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คำ ปรารภ

เป็นที่ทราบกันดีว่า “หวย” เป็นการพนันยอดนิยมในสังคมไทย มี

จำานวนผู้เล่นมากกว่าการพนันชนิดอื่นๆ	มาก	โดยผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	

เพื่อที่จะเข้าใจมิติการเล่นหวยของผู้หญิง	 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจึง	

ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง	 “การพนันในแนวคิดเศรษฐศาสตร์

การเมืองในมุมมองสตรีนิยม - มุมมองของผู้หญิงกับการเล่นหวยในชุมชน

ภาคเหนือตอนบน”	โครงการได้ศึกษา	“หวย”	ในแง่มุมต่างๆ	จากมุมมอง	

ของผู้หญิงในสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันในภาคเหนือตอนบน	 ทั้งในพื้นที่

อุตสาหกรรม	พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท	 และพื้นที่ชายแดน	 รวมไปถึงการให้

ความหมายของหวย	 ผู้หญิงมองหวยอย่างไร	 เป็นการเสี่ยงโชค	 เป็นการ

ลงทุน	เป็นแหล่งรายได้	หรือเป็นสันทนาการ	

ผลการศึกษาชี้ว่า	 การเล่นหวยของผู้หญิงนั้นแยกไม่ออกจากบทบาท

ของผู้หญิงในครอบครัวที่ต้องรับภาระทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน	ที่สำาคัญ 

ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการการเงินภายในครอบครัว	 ต้องสามารถหมุนเวียน 

เงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ	ได้อย่างเพียงพอ		การเล่นหวยจึงไม่ใช่เป็น

ไปเพื่อการเสี่ยงโชคหรือสันทนาการแต่เพียงอย่างเดียว	 ดังที่เคยอธิบาย

กันมา	 แต่การเล่นหวยยังสะท้อนมิติความพยายามในการดิ้นรนให้ตนเอง

และครอบครัวอยู่รอด	หวยจึงเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่สร้างอำานาจต่อรอง 

ของผู้หญิงในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ	ทั้งในบริบทโลกาภิวัตน์และตลาด 

แบบเสรีนิยมใหม่

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเรื่อง	“หวย: 

ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง”	จะเปิดพรมแดนความรู้	และ

ความเข้าใจใหม่		หวยไม่ใช่เป็นเรื่องของความมัวเมาและงมงาย		แต่เป็น

ภาพสะท้อนของสังคมที่มีปัญหาความเหลื่อมลำ้า	 ความยากจน	 การขาด

โอกาส	ทำาให้การเล่นหวยกลายเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมเพื่อความอยู่รอด	

รศ. ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์
ผู้อำ นวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
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จากใจคนค้นคว้า

งานศกึษาเกีย่วกบั	“หวย: ความรูแ้ละความหมายในมมุมองของ

ผูห้ญงิ”	เป็นการสะท้อนมุมมองของผู้หญิงผ่านกิจกรรมการเล่นหวยใต้ดิน	

ท่ามกลางการให้ความหมายที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์

เชิงอำานาจในสังคม	 ในขณะที่หวยใต้ดินถูกมองว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่ง	

เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม	 ซึ่งเป็นการมองในมุมมองเชิงเดี่ยว	

อย่างเช่น	 มองจากมิติของเศรษฐกิจ	 จากมุมมองกฎหมาย	 หรือจากมุมมอง 

ทางศีลธรรม	ทำาให้เกิดการสรุปแบบที่เรียกว่าเหมารวม	หรือใช้กติกาเดียว

ในการตัดสิน	 การศึกษานี้ต้องการนำาเสนอความรู้และการให้ความหมาย

จากมุมมองของผู้หญิงภายใต้วาทกรรมความรู้แบบสังคมปิตาธิปไตยที่

มองว่า	ความรู้หมายถึงความรู้ที่มีเหตุผลที่ถูกครอบครองโดยผู้ชาย	ส่วน

ความรู้ของผู้หญิงซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้หญิงได้รับจากประสบการณ์กลับถูก

มองว่าไม่ใช่ความรู้	 เนื่องจากเป็นความรู้ที่ไม่มีเหตุมีผล	นอกจากนี้ยังเป็น	

การศกึษามมุมองของผูห้ญงิทีเ่ป็น	 “ผูห้ญงิธรรมดา”	 ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิ		

ทีเ่ป็น	 แม่บ้าน	 แม่ค้า	 สาวโรงงาน	หรอืผูห้ญงิชายขอบไร้สญัชาต	ิทีม่หีลาก

หลายวัย	 และมีประสบการณ์ในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์	 เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการทำาความ

เข้าใจมุมมองของผู้หญิงเหล่านี้ในการสร้างความหมาย ตีความหมายใหม	่

และสร้างพื้นที่ใหม่ของผู้หญิง

งานศึกษานี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง	 ความลักลั่นที่ผู้หญิงยังคงผูกติด	

อยู่กับบทบาทตามจารีตแบบเดิมและการมีเสรีภาพในยุคสมัยใหม่	 ทำาให้

ผูห้ญงิต้องรบัภาระทัง้งานนอกบ้านและงานในบ้าน	โดยเฉพาะการรบัผดิชอบ 

ดูแลรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนให้อยู่ในภาวะสมดุล	 ซึ่งพวกเธอต้อง

พยายามดิน้รนทกุวถิทีางให้ตนเองและครอบครวัอยูร่อด	 จากการศกึษาพบว่า 

การเล่นหวยนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต																				
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ประจำาวันเพื่อบริหารจัดการครอบครัวที่เน้นไปที่เศรษฐกิจครัวเรือนหรือ																				

“การผลิตซ�า้ทางสังคม”	ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ในบ้าน	ซึ่งแนวคิด

เศรษฐศาสตร์ที่เน้นตลาดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมองว่าไม่มีคุณค่า

ในทางเศรษฐกิจ	 ขณะที่การผลิตซำ้าทางสังคมของผู้หญิงเป็นการดำารงรักษา	

ให้ระบบทุนนิยมอยู่ได	้ ทั้งในระดับท้องถิ่นและข้ามพรมแดน	 แต่อย่างไรก็ตาม	

เศรษฐกิจในที่นี้อาจมีความซับซ้อนมากกว่าในมุมมองของเศรษฐศาสตร์	

กระแสหลักและแนวคิดสตรีนิยมแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง	 เนื่องจาก

การเล่นหวยใต้ดินเป็น	“ยุทธวิธี”	หนึ่งในการต่อสู้ดิ้นรนของผู้หญิงภายใต	้

ความเสี่ยง	 ความไม่มั่นคงในชีวิตประจำาวัน	 ซึ่งมีความพยายามที่หลากหลาย 

ซับซ้อนในแต่ละสถานการณ ์และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมิติอื่น ๆ	ด้วย	

อย่างเช่น	 การต่อสู้ดิ้นรนในเชิงวัฒนธรรมหรือสัญลักษณ์	 หรือการต่อสู้ใน

เชิงการเมืองของกลุ่มคนที่ด้อยอำานาจและอยู่ที่ชายขอบของสังคม

การศึกษาเรื่องหวยจากมุมมองของผู้เล่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่น	

ทีเ่ป็นหญงิจงึมคีวามสำาคญัต่อการทำาความเข้าใจใหม่	 ไม่มองหญงิผูเ้ล่นหวย 

เป็นเพียง	“เหยื่อ”	ของระบบโครงสร้างใหญ่	หากมองผู้เล่นในฐานะผู้กระทำา	

และโต้แย้งดิ้นรน	 โดยใช้หวยเป็นเครื่องมือในการสร้างความหมายในการ

ต่อสูด้ิน้รนให้ครอบครวัอยูร่อด	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเสยีงของผูห้ญงิทีส่ะท้อน	

ผ่านงานศึกษาในครั้งนี้จะช่วยทำาให้สังคมเกิดความตระหนัก	 และให้ความ

สำาคัญในการฟังและการได้ยินเสียงจากมุมมองของผู้หญิง	 เพื่อทำาให้เกิด

การแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่คำานึงถึงมิติที่หลากหลายในการ

ตัดสินใจมากขึ้น

ดร. อริยา เศวตามร์
หัวหน้าชุดโครงการวิจัยการพนันภาคเหนือตอนบน
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เปิดเรื่อง    11

หนังสือ “หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง” 

เรียบเรียงจากผลงานวิจัยชุดโครงการ “การพนันภาคเหนือตอนบน” ของ 

ดร.อริยา เศวตามร์ และคณะ ที่เน้นให้ความส�าคัญกับ “ผู้เล่นพนัน” ที่

เป็นผู้หญิง โดยมองว่าการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นหวยใต้ดินใน

ชมุชนและการเล่นพนนัชนดิอืน่ๆ ของผูห้ญงิเป็นส่วนหนึง่ของความพยายาม 

ต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจ�าวัน เพื่อบริหารจัดการการเงินในครัวเรือน ในขณะที่ 

การพนันที่ผู้ชายนิยมเล่น เช่น การชนไก่ เข้าบ่อนพนัน การพนันบอล 

ฯลฯ เป็นรูปแบบการพนันที่มีผลกระทบต่อรายจ่ายของครัวเรือน 
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12      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

ชุดโครงการวิจัยประกอบด้วยงานวิจัย 3 เรื่อง ใน 3 ลักษณะพื้นที่ 

คือ พื้นที่ชนบทที่ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม เรื่อง “การเล่นหวยจากมุมมอง

ของหญิงในชุมชนบ้านทุ่งยาว จังหวัดล�าพูน” โดย วิเศษ สุจินพรัหม  

พื้นที่ชนบทในปริมณฑลชายแดน เรื่อง “การสร้างความหมายทาง

สังคมวัฒนธรรมว่าด้วยหวยใต้ดินของผู้หญิง “ไตนอก” ที่เมือง

ชายแดน” โดย วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ และพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เรื่อง    

“ผู้หญิง หวย และความเชื่อ ในมิติเศรษฐกิจครัวเรือน” โดย กนกพร ดีบุรี

การศึกษาทั้งหมดเน้นศึกษาการเล่นหวยใต้ดินในชุมชนที่เชื่อมโยงกับ 

บทบาทของผู้หญิงในการจัดการการเงินในครัวเรือน โครงสร้างอ�านาจใน

สังคม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล่นหวยใต้ดิน เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาองค์ความรู้ในการนิยาม “การพนัน” จากมิติที่หลากหลายและ

ซ้อนทับกัน เช่น ชนชั้น, ชาติพันธุ์, เพศภาวะ, วัย และความเชื่อ เป็นต้น 

รวมทั้งเชื่อมโยงกับโครงสร้างอ�านาจในสังคมระดับต่างๆ แล้วน�ามาอธิบาย 

ผ่าน 3 แนวคิดที่เชื่อมโยงกัน คือ การนิยามการพนันจากมิติที่หลากหลาย 

แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมมองสตรีนิยม และการพนันกับความเสี่ยง 

ในยุคสมัยใหม่

ผลการศึกษาพบว่า การเล่นหวยมีรูปแบบและความหมายที่หลากหลาย 

และไม่หยุดนิ่ง และมีลักษณะเฉพาะ ขึ้นอยู่กับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา การเล่นหวยจึงไม่ควรถูกเหมารวมว่าเป็น 

การพนันเพียงความหมายเดียว โดยไม่พิจารณาถึงองค์ประกอบแวดล้อมอื่นๆ

กลุ่มผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษา มีชุดความรู้และการนิยามหวยที่หลาก

หลายตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่

ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ผู้ประกอบการรายย่อย ต้องบริหารจัดการ

การเงินเพื่อหมุนเวียนเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ มองว่าการเล่นหวยเป็น 

การลงทุน หวยจึงมีฐานะเป็นกิจกรรมในการด�ารงชีพที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของครัวเรือนในด้านที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการหมุนเวียน
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เปิดเรื่อง    13

เงินสด หรือการอธิบายเรื่องหวยของผู้หญิงเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่อง 

โชค - เคราะห์หรือดวงชะตา คติความเชื่อเรื่องบุญ - กรรมในพุทธศาสนา 

และอ�านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไสยศาสตร์ เป็นการแสดงออกถึงปฏิบัติการ 

ทางสังคมในรูปแบบการสร้างอ�านาจต่อรองของผู้หญิงในการจัดการความ

เสี่ยงต่างๆ ในบริบทโลกาภิวัตน์และตลาดแบบเสรีนิยมใหม่ นอกจากนี้ 

การเล่นหวยยังมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางสังคมและการผสมผสาน 

ชุดความรู้หลายๆ แบบ การผสมผสานความรู้ท้องถิ่นกับความรู้เทคโนโลยี 

สมัยใหม่ในการจัดการความรู้ท้องถิ่น (Local Knowledge) เช่น ตลาดนัด

ในหมู่บ้านมีขายต�าราท�านายฝันสามภาษาและมีการ์ตูนประกอบเพื่อตี

ออกมาเป็นตัวเลขส�าหรับใช้แทงหวย หรือเครือญาติที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถ 

โทรศัพท์มาสั่งซื้อหวยได้ เป็นต้น 

ความรู้เกี่ยวกับ “มุมมองของผู้หญิงกับการเล่นหวยในชุมชน

ภาคเหนือตอนบน” ท�าให้เรารู้ว่าการเล่นหวยนี้เป็นส่วนหนึ่งของความ

พยายามในการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจ�าวันเพื่อบริหารจัดการครอบครัว   

ที่เน้นไปที่เศรษฐกิจครอบครัวหรือครัวเรือน หรือ “การผลิตซ�้าทางสังคม” 

(Reproduction) ที่อยู่ในปริมณฑลของพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ในบ้าน ซึ่ง

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่เน้นตลาดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมองว่าไม่มี

คุณค่าในทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การผลิตซ�้าทางสังคมของผู้หญิงเป็น 

ส่วนหนึ่งของการด�ารงรักษาให้ระบบทุนนิยมอยู่ได้ ทั้งในระดับท้องถิ่น

และข้ามพรมแดน แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในที่นี้อาจมีความซับซ้อน

มากกว่าในมุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและแนวคิดสตรีนิยมแนว

เศรษฐศาสตร์การเมือง เนื่องจากการพนันหรือการเล่นหวยกลับกลายเป็น 

“ยุทธวิธี” หนึ่งในการต่อสู้ดิ้นรนของผู้หญิงซึ่งมีความพยายามที่หลากหลาย 

แตกต่าง ซับซ้อน และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในแต่ละสถานการณ์และพื้นที่ 

ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ ด้วย เช่น การต่อสู้ดิ้นรนใน

เชิงวัฒนธรรมหรือสัญลักษณ์ หรือการต่อสู้ในเชิงการเมืองของกลุ่มคนที่
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14      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

ด้อยอ�านาจและอยู่ที่ชายขอบของสังคม

ข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับการพนันที่ผ่านมาวางอยู่บนแนวคิดที่

มองการพนันและการแก้ปัญหาการพนันจากมุมมองเชิงเดี่ยว เช่น มอง

จากมิติของเศรษฐกิจ มุมมองกฎหมาย หรือมุมมองทางศีลธรรม ท�าให้

เกิดการสรุปแบบที่เรียกว่า “เหมารวม” หรือใช้กติกาเดียวในการตัดสิน 

ในขณะที่การพนันมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงมีการ   

ทับซ้อนกันในหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

รวมทั้งความแตกต่างหลากหลายทางเพศภาวะ ชนชั้น ชาติพันธุ์ วัย ฯลฯ

หวยใต้ดินเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างสังคม

และวัฒนธรรมของไทยที่ตอบสนองต่อกลุ่มคนในสังคม ท�าให้เกิดกลุ่ม

อุปถัมภ์ เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ และองค์กรกระบวนการหวยใต้ดิน

อย่างกว้างขวาง การด�ารงอยู่ของหวยใต้ดินจึงสะท้อนให้เห็นว่า สังคมขาด

ความสมดุล ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไม่สามารถท�าให้กลุ่มคนจ�านวนมาก

ในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับเพิ่มปัญหาความยากจนและกีดกันคนจน       

คนด้อยโอกาส คนขาดประสิทธิภาพในการแข่งขัน ให้ออกไปจากระบบ 

ปัญหาความยากจนจึงเป็นผลพวงจากโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่

เป็นธรรม และกลายเป็นช่องทางให้ธุรกิจหวยใต้ดินเข้ามาเป็นทางเลือก

ของคนจนในการแก้ปัญหาความยากจน
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ภาคหนึ่ง : รู้จักหวย
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การใหความหมาย

หวย จัดว่าเป็นการพนันหรือไม่ ยังเป็นเรื่องที่ชี้ชัดลงไปได้ยาก     

แม้การผูกขาดอ�านาจในการนิยามความหมายการพนันขึ้นอยู่กับกลุ่มคน     

ส่วนน้อยเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมการเล่นการพนนัในสงัคม โดยระบวุ่าการพนนั

เป็นสิ่งผิดหรือเป็นสิ่งเลว ทว่าการวินิจฉัยว่าสิ่งใดหรือกิจกรรมใดเป็นการพนัน 

อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ต้องค�านึงถึงบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์ และ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดประสงค์ของการเล่น รูปแบบ เงื่อนไข 

และวิธีการเล่น เป็นต้น 

ดงันัน้ มมุมองต่อการเล่นหวยจงึมรีปูแบบและความหมายหลากหลาย   

ไม่หยดุนิง่ มลีกัษณะเฉพาะ การเล่นหวยจงึไม่ควรถกูเหมารวมว่าเป็นการพนนั

เพยีงความหมายเดยีว โดยไม่พจิารณาถงึองค์ประกอบแวดล้อมอืน่ๆ

ภาคหนึ่ง : รู้จักหวย    17
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการพนัน รัฐ และ

สงัคม จะเหน็ได้ว่าการพนนัเป็นสิง่อ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของกระแส 

สังคม เศรษฐกิจ และการควบคุมของรัฐ รวมทั้งมีการปรับตัวเป็นระยะๆ

ไปตามสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองในแต่ละขณะ

ดงันัน้ การพนนัในสมยัปัจจบุนัจงึมไิด้ถกูก�าหนดโดยการกระท�าของ 

บคุคล แต่ถกูก�าหนดโดยความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเ่ป็นแบบทนุนยิมและกลุม่ 

พลังทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆ โดยบุคคลเป็นเพียงส่วนเชื่อมร้อย 

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เล่นการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหวยใต้ดินและบ่อนการพนัน 

มาจากกลุ่มคนจน ผู้มีรายได้น้อย และผู้มีการศึกษาในระดับต�่า

การศึกษาเรื่องการพนันจึงจ�าเป็นต้องศึกษาแนวคิดการพนันที่มีมิติ

ที่หลากหลายและซ้อนทับกัน และเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว เช่น

• มิติวิทยาศาสตร การพนันคือ “ความเสี่ยง” ในแต่ละเกมพนัน โอกาส    

ในการชนะกับแพ้เป็นเรื่องของ “ความเป็นไปได้”

• มิติทางความเชื่อไสยศาสตร การพนันคือโชค การซื้อหวยเป็นการ

เสี่ยงโชค เมื่อถูกหวยถือว่าโชคดี

• มิติเกมการพนัน เป็นโอกาส เป็นความสามารถในการเสี่ยงทาย 

ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมส�าหรับการต่อสู้ในเกม

• มิติทางธุรกิจ การพนันมีกฎเกณฑ์บางอย่างควบคุมอยู่ โอกาสใน  

การแพ้ชนะอาจถูกก�าหนดด้วยเครื่องจักร เช่นการก�าหนดโปรแกรมใน

เครื่องเล่นพนัน

• มิติทางเศรษฐกิจสังคม การพนันเป็นช่องทางในการหลุดออกจาก 

ความยากจน ผู้หญิงมีกระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือนเพื่อ

ซื้อหวย หวังว่าถ้าโชคดีถูกหวยอาจจะได้ยกฐานะทางเศรษฐกิจของ 

ครอบครัว หรืออาจหมายถึงการมีเงินส่งลูกเรียนดีๆ

18      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 
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• มิติการเมือง เมื่อรัฐต้องการรายได้ แต่ไม่สามารถเก็บภาษีจาก 

คนรวย การพนันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของรัฐที่ท�าให้ประชาชนยินดี

จ่ายเงินให้กับรัฐ และส่วนใหญ่ผู้จ่ายคือคนจน

• มติทิางกฎหมาย การพนนัเป็นกจิกรรมทีถ่กูกฎหมายหรอืผดิกฎหมาย 

ฯลฯ

“หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง” เป็นหนึ่ง 

ในความพยายามเข้าใจการให้ความหมาย “การพนนั” จากมติทิีห่ลากหลาย

และซ้อนทับกัน เช่น ชนชั้น ชาติพันธุ์ เพศภาวะ วัย ความเชื่อ เป็นต้น 

ผ่านการให้ความหมาย “การเล่นหวย” ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 

พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ชนบทที่ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม  

พื้นที่ชุมชนตลาดที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท และพื้นที่ชุมชนชายขอบ

ของตลาดชนบทในปริมณฑลชายแดน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หวย : ความหมายแบบชุมชนทองถิ่น

การนิยามความหมายการพนันแบบเหมารวม ได้สร้างปัญหาความ

ขัดแย้งในชุมชนท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน จากการระดมความคิดในเวที

ชาวบ้าน จังหวัดล�าพูน โดย วิเศษ สุจินพรัหม  พบการแยกแยะประเภท

และวัตถุประสงค์ในการเล่นชนิดต่างๆ ดังนี้

       วัตถุประสงค์ในการเล่น         ประกอบด้วย

- เล่นเพื่อการพนัน     ไฮโล พนันบอล             

- เล่นเพื่อการเสี่ยงโชค    หวยใต้ดนิ หวยกระด้าง สลากกนิแบ่ง

     สาวน้อยลอยน�า้ สอยดาวงานวดั

     หนลูงร ูจบัเบอร์ ออกหวยแหวนทอง

- เล่นเพื่อสันทนาการ    มวยตู ้น�า้เต้าปปูลา ไพ่ จดุบอกไฟ ชนไก่
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    ประเภทของการเล่น   ประกอบด้วย

- การเล่นเสี่ยงโชค   หวยใต้ดนิ หวยกระด้าง สลากกนิแบ่ง   

    สาวน้อยลอยน�า้ สอยดาวงานวดั

    หนลูงร ูจบัเบอร์ ออกหวยแหวนทอง  

- การเล่นพื้นบ้าน   ชนไก่ ชนกว่าง จุดบอกไฟ

- กีฬาหรือเกม   ฟุตบอล ชกมวย มวยตู้ (โทรทัศน์)

- การพนัน   ไฮโล พนันบอล             

 

            

การจ�าแนกแยกแยะของชาวบ้าน ท�าให้ความหมายของการเล่นแต่ละ 

ประเภทมีความหมายและวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป  ชาวบ้านถือว่า 

การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาหรือเกม และการเล่นเสี่ยงโชคบางชนิดที่เล่นตาม

เทศกาล งานวัด หรือเล่นตามฤดูกาล โดยตัวมันเองไม่ใช่การพนัน แต่ถูก

ใช้เป็นเครือ่งมอืในการเดมิพนัขนัต่อภายหลงั จงึไม่ควรจดัเป็นการเล่นพนนั 

และส�าหรับหวยใต้ดินนั้น ชาวบ้านจัดเป็นการเล่นเสี่ยงโชค ไม่ใช่การพนัน 

ขณะที่ค�าว่า การพนัน ภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้ความส�าคัญ

กับการเล่นที่มีอยู่ทั้งมวลว่า “ผิด” หรือ “ไม่ผิด” ตามตัวบทกฎหมาย         

แต่ส�าหรับชาวบ้านกลับให้ความหมายผ่านความคิดเรื่อง “ดี” หรือ “ไม่ดี” 

ซึ่งมีกฎเกณฑ์ตามหลักศีลธรรม ความเชื่อ จารีตที่ชุมชนยึดถือเป็นบรรทัดฐาน 

ทางสังคมหรือเป็นแรงยึดเหนี่ยวรักษาความเป็นชุมชนเอาไว้ในการอยู่

ร่วมกันอย่างปกติสุข ซึ่งในมุมมองของชาวบ้าน การพนันเป็นสิ่งไม่ดี อาจ

ส่งผลกระทบกับจารีตของชุมชนและอาจท�าให้เกิดความเดือดร้อนไม่เป็นสุข 
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กฎหมายการพนันในประเทศไทย 

ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เน้นการควบคุมและปราบ

ปราม แต่มีการพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ 3 กรณี ได้แก่ 

1. การเล่นพนันที่ระบุไว้รวม 24 ชนิดในบัญชี ข ท้ายพระราชบัญญัติฯ 

กรณีได้รับอนุญาตโดยรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

อาทิ การจับสลากโดยวิธีต่างๆ สลากกินแบ่ง ยิงเป้า โยนห่วง ชี้รูป บิงโก 

ชกมวย แข่งเรือ และการเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค 

ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ 

2. การเล่นที่มีลักษณะคล้ายบัญชี ข 

3. การเล่นที่รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติม ใน 

ปัจจุบันมี 4 ประเภท ได้แก่ สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ และเครื่องเล่น 

ซึ่งสามารถท�าให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมาย

ใดๆ หรือไม่ก็ตาม 

หวย : ความหมายแบบชุมชนตลาด

จากการสัมภาษณ์ผู้หญิงในชุมชนตลาดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสังคมกึ่ง 

เมืองกึ่งชนบท โดย กนกพร ดีบุรี ได้ให้ความหมายหวยใต้ดินเทียบเคียง 

กบัหวยรฐับาลหรอืหวยหลวง (หมายถงึลอตเตอรีห่รอืสลากทีอ่อกโดยส�านกังาน 

สลากกินแบ่งรัฐบาล) และการเล่นอื่นๆ ที่มีในบ่อนพนันในชุมชน เช่น การ

เล่นไพ่  ไฮโล รวมถึงการเล่นที่มีการเดิมพันขันต่อ เช่น ชนไก่  โดยการ   

ตั้งค�าถามว่า “หวยเป็นการพนันหรือไม่”  ผู้ตอบซึ่งเป็นผู้หญิงที่เล่นหวย

แสดงมุมมองแบบตรงๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยเปรียบเทียบหวย

ใต้ดินกับหวยรัฐบาล แยกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ หวยเป็นการพนัน หวย

ใต้ดินเป็นการพนันแต่หวยหลวงไม่ใช่หรือไม่เชิงว่าเป็นการพนัน และหวย

เป็นการเสี่ยงโชค  
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     การให้นิยามหวย

    นิยามหวย         จ�านวนผู้ตอบ (ร้อยละ)

1. การพนัน         16.7

2. การเสี่ยงโชค          19.4

3. เงินที่ได้เป็นเงินร้อน           5.6

4. ความหวังของคนจน          2.8

5. หวยใต้ดินเป็นการพนัน        19.4

    แต่หวยหลวงไม่ใช่การพนัน

    หรือไม่เชิงว่าเป็นการพนัน

6. ไม่ตอบ         36.1 

นอกจากนั้นยังมีผู้หญิงเล่นหวยส่วนหนึ่งตอบค�าถามแบบอ้อมๆ ซึ่ง

ต้องอาศัยการตีความต่อ ได้แก่ 

หวยคือ “เงินที่ได้เป็นเงินร้อน” อาจตีความได้ว่า เงินร้อนก็คือเงิน

ที่มาจากการพนัน หรืออาจจะตีความได้อีกทางหนึ่งว่าผู้ตอบไม่ได้ยอมรับ

เสียทีเดียวว่าเป็นการพนัน แต่ก็ยอมรับว่าเป็นเงินที่ได้มาแบบไม่ถูกต้อง

ตามหลักศีลธรรม เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่มองการพนันว่าเป็นกิจกรรมที่

เล่นอยู่ในบ่อน ซึ่งมีหลายแห่งในตัวอ�าเภอ วิถีชีวิตของคนเล่นการพนันจะ

หมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนันแบบจริงจัง หมายถึงทุ่มเทเวลาและเงินทอง 

ไปกับการเล่นพนันมากกว่าการท�างานหรือการประกอบอาชีพอย่างอื่น 

นอกจากนั้นการพนันยังเป็นกิจกรรมที่ต้องหลบซ่อน และมักเข้าไปเกี่ยวพัน 

กับกลุ่มเงินกู้นอกระบบที่ใช้ชายฉกรรจ์ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือที่ชาวบ้าน

เรียกกันว่า “พวกหมวกกันน็อก” ตามเก็บเงินกู้ถึงบ้าน หรือจอดรอลูกหนี้

ให้ไปส่งดอกเบี้ยตามหน้าวัดหรือมุมตลาดซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเรือนของ    

ผู้กู้เงิน
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สลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้ออกสลากกินแบ่งที่เรียกกันว่า 

“ลอตเตอรี่” โดยน�าแบบอย่างมาจากประเทศทางยุโรป มีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือชาวต่างประเทศที่น�าสินค้ามาออกร้านในงานพระราชพิธี 

ต่อมามีการออกลอตเตอรี่หรือสลากเพื่อช่วยรบในสงครามโลกที่ 1 สลากบ�ารุง 

กาชาดและสลากบ�ารุงกองเสือป่า การออกสลากในยุคนั้นมุ่งที่จะหาเงินเข้า 

บ�ารุงสาธารณกุศล ต่างจากการตั้งโรงหวยที่มุ่งจะหาเงินเข้าคลังมากกว่า 

ปัจจุบัน ลอตเตอรี่เป็นการพนันที่จัดโดยรัฐ ครอบคลุมสลากสอง 

ประเภท ที่ออกโดยส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล 

และสลากการกุศล (ต่อมาเปลี่ยนเป็น สลากสาธารณกุศล) 

พระราชบัญญัติส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ที่ส�านักงาน 

สลากฯ ได้รับจากการจ�าหน่ายสลากฯ ต้องจัดสรรเป็น 3 ส่วน 60% เป็น

เงินรางวัล ไม่น้อยกว่า 28% เป็นรายได้แผ่นดิน และไม่เกิน 12% เป็น     

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ�าหน่ายสลากกินแบ่ง 

รัฐบาลด้วย 

 กรณีสลากการกุศลตามวาระโอกาสหรือเทศกาลส�าคัญต่างๆ  

รายได้จากการจ�าหน่าย 28% ไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ให้มอบ

กับหน่วยงานที่ท�าเรื่องขอออกสลากฯ 27.5% อีก 0.5% เป็นภาษี

หวยคือ “ความหวังของคนจน” แม้หวยใต้ดินจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

และหวยรัฐบาลอาจถูกจัดว่าเป็นการพนันประเภทหนึ่ง การเล่นหวยก็ไม่ใช่ 

เรื่องร้ายแรง สังเกตได้จากค�าเรียกของชาวบ้าน จะใช้ค�าว่า “ซื้อหวย” ซึ่ง 

มีความหมายในเชิงการซื้อขาย มากกว่าจะใช้ค�าว่า “เล่นหวย” ซึ่งค�าว่า 

“เล่น” มักใช้กับการพนัน การระบุว่า “หวยเป็นความหวังของคนจน”         

จึงเป็นค�าตอบแบบไม่ฟันธง แต่มีค�าอธิบายที่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงเล่นหวย

มองว่าเป็นช่องทางหาเงินสักก้อน ซึ่งการท�างานปกติไม่สามารถหาได้
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หวย : ความหมายแบบชุมชนชายขอบ1

ส�าหรับชุมชนชายขอบที่เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาเรื่องหวย โดย 

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ เป็นกลุ่มคนไทใหญ่ไร้สัญชาติหรือที่เรียกว่า “ไตนอก” ณ 

หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ 

ไม่ได้มองหวยใต้ดินเป็นการพนันหรือเรื่องเลวร้าย แต่มองเป็นเรื่องของ

ดวงชะตา และเชื่อว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหรือผู้เสี่ยงโชคสามารถจัดการได ้

คือควบคุมได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น เล่นมากเล่นน้อย เลือกเล่นอย่างมีวิจารณญาณ 

มีการจดจ�า บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า ชั่งน�้าหนักถึงผลดีผลเสีย 

ฯลฯ โดยมีการใช้ความรู้หลายรูปแบบเข้ามาจัดการ

ส�าหรับปัจจัยที่ท�าให้หวยใต้ดินยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลาง

ชุมชนชายขอบที่ยากจน มีหลายประการ คือ

1. ความเสี่ยงในชีวิตประจ�าวัน ชาวบ้านโดยเฉพาะคนไตนอกมี

ความเสี่ยงในการด�ารงชีพมากขึ้นเนื่องจากนโยบายรัฐ เช่น การจ�ากัด

การเดินทาง การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว การไม่มีสิทธิกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินและสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงการออกเอกสารการให้สัญชาติ กลายเป็น

คนชายขอบของการพัฒนา การตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่มั่นคง

เช่นนี้ท�าให้ผู้หญิงไตนอกต้องดิ้นรนปรับตัวเอาชีวิตรอดด้วยวิธีการสารพัด 

ซึ่งการซื้อขายหวยใต้ดินก็เป็นการจัดการความเสี่ยงในการด�ารงชีวิตด้วย

ความเสี่ยงอีกแบบ คือการเสี่ยงโชคผ่านหวยใต้ดิน ซึ่งอย่างน้อยผู้เล่นก็มี

อ�านาจในการจัดการได้พอสมควร 

1“คนชายขอบ” เป็นค�าที่ใช้กันมากในแวดวงทางวิชาการ หมายความถึงกลุ่มคนที่ “ด้อยโอกาส” โดยอาจ

จ�าแนกธรรมชาตขิองความด้อยโอกาสทีท่�าให้มนษุย์ตกเป็นคนชายขอบไว้ 3 กรณด้ีวยกนั คอื ความด้อยโอกาส 

ทางเศรษฐกิจและสังคม  ความด้อยโอกาสทางการศึกษา และความด้อยโอกาสทางกฎหมาย

“ชมุชนชายขอบ” เป็นกลุม่คนทีไ่ม่มส่ีวนในการก�าหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ อกีทัง้ความสามารถในการ 

เข้าถึงทรัพยากรและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มคนชายขอบเหล่านี้มีน้อยมาก
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2. การที่ผู้หญิงยังมี ”อุดมการณ์ครอบครัว” รวมทั้งบทบาทในการ

จัดการเศรษฐกิจครัวเรือน เป็นมูลเหตุให้พวกเธอต้องดิ้นรนหาเงินหมุนเวียน 

มาใช้จ่ายให้เพียงพอแก่ทุกคนในบ้าน 

3. การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ 

การท�าธรุกรรมการเงนิผ่านคอมพวิเตอร์ ตูเ้อทเีอม็ ฯลฯ เป็นปฏบิตักิารภายใต้

ระบบทุนนิยมที่เชื่อมโยงทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่นอย่างไร้พรมแดน 

4. ความเป็นชุมชนที่ยึดโยงกันด้วยอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และการ

ผสมผสานความรู้ท้องถิ่น ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกไว้วางใจ 

และควบคุมตรวจสอบกันและกันในการเล่นหวย 
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หวยใตดิน
หวย คือการพนันเสี่ยงโชคจากการเลือกตัวเลข ตัวอักษร หรือรูปภาพ 

ในปี พ.ศ. 2378 รัฐให้สัมปทานเอกชนตั้งโรงหวย ท�าให้หวยเป็นการพนัน

ถูกกฎหมาย โดยเจ้าของโรงหวยต้องจ่ายอากรให้รัฐ 

พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศยกเลิกอากรหวยและห้ามการ

เล่นทั่วประเทศ การเล่นหวยจึงกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ประชาชน 

ก็ยังนิยมลักลอบเล่น และเมื่อรัฐบาลจัดตั้งส�านักงานสลากฯ เพื่อออก

ลอตเตอรี่เป็นประจ�า เจ้ามือจึงหันมาใช้เลขท้ายรางวัลที่ 1 และรางวัลเลข

ท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว เป็นตัวเลขอ้างอิงในการออกหวย คนที่อยากรวยทาง

ลัดสามารถเลือกเล่นหวยผิดกฎหมายหรือ “หวยใต้ดิน” ด้วยเงินจ�านวน

เท่าไรก็ได้ เล่นเลขไหนก็ได้ เล่นได้หลายรูปแบบ คู่ขนานกับหวยถูก

กฎหมายหรือ “ลอตเตอรี่” ซึ่งก�าหนดราคาคงที่และมีตัวเลขจ�ากัดจ�านวน 

การเติบโตของหวยใต้ดิน ส่งผลให้เกิดวงจรคอรัปชั่นและเครือข่าย

ความสัมพันธ์กับการเมือง ทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น แต่ใน

ระดับชุมชน การขายหวยใต้ดินคือโอกาสในการหารายได้จุนเจือค่าใช้จ่าย

ในครอบครัว และการซื้อหรือเล่นหวยใต้ดินก็กลายเป็นกิจกรรมหมุนเงิน 

“เผื่อฟลุค” ว่าจะมีโอกาสได้เงินสักก้อนส�าหรับรายจ่ายก้อนใหญ่ของผู้มี

รายได้น้อย ซึ่งการท�างานปกติไม่อาจหาเงินก้อนใหญ่เช่นนั้นได้

หวยเปนอะไรไดบาง

การให้นิยามความหมายของทั้งชุมชนท้องถิ่น ชุมชนตลาดซึ่งเป็น

สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท และกลุ่มคนชายขอบ สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้

ว่า ผู้คนมีการให้ความหมายของหวยหลากหลายมิติ ดังนี้
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หวยเปนการพนันหรือการเสี่ยงโชค

ค�าว่า “พนัน” สื่อความหมายไปในทางที่ “ผิด” สลากหรือลอตเตอรี่ 

ที่ชาวบ้านเรียกว่า หวยรัฐบาลหรือหวยหลวง ตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. 2478 เป็นการพนันถูกกฎหมาย ขณะที่หวยใต้ดินและการละเล่นอีก

หลายชนิดในชุมชนเป็นการพนันผิดกฎหมาย การจัดการความถูก-ผิด

ตามกฎหมายโดยรัฐผูกขาดการนิยามโดยไม่ค�านึงว่าจะไปขัดกับวิถีชีวิต

และความเชื่อของชุมชนหรือไม่ ท�าให้ชาวบ้านแสดงวิถีการตอบโต้หรือ   

ไม่ยอมรับชุดความหมายแบบถูก - ผิดนั้น และสร้างชุดความหมายใหม่ที่

สอดคล้องกับความเชื่อในชุมชนขึ้นมาแทนที่ ดังนั้น หวยใต้ดินซึ่งกฎหมาย

ระบวุ่าเป็นการเล่นพนนัทีผ่ดิกฎหมาย จงึถกูชาวบ้านให้นยิามใหม่เป็นหลาย

ความหมายโดยเทียบเคียงกับหวยรัฐบาลหรือหวยหลวงซึ่งใช้การออก

รางวัลชุดเดียวกัน ได้แก่

• หวยเป็นการพนัน 

พี่ออด อาชีพรับจ้างทั่วไป บอกว่า “หวยเป็นการพนัน เพราะหมด

แล้วหมดเลย”

• หวยรัฐบาลไม่ใช่การพนัน แต่หวยใต้ดินเป็นการพนัน

พี่แอด อาชีพขายกวยเตี๋ยว คิดว่า “หวยใต้ดินเป็นการพนันแน่นอน

แต่ลอตเตอรี่จะว่าเป็นการพนันก็บ่มีคนยับ(คนจับ) ขายเกินราคาก็บ่มีคนยับ”

• หวยเป็นการเสี่ยงโชค

พี่ต้น อาชีพค้าขาย คิดว่า “การเล่นหวยคือ การเสี่ยงโชค ยังไม่ถึงขั้น

พนนั หวยรฐับาลกไ็ม่เชงิพนนั เพราะต�ารวจไม่จบั ถ้าเป็นไฮโล ไพ่ ชนไก่ ถงึจะ 

เรียกว่าเป็นการพนัน” และ “หวยก็เหมือนการเสี่ยงโชค ได้ถูกหวยก็คือ ดวงดี”

โดยรวมแล้ว ชาวบ้านสามารถแยกความแตกต่างระหว่างหวยรฐับาลกบั 

หวยใต้ดินได้ชัดเจน ดังค�ากล่าวของ พี่จี๊ด อดีตสาวโรงงานเย็บผ้า ที่ว่า “หวย

รฐับาลถกูกฎหมาย หวยใต้ดนิผดิกฎหมาย เวลาขึน้รางวลัมคีวามเสีย่งมากกว่า 

หวยรัฐบาล”
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ส�าหรับชาวบ้าน การเล่นหวยมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “โชค

ชะตา” มากกว่าความถูก - ผิดตามกฎหมาย ชาวบ้านเชื่อว่าทุกคนเกิดมา

มีโชคต่างกัน มีมากบ้างน้อยบ้าง การมีโชคลาภหมายถึงสิ่งที่ได้มาโดย  

ไม่คาดคิดมาก่อนหรือได้มาโดยไม่ต้องใช้ความสามารถของตนเอง ไม่ต้อง

ออกแรงท�างาน ทั้งนี้ความเชื่อเรื่องโชคยังผูกโยงไปถึงเรื่องบุญกรรมที่สะสม 

มาจากชาติก่อน ถ้าซื้อหวยไม่ถูกก็ถือว่าโชคยังมาไม่ถึง 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเล่นหวยตามความเชื่อเรื่องโชค ถูกวิพากษ์

ในแง่มุมเรื่องความงมงาย ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการกระท�าที่ไม่มีเหตุผล 

เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ และความเชื่อเรื่องโชคมักถูก  

ยึดโยงอยู่กับจารีตประเพณีเก่าๆ ที่ล้าหลัง คนเชื่อเรื่องโชคจึงถูกมองเป็น

คนล้าหลัง ไม่ทันสมัย ต่างกับมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในเรื่องสถิติ 

ความน่าจะเป็น สามารถค�านวณโอกาสหรือ “ความเป็นไปได้” ที่จะชนะ

หรือแพ้เป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขให้เห็นจริง

หวยเปนแหลงรายไดหรือการลงทุน

โดยทั่วไปผู้หญิงมักจะต้องท�าหน้าที่บริหารจัดการเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย 

ต่างๆ ของครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า ท�าบุญ ส่งแชร์ ใช้หนี้ 

ฯลฯ ซึ่งรอบของการหมุนเงินส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้นๆ สอดคล้องกับรอบ

การเล่นหวย ผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษามองว่า “การเล่นหวยมิใช่การเล่นพนัน 

เพื่อสนองความอยากแบบลอยๆ แต่เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง”   

และ “หวยเป็นกิจกรรมในการด�ารงชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ครัวเรือนในด้านที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการหมุนเวียนเงินสด” นอกจากนี ้

ผู้หญิงบางส่วนยังมองเรื่องการเล่นหวยเป็นแหล่งหารายได้เสริมนอกเหนือ 

จากอาชีพหลัก และหลายคนเล่นหวยและขายหวยพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น

น้องน้อย อาชีพรับจ้างซักผ้า บอกว่า “หวยเป็นความหวังของเรานะ 

คือได้มาหนุนเรา แต่มันก็ไม่ค่อยได้ (ถ้าถูกหวย) จะเอาเงินรางวัลมาเป็น
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ทุนส�ารองในครอบครัว เพราะเราเล่นไม่มาก เล่นเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่พอที่จะ

เอาไปจุนเจืออย่างอื่น ก็เป็นแต่กองทุนของชีวิตประจ�าวัน”

น้องไก่ อาชีพเสริมสวย, ท�าสวนล�าไย หน้าล�าไยก็มีรายได้ 5,000 - 

7,000 บาทต่อเดือน “ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะท�าบุญก่อน อยากปรับกิจการ  

ให้ใหญ่กว่านี้ อยากท�าแบบสปา ส่วนมากเล่นหวยใต้ดิน หวยรัฐบาล       

ไม่ค่อยเล่น ถ้าเลขดีก็งวดละ 500 - 600 ถ้าเลขไม่ดีก็งวดละ 100 - 200 

หวยรัฐบาลเดี๋ยวนี้ออกแบบเบิ้ลๆ เขาก็ว่าเป็นเลขล็อค แต่ใต้ดินถูกแล้ว 

ได้เยอะ รัฐบาลถูกแล้วได้น้อย ถ้าถูกรางวัลใหญ่ถึงจะดี”

ขณะที่ แม่เอื้อง อดีตแม่ขายหวย เล่าถึงผลกระทบที่มีต่อคนซื้อ

หวยว่า “ที่บ่ขายหวยเพราะว่าข้าเจ้าหันแม่อุ้ยเปนทนล�าบาก ไปเซาะหา

ของปามาขาย เอาสตางคมาซื้อหวย บางทีก็เอาเบี้ยผู้สูงอายุมาซื้องวดละ

ห้าร้อยบาท ถกูหวยได้มากบ่็กีบ่าท เฮากเ็อน็ดแูละเวทนาเปน จะห้ามกบ่็ได้ 

เปนเฒ่าแล้ว ในใจข้าเจ้าบ่อยากยะบาป ไปหนุนแม่อุ้ยในสิ่งบ่ดี ข้าเจ้าเลย

ปรึกษากับแฟนหยุดขายหวย ส่วนเปนจะไปซื้อหวยเจ้าอื่นต่อก็เป็นเรื่อง

ของเปน”

หวยเปนสันทนาการ

เนื่องจากวิถีชีวิตการท�างานในสังคมทุนนิยมหรือสังคมสมัยใหม่ให้

ความส�าคัญกับ “เวลา” และมีลักษณะซ�้าซากจ�าเจ ท�าให้ผู้คนรู้สึกเบื่อหน่าย 

การเล่นหวยได้กลายเป็นช่องทางง่ายๆ ในการหนีออกจากความเบื่อหน่าย 

เหล่านั้น ไปหาภาวะสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจจากการ “ได้ลุ้น” ถึงแม้จะเกิดขึ้น 

เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงเจียดเงินค่าใช้จ่าย

ส่วนหนึ่งมาเสี่ยงโชคเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับชีวิต และถ้าโชคดีอาจจะ

ได้เงินรางวัล และอาจจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงการเลื่อนสถานะทางสังคม 

ที่สูงขึ้น เพราะเมื่อถูกหวยสังคมจะให้การยอมรับในฐานะผู้มีโชคดี (ซึ่งผูกพัน 

กับการเป็นคนดีหรือการท�าความดี) ทว่ามีน้อยคนที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้
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ในกรณีนี้ การเล่นหวยใต้ดินของชาวบ้าน การซื้อหวยรัฐบาลของ

คนทั่วไป เหตุผลในการซื้อจึงไม่ใช่เรื่องทางเศรษฐกิจ การพนัน หรือการ

เสี่ยงโชค แต่เป็นเรื่องสันทนาการซึ่งหลายๆ กรณีเป็นการซื้อตามโอกาส 

มิได้ซื้อแบบประจ�า ตัวอย่างเช่น

น้องก้อย บอกว่า “คนไทยมักมีความสุขกับหวย ก็ว่าจะไม่ซื้อแล้ว 

เพื่อนบอกว่าเลขเด็ดก็ซื้อ ซื้อทั้งสองอย่าง หวยรัฐบาลงวดละใบ จะเล่นไม่มาก 

ดวงไม่ค่อยมี หวยใต้ดินซื้อทีละ 100-200 วันไหนฝันดีก็ 300 เอาเลขฝัน

และก็ตามๆ เขาบ้าง”

หวยเปนการระดมทุน

การระดมทุนในชุมชนเป็นกิจกรรมที่มีมานานแล้ว รูปแบบที่รู้จักกัน

เป็นอย่างดีคือ การทอดผ้าป่า เป็นการระดมทุนผ่านการร่วมบริจาค และ

จะได้ “ผลบุญ” เป็นการตอบแทน ทางภาคเหนือเรียกว่า “ฮอม” เช่น ฮอม

ปอยหลวง ฮอมแฮง เป็นต้น  นอกจากนี้ในชุมชนยังมีการระดมทุนอีกรูป

แบบหนึ่ง เป็นการระดมทุนเพื่อจะได้ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในกิจการหรือ

กิจกรรมของชุมชน เช่น การระดมทุนของกลุ่มแม่บ้าน ท�าให้ผู้เข้าร่วม

ลงทนุหรอืลงหุน้มคีวามรูส้กึในการเป็นเจ้าของร่วมกนั และมส่ีวนช่วยกระชบั 

ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม ดังนั้น ในมิติหนึ่ง ผู้หญิงจึงคิดว่าการซื้อ

หวยหลวงหรือหวยรัฐบาลก็เหมือนการ “ฮอม” เป็นการระดมทุนช่วยเหลือ

ผ่านรัฐบาล หรือเมื่อถูกหวยตนก็มีโอกาสท�าบุญ ซึ่งก็ถือเป็นการ “ฮอม” 

อีกรูปแบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น

แม่นอม คิดว่า “ซื้อหวยหลวงจะดีกว่า จะได้ช่วยรัฐบาล ถึงเฮาบ่ถูก

เงินก็เข้าหลวง ถูกหวยก็เอาเงินมาท�าบุญใส่บาตรตอนเช้า มีเงินไปฮอม

เปนเวลามีงานการบุญจะนัก ได้เงินมาท�าบุญ ขอให้ตาเปงใสอย่าไปตามืด

ตามัว” 
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ปานิด คิดว่า “หวยรัฐบาลเงินบางส่วนช่วยคนพิการ เงินเข้ากองกลาง

(คือรัฐหรือรัฐบาล) หวยใต้ดินผลประโยชนตกอยู่ที่เจ้ามือ รับอยู่สองฝาย 

คนซื้อกับคนขาย”

หวยเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคม

การเล่นหวย มีลักษณะเช่นเดียวกับการเล่นแชร์ การกู้ยืมเงิน ฯลฯ คือ

เป็นกิจกรรมที่ต้องมี “เครือข่าย” รองรับ ซึ่งเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม

ของผู้หญิงมีอยู่มากมาย และมีความส�าคัญต่อบทบาทและการด�าเนินชีวิต

ของผู้หญิง (และต่อชุมชนที่ผู้คนร่วมกันประกอบสร้างขึ้นมา) หวยจึงมี

ความหมายมากกว่าการพนันตามที่คนนอกและรัฐเข้าใจ 

เนื่องจากในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาในครัวเรือนหรือปัญหาต่างๆ

ที่เผชิญอยู่ของผู้หญิง มิได้เป็นการแก้ปัญหาในระดับปัจเจกหรือจ�ากัดอยู่

เฉพาะเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือในวงเครือญาติเท่านั้น การสร้าง

เครือข่ายและขยายวงสัมพันธ์ออกไปจะท�าให้ผู ้หญิงมีเครือข่ายการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินหรือทรัพยากรอื่นๆ ณ จุดนี้ การเล่นหวย  

ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นทุนทางสังคมที่

ผู้หญิงเข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้ใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

จัดการความเสี่ยงและการจัดการทางการเงินของตัวผู้หญิงเองและครอบครัว

ตวัอย่างเช่น

แม่หม่อน ประธานกลุ่มแม่บ้าน อาชีพรับจ้างทั่วไป ท�าสวน ปลูก

ยาสูบ ให้ความเห็นว่า “หวยใต้ดินเป็นการพนัน ถูกหวยก็เอาเงินมากิน  

มาท�าทาน จ่ายค่าบัตรศพ ท�าบุญ ถ้ามีรายได้หนักกว่านี้จะซื้อหวยรัฐ 

เป็นการช่วยรัฐ หวยใต้ดินเจ้ามือได้กิน”
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การเลนหวยเปนการผสมผสานชุดความรู

ส�าหรับผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษา ความเชื่อเรื่อง “โชค-เคราะห์” และ 

“ดวงชะตา” ไม่ใช่เรื่องงมงายไร้เหตุผล แต่เป็นชุดความรู้ของผู้หญิงต่อการ

จัดการความเสี่ยงในชีวิตประจ�าวัน รวมไปถึงค�าอธิบายที่ว่าท�าไมถูกหวย 

ท�าไมไม่ถูกหวย ชุดความรู้นี้ประกอบไปด้วยวิธีคิดและทักษะในการค�านวณ 

เชิงสถิติ ผนวกเข้ากับความเชื่อเกี่ยวกับโชค ดวง บุญ กรรม เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยงของการด�าเนินชีวิตที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

ซึ่งในมุมมองของผู้หญิง ความเชื่อเหล่านี้มีบทบาทต่อความน่าจะเป็นในการ 

ถูกหวยเท่ากันหรืออาจมากกว่าความน่าจะเป็นในเชิงสถิติแบบวิทยาศาสตร์  

ดังปรากฏในรูปของการก�าหนดความหวัง วิธีการเล่น และจ�านวนเงินที่จะ

น�ามาซื้อหวย ซึ่งจะต้องค�านึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในครัวเรือนของผู้หญิง 

ว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดต่อการ “ลงทุน” ซื้อหวย 

และเพื่อจัดการกับสภาวะ “ความเสี่ยง” ที่ตนเองก�าลังเผชิญอยู่ใน

ซอกหลืบของสังคมสมัยใหม่ที่ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเล่นหวย

จึงต้องมีการใช้ความรู้หลายๆ แบบ ทั้งความรู้ท้องถิ่นผสมผสานกับความ

รู้สมัยใหม่และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ชุมชนชายขอบมีต�าราท�านายฝัน

เป็นคู่มือในการตีตัวเลขส�าหรับใช้แทงหวย ต�ารามีสามภาษา คือภาษาไทใหญ่ 

ภาษาพม่า และภาษาไทย มีภาพการ์ตูนประกอบ ทั้งสิงสาราสัตว์ เครื่องใช้ 

ไม้สอย กิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องพบเห็นอยู่ในท้องถิ่น 

แต่ก็มีการผสมปนเปด้วยภาพใหม่ๆ เช่น วาฬ จิงโจ้ นักกังฟู ซึ่งไม่ใช่สิ่ง   

ที่มีอยู่ในท้องถิ่น แสดงถึงการใช้ความรู้ท้องถิ่นผสมผสานกับการเปลี่ยน 

แปลงของยุคสมัย เพื่อน�ามาปรับใช้กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และยังขยาย

พื้นที่การใช้ความรู้นี้จากรัฐฉานข้ามพรมแดนมายังไทย ท�าให้เห็นถึงบริบท 

ข้ามพรมแดนของการเล่นหวย
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ขณะทีผู่ห้ญงิในชมุชนตลาดอธบิายเรือ่งหวยเกีย่วโยงกบั “โชค - เคราะห์” 

ซึ่งเป็นความรู้เชิงโหราศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง “ดวงชะตา” โดยมองว่าในอดีต

โหราศาสตร์ คือชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของชนชั้นน�าของสังคม ปัจจุบัน

กลายมาเป็นชุดความรู้แบบชาวบ้านที่มีการผสมผสานกับความรู้ท้องถิ่น 

อันมีลักษณะแนบแน่นกับคติความเชื่อเรื่องบุญ - กรรมในพุทธศาสนา และ

อ�านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไสยศาสตร์ ตลอดจนผีสางเทวดา ค�าอธิบาย

เรื่องเกี่ยวกับหวย - โชค - ดวงชะตา ในที่นี้จึงเป็นผลผลิตของสังคมหรือ

ของกลุ่มผู้หญิงในชุมชนตลาด ซึ่งเป็นชุดความรู้แบบชาวบ้านที่ผู้หญิง

เลือกใช้และเป็นวิธีจัดการกับ สภาวะ “ความเสี่ยง” ที่ตนเองก�าลังเผชิญอยู่ 

ตัวอย่างเช่น

พิมพา ท�างานหลายอาชีพ เล่าถึงเหตุผลที่ท�าให้ตนเองถูกลอตเตอรี่

รางวัลเลขท้ายสองตัวว่า “ก่อนหน้าจะถูกรางวัลฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเอง ถ้า

ฝันว่าบ้านนั้นคนตายหรือไฟไหม้ให้ไปดูบ้านเลขที่” และบอกถึงพฤติกรรม

การซื้อหวยของตนเองด้วยว่า “ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อย ซื้อ 20 - 30 มันเสี่ยง เรา

เย็บผ้าเราได้อยู่แล้ว แต่ถูกหวยก็ดีใจมาก”

รูปปกและเนื้อหาในหนังสือต�าราท�านายเลขเด็ดจากฝัน
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ความสัมพันธของวงเล่นหวย

ไม่ว่าจะให้นิยามในแง่ใด ไม่ว่าหวยจะเป็นการพนันหรือการเสี่ยงโชค 

ในทางปฏิบัติแล้วผู้หญิงมีปฏิสัมพันธ์ต่อหวยในด้านที่เป็น “ความเสี่ยง” หรือ 

ด้านที่ก�าหนดผลลัพธ์ตายตัวไม่ได้ของตัวเลข ดังนั้นในการลงทุนซื้อหวย

แต่ละงวด ผู้หญิงจะไตร่ตรองอย่างระมัดระวังถึงความเป็นไปได้ในการถูกหวย 

แต่ละประเภท ร่วมกับความสามารถทางการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนและ

ความเสี่ยงต่อการเสียเงินไปโดยไม่ได้รางวัลใดๆ ด้วยเหตุนี้ในการลงทุน

ซื้อหวยแต่ละงวดจึงไม่มีการนับรวมกับจ�านวนเงินที่จ่ายไปกับการซื้อหวย

ในงวดก่อนหน้า ผูห้ญงิส่วนใหญ่จะซือ้หวยรฐับาลเพือ่หวงัรางวลัก้อนใหญ่ และ 

ซื้อหวยใต้ดินด้วยตระหนักดีว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าหวยรัฐบาล  

ดังจะเห็นได้จากผู้หญิงในชุมชนตลาดส่วนมากจะซื้อหวยทั้งสองประเภท 

(61.1%) และจ�านวนที่ลงทุนซื้อหวยจะมากน้อยแตกต่างกันไปตามฐานะทาง 

เศรษฐกิจ

ความหลากหลายของหวย ทั้งในแง่ของรูปแบบการเล่น (บ้างก็ใช้ค�า

ว่าแทงหรือซื้อ) และประเภทของหวยที่เล่น จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งใน

การเล่นหวย ความเสี่ยงของการเล่นหวย ทั้งหวยใต้ดินและหวยรัฐบาล 

ล้วนมีเงื่อนไขที่ผู้เล่นตระหนักเป็นอย่างดี ผู้เล่นหวยจะอาศัยความหลาก

หลายของการแทงหวยและเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ มาออกแบบวิธี

การเล่นที่สอดคล้องกับตัวเอง อีกทั้งโครงสร้างของหวยแต่ละประเภทก็

สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้ามือหวยและคนขายหวยในระดับที่แตก

ต่างกัน ดังนี้
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     จ�านวนผู้เล่นหวยแยกตามประเภทของหวยที่เล่น

    ประเภทหวย              จ�านวนผู้เล่นหวย(ร้อยละ)

ซื้อเฉพาะหวยใต้ดินเท่านั้น    16.7

ซื้อเฉพาะหวยรัฐบาลเท่านั้น     8.3

ซื้อทั้งหวยรัฐบาลและหวยใต้ดิน   61.1

เคยซื้อหวย แต่เลิกไปนานแล้ว   13.9

หวยหลวงหรือหวยรัฐบาล (ลอตเตอรี่)

กลุ่มที่ขายหวยรัฐบาลจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีเงินหมุนเวียน 

ราว 30,000 ขึ้นไป จนถึง 100,000 บาทต่องวด ส่วนมากจะนั่งขายเป็นที่

ประจ�าในแหล่งชุมชน เช่น ตลาด คิวรถโดยสาร หน้าธนาคาร หน้าวัด และ

มีบางรายที่น�าหวยรัฐบาลมาเร่ขายตามชุมชนในวันใกล้หวยออก ผู้ประกอบ

การกลุ่มนี้จะซื้อหวยรัฐบาลมาจากผู้แทนจ�าหน่ายรายใหญ่ของจังหวัด ซึ่ง

เป็นการซื้อขาด คือไม่สามารถส่งคืนได้หากขายไม่หมด ท�าให้ต้องแบกรับ

ภาระต้นทุนในส่วนที่ขายไม่หมดด้วย ส�าหรับราคาขาย ถ้าขายตามแผงย่อย 

จะตกคู่ละ 100 - 105 บาท ถ้าซื้อกับผู้ขายเร่จะขายราคาคู่ละ 110 บาท
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การขึ้นเงินรางวัลเมื่อถูกหวย สามารถเลือกได้หลายวิธีคือ กรณีขึ้น

เงินรางวัลกับตัวแทนจ�าหน่ายจะถูกหักเงินรางวัล 2% โดยได้รับเงินทันที 

แต่หากขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารจะถูกหักเงิน 1% และต้องรอ 15 วัน จึงจะ

ได้เงินหรือถ้าเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลที่ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถูก 

หักเงินรางวัล 0.5% และได้รับเงินรางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

คนที่นิยมเล่นหวยรัฐบาลมักจะเป็นคนที่มีเงินเดือน คนงานตามโรงงาน 

อุตสาหกรรม เนื่องจากมีก�าลังซื้อ และถ้าสนิทสนมกับผู้ขายสามารถซื้อเชื่อ 

หรือชื้อแปะได้ แต่ส�าหรับคนในชนบทนั้นส่วนใหญ่ไม่นิยมเล่นหวยรัฐบาล 

เนื่องจากมีราคาแพง มีความเสี่ยงสูง อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการซื้อหา 

ไม่มีแผงขายหวยรัฐบาลในพื้นที่

หวยใตดิน 

เจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่มักมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการค้าขายในตัว

อ�าเภอหรือตัวจังหวัด แต่ละรายต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต�่ากว่าหลักล้าน 

และต้องมีสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ ก็เพื่อท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไป

โดยราบรื่น ในขณะที่คนขายหวยรายย่อย(รวมถึงคนเดินโพย) จะต้องมีเงิน

ทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท เพราะอาจจ�าเป็นต้องออกเงินค่าซื้อ

หวยแทนลูกค้าไปก่อนในกรณีที่ลูกค้าซื้อเป็นเงินเชื่อ หรือบางครั้งต้องจ่าย

เงนิรางวลัให้แก่ลกูค้าก่อน แล้วจงึไปขึน้เงนิจากเจ้ามอืหวยรายใหญ่ในภายหลงั
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ในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา การแข่งขันในวงการธุรกิจหวยมีสูงขึ้น 

เรื่อยๆ ทั้งระหว่างหวยรัฐบาลกับหวยใต้ดิน และระหว่างหวยใต้ดินด้วยกันเอง 

เนื่องจากเจ้ามือหวยใต้ดินมีจ�านวนเพิ่มขึ้น และยังมีการขยายพื้นที่มาจาก

ต่างอ�าเภอผ่านคนขายหวยรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ คนขายหวยรายย่อยจึงเป็น 

ที่ต้องการส�าหรับเจ้ามือหวยมากขึ้น เมื่อความต้องการคนขายหวยสูงขึ้น 

เจ้ามือหวยจึงเพิ่มเงินส่วนแบ่งที่ได้จากยอดขายให้แก่คนขายหวยรายย่อย 

ในสัดส่วนที่สูงขึ้น จากเดิมคนขายหวยเคยได้รับค่าตอบแทน 20% ปัจจุบัน

ส่วนแบ่งที่คนขายหวยได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็น 25 - 30% ของราคาขาย และใน

กรณีถูกรางวัล คนขายหวยจะได้รับส่วนแบ่งโดยหักจากยอดเงินทีผู่้ถูกหวย 

จะได้รับในอัตรา 5 - 10% ของเงินรางวัล 

เพื่อเป็นการท�ายอดขายให้ได้มากๆ คนขายหวยจึงมีการสร้างแรง

จูงใจให้กับคนซื้อหวย โดยให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ที่ตนเองจะได้รับ เช่น

ลด 10 % (เมื่อหักจากรายได้เต็ม 25% ของราคาขาย คนขายหวยจะมี

ก�าไร  15%)  หรือยอมให้ลูกค้าบางรายซื้อหวยแบบเงินเชื่อ  ขณะเดียวกัน 

เจ้ามือหวยรายใหญ่จะคิดค้นวิธีแทงหวยหลายๆ แบบมาน�าเสนอ เพื่อจูงใจ 

คนซื้อให้สามารถซื้อหวยได้ในราคาที่ต้องการและดูเหมือนว่าเป็นการ

กระจายโอกาสถูกหวยมากขึ้น เช่น นอกจากการรับแทงสองตัวบน - ล่าง 

สามตัวบน - ล่าง และโต๊ด (เลขสามตัวหลังของรางวัลที่ 1 สลับต�าแหน่ง 

รวมเท่ากับ 6 ประตู) ซึ่งมีการซื้อขายทั่วไป เจ้ามือหวยรายใหญ่จะรับแทงหวย 

สามตัวหน้าของรางวัลที่ 1 เป็นต้น 

โครงข่ายธุรกิจหวยใต้ดินมีระบบหรือบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ 

คนซื้อหวย คนรับซื้อหรือรับแทงหวย คนเดินโพย และเจ้ามือหวยรายใหญ่

1) คนซื้อหวย เป็นชาวบ้านที่ต้องการเสี่ยงโชค มีทั้งหญิงและชาย 

จากการสอบถามคนรับแทงหวยพบว่า คนซื้อหวยใต้ดินส่วนใหญ่เป็นหญิง

หรือแม่บ้าน ส่วนผู้ชายจะนิยมซื้อหวยรัฐบาลมากกว่าหวยใต้ดิน การซื้อหวย 
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จะเริ่มมีบรรยากาศซื้อขายประมาณ 3 วันก่อนหวยออก และวันหวยออกเป็น 

วันที่แม่ค้าในตลาดจะบ่นว่าขายของไม่ค่อยได้ เพราะบรรดาผู้หญิงจะน�าเงิน 

ส�าหรับจ่ายตลาดไปแทงหวย

การที่หวยใต้ดินออกเลขรางวัลตามเลขรางวัลของหวยรัฐบาล ท�าให้

หวยใต้ดินเป็นที่นิยมกันมาก เพราะเล่นง่าย มีวิธีการเล่นหลายแบบ เลือก

ตัวเลขที่ตนเองชอบได้หลายตัว และไม่จ�ากัดจ�านวนเงิน แม้มีเงินแค่ 1 บาท 

ก็สามารถซื้อได้ ต่างกับการซื้อหวยรัฐบาลที่แพงเกินก�าลังซื้อของชาวบ้าน 

เมื่อสามารถเลือกได้ คนซื้อหวยจึงรู้สึกว่าการเล่นหวยใต้ดินมีโอกาสถูก

รางวัลมากกว่าหวยรัฐบาล เท่ากับเป็นการกระจายความเสี่ยง นอกจากนั้น 

หวยใต้ดินยังสามารถซื้อขายได้อย่างเปิดเผย ไม่ว่าจะซื้อกับใคร ที่ไหน 

ภายใต้ความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกัน หวยใต้ดินจึง

เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย แม้กระทั่งคนยากจน นับเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้ระบบเครือญาติและการเป็นพรรคพวก 

เดียวกัน

2) คนขายหวยรายยอยหรือรับแทงหวย เป็นตัวแทนเจ้ามือหวย   

รายใหญ่ในการรับแทงหวย ในหมู่บ้านหนึ่งๆ อาจมีคนรับแทงหวยหลายคน

ขึ้นอยู่กับขนาดของหมู่บ้านและจ�านวนคนนิยมซื้อหวย คนรับแทงหวยอาจจะ 

ให้ข้อมูลสถานการณ์ กระแสการเล่นหวย เช่น มีเลขเด็ดส่งตรงจากกรุงเทพฯ 

มีเลขล็อกหรือเลขฝันของคนดัง ฯลฯ เพื่อเร่งให้คนซื้อตัดสินใจ รายได้ของ

คนรับแทงหวยคือเปอร์เซ็นต์ของยอดการรับซื้อหวยแต่ละงวด โดยคนรับ

แทงหวยบางคนจะน�าเงินค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาแทงหวย เผื่อจะถูกหวย

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องควักเงินส่วนตัวมาเสี่ยงกับการซื้อหวย 

หรือบางทีก็มีการกักเลขหวยบางตัวในลักษณะเป็นเจ้ามือรับแทงหวยเอง 

โดยไม่ใส่เลขหวยนั้นในโพยที่ส่งให้เจ้ามือหวยรายใหญ่ 

ตามปกติคนรับแทงหวยจะไม่รู้จักเจ้ามือหวยรายใหญ่ มักรู้จักเฉพาะ 

คนเดินโพยเท่านั้น บางครั้งเจ้ามือหวยอาจจะโทรศัพท์ติดต่อกับคนรับ
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แทงหวยโดยตรง เช่น กรณีที่มีการทุ่มซื้อเลขเด็ดเป็นจ�านวนมาก เจ้ามือ

หวยจะรีบโทรสั่งไม่ให้รับซื้อเลขเด็ดนั้นทันที อันเป็นวิธีการลดความเสี่ยง

ของเจ้ามือหวย

การรับซื้อหรือรับแทงหวยมี 2 วิธีคือ การรับซื้อด้วยเงินสดและรับซื้อ 

ด้วยเงินผ่อนหรือซื้อหวยแปะ การซื้อหวยแปะมีทั้งการซื้อกับคนรับแทงหวย 

โดยตรงและสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ โดยคนซื้อหวยจะสั่งซื้องวดนั้นๆ  

พร้อมกับจ่ายค่าหวยงวดที่แล้ว กรณีเช่นนี้คนรับแทงหวยจะต้องควักกระเป๋า 

จ่ายเงินให้เจ้ามือหวยผ่านคนเดินโพยไปก่อน ซึ่งท�าให้คนรับแทงหวยต้อง

แบกรับความเสี่ยงจากการเบี้ยวไม่จ่ายค่าหวยได้ ตัวอย่างเช่น 

อดีตคนรับซื้อหวยในหมู่บ้านเล่าว่า “คนที่แปะมักจะเป็นคนที่คุ้น

เคยกัน เป็นเพื่อน เป็นญาติพี่น้อง เลยเชื่อใจกัน แรกๆ รับซื้อหวยแปะก็

ใช้คืนดี พอนานเข้าก็ติดค้างกันหลายงวด บางคนบอกว่า(ให้)รอถูกหวย

แล้วค่อยคืน ช่วงหลังๆ ติดค้างเยอะ เป็นหมื่น ถ้าขืนท�าต่อไปอาจติดค้าง

มากกว่านี้ เลยตัดสินใจเลิก ตอนเลิกมีหลายคนติดแปะ มีคนหนึ่งติดแปะ 

30,000 บาท ต้องตามไล่เก็บจนเหลือค้าง 5,000 บาท ตอนนี้เบื่อทวงเลย

ยกหนี้ให้เค้าไป อีกอย่างลูกสาวก็โตแล้ว เค้ารู้สึกอายเพื่อนที่มีพ่อเป็นคน

ขายหวย เคยบอกพ่อว่าให้เลิก ก็เลยเลิกรับแทงหวย”

จะเห็นได้ว่า “การซื้อหวยแปะ” เป็นการซื้อซึ่งไม่ได้สื่อความหมายแค ่

การซื้อขายสินค้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่มีเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคม 

เข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ด้านหนึ่งคนขายหวยจะมียอดขายเพิ่มขึ้น อันหมายถึง

ส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นตาม คนซื้อหวยแปะรู้สึกมีเกียรติที่ได้รับความไว้

วางใจเพิ่มขึ้น ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นต้นทุนทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน 

ในชุมชน ท�าให้คนซื้อหวยบางคนแม้มีเงินสดก็ยังนิยมซื้อหวยแปะ แต่การ

ซื้อขายหวยแปะก็เป็นที่มาให้คนรับแทงหวยต้องรับภาระความเสี่ยงกรณี

เกบ็เงนิตดิค้างไม่ได้ และเมือ่ถงึคราวทวงหนีไ้ม่ได้ คนรบัแทงต้องเป็นผูจ่้ายเงนิ 

ให้กับคนเดินโพย และถ้าเบื่อทวงก็จะยอม “ยกหนี้” กรณีเช่นนี้อาจสะท้อน
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ให้เห็นว่าคนรับแทงหวยกับคนซื้อหวยจะต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่า

เรื่องเงิน

3) คนเดินโพย เป็นคนเชื่อมประสานระหว่างเจ้ามือหวยรายใหญ่กับ

คนขายหวยรายย่อยหรือรับแทงหวยตามหมู่บ้าน โดยขั้นแรกต้องไปหาและ 

ทาบทามคนรับแทงหวยหรือที่เรียกว่า “ขา” ตามหมู่บ้านต่างๆ ท�าเป็นระบบ

โครงข่าย เมื่อถึงวันหวยออก คนเดินโพยจะรวบรวมโพยส่งให้เจ้ามือหวยก่อน

เวลา 13.30 น. และมีหน้าที่ตามเก็บเงินจากคนรับแทงหวยและน�าเงินรางวัล 

มาให้ในกรณีที่มีผู้ซื้อหวยถูกรางวัล โดยคนเดินโพยจะได้ค่าตอบแทน 5% 

ของจ�านวนเงินที่เก็บได้จากคนรับแทงหวย และมีภาระความเสี่ยงกรณีเก็บ

เงินไม่ได้ คือจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าหวย ตัวอย่างเช่น

อดีตคนเดินโพยในหมู่บ้าน เล่าว่า “ป 2540 หลังจากเดินโพยมา

ได้ 3 ป พี่เกิดปัญหาไปเก็บเงินจาก “ขา” ไม่ได้ เขาบอกว่าไม่มีให้ ขอผ่อน

ผันไปเรื่อยๆ พี่ติดหนี้เจ้ามือหวยมา 3 งวด เป็นเงิน 180,000 บาท รู้สึกเครียด 

ตัดสินใจไปหานายทุน ขอหยุดเดินโพยและบอกยกที่นาให้เขา ตอนนั้น 

เจ็บปวดมาก ร้องไห้เลย ปา(ภรรยา)ปลอบใจว่ามันผ่านไปแล้วไม่ต้องคิด

อะไรมาก ฝายนายทุนเขาสงสาร ไม่อยากได้ที่นาและเห็นใจเพราะพี่เป็น

คนซื่อ เขาขอให้พี่ผ่อน มีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาไถ่คืน พี่ก็ว่าไม่เอา ให้มันจบกัน 

เราท�างานอย่างนี้จะเอาอะไรไปผ่อน มันท้อไปหมด เมื่อยกที่ดินให้เจ้ามือ

ไปแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอก แต่ก็นึกเสียดายที่นาอยู่เหมือนกัน” 

และสรุปบทเรียนจากอาชีพคนเดินโพยว่า “เห็นความทุกขที่เกิดจากการ

เป็นหนี้หวย และเสียใจที่หลงงมงาย กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้ ตอนนี้ก็ปลีกตัว

ไปอยู่ในสวนชายปาชุมชน ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน มีรายได้เป็นรายวัน 

จากการขายผลผลิต ไม่คิดตามทวงหนี้คืนจากพวก ‘ขา‘ โพยหวยแล้วละ”

4) เจ้ามือรายใหญ่ มักเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจหวยใต้ดินและเป็น 

เจ้าของทุนในการด�าเนินกิจการทั้งหมด อาจจะมีผู้ถือหุ้นส่วนด้วยในบาง

พื้นที่ มีหน้าที่รวบรวมใบโพยหวยทั้งหมดเพื่อค�านวณออกมาเป็นจ�านวน
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เงินในการรับซื้อหวยของแต่ละงวด และค�านวณการรับภาวะความเสี่ยงจาก

ตัวเลขที่มีแนวโน้มจะถูกรางวัลของคนซื้อหวย (เช่น เลขเด็ด เลขดัง) ในกรณี 

เช่นนี้ เจ้ามือจะแจ้งไปยังคนรับแทงหวยล่วงหน้าโดยตรง ไม่ให้รับซื้อหวย

ตัวเลขดังกล่าวหรือที่นิยมเรียกว่า “อั้น” 

แม้ว่าหวยใต้ดนิเป็นการพนนัทีผ่ดิกฎหมาย ต้องแอบเล่นกนัอย่างลบัๆ

แต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าเจ้ามือหวยรายใหญ่เป็นนายทุนในท้องถิ่นที่มีความ

สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเป็นอย่างดี สามารถ “เคลียร์” ปัญหาแบบ

ถ้อยทีถ้อยอาศัยได้ การที่ชาวบ้านเล่นหวยใต้ดินอย่างแพร่หลายโดยไม่ต้อง

กลัวว่าจะถูกจับกุม เพราะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของเจ้ามือหวยดังกล่าว 

หวยแอ

หวยแอ เป็นการขายหวยรัฐบาลพ่วงกับรางวัลพิเศษที่ผู้ขายตั้งรางวัล

ขึน้มาเอง เพือ่สร้างแรงจงูใจแก่ผูซ้ือ้ โดยอาจจะขายหวยรฐับาลแพงกว่าราคา

ปกติเพื่อแลกกับรางวัลพิเศษที่ผู้ขายก�าหนด เช่น ขายที่ราคาคู่ละ 150 บาท 

หากเลขท้ายที่ลูกค้าซื้อไปตรงกับเลขท้ายสองตัวของรางวัลที่ 1 ลูกค้าจะได้ 

รางวัลจากผู้ขายตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ วิธีกระตุ้นยอดขายแบบเดียวกับหวยแอก็ถูกน�าไปใช้ใน

การค้าขายสินค้าบริโภคประเภทอื่นในตลาดสด ตัวอย่างเช่น แม่ค้าขาย

ปลานิลเผาหรือไข่สดในตลาดจะเขียนหมายเลขลงบนลูกปิงปอง แล้วขาย 

ตัวเลขหรือเบอร์ให้แม่บ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด โดยนัดหมายกับผู้ซื้อ 

ว่าจะประกาศรางวัลภายใน 1 ชั่วโมง ระหว่างนี้แม่ค้าจะต้องขายเบอร์ให้ได้

ไม่น้อยกว่าจ�านวนที่ก�าหนด เช่นปลานิลเผาตัวละ 180 บาท ถ้าขายเบอร์ละ 

20 บาท แม่ค้าจะต้องขายเบอร์ให้ได้อย่างน้อย 9 เบอร์ จึงจะคุ้มราคาปลา 

เมื่อครบก�าหนดหนึ่งชั่วโมงแม่ค้าจะจับปิงปองและประกาศหมายเลขที่จะ

ได้รางวัลเป็นปลานิลเผา 1 ตัว (ราคา 180 บาท) ผู้โชคดีถูกรางวัลจะได้รับ

ปลาเผาในราคาเพียง 20 บาท จากราคาปกติ 180 บาท ส่วนผู้ไม่ถูกรางวัลก็
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จะเสียเงินไปฟรีๆ 20 บาท 

หวยกระดางหรือแชรกระดาง

หวยกระด้าง เป็นหวยที่เล่นกันเองในกลุ่ม ไม่นิยมเล่นกับคนแปลกหน้า 

ต่างถิ่น เพราะคนขายจะต้องออกเอกสารที่มีลายเซ็นคนขายและลายมือชื่อ

คนซื้อในใบหวย หวยกระด้างจึงเปรียบเสมือนการเล่นพนันหวยกันเองเพื่อ

กระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิก เป็นการเล่นเพื่อความสนุก 

สนาน ไม่กระทบกับครอบครัว ชุมชน  เงินที่ได้จากการเล่นหวยกระด้างจะ

หมุนเวียนอยู่ในชุมชน คนได้รับรางวัลจะรู้สึกเหมือน “ได้เงินจากหมู่เดียวกัน”

หวยกระด้างเป็นชดุเบอร์เรยีงตวัเลขไม่ซ�า้  นยิมเล่นเป็นเลขสองตวั 1 ชดุ 

มี 100 เบอร์ ไล่ตั้งแต่ตัวเลข 00 จนถึง 99  ส่วนใหญ่จะขายในราคาเบอร์ละ 20 

บาท คนขายหวยอาจจะตั้งรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แหวน 

ทอง ผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  กรณีให้รางวัลเป็นสิ่งของคนขายหวยจะต้อง

ถ่ายรูปรางวัลให้คนซื้อหวยดูประกอบการตัดสินใจ  ส่วนกรณีให้รางวัลเป็น

เงินสดจะค�านวณเงินรางวัลเสมือนการซื้อหวยใต้ดิน คือคนถูกรางวัลจะได้

เงิน 1,400 บาท (เท่ากับการซื้อหวยใต้ดิน 2 ตัว คือซื้อ 1 บาท ถูกรางวัลจะได้ 

70 บาท)  ถ้าขายเบอร์ได้ทั้งหมดคนขายหวยจะมีรายได้รวม 2,000 บาท  

เมื่อหักเงินรางวัลแล้วจะท�าให้มีเงินก�าไร 600 บาท หรือเท่ากับ 30% แต่ใน 

ความเป็นจริงมักจะขายเบอร์ได้ไม่หมด  คือในชุดหวยมีตัวเลขที่คนไม่นิยมซื้อ 

เช่นเลขซ�้า 00, 11 เป็นต้น ซึ่งคนขายหวยจะต้องใช้ความสนิทสนมอ้อนวอน 

ให้พรรคพวกช่วยซื้อ โดยอาจให้ซื้อแปะ เพื่อจะได้ขายเบอร์ให้ได้มากที่สุด 

ช่วยให้มีก�าไรที่แน่นอน

ในความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ ทั้งกับรัฐส่วนกลาง นายทุนท้องถิ่น และ

ชุมชน คนซื้อหวยจะอาศัยความหลากหลายของรูปแบบการซื้อขายหวยมา 

จัดการกับความเสี่ยงในการเล่นหวย โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่าง 
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กันของการซื้อหวยแต่ละรูปแบบ เช่น หวยรัฐบาล ไม่มีการโกง เงินรางวัล

แน่นอน แต่โอกาสถูกหวยต�่ามาก เพราะลักษณะของเงินรางวัลมุ่งสร้าง

แรงจูงใจให้ซื้อด้วยรางวัลใหญ่ๆ ให้เงินรางวัลสูงๆ ซึ่งมีเพียงไม่กี่รางวัล โอกาส

ที่จะถูกจึงมีน้อย ชาวบ้านจึงตั้งฉายาให้กับหวยรัฐบาลว่า “หวยขี้จุ๊” หรือการ

ได้รางวัลไม่เต็มจ�านวนของหวยใต้ดินกรณีมีคนถูกรางวัลตัวเลขเดียวกัน

เป็นจ�านวนมากเกินกว่าเจ้ามือหวยจะจ่ายได้ เงินรางวัลจะ “ถูกเฉลี่ย” จ่ายให้

กับทุกคนในอัตราต�่ากว่าเงินรางวัลที่ก�าหนด หรืออย่างเลวร้ายที่สุดก็คือ 

ถูกโกงรางวัล ตามที่เรียกกันว่า “เจ้ามือล้ม” เป็นต้น  และขณะที่หวยรัฐบาล 

และหวยใต้ดินดึงทรัพยากรออกนอกชุมชน หวยกระด้างท�าให้เงินยังคง

หมุนเวียนอยู่ในชุมชน ทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าหวยใต้ดินเป็นหวยที่สามารถ

จัดการความเสี่ยงได้มาก (คือมีโอกาสถูกมากกว่า) เพราะเปิดโอกาสให้เลือก 

เล่นได้หลายวิธี และระบบการซื้อหวยแปะมีส่วนกระตุ้นให้ชาวบ้านซื้อหวย 

มากขึ้น

แม้จะตระหนักได้ถึงความเสี่ยงของการเล่นหวยใต้ดิน ดังการสะท้อน

ออกมาจากการกล่าวถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ “เจ้ามือล้ม” หรือ “ถูกเฉลี่ย” 

โดยคนซื้อหวยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ เนื่องจากผิดกฎหมายและ 

“หวยขี้จุ๊” ที่สะท้อนว่าโอกาสจะไม่ถูกหวยรัฐบาลมีสูงกว่าถูก แต่ชาวบ้าน

ก็ยังคงนิยมเล่นหวยทั้งสองชนิดนี้กันมาก  โดยชาวบ้านจะเลือกเล่นหวยใน

ลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกจิของตนเอง  เช่น  คนทีม่รีายได้น้อย 

อาจจะซื้อหวยใต้ดินในวงเงินไม่เกินหลักร้อย และซื้อหวยรัฐบาลเป็นบางงวด 

หรืองวดละใบ ส่วนคนที่มีรายได้มากก็จะซื้อหวยใต้ดินในวงเงินเป็นหลักพัน 

และซื้อหวยรัฐบาลทุกงวดๆ ละหลายใบ นอกจากนี้คนซื้อหวยจะกระจาย

ความเสี่ยงในการเล่นหวยใต้ดินด้วยการซื้อจากคนรับแทงหวยหลายๆ ราย 

เพื่อว่าเมื่อถูกแล้วอาจมีเจ้ามือหวยบางรายไม่จ่ายเงินรางวัลก็จะได้เงิน

รางวัลจากเจ้ามือหวยรายอื่นแทน  วิธีการกระจายความเสี่ยงอย่างหลังนี้

คนรับแทงหวยก็น�ามาใช้ด้วยเช่นกัน
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ผูหญงิในกระแสการเปลีย่นแปลง

เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมสมัยใหม่ ภำยใต้ระบบเศรษฐกิจ

เงนิตรำและกำรผลติแบบอตุสำหกรรม ชมุชนต้องเผชญิกบัควำมเสีย่งหลำยมติิ

จึงต้องมียุทธวิธีในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยกำรปรับวิถีกำรด�ำเนินชีวิตใน 3 

ลักษณะ คือ

1. กำรปรับตัวภำยใต้วิถีชีวิตในภำคเกษตรกรรม โดยกำรเปลี่ยนระบบ

กำรผลิตเป็นกำรเพำะปลูก 2 ระบบ ส่วนหนึ่งปลูกเพื่อกำรบริโภค อีกส่วนหนึ่ง

ปลูกเพื่อขำย มีกำรปลูกพืชหลำยชนิดผสมผสำนเพื่อลดควำมเสี่ยง และพึ่งพำ

แหล่งอำหำรตำมธรรมชำติเพิ่มมำกขึ้น

2. กำรปรับวิถีชีวิตไปสู่นอกภำคกำรเกษตร คือเลิกท�ำกำรผลิตบนที่นำ 

หันไปประกอบอำชีพอื่นๆ เช่น ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม รับเหมำเย็บผ้ำ 
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46      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

ขำยของเล็กๆ น้อยๆ ที่ตลำด เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งใช้วิธีกำรอพยพออกไป 

ท�ำงำนต่ำงถิ่น หำเงินส่งกลับบ้ำนเพื่อช่วยค�้ำจุนกำรด�ำรงชีวิตของคนใน

ภำคชนบท ตลอดจนปกป้องไม่ให้ทรัพยำกรหรือที่ดินต้องสูญเสียไป แต่

กำรอพยพออกไปท�ำงำนต่ำงถิ่นนำนๆ อำจส่งผลกระทบให้ถูกตัดขำดจำก

กำรด�ำรงชีพแบบเดิมในภำคชนบท 

3. กำรปรบัวถิชีวีติให้มกีำรใช้แรงงำนแบบยดืหยุน่ พร้อมเป็นทัง้แรงงำน 

ในภำคเกษตรและนอกภำคเกษตรชั่วครำว คือหน้ำนำก็ท�ำนำ เป็นแรงงำน 

รบัจ้ำงในภำคเกษตร หำกภำคเกษตรประสบปัญหำหรอือยูใ่นช่วงท�ำกำรผลติ 

ไม่ได้ ก็หันไปท�ำงำนนอกภำคเกษตร เช่น งำนก่อสร้ำง ท�ำงำนในโรงงำน 

ค้ำขำย เมื่อถึงหน้ำนำหรือเศรษฐกิจซบเซำก็กลับมำใช้ชีวิตในภำคเกษตร

“ควำมเสี่ยง” ในทัศนะของชำวบ้ำน มีควำมหมำยครอบคลุมตั้งแต่ 

ควำมกังวลใจต่อกำรด�ำเนินชีวิต ควำมไม่มั่นคงในหน้ำที่กำรงำน ควำมรู้

ไม่เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง กำรปรับตัวและดิ้นรนในลักษณะเป็นฝ่ำยถูก

กระท�ำทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเข้ำมำของนโยบำยหรอืโครงกำร 

ของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ตัวอย่ำงเช่น

ความเสี่ยงในการท�าการเกษตร คือ กำรเผชิญกับปัญหำปัจจัยกำรผลิต

มีรำคำแพง ค่ำจ้ำงแรงงำนเพิ่มขึ้น (ตำมนโยบำยขึ้นค่ำจ้ำงแรงงำนเป็นวันละ 

300 บำท) รำคำผลผลิตตกต�่ำ ควำมแปรปรวนของธรรมชำติ

ความเสีย่งของคนงาน คอื ถกูให้ออกจำกกำรท�ำงำน เพรำะท�ำงำนมำนำน 

เงินเดือนสูง และหรือมีอำยุมำกขึ้น หรือนโยบำยขึ้นค่ำจ้ำงแรงงำนเป็นวันละ 

300 บำท ท�ำให้มีกำรเอำคนงำนออก ยกเลิกกำรท�ำงำนล่วงเวลำ ลดสวัสดิกำร

ความเสี่ยงจากนโยบายรัฐ เช่น นโยบำยรับจ�ำน�ำข้ำว ชำวบ้ำนที่มีนำ

ขนำดเลก็ ปลกูข้ำวไว้กนิเป็นหลกั ไม่ได้รบัผลประโยชน์แต่ต้องแบกรบัผลกระทบ 

ทำงอ้อมเนื่องจำกรำคำปัจจัยกำรผลิตแพง เช่น ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช เป็นต้น

ความเสี่ยงทางสังคม เช่น ปัญหำยำเสพติด กำรเล่นไฮโลในงำนศพโดย

อ้ำงประเพณีกำรเป็นเพื่อนเฝ้ำศพตลอดงำนทั้งกลำงวันและกลำงคืน เป็นต้น
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ส�ำหรับผู้หญิง ในอดีตต้องรับผิดชอบเรื่องกำรผลิตอำหำรเพื่อเลี้ยงด ู

สมำชิกในครอบครัว เช่น กำรท�ำนำ ท�ำสวน ปลูกผัก หำของป่ำตำมฤดูกำล 

ซึ่งเป็นกำรผลิตเพื่อกินเป็นหลัก มีเหลือจึงเก็บขำย โดยจะมีแม่ค้ำในหมู่บำ้น 

ท�ำหน้ำที่รวบรวมผลผลิตที่เหลือของแต่ละครอบครัวไปขำยยังตลำดในเมือง 

มีรำยได้เล็กๆ น้อยๆ ส�ำหรับเป็นค่ำใช้จำ่ยในครอบครัว ส่วนกำรหำรำยได้

เงินสดไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยหลักของครอบครัว กำรผลิตเพื่อขำยเป็นอำชีพ และ 

กำรก่อหนี้กับสถำบันกำรเงิน เช่น ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือกำรกู้ยืมเงินจำกนำยทุนเงินกู้ เป็นภำระหน้ำที่ของ

ผู้ชำย แต่กำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่สังคมสมัยใหม่ แรงบีบคั้นทำงเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน ท�ำให้แต่ละครอบครัวมักจะต้องมีอำชีพที่หลำกหลำยหรือท�ำงำน

หลำยอย่ำง จึงท�ำให้บทบำทควำมเป็นแม่บ้ำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม  

ผู้หญิงไม่สำมำรถท�ำเฉพำะงำนภำยในบ้ำนได้อีกต่อไป แต่จะต้องท�ำงำน 

ที่มี “รำยได้เป็นเงินสด” ด้วย

กำรที่ผู้หญิงต้องมีบทบำทในกำรหำรำยได้สู่ครอบครัวมำกขึ้น ไม่ว่ำ

จะเป็นรำยได้จำกกำรท�ำงำนที่บำ้น ท�ำงำนในภำคเกษตร หรือท�ำงำนใน

โรงงำนอุตสำหกรรม ได้ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงบทบำทในบ้ำน - นอกบ้ำน 

ของผู้หญิง ท�ำให้กำรท�ำงำนของผู้หญิงไม่ได้ถูกมองวำ่เป็นอำชีพเสริมหรือ 

รำยได้เสริมอีกต่อไป และส่งผลต่ออ�ำนำจกำรตัดสินใจและกำรบริหำรจัดกำร 

ในครอบครัวของผู้หญิง รวมถึงกำรเล่นหวยเพื่อบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งถือ

เป็นกำรจัดกำรกำรเงินในครัวเรือนอยำ่งหนึ่ง

นอกจำกนั้น ระบบกำรกู้เงินในชุมชนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผู้หญิง 

มีบทบำทและอ�ำนำจในกำรตัดสินใจต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น ในหมู่บ้ำน 

ทุ่งยำว กำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนหมู่บำ้นหรือธนำคำรหมู่บำ้นมีเงื่อนไขให้ต้อง 

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้หญิงก่อน กำรเขำ้สู่วงจรหนี้สินโดยผู้หญิงมีส่วน

ต้องรับผิดชอบโดยตรง กำรน�ำที่ดินที่ได้มำโดยผำ่นกำรสืบทอดทำงมรดก

ฝ่ำยหญิงไปค�้ำประกันเงินกู้ ฯลฯ ผู้หญิงเกือบทั้งหมู่บ้ำนจะกู้เงินกับสถำบัน 
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48      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

กำรเงินในหมู่บ้ำน คือ กองทุนเงินล้ำน กองทุนหมู่บ้ำนหรือธนำคำรหมู่บ้ำน 

ที่ชำวบ้ำนตั้งกันเอง เพื่อน�ำเงินไปใช้หนี้ ธ.ก.ส. แล้วกู้เงินจำก ธ.ก.ส. ไปคืน 

กองทุนในหมู่บ้ำน แล้วค่อยๆ หำเงินผ่อนช�ำระคืนให้กองทุนในหมู่บ้ำนเป็น 

รำยเดือน ชำวบ้ำนเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรหมุนหนี้เช่นนี้เหมือนกับกำร 

“ย้ำย (หมำก) ฮอส” และบอกถึงเหตุปัจจัยที่ต้องท�ำเช่นนี้ว่ำ “เป็นผลจำก

ควำมเสี่ยงของกำรผลิตกับรำยจ่ำยครอบครัวที่สูงขึ้นจำกค่ำเล่ำเรียนลูก”

อย่ำงไรก็ดี กำรที่ผู้หญิงมีบทบำทในกำรหำรำยได้เป็นเงินสดเพิ่มมำก

ขึ้น ก็ไม่ใช่ว่ำผู้หญิงทุกคนจะได้รับโอกำสออกนอกพื้นที่ในบ้ำน เนื่องจำก

ผู้หญิงส่วนใหญ่มีข้อจ�ำกัดในแง่มีกำรศึกษำต�่ำ มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปีขึ้นไป 

และมีภำระที่จะต้องเลี้ยงดูลูกและดูแลสมำชิกคนอื่นภำยในบ้ำน ต้องท�ำงำน 

บ้ำน ฯลฯ  ท�ำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่สำมำรถท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม 

จึงต้องหำทำงออกในกำรหำงำนที่มีรำยได้เป็นเงินสดภำยในชุมชน เช่น 

รับจ้ำงท�ำนำ ปลูกหอมกระเทียม เก็บล�ำไย เก็บลิ้นจี่ รับเหมำช่วงงำนเย็บผ้ำ 

รับจ้ำงท�ำงำนฝีมือ ค้ำขำย ฯลฯ ที่ส�ำคัญคือ ต้องสำมำรถท�ำงำนบ้ำน และ

ดูแลสมำชิกในครอบครัวได้โดยไม่บกพร่อง รำยได้จำกกำรท�ำงำนของผู้หญิง 

มักถูกน�ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยเล็กๆ น้อยๆ เช่น ค่ำกับข้ำว ให้เงินลูกไป

โรงเรียน ซื้อของใช้จิปำถะภำยในบ้ำน เพื่อช่วยให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของ

ครอบครัวดีขึ้น แต่ก็มีบำงครอบครัวที่ผู้หญิงต้องหำรำยไดม้ำเป็นค่ำใช้จ่ำย

หลักของครอบครัว เช่น ค่ำเล่ำเรียนลูก ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เงินเก็บเพื่อใช้

ในกำรลงทุน ฯลฯ  

วิธีจัดกำรกำรเงินในครัวเรือน ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักเอำรำยได้ทั้งหมด

เข้ำครอบครัว จำกนั้นจึงจัดสรรรำยจ่ำยที่จ�ำเป็นต่อเดือนออกมำ เป็นต้นว่ำ  

ค่ำอำหำร ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำเล่ำเรียนลูก แต่เนื่องจำกรำยจ่ำยด้ำน

อำหำรเป็นรำยจ่ำยที่ยืดหยุ่นได้มำกกว่ำรำยจ่ำยประเภทอื่นๆ ผู้หญิงจึงมัก 

จะประหยัดหรือลดรำยจ่ำยค่ำอำหำรมำซื้อหวย สังเกตได้จำกบรรยำกำศ

ในตลำดสดท้องถิ่นในวันหวยออกจะซบเซำ กำรจ่ำยตลำดจะเบำบำงกว่ำ
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วันปกติ เพรำะแม่บ้ำนไม่มำจ่ำยตลำดหรือจ่ำยตลำดลดลง และบรรดำแม่คำ้ 

ก็จะน�ำของมำขำยน้อยลง 

 

ตัวตนของผู้หญิงในสังคมสมัยใหม่
ทุกวันนี้ในสังคมสมัยใหม่ วิถีชีวิตในชุมชนมีลักษณะกึ่งเกษตรกรรม 

กึง่อตุสำหกรรม ผูห้ญงิกลุม่หนึง่มโีอกำสออกจำกชมุชนไปท�ำงำนในโรงงำน

อุตสำหกรรม จึงท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตภำยใต้ตรรกะของ “เวลำและสถำนที่” 

หรือ “กำลเทศะ” มีกำรแสดงตัวตนแตกตำ่งจำก “ควำมเป็นแม่บ้ำน” 

ชำวบ้ำนได้ให้ควำมหมำยค�ำวำ่ แม่บำ้น หมำยถึงผู้หญิงที่แต่งงำน 

อยู่ในหมู่บ้ำน ท�ำงำนบ้ำนและงำนอำชีพมีรำยได้ เช่น รับจ้ำง แม่คำ้ รับงำน 

มำท�ำที่บำ้น ฯลฯ และมีโอกำสเขำ้ร่วมท�ำกิจกรรมสังคม งำนประเพณีตำ่งๆ 

ส่วนค�ำวำ่ สำวโรงงำน หมำยถึงผู้หญิงทั้งโสดและแต่งงำนแล้ว ออกไป

ท�ำงำนในโรงงำนแบบไปเช้ำเย็นกลับ ท�ำงำนระบบ “กะ” คนโสดจะสัมพันธ์

กับเพื่อนที่ท�ำงำนในโรงงำนเดียวกันหรือเคยเรียนร่วมรุ่นมำด้วยกัน ไม่ค่อย 

มีเวลำสัมพันธ์กับชุมชน ขณะที่สำวโรงงำนที่แต่งงำนแล้วและมีอำยุมำกขึ้น 

จะเริ่มกลับมำมีควำมสัมพันธ์กับชุมชน เพรำะทุกคนรู้ว่ำตนจะถูกให้ออก

จำกงำนไม่วันใดก็วันหนึ่ง

ควำมหมำยเรื่องเวลำของ “ควำมเป็นแม่บำ้น” สัมพันธ์กับโมงยำม

ตำมกำรเคลื่อนของดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ งำนของแม่บ้ำนเกษตรกร 

คือ กำรท�ำงำนส่วนรวมในชุมชนและดูแลครอบครัวไปพร้อมๆ กัน งำนที่เป็น 

รำยได้มีทั้งกำรเป็นแม่คำ้ ทั้งประเภทตั้งรำ้นค้ำขำยของช�ำ ตั้งโต๊ะขำยของ

ริมถนนหน้ำบ้ำน หรือรวบรวมผลผลิตกำรเกษตรจ�ำพวกผักไปขำยในตลำด 

ในเมือง แม่บ้ำนที่ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเองต้องอำศัยรำยได้จำกกำร

รับจ้ำง ทั้งเป็นรำยวันและเป็นงำนเหมำ เช่น รับจ้ำงด�ำนำ เกี่ยวข้ำว เก็บ

ล�ำไย ฯลฯ ส่วนคนที่ท�ำนำไม่เป็น ไม่สำมำรถทนแดดทนร้อนได้ ก็จะหัน

มำเย็บผ้ำ รับงำนมำท�ำที่บำ้น เป็นต้น
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ส่วนเวลำของ “ควำมเป็นสำวโรงงำน” จะสัมพันธ์กับกำรเคลื่อนของ

เข็มนำฬิกำ ส่งผลให้กำรจัดกำรชีวิตถูกก�ำหนดตำมตำรำงเวลำแบบโรงงำน 

แยกส่วนเวลำท�ำงำนกับเวลำพักผ่อนชัดเจน ควำมเป็นส่วนตัวได้เข้ำมำ

แทนที่ควำมสัมพันธ์ที่เคยมีกับชุมชนแบบเดิม ชุมชนได้กลำยเป็นเพียงที่ 

พักผ่อนหลับนอน ทุกเช้ำในหมู่บ้ำนจะพบผู้หญิงแต่งตัวด้วยชุดเครื่องแบบ 

ที่บ่งบอกถึงสังกัดโรงงำนต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรม รวมถึงควำมเร่งรีบ

บนท้องถนนเพื่อมุ่งหน้ำเดินทำงสู่โรงงำนอุตสำหกรรม

กรณีที่มีลูกเล็ก สำวโรงงำนจะต้องทิ้งลูกให้คนเฒ่ำคนแก่ที่บ้ำนเลี้ยงด ู

หรือโตขึ้นหน่อยก็ส่งไปยังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในชุมชน (กรณีชุมชนมีเครือข่ำย 

ทำงสังคมช่วยดูแล) ควำมห่ำงเหินระหว่ำงแม่กับลูกเป็นส่วนที่อำจท�ำให้เด็ก 

เกิดควำมแปลกแยกจำกครอบครัว โดยเฉพำะถ้ำเป็นครอบครัวเดี่ยว (คือ

ครอบครัวที่มีเพียงพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว ไม่ได้อยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำกัน 

พ่อ-แม่-ลูก) ขณะที่สำวโรงงำนเองก็ห่ำงเหินจำกครอบครัว เครือญำติ และ

ไม่ได้เข้ำร่วมท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือน 

แต่ก่อน ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรด�ำเนนิชวีติของผูห้ญงิเองและครอบครวั 

ซึ่งถือเป็นกำรเพิ่มต้นทุนทำงสังคมที่ชุมชนต้องรับภำระโดยตรง แต่ทว่ำ

เรื่องนี้กลับไม่ได้รับควำมสนใจจำกนักเศรษฐศำสตร์และนักวำงแผนนโยบำย 

การเล่นหวยของสาวโรงงาน

โรงงำนอุตสำหกรรมเป็นสถำนที่ที่รวมคนงำนวัยหนุ่มสำว กำรมีคนงำน 

จ�ำนวนมำกอยู่รวมกันนี้ ท�ำให้มีรำยได้ที่แน่นอนหมุนเวียนแต่ละเดือนเป็น

จ�ำนวนมหำศำล จึงกลำยเป็นขุมทรัพย์ชั้นดีของธุรกิจหวยใต้ดิน เกิดเครือข่ำย 

หวยใต้ดินในโรงงำน และกำรเล่นหวยของคนงำนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมในกลุ่มเพื่อน สำนควำมเป็นหมู่พวกภำยใต้กรอบเวลำเดียวกัน

อย่ำงน้อยที่สุดวันละ 8 ชั่วโมง ในสถำนที่เดียวกัน 

หัวหน้ำแผนกคนหนึ่งของโรงงำนแห่งหนึ่งเล่ำว่ำ  “ที่โรงงานมีคนงาน 
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ประมาณ 400 คน  แยกตามแผนกการผลิต  แผนกละ 100 คน  มีหัวหน้า

แผนกรับผิดชอบ 4 คน  ในแต่ละแผนกจะมีคนรับแทงหวยประจ�าอยู่  เงินเดือน 

ที่คนงานหญิงได้รับจะตรงกับวันหวยออก  คือวันที่ 1 กับวันที่ 16 ของทุก

เดือน คนงานจะนิยมซื้อหวยในวันที่หวยออก วันหวยออกเป็นวันที่คนงาน 

จะรวบรวมข้อมูลหวยที่ได้รับที่เรียกกันว่า “เลขเด็ด” ก่อนตัดสินใจแทงหวย 

ที่โรงงานเคยมีการส�ารวจการซื้อหวยของคนงาน พบว่ามีเงินหมุนเวียน

หวยใต้ดินประมาณ 45,000 บาทต่องวด  หรือ 90,000 บาทต่อเดือนไม่นับ

การเล่นหวยกันเอง หวยกระด้าง และหวยที่มีรางวัลเป็นเครื่องประดับ  

ของใชใ้นครัวเรือน  บางทีรอหวยงวดไม่ไหว ก็มาเล่นหวยรายวันกันภายใน

หมู่คนงานโดยใช้วิธีเดียวกับหวยกระด้าง แต่ใช้วิธีการออกรางวัลโดยการ

จับสลากเลข 2 ตัว” 

ส่วนเงินที่คนงำนเอำมำเล่นหวย  คนงำนที่เล่นหวยมักจะอ้ำงถึงกำร

จัดสรรรำยได้ของตนว่ำมีกำรแบ่งรำยได้ออกเป็น 2 ประเภท คือรำยได้  

จำกเงินเดือนและรำยได้จำกกำรท�ำงำนล่วงเวลำหรือเงินโอที (overtime) 

โดยปกติเงินเดือนจะเก็บไว้ใช้ในส่วนของครอบครัว ส�ำหรับเงินโอทีคนงำน 

ถือวำ่เป็นเงินได้นอกเหนือจำกเงินเดือน  เป็นรำยได้พิเศษ เป็นรำยได้ซึ่ง

มำจำกควำมขยัน แม้ว่ำจะแลกมำโดยกำรท�ำงำนเพิ่มหลังเลิกงำนแทนที่จะ 

เอำเวลำดังกลำ่วไปใช้ในกำรท�ำกิจกรรมด้ำนอื่น ดังนั้นเงินโอทีจึงมักจะถูก

น�ำไปใช้จำ่ยส�ำหรับสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นได้ เช่น ซื้อของฟุ่มเฟือย ควำมบันเทิง 

รวมถึงกำรเสี่ยงโชค และเนื่องจำกคนงำนได้เงินเดือนเป็นก้อน จึงท�ำให้คน 

งำนจำ่ยเงินค่ำเล่นหวยมำกประมำณ 500 บำทต่องวด  และจะเล่นมำกขึ้น 

ถ้ำเล่นหวยเชื่อ  คือเล่นก่อนจ่ำยทีหลัง  คนงำนส่วนใหญ่คิดวำ่กำรเล่นหวย 

เป็นเงินจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับรำยได้ที่ได้รับ มันคุ้มกับควำมเสี่ยง คนงำน 

วัยกลำงคนที่มีครอบครัวแล้วรำยหนึ่งเล่ำว่ำ “แต่ก่อนผัวพี่หาเงินเข้าครัว

คนเดียว ถ้าเอาเงินไปซื้อหวยก็จะมีปัญหา เขาหาเงินด้วยน�า้พักน�า้แรง   

จะเอาไปซื้อหวยง่ายๆ ได้อย่างไร ถ้าจะซื้อหวยก็ต้องท�างานมีรายได้พิเศษ 
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นี่แหละ” และยังบอกอีกด้วยว่ำ นโยบำยขึ้นค่ำจ้ำงเป็นวันละ 300 บำท ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อกำรจัดสรรรำยจ่ำยในครอบครัวของคนงำน กล่ำวคือ 

บำงโรงงำนลดงำนโอทีลง รำยได้โดยรวมของคนงำนลดลง ขณะที่ค่ำครอง

ชีพเพิ่มขึ้น  แต่คนงำนยังคงเจียดเงินเดือนที่มีอยู่มำซื้อหวย

ถ้ำมองในเชิงธุรกิจ ระบบซื้อหวยแปะเป็นแรงจูงใจให้คนงำนซื้อหวย 

แต่ละงวดเพิ่มขึ้น คนงำนรู้สึกพอใจที่ได้ซื้อหวยโดยไม่ต้องจ่ำยเป็นเงินสด 

เพรำะช่วงปลำยเดือนของทุกเดือนคนงำนจะเก็บเงินเผื่อยำมจ�ำเป็นมำกกว่ำ 

จะซื้อหวย ส่วนคนขำยหวยก็พอใจที่ได้ยอดขำยเพิ่มขึ้น อันหมำยถึงจะได้

เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นตำม ด้วยระบบภำยในของคนงำนในโรงงำน กำรมีเงิน

เดือนประจ�ำจึงเป็นหลักประกันควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อหวยแปะ

ในอีกด้ำนหนึ่ง กำรเล่นหวยในโรงงำนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมกำร

ผลิตในโรงงำน เพรำะวันหวยออกคนงำนจะไม่มีกระจิตกระใจในกำรท�ำงำน 

บำงครั้งก็ขออนุญำตออกจำกโรงงำนเพื่อไปซื้อหวยหรือน�ำโพยหวยไปส่ง

เจ้ำมือ ต่อมำเจ้ำของโรงงำนได้ท�ำกำรรณรงค์เรื่อง “โรงงำนสีขำว” หมำยถึง 

โรงงำนปลอดยำเสพติด ปลอดกำรพนัน มีกำรเรียกคนรับแทงหวยแต่ละแผนก 

มำสอบสวนและมีกำรลงโทษปรับลดเงินเดือน มีมำตรกำรควบคุมไม่อนุญำต 

คนงำนออกนอกโรงงำนโดยไม่มีเหตุผลจ�ำเป็น ปิดประตูเข้ำออก ตั้งโรงอำหำร 

กลำงวัน กระนั้นก็ยังมีกำรลักลอบเล่นหวยกันในที่ลับตำคน เช่น โทรศัพท์

สั่งซื้อหวยในห้องน�้ำ

การเล่นหวยของแม่บ้านเกษตรกร 

กำรซือ้ขำยหวยของแม่บ้ำนเกษตรกรเกีย่วข้องกบัควำมสมัพนัธ์ในชมุชน 

แม่บ้ำนจะไม่ซื้อหวยใต้ดินกับคนแปลกหน้ำ ต่ำงจำกกำรซื้อลอตเตอรี่ซึ่ง

จะซื้อที่ไหนก็ได้ สถำนที่รับแทงหวยจะรับรู้กันในชุมชนแบบเปิดเผย ร้ำนค้ำ 

ริมถนนกลำยเป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเรื่องหวย 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตอนใกล้วันหวยออก บำงร้ำนผันตัวเองเป็นคนขำยหวย 

52      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

lottoEps2_P44-81.indd   52 11/20/57 BE   9:07 AM



ภาคสอง : ผู้หญิงกับหวย    53

รับแทงหวยหรือรับจดโพยส่งให้เจ้ำมือ (เป็นสำขำย่อยของคนขำยหวยอีกที) 

กำรเป็นคนขำยหรือรับแทงหวยจ�ำเป็นต้องรู้ควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 

“เลขเด็ด” จำกส�ำนักใบ้หวยต่ำงๆ คอยให้ค�ำแนะน�ำเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

ส�ำหรับลูกค้ำที่ยังไม่มั่นใจวำ่จะแทงเลขอะไรดี ร้ำนค้ำบำงแห่งมีหนังสือคู่มือ 

ท�ำนำยฝันออกมำเป็นเลข มีเอกสำรเก็งตัวเลขหวยแต่ละงวด และรวบรวม 

สถิติเลขหวยที่ออกแต่ละงวด เพื่อประกอบกำรให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้ำก่อน

กำรตัดสินใจซื้อหวย

แม่บ้ำนนิยมเล่นหวยใต้ดินเพรำะรู้สึกว่ำสะดวก บำงครั้งซื้อเชื่อได้ 

ผู้เล่นเป็นฝ่ำยก�ำหนดจ�ำนวนเงิน กฎเกณฑ์วิธีกำรเล่น วัตถุประสงค์กำรเล่น 

ไม่ได้หวังร�่ำรวย ดังกำรถอดควำมจำกค�ำบอกเล่ำของแม่บำ้นคนหนึ่งที่วำ่ 

“การซื้อหวยใต้ดินในหมู่บ้านท�าได้ไม่ยาก เพราะซื้อขายกันอย่างเปิดเผย 

จะซื้อกับใคร ที่ไหน มีเงินแค่ 1 บาทก็สามารถซื้อได้ ต่างกันกับการซื้อ

สลากกินแบ่งของรัฐบาล คู่ละ 100 บาท จากราคาหน้าสลาก 80 บาท ต้อง

ไปซื้อในเมือง ถ้าซื้อสลากฯกับพวกเร่ขายตามหมู่บ้านจะขึ้นราคาเป็น 110 

บาท หวยใต้ดินจึงสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย แม้กระทั่งคนยาก
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คนจน ส่วนการเล่นจะเล่นได้หลายแบบ ทั้ง 2 ตัว 3 ตัว บนล่าง หน้าหลัง 

โตด เล่นได้ทั้งนั้น”

ส่วนเงินที่เอำมำแทงหวย แม่บ้ำนเกษตรกรให้ควำมหมำยไม่ต่ำงจำก 

สำวโรงงำน คือเงินที่ได้จำกกำรท�ำงำนหนัก ถ้ำจะเอำไปซื้อหวยต้องคิดหนัก 

แม่บ้ำนคนหนึ่งกล่ำวถึงกำรซื้อหวยของแม่บ้ำนเกษตรกรเปรียบเทียบกับ

คนงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมว่ำ “เฮาอิดขนาด เกิดไปซื้อหวยบ่ถูกซักก�า 

บางคนซื้อไปแล้วก็จ่ม ซื้อไปตั้ง 50 บาท บางทีก็ว่าให้กัน เออไผฮื้อไปซื้อ 

หยังบ่เก็บไว้ อย่างพวกท�างานนิคมฯ เขาใช้เงินฟุมเฟอย ลูกชายบอกแม ่

ว่าเงนิบ่เหลอื เอาไปซือ้หวย เสยีเท่านัน้เท่านี ้ ใกล้สิน้เดอืนกข็อเงนิแม่ไปใช้ 

พอได้เงินเดือนมาเฮาบ่หันแล้ว” 

ส�ำหรับแม่บ้ำนเกษตรกร เงินที่ได้จำกกำรรับจ้ำงเป็นรำยได้ที่ไม่แน่นอน 

กำรคิดถึงควำมอยู่รอดของครอบครัวท�ำให้แม่บ้ำนต้องเอำรำยได้ทั้งหมด

เข้ำครอบครัว จำกนั้นจึงจัดสรรรำยจ่ำยที่จ�ำเป็นต่อเดือนออกมำ เป็นต้นว่ำ 

ค่ำอำหำร ค่ำน�้ำค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเล่ำเรียนลูก ซึ่งรำยจ่ำยดังกล่ำว 

จะไม่มีรำยจ่ำยด้ำนกำรพนัน เมื่อแม่บ้ำนต้องกำรเงินซื้อหวยใต้ดิน แม่บ้ำน

จะเจียดเอำมำจำกรำยจ่ำยค่ำอำหำร เพรำะรำยจ่ำยจ�ำนวนนี้เป็นรำยจ่ำย

ที่ยืดหยุ่นมำกกว่ำรำยจ่ำยประเภทอื่น กำรประหยัดหรือลดรำยกำรอำหำร

บำงประเภท เช่นอำหำรประเภทเนื้อ หรือชดเชยโดยไปเก็บหำอำหำรจำก

แหล่งธรรมชำติบ้ำง ขอจำกเพื่อนบ้ำนบ้ำง เงินที่ประหยัดได้คือเงินที่แม่บ้ำน 

เจียดเอำมำซื้อหวยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรำยจ่ำยของครอบครัว
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ภาคสอง : ผู้หญิงกับหวย    55

ผูหญิงกับการเลนหวย 
ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจ 

ที่เชื่อมโยงกับโลกำภิวัตน์ กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเมืองและควำมเป็นสมัย

ใหม่ ท�ำให้บริบทของชุมชนไม่สำมำรถแบ่งแยกควำมเป็นเมืองและชนบท

ออกจำกกันได้อย่ำงเด็ดขำดอีกต่อไป ควำมหลำกหลำยและซ้อนทับกัน

ระหว่ำงเมืองกับชนบท รวมถึงกำรซ้อนทับระหว่ำงอำชีพเกษตรกรกับกำร

เป็นแรงงำนรับจ้ำงในภำคเกษตรหรืออุตสำหกรรม หรือกำรค้ำขำยในตลำด 

ล้วนส่งผลให้บทบำทของผู้หญิงมีควำมหลำกหลำยและซ้อนทับกัน ทั้งกำร 

เป็นหญิงแม่บ้ำน กำรเป็นแรงงำนครัวเรือนและแรงงำนรับจ้ำงในไร่นำ รับงำน 

มำท�ำที่บ้ำน กำรเป็นแรงงำนรับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม กำรเป็นแม่ค้ำ

รำยย่อยในตลำด กำรเป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก ควำมเป็นผู้หญิงชำติพันธุ์ 

ไร้สัญชำติ ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อกำรต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจ�ำวันของผู้หญิงที่มี

ควำมซับซ้อนมำกขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท�ำให้ผู้หญิงมีโอกำสเข้ำถึง 

งำนที่มีรำยได้เป็นเงิน ต่ำงจำกอดีตที่ท�ำงำนภำยในบ้ำนและต้องพึ่งพำรำยได ้

จำกชำยฝ่ำยเดียว กำรมีรำยได้เป็นของตนเองของผู้หญิงจึงถือเป็นจุดเปลี่ยน 

ส�ำคัญที่มีส่วนท�ำให้ผู้หญิงมีโอกำส มีอ�ำนำจกำรตัดสินใจ และเข้ำสู่กำร

เล่นหวยใต้ดินมำกขึ้น

โดยเฉพำะในพื้นที่ภำคเหนือ กำรพนันยังขึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพเศรษฐกิจสังคมสู่อำเซียน หมำยควำมว่ำ กำรพนันจะถูกท�ำให้เป็น

ธุรกิจเสรีข้ำมพรมแดน โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมถูกต้องทำงกฎเกณฑ์รวมทั้ง

ศีลธรรมที่สังคมต่ำงๆ พึงมี กำรเพิ่มขึ้นของประเภท ชนิด จ�ำนวนคนเล่น
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กำรพนัน ตลอดจนกำรควบคุมโดยอ�ำนำจรัฐผ่ำนกฎหมำยควบคุมกำรพนัน 

ที่มีอยู่ (พ.ร.บ.กำรพนัน พ.ศ. 2478) คือภำพสะท้อนถึงควำมไม่สำมำรถ

หรอืควำมไม่สอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจรงิ ซึง่สะท้อนผ่ำนกำรแสดงออก 

ของชุมชนที่เป็นพื้นที่กรณีศึกษำ ดังนี้

หวยใต้ดินของผู้หญิงในชุมชนบ้านทุ่งยาว

บ้ำนทุ่งยำวเป็นชุมชนชำนเมือง ตั้งอยู่ห่ำงจำกเมืองล�ำพูนประมำณ 

10 กิโลเมตร มีสถำนที่รำชกำรหลำยหน่วยงำนย้ำยเข้ำมำ กำรตั้งโรงงำน 

รวมทั้งวิทยำเขตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควำมเปลี่ยนแปลงที่เข้ำมำได้เปลี่ยน 

ผ่ำนชุมชนเกษตรกรรมให้เข้ำสู่สังคมอุตสำหกรรม วิถีชีวิตของผู้คนจึงแปร 

เปลี่ยน โดยเฉพำะแม่บ้ำน พวกเธอไม่ได้ท�ำงำนเฉพำะภำยในบ้ำนแบบเดิม 

อีกต่อไป แต่ต้องออกไปท�ำงำนนอกบ้ำนเพื่อหำรำยได้ให้เพียงพอกับรำยจ่ำย 

ในครอบครัว หำกมองตำมเกณฑ์ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำชุมชนแล้ว 

ชุมชนนี้จัดว่ำมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้คนมีบ้ำนที่ทันสมัย มีรถยนต์ 

และเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยในบ้ำน

แม้จะอยู่ท่ำมกลำงกระแสควำมเจริญทำงวัตถุ แต่ชุมชนบ้ำนทุ่งยำว 

ก็ยังคงรักษำควำมโดดเด่นเรื่องกำรดูแลรักษำทรัพยำกร มีผืนป่ำศักดิ์สิทธิ์ 

ที่มีจำรีตห้ำมตัดไม้ท�ำลำยป่ำ และกำรออกกฎเกณฑ์สัญญำประชำคมเป็น 

ลำยลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์เรื่อง “คนอยู่ร่วมกับป่ำได้” ที่ส�ำคัญคือ 

ผู้หญิงบ้ำนทุ่งยำวมีบทบำทในกำรออกมำเคลื่อนไหวร่วมลงลำยมือชื่อ

เสนอพระรำชบัญญัติป่ำชุมชนฉบับประชำชน รวมถึงกำรรวบรวมควำมรู้

ควำมมั่นคงทำงอำหำร และต่อยอดถึงเรื่องกำรพนัน 

ในช่วงที่รัฐท�ำกำรปิดล้อมและขยำยพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ผู้หญิง

บ้ำนทุ่งยำวได้รับควำมเดือดร้อน เพรำะไม่สำมำรถเข้ำไปเก็บของป่ำมำเพื่อ     

หำเลี้ยงครอบครัวได้อย่ำงเคย อีกทั้งกำรจัดกำรป่ำชุมชนที่ผ่ำนมำมักอยู่

ในมือของผู้ชำย ซึ่งมุ่งเน้นและให้ควำมส�ำคัญกับกฎระเบียบในกำรตัดไม้ 

56      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 
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ขณะที่ผู้หญิงให้ควำมหมำยกำรจัดกำรป่ำชุมชนในแง่มุมของควำมอยู่รอด

ของครอบครัวและชุมชน จ�ำต้องใช้ปำ่ในกำรอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน 

มองในแง่นี้จะเห็นได้วำ่ พื้นที่เศรษฐกิจ (ซึ่งไม่ใช่ในควำมหมำยเพียงตัวเงิน) 

ของผู้หญิงไม่ได้มีเฉพำะเรื่องที่อยู่ในบ้ำน ในครัวเรือน แต่มันจะเชื่อมโยง

และทับซ้อนกับปฏิบัติกำรในพื้นที่สำธำรณะในเรื่องกำรจัดกำรป่ำ ดังนั้น 

กำรประกำศวนอุทยำนจึงไปกระทบกับพื้นที่ภำยในบ้ำนที่ผู้หญิงดูแลอยู่  

ผู้หญิงจึงออกมำเคลื่อนไหวในที่สำธำรณะเพื่อปกป้องสิทธิในกำรดูแลและ

ใช้ประโยชน์จำกป่ำ  ควำมเลื่อนไหลไปมำของผู้หญิงจำกกำรคัดค้ำนกำรน�ำ 

ป่ำที่ชำวบำ้นดูแลรักษำมำเป็นวนอุทยำน ท�ำให้ประเด็นภำยในบ้ำนกลำยเป็น 

ประเดน็สำธำรณะ ดงันัน้ กำรออกมำเคลือ่นไหวปกป้องสทิธใินกำรดแูลรกัษำป่ำ 

ของผู้หญิงบ้ำนทุ่งยำว จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญต่อกำรสลำยเส้นแบ่ง

พื้นที่ในบำ้น - นอกบ้ำนที่เคยมีมำ รวมไปถึงกำรจัดปรับควำมสัมพันธ์เชิง 

อ�ำนำจระหวำ่งเพศในชุมชน 

 เช่นเดียวกับกำรต่อต้ำนไฮโลในงำนศพของกลุ่มแม่บ้ำนทุ่งยำว 

ถือเป็นปฏิบัติกำรสรำ้งควำมหมำยให้กับค�ำว่ำ “กำรพนัน” เป็นปฏิบัติกำร

จริงของชุมชนที่ลุกขึ้นมำจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรพนันด้วยตนเอง เนื่องจำก 

ควำมอ่อนแอของกฎหมำยและกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ของต�ำรวจ

บำงนำย ท�ำให้มีกำรตั้งวงเล่นไฮโลในงำนศพอยำ่งโจ่งแจ้งตลอดทั้งวันทั้งคืน 

กำรเล่นไฮโลในมุมมองของแม่บ้ำนถือว่ำเป็นสิ่ง “ไม่ดี” เพรำะส่งผลกระทบ

กับควำมรับผิดชอบของผู้หญิงต่อครอบครัว ทั้งเรื่องหนี้สิน กำรทะเลำะ

เบำะแว้ง เกิดควำมแตกแยก และลำมไปถึงปัญหำอื่นๆ กลุ่มแม่บำ้นทุ่งยำว 

จึงใช้ยุทธวิธีสร้ำงกฎเกณฑ์ใหม่ในชุมชน ผู้น�ำหญิงคนหนึ่งอำศัยควำมสัมพันธ์ 

“ควำมเป็นแม่” โน้มนำ้วให้ผู้ใหญ่บำ้น (ซึ่งเป็นผู้ชำย) ให้ลุกขึ้นแก้ไขปัญหำ 

กำรเล่นไฮโลในงำนศพ โดยได้น�ำปัญหำมำหำรือในเวทีชุมชนและน�ำไปสู่ 

ข้อตกลงวำ่ ถำ้มีกำรเล่นไฮโลในงำนศพ กลุ่มแม่บำ้นจะไม่ท�ำอำหำรเลี้ยง 

ซึ่งท�ำให้กำรเล่นไฮโลงำนศพหำยไปจำกชุมชน

ภาคสอง : ผู้หญิงกับหวย    57

lottoEps2_P44-81.indd   57 11/20/57 BE   9:07 AM



ส�ำหรับกลุ่มแม่บ้ำนทุ่งยำว กำรเล่นไฮโลในงำนศพเป็นปัญหำ เป็น 

กำรพนันที่ถือว่ำเป็นสิ่งไม่ดี แต่ส�ำหรับกำรเล่นหวย แม่บ้ำนสำมำรถเล่น

หวยได้โดยไม่สร้ำงผลกระทบต่อกำรจัดกำรเงินในครัวเรือน

อุบล  คนมีเครดิต

อุบลอำยุ 56 ปี มีลูก 2 คน จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีงำนท�ำ

แล้ว อุบลเพิ่งหย่ำขำดจำกสำมีด้วยเหตุผลไม่อยำกรับภำระหนี้สินที่ตนเอง

ไม่ได้ก่อขึ้นอีกต่อไป แต่ก็ยังต้องผ่อนช�ำระหนี้กับธนำคำรที่กู้มำเพื่อใช้หนี้

ที่สำมีก่อไว้

อุบลจบกำรศึกษำชั้น ม.ศ.5 จำกโรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัด ไม่ได้

เรียนต่อเพรำะทำงบ้ำนมีพี่น้องหลำยคน ไม่สำมำรถส่งเสียให้เรียนต่อได้ 

จึงมำท�ำงำนบริษัทยำสูบแห่งหนึ่ง โดยเริ่มต้นท�ำงำนในต�ำแหน่งพนักงำน

ตรวจสอบคุณภำพใบยำสูบ เงินเดือน 750 บำท ปัจจุบันท�ำงำนฝ่ำยจัดซื้อ

พัสดุ เงินเดือน 15,000 บำท กำรเป็นคนงำนโรงงำนก่อนยุคกำรเข้ำมำ

ของนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ ท�ำให้อุบลมีควำมเป็นแม่บ้ำนเกษตรกร

มำกกว่ำควำมเป็นคนงำน ด้วยวิถีชีวิตยังติดอยู่กับกำรเกษตร ระบบกำร

ท�ำงำนของโรงงำนที่มีเวลำหยุดงำนขึ้นอยู่กับฤดูกำลเก็บใบยำสูบ ท�ำให้

อุบลสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน และควำมเป็นแม่บ้ำนยัง

สะท้อนผ่ำนกำรที่จะต้องดูแลแม่ซึ่งแก่ชรำแล้ว มีทักษะทำงด้ำนเย็บปัก  

ถักร้อย รวมถึงยังมีควำมสำมำรถในกำรต้มกลั่นเหล้ำพื้นบ้ำนซึ่งเป็นควำมรู ้

ที่สืบทอดมำจำกบิดำผู้ล่วงลับ

อุบลเล่ำว่ำ ด้วยลักษณะงำนและรำยได้ของคนท�ำงำนในที่ต่ำงกัน 

ท�ำให้กำรเล่นหวยต่ำงกันออกไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจะนิยมเล่นหวยรัฐที่มี

คนขำยหวยเร่มำขำยถึงบริษัท ขณะที่คนงำนจะนิยมเล่นหวยใต้ดินและ

หวยกระด้ำง และกำรซื้อหวยเชื่อหรือกำร “ซื้อหวยแปะ” คือซื้อก่อนผ่อน

ทีหลัง โดยคนขำยจะขำยก่อนวันหวยออกหนึ่งวัน  และจะมำเก็บเงินในวัน
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เงินเดือนออกซึ่งตรงกับวันหวยออกพอดี กำรซื้อหวยแปะได้ ท�ำให้คนท�ำงำน 

อยำ่งอุบลรู้สึกพอใจในควำมเป็นคนมีเงินเดือน มีเครดิตนำ่เชื่อถือ จึงซื้อ

หวยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บำทต่องวด 

อุบลเชื่อว่ำตนเองเป็นคนมีโชค มักถูกรำงวัลบ่อย เงินที่น�ำมำเล่นหวย 

เดือนละ 2,000 บำท มำจำกรำยได้เสริม โดยกำรรับงำนเย็บผ้ำมำท�ำที่บ้ำน 

ไม่เอำเงินเดือนมำเล่นหวย เพรำะเงินเดือนเป็นเงินใช้จ่ำยในครอบครัว อุบล 

หวังวำ่ถำ้ถูกหวยจะเอำเงินไปใช้หนี้ส่วนที่ถูกหักเงินเดือนจำ่ยหนี้ทุกเดือน 

แพน สะใภ้สาวโรงงาน

แพนอำยุประมำณ 20 ปี เป็นคนอ�ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ หลัง

แต่งงำนได้ย้ำยมำอยู่บำ้นสำมี ดังนั้นจึงไม่มีอ�ำนำจในกำรดูแลครอบครัว

เท่ำที่ควร ประกอบกับต้องตื่นนอนแต่เช้ำรีบไปท�ำงำนโรงงำนเย็บเสื้อผ้ำ 

หลังเลิกงำนต้องท�ำงำนล่วงเวลำต่อ ภำระดูแลลูก 2 คนจึงตกอยู่กับสำมี

แพนมีรำยได้ประมำณเดือนละ 8,000 บำท รวมกับของสำมีอีก 

9,000 บำท เป็น 17,000 บำท และยังได้เงินจำกกำรท�ำงำนล่วงเวลำอีก 2,000 

บำท ด้ำนกำรจดักำรกำรเงนิในครอบครวั แพนเป็นคนจ่ำยรำยจ่ำยในครอบครวั 

ทุกอยำ่งทั้งหมด สำมีไม่ได้น�ำมำช่วยจ่ำยเลย สำมีแพนติดกำรพนัน ต่อมำ

เกิดปัญหำหนี้สิน สำมีกู้เงินธนำคำรโดยเอำโฉนดค�้ำประกันเพื่อเอำเงินมำ

เล่นพนันบอล ไฮโล หวย จนหมด เป็นหนี้รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจ�ำนวน 

480,000 บำท ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2556 สำมีแพนเสียชีวิตจำกกำร

ท�ำอัตวินิบำตกรรม ทิ้งจดหมำยขออโหสิกรรมต่อภรรยำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ

ตัวได้ตำมสัญญำที่ให้ไว้ ก่อนเสียชีวิตสำมีของแพนขำดผ่อนช�ำระหนี้ธนำคำร 

2 เดือน เพรำะเอำเงินค่ำผ่อนช�ำระหนี้ไปเล่นไฮโลจนหมด พอภรรยำตำม

ทวงจึงเกิดอำกำรเครียด

“เงินเดือนหนูแค่นี้ ก็ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ งานที่โรงงานก็

ไม่แน่นอน จะไปหวังก็ไม่ได้ ก็หวังที่หวยนี่แหละ” แพนหวังวำ่หวยจะช่วย 

ภาคสอง : ผู้หญิงกับหวย    59

lottoEps2_P44-81.indd   59 11/20/57 BE   9:07 AM



ปลดหนี้ที่คั่งค้ำงอยู่ให้หมด จึงแบ่งเงินไว้ซื้อหวยงวดละ 500 บำท รวม

เดือนละ 1,000 บำท เงินที่ใช้ซื้อหวยเป็นเงินที่ได้จำกกำรท�ำงำนล่วงเวลำ 

แพนไม่เอำเงินเดือนไปแทงหวย แพนให้ควำมหมำยของเงินจำกกำรท�ำงำน 

ล่วงเวลำว่ำ “เป็นเงินใช้ส่วนตัว” ไม่ผูกมัดกับครอบครัว จะไปใช้จ่ำยอะไร

ก็ได้ กำรเล่นหวยจึงเป็นเรื่องส่วนตัว 

 ปัจจุบันแพนยังคงอยู่บ้ำนที่บ้ำนทุ่งยำว ไม่ได้กลับไปอยู่ที่สำรภี

ตำมค�ำชวนของญำติ 

ล�าพัน แรงงานรับจ้าง 

ล�ำพันอำยุ 53 ปี มีพี่น้อง 7 คน เรียนจบ ป.4 ได้รับมรดกเป็นที่นำ 3 ไร่ 

ซึ่งถือเป็นควำมมั่นคงของครอบครัว คือมีนำไว้ปลูกข้ำวกิน มีเงินออมบ้ำง 

ที่ส�ำคัญ ป่ำชุมชนเป็นแหล่งท�ำกิน ล�ำพันบอกว่ำ “ปานี่เราคุ้นมาตั้งแต่เกิด

เป็นปาของเรา เรามั่นใจกินเห็ดจากปาของเรา” แต่ถึงกระนั้นล�ำพันก็จ�ำต้อง 

ดิ้นรนท�ำงำนทุกชนิดเพื่อหำรำยได้ งำนที่ท�ำได้ตลอดคือ รับจ้ำงถักผ้ำ ผ้ำที่ 

ถักเป็นประเภทถักคอเสื้อ มีรำยได้เฉลี่ยวันละ 50 บำท รวม 1,600 บำท

ต่อเดือน และเลี้ยงเด็ก 2 คน เดือนละ 8,000 บำท เป็นลูกของพี่สำวที่หย่ำ

กับสำมีและไปท�ำงำนที่กรุงเทพฯ นอกจำกนั้นล�ำพันยังได้เงินอำสำสมัคร

สำธำรณสุขหมู่บ้ำนอีกเดือนละ 600 บำท และยังหำรำยได้เสริมจำกกำร

รับจ้ำงท�ำงำนในนำตำมฤดูกำล โดยล�ำพันเป็นหัวหน้ำกลุ่มรับงำนจำก

เจ้ำของนำและระดมแรงงำนมำช่วยกันท�ำ ค่ำเหมำท�ำนำปี 2556 มีรำคำ 

สูงขึ้น เฉพำะค่ำปักด�ำรวมทั้งถอนกล้ำ คิดรำคำไร่ละ 1,400 บำท เปรียบ

เทียบกับปี 2555 ไร่ละ 1,200 บำท หนึ่งวัน ท�ำได้ 5 ไร่  ส่วนค่ำเกี่ยวข้ำวและ

ฟำดข้ำวด้วยตกไร่ละ 1,500 บำท  กำรขึ้นรำคำมำจำกเจ้ำของนำเสนอให้ 

ในภำวะขำดแคลนแรงงำนเจ้ำของนำจะเกทับรำคำเพื่อให้ได้แรงงำนมำ 

ท�ำพื้นที่ของตนก่อน
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 ล�ำพันไม่ได้ตั้งงบประมำณเล่นหวยเป็นกำรเฉพำะเหมือนกับ

กรณีสำวโรงงำน กำรเล่นหวยของล�ำพันนั้นส่วนใหญ่เล่นหวยกระดำ้งตำม

กำรชักชวนของเพื่อนบำ้น ส่วนหวยใต้ดินก็จะเล่นเป็นครั้งครำว แต่ละงวด

ล�ำพันจะซื้อหวยมำกน้อยไม่เท่ำกัน ประมำณ 80-160 บำท เลขที่เล่นมัก

จะเอำมำจำกควำมเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดำลให้ได้รับควำม

ส�ำเร็จ ผ่ำนควำมบริสุทธิ์ปรำศจำกมลทินของพระสงฆ์ ผู้ทรงศีล ผู้สูงอำยุ 

และเด็กเล็ก เด็กที่เลี้ยง โดยล�ำพันมักจะซื้อหวยตำมวำระพิเศษต่ำงๆ เช่น 

ปีใหม่เมือง วันลอยกระทงยี่เป็ง เป็นต้น

 ล�ำพันยืนยันว่ำ กำรเล่นหวยไม่มีผลกระทบต่อครอบครัว เพรำะ

เงินที่ใช้เล่นหวยเป็นเงินที่ได้จำกกำรรับจำ้งท�ำงำนในนำ หรือเจียดมำจำก

เงินค่ำเลี้ยงเด็ก ถ้ำเป็นรำยได้จำกกำรรับจ้ำงถักผ้ำจะไม่เอำมำซื้อหวย เพรำะ 

ได้เงินด้วยควำมล�ำบำก อดทน ต้องใช้ฝีมือควำมละเอียด เงินรำยได้จำก

งำนแบบนี้ถ้ำจะเอำไปซื้อหวยต้องคิดให้รอบคอบ เช่นเดียวกับเงินของสำม ี

แม้ล�ำพันจะเป็นคนเก็บรำยได้ของสำมี ก็จะไม่เอำไปซื้อหวย เพรำะเป็น

เงินหมุนเวียนในกิจกำรอู่ซ่อมรถ 

ปิ่น คนสู้ชีวิต

ปิ่นมีพี่น้อง 8 คน ปิ่นเป็นคนที่ 5 เรียนหนังสือจบชั้น ป.4 ชีวิตตอนเด็ก 

ล�ำบำกมำก ก�ำพร้ำพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ต้องท�ำมำหำกินด้วยกำรท�ำงำนรับจ้ำง 

พี่ชำยต้องไปตกแรงเรียกวำ่ “ขัดขำ้ว” คือเอำข้ำวมำกินก่อนแล้วไปใช้แรง

เกี่ยวข้ำวคืน เมื่อปิ่นโตเป็นสำวจึงตัดสินใจออกจำกบ้ำนไปท�ำงำนเป็น

พนักงำนต้อนรับที่บำร์กลำงคืนในเมืองเชียงใหม่ ท�ำให้ได้พบแฟน จำกนั้น

ก็พำกันไปท�ำงำนที่กรุงเทพฯ ด้วยควำมขยัน ท�ำงำนทุกอย่ำง ทั้งท�ำ

กับขำ้วขำย ขำยก๋วยเตี๋ยว จนมำเห็นลู่ทำงหำเงินมีรำยได้ดีเดือนละเป็นแสน 

จำกอำชีพท�ำเครื่องหนังจ�ำพวกกระเป๋ำ เข็มขัด ซองหนัง ฯลฯ ส่งขำยตำม 

ย่ำนบำงล�ำพู ประตูน�้ำ และรำชประสงค์ ท�ำงำน 10 ปี สำมำรถมีเงินฝำก
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ธนำคำรได้ถึง 30 ล้ำนบำท แต่หลังเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ 2535 เศรษฐกิจ 

ย�่ำแย่ สินค้ำเครื่องหนังถึงจุดอิ่มตัว ไม่มีกำรสั่งสินค้ำเข้ำมำ ทั้งสองจึงหันมำ

ท�ำผ้ำคลุมรถ แต่กิจกำรไม่ดีจึงเลิกท�ำ รำวปี 2537 ปิ่นเริ่มมีอำกำรป่วยทำงจิต

และครอบครัวเริ่มมีปัญหำ ช่วงนั้นเปิดร้ำนเกม สำมีได้แฟนใหม่และหย่ำ

กับปิ่นตอนปลำยปี 2547 โดยสำมีไม่ให้สมบัติที่หำมำด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็น

บ้ำนจัดสรร คอนโด รถยนต์ และเงินฝำกธนำคำร ปิ่นได้เพียงเงินสด 1 

ล้ำนบำท ปิ่นกลับมำตั้งต้นอีกครั้งที่บ้ำนเกิด เริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งใหม่ ระยะแรก 

ป่ินไม่ได้รบักำรต้อนรบัมำกนกั อำจเพรำะป่ินออกจำกชมุชนตัง้แต่ครัน้เป็นสำว 

กลำยเป็นคนอื่น หลุดออกจำกจำรีตประเพณีควำมเชื่อในชุมชน หันมำด�ำเนิน

ชวีติแบบสงัคมสมยัใหม่ ทศันะควำมคดิของป่ินแตกต่ำงจำกชำวบ้ำนทุง่ยำว 

เป็นอันมำก อำทิเช่น เธอนับถือพ่อกฤษณะ (เป็นองค์เทพตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ) 

ไม่นับถือผีบ้ำนทุ่งยำว

ปัจจุบันปิ่นท�ำงำนรับจ้ำงดำยหญ้ำ ถำงสวน หำของป่ำขำย รำยได้ 

เดือนละประมำณ  5,000 - 6,000 บำท สำมีหำปลำได้วันละ 200 - 300 บำท 

ท�ำนำเอำข้ำวไว้กิน เป็นที่นำที่ตนเองซื้อไว้ในช่วงท�ำงำนอยู่ที่กรุงเทพฯ 

ส�ำหรับรำยจ่ำย ส่วนใหญ่เป็นค่ำซื้อกับข้ำว ค่ำโทรศัพท์ ค่ำน�้ำมันรถ ตก

วันละ 100 บำท ส่วนกำรซื้อหวย ปิ่นจะซื้อเป็นประจ�ำทุกงวดๆ ละ 100 บำท 

ปิ่นเล่ำว่ำ “สมัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยความเป็นคนใจถึง กล้าได้กล้าเสีย เลย

ได้รับสมญานามว่า “เจใหญ่” ซื้อหวยแต่ละงวดไม่ต�่ากว่าหมื่นบาท ทุกวัน

นี้บังคับตัวเองไม่ให้ซื้อเกินร้อยบาท” เลขหวยที่น�ำมำแทงนั้น ส่วนใหญ่มำ

จำกควำมฝัน ใช้ต�ำรำท�ำนำยฝันประกอบกำรตีเป็นเลข 

ปิ่นเชื่อว่ำ “พี่มีดวงจากการท�ามาหากิน ต้องลงแรง การซื้อหวย    

ไม่ต้องลงแรง มานั่งฝันเอา นั่งฝันลมๆ แล้งๆ ยอมรับว่าไม่ดี แต่ก็อยาก 

จะเล่น เผื่อฟลุค เดี๋ยวนี้ก็ไม่แทงมาก รู้สึกเสียดาย ชีวิตเราก็ไปเรื่อยๆ แค่

ท�าให้พออยู่ได้ แค่เรามีกินมีใช้ ไม่เจ็บไม่ไข้ ท�ามาหากินได้ก็พอใจแล้ว 

ชีวิตที่เหลืออยู่ไม่อยากท�าอะไร เพราะอิ่มตัวแล้วจริงๆ”

62      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

lottoEps2_P44-81.indd   62 11/20/57 BE   9:07 AM



ผู้หญิงชุมชนบ้ำนทุ่งยำว ไม่วำ่จะเป็นสำวโรงงำน แม่บำ้นเกษตรกร 

ได้สร้ำงควำมหมำยของ “หวย” ขึ้นแทนที่ชุดควำมหมำยที่มีอยู่เดิมที่มอง 

ผู้หญิงเป็น “ผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำย” เป็น “เหยื่อกำรพนัน” เป็น “ผู้บริโภคใน

สังคมยุคใหม่” และ ”เป็นผู้ลุ่มหลงมัวเมำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้” แต่เธอได้ใช้

หวยมำนิยำมควำมมีตัวตนในฐำนะ “ผู้รับผิดชอบในครอบครัว” ในกำรต่อสู ้

ดิ้นรนท�ำงำนหำรำยได้ให้ครอบครัวอยู่รอด

 ควำมแตกตำ่งในกำรให้ควำมหมำยของ “เงิน” ทั้งกำรได้มำและ

วิธีกำรจัดกำรเงินของผู้หญิงบำ้นทุ่งยำว มีควำมชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นควำม

หมำยของ “เงินเดือนกับเงินค่ำท�ำงำนล่วงเวลำ” “เงินของครอบครัวกับเงิน

ส่วนตัว” ของสำวโรงงำน หรือควำมหมำยของ “เงินเดือนที่ได้จำกงำนสบำย 

กับรำยได้ที่หำมำด้วยควำมยำกล�ำบำก” ของแม่บำ้นเกษตรกร

 นอกจำกนั้น ผู้หญิงยังสำมำรถจัดกำรงำนบำ้นแบบ “ยืดหยุ่น” ได้

หลำยช่องทำง เช่น ประหยัดรำยจ่ำยค่ำอำหำรเพื่อน�ำเงินไปแทงหวย และ

ต้องออกไปหำอำหำรจำกแหล่งธรรมชำติเป็นกำรชดเชย กำรมีแหล่งอำหำร 

ตำมธรรมชำติที่สมบูรณ์แสดงถึงชุมชนที่มีระบบภูมิคุ้มกันทำงสังคมที่ดี 

อย่ำงเช่น กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร ช่วยให้ 

ผู้หญิงมีควำมสำมำรถจัดกำรครอบครัวได้อยำ่งยืดหยุ่น ภำยใต้กำรเปลี่ยน 

แปลงชุมชนไปสู่สังคมทุนนิยมอุตสำหกรรม เป็นต้น
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หวยใต้ดินของผู้หญิงในชุมชนตลาดเจ้าน้อย

ชุมชนตลำดเจ้ำน้อย (เป็นชื่อสมมติของพื้นที่ศึกษำ) ตั้งอยู่ทำงภำค

เหนือของประเทศไทย ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นสังคมเกษตรกรรม แต่สอง

ทศวรรษที่ผ่ำนมำมีสภำพเป็นสังคมกึ่งเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลำด

เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ยังมีกำรผลิตทำงกำร

เกษตร ทั้งในเขตชลประทำนและเขตน�้ำฝน เช่น ข้ำว ถั่วเหลือง พืชผัก 

ล�ำไย เป็นต้น เนื่องจำกครัวเรือนมีหนี้สินสะสมมำจำกควำมล้มเหลวของ

กำรผลิตแบบสมัยใหม่ ซึ่งเน้นกำรผลิตพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขำยและกำรใช้ 

เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยำฆ่ำแมลง ควำมจ�ำเป็นต้องมีเงิน   

จับจ่ำยในกำรลงทุน กำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บของสมำชิกในครอบครัว ค่ำนิยม 

ส่งเสียบุตรธิดำให้เรียนหนังสือระดับสูง ฯลฯ ท�ำให้ครัวเรือนมีควำมต้องกำร 

เงินสดสูงขึ้นมำก สภำพบีบรัดทำงเศรษฐกิจท�ำให้ครัวเรือนไม่สำมำรถพึ่งพำ 

กำรผลิตภำคเกษตรแต่เพียงอย่ำงเดียวได้อีกต่อไป แต่จะยังชีพด้วยกำร

ประกอบอำชีพที่หลำกหลำย หรือหำเงินก้อนด้วยกำรขำยที่นำและสวนล�ำไย 

เพื่อน�ำเงินมำใช้หนี้

ภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำว ครัวเรือนต้องอำศัยระบบควำมร่วมมือตำม

ประเพณีเดิม เช่น กำรระดมแรงงำนในกำรปรับปรุงเหมืองฝำย  กำรท�ำนำ

ผ่ำกึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยำกรระหว่ำงกัน เช่น แรงงำน เงินทุน 

ที่ดิน และอำหำร อีกทั้งต้องสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครัวเรือน

และระหว่ำงปัจเจกบุคคล ด้วยกำรร่วมงำนประเพณีต่ำงๆ เช่น งำนเลี้ยงผี

เจ้ำเมือง งำนประเพณีทำงศำสนำของชำวคริสต์และชำวพุทธ ตลอดจน

กำรสร้ำงพันธะผูกพันระหว่ำงกันผ่ำนกำรเข้ำร่วมเป็นศิษย์กลุ่มเดียวกัน

ของพระภิกษุ กำรเข้ำร่วมเป็นผู้นับถือผีเจ้ำเมืองตนเดียวกัน กำรเป็นสมำชิก 

กลุ่มฌำปนกิจศพของหมู่บ้ำน กำรเล่นแชร์ กำรเล่นหวย ฯลฯ กิจกรรมใน

กำรด�ำรงชีวิตเหล่ำนี้สะท้อนถึงกำรร่วมแรงร่วมใจ ให้กำรช่วยเหลือกัน เป็น 

จริยธรรมท้องถิ่นอย่ำงหนึ่งที่คอยก�ำกับระบบเศรษฐกิจของสังคมกึ่งเมือง
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กึ่งเกษตรกรรม ซึ่งกำรเล่นหวยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรกำรเงินในครัวเรือนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นตำมสภำพบีบรัด

ทำงเศรษฐกิจ

ป้าดอกแป้น อดีตคนขายหวย

ป้ำดอกแป้นมีประวัติกำรประกอบอำชีพที่นับว่ำเข้มข้น โชกโชน และ 

เปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสเศรษฐกิจของอ�ำเภอเจ้ำน้อย  ป้ำเคยท�ำขนม

และน�้ำหวำนขำย รับเลี้ยงเด็กที่บำ้น ต่อมำก็เลี้ยงหมู เพำะพันธุ์หมำขำย 

เลี้ยงไก่ แต่ไม่ค่อยประสบควำมส�ำเร็จ จึงขำยที่เอำเงินไปใช้หนี้ แบ่งให้ลูก 

และลงทุนท�ำหอพัก ซึ่งรำยได้ไม่สู้ดีนักเพรำะท�ำเลหอพักสู้หอพักใหม่ๆ ไม่ได ้

และอำชีพล่ำสุดคือกิจกำรขำยน�้ำดื่ม โดยรับจำกผู้ผลิตน�้ำดื่มในชุมชนมำ

ขำยปลีกแบบยกโหล มีรำยได้ประมำณเดือนละ 5,000 - 6,000 บำท แต่

กิจกำรไม่ดีมำหลำยเดือนแล้ว จึงคิดจะเลิกขำยน�้ำ และตั้งใจจะไปอยู่กับ

น้องสำวที่มีฐำนะร�่ำรวยในตัวจังหวัด นอกจำกนั้นปำ้ดอกแป้นยังกู้เงินจำก 

ธ.ก.ส. จ�ำนวน 200,000 บำท มำลงทุนเปิดร้ำนขำยรถจักรยำนยนต์มือสอง 

โดยให้สำมี ลุงชัชและลูกชำยดูแล ผ่อนช�ำระเดือนละ 1,500 - 3,000 บำท 

ส่วนก�ำไรเฉลี่ยเดือนละ 10,000 กว่ำบำท ลุงชัชกับลูกชำยจะแบ่งก�ำไร

คนละครึ่ง รำยได้ของครอบครัวนับวำ่พออยู่ได้ แต่ไม่เพียงพอต่อกำรส่งเสีย 

ลูกสำวเรียนปริญญำโท และยังมีหนี้สินก้อนโตที่หยิบยืมมำจำกน้องสำว 

ป้ำดอกแป้นเป็นผู้หญิงแถวหนำ้ในเรื่องกำรหมุนเงิน เป็นเทำ้แชร์ที่ม ี

แม่คำ้และเพื่อนบ้ำนที่ค้ำขำยในตลำดเป็นลูกแชร์ จะเปียแชร์กันทุกสัปดำห ์

ค่ำแชร์มือละ 500 - 1,000 บำท ด้วยสภำวะทำงเศรษฐกิจของครอบครัวที่ 

มีรำยจ่ำยเรื่องกำรศึกษำของลูกสองคน ภำระหนี้สินจำกกำรลงทุนท�ำกำร

เกษตรขำดทุน ท�ำให้ป้ำดอกแป้นและลุงชัชต้องท�ำงำนอยำ่งหนัก และต้อง

อำศัยควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกพี่น้องที่มีฐำนะดีกว่ำเป็นเวลำยำวนำน 

สำยสัมพันธ์ทำงเครือญำติฝ่ำยหญิงจึงมีควำมส�ำคัญต่อควำมอยู่รอดของ
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ครอบครัวป้ำดอกแป้นอย่ำงยิ่ง 

ป้ำดอกแป้นบอกว่ำ “เริ่มขายหวยใต้ดินกับหวยกระด้างตั้งแต่ลูกชาย 

คนโตเพิ่งอายุได้ 2-3 ขวบ” (เมื่อ 26 ปีก่อน) จุดประสงค์ของกำรขำยหวย

คือ “ต้องหาเงินมาใช้จ่ายในบ้าน พอเลิกขายหวยปาก็เลิกซื้อหวยทุกอย่าง”  

แต่ลุงชัชยังซื้อหวยรัฐบำล หน้ำที่ในกำรจัดกำรและหำเงินมำหมุนภำยในบ้ำน 

จึงตกเป็นของป้ำดอกแป้น โดยให้กำรศึกษำของลูกเป็นประกำรส�ำคัญที่สุด

พี่ต้น อาชีพค้าขาย

พี่ต้น อำยุ 48 ปี บ้ำนเกิดอยู่จังหวัดเชียงรำย หลังจำกแต่งงำนพี่ต้น

ได้ย้ำยมำอยู่ที่บ้ำนสำมีที่อ�ำเภอเจ้ำน้อยและประกอบอำชีพขำยไก่ทอด 

ข้ำวเหนียวนึ่งและน�้ำพริกที่ตลำดเช้ำซึ่งเป็นตลำดของเอกชน โดยกำรขำยส่ง 

ให้แม่ค้ำรำยย่อยรับไปขำยตำมโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง กิจกำรนับว่ำ

ดีมำก รำยได้ในช่วงเปิดเทอมจะดีกว่ำช่วงปิดเทอม ท�ำมำนำน 26 ปีแล้ว

ครอบครัวพี่ต้นมีบุตร 2 คน คนโตเรียนมหำวิทยำลัยปี 4 ส่วนคน

เล็กเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัวจัดอยู่ใน
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ขั้นดีมำกเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้ำน เพรำะนอกจำกจะมีรำยได้ต่อเดือน 

ค่อนข้ำงสูง พ่อแม่สำมีก็มีรำยได้เป็นของตนเอง บำงครั้งยังให้เงินหลำนๆ

มำใช้ด้วย ครอบครัวพี่ต้นจึงไม่มีภำระหนักมำก นอกจำกส่งเสียบุตรทั้ง

สองคนให้เรียนหนังสือจนจบมหำวิทยำลัย ดังจะเห็นได้วำ่พี่ต้นไม่มีหนี้สิน 

มีเงินออมมำกพอจะซื้อรถยนต์มำใช้ในงำนค้ำขำย (ผ่อนช�ำระหมดแล้ว) 

รวมทั้งซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดให้ลูกคนโตขับไปเรียนหนังสือที่มหำวิทยำลัย 

พี่ต้นพูดถึงข้อดีของสำมีว่ำ “เป็นคนประหยัด ไม่ค่อยเที่ยวเตร่ และไม่ใช้

เงินหมดเปลืองไปกับการดื่มสุราและเสื้อผ้าราคาแพง” 

แม้จะมีฐำนะทำงกำรเงินในขั้นดีมำก พี่ต้นก็ยังขวนขวำยหำรำยได้เสริม 

ด้วยกำรขำยหวยใต้ดิน และใช้เงินจำกส่วนแบ่งที่ได้รับมำซื้อหวยรัฐบำล 

และหวยใต้ดินอีกทอดหนึ่ง พี่ต้นหวังจะถูกรำงวัลใหญ่ของหวยรัฐบำล ถำ้

เป็นไปได้ก็จะปลูกบำ้นใหม่ เพรำะบำ้นที่อยู่ในปัจจุบันเป็นของพ่อแม่สำมี

ซึ่งยังไม่ได้แบ่งมรดกให้ลูกคนไหน ส�ำหรับพี่ต้นโอกำสในกำรถูกรำงวัล

จำกหวยรัฐบำลมีมำกเพรำะซื้องวดละ 5 คู่ ส่วนหวยใต้ดินจะซื้องวดละ 

1,000 บำท พี่ต้นเล่ำว่ำเคยถูกหวยรัฐบำลรำงวัลใหญ่สุดคือรำงวัลที่ 5 

ส่วนหวยใต้ดินเคยถูกรำงวัลมำกที่สุด  50,000 บำท 

ตำมทัศนะของพี่ต้น “การเล่นหวยคือการเสี่ยงโชค ยังไม่ถึงขั้นพนัน 

หวยรัฐบาลก็ไม่เชิงพนัน เพราะต�ารวจไม่จับ ถ้าเป็นไฮโล ไพ่ ชนไก่ ถึงจะ

เรียกว่าเป็นการพนัน หากถูกหวยรัฐบาลเลขท้ายสองตัวหนึ่งใบก็ได้เงิน

รางวัล 2,000 บาทคือเท่าทุน ถูกหวยใต้ดิน 30-40 บาทก็ถือว่าคุ้มทุนกับที่

ลงทุนไป แต่สลาก ธ.ก.ส. กับสลากออมสิน โอกาสถูกรางวัลมีน้อย ได้ช้า 

ส่วนแชร์ไม่เล่นแล้วเพราะเคยโดนโกง เหมือนเราเอาเงินให้เขายืม แล้วเขา 

ไม่สามารถเอาเงินมาให้เราตามที่ก�าหนดได้”  พี่ต้นเชื่อวำ่ “การกระท�าของ

เราแต่ละวัน ท�าความดีหรือไม่ดีจะส่งผลให้ถูกหวยหรือไม่ หวยก็เหมือน

การเสี่ยงโชค มันอยู่ที่ดวงของเรา ได้ถูกหวยก็คือดวงดี”

ภาคสอง : ผู้หญิงกับหวย    67

lottoEps2_P44-81.indd   67 11/20/57 BE   9:07 AM



อุษามณี  รับจ้างทั่วไป

อุษำมณี วัย 60 ปี เป็นผู้พิกำรด้ำนกำรได้ยิน (หูหนวก) อยู่กับน้องสำว 

ซึ่งเป็นคนโสดเหมือนกันวัย 50 ปี ที่บ้ำนไม้หลังเล็กที่เคยเป็นบ้ำนของ  

พ่อแม่ อำชีพหลักคือรับจ้ำงรีดผ้ำของคนในตลำด ลูกค้ำมีทั้งคนขำยหวย 

ช่ำงประปำ พนักงำนบริษัท ครู ฯลฯ ได้ค่ำจ้ำงตะกร้ำละ 60-80 บำท 

บำงวันมีคนเรียกไปรีดผ้ำหลำยรำยก็จะได้เงินค่ำจ้ำง 100 กว่ำบำท หำก

ไม่มีงำนรีดผ้ำก็จะรับจ้ำงท�ำควำมสะอำดบ้ำน ได้ค่ำแรงเป็นรำยวัน วันละ 

100 กว่ำบำท ส่วนน้องสำวไม่สำมำรถออกไปท�ำงำนนอกบ้ำนได้ เพรำะมี

ปัญหำในกำรอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้ำ ดังนั้นจึงท�ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยรีดผ้ำที่

อุษำมณีน�ำกลับมำรีดที่บ้ำน

นอกจำกงำนรับจ้ำงรีดผ้ำและท�ำควำมสะอำดตำมบ้ำนแล้ว อุษำมณี

ยังท�ำนำเช่ำแบบผ่ำกึ่ง และมีอำชีพท�ำผมให้ลูกค้ำซึ่งเป็นผู้สูงอำยุในชุมชน 

ที่นำนๆ ครั้งจะเรียกใช้บริกำร ฐำนะทำงกำรเงินของสองพี่น้องมีลักษณะ

หำเช้ำกินค�่ำ นอกจำกรำยได้ประมำณวันละ 150 บำท อุษำมณีรับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิกำรเดือนละ 500 บำท และปีนี้อำยุเข้ำเกณฑ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุป็น

ปีแรก เดือนละ 600 บำท ส่วนในยำมขัดสนอุษำมณีจะยืมเงินจำกญำติที่

อยู่บ้ำนใกล้เคียงมำใช้จ่ำยหรือบำงครั้งก็ได้รับกำรช่วยเหลือจำกหลำนสำว

ซึ่งมีฐำนะดีที่อยู่ในตัวจังหวัด ให้เงินบ้ำง ให้เสื้อผ้ำบ้ำง เป็นค่ำตอบแทน  

ที่ไปช่วยหลำนสำวตัดหญ้ำที่สวนล�ำไย 

อุษำมณีเคยถูกหวยใต้ดิน 5 บำท ได้เงิน 300 บำท ส่วนน้องสำวไม่ซื้อ 

หวยเพรำะไม่มีรำยได้ เงินที่น�ำไปซื้อหวยคือเงินที่ได้จำกกำรท�ำงำนรับจ้ำง 

และ “จะซื้อหวยหลวงงวดละ 1 คู่ บ่ทุกงวด บ่เคยถูกเลย หวยใต้ดินซื้อ  

ครั้งละ 10-20 บาท ซื้อแปะบ้าง เล่นบ่อยหน่อย หวยใต้ดินมันบ่แน่ เพราะว่า     

ถูกหวยก็ไปเรียกร้องบ่ได้(ถ้าเจ้ามือไม่ยอมจ่าย) จะเดือดร้อน หวยรัฐบาล   

ถ้าถูกรางวัลก็ได้เงินแน่นอน”  
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พิมพา ท�างานหลายอาชีพ

พิมพำมีคนแวดล้อมใกล้ชิดกับกำรขำยหวยตั้งแต่วัยเด็ก พ่อซึ่งเสีย

ชีวิตไปหลำยปีแล้วเคยขำยหวยใต้ดินเป็นอำชีพเสริม พี่ชำยก็ขำยหวยใต้ดิน 

น้องสำวเคยขำยหวยกระดำ้ง สำมีเคยขำยหวยใต้ดินในช่วงที่ยังไม่ท�ำกิจกำร 

รับเหมำก่อสร้ำงเป็นของตัวเอง 

ก่อนแต่งงำน พิมพำและน้องสำวช่วยพ่อแม่คำ้ขำยในตลำด หลังจำก 

เรียนจบ พิมพำท�ำงำนเป็นครูโรงเรียนอนุบำลในตัวอ�ำเภอเจ้ำน้อยและ

รับจ้ำงซักผำ้ไปด้วย ท�ำงำนเป็นครูได้ 2 ปีก็แต่งงำน หลังจำกนั้นโรงเรียน

ต้องกำรครูที่จบสูงขึ้นกวำ่แต่ก่อน เลยต้องลำออกมำเป็นแม่บ้ำน ท�ำงำน

เย็บผ้ำ พร้อมกับเรียนเพิ่มเติมที่กำรศึกษำนอกโรงเรียนและเรียนปักเสื้อผำ้ 

ต่อมำกู้เงิน ธ.ก.ส. เพื่อลงทุนเลี้ยงหมู แต่ช่วงปี 2530 มีโรคระบำดหมู 

ท�ำให้ขำดทุนเลยเลิกเลี้ยง เปลี่ยนไปขำยถั่วเหลืองก็เจอปัญหำอีก ปัจจุบัน

ครอบครัวของพิมพำท�ำงำนรับเหมำ  พอมีงำนรับเหมำมำกขึ้น สำมีจึงเลิก

ขำยหวยใต้ดิน เพรำะไม่มีเวลำ รำยได้ของสำมีส่วนหนึ่งเป็นคำ่เทอมลูก

สองคน คำ่ใช้จำ่ยในบ้ำน รำยจ่ำยเพื่อสร้ำงสวัสดิกำรแก่ครอบครัว ด้วยกำร 

เป็นสมำชิกสวัสดิกำรของ ธ.ก.ส., เครดิตยูเนี่ยน, กลุ่มฌำปนกิจสงเครำะห์

ของหมู่บำ้น ฯลฯ อีกส่วนหนึ่งต้องน�ำไปช�ำระหนี้ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นหนี้ช่วง

เลี้ยงหมู วงเงินแสนกว่ำบำท ดอกเบี้ยเพิ่มมำเป็นสำมแสน ตอนหลังจ�ำเป็น 

ต้องขำยที่สวนของสำมีไปจ่ำย เดี๋ยวนี้ครอบครัวของพิมพำบริหำรจัดกำร

เงินได้อยำ่งมีเสถียรภำพพอสมควร และพิมพำยังคงซื้อหวยแบบ “แค่อยาก 

เสี่ยงบ้างเป็นบางครั้ง” 

พิมพำเคยถูกลอตเตอรี่ใบเดียว เป็นรำงวัลเลขทำ้ยสองตัว พิมพำ

เล่ำว่ำ “ก่อนหน้าจะถูกรางวัลฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเอง ถ้าฝันว่าบ้านนั้น  

คนตายหรือไฟไหม้ ให้ไปดูบ้านเลขที่ ซื้อหวยไว้ใบนึง 120 บาท ได้ 1,960 

บาท ถูกหัก 40 บาท ซื้อหวยใต้ดินเบอร์ละ 10-20 บาท ถูก 1 บาท ได้ 60 บาท 

เราโชคดี เราก็เอาเงินมาจุนเจือเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเงินในครอบครัว 
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แต่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อย ซื้อ 20-30 มันเสี่ยง เราเย็บผ้าเราได้อยู่แล้ว แต่ถูก

หวยก็ดีใจมาก เราเป็นหนึ่งในร้อยเราก็ดีใจมาก”

บริบททำงเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้หญิงแต่ละคน “ควำมเสี่ยง

ประจ�ำวัน” ที่พวกเธอเผชิญอยู่ มีระดับและประเภทที่แตกต่ำงกัน ผู้หญิง

จะวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของครอบครัวและประเมิน “ก�ำลัง” ของกำร “ลงทุน” 

ซื้อหวยของตัวเองว่ำ ควรจะซื้อมำก ซื้อน้อย ซื้อบ่อยเพียงใด อีกทั้งยังจัด

ให้กำรเล่นหวยเป็นกิจกรรมที่น�ำมำซึ่งรำยได้เพื่อ “หมุน” “ชดเชยรำยจ่ำย” 

“เก็บออม” หรือแม้กระทั่ง “เผื่อฟลุค” ว่ำจะมีเงินสักก้อนส�ำหรับรำยจ่ำย

ก้อนใหญ่ ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ยำกยิ่งส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและไม่มีควำม

แน่นอน ดังนั้น ลักษณะกำรซื้อหวยรัฐบำลเพื่อหวังรำงวัลใหญ่ควบคู่ไป 

กับกำรซื้อหวยใต้ดิน (แม้จะได้น้อยกว่ำแต่มีโอกำสถูกมำกกว่ำหวยรัฐบำล) 

จึงกลำยเป็นแบบแผนทั่วไปของกำรซื้อหวยของผู้หญิงในพื้นที่ตลำดเจ้ำน้อย 

ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหวยของผู้มีรำยได้น้อยอย่ำงเช่นผู้หญิงในชุมชน

ตลำดเจ้ำน้อยจะมีสัดส่วนไม่มำกนักเมื่อเทียบกับรำยได้ และยังคงต�่ำกว่ำ 

รำยจ่ำยอื่น ๆ  เช่น รำยจ่ำยเพื่อกำรศึกษำบุตร ค่ำสมำชิกกลุ่มฌำปนกิจของ 

หมู่บ้ำน เงินช่วยงำนบุญ (ชำวบ้ำนเรียกว่ำซองแดง) และเงินช่วยงำนศพ 

(หรือที่เรียกว่ำ ซองด�ำ) ฯลฯ

กำรเล่นหวยจึงมิใช่กำรเล่นพนันเพื่อสนองควำมอยำกแบบลอยๆ 

แต่เรียกได้ว่ำเป็นกำรลงทุนอย่ำงหนึ่ง กำรเลือกเล่นทั้งหวยใต้ดินและหวย

รัฐบำลด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่ำงกัน โดยพิจำรณำถึงลักษณะเฉพำะของหวย 

ทั้งสองชนิดตำมสถำนะทำงเศรษฐกิจ จึงท�ำให้กำรเล่นหวยเป็นกิจกรรมที่

สอดคล้องกับบทบำทของผู้หญิง ในฐำนะคนจัดกำรเศรษฐกิจครัวเรือน 

ปฏิบัติกำรในชีวิตประจ�ำวันและนิยำมเรื่องหวยของผู้หญิงจึงมีนัยยะที่ไม่ได ้

ยึดติดอยู่กับควำมหมำยหลักของหวยที่ว่ำเป็นกำรพนัน ซึ่งเท่ำกับเป็นกำร

ปฏิเสธอ�ำนำจกำรครอบง�ำของรัฐรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งเป็นกำรแสดงออกถึง 
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ควำมพยำยำมของคนไร้อ�ำนำจที่จะเข้ำถึงทรัพยำกรเงินตรำภำยใต้บริบท

ทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จำกกำรนิยำมหวย

ว่ำ เป็นกำรเสี่ยงโชค และปรำกฏกำรณ์ของแบบแผนในกำรซื้อหวยของ  

ผู้หญิงที่ซื้อทั้งหวยรัฐบำลและหวยใต้ดินควบคู่กันไป นอกจำกนั้น ผู้หญิง

ยังมีชุดควำมรู้เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงในชีวิตประจ�ำวัน และสร้ำงค�ำอธิบำย 

ว่ำ ท�ำไมถูกหวยหรือไม่ถูกหวย โดยผนวกวิธีคิดและทักษะในกำรค�ำนวณ

เชิงสถิติเข้ำกับ “ควำมเชื่อ” เกี่ยวกับ โชค ดวง บุญ กรรม เพื่อใช้เป็น 

เครื่องมือในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่ก�ำลังเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ท�ำให้ 

“ควำมเชื่อ” ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องงมงำยหรือเรื่องไร้เหตุผล

 

หวยใต้ดินของผู้หญิง “ไตนอก” ที่เมืองชายแดน

ณ หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งในอ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่

ที่มีชำวไทใหญ่และกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ  อพยพหลบหนีภัยสู้รบจำกพม่ำเข้ำมำ

อำศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ในสำยตำของรัฐ พื้นที่แห่งนี้เป็นที่จับตำมองใน

เรื่องควำมมั่นคงของชำติ กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ และด้ำนยำเสพติด ส่งผลให้

รัฐมีกำรตั้งหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ขึ้น ตั้งแต่ปี  

2510 เป็นต้นมำ และเชื่อมต่อกับกลไกกำรปกครองของชำวบ้ำนผ่ำนกำร

แต่งตั้งให้ผู้น�ำชำวบ้ำนเป็นคนของรัฐ (ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน) และใช้กระบวนกำร

ให้สัญชำติไทยเป็นเครื่องมือ ท�ำให้บรรดำผู้น�ำและกลุ่มคนไทใหญ่ที่มีสัญชำติ

ไทยได้สิทธิประโยชน์จำก “ควำมเป็นคนไทย” ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำต�่ำ

สูงระหว่ำงคนไทใหญ่ที่ได้รับสัญชำติไทยกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสัญชำติไทย 

ซึ่งคนไร้สัญชำติ ไม่ได้ถือบัตรประชำชนไทย ถูกท�ำให้ “กลำยเป็นคนอื่น” 

ในสำยตำคนไทใหญ่ที่ได้รับสัญชำติไทย และกลำยเป็นคนชำยขอบของ

กำรพัฒนำ ยำกที่จะเข้ำถึงสิทธิควำมเป็นพลเมือง สิทธิในทรัพยำกร และ

สิทธิชุมชนต่ำงๆ

ปัจจุบันประชำกรในหมู่บ้ำนมีชำวไทใหญ่เป็นประชำกรหลัก รองลงมำ 
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เป็นคนเมือง กลุ่มลีซู จีนยูนนำน ในกลุ่มไทใหญ่นี้มีชำวไทใหญ่ที่ยังไม่ได้

สัญชำติไทยหรือที่เรียกกันว่ำ “ไตนอก” อยู่รำวสี่ร้อยคน หรือประมำณหนึ่งในสี่ 

ของประชำกรทั้งหมด คน “ไตนอก” เหล่ำนี้มีอำชีพหลักคือ ขำยแรงงำน  

ถ้ำเป็นชำยมักจะท�ำงำนก่อสร้ำง ส่วนผู้หญิงก็มักจะท�ำงำนรับจ้ำงทั่วไป 

เช่น กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่ งำนแม่บ้ำน ลูกจ้ำงตำมร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 

เกสต์เฮำส์ เป็นต้น ส�ำหรับกลุ่มที่ได้สัญชำติไทย ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่ม

สำวรุ่นใหม่ นิยมไปท�ำงำนในเมืองใหญ่

หมู่บ้ำนในอดีตเป็นป่ำดงพงไพร บ้ำนเรือนตั้งอยู่ห่ำงกัน กำรเดินทำง 

ไปมำหำสู่กันยำกล�ำบำก ผู้ชำยจึงเป็นกลุ่มที่สำมำรถเดินทำง โดยเมื่อ 30 

กว่ำปีมำแล้ว ผู้ชำยคนเมืองที่มำตั้งรกรำกอยู่ก่อน เป็นผู้เดินทำงเร่ขำยหวย

ใต้ดินตำมบ้ำน ส่วนผู้หญิงมีภำระหลักเรื่องงำนบ้ำนและกำรดูแลลูก ทว่ำ 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ กำรท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนเริ่มมีชื่อเสียง 

โครงกำรพัฒนำและงำนก่อสร้ำงขยำยตัวเป็นอย่ำงมำก ควำมต้องกำรแรงงำน 

ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ชำยไทใหญ่ไร้สัญชำติกลำยเป็นคนงำน ในขณะที่ 

ผู้หญิงยังอยู่กับภำคกำรผลิต ท�ำงำนรับจ้ำงอยู่ตำมบ้ำนและเรือกสวนไร่นำ 

รวมทั้งดูแลงำนบ้ำนให้กับครอบครัว ด้วยวิถีกำรท�ำงำนและสภำพชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้ผู้ชำยไม่มีเวลำพอที่จะไปเร่ขำยหวยใต้ดิน ผู้หญิง  

ไทใหญ่จึงรับกิจกรรมนี้มำท�ำแทน 
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ส�ำหรับผู้หญิงไทใหญ่ อำชีพขำยหวยใต้ดินเป็นอำชีพที่สบำยกว่ำ

อำชีพรับจ้ำงในไร่สวน เพรำะไม่ต้องใช้แรงงำน และสำมำรถท�ำไปพร้อมๆ

กับกำรดูแลจัดกำรบำ้นเรือนลูกเต้ำได้ อีกทั้งในปัจจุบันคนซื้อหวยใต้ดินมี

จ�ำนวนคนมำกขึ้นและคนซื้อมีข้อมูลมำกกว่ำแต่ก่อน ผู้หญิงซึ่งมีพื้นฐำน

ควำมละเอียด รอบคอบ ช่ำงจดจ�ำ และมีสังคมพบปะพูดคุย ท�ำให้มีเวลำ

พูดคุยท�ำนำยตัวเลขและซื้อขำยหวย อำจนับได้ว่ำ กำรรวมกลุ่มของผู้หญิง 

เป็นต้นทุนทำงสังคมที่ส�ำคัญที่ท�ำให้กำรซื้อขำยหวยใต้ดินท�ำได้คล่องกว่ำ

ผู้ชำย และควำมสัมพันธ์ที่เป็นชำวบ้ำนด้วยกันเอง ควำมใกล้ชิด คุ้นเคย 

ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ และวงเงินที่ซื้อขำย คือเงื่อนไขส�ำคัญที่ผู้ซื้อใช้ประกอบ

กำรตัดสินใจวำ่จะเลือกซื้อหวยกับแม่คำ้คนใด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่

จะนิยมเล่นหวยใต้ดินในวงเงินหลักสิบหลักร้อยเท่ำนั้น แม้จะแทงหวยกับ

คนขำยหวยหลำยรำย เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะโดน “เบี้ยว” แต่โดยรวมแล้ว 

งวดหนึ่งๆ ก็ซื้อหวยใต้ดินไม่เกินหลักร้อย ส่วนหวยหลวงหรือลอตเตอรี่มี

จ�ำหน่ำยในชุมชนแต่ไม่เป็นที่นิยมเท่ำหวยใต้ดิน นอกจำกนั้น คนขำยหวย

ยังมีกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ในกำรซื้อขำยภำยในเครือข่ำย

ทำงสังคม เช่นเครือญำติที่อยู่ต่ำงจังหวัดก็สำมำรถโทรสั่งซื้อหวยได้ จึงอำจ 

กล่ำวได้ว่ำ โทรศัพท์มือถือได้กลำยเป็นเทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรด�ำรงอยู่

และกำรเติบโตของหวยใต้ดินเป็นอย่ำงมำก ทั้งในแง่กำรซื้อขำยและกระจำย 

ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขเด็ด กำรจ่ำยเงิน ช�ำระเงินตำ่งๆ เหลำ่นี้

เป็นต้น

ดำ้นพฤติกรรมกำรซื้อหวยใต้ดินของชำวไทใหญ่ในหมู่บ้ำน มีหลำย

กลุ่ม ถำ้เป็นกลุ่มคนยำกจนคนไร้สัญชำติจะตั้งควำมหวังเพียงมีเงินมำหมุน 

จุนเจือในครอบครัว คนชรำอำจเล่นเล็กๆ น้อยๆ เพื่อควำมสนุก บำงทีมีคน 

มำทักว่ำช่วงนี้จะมีโชคมีลำภก็ซื้อหวยเพื่อเสี่ยงดู ส่วนกลุ่มที่มีฐำนะปำนกลำง 

ถึงรวยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเมือง มักหวังเงินก้อนใหญ่และเสียทีเป็นหมื่น 

ส�ำหรับวัยรุ่นไม่ค่อยสนใจหวยใต้ดิน ด้ำนหนึ่งอำจเป็นเพรำะยังเรียนหนังสือ 
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ไม่มีรำยได้เป็นของตนเอง และไม่ต้องรับภำระกำรเงินในบ้ำนเหมือนผู้ใหญ่ 

อีกด้ำนหนึ่งอำจเกิดจำกวัยรุ ่นมองว่ำหวยใต้ดินเป็นกิจกรรมที่ไม่สนุก 

ไม่ทันสมัย ไม่เร้ำใจเท่ำกับกำรเล่นเกมออนไลน์ สนุกเกอร์ พนันบอล หรือ

กำรพนันแบบอื่นๆ ที่มีสังคมเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันเล่นพนัน

 

นางหอม  แม่ค้าหวย

นำงหอมเป็นชำวไทใหญ่วัยกลำงคน บ้ำนเดิมอยู่ที่ประเทศพม่ำ และ

ได้รับบัตรประชำชนไทยแล้ว ทว่ำก็ยังถูกมองจำกคนไทใหญ่ทั่วไปว่ำเป็น  

คน “ไตนอก” นำงหอมมีลูกติดสองคนก่อนจะมำเจอสำมีคนปัจจุบันซึ่งเป็น

แรงงำนก่อสร้ำงชำวไทใหญ่ที่อยู่ระหว่ำงกำรขอสัญชำติไทย นำงหอมอยู่กับ 

สำมีคนนี้มำได้สักสิบปีแล้ว ชีวิตครอบครัวมีควำมสุขดี สำมีธรรมะธรรมโม 

เป็นหมอพื้นบ้ำน (จเร) ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้ำ ส่วนนำงหอมเดิมท�ำงำน

รับจ้ำงทั่วไป รับท�ำสวนท�ำไร่ให้ชำวลีซู เป็นลูกจ้ำงขำยก๋วยเตี๋ยว รับเลี้ยง

ลูกให้ครูและข้ำรำชกำรที่เป็นคนไทย แต่หลำยปีมำนี้จ�ำต้องเปลี่ยนมำขำย

หวยใต้ดินเป็นอำชีพหลัก ท�ำอำชีพนี้ได้สักห้ำหกปีแล้ว 

นำงหอมเล่ำว่ำ “ที่พี่ต้องเปลี่ยนอาชีพ คือวันหนึ่งพี่ประสบอุบัติเหตุ 

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มจนแขนหัก ตั้งแต่รักษาหายก็ท�างานหนักไม่ได้ ท�าได้

แต่งานเบาๆ ผัวก่อสร้างก็ไม่ได้มีงานทุกวัน เงินจะพอกินพอใช้ได้ยังไงล่ะ 

ไหนจะลูกอีกสองคน ก็ต้องดิ้นรนหาอาชีพใหม่ มาเจองานขายหวยนี่ก็คิด

ว่าดีละ ได้อาศัยงานนี้เป็นที่พึ่ง” และยังบอกอีกว่ำ ตั้งแต่เปลี่ยนอำชีพมำ

ขำยหวยท�ำให้มีรำยได้มำกขึ้น ไม่ถึงกับรวยแต่พออยู่พอกิน และมีเวลำว่ำง 

มำกขึ้น เงินที่ได้มำจำกกำรขำยหวยใต้ดิน ส่วนหนึ่งก็เอำมำซื้อหวยด้วย 

นำงหอมบอกว่ำ “ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ รายได้เฉลี่ยตกเดือนละประมาณ

ห้าพันบาท เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเป็นหลัก” 

ส่วนวิธีซื้อขำย นำงหอมบอกว่ำพอใกล้วันที่ 1 และ 16  ของทุกเดือน 

ที่เป็นวันหวยออก ก็จะเดินเร่ขำยหวยใต้ดินตำมบ้ำนบ้ำง บำงทีก็อยูท่ี่บ้ำน
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รอลูกคำ้มำซื้อบำ้ง ส่วนใหญ่จะพูดคุยช่วยตีเลขจำกควำมฝัน โดยใช้ต�ำรำ 

ท�ำนำยฝันที่มีค�ำแปลสำมภำษำ คือมีทั้งภำษำไทใหญ่ ภำษำพม่ำ และ

ภำษำไทย ทั้งยังมีภำพกำร์ตูนประกอบ เขำ้ใจงำ่ย

ในทัศนะของนำงหอม “คนที่ชีวิตล้มละลายจากการพนันในหมู่บ้าน 

ก็มีแต่ไม่ใช่เพราะหวยใต้ดิน เพราะมันเป็นเพียงแค่การเสี่ยงโชค โชคดีก็ได้  

โชคไม่ดีก็ไม่ถูก มีอยู่ครอบครัวหนึ่งชอบเล่นไฮโล เล่นพนันจนติดหนี้  โดน

ยึดบ้านยึดรถ ต้องหนีเจ้าหนี้ไปอยู่ต่างจังหวัด แต่เล่นหวยจนหมดตัวนี่

ไม่มี ชาวบ้านที่นี่เค้าไม่ได้ทุ่มเงินกับหวยกับลอตเตอรี่ขนาดนั้น แค่มีพอ

หาเช้ากินค�่า ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครมากมาย นั่นก็ถือว่าดีเลิศแล้ว”

นางส่วย แม่ดีเด่น

นำงส่วย อำยุประมำณหำ้สิบกวำ่ปี อพยพจำกพมำ่มำอยู่ในหมู่บ้ำน

ได้เกือบสำมสิบปี เลิกกับสำมี มีลูกสองคนเกิดในไทยและได้สัญชำติไทย

แล้ว ลูกคนแรกเป็นชำยท�ำงำนอยู่ที่ระยอง ลูกคนที่สองเป็นหญิงเรียนจบ

ปริญญำตรีโดยกำรกู้เงินเรียน ตอนนี้ท�ำงำนอยู่ที่เชียงใหม่ สถำนศึกษำ

ของลูกสำวได้มอบใบประกำศเกียรติคุณในฐำนะแม่ดีเด่นให้แก่นำงส่วย 

ส่วนดำ้นเศรษฐกิจ นำงส่วยไม่มีที่ดินท�ำกิน ไม่รู้หนังสือภำษำไทย รับจ้ำง

ทั่วไปรำยวันเพื่อเลี้ยงชีพ โดยไม่เคยได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน

รำชกำรในอ�ำเภอ

นำงส่วยเล่ำว่ำ คนไตนอกเริ่มซื้อหวยใต้ดินเมื่อ 20 - 30 กวำ่ปีที่แล้ว 

สมัยนั้นหวยใต้ดินยังไม่มำกขนำดนี้ เพรำะว่ำกำรสื่อสำรและถนนหนทำง

ยังล�ำบำก คนขำยหวยก็เลยไม่ค่อยมำขำย แต่สมัยนี้กำรเดินทำงและกำร

ติดต่อสื่อสำรสะดวกมำก ท�ำให้ซื้อหำกันได้ง่ำยขึ้น ส�ำหรับนำงส่วยเองจะ

ซื้อหวยกับคนขำยหวย 2 - 3 คน เพรำะเชื่อวำ่เจำ้มือแต่ละคนจะให้โชคไม่

เท่ำกัน ซื้อกับเจ้ำมือคนนี้อำจจะไม่ถูก แต่ถ้ำซื้อกับอีกคนอำจจะถูก ส�ำหรับ 

เลขที่แทงนั้นส่วนใหญ่เอำมำจำกควำมฝัน 
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นำงส่วยคิดว่ำ “หวยเป็นความหวังของคนจน จะช่วยให้มีเงินก้อน

มาช่วยครอบครัว ส่วนใหญ่อย่างไตนอกนี่ อย่างเก่งซื้อกันงวดละไม่เกิน

ห้าหกร้อยบาท มีเงินน้อยเราก็ซื้อน้อย มีมากเราก็ซื้อพอประมาณ มันก็

เป็นความหวังอีกทางหนึ่งส�าหรับคนจน ถึงจะมีเงินแค่ 5 บาท 10 บาท ก็

ซื้อหวย เพราะว่าหวยเป็นหนทางที่อาจจะได้เงินก้อนมาจุนเจือครอบครัว 

ถ้าเราโชคดี”

นางเพ็ญ แม่เฒ่าไม่เล่นหวย

แม่เฒ่ำเพ็ญ หญิงชรำอำยุประมำณแปดสิบปี เป็นผู้เคร่งครัดในศีลใน 

ธรรมตำมแบบธรรมเนียมไทใหญ่ เช่น นุ่งขำวห่มขำวถือศีลแปด นอนวัด 

ทุกวันพระ มีงำนสวดธรรมะที่ไหนก็จะตำมไปฟังแทบไม่เคยขำด ทุกวันนี้ 

แม่เฒ่ำอำศัยอยู่กับลูกหลำน สำมีเสียชีวิตไปเมื่อแปดปีที่แล้ว ด้วยอำยุที่

ยืนยำว สุขภำพแข็งแรง และมีลูกหลำนประสบควำมส�ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน 

แม่เฒ่ำเพ็ญจึงเป็นบุคคลที่คนในชุมชนต่ำงให้ควำมเคำรพนับถืออย่ำงมำก 

เวลำมีงำนพิธีขอขมำหรือขอพรจำกคนเฒ่ำคนแก่ หรือที่เรียกว่ำ พิธีกั่นตอ 

ของชำวไทใหญ่ จะมีชำวบ้ำนหมุนเวียนมำขอให้แม่เฒ่ำท�ำพิธีให้จ�ำนวนมำก 

ต่อเนื่องทุกปี

แม่เฒ่ำเพ็ญเป็นหนึ่งในไม่กี่เสียงของชุมชนที่แสดงควำมไม่เห็น

ด้วยต่อกำรเล่นหวยใต้ดิน (รวมถึงกำรพนันทุกประเภท) มำแต่ไหนแต่ไร 

แม่เฒ่ำเล่ำว่ำ สำมีที่เสียชีวิตไปเมื่อหลำยปีก่อนติดหวยใต้ดินชนิดที่ว่ำ แทง 

ทุกงวด แม้ว่ำเงินทองส่วนใหญ่แม่เฒ่ำเป็นคนเก็บ แต่เวลำใช้จ่ำยสำมีก็ 

มักเอำไปใช้แทงหวย ถ้ำไม่ให้ก็ทะเลำะกันบ้ำง หรือแอบเก็บซ่อนเงินไว้

แทงหวยบ้ำง แม่เฒ่ำชี้ว่ำ ดูเผินๆ เงินที่ใช้ซื้อหวยใต้ดินแต่ละเดือนไม่ได้

ถือว่ำมำก ไม่กี่สิบบำท แต่เมื่อมีกำรคิดค�ำนวณตัวเลขที่ซื้ออย่ำงต่อเนื่อง

หลำยปี เทียบกับจ�ำนวนเงินที่ถูก ก็เสียเป็นเงินหลำยพัน “สู้เอาเงินนั้นไป

ซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงลูกเต้าดีกว่า”
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แม่เฒ่ำเพ็ญบอกว่ำ ในหมู่บ้ำนมีคนคิดคลำ้ยๆ แม่เฒ่ำเหมือนกัน แต ่

น้อย เดี๋ยวนี้มีคนเล่นเพิ่มขึ้น ทั้งผู้หญิงผู้ชำย ผิดกับสมัยก่อนที่ภรรยำมักจะ 

ต่อต้ำน ขณะนี้ในหมู่บ้ำน ถ้ำเป็นบ้ำนคนไทใหญ่จะเล่นทุกหลังคำเรือน 

สำมีและภรรยำมำแทงหวยด้วยกัน เห็นไปในทำงเดียวกัน แต่จะเล่นมำก

หรือน้อย บ่อยหรือไม่บ่อย ก็สุดแล้วแต่จะคิดได้ว่ำคุ้มไม่คุ้ม 

นอกจำกควำมเป็นห่วงถึงผลกระทบตำ่งๆ ที่จะเกิดตำมมำจำกกำร

เล่นหวยใต้ดิน ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ลูกหลำน แม่เฒ่ำยังห่วงถึงสถำบัน

สงฆ์ และเลำ่ว่ำ ในอดีตพระไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ปัจจุบันพระสงฆ์

ไม่เว้นจะเป็นพระไทยหรือพระชำวไทใหญ่ก็เข้ำสู่วงกำรนี้มำกขึ้น วัดบำงวัด 

ในเขตตัวอ�ำเภอยำกจนลงถึงขั้นเป็นหนี้สินแบบไม่เคยมีมำก่อน ชำวบำ้น

เองโดยเฉพำะกลุ่มคนเฒำ่คนแก่ที่เคร่งศำสนำก็เริ่มเสื่อมศรัทธำ

นางหลาว แม่หญิงสัญจร

นำงหลำว อำยุ 52 ปี มำจำกรัฐฉำน ประเทศพม่ำ เมื่ออำยุรำว      

15 ปีได้ไปท�ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ ต่อมำพ่อแม่ไม่สบำยเลยต้องกลับพม่ำ 

หลังจำกนั้น 10 ปี พ่อแม่เสียชีวิต สำมีก็แยกทำง นำงหลำวจึงเดินทำง     

มำปักหลักอยู่ที่อ�ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ท�ำงำนรับจำ้งมัดกระเทียม 

ขำยใบชำ และได้สำมีใหม่ที่ฝำง อยู่ที่นั่น 10 ปี มีลูกสำวด้วยกันหนึ่งคน 

ซึ่งปัจจุบันท�ำงำนอยู่เชียงใหม่ 

สำมีใหม่ชอบเล่นกำรพนัน ซื้อหวยทีละหลำยพัน เคยขำยไร่ขำยนำ 

น�ำเงินมำซื้อลอตเตอรี่ทีละหลำยๆ ใบ ในที่สุดนำงหลำวทนไม่ได้จึงเลิกกัน 

แล้วเดินทำงกลับพม่ำ ไปท�ำไร่ท�ำนำอยู่หลำยปี แต่โชครำ้ยเมื่อตรวจพบว่ำ 

ตัวเองเป็นโรคตับ จึงเดินทำงมำรักษำตัวที่เมืองไทย ตอนนี้นำงหลำวมี

อำชพีท�ำขนมขีน้กเป้ำ เป็นขนมพืน้บ้ำนของไทใหญ่คล้ำยๆ กบัเส้นข้ำวซอย 

ปรุงรสทอดกรอบ และทอดแคบหมูส่งขำยตำมตลำด รวมถึงขำยมะเขือเทศ 

หอมแดง ขำ้วโพดต้ม นอกจำกนี้ ยังเป็นหมอนวดพื้นบ้ำนด้วย 
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 เรื่องหวย นำงหลำวเล่ำว่ำ “มีการเล่นตั้งแต่สมัยที่อยู่บ้านเกิดใน

รัฐฉานแล้ว เจ้ามืออยู่ในพม่าแต่เลขที่ออกนี่ฟังจากวิทยุกระจายเสียงที่   

ส่งสัญญาณข้ามมาจากฝังไทย” ถ้ำจะให้เปรียบเทียบระหว่ำงหวยใต้ดิน  

กบัหวยรฐับำลหรอืลอตเตอรี ่ โดยส่วนตวันำงหลำวชอบซือ้ลอตเตอรีม่ำกกว่ำ 

เพรำะมีให้เลือกหลำยรำงวัล ถ้ำถูกรำงวัลก็สำมำรถจะเอำลอตเตอรี่ไป

แลกเงินกับธนำคำรได้เลย ส่วนหวยใต้ดินไม่ได้ซื้อทุกงวด แต่จะซื้อเวลำที ่

คิดว่ำตัวเองดวงดี เมื่อถูกหวยใต้ดินเจ้ำมือบำงคนจะหักเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ 

เงินเต็มจ�ำนวน “ส่วนใหญ่ซื้อกับคนรู้จัก ซื้อหวยหวังรวยเยอะๆ ไม่ได้หรอก 

มันยาก ก็แค่พอได้เงินมาใช้รักษาตัว เลี้ยงปากท้อง เผื่อมีโชคเท่านั้น”  

 

หวยกับการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนของผูหญิง
แนวคิดกำรแบ่งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สำธำรณะแบบแยกส่วน นอกจำก 

จะไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์จริงในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนทั่วไปที่มิได้

อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดเวลำ หำกแต่มีกำรเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของ

ชุมชนและเครือข่ำย  ดังนั้นกำรก�ำหนดให้ผู้หญิง ผู้ชำย รวมทั้งชำวเขำ 

กลุ่มชำติพันธุ์ ฯลฯ อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่ำงตำยตัว จึงเป็นกำรสร้ำง

ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง เช่นเดียวกับกำรคิดว่ำกำร

จัดกำรเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องในบ้ำนเพียงอย่ำงเดียว 

ในโลกที่เป็นจริง สังคมมีควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันด้วยอ�ำนำจมำก 

มำย แนวคิดกำรแบ่งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สำธำรณะแบบแยกส่วน แบบคู่

ตรงข้ำม เป็นกำรแบ่งที่ซ้อนทับกับควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจอยู่เสมอ กำร

จัดจ�ำแนกว่ำอะไรเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในครัวเรือน หรืออะไรไม่ใช่เศรษฐกิจ   

ครัวเรือน มักจะเป็นกำรนิยำมโดยคนนอก เป็นกำรใช้อ�ำนำจกดทับลงไป 

ซึ่งนอกจำกจะไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์จริงในชีวิตประจ�ำวันของผู้คน

ทั่วไปแล้ว ยังท�ำให้เกิดผลกระทบตำมมำ  

เช่นกำรพิจำรณำงำนที่ผู้ชำยท�ำว่ำเป็นงำนนอกบ้ำน เป็นกำรผลิตที่
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ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรขำยผลผลิตหรือได้รับค่ำจ้ำง ส่วนงำนที่ผู้หญิงท�ำ 

ผู้หญิงรับผิดชอบ เป็นงำนในบำ้น เป็นบทบำทในกำรผลิตซ�้ำ ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรท�ำอำหำร ซักผ้ำ ท�ำควำมสะอำดบ้ำน รวมถึงกำรเลี้ยงลูก ไม่ถูกนับว่ำ

เป็นงำนเพรำะไม่มีรำยได้ กำรให้ควำมหมำยของงำนดังกลำ่วถูกก�ำหนด

มำจำกแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์กระแสหลักที่ให้ควำมส�ำคัญกับมูลคำ่ทำง

เศรษฐกิจ ละเลยคุณค่ำของงำนผลิตซ�้ำที่ผู้หญิงท�ำ ผลจำกกำรแบ่งบทบำท 

หน้ำที่หญิง-ชำยได้สรำ้งควำมหมำยให้ผู้หญิงตกอยู่ในฐำนะเป็นรอง

กำรเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมทุนนิยมอุตสำหกรรมและควำมเป็นสมัย

ใหม่ มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของผู้หญิง เช่น ควำมเป็นแม่

บำ้น สำวโรงงำน แรงงำนนอกระบบ เป็นต้น แต่ไม่ได้ช่วยลดงำนที่หนัก

ของผู้หญิง เพรำะผู้ชำยไม่ได้ช่วยงำนบ้ำนหรือแบ่งเบำควำมรับผิดชอบ 

ในครอบครัว ผู้หญิงต้องท�ำงำนเป็นสองเท่ำ ทั้งท�ำงำนในบำ้นและท�ำงำน

นอกบำ้นเพื่อหำรำยได้

เมื่อผู้หญิงได้ออกนอกบ้ำนไปท�ำงำนหำรำยได้เช่นเดียวกับผู้ชำย 

นับเป็นเหตุผลหนึ่งท�ำให้ผู้หญิงเขำ้มำเกี่ยวข้องกับหวย ผู้หญิงพยำยำมจะ 

แสวงหำกิจกรรมกำรด�ำรงชีพที่หลำกหลำยเพื่อค�้ำจุนและ / หรือเพิ่มควำม

มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจครัวเรือนของตนเอง  ดังนั้น “หวย” ทั้งที่เป็นหวยใต้ดิน 

และหวยรัฐบำล ในบำงเวลำอำจมีลักษณะของธุรกิจอย่ำงชัดเจน เมื่อมอง

ในแง่กำรซื้อกำรขำย  และในบำงเวลำ “หวย” มีลักษณะของกำรซ้อนทับกัน 

ของกิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์กับธุรกิจ  ดังจะเห็นได้จำกกำรให้ลูกค้ำ

ภาคสอง : ผู้หญิงกับหวย    79

lottoEps2_P44-81.indd   79 11/20/57 BE   9:07 AM



บำงรำยซื้อหวยเป็นเงินเชื่อ หรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “แปะ”  กำรลดรำคำให้

กับคนซื้อที่สนิทกัน  และกำรซื้อหวยด้วยเหตุผลที่ญำติขอให้ช่วยอุดหนุน  

เป็นต้น  เมื่อพิจำรณำด้วยกรอบคิดกำรด�ำรงชีวิต  กำรซื้อหวยและกำรขำย 

หวยของผู้หญิงจะเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินสดมำหมุนเวียนในครัวเรือน

โดยตรง  หวยจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเศรษฐกิจครัวเรือนของผู้หญิง  

ในขณะเดียวกันกำรซื้อหวยและขำยหวยก็ไม่อำจมองแยกออกจำกเศรษฐกิจ 

เชิงสถำบันที่อำศัยควำมสัมพันธ์ทำงสังคมร้อยรัดระบบกำรด�ำรงชีพของ

ผู้คนในท้องถิ่นเข้ำด้วยกัน 

กำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรเล่นหวยทุกครั้งมักพบว่ำ ผู้หญิงเล่นหวย

ใต้ดินมำกกว่ำผู้ชำย แม้ว่ำผลกำรส�ำรวจไม่ได้แยกแยะให้เห็นควำมต่ำง

ของผู้หญิงไม่ว่ำจะเป็น อำยุ กำรศึกษำ และอำชีพกำรงำนก็ตำม ประเด็น

ที่น่ำสนใจคือ ผู้หญิงมีกำรจัดกำรเศรษฐกิจครัวเรือนอย่ำงไร จึงมีเงินมำ

เล่นหวยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรกำรเงินในครัวเรือน ผู้หญิงให้

ควำมหมำยกับเงินที่น�ำมำเล่นหวยว่ำเป็นรำยได้ที่เป็นอิสระหรืออำจมำ

จำกกำรประหยัดรำยจ่ำยบำงรำยกำรในครอบครัว

80      หวย :  ความรู้และความหมายในมุมมองผู้หญิง 
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ผู้หญิงที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้เล่นหวยแสดงทัศนะในท�ำนอง

เดียวกันวำ่ ไม่ได้หวังร�่ำรวยจำกกำรเล่นหวย กำรถูกรำงวัลแม้เพียงร้อย

สองร้อยบำทก็ท�ำให้พวกเธอดีใจและมีควำมหวังในชีวิต โดยผู้หญิงแต่ละคน 

ระบุจุดประสงค์ของกำรซื้อหวยวำ่ ต้องกำรมีเงินส�ำรองส�ำหรับเป็นคำ่เล่ำ

เรียนของบุตร มีเงินเพื่อกำรท�ำบุญให้มีสุขภำพและชีวิตที่ดีในภำยภำคหนำ้ 

หวังที่จะมีเงินสักก้อนส�ำหรับซื้อที่ดินเป็นของตนเองเพรำะปัจจุบันอำศัย

ที่ดินคนอื่นอยู่และต้องอำศัยที่ดินคนอื่นในกำรท�ำกำรเกษตร หวังวำ่จะมีเงิน 

สักก้อนส�ำหรับช�ำระหนี้สิน หวังว่ำจะมีเงินลงทุนหรือขยำยกิจกำรค้ำขำย 

หวังว่ำจะมีเงินส�ำหรับซ่อมแซมหรือปรับปรุงบำ้นที่ทรุดโทรม รวมถึงจะเก็บ 

เป็นเงินส�ำรองในครอบครัว ฯลฯ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำควำมหวังที่จะได้เงินจำก 

กำรเล่นหวยล้วนเป็นควำมหวังต่อครอบครัว ไม่ใช่ควำมสุขสบำยส่วนตัว 

หวยจึงอำจเป็นหนทำงที่ผู้หญิงเลือกเอำมำใช้แก้ไขปัญหำครอบครัว ในที่นี ้

กำรเล่นหวยจึงถือเป็นกำรน�ำเอำเรื่องนอกบ้ำนมำจัดกำรกับเรื่องในบ้ำน

หรือในครัวเรือน เงินซื้อหวยจึงไม่ควรนับเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของผู้หญิง 
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มมุมองเศรษฐศาสตรการเมอืงแนวสตรนียิม
ตอบทบาทผูหญงิ

เนื่องจากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้ชีวิตของผู้หญิง

ก้าวข้ามจารีตแบบเดิม กระบวนการกลายเป็นสมัยใหม่ไม่ได้แยกงานบ้าน

ให้เป็นหน้าที่เฉพาะของผู้หญิง เพราะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในบ้าน

มากขึ้น ชีวิตของผู้หญิงจึงแสวงหาสิ่งเติมเต็มในชีวิต ทั้งในฐานะผู้บริโภค  

ในสังคมอุตสาหกรรม ทั้งเพศวิถีที่หลุดออกจากความเชื่อที่ยึดโยงอยู่กับ

ความเป็นแม่ ส�านึกในเรื่องการหย่าร้าง รวมไปถึงการโต้แย้งบรรทัดฐาน

แบบชาย ท�าให้ผู้หญิงไม่ถูกผูกติดกับครอบครัวแบบเดิม ประกอบกับ

การศกึษาทีเ่ปดกว้างและเท่าเทยีมกนัมากขึน้ ท�าให้ผูห้ญงิเองเข้าใจในเรือ่ง 

เหล่านี้ในฐานะ “ผู้กระทําการ” มีความรู้สึกนึกคิด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้หญิง

ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการผูกติดตัวเองอยู่กับความเชื่อเรื่อง “ความเป็น

แม่” ตามจารีต ความเชื่อเรื่องความเป็นแม่นี้ทรงพลังและไม่อาจมองข้ามได้ 
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84      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

ดังนั้น แม้ว่าดูเหมือนผู้หญิงจะมีเสรีภาพในสังคมสมัยใหม่ในแง่ที่มีอิสระ

จากการสนับสนุนทางวัตถุ แต่ก็ไม่ได้มีอ�านาจในการก�าหนดชะตาชีวิตของ

ตนเองผ่านการท�างานนอกบ้าน เพราะในความเป็นจริงชีวิตของผู้หญิง  

ยังคงผูกมัดอยู่กับเรื่อง “ความเป็นแม่” ทิศทางชีวิตของผู้หญิงจึงถูกดึง

กลับไปกลับมาระหว่างความมีเสรีภาพกับบทบาทตามจารีตแบบเดิม 

ความลักลั่นของการที่ผู ้หญิงยังคงผูกติดอยู่กับบทบาทตามจารีต

แบบเดิมและการมีเสรีภาพในกระบวนการกลายเป็นสมัยใหม่ ท�าให้ผู้หญิง

ต้องรับภาระทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน โดยเฉพาะการรับผิดชอบดูแล 

รายรับและรายจ่ายในครัวเรือนให้อยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งพวกเธอต้องพยายาม 

ดิ้นรนทุกวิถีทางให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอดในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่

ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เน้นตลาดเป็นศูนย์กลางทาง 

เศรษฐกิจ ซึ่งให้ความส�าคัญกับการใช้แรงงานและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ 

การตลาดหรือการท�างานที่ได้รับค่าจ้าง คนที่ไม่ได้รับค่าจ้างจึงไม่ถูกรวม

เข้าเป็นแรงงาน งานในบ้านถูกมองว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิง ตรงกัน

ข้ามกับระบบตลาดที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะของผู้ชาย การให้คุณค่าเฉพาะ

งานที่มีรายได้ท�าให้งานของผู้หญิงที่ไม่มีรายได้ถูกมองว่าไม่มีความส�าคัญ 

ทางเศรษฐกิจ 

ทว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมมองสตรีนิยม2 มองว่า ใน  

ครัวเรือนมีทั้ง “การผลิต” (พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่การท�างานของผู้ชาย) 

และ “การผลิตซ�้าทางสังคม” (พื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่

การท�างานของผู้หญิง) มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซ้อนทับกันและไม่สามารถ 

แยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด โดยเสนอว่าการผลิตซ�้าทางสังคม เช่น

2 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมองสตรีนิยม ให้ความส�าคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับมิติอื่นๆ เช่น 

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี พฤติกรรมของคน กฏหมาย การเมือง (ความเกี่ยวข้องกับรัฐ) ฯลฯ เป็นการ

วิเคราะห์เศรษฐกิจบนพื้นฐานความจริงทางสังคม และให้ความส�าคัญกับพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ในบ้าน ซึ่งเป็น

พื้นที่ของ “การผลิตซ�้าทางสังคม”
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งานดูแลครอบครัวและชุมชน เป็นงานในด้านเศรษฐกิจเช่นกัน คนส่วนใหญ่ 

ด�ารงชีวิตของตนเองและครอบครัวด้วยการรวมงานที่ได้รับค่าจ้างและงาน

ในบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้างเข้าด้วยกัน การผลิตและการบริโภคถูกผนวกเข้า

ด้วยกันในการด�ารงชีวิตของครัวเรือน 

ผู้หญิงจ�านวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่อยู่ในพื้นที่ในบ้าน 

หรือท�างานบ้าน เช่น ปัดกวาดเช็ดถูบ้าน ท�าอาหาร เลี้ยงดูลูก ดูแลพ่อแม่ 

ดูแลสามีที่ไปท�างานนอกบ้าน ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องท�ามาหากิน

เพื่อหารายได้เพิ่มเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เช่น ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ในตลาด

หรือในชุมชน ขายสินค้าเงินผ่อน ฯลฯ หากเป็นครอบครัวที่อยู่ในภาค

เกษตรกรรมก็จะเข้าร่วมใช้แรงงานในฤดูกาลเกษตร ซึ่งอาจได้รับค่าจ้าง

เป็นเงินหรือเป็นการเอามื้อเอาแรงในมิติของการผลิตเพื่อยังชีพ ผู้หญิง

เหล่านี้ต้องรับผิดชอบดูแลรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนให้อยู่ในภาวะ

สมดุล หากเกิดภาวะที่ขาดแคลนหรือประสบปัญหาทางการเงิน พวกเธอ 

ก็ต้องท�าทุกวิถีทางเพื่อที่จะหมุนเวียนเงินมาใช้จ่าย ตั้งแต่การกู้ยืมเงินจาก 

ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน หรือนายทุนเงินกู้ ในท่ามกลางความเสี่ยง พวกเธอ

จึงแสวงหาความมั่นคงด้วยการรวมกลุ่มเล่นแชร์ เล่นหวยใต้ดิน การพึ่งพา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อทางไสยศาสตร์ ฯลฯ

แม้ว่าผู้หญิงมีบทบาทในงานที่เป็นการตระเตรียมการส�าหรับอนาคต 

ซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง และในเศรษฐศาสตร์ระดับชาตินั้นงานที่ไม่ได้

รับค่าจ้างไม่ได้ถูกนับรวมในรายได้ต่อหัวของประชาชาติ ได้แก่ งานบ้าน 

การเลี้ยงลูก การคลอดลูก ฯลฯ แต่แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมมอง 

สตรีนิยมมองว่า งานเหล่านั้นเป็นการด�ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์และการ

รกัษามลูค่าแรงงานทางเศรษฐกจิ การผลติซ�า้ทางสงัคมนบัเป็นส่วนทีส่�าคญั 

ที่สุดของระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นส่วนที่สนับสนุนค�้าจุนระบบเศรษฐกิจ 

ดังนั้นการศึกษาการพนันตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมมอง

สตรีนิยมจึงมองการเล่นหวยและการเล่นพนันชนิดอื่นๆ ของผู้หญิงในฐานะ
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86      หวย  :  ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง 

เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการการเงนิในครวัเรอืน การหมนุเงนิใช้จ่ายใน

ครัวเรือน ในธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้ดิ้นรนใน

ชีวิตประจ�าวัน และสะท้อนให้เห็นถึงการตกเป็นเหยื่อหรือ “ผู้ถูกกระท�า” 

เช่น การเสียพนัน และการเป็น “ผู้กระท�าการ” เช่นการจัดการการเงินใน

ครัวเรือน การเปียแชร์ ฯลฯ

ยุทธวิธีการใชอํานาจของผูหญิง
เป็นที่ยอมรับกันว่า ในระดับครอบครัวผู้หญิงมีความสามารถในการ

จัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ แต่ “อ�านาจ” ทางเศรษฐกิจของผู้หญิงกลับถูกมอง 

ในทางตรงกันข้ามกับ “อ�านาจ” ที่จะน�าเธอไปสู่ความมีเกียรติมีสถานภาพ

ที่สูงขึ้น นั่นคือ ผู้หญิงถูกวางต�าแหน่งให้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของผู้ชาย 

นอกจากนั้น วิธีการศึกษาท�าความเข้าใจเรื่องอ�านาจที่มองจากภายนอก

เข้าไปในชุมชน ให้ความสนใจเฉพาะโครงสร้างอ�านาจที่เป็นทางการหรือ

อ�านาจที่ได้มาจากการไปมีความสัมพันธ์กับรัฐ ทุน การเมือง ท�าให้มอง  

ไม่เห็นช่องทางที่ผู้หญิงแสดงออกซึ่งอ�านาจของตน

ดังจะเห็นได้จากการใช้ยุทธวิธี “เงียบ” หรือ “เพิกเฉย” ซึ่งอาจไม่

ปรากฏในพื้นที่สาธารณะ หรือการต่อต้านของผู้หญิงโดยการนินทาว่าร้าย 

หรือการปล่อยข่าวลือ เช่น กรณีผู้หญิงมุสลิมมาเลย์นินทาคนรวยที่ไม่ยอม

บริจาคเงินเข้ากองทุนสักกาดซึ่งเป็นกองทุนของคนยากไร้ในชุมชน รวมถึง 

ยุทธวิธีการไม่ให้ความร่วมมือในการท�าอาหาร ท�าพิธีกรรม หรือกิจกรรม

ทางสังคมการเมือง ฯลฯ ยุทธวิธีของผู้หญิงที่ใช้เป็นประจ�าเหล่านี้นับว่าเป็น 

เครื่องมือส�าคัญที่ผู้ชายและผู้ปกครองในชุมชนท้องถิ่นกลัวมากที่สุด ดังนั้น 

ผู้ชายส่วนใหญ่จึงตระหนักดีถึงการสนับสนุนจากภรรยาและกลุ่มผู้หญิงใน

ชุมชนต่อการเข้าสู่ต�าแหน่งที่เป็นทางการ

ความเข้าใจอ�านาจผู้หญิงผ่านโครงสร้างอ�านาจที่ไม่เป็นทางการนั้น 

ประเด็นอยู่ที่การซ้อนกันของโครงสร้างอ�านาจระดับครอบครัวกับระดับชุมชน 
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เนื่องจากผู้หญิงมักไม่อยู่ในฐานะผู้มีอ�านาจ (ที่เป็นทางการ) ยุทธวิธีของ   

ผู้หญิงคือ การใช้วิธีการชักจูง ซึ่งเป็นอ�านาจรูปแบบหนึ่งที่ส�าคัญ ส่งผลต่อ

การตัดสินใจของผู้อื่นรวมถึงผู้ชาย ผ่านสถานภาพบทบาทของความเป็น 

แม่ ภรรยา พี่สาว หรือน้องสาว โดยผู้หญิงอาจเป็นผู้ชักชวนหรืออยู่เบื้องหลัง 

การตัดสินใจ เป็นการใช้อ�านาจได้แม้จะไม่มีโอกาสด�ารงต�าแหน่งผู้น�ากลุ่ม

หรือมีอิทธิพลการเมืองและพิธีกรรม

เงื่อนไขปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างอ�านาจในครอบครัวซึ่งจัดแบ่งขอบเขต 

งานบ้านกับงานการเมืองว่าอยู่ทับซ้อนกันหรือแยกออกจากกันหรือไม่ คือ

บริบทการเปลี่ยนแปลงชุมชนแบบทุนนิยม, กึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม 

อันกระทบกับวิถีการผลิตของครอบครัวนั่นเอง ทั้งนี้ ผู้หญิงในชนบทไทย 

ไม่ได้ต�่าต้อยหรือไม่มีบทบาททางเศรษฐกิจสังคมดังที่สังคมภายนอกเข้าใจ

แต่ผู้หญิงเป็นผู้สืบทอดความต่อเนื่องของครอบครัว สืบทอดที่ดินท�ากินใน

ชุมชน มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในเศรษฐกิจครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม

ในการผลิตการเกษตร หรือการเป็นแม่ค้าที่ถือเป็นอาชีพหลักของสังคมไทย

นอกจากนี้ผู้หญิงยังเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในพิธีกรรมความเชื่อ

ของชุมชนอย่างเข้มแข็งอีกด้วย ดังนั้นการจะเข้าใจอ�านาจของผู้หญิงใน

การศึกษาการเล่นหวยจึงต้องศึกษายุทธวิธีที่ผู ้หญิงน�ามาใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงจากการพนัน การเล่นหวย

หวย : ความรูและความหมายในมุมมองของผูหญิง
ข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับการพนันที่ผ่านมาวางอยู ่บนแนวคิด       

ที่มองการพนันและการแก้ปัญหาการพนันจากมุมมองเชิงเดี่ยว อย่างเช่น

มองจากมิติเศรษฐกิจ มุมมองกฎหมาย หรือมุมมองทางศีลธรรมท�าให้เกิด 

การสรุปแบบที่เรียกว่า เหมารวม หรือใช้กติกาเดียวในการตัดสิน ขณะที่ 

การพนันมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม และมีการทับซ้อนกัน

ในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งความ
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แตกต่างหลากหลายทางเพศภาวะ ชนชั้น ชาติพันธุ์ วัย ฯลฯ ดังนั้นจึง

ไม่ควรมองการพนัน โดยเฉพาะการเล่นหวยใต้ดินในแง่ของปัญหาและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ควรให้ความส�าคัญกับมุมมองในมิติสังคม

และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในสังคมที่อ�านาจ 

มีลักษณะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  ไม่ใช่อ�านาจที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน 

หรือมีการรวบรวม สะสม และจัดเรียงให้เห็นถึงความต่อเนื่อง 

หวยใต้ดิน เป็นเรื่องของการจัดการที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมแบบไม่

เป็นทางการ และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มคนที่ได้

รับผลกระทบจากการพัฒนาและการต่อรองเชิงอ�านาจ ทั้งนี้ แนวคิดใน

การควบคุมการพนันที่เล่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท�าให้มนุษย์มี

ระยะห่างทางสังคม อาจเป็นการท�าลายความสัมพันธ์ทางสังคมของชาว

บ้าน และท�าให้อ�านาจของประชาชนถูกดึงกลับไปรวมศูนย์ที่รัฐส่วนกลาง

ผ่านการใช้เทคโนโลยี นโยบาย และกฎหมาย

การศึกษาเรื่อง “การพนันในแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองในมุมมอง 

สตรีนิยม - มุมมองของผูหญิงกับการเลนหวยในชุมชนภาคเหนือตอนบน” 

ค้นพบว่า ผู้หญิงมีชุดความรู้และการนิยามหวยที่หลากหลาย แตกต่างกัน

ตามบรบิททางสงัคมวฒันธรรมทีต่่างกนั และการเล่นหวยนบัเป็นส่วนหนึง่ 

ของความพยายามต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจ�าวันเพื่อบริหารจัดการครอบครัว 
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เน้นไปที่ปริมณฑลของพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ในบ้าน โดยในทางวิชาการ

เรียกว่า “การผลิตซ�้าทางสังคม” เป็นส่วนของระบบเศรษฐกิจครอบครัว

หรือครัวเรือน ซึ่งแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่เน้นตลาดเป็นศูนย์กลาง 

มองว่าไม่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ ทั้งๆ ที่ “การผลิตซ�้าทางสังคม” ของ    

ผู้หญิง เป็นการด�ารงรักษาให้ระบบทุนนิยมอยู่ได้ ทั้งในระดับท้องถิ่นและข้าม 

พรมแดน เศรษฐกิจในที่นี้มีความซับซ้อนมากกว่ามุมมองของเศรษฐศาสตร์ 

กระแสหลัก

แนวคิดสตรีนิยมแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองพิจารณาการพนันหรือ

การเล่นหวยว่าเป็น “ยุทธวิธี” หนึ่งในการต่อสู้ดิ้นรนของผู้หญิง ซึ่งมีความ

พยายามที่หลากหลาย แตกต่าง ซับซ้อน และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใน

แต่ละสถานการณ์และพื้นที่ และอาจมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ

ด้วย อย่างเช่น การต่อสู้ดิ้นรนในเชิงวัฒนธรรมหรือสัญลักษณ์ หรือการ

ต่อสู้ในเชิงการเมืองของกลุ่มคนที่ด้อยอ�านาจและอยู่ที่ชายขอบของสังคม ฯลฯ 

นอกจากนี้ การเล่นหวยของผู้หญิงยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือความไม่

มั่นคงของผู้หญิงในชีวิตประจ�าวันเมื่อเข้าสู่ภาวะความทันสมัย ซึ่งผู้หญิง 

และผู้ชายมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน ผู้หญิงกลุ่มต่างๆ มีวิธีการจัดการหรือการ 

ต่อรองกับอ�านาจในทุกระดับเพื่อลดความเสี่ยง บางครั้งก็เป็นผู้กระท�าการ 

บางครั้งอาจตกเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระท�า ต้นทุนส�าคัญที่ผู้หญิงใช้ในการ

จัดการความเสี่ยงคือ การปรับตัวและต่อรองกับอ�านาจ รวมไปถึงการใช้

เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม

นอกจากนั้น การเล่นหวยใต้ดินยังเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อน

ปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อกลุ่มคนในสังคม 

ท�าให้เกิดกลุ่มอุปถัมภ์ เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์และองค์กรกระบวนการ

หวยใต้ดินอย่างกว้างขวาง การด�ารงอยู่ของหวยใต้ดินสะท้อนให้เห็นว่า 

สังคมขาดความสมดุล ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไม่สามารถท�าให้กลุ่มคน

จ�านวนมากในสังคมมีชีวิตที่ดี แต่กลับเพิ่มปัญหาความยากจน และกีดกัน
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คนจน คนด้อยโอกาส คนขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันให้ออกไปจาก

ระบบ ปัญหาความยากจนจงึเป็นผลพวงจากโครงสร้างสงัคมและวฒันธรรม 

ที่ไมเ่ป็นธรรม และกลายเป็นช่องทางให้ธุรกิจหวยใต้ดินเข้ามาเป็นทางเลือก

ของคนจนในการแก้ปัญหาความยากจน 

ดังนั้น การออกแบบนโยบายในการควบคุมการพนันในอนาคตจึง

ไม่ควรมองการพนันในมิติเดียว แต่จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

พนนัในมมุมองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในมมุมองของเพศภาวะ ผลกระทบ 

ต่อครอบครัวและชุมชน และการพนันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความ

พยายามต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจ�าวันเพื่อบริหารจัดการครอบครัวของผู้หญิง 

ซึ่งในมุมมองของสังคมทั่วไปไม่ได้ให้ความส�าคัญและยังคงยึดติดกับตัวบท 

กฎหมายและศีลธรรม และเนื่องจากการพนันมีนิยามที่หลากหลาย รัฐจึง

สมควรให้มีการแยกแยะประเภทการพนันออกให้ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์    

ชี้วัดหลายแบบ หลายมิติ หลายมุมมอง มีการจัดล�าดับชนิด/ประเภท  

การพนันใหม่ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน 

เช่น เน้นควบคุมประเภทการพนันที่มีผลรุนแรงต่อครอบครัว ชุมชน และ

เด็กเป็นล�าดับแรก เป็นต้น ที่ส�าคัญคือ กระบวนการท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เกี่ยวกับการพนันควรให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

มีประสบการณ์แก้ไขปัญหาในชุมชน
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นักวิจัย
โครงการวิจัยการพนันภาคเหนือตอนบน
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ดร.อริยา เศวตามร์ 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อ

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (พ.ศ. 2522) ปริญญาโท (การพัฒนา

สงัคม) ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2542) และ

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกด้านสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2553) เคยท�างานทีส่ภาคาทอลกิแห่งประเทศไทย

เพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิจัยและฝกอบรมศาสนาและ

วัฒนธรรมชุมชน เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาสตรีศึกษา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีผลงานวิจัย  ผ้าปาข้าว: บทสะท้อนวิธีคิดของชุมชน. กรุงเทพฯ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2542), แม่ค้า ปากปลาร้าหรือเทพธิดา

ของบ้าน. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(2544), การสื่อสารความหมายการพัฒนาระหว่างชาวบ้าน: กรณีศึกษา

กองทุนชุมชนเครือข่ายกองบุญข้าว สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิยั (2547), Politics of Religious Space in Practical Religion:  Religion 

in the Making of Local Identities in Peri-urban Town, Chiang Mai Province.

Ph.D. Dissertation. Chiang Mai University (2552), ประสบการณ์       

กับการเข้าถึงความยุติธรรม: การศึกษาวิจัยแบบอัตชีวประวัติของผู้หญิง 

ชาติพันธุ์ดาราอาง สนับสนุนโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ UN 

Women (2556), การพนันในแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมมอง

สตรีนิยม: มุมมองของผู้หญิงกับการเล่นหวยในชุมชนภาคเหนือตอนบน 

สนบัสนนุโดยศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั (2556), Revitalizing the Power of

Spirits: A Local Contestation of Small Peasants in an Urbanizing 

Context of Northern Thailand (2557)
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วิสุทธิ์  เหล็กสมบูรณ์ 

ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่    

(พ.ศ. 2534) จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี

คณะศึกษาศาสตร์ (สังคมศึกษา พ.ศ. 2539) 

และปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การพัฒนาสังคม พ.ศ. 2545) 

ปัจจุบันท�างานเป็นนักวิจัยอิสระ และผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีผลงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ   

ในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู ้หญิงอิวเมี่ยน(เย้า)    

ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา (2544), ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่าด้วย

สิทธิเด็กในโครงสร้างและระบบครอบครัว-เครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆ ภายใต้บริบทการจัดการทรัพยากรบริเวณลุ่มน�้าลาง - น�้าของ อ�าเภอ

ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2549), การสร้างความหมายทางสังคม

วัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติในจาดไต (ลิเกไทใหญ่) ภายใต้

บริบทการเข้าถึงทรัพยากร : กรณีศึกษาจาดไต บ้านแม่ละนา อ�าเภอ  

ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2550), และล่าสุดคือเรื่องการสร้างความ

หมายทางสังคมวัฒนธรรมว่าด้วยหวยใต้ดินของผู้หญิง “ไตนอก” ที่เมือง

ชายแดน (2557) สนับสนุนโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
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วิเศษ สุจินพรัหม

เป็นคนอีสาน เกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ     

จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

ประจ�าจังหวัด ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี

ด้านเศรษฐศาสตร์ (สาขาการพัฒนา)

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และปริญญาโทสาขาการพัฒนาสังคมจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท�าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ 

สาธารณะของผู้หญิง กรณีปาชุมชนจังหวัดล�าพูน ภายหลังเรียนจบ

ปริญญาตรีก็เลือกท�างานองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เป็นนักพัฒนา

ชุมชนในหมู่บ้านจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ในเขตสีชมพู (Sensitive Area) 

แถบเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในบทบาทนักวิจัยชุมชนหรือนักจัดระบบชุมชน 

(Community Organizer) จากนั้นก็ผันตัวเองมาท�างานพัฒนาที่จังหวัด

ล�าพูนพร้อมกับเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอิสระ ให้ความคิดเห็นกับโครงการวิจัยท้องถิ่นของ 

สกว.ล�าพูน และเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายปาชุมชนจังหวัดล�าพูน ซึ่งยังอยู่ใน

แวดวงเอ็นจีโอและประชาสังคมจังหวัด

 การเล่นหวยในชุมชนนับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นเรื่องสนุก

ได้ลุ้น บางทีก็คิดว่าเอาโชคมาให้ ไม่เล่นไม่ได้ แต่เมื่อได้ศึกษาชีวิตคนเล่น

หวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเล่นที่เป็นผู้หญิงแล้ว เป็นเรื่องไม่ธรรมดา เธอ

ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตตนเองและครอบครัวดีขึ้น ถ้าพิจารณาตามหลัก

ความน่าจะเป็น โอกาสที่แต่ละคนจะถูกหวยมีน้อยมาก แต่นั่นนับเป็นช่อง

ทางหนึ่งเดียวที่เธอมีสิทธิ์หวัง 

ขอขอบคุณศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันที่ให้โอกาสได้ศึกษาท�าความ

เข้าใจชีวิตของความเป็นหญิงในชุมชน ในฐานะที่เธอถูกนับให้เป็น “นักเล่น

การพนัน”
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กนกพร ดีบุรี

ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (พ.ศ. 2528) ระดับ

ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (พ.ศ. 2532) ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

(พ.ศ. 2542) หัวข้อวิทยานิพนธ์: เครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงในระบบ

รับเหมาช่วง : กรณีศึกษาการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในอ�าเภอสันก�าแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ มีประสบการณ์ท�างาน ด้านการพัฒนาชนบท การพัฒนา

กลุ่มสตรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ 

ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยอิสระ 

ผลงานวิจัยได้แก่  

(1) การส�ารวจสภาพปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือเผชิญและ

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน, งานวิจัยเอกสารผนวกกรณีศึกษาจากภาค

สนาม, เชียงใหม่: สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, มูลนิธิ

พัฒนาภาคเหนือ. (2554) 

(2) การสงัเคราะห์องค์ความรูเ้พือ่การพฒันาศกัยภาพเดก็ด้านทกัษะ 

ชีวิตนอกระบบโรงเรียน : กรณีศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 

อ.สันก�าแพง และกรณีศึกษาเด็กชาวไทยภูเขา มูลนิธิบ้านมารีนา อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่, ชุดโครงการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพเด็กด้านทักษะชีวิตนอกระบบโรงเรียน, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

สังคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2549) 
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(3) “Cross - Scale Information Sharing in Fisheries Resource 

Management in Songkhram River Basin, Nakhon Phanom and Huay 

Luang reservoir, Udon Thani, Thailand”, In, Strengthen Fisheries 

Management Institution in the Lower Mekong River Basin through 

Collaborative Research and Data Synthesis across Multiple Scales, 

IFM/MRC Challenge Program for Water and Food project - CPWF 

PN 52. (2549) 

(4) การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเวดร้อยเอ็ด, นครราชสีมา: สาขา

วิชาศึกษาทั่วไป, ห้องไทยศึกษานิทัศน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

(นักวิจัยร่วม) (2543) 
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ศูนยศึกษาปญหาการพนัน
(CENTER FOR GAMBLING STUDIES)

วิสัยทัศน
เป็นองค์กรวิชาการที่ท�าการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ

จัดการความรู้เกี่ยวกับการพนัน เพื่อน�าไปสนับสนุนให้เกิดการก�าหนด

นโยบายมาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการจดัการ 

ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน

พันธกิจ
1. สนบัสนนุให้เกดิการวจิยัเพือ่สร้างความรูใ้นการเฝาระวงัสถานการณ์ 

และปัญหาการพนัน เพื่อน�าเสนอมาตรการ กลไกที่เหมาะสมในการจัดการ 

ปัญหาการพนัน

2. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ 

และต่างประเทศ รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถ 

เข้าถึงกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความรู้ โดยสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการ

เฝาระวังสถานการณ์ พัฒนานโยบาย มาตรการ และกฎหมาย ในการ

ก�ากับดูแลและควบคุมการพนันทางด้านอุปทาน (Supply Control) การ

ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการเล่นพนัน การควบคุมทางสังคมของ

ชุมชนและการวิจัยทางด้านจิตวิทยา สร้างความเข้าใจและหามาตรการ

การรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆ และการ
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ปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคม ท�าให้สังคมมองเห็นว่าการพนันไม่ใช่

เรือ่งปกต ิ เพือ่ลดอปุสงค์และลดปัญหาผลกระทบต่างๆจากการมกีารพนนั 

รวมถึงการอุดหนุนทุนวิทยานิพนธ์เพื่อขยายเครือข่ายนักวิจัย และอุดหนุน 

งานวิจัยเร่งด่วนประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและการขับเคลื่อนสังคม

ของภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายการวิจัย นักวิชาการ โดย

พยายามสร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาคต่างๆ ตั้งแต่ 

นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ในสาขาต่างๆ จนถึงการวิจัยในระดับชุมชน 

พัฒนาเครือข่ายนักวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการควบคุม

การพนัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความรู้และเผยแพร่ โดยการรวบรวม

ความรู้จากแหล่งต่างๆ พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อเนื่อง สังเคราะห์และ

ย่อยความรู้เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทั้งในเว็บไซต์

และสิ่งพิมพ์ รวมถึงการจัดท�าสื่อเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิง

นโยบายและการขับเคลื่อนสังคมของภาคีเครือข่าย และการจัดประชุม

สัมมนา ทั้งการจัดประชุมวิชาการประจ�าปี และการสนับสนุนการจัดเวที 

ในพื้นที่ปฏิบัติการของภาคีเครือข่าย เพื่อน�าไปสู่การกระตุ้นให้เครือข่าย

ชุมชนน�าความรู้ไปจัดการปัญหาในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

จัดการความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทาง

ด้านการบริหาร ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานภายใน

สถานที่ติดต่อ ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299 e-mail: thaicgs@gmail.com

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่     www.facebook.com/gamblingstudy
ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่     www.gamblingstudy-th.org
สนับสนุนโดย     ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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