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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการเสี่ยงโชคของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนผู้มีพฤติกรรมการเล่นการพนันประเภทหวยใต้ดินและอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จ านวน 13 ชุมชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และได้มาโดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบอกต่อ จากประชากรทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มคนเล่นหวย จ านวน 33 คน กลุ่มเจ้ามือหวย 
จ านวน 1 คน กลุ่มคนใบ้หวย จ านวน 1 คน และกลุ่มคนเดินโพยหวย จ านวน 17 คน เก็บข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและการแปลความหมาย 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) พฤติกรรมก่อนหวยออก พบว่า คนเล่นหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จะไม่ค่อย

แสดงออกอะไรอย่างชัดเจน แต่เมื่อใกล้วันหวยออกจะแสดงอาการกระตือรือร้นที่จะซื้อหวย มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับเลขเด็ดที่จะซื้อ และจะแสดงออกอย่างชัดเจนในวันหวยออก
และจะมีการสั่งซื้อในวนดังกล่าว 

2) พฤติกรรมระหว่างหวยออก พบว่า คนเล่นหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จะอยู่ใน
ความสงบและไม่มีกิจกรรมใด ๆ นอกจากใจจดใจจ่ออยู่กับเสียงประกาศทางสถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์
ที่ออกอากาศถ่ายทอดการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาล กิจกรรมเกือบทั้งหมดในเขตเทศบาลจะไม่มี
การด าเนินการ 

3) พฤติกรรมหลังหวยออก พบว่า คนเล่นหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จะกลับมา
คึกคักอีกครั้ง มีการพูดคุยถึงเลขที่ออก ส าหรับคนที่ซื้อถูกมีการจุดปะทัดฉลอง หรืออยู่เงียบ ๆ คนที่
ไม่ถูกก็จะออกอาการเสียดาย แต่ไม่เสียใจหรือแสดงความผิดหวัง 

4) วิธีสั่งซื้อ พบว่า คนเล่นหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จะซื้อผ่านคนเดินโพยเป็นหลัก     
มีการจ่ายเงินในลักษณะงวดต่องวด และมีโบนัสการซื้อให้อีกด้วย มีบ้างที่ซื้อด้วยตัวเอง และโทรศัพท์
สั่งซื้อและเมื่อซื้อถูกคนเดินโพยจะท าหน้าที่น าเงินรางวัลจากเจ้ามือมาให้คนเล่นหวย 

5) วิธีการเล่น พบว่า คนเล่นหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นิยมเล่นเลขสามตัวตรง
และโต๊ดมากที่สุด รองลงมาจะเป็นสองตัวบนและสองตัวล่าง และลักษณะการซื้อที่คนเล่นหวยนิยม
เล่นน้อยที่สุดก็คือ การลอย และทีไ่ม่นิยมเล่นเลย คือ เลขสี่ตัว และเลขห้าตัว 
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ABSTRACT  
The objectives of this study were to study the behavior and model of 

people’s gambling habits: a case of Krabi town municipality. This research used a 
qualitative method and the sample for this study consisted of 378 respondents 
who were connected with illegal lotteries, 18 years of age or older and living in 
the area of the Krabi town municipality with has 13 communities. They were 
selected by snowball sampling. The sample was divided into 4 groups of 33 
persons involved in illegal lotteries, 1 dealer, 1 person giving hints for buying 
lotteries and 17 persons finding the buyers. The tool for  the data collecting was 
an interview and non-participant observations. The data were analyzed using 
interpretation and translation. 

The research results showed that: 
1) The study of the gambling behavior before the lottery date revealed 

that the people normally bought illegal lotteries near the lottery date. They were 
enthusiastic to buy lotteries or exchange data together in outstanding numbers, and 
bought most of the tickets on the date of the lottery.   

2) The study of the behavior of the gamblers before the lottery results 
came out revealed that the people were calm and did not have any activities but 
were intent on hearing the lottery results on the radio or the TV. At the time of 
airing, they stopped all activities. 

3) The behavior of the gamblers after the lottery date was such that the 
people became enthusiastic again. They talked about the numbers that won. The 
winners either fired firecrackers or stayed apart quietly. Those who did not win might 
be slightly disappointed but not discouraged. 

4) The way to buy the illegal lotteries was mainly done through middlemen, 
period by period, and extra benefits were offered to the buyers. They bought the 



ค 

tickets in person or over the phone. When someone bought a winning number 
the middlemen gave them the prize money. 

5) The favored way to buy illegal lottery tickets involved buying direct 
three-digit numbers or convertibles, followed by two-digit numbers, and three of 
five-digit numbers. The least popular was four-digit and five-digit numbers. 
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