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คำำานำำา

 ‘หวิย’ เปัน็การีพินนัยอดนยิมอันดับหนึ�งของคนไทย ไมว่่ิาจะเปัน็สุลาก

กินแบ่งรัีฐบาลและหวิยใต้ดิน ล้วินเป็ันการีพินันที�มีผูู้้เล่นเป็ันจำานวินมากทิ�ง

ห่างการีพินันปัรีะเภทอ่�น ๆ หลายเท่า ศูีนย์ศึีกษาปััญหาการีพินันให้ควิาม

สุำาคัญในการีพัิฒนาต่อยอดองค์ควิามรู้ีเกี�ยวิกับธุิรีกิจการีพินันหวิยมาโดย

ตลอด หากแต่ที�ผู่้านมา งานวิิจัยด้านที�เกี�ยวิกับควิามเช่�อ ควิามเข้าใจ และ

โลกทัศีน์ของคนเล่นหวิยในบริีบทสัุงคมร่ีวิมสุมัย ยังถ่ือได้ว่ิามีอยู่น้อย

 ศูีนย์ฯ จึงอำานวิยการีให้เกิดงานวิิจัยเร่ี�อง ความเช่ือ การพนันและ

หวย โดยได้ รีศี.ดรี.วิฒันา สุุกัณศีีล จากภาควิิชาสุงัคมวิิทยาและมานษุยวิิทยา 

มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่ ทำาการีศึีกษาควิามเช่�อต่าง ๆ ที�มีอยู่และมีอิทธิิพิล 

ต่อการีเล่นหวิยของคนไทย โดยพิิจารีณาเช่�อมโยงกับบริีททางสัุงคมและ

วัิฒนธิรีรีม เศีรีษฐกิจการีเม่อง และธุิรีกิจในยุคทุนนิยมสุมัยใหม่ เพ่ิ�อช่วิยให้

เรีาเห็นภาพิ ‘นักพินันหวิย’ ในควิามเปั็นมนุษย์ที�ปัรีะกอบไปัด้วิยควิามคิด 

ควิามเช่�อ ควิามหวัิง การีต่อสูุ้และต่อรีองกับสุภาพิการีณ์ต่าง ๆ ในชีวิิต

ปัรีะจำาวัิน ได้ชัดเจนและสุมบูรีณ์มากยิ�งขึ�น

 หนังสุ่อ หวยศาสตร์ : ใครว่า ‘ถููกหวย’ เป็็นความบัังเอิญ? ที�ท่าน

ถ่ืออยู่ในม่อเล่มนี� เรีียบเรีียงขึ�นจากรีายงานวิิจัยดังกล่าวิ โดยมีคุณแม้นวิาด 

กุญชรี ณ อยุธิยา เป็ันบรีรีณาธิิการี หนังสุ่อได้แสุดงให้เห็นถึืงควิาม 

พิยายาม 2 ปัรีะการีควิบคู่กัน ค่อควิามพิยายามที�จะมองนักพินันหวิยอย่าง 

พิินิจพิิเครีาะห์ ขณะเดียวิกันก็มองอย่างละเอียดลออต่อควิามเป็ันมนุษย์ 

 สุ่วินแรีกของหนงัสุ่อ จะนำาพิาทา่นไปัทำาควิามเขา้ใจมายาคต ิตรีรีกะ

วิิบัติของนักพินัน ควิามคิดและควิามเข้าใจผิู้ดในลักษณะต่าง ๆ และควิาม

เช่�อในรูีปัแบบต่าง ๆ ที�สุ่งผู้ลต่อพิฤติกรีรีมการีเล่นหวิยและวัิฒนธิรีรีมเลข

เด็ดของคอหวิย โดยเป็ันการีศึีกษารีวิบรีวิมจากงานวิิชาการีด้านสัุงคมวิิทยา 



มานุษยวิิทยา การีใช้เหตุผู้ล และวิิทยาศีาสุตร์ีการีรู้ีคิดสุมัยใหม่ ซึื่�งแม้จะ

อธิิบายพิฤติกรีรีมบางอย่างที�ดูไม่ค่อยสุมเหตุสุมผู้ลของนักพินันได้ แต่อาจารีย์

วัิฒนาก็ตั�งข้อสัุงเกตไว้ิว่ิา ยังเป็ันกรีอบควิามเข้าใจที�แยกสุ่วิน ไม่สุามารีถื

อธิิบายโลกทัศีน์ของนักพินันหวิยได้อย่างครีบถ้ืวินสุมบูรีณ์

 สุ่วินหลังของหนังสุ่อจึงเป็ันควิามพิยายามที�จะเข้าใจโลกของนักพินันหวิย 

ว่ิาเหตุใดหลักควิามเป็ันไปัได้ หลักเหตุและผู้ล หลักการีทางสุถิืติที�

วิิทยาศีาสุตร์ีสุมัยใหม่ให้การียอมรัีบ จึงไม่เป็ันที�ยอมรัีบในหมู่นักพินัน ขณะ

ที�ควิามเช่�อเร่ี�องโชค ลาภ อำานาจเหน่อธิรีรีมชาติ สิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� อิทธิิฤทธิิ� 

ปัาฏิิหาริีย์ กลับเป็ันเร่ี�องที�ยอมรัีบและดูจะเข้ากันได้กับโลกทัศีน์ของนักพินัน

หวิยมากกว่ิา อีกทั�งยังเข้ากันกับทุนนิยมสุมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเช่�อ

 ศูีนย์ฯ หวัิงว่ิา งานชิ�นนี�จะเป็ันปัรีะโยชน์ต่อการีทำาควิามเข้าใจการี

เล่นหวิยของคนไทย เปั็นองค์ควิามรู้ีพ่ิ�นฐานที�จะสุามารีถืใช้ศึีกษาต่อยอด 

หร่ีอเป็ันปัรีะโยชน์ต่อการีออกแบบนโยบายหร่ีอมาตรีการีในการีจัดการี

ปััญหาจากการีพินันที�มีปัรีะสิุทธิิผู้ลต่อไปั

      

      รีศี.ดรี.นวิลน้อย ตรีีรัีตน์

     ผูู้้อำานวิยการีศีนูย์ศึีกษาปััญหาการีพินนั





หวิย 7 ปัรีะการี เรีารู้ีจักหวิยกันดีหร่ีอยัง? 13

หวิย 14,168 รีางวัิล ควิามใฝ่่ฝั่นของคนทั�งชาติ  15

“ถูืกกิน” ตลอด แต่ซ่ื่�อทุกงวิด?  19

มนตรีาของการีพินันตัวิเลข  21

ตรีรีกะวิิบัติของนักพินัน  23

ควิามบังเอิญจากการีสุุ่มของเลขที�จะออก  27

เลิกเล่นไม่ได้เพิรีาะเสีุยมาเยอะแล้วิ  33

เลขร้ีอนก็ดี เลขเย็นก็ได้  35

ถูืกหวิยเพิรีาะมีโชค?  37

ไม่เช่�ออย่าลบหลู่ ถูืกหวิยไม่ใช่เร่ี�องบังเอิญ  43

การีกล่นกลายของอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�และหวิย  49 

ขบวินการีปัั�นเลขเด็ด  57

อำานาจของเลขเด็ด?  63

วัิฒนธิรีรีมหวิย?  71

หวิย และม่อที�มองไม่เห็น  75

เอกสุารีอ้างอิง  77

สาร์บััญ





การีพินันเป็ันกิจกรีรีมที�มีรูีปัแบบการีเล่นที�หลากหลาย แต่รีวิม ๆ  แล้วิรูีปัแบบ 

การีเล่นพินันถูืกจัดออกเป็ัน 2 รูีปัแบบใหญ่ ๆ เท่านั�น ค่อ 

 การพนันท่ีอาศัยทักษะ (game of skill) ผูู้้เล่นมักจะมีควิามรู้ีจาก

การีค้นคว้ิาหาข้อมูล มีทักษะ ปัรีะสุบการีณ์ หร่ีอควิามสุามารีถืบางอย่าง 

ในการีเล่น 

 แต่ก็ไม่มีทักษะควิามชำานาญขั�นเอกอุขนาดไหนที�จะขจัดควิามไม่

แน่นอนออกไปัได้หมด หร่ีอควิบคุมผู้ลลัพิธ์ิได้เบ็ดเสุร็ีจ 

 การพนันท่ีเป็็นเร่ืองของความบังเอิญ (game of chance) ผูู้้เล่น

ไม่มีควิามเกี�ยวิข้องใด ๆ  กับการีดำาเนินการี หร่ีอการีตัดสิุนใจใด ๆ  กับการี

พินัน เพิรีาะไม่สุามารีถืควิบคุม หร่ีอจัดการีผู้ลลัพิธ์ิที�ได้ คาดการีณ์อะไรีไม่

ได้ การีจะถืูกหร่ีอไม่ถูืกรีางวัิล เป็ันเร่ี�องกฎควิามเปั็นไปัได้ (laws of 

probability) และสิุ�งที�เกิดขึ�นไปัแล้วิ ไม่มีผู้ลใด ๆ ต่อสิุ�งที�จะเกิดขึ�นต่อไปั 

 ไม่ว่ิาผูู้้เล่น จะพิยายามตั�งอกตั�งใจในการีเล่นขนาดไหน ทุ่มเทกับการี

เล่นอย่างไรี ไม่ว่ิาจะทำาอะไรี สิุ�งที�ทำาจะไม่มีผู้ลอะไรีต่อการีเล่น ... สิุ�งที�พิอ

จะทำาได้ ก็ค่อการีปัล่อยให้ทุกอย่างเป็ันเร่ี�องของควิามบังเอิญ และเฝ้่ารีอว่ิา

อะไรีจะเกิดขึ�น



 การีพินันที�ขึ�นอยู่กับควิามบังเอิญมีลักษณะน่าสุนใจเป็ันพิิเศีษสุำาหรัีบ

คนเล่น ค่อ “ความเท่าเทียมกันอย่างสมบรูณ์” เม่�อการีพินันแบบนี�ตัดทักษะ

ควิามสุามารีถืออกไปั ควิามบังเอิญก็ตดัควิามแตกต่างหลากหลายของคนเล่น

ออกไปัด้วิย ไม่ว่ิาจะเป็ันเร่ี�องคุณวุิฒิ ควิามอดทน ควิามอุตสุาหะ ควิามรู้ี 

หร่ีอการีศึีกษาและฐานะควิามเป็ันอยู่ เศีรีษฐีที�มีเงินล้นฟ้้าจึงมีโอกาสุถูืกหวิย

พิอ ๆ กันกับคนจนไม่มีจะกิน

 การีเล่นพินันสุองรีูปัแบบมีควิามเหม่อนกัน ค่อ การีพินันทุกชนิด 

ทุกปัรีะเภทเป็ันกิจกรีรีมที�คนเล่นมีโอกาสุเสีุยมากกว่ิาได้ 

 มนตรีาที�สุะกดจิตผูู้้เล่นให้มองข้ามควิามเสีุยเปัรีียบและโอกาสุน้อยนิด

ที�จะชนะพินันหร่ีอเล่นได้ ค่อ ควิามสุนุกต่�นเต้น ที�อัดแน่นไปัด้วิยควิามใฝ่่ฝั่น

อยากจะชนะหร่ีอถูืกรีางวัิลใหญ่ ๆ





กิจกรรมการซ้ื้�อิหว่ยง่าย ๆ
และแสนจะธรรมดา ๆ น้�
เป็็นกระบัว่นการสร้าง

คว่ามบัังเอิิญให้เป็็นสินค้า
เพ้ื่�อิหากำาไรในสังคมสมัยใหม่



13ใครว่่า ‘ถููกหว่ย’ เป็็นคว่ามบัังเอิิญ?

 1. หวิย (lottery) เป็ันการีพินันที�คนเล่นจะได้หร่ีอเสีุยเป็ันเร่ี�องของ

ควิามบังเอิญ หร่ีอควิามเป็ันไปัได้ หร่ีอควิามน่าจะเป็ัน (probability) มากกว่ิา

เป็ันการีพินันที�มีเร่ี�องทักษะ ควิามสุามารีถื และควิามรู้ีมาเกี�ยวิข้อง 

 2. หวิย ปัฏิิเสุธิหร่ีอไม่ยอมรัีบควิามรู้ีและหลักสุถิืติเร่ี�องควิามบังเอิญ 

ทำาให้ควิามรู้ีและควิามเข้าใจเร่ี�องหลักการีควิามบังเอิญ หร่ีอ ควิามเป็ันไปัได้ 

หร่ีอควิามน่าจะเป็ัน มีอิทธิิพิลต่อการีตัดสิุนใจของผูู้้เล่นและการีเล่นพินัน 

ค่อนข้างน้อย 

 3. หวิย มีอำานาจจากควิามเช่�อต่าง ๆ ที�ทรีงอิทธิิผู้ลต่อคนเล่นหวิย 

ไม่ว่ิาพิวิกเขาจะมีชีวิิตอยู่ในสัุงคมสุมัยใหม่ ได้รัีบข้อมูลและมีควิามรู้ีที�ทันสุมัย 

และยึดถ่ือหลักการีควิามเป็ันเหตุเป็ันผู้ลมากกว่ิาสัุงคมยุคก่อนก็ตาม 

 4. หวิย กล่นกลายเป็ันสุ่วินหนึ�งของชีวิิตสุาธิารีณะ การีซ่ื่�อขายหวิย

ผู้สุมกลมกล่นไปัได้กับวิิถีืชีวิิตปัรีะจำาวัินของชุมชนและท้องถิื�น 

 5. หวิย ที�ซ่ื่�อสุ่วินมากเกิดจากการีตั�งใจและการีวิางแผู้นมาก่อน  

การีซ่ื่�อหวิยไม่ใช่เร่ี�องของควิามบังเอิญ หร่ีอไม่มีควิามตั�งใจมาเกี�ยวิข้อง 

หว่ย 7 ป็ระการ 

เรารู้จักหว่ยกันด้หร้อิยัง?
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กิจกรีรีมการีซ่ื่�อขายหวิยง่าย ๆ และแสุนจะธิรีรีมดา ๆ นี�เป็ันกรีะบวินการี

สุร้ีางควิามบังเอิญให้เป็ันสิุนค้า (commodification of chance) เพ่ิ�อหากำาไรี

ในสัุงคมสุมัยใหม่

 6. หวิย เป็ันการีเล่นพินันที�คนเล่นลงทุนเสีุยค่าใช้จ่ายและวิางเงิน 

เดิมพัินเล็กน้อยเม่�อเทียบกับการีพินันอ่�น ๆ แต่มีค่าตอบแทนเป็ันเงินรีางวัิล

มูลค่าสูุง 

 7. หวิย เป็ันธุิรีกิจขนาดใหญ่ มีการีบริีหารีจัดการีที�ใหญ่โตซัื่บซ้ื่อน

และเป็ันรีะบบองค์กรีสุมัยใหม่ที�ได้รัีบผู้ลปัรีะโยชน์ รีายได้ และกำาไรีจาก 

หลักสุถิืติและควิามบังเอิญหร่ีอควิามเป็ันไปัได้เป็ันสุำาคัญ 
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 คนเล่นหวิยน้อยคนที�จะรู้ีว่ิา ตั�งแต่ปีั 2545-2561 หวิยแต่ละงวิด  

มีรีางวัิล 14,168 รีางวัิล เท่านั�น

 ตามหลักสุถิืติเร่ี�องควิามบังเอิญ คนเล่นหวิยมีโอกาสุถูืกรีางวัิลที�หนึ�ง  

มีเพีิยง 1 ใน 1,000,000 พูิดง่าย ๆ ค่อ ซ่ื่�อหวิยล้านครัี�งอาจจะบังเอิญ 

ถูืกรีางวัิลที� 1 ได้ 1 ครัี�ง 

 แม้มูลค่ารีางวัิลในช่วิงปีั 2545-2561 จะเพิิ�มขึ�นเก่อบ 4 เท่าตัวิ 

จากปัรีะมาณ 860 ล้านบาทเป็ันปัรีะมาณ 4,200 ล้านบาท แต่จำานวิน

รีางวัิลยังมีเท่าเดิม โดยที�ในแต่ละงวิดผูู้้เล่นมีโอกาสุถูืกรีางวัิลทั�งหมด 

14,168 รีางวัิล 

 ในปีั 2561 จำานวินหวิยในท้องตลาดมีทั�งหมด 88 ชุด หร่ีอ 88 

ล้านใบ (มากกวิา่จำานวินปัรีะชากรีทั�งปัรีะเทศีซึื่�งในปีั 2560 มีปัรีะมาณ 69 

ล้านคน) มีมูลค่ารีางวัิลทั�งหมด 4,224 ล้านบาท เฉลี�ยเงินที�ถูืกนำาไปัเป็ัน

เงินรีางวัิลสุำาหรัีบหวิย ตกชุดละ 48 ล้านบาท หร่ีอใบละ 48 บาท คนซ่ื่�อ

หว่ย 14,168 รางวั่ล
คว่ามใฝ่่ฝั่นขอิงคนทัั้�งชาติิ



โครงสร้างรางวั่ลขอิงหว่ย
อิอิกแบับัมาในลักษณะให้รางวั่ลเล็ก ๆ

เป็็นกำาลังใจ เป็็นแรงจูงใจ
แต่ิกำาหนดให้รางวั่ลใหญ่ ๆ
เป็็นหัว่ใจและคว่ามใฝ่่ฝั่น

ขอิงคนเล่นหว่ย
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หวิย 1 ใบรีาคาขาย 80 บาท จะขาดทุน 32 บาท และ หวิย 1 ชุด 1 

ล้านใบมี 14,168 รีางวัิล คนที�ซ่ื่�อหวิย 1 ใบ โอกาสุถูืกรีางวัิลค่อ 14,168 

ใน 1,000,000 หร่ีอมีโอกาสุเสีุยเงิน/ไม่ถูืกรีางวัิลร้ีอยละ 98.58 

   โอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ ป็ี 2561

รีางวัิลที� 1 มี 1 รีางวัิล 

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 1 ในล้าน

รีางวัิลข้างเคียงรีางวัิลที� 1 มี 2 รีางวัิล  

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 2 ในล้าน 

รีางวัิลที� 2 มี 5 รีางวัิล    

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 5 ในล้าน

รีางวัิลที� 3 มี 10 รีางวัิล   

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 10 ในล้าน 

รีางวัิลที� 4 มี 50 รีางวัิล   

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 50 ในล้าน 

รีางวัิลที� 5 มี 100 รีางวัิล  

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 100 ในล้าน

รีางวัิลเลขหน้า 3 ตัวิ มี 2,000 รีางวัิล 

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 2,000 ในล้าน 
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รีางวัิลเลขท้าย 3 ตัวิ มี 2,000 รีางวัิล 

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ 2,000  ในล้าน 

รีางวัิลเลขท้าย 2 ตัวิ มี 10,000 รีางวัิล  

 โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิล  เท่ากับ  10,000  ในล้าน 

 จากตัวิเลขนี� หวิยดูจะเป็ันการีลงทุนที�แย่ ไม่เข้าท่าเลย แต่ทำาไมการี

ลงทุนแย่ ๆ นี� ถึืงได้รัีบควิามนิยมแพิร่ีหลาย คำาตอบค่อ เพิรีาะโครีงสุร้ีาง

รีางวัิลของหวิยออกแบบมาในลักษณะให้รีางวัิลเล็ก ๆ  เป็ันกำาลังใจ เป็ันแรีง

จูงใจ แต่กำาหนดให้รีางวัิลใหญ่ ๆ เป็ันหัวิใจและควิามฝั่นใฝ่่ของคนเล่นหวิย 

และการีพินันมักจะกรีะจุกอยู่ในกลุ่มคนในสัุงคมที�มีฐานะควิามเป็ันอยู่ยาก

ลำาบาก สิุ�งที�เป็ันพ่ิ�นฐานและมีอยู่ร่ีวิมกันของคนเล่นพินันหลัก ๆ ค่อควิาม

ต้องการีและควิามหวัิงที�จะชนะได้เงินและถูืกรีางวัิล
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“ถููกกินำ” ติลอิด
แต่ิซ้ื้�อิทุั้กงว่ด?

 ถ้ืาเรีาถ่ือว่ิาคนที�เล่นหวิยเป็ันคนคิดได้ คิดเป็ัน มีเหตุมีผู้ล ไม่ได้เป็ัน

คนโง่ ทำาไมเขาเหล่านั�นถึืงเล่นหวิย ทั�ง ๆ ที�รู้ีว่ิาโอกาสุโดนกินหร่ีอเสีุยเงิน

มีมากกว่ิาได้? คำาตอบค่อ

 • มายาคติ (myths) 
 • ตรีรีกะวิิบัติของนักพินัน (gambler’s fallacy) 
 • ควิามคิดและควิามเข้าใจผิู้ด ๆ (misconceptions) 
 • ควิามหลงผิู้ดคิดว่ิาตัวิเองสุามารีถืควิบคุมควิามไม่แน่นอนได้ 
  (illusion of control) 

 • ควิามเช่�อเกี�ยวิกับโชคลาง หร่ีอควิามเช่�อในอำานาจเหน่อธิรีรีมชาติ  
  (superstitions) 

 • ควิามเช่�อเกี�ยวิกับอิทธิิฤทธิิ�ปัาฏิิหาริีย์และศีาสุนา
  (miracle and religious beliefs)

 1 มายา  1 ตรีรีกะ  1 ควิามคิด  1 ควิามหลง  2 ควิามเช่�อ 

ทั�งหมดนี�ค่อสิุ�งสุำาคัญหลัก ๆ ที�ทำาให้คนเล่นพินันเช่�อว่ิาตัวิเองมีโอกาสุ 

จะชนะหร่ีอถูืกรีางวัิล
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 มีการีตั�งข้อสัุงเกตสุำาหรัีบคนเล่นหวิยว่ิา ในยามที�คนเรีาต้องปัรีะเมิน

ควิามเสีุ�ยงในเร่ี�องเงิน ๆ ทอง ๆ มักจะคิดเข้าข้างตัวิเอง ไม่ค่อยใสุ่ใจเร่ี�อง

ข้อเท็จจริีง แม้จะต้องเสีุยเงิน เพิรีาะรีางวิัลเงินก้อนโตเป็ันควิามเย้ายวิน 

ชวินใจให้มีควิามหวัิงเกินกว่ิาควิามเป็ันจริีง (Wagenaar, 1988) และโอกาสุ

ที�จะถูืกรีางวัิลบ้างเป็ันบางครัี�ง มากบ้าง น้อยบ้าง ถีื�บ้าง ห่างบ้าง ค่อ  

ควิามพึิงพิอใจที�ช่วิยให้คนเล่นหวิยจำานวินมากมีกำาลังใจที�จะเล่นหวิยต่อไปัได้

เร่ี�อย ๆ
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มนติราขอิง 
การ์พนัำนำตัวเลข

 การีที�คนเล่นหวิยถูืกรีางวัิลมูลค่าน้อย ๆ บ่อย ๆ ซึื่�งเป็ันไปัตามหลัก

สุถิืติ หร่ีอควิามเป็ันไปัได้ ทำาให้คนเล่นหวิยเช่�อว่ิาโอกาสุถูืกรีางวัิลใหญ่เป็ัน

ไปัได้ หร่ีอกำาลังจะมีโชคถูืกรีางวัิลใหญ่ นี�ค่อเสุน่ห์ ควิามน่าหลงใหล และ

มนตรีาของการีพินันตัวิเลข เพิรีาะตัวิมันเองก็น่าพิิศีวิง ทำาให้น่าติดตามและ

น่าเล่นต่อ รีวิมทั�งเร่ี�องเลขหวิยที�ซ่ื่�อ ใกล้ เฉียด หร่ีอเก่อบถูืกรีางวัิลด้วิย ยิ�ง

ทำาให้คอหวิยอยากเล่นต่อ เพิรีาะเช่�อหร่ีอเข้าใจว่ิาตัวิเองหร่ีอหวิยที�เล่นน่าจะ

มีโอกาสุถูืกรีางวัิล หร่ีอใกล้ถูืกรีางวัิลเข้าไปัทุกทีแล้วิ นักวิิชาการีเรีียกควิามคิด 

เช่นนี�ว่ิาเป็ัน ควิามเช่�อควิามเข้าใจผิู้ด ๆ  (erroneous perceptions or beliefs) 

(Reid, 1986) 

 เห็นได้ชัดว่ิา การีพินันในปััจจุบันทั�งที�ถูืกและผิู้ดกฎหมาย ใช้อำานาจ

ตัวิเลขในการีหากำาไรีกันอย่างกว้ิางขวิาง สิุ�งที�เรีียกกันว่ิาควิามเช่�อหร่ีอควิาม

เข้าใจผิู้ด ๆ นี� ได้รัีบการีออกแบบให้เป็ันสุ่วินหนึ�งของการีพินันตัวิเลข เป็ันวิิธีิ

การีล่อตาล่อใจคนเล่นหวิยให้ซ่ื่�อหวิยกันมากขึ�น โดยที�คนเล่นหวิยไม่จำาเป็ัน

ต้องรู้ีหร่ีอเข้าใจสุาเหตุว่ิาทำาไมตัวิเองถึืงเล่นหวิย คนเล่นหวิยไม่จำาเป็ันต้อง 
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รู้ีว่ิาเหตุใดจึงมีการีตั�งวิงเงินรีางวัิลที�ลำาดับต้น ๆ ให้สูุง และคนเล่นหวิย

สุามารีถืถูืกหวิยได้หลาย ๆ ครัี�งในแต่ละงวิด แต่โอกาสุควิามเป็ันไปัได้ที�จะ

ถูืกรีางวัิลมีเพีิยงน้อยนิด 

 ควิามเช่�อหร่ีอควิามเข้าใจผิู้ด ๆ นี�ทำาให้คนอยากเล่นต่อและหลงใหล

ไปักับการีเล่น พูิดอีกอย่างก็ค่อ กติกาและกลไกของการีพินันตัวิเลขสุรี้าง

ควิามเช่�อผิู้ด ๆ ให้เกิดขึ�นกับคนเล่นพินันและทำาให้คนเล่นพินันหลงใหล 

 ถ้ืาควิามเช่�อนี�เป็ันควิามงมงายก็แสุดงว่ิา กฎ กติกา และรีะบบ 

การีพินันตัวิเลข สุร้ีางและใช้ควิามงมงายนี�ในการีหากำาไรี 
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 นักพินันยอมรัีบและเข้าใจดีว่ิา ทุกคนมีโอกาสุที�จะชนะพิอ ๆ กัน แต่

ก็เช่�อด้วิยว่ิา โอกาสุที�ตัวิเองจะชนะหร่ีอถูืกรีางวัิลมีมากกว่ิาคนอ่�น 

 โอกาสุจะถูืกหวิยขึ�นอยู่กับอะไรีบ้าง? มากมายเลยทีเดียวิ ตั�งแต่การี

ได้เลขเด็ด เลขนำาโชค ควิามฝั่น ลางบอกเหตุ จังหวิะ ดวิง ฤกษ์งามยามดี 

วัินดี วัินมงคล เลขมงคล หร่ีอไม่ก็เป็ันเพิรีาะทักษะควิามสุามารีถืของตัวิเอง

ในการีบริีกรีรีมคาถืา สุวิดมนต์ บนบานศีาลกล่าวิ ขอพิรีะ ผีู้ วิิญญาณ 

เทวิดาฟ้้าดิน และสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ทั�งหลาย 

 คอหวิยเช่�อว่ิา สิุ�งเหล่านี�หร่ีอการีกรีะทำาต่าง ๆ เหล่านี�จะช่วิยดล

บันดาลให้เกิดโชคลาภ วิาสุนา หร่ีอมีดวิงดีขึ�นมา แม้ว่ิาที�ผู่้านมาจะโชคร้ีาย 

หร่ีอเล่นเสีุย มาถึืงที�สุุดแล้วิ ก็ถืึงเวิลาที�ชีวิิตจะพิลิกผัู้นทำาให้โชคดี หร่ีอมี

โอกาสุเล่นได้ในเร็ีวิ ๆ นี�แน่ ๆ 

 นักวิิชาการีเรีียกควิามเช่�อผิู้ด ๆ นี�ว่ิา ตรรกะวิบัติของนักพนัน (the 

gambler’s fallacy) 

 ตรีรีกะวิิบัติของนักพินันแสุดงให้เห็นควิามเช่�อที�ว่ิา ควิามเป็ันไปัได้และ

ควิามบังเอิญเป็ันสิุ�งที�มีควิามเป็ันธิรีรีมและสุามารีถืปัรัีบแก้ควิามผิู้ดพิลาดได้

ตร์ร์กะวิบััติ
ขอิงนักพื่นัน
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ด้วิยตัวิเอง (a self-correcting and fair process) ดังนั�น เลขหวิยที�ออก

หร่ีอลูกบอลที�มีหมายเลข จึงกลายเป็ันสิุ�งที�มีชีวิิตขึ�นมา มีควิามจำาว่ิาครัี�งที�

แล้วิเลขนี�ออกไปัแล้วิ และมีสุำานึกถูืกผิู้ดว่ิาอะไรีควิรีไม่ควิรี ดังนั�นครัี�งต่อไปั

ควิรีจะออกเลขอะไรี 

 คนไม่เล่นหวิยอาจจะมีคำาถืามว่ิา ทำาไมคนเล่นพินันถึืงงมงายหลงเช่�อ

ในเร่ี�องอิทธิิฤทธิิ�และอำานาจวิิเศีษ โดยเฉพิาะในสัุงคมสุมัยใหม่ที�ดำารีงอยู่บน

หลักการีและการีใช้เหตุผู้ลเป็ันสุำาคัญ 

 คำาถืามเหล่านี� ลาดูเซื่อร์ี (Ladouceur, 1996) เสุนออย่างน่าคิดว่ิา 

ควิามเช่�อเร่ี�องอิทธิิฤทธิิ�ปัาฏิิหาริีย์เกิดขึ�นเพ่ิ�อให้คนเรีาใช้เป็ันเคร่ี�องม่อในการี

แก้ปััญหาควิามเสีุ�ยง ควิามไม่แน่นอน และสุถืานการีณ์ที�คาดคะเนไม่ได้ใน

การีดำารีงชีวิิต 

 ถ้ืาควิามคิด ควิามเช่�อ การีปัฏิิบัติเร่ี�องอิทธิิฤทธิิ�ปัาฏิิหาริีย์ ทำาให้คน

เช่�อว่ิาสุามารีถืควิบคุมและจัดการีควิามเป็ันไปัต่าง ๆ  ในชีวิิตตัวิเองได้ ควิาม

เช่�อดังกล่าวิก็ทำาให้คนคลายควิามกังวิลลงไปัและทำาให้มองโลกในแง่ดีขึ�นมา

ได้บ้าง

 อย่างไรีก็ตาม ปัรีะเด็นที�ควิรีพิิจารีณากันใหม่ที�มักเข้าใจกันว่ิา ‘การี

เล่นหวิยไปัเร่ี�อย ๆ รัีงแต่จะทำาให้เสีุยเงินไปัเร่ี�อย ๆ’ นั�น เอาเข้าจริีงแล้วิ 

ผู้ลการีออกเลขรีางวัิล เป็ันเร่ี�องของการีสุุ่มตัวิเลข และควิามไม่แน่ไม่นอน

ของการีออกเลข ดังนั�น การีเล่นหวิย โชค และผู้ลได้เสีุย จึงพิลิกผัู้นได้จริีง 

พูิดง่าย ๆ ค่อ คนชอบเล่นหวิยมีโอกาสุเสีุยเงินไปัเร่ี�อย ๆ ก็จริีง แต่ก็อาจ
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เป็ันการีเสีุยเงินที�มีการีได้เงินจากการีถูืกรีางวัิลน้อยบ้างมากบ้างเป็ันครัี�ง

ครีาวิ แต่โอกาสุถูืกรีางวัิลปัรีะปัรีายกนับ้างนี�แหละที�ทำาให้ควิามเช่�อเร่ี�องโชค 

เร่ี�องดวิง เลขเด็ด เลขดัง หร่ีอเลขเย็น เลขร้ีอน ในหมู่คอหวิยมีนำ�าหนักมาก

ยิ�งขึ�น 

 แต่ก็ต้องไม่ล่มด้วิยว่ิา หวิยอยู่ได้ด้วิยควิามได้เปัรีียบในฐานะเจ้าม่อ 

ใครีจะไดใ้ครีจะเสีุย แค่ไหน อย่างไรี ไม่ใช่เร่ี�องบังเอิญ ทั�งหมดมีการีกำาหนด

ไว้ิแล้วิ เงินที�จ่ายเป็ันรีางวัิลหร่ีอที�เสีุยให้กับคนถูืกหวิยมีมูลค่าน้อยกว่ิาเงิน

ของคนเล่นเสีุย ควิามได้เปัรีียบและกำาไรีของรัีฐบาลสุ่วินหนึ�งจึงอยู่ที�การีทำาให้

คนเล่นซ่ื่�อหวิยโดยเช่�อว่ิา ตัวิเองมีโอกาสุหร่ีอควิามเป็ันได้และสุามารีถืที�จะ

ถูืกรีางวัิลได้ 

 ดูจากตัวิเลขกำาไรีในปีั 2556-2561 สุำานักงานสุลากกินแบ่งรัีฐบาล

นำาเงินกำาไรีสุ่งเป็ันรีายได้รัีฐบาลกว่ิา 140,000 ล้านบาท ขณะที�ปีั 2562 

คนไทยปัรีะมาณ 40 ล้านคน หร่ีอร้ีอยละ 60 ของปัรีะชากรีทั�งปัรีะเทศี 

ซ่ื่�อลอตเตอรีี�และหวิย รีวิมเป็ันเงินกว่ิา 300,000 ล้านบาท (ศูีนย์ศึีกษา

ปััญหาการีพินัน, 2562) นี�ค่อกำาไรีมหาศีาลที�เจ้าม่อได้จากคนเล่นเสีุย
 



การป็ระเมินหร้อิการตัิดสินใจ 
ขอิงมนุษย์มักเป็็นผลขอิงการคาดคิด  
เช้�อิมโยง และม้คำาอิธิบัายไว้่ล่ว่งหน้า

เสมอิว่่า ทุั้กสิ�งอิย่างม้ท้ั้�มาท้ั้�ไป็  
รว่มทัั้�งคว่ามบัังเอิิญขอิงเหตุิการณ์ 
ผล และตัิว่เลขท้ั้�เกิดจากการสุ่มเล้อิก
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 การีเล่นพินันที�อาศัียหลักควิามบังเอิญ และควิามเป็ันอิสุรีะต่อกัน 

ของตัวิเลขรีางวัิล เช่น หวิย ผู้ลได้เสีุยหลังจากคนเล่นซ่ื่�อหวิยแล้วิ เกิดจาก  

“การสุ่ม” 

 โอกาสุที�ชุดเลขหวิยที�ซ่ื่�อ 1 ใบจะถูืกรีางวัิล ขึ�นอยู่กับรีะบบหร่ีอวิิธีิ

การีเล่อกเลขแตล่ะตัวิด้วิยการีสุุ่มเล่อก เลข 0-9 แต่ละตัวิมีโอกาสุได้รัีบเล่อก

เท่า ๆ กันและเป็ันอิสุรีะต่อกัน ดังนั�น โอกาสุที�หวิย 1 ใบจะถูืกรีางวัิลขึ�น

อยู่กับโอกาสุเป็ันไปัได้ที�ชุดเลขหวิยนั�นจะเป็ันเลขตรีงกับชุดเลขรีางวัิลที�ออก 

ซึื่�งมีตั�งแต่ 1 ใน 100 ในกรีณีรีางวัิลเลขท้าย 2 ตัวิ ไปัจนถึืง 1 ใน 

1,000,000 ในกรีณีรีางวัิลที� 1 

 การีคำานวิณสุถิืติตัวิเลขควิามเป็ันไปัได้ที�หวิยใบหนึ�ง ๆ จะถูืกรีางวัิล

อะไรีบ้างนี�เป็ันทักษะควิามรู้ีของผูู้้เชี�ยวิชาญที�ยุ่งยากซัื่บซ้ื่อนเกินกว่ิาคนเล่น

หวิยทั�วิ ๆ ไปัจะทำาได้เอง

 ควิามบังเอิญ (chance) จากการีสุุ่ม (random) ค่ออะไรี และควิาม

บังเอิญหลอกให้เช่�อว่ิาเรีาสุามารีถืเอาชนะการีพินันทั�ง ๆ  ที�เรีาเสีุยเปัรีียบเต็ม

ปัรีะตูได้อย่างไรี

คว่ามบัังเอิิญจากการสุ่ม 
ขอิงเลขท้ั้�จะอิอิก
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 มีคำาอธิิบายว่ิา โดยปักติมนุษย์มักจะคิดมองหารูีปัร่ีาง ร่ีองรีอย 

เบาะแสุและแบบแผู้นอะไรีบางอย่างในปัรีากฏิการีณ์ต่าง ๆ  ที�อยู่รีอบตัวิ เช่น 

ก้อนเมฆมีรูีปัร่ีางเหม่อนอะไรีบางอย่างที�รู้ีจัก มีกรีะต่ายอยู่บนดวิงจันทร์ี 

ใบไม้เป็ันรูีปัหัวิใจ ปัลีกล้วิยรูีปัหัวิพิญานาค ฯลฯ อะไรีที�ผิู้ดแปัลกไปัจากที�

เรีาคาดคิด หร่ีอเข้าใจ เช่น เล่นพินันได้หร่ีอเสุียติดกันหลายตาเปั็นสิุ�งที�

อธิิบายไม่ได้ด้วิยเหตุผู้ล หลักการี หร่ีอควิามรู้ีวิิชาการี แต่ด้วิยควิามคิดที�ว่ิา

ทุกสิุ�งทุกอย่างเกิดขึ�นมีที�มาที�ไปั สิุ�งที�เกิดขึ�นอย่างบังเอิญจึงมีควิามหมาย 

หร่ีอต้องการีสุ่�ออะไรีสัุกอย่าง และเป็ันสิุ�งที�สุามารีถืหาหนทางจัดการีเอา 

ชนะได้ 

 อย่างไรีก็ตาม แม้สิุ�งที�เกิดขึ�นอย่างบังเอิญดูเหม่อนจะเกิดขึ�นโดยไม่มี

กฎกติกา หร่ีอสุาเหตุอะไรีมารีองรัีบ แต่บางครัี�งก็สุามารีถืเห็นเป็ันรูีปัร่ีาง 

หร่ีอแบบแผู้น หร่ีอดูมีเป้ัาหมายอะไรีสัุกอย่าง 

 ในทางทฤษฎี ถ้ืาเรีาไม่จำากัดเวิลา รูีปัร่ีาง หร่ีอแบบแผู้น อะไรีก็

สุามารีถืเกิดขึ�นได้ด้วิยควิามบังเอิญ พูิดอีกอย่างก็ค่อ ถ้ืาเรีาให้ลิงจำานวิน 

มาก ๆ  นั�งจิ�มแป้ันพิิมพ์ิไปัเร่ี�อย ๆ  ในที�สุุดเรีาอาจจะได้งานวิรีรีณกรีรีมรีางวัิล

โนเบลสัุกเล่มหนึ�งที�พิิมพ์ิเสุร็ีจสุมบูรีณ์ ดังนั�น การีที�สิุ�งใดสิุ�งหนึ�งเกิดขึ�นได้

อย่างบังเอิญนั�น แท้จริีงแล้วิเป็ันผู้ลมาจากต้นสุายปัลายเหตุที�สัุมผัู้สุรัีบรู้ีได้ 

เช่น แรีงโน้มถ่ืวิง แรีงเสีุยดทาน แต่จะเป็ันแรีงอะไรีบ้างที�สุ่งผู้ลกรีะทบ 

ต่อเคร่ี�องม่อและอุปักรีณ์การีออกเลข คงเป็ันเร่ี�องที�ไม่มีใครีรู้ีได้ หร่ีอไม่ 

ก็ยากจะรีะบุลงไปัให้ชัดเจน
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 ถ้ืาเคร่ี�องม่อ อุปักรีณ์ และกรีะบวินการีออกรีางวิลัดำาเนินไปัตามปักติ 

ไม่มีการีล็อกเลข หร่ีอใช้เทคนิคการีโกงด้วิยวิิธีิการีอ่�น ๆ ตัวิเลข 0-9 ทุก

ตัวิเลขก็มีโอกาสุที�จะได้รัีบการีเล่อกสุุ่มออกเป็ันเลขรีางวัิลได้เท่ากันหมด 

โอกาสุที�เลขรีางวัิลบางตัวิบางชุดจะออกเป็ันเลขรีางวัิลติด ๆ กันหลายงวิด

จนไม่น่าเช่�อ หร่ีอโอกาสุที�เลขรีางวัิลเรีียงตัวิกันแบบแปัลก ๆ  ล้วินเกิดขึ�นได้

 หลักการีสุำาคัญที�เป็ันหัวิใจของการีพินันหวิย ค่อ กฎว่าด้้วยจำานวน

มาก ๆ (law of very large numbers) ถ้ืาเปิัดโอกาสุและให้เวิลามากพิอ 

เหตุการีณ์ เร่ี�อง หร่ีอผู้ลลัพิธ์ิแปัลกปัรีะหลาด หร่ีอมหัศีจรีรีย์สุามารีถืเกิด

ขึ�นได้ (Orkin, 2000) การีถูืกหวิยจึงเป็ันการีเกิดปัรีากฏิการีณ์ หร่ีอ

เหตุการีณ์ที�ดูเหม่อนจะเป็ันปัาฏิิหาริีย์ เหล่อเช่�อ และแปัลกปัรีะหลาด 

เหตุการีณ์ และเร่ี�องรีาวิพิิสุดารีที�เกิดขึ�นจึงอาจจะเป็ันผู้ลมาจากควิามบังเอิญ

สุุดแสุนจะบังเอิญของคนธิรีรีมดาที�ซ่ื่�อหวิยเปั็นปักติในวัินธิรีรีมดาวิันหนึ�ง

เท่านั�น แต่อะไรีที�ปัรีะหลาด ๆ นี�แหละที�คนเรีามักจดจำา ในขณะที�อะไรีที�

ธิรีรีมดา ๆ คนไม่ค่อยจะใสุ่ใจ

 ในชว่ิงหลายทศีวิรีรีษที�ผู่้านมา นักฟิ้สิุกส์ุและนักคณิตศีาสุตรีเ์ริี�มรู้ีแล้วิ

ว่ิา ในรีะบบควิามสัุมพัินธ์ิที�ซัื่บซ้ื่อน ต้นเหตุที�แตกต่างกันเพีิยงน้อยนิดสุามารีถื

ทำาให้เกิดผู้ลลัพิธ์ิต่างกันอย่างมหาศีาล ทฤษฎีภาวะไร้ระเบียบ ทำาให้

ปัรีากฏิการีณ์ที�ดูเหม่อนไม่มีควิามสัุมพัินธ์ิกัน (unrelated) กลับมีควิาม

เกี�ยวิข้องเช่�อมโยงกัน (connected) ปัรีากฏิการีณ์ที�เกิดขึ�นจากควิาม

เปัลี�ยนแปัลงเล็กน้อยในรีะบบควิามสัุมพัินธ์ิ แต่สุามารีถืสุ่งผู้ลกรีะทบเหน่อ

ควิามคาดหมาย
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 หากคนเรีาต้องทำาควิามเข้าใจหร่ีอแก้ปััญหา ในสุถืานการีณ์หร่ีอกับ

หลักการีที�ยุ่งยากและไมรู้่ีข้อมูลเพีิยงพิอ คนเรีาตอ้งการีควิามสุะดวิกรีวิดเรีว็ิ

ในการีปัรีะเมิน และการีปัรีะเมินหร่ีอการีตัดสิุนใจของมนุษย์มักเป็ันผู้ลของ

การีคาดคิด เช่�อมโยง และมีคำาอธิิบายไว้ิล่วิงหน้าเสุมอว่ิา ทุกสิุ�งอย่างมีที�มา

ที�ไปั เร่ี�องนี�รีวิมไปัถึืงควิามบังเอิญของเหตุการีณ์ ผู้ลลัพิธ์ิ และตัวิเลขที�เกิด

จากการีสุุ่มเล่อกด้วิยเช่นกัน 

 การีใช้ควิามคิดง่าย ๆ  แบบนี� เกิดจากการีที�คนเรีามักจะใช้ความคุ้น

เคยกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์หน่่ง ๆ (availability bias) ไปักับการี

ปัรีะเมินโอกาสุที�จะเกิด ยิ�งคุ้นเคยเหตกุารีณ์นั�น ๆ  มากเทา่ไหร่ี ก็ยิ�งปัรีะเมิน

โอกาสุที�จะเกิดเหตุการีณ์นั�นมากเกินกว่ิาควิามเป็ันจริีงเท่านั�น 

 ดังนั�น เหตุการีณ์ที�สุำาคัญ เหล่อเช่�อ โดดเด่น และน่าต่�นตาต่�นใจ มัก

จะทำาให้คนเรีาคุ้นเคย จดจำา และนึกถึืงเหตุการีณ์นั�นได้ง่าย ดังเช่นโอกาสุ

ที�จะถูืกหวิยรีางวัิลมหาศีาลย่อมเป็ันเร่ี�องต่�นเต้น ยิ�งเร่ี�องคนถูืกหวิยรีางวัิลที�

หนึ�งมีการีตีพิิมพ์ิและเผู้ยแพิรีกั่นอย่างแพิรีห่ลาย คนถืกูหวิยไมกี่�คนจึงสุำาคัญ 

โดดเด่น เห็นได้ชัดกว่ิาคนผิู้ดหวัิงไม่ถูืกหวิยอีกหลายล้านคน สุำาหรัีบคนถูืก

หวิยรีางวัิลปัลอบใจลำาดับท้าย ๆ  นาน ๆ  ครัี�ง ก็จะรู้ีสึุกดีใจ เห็นควิามสุำาคัญ

และจดจำาปัรีะสุบการีณ์การีถูืกหวิยมากกว่ิาการีถูืกกิน การีรัีบรู้ี ควิามคุ้นเคย 

และปัรีะสุบการีณ์เหล่านี� ทำาให้การีปัรีะเมินโอกาสุการีซ่ื่�อหวิยแล้วิถูืกรีางวัิล

ที�หนึ�งของคนทั�วิไปัมีควิามเว่ิอวัิงเกินเหตุ
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 งานศีึกษาตรีรีกะวิิบัติของนักพินันยังพิบอีกว่ิา ไม่เฉพิาะคนเล่นหวิย

เท่านั�นที�เช่�อว่ิา ควิามบังเอิญสุามารีถืปัรัีบแก้ควิามผิู้ดพิลาดได้ นักพินันที�

รู้ีสึุกได้ว่ิาตัวิเองกำาลังจะเล่นได้ เพิรีาะเล่นเสีุยไปัก่อนหน้านี� คนเล่นไพ่ิที�เช่�อ

ว่ิาไพ่ิรีอบหนา้น่าจะดี เพิรีาะได้ไพ่ิไม่ดีมาหลายรีอบแลว้ิ ก็เช่�อในตรีรีกะนี�เช่น

กัน ในหมู่คนเล่นการีพินันปัรีะเภทที�ผู้ลลัพิธ์ิขึ�นอยู่กับควิามบังเอิญเป็ันหลัก 

เช่น หวิย รูีเล็ตต์ และการีโยนลูกเต๋า ควิามเช่�อในตรีรีกะวิิบัติมีอิทธิิพิล 

และเป็ันที�ยอมรัีบมากกว่ิากลุ่มคนเล่นพินันที�ใช้ทักษะควิามสุามารีถื

 ทีนี�หากมองกันในภาพิกว้ิาง คนเล่นหวิยทุกคนเป็ันสุ่วินหนึ�งของกลุ่ม

คนขนาดใหญ่ ในปีั 2562 มีคนเล่นหวิยทั�งสุลากกินแบ่งรัีฐบาลและหวิย

ใต้ดินปัรีะมาณ 40 ล้านคน (ศูีนย์ศึีกษาปััญหาการีพินัน, 2562) แต่หวิย

งวิดหนึ�งจะมีคนถูืกรีางวัิลได้เพีิยงหม่�นกว่ิาคนเท่านั�น และคนจำานวินมากที�

ซ่ื่�อหวิยจะเสีุยเงินไปัเปัล่า ๆ   ในรีะยะยาวิแลว้ิคนเลน่ไม่มีทางจะชนะหร่ีอไม่มี

ทางได้กำาไรี เพิรีาะผู้ลที�ออกมาในแต่ละรีอบ ขึ�นอยู่กับตัวิเลขที�มีการีสุุ่มเล่อก

โดยอุปักรีณ์ที�ออกแบบมาโดยเฉพิาะ รัีฐบาลและเจ้าม่อหวิยใต้ดินจึงต้อง

พิยายามหากลเม็ดเด็ดพิรีายเพ่ิ�อขายหวิย เพ่ิ�อให้คนซ่ื่�อหวิยให้มากที�สุุด หร่ีอ

เพ่ิ�อให้การีเล่นหวิยเป็ันที�นิยม หลงใหล และช่�นชอบให้ได้ในหมู่คนจำานวิน

มหาศีาล

 นักวิิชาการีเคยให้คำาแนะนำานักพินันไว้ิว่ิา 
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 “ถ้ืาจะต้องยึดตามหลกัการีสุุ่มอยา่งบังเอิญจริีง ๆ  คนเลน่พินันจะต้อง

คุมควิามคิดและตั�งสุติตัวิเองไว้ิให้มั�น นั�นค่อ ต้องตั�งใจที�จะไม่สุนใจ ค้นหา 

หร่ีอมองหารูีปัแบบที�คล้ายคลึง หร่ีอแตกต่างกันของตัวิเลข หร่ีอเคร่ี�องหมาย

อ่�น” (Weiss, 1964, p. 940)
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 การีที�นักพินันทุ่มเงินเดิมพัินลงไปักับการีพินันเพิิ�มขึ�นทั�ง ๆ ที�ตัวิเอง

แพ้ิหร่ีอเล่นเสีุย เพ่ิ�อจะย่นยันว่ิาสิุ�งที�พินันไปัก่อนหน้านี�ดีอยู่แล้วิ การีทำาเช่น

นี�ทางวิิชาการีเรีียกว่ิา การหลงติด้เงินท่ีเสียไป็กับการพนัน (sunk cost 

bias) หร่ีอ ความคิด้ติด้กับดั้ก (cognitive entrapment) 

 ควิามคิดติดกับดัก เป็ันเร่ี�องของคนเล่นพินันที�คาดคิดว่ิาจะชนะสูุงกว่ิา

ควิามเป็ันจริีง แม้จะเสีุยเงินมากขึ�นเร่ี�อย ๆ  แต่ก็ยังคิดว่ิาตัวิเองจะตอ้งลงทุน

เล่นต่อไปั เพิรีาะรู้ีสึุกว่ิาเล่นมาเยอะเสีุยมาเยอะจนเลิกเล่นไม่ได้แล้วิ ใน

สุถืานการีณ์เช่นนี� การียอมทิ�งเงินที�เสีุยไปัจึงไม่ต่างกับการีทิ�งโอกาสุเป็ันไปัได้ 

ที�จะได้เงินหร่ีอชนะพินันในครีาวิต่อไปั สุำาหรัีบนักพินันหลายคน การีตัดสิุนใจ

เลิกเล่นในยามเล่นเสีุยจึงเป็ันเร่ี�องทำาได้ยากหร่ีอถึืงขั�นไม่ควิรีทำา 

 ในการีเล่นหวิย ควิามคิดติดกับดักเป็ันเร่ี�องของคอหวิยที�ชอบ ‘ตาม’ 

เลขบางตัวิบางชุด และมักจะกลัวิหร่ีอไม่มั�นใจวิ่าถ้ืาเปัลี�ยนไปัซ่ื่�อเลขตัวิอ่�น 

หร่ีอเลขชุดอ่�น เลขหวิยที�เคยตามอาจจะออกในครัี�งต่อไปัก็ได้

เลิกเล่นไม่ได้ 
เพื่ราะเส้ยมาเยอิะแล้ว่
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 การีศึีกษาในบางปัรีะเทศีพิบว่ิา คอหวิยรีาวิร้ีอยละ 60 เล่อกเลขชุด

เดียวิกันทุกครัี�งที�ซ่ื่�อ หลายคนลงทุนซ่ื่�อหวิยเพิิ�มขึ�นเท่าตัวิ เพิรีาะกลัวิจะพิลาด

โอกาสุที�จะถูืกหวิยในครัี�งต่อไปั ซึื่�งก็เท่ากับเป็ันการีพิาตัวิเองเข้าไปัติดบ่วิง

การีเล่นหวิยมากขึ�น ควิามคิดติดบ่วิงพินันทำาให้นักพินันยังคงเล่นพินันต่อไปั

ทั�ง ๆ ที�มักจะเล่นเสีุย 
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 “เลขร้อน” หมายถึืง เลขที�มักจะออกบ่อย ๆ ในช่วิงเวิลาไม่นานนัก 

คนเล่นหวิยมักจะมองว่ิาเลขเหล่านี�มีโอกาสุมากกว่ิาที�จะออกในครัี�งต่อไปั 

 “เลขเย็น” หมายถึืง เลขที�คอหวิยมองว่ิาไม่ค่อยออกในช่วิงหลัง ๆ 

จึงไม่น่าจะเป็ันเลขที�ออกในเร็ีวิ ๆ นี� 

 คอหวิยบางคนมีความเช่ือในเร่ืองเลขร้อนและเลขเย็น (a belief in 

hot and cold numbers) ซึื่�งมีหลักฐานจากการีศีกึษาที�ชี�ให้เห็นว่ิา คนทั�วิไปั

มีควิามคิดควิามเข้าใจเร่ี�องหลักควิามเปั็นไปัได้อยู่น้อยมาก ในขณะที�ควิาม

คิดอีกอย่างที�เกี�ยวิข้องกันค่อ การคิด้เข้าข้างตัวเองเกินไป็ (unrealistic 

optimism) หร่ีอการมองอะไรในแง่ดี้เกินไป็ (optimistic bias) 

 ในการีศึีกษาเปัรีียบเทียบคนไม่เล่นหวิยกับคนเล่นหวิย เป็ันบางครัี�ง

ที�พิบว่ิาคนเลน่หวิยเปัน็ปัรีะจำามักจะมคีวิามมั�นอกมั�นใจวิา่เหตกุารีณบ์างอยา่ง

จะเกิดขึ�นหร่ีอไม่เกิดขึ�นมากเกินไปั มองแง่ดีมากกว่ิา และคิดเข้าข้างตัวิเอง

ว่ิามีโอกาสุถูืกรีางวัิลที�หนึ�งมากกว่ิา 

เลขร้อินก็ด้  
เลขเย็นก็ได้
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 จากข้อเท็จจริีงที�ชี�ว่ิา การีคิดเข้าข้างตัวิเอง หร่ีอการีมองอะไรีในแง่

ดีเกินไปัของคนเล่นพินันมีอยู่ในการีพินันทุกรูีปัแบบ เพิรีาะการีพินันทุกชนิด 

คนเล่นมีโอกาสุแพ้ิหร่ีอเสีุยเงินมากกว่ิา แต่การีคิดเข้าข้างตัวิเองหร่ีอการีมอง

อะไรีในแงดี่เกินไปัมักจะมีควิามสุำาคัญมากสุำาหรีบันักพินันที�โอกาสุจะชนะหร่ีอ

ได้รีางวัิลมีน้อย ควิามคิดและมุมมองดังกล่าวิน่าจะมีอิทธิิพิลมากในหมู่คอ

หวิยมากกว่ิาคนเล่นพินันแบบอ่�น ๆ 
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ถููกหว่ย 
เพื่ราะม้โชค?

 นักวิิชาการีบางคนเห็นว่ิา มนุษย์มักจะยกคำาอธิิบายเหตุการีณ์ที�ไม่รู้ี

ต้นสุายปัลายเหตุให้เป็ันเร่ี�องของโชคและควิามบังเอิญ ในชีวิิตปัรีะจำาวัินเรีา

มักจะเจอคนไม่น้อยที�อธิิบายสิุ�งที�เกิดขึ�นอย่าง ‘บังเอิญ’ ว่ิาเป็ันเร่ี�องของ 

‘โชค’ ทั�งที�ทั�งสุองอย่างไม่เกี�ยวิกันหร่ีอไม่เหม่อนกัน 

 ควิามบังเอิญเป็ันสิุ�งที�เกิดขึ�นและเปั็นไปัอย่างไม่ได้ตั�งใจ หร่ีอไม่

สุามารีถืคาดหมายล่วิงหน้าได้ การีชนะพินันหร่ีอเล่นพินันได้ มักจะถ่ือเป็ัน

ผู้ลพิวิงของทั�งโชคและควิามบังเอิญ ในเร่ี�องหวิย การีที�เลขหวิยเลขใดจะออก

หร่ีอไม่ออก เป็ันเร่ี�องของควิามบังเอิญ แต่การีที�คนเล่นหวิยเล่อกเลขหวิย

ตรีงกับเลขที�ออกถ่ือเป็ันเร่ี�องของโชค พูิดง่าย ๆ ก็ค่อ โชคมีอิทธิิพิลและ 

สุ่งผู้ลกรีะทบต่อคนเล่นหวิยเป็ันรีายบุคคล ไม่ใช่ต่อการีเล่นหวิยโดยทั�วิไปั  

ดังนั�น ด้วิยความเช่ือว่าตัวเองมีโชค (a belief in personal luck) คนที�

ชอบเล่นหวิยจึงยอมรัีบได้ว่ิาการีออกเลขรีางวัิลหวิยเป็ันเร่ี�องควิามบังเอิญ ค่อ

ยอมรัีบว่ิาตนมีโอกาสุถูืกหร่ีอไม่ถูืกหวิยก็ได้ แต่ขณะเดียวิกัน ก็ยังซ่ื่�อหวิยเป็ัน

ปักติ เพิรีาะคิดว่ิาตัวิเองจะมีโชคกับเลขหวิยที�ตัวิเองเล่อกซ่ื่�อไว้ิ 
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 หลักฐานการีศึีกษายังชี�ให้เห็นอีกว่ิา คอหวิยที�คิดว่ิาตัวิเองเป็ันคนมี

โชคจะมีควิามมั�นใจว่ิาตัวิเองจะถืูกหวิยมากกวิ่าคนที�คิดว่ิาตัวิเองไม่มีโชค 

ควิามเช่�อเร่ี�องโชคมีควิามสัุมพัินธ์ิกับควิามเช่�อและควิามคาดหวัิงที�จะเล่นได้

หร่ีอพินันชนะ และหากเทียบรีะหว่ิางคนไม่เล่นหวิย คนเล่นหวิยเป็ันบางครัี�ง 

กับคอหวิยที�เล่นเป็ันปัรีะจำา คอหวิยขาปัรีะจำาจะมีควิามเช่�อว่ิาโชคมีผู้ลต่อการี

ถูืกหร่ีอไม่ถูืกหวิยมากกว่ิา โดยจะพิบว่ิาคอหวิยที�เล่อกซ่ื่�อเลขหวิยชุดเดิม ๆ 

มักจะเล่นหวิยโดยอาศัียโชคช่วิย และมักจะใช้วัินสุำาคัญ ๆ เช่น วัินเด่อน 

ปีัเกิด วัินครีบรีอบการีแต่งงาน เป็ันแนวิการีเล่อกซ่ื่�อเลขหวิย 

 ควิามเช่�อว่ิาหวิยเป็ันการีพินันที�ขึ�นอยู่กับโชค ไม่ใช่ขึ�นอยู่กับควิาม

บังเอิญ มีอิทธิิพิลต่อการีเล่นหวิย เพิรีาะถ้ืาคนเล่นเช่�อเร่ี�องโชค การีถูืกหวิย

จึงเป็ันผู้ลมาจากการีที�คนเล่นหวิยมีคุณสุมบัติอะไรีบางอย่างที�ทำาให้ถูืกหวิย

ควิามเช่�อเร่ี�องโชคทำาให้คนเล่นรู้ีสึุกไปัเองว่ิาตัวิเองควิบคุมอะไรีได้มากขึ�น 

ควิามเช่�อนี�จึงน่าจะมีควิามสุำาคัญในการีพินันที�ขึ�นอยู่กับควิามบังเอิญ เช่น 

หวิย มากกว่ิาการีพินันที�ทักษะควิามสุามารีถืเป็ันเร่ี�องสุำาคัญ

 ควิามเช่�อเร่ี�องโชค ยังเกี�ยวิพัินกับ ความคิด้เร่ืองส่ิงนอกเหนือ

ธรรมชาติ (superstitious thinking) ค่อ การีมีควิามเช่�อในควิามสัุมพัินธ์ิ

รีะหว่ิางสิุ�งต่าง ๆ ที�ไม่มีอยู่จริีง มองไม่เห็นควิามสัุมพัินธ์ิที�เป็ันเหตุเป็ันผู้ล

รีะหว่ิางสิุ�งที�ตัวิเองทำากับสิุ�งที�เกิดขึ�นตามมา

 ควิามเช่�อสิุ�งนอกเหน่อธิรีรีมชาติในการีเล่นหวิย อาจจะเห็นได้จาก

การีที�คอหวิยมกัจะใช้ตัวิเลขวินัเด่อนปัขีองเหตกุารีณ์สุำาคัญบางอยา่ง เลขเดด็ 
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เลขจากเหตุการีณ์ หร่ีอสุถืานการีณ์แปัลก เลขจากพิรีะ หร่ีอหมอดูที�มีช่�อ

เสีุยง เปัน็แนวิทางในการีเล่อกเลขหวิยบางตวัิบางชดุ ควิามเช่�อนี�ดูจะมีควิาม

สัุมพัินธ์ิมากกับการีเล่นพินันชนะ แต่ถ้ืาเล่นแพ้ิ คนที�เช่�อเร่ี�องเหน่อธิรีรีมชาติ

มักจะโยนควิามผู้ดิให้กับควิามบงัเอิญ ควิามคดิเร่ี�องเหน่อธิรีรีมชาตจึิงมีมาก

ในหมู่คนเล่นพินันที�ขึ�นอยู่กับควิามบังเอิญมากกว่ิา

 สุ่วินควิามเช่�อบนควิามคาดหวัิงว่ิา โอกาสุที�ตัวิเองจะชนะหร่ีอถูืก

รีางวัิลมีมากกว่ิาโอกาสุในควิามเป็ันจริีง ในทางวิิชาการีเรีียกว่ิา ความเช่ือ

ว่าตัวเองสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้้ (the illusion of control) 

 แม้จะเป็ันที�ยอมรัีบกันว่ิา ลักษณะสุำาคัญที�สุุดของหวิยค่อ เป็ันการีเล่น

พินันที� ‘เป็ันธิรีรีม’ สุำาหรัีบทุกคน ทุกคนที�เล่นมีสิุทธิิจะถูืกหวิยเท่า ๆ กัน 

ขึ�นอยู่กับควิามบังเอิญล้วิน ๆ มิหนำาซื่ำ�าการีเล่นหวิยยังไม่ต้องใช้ทักษะ  

ควิามรู้ี และควิามสุามารีถืในการีเล่น แต่การีเล่นหวิยที�เปิัดโอกาสุให้คนเล่น

สุามารีถืเล่อกเลขหวิยที�ตัวิเองชอบได้ก่อนหวิยจะออก คอหวิยไม่น้อยจึงมี

ควิามคาดหวิังสูุงและรู้ีสึุกว่ิาตัวิเองมีอิทธิิพิลบางอย่างต่อเลขหวิยที�ออก  

ทั�ง ๆ  ที�เลขที�ออกเป็ันเร่ี�องบังเอิญทั�งนั�น ด้วิยควิามเช่�อเช่นนี� คอหวิยไมน้่อย

จึงใช้กลเม็ดเด็ดพิรีาย รีวิมทั�งเทคนิควิิธีิต่าง ๆ เพ่ิ�อทำาให้โอกาสุถูืกหวิยเพิิ�ม

มากขึ�น ควิามเช่�อว่ิาตัวิเองสุามารีถืควิบคุมอะไรีบางอย่างได้ จึงทำาให้หวิย

เป็ันการีพินันที�น่าเล่นและน่าเล่นบ่อย ๆ ด้วิย

 ยิ�งเม่�อเลขหวิยที�ออกมีควิามใกล้เคียงกับเลขหวิยที�ซ่ื่�อ ก็ยิ�งทำาให้คน

ซ่ื่�อเช่�อว่ิาตัวิเองใกล้จะถูืกรีางวัิล ยิ�งใกล้เคียงหลายเลขเท่าไหร่ี ก็ยิ�งใกล้ถูืก



 ด้ว่ยคว่ามเช้�อิว่่าตัิว่เอิงม้โชค
คนเล่นหว่ยจึงยอิมรับัได้ว่่า
การอิอิกเลขรางวั่ลหว่ย

เป็็นเร้�อิงคว่ามบัังเอิิญ ค้อิ
ม้โอิกาสถููกหร้อิไม่ถููกก็ได้
แต่ิก็ยังซ้ื้�อิหว่ยเป็็นป็กติิ

เพื่ราะคิดว่่าตัิว่เอิงจะม้โชค
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รีางวัิลใหญ่เข้าไปัเท่านั�น งานศึีกษาหลายชิ�นสุนับสุนุนควิามคิดที�ว่ิา ความ

เช่ือเร่ืองหวยเกือบถูกรางวัล (the perception of near misses) มีสุ่วิน

ช่วิยเสุริีมให้การีเล่นหวิยเป็ันการีพินันที�น่าสุนใจและน่าเล่นมากขึ�น และยัง

พิบด้วิยว่ิา คนที�ซ่ื่�อหวิยถูืกจะทำาให้มคีวิามเช่�อในเร่ี�องตรีรีกะวิิบัตขิองนักพินัน

เพิิ�มมากขึ�น (Reid, 1986)

 ปััจจัยอีกหนึ�งเร่ี�องที�ทำาให้คนเล่นหวิยกันเป็ันปัรีะจำา ค่อ ความเข้าใจ

เร่ืองรางวัล (framing of gambling outcomes) เพิรีาะเป็ันที�รู้ีกันว่ิา การี

เล่นหวิยแต่ละครัี�งมีต้นทุนค่อนข้างตำ�า คนจำานวินมากจงึไม่เห็นเป็ันเร่ี�องต้อง

วิิตกกังวิลใจอะไรี โดยเฉพิาะเม่�อคิดถึืงรีางวัิลมูลค่ามหาศีาล เม่�อคนเล่นหวิย

มองไม่เห็นควิามแตกต่างรีะหว่ิางการีเสีุยเงินนิด ๆ หน่อย ๆ ซ่ื่�อหวิยที�ยังไง

ก็ไม่ถูืก กับโอกาสุการีถูืกรีางวัิลมูลค่ามหาศีาลที�แทบจะเป็ันไปัไม่ได้เลย คน

จำานวินมากจึงมีมุมมองที�ดีต่อการีเล่นหวิย ผู้ลที�ตามมาก็ค่อ การีมีท่าที

ยอมรัีบควิามเสีุ�ยงและเปิัดกว้ิางยอมรัีบควิามเป็ันไปัได้อันน้อยนิดที�จะถูืก

รีางวัิลในการีเล่นหวิยได้มากขึ�น

 คำาอธิิบายในเร่ี�อง ตรีรีกะวิิบัติของนักพินัน ควิามคิดติดกับดัก ควิาม

คิดเร่ี�องสิุ�งนอกเหน่อธิรีรีมชาติ หร่ีอควิามเช่�อว่ิาตัวิเองสุามารีถืควิบคุมอะไรี

บางอยา่งได้ ในข้างต้น มองควิามเช่�อในเรี่�องการีพินนัเป็ันควิามคดิและควิาม

เข้าใจผู้ดิที�คนเลน่พินันใช้อธิิบายสุถืานการีณที์�ตัวิเองไมรู้่ี ไม่เข้าใจ หร่ีอเขา้ใจ

ได้ยาก แมจ้ะช่วิยใหเ้รีาเข้าใจพิฤตกิรีรีมคนเลน่พินันแต่ละคนไดบ้้าง แต่ก็เป็ัน
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ชุดคำาอธิิบายที�มองปััญหาควิามยุ่งยากที�คนเล่นพินันเผู้ชิญอยู่แบบแยกสุ่วิน 

ปัฏิิกิริียาของนักพินันในสุถืานการีณ์ดังกล่าวิจึงดูเป็ันเร่ี�องไร้ีเหตุผู้ล แต่เรีาก็

รู้ีกันอยู่ว่ิาคนเล่นพินันหร่ีอคนเล่นหวิยไม่ได้จู่ ๆ  จับพิลัดจับผู้ลูบังเอิญไปัเล่น

พินัน แต่พิวิกเขาเหล่านั�นมุ่งมั�น ขวินขวิาย และตั�งใจไปัเล่นพินัน แถืมยังคิด

เป็ันตุเป็ันตะว่ิาตัวิเองจะชนะอีกด้วิย 

 ควิามมุ่งมั�นตั�งใจที�เกิดจากควิามมั�นใจว่ิาตัวิเองมีโอกาสุจะชนะหร่ีอถูืก

รีางวัิล ไม่ใช่เร่ี�องของควิามไม่รู้ี หร่ีอไม่มีปััญญาจะทำาอะไรีได้ ในทางวิิชาการี

จึงจำาเป็ันต้องหากรีอบคิดที�ครีอบคลุมกว่ิานี�เพ่ิ�ออธิิบายพิฤติกรีรีม ควิามคาด

หวัิง และควิามเช่�ออันหลากหลายของคนเล่นพินันให้ชัดเจนขึ�น
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 การีเล่นพินันที�อาศัียควิามบังเอิญ เช่น หวิย เป็ันสิุ�งที�คาดการีณ์ไม่ได้ 

ผู้ลลัพิธ์ิที�ได้ไม่มีควิามแน่นอน ไม่มีแนวิโน้ม ไม่มีแบบแผู้น ไม่สุามารีถื 

คาดการีณ์หร่ีอทำานายผู้ล แต่ควิามบังเอิญก็มีโอกาสุที�จะให้ผู้ลลัพิธ์ิที�ดูเหม่อน

จะไม่ได้เกิดจากควิามบังเอิญ เช่น เลขแปัลก ๆ เลขรีางวัิลที�ตรีงกับเลขเด็ด 

เลขของเกจิอาจารีย์ เป็ันต้น นั�นหมายถึืงว่ิา โอกาสุที�จะถูืกรีางวัิลที�คิดว่ิามี

เพีิยงน้อยนิด อาจไมน้่อยนิดเหม่อนที�คิด เพิรีาะอาจจะมอีย่างอ่�นที�มีอิทธิิพิล

ต่อการีออกผู้ลลัพิธ์ิที�ได้ก็เป็ันได้ 

 เป็ันอันว่ิา มีคนเล่นพินันไม่น้อยที�คิดว่ิา ผู้ลลัพิธ์ิในการีเล่นพินันอาจ

ไม่ได้เป็ันไปัตามหลักควิามเป็ันไปัได้ แต่ได้รีับอิทธิิพิลจากควิามสัุมพัินธ์ิกับ

สิุ�งอ่�น ๆ เช่น โชค ควิามฝั่น ดวิง ผีู้สุางเทวิดาฟ้้าดิน พิรีะดัง เกจิอาจารีย์ 

เป็ันต้น สุำาหรัีบคนเล่นพินันและคอหวิย การีพินันบนหลักควิามบังเอิญจึงไม่ได้

เป็ันการีพินันที�ไม่แน่นอนหร่ีอคาดการีณ์ไม่ได้ไปัเสีุยหมด ทั�งยังเช่�อด้วิยว่ิา  

ตัวิเองสุามารีถืคาดเดา ควิบคุม และจัดการีผู้ลลัพิธ์ิ หร่ีอเลขรีางวัิลได้ หร่ีอ

ทำาให้เลขหวิยออกตรีงกับเลขนำาโชคของตัวิเองได้

ไม่่เช่ื่�อิอิย่าลบัหลู่ 
ถููกหว่ยไม่ใช่เร้�อิงบัังเอิิญ



สำาหรับันักพื่นันแล้ว่
ไม่ม้อิะไรเป็็นเร้�อิงบัังเอิิญ

สิ�งท้ั้�เกิดขึ�นอิย่างบัังเอิิญเป็็น
‘สัญญะ’ หร้อิ ‘สัญญาณ’

อิะไรบัางอิย่างท้ั้�ม้คว่ามหมาย
และคว่ามสำาคัญ
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 ในมุมมองเช่นนี� การีอธิิบายโดยอาศัียหลักควิามเป็ันไปัได้ หลักเหตุ

และผู้ล วิิชาควิามรู้ีทางสุถิืติ และคณิตศีาสุตร์ี จึงไม่สุามารีถือธิิบายผู้ลลัพิธ์ิ

ของ ‘ควิามบังเอิญ’ ได้ทั�งหมดเหม่อนที�เคยเข้าใจกัน แต่อาจจะมีเร่ี�องอ่�น 

ปััจจัยอ่�น และเหตุผู้ลอ่�นเข้ามาเกี�ยวิข้อง จึงเป็ันไปัได้ที�จะลองนำาเอา ‘ทฤษฎี

ภาวิะไร้ีรีะเบียบ’ ซึื่�งใช้อธิิบายปัรีากฏิการีณ์ที�ดูเหม่อนไม่มีควิามสัุมพัินธ์ิกัน 

(unrelated) แต่กลับมีควิามเกี�ยวิข้องเช่�อมโยงกัน (connected) จากปััจจัย

บางอย่าง เข้ามาใช้อธิิบายเพิิ�ม

 ทฤษฎีภาวิะไร้ีรีะเบียบ มองว่ิาปัรีากฏิการีณ์ทุกอย่างคาดการีณ์ไม่ได้ 

เพิรีาะเง่�อนไขหร่ีอสุาเหตุเบ่�องต้น ไม่คงที� ไม่แน่นอน ผู้ลที�เกิดขึ�นจึงไม่

แน่นอน เช่น ผูู้้เชี�ยวิชาญไม่สุามารีถืพิยากรีณ์สุภาพิภูมิอากาศีได้ถูืกต้องใน

ทุกกรีณี เพิรีาะสุภาพิอากาศีอาจจะได้รัีบผู้ลกรีะทบจากสุภาพิการีณ์เริี�มแรีก 

(initial conditions) จนทำาให้เหตุการีณ์หร่ีอปัรีากฏิการีณ์ที�ดูเหม่อนไม่สัุมพัินธ์ิ

กัน กลับมีควิามเกี�ยวิข้อง เช่�อมโยงกัน และสุามารีถืมีผู้ลกรีะทบอย่างสุำาคัญ

ในอนาคต เช่นเดียวิกับอุปักรีณ์หร่ีอเคร่ี�องม่อการีออกหวิยที�ไม่สุามารีถื

ควิบคุม ทำาให้เลขทุกเลขมีโอกาสุถูืกสุุ่มเล่อกได้เท่า ๆ กัน ควิามบังเอิญที�

อธิิบายไม่ได้จึงเป็ันสุ่วินหนึ�งของควิามจริีงและทุกสิุ�งทุกอย่าง 

 พูิดอีกอย่างก็ค่อ การีเล่นพินันที�เป็ันเร่ี�องควิามบังเอิญอย่างแท้จริีง 

แต่เม่�อเล่นไปันานมากพิอ มักจะให้ผู้ลลัพิธ์ิที�ปัรีะหลาดเหล่อเช่�อเกินกว่ิาจะ

เป็ันเร่ี�องของควิามบังเอิญ หลักควิามเปั็นไปัได้จึงดูจะเป็ันเร่ี�องของอิทธิิพิล

ของพิลังอำานาจอะไรีบางอย่างมากกว่ิา นั�นหมายควิามว่ิา โอกาสุที�ผู้ลลัพิธ์ิ
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ในการีเล่นพินันบนหลักควิามบังเอิญ หร่ีอควิามเป็ันไปัได้ จะได้รัีบอิทธิิพิล

หร่ีอได้รัีบผู้ลกรีะทบจากบางสิุ�งบางอย่างที�ไม่เกี�ยวิกับหลักควิามเป็ันไปัได้ย่อม

สุามารีถืเกิดขึ�นได้เสุมอ 

 โอกาสุและสุถืานการีณ์เช่นนี�แหละที�ทำาให้ควิามคิดควิามเช่�อเร่ี�องโชค 

ดวิง และอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สุทิธิิ�มคีวิามสุำาคัญและเป็ันปัรีะโยชน์อย่างมากสุำาหรัีบ

คนเล่นพินันและคอหวิยทั�งหลาย

 ด้วิยเหตุดังนี�แล้วิ สิุ�งต่าง ๆ ควิามคิด ควิามเช่�อ ที�มักจะมองกันว่ิา

เป็ันเร่ี�องอิทธิิฤทธิิ� ปัาฏิิหาริีย์ เร่ี�องลี�ลับ เร่ืองเหนอืธรรมชาติ (superstitions) 

และเป็ันเร่ี�องไร้ีเหตุผู้ล จะได้รัีบพิิจารีณาว่ิา มีควิามสุำาคัญ น่าเช่�อถ่ือ เป็ันจริีง 

และเป็ันกรีอบคิดที�ใช้ทำาควิามเข้าใจและอธิิบายควิามผัู้นผู้วินไม่แน่นอนในการี

เล่นพินันและผู้ลได้เสีุย 

 ควิามคดิทั�งหลายเหลา่นี�ครีอบคลมุชุดควิามเช่�อหลาย ๆ  อยา่งที�เรีียก

รีวิม ๆ ในที�นี�ว่ิา ความเช่ือส่ิงศักดิ้�สิทธิ� (magical beliefs) ที�ยอมรัีบกัน

แพิร่ีหลายในปัรีะเภทการีพินันที�อาศัียควิามบังเอิญเป็ันหลัก เป็ันรีะบบคิดที�

ได้รัีบการีดัดแปัลงให้ใช้ได้อย่างเหมาะกับสุถืานการีณ์ เง่�อนไข และบริีบทใน

การีเล่นพินัน 

 การีทำาควิามเข้าใจวิิธีิคิดและมุมมองเช่นนี�จะทำาให้เรีาเข้าใจและ 

มองเห็นปััญหาควิามยุ่งยากที�คนเล่นพินันเผู้ชิญและปัรีะสุบอยู่ โดยเฉพิาะ

สุถืานการีณ์ที�เต็มไปัด้วิยควิามบังเอิญ ควิามไม่แน่นอน และคาดการีณ์ไม่ได้

 เม่�อเริี�มต้นจากควิามคิดของคนเล่นหวิยที�ว่ิา การีพินันหร่ีอสิุ�งที�เกิด

ขึ�นในการีพินันไม่ใช่เร่ี�องวิิชาการี ไม่ใช่เร่ี�องทั�วิไปัที�เกิดขึ�นตามหลักการี แต่
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เป็ันเหตุการีณ์เฉพิาะตัวิที�แต่ละครัี�งมีลักษณะพิิเศีษ มีควิามหมาย และควิาม

สุำาคัญในตัวิเอง จึงปัรีากฏิควิามแตกต่างรีะหวิ่างโลกทัศีน์ด้านวิิชาการีและ

วิิทยาศีาสุตร์ี กับ โลกทัศีน์ในด้านอำานาจและพิลังสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� หร่ีอควิาม

แตกต่างรีะหว่ิางมุมมองและควิามเข้าใจโลกตามหลัก ‘ภาวิะวิิสัุย’ ตามหลัก

การีที�ใช้อธิิบายเหตุการีณ์ได้ทั�วิไปั กับ มุมมองและควิามเข้าใจโลกด้วิยควิาม

หมายตาม ‘อัตวิิสัุย’ ตามลักษณะเฉพิาะของเหตุการีณ์หนึ�ง ๆ 

 ยกตัวิอย่างง่าย ๆ  ค่อ นักวิิชาการีอธิิบายไม่ได้ว่ิาทำาไมเหตุการีณ์สุอง

อย่างเกิดขึ�นพิร้ีอม ๆ  กัน เหตุการีณ์ทั�งสุองอย่างที�ไม่มีอะไรีเกี�ยวิพัินกัน แต่

บังเอิญปัรีะจวิบเหมาะมาบรีรีจบพิบกัน ณ เวิลาหนึ�งและสุถืานที�หนึ�งพิอดี 

เช่นเดียวิกับการีที�เลขเด็ดเลขดังตรีงกับเลขหวิยรีางวัิล ถูืกหวิยด้วิยเลขที�ขอ

มาจากพิรีะยานาค หร่ีอถูืกหวิยรีางวัิลที� 1 เพิรีาะเช่�อหมอดู ฯลฯ 

 สุำาหรัีบนักพินันแล้วิ จึงไม่มีอะไรีเป็ันเร่ี�องบังเอิญ สิุ�งที�เกิดขึ�นอย่าง

บังเอิญเป็ัน ‘สัุญญะ’ หร่ีอ ‘สัุญญาณ’ อะไรีบางอย่างที�มีควิามหมายและ

ควิามสุำาคัญ 

 ด้วิยมุมมองและวิิธีิคิดเช่นนี� สิุ�งที�เกิดขึ�นด้วิยควิามบังเอิญและไม่อาจ

คาดหมาย ได้แสุดงให้เห็นถึืงอะไรีบางอย่างที�สุำาคัญและยิ�งใหญ่กว่ิา เป็ัน

เร่ี�องของอำานาจพิิเศีษ อำานาจบุญ อำานาจบารีมี อำานาจของโชคชะตา อำานาจ

ผีู้สุางเทพิเทวิดา และอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ทั�งหลายในสุากลโลก  นักพินันจึง

ปัฏิิเสุธิหลักการีสุำาคัญของชีวิิตในโลกสุมัยใหม่ เช่น ทฤษฎีควิามเป็ันไปัได้ 

แล้วิหันไปัทำาควิามเขา้ใจผู้ลได้เสีุยด้วิยตัวิเอง และจัดวิางให้เร่ี�องควิามบังเอิญ

เป็ันเร่ี�องของสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� อิทธิิฤทธิิ� และปัาฏิิหาริีย์ ไม่ใช่เป็ันเร่ี�องของค่า 

สุหสัุมพัินธ์ิทางสุถิืติที�อธิิบายสิุ�งต่าง ๆ อย่างเป็ันนามธิรีรีมกว้ิาง ๆ อีกต่อไปั 



การเล่นพื่นันเป็็นเร้�อิง 
คว่ามบัังเอิิญอิย่างแท้ั้จริง 

แต่ิเม้�อิเล่นไป็นาน ๆ มากพื่อิ  
มักจะให้ผลลัพื่ธ์ท้ั้�ป็ระหลาดเหล้อิเช้�อิ 
เกินกว่่าเป็็นเร้�อิงขอิงคว่ามบัังเอิิญ 

ทัั้�งยังดูจะเป็็นเร้�อิงขอิงอิิทั้ธิผล 
ขอิงพื่ลังอิำานาจอิะไรบัางอิย่างมากกว่่า
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 ลักษณะร่ีวิมกันบางปัรีะการีของควิามเช่�อต่าง ๆ เช่น โชค ควิามฝั่น 

ดวิง ผีู้สุางเทวิดาฟ้้าดิน พิรีะดัง เกจิอาจารีย์ ในหมู่คนเล่นพินันและคนเล่น

หวิย ค่อ ควิามเช่�อที�ว่ิามนุษย์สุามารีถืติดต่อสุ่�อสุารีและสัุมพัินธ์ิกับอำานาจ

พิิเศีษนี�ได้ และด้วิยอำานาจพิิเศีษนี�แหละที�ทำาให้ทุกสิุ�งทุกอย่างทั�งในโลกและ

จักรีวิาลมีควิามเช่�อมโยงเกี�ยวิข้องกัน ควิามคิดควิามเช่�อในอำานาจพิิเศีษนี� ค่อ 

ควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� 

 แนวิคิดที�สุำาคัญในการีทำาควิามเข้าใจควิามเช่�อสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ที�จะนำาเสุนอนี� 

ปัรีะกอบด้วิย 3 แนวิคิดที�มีควิามเช่�อมโยงเกี�ยวิข้องกัน

 แนวิคิดเร่ี�อง ‘มานา’1 (mana) (Crepeau and Laugrand, 2015; 

Stevens, 2000) ยังไม่มีคำาแปัลหร่ีอศัีพิท์ภาษาไทยที�ใช้กันอย่างจริีงจังและ 

1 แนวิคิดเรี่�อง mana, participation และ synchronicity ที�ใช้ในหนังสุ่อเล่มนี� ยังไม่มีคำาแปัล หรี่อ 

ศีัพิท์ภาษาไทยใช้กันอย่างจรีิงจังและแพิรี่หลาย ทั�งคำาวิ่า ฤทธิิ�เดช (mana) การีสุมรี่วิม (participation) 

และ ควิามสุมนัย (synchronicity) จึงเปั็นคำาแปัลที�ผูู้้วิิจัยถือดควิามและเล่อกเอามาใช้ในการีวิิเครีาะห์และ

อธิิบายควิามเช่�อเรี่�องหวิยเปั็นการีเฉพิาะ

การกล้นกลายขอิง 
อิำานำาจสิ�งศักดิิ์�สิทธิิ์�และหวย
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แพิร่ีหลาย ในที�นี�ขอถือดควิามและเล่อกใช้คำาว่ิา ‘ฤทธิ�เด้ช’ มาอธิิบายควิาม

เช่�อที�ว่ิา สุรีรีพิสิุ�งทั�งในโลกและจักรีวิาล ทั�งที�มีชีวิิตและไม่มีชีวิิต ทั�งที�เป็ัน

มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่ิาจะเป็ันดวิงดาวิ รีาศีี พิรีหม เทพิเทวิดา พิรีะเจ้า 

ต้นไม้ ทะเล ภูเขา ป่ัา สัุตว์ิ ก้อนหิน ล้วินมีอำานาจ มีฤทธิิ�มากน้อยต่างกัน 

และมีอิทธิิพิลต่อชีวิิตมนุษย์ 

 ควิามคิดและควิามรู้ีสึุกในเร่ี�องอำานาจและการีดำารีงอยู่ของสิุ�งลึกลับ

เหน่อการีรัีบรู้ีปักติของคนเรีา ดังเช่น อำานาจและพิลังสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� สิุ�งลึกลับ 

ปัรีะหลาด มหศัีจรีรีย ์มีอยู่ในตวัิมนษุย์ทุกคน สุ่งอิทธิิพิลและการีกรีะทำาบาง

อย่างที�รัีบรู้ีด้วิยปัรีะสุาทสุัมผัู้สุปักติไม่ได้ แต่ก็มีอยู่และเปั็นจริีง และด้วิย

อำานาจ พิลัง หร่ีอ ‘ฤทธิิ�เดช’ ที�มีอยู่ในสิุ�งต่าง ๆ นี�แหละที�ทำาให้ผูู้้คนและ

สุรีรีพิสิุ�งรีอบตัวิสุามารีถืหลอมรีวิมและกล่นกลายเข้าหากันได้

 ทัมไบยาห์ (Stanley J. Tambiah) นักมานุษยวิิทยา และ เลวีิ-โบรีว์ิ 

(Lucien Lévy-Bruhl) นักปัรัีชญาชาวิฝ่รัี�งเศีสุ เรีียกสุำานึกและควิามรู้ีสึุกใน

อำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ที�เกิดขึ�นจากการีเปัลี�ยนแปัลงการีรัีบรู้ีปักติของคนเรีาว่ิา 

participation (Dawes, 2014; Horton, 1973) ในที�นี�ขอเรีียกเป็ันภาษา

ไทยว่ิา ‘การสมร่วม’ ลักษณะสุำาคัญของแนวิคิดนี�เป็ันควิามคิด มุมมอง ท่าที 

และโลกทัศีน์ที�ถ่ือว่ิาทุกสิุ�งทุกอย่างมีชีวิิต มีพิลัง มีฤทธิิ� และสุามารีถืกล่น

กลายเป็ันสุ่วินหนึ�งของกันและกันได้ สุ่�อสุารี แลกเปัลี�ยน ข้าม และรีวิมเข้าหากัน 

ทั�งที�อยู่ต่างมิติเวิลาและสุถืานที� 

 ควิามคิดควิามเช่�อที�ว่ิา ทุกสิุ�งทุกอย่างมีจิต มีชีวิิต มีวิิญญาณสิุงสูุ่อยู่ 
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รีวิมทั�งการีดำารีงอยู่ของควิามเช่�อในเร่ี�องผีู้สุางเทวิดา เทพิ มารี หร่ีอเปัรีต

ด้วิย ในมุมมองเช่นนี�ทุกสิุ�งทุกอย่างจึงมีควิามสัุมพัินธ์ิ เช่�อมโยงกัน สิุ�งหนึ�ง

เช่�อมต่อผู้สุมปันเปักล่นกลายกับอีกสิุ�งหนึ�งได้ ทั�งควิามคิด พิฤติกรีรีม การี 

กรีะทำา ชีวิิต และจิตวิิญญาณ มนุษย์จึงไม่ได้แยกออกจากสิุ�งต่าง ๆ รีอบตัวิ 

ไม่มีปััจเจก ทุกคนเป็ันสุ่วินหนึ�งของกลุ่มที�ตัวิเองผูู้กพัิน เข้าร่ีวิมหลอมรีวิม

เป็ันสุ่วินหนึ�งของกันและกัน เป็ันพิลังที�มองไม่เห็น และเป็ันอำานาจนิรัีนดรี

ของกลุ่ม 

 การีสุมรีว่ิมเขา้ด้วิยกันทำาใหสุ้ามารีถืเหน็โลกและสิุ�งต่าง ๆ  ทั�งที�มีชีวิิต

และไม่มีชีวิิตในฐานะเป็ันที�สิุงสุถิืตของจิตวิิญญาณและพิลังอำานาจศัีกดิ�สิุทธิิ�

ต่าง ๆ  ก่อให้เกิดโลกแห่งเวิทมนต์คาถืา โลกแห่งอำานาจวิิเศีษและสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� 

โลกแห่งอิทธิิฤทธิิ�และปัาฏิิหาริีย์ โลกที�เปิัดปัรีะตูไปัสูุ่พิลังจิตวิิญญาณในโลก

อ่�น การีตรีะหนักรัีบรู้ีที�ลุ่มลึก โลกที�ควิามรู้ีและปััญญาสุามารีถืเข้าถึืงได้ด้วิย

พิลังอำานาจของจิตเท่านั�น 

 การีสุมร่ีวิมเข้าด้วิยกันเช่�อมโยงมนุษย์และควิามฝั่น เช่�อมโยงชีวิิต 

คนเป็ันและวิิญญาณคนตาย รีวิมถึืงสุถืานที�และสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� เทพิ ร่ีางทรีง 

ศีาลเจ้า ต้นไม้ ปัรีากฏิการีณ์พิิสุดารี ตัวิเลข สัุญลักษณ์หร่ีอเคร่ี�องหมาย

อะไรีบางอย่างที�เห็นจากธิรีรีมชาติหร่ีอสิุ�งปัรีะดิษฐ์ที�คนเรีาสุรี้างขึ�นที�เช่�อว่ิา

มีพิลังอำานาจวิิญญาณสิุงสุถิืตอยู่ เป็ันผู้ลและเป็ันสุ่วินหนึ�งของควิามรู้ีสึุกรีวิม

เข้าด้วิยกัน สุ่วินการีสุวิดมนต์ การีบริีกรีรีม และการีเข้าเจ้าเข้าทรีง หร่ีอ

พิิธีิกรีรีม ช่วิยให้ควิามผูู้กพัินจากการีสุมร่ีวิมเข้าด้วิยกันนี�มีมากยิ�งขึ�น
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 เม่�อคนจำานวินมากไม่เช่�อเร่ี�องควิามบังเอิญ การีกรีะทำาหร่ีอปัฏิิบัติ

การีตามควิามเช่�อในสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�รูีปัแบบต่าง ๆ แล้วิมีเหตุการีณ์ดี ๆ หร่ีอ

ผู้ลที�ต้องการีตามมา ยิ�งทำาให้คนเหล่านี�เช่�อว่ิา การีกรีะทำา กิจกรีรีม และ

พิิธีิกรีรีมต่าง ๆ ดังกล่าวินั�น ดลบันดาลให้ตัวิเองได้ผู้ลลัพิธ์ิตามที�ปัรีะสุงค์ 

ยัง (Carl Jung) นักจิตเวิชและนักจิตวิิเครีาะห์มีช่�อชาวิสุวิิสุ เรีียก

ปัรีากฏิการีณ์นี�ว่ิา synchronicity (Vyse, 2014) ในที�นี�ขอเรีียกเป็ันภาษา

ไทยว่ิา ‘ความสมนัย’

 แนวิคิดควิามสุมนัย อธิิบายควิามเช่�อมโยงกันรีะหว่ิางเหตุการีณ์ควิาม

เป็ันไปัในชีวิิตและการีเรีียงตัวิของดวิงดาวิ หร่ีอรีะหว่ิางสุรีรีพิสิุ�งในโลกและ

สิุ�งต่าง ๆ ในจักรีวิาล ว่ิาไม่ได้เป็ันเร่ี�องที�อะไรีเป็ันเหตุเป็ันผู้ลของอะไรี แต่

เป็ันเร่ี�องของเหตุการีณ์หร่ีอปัรีากฏิการีณ์ที�เกาะเกี�ยวิ โยงใย เกาะกลุ่ม 

สัุมพัินธ์ิกัน และเกิดขึ�นไปัพิร้ีอม ๆ  กัน ทั�งในรีะดับจุลภาคและมหภาค ขณะ

เดียวิกันก็มีควิามหมาย ควิามสุำาคัญ และสุ่งผู้ลกรีะทบต่อชีวิิตมนุษย์ เป็ัน

ควิามสุอดคล้อง หร่ีอปัรีะจวิบเหมาะของเหตุการีณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นอย่างมี

ควิามหมายกับคนที�เกี�ยวิข้อง (meaningful coincidence) เพิรีาะเป็ันเร่ี�อง

ของควิามเช่�อมโยงและสัุมพัินธ์ิกัน (association) รีะหว่ิางเหตุการีณ์ภายนอก 

(เช่น ดวิงชะตา การีกรีาบไหว้ิพิรีะ การีบนบานศีาลกล่าวิ การีครีอบครีอง

วัิตถุืมงคล และการีเล่อกเลขมงคล) และปัรีะสุบการีณค์วิามรู้ีสึุกภายใน (เชน่ 

มีโชค ปัลอดภัยจากอุบัติเหตุ สุอบผู่้าน ได้งาน และถูืกหวิย) โดยเหตุการีณ์

ทั�งสุองไม่ได้มีอะไรีเป็ันเหตุและผู้ลของอะไรี (non-causal relation)
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 โหรีาศีาสุตร์ี การีผูู้กดวิงชะตา การีดูดวิงชะตา จึงเป็ันควิามรู้ีควิาม

เข้าใจที�ตั�งอยู่บนหลักควิามสุมนัย ซึื่�งถ่ือว่ิาทุกสิุ�งทุกอย่างมีควิามเกี�ยวิพัินเช่�อม

โยงกัน และสุามารีถืมีผู้ลกรีะทบอย่างสุำาคัญในอนาคต (Orkin, 2000, pp. 

36-42) พูิดอีกอย่างก็ค่อ  การีเล่นพินันที�เป็ันเร่ี�องควิามบังเอิญอย่างแท้จริีง 

แต่เม่�อเล่นไปันาน ๆ มากพิอ มักจะให้ผู้ลลัพิธ์ิที�ปัรีะหลาดเหล่อเช่�อเกินกว่ิา

เป็ันเร่ี�องของควิามบังเอิญ ทั�งยังดูจะเป็ันเร่ี�องของอิทธิิผู้ลของพิลังอำานาจ

อะไรีบางอย่างมากกว่ิา นั�นหมายควิามว่ิา โอกาสุที�ผู้ลลัพิธ์ิในการีเล่นการี

พินันจะได้รัีบอิทธิิพิลหร่ีอผู้ลกรีะทบจากบางสิุ�งบางอย่างที�ไม่เกี�ยวิกับหลัก

ควิามเป็ันไปัได้ สุามารีถืเกดิขึ�นได้ โอกาสุและสุถืานการีณเ์ช่นนี�แหละที�ทำาให้

ควิามคิดควิามเช่�อในเร่ี�องโชค ดวิง และอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�มีควิามสุำาคัญและ

เป็ันปัรีะโยชน์สุำาหรัีบคนเล่นพินันและคอหวิยทั�งหลาย

 แนวิควิามคิดควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� ฤทธิิ�เดช การีสุมร่ีวิม 

และควิามสุมนัย จึงไม่ได้แยกออกจากกัน แต่มีควิามเช่�อมโยงและเกี�ยวิพัิน

กันอย่างใกล้ชิด ควิามสุำาคัญและบทบาทของแนวิคิดนี�ในการีเล่นพินันโดย

เฉพิาะการีเล่นหวิย ค่อ การีทำาให้ควิามเช่�อสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ยังคงดำารีงอยู่ในสัุงคม

ทุนนิยมสุมัยใหม่ 

 เม่�อคนเรีาไม่ได้เห็น รัีบรู้ี และเข้าใจสิุ�งต่าง ๆ รีอบตัวิตามที�สิุ�ง 

ต่าง ๆ เหล่านั�นปัรีากฏิตัวิ ดำารีง และมีอยู่ตามที�เป็ันจริีง แต่เรีาเห็น รัีบรู้ี 

และเข้าใจสิุ�งต่าง ๆ  ตามกรีอบคิด มุมมอง สัุญลักษณ์ บรีรีทัดฐาน ค่านิยม 

และควิามเช่�อที� เรีามีอยู่ และเรีียนรู้ีมาในฐานะสุมาชิกของสัุงคม  
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นักสัุงคมวิิทยาชาวิฝ่รัี�งเศีสุ เดอร์ีไคห์ม (Émile Durkheim) เรีียกสิุ�งนี�เป็ัน 

วัฒนธรรมความเช่ือท่ีคนในแต่ละกลุ่ม ชุมชน และสังคมมีร่วมกัน 

(collective representations) (Throop, 2003) พูิดอย่างง่าย ๆ  ค่อ มนุษย์

เรีามีชีวิิตอยู่ทั�งกับควิามจริีงที�เรีาไม่ได้สุร้ีางและควิามจริีงที�เรีาสุมมุติและสุม

ร่ีวิมสุร้ีางกันขึ�นมาตามอารีมณ์ควิามรู้ีสึุกนึกคิดและจินตนาการีของเรีาเอง

 หลักการีสุำาคัญของควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�และวิิธีิคิดแบบ 

สุมร่ีวิม ทำาให้คนเรีามองและทำาควิามเข้าใจโลกผู่้านมิติพิิเศีษที�อยู่นอกเหน่อ

รีะบบปัรีะสุาทสัุมผัู้สุ ควิามคิดแบบนี�ถ่ือว่ิามีเคร่ีอข่ายพิลังอำานาจที�มองไม่

เห็นคอยเช่�อมโยงสิุ�งต่าง ๆ  เขา้ด้วิยกัน และเช่�อมโยงมนษุย์กับสุภาพิแวิดลอ้ม

เข้าด้วิยกัน อำานาจวิิเศีษนี�สุามารีถืถ่ืายทอดไปัสูุ่สิุ�งอ่�น ๆ ได้หลายทาง เช่น 

อยู่ใกล้กันผู่้องถ่ืายอำานาจให้กัน เช่�อมโยงกัน และการีสุ่งพิลังให้กัน 

 อีกทั�งการีที�มนุษย์ดำารีงอยู่ในสุภาพิแวิดลอ้มร่ีวิมกนัและมคีวิามสุมัพัินธ์ิ

ใกล้ชิดกันด้วิยอารีมณ์ควิามรู้ีสึุกเป็ันองค์ปัรีะกอบหลัก ควิามสัุมพัินธ์ิกับสิุ�ง

ต่าง ๆ จึงเป็ันเร่ี�องของอารีมณ์ควิามรู้ีสึุกมากกว่ิาจะเป็ันเร่ี�องของควิามคิด

การีใชเ้หตุผู้ล เม่�อเกิดหร่ีอเผู้ชญิกับเหตุการีณ์ไม่คาดฝั่นหร่ีอสิุ�งที�เกินควิามรู้ี

ควิามเข้าใจที�มีอยู่ คนเรีาจะทำาควิามเข้าใจและตีควิามเหตุการีณ์นั�น ๆ โดย

ใช้อารีมณ์ควิามรู้ีสึุก ซึื่�งเกิดจากควิามรู้ีควิามเข้าใจเร่ี�องพิลังอำานาจที�มองไม่

เห็นที�ได้ยินได้ฟั้งมา หร่ีอมีการีอธิิบายไว้ิในเร่ี�องรีาวิตำานานในศีาสุนา หร่ีอ

เร่ี�องเล่าต่อ ๆ กันมาตามควิามเช่�อแบบอ่�น ๆ 
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 คลังควิามรู้ีสุำาคัญ ๆ ในเร่ี�องพิลังอำานาจวิิเศีษของคนไทย ได้แก่  

พิรีะไตรีปิัฎก พิรีะสูุตรีต่าง ๆ ไสุยศีาสุตร์ี โหรีาศีาสุตร์ี ตำารีาพิรีหมชาติ 

เร่ี�องเล่า คำาสุอนเกี�ยวิกับภูตผีู้ปีัศีาจ เทพิเทวิดา เป็ันต้น



หลังจากกลุ่มทั้หาร 
ได้ป็ฏิิวั่ติิยึดอิำานาจจากรัฐบัาล 
ท้ั้�มาจากการเล้อิกตัิ�งในปี็ 2557 

ตัิ�งแต่ินั�นมา สำานักงานสลากกินแบ่ังฯ 
ภายใต้ิการคว่บัคุมขอิงรัฐบัาลทั้หาร 

ได้เพิื่�มการพิื่มพ์ื่หว่ย 
อิอิกสู่ติลาดจาก 37 ล้านฉบัับั 

เป็็นำ 100 ล้านำฉบัับั
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 งานศึีกษาสุ่วินใหญ่ชี�ตรีงกันว่ิา นับตั�งแต่วิิกฤติเศีรีษฐกิจปีั 2540 

เป็ันต้นมา ควิามขัดแย้งทางการีเม่อง รีวิมทั�งภาวิะไรี้เสุถีืยรีภาพิทางการี

เม่องที�มีมาอย่างต่อเน่�อง ผู้นวิกกบัควิามเช่�อมโยงกบัเศีรีษฐกจิโลก สุ่งผู้ลให้

ปัรีะเทศีได้รัีบผู้ลกรีะทบทั�งทางตรีงและทางอ้อมจากวิิกฤติปััญหาและ 

การีเปัลี�ยนแปัลงจากภายนอกมากยิ�งขึ�น

 ในช่วิงเวิลาที�ควิามผัู้นผู้วิน ควิามเสีุ�ยง และวิิกฤติปััญหาเศีรีษฐกิจทวีิ

ควิามเข้มข้น รุีนแรีง และสุ่งผู้ลกรีะทบกับกลุ่มชนชั�นล่างในสัุงคมไทยอย่าง

มากนั�น หวิยรัีฐบาลที�พิิมพ์ิออกจำาหน่ายในช่วิงปีั 2540 – 2562 เพิิ�มขึ�น

จาก 14 ล้านฉบับ เป็ัน 100 ล้านฉบับ

 ปีั 2540-2544 หวิยรัีฐบาลพิิมพ์ิออกจำาหน่าย 14 ล้านฉบับ 

 ปีั 2545  หวิยรัีฐบาลพิิมพ์ิออกจำาหน่าย 34 ล้านฉบับ 

 ปีั 2558  หวิยรัีฐบาลพิิมพ์ิออกจำาหน่าย 37 ล้านฉบับ 

 ปีั 2560  หวิยรัีฐบาลพิิมพ์ิออกจำาหน่าย 65 ล้านฉบับ

 ปีั 2561  หวิยรัีฐบาลพิิมพ์ิออกจำาหน่าย 88 ล้านฉบับ

 ปีั 2562  หวิยรัีฐบาลพิิมพ์ิออกจำาหน่าย 100 ล้านฉบับ 

ขบัว่นการป่็�นำเลขเด็ด
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 ตัวิเลขเหล่านี�แสุดงให้เห็นว่ิา รีาวิ 1 ทศีวิรีรีษหลังวิิกฤติเศีรีษฐกิจ

ของปัรีะเทศี รัีฐบาลได้เพิิ�มการีพิิมพ์ิหวิยสูุงขึ�นอย่างชัดเจน โด ยหลังจากกลุ่ม

ทหารีได้ปัฏิิวัิติยึดอำานาจจากรัีฐบาลที�มาจากการีเล่อกตั�งในปีั 2557 ตั�งแต่

นั�นมาสุำานักงานสุลากกินแบ่งฯ ภายใต้การีควิบคุมของรัีฐบาลทหารี ได้เพิิ�ม

การีพิิมพ์ิหวิยออกสูุ่ตลาดจาก 37 ล้านฉบับ เป็ัน 100 ล้านฉบับ ในขณะที�

ปัรีะเทศีมีจำานวินปัรีะชากรี 69 ล้านคน และมีปัรีะชากรีในวัิยทำางานเพีิยง 

56 ล้านคน 

 การีพิิมพ์ิหวิยออกขายให้คอหวิยในปัรีะเทศีมากมายขนาดนี� ทำาให้

รัีฐบาลมีรีายได้จากการีขายหวิยเพิิ�มขึ�นมาก โดยในช่วิง 5 ปีั นับตั�งแต่ปีั 

2555-2561 สุำานักงานกองสุลากฯ มีรีายได้จากการีขายหวิยทั�งหมด 

597,795 ล้านบาท ในจำานวินนี�นำาสุ่งรีายได้ให้รัีฐบาล 143,541 ล้าน

บาท เพิิ�มขึ�นกว่ิาเท่าตัวิเม่�อเทียบกับช่วิงปีัก่อนหน้านี�2 

 ในช่วิงเวิลาใกล้ ๆ กันนั�น จำานวินคนเล่นหวิยเพิิ�มขึ�นทั�งหวิยรัีฐบาล

และหวิยใต้ดิน และรีายจ่ายของคนเล่นหวิยก็เพิิ�มขึ�นเช่นกัน ค่อ ในปีั 2558 

มีคนเล่นหวิยปัรีะมาณ 25.1 ล้านคน แยกเป็ันคนเล่นหวิยรัีฐบาล 19.1 

ล้านคน และคนเล่นหวิยใต้ดิน 16.5 ล้านคน ยอดเงินซ่ื่�อหวิยปัรีะมาณ 

200,000 ล้านบาท แยกเป็ันการีซ่ื่�อหวิยรัีฐบาล 77,000  ล้านบาท และ

การีซ่ื่�อหวิยใต้ดิน 131,000  ล้านบาท 

2 ดูรีายละเอียดใน คุณพิรีะ! “หวิย” ทำากำาไรีให้กองสุลากฯ มากขนาดนี�เชียวิ. ที� https://www.sanook.

com/money/597425
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 อีก 5 ปีัต่อมา ในปีั 2562 มีคนเล่นหวิยเพิิ�มขึ�นอีก 2.2 ล้านคน 

เป็ัน 27.4 ล้านคน แยกเป็ันคนเล่นหวิยรัีฐบาล 22.7 ล้านคน และคนเล่น

หวิยใต้ดินอีก 17.7 ล้านคน บรีรีดาคอหวิยเหล่านี�ใช้จ่ายเงินไปัในการีเล่น

หวิยเพิิ�มขึ�นจากเดิมกว่ิา 300,000 ล้านบาท แยกเป็ันหวิยรัีฐบาล 150,000 

ล้านบาท และหวิยใต้ดินอีก 153,000 ล้านบาท (ศูีนย์ศึีกษาปััญหาการี

พินัน, 2558, 2562)

 ตัวิเลขเหล่านี� ไม่ว่ิาจะเป็ันจำานวินหวิยที�พิิมพ์ิออกขายมากขึ�นหลาย

สิุบล้านฉบับ จำานวินคนเล่นหวิยที�เพิิ�มมากขึ�นกว่ิาสุองล้านคน รีายจ่ายของ

คนเล่นหวิยซึื่�งหมายถืงึรีายไดแ้ละกำาไรีสุำาหรีบัธุิรีกิจหวิยที�เพิิ�มขึ�นอีกนับแสุน

ล้านบาท เกิดขึ�นในสุถืานการีณ์ที�โอกาสุการีถูืกรีางวัิลไม่ได้เปัลี�ยนแปัลงไปั

เลย จำานวินรีางวัิลยังมีเท่าเดิมค่อ 14,168 รีางวัิล แม้จำานวินเงินรีางวัิล

ในปีั 2545-2561 จะเพิิ�มขึ�นจาก 1,632 ล้านบาท เป็ัน 4,224 ล้าน

บาท แต่จำานวินหวิยก็เพิิ�มจาก 34 ล้านใบเป็ัน 88 ล้านใบ เพีิยงแต่คนเล่น

หวิยอาจจะได้รีางวัิลเพิิ�มถ้ืาหวิยที�ตัวิเองซ่ื่�อเป็ันหวิยชุดเลขเดียวิกันหลายใบ 

เช่นกรีณีมีคนถูืกหวิยรีางวัิลที� 1 ปัรีะจำางวิดวัินที� 16 กรีกฎาคม 2560 

จำานวิน 30 คู่ เป็ันเงินรีางวัิล 180 ล้านบาท เป็ันต้น 

 ทำาไมคนถึืงซ่ื่�อหวิยและเล่นหวิยมากขึ�น ทั�ง ๆ ที�โอกาสุถูืกหวิยมีอยู่

น้อยมากไม่ได้เปัลี�ยนแปัลงไปัแต่อย่างใด ทำาไมในช่วิงหลายปีัที�ผู่้านมารัีฐบาล

และกลุ่มธุิรีกิจหวิยใต้ดินจึงสุามารีถืหารีายได้และทำากำาไรีได้มากขึ�น ทั�งที�คน

เล่นและคนซ่ื่�อหวิยมีโอกาสุถูืกหวิยเท่าเดิม 
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 งานศึีกษาหลายชิ�นในช่วิงปีั 2540-2560 ซึื่�งเป็ันช่วิงที�การีเล่นหวิย

ได้รัีบควิามนิยมสูุงขึ�นอย่างแพิร่ีหลาย ชี�ให้เห็นว่ิา สิุ�งสุำาคัญสุำาหรัีบคอหวิย

สุ่วินใหญ่ ค่อการีหา “เลขเด็้ด้เลขดั้ง” ก่อนที�จะซ่ื่�อหวิย 

 คำาถืามที�ตามมาอีกค่อ ในขณะที�เกิดควิามผัู้นผู้วินไม่แน่นอนในสัุงคม 

ทำาไมเลขเด็ดจึงมีควิามสุำาคัญสุำาหรัีบคอหวิย 

 งานศึีกษาปัรีากฏิการีณ์ควิามนิยมในสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� เช่น หลวิงพ่ิอ รี.5 

เจ้าแม่กวินอิม และหลวิงพ่ิอคูณ (นิธิิ เอียวิศีรีีวิงศ์ี, 2536; พิรีปิัยะ ขวัิญ

บุญจันทร์ี, 2537; Jackson, 1999a, 1999b) ในช่วิงทศีวิรีรีษ 2520 

และ 2530 ซึื่�งเป็ันช่วิงที�เศีรีษฐกิจปัรีะเทศีไทยมีการีขยายตัวิค่อนข้างสูุง 

ชี�ให้เห็นว่ิา ควิามเช่�อและการีปัฏิิบัติที�เกี�ยวิกับอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� อิทธิิฤทธิิ� 

และปัาฏิิหาริีย์ กลับมาเป็ันปัรีากฏิการีณ์ที�ได้รัีบการียอมรัีบกันอย่างแพิร่ี

หลายในสัุงคม โดยเฉพิาะควิามเช่�อในเร่ี�องโชคลาภ วิาสุนา และควิามเจริีญ

ก้าวิหน้าในหมู่คนที�ทำาธุิรีกิจ การีค้า และกลุ่มชนชั�นกลางที�มีการีศึีกษา 

 บริีบทที�เป็ันเง่�อนไขสุำาคัญของปัรีากฏิการีณ์ดังกล่าวิเป็ันเร่ี�องของ

ควิามผัู้นผู้วินไม่แน่นอนและสุถืานการีณ์ปััญหาใหม่ ๆ ที�กลุ่มคนเหล่านี�ต้อง

ปัรีะสุบ และได้รัีบผู้ลกรีะทบโดยตรีงจากการีเปัลี�ยนแปัลงทั�งทางตรีงและทาง

อ้อม

 มาในช่วิงปีั 2558-2560 รัีฐบาลพิิมพ์ิหวิยออกขายเพิิ�มขึ�นหลายสิุบ

ล้านใบ งานวิิจัยบางชิ�นชี�ให้เห็นถึืงรูีปัแบบการีหาเลขเด็ดของบรีรีดาคอหวิย
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ที�มีควิามหลากหลายซัื่บซ้ื่อนเป็ันอย่างมาก (สุรีวิิชญ์ ฤทธิิจรูีญโรีจน์, 2560 ; 

ชยุต พิิริียะฤทธิิ�, 2550) ไม่ว่ิาจะเป็ันเหตุการีณ์สุำาคัญ ๆ  ในชีวิิตของคอหวิย

เอง เช่น วัินขึ�นบ้านใหม่ วัินซ่ื่�อรีถืใหม่ วัินคลอดลูก งานบวิช งานศีพิ 

อุบัติเหตุ ฯลฯ สิุ�งของรีอบ ๆ  ตัวิ เช่น เลขบัตรีปัรีะชาชน เลขหนังสุ่อเดินทาง 

ทะเบียนรีถื เลขที�บ้าน เบอร์ีโทรีศัีพิท์ม่อถ่ือ ตลอดจนวัินเกิด อายุ ปีัเกิด

ของตนเองหร่ีอของบิดามารีดา วัินสุำาคัญต่าง ๆ ในรีอบปีั เลขมงคลที�

เกี�ยวิข้องกับสุถืาบันพิรีะมหากษัตริีย์ วัินมหารีาชองค์ต่าง ๆ วัินสุวิรีรีคต  

วัินปัรีะสูุติ วัินพิรีะรีาชสุมภพิ พิรีะชันษาของพิรีะมหากษัตริีย์ ตลอดจน

พิรีะบรีมวิงศีานุวิงศี์องค์ต่าง ๆ เลขมงคลที�เกี�ยวิข้องกับบุคคลสุำาคัญทาง

ศีาสุนา การีใบ้หวิย หร่ีอเลขเด็ด เลขเด่นจากหนังสุ่อพิิมพ์ิ หวิยซื่อง ขันนำ�ามนต์ 

อ่างนำ�ามนต์ โอ่งนำ�ามนต์ ทะเบียนรีถืที�เกี�ยวิข้องกับนายกรัีฐมนตรีี เลขเกี�ยวิกับ

อายุ วัินเด่อนปีัเกิด วัินเด่อนปีัมรีณภาพิของพิรีะเกจิอาจารีย์ เลขเกี�ยวิกับ

ดารีาคนดัง เหตุการีณ์แปัลก ๆ เกี�ยวิกับพ่ิช สัุตว์ิ สิุ�งของ ฯลฯ ที�มีลักษณะ

ผิู้ดแปัลกไปัจากปักติ ควิามฝั่น การีใช้สูุตรีคำานวิณต่าง ๆ การีขูดต้นไม้และ

การีขอเลขเด็ดจากสุถืานที�ศัีกดิ�สิุทธิิ�

 การีศึีกษาวิิธีิการีหาเลขเด็ดก่อนซ่ื่�อหวิยของคอหวิยและรีายละเอียด

เกี�ยวิกับเลขเด็ดที�เผู้ยแพิร่ีกันในหมู่คอหวิยข้างต้นนี� ชี�ให้เห็นถึืงลักษณะ 

สุำาคัญ ๆ ของเลขเด็ดอยู่หลายปัรีะการี



ยิ�งเลขเด็ดม้หลายตัิว่ 
และหลายชุด โอิกาสท้ั้�เลขเด็ด

จะติรงกับัเลขหว่ยรางวั่ลยิ�งม้มาก 
ยิ�งเลขเด็ดติรงกับัเลขรางวั่ลบ่ัอิยขึ�น 

อิำานาจบัารม้และคว่ามศัักดิ�สิทั้ธิ� 
ขอิงคนทั้รงก็ยิ�งม้มากขึ�น 

ยิ�งให้เลขเด็ดถููกรางวั่ลบ่ัอิยขึ�นเท่ั้าไหร่ 
คนก็ยิ�งมาขอิเลขเด็ดมากขึ�น 
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 เลขเด็ดเป็ันปัรีากฏิการีณ์สัุงคมที�กลุ่มคนบางกลุ่มสุมมุติสุร้ีางขึ�น เป็ัน

ตัวิเลขและชุดตัวิเลขที�มีควิามหมายต่างไปัจากตัวิเลขทั�วิไปั มีควิามสัุมพัินธ์ิ

เช่�อมโยงกับเลขหวิยรีางวัิลในแต่ละงวิด และเป็ันควิามเช่�อร่ีวิมกันในกลุ่มคอ

หวิย โดยเฉพิาะควิามเช่�อว่ิา เลขมีควิามสุำาคัญอย่างใดอย่างหนึ�งตามคติควิาม

เช่�อสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ที�มีอยู่ในวัิฒนธิรีรีมควิามเช่�อในสัุงคม ไม่ว่ิาจะเป็ันเพิรีาะฤทธิิ�

เดชของพิรีะดัง พิรีะเกจิ เหตุการีณ์สุำาคัญ การีบนบานขอพิรีสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� 

ควิามฝั่น ลางสัุงหรีณ์ บุญบารีมี วัิตถุืมงคล เป็ันต้น โดยที�ควิามสัุมพัินธ์ินี�

ไม่ได้คำานึงถึืงหลักควิามเป็ันไปัได้ หร่ีอควิามน่าจะเป็ันตามหลักวิิชาการี ที�

ถ่ือว่ิาเลขหวิยเป็ันเลขธิรีรีมดา ทุกตัวิเลขมีโอกาสุเท่ากันที�จะเป็ันเลขรีางวัิล 

เลขเด็ดและควิามเช่�อในอำานาจของเลขเด็ดจึงปัฏิิเสุธิหลักเหตุผู้ล หลักสุถิืติ

ควิามเป็ันไปัได้ ควิามไม่แน่นอนและการีคาดการีณ์ไม่ได้ของเลขหวิยต่าง ๆ 

เพิรีาะสุำาหรัีบคอหวิยแล้วิ พิวิกเขาเช่�อเลขแต่ละตัวิ โดยเฉพิาะตัวิเลขมีค่า  

มีควิามสุำาคัญ และมีฤทธิิ�เดชไม่เท่ากัน สุ่งผู้ลต่อชีวิิต โชคชะตาและอนาคต

ไม่เท่ากัน เพิรีาะฉะนั�นจึงมีโอกาสุกลายเป็ันเลขรีางวัิลไม่เท่ากัน 

 บรีรีดาคอหวิยเช่�อว่ิา การีพินันบนหลักควิามบังเอิญ ไม่ได้เป็ันการี

พินันที�ไม่แน่นอน หร่ีอคาดการีณ์ไม่ได้ไปัเสีุยหมด ทั�งยังเช่�อว่ิาตัวิเองสุามารีถื

อิำานำาจขอิงเลขเด็ิ์ดิ์?
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คาดเดา ควิบคุม และจัดการีผู้ลลัพิธ์ิ หร่ีอเลขรีางวัิลได้ หร่ีอทำาให้เลขหวิย

ออกตรีงกับเลขเด็ดของตัวิเอง 

 ดังนั�น โอกาสุที�เลขหวิยรีางวัิลจะได้รัีบอิทธิิพิล หร่ีอผู้ลกรีะทบจาก

บางสิุ�งบางอย่างที�ไม่เกี�ยวิกับหลักควิามเป็ันไปัได้สุามารีถืเกิดขึ�นได้ อำานาจ

สิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ทั�งหลายจะมาแสุดงปัาฏิิหารีิย์ดลบันดาลให้คอหวิยได้เห็นเป็ัน 

รูีปัธิรีรีมและเป็ันจริีงได้ด้วิยเลขเด็ดนี�แหละ

 โอกาสุและสุถืานการีณ์เช่นนี�เองที�ทำาให้ควิามคิดควิามเช่�อในอำานาจ

สิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�และเลขเด็ดมีควิามสุำาคัญและเป็ันปัรีะโยชน์สุำาหรัีบคอหวิยทั�ง

หลาย

 อย่างไรีก็ตาม ถ้ืาคอหวิยพิิจารีณาให้ดีก็จะพิบว่ิา เลขเด็ดในแต่ละงวิด

ปัรีะกอบด้วิยตัวิเลขและชุดตัวิเลขจำานวินมาก การีหาเลขเด็ดมีวิิธีิที�หลาก

หลาย แหลง่ที�มาของเลขเดด็มีมากมายหลายที� รีวิมทั�งการีตคีวิามและจำานวิน

คนที�แห่แหนกันไปัตามหาเลขเด็ดตามสุถืานที�ที�มีสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ต่าง ๆ ย่อม

หมายถึืงจำานวินตัวิเลขมากมายที�กลายเป็ันเลขเด็ดของคอหวิยจำานวินมากเช่น

กัน 

 ถ้ืาการีถูืกหวิยสุ่วินหนึ�งเป็ันเร่ี�องของ กฎว่าด้้วยจำานวนมาก ๆ  (law 

of large numbers) หลักการีนี�สุามารีถืใช้ได้กับเลขเด็ดด้วิย นั�นค่อเลขเด็ด

จะกลายเป็ันเลขที�ตรีงกับเลขรีางวัิลได้ก็ต่อเม่�อมีเลขเด็ดให้คอหวิยได้เล่อกเป็ัน

จำานวินมาก และมีคนจำานวินมากซ่ื่�อหร่ีอแทงหวิยโดยใช้เลขเด็ดที�มีมากมาย

หลายชุดเป็ันแนวิทาง ดังนั�นโอกาสุที�จะมีคนถูืกหวิยด้วิยเลขเด็ดก็มีมากขึ�น 
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 การีศึีกษากรีณีควิามนิยมที�คอหวิยมีต่อคนทรีงที�มีช่�อเสีุยงเร่ี�องให้เลข

เด็ดถูืกรีางวัิลบ่อย ๆ  (Klima, 2006, p. 42) พิยายามตอบคำาถืามว่ิา ทำาไม

คนทรีงสุามารีถืให้เลขหวิยที�ถูืกรีางวัิลได้ การีศึีกษาพิบว่ิา หลังวิิกฤติ

เศีรีษฐกิจมีคนมาขอเลขเด็ดจากคนทรีงมากขึ�นและมีคนถูืกหวิยมากขึ�น ยิ�ง

เลขเด็ดของคนทรีงแม่นมากเท่าไหร่ี คนก็ยิ�งมาขอเลขเด็ดกันมากขึ�น ยิ�งคน

มาขอเลขเด็ดกันมากขึ�น คนทรีงก็ยิ�งให้เลขเด็ดต่าง ๆ  กับคนมาขอแต่ละคน

มากขึ�น ฉะนั�น ยิ�งจำานวินเลขเด็ดที�คนได้ไปัมีมากขึ�นเท่าใด โอกาสุที�เลขเด็ด

บางตัวิจะถูืกรีางวัิลก็มีมากขึ�นไปัด้วิย เพิรีาะคนทรีงให้เลขเด็ดกับคนมาขอ

แต่ละคนไม่เหม่อนกัน และไม่ได้ให้เลขตัวิเดียวิ แต่ให้เลขหลายตัวิ อำานาจ

ควิามศัีกดิ�สิุทธิิ�ของคนทรีงจึงอยู่ที�การีทำานายว่ิาเลขเด็ดหลาย ๆ ตัวิที�ให้คน

ไปันั�นจะเป็ันเลขถูืกรีางวัิลหร่ีอไม่ 

 ดังนั�น  ยิ�งเลขเด็ดมีหลายตัวิและหลายชุด โอกาสุที�เลขเด็ดจะตรีงกับ

เลขหวิยรีางวัิลยิ�งมีมาก ยิ�งเลขเด็ดตรีงกับเลขรีางวัิลบ่อยขึ�น อำานาจบารีมี

และควิามศัีกดิ�สิุทธิิ�ของคนทรีงก็ยิ�งมีมากขึ�น ยิ�งให้เลขเด็ดถูืกรีางวัิลบ่อยขึ�น

เท่าไหร่ี คนก็ยิ�งมาขอเลขเดด็มากขึ�น ยิ�งทำาใหเ้ลขเดด็มีโอกาสุถืกูรีางวิลัมาก

ขึ�น ทั�ง ๆ  ที�คนทรีงไม่ได้มีอำานาจ หร่ีอฤทธิิ�เดชใด ๆ  เกี�ยวิกับเลขหวิยรีางวัิล

เลย 

 เม่�อคนทรีงเสีุ�ยงทายกับตัวิเลขจำานวินมาก และเลขเด็ดที�ถูืกรีางวัิล

เป็ันสิุ�งที�คนสุนใจ เฝ้่าติดตาม และอยากรู้ี มากกว่ิาเลขเด็ดที�ไม่ถูืกรีางวัิล 

การีหลั�งไหลแหแ่หนของคนที�มาขอเลขเดด็จึงเป็ันหลักฐานชั�นดีว่ิาเลขเดด็เป็ัน



ส้�อิม้ส่ว่นสำาคัญในการผลิติ
สร้าง และแผยแพื่ร่ 

เพ้ื่�อิทั้ำาให้คติิคว่ามเช้�อิในเร้�อิง
อิำานาจสิ�งศัักดิ�สิทั้ธิ�

ในเร้�อิงหว่ยและเลขเด็ด
แพื่ร่ขยายอิอิกไป็ในว่งกว้่าง
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ปัาฏิิหาริีย์จริีง เร่ี�องทำานองนี�เกิดขึ�นได้กับเลขเด็ดทั�งหลายทั�งปัวิงที�ได้จากสิุ�ง

ศัีกดิ�สิุทธิิ�ต่าง ๆ  ไม่ว่ิาจะโดยการีบอกใบ้ การีให้เลขปัริีศีนา การีตีควิามจาก

หยดเทียน การีบนบานขอโชคลาภ การีขูดเลข ฯลฯ 

 หากว่ิากันตามจริีง การีที�เลขเด็ดล้วินแต่เป็ันเลข 1 ตัวิ 2 ตัวิ และ 

3 ตัวิ นั�นไม่ใช่เร่ี�องบังเอิญ โอกาสุที�คอหวิยจะถูืกเลขท้าย 2 ตัวิและเลข 3 

ตัวิ ก็มีมากกว่ิาเลขอ่�น ๆ เลขเด็ดที�กำาหนดไว้ิแค่ 2 ตัวิ และ 3 ตัวิ และมี

เลขเด็ดอยู่จำานวินมาก ก็ย่อมมีโอกาสุที�จะตรีงกับเลขรีางวัิลทั�งในแง่ตามหลัก

ควิามเป็ันไปัได้และกฎว่ิาด้วิยจำานวินมาก ๆ 

 โดยเฉพิาะการีแทงหวิยใต้ดินที�มีการีใช้เทคนิคพิลิกแพิลงในการีแทง

ตัวิเลขเด็ด 1 ตัวิ 2 ตัวิ และ 3 ตัวิ เช่น การีแทงโต๊ด เลขวิิ�ง เลขรูีด คน

แทงหวิยใต้ดินด้วิยเลขเด็ดต่าง ๆ ก็มีโอกาสุถูืกรีางวัิลมากขึ�นไปัอีก อำานาจ

เลขเด็ดที�จะทำาให้คอหวิยถูืกรีางวัิลหวิยใต้ดินจึงมีมากกว่ิาโอกาสุที�จะถูืกหวิย

รัีฐบาลหลายเท่าตัวิ

 ปัรีากฏิการีณ์ของเลขเด็ดดังที�กล่าวิมานี� สุ่วินหนึ�งเกิดจากการีแข่งขัน

กันอย่างเข้มข้นในการีสุรี้างภาพิสุรี้างข่าวิหว่ิอหวิาน่าต่�นเต้นในหมู่ค่าย

หนังสุ่อพิิมพ์ิยักษ์ใหญ่รีะดับปัรีะเทศี มีหลักในการีสุ่�อสุารีง่าย ๆ ค่อ ใครี 

อะไรี ที�ไหน เลขอะไรี หลังจากนั�นก็ตามด้วิยการีเสุนอเร่ี�องรีาวิคนถูืกหวิย

หลังหวิยออก เช่น ถูืกหวิยเพิรีาะอะไรี ถูืกหวิยแล้วิเป็ันอย่างไรี ชีวิิตพิลิกผัู้น

ไปัอย่างไรี มีใครีเป็ันลมบ้าง มีคนมาร่ีวิมแสุดงควิามดีใจกันมากน้อยแค่ไหน 

จะใช้เงินอย่างไรี มีเทคนิคหาเลข หร่ีอได้เลขหวิยที�ถูืกรีางวัิลอย่างไรี ฯลฯ 
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สุ่�อจึงมีสุ่วินสุำาคัญในการีผู้ลิต สุร้ีาง และเผู้ยแพิร่ี เพ่ิ�อทำาให้คติควิามเช่�อใน

เร่ี�องอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ในเร่ี�องหวิยและเลขเด็ดแพิร่ีขยายออกไปัในวิงกว้ิาง 

เลขเด็ดกลายเป็ันปัรีากฏิการีณ์สุาธิารีณะที�มีการีรัีบรู้ีไม่เฉพิาะในหมู่คอหวิย 

เม่�อควิามคิดควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�กลายเป็ันปัรีากฏิการีณ์ที�สัุงคม

สุมมุติสุร้ีางขึ�น มีอยู่ และมีการีเรีียนรู้ีร่ีวิมกันในสัุงคม คนที�เช่�อหร่ีอคอหวิย

ที�เช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� ก็เช่นเดียวิกับคนหร่ีอกลุ่มคนที�มีควิามคิดควิาม

เช่�ออย่างอ่�น ซึื่�งล้วินต่างก็ได้รัีบการีถ่ืายทอดและเรีียนรู้ีจากคนอ่�นในสัุงคม 

รีวิมด้วิยคุณสุมบัติพิิเศีษที�เป็ันพิลังอำานาจ หร่ีอ ฤทธิิ�เดชที�สิุงสุถิืตอยู่ใน 

สุรีรีพิสิุ�งและปัรีากฏิการีณ์ต่าง ๆ ทั�งในธิรีรีมชาติและในสัุงคม ที�กรีอบคิด

ของควิามเช่�อของคนเรีาไม่ได้เพีิยงแต่เห็นสิุ�งต่าง ๆ แต่ต่างฝ่่ายยังต่างสิุงสูุ่

และสุ่�อสุารีกันและกันได้ด้วิย 

 ดังนั�นแล้วิ ถ้ืาวัิฒนธิรีรีมควิามเช่�อ เช่น ตำานาน เร่ี�องเล่า ควิามเช่�อ 

ปัาฏิิหาริีย์ อภินิหารี และโลกทัศีน์ เป็ันพ่ิ�นฐานของควิามเช่�อในอำานาจสิุ�ง

ศัีกดิ�สิุทธิิ� การีสุร้ีางและการีผู้ลิตซื่ำ�าควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� อิทธิิฤทธิิ� 

อภินิหารีและผีู้สุางเทพิเทวิดาในสุ่�อรูีปัแบบต่าง ๆ ในสัุงคม การีสุ่�อสุารีของ

สุ่�อก็น่าจะถ่ือได้ว่ิาเป็ันควิามพิยายามที�จะสุ่งเสุริีมและรัีกษาควิามคิดควิามเช่�อ

สิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�นี�ไว้ิ 

 ถ้ืาควิามคิดควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�เป็ันรีะบบควิามคิดควิาม

เช่�อที�มีควิามเกี�ยวิพัินกับการีจัดการี ควิบคุม การีจัดสุรีรีอำานาจและทรัีพิยากรี

ในสัุงคม ควิามพิยายามดังกล่าวิอาจจะถ่ือได้ว่ิาเป็ันควิามพิยายามของกลุ่ม
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ชนชั�นนำาในการีควิบคุมและจัดการีควิามสัุมพัินธ์ิเชิงอำานาจและควิามไม่เท่า

เทียมกันในสัุงคมทุนนิยมสุมัยใหม่ 

 อีกทั�งปัรีากฏิการีณ์เลขเด็ดที�ได้รัีบการีสุนับสุนุนและสุ่งเสุริีมอย่างมาก

จากทั�งกลุ่มนายทุนเจ้าของสุ่�อและกองบรีรีณาธิิการีที�มุ่งมั�น ตั�งใจ เอาจริีง

เอาจังกับการีเสุาะแสุวิงหา และการีขายข่าวิในเร่ี�องอิทธิิฤทธิิ�ปัาฏิิหาริีย์เกี�ยวิ

กับเลขเด็ดทั�งหลายแหล่ กลุ่มธุิรีกิจหวิยทั�งในภาครัีฐและในกลุ่มนายทุนหวิย

ใต้ดินจึงต่างได้ปัรีะโยชน์ในรูีปัของรีายได้และกำาไรีจากการีทำาให้ควิามเช่�อ

และปัาฏิิหาริียข์องเลขเด็ดกลายเป็ันสิุนค้าที�สุามารีถืซ่ื่�อขายกันได้เหม่อนสิุนค้า

อ่�น ๆ 

 ขณะเดียวิกันเลขเด็ดในแต่ละงวิดก็เป็ันสุ่วินหนึ�งของวิงเงินมหาศีาล 

วัิดและสุถืานที�ศัีกดิ�สิุทธิิ�ได้ขายของ มีคนมาเที�ยวิ หมอดูมีคนมาใช้บริีการี 

คนทรีงมีรีายได้ รีาคาหวิยเลขเด็ดแพิงขึ�น ควิามนิยมของเลขเด็ดทำาให้มีการี

ให้เลขเด็ดกันมากขึ�นในรูีปัแบบต่าง ๆ เช่น หวิยซื่อง ออนไลน์ เว็ิบไซื่ต์ 

เฟ้ซื่บุ๊ก ทั�งเด็ดบ้าง ไม่เด็ดบ้าง ทำาให้เลขเด็ดที�มีจำานวินมากมีโอกาสุที�จะได้

กลายเป็ันเลขตรีงกับเลขหวิยรีางวัิลมากขึ�น และทำาให้คนเข้าสูุ่ธุิรีกิจการีหา

กำาไรีจากเลขเด็ดมากขึ�น 



คว่ามเช้�อิเก่า ๆ เข้าใจง่าย
และรู้สึกสบัายใจ อุ่ินใจ
กลายเป็็นสัญลักษณ์

หลอิมรว่มจิติใจคอิหว่ย
ในการค้นหาหนทั้าง

พื่ลิกฟ้ื้�นช้วิ่ติ
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 ช่วิงเวิลาที�หวิยกลายเป็ันควิามหวัิงที�ไม่แน่นอนของคนจำานวินมาก 

การีนำาควิามคิดควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�มาใช้กับการีเล่นหวิย การี

จัดการีควิามไม่แน่นอนและการีสุรี้างอำานาจควิบคุมโอกาสุชีวิิตที�ไม่แน่นอน 

รีวิมทั�งการีปัรีากฏิตัวิของธุิรีกิจเลขเด็ด จึงเกิดขึ�นได้ง่าย และเป็ันการีสุ่บต่อ

ควิามเช่�อในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� ปัาฏิิหาริีย์ และจิตวิิญญาณที�มีอยู่และเป็ันที�

ยอมรัีบกันอย่างแพิร่ีหลายมาแต่โบรีาณอยู่แล้วิในหมู่คนไทยทั�วิไปั โดยมีตัวิ

เช่�อมค่อบทบาทและอำานาจของสุ่�อต่าง ๆ ทั�งในรูีปัสุ่�อสิุ�งตีพิิมพ์ิและสุ่�อ

อิเล็กทรีอนิกส์ุ

 ว่ิาไปัก็จะแปัลกอะไรี ในเม่�อโอกาสุที�คนจะถูืกหวิยมีน้อยมาก แม้จะ

เพิิ�มจำานวินชุดหวิยมากขึ�น มูลค่ารีางวิัลเพิิ�มขึ�น แต่โอกาสุถืูกรีางวิัลยังมี 

เท่าเดิม ในสุถืานการีณ์เช่นนี�คอหวิยถึืงหันไปัหาควิามเช่�อในอำานาจสิุ�ง

ศัีกดิ�สิุทธิิ�มากกว่ิาเหตุผู้ล เพิรีา ะควิามเช่�อเร่ี�องพุิทธิ พิรีาหมณ์ และผีู้ ดูจะ

อธิิบายโอกาสุ โชค ดวิง ควิามเสีุ�ยง ควิามไม่แน่นอน ควิามเด่อดเน่�อร้ีอนใจ 

เลขเด็ด และการีถูืกหวิยได้ดีกว่ิา เข้าใจง่ายกว่ิาในบริีบทสัุงคมที�ชีวิิตควิาม

เป็ันอยู่มีควิามลำาบาก ต้องเจอกับควิามผัู้นผู้วิน และควิามเสีุ�ยงมากขึ�นกว่ิาเดิม 

วั่ฒนธรรมหว่ย?
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 เลขเด็ด ในชุมชน สัุงคมชาวิบ้าน และคอหวิยทั�งหลาย นอกจากจะ

ทำาให้มีควิามหวัิงมากขึ�นว่ิาตัวิเองอาจจะสุามารีถืจดัการีและควิบคุมควิามไม่

แน่นอนได้มากขึ�น ทำาให้โอกาสุถูืกหวิยมีมากขึ�น เลขเด็ดยังอยู่ในฐานะเป็ัน

สัุญลักษณ์ตามคติวัิฒนธิรีรีมควิามเช่�อ ดังนั�น ท่าที ควิามคิด ควิามรู้ีควิาม

เข้าใจและมุมมองในการีเล่นหวิย จึงเป็ันที�เข้าใจ ยอมรัีบ และย่ดหยุ่นได้ 

 ในสุถืานการีณ์ควิามไม่แน่นอนและคาดหมายไม่ได้ของการีเล่นหวิย 

การีถูืกหวิยอย่างไม่น่าเช่�อจึงถ่ือเป็ันเร่ี�องของโชค บุญบารีมี เทวิดาให้ แต่

ถ้ืาไม่ถูืกก็ยอมรัีบได้ อาจจะดวิงไม่ดี ไม่เป็ันไรี เอาใหม่ หาเลขกันใหม่ หา

พิรีะ ผีู้ หร่ีอเลขเด็ดอ่�น ๆ จากสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�อ่�น ๆ กันต่อไปั 

 ผู้ลที�ได้จึงเป็ันการีทำาให้หลักการีควิามรู้ีและรีะบบหวิยที�แปัลกปัลอม

เปัลี�ยนรูีปัใหม่ มีควิามหมายใหม่ และกล่นกลายกับคติควิามเช่�อของสัุงคม

 แม้นักวิิชาการี ผูู้้รู้ี และนักกิจกรีรีมรีณรีงค์ต่อต้านการีเล่นหวิย อาจ

จะคิดต่างไปั และเห็นว่ิาการีสุร้ีาง รัีกษา และผู้ลิตซื่ำ�าควิามคิดควิามเช่�อเร่ี�อง

อำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ขึ�นมาใหม่ โดยสุ่�อ กลุ่มผู้ลปัรีะโยชน์ และขบวินการีที�

เกี�ยวิข้องกับการีสุร้ีางเร่ี�องรีาวิสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�เร่ี�องหวิย และการี ‘ปัั�น’ เลขเด็ด 

ไม่ว่ิาจะเป็ันรัีฐบาล ธุิรีกิจหวิย ผูู้้มีอิทธิิพิล นักการีเม่อง ข้ารีาชการี และ

คนขายหวิย เปัน็สิุ�งที�แสุดงถึืงอำานาจการีตลาด และรีะบบธิรุีกิจที�กำาลังหากิน

กับควิามเช่�อ แต่ในควิามคิดต่างนั�นก็ไม่ได้ต่อต้านคติควิามเช่�อต่าง ๆ ใน

สัุงคมที�คนทั�วิ ๆ ไปัยึดถ่ือปัฏิิบัติ ซึื่�งก็เป็ันแหล่งที�มาหร่ีอคาบเกี�ยวิกับแหล่ง

ที�มาของเลขเด็ด อิทธิิฤทธิิ� ปัาฏิิหาริีย์เกี�ยวิกับหวิยและการีถูืกหวิยทั�งหลาย 

รีวิมทั�งไม่มีใครีกลา่วิหาวิา่ ธิรีรีมเนยีมปัรีะเพิณแีละอำานาจของสุถืาบนัจารีีต
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เป็ันควิามงมงาย หร่ีอเป็ันเร่ี�องตรีรีกะวิิบัติ แต่พิอเป็ันเร่ี�องหวิยและคนเล่น

หวิย พิวิกเขากลับมีท่าทีเปัลี�ยนไปัจากหน้าม่อเป็ันหลังม่อ 

 ปัรีากฏิการีณ์เลขเด็ดและควิามเช่�อ จึงชี�ให้เห็นแง่มุมตรีงกันข้ามอีก

อย่างเช่นกัน นั�นค่อ อำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� อิทธิิฤทธิิ� ปัาฏิิหาริีย์ การีทำานาย

การีดูดวิง ควิามฝั่น ลางและสิุ�งแปัลกปัรีะหลาด เป็ันสุ่วินหนึ�งของพิิธีิกรีรีม 

ควิามเช่�อ และธิรีรีมเนียมปัฏิิบตัทีิ�มมีายาวินานในรีะบบศีาสุนาและควิามเช่�อ

ของสัุงคมไทย ควิามเช่�อและกิจกรีรีมที�เกี�ยวิข้องเหล่านี� สุำาหรัีบคนจน คนใน

ชนบท คนเล่นหวิย ถ่ือเป็ันเร่ี�องปักติธิรีรีมดา มีควิามย่ดหยุ่น และพิลัง

อำานาจของคติควิามเช่�อ สุามารีถืการีผู้นึกรีวิมสิุ�งใหม่ ๆ ให้เป็ันสุ่วินหนึ�ง

ของวัิฒนธิรีรีมควิามเช่�อในสัุงคมทุนนิยมสุมัยใหม่ โดยการีตีควิาม การีให้

ควิามหมาย และให้ควิามสุำาคัญกับควิามรู้ีควิามเข้าใจ หร่ีอหลักวิิชาการี 

โอกาสุชีวิิต การีดำารีงชีพิ ควิามเสีุ�ยง และควิามไม่แน่นอนในสัุงคม 

 ดังนั�น ในกรีณีหวิย ควิามงมงาย เหตุผู้ล ควิามเช่�อผิู้ด ๆ  และควิาม

เป็ันไปัได้ ไม่ได้แยกออกจากกัน แต่มีควิามสัุมพัินธ์ิและพึิ�งพิากันและกัน ธุิรีกิจ

ที�หากินกับควิามเป็ันไปัได้ที�ไม่มีควิามเช่�อควิามงมงาย คงสุร้ีางหลักปัรีะกัน

รีายได้และกำาไรีได้ยาก ขณะที�ควิามเช่�อควิามงมงายที�ไม่มีปัาฏิิหาริีย์ตามที�

หวัิง (เลขเด็ดไม่ถูืกเลย) ก็หมดพิลังอำานาจได้เช่นกัน

 สุุดท้าย เลขเด็ด ไม่เพีิยงเช่�อมโยงกับธุิรีกิจที�มีวิงเงินหมุนเวีิยนหลาย

แสุนล้านต่อปีั แต่ยังเป็ันสิุ�งสุำาคัญในชีวิิตของคนขายหวิยและคนเล่นหวิยอีก

หลายสิุบล้านคน 
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 เลขเด็ด เช่�อมโยงชาวิบ้าน พ่ิอค้าแม่ขาย กลุ่มธุิรีกิจ ข้ารีาชการีและ

ผูู้้นำาการีเม่องเข้าด้วิยกันภายใต้คติควิามเช่�อในเร่ี�องอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� 

อิทธิิฤทธิิ� ปัาฏิิหาริีย์ ทั�งพุิทธิ พิรีาหมณ์ และผีู้  ควิามเช่�อเก่า ๆ เข้าใจง่าย

และรู้ีสึุกสุบายใจ อุ่นใจ กลายเป็ันสัุญลักษณ์หลอมรีวิมจิตใจคอหวิยในการี

ค้นหาหนทางพิลิกฟ้้�นชีวิิต สุร้ีางควิามหวัิงและศีรัีทธิาสุำาหรัีบชีวิิตที�ดีกว่ิาใน

การีเข้าไปัร่ีวิมลงทุน เสีุ�ยงทำาธุิรีกรีรีมในรีะบบทุนนิยมที�สุร้ีางสิุนค้า บริีการี 

และควิามมั�งคั�งในรีะบบทุนนิยมสัุงคมสุมัยใหม่
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 ในสัุงคมที�วัิฒนธิรีรีมควิามเช่�อ พิิธีิกรีรีมและธิรีรีมเนียมปัฏิิบัติในเร่ี�อง

สิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� รีวิมทั�งเลขเด็ดเลขดัง กลายเป็ันสิุ�งที�ได้รัีบควิามนิยมกันอย่าง

แพิร่ีหลาย สุะท้อนให้เห็นถึืงปััญหาควิามเสีุ�ยง และควิามไม่แน่ไม่นอนในการี

ดำารีงชีพิของคนจำานวินมากที�มีชีวิิตผูู้กพัินกับการีเล่นหวิยที�การีออกเลขรีางวัิล

เอาแน่เอานอนไม่ได้ 

 ถ้ืาดูตามข่าวิและเร่ี�องรีาวิที�ปัรีากฏิตามสุ่�อต่าง ๆ  โชค ดวิง อิทธิิฤทธิิ� 

ปัาฏิิหาริีย์ และเลขเด็ด ดูจะมีนำ�าหนัก มีควิามสุำาคัญ เข้าใจง่ายและมีควิาม

หมายมากกวิ่าเร่ี�องหลักการีและโอกาสุควิามเปั็นไปัได้ที�จะถูืกหวิยตามที�นัก

วิิชาการีและผูู้้รู้ีออกมาพูิดถึืงบ่อย ๆ เสีุยด้วิยซื่ำ�า

 วัิฒนธิรีรีมควิามเช่�ออำานาจศัีกดิ�สิุทธิิ�และขบวินการีเลขเด็ดเลขดัง  

จึงถ่ือไดว่้ิาเป็ันควิามพิยายามของคอหวิยในการีสุรีา้งและใหค้วิามหมายควิาม

สุำาคัญกับกิจกรีรีมและการีดำาเนินชีวิิตปัรีะจำาวัินที�ได้รัีบผู้ลกรีะทบจากควิาม

ผัู้นผู้วินวุ่ินวิายทางการีเม่อง เศีรีษฐกิจ และสัุงคม ที�มีมาตลอดในช่วิงหลาย

ทศีวิรีรีษที�ผู้า่นมา เป็ันการีลดทอน เจ่อจาง และบรีรีเทาควิามเด่อดร้ีอนจาก

พิลังอำานาจของกลไกตลาดในรีะบบทุนนิยมโลกาภิวัิตน์ และเป็ันการีจุนเจ่อ

หวย และม้อิท้ั้�มอิงไม่เห็น
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ควิามหวิังในสุถืานการีณ์ที�โอกาสุชีวิิตสุำาหรีับกลุ่มคนด้อยโอกาสุมีน้อยลง 

ทุกขณะ

 ในสุถืานการีณ์เช่นนี� เหตุผู้ล หลักวิิชา และควิามรู้ี กลายเป็ันสิุ�งแปัลก

ปัลอม แปัลกปัรีะหลาดและพิิลึกพิิลั�นไปั ขณะที�อำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� ปัาฏิิหาริีย์

และเลขเด็ดกลายเป็ันควิามคุ้นเคย ควิามหวัิงและโอกาสุพิลิกฟ้้�นเปัลี�ยนชีวิิต 

 หากสุถืานการีณ์ที�ควิามไม่มั�นคง ควิามเสีุ�ยง และควิามเหล่�อมลำ�าใน

สัุงคมไทยยังจะดำารีงอยู่ต่อไปั ควิามเล่�อมใสุศีรัีทธิาในอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ� 

อิทธิิฤทธิิ� ปัาฏิิหาริีย์และเลขเด็ดเลขดังก็ยังมีควิามสุำาคัญ เป็ันที�นิยม และได้

รัีบควิามเล่�อมใสุในหมู่คอหวิยต่อไปัด้วิย เช่นเดียวิกับคติควิามเช่�ออ่�น ๆ  โดย

เฉพิาะในบรีิบทที�ควิามผัู้นผู้วิน ควิามไม่แน่นอนและควิามเสีุ�ยงทั�งในรีะดับ

โลก รีะดับภูมิภาคและในรีะดับปัรีะเทศียังดำารีงอยู่ และมีแนวิโน้มจะทวีิควิาม

รุีนแรีงต่อไปัมากขึ�น 

 ปัรีากฏิการีณค์วิามเช่�อในเรี่�องอำานาจสิุ�งศัีกดิ�สิุทธิิ�ในการีเลน่หวิยชี�ให้

เห็นว่ิา สุำาหรัีบคนเล่นหวิยในสัุงคมทุนนิยมแล้วิ ‘ม่อที�มองไม่เห็น’ ของกลไก

ตลาดดูจะไม่ใช่ควิามหวัิงที�นา่เช่�อถ่ือและไว้ิใจได้ เพิรีาะสุำาหรัีบคนจำานวินมาก

แล้วิ กลไกตลาดไม่สุามารีถืช่วิยแก้ไข หร่ีอช่วิยบรีรีเทาควิามรู้ีสึุกเสีุ�ยง และ

ควิามทุกข์ยากในชีวิิตให้ทุเลาเบาบางลงไปั แต่ ‘ม่อที�มองไม่เห็น’ ของอำานาจ

ศัีกดิ�สิุทธิิ�ต่างหากที�ช่วิยสุร้ีางควิามหวัิง กำาลังใจ และควิามไว้ิเน่�อเช่�อใจให้

กับคนเล่นหวิยจำานวินมาก แม้ม่อที�มองไม่เห็นที�พิวิกเขาพึิ�งพิาและฝ่ากฝั่ง

โอกาสุชีวิิตไว้ินี�จะเป็ันเคร่ี�องม่อสุำาคัญในการีสุร้ีางอำานาจ การีครีอบงำา และ

ควิามมั�งคั�งให้กับกลุ่มชนชั�นนำาในสัุงคมไทยอยู่ต่อไปัก็ตาม 
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เปน็ความบงัเอิญ?

ปฏิเสธหลักสถิติ และกฎความเปน็ไปได้ทุกหลักการ

ËÇÂÈÒÊµÃ� ËÇÂÈÒÊµÃ� ËÇÂÈÒÊµÃ� ËÇÂÈÒÊµÃ� 
ใครวา่ ‘ถูกหวย’

หวยศาสตร  ใครวา ‘ถูกหวย’ เปนความบังเอิญ
?

ในยุคสมัยสังคมผันผวนขาดความม่ันคง

เหตุผล หลักวิชา และความรู

กลายเปนส่ิงแปลกปลอม แปลกประหลาด

และพิลึกพิล่ัน ในขณะท่ีอํานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ปาฏิหาริย และเลขเด็ด กลายเปนความคุนเคย

ความหวัง และโอกาสเปล่ียนชีวิต


