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“เฮ็ดงานประจำทีแ่ บงก์ ตำแหน่งขายลอตเตอรี่
ทีท่ ำงานบ่มเี ก้าอี้ อาศัยนัง่ ลีอ้ ยูข่ า้ งบันได
เดินทางมาจากเมืองหนาว ถิน่ ฝ้ายขาวอีสานแดนไกล
อำเภอวังสะพุงเด้ออ้าย หมูข่ อ่ ยเป็นสาวเมืองเลย
(ซ้ำ)
บ่เคยนอนเว็นเด้ออ้าย เฮ็ดไฮนาแล้วบ่นงิ่ เฉย
ขึน้ รถออกจากเมืองเลย รับงานทีเ่ คยคือขายลอตเตอรี่
ช่วยคนกะให้มคี วามหวัง ให้ทางคนได้เป็นเศรษฐี
ขอเชิญท่านผูด้ วงดี แวะมาทางนีซ้ อื้ เลยรวยเลย
แวะมาทางนีล้ ะซือ้ เลยรวยเลย
(พูด)
สาวเลยละบ่เคยขีค้ ร้าน อยูแ่ บบว่างงานล่ะบ่เคยๆ
สองมือเคยอุม้ มัดกล้า แล้วไฮ่แล้วนามาอุม้ แผงต่อเลย
อุม้ แผงขายลอตเตอรี่ เลาะไปทุกทีจ่ นผูค้ นคุน้ เคย
มาแล้วผูส้ าวเมืองเลย ฮอดมือ้ ทีเ่ คยก็พอ้ กันทีน่ งึ (เทือ่ หนึง่ )
วันทีห่ นึง่ ขอให้มโี ชค วันทีส่ บิ หกขอให้ดวงถึง
อวยพรให้ผซู้ อื้ โชคดี เลาะจนซิน่ ขีจ่ งั่ ได้เงินร้อยหนึง่
เหงาใจอยูใ่ นซอกตึกสูง ตึกในเมืองกรุงสูงกว่าภูกระดึง
รอวันเสียงฟ้าฮ้องตึง้ สิกลับถิน่ ภูกระดึงละเฮิด้ นาคือเก่า
คอยฟังข่าวน้ำเต็มทุง่ สิกลับวังสะพุงเฮ็ดนาคือเก่า..
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หมูเ่ ฮาทำงานทีแ่ บงก์ ตำแหน่งขายลอตเตอรี่
หอบโชคไปขายทุกที่ ถึงแม้นโชคดีสบิ ม่ กี บั เขา
ขาดโชคเงินกะบ่เป็นหยุง แต่ทขี่ อ่ ยหวังคือโชคผูบ้ า่ ว
มีบล่ ะคนใจว่างเปล่า มาช่วยกันหนาวให้สาววังละพุง
คอยคนละหัวใจว่างเปล่า เป็นเสือ้ กันหนาวให้สาววังสะพุง
(เพลง สาววังสะพุง-ขับร้องโดย ศิรพิ ร อำไพพงษ์)
หลายคนอาจเคยได้ยนิ เพลงนี้ เป็นเพลงลูกทุง่ ขับร้องโดยนักร้องหญิงชาวอีสาน ชือ่
ศิรพิ ร อำไพพงษ์ สังกัดค่ายแกรมมี่ เนือ้ หากล่าวถึง สาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทีม่ อี าชีพ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก่อนทีฉ่ นั จะได้ฟงั เพลงนี้ ฉันได้พบเจอคนขายสลากกินแบ่ง ทัง้ หญิงและชาย หนุม่
สาวและวัยกลางคน ตามสถานที่ต่างๆ บ่อยครั้ง บางครั้งก็อุตส่าห์ปั่นจักรยานมาร้องเรียก
ขายที่หน้าบ้านด้วยซ้ำ ทว่าฉันก็ไม่สนใจจะไถ่ถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหน จนกระทั่งได้ฟัง
เพลงสาววังสะพุง ต่อมาเมื่อเจอเขาเหล่านั้นไม่ว่าที่ไหน ฉันจะถามเขาคล้ายสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลทำวิจัย ผลปรากฏว่า คำตอบที่ได้คือคนที่เที่ยวเร่ขายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นดั่ง
ในเพลง
ทำไม เพราะเหตุใด ที่ทำให้คนจากอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ถิ่นอีสานสุดๆ ติด
ฝั่งโขง ฝั่งลาว จึงได้เดินทางไกลมาขายสลากกินแบ่งถึงภาคใต้ ซึ่งสามารถพบได้แทบ
ทุกหนทุกแห่ง ประเด็นนีน้ า่ ศึกษาวิจยั
แต่สำหรับบทความนี้ ฉันต้องการนำเสนอ ความคิดและมุมมอง เกีย่ วกับความเชือ่
วัฒนธรรมของคนภาคใต้ ที่เล่นหวย เล่นเบอร์ เล่นสลากกินแบ่ง โดยเฉพาะคนที่ฉันสัมผัส
สัมพันธ์และเรือ่ งราวของฉันแค่นนั้
เมือ่ วันเวลาเคลือ่ น ความเป็นไปแห่งวิถชี วี ติ ความคิดและมุมมองของคนก็เคลือ่ นด้วย
ส่วนจะเคลือ่ นมากหรือน้อยก็ตอ้ งปล่อยไปตามวิถขี องแต่ละคน
ฉันโชคดีทเี่ กิดมาในครอบครัวชนบททีม่ ที งั้ ตา ยาย พ่อ แม่ พีช่ าย พีส่ าวและลุง ป้า
พร้อมทัง้ ลูกของลุงกับป้าอยูใ่ นชายคาเดียวกัน ตอนฉันยังเด็ก นานๆ ครัง้ ฉันจะได้เห็นสมาชิก
ในครอบครัวนั่งฟังวิทยุอยู่อย่างพร้อมหน้า โดยเฉพาะลุงกับพ่อจะเงี่ยหูฟังอย่างใจจดใจจ่อ
กับเสียงประกาศตัวเลข บางครั้งฟังกันจนพลบค่ำ พ่อกับลุงไม่ยอมลุกไปกินข้าว จนกว่าฉัน
จะได้ยนิ เสียงบ่นเสียดายดังลัน่ บ้าน จากคนทัง้ สองในทำนอง
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“ฮาย...เฉียดนิดเดียว” บ้าง
“ถูกสองตัว” บ้าง
“กลับหลัง” บ้าง
แล้วเสียงถอนใจยาวของใครบางคนดังขึ้นพร้อมกับที่เสียงวิทยุเงียบลง ต่อจากนั้น
พวกผู้ใหญ่ในบ้านต่างควานหาเศษกระดาษสีขาวที่เขียนตัวเลขเป็นแถวออกมาฉีกใส่กระโถน
หรือไม่กเ็ ผาด้วยการจ่อไฟตะเกียง
กระทั่งวันหนึ่ง ฉันมีโอกาสได้เห็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลุงซื้อมาฝากพ่อ ฉันยังจำ
กระดาษสีสวยเหมือนธนบัตรใบนัน้ ได้ดี เมือ่ ฉันขอดู ลุงบอกว่า
“นี่คือลอตเตอรี่ ใช้ซื้อขนมไม่ได้ แต่ถ้าถูกรางวัลจะแลกเป็นเงินมาซื้อขนมได้
มากมาย คล้ายกับหวย”
พอฉันเข้าโรงเรียนจึงค่อยเข้าใจว่าอะไรคือหวย อะไรคือสลากกินแบ่ง ครูบอกว่า
สลากกินแบ่งเป็นของรัฐบาล คนทัว่ ไปเรียกว่า “ลอตเตอรี”่ มีรางวัลมากมาย ส่วนสลากกินรวบ
ที่ชาวบ้านนิยมซื้อกันนั้นเรียกว่า “หวย” หรือ “หวยใต้ดิน” คนมีอันจะกินในหมู่บ้านเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าเพา มีรางวัลน้อย รางวัลใหญ่จ่ายหกร้อยเท่า จะยึดเอาเลขสามตัวหลังของ
รางวัลทีห่ นึง่ สลากกินแบ่ง
ครูย้ำว่า หวย ต้องแอบลักลอบกันซื้อขาย เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตำรวจจับ
แต่ถ้าซื้อสลากกินแบ่งซื้อได้อย่างเปิดเผย ซึ่งความจริงทั้งสองสิ่งเป็นการพนันอย่างหนึ่ง
เหมือนกัน
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ป้าใช้ฉนั ให้ไปซือ้ หวย เลขอะไรจำไม่ได้แล้ว ท่านสัง่ ว่าถ้าเลขนัน้ คนอืน่
ซื้อเต็มแล้วให้ซื้ออะไรมาก็ได้ และตัวเลขที่ป้าต้องการซื้อนั้น คนขายบอกว่าเต็มแล้วจริงๆ
ฉันจึงเดินกลับบ้าน
พอผ่านร้านค้าก็เอาเงินนั้นซื้อขนมฝากป้า ป้าซักถามฉัน ตอนแรกท่านมีสีหน้าไม่
พอใจแต่ในที่สุดท่านก็หัวเราะ ป้านำเรื่องนี้ไปเล่าให้ทุกคนในครอบครัวฟังกันเป็นที่ครึกครื้น
พีช่ ายถลึงตาใส่ฉนั พร้อมกับพูดว่า
“เด็กซือ่ บือ้ ”
แต่หลังจากวันหวยออก ป้ากลับมาขอบใจฉันที่ซื้อขนมมากิน แทนเศษกระดาษ
สีขาวเขียนตัวเลขแผ่นเล็กๆ
ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมาป้าหยุดซือ้ หวย
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แต่ทุกครั้งก่อนวันหวยออก ป้าจะถามลุงว่า “งวดนี้ซื้อเท่าไร” แล้วท่านก็เอาเงิน
จำนวนเท่ากับที่ลุงซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่ ใส่กระปุกออมสินแทน โดยท่านให้สัญญากับคน
ในบ้านว่า
“วันไหนทีล่ งุ ถูกลอตเตอรีห่ รือถูกหวย ป้าจะทุบกระปุก เอาเงินมานับแข่งกันว่าของ
ใครมากกว่า”
เวลาผ่านไปจนป้ากับลุงแยกครอบครัวออกไปสร้างบ้านใหม่ นานมากจนตากับยาย
เสียชีวติ และกระทัง่ บัดนีฉ้ นั มีครอบครัวแล้ว ฉันก็ยงั ไม่ได้ขา่ วคราวว่า ลุง พ่อ แม่ และใครๆ
ในครอบครัวของพวกเราสักคนเดียวที่ถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่ ป่านนี้กระปุกออมสินของป้า
คงจะเต็มไปแล้วหลายใบ
มาถึงวันนี้ ฉันซื้อหวยใต้ดินนับครั้งได้ แค่ซื้อเล่นสนุกๆ เพียงเพื่ออย่าให้ขัดศรัทธา
ความตั้งใจของเพื่อนบ้านที่อุตส่าห์หวังดีมาบอกว่า หลวงพ่อโน้น อาจารย์นั้น ใบ้เลขเด็ด
ให้บ้าง เอาเงินเหรียญสมัยรัชกาลที่ 5 ไปทำพิธีมาบ้าง ส่วนสลากกินแบ่งฉันเคยซื้อเฉพาะ
ประเภทสลากเพือ่ การกุศลทีม่ ผี นู้ ำมาจีข้ ายเท่านัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบขอเงินเพือ่ ทำ
กิจกรรมบางอย่างในโรงเรียน โดยให้สลากกินแบ่งหนึง่ ใบแลกกับเงินหนึง่ ร้อยบาท ซึง่ การกระ
ทำเช่นนีเ้ ป็นทีพ่ งึ พอใจของหลายคน แต่ฉนั กลับนึกเสียดายเงินทีใ่ ห้ไป แทนทีผ่ มู้ าขอได้นำไป
ใช้ทำกิจกรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้องเสียค่าสลากกินแบ่งไปเกือบครึ่ง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ
คิดและมุมมองของแต่ละคน
ชีวิตของฉันที่ผ่านมา มักใกล้ชิดพบจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นสลากกินแบ่ง
และเล่นหวยอยู่เสมอ เพื่อนครูบางคนหารายได้พิเศษโดยการเป็นคนขายหวยก็มี บางคน
ถูกหวย ถูกลอตเตอรี่ ล้มวัวล้มหมูเลี้ยงฉลองกันสามวันสามคืนก็มี บางคนถึงกับขายที่ดิน
เพราะหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากการเล่นหวยก็มี
บางครัง้ ฉันก็นกึ เป็นห่วงพวกที่บา้ หวยอยากรวยทางลัด แต่ครั้นจะเข้าไปตักเตือนก็
เสมือนกับก้าวก่าย เรือ่ งเช่นนีเ้ ป็นความเชือ่ และสิทธิของแต่ละบุคคล ฉันเห็นด้วยกับเพือ่ นครู
คนหนึ่งที่พูดเล่นตลกแต่ก็เป็นจริงได้ เกี่ยวกับการบอกเลขหวยว่า เขาสามารถบอกเลขหวย
สามตัวให้ถูกได้ทุกงวดเช่นเดียวกับหลวงพ่อที่มีผู้คนไปหาจนรถจอดเต็มลานวัดเหมือนมี
งานบุญไม่เว้นแต่ละวัน
เพื่อนบอกว่าให้นักเรียนในโรงเรียนสองพันกว่าคนเข้าแถวเรียงหนึ่ง คนแรกเขา
จะบอกเลข 000 คนทีส่ อง 001 ต่อไปเรือ่ ยๆ จนถึงคนทีพ่ นั ก็เป็นเลข 999 จึงเชือ่ ได้แน่นอนว่า
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ทุกงวดเขาจะบอกให้นักเรียนถูกถึงสองคนเป็นอย่างน้อย ฉันจึงเข้าใจว่าทำไมเพื่อนครูคนนี้
จึงชอบเล่นวัวชน เล่นมวย แต่ไม่เล่นหวย เพราะโอกาสถูกหนึง่ ในสอง น่าเสีย่ งกว่าหนึง่ ในพัน
เท่าที่ฉันรับทราบเรื่องของสลากกินแบ่งนั้น ก็รู้สึกว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหาย
ร้ายแรงจนน่าเป็นห่วง จากประวัตคิ วามเป็นมาทีอ่ งค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมมหาดเล็ก ออกลอตเตอรี่เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพ่อค้าชาวต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์
ในพระบรมราชวัง
ต่อจากนั้นการออกสลากกินแบ่ง ยังคงดำเนินตลอดมา แต่ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การหารายได้ เ พื่ อ สาธารณกุ ศ ลหรื อ
สาธารณประโยชน์ จนกระทัง่ พ.ศ. 2482 มีมติของคณะรัฐมนตรีให้จดั ตัง้ สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ขึ้นตรงต่อกระทรวงการคลัง ถือเอาวันที่ 5 เมษายน 2482 เป็นวันสถาปนา ดำเนิน
กิจการอย่างสม่ำเสมอ จนเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อออกสลากกินแบ่ง
และกระทำการอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการ โดยจัดสรรรายได้จาก
การจำหน่ายเป็นเงินรางวัล ร้อยละ 60 ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินหรือส่งเข้ากองทุนเพื่อ
การกุ ศ ลสาธารณะร้อยละ 28 ที่เหลือเป็นรายได้ของตั ว แทนจำหน่ า ยและค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การบริหารจัดการ
อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นนโยบายของรัฐที่เป็นกุศโลบาย จะหารายได้มาใช้จ่ายด้าน
การกุศลและสร้างงานสาธารณประโยชน์ทงี่ บประมาณแผ่นดินมีไม่เพียงพอ ก็นา่ จะเป็นสิง่ ทีด่ ี
แม้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนบ้างทัง้ ทางตรงและทางอ้อม แต่ทว่ารัฐก็ไม่ได้กะเกณฑ์บงั คับ
แต่อย่างใด เป็นเรือ่ งความสมัครใจของผูซ้ อื้ มากกว่า
บางคนอาจมีความคิดว่า รัฐควรเลิกสลากกินแบ่งเสียที เพราะเป็นการมอมเมา
ประชาชนให้หมกมุ่นการพนันจนก่อให้เกิดการแย่งชิงผลประโยชน์ แม้แต่คนพิการที่ขาย
สลากกินแบ่งก็ตอ้ งมาเข่นฆ่ากัน แต่กม็ มี ากมายหลายคนทีแ่ ย้งความคิดนีว้ า่ สลากกินแบ่งนัน้
ส่วนเสียก็มีแต่ส่วนดีมีมากกว่า และไม่ใช่มีเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย
แห่งเดียว แต่หลายประเทศในโลกนี้ เขามีกนั
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สลากกิ น แบ่ ง เป็ น การเสี่ ย งโชค ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ข องคนไทยที่ มี นิ สั ย ชอบ
เสี่ยงโชค มีความเชื่อความหวังในโชคลาภ จึงยากที่จะเลิกการเล่นหวยหรือสลากกินแบ่งได้
เพราะการเสีย่ งโชคเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั คนไทยมาเนิน่ นาน กระทัง่ ฝังรากปักลึกลงสูว่ ถิ ยี ากจะถอนได้
แม้รฐั จะประกาศยกเลิกสลากกินแบ่ง ทว่าประชาชนก็จะหาหนทางเล่นการพนันอย่างอืน่ จนได้
ซึ่งอาจจะหนักหน่วงและวุ่นวายกว่าเล่นสลากกินแบ่งหลายเท่านัก ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้ขึ้น
อยู่กับความคิดและมุมมองของแต่ละคน เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล หากไม่เล่นจนลุ่มหลง
ขาดสติกไ็ ม่นา่ จะเสียหาย อาจเป็นการผ่อนคลายเพือ่ ความหวังในวันพรุง่ ดังคำของคนขายที่
เกริน่ ชักชวนว่า
“พรุง่ นีร้ วย พรุง่ นีร้ วย”
แม้ฉันจะเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายและสังคมรอบข้าง ต่างก็ชอบ
เล่นหวยหรือสลากกินแบ่งก็ตาม แต่เมื่อฉันไม่ชอบ คนในเผ่าพงศ์วงศ์ตระกูล สังคมและ
รัฐบาลก็ไม่อาจมีอทิ ธิพลเหนือสิทธิ ความคิดและมุมมองของฉัน
		
สิทธิสว่ นบุคคล มีหรือจนก็เท่ากัน
ใครชอบเสีย่ งพนัน		
ก็นนั่ สิทธิของเขา
เล่นสลากกินแบ่ง		
ใครจะแย้งว่ามอมเมา
ใช้สติตริตรองเอา		
ย่อมมีสทิ ธิจะคิดมอง./

