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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเล่นหวยและบะก่องที่และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ

เล่นหวยและบะก่องที่ในจังหวัดเชียงราย วิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลหรือ กรอบแนวคิดการวิจัยจากทฤษฎีฐานราก โดยมี
การทดสอบสมมติฐานจากผลการวิจัย 2 รอบจากผลการวิจัยในจังหวัดเชียงรายส่วนประชากรท าการเก็บข้อมูลโดยวิธี Snow 
Ball จาก เจ้ามือหวย ตัวแทนขาย คนเดินโพย และคนซื้อ ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
และต ารวจ ผู้น าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและป้องกันเพ่ือลดการเข้าสู่กระบวนการเล่นหวยและบะก่องที่ วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กระบวนการเล่นหวยและบะก่องเกิดจากการ
ส่งเสริมการเล่นกันในชุมชนเริ่มต้นจากการเป็นผู้เล่นก่อนชื่นชอบในการเสี่ยงโชค หลาย ๆ คนเริ่มต้นที่บะกองถี่ และไพ่ใน
วงการการพนันและการเสี่ยงโชคชอบที่ได้ลุ้นอยากลองในช่วงเป็นวัยรุ่นและเริ่มหารายได้ได้เอง จึงลองเล่นการพนันดู เมื่อ
สอบถามถึงการชักชวนและรูปแบบความสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้เป็นเพ่ือน ญาติและคนรู้จัก และส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน
เดียวกัน หรือสังคมเดียวกันเช่นเพ่ือนร่วมงาน จากน้ันจึงเข้าสู่กระบวนการเป็นตัวแทนขายไปจนถึงเจ้ามือ ผลจากการศึกษา
ดังกล่าวเป็นผลทางสมมติฐานทั้ง 2 ครั้งที่ใกล้เคียงกันจึงนับว่าเป็นทฤษฎีหน่ึงที่ยอมรับได้ ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่และผู้น ารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่านอกจากให้ความส าคัญกับการปราบปรามแล้ว
การสร้างจิตส านึกและการเพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนเช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมจิตอาสา ผ่านกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจทั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด มากกว่าการปราบปรามเพียงย่างเดียว 
ค าส าคัญ: หวย, บะก่องที่ 
 

Abstract 
This research aims to study the process of lottery and Makongtee playing and to study how to 

solve the problem of lottery and Makongtee playing in Chiang Rai area.  The research is the Grounded 
Theory Study.  The hypothesis test is based on the results of two rounds of research findings in Chiang Rai 
province.  Populations are collected by Snow Ball Sampling Technique from lottery dealer, peddler, and 
buyer.   The samples of the second purpose of this study are administrative officers, police officers, 
community leaders and those who involve in the promotion and prevention to reduce the entry into the 
playing of lottery and Makongtee.The data is collected by interview. The results of the first purpose of this 
study showed that the process of playing lottery and Makongtee was promoted by playing in the 
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community. It started out as a pre-gambler favorite. Many people started by playing Makongtee and playing 
cards when they were adolescent or when they started earning money by themselves. Involvement in play 
and relationship patterns can be divided into friends, relatives and acquaintances .  Most of them were in 
the same community or the same society such as colleagues. Then it goes into the process of becoming a 
sales representative to the dealer. The results of this study were the result of two hypotheses, which were 
similar and were considered as an accepted theory. The results of the second purpose of this study showed 
that the sample, both officials and leaders, as well as related organizations agreed that apart from 
emphasizing the suppression, the creation of consciousness and the increase of creative activities in the 
community such as sports activities and volunteer activities through the community planning process for 
cultivating the understanding of the problem for people will be the right point of the solution of this 
problem. It will be a better way more than just repression. 
Keyword: Lottery, Makongtee 
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1. บทน า 
สภาพปัญหาของสังคมไทยอันเกิดจากความอ่อนด้อยทางวิสัยทัศน์ของผู้น าในยุคแรกเริม่การเมืองการปกครองและการ

พัฒนาประเทศนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 คือการน ารูปแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากต่างชาติมาใช้โดยไมม่ีการวิเคราะหผ์ลได้ผลเสยี
และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ส่งผลให้สภาพสังคมและการเมืองไม่เอื้อต่อการพัฒนาในระยะยาว ท าให้
การจัดการศึกษาและการพัฒนาคนในประเทศเกิดความชะงักงัน นโยบายทางด้านการศึกษาไม่มีความต่อเน่ือง เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศไม่ชัดเจนส่งผลต่อความไม่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศไทยทั้งระบบ กล่าวคือ สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งคาม
เฉื่อยชา เกียจคร้าน นักศึกษาจบใหม่ไม่ยอมรับความยากล าบาก ตกงานเพราะเลือกงาน สังคมไทยมีพฤติกรรมแบมือขอทุกสิง่ที่
รัฐบาลให้สิ่งใดที่เคยได้แล้ววันหน่ึงไม่ได้จะกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ เมื่อสังคมมีปัญหาจะน าไปสู่ความอ่อนด้อยทาง
ปัญญาไม่สามารถรับมือกับระบบทุนนิยมขนาดใหญ่ กลายเป็นสังคมง่อยเปลี้ยเสียขา คอยรับอย่างเดียวและสร้างฐานะตนเอง
ไม่ได้ อบายมุขเริ่มเข้ามาก่อให้เกิดความนิยมในการพนันซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและความล้มเหลวในชีวิต  
สังคมล้มเหลวมีคนเร่ร่อนสูงขึ้นเป็นภาระของสังคมจากสภาพปัญหาหลายประการส่งผลให้คนไทยเลือกด าเนินกิจกรรมบาง
ประการที่ก่อให้เกิดความสุขเทียมกับตนเองน่ันคือการเข้าหาอบายมุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมในเรื่องของหวย ซึ่งหวยใน
ประเทศไทยมีหลายประเภทนับต้ังแต่หวยที่ถูกต้องตามกฏหมายอยา่งหวยของรัฐหรือลอตเตอรี่อันเปน็กิจกรรมการออกสลากกนิ
แบ่งรัฐบาลโดยมีมาทุกยุคทุกสมัยนับต้ังแต่สมัยโบราณทั้งน้ีสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางหน่ึงในการเก็บภาษีทางอ้อมของรฐั
ไทย ในขณะเดียวกันนอกจากลอตเตอรี่ซึ่งเปน็หวยที่ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ยังมีหวยอีกหลายประเภทซึ่งเกิดขึ้นจากภมูิปัญญา
ในท้องถิ่นรวมทั้งหวยที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์จากลอตเตอรี่ของรัฐบาลทั้งหมดน้ีอาจจะเรียกรวมกันได้ว่า “หวยใต้ดิน” 

สาเหตุหน่ึงที่ท าให้หวยมีบทบาทในสังคมไทยมากเพราะเกิดจากสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเชื่อเรื่องของดวงชะตา 
ความเชื่อเรื่องดวง และโชคลาภ ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตาม หวยมักจะเป็นเกมส์การพนันอย่างหน่ึงของสังคมไทยที่เชื่อเรื่อง
โชคดวงมักจะให้ความส าคัญอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวยในลักษณะของล๊อตโต้หรือล๊อตเตอรี่
จะออกรางวัลแค่เดือนละ 2 ครั้งเท่าน้ันคือต้นเดือนกับปลายเดือน ซึ่งนอกจากจะมีการขายโดยรัฐบาลแล้วยังมีการลักลอบขาย
กันในลักษณะของหวยใต้ดินกันอีกด้วยโดยในปีหน่ึงน้ันคนไทยทั้งประเทศมีการซื้อขายทั้งหายบนดินหรือล๊อตเตอรี่กับหวยใต้
ดินรวม ๆ กันแล้วอยู่ที่ 20 ล้านคน หรือยอดซื้อขายราว ๆ 2 แสนล้านบาท (ศิริพล  ยอดกมลศาสตร์, 2555: 5) แน่นอนว่า 
เมื่อมีการซื้อย่อมมีการได้รับรางวัลซึ่งผลตอบแทนในแต่ละงวดน้ันอยู่ในปริมาณมาก ส่งผลให้มีความต้องการซื้อเพ่ิมมากขึ้นทุก
ปี เพราะนอกจากเรื่องของล๊อตเตอรี่และหวยใต้ดินที่มีการซื้อขายในเขตเมืองแล้ว ตามชุมชนและสังคมชนบทก็มีสถานการณ์
การซื้อขายหวยใต้ดินมากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหวยใต้ดินหรือ ล๊อตเตอรี่จะมีการออกรางวัลแค่เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งใน
ปัจจุบันถือได้ว่าไม่เป็นที่รองรับต่อผู้ที่นิยมเล่นหวยที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก การออกสลากกันเองของเจ้ามือหวยในท้องถิ่น
จึงเกิดขึ้นเช่น กรณีของ หวยหุ้น (อ้างอิงจากตัวเลขสรุปการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา) ที่เล่นกันตามหัว
เมืองใหญ่ ๆ หวยสัตว์ที่เล่นกันในจังหวัดสงขลาและรวมทั้งบะก่องที่ซึ่งนิยมเล่นกันมากในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จากสภาพที่
เกิดขึ้นข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษา 2 ประการคือ ประการที่ 1 ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมา
ได้อย่างไร รวมทั้งประการที่ 2 บะก่องที่ เป็นรูปแบบการพนันทางภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง จังหวัดเชียงรายใน
อ าเภอเมือง อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่สาย (ข่าวสด, 2560, ออนไลน์) มีกระบวนการอย่างไร รวมทั้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการเป็นส่วนหน่ึงของ หวยบะก่องที่ กล่าวคือ เจ้ามือ และคนเดินโพย และผู้เล่น มีลักษณะอย่างไรบ้าง และอะไร
คือเง่ือนไขของการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว ฉะน้ันการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้น าวิธีวิทยาการสร้าง
ทฤษฎีจากฐานรากมาใช้เพราะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า งานศึกษาวิจัยเรื่องหวยผลการวิจัยยังมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์สาขาอื่น ๆ การมุ่งเน้นน าทฤษฎีที่มีอยู่มาอธิบายภายใต้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะอื่นถือเป็นการละเลย
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และอาจจะได้ข้อสรุปทางงานวิจัยที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมผลสรุปที่ได้คือปัญหาการพนันเรื่อง “หวย” ยังคงมีอยู่และมีแนวโน้ม
ว่าจะรุนแรงมีลักษณะ “วิวัฒน์” ไปจากเดิมมากขึ้น การน าวิธีวิทยาการวิจัยด้านทฤษฎีฐานรากจึงมีความท้าทายและเหมาะสม
เพ่ือทางเลือกที่ดีกว่าส าหรับการค้นหาทฤษฎีมาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว สดุท้ายองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา การเข้าสู่
กระบวนการเล่นหวยและบะก่องที่ เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพ้ืนที่อันน าไปสู่วิธีการสร้างสรรค์สังคมรูปแบบใหม่
เพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดดุลยภาพอันน าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของหวยและบะก่องที่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
2.2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวยและบะก่องที่ในจังหวัดเชียงราย 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเข้าสู่กระบวนการเล่นหวยและบะก่องที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเป็นการสร้างทฤษฎ ี

จากข้อมูลหรือ Grounded Theory Approach จากภาคสนาม การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ีมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดเรื่องหวย 
“หวย” ในความหมายของคนชายขอบ เป็นการมองในเรื่องของโชคชะตาเป็นการเสี่ยงโชคสามารถจัดการได้กล่าวคือ

สามารถควบคุมได้ เล่นมาก เล่นน้อย เลือกเล่นอย่างมีวิจารณญาณมีการจดจ า บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าชั่งน้ าหนัก
ถึงผลดีผลเสีย โดยมีการใช้ความรู้หลากหลายเข้ามาจัดการกล่าวโดยสรุป หวย คือกิจกรรมความเสี่ยงที่ประชาชนทั่วไปทั้งใน
ชุมชน ห้างร้านตลาดและพ้ืนที่ชายขอบอื่น ๆ มองว่าเป็นเรื่องเสี่ยงโชคโดยอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของโชคชะตา โชคลางและ
กิจกรรมที่ปฏิบัติกันในชุมชน อีกทั้งการเล่นหวยในสถานะของคนในชุมชนไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย หวยใต้ดินคือโอกาสของ
คนชนชั้นรากหญ้าและโอกาสในการหารายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัว แต่ในทางกลับกันในสังคมเมือง หวย คือสิ่งชั่วร้ายและ
มีสภาพเช่นเดียวกับการเล่นการพนันเพราะฉะน้ัน อาจจะกล่าวได้ว่า สภาพพ้ืนที่ใดที่มีกิจกรรมหวยต่าง  ๆ  เยอะสามารถ
อนุมานได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีสภาพความเป็นชนบทและหรือก่ึงเมืองกึ่งชนบทประชาชนมีสภาพที่อยู่อาศัยแร้นแค้นเป็นประการ
แรก ท าให้การเล่นหวยต่าง ๆ เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อการใช้ชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวัน การศึกษาวิจัยเรื่อง การเข้าสู่กระบวนการ
เล่นหวยและบะก่องที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงเป็นกรณีศึกษาในเรื่องหวยที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหวยใต้ดินที่มีการ
พนันหรือเชื้อชวนให้คนในชุมชนเข้ามาเสี่ยงโชคจากตัวเลขที่ได้จากหวยรัฐบาลในแต่ละเดือน (เดือนละ 2 ครั้ง) ในส่วนของ  
บะก่องที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดเชียงรายในอ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอเมือง 
มีการเชื้อเชิญให้มีการเสี่ยงโชคได้มากกว่า 2 ครั้งต่อ 1 เดือน เป็น วันละ 2 ครั้ง ทุกวันถือเป็นกิจกรรมการเสี่ยงโชคที่ท้าทาย
เป็นอย่างยิ่ง 

3.2 บะก่องที ่
มะก่องถี่ เป็นการเสี่ยงโชคของชาวไทใหญ่ โดยการทักทายปริศนาที่เจ้ามือน ามาใส่กล่องไม้เล็ก ชักแขวนไว้เหมือนธง 

จะเปิดอีกทีตอนเย็น โดยจะมีค าผวนเป็นกลอนส าหรับไว้ให้ผู้ทายแก้ออกมาแล้วน ามาแทง ลักษณะจะเป็นสัตว์ต่าง ๆ ประมาณ 
30 กว่าชนิด ส่วนผลต่างที่ได้ คือ บาทละ 25 บาท แล้วน ามาคูณกับยอดของผู้แทง (ลักษณะคล้าย ๆ หวย) มะก่องถี่ มาจาก
การพนันของพม่าที่ เรียกว่า “ต๊ง แซะ เช่าก์ เก่าง์ ถิ” ต๊งแซะเช่าก์ แปลว่า 36 เก่าง์ แปลว่า ตัว ถิ แปลว่า หวย รวมแล้ว
แปลว่า “หวย 36 ตัว” มีรูปสัตว์ 36 ชนิด อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของรูปคน วิธีการแทงการออก หวย ก็คงเหมือนที่ ส่างกานต์  
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เมิงแหง เล่ามา หรือเหมือน หวย ก.ข. ของไทยบะก่องที่ สามารถอ้างอิงได้จากงานเขียนของ บ. บุญค้ า จากหนังสือหนังสือ 
"เที่ยวเมืองเชียงตุงและแคว้นสาละวิน" ได้รับการตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2499 ที่โรงพิมพ์รัตนสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก (หลื่อเจงค า, 
2560, ออนไลน์) โดยจะเป็นภาษาด้ังเดิมของงานเขียนดังน้ี คือ เป๋นประเพณีของคนไตเมื่อจัดงานปอยจะมีก๋ารเล่นพนันโตย 
ในเจียงตุ๋งก็มีก๋ารต้ังบ่อนโดยประมูลจากเจ้าฟ้าเป๋นเรื่องเป๋นราว มะก่องถี่เป๋นการพนันแบบน่ึงต้ีนิยมกั๋นแพร่หลาย วิธีเล่น
มะก่องถี่เหมือนกับหวย ก.ข.ของไทยสมัยก่อน แต่ไจ้ฮูปสัตว์ต่าง ๆ เป๋นต๋ัวหวยแตนต๋ัวอักษร ต าราเปิ้นว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
จีน คือเอาต๋ัวแทนคณะเซียนของจีนมาเล่น ในแต่ละวันมีก๋ารออกหวยเช้าและหวยค่ า ก่อนหวยมะก่องถี่จะออก เจ้ามือก็จะเอา
ต๋ัวหวยต้ีจะออกขึ้นผูกไว้ปล๋ายยอดเสาสูง แล้วก็ออกปัญหาแจกหื้อคนแตง ถ้าใผแตงถูกก็จะได้กิ๋น ๒๗ ต่อ อย่างแตง ๑๐๐ 
บาท ก็จะได้ ๒,๗๐๐ บาท ต๋ัวหวยเปิ้นจะพิมพ์ใส่ไว้ในฮูปคน โดยหวยตัง ๓๖ ต๋ัวจะปรากฏอยู่ตามส่วนต่าง ๆ  ของร่างก๋าย 
(ตามฮูปต้ีปี้เคอไตกับส่างกานต์โพสท์มาหื้อผ่อตังบนน่ันแหละ ถ้าเป๋นของเก่าด้ังเดิมจะมีต๋ัวอักษรจีนก ากับอยู่) ต๋ัวอย่างเช่น  
ม้าอยู่บนหัว อีเห็นอยู่ต้ีปาก นาคกับก่ าเบ้ออยู่ต้ีหู ปลาทองอยู่มือขวา นกยางอยู่มือซ้าย หมูอยู่ต้ีท้อง เป็นต้น ฮูปสัตว์ต้ีเอา
มาเป๋นต๋ัวหวยน้ีเป๋นต่ัวแทนของเซียน แต่ละต๋ัวมีล าดับเลขประจ าต๋ัวดังน้ี (๑) ลิง (๒) กระต่าย (ต าฮาเซียนมีเต่า แหมต๋ัวน่ึง) 
(๓) ปลาเงิน (๔) ก๋าแก๋-นกพิราบ (ต าฮาเซียนเป๋นหอยแครง) (๕) แหวน (ต าฮาเซียนเป๋นปลาตะเพียน) (๖) ไก่ (๗) แม่ขาว -  
แม่ชี (ต าฮาเซียนเป๋นแมวป่า) (๘) อีเห็น (๙) หมา (๑๐) แมงมุม (๑๑) เต่า (ต าฮาเซียนเป๋นไก่ฟ้า) (๑๒) เป็ดหรือห่าน (๑๓) ม้า 
(๑๔) หนู (๑๕) หอย (ต าฮาเซียนเป๋นหอยสังข์และมังกร) (๑๖) นกแดง (ต าฮาเซียนเป๋นนกนางแอ่น) (๑๗) แมว (ต าฮาเซียน
เป๋นปู๋)(๑๘) ปลาทอง (ต าฮาเซียนเป๋นปลาฝาหรือตะพาบน้ า) (๑๙) มังกร(๒๐) จ้าง (ต าฮาเซียนเป๋นนกเหยี่ยว) (๒๑) ปู๋ (ต าฮา
เซียนเป๋นกุ้ง) (๒๒) แป๊ะ (ต าฮาเซียนเป๋นแกะ) (๒๓) ก๋าด า (๒๔) เสือ (๒๕) งัว (ต าฮาเซียนเป๋นควาย) (๒๖) นกยูง  
(๒๗) ก่ าเบ้อ-ผีเสื้อ (๒๘) เหยี่ยน - ปลาไหล (๒๙) นกยาง (ต าฮาเซียนเป๋นนกกระสา) (๓๐) กบ (๓๑) เผิ้ง (๓๒) กว๋าง  
(๓๓) งู (๓๔) หมู (๓๕) ขี้เดือน - ไส้เดือน (ต าฮาเซียนเป๋นสิงโต) (๓๖) นาค (ต าฮาเซียนเป๋นมังกร) ต๋ัวหวยเหล่าน้ี เปิ้นยัง
จัดเป็นคู่ ๆ ดังน้ี๑. ลิงคู่กับปลาทอง ๒. กระต่ายคู่กับแหวน ๓. ปลาเงินคู่กับขี้เดือน ๔. ก๋าแก๋คู่กับนกแดง ๕. ไก่คู่กับเหยี่ยน ๖. 
แม่ขาวคู่กับกว๋าง ๗. อีเห็นคู่กับจ้าง ๘. หมาคู่กับหนู ๙. แมงมุมคู่กับงัว ๑๐. เต่าคู่กับก่ าเบ้อ ๑๑. ห่านหรือเป็นคู่กับงู ๑๒. ม้า
คู่กับนกยูง ๑๓. หอยคู่กับเผิ้ง ๑๔. แมวคู่กับมังกร ๑๕. ปูคู่กับนาค ๑๖.แป๊ะคู่กับก๋าด า ๑๗. เสือคู่กับนกยาง ๑๘. หมูคู่กับกบ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการเข้าสู่กระบวนการเล่นหวยและบะก่องที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายใช้รูปแบบการวิจัยแบบสร้าง

ทฤษฎีจากข้อมูลหรือGrounded Theory Approach โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปสู่การสร้างทฤษฎีเพ่ือศึกษา
กระบวนการและเง่ือนไขการเล่นหวยและบะก่องที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวย
และบะก่องที่ในจังหวัดเชียงรายโดยวิธีการด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.1 ข้ันตอนในการวิจัย วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการและเง่ือนไขการเล่นหวยและบะก่องที่ใน จังหวัด
เชียงราย 

ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการสังเกตกลุ่มตัวอย่างจาก เจ้ามือ คนเดินโพยและ ผู้ซื้อ 
เข้าถึงกลุ่มแรกโดยวิธีการ Snow ball หลังจากน้ันจึงน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าข้อสรุปเชิงมโนทัศน์และน าไปสู่ข้อสรุปเชิง
สมมติฐานที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการสังเกตกลุ่มตัวอย่างจากเจ้ามือ คนเดินโพยและ ผู้ซื้อ 
คนละกลุ่มกับขั้นตอนที่ 1 แต่พ้ืนที่เดียวกัน จากน้ันจึงน ามาจัดท าเป็นข้อสรุปเชิงมโนทัศน์และน าไปสู่ข้อสรุปเชิงสมมติฐานที่ 2 
โดยการเปรียบเทียบกับสมมติฐานในรอบแรก 
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ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการสังเกตกลุ่มตัวอย่างจากเจ้ามือ คนเดินโพยและ ผู้ซื้อ 
คนละกลุ่มกับขั้นตอนที่ 2 แต่พ้ืนที่เดียวกัน จากน้ันจึงน ามาจัดท าเป็นข้อสรุปเชิงมโนทัศน์และน าไปสู่ข้อสรุปเชิงสมมติฐานที่ 3
โดยการเปรียบเทียบกับสมมติฐานในรอบสอง 

ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีการสังเกตกลุ่มตัวอย่างจากเจ้ามือ คนเดินโพยและ ผู้ซื้อ 
คนละกลุ่มกับขั้นตอนที่ 3 แต่พ้ืนที่เดียวกัน จากน้ันจึงน ามาจัดท าเป็นข้อสรุปเชิงมโนทัศน์และน าไปสู่ข้อสรุปเชิงสมมติฐานที่ 4
โดยการเปรียบเทียบกับสมมติฐานในรอบสาม 

ด าเนินการเก็บข้อมูลในอ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจ านวน 4 ครั้ง 
เพ่ือหาข้อสรุปเชิงมโนทัศน์ทุกพ้ืนที่ 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการและเง่ือนไขการเล่นหวยและบะก่องที่
ใน จังหวัดเชียงราย 

1) แบบสัมภาษณ์ 
2) แบบสังเกต 

4.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัย วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการและเง่ือนไขการเล่นหวยและบะก่อง
ที่ใน จังหวัดเชียงราย 

1) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งน้ีคือ เจ้ามือ ตัวแทนขาย คนเดินโพยและคนซื้อหวยและบะก่องที่ใน อ าเภอแม่สาย 
อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้าถึงโดยวิธี Snow ball เก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์และ
แบบสังเกตโดยวิธีการเลือกเชิงทฤษฎีกล่าวคือเมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์รายแรกแล้วผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทันที
ตามรหัสที่ระบุไว้เพ่ือสร้างมโนทัศน์และจัดหมวดหมู่ให้แก่มโนทัศน์ต่าง  ๆ  อันน ามาซึ่งสมมติฐานในแต่ละขั้นตอนการวิจัย 
หลังจากน้ันผู้วิจัยจึงเลือกที่จะสัมภาษณ์รายต่อไปโดยรายต่อไปน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าให้ข้อมูลที่แตกต่ างไปจากมิติและ
คุณสมบัติของกลุ่มมโนทัศน์กลุ่มแรก ด าเนินการไปจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าสมมติฐานที่ผ่านการทดสอบน่ิงและไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ใดที่สามารถให้ข้อมูลที่แตกต่างไปอีก (ใช้ความถี่ 4 ครั้งในพ้ืนที่เดียวกัน) แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลหลักในเรื่องดังกล่าวเป็น
กลุ่ม เจ้ามือ ตัวแทนขาย คนเดินโพย คนซื้อ โดยเริ่มต้ังแต่ใหญ่ กลาง เล็กทั้งระบบ ในส่วนของแบบสังเกตน้ัน ผู้วิจัยน ามาใช้
เพ่ือเหตุผลในการตรวจสอบความมั่นใจจากการสัมภาษณ์อีกครั้งหน่ึงเพราะผลจากการวิจัยบางกรณีไม่ สามารถใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลได้เช่น กรณีของการแสดงออกทางสีหน้าหรือการครุ่นคิดปัญหาเชาว์และพฤติกรรมอื่น ๆ  ของเจ้ามือ 
ตัวแทนขาย คนเดินโพย คนซื้อ 

4.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการและเง่ือนไขการเล่นหวยและบะก่องที่ใน 
จังหวัดเชียงราย 

1) ใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของข้อมูลโดยวิธีการอ่านข้อมูลที่ได้มาหลาย  ๆ  ครั้งขณะที่อ่านก็มองหามโนทัศน์ 
(Concept) หรือความหมายที่บ่งนัยอยู่ในข้อความน้ัน ๆ (ชาย  โพธิสิตา, 2552, 370-403) และน าไปสู่การสร้างสมมติฐานใน
แต่ละรอบ 

2) แบบสังเกต 
4.5 ข้ันตอนในการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวยและบะก่องที่ในจังหวัด

เชียงราย 
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 1 มาน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือด าเนินการระดมสมอง   
ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาด าเนินการจัดท าข้อเสนอและแนวทางในการแก้ไข 
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4.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวยและบะก่องที่ใน
จังหวัดเชียงราย 

1) แบบสัมภาษณ์ 
4.7 การเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัย วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวยและบะก่องที่

ในจังหวัดเชียงราย 
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยวิธีการระดมสมองจากผู้น าชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามและปราบปรามการเล่น

พนันหวยและมะก่องถี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการเล่นการพนันและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหน่วยงานละ 1 - 
2 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการเล่นการพนันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นพนันหวยมะก่องถี่ รวมทั้ง 
เจ้ามือ ตัวแทนขาย คนเดินโพย คนซื้อ ที่อาจจะมีข้อมูลบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาซึ่งทั้งสองลุ่มจะไม่มี
การเผชิญหน้าในการในการให้ข้อมูล 

4.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวยและบะก่องที่ใน
จังหวัดเชียงราย 

ด าเนินการวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหมวดหมู่และด าเนินการน าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อที่ประชุม
ระดมสมองเป็นขั้น ๆ ไปอันน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การเข้าสู่กระบวนการเล่นหวยและบะก่องที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมี 2 วัตถุประสงค์ด้วยกันคือ 1. เพ่ือศึกษา

กระบวนการและเง่ือนไขการเล่นหวยและบะก่องที่ในจังหวัดเชียงราย และ 2. เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวย
และบะก่องที่ในจังหวัดเชียงรายโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการและเง่ือนไขการเล่นหวยและบะก่องถี่ใน จังหวัดเชียงราย พบว่า ในกรณี
ของหวยใต้ดิน ในนิยามของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีนิยมเรียกสั้น ๆ  ว่า "หวย" เป็นการเสี่ยงโชคที่ชาวบ้านท าการซื้อขาย
กันเอง หรือเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ที่ไม่ได้ผ่านหน่วยงานของรัฐ โดยอ้างอิงผลรางวัลตัวเลข 0 - 9 น้ี จากสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ในการเสี่ยงโชคประเภทน้ีกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 รอบให้ข้อมูลตรงกันและเรียกกันว่า “การแทงหวย” ซึ่งการแทงน้ีเป็นการเสี่ยง
โชคตัวเลขน่ันเอง โดยอาศัยตัวเลขของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในรางวัลต่าง ๆ ในงวดน้ัน ๆ เป็นตัวชี้วัดว่า งวดน้ัน ๆ  
ออกเลขอะไรบ้าง โดยมีประเภทของหวยใต้ดินที่จ าแนกอย่างตรงกันในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยท าการส ารวจ คือหวยใต้ดินเปิดขายอยู่  
3 ประเภท ได้แก่ เลขบน เลขล่าง และเลขวิ่ง นอกจากการซื้อขายกันโดยปกติแล้วจากการเก็บข้อมูลจากผู้ขาย และผู้ซื้อพบว่า  
มีกิจกรรมการซื้อขายหวยรูปแบบใหม่คือหวยออนไลน์โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแม่จัน เริ่มมีช่องทางการรับซื้อด้วย
เงินและรับจ่ายด้วยสิ่งของและหรือของมีค่าเช่น การรับซื้อหวยเลขล่าง 2 ตัว นับต้ังแต่ 00 - 99 โพสต์ลงสื่อโซเชียลโดยเฉพาะ
เฟสบุ๊คโดยผู้ขายอาจจะท าตัวเป็นเจ้ามือเสียเองเพราะลงทุนน้อยแต่ได้ก าไรดีโดยกลุ่มตัวอย่างจะมีวิธีขายที่เหมือนกันคือ โพสต์
ตัวเลขนับต้ังแต่ 00 - 99 ลงในไทม์ไลน์เฟสบุ๊คของตนเองต้ังแต่ก่อนวันหวยออก 4 - 5 วัน หรือผู้ซื้อสามารถจองเลขผ่าน
ช่องทางข้อความ (แชท) ได้ต้ังแต่หลังวันหวยออกก่อนหน้า ซึ่งราคาการซื้อเลข 2 ตัวน้ันขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและราคาที่
สัมพันธ์กับราคาสินค้านับต้ังแต่ 50 - 200 บาท การซื้อผู้ซื้อมักใช้วิธีที่เหมือนกันคือ ใช้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อ เช่น สั่งซื้อ
ก่อนค่อยจ่ายทีหลังการซื้อหวย 2 ตัวบนและรับรางวัลเป็นสิ่งของมีค่าน้ีนับวันจะมีเพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากรางวัลล่อใจค่อนข้าง
สูงแตกต่างจากการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งเมื่อถูกรางวัลแล้วรางวัลจะอยู่ที่ 2,000 บาท ซึ่งถือได้ว่าถูกกว่าซื้อจากผู้ขายใต้ดินรวมทั้ง
รางวัลมักจะราคาสูงกว่าอาทิเช่น เมื่อถูกแล้วจะได้รับรางวัลเป็นทองค าหนังสองสลึงหรือของมีค่าอื่นๆเช่นกระเป๋าเเบรนด์เนม 
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เสื้อผ้าราคาสูง นาฬิกาฯลฯ นอกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการเข้าสู่การซื้อขายหวยและบะกองถี่ มีความสัมพันธ์กับระบบ
สังคม ชุมชนและประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคและการเล่นการพนันรูปแบบอื่น  ๆ  เช่นการเข้าสู่
กระบวนการเล่นหวยมักจะเกิดขึ้นจากการเล่นการพนันมาต้ังแต่สมัยวันรุ่นเช่น การละเล่นไพ่ในงานศพในชุมชนรวมทั้งการเอา
แบบอย่างจากคนในชุมชนซึ่งมีการละเล่นกันมากเกินครึ่งนึงของคนในหมู่บ้านส่วนความเป็นมาของการเล่นบะก่องที่มักเริ่มจาก
การเล่นหวยใต้ดินซึ่งมี 2 ครั้ง ต่อ 1 เดือน ตามรอบออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล (ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน) โดย
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 รอบให้ทัศนะที่ตรงกันว่าเป็นเพราะความสะดวกและอยากได้รางวัล เน่ืองจากเจ้ามือที่ซื้อเป็นประจ าจะมา
รับแทงหวยถึงบ้านหรือตามสถานที่ที่มีคนเยอะ ๆ เช่นร้านค้า หรือแม้กระทั่งพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการประชุมของหมู่บ้าน งานศพ 
การแต่งงานบวชและงานมงคลต่าง ๆ ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างบางคนยังได้เล่าถึงความเป็นมาของ “คอหวย” หรือผู้ซื้อ
หวยแบบ “แฟนพันธุ์แท้” ของตนเองที่ติดตามการออกรางวัลทุก ๆ 15 วัน บอกว่าเหตุจูงใจส าคัญมาจากความสุขในการลุ้น 
และเข้ามาซื้อหวยใต้ดินเป็นเมื่อไม่กี่ปีมาน้ี เพราะคนในชุมชนแนะน าให้ลองซื้อและถูกรางวัล โดยการซื้อหวยน้ีเป็นมู ลค่า
ประมาณ 1,000 บาท ต่องวด ซึ่งผู้ขายเป็นเพ่ือนในตลาดและในชุมชน เมื่อถูกเลขท้าย 2 ตัว จะได้เงินรางวัลบาทละ 50 บาท 
หรือเลขท้าย 2 ตัว บาทละ 500 บาท เมื่อผู้วิจัยสอบถามถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่ากลุ่มตัวอย่างประเภทคอหวย
หรือแฟนพันธ์แท้มักไม่เคยซื้อเลยแม้แต่ครั้งเดียวและได้กล่าวว่า “จะซื้อหวยไปเรื่อย ๆ แม้จะได้เงินรางวัลไม่มาก แต่ว่าเราก็
ซื้อไม่มาก 20 หรือ 30 บาท ถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 100 บาท ได้ลุ้นชุดเดียว ถ้าซื้อหวย 100 บาท ได้ลุ้นหลายตัว ” 
เพราะฉะน้ันสมมติฐานของการซื้อหายหวยใต้ดินคือนอกจากเล่นเพ่ือความบันเทิงแล้วการเล่นเพ่ือเสี่ยงโชคจึงยังคงเป็นที่
น่าสนใจอีกด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งสมมติฐานที่คู่ควรแห่งการวิเคราะห์และน่าสนใจมากคือ การใช้สื่อโชเชียลในการประกาศ
ขายหวยใต้ดินถือได้ว่าเป็นที่น่านิยมมากขึ้นและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่ประเด็นดังกล่าวจึงอาจจะส่งผล
ต่อการเสี่ยงโชครูปแบบเก่า ๆ ที่ก าลังเป็นไป 

ในส่วนบะก่องที่ มีผู้ให้ความหมายว่าเริ่มมาจากเมื่อใดไม่แน่ชัด แต่จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ครั้งใน 4 
อ าเภอเล่าให้ฟังตรงกันว่า แต่เดิมที่เคยรู้จักการเล่นบะกองที่น้ีมีที่มาจากทางพม่าของชาวไทใหญ่ แต่ที่ได้เล่นจริง ๆ กลับเริ่มต้น
จากโซนในเมือง (ทางทิศใต้ของจังหวัด) โดยรู้จักเป็นครั้งแรกที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้เล่าให้ฟังมาอีกทีว่า ในอดีต
การละเล่นน้ีนิยมเล่นกันในฤดูหนาว ที่ก าลังเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะขับร้องเพลงแซ็ว เรียกว่า “ค่าว” เป็นค านิยามเป็นประโยคต่าง ๆ  
ต่อมาก็พัฒนาเป็นค าทาย เช่น “หยั่งใจ๋คนน้ัน บ่ต๊ึกถึงได้ หยั่งน้ าเมื่อใด ยังโผล่มาได้ ดูคนใจ๋หิน” ซึ่งมีการเล่าต่อ ๆ กันมาว่า 
การเสี่ยงโชคชนิดน้ีเป็นการหารายได้เข้ารัฐของพระมหากษัติย์หรือเจ้าฟ้าในภาษาไต ดังน้ันเจ้ามือก็คือเจ้าฟ้า แต่บ่ะก่องที่ใน
พ้ืนที่แม่สายจังหวัดน้ัน เจ้ามือก็คือคนธรรมดา ๆ น้ีเอง (นางหล้าหน่ึงในกลุ่มตัวอย่างเล่าให้ฟังว่าสมัยน้ันแกยังเป็นเด็ก ๆ น่าจะ
ประมาณปี พ.ศ. 2510) ในอดีตใครเป็นเจ้ามือบะกองที่ชาวบ้านก็จะให้ฉายาเจ้าฟ้าท้ายชื่อ เช่นหากชื่อนายค า ก็กลายเป็น “ค า
เจ้าฟ้า” หรือเรียกอีกอย่างว่า “เจ้าฟ้าค า” เพ่ือเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ใบ้ค่าวบะกองที่เป็นประจ า รายละเอียดในตัวบะกองที่หรื
อรูปเจ้าฟ้า เป็นรูปคน และในส่วนต่างๆของร่างกายจะแทนความหมายเป็นสัตว์ต่าง ๆ การเล่นบะกองที่จะมีองค์ประกอบหลัก 
ๆ 6 ตัว หรือ 36 หัวเมือง เป็นสิงห์สาราสัตว์ 34 ตัว ที่เหลือเป็นแม่ชีกับแหวน ตามกฎกติกาการเล่นบะก่องที่ ตัวปริศนาหรือ
ตัวทายเหล่าน้ีถูกจัดไว้ตายตัว โดยมีช้างคู่กับอีเห็น ม้าคู่กับนกยูง กระต่ายคู่กับแหวน ฯลฯ เป็นต้น ดังน้ันตัวปริศนาหรือตัว
ทายทังหมดจึงจับคู่ได้ 18 คู่ การจับคู่มีความหมายส าหรับเจ้ามือมากกว่าผู้เล่น เพราะต้องคิดปริศนาค าทายหรือค่าวให้
สอดคล้อง ดังน้ี หมายเลข 1 วอก (ลิง) คู่กับ หมายเลข 18 ปลาค า (ปลาทอง) หมายเลข 2 กระต่าย คู่กับ หมายเลข 5 แหวน
หมายเลข 3 ปลาเงิน คู่กับ หมายเลข 35 ขี้เดือน (ไส้เดือน) หมายเลข 4 นกก๋าแก๋ (นกพิราบ) คู่กับ หมายเลข 16 นกแดง
หมายเลข 6 ไก่ คู่กับ หมายเลข 28 ปลาเหยี่ยน (ปลาไหล)หมายเลข 7 แม่ขาว (แม่ชี) คู่กับ หมายเลข 12 กว๋าง (กวาง)
หมายเลข 8 อีเห็น คู่กับ หมายเลข 20 ช้างหมายเลข 9 หมา คู่กับ หมายเลข 14 หนูหมายเลข 10 ก่ าปุ้ง (แมงมุม) คู่กับ 
หมายเลข 25 งัว (วัว) หมายเลข 11 เต่า คู่กับ หมายเลข 27 ก่ าเบ้อ (ผีเสื้อ) หมายเลข 12 เป็ด คู่กับ หมายเลข 33 งูหมายเลข 
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13 ม้า คู่กับ หมายเลข 26 นกยูงหมายเลข 15 หอย คู่กับ หมายเลข 31 เผิ้ง (ผึ้ง) หมายเลข 17 แมว คู่กับ หมายเลข 19 สิงโต
หมายเลข 21 ปู คู่กับ หมายเลข 18 นากหมายเลข 22 แพะ คู่กับ หมายเลข 23 ก๋าด า (อีกา) หมายเลข 24 เสือ คู่กับ 
หมายเลข 29 นกยาง (นกกระยาง) หมายเลข 30 กบ คู่กับ หมายเลข 34 หมา ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองและแม่จัน แม่สายและเชียง
แสน การเล่นบะก่องที่จะเป็นการทายปริศนาที่เจ้ามือ (ผู้ขาย) น ามาใส่กล่องไม้เล็ก ชักแขวนไว้เหมือนธง จะเปิดอีกทีตอนเย็น 
โดยจะมีค าผวนเป็นกลอนส าหรับไว้ให้ผู้ทายแก้ออกมาแล้วน ามาแทง ลักษณะจะเป็นสัตว์ต่าง ๆ  36 ชนิด ส่วนรางวัลที่ได้  
จากการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ทั้ง 4 อ าเภอมีความแตกต่างกันเล็กน้อย คือ บาทละ 25 บาท บาทละ 35 บาท หรือบาทละ 36 
บาท แล้วน ามาคูณกับยอดของผู้แทง เช่น เจ้ามือให้บาทละ 35 บาท ซื้อ 20 บาท ถ้าแทง (ทาย) ถูก ได้รับเงินรางวัล 700 บาท 
อย่างไรก็ตามในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปอีกวิธีเล่นบะก่องที่ใช้รูปสัตว์ต่าง  ๆ  เป็นตัวหวยแทนตัวอักษร คาดว่า
ได้รับอิทธิพลมาจากจีน ซึ่งตรงกับการศึกษาจากต าราและเอกสารเบื้องต้น โดยอ้างอิงมาจากการน าตัวแทนคณะเซียนของจีน
มาเล่น ในแต่ละวันมีการออกแล้วแต่ก าหนดเวลาของเจ้ามือ เช่นที่อ าเภอแม่สาย มีการเล่นเป็นออกหวยเช้า เที่ยง และหวยค่ า 
ในขณะที่อ าเภอเชียงแสน มีการออกวันละ 1 ครั้งตอนเย็น ก่อนหวยบะก่องที่จะออก เจ้ามือก็จะเอาตัวหวยที่จะออกใส่กล่อง
ขึ้นผูกไว้ปลายยอดเสาสูง แล้วก็ออกปัญหาแจกให้คนแทง (เสี่ยงทาย) ถ้าแทงถูกจะเรียกเป็นต่อ ๆ  เช่นบาทละ 25 บาท ก็
หมายความว่าได้ 25 ต่อจากรายละเอียดตัวบะก่องที่ และการจับคู่ดังรูปด้านบน ได้พบข้อมูลว่าในการจัดคู่น้ีเป็นประเพณีนิยม 
ซึง่ไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด เพียงแต่รู้กันว่า ถ้าออกปัญหาเป็นสัตว์ขึ้นมา 1 ตัว ก็มักจะนึกถึงตัวที่เป็นคู่กัน เช่น ถ้าปัญหาชวนให้
นึกถึง “ม้า” เจ้ามือเขาอาจจะออกเป็นนกยูงซึ่งเป็นคู่กับม้า และผู้ซื้อเวลาที่ซื้อหวยบะก่องที่ก็มักจะซื้อเป็นคู่เสมอ คือซื้อทั้งม้า
และนกยู่ และอาจเป็นกุศโลบายของเจ้ามือก็เป็นได้ส่วนต าแหน่งของหวยน้ัน ถ้าออกปัญหาว่าเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนน่ึง  
ผู้ซื้อบะก่องที่ก็จะต้องไปดูตัวสัตว์ที่อยู่บนอวัยวะส่วนน้ัน ตัวอย่างเช่นถ้าปัญหาปริศนาค าทายชวนให้นึกถึงเรื่องท้องก็จะต้อง
เดาว่าจะต้องออกหมู ถ้าเกี่ยวกับมือก็จะต้องเดาว่าจะต้องออกนกยางหรือปลาทอง ซึ่งก็เป็นอุบายที่ท าให้การซื้อต้องเป็นคู่ๆ
หรือซื้อ 2 ตัวขึ้นไป “ต๋ัวหวยเปิ้นจะพิมพ์ใส่ไว้ในฮูปคน โดยหวยตัง 36 ต๋ัวจะปรากฏอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างก๋าย (ตามฮูปต้ี
ปี้เคอไตกับส่างกานต์โพสท์มาหื้อผ่อตังบนน่ันแหละ ถ้าเป๋นของเก่าด้ังเดิมจะมีต๋ัวอักษรจีนก ากับอยู่) ต๋ัวอย่างเช่น ม้าอยู่บนหัว 
อีเห็นอยู่ต้ีปาก นาคกับก่ าเบ้ออยู่ต้ีหู ปลาทองอยู่มือขวา นกยางอยู่มือซ้าย หมูอยู่ต้ีท้อง เป็นต้น ฮูปสัตว์ต้ีเอามาเป๋นต๋ัวหวยน้ี
เป๋นต่ัวแทนของเซียน แต่ละต๋ัวมีล าดับเลขประจ าต๋ัว” 

 

 
รูปที่ 1  ตัวบะกองถี่ หรือรูปเจ้าฟ้า  
ที่มา : (ผู้วิจัย, 2561) 
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รูปที่ 2  ค าใบ้บะก่องที่ 
ที่มา : (ผู้วิจัย, 2561) 
 

เพราะฉะน้ันสมมติฐานในลักษณะและความหมายของบะก่องที่คือ รูปแบบการพนันที่สมัยก่อนเกิดจากความต้องการ
ของเจ้าฟ้าหรือกษัตริย์ในการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในกิจการของประเทศหรืออาณาจักรในขณะเดียวกันเมื่อเวลา
เปลี่ยนไปการพนันในรูปแบบของบะก่องที่เริ่มแปรเปลี่ยนจากเจ้าฟ้าหรือกษัตริย์เป็นบุคคลธรรมดาจัดการพนันเพ่ือเป้าหมาย
ในการเสี่ยงโชครวมทั้งการละเล่นที่มีเป้าหมายเพ่ือความบันเทิงและเน้นไปที่การเล่นมากกว่าการพนันส่วนการทายถูกถือว่า
เป็นก าไรจากชีวิต 

สมมติฐานกระบวนการและการเล่นหรือการแทงบะก่องที่น้ันเป็นรูปแบบปริศนาค าทายที่อยู่บนพ้ืนฐานลักษณะสัตว์
ต่าง ๆ 36 ชนิดค าตอบของปริศนาค าทายจะอยู่ในที่มองเห็นได้สะดวกเช่นในกระป๋องแขวนไว้กับกิ่งไม้หรือสถานที่อื่น  ๆ  
ตามแต่สะดวกและเจ้ามือหรือผู้ขายไม่สามารถแอบเปลี่ยนได้ทัน 

สมมติฐานที่พบได้ในหัวข้อ การเล่นหรือการแทงหวยและบะก่องจะเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการเล่นกันในชุมชนทั้งใน
รูปแบบของชุมชนสมัยเก่าทั้งในชุมชนและเพ่ือนรว่มงานอีกทั้งในชุมชนสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเฟสบุ๊คเป็นต้น 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อ และลักษณะการซื้อขายทั้งน้ีผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้เหตุผลตรงกันว่า ผู้ขายหรือ
เจ้ามือหวยและบะกองถี่ เป็นคนที่รู้จักกันดี โดยส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเดียวกัน รองลงมาเป็นญาติพ่ีน้อง ในการซื้อขายจึงมี
ความไว้เน้ือเชื่อใจกัน และเหตุผลหลัก ๆ ที่ซื้อกับเจ้ามือคนน้ี เป็นเพราะความเชื่อว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าเจ้าอื่น จากการ
สัมภาษณ์นางมาลี อายุ 50 ปี มีอาชีพเป็นเกษตรกรที่ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้เล่าถึงความสัมพันธ์กับเจ้ามือ
หวยและบะกองที่ว่า ตนเองชื่นชอบในการเสี่ยงโชคหลากหลายประเภท และการเล่นหวยน้ี เมื่อก่อนมีการไปซื้อจากหลากหลายเจ้า 
(ผู้ขาย) แต่ประมาณ 1 ปีมาน้ี ตนได้มีความเชื่อในเรื่องความฝัน และก็ซื้อจากเจ้ามือรายเดิมคนเดิม ก็ถูกหวยอยู่บ่อยครั้ง  

จนปัจจุบันมีความเชื่อว่าซื้อกับเจ้ามือคนน้ีแล้วจะถูกรางวัล (ซึ่งนางมาลีได้กล่าวอย่างออกรสว่า มันคือความ “เฮง”) นอกจากน้ี
นอกเหนือจากความเชื่อแล้ว ในการเสี่ยงโชคในลักษณะค าใบ้มีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสี่ยงโชคด้วยบะกองที่   

ซึ่งผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ซื้อบะกองที่ จ านวน 26 คนจาก 4 อ าเภอ ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า ต้องการซื้อกับเจ้ามือที่ใบ้เก่ง ปริศนาค าทาย
ง่ายต่อการคาดเดา สนุกสนาน แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ไม่มีใครที่แทงหวยหรือเล่นบะก่องที่ได้
รางวัลเป็นประจ าทุกๆงวด ส่วนการแทงหวย หากเจ้ามือมีการบอกเล่าเช่นเลขดัง ๆ มีเกจิอาจารย์ หรืองวดน้ีมีเลขน่าสนใจมาบอก 
ผู้ซื้อกจ็ะชอบไปซื้อกับเจ้ามือคนดังกล่าว และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ขายหวยใต้ดิน หรือเจ้ามือ ในการวิจัยครั้งน้ีให้ข้อคิดเห็นว่า
ในความสัมพันธ์ผู้ซื้อผู้ขายเป็นเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ  ที่ผู้ขายอัธยาศัยดี มีเทคนิคในการจูงใจให้อยากถูกรางวัลในการเสี่ยงโชค  
แต่ในวงการหวยใต้ดินก็จะแตกต่างออกไปตามกระแสเงินหมุนเวียนในระบบ ซึ่งผู้ขายหวยได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า “เราก็เป็นเพียง
รายย่อย ไม่รู้ว่าเจ้ามือ เจ้าของเงินรางวัลที่แท้จริงเป็นใคร ขอแค่เมื่อลูกค้าของตนถูกรางวัลแล้วจ่ายงาย จ่ายตรง ไม่เบี้ยวก็ดีแล้ ว 
เพราะอย่างไรก็เป็นคนในชุมชนเดียวกัน จะเจอหน้ากันบ่อยๆ โกงไม่ได้อยู่แล้ว บางทีเจ้ามือจ่ายช้า ก็เงินเราน่ีแหละให้ไปก่อน  
จะขายหวยต้องสปอร์ต” ในขณะเดียวกันการซื้อหวยจากเจ้ามือคนซื้อมักจะซื้อแค่ 2-3 ครั้งเมื่อซื้อบ่อยๆเข้าและมีความรู้สึกว่าซื้อ
เท่าไหร่ก็ไม่ถูกสักทีผู้ซื้อจะเปลี่ยนเจ้ามือทันทีเพราะคิดว่าดวงของตนเองกับเจ้ามือไม่สมพงษ์กันซื้อไปก็มีแต่จะท าให้เสียไปเรื่อย ๆ 

จึงตัดสินใจเปลี่ยนดังเช่นกรณีของ นางจุ๊บ (นามสมมติ) อายุ 55 ปี เป็นคนต่างจังหวัดแต่มาท างานที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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เล่าให้ฟังว่า “แรก ๆ ก็ซื้อกับแม่ค้าขายของช าหน้าปากซอยแต่พอซื้อมาได้สัก 2 - 3 งวดกลับพบว่า ไม่เคยถูกสักที อีกทั้งยังไม่เคย
ได้ยินว่าใครที่ซื้อกับเจ้าน้ีจะถูกหวยกันสักทีเลยเปลี่ยนไปซื้อเจ้าอื่นซึ่งก็ถูกบ้างถึงจะไม่มากแต่ก็สบายใจ” (สัมภาษณ์เมื่อ 22 
กันยายน 2560) ในส่วนของ นางอร (นามสมมติ) เป็นคนบ้านดู่ อ าเภอเมือง เล่าให้ฟังว่า “แรก ๆ เมื่อคิดที่จะซื้อหวยใต้ดินตาม
เพ่ือนบ้านมักจะมีแม่ค้ามาขายหวยที่บ้านซึ่งรู้จักกันมาหลายปีเมื่อซื้อครั้งเดียวก็ถูกเลย เลยคิดว่าซื้อกับคนน้ีดีที่สุดแล้วไม่เคย
เปลี่ยนไปซื้อกับคนอื่นถึงแม้ว่าถ้าซื้อไม่ทันก็จะไม่ซื้อกันคนอื่น รองวดหน้าละกัน” (สัมภาษณ์เมื่อ 23 กันยายน 2560)  ส าหรับ 
นายปรีดา (นามสมมติ) เพ่ือบ้านนางอรให้ข้อมูลว่า “เมื่อก่อน (ประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว) ซื้อเล่นอยู่คนเดียวและถูกบ้างเป็น
บางครั้งเลยคิดว่าน่าจะชวนเพ่ือนบ้านมาซื้อบ้างเผื่อจะถูกเหมือนตนเลยชวนนางอรมาซื้อซึ่งก็ถูกประจ าจึงคิดว่าคนขายน่าจะดวง
สมพงษ์กัน” และเมื่อถึงเวลา การฟังผลหวยจากลอตเตอรี่น้ันค่อนข้างเป็นที่น่าสังเกตได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงวันออกหวย
สลากกินแบ่ง ในพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนหรือตลาดโดยเฉพาะตลาดกาดหลวงหรือตลาดบ้านดู่ดูจะเงียบเหงาในช่วงเช้า เที่ยง และบ่าย
อ่อน ๆ เพราะพวกแม่ค้าแม่ขายรวมทั้งคนในชุมชนจะไม่มีการใช้จ่ายกันมากนักเพราะเงินส่วนหน่ึงหมดไปกับการซื้อหวยและใจจด
ใจจ่อกับการฟังผล (สัมภาษณ์เมื่อ 23 กันยายน 2560) ในส่วนของบะก่องที่น้ันการซื้อขายมักจะพบเห็นได้ตามตลาดและชุมชน 

ต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเกตการซื้อขายในตลาดซึ่งเป็นการซื้อขายที่ค่อนข้างเปิดเผยมีการรวมกลุ่มกันเล่นต้ังแต่เช้า พอสาย ๆ จะเริ่ม
ค้าขายสินค้าของตนเองจากน้ันช่วงบ่ายก็จะเริ่มกิจกรรมบะก่องที่อีกรอบการเล่นบะก่องที่มักที่จะมีปริศนาค าทายและมีค าตอบ
ม้วนอยู่ในกระดาษบางเจ้ามือถึงขั้นใช้วิธีการหยิบฉลากเลือกค าตอบซึ่งกิจกรรมหลังน้ีเพ่ิมเกิดขึ้นมาได้ไม่นานและไม่ค่อยนิยม
เพราะเป็นค าตอบที่ไม่ตรงกับปริศนาค าทายสมมติฐานที่พบได้ในหัวข้อน้ีคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนขายหวย เจ้ามือ คนเดินโพย 
และคนซื้อมักจะรู้จักกันในระดับหน่ึง บ่อยครั้งการซื้อขายจะมีการนัดเวลาเพ่ือเข้ามาซื้อขาย คนซื้อมีความเชื่อในเรื่องของดวง
สมพงษ์เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซื้อในรอบต่อไป โดยเกณฑ์ที่กล่าวถึงคือจ านวนครั้งที่ซื้อแล้วถูกหวยหรือไม่ 

สรุปผลสมมติฐานในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

1. สมมติฐานของการซื้อหายหวยใต้ดินคือนอกจากเล่นเพ่ือความบันเทิงแล้วการเล่นเพ่ือเสี่ยงโชคจึงยังคงเป็นที่
น่าสนใจอีกด้วยเช่นเดียวกัน 2. การใช้สื่อโชเชียลในการประกาศขายหวยใต้ดินถือได้ว่าเป็นที่น่านิยมมากขึ้นและสามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่ 3. สมมติฐานในความหมายของบะก่องที่คือ รูปแบบการพนันที่สมัยก่อนเกิดจากความต้องการ
ของเจ้าฟ้าหรือกษัตริย์ในการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในกิจการของประเทศหรืออาณาจักรในขณะเดียวกันเมื่อเวลา
เปลี่ยนไปการพนันในรูปแบบของบะก่องที่เริ่มแปรเปลี่ยนจากเจ้าฟ้าหรือกษัตริย์เป็นบุคคลธรรมดาจัดการพนันเพ่ือเป้าหมายใน
การเสี่ยงโชครวมทั้งการละเล่นที่มเีป้าหมายเพ่ือความบันเทงิ 4.การเล่นหรือการแทงบะก่องที่น้ันเป็นรูปแบบปรศินาค าทายทีอ่ยู่
บนพ้ืนฐานลักษณะสัตว์ต่าง ๆ 36 ชนิดค าตอบของปริศนาค าทายจะอยู่ในที่มองเห็นได้สะดวกเช่นในกระป๋องแขวนไว้กับกิ่ งไม้
หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามแต่สะดวกและเจ้ามือหรือผู้ขายไม่สามารถแอบเปลี่ยนได้ทัน 5.การเล่นหรือการแทงหวยและบะก่อง
เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการเล่นกันในชุมชนทั้งในรูปแบบของชุมชนสมัยเก่าและเพ่ือนร่วมงานรวมทั้งในชุมชนสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเฟสบุ๊คเป็นต้น 6.ความสัมพันธ์ระหว่างคนขายหวย  เจ้ามือ  คนเดินโพย และคนซื้อมักจะรู้จักกันใน
ระดับหน่ึง บ่อยครั้งการซื้อขายจะมีการนัดเวลาเพ่ือเข้ามาซื้อขาย คนซื้อมีความเชื่อในเรื่องของดวงสมพงษ์เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาซื้อในรอบต่อไป โดยเกณฑ์ที่กล่าวถึงคือจ านวนครั้งที่ซื้อแล้วถูกหวยหรือไม ่7.การแทงหวยนอกจากจะมแีรงจูงใจในการ
ซื้อจากเงินรางวัลแล้วยังต้องอาศัยแรงจูงใจในการเล่นหวยด้วยเช่นกัน มีการแทงและรางวัลที่ค่อนข้างซับซ้อนรวมทั้งเงินรางวลัที่
เป็นสิ่งจูงใจต่อผู้ซื้อด้วยเช่นเดียวกัน 8. การซื้อหวยและบะก่องที่ไม่ได้สัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่ออกในแต่ละรอบเดือน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นหวยและบะก่องที่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีการ
ระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการระดมสมอง จากการด าเนินกิจกรรมระดมสมองพบว่า 

จากการด าเนินกิจกรรมระดมสมองพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่และผู้น ารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็น
ตรงกันว่านอกจากให้ความส าคัญกับการปราบปรามแล้วการสร้างจิตส านึกและการเพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนเช่น 
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6. การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า การเล่นหวยของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมักนิยมเล่นหวยใต้ดินมากกว่าสลากกิน

แบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทงหวยใต้ดินจากบุคคลที่รู้จักซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับหวยใต้ดินประเภทรับซื้อหวย  
2 ตัว 3 ตัวทั้งบนและล่าง ในขณะเดียวกันจากผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ “ซื้อ” เพราะเห็น
เป็นเรื่องสนุกมิใช่เพ่ือหวังรวยหรือรายได้ทางลัด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชยุต  พิริยะฤทธิ์ (2550) ซึ่งพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ซื้อหวยใต้ดินเพราะอยู่ภายใต้เง่ือนไขเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะของวิถีชีวิตของสังคมไทยอันหมายถึงมีระบบ
สัมพันธ์แบบเครือญาติ มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน ชอบสนุกสนาน ชอบเสี่ยงโชค เล่นการพนัน แทงหวยใต้ดิน  
และเง่ือนไขด้านเครือข่าย ในกระบวนการเล่นหวยใต้ดิน ผู้ซื้อ ผู้ขาย จะมีเครือข่ายของตนเอง มีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ซื้อ 
กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อกับผู้ขาย ผู้ขายกับผู้ขาย ส่งผลให้มีการเล่นหวยใต้ดินกันมากขึ้น เพราะการส่งข้อมูล ข่าวสารต่างไว้เน้ือเชื่อใจกัน 
ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการเล่นหวยดังกล่าวยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยชนิดอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการเล่น 
บะก่องที่ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการนึกสนุกของคนในพ้ืนที่อีกทั้งสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันยังเอื้อต่อการ “แทงหวย”  
บนพ้ืนฐานของความสนุกเป็นตัวต้ังมิใช่เฉพาะความต้องการในเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกันการซื้อขายหวย
และบะก่องที่ยังอยู่ในรูปแบบเดียวกันกล่าวคือ ผู้ขายและผู้ซื้อมีอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติหรือไม่ก็เกิดจากความ
สะดวกในการซื้อขายหวยอย่างกรณี หวยออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค สุดท้ายการซื้อขายหวยมักสัมพันธ์ตามจ านวนครั้งกับการออก
หวยสลากกินแบ่งของรัฐบาลแต่บะก่องที่เป็นรูปแบบกิจกรรมที่มีการออกให้”แทง” ทุกวัน ซึ่งก าลังจะกลายเป็นวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ ทั้งน้ีมักเกิดขึ้นจากความสะดวกในการเล่นบะก่องที่ซึ่งเกิดจากการรับเป็นเจ้ามือที่ออกเอง รับเองและจ่ายเอง 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยแบบผสมในอนาคต 
7.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการพัฒนานิสัยการรักความสุจริตและประกอบกิจกรรมในชุมชนอันอยู่ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่เป็นบวกเพ่ือเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลัง 
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