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EDITORIAL

เช่ือว่าพวกเราทกุคนต่างเคยผ่านประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั ‘หวย’ 
มาไม่มากก็น้อย ทั้งเคยเล่นเองหรือเคยเห็นคนใกล้ตัวเล่นก็ดี ดูเหมือน
การพนันเสี่ยงโชคจะเป็นสิ่งที่ผนึกแน่นอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน แต่สิ่ง
เดียวกันนี้กลับเป็นความย้อนแย้งในตัวเอง บ้างมองว่าเป็นสิ่งมอมเมา                
บ้างว่าคือความหวัง 

หวยนั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กสองขั้วที่ก�าลังผลักกันอยู่ ท้ังข้ัวของ
ความมอมเมาและขั้วของความหวัง จัดวางตัวอยู่ในแม่เหล็กแท่งเดียวกัน 
แม่เหล็กแท่งนี้เองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคมไทยอย่างที่มิอาจปฏิเสธได้

Read Me ฉบับนี้จะเป็นกระจกที่ส่องสะท้อนขั้วอื่นๆ ที่ยังแฝงเร้น
อยู่ในวัฒนธรรมการเล่นหวยของคนไทย ใครว่าหวยเป็นความหวังหรือเป็น
แค่สิ่งมอมเมา เราจะเชื่อวาทกรรมนี้ได้มากน้อยแค่ไหน? 

จับ Read Me เล่มนี้ให้กระชับมือ แล้วออกส�ารวจข้ัวอ่ืนๆ ของ 
‘หวย’ กันเถอะ!

รู ้ว ่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง... เพลงเล่นของสูง ดังขึ้นมาในใจ          
ในจังหวะที่ผมยืนอยู่บนหน้าแผงขายล็อตเตอรี่ ที่มีพี่ตาบอดสองคนก�าลัง
คล�าหาตัวเลขให้ลูกค้า “24 มีไหม?“ และพี่แกก็คล�าจับที่ปลายกระดาษ
บางๆ แผ่นนั้น “นี้ครับพี่” และผมก็เพิ่งจะมารู้ที่หลังว่า มันมีอักษรเบรลล์
ที่เรามองไม่เห็นแต่พี่เขาสัมผัสได้อยู่ตรงนั้น หรือรางวัลที่ 1 ก็เป็นแบบนั้น
เช่นกนั คอืเรามองไม่เหน็โอกาสหรอก แต่เรากรู้็สกึได้ว่ามัน... ต้องถกูซน่ิา!

ว่าแล้วผมก็คล�าหาสิ่งนั้นบนตัวเลข 6 หลัก 799673 คือสิ่งที่มอง
ไม่เห็นแต่สัมผัสได้ของผม และมันยังเป็นล็อตเตอร่ีใบแรกในชีวิตอีกด้วย 
และเราก็เอามันมาแบ่งกันคนละครึ่งกับบรรณาธิการคู่ขา และหวังว่าสิ่งที่
เราท�าเรื่องหวยร่วมกันมา มันจะส่งผลให้เราถูกหวยด้วยกันสักครั้ง... สิ่งที่
มองไม่เหน็อาจจะมอียู่จรงิกเ็ป็นได้ แม้ไม่อาจสมัผสั แต่แค่ได้ขอรูส้กึสักครัง้

และมาวันนี้ผมก็เข้าใจแล้วครับว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นอย่างไร... 
ความรู้สึกของคนที่ถูกหวย...กิน

...บางคร้ังสิ่งที่มองไม่เห็น อาจเพราะว่าเรามองข้ามมันไป ก็ได้
เหมือนกัน

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ | บรรณาธิการ

นฤพล เปาอินทร์ | บรรณาธิการ

ผมคิดว่าหวยกับพระเจ้ามีความคล้ายกันอยู่
เวลาทีเ่ราจนตรอก หาทางออกไม่ได้ เมือ่ถงึคราวทีต้่องต่อกร

กบัดนิแดนทีม่องไม่เหน็ ไร้วีแ่ววของการต่อสู ้สมองน้อยๆ ไม่สามารถ
ประมวลวธิกีารแก้ไขทีด่ไีด้ เรามกัจะขอต่อรองกบัสิง่ทีเ่ราคดิว่าม ีสิง่นัน้
อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น พระในวัด พระผู้เป็นเจ้า ยกตัวอย่างให้
เห็นภาพ เมื่อถึงคราวที่คนที่รักเคารพของเราตายลงไป แน่นอนว่า
เราอยากให้เขาไปอยู่ใน ‘ภพภูมิที่ดี’ หรือมีชีวิตที่เราเชื่อว่ามันจะมี
ต่อจากนั้นที่ดี แต่เราไม่สามารถขอค�ายืนยันอะไรจากใครว่าเขาจะ
เป็นสุข นอกจากพระสงฆ์และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่
เราตั้งค�าถามมาตลอดก็ได้ว่า จะท�าไปเพื่ออะไร ในเมื่อคนตายก็คือ
คนตาย แต่กับคนที่เรารักมักมีข้อแม้เสมอ

แน่นอน เมื่อชีวิตถึงคราวที่ไร้ทางออก ไม่มีค�าตอบให้กับ
อนาคตไม่ว่าจะเป็นอนาคตอนัใกล้หรอืไกล เราอาจต้องพึง่พา ‘โชคชะตา’ 
และหวังในใจว่า—เราจะไปได้ดี

นัน่แหละครบั ผมถงึคดิว่า หวยกบัพระเจ้า บางทกีช่็างคล้ายกัน
เหลือเกิน

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร
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“เลขที่ออก...” ทุกวันที่หวยออก ส�าหรับชาวบ้านตาด�าๆ 
คือมหกรรมย่อมๆ ที่ทุกคนตั้งตารอ กางหูคอย ฟังเสียงหวาน
จากปากผู้ประกาศสาว “เจ็ด – เก้า...” โห่.... ฮิ้ววว... เสียงที่
แสดงถึงความสมหวังและผิดหวังดังขึ้นพร้อมกัน 

“มันเป็น เรื่องของดวงล้วนๆ คนมันจะถูกซื้อใบเดียวก็ถูก 
คนมันไม่ถูกต่อให้เหมาทั้งแผงก็ไม่ถูกหรอก” เสียงของผู้เฒ่าผู้แก่
ที่เคยพูดไว้ดังขึ้นมาแต่ไกล 

หวย ล็อตเตอรี่ หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่างค�าพูด ต่างวิธี
การ แต่ความหมายไม่ต่างกัน เพราะนีค่อืการพนนัอย่างหนึง่ ทีเ่ชือ่ว่า
ใกล้ตวัพวกเรามากทีส่ดุ เป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุ และเป็นการเสีย่งดวง
ที่ ‘เล่นง่าย’ ที่สุดด้วยซ�้าไป 

มันใกล้ตัวเสียจนเราต่างเห็นหวยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�าวันของใครหลายคนไปแล้วอย่างที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว และเมื่อ
นึกถึงหวยก็จะตามมาด้วย เรื่องดวง โชคลาภ ความหวัง เงินทอง 
และทีใ่ดมสีิง่ประหลาดทีน่ัน้กจ็ะมคีนไปขอหวย ด้วยอปุกรณ์ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นธูป เทียน แป้ง น�้าแดง ฯลฯ ของบนบานศาลกล่าวก็
ว่ากันไป 

แต่ในทีน่ีเ้ราจะไม่พดูถึงเรือ่งเหล่านัน้ เราจะขอน�าเสนอหวย
ในมมุมองใหม่ทีห่ลายคนอาจไม่รู้ หลายคนอาจคาดไม่ถงึ ให้มาได้
ขบคิดและชวนตะลึงไปด้วยกัน 

วางแป้งลงก่อน เอาธูปเทียนไปเก็บไว้ แล้วมาไล่เรียงเรื่อง
ราวของหวย ไปด้วยกัน ไม่แน่ว่าอาจได้เลขเด็ด ไม่แน่ว่าอาจได้ที่
ขอหวยที่ใหม่ แต่ที่แน่ๆ เลยก็คือเมื่ออ่านจบคุณจะรู้เรื่องราวของ 
‘หวย’ มากกว่าเดมิ ไม่ใช่แค่เร่ืองดวงล้วนๆ อย่างทีผ่่านมาแน่นอน
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“พรุ่งนี้รวย”
ค�าโฆษณาสั้น กระชับ ตรงไปตรงมา ทอดตัวอยู่บน

แผงขายล็อตเตอรี่มานานนับศตวรรษ วลีสั้นๆ นี้เองที่สะกิด
ให้สายตาเราหนัไปมองสลากบนแผงนัน้และเชือ้ชวนให้เสีย่ง
ดวงกบัตัวเลขหกหลกัดสูกัหน่อย ไม่แน่ว่าเราอาจเป็นหนึง่ใน
ผู้โชคดีที่บุญหล่นทับ ยอมจ่ายเงินไม่ถึงร้อยบาทแต่ผลที่ได้
กลบัมานัน้ทบทวคีณู เป็นการตดัสินใจลงทุนท่ีให้ผลตอบแทน
คุม้ค่าและใช้เงนิน้อยมาก แต่มข้ีอแม้เดยีวทีจ่ะไม่ให้เงนิทีซ่ือ้
ล็อตเตอรี่นั้นสูญเปล่า นั่นคือ ต้องถูกรางวัล

‘พรุ่งนีร้วย’ ค�าโฆษณาเลก็ๆ ทีท่�าให้เราได้ย้อนกลบัมา
มองวัฒนธรรมการเล่นหวยในสงัคมที่ยดึโยงความเข้าใจของ
ผู้คนที่ว่า ‘หวย’ ต้องมาคู่กับรวย จนมีค�าพูดหยอกเล่นกันว่า 
วนัที ่1และ 16 ของทกุเดอืน เป็นวนัส�าคญัทางเศรษฐกจิของ
คนไทย นัน่เพราะเป็นวันหวยออก หวยอาจเป็นนวัตกรรมน�า
ความร�่ารวยที่ลงทุนต�่า ให้ผลตอบแทนสูง กุญแจส�าคัญที่จะ
ไขความเข้าใจปรากฏการณ์ดงักล่าว อาจเป็นค�าถามทีว่่า หวย
มาจากไหนและก�าเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

วัฒนธรรมการเล่นหวยไม่เพียงแต่จะผนึกแน่นอยู่ใน
สังคมเราแต่รวมถึงสากลด้วย ส�าหรับหวยในประเทศไทย
นั้น เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าว
ยากหมากแพง คนไม่ยอมน�าเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน 
ต่อมาได้แก้ปัญหาเร่ืองน้ีด้วยการต้ังหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ 
‘โรงหวย’ ขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

การพนนัทายตวัเลขนัน้เกดิครัง้แรกในราชวงศ์ชงิของจนี 
โดยการพนันทายตวัเลขหรอืตัวหนงัสอืของจนี เรยีกว่า ‘ฮวยหวย’ 
แปลว่า ชมุนมุดอกไม้ เพราะเริม่แรกเขยีนหวยเป็นรูปดอกไม้ 
ต่อมาจงึได้ปรบัเปลีย่นเขยีนเป็นช่ือคน ให้แทงว่าจะออกเป็น
ชื่อใคร เมื่อฮวยหวยแพร่หลายมาถึงบ้านเราคนไทยก็พากัน
เรียกว่า ‘หวย’ จนติดปากมาถึงทุกวันนี้

การออกหวยให้คนไทยเล่น ได้ปรับเปลี่ยนจากแผ่น
ป้ายรปูคนและเขยีนชือ่ชาวจนีและอกัษรจนีมาเป็นอักษรไทย 
แล้วตามด้วยชื่อคนจีนโบราณที่เขียนด้วยตัวอักษรไทย เช่น 
ก. สามหวย ข. ง่วยโป๊ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยอ่าน
หนังสอืจนีไม่ออก ด้วยเหตทุีเ่ขยีนอกัษรไทยในแผ่นป้ายนีเ่อง
จงึเป็นทีม่าของ ‘หวย ก. ข.’ ซึง่เกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศไทย 
ในรัชกาลที่ 3 โดยน�าวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับปรุงใช้

เมื่อ หวย ก. ข. ถูกยกเลิกไป รัฐบาลได้ออกสลาก
กินแบ่งเพื่อหารายได้เข้ารัฐ ชาวบ้านมักเรียกสลากกินแบ่ง
ว่า หวยรฐับาล แต่ด้วยเหตทุีส่ลากกนิแบ่งมรีาคาแพง อกีทัง้   
ผูซ้ือ้ไม่สามารถเลอืกตวัเลขได้ตามต้องการ จงึได้มกีลุ่มพ่อค้า
แม่ค้ารบัเป็นเจ้ามอืแทงหวยเสยีเอง โดยองิผลการออกสลาก
ของรัฐ เรียกกันว่า ‘หวยใต้ดิน’ เนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อ
ขายกันโดยไม่เปิดเผย เพราะผิดกฎหมาย

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นลักษณะการออกรางวัล
สลากแบบยุโรปมาเผยแพร่ โดยเรียกว่า ‘ล็อตเตอรี่’ และ

text
พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

History of Lotto
— เจาะเวลาหา ‘หวย’
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ได้มีการออกล็อตเตอรี่ในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุด
มุ่งหมายเพื่อบ�ารุงสาธารณกุศล

ยุคสมัยถดัมายงัมกีารออก ‘ลอ็ตเตอรีเ่สอืป่าล้านบาท’ 
เพือ่หารายได้บ�ารุงกองเสอืป่าอาสาสมคัร ต่อมาภายหลงัการ
เปล่ียนแปลงการปกครองในช่วงรชักาลที ่7 รัฐขาดรายได้ จงึ
ให้มกีารออกลอ็ตเตอร่ีรัฐบาลเป็นประจ�าขึน้โดยเรียกว่า ‘ลอ็ต
เตอรี่รัฐบาลสยาม’ เนื่องจากในช่วงนั้นรัฐขาดรายได้ จึงได้
ด�าริให้มีการออกล็อตเตอรี่รัฐบาลเป็นประจ�าขึ้นและ ‘สลาก
กินแบ่งบ�ารุงเทศบาล’ โดยก�าหนดว่า หากเดือนใดเป็นเดือน
ที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนนั้นให้งดจ�าหน่ายสลากกิน
แบ่งของเทศบาล

ในยคุต่อมาทีส่ลากกนิแบ่งรฐับาลเริม่ด�าเนินการอย่าง
จริงจัง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาลขึ้น มีการสถาปนาส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจน
ปัจจุบัน และการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้พัฒนาเรื่อย
มาจนกระท่ังปี พ.ศ.2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น ก�าหนดให้ส�านักงาน
สลากกนิแบ่งรัฐบาลเป็นนติบุิคคล และเป็นรฐัวิสาหกิจสงักัด
กระทรวงการคลัง

ต่อมาในสมัยรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวัตร มนีโยบาย
ส�าคัญในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะเจ้ามือหวย
ใต้ดิน แต่ปัญหาหลักคือ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมแทงหวย
ใต้ดินกันมาก จึงมีการคิดวิธีการท�าให้หวยใต้ดินเป็นสิ่งที่ถูก

กฎหมาย โดยรฐับาลเป็นเจ้ามอืรบัแทงหวยเสยีเอง โครงการ
จ�าหน่าย ‘สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว’ หรือ 
‘หวยบนดิน’ ซึ่งต่อมาได้ยกเลิกไป เหลือเพียงสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่งหมายถึง ล็อตเตอรี่ชนิดหนึ่ง โดยผู้ที่ต้องการจะ
ขายต้องขออนุญาตจากส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน 
ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

จะเห็นได้ว่าหวยมีการเดินทางที่ยาวนาน มีที่มาที่ไป
และพัฒนาการไปเป็นล�าดับข้ัน ตลอดจนมีการปรับปรุง
เปลีย่นแปลงให้เข้ากบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในแต่ละยคุ
สมัย จะสังเกตเห็นว่า หวยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสภาวะข้าว
ยากหมากแพงในช่วงต้นยคุรตันโกสินทร์ ด้วยเหตทุีผู่ค้นอาจ
แสวงหาสิง่ทีส่ามารถพึง่พาได้อย่างเช่นหวย รัฐในแต่ละสมยั
ก็ออกหวยเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เหตุผลหลักนั้น
ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่กระนั้น
ความคิดความเชื่อพื้นฐานของการเล่นหวยคือ การวัดดวง 
กล้าได้กล้าเสีย และรางวัลนั่นเองที่เป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนกล้า
ที่จะวัดดวงกับข้อเสนออันเป็นเงินมหาศาล 

จากการทีเ่ราได้นัง่ไทม์แมชชนีย้อนกลบัไปดตู้นก�าเนดิ
ของหวย จะพบว่ามีหวยเกิดขึ้นมาหลากประเภท  เกิดขึ้นมา
ด้วยหลายวัตถุประสงค์ เราอาจมองหวยด้วยสายตาที่เป็น 
กลางมากมากขึ้น

และมิอาจตัดสินได้ว่าหวยเป็นสิ่งมอมเมาประชาชน
เพียงอย่างเดียว  

อ้างอิง  www.royin.go.th | th.wikipedia.org/wiki/หวยในประเทศไทย

     ruaiduailek.blogspot.com | สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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A Lot(to) of WorLD
— ธุรกิจการเสี่ยงโชคในบริบทโลก

text
สหธร เพชรวิโรจน์ชัย
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ข้อเท็จจริงทางธุรกิจ (Business) ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
คือ การกระท�าเพื่อแสวงหา ‘ผลก�าไร’ เป็นผลตอบแทน 
ผ่านกระบวนการผลิต, จัดจ�าหน่าย, ซื้อขายแลกเปล่ียน 
และการให้บริการ

ด้วยความทีป่ระเทศไทย มหีน่วยงานการเสีย่งโชคอย่าง
ถูกกฎหมาย (ย�้า! เฉพาะที่ถูกกฎหมาย) เพียงแห่งเดียวคือ 
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลงั มรีปูแบบสลากจ�าหน่ายเพยีงประเภทเดยีว
คือ สลากแบบธรรมดา 

หากเปรียบหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ 
สลากกินแบ่งของไทยนับว่าเป็นธุรกิจการเสี่ยงโชคที่ผูกติด
กับบริษัทภาครัฐเพียงอย่างเดียว!

เอาล่ะ... ถ้าเราดึงตัวเองออกมาลอยอยู่ในอวกาศ แล้ว
หนัมองโลกสนี�า้เงนิกลมๆ จะพบว่า ประเทศอืน่รอบข้างต่างมี
บริษัทเสี่ยงดวงอย่างถูกกฎหมายมากกว่า 1 บริษัท รวมทั้งมี
สลากหลากหลายประเภทให้เลอืกเสีย่ง โดยแบ่งได้ 5 ประเภท
หลักๆ คือ สลากแบบธรรมดา, สลากล็อตโต, สลากแบบขูด, 
สลากตัวเลข และสลากโตโต้ เพื่อให้บุคคลลงทุนเล่นเกมวัด
ดวงตามรปูแบบทีต่นเองสนใจ เช่น ประเทศกมัพชูา มบีรษิทั
จัดจ�าหน่ายเกมสลาก 4 บริษัท 4 รูปแบบ เลือกเสี่ยงตาม
ชอบได้สบายๆ

หากเปรียบในมิติการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ต่างประเทศ
มีร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายสลากแค่บางแห่งเท่านั้น ไม่ได้ซ้ือ
ง่ายขายคล่องตามแผงเร่ข้างถนนดัง่บ้านเรา รวมทัง้ความต่าง
ทางความถี่ในการออกสลาก ประเทศไทยออกเพียงเดือนละ 
2 ครั้ง อยู่ในระดับน้อยครั้ง เพราะประเทศเจริญแล้วอย่าง
อเมริกามีการเสี่ยงโชคจากสลากสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เฉลี่ย
เดือนละ 8 ครั้ง! ทว่านี่ยังไม่ใช่สถิติสูงสุด เพราะกัมพูชามี
บริษัทถูกก�าหนดออกสลากให้ลุ้นทุกวัน! ไม่เกรงกลัวสภาวะ
จิตว่าประชาชนอาจลุ้นจนหัวใจวายเข้าสักวัน
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อีกมิติหนึ่งที่ส�าคัญในขอบเขตของธุรกิจคือ ‘ผลก�าไร’ 
แน่นอนว่าพอเป็นหน่วยงานของรัฐ ก�าไรย่อมมีการจัดสรรปัน
ส่วนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง 

ค�าถามคือ แต่ละประเทศมีจุดมุ่งหมายต่อการท�าธุรกิจ
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�าคัญในการ
จดัตัง้กองทนุของประเทศทีท่�าการศึกษามา มกัจะเกิดจากความ
ต้องการของรัฐบาลในขณะนั้น ที่ต้องการระดมเงินทุนจ�านวน
มาก เพื่อน�ามาใช้ในแผนงาน หรือโครงการเฉพาะกิจในการ
พัฒนาประเทศ ภาครัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
เพียงพอ จึงจ�าเป็นที่ต้องจัดหารายได้ด้วยการออกล็อตเตอรี่  
พูดง่ายๆ คือเป็นการระดมเงินจากประชาชนโดยตรง

 การมีอยู่ของสลากกินแบ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึง
เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองรัฐบาลในการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ด้านศลิปวฒันธรรม, กฬีา, วทิยาศาสตร์, การศกึษา ฯลฯ  ทัง้ยงั
ให้คนในสงัคมมโีอกาสเล่นการพนนัเสีย่งดวงอย่างถกูกฎหมาย 
เป็นการน�าธุรกิจการพนนัทีอ่ยู ่‘ใต้ดนิ’ ขึน้มา ‘บนดนิ’ เพือ่การ
ควบคุมดูแลที่ง่ายกว่าอย่างเนียนๆ

นอกจากนี้สหรัฐอเมริกา ยังใช้ประโยชน์ของสลากกิน
แบ่งในมติิทีล่กึข้ึน คอืการผนวกใบอนญุาตท�างานในดนิแดน หรอื    
กรนีการ์ด กบัการเสีย่งดวงเข้าด้วยกนั เกดิเป็น ‘กรนีการ์ดลอ็ต
เตอรี่’ ที่ประเทศสหรัฐได้ประโยชน์ 2 เด้ง ทั้ง ‘สมอง’ และ 
‘เงิน’ จากชาวต่างชาติที่อยากเข้ามาท�างานในประเทศอย่างถูก
กฎหมาย สร้างเม็ดเงินไหลเข้าประเทศสหรัฐเป็นจ�านวนสูงถึง 
100,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว!

ขณะที่การมีอยู่สลากกินแบ่งในประเทศก�าลังพัฒนาก็ไม่
ต่างกัน ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ น�ารายได้เข้าสู่
รฐัในรปูภาษทีางอ้อม หรอืน�าก�าไรเข้าคลงัไปใช้เป็นงบประมาณ
ในด้านพัฒนาสังคมต่างๆ เช่นกัน รวมทั้งเพื่อใช้ธุรกิจการเสี่ยง
ดวงเป็นตัวส่งเสริมธุรกิจบันเทิง/ท่องเที่ยว อาทิ บ่อนการพนัน
เสรีในประเทศกัมพูชา
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จากที่เราเห็น สาเหตุท่ีประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศ
ก�าลงัพฒันามวีตัถปุระสงค์ในลกัษณะคล้ายๆ กนั คอื ‘เพือ่สงัคม’ 
อาจเพราะเป็นไปตามข้อก�าหนดของ สมาคมสลากกินแบ่งโลก 
หรือ World Lottery Association (WLA) ทว่าในประเทศไทย
กลบัมข้ีอถกเถยีงกนัอยูว่่าจ�านวนเงนิมหาศาลจากการขายสลาก 
รัฐบาลน�าไปสู่ผลประโยชน์สังคมที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง 

ข้อมูลจากองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) ระบุไว้ว่า ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสังคมเพียง 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
เท่านั้น! ซึ่งต�่ามากเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มประเทศก�าลัง
พัฒนาอื่นๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ไทยยังมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริจาคเงินปัญหา เกิด
ปัญหาเงินบริจาคเจตนารมณ์ดีแต่ขั้นตอนไม่ชัดเจน กองสลาก
ไม่เคยเปิดเผยรายรับรายจ่ายแต่ละงวดแม้แต่ครั้งเดียว

กรณีศึกษาในประเทศแอฟริกาถือเป็นประเด็นส�าคัญ
เกี่ยวกับหลักประกันธรรมาภิบาล เพราะกฎหมายล็อตเตอรี่
ของแอฟริกาใต้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์
อย่างชดัเจน ประเทศเจริญแล้วอย่างอังกฤษ นวิซีแลนด์ ฮ่องกง 
ก็มีมาตรการให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเช่นกัน 
กระท่ังประเทศสิงคโปร์ที่มีการผูกขาดการขายสลาก (เช่น
เดียวกับไทย) ก็ยังมีคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนสู่กิจกรรม
สาธารณประโยชน์โดยตรง

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันนี้ 26 มกราคม 2557 ใน
ประเทศไทยจงึมคีวามเคลือ่นไหวจากกลุม่ ‘เครอืข่ายประชาชน
ปฏิรูปสลากเพื่อปฏิรูปประเทศไทย’ ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล
ให้มีการปฏรูิปสลาก เพราะทีผ่่านๆ ภาครฐัใช้การออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเป็นเคร่ืองมือแสวงหารายได้เข้ารัฐเพียงอย่างเดียว 
โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบด้านลบทางสังคมที่อาจเกิดข้ึน อาทิ    
คนตดิการพนนั มหีนีล้้นตัว กระท่ังเป็นแรงจูงใจก่ออาชญากรรม

 ล่าสุดในแถลงข่าวมาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคา 
เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตามค�าสั่งหัวหน้า คสช.         
ที่ 11/2558 ข้อที่ 4 ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องจัดสรร
รายได้ 3% เป็นรายได้ให้ ‘กองทุนส�านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อการพัฒนาสังคม’ นับเป็นความหวังใหม่ของไทยที่
จะสามารถสร้างผลประโยชน์แก่สังคมในรูปธรรม

ท้ายที่เราต้องดูกันยาวๆ ว่า ข้อก�าหนดดังกล่าวจะเป็น
เพียงกระดาษแผ่นเดียว หรือจะเป็นความหวังใหม่ของสังคม

เมื่อนั้นแล้ว สลากกินแบ่งไทยจะเป็น ‘การเสี่ยงดวงที่แท้
จริง’ เหมือนดั่งประเทศพัฒนาแล้ว มิใช่ธุรกิจที่ ‘แสวงหาผล
ก�าไร’ เพียงอย่างเดียว  

1 1
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stAtement of Lottery
— จ่ายแล้ว ไปไหน?
   :รายรับรายจ่ายรายได้ในสลากกินแบ่งรัฐบาล
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 “ช่วยราษฎร์ เสรมิรฐั ยนืหยดัยุติธรรม” ค�าขวญั
ของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทย บ่งบอก
อย่างเข้าใจได้ง่ายว่า เงินส่วนหน่ึงที่ผู้ซื้อสลากจ่ายเพื่อ
ร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละเดือนนั้น นอกจากจะเป็นเงินรางวัล
ก้อนใหญ่แก่ผู้โชคดี ยังถูกน�าไปใช้อย่างมีประโยชน์เพื่อ
ประชาชน เพื่อรัฐบาล และมีความส�าคัญระดับประเทศ 
แน่นอนว่าจ�านวนเงินที่สามารถขับเคลื่อนประเทศในภาพ
รวมได้ ต้องมีมูลค่ามหาศาลในระดับที่ผู้ซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลทั่วไปคิดไม่ถึง ไม่ใช่แค่หลักล้าน หากแต่เป็นระดับ
พันล้านหรือหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว

13



ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี พ.ศ.2556 ของส�านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลแสดงรายได้จากการขายสลากกินแบ่ง
รฐับาลไว้กว่าหกพนัล้านบาท เป็นรายได้ทีม่าจากการออกสลาก 
2 ประเภท คือ สลากกินแบ่ง และ สลากบ�ารุงการกุศล รายได้
ส่วนนี้จะมีจัดสรรเงินราย เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

เงินรางวัล
ส่วนแบ่งของรัฐ
หรือการกุศล

ค่าบริหาร
จัดการ

อ้างองิภาพ  เครอืข่ายประชาชนปฎิรปูสลากฯ
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12% ค่าบริหารจัดการ
แบ่งสัดส่วนดังนี้

ส่วนแบ่งของรัฐ
หรือการกุศล

ในปี พ.ศ.2557 ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสัดส่วน
การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านศึกษาและกีฬา มอบทุนส่งเสริมการศึกษา จัดตั้ง
กองทุนอาหารส�าหรับเด็กที่ยากจน สนับสนุนด้านอุปกรณ์การ
เรยีนการสอน มอบเงนิทนุเพือ่ก่อสร้างหรือปรบัปรงุอาคารเรยีน 
ห้องสมดุ รวมท้ังสนบัสนนุกจิกรรมของนกัเรยีน นสิติ นกัศึกษา

ด้านสาธารณสขุ มอบเงนิทนุก่อสร้างหรอืปรบัปรุงอาคาร
ของสถานพยาบาล จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบเงินค่ารักษา
ส�าหรับผูป่้วยทีข่าดแคลน สนบัสนุนกิจกรรมของสถานพยาบาล 
สนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยทางการแพทย์

ด้านศาสนา มอบเงินทุนสนับสนุนการการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง อาคารสถานที่ ของวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา 

ด้านสังคมสงเคราะห์ มอบเงินทุนสนับสนุนการป้องกัน
หรือแก้ปัญหาสังคม และการบรรเทาภัยแก่ผู้เดือดร้อน

ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มอบเงินทุนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นประโยชน์

ส�าหรบัวงการลอ็ตเตอรีท่ัว่โลกต่างมวีตัถปุระสงค์ไม่แตก
ต่างกันมากนกั ซึง่มกัจะเกิดจากรฐับาลในประเทศนัน้ๆ ต้องการ
เงินทุนเฉพาะกิจจ�านวนมากในการพัฒนาประเทศ จึงจ�าเป็นที่
ต้องหารายได้ด้วยการออกล็อตเตอรี่ ซึ่งถือเป็นการระดมเงิน
จากประชาชนโดยตรงและรวดเร็ว แน่นอนว่าผลตอบแทนจาก
การระดมเงินทุนในรูปแบบสลากกินแบ่งจะออกดอกออกผล
เป็นความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในประเทศ 
หากแต่แตกต่างกันที่การบริหารจัดการเงินและนโยบายของ
แต่ละประเทศที่เป็นตัวชี้วัดถึงความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการบริหารเงินจ�านวนมากให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ท้ังนี้อาจมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานด้าน
ต่างๆ แตกต่างไปในแต่ละประเทศ ตวัอย่างเช่น ประเทศองักฤษ
มกีารน�าเงนิจากการขายลอ็ตเตอรีม่าจดัสรรให้แก่ทหารผ่านศกึ 
หรืออย่างประเทศสกอตแลนด์ มีการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมเพื่อส่วนรวมด้วย 
เป็นต้น

พูดได้ว่า ผู้ที่ก�าลังยื่นเงินจ่ายค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือล็อตเตอรี่ให้แก่พ่อค้าแม่ขาย บางครั้งโชคชะตาอาจน�าเงิน
รางวัลก้อนใหญ่มาตอบแทนการซื้อสลากในครั้งนี้ แต่ท่ีแน่ๆ 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาโชคชะตาเลยคือ เงินที่จ่ายเพื่ออุดหนุนสลาก
กินแบ่งรัฐบาลนั้น ได้กลับมาตอบแทนเป็นรางวัลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเกือบจะทุกด้านตามนโยบายของ
รัฐบาลนั่นเอง  

อ้างอิง  งบการเงินปี 2556 ส�านักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล: www.glo.or.th | สรุปรวมเงินบริจาคแต่ละปี ส�านักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล: 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

แบ่งให้ผู้กระจายสลาก
เช่น ผู้ว่าฯ สมาคมฯ ต่างๆ

และส�านักงานสลาก

ส่วนของ
ส�านักงานสลาก

ส่วนลด
ให้ผู้ค้า
รายย่อย
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HopeLess — HomeLess
— ความหวังคนจน
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“คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” 
ค�าคุ้นหูชาวเมือง และเป็นค�าติดปากชาวบ้าน ค�าค�านี้

ก�าลงัสะท้อนทัศนคตหิรอืแง่มมุอะไรต่อการเล่นหวยกนัแน่?  
 หากมองไปรอบๆ ตัว เราจะสังเกตพบบรรดานัก

ขายโชคได้ไม่ยากนัก ไม่ว่าจะเป็นหน้าธนาคาร หน้าร้าน
สะดวกซื้อ ในวัด หน้าโรงเรียน ตามศาลเจ้า ฯลฯ และใน
ทุกๆ เทศกาล ไม่ว่าจะเป็น วันพระ วันลอยกระทง วันตรุษ
จนี วนัเชง็เม้ง วนัไหว้พระจนัทร์ และอกีหลายๆ วนัทีเ่ป็นวนั
ส�าคญัหรือแม้แต่จะเป็นวันธรรมดา เรากส็ามารถพบพวกเขา
ได้ทัว่ไป พวกเขาเหล่านัน้มาจากไหนกนั? หลายคนตรากตร�า
เดินตั้งแต่เช้าจรดค�่า ฝ่าแดด หลบฝน เพื่อขายหวยที่มีก�าไร 
ใบละไม่กี่สิบบาท 

“กพ็วกคนหนุม่สาวเขาเข้ามาหางานท�าในเมอืงกันหมด 
ส่วนป้าก็พอหมดหน้านาก็มาหาอะไรท�านะลูกเอ้ย” 

ป้าพูดด้วยส�าเนียงที่ไม่ต้องบอกก็พอจะรู้ว่ามาจาก
แถบอีสาน ใบหน้ากร้านแดดถูกปิดอยู่ใต้เงาหมวกที่ปิดคลุม
ถึงต้นคอ ค�าตอบที่มนุษย์เงินเดือนที่มีงานท�าตลอดทั้งปีคง
ยากที่จะเข้าใจ  

จากการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล พบว่ากลุม่ตวัอย่างซือ้หวยบนดนิเฉล่ีย 502 บาท 
และเมือ่พิจารณาถงึกลุม่ผู้ซ้ือรายหลกัพบว่า เป็นกลุม่ผูม้อีายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป รวมทั้งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ 5,001–
10,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนมากเป็นผู้ใช้แรงงานหรือผู้มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับต�่า
กว่าประถมอกีด้วย และจากผลวิจัยของ เสาวนย์ี ไทยรุง่โรจน์ 
ในปี พ.ศ.2549 ได้ระบุว่า มีผู้เล่นหวยทั่วประเทศประมาณ 
23.7 ล้านคน คิดเป็น 51% ของประชากรที่มาอายุมากกว่า 
15 ปีขึ้นไป และเมื่อจ�าแนกตามภูมิภาคที่มีการเล่นหวยมาก
ที่สุดคือภาคอีสาน 7.1 ล้านคน ซึ่งนั้นเป็นภูมิภาคที่มีราย
ได้เฉลี่ยต�่าที่สุดในประเทศเช่นกัน ผลส�ารวจนี้ก�าลังจะบอก
ว่า คนจนกับหวยนั้นอาจเป็นของคู่กันอย่างค�าที่ว่าไว้ข้างต้น

เมื่อย้อนไปพิจารณาถึงปัญหาความยากจน แล้วเราก็
จะพบความเหลื่อมล�้าที่นับวันๆ จะมีแต่กว้างขึ้นทุกวันอย่าง
ที่ไม่มีวี่แววว่าจะขยับเข้ามาชิดกันแต่อย่างใด 

สมมุติว่านาย ก. เกิดในครอบครัวดีมีฐานะ ก็ย่อมได้
รับสิทธิในการดูแลรักษาด้านสุขภาพอนามัยที่ดี พร้อมได้
รับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่ดีพร้อม ได้ติวพิเศษอย่าง
ดี และการท่ีจะได้เข้ามหาลัยชั้นน�าก็ไม่ได้ยากเกินความ
พยายาม เพียงเท่านี้ประตูแห่งโอกาสก็เปิดรอเขาอยู่หลาย
บาน การท�างานดีๆ ต�่าเหน่งสูงมีเงินเดือนหลักหมื่นหลัก
แสนก็เป็นเรื่องปกติ ในขณะที่นาย ข. เกิดในครอบครัวที่มี

ฐานะยากจนสทิธิในการรกัษาดแูลสขุภาพและโอกาสทีจ่ะเข้า
ถึงโอกาสทางการศึกษาก็ไม่ดีเท่าที่ควร ประตูโอกาสในชีวิต
ก็ดูเหมือนจะปิดลงไปหลายบาน 

ความหวังคือสิ่งที่ท�าให้เรายังหายใจ เหมือนใครบาง
คนเคยพูดอย่างนั้น และพวกเขาเหล่านั้นก็มีความหวังในใจ
แฝงอยู่ในปฏิทินทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน หวังว่าจะ
รวยและจะพอมหีนทางชวีติทีด่แีละสะดวกสบายกว่าทีเ่ป็นอยู่ 

ในอีกแง่ของสังคม(ทุนนิยม) การมี ‘เงิน’ นั้นไม่ต่าง
อะไรกับการได้รับการยอมรับ การมีหน้าตาในสังคมขึ้นมา
ทันที ผู้คนจะเคารพนบนอบ อย่างสายตาที่เรามองคนขับรถ
สุดหรู เจ้าของกระเป้าแบรนด์เนมแสนแพง หรือใครก็ตาม
แค่แต่งตัวดูดีมีฐานะ เราอาจพร้อมยอมรับนับถือในตัวเขา
แม้แต่แวบแรกที่ได้เห็น 

แต่เม่ือหันกลับมาต้ังค�าถาม ‘ชีวิตที่ดี’ คืออะไรกัน? 
แท้จริงแล้วมันควรจะเป็นค�าถามที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ตาม
หาค�าตอบในแบบของตัวเอง มากกว่าการสร้างเป้าหมาย 
‘ส�าเร็จรูป’ ที่โฆษณาพยายามสร้างค่านิยมให้สังคม 

ในโลกของทุนนิยม ความฝันอันเป็นแกนหลักของ
แนวคิดนี้ที่ทุกคนมีร่วมกันอาจหมายความถึงเงินและเงิน
เท่านั้นคือค�าตอบ หวยคือทางลัดที่จะพาไปสู่ฝันได้เร็วที่สุด 
แม้ดเูหมอืนโอกาสจะริบหรี ่แต่กระนัน้การลงทนุทกุประเภท
มีความเสี่ยง แล้วมันจะผิดอะไรหากจะลองเสี่ยงดูสักครั้ง

    จากสาเหตขุองความเหลือ่มล�า้ในสงัคม หวยจงึเกดิ
ขึ้นมาเปรียบเสมือนความหวัง แต่เมื่อกลับมามองในมุมของ
นกัเศรษฐศาสตร์ การมหีวยกลบัยิง่เป็นการถ่างตะแกรงแห่ง
ความเหลื่อมล�้าระหว่างชนชั้นให้กว้างขึ้นกว่าเดิม 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
หากเทียบกนัแล้วกจ็ะพบว่านาย ข. เสยีภาษมีากกว่านาย ก. 
ถงึ 100 เท่า! ซึง่เป็นสิง่ทีต่รงกันข้ามโดยสิน้เชงิกบัเป้าหมาย
ของการคลังที่ต้องการเก็บภาษีก้าวหน้า (Progressive tax) 
มากกว่ากล่าวคือคิดการเก็บภาษีของคนรวยมากกว่าคนจน 
เพื่อน�าเงินภาษีของคนรวยมาใช้เพื่อสาธารณูปโภคลดความ
เหลื่อมล�้าในสังคมให้ใกล้กัน   

หรอืแท้จริงแล้ว ชาวบ้านไม่ได้งมงายกนัโดยธรรมชาติ
แต่ด้วยสภาพสังคมที่หล่อหลอมให้มีความเชื่อเช่นน้ัน ที่ว่า
หวยเป็นความหวังหนึ่งที่จะสามารถสร้างความสุขและยก
ระดบัคณุภาพชวีติ และบางทคีวามงมงายอาจหมายถึง ความ
เชื่อที่ว่า ‘ความเท่าเทียม’ นั้นมีอยู่ในสังคม  

อ้างอิง  สฤณี อาชวานันทกุล , ความเหลื่อมล�้า ฉบับพกพา , กรุงเทพฯ , ส�านักงานปฎิรูป ,2554

        วรากรณ์ สามโกเศศ , โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค ๒ , กรุงเทพฯ , ส�านักพิมพ์มติชน , 2546

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนายวาทิตร รักษ์ธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,

        หวยใต้ดิน-หวยบนดิน: พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย, 2549
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text
ธีรภัทร์ เจนใจ

A Lottery of WorD
— ศัพท์หวยที่ควรรู้ (ก็ได้)

ท่ามกลางสังคมท่ีเต็มไปด้วยหวย เราเช่ือว่าแทบทุก
ครอบครวัหรอืแทบทกุคนย่อมต้องเคยได้ยนิค�าอนัเป็นโค้ดที่
คอหวยเอาไว้สือ่สารกนัมาบ้าง บางคนอาจจะงงว่ามนัคอือะไร
กันแน่ ดังนั้น ถึงจะไม่ได้เล่นหวย แต่รู้เอาไว้ก็ไม่เสียหาย

3 ตัวบน
2 ตัวบน

3 ตัวล่าง

2 ตัวล่าง
วิ่งบน

วิ่งล่าง เต็ง, ตรง

— เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1

— เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1

— รางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่ออก
ตามปกติ มี 4 รางวัล

— รางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออก
ตามปกติ มี 1 รางวัล

— เลขที่แทงจะต้องมีเลขเหมือน
รางวัล 2 ตัวล่างอย่างน้อยหนึ่งตัว

— เลขทีแ่ทงจะต้องมเีลขเหมอืนรางวลั 3 ตวับน
อย่างน้อยหนึ่งตัว เช่น แทงวิ่ง 5 หาก
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 มีเลข 5
ก็ถือว่าถูกรางวัล (หวยใต้ดิน)

— เป็นภาษาพดู ใช้กบักรณีทีถ่กูรางวลัตามปกติ 
คอื เลขตรงตามหลกั เช่น “ฉนัถกูสองตวัล่าง
เตง็ๆ / ตรงๆ เลย”
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เลขท้ายสองตัว ที่ออกบ่อย
ที่สุด (ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มกราคม 
2533 จนถึง 16 เมษายน 2557 
รวม 583 งวด) คือเลข 69 ออก
ทั้งหมด 13 ครั้ง

เลข 00 ทีค่นมกัคดิว่าไม่ค่อย
ออก แต่กลับออกมาแล้วถึง 5 ครั้ง!

ผู้ที่คิดออกล็อตเตอรี่เป็นคน
แรกในเมืองไทย คือ มิสเตอร์เฮ
นรี่ อาลบาสเตอร์ (ต้นตระกูลเศวต
ศิลา)

ในการออกรางวัลสลากกิน
แบ่งรัฐบาลหนึ่งครั้ง จะมีการออก
รางวัลถึง 173 รางวัล 

โรงพิมพ์กองสลากฯ ไม่ได้
พิมพ์เพียงแค่สลากกินแบ่งรัฐบาล
เท่านั้น แต่ยังพิมพ์ตั๋วรถโดยสาร 
บขส. บัตรผ่านทางของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย และสติ
กเกอร์ของกรมสรรพสามิต เพ่ือ
ป้องกันการปลอมแปลงอีกด้วย

ความน่าจะเป็นท่ีจะถูกรางวัล
ที่ 1 คือ 0.0001 % ส่วนความ
น่าจะเป็นที่จะไม่ถูกรางวัลใดๆ คือ 
98.58 %  

โต๊ด

เลขหาม

เลขตรงกลาง

เลขล็อก

เรียงเบอร์
— ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูก
รัฐบาล เรียงตามล�าดับหมายเลข

— ในบางพื้นที่อาจมีการเพิ่ม
จ�านวนเงินรางวัลที่ได้เป็น 2-3 เท่า

— ในกรณีทีม่เีลขเดด็ เลขดงัจากเหตกุารณ์หรอื
วนัส�าคญัต่างๆ แล้วคนแห่ซือ้กันเยอะ เจ้ามอื
จะลอ็กไม่ให้แทงเลขนัน้ๆ พบเหน็ในกรณขีอง
หวยใต้ดนิ

— เหมือนกบัเลขท่ีออก 3 ตวับน แต่สลบั
หลักกนั เช่น เลขท่ีออก 123 ถ้าเราซือ้
321 กถื็อว่าถกูโต๊ด

— เลขท้ายสามตวับนทีม่หีลักที ่1 กบั 3 
เหมอืนกัน เช่น 121 353 มีลกัษณะคล้ายเป็น
คานหาม
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Give me A Lucky number
— เลขเด็ดงวดนี้ท่านได้แต่ใดมา

text
จารุวรรณ ชื่นชูศรี

วันที่ 16 ของเดือนใกล้จะเวียนมาถึงอีกรอบแล้ว นั่นหมายความว่าถึงเวลาที่
เหล่าเซียนหวยจะต้องออกวิ่งรอกหาเลขงามๆ สักสามตัวมาลงทุนอีกครั้ง งวดนี้จะ
วิ่ง 0 หรือ 3 จะมา หรือ 9 ก็โดดเด่น ใครกันที่ให้ตัวเลขเหล่านี้แก่พวกเขา ใครกัน
ที่ชี้น�าตัวเลขแห่งความหวังเหล่านี้ จากการส�ารวจส�านักนักเล่นหวยทั่วราชอาณาจักร
พบว่าที่มาของตัวเลขเหล่านี้ล้วนมีรูปแบบของมันอยู่ ลองดูกันดีกว่าว่า เลขเด็ดเหล่า
นี้ท่านได้แต่ใดมา

ศาสตร์แห่ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนไทยเมื่อมีเรื่องเดือดเนื้อร้อน
ใจหรือปัญหาหนักอกก็มักหันหน้าพึ่งวัด พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
บนบานศาลกล่าว ขอให้พระ ให้วิญญาณ หรือเจ้าพ่อเจ้าแม่
ทัง้หลายมาช่วย แล้วส�าหรบัเรือ่งใหญ่ทีช้ี่ชะตาความจนความ
รวยในแต่ละงวดอย่าง ‘หวย’ มีหรือจะหนีพ้น 

จงึไม่น่าแปลกใจเลยเมือ่พบว่าหนึง่ในวธิหีาตวัเลขยอด
ฮิตของนักเล่นหวยนั้นคือการบนบานขอเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ตั้งแต่สายศาสนาอย่างการขอเอาโต้งๆ กับพระสงฆ์ เขย่า
เซียมซี หรือตีตัวเลขจากการจับตัวของเทียนในขันน�้ามนต์ 
ไปจนถงึสายเจ้าพ่อเจ้าแม่ชือ่ดังท่ัวประเทศทีย่กระดบัวธีิการ
ขอตัวเลขได้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น เช่น การขูดขอหวยจากเจ้า
พ่อทีส่ถติอยูใ่นต้นไม้ การตคีวามตวัเลขจากก้านธูปทีจ่ดุบชูา
เจ้าแม่ หรือขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่มาเข้าฝัน โดยสัญญาว่าหาก
ถูกหวยจะน�าของต่างๆ มาเซ่นไหว้  

นอกจากนีย้งัมปีระเภทของสิง่ศกัดิส์ทิธิข์ัน้แอดวานซ์ที่
ฮติติดลมบนไม่แพ้กนั นัน่กค็อื ‘สิง่ประหลาด’ ผดิพนัธุกรรม
ต่างๆ เช่น ต้นไม้หน้าคน วัวสองหาง หมูสามขา ปลาเผือก 
วิธีขอเลขนั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใด ถ้าไม่ตีตัวเลขเอา
โต้งๆ แบบสองหางก็ตีเป็นเลขสอง ก็มักใช้การจุดธูปเทียน
ขอพรเอา แต่สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประเภทนี้มักได้รับความนิยมเป็น
ครัง้คราวไป งวดถดัไปเม่ือมสิีง่ประหลาดใหม่เกิดขึน้คนกม็กั
แห่ไปหาของใหม่ไปเรื่อยๆ
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top 3 ศาลนี้พี่ว่าแม่น

1. ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง
ศาลเจ้าจีนบนดาดฟ้าของสถานีต�ารวจพลับพลาไชยของ

นายเตี่ยง แซ่แต้ อดีตเจ้าของโรงหวย หนึ่งในผู้ริเริ่มการเล่น
หวยในประเทศไทย ว่ากันว่าในอดีตท่านเป็นนักพนันตัวยงที่มี
โชคจากการเสี่ยงโชคมากกว่าใคร

2. ต้นโพธิ์ริมถนนใหญ่รามอินทรา
ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 ถนน

รามอินทรา ช่วงใกล้หวยออกคราวใดมักคราคร�่าไปด้วยบรรดา
นกัเสีย่งโชคทีม่าเฝ้ารอตตีวัเลขจากใบโพธิท่ี์ร่วงหล่น หรอืจดุธปู
ขอให้ฝันเห็นเลขแจ่มๆ สักสามตัว

3. ศาลแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์
ศาลแห่งต�านานแม่นาคพระโขนงอันลือชื่อ ความแม่น

ของศาลแห่งนี้มีมากแค่ไหน อาจวัดได้จากบรรดาชุดไทยราคา
แพงหลากสทีีแ่ขวนอยูเ่ตม็บรเิวณศาลอนัเป็นของแก้บนจากนกั
เสี่ยงโชคที่ร�่ารวยจากการบนบานนั่นเอง
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ศาสตร์แห่ง
ความฝัน

ส�าหรับบางคน ความฝันอาจเป็นแค่
จินตนาการคั่นเวลาระหว่างหลับ เป็นลางบอก
เหตุ หรือเป็นแค่การทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา
ในแต่ละวัน แต่ส�าหรับบางคนแล้วความฝัน
คือขุมทรัพย์แห่งการเสี่ยงโชคที่ทุกเหตุการณ์
ในห้วงนิทรานั้นพร้อมจะถูกน�ามาตีความเป็น
ตวัเลขต่างๆ นกัเล่นมอือาชพีมกัมตี�าราท�านาย
ตัวเลขจากการฝันติดคู่บ้าน แม้จะไม่รู ้ว่าผู้
เขยีนต�าราน�าความเชือ่มโยงระหว่างเหตกุารณ์
กับตัวเลขมาผูกกันได้อย่างไร แต่ก็พบว่านอก
จากการได้ตัวเลขตรงๆ จากในฝันแล้ว การน�า
ฝันนัน้มาตเีป็นตวัเลขกเ็ป็นทีน่ยิมอยูไ่ม่ใช่น้อย

ศาสตร์การตีความตัวเลขนั้นจะได้
ตัวเลขออกมาเป็นเลขเด่ียวสองเลข คือเลข
เด่น และเลขรอง รวมกับเลขน�าโชคที่เป็นเลข
สองและสามหลักอีกหนึง่ชุด เช่น ฝันว่าตดัผม 
เลขเด่นคอื 3 เลขรองคอื 9 เลขน�าโชคคือ 34, 
39, 79, 579, 357, 379 จะเหน็ได้ว่ามตัีวเลข
มาให้หลายตวั ขึน้อยูก่บัว่าจะน�าเลขไหนไปใช้ 
แต่ถ้าเลือกเลขผิดนี่...ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
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ศาสตร์แห่ง
ตัวเลข

ศาสตร์แห่ง
ตัวเลข (พิเศษ)

แม้ภาพลักษณ์ของการได้มาซ่ึงเลขเด็ดโดยมากจะดู
เหมอืนมาทางกึง่ไสยศาสตร์ทีพ่สิจูน์ได้ยากเป็นส่วนใหญ่ แต่
น่าสนใจท่ีว่ายงัมคีนส่วนหนึง่มองหาตวัเลขจากรปูแบบทีเ่ป็น
วทิยาศาสตร์หรือกึง่วทิยาศาสตร์ อย่างการค�านวณหรอืสถติิ
อยู่บ้าง เห็นได้จากสูตรค�านวณตัวเลขของส�านักเกจิอาจารย์
มากมายที่มาในรูปแบบเว็บไซต์ใบ้สูตรการค�านวณบ้าง บอก
ต่อกันปากต่อปากบ้าง โดยสูตรค�านวณที่ว่าก็มีรูปแบบแตก
ต่างกนัไป โดยส่วนมากจะอ้างอิงจากหวยงวดทีผ่่านๆ มาแล้ว
น�ามาใส่สมการค�านวณของส�านกัตนเองท่ี(เหมอืนจะ)มคีวาม
ซับซ้อน ซึ่งถ้าหากนักเล่นหวยคนใดเกิดได้เกรดศูนย์ตลอด
ในวิชาคณิตศาสตร์สมัยประถมก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะบรรดา
อาจารย์ต่างๆ ได้ท�าการค�านวณเลขเด็ดเลขเด่นในแต่ละงวด
พมิพ์ลงกระดาษวางขายในรปูของ ‘หวยซอง’ ให้เลอืกจบัจ่าย
ซื้อหาไว้แล้ว เลขเด็ดนี่หาง่ายกว่าต้มมาม่าเสียอีกนะเนี่ย

นอกเหนือจากการค�านวณผ่านตัวเลขของหวยงวด
ก่อนๆ แล้ว พบว่ามีเซียนหวยบางคนใช้การค�านวณที่
แอดวานซ์ขั้นกว่า โดยน�าไปรวมกับโหราศาสตร์ ค�านวณ
หาตัวเลขจากดวงดาว เรียกว่าการเล่นหวยทีนี่ต้องใช้ทั้ง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มาผนึกก�าลังกัน
เลยล่ะ

เคยได้ยินเรื่องเล่าข�าๆ เรื่องหนึ่งมาว่าเกิดอุบัติเหตุรถ
คว�่าข้ึนที่หน้าปากซอย คนในซอยรีบถามไถ่รายละเอียดกัน
ใหญ่ รถทะเบียนอะไร มีคนนั่งมากี่คน คนเจ็บกี่คน คนตาย
กี่คน อายุเท่าไหร่ ห้องผู้ป่วยชั้นอะไร เลขห้องอะไร สารพัด
ค�าถามเกี่ยวกับตัวเลขอันไม่ได้เกี่ยวกับความห่วงใยอะไรใน
เหตุการณ์นั้น แต่เกี่ยวพันกับปากท้องในงวดหน้าที่ก�าลังจะ
มาถึง!

ว่ากันว่า คนไทยเอะอะอะไรก็สามารถจับแพะชนแกะ
ตคีวามเป็นตวัเลขได้ทัง้หมด วนัส�าคญัต่างๆ วนัเกดิของผูท้รง
อทิธิพล อาย ุเลขทะเบยีนรถ หมายเลขห้อง หรอือะไรกต็าม
ทีเ่ป็นตวัเลขจงึมกัจะถกูน�ามาตคีวามเพือ่เสีย่งโชคอยูเ่สมอๆ 
การได้มาซึง่ตวัเลขรปูแบบนีเ้ป็นทีน่ยิมอย่างแพร่หลายในหมู่
ผู้เสี่ยงโชค เพราะมีความง่าย ไม่ต้องตีความซับซ้อน ไม่ต้อง
เดินทางไปเพื่อขอจากกูรูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโดยเฉพาะ
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้ว เช่น วันเกิดที่ใกล้งวดนั้น 
ทะเบียนรถที่เพิ่งถอยมาใหม่ หรือเลขท้ายบนบัตรประชาชน 
ก็ช่วยให้การตัดสินใจเสี่ยงโชคง่ายขึ้น ถ้าโชคดีถูกรางวัลขึ้น
มาก็ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองเป็นทวีคูณ  
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A Lot(to) of poWer
— หวยกับอ�านาจ

text
ภคณัฐ ทาริยะวงศ์ 

เมื่อความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งของชีวิต เราจึงต่าง
พยายามผูกโยงตัวเองไว้กับหลักแหล่งของความแน่นอน 
และความเชื่อม่ันในตัวเองหรือความเชื่อมั่นในสิ่งอ่ืน ซ่ึง
ทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งสิ้น มีนักเขียนนัก
วิชาการเคยได้ให้ความเห็นไว้ว่า ความเสี่ยงนั้นแปรผกผัน
กบัอ�านาจ กล่าวคอื คนทีม่อี�านาจมากจะมคีวามเสีย่งน้อย
และคนทีม่อี�านาจน้อยหรอืไม่มอี�านาจเลยกจ็ะมคีวามเสีย่งมาก 
ดงัจะเหน็ได้จากรฐับาล หรอืแม้กระทัง่เจ้ามอืหวยรายใหญ่ 
ย่อมมโีอกาสขาดทนุจากการขายหวยน้อยมากหรอืแทบจะ
ไม่มีเลย ในทางกลับกันผู้ซื้อหวยกลับต้องแบกรับความ
เสี่ยงในอัตราที่สูงมาก ในขณะที่ทางเจ้ามือและรัฐบาลนั้น
มีความเสี่ยงต�่ามาก
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วิเคราะห์กันให้ดีแล้ว จะเห็นว่าบุคคลที่คิดว่าตนน้ัน
ไม่มีอ�านาจอาจเพราะพวกเขาเหล่านั้นเอาตัวเองไปผูกโยงไว้
กับอ�านาจบางอย่าง พวกเราล้วนเคยสัมผัสกับสิ่งนั้นกันอยู่
ในชีวิตประจ�าวัน เราเคารพพ่อ-แม่ ครู-อาจารย์ นั้นก็เพราะ
พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณ อ�านาจที่ผูกโยงไว้คือผู้ให้
และผู้รับ ผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีเราต้องเคารพ นั้นก็เพราะเราก�าลัง
ผูกโยงอยู่ในสังคมที่ให้ค่าผู้มีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่อ่อน
ประสบการณ์ และอีกหลากหลายกรณีที่หากเราสังเกตกัน
ดีๆ แล้วจะพบความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่โยงใยเราอยู่อย่าง
แนบเนียน

ในสภาพสงัคมยคุปัจจบุนัทีม่ ี‘เงนิ’ เข้ามาเป็นตวักลาง 
เงินเข้ามาเป็นสัญลักษณ์เชิงอ�านาจของผู้คน สามารถให้คุณ

ให้โทษเราได้ในสภาวะทีส่งัคมให้คณุค่ากบัเศรษฐกจิและเงนิ
ตราเป็นอันดับแรกๆ

แต่เร่ิมเดิมทีการบนบานศาลกล่าวการเซ่นไหว้ถือได้
ว่าเป็นพธิกีรรมตัง้แต่โบราณกาล การแห่นางแมวเพือ่ขอให้
ฝนตก การตักบาตรท�าบุญเพื่อจะได้สบายในภายภาคหน้า 
การเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้คุ้มครอง ฯลฯ ทั้งหมดนี้เพื่อ
เป็นทีพ่ึง่ทางใจและลดความเสีย่งในทางความรูส้กึ เรามคีวาม
เชื่อเรื่อง ‘อ�านาจเหนือธรรมชาติ’ กันมาอย่างเนิ่นนาน และ
มีการแลกเปลี่ยนแบบต่างตอบแทนกันเสมอมา ยุคสมัยที่
เปล่ียนไปความต้องการของผู้คนก็เปลี่ยนตาม จากแต่เดิม
เซ่นไหว้กันเพื่อขอให้คุ้มครอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มา
ในวันนี้เราเซ่นไหว้เพื่อขอโชคขอลาภ จากแต่เดิมการท�าบุญ

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

        วัฒนธรรมชุบแป้งทอด: พรุ่งนี้รวย www.youtube.com/watch?v=eK8fXhKapjw
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ท�าทานเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในชาติหน้า แต่มาในวันนี้เรา
กลับต้องการผลที่เห็นทันตา ‘งวดนี้ลูกช้างขอ 2 ตัวเน้นๆ 
เถอะเจ้าพระคุณ’ 

ในบางสถานท่ี อยู่ๆ เกิดมีข่าวเกี่ยวกับความแม่นย�า
ของการให้เลขเกิดขึ้นมา ไม่ว่าจะด้วยเกิดจากสิ่งของบางสิ่ง 
หรอืจากคนบางคน ย่อมส่งผลให้นกัแสวงโชคเดนิทางเข้ามา
พิสูจน์กันอย่างเนืองแน่น เพราะคนธรรมดาทั่วไปที่มีความ
เส่ียงในชีวิตสูงต่างเชื่อว่าตัวเองไร้อ�านาจ และจ�านวนหลัก
ในตัวเลขก็ดูกว้างเสียจนไม่รู้จะเลือกจิ้มเลขไหนบนแผง จึง
ไม่แปลกใจ หากเขาจะหันไปพึ่งพาบางสิ่งที่คิดว่ามี ‘อ�านาจ’ 
มากกว่า สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ว่าแม้แต่ระบบอุปถัมภ์ยังมีใน 
อุสาหกรรมการบนบานขอเลขเด็ด 

แต่ในขณะเดยีวกนั นอกเหนอืไปจากเรือ่งอ�านาจ ลกึๆ 
แล้วยังมีเรื่องของความไว้วางใจปนกันอยู่ในนั้น โดยเฉพาะ
ในประเทศนี้มีสถานท่ีขึ้นชื่อในการใบ้หวยอยู่มาก แต่นัก
เส่ียงโชคมักไม่เปลี่ยนท่ีไปไหนบ่อยๆ ตราบใดที่เขายังรู้สึก

ปลอดภัย และยังไว้วางใจอ�านาจจากสถานที่เก่าอยู่ เพียง
แต่อ�านาจนั้นอาจถูกวางเงื่อนไขในการสร้างบางอย่างขึ้นมา 
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน เป็นธรรมดา ถ้าเซียน
หวยคนไหนถูกรางวัล และถ้าเขามีความเชื่อว่าเขาได้หวยมา
จากที่นี่ จากต้นไม้ต้นนี้ หรือเกจิอาจารย์คนนี้ ย่อมมีซักวัน
ทีเ่ขาจะกลบัมากราบไหว้ อย่างน้อยในใจก็อาจจะมคีวามหวงั
ส�าหรับการขอเลขครั้งต่อไป 

อ�านาจที่เกิดขึ้นนั้นยังส่งผลกระทบต่อไปยังผู้คนใน
ละแวกนั้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้คนรอบข้างสามารถใช้ชื่อเสียง
ของผู้มีอ�านาจหรือความขลังของสถานที่ในการบอกใบ้เพื่อ
ประกอบอาชีพต่างๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นขายธูปเทียนดอกไม้ 
อาหาร หรอืสร้างสนิค้าบางอย่างเพือ่ตอบสนองกลุม่คนนัน้ๆ 
เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างนักเสี่ยงโชค ชาวบ้าน และผู้มี
อ�านาจ 

วัดบางแห่งอาจได้เงินเพียงพอต่อการบูรณะ หากลอง
มีใครซักคนถูกหวยติดต่อกันซักสามถึงสี่งวด แม้การให้หวย
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ของพระสงค์ตามหลักพระพทุธศาสนาจะถือเป็นมจิฉาอาชวีะ
ซึง่ผดิพระวนิยัในด้านของการท�าให้ผูค้นหลงใหลในอบายมขุ 
แต่เม่ือความเลื่อมใสของฆราวาสที่ยังต้องการปัจจัยวัตถุใน
การใช้ชวีติ กจิวติับางอย่างของพระสงค์บางรปูเองกห็นไีม่พ้น
การใบ้หวย เพยีงเพือ่เป็นขวัญและก�าลงัใจให้ชาวบ้านได้ต่อไป 
อกีทัง้ยงัเป็นกศุโลบายให้คนได้เข้าวดัท�าบญุบ้าง แม้จะเดอืน
ละสองครั้งก็ยังดี ส่วนผลที่ได้ หากถูกขึ้นมาสักงวดนั่นอาจ
จะเป็นผลพลอยได้จากการประพฤตปิฏิบัตดิมีาตลอดหรือไม่ 
อันนี้คงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

ในประวัติศาสตร์ เคร่ืองมือทางการเมืองที่มีอ�านาจ
ในการปกครองคนมากท่ีสุดส่ิงหนึ่งก็คือ ‘ความเช่ือ’ การ
ปกครองคนด้วยความเชือ่แรงศรทัธา เป็นสิง่ทีท่�าให้ผูค้นยอม
สู้ตายถวายชวีติเพือ่บางสิง่ และในประวตัศิาสตร์บรรดาผูน้�า
กใ็ช้อ�านาจทางความเชือ่นีม้าเสรมิบารมเีสรมิความม่ันคง ให้
ตนเองไม่ว่าจะเป็นความเชือ่ท่ีว่า ผูน้�าคอืผูม้บุีญเก่าสงูกว่าเรา
ทกุๆ คน จะน�าพาโชคลาภและความสงบร่มเยน็มาให้แก่บ้าน

เมอืง แน่ล่ะความเชือ่เหล่านีย้งัไม่คงไปไหน มนัยงัคงวนเวยีน
อยูใ่นสงัคมเราในทกุวนันี ้อย่างในกรณทีีป้่ายทะเบยีนรถของ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ อดีตนายยกรัฐมนตรีให้เลขเด็ด แก่บรรดา
นักเล่นหวยถึง 8 งวด หรือจะเป็นป้ายทะเบียนรถของพล
เอกประยุทธ์ ที่ก็มีเลขเด็ดไม่แพ้กัน และยังมีอายุคนส�าคัญ
ที่บรรดาชาวบ้านตามติดกันอย่างกระชั้นชิด สิ่งเหล่านี้ล้วน
แสดงให้เห็นถึงอ�านาจของการปกครองที่แฝงตัวอยู่ในความ
เชื่อของใครหลายๆ คน 

แม้จะมีสถิติออกมาบอกว่าอัตราการถูกของหวย จะมี
ความเป็นไปได้ต�่ากว่าความเสี่ยงที่โลกจะถูกดาวหางชน แต่
ตราบใดที่คนยังมีความหวัง และความเชื่อถึงสิ่งที่พวกเขา
ศรัทธายังสามารถตีมูลค่าเป็นตัวเลขได้อยู่ ดูเหมือนว่าหวย
จะยังคงอยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนาน และอ�านาจอันเกิด
จากหวยก็จะอยู่เคียงคู่กันไปด้วยตลอดไป  
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WHy ADDicteD?
— “หวย” และเบื้องหลังความคิดด้านจิตวิทยา

text
ธันย์ชนก รื่นถวิล

การเล่นหวยเป็นกิจกรรมทีอ่ยูคู่ม่ากบัสงัคมไทยอย่าง
ยาวนาน มคีนไทยไม่น้อยทีต่ดิการเล่นหวยอย่างถอนตวัไม่
ขึ้น ทั้งที่หวยไม่ได้ประกอบขึ้นจากสารเสพติดแต่อย่างใด 
แต่เมื่อติดแล้วก็ยังยากที่จะเลิก เพราะมันเป็นการเสพติด
ทางใจ เป็นสารเสพตดิชนิดทีไ่ม่มสี ีไม่มกีลิน่ และล่องลอย
อยู่ในอากาศ บางคนไม่รู้ด้วยซ�้าว่าก�าลังติด ผู้ที่เสพติดจะ
มีอาการที่ยอมท�าทุกหนทางให้ได้มาซึ่งเลข เลขทุกตัวต่าง
มีที่มาอย่างที่ไม่ธรรมดาและไม่สมเหตุสมผล 

เพราะ “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่”   
แต่เรื่องบางเรื่องไม่เช่ือก็จ�าเป็นต้องลบหลู่ หรือตั้ง

ค�าถามกันเสียหน่อย
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การเล่นหวยนบัเป็นกลุม่ของอาการ พฤตกิรรมการตดิ 
(Addiction) เมื่อมองในเร่ืองของสมองจะพบว่ามีการหลั่ง
สารเคมีในสมองที่ชื่อว่า เซโรโทนิน (Serotonin) ผิดเพี้ยน
ไปท�าให้สมองถูกกระตุ้นอย่างผิดปกติ เมื่อนานไปผู้ที่เสพ
ติดการเล่นหวยจะเริ่มไม่สนใจว่าได้รางวัลเท่าใด แค่ให้ได้มี
ความรู้สึก ลุ้น ก็เพียงพอแล้ว พบว่ายิ่งมีการหลั่งสารเพ่ิม
ขึ้น ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของการติดเสพติดการเล่นหวยมาก
ขึ้นเท่าน้ัน ท�าให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและต้อง
ประสบปัญหาเรื่องการขาดความยับยั้งช่างใจบวกกับการ
ตัดสินใจบกพร่องอย่างเรื้อรัง

นอกจากนี้ยังพบว่าการพนันชนิดใดที่ยิ่งได้รางวัลเร็ว
หรือเห็นผลประโยชน์เร็ว จะยิ่งท�าให้ติดการพนันชนิดนั้นๆ 
ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการวิจัยพบว่าเสียงดังมีผล
ต่อความรู้สึกต่ืนเต้นขณะเล่นการพนัน ดังนั้นการเล่นหวย
โดยการใช้ลูกบอลในการออกรางวัล โดยที่เสียงของลูกบอล
กระทบกันเสียงดัง จึงยิ่งท�าให้รู้สึกตื่นเต้นและลุ้นระทึกมาก
ขึ้นด้วย

ในนักเล่นหวยเราจะมีอาการที่เรียกว่า Hyperbolic 
Discounting หมายถึงคนเรามักจะเลือกผลตอบแทนที่เล็ก
น้อยแต่รวดเร็วมากกว่าผลตอบแทนที่มากแต่ใช้เวลานาน 
เช่น คนส่วนใหญ่มักจะเลือกรับเงิน 20 ดอลลาร์ในวันนี้ 
มากกว่าท่ีจะรอเงนิ 100 ดอลลาร์ในหนึง่ปีข้างหน้า โดยปกติ
คนเรามักรู้สึกยินดีที่จะได้รับเงินทันที เพราะมีความรู้สึกว่า
เงนิทีไ่ด้มาอย่างรวดเรว็ดกีว่าต้องรอ หรือในบางกรณมีหีลาย
คนที่ยอมเสียเงินจ�านวนมากเพื่อให้ได้ก�าไรเล็กน้อย อย่าง
เช่นกรณีของคนเล่นหวย คนเล่นหวยมักจะหวังว่า 80 บาท
ทีต่นเองลงทนุซือ้หวยไปวนันีจ้ะท�าให้ตนถกูรางวลัและได้ผล
ก้อนใหญ่ถูกรางวัลที่ 1 ได้เงินหลายล้านทั้งๆ ที่จากสถิติแล้ว
โอกาสถูกรางวัลแค่ 1.4168 % เท่านั้น  แต่มีโอกาสเสียเงิน
สงูถงึ 98.5832% นัน่เท่ากับว่าการลงทนุซือ้หวยนัน้ยากมาก
ที่จะได้ก�าไรคืนมา หรืออาจจะเรียกได้ว่ายากอย่างที่สุด แต่
คนเราก็ยังคงมีความหวัง…

หวย
ออก
หวย

หลอก
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เราคงมีประสบการณ์ที่เคยได้ยินว่า ‘เลขนี้ต้องตาม’ 
ผ่านหูกันมาบ้าง เพราะนักเล่นหวยบางคนมีความฝังใจอยู่
กับเลขบางเลข โดยจะทุ่มซ้ือเลขนั้นทุกงวดโดยเหตุผลว่า
งวดนี้มาแน่ ก็มันยังไม่เคยออกเลย ซึ่งความฝังใจหรือความ
เชื่อนี้เราเรียกว่า ความหลงผิดของนักพนัน (Gambler’s 
Fallacy) คือ การที่นักเล่นหวยมีความเชื่อว่าโอกาสที่ตนจะ
ถูกมีอยู่ 50:50 โดยน�าสถานการณ์ในอดีตมาประกอบการ
ตัดสินใจ และมีความเชื่อว่ายิ่งเล่นมานานเท่าไรตนเองจะยิ่ง
มีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้น เป็นการน�าความน่าจะเป็นมา
ใช้อย่างผิดๆ เช่น เลขที่ออกในงวดนี้ งวดหน้าจะไม่ออกอีก 
กล่าวคือนักเล่นหวยจึงไม่ซื้อเลขที่ออกไปแล้วด้วยเหตุผลว่า 
คงไม่ออกซ�้าหรอก ทั้งที่ในความเป็นจริงคือ ตัวเลขแต่ละตัว
ของหวยนั้น ล้วนแต่เป็นอิสระต่อกัน การสุ่มหยิบเลขขึ้นมา
อาจเป็นเลขตัวไหนกไ็ด้เท่าๆ กนั เพราะฉะนัน้โอกาสทีจ่ะถกู
หวยมากข้ึนหรือน้อยลงไม่ได้อยู่ท่ีจ�านวนครั้งของเลขที่ออก
มาแล้วแต่อย่างใด

นอกจากนั้น คนที่เชื่อว่าตนก�าลังจะมีโชค ก็จะทุ่มเงิน
จ�านวนมากอย่างไร้เหตุผลโดยมักจะมองโลกในแง่ดีแบบเข้า
ข้างตัวเอง ซึ่งคนเหล่านี้ เวลาที่ไม่ถูกหวยจะปลอบใจตัวเอง
ว่า เกือบถูกแล้ว และจะบอกกับตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆ จน
ท้ายที่สุดอาจจะเสียจนหมดตัว...

เดิมที ความหลงผิดของนักพนัน 
(Gambler’s Fallacy) มีชื่อว่า ความหลง
ผิดแห่งมอนติคาร์โล (Monte Carlo Fallacy) 

เหตุเกิดในขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.
1913 ณ บ่อนคาสิโนแห่งมอนติคาร์โล ในเกม
รูเลทท์ครั้งหนึ่ง ได้เกิดกรณีท่ีลูกบอลรูเลทท์
ตกหลุมสีด�าติดต่อกันถึง 15 ครั้ง เกิดความ
ตื่นตะลึงขึ้นในหมู่นักพนัน หลายคนเชื่อว่า
ครั้งต่อไปผลจะต้องออกมาเป็นสีแดงเป็นแน่  
เมื่อเชื่อเช่นนั้นก็ทุ่มพนันข้างแดง แต่แล้วครั้ง
ที่ 16 ก็ยังออกมาด�าอีก ครั้งที่ 17 ก็เช่นกัน 
แต่ผลลัพธ์เช่นนี้ยิ่งท�าให้นักพนันทุ่มพนันข้าง
แดงเพิ่มขึ้นเท่าทวี 

ต้อง
ตาม
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เรามักจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือรายการข่าว
ว่า มีผู้คนมากมายต่างแห่กันไปกราบไว้จิ้งจกสีเขียว กล้วย
ออกปลกีลางต้น มะยมออกผลปลายกิง่เพือ่หวังจะได้เลขเดด็
น�าโชคให้ร�่ารวยกันในงวดที่จะถึง ในกรณีนี้ อาจารย์เจษฎา 
เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้โพสข่าวในเฟซบุค๊
เกีย่วกับ “รวมภาพข่าว ของ(ไม่)แปลก รบัหวยออกครับ” ซึง่
ในข่าวมีผู้คนมากมายแห่ไปกราบไหว้ บูชาถวายของ ขอเลข
เดด็ รวมทัง้เมือ่ใกล้วนัหวยออกเลขเดด็เลขดงัของส�านกัต่างๆ 
กจ็ะถกูแชร์อย่างแพร่หลายในโซเซยีลมเีดยี ไม่ว่าจะเป็นหวย
ต้นตะเคียน เจ้าพ่อคนนั้น เจ้าแม่คนนี้ มีวิธีการได้มาซึ่งเลข
ตั้งแต่การขูดต้นไม้ เห็นขี้ธูป เห็นปลายไฟที่เทียนก็ตีออก
มาเป็นรูป เป็นเลขต่างๆ ซึ่งอาการเหล่านี้ทางจิตวิทยาเรียก
ว่า ความคิดเชิงไสยศาสตร์ (Magical thinking) เป็นการ
อ้างการกระท�าหนึง่ๆ ว่าเป็นทีเ่กดิขึน้อย่างไม่สมเหตผุล เช่น 
ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ มักจะมีการอ้างความสัมพันธ์
ระหว่างพิธีกรรมบางอย่าง เชื่อมโยงกับประโยชน์ที่จะได้
รับจากการกระท�าเหล่านั้น ไสยศาสตร์จะช่วยสร้างความ
รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ มีผลงานวิจัยที่สนับ
สนับสนนุทฤษฎีนีว่้า จะมพีฤตกิรรมทางไสยศาสตร์บ่อยครัง้
ในเหตุการณ์ที่ท�าให้เกิดความตึงเครียด โดยเฉพาะส�าหรับ
กลุ่มบุคคลผู้มีความต้องการที่จะควบคุมเหตุการณ์ไว้ให้ได้ 
อธบิายได้ว่าหวยเป็นเร่ืองทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ คนเล่นหวย
รูส้กึว่าไม่สามารถจะควบคมุชวีติตวัเองได้ เพราะหวยคอืการ
ออกเลขอย่างอสิระไม่สามารถทีจ่ะคาดเดาใดๆ ได้ การพึง่ส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ที่รู้สึกว่ามีอ�านาจเหนือตนเอง จึงท�าให้มีความรู้สึก
ทีม่ัน่ใจและง่ายต่อการตดัสนิใจมากข้ึน (ว่าจะซือ้เลขอะไรดี) 

หรือจะเรียกการเห็นเลขเด็ดจากวัตถุประหลาดต่างๆ 
ว่าเป็นอาการ Pareidolia เกิดจากระบบประสาทและการ
ท�างานของสมองคนเราได้รับข้อมูลจากวัตถุบางอย่างแล้วน�า
มาตีความโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุ้นเคย โดยสมองตีความ
แสงและเงาจากสิ่งต่างๆ ผิดพลาด ซึ่งอาการนี้สามารถเกิด
ขึ้นและเกิดการเชื่อมโยงได้แม้ว่าวัตถุที่มองเห็น เสียง หรือ
ความรู้สึกนั้นจะไม่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งใดๆ ก็ได้

นอกจากนี้ยังพบความคิดเชิงไสยศาสตร์ในสัตว์เช่น
เดียวกัน ในการทดลองของสกินเนอร์ผู้คิดทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขแบบการกระท�า โดยจะพบว่านกมีการเรียนรู้ที่จะ
ท�าพฤติกรรมบางอย่าง อย่างไร้เหตุผลซ�้าๆ ถ้าหลังการท�า
พฤติกรรมนั้นมีอาหารหล่นลงมาพอดี เพราะนกได้แต่เฝ้า
รออาหารจากที่คนให้อาหารโดยไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหร่กัน
แน่ ดังนัน้เมือ่อาหารหล่นลงมาในจงัหวะทีก่�าลงัท�าพฤตกิรรม
บางอย่างพอดนีกจงึเช่ือว่าการท�าพฤตกิรรมแบบนัน้จะท�าให้
ตนได้อาหาร เช่นเดียวกับคนเล่นหวยถ้าหากขอหวยจาก
ที่ไหน วิธีการไหน แล้วถูกในงวดนั้นก็จะแห่กันไปกราบไหว้ 
ขอหวยซ�้าอีก เพราะมีความเชื่อว่าในงวดหน้าตนเองจะถูก
หวยบ้าง โดยมีการถูกรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนที่ทุกคนคาด
หวังว่าตนเองจะถูกในงวดต่อไปบ้าง จึงยังมีคนที่มีความเชื่อ
แบบไสยศาสตร์ที่ถึงแม้ความเชื่อจะได้รับการอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม 

ตกลงงวดหน้าคุณคดิไว้หรอืยงัว่าจะซือ้เลขอะไรดี?  

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

เลข
เด็ด

เลข
ดัง
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DreAm teAm
— ขบวนการขายฝัน

text
วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

หวยเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งบางครั้งพฤติกรรมที่คนในสังคม
เห็น เป็นพฤติกรรมปกติธรรมดา ไม่มีความแตกต่างหรือแปลกแยกจากบุคคลทั่วไป เงิน
จากการขายหวยบางส่วนรัฐบาลน�ามาเข้าคลังพัฒนาประเทศ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและ
การบริจาคเป็นทุนการศึกษา นอกจากนั้นแล้วยังท�าให้เกิดอาชีพอื่นๆ ตามมามากมาย อาทิ

01 /
พนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

04 /
นักออกแบบล็อตเตอรี่

05 /
คนขายล็อตเตอรี่

มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการพิมพ์สลาก ตรวจสอบสลากที่ออก
จากแป้นพิมพ์ การเย็บรวมเป็นเล่ม รวมถึงการจัดส่งสลากสู่
ส่วนกลางและภูมิภาค

การน�าเสนอเรือ่งราวบนแผ่นลอ็ตเตอรี ่จะมกีารวางแผน
การออกแบบประจ�าปี ซึ่งทางส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
น�าเสนอเรื่องราวศิลปะที่บอกเล่าความเป็นไทยมาโดยตลอด 
ลวดลายที่ปรากฏในแต่ละปี ก�าหนดให้มี 2 เรื่องราว โดยน�า
เสนอสลบักนัไปแต่ละงวด เช่น เรือ่งราวเกีย่วกบันางในวรรณคดี
เอกของไทย ของดีประจ�าจังหวัดต่างๆ หรือภาพที่เกี่ยวกับ
เทศกาลส�าคัญ ลวดลายอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มสีสันไว้อย่าง
วิจิตรบรรจงบนล็อตเตอรี่แต่ละฉบับ ล้วนเกิดจากฝีมือของนัก
ออกแบบหรอืช่างศลิป์กองงานออกแบบแม่พิมพ์ของส�านกัสลาก
กนิแบ่งรฐับาล ทีผ่่านมาหลายยคุหลายรุ่น ในอดตีจะใช้ฝีมอืของ
ช่างเขียนล้วนๆ แต่ในปัจจุบนัมเีทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามาอย่างเช่น
คอมพิวเตอร์ จึงน�ามาประยุกต์ใช้กับงานฝีมือจากปลายพู่กัน
ได้อย่างลงตัว

ในอดตีเราจะพบเหน็แค่คนพกิารเท่านัน้ทีป่ระกอบอาชพี
นี ้ในปัจจบุนัมผีูค้นมากมายทีย่ดึอาชพีนีเ้ป็นอาชพีหลกั การจะ
ท�าอาชพีนีไ้ม่ใช่ง่าย หากเป็นผูข้ายรายย่อยต้องมเีงนิทนุเพือ่น�า
มาซือ้ลอ็ตเตอรี ่โดยไปรบัจากยีป๊ั่ว ทีร่บัลอ็ตเตอรีจ่ากกองสลาก
มาขาย เมื่อใกล้เวลาประกาศรางวัล ก็จะลดราคาเพื่อให้ล็อต
เตอรี่ขายออก ล็อตเตอรี่บางที่ในแผงเดียวกัน อาจขายราคาไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตัวเลข โดยเลขที่ได้รับความนิยม จะขายได้
สูงกว่าเลขที่ไม่ได้รับความนิยม ซึ่งในปัจจุบันมีการซื้อขายล็อต
เตอรี่ออนไลน์อีกด้วย

02 /
ยี่ปั๊ว

หรือผู ้ค้าคนกลางที่มีโควตาในการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลมาในราคาต้นทุนจากกองสลาก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ผู้ขายส่ง โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทสลาก
มหาลาภ แอดวานซ์เทคโนโลยีซิสเต็มส์ บริษัทไดมอนด์ลอตโต้  
บริษัทหยาดน�้าเพชร และบริษัทบีบีเมอร์ชานท์

03 /
อาชีพรับซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลโควตา

โดยรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากโควตารายย่อย ที่
สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกองสลากได้ ผู้ได้โควตา
รายย่อยในที่น้ีคือ ผู้ที่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เพียง 
4-5 เล่ม และน�ามาขายต่อให้ผูข้ายรายย่อยอกีท ีถ้าขายไม่หมด
สามารถน�าไปขายคืนกองสลากได้
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ตราบใดที่ความหวังยังมี  อาจสร้างอาชีพใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นได้มากมาย 

แม้ชีวติจะยงัไม่เคยถูกหวยเลยสกัครัง้กต็ามที…

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

06 /
เจ้ามือหวยใต้ดิน

09 /
อาจารย์ใบ้หวย - คนทรง

08 /
คนขายเรียงเบอร์

07 /
Application Developer

หรือหวยราษฎร์ คล้ายกับรูปแบบธุรกิจเอกชนทั่วๆ ไป 
มีรูปแบบของสนิค้าหรอืประเภทของการรับหวยในรปูแบบต่างๆ 
หลากหลายชนิด มีเงิน 5 บาท 10 บาท ก็สามารถเล่นได้ หรือ
มเีลขเด็ดจะทุ่มเงนิเป็นหมืน่เจ้ามอืบางรายกร็บัแทง ไม่ต้องวิง่หา
ซ้ือเลขทีต้่องการทลีะแผงสองแผงเหมอืนหวยรัฐบาล แต่ก่อนจะ
เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน อาจต้องเป็นเอเยนต์หวยรายย่อยมาก่อน 
เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีลูกค้าจ�านวนหนึ่งอยู่ในมือแน่ๆ

เรือ่งของความเชือ่ โชคลางและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่
คนไทยมานาน ร่างทรงเป็นความเชือ่ส่วนบคุคลทีเ่ข้าใจว่ามอีงค์
เทพ เจ้าพ่อเจ้าแม่ หรอืบรรพบรุษุมาประทบักเ็ป็นร่างทรง ผูท้รง
มกักล่าวค�าเรยีกขานว่า ‘คนมอีงค์’ จากคตทิีว่่าร่างทรงเป็นภาค
หนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธ์ และจุติมาเพื่อปัดเป่าทุกทั้งปวด โดยเทพ
จะสื่อผ่านมนุษย์โดยผ่านร่างทรง การให้เลขแต่ละครั้ง อาจได้
ไม่เหมือนกัน แล้วแต่การตีความของแต่ละคน

10 /
ร้านรับขึ้นเงินรางวัล

ร้านรับขึ้นเงินรางวัล จะหักเงิน 2% จากเงินรางวัล
ทัง้หมดทีไ่ด้โดยเราไม่ต้องเสยีค่ารถและเวลาในการเดนิทาง แต่
ถ้าเงนิรางวลัจ�านวนมาก เรากส็ามารถไปขึน้เงนิเองทีก่องสลาก

แม้ว่าอนิเตอร์เนต็จะมบีทบาทต่อชวีติเราอย่างมาก ยอด
ขายเรยีบเบอร์อาจไม่เพิม่ขึน้ แต่กไ็ม่ลดลง  เพราะเรยีงเบอร์ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย รายงานผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พร้อมสถิติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดที่ผ่านมา สิ่ง
ส�าคัญท่ีท�าให้มีผู้ติดตาม คือการให้เลขเด็ดของอาจารย์ส�านัก
ต่างๆ

เมือ่เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทมากขึน้ ความรวดเรว็ของ
ข้อมลูข่าวสารจงึเป็นเรือ่งส�าคญั ในปัจจบุนัมี Application ตรวจ
รางวัลมากมาย ท�าให้หลายคนเลือกตรวจรางวัลทางออนไลน์ 
เพราะง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว
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— - ก๊อท จักรพันธ์
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“หวังกันไปก็ได้แต่หวัง ไม่เสียสตางค์ล่ะไม่ผิดกฎหมาย 
หวังกันมาก็หวังกันไป หวังในใจตำารวจไม่จับ
คนตายยังหวังจะฟื้น คนตื่นจะไม่หวังได้ไง

ยังอยู่ล่ะก็หวังกันไป ไม่มีใครไม่หวังหรอกคุณ
คนจนก็หวังกับหวย คนรวยล่ะก็หวังกับหุ้น
ทำาบุญล่ะก็หวังได้บุญ ลงทุนล่ะก็หวังกำาไร

ครับ... สมหวังนะครับ”
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speaker

text photo
นฤพล เปาอินทร์
พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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ตั้งวงถกเรื่องไทยกับวิถีที่เปลี่ยนไปกับ
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเก๋า รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ในสภาวะท่ีทุกอย่างรวดเรว็มาไวไปไว กระแสแห่งการเปลีย่นแปลง
พดัผ่านไปไม่เว้นแต่ละวนั เกดินวตักรรมใหม่ไม่เว้นแต่ละค�า่คนื ภายใน
ช่วงเวลาไม่ถึงชั่วอายุคน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายและ
หลายเรื่องไม่ว่าใครก็คาดไม่ถึง ท่ีคนสูงอายุหัวใจไม่แข็งแรงอาจเกิด
อาการ ‘วาย’ ได้อย่างฉับพลัน เนื่องจากปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน

แต่คงไม่ใช่กับ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ที่แม้อายุจะเข้าสู่วัยหลัง
เกษยีณ แต่ท่านกย็งัคงย้ิมให้กระแสแห่งการเปลีย่นแปลงท่ีพัดผ่านไป อย่าง
เข้าใจ ด้วยการเขียนบทความลงนิตยสารและวารสารมากมายไม่ว่าจะเป็น 
สกุลไทย มติชนสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ แพรว All Magazine ฯลฯ ที่
ต้องหาเร่ืองราวใหม่ๆ มาเขียนให้คนอ่านได้เซอร์ไพรส์กันอย่างสม�่าเสมอ 
โดยที่จะแทรกเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์ไปควบคู่กันไปแบบที่ใครๆ ก็เข้าใจ
ได้ จนปัจจุบันมีผลงานรวมเล่มแล้วถึง 31 เล่มเข้าไปแล้ว! 

สายตาของพวกเรายังเยาว์นัก เมื่อเทียบกับคนที่ผ่านอะไรมา
มากมายอย่างอาจารย์ เราในฐานะวยัรุน่ ทีเ่กดิมาพร้อมกบัการเปลีย่นแปลง 
จึงจะมาขอถามอาจารย์ถึงวิถีชีวิตแบบไทยๆ ที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูด
ถึงกัน ว่ามันเป็นอย่างไร แล้วหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? และ
หากมองในมมุของนกัเศรษฐศาสตร์มนัจะเป็นอย่างไรกนันะ ท้ังวิถชีวีติแบบ
ไทยๆ เรือ่งหวยทีเ่ป็นของคูก่บัคนไทย จนถึงกระแส Slow Life ทีค่นบางกลุม่
ก�าลังแสวงหา เราจะมาฟังค�าตอบไปพร้อมกัน
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วถิชีีวติไทยๆ คอื วถิชีวีติแบบชวิๆ พอเพยีง ใกล้ชดิธรรมชาติ 
อภัยให้กัน ไม่เป็นไร หนักนิดเบาหน่อยยอมกัน ก�าหนดโดยกรรม 
ไปเป็นตามชาติทีแ่ล้ว ชัว่ช่างชีดช่ีางสงฆ์ อย่าไปว่าพระ พ่ึงพาอาศัย
กนั ระบบอปุถมัภ์ ระบบ seniority การพยายามอยู่รวมกนั เป็นนกั
ปฏิบตัมิากกว่าเป็นนกัทฤษฎ ีอะไรทีม่นัเวร์ิค คอืโอเคหมด คุณธรรม 
กตัญญูกตเวที ศาสนา ความเกรงใจ การไม่ท�าบาป

ผมไม่เชื่อว่าการแข่งขันไม่รู้จบ ทุนนิยมไม่มีการควบคุมจะ
น�าไปสู่ความสุข อาจจะเป็นความสุขของคนกลุ่มน้อยๆ เท่าน้ัน
เอง ทุนนิยมที่มีการควบคุม มีกฎกติกาก�ากับอย่างมีประสิทธิภาพ 
Capitalism แบบนั้นจะเวิร์ก อเมริกาที่ปัญหาเมื่อปี 2008 เพราะ
เกิดทุนนิยมที่ไม่มีการควบคุม ถึงจะบอกว่ามีการควบคุม แต่มัน
ควบคุมไม่ได้จริงๆ เพราะฉะนั้นทุนนิยมที่ดีต้องมีการควบคุมและ
ก�ากับ แล้วต้องก�ากับอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ผมเชือ่ว่ามนุษย์เกิดมา มคีวามรบัผดิชอบของแต่ละคนทีต้่อง
ท�างานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมาเป็นคนโชคดีมีแขนขา มี
มันสมองสมบรูณ์ มีโอกาสท่ีได้รบัการศึกษาท่ีดใีนชีวติ ต้องมคีวาม
รับผิดชอบต่อโลกด้วย คนอื่นที่ไม่ได้โชคดีเท่าคุณ จะได้แบ่งผลบุญ
จากการทีค่นเป็นคนโชคดด้ีวย เพราะฉะนัน้คนท่ีมโีอกาสต้องท�างาน
หนัก ผมไม่เชื่อว่าคนวัยเกษียณจะต้องน่ังงอมืองอเท้าอยู่กับบ้าน 
แต่คนที่เชื่อ Slow Life ท�างานชิวๆ รวยแล้วก็นั่งนับเงินอย่างเดียว 
ผมคดิว่าเป็นความเข้าใจผดิ ผมเคยเหน็โพสในเฟซบุค๊ว่า “ท�าไมเรา
ต้องท�างานหนัก” ผมก็ไม่รูว่้าท�าไมเราต้องไม่ท�างานหนักด้วย แต่ที่
ผมรู้สึกได้คือ การอยากมีเงินเยอะ แต่ไม่ต้องท�างาน ชีวิตที่ท�างาน
หนักไม่ใช่ชีวิตที่เอาเปรียบคนอื่นหรอก เพราะมันไม่ใช่การผูกขาด
ที่ตัวเองได้อย่างเดียวหรือโกงเขามา จริงๆ แล้วมนุษย์ทุกคนต่างก็
เบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว

ไม่ใช่ ภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า ล็อตเตอรี่คือภาษี
คนจน แล้วย่ิงล็อตเตอร่ีไทยด้วยแล้ว โอกาสหรือเรียกว่า Expected 
Value ของการซื้อล็อตเตอรี่ยังไม่ถึง 30 บาทเลย

แน่นอน ทกุวฒันธรรมมเีอกลกัษณ์ของมนัเอง หล่อหลอมมา
จากโครงสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ความจ�าเป็นเรื่องมีทรัพยากรที่มี 
อันหนึ่งในสังคมไทยที่มีอย่างชัดเจน คือระบบอุปถัมภ์ สาเหตุสืบ
เนือ่งมาจากสมยัอยุธยาตอนปลายท่ีมรีะบบไพร่ ระบบมูลนาย เป็น
ลกัษณะแนวตัง้ ถ้าไพร่คนใดท�าให้มลูนายเดอืดร้อน มลูนายและเจ้า
กต้็องเดอืดร้อนไปด้วย ดงันัน้ทกุคนก็ต้องพยายามรอมชอมกนั ไม่
ท�าให้คนสูงกว่าเดือดร้อน เม่ือคุณอุปถัมภ์ผม ผมก็ต้องดูแลคนที่
อปุถมัภ์ผมไม่ให้เดอืดร้อน เมือ่เป็นโครงสร้างอย่างนี ้กเ็ป็นลักษณะ
ทีท่�าให้สงัคมไทยอยูร่อดมาได้ แต่พอมาระบบราชการสมัยใหม่ กเ็อา
โครงสร้างแบบเก่ามาสวมในระบบราชการ ซึง่ขดัแย้งกนักบัโลกสมยั
ใหม่ เพราะเมื่อไปท�าความผิดเข้า ก็ต้องช่วยลูกน้อง ครั้นจะไม่ช่วย
ลกูน้องกไ็ม่ได้ เพราะมนัเป็นระบบอุปถมัภ์ แล้วไม่เฉพาะสงัคมไทย 
สังคมในเอเชียและฝร่ังก็เหมือนกัน อยู่ที่ว่าดีกรีของระบบอุปถัมภ์
นั้นมากน้อยขนาดไหน คนไทยไม่ใช่ชาติท่ีมีอุดมการณ์ เหมือนที่
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพบอกว่า “น�้า อยู่ในภาชนะไหนก็เป็น
น�้า” คนไทยก็เป็นลักษณะแบบนั้น ตราบใดท่ีคุณยอมรับค่านิยม
ร่วมกนัในสงัคมไทย กอ็ยูร่่วมกนัได้ในสังคม เป็นนกัปฏบัิติโดยไม่มี
อดุมการณ์หล่อหลอม ในสังคมตะวนัตกเริม่มากจากการคละไอเดยี
ทางศาสนา แต่ของเราเอาศาสนามาปรบัเข้ากบัโครงสร้างทางสงัคม 
มันจึงกลายเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากสังคมอื่นแล้วก็ขัด
แย้งกับความเป็นจริงในสังคม คือมัวแต่อุปถัมภ์กันไม่ได้ค�านึงสิ่งที่
ถูกต้อง สังคมที่เข้มงวดทางด้านศาสนามีถูกมีผิดชัดเจน ช่วยกัน
ไม่ได้ แต่สงัคมไทยปรบัเปล่ียนไปตามบรบิท เป็นไปตามพรรคพวก
เพื่อนฝูง ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข

อยากทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับค�าว่า 
‘วิถีชีวิตแบบไทยๆ’

ระบบทุนนิยมการค้าเสรีจะน�าพาสังคมเราไปสู่
‘สังคมอุดมสุข’ ได้ไหม?

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับกระแส
Slow Life ในปัจจุบัน

แล้วอาจารย์คิดว่าล็อตเตอรี่ท�าให้คนจน
มีความหวังในชีวิตเพิ่มมากขึ้นไหม

วิถีชีวิตแบบไทยๆ ที่ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัย
ขัดแย้งกับระบบเศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันไหม
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ใช่ คือคนเราต้องการความหวัง อยากรวยโดยที่ไม่ต้อง
ออกแรง เพราะจะรวยได้ในชาตินี้มีอย่างเดียวคือล็อตเตอรี่ ดังนั้น
คนเหล่านีท้ีซื่อ้ล็อตเตอรีค่อืซ้ือความหวงั แต่มนัยากมากๆ เพราะใน 
67 ล้านคน จะมีคนถูกคนเดียวเท่านั้นเอง แต่คนไม่ได้ดูคนที่โดน
กิน คนดูแต่คนที่คนรวย ว่าท�าไมเราไม่รวยแบบเขาบ้าง อันนี้เป็น
ความคิดที่เบี่ยงเบนของมนุษย์ คอยดูแต่คนที่ประสบความส�าเร็จ
แต่ไม่ได้ดูคนที่ล้มเหลว

เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อล็อตเตอรี่เพราะหวังจะรวยนั้นมีโอกาส
น้อยมาก ตามการค�านวณทางสถิติ ถ้าคุณขายล็อตเตอรี่เป็นเวลา 
20 ปีต่อเนือ่งกนั มีโอกาสทีจ่ะมลีอ็ตเตอร่ีรางวลัทีห่นึง่ ผ่านมอืคุณ
หนึง่ใบ ผมเองก็ไม่เคยซ้ือลอ็ตเตอร่ีเลย ผมว่าถ้าจะซ้ือลอ็ตเตอรี ่ไป
เล่นหวยใต้ดินยังจะมีโอกาสถูกมากกว่า

ในต่างประเทศ มีล็อตเตอรี่เป็นมหรสพ เป็นความบันเทิง 
อย่างที่นิวเจอร์ซี่ มีล็อตเตอรี่ออกทุกวัน เขาเล่นกันสนุกๆ แต่คน
ไทยเราซือ้เพราะความหวงัรวย แต่คนเอเชยีเล่นล็อตเตอรีเ่ป็นอาชพี 
เป็นเครื่องมือน�าไปสู่ความร�่ารวย แต่คนตะวันตกมองว่าเป็นของ
สนุกสนาน เพราะการพนันเป็น Entertainment ผมไม่เคยเห็นคน
ไหนรวยเพราะการพนัน ถูกหลอกลวงด้วยความอยากรวย

โอกาสทีแ่รงงานจะรวยจรงิๆ แบบมบ้ีานมรีถมนัแทบจะไม่มี
เลย ต่อให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นช่างฝีมือที่เงินเดือนสูงขึ้นมา
อีกหน่อย จากวันละ 300 มาเป็นวันละ 1,000 มันก็ไม่มีทางเลย
ที่เขาจะมีคฤหาสน์หลังโต มีรถหรูๆ อย่างในทีวีเขามีกัน มันก็มีแต่
การพนนัเท่านัน้ทีท่�าให้เขาไปถงึจดุนัน้ได้ แต่ถ้าคดิว่าพอล่ะ? ผมไม่
เอาความปั่นป่วนมาใส่ชีวิต ให้หาความสงบไม่ได้ ผมมีบ้านนะ ผม
มีรถ ผมมีครอบครัวที่มั่นคง มีเงินออมพอสมควร ผมพอแล้วแค่นี้ 
อย่างนีส้ ิชวีติท่ีอยูร่อดได้ในสังคม พอเพยีงไม่ได้หมายความแค่เงนิ
นะ แต่พอเพียงหมายความว่า พอใจกับชีวิตท่ีเป็นอยู่ตามอัตภาพ 
ชีวิตคือการเลือก Life is about choices. ทั้งนั้นล่ะเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมบอกไว้ คุณจะเลือกคิดอย่างพอเพียง หรือคุณจะเลือก
แบบซื้อล็อตเตอรี่ทุกงวดเพื่อหวังจะรวย แทงหวยใต้ดิน ค้ายาเสพ
ติด เลอืกได้ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้วถิชีวีติแบบพอเพยีงคอืทางเลอืกทาง
หน่ึงในการด�าเนนิชีวิต คอืเลอืกทีจ่ะมชีวีติแบบพอใจในชวีติท่ีเป็นอยู่

แต่ดูเหมือนคนรากหญ้ายังต้องการล็อตเตอรี่อยู่

ล็อตเตอรี่เป็นสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล�้าไหม

ถ้าแรงงานไม่มีโอกาสที่ยกระดับพัฒนาชีวิตตัวเองแล้ว
เขาเห็นว่า ‘หวย’ คือทางออกของเขา

อาจารย์คิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้?
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ใช่ ในความเห็นผมเราก�าลังถูกนักการตลาดที่มีความ
สามารถสงูจนสามารถทีจ่ะเข้าไปในใจของเรา เข้าไปเรยีกร้องความ
ต้องการภายใต้จิตส�านึกในใจเราด้วยการโฆษณาทีมั่นท�าให้เรารูส้กึ
และอยากได้สินค้าเหล่านั้น ในต่างประเทศนี้เขามีการห้ามเสียง
เพลงทีเ่รยีกร้องสญัชาตญิาณของเราทีเ่รยีกว่า Sublime แต่ในสงัคม
ไทยเราไม่ห้ามเพราะเราไม่เข้าใจเร่ืองแบบน้ี และพอเขาปล่อยให้
นักการตลาดใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปข้างในใจของเราเกี่ยวกับเรื่องความ
ต้องการอะไรต่างๆ แล้วโฆษณาก็มาบอกว่าคุณไม่มีบ้านหลังเท่านี้ 
คุณมีคอนโดหรู คุณต้องมีนี่... แล้วคุณถึงจะมีระดับ พูดบ่อยๆ เข้า
มันก็ซึมเข้าไปข้างในใจ แล้วเครดิตการ์ดก็กลายเป็นความมีระดับ 
เพราะใครๆ เขาก็มีกัน ในเยอรมันนี้ใครมีเครดิตการ์ดนี้ถือว่าเป็น
เรื่องน่าอับอายนะ เวลามีในแจ้งหนี้มาที่หน้าประตูน้ีต้องเก็บไม่ให้
ใครเขาเห็นนะ เพราะค่านิยมของคนเยอรมันคือการท�างานหนัก 
ไม่มีหนี้ ไม่ใช้เงินเกินก�าลัง มีเงินออมไว้ลงทุน

ผมฝันเห็นสังคมท่ีคนมีความคิดความอ่าน มีสติ มีความรู้
ความสามารถ แล้วกมี็ความพอเพียง ท�างานในหน้าท่ีของตนเองตาม
ความสามารถของตนเองเตม็ตามศกัยภาพและได้ผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมต่อตวัเขาเอง มรีะบบสวสัดิการท่ีรัฐจดัสรรให้ แบบทีเ่ป็นอยูน่ี้
ล่ะแต่คุณภาพดีกว่า แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมีความปลอดภัย มี
ค่านิยมในสังคมที่มันไม่ได้เป็นยาพิษ อย่างโกงนิดหน่อยไม่เป็นไร 
แบบนี้ไม่ได้ แล้วยิ่งคนคิดว่าการโกงเป็นเรื่องธรรมดา ความชั่วมัน
ก็ยิ่งเข้ามาในหลากหลายรูปแบบในสังคม

ระบบอุปถัมภ์น้ีเราปฏิเสธไม่ได้นะ เพราะมันอยู่ในวิถีชีวิต
ของคนไทย เพียงแต่ว่าคนท่ีมีการศึกษาคนที่มีความรู้นี้เขาจะต้อง
ใช้มันอย่างมีลิมิต อย่างผมเองก็ใช้ระบบอุปถัมภ์ แต่ผมใช้อย่างมี 
ลมิติ อย่างถ้าคณุผดิข้ามเขตจริยธรรม คณุโกงผมไม่ช่วยคณุหรอก 
แต่ถ้าพ่อคุณตายแม่คุณตายผมไปหมด ลกูอยากเข้าโรงเรยีนไหนถ้า
ช่วยฝากได้ผมก็ช่วย แต่ถ้าทุจริตนะผมไม่ช่วยเลย มันก็ต้องมีเป็น
ลักษณะนี้ไง ต้องรู้ว่าอุปถัมภ์มันมีขอบเขตแค่ไหน อุปถัมภ์ที่ไม่มี
กติกามันเป็นการอุปถัมภ์ที่ไม่ถูกต้อง ผมว่าเราต้องใช้ค่านิยมวิถี
ชีวิตของคนไทยให้ไปในทางที่ถูกต้อง ถ้าเราหลับตาเอาแต่อุปถัมภ์
อย่างเดียวนี้บ้านเมืองเรามีปัญหาแน่นอน

หมายความว่าในทุกวันนี้เราก�าลังถูกนักการตลาด
นักโฆษณาปั่นหัวให้อยากมีนั่นมีนี่

ถ้าเลือกได้ อยากเห็นผู้คนในสังคมมีลักษณะแบบไหน

ระบบอุปถัมภ์นี้ถือว่าเป็นยาพิษไหม

การเป็นคนไว้ใจได้หมายความว่า ถ้ามีหน้าที่ในความรับผิด
ชอบอะไรแล้ว ผมคิดว่าผมไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายมา ผมจะเต็มที่ ผมรับราชการก็ไม่เคยโกง ผมเป็นรัฐมนตรี
อยูปี่หนึง่ ผมท้าได้เลยว่าคนทีเ่ป็นรฐัมนตรีทีผ่่านมา ไม่มใีครเข้าไป
ท�างานตั้งแต่ 7 โมงเช้า เพราะว่าผมมีเวลา 1 ปี ผมก็ทุ่มทุกอย่าง
ที่ผมมี กลับทุ่มสองทุ่มทุกวัน เสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุด ออกไปดู

โรงเรียนตามต่างจังหวัด ทุ่มเทเต็มที่เท่าที่ผมท�าได ้ 

ผมว่าข่าวดีก็คือว่า ไม่มีการฆ่ากัน ไม่มีการประท้วง ไม่มี
การเอาระเบิดมาโยนใส่กันระหว่างคนไทยด้วยกันเองนะ มันท�าให้
ผมมคีวามมัน่คงในชวีติมากขึน้ ไม่อย่างนัน้เวลาไปไหนมาไหนนีผ้ม
ต้องดซู้ายดขูวา ผมว่าข่าวดคืีอการไม่มปัีญหาในเชงิของความรนุแรง 
ส�าหรับผมนี้เรียกว่าเป็นข่าวดี

ในหนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์ เขียนไว้ว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุด
ในชีวิตคือ “การเป็นคนที่ไว้ใจได้” คิดว่ามันส�าคัญอย่างไร

ข่าวดีในรอบปีที่ผ่านมาของอาจารย์คือข่าวอะไร

ผมเคยเห็นโพสในเฟซบุ๊กว่า
“ทำาไมเราต้องทำางานหนัก”

ผมก็ไม่รู้ว่าทำาไมเราต้อง
ไม่ทำางานหนักด้วย
แต่ที่ผมรู้สึกได้คือ

การอยากมีเงินเยอะ
แต่ไม่ต้องทำางาน
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TK Voice

text & Photo
สหธร เพชรวิโรจน์ชัย

เลขอะไร?
หากหนึ่งในวิธีการได้มาซึ่งตัวเลขซื้อล็อตเตอรี่คือการท�านายฝัน
เราจึงอยากถามชาว TK สนุกๆ ข�าๆ ไร้ซึ่งตรรกะใดๆ ว่า
“หากคุณฝันเห็น ‘งูกินตับตุ๊กแก’ ตื่นขึ้นมาคุณจะรีบออกไปซื้อล็อตเตอรี่เลขอะไร?”

ก่อนซื้อคงเสิร์ช Google ก่อนว่ำ
เขำตีควำมอย่ำงไร (หัวเรำะ) แต่หำก
เดำเล่นๆ คงเป็น 11 เพรำะตัวงูกับ
ตุ๊กแกตัวยำวเหมือนกัน

น่ำจะเป็น 84 เพรำะชอบเห็นงูเลื้อย
เป็นเลข 8 ส่วนตุ๊กแกมี 4 ขำค่ะ

871 ค่ะ เพรำะงูเลื้อยเป็นเลข 8 
ส่วนตับพอนึกถึงเลข 7 ก็ผุดขึ้นมำ
ในใจ และตัวตุ๊กแกเหมือนเลข 1 ค่ะ

เลข 18 คะ งูตัวยำวเป็นเลข 1 
กำ ลังกินตับตุ๊กแกต้องขดเป็นเลข 8

บุษราคัม ศิริมา

 — วิศวกร

สิตานัน ชาวอบทอง

 — วิศวกร

ขนิษฐา ศรีมณี

  — วิศวกร

อริสา วัฒนเสรี

 — นักเรียน

ผมเดำว่ำ 83 ครับ เพรำะงูเลื้อย
เป็นเลข 8 ส่วนตุ๊กแกเวลำเดิน
มันคล้ำยๆ เลข 3 สลับไปมำ

เอำง่ำยๆ เลยครับ เลข 11
เพรำะตุ๊กแกกับงูมีคนละ 1 ตัว

80 ครับ เพรำะงูขดเป็นเลข 8
และ 0 คือโดนกินหำยไปหมดเลย

198 ค่ะ เพรำะงูตอนนอนตัวยำวๆ 
เป็นเลข 1 พอรัดจะมีหัวโผล่ออกมำ
เหมือนเลข 9 ก่อนที่จะกินกันเป็น
กลมๆ เลข 8

คิดว่ำ 86 นะ เพรำะตัวงูจะขด
เป็นเลข 8 ส่วนเลข 6 เรำนึกถึง
ตับตุ๊กแก ไม่รู้เพรำะอะไร (หัวเรำะ)

ณฐกร รัตนากร

 — นักศึกษา

เฉลิมบุญ อัจฉริยบดี

 — พนักงานบริษัท

ลือชา สุเพ็ญพร

— พนักงานบริษัท

กัญญ์ชิสา วรพัทธ์โภคิน

— นักเรียน

ภรณี จิดาแก้วผดุง

— พนักงานบริษัท
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“หมายเลขที่ออก...”
- สาวกองสลาก
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text photo
วิชชุตา ลิมปณะวัสส์ อดิเดช ชัยวัฒนกุล

My Space



ฉันชอบการไหลของสี การผสมกันในอัตราส่วนที่
ไม่มีใครมาก�าหนดกฎเกณฑ์ ชอบการทิ้งฝีแปรงบนผืน
ผ้าใบ กลิน่สจีางๆ หรอืแม้แต่ช่องว่างเล็กๆ ตรงมุมใดมมุหนึง่ 
ที่เติมให้ภาพวาดนั้นสมบูรณ์

ภายใต้ตกึสงูในย่านทองหล่อ มบีาร์ศลิปะเลก็ๆ ซ่อน
ตัวอยู่ “PaintBar Bangkok” เพ้นต์บาร์แห่งแรก และแห่ง
เดียวของเมืองไทย ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 6 พิมาน 49 ซอยสุขุมวิท 
49 ทีเ่ป็นเหมอืนสตดูโิอเลก็ๆ โดยคณุ เมฆ มนต์เสรนีสุรณ์ 
และ คุณวริท บูลกุล ที่ได้ไอเดียมาจากบาร์ในบอสตัน โดย
อยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับคนในกรงุเทพ และ
อาจขยายทัว่ประเทศในอนาคต ประสบการณ์ใหม่ๆ ทีว่่าคอื 
คนที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะมาก่อน สามารถสร้างผลงานศิลปะ
ได้ ถ้ามกีารสอนทีถู่กต้องและการใช้อปุกรณ์ทีด่ ี โดยส่วนตัว
คุณวริทเองก็ไม่ได้จบทางด้านศิลปะโดยตรง แต่เพราะมี
ความชอบและสนใจศิลปะเป็นการส่วนตัวจึงเลือกสร้าง
ความฝันจากสิ่งที่ตัวเองชอบ

ทนัททีีข่าทัง้สองข้างก้าวเข้าร้าน เราพบกบับรรยากาศ
แปลกตา เฟรมผ้าใบสขีาวถกูวางเรยีงอย่างเป็นระเบยีบบน
โต๊ะไม้ขนาดยาวเรยีงต่อกัน  แสงจากหน้าต่างบานใหญ่ทอด
ยาว ช่วยเพิ่มความโปร่งให้กับร้านในตอนกลางวัน และให้
ววิสวยของแสงไฟยามค�า่คืน บรรยากาศในร้านตกแต่งแบบ
เรียบง่ายสไตล์ลอฟท์ มีกลิ่นอายความดิบเล็กๆ จากผนัง
ปนูเปลอืย ภาพวาดงานศิลปะถกูตดิไว้บางช่วงของผนงัเพือ่
ดงึดดูสายตา  พร้อมกับเคาเตอร์บาร์น่ารักๆ ทีส่ามารถเดิน
ไปสั่งขนมมาทานรองท้องขณะวาดรูป
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รูปวาดถูกสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน โดยดู
ข้อมูลได้จาก www.paintbarbangkok.com ในแต่ละคอร์ส
จะมีครูสอนศิลปะมืออาชีพคอยให้ค�าแนะน�า ตั้งแต่การ
ร่างเส้น จนถึงการลงสี สีที่ใช้เป็นสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ 
คุณวริทให้เหตุผลว่า เพราะสีอะคริลิคแห้งเร็ว เมื่อระบาย
ผิดพลาดสามารถกลบทับได้ สามารถเล่นลูกเล่นได้หลาย
แบบท�าให้รูปสวยโดยไม่ต้องมีพื้นฐานมากนัก ซึ่งท่ีนี่จะมี
กิจกรรมพิเศษจัดขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเดือน เช่นการเพ้นท์
กระเป๋าผ้า หรือการออกงานตาม Art Market

ส�าหรบัอาหารของท่ีนีจ่ะเป็นอาหารสไตล์โฮมเมดจาน
เล็ก ๆ ไว้ทานเล่นรองท้องขณะวาดรูป อย่าง Gambas al 
Ajillo (119 บาท) เป็นกุ้งเนื้อนุ่มในซอสกระเทียมสไตล์
สเปน Meatballs in Tomato Sauce (119 บาท) ที่มีทั้ง
เนื้อหมแูละเนือ้ววั หรือ Liver Pate Baguette (119 บาท) 
ตบัไก่บดทานกบัขนมปัง Bruschetta และจะมีขนมสลบัสลบั
เปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั ราคาประมาณ 90-120 บาท ส่วน
เมนท่ีูคณุวริทแนะน�าก็คอื Cake least lowest โดยเป็นสตูร
ที่ท�ากินเองที่บ้าน น่าจะถูกปากใครหลายๆคน

ส่วนเครื่องดื่มของที่นี่จะเน้นไวน์และเบียร์เป็นหลัก 
ทางร้านแนะน�าเป็นไวน์ราคาเบา ๆ  อย่าง Robert Mondavi 
Private Reserve เริ่มต้นที่ 239/1,599 บาท แชมเปญเริ่ม
ต้นทีข่วดละ 3,450 บาท ส่วนคอเบียร์ลอง St. Bernardus Wit 
(239 บาท) หรือหากสาว ๆ อยากหาอะไรที่ดื่มง่ายข้ึน 
ลอง Brother’s Wild Fruit Cider (269 บาท) ก็ได้เช่นกัน

บนตึกสูงชั้น 6 ท�าให้มองเห็นบรรยากาศในย่าน
ทองหล่อ ตอนกลางวันและตอนกลางคืนแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน การนั่งวาดรูป และนั่งมองการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศโดยรอบไปพร้อมๆกนั กเ็ป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ
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

อ้างองิ www.bkkmenu.com/restaurant/Paint-Bar

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 
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Release Me

TEXT
ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

“สวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี”
ขยับเข้ามาครับขยับเข้ามา ที่ว่างด้านหน้าเรายังเหลืออีกเยอะ

เลยครับ ส�าหรับคนมีความฝัน และว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ในอนาคต 
คุณคงไม่อยากพลาดสิ่งดีๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนี้แน่ๆ ใช่ไหมครับ อืม ดู
เหมอืนว่าด้านหน้ายงัมีทีว่่างเหลอือยูอ่กีหนึง่ทีค่รบั ทีน่ัง่ตวันีด้เูหมอืน
มันจะโชคร้ายเสียเหลือเกิน เลยไม่มีใครต้องการมัน ถ้างั้น ผมขอ
อนุญาตเติมเต็มความฝันของเก้าอ้ีตัวนี้ด้วยตัวช่วยสักหน่อยแล้วกัน
นะครับ ทุกท่านมองมาที่นี่ครับ เห็นอะไรในมือผม ใช่ครับ แบงก์พัน
นี่เอง แบงก์พันของแท้ของจริงแน่นอนครับ พอดีตอนนี้ผมมีเงินเข้า
บัญชีอยู่ที่สัปดาห์ละเกือบแสน จะใช้ก็ใช้ไม่ทัน จะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเอา
ไปท�าอะไร เอาเป็นว่า ผมแบ่งให้พวกคุณที่มานั่งฟังเสวนาวันนี้ไปใช้
แล้วกนันะครับ ขอแค่ใครซกัคนช่วยเตมิทีน่ัง่ตวันีใ้ห้เต็ม แล้วเงนิในมอื
ผมก็จะลอยไปตกที่คุณคนนั้นทันที เอาละนะครับ ง่ายๆ ผมจะนับถึง
สามละนะครับ หนึ่ง...สอง...สาม ยังไม่มีใครลุกเลยหรอครับ น่าเสีย
ดายๆ อะ คุณผู้หญิงคนนั้น ลุกเลยครับไม่ต้องกลัว อย่างนั้นแหละ
ครับ ขอบคุณมากส�าหรับผู้กล้า นี่ครับเงินหนึ่งพันบาทตามที่สัญญา
ไว้ คนอื่นไม่ต้องเสียดายไปนะครับ ในอนาคตคุณสามารถหาได้เยอะ
กว่านี้ได้แน่ๆ ตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับ เอาละ ในเมื่อพวกท่านพร้อมกัน
แล้ว งัน้ ผมขอถอืโอกาสนี ้เรยีนเชิญทกุท่านเข้าสูง่านเสวนาสูอิ่สรภาพ
ทางการเงินไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ (เสียงปรบมือ)
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สวัสดีครับ ผมชื่อชัยชนะ เรียกว่าชัยเฉยๆ ก็ได้นะครับ นี่คือ
ภาพผมเมื่อสมัยสองปีก่อนครับ ตอนน้ันผมยังเป็นคนที่ช่วยแม่ขาย
ก๋วยเตี๋ยวรถเข็นธรรมดา นี่ไงครับภาพผมกับแม่ รายได้แต่ละวันอยู่
เพยีงหลกัพัน หักลบกลบหนีแ้ล้วเรยีกได้ว่าแทบจะไม่พอกนิพอเกบ็ แต่
เราแม่ลกูก็ยังคงขยันท�างานต่อไป เราม่ันใจครับว่าถ้าเราท�างานบรสิทุธิ์ 
สักวันหนึ่งสิ่งดีๆ จะมาหาเราเอง แต่ดูเหมือนว่ามันจะมาหาผมช้าไป
ซักหน่อย และอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆ ใช่มั้ยครับ อยู่มาวัน
หนึง่ แม่ของผมเกดิล้มป่วยกะทนัหนั ท�าให้ต้องนอนโรงพยาบาล หมอ
ตรวจออกมาเป็นโรคของผู้สูงวัยที่มีค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก อย่างที่บอก 
เราสองแม่ลูกแทบจะไม่มีเงินเก็บเลย ผมกลุ้มใจอยู่พักใหญ่ แม้ว่าแม่
ของผมจะดื้อรั้นตามประสาว่าไม่ต้องรักษาก็ได้ แกยังไหวอยู่ แต่คน
เป็นลูกแค่ดูก็รูแ้ล้วละครบั หลังจากวนันัน้ ผมต้องกลับไปขายก๋วยเตีย๋ว
คนเดยีวในตอนเช้า และตอนหลงัจากเลกิงานเกบ็ร้านเรยีบร้อย ผมยงั
ต้องไปรับจ้างเข็นของที่ตลาดแถวบ้านอีก น่าจะเป็นช่วงตกต�่าที่สุดใน
ชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ พอเราไม่มีเงิน ก็แทบจะไม่มีใครเหลียวแลเรา 
ถูกต้องมั้ยครับ ผมเชื่อว่าพวกคุณคิดแบบนั้นเช่นกัน ชีวิตผมด�าเนิน
เช่นนั้นอยู่นานทีเดียว เพียงเพื่อจะหาเงินรักษาแม่ให้หาย หลายครัง้ที่
ท้อใจนะครบั แต่เราคิดว่าถ้าเกดิมายงัไงต้องสู้ให้ถึงท่ีสุด 

แล้ววนันัน้กม็าถึงครับ ในระหว่างท่ีผมก�าลงัขายก๋วยเตีย๋วอยูน่ัน้ 
พี่คิง พ่ีชายท่ีผมเคารพรักตอนสมัยเรียนมัธยมก็เข้ามาทักทายผม 
นานทีเดียวที่เราไม่ได้เจอกัน ผมจ�าได้ว่าพี่คิงอยู่กับผมจนร้านปิด เรา
มีเวลาว่างคุยกันครู่หนึ่ง ผมจึงเล่าเรื่องในชีวิตของผมให้ฟัง พี่คิงก็ตบ
บ่าผม แล้วบอกว่าแกท�างานกับบริษัทนึงอยู่ และตอนนี้เขาก�าลังหา
คนเข้าทีมพอดี น่าจะเป็นงานท่ีสบายกว่าน้ี และเหมาะกับคนขยัน
แบบผม แต่ตอนนั้นคนการศึกษาไม่สูงมากก็กลัวว่าจะเข้าไปจะท�าให้
องค์กรเขามีปัญหา ชีวิตท่ีผ่านมาผมมักถูกสอนว่าให้ก้มหน้าก้มตา
ท�างานอย่างเดียว แต่ประโยคที่พี่คิงบอกกับผมว่า “ถ้าคนเราไม่กล้า
เปลี่ยนแปลงอะไร เราก็คงไม่สามารถก้าวหน้า” ท�าให้ผมกล้าตัดสิน
ใจพาตัวเองออกจากจุดเดิม จ�าได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์เหมือนกับวันนี้ 
และผมกน็ัง่อยูเ่ก้าอีต้วันัน้ ใช่ครับ ตวัเดยีวกบัทีค่ณุผูห้ญงิคนนัน้ก�าลงั
นั่งอยู่ และผมก็ฟังเรื่องราวของผู้ประสบความส�าเร็จก่อนหน้าแบบที่
คุณก�าลังฟังผมอยู่นี่แหละครับ ผมฟังแผนการของที่นี่แล้วกลับไปคิด
ที่บ้านพักใหญ่ ก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้ามาร่วมมือกันกับทีมในบริษัท
นี้ แม้ตอนแรก ผมจะยังท�าเป็น part-time อยู่ แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ 
ไอ้ที่ผมท�าจากท่ีนี่เพียงไม่ก่ีวันมันสามารถสร้างรายได้เท่ากับการขาย
ก๋วยเตี๋ยวทั้งเดือน ไม่ยากเลยครับ ผมปรึกษาแม่ผมที่อาการดีขึ้นมา
บ้างแล้ว และตดัสนิใจออกมาท�าทีน่ีแ่บบเตม็เวลา โชคดมีากทีต่อนนัน้
ผมตัดสินใจถูก จนตอนนี้ผ่านมาเกือบสองปีแล้วจากวันนั้น และนี่คือ
ภาพปัจจุบันของผมครับ 

ไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนน้ันจะมีชีวิตท่ีดีในวันน้ีได้ ภาพผมกับรถ
เบนซ์เอสคลาสท่ีเคยเป็นเพียงภาพในความฝัน วันน้ีมันเป็นจริงแล้ว
ครับ (เสียงปรบมือ) ถ้าใครไม่เชื่อว่าเป็นของผม ลองไปดูที่ลานจอด
รถด้านล่างกไ็ด้นะครบั วนันีผ้มกขั็บมา ส่วนนีเ้ป็นคอนโดใจกลางเมอืง
ที่ผมซื้อไว้ให้แม่ได้อาศัย ท่านท�างานหนักมามากแล้ว สมควรได้พัก
ผ่อนเสียที ลูกที่ดีควรตอบแทนพ่อแม่บ้างนะครับ และเดือนหน้า ผม
สามารถพาแม่ไปเทีย่วปารสีได้แล้ว ด้วยเงนิเกบ็ของผมเองนีแ่หละครบั 

ส่วนภาพต่อไปที่จะให้ดู ขอร้องว่าอย่าไปเผยแพร่ที่ไหนต่อนะครับ นี่
เป็นครัง้แรกทีผ่มยอมเอามาให้ดใูนทีส่าธารณะแบบนี ้นีค่อืภาพแสดง
เงินในบัญชีของผมครับ แอบอายเหมือนกัน (เสียงโห่ฮาดังขึ้น) 

ครับ มันก็เพียงเท่านี้กับการท�างานเพียงแค่สองปี ส�าหรับเด็ก
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�าแหน่งให้คนในบริษัทของเราพอดี หนึ่งในนั้นเป็นผมด้วย
ครบั และพวกคณุในห้องนีถ้กูรบัเชญิทัง้หมด ขอย�า้นะครบั ผมขอเชิญ
พวกคุณไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ ที่โรงแรมโรงแรมแมนดาริน โอเรียน
เตล็ กรงุเทพนีเ่อง ไปเจอกนัได้เลยครบั เรารอพวกคณุอยู ่และผมเชือ่
ว่าพวกคุณในนีท้กุคนต้องท�าเงนิในบญัชเีจด็หลกัได้ภายในเวลาไม่ถงึปี
แน่ๆ ลองกลบับ้านวนันีแ้ล้วคดิดนูะครบั โอกาสมาถงึแล้ว คุณจะคว้าไว้ 
หรือปล่อยมันไป นั่นอยู่ที่ตัวคุณแล้วละครับ ส�าหรับวันนี้ ผมชัยชนะ 
ขอขอบคุณทุกคนที่มาฟังเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ”

เสียงปรบมือดังระงมทอดช่วงเป็นเวลายาว ชัยชนะก้าวเดิน
เข้าไปหลังเวที พร้อมโบกมือลาผู้คนท่ีก�าลังทยอยลุกจากเก้าอี้ บาง
คนเดินไปเข้าห้องน�้า และบางคนสนใจในธุรกิจจับกลุ่มคุยกันกับทีม
งานคนอื่นๆ 

“ไปได้สวยเหมอืนเคยนะครับคุณชัย มขุแจกเงนินีท่�าเอาผมอ้ึง

ไปเลย นี่เตี๋ยมกับน้องเก๋ไว้แล้วรึเปล่าครับเนี่ย ฮ่าๆ แสดงซะผมแทบ

แยกไม่ออกเลยว่าเธอเป็นหน้าม้า” เสียงจากชายร่างสูงหุ่นดีในชุดสูท
กล่าวทักทายพร้อมจับมือ

“ขอบคณุมากครับพีก้่อง หวงัว่างานนีค้งมคีนสนใจลงชือ่ในสาย

งานเราเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับ” ชัยถอดสูทของเขาออก
“คดิว่าจะอย่างนัน้นะครบั นีถ้่าได้เพิม่อกีสกัห้าคน สายของเรา

กจ็ะเอาชนะทางฝ่ังคณุแมวได้แล้ว รบัรองว่าถ้าปิดส�าเรจ็ ปลายปีนีเ้ห็น

ทจีะได้โบนสับานเลยนะครับ อ๋อ ยนิดสี�าหรบัรางวลัมงกฎุทองค�าด้วย

นะครบั ส่วนเบนซ์คนันัน้ผมว่ายมืทางเตน็ท์ต่อไปอกีซกัสองสามวนัดี

กว่า พรุ่งนี้คุณช่วยขับคันนั้นไปที่งานด้วยนะครับ ทางเราเตรียมพรม

แดงไว้เรียบร้อย” เขาพูดต่อ
“จะพยายามนะครับ อ๋อ เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับพี่

ก้อง ว่าจะเดินเข้าไปคุยกับผู้เข้าร่วมงานซักหน่อย มีน้องคนหนึ่งเขา

ตั้งใจฟังทีเดียว คิดว่าถ้าไปย�้าเรื่องความฝันอีกนิด น่าจะเข้าทีมกับ

เราได้ไม่ยาก” 
“คุณนี่เล่นกับความฝันตลอดเลยนะครับ โอเคครับโอเค ไว้

เจอกนัพรุง่นีค้รบัคณุชยั” เขากล่าวแล้วโบกมอี�าลาก่อนเดนิลงลฟิต์ไป
ภายในห้องรับรองซึ่งตอนนี้เป็นช่วงรับทานของว่าง เหล่าผู้

มีความฝันทั้งหลายยังคาดหวังลึกๆ ว่าสักวันหนึ่ง พวกเขาจะมีชีวิต    
ที่ดีได้แบบคุณชัยบ้าง และกว่าจะถึงวันนั้น หนทางข้างหน้าจะเหนื่อย

เพียงใดก็คงต้องยอม  
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Review

text 
ธันย์ชนก รื่นถวิล

Bookmoby /know series/
ส�านักพิมพ์: บุ๊คโมบี้

Books
บุรุษผู้นับเวลา
/ มิตซ์ อัลบอม

ผู้แปล: นันทิกา พฤทธิกานนท์

ส�านักพิมพ์: อมรินทร์

“ได้โปรดย้อนเวลากลับไปเป็นเมื่อวาน” 
นวนิยายที่จะสอนให้เราเห็นถึงความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของ

เวลา ผ่านเรือ่งราวของมนษุย์ผูท้ีส่ร้างเครือ่งมอืนบัเวลาขึน้มาเป็นคนแรกและ
ถูกพระเจ้าลงโทษจากการพยายามนับเวลาของเขา ชายชราเศรษฐีท่ีเหลือ
เวลาอีกไม่นาน และวัยรุ่นสาวที่อยากได้เวลามากกว่านี้

เหตุผลที่เวลามีอยู่อย่างจ�ากัดก็เพื่อที่เราจะได้เห็นคุณค่าของมันใน
ทุกวินาที แต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังคงแสวงหาวิธีที่จะท�าให้ได้มาซึ่งวินาทีที่
เพิ่มขึ้นอยู่ดี

ชุดหนังสือที่จัดท�าขึ้นเพื่อแนะน�าชีวประวัติและผลงานของนักเขียน     
ผู้ที่เป็นเจ้าของงานวรรณกรรมระดับโลก ประกอบไปด้วยหนังสือ 4 เล่มที่เป็น
ชีวประวัติของ อกาธา คริสตี (Know Christie) แม่บ้านชาวอังกฤษผู้ขี้อายสู่
การสร้างสรรค์ผลงานที่ครองใจคนทั่วโลกจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งนวนิยาย
อาชญากรรม ถ้าอยากรู้ว่าเธอเป็นใคร ท�าได้อย่างไร รวมท้ังเรื่องราวการ
หายตัวไปอย่างลึกลับของเธอที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันจบลงอย่างไรนี้ 
ในหนังสือเล่มนี้มีค�าตอบ

ฟรันซ์ คาฟคา (Know Kafka) หนึ่งในนักประพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างผลงานของนกัเขยีนสมัยใหม่ ยังมีน�าผลงานของคาฟคามาตคีวามถกเถยีง
กันอยู่เสมอ ดังนั้นการจะเข้าใจผลงานของคาฟคาได้นั้น การศึกษาประวัติและ
ภูมิหลังของเขาก็ส�าคัญไม่แพ้กัน

วลาดิเมียร์ นาโบคอฟ (Know Nabokov) นักเขียนอเมริกันเจ้าของผล
งาน โลลิต้าสุดอื้อฉาว แต่กลับถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดนวนิยายแห่งศตวรรษ
ที่ 20 เรื่องราวชีวิตที่ผลัดถิ่น บิดาถูกฆาตกรรม การถูกเหยียดเชื้อชาติของ
ภรรยาชาวยิว และการหลงใหลผีเสือ้ของเข้ามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
สุดตะลึงโลกอยู่ไม่น้อย

จอร์จ ออร์เวลล์ (Know Orwell) นักเขียนชาวอังกฤษเจ้าของผลงาน
ท้าทายอ�านาจเรื่องอมตะอย่าง 1984 จนท�าให้เกิดค�าว่า Orwellian ซึ่งหมาย
ถึงลักษณะการรวบอ�านาจเบ็ดเสร็จ หรือประโยคเสียดสีสุดแสบสันสุดอมตะ
จาก Animal Farm ที่ว่า สัตว์ทุกตัวเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัวเสมอภาคยิ่ง
กว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ อะไรที่อยู่เบื้องหลังการสร้างผลงานที่หาใครเหมือนได้หา   
ค�าตอบได้ใน Know Orwell
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เรือ่งราวรกัตลอด 6 ปีทีข่องคู่รักทีพ่บกันในวันฝนดาวตก เดล
กับ คิมเบอร์ลี เต็มไปด้วยเรื่องราวความหลัง ความฝัน และความจริง 
โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบไม่ล�าดับเวลา ไม่มีตอนต้น ตอนกลาง
หรือตอนจบ เสมือนความสัมพันธ์ของพระเอกผู้มีคติประจ�าตัวว่า มี
ความสุขอยู่กับปัจจุบัน และนางเอกที่กังวลกับ 5 นาทีข้างหน้าเสมอ 
จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แสนซับซ้อน ลึกลับ และสุดขมขื่น

คนเราหลงรกัหลงใหลสิง่ท่ีอยู่ห่างไกลจากเรา สิง่ทีอ่าจไม่มวีนั
เข้าใจอะไรเลย คนมากมายจึงเฝ้ารอการปรากฏขึ้นของดาวหาง รักก็
เช่นกนั บางคร้ังบนความสมัพนัธ์เราไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบัรกัอีกต่อไป แต่
สิ่งที่เรารู้คือ ใครคือคนที่เรารัก เราตักตวง ฉกฉวยช่วงเวลาเหล่านั้น
ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

Movies
Comet (2014)
/ Sam Esmail

ซีรีย์จ�านวน 10 ตอน ที่ดัดแปลงมาจากหนังนวนิยายชุดชื่อเดียวกัน
จ�านวน 3 เล่ม (Pine , Wayward , The Last Town) โดยมีเอ็ม ไนต์  
ชยามาลัน รับต�าแหน่ง Executive Producer ให้ 

เรื่องราวของ FBI อีธาน เบิร์ค ผู้ได้รับมอบหมายให้ตามหาเพื่อน
ร่วมงานที่หายตัวไปอย่างลึกลับ แต่ตัวเขากลับประสบอุบัติเหตุเสียก่อนที่
จะพบว่าตัวเองต่ืนขึ้นมาในเมืองแห่งหนึ่ง ข้าวของและเอกสารท้ังหมดของ
เขาได้หายไป อีกทั้งยังไม่สามารถติดต่อคนภายนอกได้อีกด้วย เขาจึงเร่ิม
ค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เมืองแห่งนี้พยายายามที่จะปกปิดไว้ ก่อนพบว่า
เบื้องหลังเมืองที่สวยงามดั่งในฝันแห่งนี้กลับมีแต่เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัว
และบ้าคลั่งซ่อนอยู ่ 

TV Series
Wayward Pines (2015)
/ Chad Hodge
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“พรุ่งนี้รวย”
- นิรนาม
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