
1

สลากกินแบ่งรัฐบาล. (2502, 12 กรกฎาคม). หลักเมือง. ไม่ปรากฏเลขหน้า.

98
เสี่ ยงโชคเต็ม ใจในการซื อ้ สลากกิ นแบ่ง นอกจากนี ้รฐั สามารถที่ จะควบคุม ได้ โดยรัฐเป็ นผู้ออก
สลากกิ นแบ่ง แต่เพี ยงผูเ้ ดียว แม้ว่าร่างเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจ ของหลวงประดิษฐ์ม นูธรรมจะ
นาไปสู่ความขัดแย้งและไม่ถูกนามาใช้ แต่ขอ้ เสนอให้ใช้วิธี การออกสลากกิ นแบ่งรัฐบาลได้ถูก
นามาใช้และกลายเป็ น เครื่องมือระดมทุนที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลในช่วง พ.ศ. 2476 –
2482 และยังคงใช้มาจนถึงปั จจุบนั เพื่อแสวงหารายได้ให้แก่รฐั จึงกล่าวได้ว่าการออกสลากกิน
แบ่ ง รัฐ บาล เป็ นหนทางที่ รัฐ พอใจที่ จ ะน ามาใช้ห ารายได้ และเป็ นวิ ธี ก ารที่ ท าให้รัฐ ได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สดุ
การออกสลากกินแบ่ง ของรัฐช่วง พ.ศ. 2476 - 2482 มีการออกสลากกินแบ่งรวม 7 ครัง้
และสร้างรายได้เป็ น ที่ น่า พึง พอใจ ในระยะแรกมี 2 หน่ วยงานส าคัญ ที่ อ อกสลากกิ น แบ่ง คื อ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย แต่สลากกินแบ่งบารุงเทศบาลของกระทรวงมหาดไทย
ออกทุกจังหวัด ส่งผลให้รายได้บ างส่วนลดลง บางจังหวัดมี รายได้ไม่เป็ นที่ น่าพอใจ ทั้งยังเกิ ด
ปั ญหาการทุจริต การปลอมแปลงสลาก การทางานที่ทบั ซ้อนกันส่งผลให้ใน พ.ศ. 2480 สลากกิน
แบ่งของกระทรวงมหาดไทยยุตลิ งและโอนย้ายการดาเนินการทัง้ หมดเข้าร่วมกับกระทรวงการคลัง
และมีการจัดตัง้ คณะกรรมการการดาเนินงานออกสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงสถาปนาสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลขึน้ ใน พ.ศ. 2482 มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญทางเศรษฐกิจที่
รัฐบาลใช้รายได้ และควบคุมเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงกาหนดงบประมาณต่างๆ ของรัฐ
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การดาเนินงานของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประสบความสาเร็จและได้ผลเป็ นที่น่าพึงพอใจ เป็ นที่นิยมของประชาชน แต่เมื่อประสบปั ญหา
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการด าเนิ นงานของสลากกิ นแบ่งรัฐ บาลท าให้ตอ้ งมี การ
ปรับปรุงการออกสลากกินแบ่งในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้และเมื่อ
สิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้มี เพิ่ม การออกสลากกิ น แบ่งและราคาให้ม ากขึน้ เพื่ อให้มี รายได้
เพิ่มขึน้ จากการสูญเสียไปในช่วงสงคราม ซึ่งแนวทางในการหารายได้จากการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาลนีเ้ ป็ นที่นา่ พอใจและส่งผลให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงดาเนินงานมาจนถึงปัจจุบนั
นอกจากปั ญหาของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้ว การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของรัฐยังต้อง
เผชิญปั ญหา การลักลอบออกหวยเถื่อน การทุจริตฉ้อโกงสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มพ่อค้าราย
ย่อย รวมถึงการขายสลากเกินราคา ซึ่งรัฐจัดหาแนวทางการแก้ไขและยุติปัญหาเหล่านัน้ แต่ใน
ขณะเดี ย วกัน ปั ญ หาต่า งๆ สะท้อ นให้เห็ น ถึ ง ความนิ ย มในการเล่ น สลากกิ น แบ่ง รัฐ บาลของ
ประชาชนได้ นอกจากนีร้ ฐั ยังชักจูงประชาชนให้เกิดความสนใจต่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผ่านการแบ่งรายได้เพื่อการกุศลอีกด้วย

บทที่ 5
บทสรุ ป
หวยมี ค วามส าคั ญ และอยู่ คู่ กั บ สั ง คมไทยมาอย่ า งยาวนาน นั บ ตั้ ง แต่ รัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2367 - 2394) จนถึงปั จจุบนั หวยกลายเป็ นเครื่องมือ
สาคัญ ในการหารายได้ของรัฐ บาลในฐานะของหน่วยงานรัฐ วิสาหกิจ โดยการก่อตัง้ สานัก งาน
สลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาลใน พ.ศ. 2482 จากการศึ ก ษาความส าคั ญ ของหวยในสั ง คมไทย
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2317 – 2482 ผลการศึกษาพบว่าการเล่นหวยในสังคมไทยมีพัฒ นาการที่น่าสนใจ
ตัง้ แต่การออกหวยโดยเอกชนจนมาถึงการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาล ปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งผล
ต่อการออกหวยในแต่ละสมัย และหวยมีความสาคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด
5.1 พัฒนาการของหวยในสังคมไทย พ.ศ. 2417 – 2482
การเล่นหวยในสังคมไทยเริ่มขึน้ จากการละเล่นของกลุ่มชาวจีนเพื่อความสนุกสนานและ
พักผ่อนการจากทางาน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หวั ชาวสยามได้นามา
ดัด แปลงให้เหมาะสมและเล่น ในหมู่นัก เสี่ ยงโชค เรีย กว่า หวย ก.ข. จากการละเล่น ของกลุ่ม
นัก เสี่ ย งโชคพัฒ นาไปสู่ก ารเป็ น เครื่อ งในการหารายได้ ผ่า นการเก็ บ ภาษี อ ากรใน พ.ศ. 2378
เรี ย กว่า อากรหวย ก.ข. โดยผู้ไ ด้รับ สัม ปทานหวยในระยะแรกมัก เป็ น กลุ่ม พ่ อ ค้า ชาวจี น ที่ มี
ประสบการณ์และความรู เ้ กี่ ยวกับ การใช้ระบบเจ้าภาษี นายอากรเพื่ อเก็ บเงิ นอากรส่ง ให้แก่รัฐ
รวมถึ ง กลุ่ ม พ่ อ ค้า ชาวจี น ส่ ว นมากยัง เป็ นผู้มี เงิ น ในการประมู ล ขอเก็ บ อากรต่ า งๆ อี ก ด้ว ย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมี เจ้าภาษี นายอากรที่ เป็ นชาวจีนมากกว่าชาว
สยามหรือกลุม่ ข้าราชการ ขุนนางสยาม ถึงร้อยละ 68.06
การเก็บอากรหวย ก.ข. แสดงให้เห็นว่าหวยเป็ นเครื่องมือหารายได้ของรัฐ โดยเก็บจาก
กิจกรรมในชีวิตประจาวันของประชาชน อากรหวย ก.ข. อากรบ่ อนเบีย้ และอากรการพนันอื่นๆ
สามารถท ารายได้ใ ห้แ ก่ รัฐ จ านวนมาก อากรหวย ก.ข. เพี ย งชนิ ด เดี ย วท ารายได้ใ ห้รัฐ ถึ ง
ร้อยละ 5.45 ของรายได้รฐั ทัง้ หมด และมีอตั รารายได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง รายได้ของอากรหวย
ก.ข. เป็ นรายได้จากการพนันที่ทารายได้จานวนมากและใกล้เคียงกับอากรบ่อนเบีย้ ซึ่งมีอยู่มาก่อน
ขณะเดียวกันอากรหวย ก.ข. รวมถึงอากรการพนันอื่นๆ สร้างความมั่งคั่งและอานาจให้แก่เจ้าภาษี
นายอากร โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2411 - 2453)
เจ้าภาษี นายอากรสามารถสร้างอิทธิพลได้อย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะ หวย ก.ข. บ่อนเบีย้
และการพ นั น อื่ น ๆ มี การเล่ น กั น อย่ า งแพ ร่ ห ลายและกระจายไป ตามหั ว เมื องต่ า งๆ
ปั ญหาจากอิทธิพลของเจ้าภาษี นายอากร การทุจริตรายได้จากการเก็บอากร การค้างส่งเงินและ
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การประมูลอากร ปั ญ หาสังคมและอาชญากรรมต่างๆ ที่ เป็ นผลจากการพนันส่งผ ลให้เกิดการ
ยกเลิ กอากรหวย ก.ข. และอากรบ่อนเบีย้ โดยสามารถยกเลิกส าเร็จใน พ.ศ. 2459 และยกเลิก
อากรบ่อนเบีย้ ใน พ.ศ. 2460
รัช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หั ว (พ.ศ. 2453 - 2468) แม้ ว่ า จะ
มี ก ารยกเลิ ก อากรหวย ก.ข. ไปแล้ว แต่ยัง สามารถแสวงหารายได้จ ากการพนัน อื่ นๆ รวมถึ ง
การพนัน ที่ น ารู ป แบบการเล่ น มาจากตะวัน ตกอย่ า งลอตเตอรี่ การเสี่ ย งโชคจากตัว เลขหรื อ
ลอตเตอรี่ น าเข้ า มาเล่ น เป็ นครั้ง แรกในสยามคื อ ในวาระโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พ.ศ. 2417 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความบันเทิงและ
ช่วยหารายได้แบบเฉพาะกิจ ซึ่งเป็ นการเล่นลอตเตอรี่เพี ยงครัง้ เดียวในรัชกาล และเล่นเฉพาะ
ในกลุ่มชนชัน้ สูง ข้าราชการ และกลุ่ม สมาคมต่างๆ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า เจ้า อยู่หัว การออกลอตเตอรี่เป็ น การออกเพื่ อ หาเงิ น ทุน ในกิ จ กรรมเฉพาะกิ จ มี ก ารตั้ง
วัต ถุป ระสงค์ข องการดาเนิน การออกลอตเตอรี่ต่างๆ เป็ น ครัง้ คราว และใช้เพื่ อ กิ จ กรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมและการกุศล จึงกล่าวได้ว่าในสมัยนีล้ อตเตอรี่กลายเป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
ใช้หาทุนเพื่อการกุศลเฉพาะกิจทัง้ จากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ขณะเดียวกัน รัฐจะได้รบั ส่วนแบ่ง
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 จากการจาหน่ายสลาก รัฐจึงกลายเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์มากที่สดุ จากการ
จาหน่ายลอตเตอรี่ แม้ว่าจากการศึกษาลอตเตอรี่ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2466 จะขาดหลักฐาน
รายได้ของการออกลอตเตอรี่ เนื่ องจากมี หน่วยงานออกลอตเตอรี่จ านวนมากและไม่ได้บันทึก
รายได้ไว้ชดั เจน แต่สามารถเห็นถึงความสาเร็จของการออกลอตเตอรี่เพื่อใช้ระดมทุนในสมัยนีไ้ ด้
จากการที่มี หน่วยงานจานวนมากขออนุญาตออกลอตเตอรี่เพื่อระดมทุนในการทากิจกรรมของ
หน่วยงานของตน แม้กระทั่งกองเสือป่ าอาสาสมัครซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ ขึน้ ยังใช้วิธีการออกลอตเตอรี่เพื่อระดมทุนในกิจกรรมของกองเสือป่ าหลาย
ครัง้ การออกลอตเตอรี่ในรัชสมัยนีด้ าเนินการมาได้เพียง 6 ปี จึงหยุดไปเนื่องจากปั ญหาการทุจริต
เงินลอตเตอรี่ในกองเสื อป่ าอาสาสมัคร ซึ่งสร้างความเสื่ อมเสี ยต่อกองเสื อป่ าอาสาสมัครและ
กระตุน้ ให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินของกองเสือป่ าเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ ประชาชนยัง
รูส้ กึ ไม่ดีตอ่ การออกลอตเตอรี่อ่ืนๆ เพราะเกรงกลัวการทุจริตต่างๆ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่
ดีในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั การส่งออกทาได้ยากลาบาก การผลิต
ข้า วไม่ เพี ย งพอต่อ การบริโภค และเกิ ด งบประมาณขาดดุล ติ ด ต่อ กั น ประชาชนใช้เงิ น กับ สิ่ ง
ฟุ่ มเฟื อยน้อยลง ส่งผลให้รายได้จากการจาหน่ายลอตเตอรี่ของหน่วยงานต่างๆ ไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวัง การออกลอตเตอรี่จงึ หยุดชะงักไปเป็ นเวลา 10 ปี
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ลอตเตอรี่ห รือ สลากกิ น แบ่ง กลับ มาออกอี ก ครั้ง ใน พ.ศ. 2476 หลัง การเปลี่ ย นแปลง
ระบอบการปกครอง หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เสนอการออกสลากกินแบ่งเป็ นแนว
ทางการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการของรัฐ และเป็ นแนวทางที่ถกู นามาใช้จนถึงปั จจุบนั โดยการออก
สลากกิ น แบ่ ง ใน พ.ศ. 2476 – 2480 เป็ นการออกสลากกิ น แบ่ ง เพื่ อ บ ารุ ง การกุ ศ ลต่ า งๆ
ของหน่วยงานราชการ และมักมีการจัดงานรื่นเริงควบคู่กันไป เช่น งานกาชาด งานเฉลิม ฉลอง
รัฐธรรมนูญ เป็ นต้น ทัง้ ยังมีการออกสลากกินแบ่งอย่างต่อเนื่องในสมัยนี ้ การแบ่งรายได้จากการ
ออกสลากกินแบ่งเพื่อการกุศลสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสลากกินแบ่ง แม้ว่าสลากกินแบ่งจะเป็ น
การพนันประเภทหนึ่ง แต่ประชาชนจะไม่รูส้ ึกว่าการเสี่ยงโชคจากสลากกินเป็ นการกระทาที่ ผิด
ศีลธรรม ขณะเดียวกันยังได้รว่ มเป็ นส่วนหนึ่งในการระดมทุนทางการกุศลด้วย
การกลับมาออกสลากกินแบ่งใน พ.ศ. 2476 ได้รบั ความนิยมจากประชาชนเป็ นอย่างมาก
ทาให้มีหน่วยงานเอกชนจานวนมากต้องการขออนุญาตออกสลากกินแบ่งบ้าง แต่รฐั บาลไม่เห็น
ด้วยเพราะเกรงว่าจะไม่ส ามารถควบคุม ได้ และอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมาก
จนเกิ น ไปจึ ง คัด ค้า นการออกสลากของหน่ ว ยงานเอกชนและออกประกาศให้รัฐ บาลเป็ น
ผูด้ าเนินการออกสลากแต่เพียงผูเ้ ดี ยวใน พ.ศ. 2476 ซึ่งหน่วยงานที่ควบคุมการดาเนินการออก
สลากกิ นแบ่งของรัฐ บาลหน่วยงานแรก คือ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ด าเนิน การออก
ลอตเตอรี่สรรพากรรัฐบาลสยาม (ลอตเตอรี่รชั ชูปการ) การออกสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลัง
ทารายได้เป็ นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ต่อมากระทรวงมหาดไทยใช้วิธีการออกสลากกินแบ่งในการหา
เงินบารุงเทศบาล ซึ่งทัง้ สองหน่วยงานดาเนินการออกสลากกินแบ่งไปพร้อมๆ กัน แต่มีการเว้นการ
ออกสลากกินแบ่งไม่ให้ตรงกันเพื่ อเป็ นการแบ่งรายได้ และป้องกันไม่ให้มัวเมาและเบียดเบียน
ประชาชนจนเกิ น ไป สลากกิ น แบ่ง บ ารุ ง เทศบาลในระยะแรกสร้างรายได้เป็ น ที่ น่าพอใจให้แ ก่
กระทรวงมหาดไทยเป็ นอย่างมาก และได้รบั ความนิยมจากประชาชนทัง้ ในเมืองและต่างจังหวัด
แต่ในช่วง พ.ศ. 2478 เป็ นต้นมา บางจังหวัดประสบปั ญหาไม่สามารถจาหน่ายสลากกินแบ่งบารุง
เทศบาลได้ บางจังหวัดทารายได้นอ้ ยจนต้องยุบรวมกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้สามารถหาเงินจาก
การออกสลากกิ นแบ่งบารุ งเทศบาลได้ ใน พ.ศ. 2480 จึงมี การยุติการออกสลากกิ นแบ่งบารุ ง
เทศบาลและรวมเข้ากับการออกสลากกินแบ่งของกระทรวงการคลัง ต่อมาจึงมีการตัง้ สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลขึน้ ใน พ.ศ. 2482 ซึ่งมี สถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจตามนโยบายของรัฐที่ใช้เป็ น
กลไกทางการคลังและการควบคุมงบประมาณต่างๆ ขึน้ มา เพื่อแสวงหารายได้จากการออกสลาก
โดยตรง
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การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบนั จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหารายได้
ให้แก่ รฐั ลดความซ า้ ซ้อนและปั ญ หาทุจ ริต รวมถึ ง สนับ สนุน กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์แ ละ
ช่วยเหลือสังคม ดาเนินการด้วยความโปร่งใส และมี การติดตามและปรับปรุ งแนวทางการออก
สลากกินแบ่งรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ซึ่งการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
สมัยแรกประสบความสาเร็จอย่างมาก ประชาชนให้ความสนใจต่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
และมีความคาดหวัดที่จะโชคดีในการเสี่ยงโชค แม้ว่าในช่วง พ.ศ. 2484 – 2488 สยามจะอยู่ใน
ภาวะสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งทาให้การเสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนซบเซาลง
ไป แต่สามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้และมีการปรับกลวิธีการจาหน่ายสลากกินแบ่งที่เพิ่มจานวน
สลากและราคาขึ น้ เพื่ อ ชดเชยรายได้ท่ี ห ายไป ส านัก งานสล ากกิ น แบ่ ง รัฐ บาลจึ ง สามารถ
ดาเนินการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาได้จวบจนปั จจุบนั และเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สามารถ
ทารายได้นาส่งแผ่นดินจานวนมากอย่างต่อเนื่ อง อาจกล่าวได้ว่าเป็ นแหล่งรายได้ท่ี สาคัญ ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั
5.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการออกหวยใน พ.ศ. 2417 – 2482
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ ส่งผลต่อการออกหวยในแต่ละสมัย โดยแบ่งได้
3 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2460
และวิกฤตเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก พ.ศ. 2472 และนโยบายเศรษฐกิจภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองทางการเมือง พ.ศ. 2475 ซึ่งปั จจัยดังต่อไปนีส้ ่งผลต่อการดาเนินการออกหวย
ในแต่ละสมัยเพื่อหารายได้สาหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรัฐบาลที่ได้รบั ส่วนแบ่งรายได้จาก
การออกสลากจานวนมาก
5.2.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากปั ญหาด้านการใช้จา่ ยและงบประมาณแผ่นดิน
ปั ญ หาด้านงบประมาณเป็ นปั ญหาสาคัญที่สะสมมาเป็ นระยะเวลายาวนานและเป็ น
ปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อการออกหวยในแต่ละสมัย ปั ญ หาการใช้จ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว เกิ ด จากการมี รายจ่า ยค่อ นข้างมาก โดยเฉพาะรายจ่า ยด้านการบ ารุ ง
เพื่อการกุศลและศาสนา และการใช้จ่ายในด้านการทหารและป้องกันประเทศ ซึ่งมูลค่ารายจ่าย
ของราชสานัก รวมทั้งหมดในสมัยนี ม้ ากถึงร้อยละ 62.89 ของรายรับ ซึ่งเป็ นปั ญ หาสาคัญ ที่ รฐั
จะต้องทาให้รายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่เริ่มมี
การเก็บอากรหวยเป็ นครัง้ แรกนัน้ เป็ นผลส่วนหนึ่งจากการทาสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและ
การพาณิ ช ย์ (สนธิ สัญ ญาเบอร์นี ) พ.ศ. 2369 ที่ ท าให้รฐั บาลสยามสูญ เสี ยการผูกขาดสิ น ค้า
บางประเภท ทาให้ตอ้ งหาช่องทางใหม่ในการเพิ่ มรายได้ให้แก่รฐั โดยการเพิ่มภาษี ชนิดใหม่ขึน้
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จานวน 38 ชนิดที่เก็บจากสินค้าหรือกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การเก็บภาษี อากรเป็ นแหล่ง
รายได้สาคัญของรัฐโดยเฉพาะอากรที่มาจากการพนัน นาไปสู่การเก็บอากรหวย ก.ข. ซึ่งเป็ นอากร
ที่สามารถทารายได้จานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกั บอากรอื่นๆ ที่ตงั้ ขึน้ ใหม่ เพราะเป็ นการละเล่นที่
นิยมของชาวจีนและชาวสยาม และสามารถสร้างรายได้จานวนมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจวบจนถึง รัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง กล่าวได้ว่า
ปัญหาด้านการใช้จา่ ยและรายได้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นตัวกระตุน้ ใน
ราชสานักต้องแก้ไขปัญหาและหารายได้เพิ่มเติม
ปัญหางบประมาณแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการใช้จ่ายเงินมากเกินไปตัง้ แต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่งผลให้ตอ้ งจัดสรรเงินงบประมาณที่ มีอย่างจากัด ปั ญ หาการขาดดุลงบประมาณ พ.ศ. 2463
เนื่องด้วยรายจ่ายเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการถูกจากัดรายได้ภาษี ศุลกากร การจัดเก็บ
ภาษี ทาไม่ได้อย่างเต็มที่ และต้องกาหนดกรอบของรายจ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ของรายได้รฐั ที่สามารถ
จัดเก็บได้ ทาให้รฐั ตัดทอนงบประมาณของกระทรวงต่างๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลง ทัง้ ในรัชสมัย
นีม้ ีการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศจานวนมากถึง 1 ใน 4 ของงบประมาณทัง้ หมด ประกอบกับ
การใช้จ่ายเงินในกิจกรรมส่วนพระองค์ ค่าใช้จ่ายในราชสานัก รวมถึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตัง้
กองเสือป่ าอาสาสมัครซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายมากถึงร้อยละ 12 ของงบประมาณ ส่งผลให้เกิด
กระแสความไม่พอใจจากประชาชน ทัง้ ยังก่อให้เกิดปั ญหาขาดแคลนงบประมาณในปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่ หัว งบประมาณขาดดุล กะทัน หัน มากถึ ง ร้อ ยละ 76
ใน พ.ศ. 2463 และมี รายได้ท่ี ล ดลงอย่า งต่อเนื่ อ งจนกระทั่ง สิ น้ สุด รัช สมัย กล่า วได้ว่าปั ญ หา
งบประมาณเป็ นปั ญหาสาคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่สง่ ผลให้รฐั และ
หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการหารายได้เพิ่มเติมโดยวิธีออกลอตเตอรี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของตน
แทนการรองบประมาณที่รฐั จัดแบ่งให้
การขาดดุล งบประมาณอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปี แรกของการครองราชย์ใ นรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทาให้รฐั บาลพยายามแก้ไขปั ญหางบประมาณแผ่นดินโดย
เพิ่มรายได้จากการเก็บภาษี ฟุ่มเฟื อย เช่น ภาษี สุรา ภาษี ท่ีดิน และภาษี การพนัน มี การตัดทอน
รายจ่ายบางส่วน เพื่ อให้งบประมาณเกิดความสมดุล ซึ่งในระยะแรกประสบผลสาเร็จ ส่งผลให้
งบประมาณแผ่นดินเริ่มดีขนึ ้ ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รายได้ท่ีเคยขาด
ดุลกลับมาเกินดุลอีกครัง้ จนกระทั่ง พ.ศ. 2474 เกิดปั ญหาการขาดดุลงบประมาณอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่ง
เป็ น ผลจากการที่ ส ยามได้รับ ผลกระทบจากวิก ฤตเศรษฐกิ จ ตกต่ าทั่วโลกใน พ.ศ. 2472 การ
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แก้ปัญ หาวิกฤตเศรษฐกิจ ของรัฐบาลในขณะนัน้ ทาได้ไม่ดีและสร้างความไม่พอใจต่อประชาชน
รวมถึงกลุ่มปั ญญาชนที่ เริ่มเสื่อมศรัทธาในระบอบการปกครองและความเลื่อมลา้ ทางโครงสร้าง
สังคม ทัง้ ยังเผชิญกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่รฐั บาลไม่สามารถแก้ไขได้ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การปกครองที่เกิดขึน้ ใน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลใหม่ของคณะราษฎรจึงได้
วางรากฐานเศรษฐกิจการคลัง การพัฒนาและฟื ้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศใหม่ ซึ่งการออกสลาก
กินแบ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่รฐั บาลใหม่นามาใช้เป็ นกลวิธีหารายได้ให้แก่รฐั
5.2.2 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และวิกฤติเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก
พ.ศ. 2472
ปั จจัยจากปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และวิกฤติเศรษฐกิจตกต่า
ทั่วโลก พ.ศ. 2472 เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้มีการออกสลากกินแบ่งเพื่อหารายได้โดยสามารถแบ่งออก
ได้ เ ป็ น 2 ปั ญ หา คื อ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ในช่ ว งภายหลั ง สงครามโลกครั้ง ที่ 1 ในรัช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว และปั ญ หาเศรษฐกิ จ ตกต่ า ทั่ ว โลกในรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ปั จ จัย จากปั ญ หาวิกฤตเศรษฐกิ จ และการค้าของสยามในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นผลจากเศรษฐกิจโลกตกต่าภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ทาให้การค้า
และการส่งออกในสยามลดลง ประกอบกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลดาเนินการได้ไม่ดี
ส่งผลให้เศรษฐกิ จ ในสมัยนี ม้ ี รายจ่ายที่ ค่อ นข้างสูง กว่ารายรับ ค่าเงิน บาทสูง ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ขณะที่อตั ราการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศกลับลดลง ทาให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสยาม
เลวร้ายลงไป ทุนสารองในประเทศลดลง และทาให้ขาดแคลนเงินที่จะใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน
การค้ากับต่างประเทศ ประกอบกับการที่ตอ้ งเผชิญกับวิกฤตข้าวใน พ.ศ. 2462 ซึ่งข้าวเป็ นสินค้า
หลักที่ ส าคัญ อันดับ หนึ่ง ของประเทศ แต่ดว้ ยปั ญ หาภัยพิ บัติท าให้ไม่สามารถที่ จ ะผลิต ข้าวได้
เพี ยงพอต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศ ทาให้ตอ้ งงดการส่งออกข้าวออกนอกประเทศ
จึ ง ท าให้ ดุ ล การค้ า ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว และกระทบต่ อ งบประมาณ แผ่ น ดิ น อย่ า งทั น ที
วิกฤตเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2460 - 2462 ส่งผลกระทบต่อการคลังของประเทศเป็ นอย่างมากและทา
ให้ดลุ งบประมาณของประเทศลดลง จนกระทั่งขาดดุลต่อเนื่องและเป็ นปั ญหาสะสมยาวนานจน
เปลี่ยนผ่านรัชสมัย
ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ อี ก ปั ญ หาหนึ่ง คือ วิกฤตเศรษฐกิ จ ตกต่ าทั่วโลกใน พ.ศ.
2472 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในสยาม โดยเฉพาะด้านการส่งออกทาได้นอ้ ยลง และกระทบต่อ
การขาดดุลงบประมาณอีกครัง้ ใน พ.ศ. 2474 เพราะไม่สามารถที่จะเก็บรายได้จากภาษี ได้ ขณะที่
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การส่ ง ออกที่ ยัง ไม่ ฟื้ นตัว และเกิ ด วิ ก ฤตค่ า เงิ น บาท รัฐ แก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยวิ ธี ก ารแบบในอดี ต
คือ การตัดทอนรายจ่ายต่างๆ รวมถึงการดุลข้าราชการออก ส่งผลให้เกิดความไม่พ อใจในกลุ่ม
ข้าราชการ กลุ่มประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทัง้ เกิดความขัดแย้ง
ในกลุ่มผูน้ าจากการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ใน พ.ศ. 2475
5.2.3 นโยบายเศรษฐกิจภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทางการเมือง
พ.ศ. 2475
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรมี ผนู้ าที่สาคัญ ในการ
วางแผนการบริหารประเทศ คื อ หลวงประดิษ ฐ์ ม นูธ รรม ซึ่งได้เสนอแผนการพัฒ นาและแก้ไข
ปั ญหาเศรษฐกิจ รวมถึงวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เรียกว่า เค้าโครงการณ์เศรษฐกิจ ที่จะ
ทาให้รฐั บาลเป็ นผูค้ วบคุมและบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อตอบสนองหลัก
6 ประการ ด้านเศรษฐกิจของคณะราษฎรที่ว่า จะบารุงความสุขสมบูรณ์ของประชาชน โดยหนึ่งใน
ข้อเสนอ คือ การจัดหาทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
เค้าโครงการณ์เศรษฐกิจเสนอนโยบายการระดมทุนไว้ใช้สาหรับ การซือ้ วัตถุต่างๆ ทุน
สาหรับ การจ่ายค่าแรง รวมถึ งการสะสมเงิน ทุน ส ารองหมุนเวี ยนในรัฐ บาล ผ่านการเก็ บ ภาษี
ทางอ้อม เช่น ภาษี ม รดกภาษี ภาษี ท่ีดิน ภาษี รายได้ เป็ นต้น รวมถึงการกู้ยืมเงิน จากทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และการจัดหาทุน โดยการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นวิธีการที่สามารถเก็บเงินจาก
ประชาชน โดยที่ประชาชนไม่รูส้ ึกเดือดร้อน และไม่ผิดศีลธรรม แม้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็ น
การพนันประเภทหนึ่ง แต่การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถสร้างรายได้จานวนมากให้แก่รฐั ซึ่ง
เป็ นวิธีการที่กลุม่ ผูน้ าเก่าและรัฐบาลให้การยอมรับและนามาใช้ในการหารายได้ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและยังเป็ นวิธีการที่ใช้มาจนถึงปัจจุบนั และประชาชนให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก
5.3 ความสาคัญของหวยทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2417 – 2482
หวยมีความสาคัญในฐานะเป็ นเครื่องมือระดมทุนทางเศรษฐกิจมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
ตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปั จจุบนั หวยยังคงเป็ นการพนันที่ได้รบั
ความนิยมจากคนไทยมาโดยตลอดและสามารถสร้างรายได้ให้แก่รฐั จานวนมาก ในอดีตหวยเป็ น
การละเล่นที่สร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจให้กับกลุ่มแรงงาน
ชาวจีนและชาวสยาม ต่อมาจึงพัฒนามาสู่การเก็บภาษี อากรเพื่อหารายได้ให้แก่รฐั ผ่านระบบเจ้า
ภาษี นายอากร ซึ่ ง กลายเป็ นรายได้ส าคัญ ให้ แ ก่ รัฐ ผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ว่ า ในสมั ย ต้น
รัตนโกสินทร์รายได้ของรัฐมากกว่าครึ่งมาจากรายได้ของการพนันรวมกัน อากรหวย ก.ข. สามารถ
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ทารายได้มากเป็ นอันดับที่ 2 จากรายได้ของการพนันทัง้ หมด รองจากรายได้จากอากรบ่อนเบีย้
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้หวยมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ คือ นิสยั คนชาวสยามที่รกั สนุก รักการเสี่ยงดวง
เสี่ยงโชค ประกอบกับการเสี่ยงโชคจากหวยสามารถกระทาได้ทกุ ที่และไม่ตอ้ งออกหน้า ไปเล่นตาม
โรงบ่อนโรงหวย เช่น การพนันบ่อนเบีย้ ทาให้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการเล่นหวยมีผคู้ นเข้าไป
เล่นพนันที่โรงบ่อนโรงหวยตัง้ แต่ประชาชนทั่วไปจนถึงชนชัน้ สูง ความสนุกจากการได้เก็งหวยทาให้
ได้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการยกเลิกไปใน พ.ศ. 2459 ภายหลังยังคงพบการลักลอบ
เล่นหวยเถื่อนอยู่ตลอดจนถึงปั จจุบนั แม้วา่ มีสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทาหน้าที่ในการออก
สลากกินแบ่งแล้วยังคงมีการลักลอบเล่นหวยผิดกฎหมายอยู่
ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นการพนันที่นาเข้ามาเล่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งในขณะนัน้ เป็ นการเล่นเพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อความบันเทิงมากกว่าจะ
เป็ นการระดมทุนหารายได้ แต่ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ของการออกลอตเตอรี่ในชาติตะวันตก
คือกุศโลบายเพื่อเรียกเก็บเงินจากประชาชนทางหนึ่งเพื่อหารายได้เข้ารัฐบาล แต่ดว้ ยขอบเขตด้าน
ศีลธรรมและความผิดบาปทางพุทธศาสนาการออกลอตเตอรี่ในสังคมไทยจึงมักมีการแบ่งรายได้
เพื่อสาธารณประโยชน์และทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการกุศลจากการออกลอตเตอรี่ การออก
ลอตเตอรี่เพื่อประโยชน์ในการหารายได้อย่างเป็ นทางการเริ่มขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งมีการออกลอตเตอรี่แบบเฉพาะกิจ มี หน่วยงานจานวนมากขออนุญาตทา
การออกลอตเตอรี่เพื่อระดมทุนหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ๆ และสามารถทารายได้
ได้เป็ นที่น่าพึงพอใจ ก่อให้เกิดการออกลอตเตอรี่จานวนมากในรัชสมัยนี ้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ
เช่น กองเสื อป่ าอาสาสมัคร ซึ่งเป็ นหน่วยงานส าคัญ ที่ ส่งผลต่อการยุติการออกลอตเตอรี่ไปใน
พ.ศ. 2460 เนื่องจากเหตุการณ์ทุจริต ขณะเดียวกันแสดงให้เห็นว่าการออกลอตเตอรี่เป็ นการหา
ทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนให้ความสนใจ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การ
ออกลอตเตอรี่ทงั้ ทางบวก เช่น ลอตเตอรี่เป็ นวิธีการที่หาเงินได้จานวนมากและเป็ นการช่วยเหลือ
การกุศล และในทางลบ คือ ลอตเตอรี่อาจเป็ นสิ่งที่มัวเมาประชาชนและทาให้เกิดความยากจน
แต่เป็ นวิธีการที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งในการระดมทุนอย่างรวดเร็ว
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การออกสลากกินแบ่งถูกผูกขาดโดย
การทางานของรัฐบาล และการก่อตัง้ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะรัฐวิส าหกิจ เป็ นการ
ย า้ ชัด ให้เห็ น ถึ ง การแสวงหารายได้ท างเศรษฐกิ จ จากการออกสลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาลโดยตรง
ซึ่งเป็ นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางรายได้อย่างเต็มที่ เงื่อนไขสาคัญของการออกสลากกิน
แบ่งรัฐ บาลจะต้องไม่กระทบต่อประชาชนมากเกิ นไป และรัฐ สามารถควบคุม ปั ญ หาต่างๆ ได้
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แม้ ว่ า ในความเป็ นจริ ง แล้ว ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ สลากกิ น แบ่ ง รัฐ บาล เช่ น ปั ญ หาสั ง คม
ปั ญหาผูม้ ีอิทธิพล ปั ญหาอาชญากรรมซึ่งเป็ นผลจากพฤติกรรมเสพติดการพนัน ปั ญหาหวยเถื่อน
การขายสลากเกินราคา ยังไม่ได้รบั การแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลให้ความสาคัญและมุ่งเน้นเพียงแต่ความนิยมและรายได้จากการจาหน่ายสลาก แต่
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงได้รบั ความนิยมมากจนถึงปั จจุบนั และเป็ นหน่วยงานสามารถ
ทารายได้นาส่งแผ่นดินเป็ นจานวนมาก นับว่ามีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่าง
มาก
นอกจากนี ้ห วยยั ง แสดงให้เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งจากกลุ่ ม ผู้ไ ด้รับ
ผลประโยชน์ท างเศรษฐกิ จ ของการออกหวยอี กด้วย กล่าวคื อ กลุ่ม ผู้ได้รับผลประโยชน์มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และบริบททางเศรษฐกิจการเมือง โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กลุ่มผูม้ ีบทบาททาง
เศรษฐกิจที่สาคัญ คือ กลุ่มเจ้าภาษี นายอากร ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีได้ผลประโยชน์มากที่สดุ จากกิจการอากร
หวย ก.ข. และอาการอื่นๆ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เจ้าภาษีนายอากรได้รบั แล้ว ยังนามา
ซึ่งประโยชน์ทางการเมือง การสะสมกาลังพล อิทธิพลและฐานอานาจ ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ
ชาวจีนจานวนมากมีบทบาทและอิทธิ พลในการเป็ นเจ้าภาษี นายอากรหลายชนิด ซึ่งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กลายเป็ นปั ญหาสาคัญที่เป็ นปั จจัยนาไปสู่การปฏิรูป
เพื่ อ ลดบทบาทอ านาจของขุน นางและกลุ่ ม เจ้า ภาษี น ายอากร และเริ่ม รวมอ านาจกลับ สู่
พระมหากษัตริยแ์ ละราชสานักอีกครัง้ โดยเริ่มให้ราชการทาหน้าที่เก็บภาษีบางส่วนเอง และยกเลิก
การเก็บภาษี ผา่ นระบบเจ้าภาษี นายอากร ลอตเตอรี่เป็ นการพนันที่อยูใ่ นกลุม่ ภาษีการพนันอื่นๆ ซึ่ง
รัฐเป็ นผูจ้ ัดเก็บโดยหน่วยงานของราชการผ่านการขออนุญ าตจากทางรัฐ การยกเลิกอากรหวย
ก.ข. และเริ่มอนุญาตให้เล่นลอตเตอรี่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยูห่ วั จึง แสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอานาจจากกลุ่มเจ้าภาษี นายอากรเดิม กลับคืนสู่พระมหากษัตริยแ์ ละรัฐ
เป็ น ผู้มี อ านาจและได้รับ ผลประโยชน์ท างเศรษฐกิ จ และยิ่ ง ชัด เจนมากขึน้ เมื่ อ ภายหลัง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การผูกขาดอานาจและผลประโยชน์จากหวยหรือสลากกิน
แบ่งจึงมีเพียงรัฐเท่านัน้ ที่ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเต็มที่
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