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ผมคิดว่าหวยกับพระเจ้ามีความคล้ายกันอยู่
เวลาทีเ่ ราจนตรอก หาทางออกไม่ได้ เมือ่ ถึงคราวทีต่ อ้ งต่อกร
กับดินแดนทีม่ องไม่เห็น ไร้วแี่ ววของการต่อสู้ สมองน้อยๆ ไม่สามารถ
ประมวลวิธกี ารแก้ไขทีด่ ไี ด้ เรามักจะขอต่อรองกับสิง่ ทีเ่ ราคิดว่ามี สิง่ นัน้
อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น พระในวัด พระผู้เป็นเจ้า ยกตัวอย่างให้
เห็นภาพ เมื่อถึงคราวที่คนที่รักเคารพของเราตายลงไป แน่นอนว่า
เราอยากให้เขาไปอยู่ใน ‘ภพภูมิที่ดี’ หรือมีชีวิตที่เราเชื่อว่ามันจะมี
ต่อจากนั้นที่ดี แต่เราไม่สามารถขอค�ำยืนยันอะไรจากใครว่าเขาจะ
เป็นสุข นอกจากพระสงฆ์และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่
เราตั้งค�ำถามมาตลอดก็ได้ว่า จะท�ำไปเพื่ออะไร ในเมื่อคนตายก็คือ
คนตาย แต่กับคนที่เรารักมักมีข้อแม้เสมอ
แน่นอน เมื่อชีวิตถึงคราวที่ไร้ทางออก ไม่มีค�ำตอบให้กับ
อนาคตไม่วา่ จะเป็นอนาคตอันใกล้หรือไกล เราอาจต้องพึง่ พา ‘โชคชะตา’
และหวังในใจว่า—เราจะไปได้ดี
นัน่ แหละครับ ผมถึงคิดว่า หวยกับพระเจ้า บางทีกช็ า่ งคล้ายกัน
เหลือเกิน

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร

รู ้ ว ่ า เสี่ ย งแต่ ค งต้ อ งขอลอง... เพลงเล่ น ของสู ง ดั ง ขึ้ น มาในใจ
ในจังหวะที่ผมยืนอยู่บนหน้าแผงขายล็อตเตอรี่ ที่มีพี่ตาบอดสองคนก�ำลัง
คล�ำหาตัวเลขให้ลูกค้า “24 มีไหม?“ และพี่แกก็คล�ำจับที่ปลายกระดาษ
บางๆ แผ่นนั้น “นี้ครับพี่” และผมก็เพิ่งจะมารู้ที่หลังว่า มันมีอักษรเบรลล์
ที่เรามองไม่เห็นแต่พี่เขาสัมผัสได้อยู่ตรงนั้น หรือรางวัลที่ 1 ก็เป็นแบบนั้น
เช่นกัน คือเรามองไม่เห็นโอกาสหรอก แต่เราก็รสู้ กึ ได้วา่ มัน... ต้องถูกซินา่ !
ว่าแล้วผมก็คล�ำหาสิ่งนั้นบนตัวเลข 6 หลัก 799673 คือสิ่งที่มอง
ไม่เห็นแต่สัมผัสได้ของผม และมันยังเป็นล็อตเตอรี่ใบแรกในชีวิตอีกด้วย
และเราก็เอามันมาแบ่งกันคนละครึ่งกับบรรณาธิการคู่ขา และหวังว่าสิ่งที่
เราท�ำเรื่องหวยร่วมกันมา มันจะส่งผลให้เราถูกหวยด้วยกันสักครั้ง... สิ่งที่
มองไม่เห็นอาจจะมีอยูจ่ ริงก็เป็นได้ แม้ไม่อาจสัมผัส แต่แค่ได้ขอรูส้ กึ สักครัง้
และมาวันนี้ผมก็เข้าใจแล้วครับว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นอย่างไร...
ความรู้สึกของคนที่ถูกหวย...กิน
...บางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็น อาจเพราะว่าเรามองข้ามมันไป ก็ได้
เหมือนกัน

นฤพล เปาอินทร์ | บรรณาธิการ
เชือ่ ว่าพวกเราทุกคนต่างเคยผ่านประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ ‘หวย’
มาไม่มากก็น้อย ทั้งเคยเล่นเองหรือเคยเห็นคนใกล้ตัวเล่นก็ดี ดูเหมือน
การพนันเสี่ยงโชคจะเป็นสิ่งที่ผนึกแน่นอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน แต่สิ่ง
เดียวกันนี้กลับเป็นความย้อนแย้งในตัวเอง บ้างมองว่าเป็นสิ่งมอมเมา
บ้างว่าคือความหวัง
หวยนั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กสองขั้วที่ก�ำลังผลักกันอยู่ ทั้งขั้วของ
ความมอมเมาและขั้วของความหวัง จัดวางตัวอยู่ในแม่เหล็กแท่งเดียวกัน
แม่เหล็กแท่งนี้เองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคมไทยอย่างที่มิอาจปฏิเสธได้
Read Me ฉบับนี้จะเป็นกระจกที่ส่องสะท้อนขั้วอื่นๆ ที่ยังแฝงเร้น
อยู่ในวัฒนธรรมการเล่นหวยของคนไทย ใครว่าหวยเป็นความหวังหรือเป็น
แค่สิ่งมอมเมา เราจะเชื่อวาทกรรมนี้ได้มากน้อยแค่ไหน?
จับ Read Me เล่มนี้ให้กระชับมือ แล้วออกส�ำรวจขั้วอื่นๆ ของ
‘หวย’ กันเถอะ!

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ | บรรณาธิการ
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“เลขที่ออก...” ทุกวันที่หวยออก ส�ำหรับชาวบ้านตาด�ำๆ
คือมหกรรมย่อมๆ ที่ทุกคนตั้งตารอ กางหูคอย ฟังเสียงหวาน
จากปากผู้ประกาศสาว “เจ็ด – เก้า...” โห่.... ฮิ้ววว... เสียงที่
แสดงถึงความสมหวังและผิดหวังดังขึ้นพร้อมกัน
“มันเป็น เรื่องของดวงล้วนๆ คนมันจะถูกซื้อใบเดียวก็ถูก
คนมันไม่ถูกต่อให้เหมาทั้งแผงก็ไม่ถูกหรอก” เสียงของผู้เฒ่าผู้แก่
ที่เคยพูดไว้ดังขึ้นมาแต่ไกล
หวย ล็อตเตอรี่ หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่างค�ำพูด ต่างวิธี
การ แต่ความหมายไม่ตา่ งกัน เพราะนีค่ อื การพนันอย่างหนึง่ ทีเ่ ชือ่ ว่า
ใกล้ตวั พวกเรามากทีส่ ดุ เป็นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ และเป็นการเสีย่ งดวง
ที่ ‘เล่นง่าย’ ที่สุดด้วยซ�้ำไป
มันใกล้ตัวเสียจนเราต่างเห็นหวยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของใครหลายคนไปแล้วอย่างที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว และเมื่อ
นึกถึงหวยก็จะตามมาด้วย เรื่องดวง โชคลาภ ความหวัง เงินทอง
และทีใ่ ดมีสงิ่ ประหลาดทีน่ นั้ ก็จะมีคนไปขอหวย ด้วยอุปกรณ์ตา่ งๆ
ไม่ว่าจะเป็นธูป เทียน แป้ง น�้ำแดง ฯลฯ ของบนบานศาลกล่าวก็
ว่ากันไป
แต่ในทีน่ เี้ ราจะไม่พดู ถึงเรือ่ งเหล่านัน้ เราจะขอน�ำเสนอหวย
ในมุมมองใหม่ทหี่ ลายคนอาจไม่รู้ หลายคนอาจคาดไม่ถงึ ให้มาได้
ขบคิดและชวนตะลึงไปด้วยกัน
วางแป้งลงก่อน เอาธูปเทียนไปเก็บไว้ แล้วมาไล่เรียงเรื่อง
ราวของหวย ไปด้วยกัน ไม่แน่ว่าอาจได้เลขเด็ด ไม่แน่ว่าอาจได้ที่
ขอหวยที่ใหม่ แต่ที่แน่ๆ เลยก็คือเมื่ออ่านจบคุณจะรู้เรื่องราวของ
‘หวย’ มากกว่าเดิม ไม่ใช่แค่เรือ่ งดวงล้วนๆ อย่างทีผ่ า่ นมาแน่นอน
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History of Lotto
— เจาะเวลาหา ‘หวย’

“พรุ่งนี้รวย”
ค�ำโฆษณาสั้น กระชับ ตรงไปตรงมา ทอดตัวอยู่บน
แผงขายล็อตเตอรี่มานานนับศตวรรษ วลีสั้นๆ นี้เองที่สะกิด
ให้สายตาเราหันไปมองสลากบนแผงนัน้ และเชือ้ ชวนให้เสีย่ ง
ดวงกับตัวเลขหกหลักดูสกั หน่อย ไม่แน่วา่ เราอาจเป็นหนึง่ ใน
ผู้โชคดีที่บุญหล่นทับ ยอมจ่ายเงินไม่ถึงร้อยบาทแต่ผลที่ได้
กลับมานัน้ ทบทวีคณ
ู เป็นการตัดสินใจลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทน
คุม้ ค่าและใช้เงินน้อยมาก แต่มขี อ้ แม้เดียวทีจ่ ะไม่ให้เงินทีซ่ อื้
ล็อตเตอรี่นั้นสูญเปล่า นั่นคือ ต้องถูกรางวัล
‘พรุง่ นีร้ วย’ ค�ำโฆษณาเล็กๆ ทีท่ ำ� ให้เราได้ยอ้ นกลับมา
มองวัฒนธรรมการเล่นหวยในสังคมที่ยดึ โยงความเข้าใจของ
ผู้คนที่ว่า ‘หวย’ ต้องมาคู่กับรวย จนมีค�ำพูดหยอกเล่นกันว่า
วันที่ 1และ 16 ของทุกเดือน เป็นวันส�ำคัญทางเศรษฐกิจของ
คนไทย นัน่ เพราะเป็นวันหวยออก หวยอาจเป็นนวัตกรรมน�ำ
ความร�่ำรวยที่ลงทุนต�่ำ ให้ผลตอบแทนสูง กุญแจส�ำคัญที่จะ
ไขความเข้าใจปรากฏการณ์ดงั กล่าว อาจเป็นค�ำถามทีว่ า่ หวย
มาจากไหนและก�ำเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
วัฒนธรรมการเล่นหวยไม่เพียงแต่จะผนึกแน่นอยู่ใน
สังคมเราแต่รวมถึงสากลด้วย ส�ำหรับหวยในประเทศไทย
นั้น เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าว
ยากหมากแพง คนไม่ยอมน�ำเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน
ต่อมาได้แก้ปญ
ั หาเรือ่ งนีด้ ว้ ยการตัง้ หวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้
‘โรงหวย’ ขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

การพนันทายตัวเลขนัน้ เกิดครัง้ แรกในราชวงศ์ชงิ ของจีน
โดยการพนันทายตัวเลขหรือตัวหนังสือของจีน เรียกว่า ‘ฮวยหวย’
แปลว่า ชุมนุมดอกไม้ เพราะเริม่ แรกเขียนหวยเป็นรูปดอกไม้
ต่อมาจึงได้ปรับเปลีย่ นเขียนเป็นชือ่ คน ให้แทงว่าจะออกเป็น
ชื่อใคร เมื่อฮวยหวยแพร่หลายมาถึงบ้านเราคนไทยก็พากัน
เรียกว่า ‘หวย’ จนติดปากมาถึงทุกวันนี้
การออกหวยให้คนไทยเล่น ได้ปรับเปลี่ยนจากแผ่น
ป้ายรูปคนและเขียนชือ่ ชาวจีนและอักษรจีนมาเป็นอักษรไทย
แล้วตามด้วยชื่อคนจีนโบราณที่เขียนด้วยตัวอักษรไทย เช่น
ก. สามหวย ข. ง่วยโป๊ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยอ่าน
หนังสือจีนไม่ออก ด้วยเหตุทเี่ ขียนอักษรไทยในแผ่นป้ายนีเ่ อง
จึงเป็นทีม่ าของ ‘หวย ก. ข.’ ซึง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทย
ในรัชกาลที่ 3 โดยน�ำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับปรุงใช้
เมื่อ หวย ก. ข. ถูกยกเลิกไป รัฐบาลได้ออกสลาก
กินแบ่งเพื่อหารายได้เข้ารัฐ ชาวบ้านมักเรียกสลากกินแบ่ง
ว่า หวยรัฐบาล แต่ดว้ ยเหตุทสี่ ลากกินแบ่งมีราคาแพง อีกทัง้
ผูซ้ อื้ ไม่สามารถเลือกตัวเลขได้ตามต้องการ จึงได้มกี ลุม่ พ่อค้า
แม่คา้ รับเป็นเจ้ามือแทงหวยเสียเอง โดยอิงผลการออกสลาก
ของรัฐ เรียกกันว่า ‘หวยใต้ดิน’ เนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อ
ขายกันโดยไม่เปิดเผย เพราะผิดกฎหมาย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นลักษณะการออกรางวัล
สลากแบบยุโรปมาเผยแพร่ โดยเรียกว่า ‘ล็อตเตอรี่’ และ
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ได้มีการออกล็อตเตอรี่ในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุด
มุ่งหมายเพื่อบ�ำรุงสาธารณกุศล
ยุคสมัยถัดมายังมีการออก ‘ล็อตเตอรีเ่ สือป่าล้านบาท’
เพือ่ หารายได้บำ� รุงกองเสือป่าอาสาสมัคร ต่อมาภายหลังการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองในช่วงรัชกาลที่ 7 รัฐขาดรายได้ จึง
ให้มกี ารออกล็อตเตอรีร่ ฐั บาลเป็นประจ�ำขึน้ โดยเรียกว่า ‘ล็อต
เตอรี่รัฐบาลสยาม’ เนื่องจากในช่วงนั้นรัฐขาดรายได้ จึงได้
ด�ำริให้มีการออกล็อตเตอรี่รัฐบาลเป็นประจ�ำขึ้นและ ‘สลาก
กินแบ่งบ�ำรุงเทศบาล’ โดยก�ำหนดว่า หากเดือนใดเป็นเดือน
ที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนนั้นให้งดจ�ำหน่ายสลากกิน
แบ่งของเทศบาล
ในยุคต่อมาทีส่ ลากกินแบ่งรัฐบาลเริม่ ด�ำเนินการอย่าง
จริงจัง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาลขึ้น มีการสถาปนาส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจน
ปัจจุบัน และการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้พัฒนาเรื่อย
มาจนกระทั่งปี พ.ศ.2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิตบิ คุ คล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงการคลัง
ต่อมาในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบาย
ส�ำคัญในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะเจ้ามือหวย
ใต้ดิน แต่ปัญหาหลักคือ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมแทงหวย
ใต้ดินกันมาก จึงมีการคิดวิธีการท�ำให้หวยใต้ดินเป็นสิ่งที่ถูก
อ้างอิง www.royin.go.th | th.wikipedia.org/wiki/หวยในประเทศไทย
ruaiduailek.blogspot.com | สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

กฎหมาย โดยรัฐบาลเป็นเจ้ามือรับแทงหวยเสียเอง โครงการ
จ�ำหน่าย ‘สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว’ หรือ
‘หวยบนดิน’ ซึ่งต่อมาได้ยกเลิกไป เหลือเพียงสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่งหมายถึง ล็อตเตอรี่ชนิดหนึ่ง โดยผู้ที่ต้องการจะ
ขายต้องขออนุญาตจากส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน
ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
จะเห็นได้ว่าหวยมีการเดินทางที่ยาวนาน มีที่มาที่ไป
และพัฒนาการไปเป็นล�ำดับขั้น ตลอดจนมีการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละยุค
สมัย จะสังเกตเห็นว่า หวยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสภาวะข้าว
ยากหมากแพงในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุทผี่ คู้ นอาจ
แสวงหาสิง่ ทีส่ ามารถพึง่ พาได้อย่างเช่นหวย รัฐในแต่ละสมัย
ก็ออกหวยเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เหตุผลหลักนั้น
ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่กระนั้น
ความคิดความเชื่อพื้นฐานของการเล่นหวยคือ การวัดดวง
กล้าได้กล้าเสีย และรางวัลนั่นเองที่เป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนกล้า
ที่จะวัดดวงกับข้อเสนออันเป็นเงินมหาศาล
จากการทีเ่ ราได้นงั่ ไทม์แมชชีนย้อนกลับไปดูตน้ ก�ำเนิด
ของหวย จะพบว่ามีหวยเกิดขึ้นมาหลากประเภท เกิดขึ้นมา
ด้วยหลายวัตถุประสงค์ เราอาจมองหวยด้วยสายตาที่เป็น
กลางมากมากขึ้น
และมิอาจตัดสินได้ว่าหวยเป็นสิ่งมอมเมาประชาชน
เพียงอย่างเดียว
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A LOT(TO) OF WORLD
— ธุรกิจการเสี่ยงโชคในบริบทโลก
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ข้อเท็จจริงทางธุรกิจ (Business) ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
คือ การกระท�ำเพื่อแสวงหา ‘ผลก�ำไร’ เป็นผลตอบแทน
ผ่านกระบวนการผลิต, จัดจ�ำหน่าย, ซื้อขายแลกเปลี่ยน
และการให้บริการ
ด้วยความทีป่ ระเทศไทย มีหน่วยงานการเสีย่ งโชคอย่าง
ถูกกฎหมาย (ย�้ำ! เฉพาะที่ถูกกฎหมาย) เพียงแห่งเดียวคือ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง มีรปู แบบสลากจ�ำหน่ายเพียงประเภทเดียว
คือ สลากแบบธรรมดา
หากเปรียบหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ
สลากกินแบ่งของไทยนับว่าเป็นธุรกิจการเสี่ยงโชคที่ผูกติด
กับบริษัทภาครัฐเพียงอย่างเดียว!
เอาล่ะ... ถ้าเราดึงตัวเองออกมาลอยอยู่ในอวกาศ แล้ว
หันมองโลกสีนำ�้ เงินกลมๆ จะพบว่า ประเทศอืน่ รอบข้างต่างมี
บริษัทเสี่ยงดวงอย่างถูกกฎหมายมากกว่า 1 บริษัท รวมทั้งมี
สลากหลากหลายประเภทให้เลือกเสีย่ ง โดยแบ่งได้ 5 ประเภท
หลักๆ คือ สลากแบบธรรมดา, สลากล็อตโต, สลากแบบขูด,
สลากตัวเลข และสลากโตโต้ เพื่อให้บุคคลลงทุนเล่นเกมวัด
ดวงตามรูปแบบทีต่ นเองสนใจ เช่น ประเทศกัมพูชา มีบริษทั
จัดจ�ำหน่ายเกมสลาก 4 บริษัท 4 รูปแบบ เลือกเสี่ยงตาม
ชอบได้สบายๆ
หากเปรียบในมิติการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ต่างประเทศ
มีร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายสลากแค่บางแห่งเท่านั้น ไม่ได้ซื้อ
ง่ายขายคล่องตามแผงเร่ขา้ งถนนดัง่ บ้านเรา รวมทัง้ ความต่าง
ทางความถี่ในการออกสลาก ประเทศไทยออกเพียงเดือนละ
2 ครั้ง อยู่ในระดับน้อยครั้ง เพราะประเทศเจริญแล้วอย่าง
อเมริกามีการเสี่ยงโชคจากสลากสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เฉลี่ย
เดือนละ 8 ครั้ง! ทว่านี่ยังไม่ใช่สถิติสูงสุด เพราะกัมพูชามี
บริษัทถูกก�ำหนดออกสลากให้ลุ้นทุกวัน! ไม่เกรงกลัวสภาวะ
จิตว่าประชาชนอาจลุ้นจนหัวใจวายเข้าสักวัน
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อีกมิติหนึ่งที่ส�ำคัญในขอบเขตของธุรกิจคือ ‘ผลก�ำไร’
แน่นอนว่าพอเป็นหน่วยงานของรัฐ ก�ำไรย่อมมีการจัดสรรปัน
ส่วนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง
ค�ำถามคือ แต่ละประเทศมีจุดมุ่งหมายต่อการท�ำธุรกิจ
เสี่ยงดวงเช่นนี้อย่างไร?
จากงานศึกษาวิจัยของ นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์
กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หัวข้อ ‘โครงการศึกษากลไกการบริหารจัดการ
รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง’ หนึ่งในประเด็นการ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน ที่จัดเก็บรายได้จากธุรกิจการ
พนันประเภทล็อตเตอรี่ ใน 4 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร,
ประเทศแคนาดา, มลรัฐอัลเบอร์ต้า ประเทศนิวซีแลนด์ และ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการศึกษาระบุว่า หลักการและเหตุผลที่ส�ำคัญในการ
จัดตัง้ กองทุนของประเทศทีท่ ำ� การศึกษามา มักจะเกิดจากความ
ต้องการของรัฐบาลในขณะนั้น ที่ต้องการระดมเงินทุนจ�ำนวน
มาก เพื่อน�ำมาใช้ในแผนงาน หรือโครงการเฉพาะกิจในการ
พัฒนาประเทศ ภาครัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
เพียงพอ จึงจ�ำเป็นที่ต้องจัดหารายได้ด้วยการออกล็อตเตอรี่
พูดง่ายๆ คือเป็นการระดมเงินจากประชาชนโดยตรง
การมีอยู่ของสลากกินแบ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึง
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองรัฐบาลในการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ด้านศิลปวัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร์, การศึกษา ฯลฯ ทัง้ ยัง
ให้คนในสังคมมีโอกาสเล่นการพนันเสีย่ งดวงอย่างถูกกฎหมาย
เป็นการน�ำธุรกิจการพนันทีอ่ ยู่ ‘ใต้ดนิ ’ ขึน้ มา ‘บนดิน’ เพือ่ การ
ควบคุมดูแลที่ง่ายกว่าอย่างเนียนๆ
นอกจากนี้สหรัฐอเมริกา ยังใช้ประโยชน์ของสลากกิน
แบ่งในมิตทิ ลี่ กึ ขึน้ คือการผนวกใบอนุญาตท�ำงานในดินแดน หรือ
กรีนการ์ด กับการเสีย่ งดวงเข้าด้วยกัน เกิดเป็น ‘กรีนการ์ดล็อต
เตอรี่’ ที่ประเทศสหรัฐได้ประโยชน์ 2 เด้ง ทั้ง ‘สมอง’ และ
‘เงิน’ จากชาวต่างชาติที่อยากเข้ามาท�ำงานในประเทศอย่างถูก
กฎหมาย สร้างเม็ดเงินไหลเข้าประเทศสหรัฐเป็นจ�ำนวนสูงถึง
100,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว!
ขณะที่การมีอยู่สลากกินแบ่งในประเทศก�ำลังพัฒนาก็ไม่
ต่างกัน ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ น�ำรายได้เข้าสู่
รัฐในรูปภาษีทางอ้อม หรือน�ำก�ำไรเข้าคลังไปใช้เป็นงบประมาณ
ในด้านพัฒนาสังคมต่างๆ เช่นกัน รวมทั้งเพื่อใช้ธุรกิจการเสี่ยง
ดวงเป็นตัวส่งเสริมธุรกิจบันเทิง/ท่องเที่ยว อาทิ บ่อนการพนัน
เสรีในประเทศกัมพูชา
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จากที่เราเห็น สาเหตุที่ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศ
ก�ำลังพัฒนามีวตั ถุประสงค์ในลักษณะคล้ายๆ กัน คือ ‘เพือ่ สังคม’
อาจเพราะเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ สมาคมสลากกินแบ่งโลก
หรือ World Lottery Association (WLA) ทว่าในประเทศไทย
กลับมีขอ้ ถกเถียงกันอยูว่ า่ จ�ำนวนเงินมหาศาลจากการขายสลาก
รัฐบาลน�ำไปสู่ผลประโยชน์สังคมที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง
ข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) ระบุไว้ว่า ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสังคมเพียง 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
เท่านั้น! ซึ่งต�่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มประเทศก�ำลัง
พัฒนาอื่นๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ไทยยังมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริจาคเงินปัญหา เกิด
ปัญหาเงินบริจาคเจตนารมณ์ดีแต่ขั้นตอนไม่ชัดเจน กองสลาก
ไม่เคยเปิดเผยรายรับรายจ่ายแต่ละงวดแม้แต่ครั้งเดียว
กรณีศึกษาในประเทศแอฟริกาถือเป็นประเด็นส�ำคัญ
เกี่ยวกับหลักประกันธรรมาภิบาล เพราะกฎหมายล็อตเตอรี่
ของแอฟริกาใต้ก�ำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์
อย่างชัดเจน ประเทศเจริญแล้วอย่างอังกฤษ นิวซีแลนด์ ฮ่องกง
ก็มีมาตรการให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเช่นกัน
กระทั่งประเทศสิงคโปร์ที่มีการผูกขาดการขายสลาก (เช่น
เดียวกับไทย) ก็ยังมีคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนสู่กิจกรรม
สาธารณประโยชน์โดยตรง
ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อ วั น นี้ 26 มกราคม 2557 ใน
ประเทศไทยจึงมีความเคลือ่ นไหวจากกลุม่ ‘เครือข่ายประชาชน
ปฏิรูปสลากเพื่อปฏิรูปประเทศไทย’ ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล
ให้มกี ารปฏิรปู สลาก เพราะทีผ่ า่ นๆ ภาครัฐใช้การออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเป็นเครื่องมือแสวงหารายได้เข้ารัฐเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านลบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น อาทิ
คนติดการพนัน มีหนีล้ น้ ตัว กระทัง่ เป็นแรงจูงใจก่ออาชญากรรม
ล่าสุดในแถลงข่าวมาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคา
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ 11/2558 ข้อที่ 4 ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องจัดสรร
รายได้ 3% เป็นรายได้ให้ ‘กองทุนส�ำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อการพัฒนาสังคม’ นับเป็นความหวังใหม่ของไทยที่
จะสามารถสร้างผลประโยชน์แก่สังคมในรูปธรรม
ท้ายที่เราต้องดูกันยาวๆ ว่า ข้อก�ำหนดดังกล่าวจะเป็น
เพียงกระดาษแผ่นเดียว หรือจะเป็นความหวังใหม่ของสังคม
เมื่อนั้นแล้ว สลากกินแบ่งไทยจะเป็น ‘การเสี่ยงดวงที่แท้
จริง’ เหมือนดั่งประเทศพัฒนาแล้ว มิใช่ธุรกิจที่ ‘แสวงหาผล
ก�ำไร’ เพียงอย่างเดียว
11

Statement of Lottery

— จ่ายแล้ว ไปไหน?
:รายรับรายจ่ายรายได้ในสลากกินแบ่งรัฐบาล
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ฐาปะนีย์ สามัคคี
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“ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุตธิ รรม” ค�ำขวัญ
ของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทย บ่งบอก
อย่างเข้าใจได้ง่ายว่า เงินส่วนหนึ่งที่ผู้ซื้อสลากจ่ายเพื่อ
ร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละเดือนนั้น นอกจากจะเป็นเงินรางวัล
ก้อนใหญ่แก่ผู้โชคดี ยังถูกน�ำไปใช้อย่างมีประโยชน์เพื่อ
ประชาชน เพื่อรัฐบาล และมีความส�ำคัญระดับประเทศ
แน่นอนว่าจ�ำนวนเงินที่สามารถขับเคลื่อนประเทศในภาพ
รวมได้ ต้องมีมูลค่ามหาศาลในระดับที่ผู้ซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลทั่วไปคิดไม่ถึง ไม่ใช่แค่หลักล้าน หากแต่เป็นระดับ
พันล้านหรือหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว
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ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี พ.ศ.2556 ของส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลแสดงรายได้จากการขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลไว้กว่าหกพันล้านบาท เป็นรายได้ทมี่ าจากการออกสลาก
2 ประเภท คือ สลากกินแบ่ง และ สลากบ�ำรุงการกุศล รายได้
ส่วนนี้จะมีจัดสรรเงินราย เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

ค่าบริหาร
จัดการ

ส่วนแบ่งของรัฐ
หรือการกุศล

เงินรางวัล

อ้างอิงภาพ เครือข่ายประชาชนปฎิรปู สลากฯ
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12% ค่าบริหารจัดการ
แบ่งสัดส่วนดังนี้
ส่วนลด
ให้ผู้ค้า
รายย่อย
แบ่งให้ผู้กระจายสลาก
เช่น ผู้ว่าฯ สมาคมฯ ต่างๆ
และส�ำนักงานสลาก
ส่วนของ
ส�ำนักงานสลาก

ส่วนแบ่งของรัฐ
หรือการกุศล

ในปี พ.ศ.2557 ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสัดส่วน
การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านศึกษาและกีฬา มอบทุนส่งเสริมการศึกษา จัดตั้ง
กองทุนอาหารส�ำหรับเด็กที่ยากจน สนับสนุนด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอน มอบเงินทุนเพือ่ ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน
ห้องสมุด รวมทัง้ สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน นิสติ นักศึกษา
ด้านสาธารณสุข มอบเงินทุนก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
ของสถานพยาบาล จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบเงินค่ารักษา
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีข่ าดแคลน สนับสนุนกิจกรรมของสถานพยาบาล
สนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
ด้านศาสนา มอบเงินทุนสนับสนุนการการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง อาคารสถานที่ ของวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา
ด้านสังคมสงเคราะห์ มอบเงินทุนสนับสนุนการป้องกัน
หรือแก้ปัญหาสังคม และการบรรเทาภัยแก่ผู้เดือดร้อน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มอบเงินทุนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับวงการล็อตเตอรีท่ วั่ โลกต่างมีวตั ถุประสงค์ไม่แตก
ต่างกันมากนัก ซึง่ มักจะเกิดจากรัฐบาลในประเทศนัน้ ๆ ต้องการ
เงินทุนเฉพาะกิจจ�ำนวนมากในการพัฒนาประเทศ จึงจ�ำเป็นที่
ต้องหารายได้ด้วยการออกล็อตเตอรี่ ซึ่งถือเป็นการระดมเงิน
จากประชาชนโดยตรงและรวดเร็ว แน่นอนว่าผลตอบแทนจาก
การระดมเงินทุนในรูปแบบสลากกินแบ่งจะออกดอกออกผล
เป็นความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในประเทศ
หากแต่แตกต่างกันที่การบริหารจัดการเงินและนโยบายของ
แต่ละประเทศที่เป็นตัวชี้วัดถึงความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการบริหารเงินจ�ำนวนมากให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งนี้อาจมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานด้าน
ต่างๆ แตกต่างไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ
มีการน�ำเงินจากการขายล็อตเตอรีม่ าจัดสรรให้แก่ทหารผ่านศึก
หรืออย่างประเทศสกอตแลนด์ มีการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมเพื่อส่วนรวมด้วย
เป็นต้น
พูดได้ว่า ผู้ที่ก�ำลังยื่นเงินจ่ายค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือล็อตเตอรี่ให้แก่พ่อค้าแม่ขาย บางครั้งโชคชะตาอาจน�ำเงิน
รางวัลก้อนใหญ่มาตอบแทนการซื้อสลากในครั้งนี้ แต่ที่แน่ๆ
โดยไม่ต้องพึ่งพาโชคชะตาเลยคือ เงินที่จ่ายเพื่ออุดหนุนสลาก
กินแบ่งรัฐบาลนั้น ได้กลับมาตอบแทนเป็นรางวัลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเกือบจะทุกด้านตามนโยบายของ
รัฐบาลนั่นเอง

อ้างอิง งบการเงินปี 2556 ส�ำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล: www.glo.or.th | สรุปรวมเงินบริจาคแต่ละปี ส�ำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล: www.glo.or.th
Lottery today ตีแผ่ปัญหาล็อตเตอรี่ไทยในปัจจุบัน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก : www.slideshare.net
£32.7 million Lottery funding gives vital support to people across England: www.biglotteryfund.org.uk | Investing in Ideas: www.biglotteryfund.org.uk
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Hopeless — Homeless
— ความหวังคนจน
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นฤพล เปาอินทร์
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“คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น”
ค�ำคุ้นหูชาวเมือง และเป็นค�ำติดปากชาวบ้าน ค�ำค�ำนี้
ก�ำลังสะท้อนทัศนคติหรือแง่มมุ อะไรต่อการเล่นหวยกันแน่?
หากมองไปรอบๆ ตัว เราจะสังเกตพบบรรดานัก
ขายโชคได้ไม่ยากนัก ไม่ว่าจะเป็นหน้าธนาคาร หน้าร้าน
สะดวกซื้อ ในวัด หน้าโรงเรียน ตามศาลเจ้า ฯลฯ และใน
ทุกๆ เทศกาล ไม่ว่าจะเป็น วันพระ วันลอยกระทง วันตรุษ
จีน วันเช็งเม้ง วันไหว้พระจันทร์ และอีกหลายๆ วันทีเ่ ป็นวัน
ส�ำคัญหรือแม้แต่จะเป็นวันธรรมดา เราก็สามารถพบพวกเขา
ได้ทวั่ ไป พวกเขาเหล่านัน้ มาจากไหนกัน? หลายคนตรากตร�ำ
เดินตั้งแต่เช้าจรดค�่ำ ฝ่าแดด หลบฝน เพื่อขายหวยที่มีก�ำไร
ใบละไม่กี่สิบบาท
“ก็พวกคนหนุม่ สาวเขาเข้ามาหางานท�ำในเมืองกันหมด
ส่วนป้าก็พอหมดหน้านาก็มาหาอะไรท�ำนะลูกเอ้ย”
ป้าพูดด้วยส�ำเนียงที่ไม่ต้องบอกก็พอจะรู้ว่ามาจาก
แถบอีสาน ใบหน้ากร้านแดดถูกปิดอยู่ใต้เงาหมวกที่ปิดคลุม
ถึงต้นคอ ค�ำตอบที่มนุษย์เงินเดือนที่มีงานท�ำตลอดทั้งปีคง
ยากที่จะเข้าใจ
จากการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พบว่ากลุม่ ตัวอย่างซือ้ หวยบนดินเฉลีย่ 502 บาท
และเมือ่ พิจารณาถึงกลุม่ ผูซ้ อื้ รายหลักพบว่า เป็นกลุม่ ผูม้ อี ายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป รวมทั้งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ 5,001–
10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใช้แรงงานหรือผู้มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับต�่ำ
กว่าประถมอีกด้วย และจากผลวิจยั ของ เสาวนีย์ ไทยรุง่ โรจน์
ในปี พ.ศ.2549 ได้ระบุว่า มีผู้เล่นหวยทั่วประเทศประมาณ
23.7 ล้านคน คิดเป็น 51% ของประชากรที่มาอายุมากกว่า
15 ปีขึ้นไป และเมื่อจ�ำแนกตามภูมิภาคที่มีการเล่นหวยมาก
ที่สุดคือภาคอีสาน 7.1 ล้านคน ซึ่งนั้นเป็นภูมิภาคที่มีราย
ได้เฉลี่ยต�่ำที่สุดในประเทศเช่นกัน ผลส�ำรวจนี้ก�ำลังจะบอก
ว่า คนจนกับหวยนั้นอาจเป็นของคู่กันอย่างค�ำที่ว่าไว้ข้างต้น
เมื่อย้อนไปพิจารณาถึงปัญหาความยากจน แล้วเราก็
จะพบความเหลื่อมล�้ำที่นับวันๆ จะมีแต่กว้างขึ้นทุกวันอย่าง
ที่ไม่มีวี่แววว่าจะขยับเข้ามาชิดกันแต่อย่างใด
สมมุติว่านาย ก. เกิดในครอบครัวดีมีฐานะ ก็ย่อมได้
รับสิทธิในการดูแลรักษาด้านสุขภาพอนามัยที่ดี พร้อมได้
รับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่ดีพร้อม ได้ติวพิเศษอย่าง
ดี และการที่จะได้เข้ามหาลัยชั้นน�ำก็ไม่ได้ยากเกินความ
พยายาม เพียงเท่านี้ประตูแห่งโอกาสก็เปิดรอเขาอยู่หลาย
บาน การท�ำงานดีๆ ต�่ำเหน่งสูงมีเงินเดือนหลักหมื่นหลัก
แสนก็เป็นเรื่องปกติ ในขณะที่นาย ข. เกิดในครอบครัวที่มี

ฐานะยากจนสิทธิในการรักษาดูแลสุขภาพและโอกาสทีจ่ ะเข้า
ถึงโอกาสทางการศึกษาก็ไม่ดีเท่าที่ควร ประตูโอกาสในชีวิต
ก็ดูเหมือนจะปิดลงไปหลายบาน
ความหวังคือสิ่งที่ท�ำให้เรายังหายใจ เหมือนใครบาง
คนเคยพูดอย่างนั้น และพวกเขาเหล่านั้นก็มีความหวังในใจ
แฝงอยู่ในปฏิทินทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน หวังว่าจะ
รวยและจะพอมีหนทางชีวติ ทีด่ แี ละสะดวกสบายกว่าทีเ่ ป็นอยู่
ในอีกแง่ของสังคม(ทุนนิยม) การมี ‘เงิน’ นั้นไม่ต่าง
อะไรกับการได้รับการยอมรับ การมีหน้าตาในสังคมขึ้นมา
ทันที ผู้คนจะเคารพนบนอบ อย่างสายตาที่เรามองคนขับรถ
สุดหรู เจ้าของกระเป้าแบรนด์เนมแสนแพง หรือใครก็ตาม
แค่แต่งตัวดูดีมีฐานะ เราอาจพร้อมยอมรับนับถือในตัวเขา
แม้แต่แวบแรกที่ได้เห็น
แต่เมื่อหันกลับมาตั้งค�ำถาม ‘ชีวิตที่ดี’ คืออะไรกัน?
แท้จริงแล้วมันควรจะเป็นค�ำถามที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ตาม
หาค�ำตอบในแบบของตัวเอง มากกว่าการสร้างเป้าหมาย
‘ส�ำเร็จรูป’ ที่โฆษณาพยายามสร้างค่านิยมให้สังคม
ในโลกของทุนนิยม ความฝันอันเป็นแกนหลักของ
แนวคิดนี้ที่ทุกคนมีร่วมกันอาจหมายความถึงเงินและเงิน
เท่านั้นคือค�ำตอบ หวยคือทางลัดที่จะพาไปสู่ฝันได้เร็วที่สุด
แม้ดเู หมือนโอกาสจะริบหรี่ แต่กระนัน้ การลงทุนทุกประเภท
มีความเสี่ยง แล้วมันจะผิดอะไรหากจะลองเสี่ยงดูสักครั้ง
จากสาเหตุของความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม หวยจึงเกิด
ขึ้นมาเปรียบเสมือนความหวัง แต่เมื่อกลับมามองในมุมของ
นักเศรษฐศาสตร์ การมีหวยกลับยิง่ เป็นการถ่างตะแกรงแห่ง
ความเหลื่อมล�้ำระหว่างชนชั้นให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ด้วยภาวะ
ภาษีถดถอย (Regressive) กล่าวคือเมื่อ นาย ก. มีรายได้
100,000 บาท ซื้อหวย 40 บาท นั้นเท่ากับว่านาย ก. เสีย
ภาษี 0.04% ในขณะที่นาย ข. มีรายได้ 1,000 บาท ซื้อ
หวย 40 บาท เท่ากับว่านาย ข. จะต้องจ่ายภาษี 4% ซึ่ง
หากเทียบกันแล้วก็จะพบว่านาย ข. เสียภาษีมากกว่านาย ก.
ถึง 100 เท่า! ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามโดยสิน้ เชิงกับเป้าหมาย
ของการคลังที่ต้องการเก็บภาษีก้าวหน้า (Progressive tax)
มากกว่ากล่าวคือคิดการเก็บภาษีของคนรวยมากกว่าคนจน
เพื่อน�ำเงินภาษีของคนรวยมาใช้เพื่อสาธารณูปโภคลดความ
เหลื่อมล�้ำในสังคมให้ใกล้กัน
หรือแท้จริงแล้ว ชาวบ้านไม่ได้งมงายกันโดยธรรมชาติ
แต่ด้วยสภาพสังคมที่หล่อหลอมให้มีความเชื่อเช่นนั้น ที่ว่า
หวยเป็นความหวังหนึ่งที่จะสามารถสร้างความสุขและยก
ระดับคุณภาพชีวติ และบางทีความงมงายอาจหมายถึง ความ
เชื่อที่ว่า ‘ความเท่าเทียม’ นั้นมีอยู่ในสังคม

อ้างอิง สฤณี อาชวานันทกุล , ความเหลื่อมล�้ำ ฉบับพกพา , กรุงเทพฯ , ส�ำนักงานปฎิรูป ,2554
วรากรณ์ สามโกเศศ , โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค ๒ , กรุงเทพฯ , ส�ำนักพิมพ์มติชน , 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนายวาทิตร รักษ์ธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
หวยใต้ดิน-หวยบนดิน: พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย, 2549
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A lottery of word
— ศัพท์หวยที่ควรรู้ (ก็ได้)

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยหวย เราเชื่อว่าแทบทุก
ครอบครัวหรือแทบทุกคนย่อมต้องเคยได้ยนิ ค�ำอันเป็นโค้ดที่
คอหวยเอาไว้สอื่ สารกันมาบ้าง บางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร
กันแน่ ดังนั้น ถึงจะไม่ได้เล่นหวย แต่รู้เอาไว้ก็ไม่เสียหาย

2 ตัวบน

— เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1

3 ตัวบน

— เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1

3 ตัวล่าง

— รางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่ออก
ตามปกติ มี 4 รางวัล

2 ตัวล่าง

— รางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออก
ตามปกติ มี 1 รางวัล

วิ่งล่าง

— เลขที่แทงจะต้องมีเลขเหมือน
รางวัล 2 ตัวล่างอย่างน้อยหนึ่งตัว

วิ่งบน

— เลขทีแ่ ทงจะต้องมีเลขเหมือนรางวัล 3 ตัวบน
อย่างน้อยหนึ่งตัว เช่น แทงวิ่ง 5 หาก
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 มีเลข 5
ก็ถือว่าถูกรางวัล (หวยใต้ดิน)

เต็ง, ตรง

— เป็นภาษาพูด ใช้กบั กรณีทถี่ กู รางวัลตามปกติ
คือ เลขตรงตามหลัก เช่น “ฉันถูกสองตัวล่าง
เต็งๆ / ตรงๆ เลย”

te xt

ธีรภัทร์ เจนใจ
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โต๊ด

— เหมือนกับเลขทีอ่ อก 3 ตัวบน แต่สลับ
หลักกัน เช่น เลขทีอ่ อก 123 ถ้าเราซือ้
321 ก็ถอื ว่าถูกโต๊ด

เลขหาม

— เลขท้ายสามตัวบนทีม่ หี ลักที่ 1 กับ 3
เหมือนกัน เช่น 121 353 มีลกั ษณะคล้ายเป็น
คานหาม

เลขตรงกลาง

— ในบางพื้นที่อาจมีการเพิ่ม
จ�ำนวนเงินรางวัลที่ได้เป็น 2-3 เท่า

เลขล็อก

— ในกรณีทมี่ เี ลขเด็ด เลขดังจากเหตุการณ์หรือ
วันส�ำคัญต่างๆ แล้วคนแห่ซอื้ กันเยอะ เจ้ามือ
จะล็อกไม่ให้แทงเลขนัน้ ๆ พบเห็นในกรณีของ
หวยใต้ดนิ

เรียงเบอร์

เลขท้ายสองตัว ที่ออกบ่อย
ที่สุด (ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มกราคม
2533 จนถึง 16 เมษายน 2557
รวม 583 งวด) คือเลข 69 ออก
ทั้งหมด 13 ครั้ง
เลข 00 ทีค่ นมักคิดว่าไม่คอ่ ย
ออก แต่กลับออกมาแล้วถึง 5 ครั้ง!
ผู้ที่คิดออกล็อตเตอรี่เป็นคน
แรกในเมืองไทย คือ มิสเตอร์เฮ
นรี่ อาลบาสเตอร์ (ต้นตระกูลเศวต
ศิลา)
ในการออกรางวั ล สลากกิ น
แบ่งรัฐบาลหนึ่งครั้ง จะมีการออก
รางวัลถึง 173 รางวัล
โรงพิมพ์กองสลากฯ ไม่ได้
พิมพ์เพียงแค่สลากกินแบ่งรัฐบาล
เท่านั้น แต่ยังพิมพ์ตั๋วรถโดยสาร
บขส. บั ต รผ่ า นทางของการทาง
พิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย และสติ
กเกอร์ของกรมสรรพสามิต เพื่อ
ป้องกันการปลอมแปลงอีกด้วย
ความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัล
ที่ 1 คือ 0.0001 % ส่วนความ
น่าจะเป็นที่จะไม่ถูกรางวัลใดๆ คือ
98.58 %

— ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูก
รัฐบาล เรียงตามล�ำดับหมายเลข
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Give me a Lucky Number
— เลขเด็ดงวดนี้ท่านได้แต่ใดมา

วันที่ 16 ของเดือนใกล้จะเวียนมาถึงอีกรอบแล้ว นั่นหมายความว่าถึงเวลาที่
เหล่าเซียนหวยจะต้องออกวิ่งรอกหาเลขงามๆ สักสามตัวมาลงทุนอีกครั้ง งวดนี้จะ
วิ่ง 0 หรือ 3 จะมา หรือ 9 ก็โดดเด่น ใครกันที่ให้ตัวเลขเหล่านี้แก่พวกเขา ใครกัน
ที่ชี้น�ำตัวเลขแห่งความหวังเหล่านี้ จากการส�ำรวจส�ำนักนักเล่นหวยทั่วราชอาณาจักร
พบว่าที่มาของตัวเลขเหล่านี้ล้วนมีรูปแบบของมันอยู่ ลองดูกันดีกว่าว่า เลขเด็ดเหล่า
นี้ท่านได้แต่ใดมา

ศาสตร์แห่ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์

te xt

จารุวรรณ ชื่นชูศรี

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนไทยเมื่อมีเรื่องเดือดเนื้อร้อน
ใจหรือปัญหาหนักอกก็มักหันหน้าพึ่งวัด พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บนบานศาลกล่าว ขอให้พระ ให้วิญญาณ หรือเจ้าพ่อเจ้าแม่
ทัง้ หลายมาช่วย แล้วส�ำหรับเรือ่ งใหญ่ทชี่ ชี้ ะตาความจนความ
รวยในแต่ละงวดอย่าง ‘หวย’ มีหรือจะหนีพ้น
จึงไม่นา่ แปลกใจเลยเมือ่ พบว่าหนึง่ ในวิธหี าตัวเลขยอด
ฮิตของนักเล่นหวยนั้นคือการบนบานขอเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตั้งแต่สายศาสนาอย่างการขอเอาโต้งๆ กับพระสงฆ์ เขย่า
เซียมซี หรือตีตัวเลขจากการจับตัวของเทียนในขันน�้ำมนต์
ไปจนถึงสายเจ้าพ่อเจ้าแม่ชอื่ ดังทัว่ ประเทศทีย่ กระดับวิธกี าร
ขอตัวเลขได้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น เช่น การขูดขอหวยจากเจ้า
พ่อทีส่ ถิตอยูใ่ นต้นไม้ การตีความตัวเลขจากก้านธูปทีจ่ ดุ บูชา
เจ้าแม่ หรือขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่มาเข้าฝัน โดยสัญญาว่าหาก
ถูกหวยจะน�ำของต่างๆ มาเซ่นไหว้
นอกจากนีย้ งั มีประเภทของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ นั้ แอดวานซ์ที่
ฮิตติดลมบนไม่แพ้กนั นัน่ ก็คอื ‘สิง่ ประหลาด’ ผิดพันธุกรรม
ต่างๆ เช่น ต้นไม้หน้าคน วัวสองหาง หมูสามขา ปลาเผือก
วิธีขอเลขนั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใด ถ้าไม่ตีตัวเลขเอา
โต้งๆ แบบสองหางก็ตีเป็นเลขสอง ก็มักใช้การจุดธูปเทียน
ขอพรเอา แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทนี้มักได้รับความนิยมเป็น
ครัง้ คราวไป งวดถัดไปเมือ่ มีสงิ่ ประหลาดใหม่เกิดขึน้ คนก็มกั
แห่ไปหาของใหม่ไปเรื่อยๆ
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Top 3

ศาลนี้พี่ว่าแม่น

1. ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง
ศาลเจ้าจีนบนดาดฟ้าของสถานีต�ำรวจพลับพลาไชยของ
นายเตี่ยง แซ่แต้ อดีตเจ้าของโรงหวย หนึ่งในผู้ริเริ่มการเล่น
หวยในประเทศไทย ว่ากันว่าในอดีตท่านเป็นนักพนันตัวยงที่มี
โชคจากการเสี่ยงโชคมากกว่าใคร

2. ต้นโพธิ์ริมถนนใหญ่รามอินทรา
ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 ถนน
รามอินทรา ช่วงใกล้หวยออกคราวใดมักคราคร�่ำไปด้วยบรรดา
นักเสีย่ งโชคทีม่ าเฝ้ารอตีตวั เลขจากใบโพธิท์ รี่ ว่ งหล่น หรือจุดธูป
ขอให้ฝันเห็นเลขแจ่มๆ สักสามตัว

3. ศาลแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์
ศาลแห่งต�ำนานแม่นาคพระโขนงอันลือชื่อ ความแม่น
ของศาลแห่งนี้มีมากแค่ไหน อาจวัดได้จากบรรดาชุดไทยราคา
แพงหลากสีทแี่ ขวนอยูเ่ ต็มบริเวณศาลอันเป็นของแก้บนจากนัก
เสี่ยงโชคที่ร�่ำรวยจากการบนบานนั่นเอง
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ศาสตร์แห่ง
ความฝัน

ส� ำ หรั บ บางคน ความฝั น อาจเป็ น แค่
จินตนาการคั่นเวลาระหว่างหลับ เป็นลางบอก
เหตุ หรือเป็นแค่การทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา
ในแต่ละวัน แต่ส�ำหรับบางคนแล้วความฝัน
คือขุมทรัพย์แห่งการเสี่ยงโชคที่ทุกเหตุการณ์
ในห้วงนิทรานั้นพร้อมจะถูกน�ำมาตีความเป็น
ตัวเลขต่างๆ นักเล่นมืออาชีพมักมีตำ� ราท�ำนาย
ตัวเลขจากการฝันติดคู่บ้าน แม้จะไม่รู้ว่าผู้
เขียนต�ำราน�ำความเชือ่ มโยงระหว่างเหตุการณ์
กับตัวเลขมาผูกกันได้อย่างไร แต่ก็พบว่านอก
จากการได้ตัวเลขตรงๆ จากในฝันแล้ว การน�ำ
ฝันนัน้ มาตีเป็นตัวเลขก็เป็นทีน่ ยิ มอยูไ่ ม่ใช่นอ้ ย
ศาสตร์ ก ารตี ค วามตั ว เลขนั้ น จะได้
ตัวเลขออกมาเป็นเลขเดี่ยวสองเลข คือเลข
เด่น และเลขรอง รวมกับเลขน�ำโชคที่เป็นเลข
สองและสามหลักอีกหนึง่ ชุด เช่น ฝันว่าตัดผม
เลขเด่นคือ 3 เลขรองคือ 9 เลขน�ำโชคคือ 34,
39, 79, 579, 357, 379 จะเห็นได้วา่ มีตวั เลข
มาให้หลายตัว ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะน�ำเลขไหนไปใช้
แต่ถ้าเลือกเลขผิดนี่...ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
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ศาสตร์แห่ง
ตัวเลข

แม้ภาพลักษณ์ของการได้มาซึ่งเลขเด็ดโดยมากจะดู
เหมือนมาทางกึง่ ไสยศาสตร์ทพี่ สิ จู น์ได้ยากเป็นส่วนใหญ่ แต่
น่าสนใจทีว่ า่ ยังมีคนส่วนหนึง่ มองหาตัวเลขจากรูปแบบทีเ่ ป็น
วิทยาศาสตร์หรือกึง่ วิทยาศาสตร์ อย่างการค�ำนวณหรือสถิติ
อยู่บ้าง เห็นได้จากสูตรค�ำนวณตัวเลขของส�ำนักเกจิอาจารย์
มากมายที่มาในรูปแบบเว็บไซต์ใบ้สูตรการค�ำนวณบ้าง บอก
ต่อกันปากต่อปากบ้าง โดยสูตรค�ำนวณที่ว่าก็มีรูปแบบแตก
ต่างกันไป โดยส่วนมากจะอ้างอิงจากหวยงวดทีผ่ า่ นๆ มาแล้ว
น�ำมาใส่สมการค�ำนวณของส�ำนักตนเองที(่ เหมือนจะ)มีความ
ซับซ้อน ซึ่งถ้าหากนักเล่นหวยคนใดเกิดได้เกรดศูนย์ตลอด
ในวิชาคณิตศาสตร์สมัยประถมก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะบรรดา
อาจารย์ต่างๆ ได้ท�ำการค�ำนวณเลขเด็ดเลขเด่นในแต่ละงวด
พิมพ์ลงกระดาษวางขายในรูปของ ‘หวยซอง’ ให้เลือกจับจ่าย
ซื้อหาไว้แล้ว เลขเด็ดนี่หาง่ายกว่าต้มมาม่าเสียอีกนะเนี่ย
นอกเหนือจากการค�ำนวณผ่านตัวเลขของหวยงวด
ก่ อ นๆ แล้ ว พบว่ า มี เ ซี ย นหวยบางคนใช้ ก ารค� ำ นวณที่
แอดวานซ์ขั้นกว่า โดยน�ำไปรวมกับโหราศาสตร์ ค�ำนวณ
หาตัวเลขจากดวงดาว เรียกว่าการเล่นหวยทีนี่ต้องใช้ทั้ง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มาผนึกก�ำลังกัน
เลยล่ะ

ศาสตร์แห่ง
ตัวเลข (พิเศษ)

เคยได้ยินเรื่องเล่าข�ำๆ เรื่องหนึ่งมาว่าเกิดอุบัติเหตุรถ
คว�่ำขึ้นที่หน้าปากซอย คนในซอยรีบถามไถ่รายละเอียดกัน
ใหญ่ รถทะเบียนอะไร มีคนนั่งมากี่คน คนเจ็บกี่คน คนตาย
กี่คน อายุเท่าไหร่ ห้องผู้ป่วยชั้นอะไร เลขห้องอะไร สารพัด
ค�ำถามเกี่ยวกับตัวเลขอันไม่ได้เกี่ยวกับความห่วงใยอะไรใน
เหตุการณ์นั้น แต่เกี่ยวพันกับปากท้องในงวดหน้าที่ก�ำลังจะ
มาถึง!
ว่ากันว่า คนไทยเอะอะอะไรก็สามารถจับแพะชนแกะ
ตีความเป็นตัวเลขได้ทงั้ หมด วันส�ำคัญต่างๆ วันเกิดของผูท้ รง
อิทธิพล อายุ เลขทะเบียนรถ หมายเลขห้อง หรืออะไรก็ตาม
ทีเ่ ป็นตัวเลขจึงมักจะถูกน�ำมาตีความเพือ่ เสีย่ งโชคอยูเ่ สมอๆ
การได้มาซึง่ ตัวเลขรูปแบบนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มอย่างแพร่หลายในหมู่
ผู้เสี่ยงโชค เพราะมีความง่าย ไม่ต้องตีความซับซ้อน ไม่ต้อง
เดินทางไปเพื่อขอจากกูรูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโดยเฉพาะ
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้ว เช่น วันเกิดที่ใกล้งวดนั้น
ทะเบียนรถที่เพิ่งถอยมาใหม่ หรือเลขท้ายบนบัตรประชาชน
ก็ช่วยให้การตัดสินใจเสี่ยงโชคง่ายขึ้น ถ้าโชคดีถูกรางวัลขึ้น
มาก็ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองเป็นทวีคูณ
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A lot(to) of Power
— หวยกับอ�ำนาจ

เมื่ อ ความเสี่ ย งคื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต เราจึ ง ต่ า ง
พยายามผูกโยงตัวเองไว้กับหลักแหล่งของความแน่นอน
และความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความเชื่อมั่นในสิ่งอื่น ซึ่ง
ทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งสิ้น มีนักเขียนนัก
วิชาการเคยได้ให้ความเห็นไว้ว่า ความเสี่ยงนั้นแปรผกผัน
กับอ�ำนาจ กล่าวคือ คนทีม่ อี ำ� นาจมากจะมีความเสีย่ งน้อย
และคนทีม่ อี ำ� นาจน้อยหรือไม่มอี ำ� นาจเลยก็จะมีความเสีย่ งมาก
ดังจะเห็นได้จากรัฐบาล หรือแม้กระทัง่ เจ้ามือหวยรายใหญ่
ย่อมมีโอกาสขาดทุนจากการขายหวยน้อยมากหรือแทบจะ
ไม่มีเลย ในทางกลับกันผู้ซื้อหวยกลับต้องแบกรับความ
เสี่ยงในอัตราที่สูงมาก ในขณะที่ทางเจ้ามือและรัฐบาลนั้น
มีความเสี่ยงต�่ำมาก

te xt

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
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วิเคราะห์กันให้ดีแล้ว จะเห็นว่าบุคคลที่คิดว่าตนนั้น
ไม่มีอ�ำนาจอาจเพราะพวกเขาเหล่านั้นเอาตัวเองไปผูกโยงไว้
กับอ�ำนาจบางอย่าง พวกเราล้วนเคยสัมผัสกับสิ่งนั้นกันอยู่
ในชีวิตประจ�ำวัน เราเคารพพ่อ-แม่ ครู-อาจารย์ นั้นก็เพราะ
พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณ อ�ำนาจที่ผูกโยงไว้คือผู้ให้
และผู้รับ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราต้องเคารพ นั้นก็เพราะเราก�ำลัง
ผูกโยงอยู่ในสังคมที่ให้ค่าผู้มีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่อ่อน
ประสบการณ์ และอีกหลากหลายกรณีที่หากเราสังเกตกัน
ดีๆ แล้วจะพบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่โยงใยเราอยู่อย่าง
แนบเนียน
ในสภาพสังคมยุคปัจจุบนั ทีม่ ี ‘เงิน’ เข้ามาเป็นตัวกลาง
เงินเข้ามาเป็นสัญลักษณ์เชิงอ�ำนาจของผู้คน สามารถให้คุณ

อ้างอิง สารคดี ‘ล่า’ ตอน หวย www.youtube.com/watch?v=a74Viuy8nV4
วัฒนธรรมชุบแป้งทอด: พรุ่งนี้รวย www.youtube.com/watch?v=eK8fXhKapjw

ให้โทษเราได้ในสภาวะทีส่ งั คมให้คณ
ุ ค่ากับเศรษฐกิจและเงิน
ตราเป็นอันดับแรกๆ
แต่เริ่มเดิมทีการบนบานศาลกล่าวการเซ่นไหว้ถือได้
ว่าเป็นพิธกี รรมตัง้ แต่โบราณกาล การแห่นางแมวเพือ่ ขอให้
ฝนตก การตักบาตรท�ำบุญเพื่อจะได้สบายในภายภาคหน้า
การเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้คุ้มครอง ฯลฯ ทั้งหมดนี้เพื่อ
เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจและลดความเสีย่ งในทางความรูส้ กึ เรามีความ
เชื่อเรื่อง ‘อ�ำนาจเหนือธรรมชาติ’ กันมาอย่างเนิ่นนาน และ
มีการแลกเปลี่ยนแบบต่างตอบแทนกันเสมอมา ยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปความต้องการของผู้คนก็เปลี่ยนตาม จากแต่เดิม
เซ่นไหว้กันเพื่อขอให้คุ้มครอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มา
ในวันนี้เราเซ่นไหว้เพื่อขอโชคขอลาภ จากแต่เดิมการท�ำบุญ
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ท�ำทานเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในชาติหน้า แต่มาในวันนี้เรา
กลับต้องการผลที่เห็นทันตา ‘งวดนี้ลูกช้างขอ 2 ตัวเน้นๆ
เถอะเจ้าพระคุณ’
ในบางสถานที่ อยู่ๆ เกิดมีข่าวเกี่ยวกับความแม่นย�ำ
ของการให้เลขเกิดขึ้นมา ไม่ว่าจะด้วยเกิดจากสิ่งของบางสิ่ง
หรือจากคนบางคน ย่อมส่งผลให้นกั แสวงโชคเดินทางเข้ามา
พิสูจน์กันอย่างเนืองแน่น เพราะคนธรรมดาทั่วไปที่มีความ
เสี่ยงในชีวิตสูงต่างเชื่อว่าตัวเองไร้อ�ำนาจ และจ�ำนวนหลัก
ในตัวเลขก็ดูกว้างเสียจนไม่รู้จะเลือกจิ้มเลขไหนบนแผง จึง
ไม่แปลกใจ หากเขาจะหันไปพึ่งพาบางสิ่งที่คิดว่ามี ‘อ�ำนาจ’
มากกว่า สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ว่าแม้แต่ระบบอุปถัมภ์ยังมีใน
อุสาหกรรมการบนบานขอเลขเด็ด
แต่ในขณะเดียวกัน นอกเหนือไปจากเรือ่ งอ�ำนาจ ลึกๆ
แล้วยังมีเรื่องของความไว้วางใจปนกันอยู่ในนั้น โดยเฉพาะ
ในประเทศนี้มีสถานที่ขึ้นชื่อในการใบ้หวยอยู่มาก แต่นัก
เสี่ยงโชคมักไม่เปลี่ยนที่ไปไหนบ่อยๆ ตราบใดที่เขายังรู้สึก

ปลอดภัย และยังไว้วางใจอ�ำนาจจากสถานที่เก่าอยู่ เพียง
แต่อ�ำนาจนั้นอาจถูกวางเงื่อนไขในการสร้างบางอย่างขึ้นมา
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน เป็นธรรมดา ถ้าเซียน
หวยคนไหนถูกรางวัล และถ้าเขามีความเชื่อว่าเขาได้หวยมา
จากที่นี่ จากต้นไม้ต้นนี้ หรือเกจิอาจารย์คนนี้ ย่อมมีซักวัน
ทีเ่ ขาจะกลับมากราบไหว้ อย่างน้อยในใจก็อาจจะมีความหวัง
ส�ำหรับการขอเลขครั้งต่อไป
อ�ำนาจที่เกิดขึ้นนั้นยังส่งผลกระทบต่อไปยังผู้คนใน
ละแวกนั้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้คนรอบข้างสามารถใช้ชื่อเสียง
ของผู้มีอ�ำนาจหรือความขลังของสถานที่ในการบอกใบ้เพื่อ
ประกอบอาชีพต่างๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นขายธูปเทียนดอกไม้
อาหาร หรือสร้างสินค้าบางอย่างเพือ่ ตอบสนองกลุม่ คนนัน้ ๆ
เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างนักเสี่ยงโชค ชาวบ้าน และผู้มี
อ�ำนาจ
วัดบางแห่งอาจได้เงินเพียงพอต่อการบูรณะ หากลอง
มีใครซักคนถูกหวยติดต่อกันซักสามถึงสี่งวด แม้การให้หวย
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ของพระสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนาจะถือเป็นมิจฉาอาชีวะ
ซึง่ ผิดพระวินยั ในด้านของการท�ำให้ผคู้ นหลงใหลในอบายมุข
แต่เมื่อความเลื่อมใสของฆราวาสที่ยังต้องการปัจจัยวัตถุใน
การใช้ชวี ติ กิจวัตบิ างอย่างของพระสงค์บางรูปเองก็หนีไม่พน้
การใบ้หวย เพียงเพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้ชาวบ้านได้ตอ่ ไป
อีกทัง้ ยังเป็นกุศโลบายให้คนได้เข้าวัดท�ำบุญบ้าง แม้จะเดือน
ละสองครั้งก็ยังดี ส่วนผลที่ได้ หากถูกขึ้นมาสักงวดนั่นอาจ
จะเป็นผลพลอยได้จากการประพฤติปฏิบตั ดิ มี าตลอดหรือไม่
อันนี้คงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ในประวัติศาสตร์ เครื่องมือทางการเมืองที่มีอ�ำนาจ
ในการปกครองคนมากที่สุดสิ่งหนึ่งก็คือ ‘ความเชื่อ’ การ
ปกครองคนด้วยความเชือ่ แรงศรัทธา เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นยอม
สูต้ ายถวายชีวติ เพือ่ บางสิง่ และในประวัตศิ าสตร์บรรดาผูน้ ำ�
ก็ใช้อำ� นาจทางความเชือ่ นีม้ าเสริมบารมีเสริมความมัน่ คง ให้
ตนเองไม่วา่ จะเป็นความเชือ่ ทีว่ า่ ผูน้ ำ� คือผูม้ บี ญ
ุ เก่าสูงกว่าเรา
ทุกๆ คน จะน�ำพาโชคลาภและความสงบร่มเย็นมาให้แก่บา้ น

เมือง แน่ละ่ ความเชือ่ เหล่านีย้ งั ไม่คงไปไหน มันยังคงวนเวียน
อยูใ่ นสังคมเราในทุกวันนี้ อย่างในกรณีทปี่ า้ ยทะเบียนรถของ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ อดีตนายยกรัฐมนตรีให้เลขเด็ด แก่บรรดา
นักเล่นหวยถึง 8 งวด หรือจะเป็นป้ายทะเบียนรถของพล
เอกประยุทธ์ ที่ก็มีเลขเด็ดไม่แพ้กัน และยังมีอายุคนส�ำคัญ
ที่บรรดาชาวบ้านตามติดกันอย่างกระชั้นชิด สิ่งเหล่านี้ล้วน
แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจของการปกครองที่แฝงตัวอยู่ในความ
เชื่อของใครหลายๆ คน
แม้จะมีสถิติออกมาบอกว่าอัตราการถูกของหวย จะมี
ความเป็นไปได้ต�่ำกว่าความเสี่ยงที่โลกจะถูกดาวหางชน แต่
ตราบใดที่คนยังมีความหวัง และความเชื่อถึงสิ่งที่พวกเขา
ศรัทธายังสามารถตีมูลค่าเป็นตัวเลขได้อยู่ ดูเหมือนว่าหวย
จะยังคงอยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนาน และอ�ำนาจอันเกิด
จากหวยก็จะอยู่เคียงคู่กันไปด้วยตลอดไป

27

Why Addicted?

— “หวย” และเบื้องหลังความคิดด้านจิตวิทยา

การเล่นหวยเป็นกิจกรรมทีอ่ ยูค่ มู่ ากับสังคมไทยอย่าง
ยาวนาน มีคนไทยไม่นอ้ ยทีต่ ดิ การเล่นหวยอย่างถอนตัวไม่
ขึ้น ทั้งที่หวยไม่ได้ประกอบขึ้นจากสารเสพติดแต่อย่างใด
แต่เมื่อติดแล้วก็ยังยากที่จะเลิก เพราะมันเป็นการเสพติด
ทางใจ เป็นสารเสพติดชนิดทีไ่ ม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ และล่องลอย
อยู่ในอากาศ บางคนไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าก�ำลังติด ผู้ที่เสพติดจะ
มีอาการที่ยอมท�ำทุกหนทางให้ได้มาซึ่งเลข เลขทุกตัวต่าง
มีที่มาอย่างที่ไม่ธรรมดาและไม่สมเหตุสมผล
เพราะ “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่”
แต่เรื่องบางเรื่องไม่เชื่อก็จ�ำเป็นต้องลบหลู่ หรือตั้ง
ค�ำถามกันเสียหน่อย

te xt

ธันย์ชนก รื่นถวิล
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หวย
ออก
หวย
หลอก

การเล่นหวยนับเป็นกลุม่ ของอาการ พฤติกรรมการติด
(Addiction) เมื่อมองในเรื่องของสมองจะพบว่ามีการหลั่ง
สารเคมีในสมองที่ชื่อว่า เซโรโทนิน (Serotonin) ผิดเพี้ยน
ไปท�ำให้สมองถูกกระตุ้นอย่างผิดปกติ เมื่อนานไปผู้ที่เสพ
ติดการเล่นหวยจะเริ่มไม่สนใจว่าได้รางวัลเท่าใด แค่ให้ได้มี
ความรู้สึก ลุ้น ก็เพียงพอแล้ว พบว่ายิ่งมีการหลั่งสารเพิ่ม
ขึ้น ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของการติดเสพติดการเล่นหวยมาก
ขึ้นเท่านั้น ท�ำให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและต้อง
ประสบปัญหาเรื่องการขาดความยับยั้งช่างใจบวกกับการ
ตัดสินใจบกพร่องอย่างเรื้อรัง
นอกจากนี้ยังพบว่าการพนันชนิดใดที่ยิ่งได้รางวัลเร็ว
หรือเห็นผลประโยชน์เร็ว จะยิ่งท�ำให้ติดการพนันชนิดนั้นๆ
ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการวิจัยพบว่าเสียงดังมีผล
ต่อความรู้สึกตื่นเต้นขณะเล่นการพนัน ดังนั้นการเล่นหวย
โดยการใช้ลูกบอลในการออกรางวัล โดยที่เสียงของลูกบอล
กระทบกันเสียงดัง จึงยิ่งท�ำให้รู้สึกตื่นเต้นและลุ้นระทึกมาก
ขึ้นด้วย
ในนักเล่นหวยเราจะมีอาการที่เรียกว่า Hyperbolic
Discounting หมายถึงคนเรามักจะเลือกผลตอบแทนที่เล็ก
น้อยแต่รวดเร็วมากกว่าผลตอบแทนที่มากแต่ใช้เวลานาน
เช่น คนส่วนใหญ่มักจะเลือกรับเงิน 20 ดอลลาร์ในวันนี้
มากกว่าทีจ่ ะรอเงิน 100 ดอลลาร์ในหนึง่ ปีขา้ งหน้า โดยปกติ
คนเรามักรู้สึกยินดีที่จะได้รับเงินทันที เพราะมีความรู้สึกว่า
เงินทีไ่ ด้มาอย่างรวดเร็วดีกว่าต้องรอ หรือในบางกรณีมหี ลาย
คนที่ยอมเสียเงินจ�ำนวนมากเพื่อให้ได้ก�ำไรเล็กน้อย อย่าง
เช่นกรณีของคนเล่นหวย คนเล่นหวยมักจะหวังว่า 80 บาท
ทีต่ นเองลงทุนซือ้ หวยไปวันนีจ้ ะท�ำให้ตนถูกรางวัลและได้ผล
ก้อนใหญ่ถูกรางวัลที่ 1 ได้เงินหลายล้านทั้งๆ ที่จากสถิติแล้ว
โอกาสถูกรางวัลแค่ 1.4168 % เท่านั้น แต่มีโอกาสเสียเงิน
สูงถึง 98.5832% นัน่ เท่ากับว่าการลงทุนซือ้ หวยนัน้ ยากมาก
ที่จะได้ก�ำไรคืนมา หรืออาจจะเรียกได้ว่ายากอย่างที่สุด แต่
คนเราก็ยังคงมีความหวัง…
29

เราคงมีประสบการณ์ที่เคยได้ยินว่า ‘เลขนี้ต้องตาม’
ผ่านหูกันมาบ้าง เพราะนักเล่นหวยบางคนมีความฝังใจอยู่
กับเลขบางเลข โดยจะทุ่มซื้อเลขนั้นทุกงวดโดยเหตุผลว่า
งวดนี้มาแน่ ก็มันยังไม่เคยออกเลย ซึ่งความฝังใจหรือความ
เชื่อนี้เราเรียกว่า ความหลงผิดของนักพนัน (Gambler’s
Fallacy) คือ การที่นักเล่นหวยมีความเชื่อว่าโอกาสที่ตนจะ
ถูกมีอยู่ 50:50 โดยน�ำสถานการณ์ในอดีตมาประกอบการ
ตัดสินใจ และมีความเชื่อว่ายิ่งเล่นมานานเท่าไรตนเองจะยิ่ง
มีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้น เป็นการน�ำความน่าจะเป็นมา
ใช้อย่างผิดๆ เช่น เลขที่ออกในงวดนี้ งวดหน้าจะไม่ออกอีก
กล่าวคือนักเล่นหวยจึงไม่ซื้อเลขที่ออกไปแล้วด้วยเหตุผลว่า
คงไม่ออกซ�้ำหรอก ทั้งที่ในความเป็นจริงคือ ตัวเลขแต่ละตัว
ของหวยนั้น ล้วนแต่เป็นอิสระต่อกัน การสุ่มหยิบเลขขึ้นมา
อาจเป็นเลขตัวไหนก็ได้เท่าๆ กัน เพราะฉะนัน้ โอกาสทีจ่ ะถูก
หวยมากขึ้นหรือน้อยลงไม่ได้อยู่ที่จ�ำนวนครั้งของเลขที่ออก
มาแล้วแต่อย่างใด
นอกจากนั้น คนที่เชื่อว่าตนก�ำลังจะมีโชค ก็จะทุ่มเงิน
จ�ำนวนมากอย่างไร้เหตุผลโดยมักจะมองโลกในแง่ดีแบบเข้า
ข้างตัวเอง ซึ่งคนเหล่านี้ เวลาที่ไม่ถูกหวยจะปลอบใจตัวเอง
ว่า เกือบถูกแล้ว และจะบอกกับตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆ จน
ท้ายที่สุดอาจจะเสียจนหมดตัว...

ต้อง
ตาม
เดิ ม ที ความหลงผิ ด ของนั ก พนั น
(Gambler’s Fallacy) มีชื่อว่า ความหลง
ผิดแห่งมอนติคาร์โล (Monte Carlo Fallacy)
เหตุเกิดในขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.
1913 ณ บ่อนคาสิโนแห่งมอนติคาร์โล ในเกม
รูเลทท์ครั้งหนึ่ง ได้เกิดกรณีที่ลูกบอลรูเลทท์
ตกหลุมสีด�ำติดต่อกันถึง 15 ครั้ง เกิดความ
ตื่นตะลึงขึ้นในหมู่นักพนัน หลายคนเชื่อว่า
ครั้งต่อไปผลจะต้องออกมาเป็นสีแดงเป็นแน่
เมื่อเชื่อเช่นนั้นก็ทุ่มพนันข้างแดง แต่แล้วครั้ง
ที่ 16 ก็ยังออกมาด�ำอีก ครั้งที่ 17 ก็เช่นกัน
แต่ผลลัพธ์เช่นนี้ยิ่งท�ำให้นักพนันทุ่มพนันข้าง
แดงเพิ่มขึ้นเท่าทวี
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เลข เลข
เด็ด ดัง

เรามักจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือรายการข่าว
ว่า มีผู้คนมากมายต่างแห่กันไปกราบไว้จิ้งจกสีเขียว กล้วย
ออกปลีกลางต้น มะยมออกผลปลายกิง่ เพือ่ หวังจะได้เลขเด็ด
น�ำโชคให้ร�่ำรวยกันในงวดที่จะถึง ในกรณีนี้ อาจารย์เจษฎา
เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสข่าวในเฟซบุค๊
เกีย่ วกับ “รวมภาพข่าว ของ(ไม่)แปลก รับหวยออกครับ” ซึง่
ในข่าวมีผู้คนมากมายแห่ไปกราบไหว้ บูชาถวายของ ขอเลข
เด็ด รวมทัง้ เมือ่ ใกล้วนั หวยออกเลขเด็ดเลขดังของส�ำนักต่างๆ
ก็จะถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโซเซียลมีเดีย ไม่วา่ จะเป็นหวย
ต้นตะเคียน เจ้าพ่อคนนั้น เจ้าแม่คนนี้ มีวิธีการได้มาซึ่งเลข
ตั้งแต่การขูดต้นไม้ เห็นขี้ธูป เห็นปลายไฟที่เทียนก็ตีออก
มาเป็นรูป เป็นเลขต่างๆ ซึ่งอาการเหล่านี้ทางจิตวิทยาเรียก
ว่า ความคิดเชิงไสยศาสตร์ (Magical thinking) เป็นการ
อ้างการกระท�ำหนึง่ ๆ ว่าเป็นทีเ่ กิดขึน้ อย่างไม่สมเหตุผล เช่น
ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ มักจะมีการอ้างความสัมพันธ์
ระหว่างพิธีกรรมบางอย่าง เชื่อมโยงกับประโยชน์ที่จะได้
รับจากการกระท�ำเหล่านั้น ไสยศาสตร์จะช่วยสร้างความ
รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ มีผลงานวิจัยที่สนับ
สนับสนุนทฤษฎีนวี้ า่ จะมีพฤติกรรมทางไสยศาสตร์บอ่ ยครัง้
ในเหตุการณ์ที่ท�ำให้เกิดความตึงเครียด โดยเฉพาะส�ำหรับ
กลุ่มบุคคลผู้มีความต้องการที่จะควบคุมเหตุการณ์ไว้ให้ได้
อธิบายได้วา่ หวยเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ คนเล่นหวย
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถจะควบคุมชีวติ ตัวเองได้ เพราะหวยคือการ
ออกเลขอย่างอิสระไม่สามารถทีจ่ ะคาดเดาใดๆ ได้ การพึง่ สิง่

ศักดิ์สิทธิ์ที่รู้สึกว่ามีอ�ำนาจเหนือตนเอง จึงท�ำให้มีความรู้สึก
ทีม่ นั่ ใจและง่ายต่อการตัดสินใจมากขึน้ (ว่าจะซือ้ เลขอะไรดี)
หรือจะเรียกการเห็นเลขเด็ดจากวัตถุประหลาดต่างๆ
ว่าเป็นอาการ Pareidolia เกิดจากระบบประสาทและการ
ท�ำงานของสมองคนเราได้รับข้อมูลจากวัตถุบางอย่างแล้วน�ำ
มาตีความโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุ้นเคย โดยสมองตีความ
แสงและเงาจากสิ่งต่างๆ ผิดพลาด ซึ่งอาการนี้สามารถเกิด
ขึ้นและเกิดการเชื่อมโยงได้แม้ว่าวัตถุที่มองเห็น เสียง หรือ
ความรู้สึกนั้นจะไม่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งใดๆ ก็ได้
นอกจากนี้ยังพบความคิดเชิงไสยศาสตร์ในสัตว์เช่น
เดียวกัน ในการทดลองของสกินเนอร์ผู้คิดทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขแบบการกระท�ำ โดยจะพบว่านกมีการเรียนรู้ที่จะ
ท�ำพฤติกรรมบางอย่าง อย่างไร้เหตุผลซ�้ำๆ ถ้าหลังการท�ำ
พฤติกรรมนั้นมีอาหารหล่นลงมาพอดี เพราะนกได้แต่เฝ้า
รออาหารจากที่คนให้อาหารโดยไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหร่กัน
แน่ ดังนัน้ เมือ่ อาหารหล่นลงมาในจังหวะทีก่ ำ� ลังท�ำพฤติกรรม
บางอย่างพอดีนกจึงเชือ่ ว่าการท�ำพฤติกรรมแบบนัน้ จะท�ำให้
ตนได้อาหาร เช่นเดียวกับคนเล่นหวยถ้าหากขอหวยจาก
ที่ไหน วิธีการไหน แล้วถูกในงวดนั้นก็จะแห่กันไปกราบไหว้
ขอหวยซ�้ำอีก เพราะมีความเชื่อว่าในงวดหน้าตนเองจะถูก
หวยบ้าง โดยมีการถูกรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนที่ทุกคนคาด
หวังว่าตนเองจะถูกในงวดต่อไปบ้าง จึงยังมีคนที่มีความเชื่อ
แบบไสยศาสตร์ที่ถึงแม้ความเชื่อจะได้รับการอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม
ตกลงงวดหน้าคุณคิดไว้หรือยังว่าจะซือ้ เลขอะไรดี?

อ้างอิง www.vcharkarn.com/varticle/501313 | www.gamblingstudy-th.org | https://th.wikipedia.org
http://listverse.com/2010/01/07/top-10-common-faults-in-human-thought/ | http://gamblingstudy-th.org
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Dream team
— ขบวนการขายฝัน

หวยเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งบางครั้งพฤติกรรมที่คนในสังคม
เห็น เป็นพฤติกรรมปกติธรรมดา ไม่มีความแตกต่างหรือแปลกแยกจากบุคคลทั่วไป เงิน
จากการขายหวยบางส่วนรัฐบาลน�ำมาเข้าคลังพัฒนาประเทศ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและ
การบริจาคเป็นทุนการศึกษา นอกจากนั้นแล้วยังท�ำให้เกิดอาชีพอื่นๆ ตามมามากมาย อาทิ

01 /
พนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

04 /
นักออกแบบล็อตเตอรี่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิมพ์สลาก ตรวจสอบสลากที่ออก
จากแป้นพิมพ์ การเย็บรวมเป็นเล่ม รวมถึงการจัดส่งสลากสู่
ส่วนกลางและภูมิภาค

การน�ำเสนอเรือ่ งราวบนแผ่นล็อตเตอรี่ จะมีการวางแผน
การออกแบบประจ�ำปี ซึ่งทางส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
น�ำเสนอเรื่องราวศิลปะที่บอกเล่าความเป็นไทยมาโดยตลอด
ลวดลายที่ปรากฏในแต่ละปี ก�ำหนดให้มี 2 เรื่องราว โดยน�ำ
เสนอสลับกันไปแต่ละงวด เช่น เรือ่ งราวเกีย่ วกับนางในวรรณคดี
เอกของไทย ของดีประจ�ำจังหวัดต่างๆ หรือภาพที่เกี่ยวกับ
เทศกาลส�ำคัญ ลวดลายอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มสีสันไว้อย่าง
วิจิตรบรรจงบนล็อตเตอรี่แต่ละฉบับ ล้วนเกิดจากฝีมือของนัก
ออกแบบหรือช่างศิลป์กองงานออกแบบแม่พมิ พ์ของส�ำนักสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทีผ่ า่ นมาหลายยุคหลายรุน่ ในอดีตจะใช้ฝมี อื ของ
ช่างเขียนล้วนๆ แต่ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาอย่างเช่น
คอมพิวเตอร์ จึงน�ำมาประยุกต์ใช้กับงานฝีมือจากปลายพู่กัน
ได้อย่างลงตัว

02 /
ยี่ปั๊ว
หรื อ ผู ้ ค ้ า คนกลางที่ มี โ ควตาในการซื้ อ สลากกิ น แบ่ ง
รัฐบาลมาในราคาต้นทุนจากกองสลาก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ผู้ขายส่ง โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทสลาก
มหาลาภ แอดวานซ์เทคโนโลยีซิสเต็มส์ บริษัทไดมอนด์ลอตโต้
บริษัทหยาดน�้ำเพชร และบริษัทบีบีเมอร์ชานท์

03 /
อาชีพรับซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลโควตา
โดยรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากโควตารายย่อย ที่
สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกองสลากได้ ผู้ได้โควตา
รายย่อยในที่นี้คือ ผู้ที่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เพียง
4-5 เล่ม และน�ำมาขายต่อให้ผขู้ ายรายย่อยอีกที ถ้าขายไม่หมด
สามารถน�ำไปขายคืนกองสลากได้

05 /
คนขายล็อตเตอรี่
ในอดีตเราจะพบเห็นแค่คนพิการเท่านัน้ ทีป่ ระกอบอาชีพ
นี้ ในปัจจุบนั มีผคู้ นมากมายทีย่ ดึ อาชีพนีเ้ ป็นอาชีพหลัก การจะ
ท�ำอาชีพนีไ้ ม่ใช่งา่ ย หากเป็นผูข้ ายรายย่อยต้องมีเงินทุนเพือ่ น�ำ
มาซือ้ ล็อตเตอรี่ โดยไปรับจากยีป่ ว๊ั ทีร่ บั ล็อตเตอรีจ่ ากกองสลาก
มาขาย เมื่อใกล้เวลาประกาศรางวัล ก็จะลดราคาเพื่อให้ล็อต
เตอรี่ขายออก ล็อตเตอรี่บางที่ในแผงเดียวกัน อาจขายราคาไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตัวเลข โดยเลขที่ได้รับความนิยม จะขายได้
สูงกว่าเลขที่ไม่ได้รับความนิยม ซึ่งในปัจจุบันมีการซื้อขายล็อต
เตอรี่ออนไลน์อีกด้วย

te xt

วิชชุตา ลิมปณะวัสส์
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06 /
เจ้ามือหวยใต้ดิน

09 /
อาจารย์ใบ้หวย - คนทรง

หรือหวยราษฎร์ คล้ายกับรูปแบบธุรกิจเอกชนทั่วๆ ไป
มีรปู แบบของสินค้าหรือประเภทของการรับหวยในรูปแบบต่างๆ
หลากหลายชนิด มีเงิน 5 บาท 10 บาท ก็สามารถเล่นได้ หรือ
มีเลขเด็ดจะทุม่ เงินเป็นหมืน่ เจ้ามือบางรายก็รบั แทง ไม่ตอ้ งวิง่ หา
ซือ้ เลขทีต่ อ้ งการทีละแผงสองแผงเหมือนหวยรัฐบาล แต่กอ่ นจะ
เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน อาจต้องเป็นเอเยนต์หวยรายย่อยมาก่อน
เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีลูกค้าจ�ำนวนหนึ่งอยู่ในมือแน่ๆ

เรือ่ งของความเชือ่ โชคลางและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ ู่
คนไทยมานาน ร่างทรงเป็นความเชือ่ ส่วนบุคคลทีเ่ ข้าใจว่ามีองค์
เทพ เจ้าพ่อเจ้าแม่ หรือบรรพบุรษุ มาประทับก็เป็นร่างทรง ผูท้ รง
มักกล่าวค�ำเรียกขานว่า ‘คนมีองค์’ จากคติทวี่ า่ ร่างทรงเป็นภาค
หนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธ์ และจุติมาเพื่อปัดเป่าทุกทั้งปวด โดยเทพ
จะสื่อผ่านมนุษย์โดยผ่านร่างทรง การให้เลขแต่ละครั้ง อาจได้
ไม่เหมือนกัน แล้วแต่การตีความของแต่ละคน

07 /

10 /
ร้านรับขึ้นเงินรางวัล

เมือ่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ความรวดเร็วของ
ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ในปัจจุบนั มี Application ตรวจ
รางวัลมากมาย ท�ำให้หลายคนเลือกตรวจรางวัลทางออนไลน์
เพราะง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

ร้านรับขึ้นเงินรางวัล จะหักเงิน 2% จากเงินรางวัล
ทัง้ หมดทีไ่ ด้โดยเราไม่ตอ้ งเสียค่ารถและเวลาในการเดินทาง แต่
ถ้าเงินรางวัลจ�ำนวนมาก เราก็สามารถไปขึน้ เงินเองทีก่ องสลาก

Application Developer

08 /
คนขายเรียงเบอร์
แม้วา่ อินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทต่อชีวติ เราอย่างมาก ยอด
ขายเรียบเบอร์อาจไม่เพิม่ ขึน้ แต่กไ็ ม่ลดลง เพราะเรียงเบอร์ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย รายงานผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
พร้อมสถิติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดที่ผ่านมา สิ่ง
ส�ำคัญที่ท�ำให้มีผู้ติดตาม คือการให้เลขเด็ดของอาจารย์ส�ำนัก
ต่างๆ

ตราบใดที่ความหวังยังมี อาจสร้างอาชีพใหม่ๆ
ให้เกิดขึ้นได้มากมาย
แม้ชวี ติ จะยังไม่เคยถูกหวยเลยสักครัง้ ก็ตามที…

อ้างอิง http://www.glo.or.th/main.php?filename=index | http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/devian-gambling.htm
http://www.oknation.net/blog/quincysic418/2013/09/13/entry-2 | http://haab.catholic.or.th/PhotoGallery/photos1/lotttery/lotttery.html
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— - ก๊อท จักรพันธ์
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“หวังกันไปก็ได้แต่หวัง ไม่เสียสตางค์ล่ะไม่ผิดกฎหมาย
หวังกันมาก็หวังกันไป หวังในใจตำ�รวจไม่จับ
คนตายยังหวังจะฟื้น คนตื่นจะไม่หวังได้ไง
ยังอยู่ล่ะก็หวังกันไป ไม่มีใครไม่หวังหรอกคุณ
คนจนก็หวังกับหวย คนรวยล่ะก็หวังกับหุ้น
ทำ�บุญล่ะก็หวังได้บุญ ลงทุนล่ะก็หวังกำ�ไร
ครับ... สมหวังนะครับ”
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ตั้งวงถกเรื่องไทยกับวิถีที่เปลี่ยนไปกับ
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเก๋า รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ในสภาวะทีท่ กุ อย่างรวดเร็วมาไวไปไว กระแสแห่งการเปลีย่ นแปลง
พัดผ่านไปไม่เว้นแต่ละวัน เกิดนวัตกรรมใหม่ไม่เว้นแต่ละค�ำ่ คืน ภายใน
ช่วงเวลาไม่ถึงชั่วอายุคน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายและ
หลายเรื่องไม่ว่าใครก็คาดไม่ถึง ที่คนสูงอายุหัวใจไม่แข็งแรงอาจเกิด
อาการ ‘วาย’ ได้อย่างฉับพลัน เนื่องจากปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
แต่คงไม่ใช่กับ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ที่แม้อายุจะเข้าสู่วัยหลัง
เกษียณ แต่ทา่ นก็ยงั คงยิม้ ให้กระแสแห่งการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ดั ผ่านไป อย่าง
เข้าใจ ด้วยการเขียนบทความลงนิตยสารและวารสารมากมายไม่ว่าจะเป็น
สกุลไทย มติชนสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ แพรว All Magazine ฯลฯ ที่
ต้องหาเรื่องราวใหม่ๆ มาเขียนให้คนอ่านได้เซอร์ไพรส์กันอย่างสม�่ำเสมอ
โดยที่จะแทรกเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์ไปควบคู่กันไปแบบที่ใครๆ ก็เข้าใจ
ได้ จนปัจจุบันมีผลงานรวมเล่มแล้วถึง 31 เล่มเข้าไปแล้ว!
สายตาของพวกเรายั ง เยาว์ นั ก เมื่ อ เที ย บกั บ คนที่ ผ ่ า นอะไรมา
มากมายอย่างอาจารย์ เราในฐานะวัยรุน่ ทีเ่ กิดมาพร้อมกับการเปลีย่ นแปลง
จึงจะมาขอถามอาจารย์ถึงวิถีชีวิตแบบไทยๆ ที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูด
ถึงกัน ว่ามันเป็นอย่างไร แล้วหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? และ
หากมองในมุมของนักเศรษฐศาสตร์มนั จะเป็นอย่างไรกันนะ ทัง้ วิถชี วี ติ แบบ
ไทยๆ เรือ่ งหวยทีเ่ ป็นของคูก่ บั คนไทย จนถึงกระแส Slow Life ทีค่ นบางกลุม่
ก�ำลังแสวงหา เราจะมาฟังค�ำตอบไปพร้อมกัน
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อยากทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับค�ำว่า
‘วิถีชีวิตแบบไทยๆ’

ระบบทุนนิยมการค้าเสรีจะน�ำพาสังคมเราไปสู่
‘สังคมอุดมสุข’ ได้ไหม?

วิถชี วี ติ ไทยๆ คือ วิถชี วี ติ แบบชิวๆ พอเพียง ใกล้ชดิ ธรรมชาติ
อภัยให้กัน ไม่เป็นไร หนักนิดเบาหน่อยยอมกัน ก�ำหนดโดยกรรม
ไปเป็นตามชาติทแี่ ล้ว ชัว่ ช่างชีดชี า่ งสงฆ์ อย่าไปว่าพระ พึง่ พาอาศัย
กัน ระบบอุปถัมภ์ ระบบ seniority การพยายามอยูร่ วมกัน เป็นนัก
ปฏิบตั มิ ากกว่าเป็นนักทฤษฎี อะไรทีม่ นั เวิรค์ คือโอเคหมด คุณธรรม
กตัญญูกตเวที ศาสนา ความเกรงใจ การไม่ท�ำบาป

ผมไม่เชื่อว่าการแข่งขันไม่รู้จบ ทุนนิยมไม่มีการควบคุมจะ
น�ำไปสู่ความสุข อาจจะเป็นความสุขของคนกลุ่มน้อยๆ เท่านั้น
เอง ทุนนิยมที่มีการควบคุม มีกฎกติกาก�ำกับอย่างมีประสิทธิภาพ
Capitalism แบบนั้นจะเวิร์ก อเมริกาที่ปัญหาเมื่อปี 2008 เพราะ
เกิดทุนนิยมที่ไม่มีการควบคุม ถึงจะบอกว่ามีการควบคุม แต่มัน
ควบคุมไม่ได้จริงๆ เพราะฉะนั้นทุนนิยมที่ดีต้องมีการควบคุมและ
ก�ำกับ แล้วต้องก�ำกับอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

วิถีชีวิตแบบไทยๆ ที่ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัย
ขัดแย้งกับระบบเศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันไหม
แน่นอน ทุกวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ของมันเอง หล่อหลอมมา
จากโครงสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ความจ�ำเป็นเรื่องมีทรัพยากรที่มี
อันหนึ่งในสังคมไทยที่มีอย่างชัดเจน คือระบบอุปถัมภ์ สาเหตุสืบ
เนือ่ งมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายทีม่ รี ะบบไพร่ ระบบมูลนาย เป็น
ลักษณะแนวตัง้ ถ้าไพร่คนใดท�ำให้มลู นายเดือดร้อน มูลนายและเจ้า
ก็ตอ้ งเดือดร้อนไปด้วย ดังนัน้ ทุกคนก็ตอ้ งพยายามรอมชอมกัน ไม่
ท�ำให้คนสูงกว่าเดือดร้อน เมื่อคุณอุปถัมภ์ผม ผมก็ต้องดูแลคนที่
อุปถัมภ์ผมไม่ให้เดือดร้อน เมือ่ เป็นโครงสร้างอย่างนี้ ก็เป็นลักษณะ
ทีท่ ำ� ให้สงั คมไทยอยูร่ อดมาได้ แต่พอมาระบบราชการสมัยใหม่ ก็เอา
โครงสร้างแบบเก่ามาสวมในระบบราชการ ซึง่ ขัดแย้งกันกับโลกสมัย
ใหม่ เพราะเมื่อไปท�ำความผิดเข้า ก็ต้องช่วยลูกน้อง ครั้นจะไม่ช่วย
ลูกน้องก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นระบบอุปถัมภ์ แล้วไม่เฉพาะสังคมไทย
สังคมในเอเชียและฝรั่งก็เหมือนกัน อยู่ที่ว่าดีกรีของระบบอุปถัมภ์
นั้นมากน้อยขนาดไหน คนไทยไม่ใช่ชาติที่มีอุดมการณ์ เหมือนที่
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพบอกว่า “น�้ำ อยู่ในภาชนะไหนก็เป็น
น�้ำ” คนไทยก็เป็นลักษณะแบบนั้น ตราบใดที่คุณยอมรับค่านิยม
ร่วมกันในสังคมไทย ก็อยูร่ ว่ มกันได้ในสังคม เป็นนักปฏิบตั โิ ดยไม่มี
อุดมการณ์หล่อหลอม ในสังคมตะวันตกเริม่ มากจากการคละไอเดีย
ทางศาสนา แต่ของเราเอาศาสนามาปรับเข้ากับโครงสร้างทางสังคม
มันจึงกลายเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากสังคมอื่นแล้วก็ขัด
แย้งกับความเป็นจริงในสังคม คือมัวแต่อุปถัมภ์กันไม่ได้ค�ำนึงสิ่งที่
ถูกต้อง สังคมที่เข้มงวดทางด้านศาสนามีถูกมีผิดชัดเจน ช่วยกัน
ไม่ได้ แต่สงั คมไทยปรับเปลีย่ นไปตามบริบท เป็นไปตามพรรคพวก
เพื่อนฝูง ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับกระแส
Slow Life ในปัจจุบัน
ผมเชือ่ ว่ามนุษย์เกิดมา มีความรับผิดชอบของแต่ละคนทีต่ อ้ ง
ท�ำงานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมาเป็นคนโชคดีมีแขนขา มี
มันสมองสมบูรณ์ มีโอกาสทีไ่ ด้รบั การศึกษาทีด่ ใี นชีวติ ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อโลกด้วย คนอื่นที่ไม่ได้โชคดีเท่าคุณ จะได้แบ่งผลบุญ
จากการทีค่ นเป็นคนโชคดีดว้ ย เพราะฉะนัน้ คนทีม่ โี อกาสต้องท�ำงาน
หนัก ผมไม่เชื่อว่าคนวัยเกษียณจะต้องนั่งงอมืองอเท้าอยู่กับบ้าน
แต่คนที่เชื่อ Slow Life ท�ำงานชิวๆ รวยแล้วก็นั่งนับเงินอย่างเดียว
ผมคิดว่าเป็นความเข้าใจผิด ผมเคยเห็นโพสในเฟซบุค๊ ว่า “ท�ำไมเรา
ต้องท�ำงานหนัก” ผมก็ไม่รวู้ า่ ท�ำไมเราต้องไม่ทำ� งานหนักด้วย แต่ที่
ผมรู้สึกได้คือ การอยากมีเงินเยอะ แต่ไม่ต้องท�ำงาน ชีวิตที่ท�ำงาน
หนักไม่ใช่ชีวิตที่เอาเปรียบคนอื่นหรอก เพราะมันไม่ใช่การผูกขาด
ที่ตัวเองได้อย่างเดียวหรือโกงเขามา จริงๆ แล้วมนุษย์ทุกคนต่างก็
เบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว
แล้วอาจารย์คิดว่าล็อตเตอรี่ท�ำให้คนจน
มีความหวังในชีวิตเพิ่มมากขึ้นไหม
ไม่ใช่ ภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า ล็อตเตอรี่คือภาษี
คนจน แล้วยิง่ ล็อตเตอรีไ่ ทยด้วยแล้ว โอกาสหรือเรียกว่า Expected
Value ของการซื้อล็อตเตอรี่ยังไม่ถึง 30 บาทเลย
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แต่ดูเหมือนคนรากหญ้ายังต้องการล็อตเตอรี่อยู่
ใช่ คือคนเราต้องการความหวัง อยากรวยโดยที่ไม่ต้อง
ออกแรง เพราะจะรวยได้ในชาตินี้มีอย่างเดียวคือล็อตเตอรี่ ดังนั้น
คนเหล่านีท้ ซี่ อื้ ล็อตเตอรีค่ อื ซือ้ ความหวัง แต่มนั ยากมากๆ เพราะใน
67 ล้านคน จะมีคนถูกคนเดียวเท่านั้นเอง แต่คนไม่ได้ดูคนที่โดน
กิน คนดูแต่คนที่คนรวย ว่าท�ำไมเราไม่รวยแบบเขาบ้าง อันนี้เป็น
ความคิดที่เบี่ยงเบนของมนุษย์ คอยดูแต่คนที่ประสบความส�ำเร็จ
แต่ไม่ได้ดูคนที่ล้มเหลว
เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อล็อตเตอรี่เพราะหวังจะรวยนั้นมีโอกาส
น้อยมาก ตามการค�ำนวณทางสถิติ ถ้าคุณขายล็อตเตอรี่เป็นเวลา
20 ปีตอ่ เนือ่ งกัน มีโอกาสทีจ่ ะมีลอ็ ตเตอรีร่ างวัลทีห่ นึง่ ผ่านมือคุณ
หนึง่ ใบ ผมเองก็ไม่เคยซือ้ ล็อตเตอรีเ่ ลย ผมว่าถ้าจะซือ้ ล็อตเตอรี่ ไป
เล่นหวยใต้ดินยังจะมีโอกาสถูกมากกว่า
ล็อตเตอรี่เป็นสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล�้ำไหม
ในต่างประเทศ มีล็อตเตอรี่เป็นมหรสพ เป็นความบันเทิง
อย่างที่นิวเจอร์ซี่ มีล็อตเตอรี่ออกทุกวัน เขาเล่นกันสนุกๆ แต่คน
ไทยเราซือ้ เพราะความหวังรวย แต่คนเอเชียเล่นล็อตเตอรีเ่ ป็นอาชีพ
เป็นเครื่องมือน�ำไปสู่ความร�่ำรวย แต่คนตะวันตกมองว่าเป็นของ
สนุกสนาน เพราะการพนันเป็น Entertainment ผมไม่เคยเห็นคน
ไหนรวยเพราะการพนัน ถูกหลอกลวงด้วยความอยากรวย
ถ้าแรงงานไม่มีโอกาสที่ยกระดับพัฒนาชีวิตตัวเองแล้ว
เขาเห็นว่า ‘หวย’ คือทางออกของเขา
อาจารย์คิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้?
โอกาสทีแ่ รงงานจะรวยจริงๆ แบบมีบา้ นมีรถมันแทบจะไม่มี
เลย ต่อให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นช่างฝีมือที่เงินเดือนสูงขึ้นมา
อีกหน่อย จากวันละ 300 มาเป็นวันละ 1,000 มันก็ไม่มีทางเลย
ที่เขาจะมีคฤหาสน์หลังโต มีรถหรูๆ อย่างในทีวีเขามีกัน มันก็มีแต่
การพนันเท่านัน้ ทีท่ ำ� ให้เขาไปถึงจุดนัน้ ได้ แต่ถา้ คิดว่าพอล่ะ? ผมไม่
เอาความปั่นป่วนมาใส่ชีวิต ให้หาความสงบไม่ได้ ผมมีบ้านนะ ผม
มีรถ ผมมีครอบครัวที่มั่นคง มีเงินออมพอสมควร ผมพอแล้วแค่นี้
อย่างนีส้ ิ ชีวติ ทีอ่ ยูร่ อดได้ในสังคม พอเพียงไม่ได้หมายความแค่เงิน
นะ แต่พอเพียงหมายความว่า พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ตามอัตภาพ
ชีวิตคือการเลือก Life is about choices. ทั้งนั้นล่ะเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมบอกไว้ คุณจะเลือกคิดอย่างพอเพียง หรือคุณจะเลือก
แบบซื้อล็อตเตอรี่ทุกงวดเพื่อหวังจะรวย แทงหวยใต้ดิน ค้ายาเสพ
ติด เลือกได้ทงั้ นัน้ เพราะฉะนัน้ วิถชี วี ติ แบบพอเพียงคือทางเลือกทาง
หนึง่ ในการด�ำเนินชีวติ คือเลือกทีจ่ ะมีชวี ติ แบบพอใจในชีวติ ทีเ่ ป็นอยู่
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หมายความว่าในทุกวันนี้เราก�ำลังถูกนักการตลาด
นักโฆษณาปั่นหัวให้อยากมีนั่นมีนี่
ใช่ ในความเห็ น ผมเราก� ำ ลั ง ถู ก นั ก การตลาดที่ มี ค วาม
สามารถสูงจนสามารถทีจ่ ะเข้าไปในใจของเรา เข้าไปเรียกร้องความ
ต้องการภายใต้จติ ส�ำนึกในใจเราด้วยการโฆษณาทีม่ นั ท�ำให้เรารูส้ กึ
และอยากได้สินค้าเหล่านั้น ในต่างประเทศนี้เขามีการห้ามเสียง
เพลงทีเ่ รียกร้องสัญชาติญาณของเราทีเ่ รียกว่า Sublime แต่ในสังคม
ไทยเราไม่ห้ามเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ และพอเขาปล่อยให้
นักการตลาดใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปข้างในใจของเราเกี่ยวกับเรื่องความ
ต้องการอะไรต่างๆ แล้วโฆษณาก็มาบอกว่าคุณไม่มีบ้านหลังเท่านี้
คุณมีคอนโดหรู คุณต้องมีนี่... แล้วคุณถึงจะมีระดับ พูดบ่อยๆ เข้า
มันก็ซึมเข้าไปข้างในใจ แล้วเครดิตการ์ดก็กลายเป็นความมีระดับ
เพราะใครๆ เขาก็มีกัน ในเยอรมันนี้ใครมีเครดิตการ์ดนี้ถือว่าเป็น
เรื่องน่าอับอายนะ เวลามีในแจ้งหนี้มาที่หน้าประตูนี้ต้องเก็บไม่ให้
ใครเขาเห็นนะ เพราะค่านิยมของคนเยอรมันคือการท�ำงานหนัก
ไม่มีหนี้ ไม่ใช้เงินเกินก�ำลัง มีเงินออมไว้ลงทุน

ผมเคยเห็นโพสในเฟซบุ๊กว่า
“ทำ�ไมเราต้องทำ�งานหนัก”
ผมก็ไม่รู้ว่าทำ�ไมเราต้อง
ไม่ทำ�งานหนักด้วย
แต่ที่ผมรู้สึกได้คือ
การอยากมีเงินเยอะ
แต่ไม่ต้องทำ�งาน

ถ้าเลือกได้ อยากเห็นผู้คนในสังคมมีลักษณะแบบไหน
ผมฝันเห็นสังคมที่คนมีความคิดความอ่าน มีสติ มีความรู้
ความสามารถ แล้วก็มคี วามพอเพียง ท�ำงานในหน้าทีข่ องตนเองตาม
ความสามารถของตนเองเต็มตามศักยภาพและได้ผลตอบแทนทีเ่ ป็น
ข่าวดีในรอบปีที่ผ่านมาของอาจารย์คือข่าวอะไร
ธรรมต่อตัวเขาเอง มีระบบสวัสดิการทีร่ ฐั จัดสรรให้ แบบทีเ่ ป็นอยูน่ ี้
ล่ะแต่คุณภาพดีกว่า แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมีความปลอดภัย มี
ผมว่าข่าวดีก็คือว่า ไม่มีการฆ่ากัน ไม่มีการประท้วง ไม่มี
ค่านิยมในสังคมที่มันไม่ได้เป็นยาพิษ อย่างโกงนิดหน่อยไม่เป็นไร
แบบนี้ไม่ได้ แล้วยิ่งคนคิดว่าการโกงเป็นเรื่องธรรมดา ความชั่วมัน การเอาระเบิดมาโยนใส่กันระหว่างคนไทยด้วยกันเองนะ มันท�ำให้
ผมมีความมัน่ คงในชีวติ มากขึน้ ไม่อย่างนัน้ เวลาไปไหนมาไหนนีผ้ ม
ก็ยิ่งเข้ามาในหลากหลายรูปแบบในสังคม
ต้องดูซา้ ยดูขวา ผมว่าข่าวดีคอื การไม่มปี ญ
ั หาในเชิงของความรุนแรง
ส�ำหรับผมนี้เรียกว่าเป็นข่าวดี
ระบบอุปถัมภ์นี้ถือว่าเป็นยาพิษไหม
ระบบอุปถัมภ์นี้เราปฏิเสธไม่ได้นะ เพราะมันอยู่ในวิถีชีวิต
ของคนไทย เพียงแต่ว่าคนที่มีการศึกษาคนที่มีความรู้นี้เขาจะต้อง
ใช้มันอย่างมีลิมิต อย่างผมเองก็ใช้ระบบอุปถัมภ์ แต่ผมใช้อย่างมี
ลิมติ อย่างถ้าคุณผิดข้ามเขตจริยธรรม คุณโกงผมไม่ชว่ ยคุณหรอก
แต่ถา้ พ่อคุณตายแม่คณ
ุ ตายผมไปหมด ลูกอยากเข้าโรงเรียนไหนถ้า
ช่วยฝากได้ผมก็ช่วย แต่ถ้าทุจริตนะผมไม่ช่วยเลย มันก็ต้องมีเป็น
ลักษณะนี้ไง ต้องรู้ว่าอุปถัมภ์มันมีขอบเขตแค่ไหน อุปถัมภ์ที่ไม่มี
กติกามันเป็นการอุปถัมภ์ที่ไม่ถูกต้อง ผมว่าเราต้องใช้ค่านิยมวิถี
ชีวิตของคนไทยให้ไปในทางที่ถูกต้อง ถ้าเราหลับตาเอาแต่อุปถัมภ์
อย่างเดียวนี้บ้านเมืองเรามีปัญหาแน่นอน

ในหนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์ เขียนไว้ว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุด
ในชีวิตคือ “การเป็นคนที่ไว้ใจได้” คิดว่ามันส�ำคัญอย่างไร
การเป็นคนไว้ใจได้หมายความว่า ถ้ามีหน้าที่ในความรับผิด
ชอบอะไรแล้ว ผมคิดว่าผมไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายมา ผมจะเต็มที่ ผมรับราชการก็ไม่เคยโกง ผมเป็นรัฐมนตรี
อยูป่ หี นึง่ ผมท้าได้เลยว่าคนทีเ่ ป็นรัฐมนตรีทผี่ า่ นมา ไม่มใี ครเข้าไป
ท�ำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้า เพราะว่าผมมีเวลา 1 ปี ผมก็ทุ่มทุกอย่าง
ที่ผมมี กลับทุ่มสองทุ่มทุกวัน เสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุด ออกไปดู
โรงเรียนตามต่างจังหวัด ทุ่มเทเต็มที่เท่าที่ผมท�ำได้
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เลขอะไร?
หากหนึ่งในวิธีการได้มาซึ่งตัวเลขซื้อล็อตเตอรี่คือการทำ�นายฝัน
เราจึงอยากถามชาว TK สนุกๆ ขำ�ๆ ไร้ซึ่งตรรกะใดๆ ว่า
“หากคุณฝันเห็น ‘งูกินตับตุ๊กแก’ ตื่นขึ้นมาคุณจะรีบออกไปซื้อล็อตเตอรี่เลขอะไร?”

ก่อนซื้อคงเสิร์ช Google ก่อนว่า
เขาตีความอย่างไร (หัวเราะ) แต่หาก
เดาเล่นๆ คงเป็น 11 เพราะตัวงูกับ
ตุ๊กแกตัวยาวเหมือนกัน
บุษราคัม ศิริมา
— วิศวกร
น่าจะเป็น 84 เพราะชอบเห็นงูเลื้อย
เป็นเลข 8 ส่วนตุ๊กแกมี 4 ขาค่ะ
สิตานัน ชาวอบทอง
— วิศวกร
871 ค่ะ เพราะงูเลื้อยเป็นเลข 8
ส่วนตับพอนึกถึงเลข 7 ก็ผุดขึ้นมา
ในใจ และตัวตุ๊กแกเหมือนเลข 1 ค่ะ
ขนิษฐา ศรีมณี
— วิศวกร
เลข 18 คะ งูตัวยาวเป็นเลข 1
กำ�ลังกินตับตุ๊กแกต้องขดเป็นเลข 8
อริสา วัฒนเสรี
— นักเรียน
198 ค่ะ เพราะงูตอนนอนตัวยาวๆ
เป็นเลข 1 พอรัดจะมีหัวโผล่ออกมา
เหมือนเลข 9 ก่อนที่จะกินกันเป็น
กลมๆ เลข 8
กัญญ์ชิสา วรพัทธ์โภคิน
— นักเรียน

ผมเดาว่า 83 ครับ เพราะงูเลื้อย
เป็นเลข 8 ส่วนตุ๊กแกเวลาเดิน
มันคล้ายๆ เลข 3 สลับไปมา
ณฐกร รัตนากร
— นักศึกษา
เอาง่ายๆ เลยครับ เลข 11
เพราะตุ๊กแกกับงูมีคนละ 1 ตัว
เฉลิมบุญ อัจฉริยบดี
— พนักงานบริษัท
คิดว่า 86 นะ เพราะตัวงูจะขด
เป็นเลข 8 ส่วนเลข 6 เรานึกถึง
ตับตุ๊กแก ไม่รู้เพราะอะไร (หัวเราะ)
ภรณี จิดาแก้วผดุง
— พนักงานบริษัท
80 ครับ เพราะงูขดเป็นเลข 8
และ 0 คือโดนกินหายไปหมดเลย
ลือชา สุเพ็ญพร
— พนักงานบริษัท

te xt & Pho t o

สหธร เพชรวิโรจน์ชัย
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“หมายเลขที่ออก...”
- สาวกองสลาก
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วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

phot o

อดิเดช ชัยวัฒนกุล

ฉันชอบการไหลของสี การผสมกันในอัตราส่วนที่
ไม่มีใครมาก�ำหนดกฎเกณฑ์ ชอบการทิ้งฝีแปรงบนผืน
ผ้าใบ กลิน่ สีจางๆ หรือแม้แต่ชอ่ งว่างเล็กๆ ตรงมุมใดมุมหนึง่
ที่เติมให้ภาพวาดนั้นสมบูรณ์
ภายใต้ตกึ สูงในย่านทองหล่อ มีบาร์ศลิ ปะเล็กๆ ซ่อน
ตัวอยู่ “PaintBar Bangkok” เพ้นต์บาร์แห่งแรก และแห่ง
เดียวของเมืองไทย ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 6 พิมาน 49 ซอยสุขุมวิท
49 ทีเ่ ป็นเหมือนสตูดโิ อเล็กๆ โดยคุณ เมฆ มนต์เสรีนสุ รณ์
และ คุณวริท บูลกุล ที่ได้ไอเดียมาจากบาร์ในบอสตัน โดย
อยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั คนในกรุงเทพ และ
อาจขยายทัว่ ประเทศในอนาคต ประสบการณ์ใหม่ๆ ทีว่ า่ คือ
คนที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะมาก่อน สามารถสร้างผลงานศิลปะ
ได้ ถ้ามีการสอนทีถ่ กู ต้องและการใช้อปุ กรณ์ทดี่ ี โดยส่วนตัว
คุณวริทเองก็ไม่ได้จบทางด้านศิลปะโดยตรง แต่เพราะมี
ความชอบและสนใจศิลปะเป็นการส่วนตัวจึงเลือกสร้าง
ความฝันจากสิ่งที่ตัวเองชอบ
ทันทีทขี่ าทัง้ สองข้างก้าวเข้าร้าน เราพบกับบรรยากาศ
แปลกตา เฟรมผ้าใบสีขาวถูกวางเรียงอย่างเป็นระเบียบบน
โต๊ะไม้ขนาดยาวเรียงต่อกัน แสงจากหน้าต่างบานใหญ่ทอด
ยาว ช่วยเพิ่มความโปร่งให้กับร้านในตอนกลางวัน และให้
วิวสวยของแสงไฟยามค�ำ่ คืน บรรยากาศในร้านตกแต่งแบบ
เรียบง่ายสไตล์ลอฟท์ มีกลิ่นอายความดิบเล็กๆ จากผนัง
ปูนเปลือย ภาพวาดงานศิลปะถูกติดไว้บางช่วงของผนังเพือ่
ดึงดูดสายตา พร้อมกับเคาเตอร์บาร์นา่ รักๆ ทีส่ ามารถเดิน
ไปสั่งขนมมาทานรองท้องขณะวาดรูป
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รูปวาดถูกสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน โดยดู
ข้อมูลได้จาก www.paintbarbangkok.com ในแต่ละคอร์ส
จะมีครูสอนศิลปะมืออาชีพคอยให้ค�ำแนะน�ำ ตั้งแต่การ
ร่างเส้น จนถึงการลงสี สีที่ใช้เป็นสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ
คุณวริทให้เหตุผลว่า เพราะสีอะคริลิคแห้งเร็ว เมื่อระบาย
ผิดพลาดสามารถกลบทับได้ สามารถเล่นลูกเล่นได้หลาย
แบบท�ำให้รูปสวยโดยไม่ต้องมีพื้นฐานมากนัก ซึ่งที่นี่จะมี
กิจกรรมพิเศษจัดขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเดือน เช่นการเพ้นท์
กระเป๋าผ้า หรือการออกงานตาม Art Market
ส�ำหรับอาหารของทีน่ จี่ ะเป็นอาหารสไตล์โฮมเมดจาน
เล็ก ๆ ไว้ทานเล่นรองท้องขณะวาดรูป อย่าง Gambas al
Ajillo (119 บาท) เป็นกุ้งเนื้อนุ่มในซอสกระเทียมสไตล์
สเปน Meatballs in Tomato Sauce (119 บาท) ที่มีทั้ง
เนื้อหมูและเนือ้ วัว หรือ Liver Pate Baguette (119 บาท)
ตับไก่บดทานกับขนมปัง Bruschetta และจะมีขนมสลับสลับ
เปลีย่ นกันไปในแต่ละวัน ราคาประมาณ 90-120 บาท ส่วน
เมนูทคี่ ณ
ุ วริทแนะน�ำก็คอื Cake least lowest โดยเป็นสูตร
ที่ท�ำกินเองที่บ้าน น่าจะถูกปากใครหลายๆคน
ส่วนเครื่องดื่มของที่นี่จะเน้นไวน์และเบียร์เป็นหลัก
ทางร้านแนะน�ำเป็นไวน์ราคาเบา ๆ อย่าง Robert Mondavi
Private Reserve เริ่มต้นที่ 239/1,599 บาท แชมเปญเริ่ม
ต้นทีข่ วดละ 3,450 บาท ส่วนคอเบียร์ลอง St. Bernardus Wit
(239 บาท) หรือหากสาว ๆ อยากหาอะไรที่ด่ืมง่ายขึ้น
ลอง Brother’s Wild Fruit Cider (269 บาท) ก็ได้เช่นกัน
บนตึกสูงชั้น 6 ท�ำให้มองเห็นบรรยากาศในย่าน
ทองหล่อ ตอนกลางวันและตอนกลางคืนแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน การนั่งวาดรูป และนั่งมองการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศโดยรอบไปพร้อมๆกัน ก็เป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจ
ว่าไหม?
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ค่าบริการ :
Walk-in rate for Painting Session = 1200 Baht
Online rate 649 Baht from Tuesday - Thursday
Online rate 799 Baht from Friday - Sunday
Session Time :
Tuesday – Friday : 7.00 pm – 10.00 pm
Saturday : 1.30 pm – 4.30 pm // 7.00 pm – 10.00 pm
Sunday : 1.30 pm – 4.30 pm
Tel. 081-6126105

อ้างอิง www.bkkmenu.com/restaurant/Paint-Bar
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ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

“สวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี”
ขยับเข้ามาครับขยับเข้ามา ที่ว่างด้านหน้าเรายังเหลืออีกเยอะ
เลยครับ ส�ำหรับคนมีความฝัน และว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ในอนาคต
คุณคงไม่อยากพลาดสิ่งดีๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนี้แน่ๆ ใช่ไหมครับ อืม ดู
เหมือนว่าด้านหน้ายังมีทวี่ า่ งเหลืออยูอ่ กี หนึง่ ทีค่ รับ ทีน่ งั่ ตัวนีด้ เู หมือน
มันจะโชคร้ายเสียเหลือเกิน เลยไม่มีใครต้องการมัน ถ้างั้น ผมขอ
อนุญาตเติมเต็มความฝันของเก้าอี้ตัวนี้ด้วยตัวช่วยสักหน่อยแล้วกัน
นะครับ ทุกท่านมองมาที่นี่ครับ เห็นอะไรในมือผม ใช่ครับ แบงก์พัน
นี่เอง แบงก์พันของแท้ของจริงแน่นอนครับ พอดีตอนนี้ผมมีเงินเข้า
บัญชีอยู่ที่สัปดาห์ละเกือบแสน จะใช้ก็ใช้ไม่ทัน จะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเอา
ไปท�ำอะไร เอาเป็นว่า ผมแบ่งให้พวกคุณที่มานั่งฟังเสวนาวันนี้ไปใช้
แล้วกันนะครับ ขอแค่ใครซักคนช่วยเติมทีน่ งั่ ตัวนีใ้ ห้เต็ม แล้วเงินในมือ
ผมก็จะลอยไปตกที่คุณคนนั้นทันที เอาละนะครับ ง่ายๆ ผมจะนับถึง
สามละนะครับ หนึ่ง...สอง...สาม ยังไม่มีใครลุกเลยหรอครับ น่าเสีย
ดายๆ อะ คุณผู้หญิงคนนั้น ลุกเลยครับไม่ต้องกลัว อย่างนั้นแหละ
ครับ ขอบคุณมากส�ำหรับผู้กล้า นี่ครับเงินหนึ่งพันบาทตามที่สัญญา
ไว้ คนอื่นไม่ต้องเสียดายไปนะครับ ในอนาคตคุณสามารถหาได้เยอะ
กว่านี้ได้แน่ๆ ตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับ เอาละ ในเมื่อพวกท่านพร้อมกัน
แล้ว งัน้ ผมขอถือโอกาสนี้ เรียนเชิญทุกท่านเข้าสูง่ านเสวนาสูอ่ สิ รภาพ
ทางการเงินไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ (เสียงปรบมือ)
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สวัสดีครับ ผมชื่อชัยชนะ เรียกว่าชัยเฉยๆ ก็ได้นะครับ นี่คือ
ภาพผมเมื่อสมัยสองปีก่อนครับ ตอนนั้นผมยังเป็นคนที่ช่วยแม่ขาย
ก๋วยเตี๋ยวรถเข็นธรรมดา นี่ไงครับภาพผมกับแม่ รายได้แต่ละวันอยู่
เพียงหลักพัน หักลบกลบหนีแ้ ล้วเรียกได้วา่ แทบจะไม่พอกินพอเก็บ แต่
เราแม่ลกู ก็ยงั คงขยันท�ำงานต่อไป เรามัน่ ใจครับว่าถ้าเราท�ำงานบริสทุ ธิ์
สักวันหนึ่งสิ่งดีๆ จะมาหาเราเอง แต่ดูเหมือนว่ามันจะมาหาผมช้าไป
ซักหน่อย และอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆ ใช่มั้ยครับ อยู่มาวัน
หนึง่ แม่ของผมเกิดล้มป่วยกะทันหัน ท�ำให้ตอ้ งนอนโรงพยาบาล หมอ
ตรวจออกมาเป็นโรคของผู้สูงวัยที่มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก อย่างที่บอก
เราสองแม่ลูกแทบจะไม่มีเงินเก็บเลย ผมกลุ้มใจอยู่พักใหญ่ แม้ว่าแม่
ของผมจะดื้อรั้นตามประสาว่าไม่ต้องรักษาก็ได้ แกยังไหวอยู่ แต่คน
เป็นลูกแค่ดกู ร็ แู้ ล้วละครับ หลังจากวันนัน้ ผมต้องกลับไปขายก๋วยเตีย๋ ว
คนเดียวในตอนเช้า และตอนหลังจากเลิกงานเก็บร้านเรียบร้อย ผมยัง
ต้องไปรับจ้างเข็นของที่ตลาดแถวบ้านอีก น่าจะเป็นช่วงตกต�่ำที่สุดใน
ชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ พอเราไม่มีเงิน ก็แทบจะไม่มีใครเหลียวแลเรา
ถูกต้องมั้ยครับ ผมเชื่อว่าพวกคุณคิดแบบนั้นเช่นกัน ชีวิตผมด�ำเนิน
เช่นนั้นอยู่นานทีเดียว เพียงเพื่อจะหาเงินรักษาแม่ให้หาย หลายครัง้ ที่
ท้อใจนะครับ แต่เราคิดว่าถ้าเกิดมายังไงต้องสูใ้ ห้ถงึ ทีส่ ดุ
แล้ววันนัน้ ก็มาถึงครับ ในระหว่างทีผ่ มก�ำลังขายก๋วยเตีย๋ วอยูน่ นั้
พี่คิง พี่ชายที่ผมเคารพรักตอนสมัยเรียนมัธยมก็เข้ามาทักทายผม
นานทีเดียวที่เราไม่ได้เจอกัน ผมจ�ำได้ว่าพี่คิงอยู่กับผมจนร้านปิด เรา
มีเวลาว่างคุยกันครู่หนึ่ง ผมจึงเล่าเรื่องในชีวิตของผมให้ฟัง พี่คิงก็ตบ
บ่าผม แล้วบอกว่าแกท�ำงานกับบริษัทนึงอยู่ และตอนนี้เขาก�ำลังหา
คนเข้าทีมพอดี น่าจะเป็นงานที่สบายกว่านี้ และเหมาะกับคนขยัน
แบบผม แต่ตอนนั้นคนการศึกษาไม่สูงมากก็กลัวว่าจะเข้าไปจะท�ำให้
องค์กรเขามีปัญหา ชีวิตที่ผ่านมาผมมักถูกสอนว่าให้ก้มหน้าก้มตา
ท�ำงานอย่างเดียว แต่ประโยคที่พี่คิงบอกกับผมว่า “ถ้าคนเราไม่กล้า
เปลี่ยนแปลงอะไร เราก็คงไม่สามารถก้าวหน้า” ท�ำให้ผมกล้าตัดสิน
ใจพาตัวเองออกจากจุดเดิม จ�ำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์เหมือนกับวันนี้
และผมก็นงั่ อยูเ่ ก้าอีต้ วั นัน้ ใช่ครับ ตัวเดียวกับทีค่ ณ
ุ ผูห้ ญิงคนนัน้ ก�ำลัง
นั่งอยู่ และผมก็ฟังเรื่องราวของผู้ประสบความส�ำเร็จก่อนหน้าแบบที่
คุณก�ำลังฟังผมอยู่นี่แหละครับ ผมฟังแผนการของที่นี่แล้วกลับไปคิด
ที่บ้านพักใหญ่ ก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้ามาร่วมมือกันกับทีมในบริษัท
นี้ แม้ตอนแรก ผมจะยังท�ำเป็น part-time อยู่ แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์
ไอ้ที่ผมท�ำจากที่นี่เพียงไม่กี่วันมันสามารถสร้างรายได้เท่ากับการขาย
ก๋วยเตี๋ยวทั้งเดือน ไม่ยากเลยครับ ผมปรึกษาแม่ผมที่อาการดีขึ้นมา
บ้างแล้ว และตัดสินใจออกมาท�ำทีน่ แี่ บบเต็มเวลา โชคดีมากทีต่ อนนัน้
ผมตัดสินใจถูก จนตอนนี้ผ่านมาเกือบสองปีแล้วจากวันนั้น และนี่คือ
ภาพปัจจุบันของผมครับ
ไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนั้นจะมีชีวิตที่ดีในวันนี้ได้ ภาพผมกับรถ
เบนซ์เอสคลาสที่เคยเป็นเพียงภาพในความฝัน วันนี้มันเป็นจริงแล้ว
ครับ (เสียงปรบมือ) ถ้าใครไม่เชื่อว่าเป็นของผม ลองไปดูที่ลานจอด
รถด้านล่างก็ได้นะครับ วันนีผ้ มก็ขบั มา ส่วนนีเ้ ป็นคอนโดใจกลางเมือง
ที่ผมซื้อไว้ให้แม่ได้อาศัย ท่านท�ำงานหนักมามากแล้ว สมควรได้พัก
ผ่อนเสียที ลูกที่ดีควรตอบแทนพ่อแม่บ้างนะครับ และเดือนหน้า ผม
สามารถพาแม่ไปเทีย่ วปารีสได้แล้ว ด้วยเงินเก็บของผมเองนีแ่ หละครับ

ส่วนภาพต่อไปที่จะให้ดู ขอร้องว่าอย่าไปเผยแพร่ที่ไหนต่อนะครับ นี่
เป็นครัง้ แรกทีผ่ มยอมเอามาให้ดใู นทีส่ าธารณะแบบนี้ นีค่ อื ภาพแสดง
เงินในบัญชีของผมครับ แอบอายเหมือนกัน (เสียงโห่ฮาดังขึ้น)
ครับ มันก็เพียงเท่านี้กับการท�ำงานเพียงแค่สองปี ส�ำหรับเด็ก
จบแค่ ม.ปลายแบบผมยังได้ขนาดนี้ และถ้าเป็นคุณที่มีการศึกษา
และพื้นฐานชีวิตดีกว่าผมแน่ๆ ผมเชื่อว่าพวกคุณสามารถมีอิสรภาพ
ทางการเงินได้ดีกว่าผมอีก ลองเปิดใจ เปิดมุมมองใหม่ๆ แล้วพาตัว
เองก้าวเข้ามาร่วมกันกับเราสิครับ โลกใบนี้ยังมีโอกาสอีกมากที่รอให้
คุณเข้าไป อย่ากลัวที่จะรวยครับ เพราะเมื่อไรที่คุณรวย คุณสามารถ
ให้โอกาสและความช่วยเหลือให้อีกหลายๆ คนได้ ยังมีคนอีกมากมาย
รอให้คุณเข้าไปช่วยเหลือพวกเขา และมาถึงตอนนี้ ผมขอบอกข่าวดีที่
ไม่ได้บอกไว้ในตอนแรก คือในวันพรุ่งนี้ ทางบริษัทของเราจะจัดงาน
เลี้ยงเลื่อนต�ำแหน่งให้คนในบริษัทของเราพอดี หนึ่งในนั้นเป็นผมด้วย
ครับ และพวกคุณในห้องนีถ้ กู รับเชิญทัง้ หมด ขอย�ำ้ นะครับ ผมขอเชิญ
พวกคุณไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ ที่โรงแรมโรงแรมแมนดาริน โอเรียน
เต็ล กรุงเทพนีเ่ อง ไปเจอกันได้เลยครับ เรารอพวกคุณอยู่ และผมเชือ่
ว่าพวกคุณในนีท้ กุ คนต้องท�ำเงินในบัญชีเจ็ดหลักได้ภายในเวลาไม่ถงึ ปี
แน่ๆ ลองกลับบ้านวันนีแ้ ล้วคิดดูนะครับ โอกาสมาถึงแล้ว คุณจะคว้าไว้
หรือปล่อยมันไป นั่นอยู่ที่ตัวคุณแล้วละครับ ส�ำหรับวันนี้ ผมชัยชนะ
ขอขอบคุณทุกคนที่มาฟังเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ”
เสียงปรบมือดังระงมทอดช่วงเป็นเวลายาว ชัยชนะก้าวเดิน
เข้าไปหลังเวที พร้อมโบกมือลาผู้คนที่ก�ำลังทยอยลุกจากเก้าอี้ บาง
คนเดินไปเข้าห้องน�้ำ และบางคนสนใจในธุรกิจจับกลุ่มคุยกันกับทีม
งานคนอื่นๆ
“ไปได้สวยเหมือนเคยนะครับคุณชัย มุขแจกเงินนีท่ ำ� เอาผมอึง้
ไปเลย นี่เตี๋ยมกับน้องเก๋ไว้แล้วรึเปล่าครับเนี่ย ฮ่าๆ แสดงซะผมแทบ
แยกไม่ออกเลยว่าเธอเป็นหน้าม้า” เสียงจากชายร่างสูงหุ่นดีในชุดสูท
กล่าวทักทายพร้อมจับมือ
“ขอบคุณมากครับพีก่ อ้ ง หวังว่างานนีค้ งมีคนสนใจลงชือ่ ในสาย
งานเราเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับ” ชัยถอดสูทของเขาออก
“คิดว่าจะอย่างนัน้ นะครับ นีถ่ า้ ได้เพิม่ อีกสักห้าคน สายของเรา
ก็จะเอาชนะทางฝัง่ คุณแมวได้แล้ว รับรองว่าถ้าปิดส�ำเร็จ ปลายปีนเี้ ห็น
ทีจะได้โบนัสบานเลยนะครับ อ๋อ ยินดีสำ� หรับรางวัลมงกุฎทองค�ำด้วย
นะครับ ส่วนเบนซ์คนั นัน้ ผมว่ายืมทางเต็นท์ตอ่ ไปอีกซักสองสามวันดี
กว่า พรุ่งนี้คุณช่วยขับคันนั้นไปที่งานด้วยนะครับ ทางเราเตรียมพรม
แดงไว้เรียบร้อย” เขาพูดต่อ
“จะพยายามนะครับ อ๋อ เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับพี่
ก้อง ว่าจะเดินเข้าไปคุยกับผู้เข้าร่วมงานซักหน่อย มีน้องคนหนึ่งเขา
ตั้งใจฟังทีเดียว คิดว่าถ้าไปย�้ำเรื่องความฝันอีกนิด น่าจะเข้าทีมกับ
เราได้ไม่ยาก”
“คุณนี่เล่นกับความฝันตลอดเลยนะครับ โอเคครับโอเค ไว้
เจอกันพรุง่ นีค้ รับคุณชัย” เขากล่าวแล้วโบกมีอำ� ลาก่อนเดินลงลิฟต์ไป
ภายในห้องรับรองซึ่งตอนนี้เป็นช่วงรับทานของว่าง เหล่าผู้
มีความฝันทั้งหลายยังคาดหวังลึกๆ ว่าสักวันหนึ่ง พวกเขาจะมีชีวิต
ที่ดีได้แบบคุณชัยบ้าง และกว่าจะถึงวันนั้น หนทางข้างหน้าจะเหนื่อย
เพียงใดก็คงต้องยอม
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B oo k s
บุรุษผู้นับเวลา

/ มิตซ์ อัลบอม
ผู้แปล: นันทิกา พฤทธิกานนท์
สำ�นักพิมพ์: อมรินทร์

“ได้โปรดย้อนเวลากลับไปเป็นเมื่อวาน”
นวนิยายที่จะสอนให้เราเห็นถึงความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของ
เวลา ผ่านเรือ่ งราวของมนุษย์ผทู้ สี่ ร้างเครือ่ งมือนับเวลาขึน้ มาเป็นคนแรกและ
ถูกพระเจ้าลงโทษจากการพยายามนับเวลาของเขา ชายชราเศรษฐีที่เหลือ
เวลาอีกไม่นาน และวัยรุ่นสาวที่อยากได้เวลามากกว่านี้
เหตุผลที่เวลามีอยู่อย่างจ�ำกัดก็เพื่อที่เราจะได้เห็นคุณค่าของมันใน
ทุกวินาที แต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังคงแสวงหาวิธีที่จะท�ำให้ได้มาซึ่งวินาทีที่
เพิ่มขึ้นอยู่ดี

Bookmoby /know series/
สำ�นักพิมพ์: บุ๊คโมบี้

ชุดหนังสือที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแนะน�ำชีวประวัติและผลงานของนักเขียน
ผู้ที่เป็นเจ้าของงานวรรณกรรมระดับโลก ประกอบไปด้วยหนังสือ 4 เล่มที่เป็น
ชีวประวัติของ อกาธา คริสตี (Know Christie) แม่บ้านชาวอังกฤษผู้ขี้อายสู่
การสร้างสรรค์ผลงานที่ครองใจคนทั่วโลกจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งนวนิยาย
อาชญากรรม ถ้าอยากรู้ว่าเธอเป็นใคร ท�ำได้อย่างไร รวมทั้งเรื่องราวการ
หายตัวไปอย่างลึกลับของเธอที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันจบลงอย่างไรนี้
ในหนังสือเล่มนี้มีค�ำตอบ
ฟรันซ์ คาฟคา (Know Kafka) หนึ่งในนักประพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างผลงานของนักเขียนสมัยใหม่ ยังมีนำ� ผลงานของคาฟคามาตีความถกเถียง
กันอยู่เสมอ ดังนั้นการจะเข้าใจผลงานของคาฟคาได้นั้น การศึกษาประวัติและ
ภูมิหลังของเขาก็ส�ำคัญไม่แพ้กัน
วลาดิเมียร์ นาโบคอฟ (Know Nabokov) นักเขียนอเมริกันเจ้าของผล
งาน โลลิต้าสุดอื้อฉาว แต่กลับถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดนวนิยายแห่งศตวรรษ
ที่ 20 เรื่องราวชีวิตที่ผลัดถิ่น บิดาถูกฆาตกรรม การถูกเหยียดเชื้อชาติของ
ภรรยาชาวยิว และการหลงใหลผีเสือ้ ของเข้ามีอทิ ธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
สุดตะลึงโลกอยู่ไม่น้อย
จอร์จ ออร์เวลล์ (Know Orwell) นักเขียนชาวอังกฤษเจ้าของผลงาน
ท้าทายอ�ำนาจเรื่องอมตะอย่าง 1984 จนท�ำให้เกิดค�ำว่า Orwellian ซึ่งหมาย
ถึงลักษณะการรวบอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ หรือประโยคเสียดสีสุดแสบสันสุดอมตะ
จาก Animal Farm ที่ว่า สัตว์ทุกตัวเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัวเสมอภาคยิ่ง
กว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ อะไรที่อยู่เบื้องหลังการสร้างผลงานที่หาใครเหมือนได้หา
ค�ำตอบได้ใน Know Orwell
te xt

ธันย์ชนก รื่นถวิล
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M o vi e s
Comet (2014)
/ Sam Esmail

เรือ่ งราวรักตลอด 6 ปีทขี่ องคูร่ กั ทีพ่ บกันในวันฝนดาวตก เดล
กับ คิมเบอร์ลี เต็มไปด้วยเรื่องราวความหลัง ความฝัน และความจริง
โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบไม่ล�ำดับเวลา ไม่มีตอนต้น ตอนกลาง
หรือตอนจบ เสมือนความสัมพันธ์ของพระเอกผู้มีคติประจ�ำตัวว่า มี
ความสุขอยู่กับปัจจุบัน และนางเอกที่กังวลกับ 5 นาทีข้างหน้าเสมอ
จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แสนซับซ้อน ลึกลับ และสุดขมขื่น
คนเราหลงรักหลงใหลสิง่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากเรา สิง่ ทีอ่ าจไม่มวี นั
เข้าใจอะไรเลย คนมากมายจึงเฝ้ารอการปรากฏขึ้นของดาวหาง รักก็
เช่นกัน บางครัง้ บนความสัมพันธ์เราไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับรักอีกต่อไป แต่
สิ่งที่เรารู้คือ ใครคือคนที่เรารัก เราตักตวง ฉกฉวยช่วงเวลาเหล่านั้น
ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

T V Se ri e s
Wayward Pines (2015)
/ Chad Hodge

ซีรีย์จ�ำนวน 10 ตอน ที่ดัดแปลงมาจากหนังนวนิยายชุดชื่อเดียวกัน
จ�ำนวน 3 เล่ม (Pine , Wayward , The Last Town) โดยมีเอ็ม ไนต์
ชยามาลัน รับต�ำแหน่ง Executive Producer ให้
เรื่องราวของ FBI อีธาน เบิร์ค ผู้ได้รับมอบหมายให้ตามหาเพื่อน
ร่วมงานที่หายตัวไปอย่างลึกลับ แต่ตัวเขากลับประสบอุบัติเหตุเสียก่อนที่
จะพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในเมืองแห่งหนึ่ง ข้าวของและเอกสารทั้งหมดของ
เขาได้หายไป อีกทั้งยังไม่สามารถติดต่อคนภายนอกได้อีกด้วย เขาจึงเริ่ม
ค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เมืองแห่งนี้พยายายามที่จะปกปิดไว้ ก่อนพบว่า
เบื้องหลังเมืองที่สวยงามดั่งในฝันแห่งนี้กลับมีแต่เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัว
และบ้าคลั่งซ่อนอยู่
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“พรุ่งนี้รวย”
- นิรนาม
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