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บทคดัย่อ 
 
 งานศึกษา เร่ือง “หวยใต้ดินในสังคมไทย” คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพื่อ               
1. ศึกษาปฏิบติัการวาทกรรมท่ีรัฐชาติน ามาใช้ในการสถาปนาวาทกรรมการเล่นหวยในสังคมไทย            
2. ศึกษารูปแบบและวิธีการท่ีหวยใต้ดินโต้ตอบ/ปฏิเสธภาพความจริงของการเป็นการพนันเถ่ือน                 
ผิดกฎหมายและศีลธรรมค าสอนของสังคมไทย 3. ศึกษาพื้นท่ีและการด ารงอยู่ของหวยใต้ดิน                         
ในสังคมไทย ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวยใตดิ้นและใชว้ธีิการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้น จ านวน 22 คน น าเสนอผลการวจิยั
ดว้ยวธีิการพรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษา พบว่า จากปฏิบติัการทางวาทกรรมพบว่า การเล่นหวยไดถู้กท าให้
เป็น “วตัถุ” มีการก าหนดนิยามความหมายท่ีหลากหลายท าให้เกิดชุดวาทกรรมคู่ตรงขา้มข้ึนมา 2 ชุด 
ประกอบด้วย “วาทกรรมหวยรัฐบาล” หรือชุดความรู้/ความจริงของการเล่นหวยรัฐบาลในฐานะ 
การพนนัท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคมไทย ผ่านการนิยามความหมายหวยรัฐบาลในฐานะของการเป็น           
การพนนัถูกกฎหมาย การเป็นเคร่ืองมือช่วยชาติแกปั้ญหาเศรษฐกิจ การเป็นความหวงั/โอกาสในการ
เล่ือนฐานะทางเศรษฐกิจ การเป็นเคร่ืองมือสร้างเครือข่ายทางสังคม และการเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อ
สนบัสนุนกิจการสาธารณกุศลของชาติ นิยามความหมายเหล่าน้ีส่งผลให้หวยรัฐบาลประสบความส าเร็จ
ในการตรึงตนเองไวก้บัความหมายของการเป็นการพนันท่ีผูค้นในสังคมไทยให้การยอมรับในฐานะ                
วาทกรรมหลกัของชาติ และวาทกรรมชุดท่ีสอง คือ “วาทกรรมหวยใตดิ้น” หรือชุดความรู้/ความจริง
ของการเล่นหวยท่ีเป็นการพนนัผิดกฎหมายไม่ไดรั้บการรับรองโดยรัฐชาติ นิยามความหมายดา้น
ลบของหวยใตดิ้นท่ีถูกยดัเยียดให้นั้น ไดแ้ก่ การก าหนดความหมายผ่านบริบทเศรษฐกิจในฐานะ
การเป็นการพนนัท่ีแยง่ชิงส่วนแบ่งเงินรายไดรั้ฐ บริบทสังคมในฐานะการเป็นการพนนัท่ีมอมเมา
ผูค้นก่อให้เกิดปัญหาสังคม และบริบทการเมืองในฐานะการพนนัผิดกฎหมาย ส่งผลให้หวยใตดิ้น
ถูกผลักไสสู่การเป็นชายขอบไร้ท่ีทางแห่งการด ารงอยู่และการยอมรับจากผูค้นในสังคมไทย                 
ส่วนรูปแบบและวธีิการท่ีหวยใตดิ้นโตต้อบ/ปฏิเสธภาพความจริงของการเป็นการพนนัผิดกฎหมาย
และผิดศีลธรรมค าสอนของสังคมไทยพบวา่ ภายใตบ้ริบทการเมืองหวยใตดิ้นเคล่ือนเปล่ียนตวัตน
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จากภาพความจริงดา้นลบสู่อตัลกัษณ์ใหม่โดยการเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการเล่นและช่ือเรียก เพื่อสลดั
ภาพของการเป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัอกัษรท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคม อีกทั้งภายใตบ้ริบทเศรษฐกิจ
และสังคมหวยใต้ดินพลิกนัยยะความหมายตนเองให้สอดคล้องกับค่านิยม ความเช่ือของผูค้น         
ท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่นิยามความหมายของการเป็นความหวงัโอกาสการเล่ือนฐานะทางเศรษฐกิจ                 
การเป็นการละเล่นบนัเทิง เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจจากภาวะความกดดนัทางเศรษฐกิจและสังคม 
และเป็นเคร่ืองมือสร้างเครือข่ายทางสังคม ประการสุดทา้ยพื้นท่ีการด ารงอยูข่องหวยใตดิ้นจึงมิใช่
พื้นท่ีสวา่งท่ีถูกกฎหมายตามวาทกรรมหลกัของรัฐ ขณะเดียวกนัก็มิไดเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมืดจนไม่สามารถ
มองเห็นและเขา้ถึงได้ แต่พื้นท่ีหวยใตดิ้นเป็นพื้นท่ีสลวัซ่ึงคนไทยทุกระดบัชั้นในสังคมสามารถ
สัมผสัได ้
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Abstract 
 
The objectives of the study on “The Underground Lottery in Thai Society” were 1) to 

investigate the discursive practices used by the nation state in establishing the discourse of 
playing the lottery in Thai society; 2) to explore the style and method the underground lottery 
responds/refuses the truth of the lottery as being illegal and immoral in Thai society; and 3) to 
investigate the space and existence of the underground lottery in Thai society.  This qualitative 
research analyzed documents related to the underground lottery and interviewed 22 informants 
who were related to the underground lottery, and the results of the study were presented through 
descriptive analysis. 

The results of the study revealed that under the discursive practices, playing the 
underground lottery had been made into an “object”.  Diversified definitions of the underground 
lottery caused two sets of binary opposition. The first set is the “government lottery discourse” or 
knowledge series/a truth of playing the government lottery as gambling that is accepted by Thai 
society through definitions of the government lottery as legal gambling, a tool that helps the 
country solve economic problems, a hope/an opportunity for people to economically move 
upwards, a tool that builds social networks, and a capital source that promotes the country’s 
charity activities.  These definitions result in success for the government lottery to attach itself to 
the definitions of being gambling that is accepted by Thai society as a national dominant 
discourse.  The second set is the “underground lottery” or knowledge series/a truth of playing 
lottery is illegal gambling that is not approved by the nation state.  The definitions with negative 
meanings given to the underground lottery are designated through the economic context as 
gambling that takes away part of the state revenues.  In the social context, it is gabling that leads 
people astray and causes social problems.  In the political context, it is illegal gambling.  These 
definitions push the underground lottery to being marginal with no place for existence, and no 
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place for acceptance by people in Thai society.  Regarding the styles and methods that the 
underground lottery responds/refuses a truth of being illegal gambling and immoral teaching for 
Thai society, the underground lottery does it by changing itself from being a negative image of 
truth to a new identity under the Thai political context by changing the styles and methods of 
playing, and the name.  Under the economic and social contexts, it changes itself by altering its 
own meanings to be in accordance with people’s taste and beliefs to the definitions of being a 
hope for people to economically move upwards, and of being an amusement and entertainment 
for relaxing from stress caused by economic and social pressures.  It is also a tool to build social 
networks.  Finally, the existence space of the underground lottery is, therefore, not only a space 
with light that is correct according to the dominant discourse of the state while it is not a space 
that is too dark to see and inaccessible but it is a dim space that can be touched by Thais of all 
levels in society.  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 “การเล่นหวย” เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการรับรองในฐานะการเล่นพนนัท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายเป็นคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เน่ืองดว้ยในสมยันั้น
ประเทศไทยประสบปัญหาการเงินฝืดเคือง ผูค้นต่างน าเงินไปฝังดินเก็บไวไ้ม่กลา้น าเงินออกมาใชจ่้าย 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จึงมีพระราชด าริ
ใหจ้ดัตั้งโรงหวยของรัฐบาล โดยการใหส้ัมปทานแก่นายโรงหวยให้ด าเนินการจดัให้มีการละเล่นเส่ียงทาย
ตวัอกัษรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายได้รับการรับรองจากรัฐ โดยใช้ช่ือเรียกว่า โรงหวย ก ข ข้ึน 
เพื่อกระตุน้ให้คนน าเงินออมออกมาใชจ่้ายในการเล่นหวย (นนัทวฒัน์  บรมานนัท์, 2554) การเล่น
หวยจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช่วยระดมเงินออมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด 
ในขณะนั้น นัน่เอง ทวา่ผลท่ีตามมาจากการจดัตั้งโรงหวยรัฐท าให้ผูค้นให้ความนิยมในการเล่นหวยเป็น
จ านวนมาก ท าให้รัฐสามารถจดัเก็บเงินอากรจากโรงหวยรัฐไดเ้ป็นเงินจ านวนมาก รัฐชาติจึงพิจารณา
การเล่นหวยว่ามิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือแก้ปัญหา เงินฝืดเท่านั้น หากแต่การเล่นหวยได้ถูกมองว่า 
เป็นช่องทางส าคัญในการแสวงหารายได้เข้ารัฐอีกด้วยท่าที ของรัฐต่อการเล่นหวยจึงเปล่ียนจาก| 
การปราบปรามไปสู่การใช้นโยบายต่างๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก การเล่นหวย ดงัเช่น ในสมยั
รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นประเทศไทยได้ท าสัญญาผูกพนั 
กบัต่างประเทศอนัมีผลให้ตอ้งยกเลิกภาษีผกูขาดหลายประเภท ท าให้รายไดแ้ผน่ดินลดลง ทางราชการ
สมยันั้นจึงได้คิดปรับปรุงการจดัเก็บภาษีอากรและได้ก าหนด “ภาษีการพนัน” เพิ่มข้ึนจากอากร 
บ่อนเบ้ียก่อให้เกิดเงินรายได้จากอากรหวยเพิ่มข้ึน ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พบวา่ รัฐชาติสามารถจดัเก็บรายไดจ้ากอากรบ่อนเบ้ีย และภาษีการพนนัเพิ่มข้ึน
เป็นจ านวนมาก หากแต่ก็พบวา่มีปัญหาโจรผูร้้ายชุกชุมเพิ่มมากข้ึนเช่นกนัดว้ย แต่ก็ไม่อาจยกเลิกการ
เล่นหวย ได้เ น่ืองจากหวยเป็นรายได้ส าคัญของรัฐในขณะนั้ น จนกระทั่งสมัยรัชกาลท่ี  6 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ เจา้อยูห่วั มีเหตุการณ์คร้ังส าคญัของประวติัศาสตร์โลกเกิดข้ึน นัน่ก็คือ 
การเกิดสงครามโลก คร้ังท่ี 1 ประเทศฝ่ายสัมพนัธมิตรตอ้งการกูเ้งินจากประเทศไทย เพื่อใชใ้นกิจการ
งานสงครามแต่ก็มิอาจกู้เงินจากรัฐบาลไทยโดยตรงได้ เน่ืองจากกระทบกระเทือนต่องบประมาณ
แผ่นดินของประเทศไทย สภารักชาติแห่งองักฤษจึงด าเนินนโยบายกู้เงินจากประชาชนชาวไทย 
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ดว้ยการจ าหน่ายลอตเตอร่ีท่ีไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลท่ี 6 นัน่เอง และต่อมา
เม่ือปี พ.ศ. 2466 ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก “ลอตเตอร่ี เสือป่าลา้นบาท” เพื่อหา
รายไดบ้  ารุงกองเสือป่าอาสาสมคัร จ านวน 1 ลา้นฉบบั เม่ือถึง สมยัรัชกาลท่ี 7 การเล่นหวยรัฐบาล  
ไดถู้กน ามาใช้เป็นช่องทางการหารายได ้เพื่อชดเชยเงินรัชชูปการท่ีมีการลด การเก็บลง (ประยุทธ  
สิทธิพนัธ์, 2524) จากนโยบายแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยของรัฐชาติท่ีหยิบยกมาในขา้งตน้
ท าให้อาจกล่าวไดว้่าการเล่นหวยไดก้ลายเป็นช่องทางส าคญัของรัฐในการแสวงหาเงินรายได้ เพื่อใช้
บริหารกิจการภายในและภายนอกของประเทศในขณะนั้น 
 เร่ืองราวความเป็นมาของการเล่นหวยในสังคมไทยขา้งตน้เป็นมุมมองดา้นบวกท่ี
อา้งอิงอยูก่บัผลประโยชน์และนโยบายของภาคเศรษฐกิจท่ีมุ่งแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยใน
ฐานะเป็นเคร่ืองมือแกปั้ญหาเศรษฐกิจและเป็นช่องทางแสวงหาเงินรายไดเ้ขา้รัฐ เพื่อบริหารกิจการ
ของประเทศ หากแต่เม่ือพิจารณาการเล่นหวยในมุมมองดา้นสังคมพบวา่ การเล่นหวยไดก่้อให้เกิด
ผลดา้นลบต่อผูค้น ซ่ึงพบไดจ้ากบนัทึกจดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร์ เอกอคัราชทูตฝร่ังเศส
สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรี ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ ปี พ.ศ. 2230 ได้
บนัทึกไวว้่า คนสยามนิยมเล่นพนนักนัมากจนถึงกบัเสียหมดตวั ตอ้งขายบุตรธิดาและตนเองเพื่อ
ช าระหน้ีสิน นอกจากน้ีในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ไดมี้บนัทึก
พระราชปรารภเก่ียวกบัการเลิกทาสท่ีกล่าวถึง การพนนัไวว้่าเป็นสาเหตุของการท าให้คนตอ้งตก
เป็นทาส ผลกระทบดา้นลบจาการเล่นพนนัท่ีมีการบนัทึกไวข้า้งตน้จึงเป็นการแสดงให้เห็นปัญหา
ทางสังคมท่ีมาจากการเล่นหวย ไดแ้ก่  การก่อให้เกิดการมอมเมาผูค้นให้หลงอยู่กบัการเล่นพนัน 
การหวงัพึ่งโชคชะตาดลบนัดาลให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท าให้ผูค้นไม่สนใจประกอบอาชีพ การเป็น
หน้ีสินจนต้องขายบุตร/ธิดา และตนเองเพื่อชดใช้หน้ี (นันทวฒัน์ บรมานันท์, 2554) ท าให ้
ในสมยัรัชกาลท่ี 6 พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประกาศยกเลิกการเล่นหวย ก ข  
(ประยุทธ  สิทธิพนัธ์, 2524) หากแต่การเล่นหวยก็ไม่ไดห้มดไปจากสังคมไทยตามการประกาศ
ยกเลิกหวย ก ข แต่อย่างใด เน่ืองดว้ยเม่ือมีการประกาศยกเลิกการเล่นหวย ก ข ไปแล้ว รัฐไดน้ า
การละเล่นเส่ียงทายตวัเลข หรือท่ีเรียกกันว่า ลอตเตอร่ี เข้ามาด าเนินการแทนการเล่นหวย ก ข  
ท่ีถูกยกเลิกไป ซ่ึงเท่ากบัว่าการเล่นหวยในสังคมไทยเพียงแค่เคล่ือนเปล่ียนตวัตนผ่านการเปล่ียน 
ช่ือเรียกและรูปแบบการเล่นจากเดิมท่ีใช้ช่ือว่า “การเล่นหวย ก ข” ท่ีมีรูปแบบและวิธีการเล่น 
เป็นการละเล่นเส่ียงทายตัวอักษรไปสู่การเล่น “ลอตเตอร่ี” ท่ี มี รูปแบบและวิธีการเล่น 
เป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัเลขเท่านั้นเอง 
 จวบจนปัจจุบนัการเล่นหวยรัฐบาลท่ีรู้จกักนัในช่ือเรียกวา่ ลอตเตอร่ี หรือ หวยรัฐบาล 
ก็ยงัคงเป็นช่องทางการแสวงหาเงินรายไดข้องรัฐชาติ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลแสดงรายละเอียดเงินรายได้
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แผน่ดินท่ีมาจากการเล่นหวยรัฐบาลอนัเป็นจ านวนเงินมหาศาล ซ่ึงพบวา่ ในปี พ.ศ. 2547 ส านกังาน
สลากกินแบ่ง รัฐบาลไดน้ าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดิน เป็นจ านวนเงิน 8,872 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2549 น าส่ง 
11,174 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2550 น าส่ง 14,001 ลา้นบาท ส่วนปี พ.ศ. 2551 น าส่ง 13,929 ลา้นบาท 
และในปี พ.ศ. 2552 น าส่ง 13,531 ลา้นบาท ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2552 ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล
น าส่งเงินเป็นรายไดแ้ผน่ดินรวมทั้งส้ิน 71,865 ลา้นบาท เฉล่ียปีละ 11,978 ลา้นบาท (นนัทวฒัน์  
บรมานนัท,์ 2554, น. 30) ขอ้มูลจ านวน เงินรายไดข้องรัฐจากหวยรัฐบาลดงักล่าว เป็นเคร่ืองยืนยนั 
ถึงเม็ดเงินจ านวนมหาศาลท่ีไหลเวียนอยู่ในวงจรการเล่นหวยของประเทศไทย เงินรายไดจ้  านวน
มากดงักล่าว ไดก้ลายเป็นส่ิงดึงดูดใจทั้งรัฐบาล นายทุน และบุคคลทัว่ไปให้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเล่น
หวยในหลากหลายสถานะมีทั้งท่ีเป็นผูค้ ้า ตวัแทนขาย และผูเ้ล่น ไม่ว่าจะเป็นการคา้/การเล่นท่ีถูก
กฎหมาย หรือการลกัลอบคา้/การลกัลอบเล่นโดยผดิกฎหมายก็ตามที  
 การคา้และการเล่นหวยอยา่งผิดกฎหมายเป็นส่ิงท่ีผูค้นในสังคมไทยรู้จกัและคุน้ชิน 
กนัเป็นอย่างดีในช่ือท่ีเรียกกนัวา่ “หวยใตดิ้น” การด ารงอยูข่องหวยใตดิ้นพบว่า มีวิวฒันาการและ
การเคล่ือนเปล่ียนตวัตนควบคู่มากับการเล่นหวยรัฐบาลมาเป็นเวลายาวนานับร้อยปี แรกเร่ิม 
ท่ียงัไม่มีการจดัตั้งโรงหวยของรัฐนั้นการเล่นหวยจะเล่นกนัอยูใ่นกลุ่มคนเช้ือสายจีนท่ีอพยพเขา้มา
อยูใ่นประเทศไทย ต่อมาเม่ือรัฐชาติประกาศจดัตั้งโรงหวยรัฐบาลข้ึนการเล่นหวยกบัโรงหวยรัฐบาล
จึงได้รับอนุญาตให้เล่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้ผูค้นหันมาเล่นหวยอย่างแพร่หลาย  
มิได้จ  ากดัอยู่แต่ในหมู่คนจีนอีกต่อไป โรงหวยของรัฐซ่ึงในขณะนั้นมีอยู่เพียง 2 โรง จึงไม่เพียงพอ 
กบัความตอ้งการของผูเ้ล่นท าให้เกิดการลบัลอบจดัตั้ง โรงหวยเถ่ือนโดยนายทุนท่ีไม่รับสัมปทาน
จากรัฐ (ประยทุธ  สิทธิพนัธ์, 2524) กระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เม่ือมีการประกาศยกเลิกการเล่นหวย 
ก ข เปล่ียนมาเป็นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอร่ีก็ยงัคงพบวา่มีการลกัลอบคา้และเล่น
หวยเถ่ือนอยูเ่ช่นเดิม การประกาศยกเลิกการเล่นหวย ก ข มิไดท้  าใหก้ารเล่นหวยเถ่ือนในสมยันั้นท่ีมี
รูปแบบและวิธีการเล่นอิงอยู่กับการเล่นหวย ก ข ของรัฐตอ้งตายไปจากผูค้ ้าและผูเ้ล่นหวยเถ่ือน 
ในสมยันั้นดว้ยเลย ในทางกลบักนักลบัพบว่าการเล่นหวยเถ่ือนไดว้ิวฒันาการเคล่ือนเปล่ียนตนตวั
ไปสู่ช่ือเรียกและรูปแบบวิธี การเล่นแบบใหม่ตามอย่างการเล่นหวยรัฐบาลหรือลอตเตอร่ีด้วย  
โดยเปล่ียนช่ือเรียกวา่ตนเองเสียใหม่วา่ “หวยใตดิ้น” 
 “หวยใตดิ้น” หรือ การเล่นหวยเถ่ือนท่ีเคล่ือนเปล่ียนตวัตนไปสู่ช่ือเรียกและรูปแบบ
วิธีการเล่นแบบใหม่เปิดตวัสู่สังคมไทย และยงัคงไดก้ารยอมรับและความนิยมเล่นอย่างแพร่หลาย
จากประชาชน เม่ือพิจาณาขอ้มูลเงินรายไดอ้นัควรเป็นของรัฐท่ีตอ้งสูญเสียให้แก่หวยใตดิ้นนั้นมีจ านวน
มหาศาลต่อปี จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2538 พบวา่ มีเงินหมุนเวียนในกิจกรรมหวยใตดิ้นสูงถึง 320,000 
ลา้นบาทต่อปี โดยร้อยละ 25-30 ของวงเงินเป็นรายไดข้องเจา้มือและคนเดินโพยรวมทั้งปีเป็นเงิน 
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81,000-98,000 ลา้นบาท (ผาสุก  พงษไ์พจิต, สังศิต  พิริยะรังสรรค ์และนวลนอ้ย  ตรีรัตน์, 2543, น. 203) 
ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2544 มีการศึกษา และการประมาณการรายไดผู้ข้ายหรือเจา้มือวา่เป็นเงินรายไดสู้ง
ถึง 542,000 ลา้นบาท คิดอตัรา ก าไรเจา้มือประมาณ 30% ก็เท่ากบัมีรายไดสู้งถึง 160,000 ลา้นบาท 
(สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, 2546, น. 206) ดว้ยเหตุน้ีรัฐชาติซ่ึงเป็นผูค้รอบครองอ านาจจึง
พยายามกระท าการต่างๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิและความชอบธรรมในการเขา้ครอบครองแสวงหา
ประโยชน์จากการเล่นหวยแต่เพียงผูเ้ดียว ขณะเดียวกันก็ท าการเก็บกด/ปิดกั้นมิให้หวยใต้ดินมี
ช่องทางการเขา้แสวงหาประโยชน์และแยง่ชิงส่วนแบ่งเงินรายไดท่ี้ควรเป็นของรัฐ 
 ปฏิบติัการของรัฐชาติท่ีกระท าเพื่อการครอบครองและแสวงหาประโยชน์จากการ
เล่นหวย ในขณะเดียวกันก็ท าการกีดกันเบียดขบัหวยใต้ดินให้ไร้โอกาสและช่องทางแสวงหา
ประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทยไดก้ระท าผ่านปฏิบติัการทางวาทกรรม โดยการสร้างวาท
กรรมคู่ตรงขา้ม เพื่อการสถาปนาตนเองสู่การเป็นผูค้รอบครองวาทกรรมหลกั หรือ “วาทกรรมหวย
รัฐบาล” ในทางตรงกนัขา้มก็ท าการสร้างและยดัเยียดวาทกรรมรอง หรือ “วาทกรรมหวยใตดิ้น” 
ให้แก่ฝ่ายตรงขา้มท่ีไร้อ านาจดว้ยการก าหนดสร้างนิยามความหมายหรืออตัลกัษณ์คู่ตรงขา้ม ท่ีแตกต่าง
และมีคุณค่าท่ีไม่เท่ากนั ผลท่ีตามมาก็คือ ชุดความรู้/ความจริงท่ีก่อให้เกิดนิยามความหมายแก่หวย
รัฐบาลท่ีท าใหห้วยรัฐบาลสามารถตรึงตนเองอยูก่บัการเป็นการพนนัถูกกฎหมายท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากสังคมและรัฐชาติไทย ในขณะท่ีหวยใตดิ้นกลบัถูกยดัเยียดให้ตอ้งติดอยูก่บัการเป็นการพนนัเถ่ือน 
ผดิกฎหมาย ไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและรัฐชาติไทย 
 การศึกษาเร่ือง หวยใตดิ้นในสังคมไทย เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งท าความเขา้ใจและ
อธิบายให้เห็นการใช้อ านาจและความรุนแรงท่ีรัฐชาติกระท าต่อหวยใตดิ้นดว้ยการใชแ้นวคิดเร่ือง 
อ านาจ ความรุนแรง วาทกรรม และการสร้างภาพความจริงเพื่ออธิบายให้เขา้ใจถึงปฏิบติัการวาท
กรรมท่ีรัฐชาติใช้เป็นเคร่ืองมือสถาปนาและครอบครองวาทกรรมการเล่นหวย มีผลให้รัฐชาติได้
สิทธิและความชอบธรรมในการเข้าครอบครองและแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยแต่เพียงผู ้
เดียว และพร้อมๆ กนันั้นยงัก่อใหเ้กิดผลในการกีดกนั/เบียดขบัหวยใตดิ้นสู่การเป็นชายขอบไร้สิทธ์ิ
และโอกาสแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทย นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ียงัไดข้ยาย
การศึกษาโดยใช้แนวคิดเร่ืองการเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลอตัลกัษณ์ และพื้นท่ีพิเศษ เพื่ออธิยาย
ปรากฎการณ์การด ารงอยูแ่ละพื้นท่ีของหวยใตดิ้นในสังคมไทย ผลการศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะช่วยเปิด
มุมมองให้ผูค้นไดเ้ห็นถึงเร่ืองราวของการใช้อ านาจและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมว่าบางคร้ัง
การใชอ้ านาจและความรุนแรงมิไดมี้แต่เพียงการกระท าความรุนแรงแบบตรงๆ ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัแจง้เท่านั้น หากแต่การใช้อ านาจและความรุนแรงอาจกระท าอย่าง
แอบแฝงแยบยลผา่นการสร้างชุดความรู้/ความจริงเพื่อให้ผูค้นเช่ือตามและยอมรับ จนการใชอ้ านาจ
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และการเขา้กระท ารุนแรงต่อผูค้นหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงกลายเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและกระท าได ้ดงัเช่นท่ี
หวยใตดิ้นถูกกีดกนั กดทบั และเบียดขบัสู่การเป็นชายขอบในสังคมไทย ทั้งยงัมุ่งหวงัให้เกิดความ
เขา้ใจรูปแบบ/วิธีการท่ีท าให้หวยใตดิ้นสามารถด ารงตวัตนอยูใ่นสังคมไทยภายใตส้ภาวะของการ
ถูกกีดกนั กดทบั และเบียดขบัไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 
 ภายใตก้ารถูกประทบัตราดว้ยภาพความจริงของ “การเป็นการพนนัเถ่ือน ผิดกฎหมาย 
และศีลธรรมค าสอน” หวยใต้ดินได้กระท าการโต้ตอบ/ปฏิเสธ เคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลตวัตน 
ไปสู่อตัลกัษณ์ใหม่และพื้นท่ีใหม่อยา่งไร และพื้นท่ีท่ีหวยใตดิ้นด ารงตวัตนอยูน่ั้นมีลกัษณะอยา่งไร 
 
 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศึกษาปฏิบติัการวาทกรรมท่ีรัฐชาติน ามาใชใ้นการสถาปนาวาทกรรมการ
เล่นหวยในสังคมไทย 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและวธีิการท่ีหวยใตดิ้นโตต้อบ/ปฏิเสธภาพความจริงของการ
เป็นการพนนัเถ่ือนผดิกฎหมายและศีลธรรมค าสอนของสังคมไทย 

3. เพื่อศึกษาพื้นท่ีและการด ารงอยูข่องหวยใตดิ้นในสังคมไทย 
 
ประโยชน์ของกำรวจัิย 
 
 1. เพื่อเผยใหเ้ห็นอ านาจและความรุนแรงท่ีกระท าการผา่นปฏิบติัการวาทกรรม 
 2. เพื่อเผยใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ใหม่ของหวยใตดิ้น 
 3. เพื่อเปิดมุมมองการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของพื้นท่ี 
 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 
 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 การศึกษาปรากฏการณ์หวยใตดิ้นในสังคมไทยคร้ังน้ี ไดเ้ลือกศึกษาปรากฏการณ์
ทางสังคม ในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากเป็นเมืองภูมิภาคท่ีเป็นศูนยก์ลางความเจริญ
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ดา้นการคา้ การลงทุน การท่องเท่ียว และการศึกษา อนัเป็นผลจากการเคล่ือนเปล่ียนบริบทดา้นต่างๆ 
ตั้งแต่คร้ันประวติัศาสตร์การก่อตั้งเมืองเม่ือทางการไดต้ดัทางรถไฟ และจดัตั้งสถานีชุมทางรถไฟ 
ท่ีสถานีอู่ตะเภาจึงมีประชาชนอพยพมาตั้งหลกัแหล่งท ามาหากิน แต่เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มมี น ้ าท่วม
เป็นประจ า ทางการรถไฟจึงยา้ยสถานีมาอยู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ในปัจจุบนัท าให้ประชาชน  
ได้ทยอยติดตามมาสร้างบา้นเรือนตามบริเวณสถานีนั้นเอง กล่าวได้ว่าสถานีรถไฟมีบทบาทต่อ 
การขยบัขยายและความเจริญกา้วหนา้ของเมืองหาดใหญ่ตลอดมา (ประวติัเมืองหาดใหญ่, ม.ป.ป.) 
 ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550 มีการก าหนด 
เมืองหลกัและเมืองรองของแต่ละภาค ส าหรับภาคใตเ้มืองหลกั คือ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
นโยบาย การกระจายความเจริญออกไปจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2539 
แผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5-7 ไดก้ าหนดใหเ้มืองดงักล่าวเป็นฐานการจา้งงาน
และการบริการท่ีสามารถดึงดูดการลงทุนทางดา้นเศรษฐกิจ มีการพฒันาพื้นท่ี ดงัน้ี (1) สร้างฐานเศรษฐกิจ
เมืองหลีกให้เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญระดบัภาค (2) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 
(3) ปรับปรุงบริการทางสังคมใหเ้พียงพอ (4) จดัระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม (5) ปรับปรุง
ฐานะการคลงั การบริหาร การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเมืองหลกั เพื่อให้มีสมรรถนะ
ในการรองรับการกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร (ผลการด าเนินงานของกระทรวงตาม 
ยทุธศาสตร์แผนพฒันาฯ) ท าใหเ้มืองหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญ ทั้งภาค
เกษตรกรรมในการเป็นแหล่งผลิต พืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา และปาล์ม นอกจากน้ียงัเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ความเจริญดา้นการลงทุน การท่องเท่ียวและการจา้งงาน ประกอบกบัการท่ีอ าเภอหาดใหญ่ เป็นศูนยก์ลาง
ในการเรียนการสอนมีมหาวิทยาลยัมากถึง 6 มหาวิทยาลยั มีวิทยาลยัและสถาบนัท่ีเปิดสอนในระดบั 
อุดมศึกษา อนุปริญญา สถานศึกษา และวิทยาลยันานาชาติ ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของสถาบนักวดวิชา
จ านวนมาก เมืองหาดใหญ่ จึงเป็นแหล่งรวมสถาบนัการศึกษาท่ีส าคญัในการยกระดบัการศึกษา 
ของบุตรหลานท าให้นกัเรียนและนกัศึกษาในจงัหวดัใกลเ้คียง ทั้งสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พทัลุง กระบ่ี ภูเก็ต พงังา ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจงัหวดัอ่ืนๆ ยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพิ่มข้ึนทุกปี (สมาคมอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัสงขลา, ม.ป.ป.) 
 การเคล่ือนเปล่ียนบริบทของอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทั้งดา้นประวติัศาสตร์ 
การเมือง การคา้ การลงทุน การท่องเท่ียว และการศึกษา ท าให้อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลายเป็น
เมืองหลกัระดบัภูมิภาคศูนยก์ลางความเจริญ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ท าให้ประชากรในพื้นท่ี
ดงักล่าวมีทั้งก าลงั ทรัพยใ์นการบริโภคและมีค่านิยมความเช่ือผสมผสานระหวา่งความเป็นเมืองและ
ชนบท ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนสนับสนุนให้การค้าและการเล่นหวยเจริญเติบโตและได้รับความนิยม 
อย่างมาก อ าเภอหาดใหญ่ จึงกลายเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้หวยมีร้านคา้หวยรายใหญ่และรายย่อย
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จ านวนมากท่ีประกอบกิจการ ทั้งการคา้ส่งและคา้ปลีกให้แก่ผูค้นในพื้นท่ี และต่างจงัหวดัใกลเ้คียง 
หากแต่การเล่นหวยในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เพียงการคา้และการเล่นหวยท่ีถูกกฎหมาย
เท่านั้น ยงัพบว่ามีการด าเนินการค้าและการเล่นหวยท่ีผิดกฎหมาย หรือท่ีเรียกกนัว่า หวยใตดิ้น 
จากเหตุผลดงักล่าวท าให้พื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษา
ปรากฏการณ์หวยใตดิ้นในสังคมไทยไดอ้ยา่งรอบดา้น ทั้งในแง่มุมของมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ส่งผลให้การศึกษาเพื่อแสวงหาค าตอบเก่ียวกบัปรากฏการณ์การด ารงอยู่ การเคล่ือน
เปล่ียน/เล่ือนไหลของอตัลกัษณ์ และการสร้างพื้นท่ีใหม่ของหวยใตดิ้นสามารถรวบรวมขอ้มูลได้
อยา่งครบอยา่งถว้นสมบูรณ์ 
 
 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง หวยใตดิ้นในสังคมไทย ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้น ทั้งในฐานะผูค้า้ ตวัแทนขาย และคนเล่นท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดั สงขลา 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ภำพควำมจริง หมายถึง ชุดความรู้/ความจริง ภาพความจริง และยงัหมายรวมถึง 
อตัลกัษณ์ ท่ีรัฐชาติไทยเป็นผูก้  าหนดนิยามความหมายให้แก่หวยรัฐบาลและหวยใตดิ้น เพื่อให้ผูค้น
ในสังคมไทย รับรู้ เขา้ใจ และยอมรับความหมายดงักล่าวอยา่งไร้ขอ้โตแ้ยง้  
 หวยใต้ดิน หมายถึง การละเล่นเส่ียงทายตวัเลขท่ีผดิกฎหมาย 
 ผู้ค้ำหวยใต้ดิน หมายถึง คน หรือกลุ่มคน ท่ีเป็นนายทุนในการประกอบกิจการคา้
หวยใตดิ้น 
 ตัวแทนขำยหรือคนวิ่งหวยใต้ดิน  หมายถึง คนหรือกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพ 
เป็นตวัแทนของผูค้า้อีกต่อหน่ึง ท่ีท าหนา้ท่ีในการขายตรงและหาลูกคา้ให้แก่ผูค้า้หวยใตดิ้น โดยหวงั
เงินตอบแทนจากเปอร์เซ็นตก์ารขายและเปอร์เซ็นตก์ารถูกรางวลัของลูกคา้ท่ีผูค้า้หวยใตดิ้นแบ่งให ้
 ชำยขอบ หมายถึง ความเป็นชายขอบของหวยใตดิ้นท่ีพิจารณาจากการถูกท าให้ 
อยู่นอกกรอบของการรับรู้ การยอมรับของสังคมและรัฐชาติไทย ซ่ึงการถูกท าให้เป็นชายขอบนั้น 
มีผลท าให้หวยใตดิ้นถูกกีดกนั/เบียดขบัให้เป็นการพนันผิดกฎหมายและศีลธรรมค าสอน ไร้สิทธ์ิ 
ในการเขา้แสวงหาผล ประโยชน์จากธุรกิจการเล่นหวยในสังคมไทย 



8 

 

 พืน้ที ่หมายถึง สนามหรือเวทีท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ระหวา่งรัฐชาติไทย
กบัหวยใตดิ้น 
 พืน้ทีมุ่มสว่ำง หมายถึง พื้นท่ีทางความคิดของการยอมรับการเล่นหวย อนัเป็นเวที
ท่ีหวยรัฐบาลใชเ้ป็นท่ีทางแสดงตวัตน 
 พืน้ที่มุมมืด หมายถึง พื้นท่ีท่ีทางความคิดของการไม่ยอมรับการเล่นหวย อนัเป็น 
ท่ีทางท่ีรัฐชาติพยายามผลกัไสหวยใตดิ้นใหต้อ้งติดอยู ่
 พืน้ทีมุ่มสลวั หมายถึง พื้นท่ีทางความคิดของการยอมรับท่ีหวยใตดิ้นไดส้ร้างข้ึนมา 
เพื่อใชเ้ป็นเวทีในการแสดงตวัตนภายใตอ้ตัลกัษณ์ใหม่ อตัลกัษณ์และพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นเวทีท่ีหวยใตดิ้น
ใชก้ารแสดงให้เห็นการต่อตา้น ตั้งค  าถาม ปฏิเสธต าแหน่งแห่งท่ีท่ีรัฐชาติไทยก าหนดสร้าง ประทบัตรา
ใหห้รือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่เป็นพื้นท่ีของการต่อตา้นขดัขืนนัน่เอง 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง การศึกษา 
แนวทางแรกเป็นการศึกษากรอบแนวคิดเบ้ืองต้นเร่ือง ความหมายของวาทกรรม ปฏิบัติการ 
ทางวาทกรรมกบัการสถาปนาวาทกรรมหลกัและการวาทกรรมรอง การก าหนดสัญญะ และการเป็น 
ชายขอบ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของหวยรัฐบาลในฐานะวาทกรรมหลกัของ 
รัฐชาติไทย และหวยใต้ดินในฐานะวาทกรรมรอง ส่วนแนวทางการศึกษาท่ีสอง เป็นการศึกษา 
กรอบแนวคิด เร่ือง อตัลกัษณ์ การเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลอตัลกัษณ์ และพื้นท่ี เพื่อท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์การด ารงอยูข่องหวยใตดิ้นในสังคมไทย 
 
แนวทางการศึกษาแรก : การท าความเข้าใจถึงปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของหวยรัฐบาลในฐานะวาทกรรม
หลกัของรัฐชาติไทย และหวยใต้ดินในฐานะวาทกรรมรอง 
 
 แนวคิดวาทกรรม 
 การน าแนวคิด เร่ือง “วาทกรรม” ศึกษาปรากฏการณ์หวยใต้ดินในสังคมไทย 
ผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เป็นแนวทางการศึกษาท่ีแสดงถึง
ความเช่ือมโยงระหวา่งปฏิบติัการทางวาทกรรมของกระบวนการสร้างภาพความจริงของวาทกรรม
หลกัและวาทกรรมรอง ประเด็นการศึกษาท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ท่ีแสดงให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของแนวคิดวาทกรรม อ านาจ ความรุนแรง กบัแนวคิดสัญวิทยาท่ีร่วมกนั
สร้างภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์คู่ตรงขา้มใหแ้ก่หวยรัฐบาลและหวยใตดิ้น  
 ประเด็นแรก คือ แนวทางการศึกษาที่ท าให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างปฏิบัติการ 
ของวาทกรรมกบักระบวนการสร้างภาพความจริงและการสร้างภาพความจริงคู่ตรงข้าม เป็นการศึกษา
แนวคิดวาทกรรมในเร่ืองต่างๆ ประกอบดว้ย ความหมายวาทกรรม กระบวนการก่อรูปวาทกรรม 
และวาทกรรมกบัการสร้างภาพความจริง  
 การศึกษา เร่ือง ความหมายของวาทกรรม  เป็นแนวทางการศึกษาท่ีท าให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหวา่งปฏิบติัการทางวาทกรรมของกระบวนการสร้าง/ผลิตเอกลกัษณ์และความหมาย 
ให้กบัหวยรัฐบาลและหวยใตดิ้นภายใตบ้ริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐชาติไทย 
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ซ่ึงบริบททั้ง 3 ด้านดงักล่าวข้างตน้ เป็นปัจจยัแวดล้อมส าคญัท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จใน 
การแยง่ชิงพื้นท่ีเฉพาะอนัเป็นพื้นท่ีทางความคิดและการยอมรับจากผูค้นในสังคมไทย  
 การนิยามความหมายของค าวา่ วาทกรรม พบวา่มีการน าเสนอไวใ้นหลายๆ ความหมาย
ท่ีน่าสนใจ 
 มิเชล ฟูโกต ์(Michel Foucault) ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “วาทกรรม” ไวว้า่ 
 “วาทกรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลกัษณ์ 
(identity) และความหมาย (significance) ใหก้บัสรรพส่ิงต่างๆ ในสังคมท่ีห่อหุ้มเราอยู ่ไม่วา่จะเป็น
ความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตวัตนของเราเอง” ( Foucault, 1981, p. 47-78 อา้งถึงใน ไชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร, 2554, น. 19-20)  
 ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร เสนอวา่ 
 “วาทกรรม ท าหน้าท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนให้ด ารงอยู่ และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
ในวงกวา้ง ขณะเดียวกนันั้นก็ท าหนา้ท่ีเก็บกด/ปิดกั้นมิให้เอกลกัษณ์ และความหมายของบางอยา่ง
เกิดข้ึนหรือไม่ก็ท  าให้เอกลักษณ์และความหมายของบางส่ิงท่ีด ารงอยู่แล้วในสังคมเลือนหาย 
(displace) ไปพร้อมๆ กนัดว้ย” (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2554, น. 20)  
 การนิยามความหมายของค าวา่ “วาทกรรม” ท่ีผูศึ้กษาให้ความสนใจอีกประเด็นหน่ึง 
คือ การใหค้วามหมายวาทกรรมในฐานะท่ีไม่มีความหมายในตวัเอง หรือกล่าวไดว้า่ “วาทกรรม คือ 
เคร่ืองมือทางวฒันธรรมในการก าหนดวา่ใครควรไดป้ระโยชน์ ใครควรเสียประโยชน์” (Rojek, 2003, 
p. 165-166 อา้งถึงใน สุรสม  กฤษณะจูทะ, 2547)  
 จากการนิยามความหมายของค าวา่ “วาทกรรม” ทั้งสามขอ้เสนอแนะ วาทกรรมจึง
กลายเป็นเคร่ืองมือของผูมี้อ  านาจท่ีใช้ในการสร้างความหมายและความจริงบางอย่างให้เกิดข้ึน 
เพื่อเขา้แสวงหาประโยชน์จากบางส่ิงบางอยา่งแต่เพียงผูเ้ดียว และในทางตรงกนัขา้มก็มีผลท าให้ผูไ้ร้
อ านาจถูกปิดกั้นไม่สามารถเขา้ถึงหรือแสวงหาประโยชน์จากบางส่ิงบางอยา่งได ้ 
 การศึกษา เร่ือง กระบวนการก่อรูปวาทกรรม เป็นการศึกษา เพื่อคล่ีคลายให้เห็น
ปฏิบติัการของผูถื้อครองอ านาจในการการสร้างความหมายให้แก่บางส่ิงบางอยา่ง เพื่อให้กลายเป็น
ความรู้/ความจริง หรือท่ีเรียกวา่ ปฏิบติัการของการสถาปนาให้เป็น “วาทกรรมหลกั” และในขณะ 
เดียวกนัก็สร้างคู่ตรงขา้มท่ีแตกต่างและดอ้ยคุณค่ากวา่ข้ึนมาใหอ้ยูใ่นฐานะ “วาทกรรมรอง” 
 กระบวนการของการก่อรูปวาทกรรมในขั้นตอนของการใหค้วามหมาย และการจ าแนก
แยกแยะความแตกต่างนั้น เม่ือพิจารณาตามมุมมองของ ฟูโกต ์ไดเ้สนอไวว้า่ 
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 “กระบวนการก่อรูปวาทกรรมเป็นเร่ืองของการใชแ้นวทางการสร้างพรมแดน (discipline) 
ในการแยกแยะความคิดท าให้เกิดการกีดกนัและการแบ่งแยกเชิงเปรียบเทียบท่ีเด่นชดัข้ึน” (Michel 
Foucault, 1965 อา้งถึงใน อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ, 2555, น. 54-61)  
 ขอ้เสนอของ ฟูโกต ์ขา้งตน้น าไปสู่งานศึกษาจากหนงัสือ Madness and Civilization: 
History of Insanity in Age of Reason ท่ี ฟูโกต ์เลือกศึกษาความบา้เป็นประเด็นในการวิเคราะห์ 
ในฐานะปฏิบติัการของการสร้างวาทกรรม โดยมองความหมายของความบา้วา่ เกิดจากการนิยาม
หรือการสร้างความหมาย เพื่อขีดเส้นพรมแดนให้เห็นความแตกต่างจากความปกติ (ไม่บา้) อย่าง
ชดัเจน นอกจากน้ี ฟูโกต ์ไดน้ าเสนอหลกัการสร้างวาทกรรม วา่คือ ความพยายามแยกแยะหรือแยก
ออกมา หรืออาจเรียกไดว้า่เป็น การ discipline ซ่ึงก็คือ การสร้างพรมแดน เพื่อการแยกแยะความคิดต่าง  ๆ
วาทกรรมจึงผูกพนัอยู่กับ ปฏิบติัการของการแบ่งแยกและกีดกัน ในสมยัก่อนไม่มีการแบ่งแยก
ระหวา่งคนดีกบัคนบา้ซ่ึงคนทั้งสองแบบสามารถอยูร่่วมกนัได ้แต่ในศตวรรษท่ี 17 เร่ิมมีการสร้าง
สถาบนัท่ีแยกเอาคนบา้หรือคนท่ีเรา เรียกวา่ จิตวิปลาสไปกกัขงัไวใ้นสถาบนั จึงเกิดการแบ่งแยกและ
สร้างพรมแดนข้ึนด้วยการห้ามคนบา้กบัคนดีอยู่ด้วยกัน การแบ่งแยกน้ีเรียกว่า กระบวนการก่อรูป 
วาทกรรม (discursive formation) ผ่านการสร้างสถาบนัข้ึนมาแบ่งแยกคน การนิยามหรือการสร้าง
ความหมายจึงไม่ใช่เร่ือง ไร้สาระแต่มีพลงัอ านาจในการก าหนด ควบคุม และบงการ ปฏิบติัการน้ี
เองท่ีฟูโกต์ ช้ีว่าเป็นตวัการส าคญัของการสถาปนาให้เกิดการก่อรูปของวาทกรรม ดว้ยการสร้าง
พรมแดนและการสร้างสถาบนัข้ึนมาแบ่งแยกเชิงเปรียบเทียบให้เด่นชัดข้ึน การนิยามจึงมีอ านาจ 
ในการควบคุมและก าหนดความเป็นตวัตนและไปลดทอนความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืนดว้ย (อานนัท ์ 
กาญจนพนัธ์ุ, 2555, น. 50)  
 แนวคิดการสร้างคู่ตรงขา้มตามการให้นิยามความหมายของ Hall เก่ียวกบัเทคนิค
การสร้างภาพลกัษณ์ตน้แบบนั้น มีการน าเสนอไวว้่าหมายถึง “การเลือกดึงเอาคุณสมบติับางส่ิง
บางอย่างของบุคคลท่ีเด่นชดั มีชีวิตชีวา เขา้ใจง่าย เป็นท่ีรับรู้ทัว่ไป อีกทั้งสร้างอตัลกัษณ์คู่ตรงขา้ม
ข้ึนมาและท าให้คู่ตรงขา้มท่ีสร้างข้ึนมานั้น มีการให้ค่าท่ีไม่เท่ากนั” ( Hall, 1997, p. 258 อา้งถึงใน 
อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 94) 
 การศึกษา เร่ือง กระบวนการก่อรูปวาทกรรมและขั้นตอนของปฏิบติัการสร้างคู่ตรง
ข้ามท่ี ฟูโกต์ และ ฮอล เสนอไวข้้างต้นได้กลายเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยให้วาทกรรมหลัก 
มีความชัดเจนข้ึนด้วยการจ าแนกแยกแยะ ตอกย  ้า หรือท าให้เด่นชัดข้ึนนั่นเอง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ตน้แบบหรือภาพความจริงท่ีถูกสร้างข้ึนมาไดรั้บการเชิดชูในฐานะชุดความรู้/ความจริงท่ีผูค้นรับรู้ 
เขา้ใจ และยอมรับอย่างกวา้งขวาง หรืออาจกล่าวได้ว่าการสร้างภาพความจริงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอก 
ความเป็นตวัตนและอตัลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ ก็วา่ได ้ในทางตรงกนัขา้มภาพความจริงของคู่ตรงขา้ม 
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ท่ีถูกสร้างข้ึนก็ท าให้ผูค้นรับรู้ถึงการมีอยู่ของคู่ตรงขา้มและท าให้เห็นถึงคุณค่าของคู่ตรงข้ามท่ี 
ดอ้ยกวา่ มีผลท าใหภ้าพ ความจริงท่ีผูมี้อ  านาจสร้างข้ึนมาในฐานะวาทกรรมหลกัยงัเป็นท่ีเขา้ใจ รับรู้ 
และยอมรับอยา่งไร้ขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 
 การศึกษา เร่ือง การสร้างภาพความจริง  
 ค าว่า “ภาพความจริง” ไดมี้การก าหนดนิยาม ความหมายไวว้่า หมายถึง “ผลผลิต
ของกระแสดา้นสารัตถะนิยมท่ีเตือนให้ตระหนกัถึงปัจจยัของอ านาจท่ีแฝงในกระบวนการสร้างภาพ
ท่ีปรากฏอยู่ในส่ือชนิดต่างๆ เป็นตรรกะของวาทกรรมท่ีปรากกฎอยู่ แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งอ านาจ วาทกรรม และอตัลกัษณ์” (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 93)  
 จากนิยามความหมายของค าวา่ การสร้างภาพความจริง เผยให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อ านาจของวาทกรรมกบัการสร้างความหมายให้บางส่ิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษา เร่ือง วาทกรรม 
การพัฒนา ท่ีน าเสนอไว้ว่า ธาตุแท้ของการพัฒนามิใช่เป็นเร่ืองแคบๆ ท่ีเพียงแค่เป็นเร่ืองของ 
การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคนิควทิยาการ หรือการเปล่ียนแปลงทางดา้น
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม แต่การพัฒนาในเร่ืองของตัวมันเองเป็นเร่ืองของการต่อสู้ 
ท่ีหลากหลายและรอบด้านเพื่อช่วงชิงการน าในการสร้างกฎเกณฑ์ท่ี เป็นตัวก าหนดหรือ 
สร้างความหมายและการด ารงอยู่ของส่ิงท่ีเรียกว่า “การพฒันา” ในรูปของ “วาทกรรมการพฒันา” 
จากนั้นก็สถาปนา วาทกรรมดงักล่าวให้เป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในสังคมและระหว่างสังคม 
ดงันั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ืองของอ านาจและการต่อสู้ทางการเมือง เพื่อช่วงชิงการน าในการสร้าง/
ก าหนดกฎเกณฑ์ชุดหน่ึงข้ึนมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการพูดถึง เขียนถึง อธิบาย ท าความเข้าใจ 
ตดัสินส่ิงท่ีเรียกวา่ การพฒันา มากกวา่ (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2554, น. 36)  
 การสร้างความหมายหรือภาพความจริงให้แก่ค าวา่ “การพฒันา” ท าให้การพฒันาสามารถ
ตรึงตนเองไวก้บัชุดความรู้/ความจริงในฐานะวาทกรรมหลกัของชาติ นัน่ก็คือ วาทกรรม การพฒันา 
ส่งผลใหผู้ถื้อครองอ านาจประสบความส าเร็จในการเป็นผูส้ร้าง/ช่วงชิงการเป็นเจา้ของวาทกรรมหลกั
ของชาติและได้ครอบครองสิทธ์ิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกันกับงานศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้น า 
แนวคิด เร่ือง การสร้างภาพความจริงมาอธิบายความสัมพนัธ์ของอ านาจ วาทกรรม และอตัลักษณ์  
ท่ีมีปฏิบติัการร่วมกนัในการท าให้เกิดวาทกรรมคู่ตรงขา้มระหว่างวาทกรรมหลกั หรือ “วาทกรรม
หวยรัฐบาล” กบัวาทกรรมรอง หรือ “วาทกรรมหวยใตดิ้น” และแสดงให้เห็นถึงท่ีมาของอ านาจและ
สิทธ์ิท่ีรัฐชาติกล่าวอา้งวา่ไดรั้บมาอย่างชอบธรรมในการเขา้ก ากบัดูแลผลประโยชน์และเขา้กระท า
ความรุนแรงต่อหวยใตดิ้น 
 ประเด็นการศึกษาทีส่อง คือ การวเิคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ เป็นการศึกษาท่ีแสดง
ถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกันของแนวคิดวาทกรรม อ านาจ ความรุนแรง กับแนวคิดสัญวิทยา  
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ท่ีร่วมกนัสร้างภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์คู่ตรงขา้มระหว่างหวยรัฐบาลและหวยใตดิ้น การศึกษา 
จึง มุ่งวิเคราะห์วาทกรรมในฐานะ “ภาษา” ท่ีถูกใช้ในปฏิบติัการทางสังคมในรูปของการพูดและ 
การเขียน เพื่อส่งผา่นความหมายหรือภาพความจริงสู่ผูรั้บสาร ซ่ึงความหมายท่ีส่ือออกมานั้นมีอ านาจ
ก่อให้เกิด ผลต่อการสนับสนุนปฏิบัติการทางวาทกรรมในการสถาปนาวาทกรรมหลักและ 
วาทกรรมรองของการเล่นหวยในสังคมไทย เป้าหมายของการศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษ์จึงเป็นไป
เพื่อการแสดงให้เห็นว่าภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างหรือการผลิตซ ้ า 
ภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์คู่ตรงขา้มท่ีส่งผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่ง
กลุ่มต่างๆ ในสังคมอยา่งไร  
 
 แนวคิดสัญญวทิยา  
 แนวคิดสัญญวทิยาเป็นการศึกษาเร่ืองของสัญญะและระบบการสร้างความหมายของ
มนุษย ์โดยนกัคิดคนส าคญั ซูโซร์ มุ่งให้ความสนใจกบัภาษาท่ีมนุษยเ์ลือกใชก้บัการสร้างความหมาย 
กล่าวคือ ซูโซร์ ไดใ้ช ้“ภาษา” (langue) ในความหมายวา่ 
 “ภาษา เป็นระบบ/องคร์วมท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเองและมีเกณฑ์ในการจดัประเภท 
แยกแยะแบบต่างๆ” (Saussure, 1959, p. 16 อา้งถึงใน ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2545, น. 11-13) 
 ดงันั้น ภาษา ก็คือ ระบบของสัญญะท่ีส่ือถึงความคิด/ความหมายต่างๆ ซ่ึงมีระบบ
ความสัมพนัธ์ซบัซ้อนเช่ือมโยงระหวา่งรูปสัญญะหรือตวัส่ือ/ตวัหมาย (signifier) กบัความหมายสัญญะ 
หรือความคิดท่ีรูปสัญญะตอ้งการส่ือ (signified) และสองส่วนน้ีประกอบกนัข้ึนเป็นสัญญะจะ 
ขาดอย่างหน่ึงอย่างใดไม่ได้ ตวัอย่างเช่น การออกเสียงในรูปของค าว่า “มา้” หรือตวัสะกดค าว่า 
“มา้” ในภาษาไทย หรือ “horse” ในภาษาองักฤษคือรูปสัญญะหรือตวัส่ือ/ตวัหมาย (signifier)  
 ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นเร่ืองของการถูกก าหนด 
ให้เป็นมากกวา่เป็นไปโดยธรรมชาติกล่าวคือ ทั้งคู่ไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง ยกเวน้ ถูกท าให้
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัโดยระบบของภาษา พยญัชนะ “ม” ในภาษาไทย ก็มิไดห้มายถึง ร่างกายของ
สัตวท่ี์เรียกวา่ “มา้” และ สระ “_า” ก็มิไดห้มายถึง หางมา้ ดงันั้นเสียงท่ีเปล่งออกมาวา่มา้หรือตวัสะกด 
ค าว่า มา้ หรือ horse ก็ตามไม่มีส่วนใดเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัโดยตรงกบัค าว่ามา้เลย ความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนัของรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะ จึงเป็นเร่ืองของกฎเกณฑ์ชุดหน่ึงท่ีก าหนดให้เป็น
อย่างท่ีเป็นอยู่ และกฎเกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดได้แก่ จารีตปฏิบติัของแต่ละสังคมท่ีแตกต่างกันไป” 
(Saussure, 1959, p. 16 อา้งถึงใน ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2545, น. 11-30) 
 จากแนวคิดสัญญะวิทยาท่ีน าเสนอไว ้ผูศึ้กษาใช้เป็นแนวทางการศึกษาเก่ียวกบั 
การก าหนด “ค า/ภาษา” ของรูปสัญญะท่ีแตกต่างระหว่างค าวา่ “หวยรัฐบาล” กบั “หวยใตดิ้น” ซ่ึง
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ส่งผลให้เกิดการส่ือความหมายสัญญะท่ีแสดงให้เห็นความคิดและจินตภาพของค าหวา่ “หวย” ในฐานะ
ท่ีเป็นการละเล่นเส่ียงทางตวัเลขท่ีเล่นกนัในสังคมไทย หากแต่การส่ือความหมายสัญญะมิไดห้ยุดอยู่
เท่านั้น ยงัพบไดว้า่มีการส่ือสัญญะท่ีแอบแฝงไวด้ว้ยปฏิบติัการวาทกรรมของการใชอ้ านาจและความรุนแรง 
ท่ีก่อใหเ้กิดความคิดและจินตภาพในการจ าแนกใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจถึงการเป็นคู่ตรงขา้มของหวย
โดยการเลือกใช้ค  า/ภาษา ผ่านรูปสัญญะว่า “บนดิน” กบั “ใตดิ้น” ท าให้ความหมายสัญญะท่ีส่ือ 
ออกมาแสดงถึงความคิดและจินตภาพท่ีแตกต่างกนัและมีคุณค่าท่ีไม่เท่ากนัของการเล่นหวยทั้งสอง
ประเภทน้ี ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กัน ของแนวคิดวาทกรรม อ านาจ  
ความรุนแรง กบัแนวคิดสัญวทิยาท่ีมีส่วนร่วมกนัในการสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่หวยรัฐบาลและหวยใต้
ดินท่ีแตกต่างกนัและมีคุณค่าท่ีไม่เท่ากนัดว้ย 
  
 แนวคิดชายขอบ 
 ภายหลงัการคล่ีคลายให้เห็นปฏิบติัการอ านาจและความรุนแรงจากการสร้างภาพ
ความจริงคู่ตรงขา้ม โดยใช้การศึกษาตามแนวทางการวิพากษ์วาทกรรมแลว้นั้น ผูศึ้กษายงัมีความสนใจ
ศึกษาต่อเน่ือง เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ของการถูกผลกัไสสู่การกลายเป็นชายขอบของหวย
ใตดิ้นโดยเลือกใช้แนวคิด ชายขอบ และการเป็นอ่ืนเพื่อเผยให้เห็นภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์คู่
ตรงขา้มท่ีหวยใตดิ้นถูกยดัเยยีดและประทบัตราใหต้อ้งกลายเป็นอ่ืนในสังคมและรัฐชาติไทย 
 ความหมายของค าวา่ “ชายขอบ” (marginal group) มีการใหนิ้ยามความหมายไว ้ดงัน้ี 
 ความหมายทางกายภาพหรือภูมิศาสตร์ เสนอไวว้า่ 
 ค าวา่ “ชาย” หมายถึง ส่วนริม หรือปลายของบางอยา่ง เช่น ชายผา้จีวร “ส่วนท่ีสุด
เขต/ริม” เช่น ชายฝ่ัง ชายแดน ชายทะเล (พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน, 2525, น. 265 อา้งถึงใน  
สุริชยั  หวนัแกว้, 2543, น. 7)  
 ความหมายตามเน้ือหาของนิยามศพัท ์marginalization เสนอไวว้า่  
 ค าวา่ “ชายขอบ” ยงัอา้งอิงไปถึงการอยูน่อกวงการ การไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง
ในการคิดหรือการตดัสินใจ (สุริชยั  หวนัแกว้, 2543, น. 7)    
 ความหมายตามการศึกษาทางดา้นสังคมวทิยา เสนอไวว้า่ 
 ค าวา่ “กลุ่มชายขอบ (marginal group) หมายถึง กลุ่มท่ียงัไม่ถูกกลืนให้เป็นส่วนหน่ึง 
ของกลุ่มใหญ่อยา่งสมบูรณ์ กลุ่มท่ีละทิ้งวฒันธรรมเดิมของตนไปบางส่วน และยงัไม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับ 
อยา่งสมบูรณ์ในวฒันธรรมใหม่ท่ีกลายมาเป็นวถีิชีวติของตน ค าน้ีมกัใชก้บักลุ่มคนท่ีอพยพยา้ยเขา้มา
อยูใ่หม่ ในกลุ่มคนน้ีจะมีวฒันธรรมต่าง  ๆผสมกนัมากมาย ดงันั้นทศันคติ คุณค่า และแบบอยา่งพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาจึงมิไดมี้ลกัษณะเป็นวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึง (สุริชยั  หวนัแกว้, 2543, น. 8) 
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 การศึกษาทางสังคมวิทยานั้นประเด็นส าคญัของการพิจารณาเร่ืองชายขอบไม่อาจ
จ ากดัตวัเฉพาะเพียงมุมมองเชิงภูมิศาสตร์และกายภาพท่ีมุ่งศึกษาไปยงักลุ่มคนท่ีอยูอ่าศยัตั้งถ่ินฐาน
อยูต่รงชายแดนภูมิศาสตร์เท่านั้น หากตอ้งตีความไปถึงคนท่ีถูกท าใหอ้ยูข่อบนอกการรับรู้ของสังคมดว้ย 
กล่าวไดว้่า กระบวนการกลายเป็นชายขอบมีมิติท่ีซบัซ้อนหลากหลายประการเพราะค าว่า “ชายขอบ” 
นั้นอาจพิจารณาได้ทั้ งในมิติพื้นท่ี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ฯลฯ  
เฉพาะในมิติพื้นท่ีก็อาจมองได้ทั้ งในแง่พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์และพื้นท่ีทางความคิดซ่ึงต่างก็ปรากฏ
กระบวนการกลายเป็นชายขอบด้วยกันทั้งส้ิน ขณะเดียวกันก็คงจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการระดับ มหภาคของทั้ งสังคมด้วย ทั้ งหมดน้ีล้วนอยู่ภายใต้ระบบความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจการเมืองในโลกใบเดียวกนั  
 เม่ือพิจารณาถึงบริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อกระบวนการกลายเป็นชายขอบส่ิงท่ีส าคญั
ยิง่ คือ บริบทการสร้างรัฐชาติ และบริบทการพฒันาประเทศโดยเฉพาะกระบวนการของการพฒันา
ท่ีเนน้เอาการใชป้ระโยชน์สูงสุดและก าไรสูงสุดทางเศรษฐกิจเป็นหลกั นบัวา่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
แก่ชีวติผูค้นอยา่งมหาศาลโดยเฉพาะ “คนชายขอบ” ท่ีนอกจากจะไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจแลว้ พวกเขายงัมีช่องทางนอ้ยมากท่ีจะเขา้ถึงทรัพยากรและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ ไม่แต่เท่านั้นพวกเขายงัถูกมองเป็นเพียงปัจจยั การผลิต 
เป็นแหล่งทรัพยากร เป็นแรงงาน เป็นตลาดระบายสินคา้ และอาจตกเป็นเหยื่อหรือผูรั้บเคราะห์ 
ของการพฒันา ชนชั้นน าแห่งการพฒันามกัมองคนจากมุมมองเบ้ืองบนลงมานัยยะท่ีปรากฏหรือไม่
ปรากฏชดั ไดแ้ก่ การเรียกร้องให้ตอ้งเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ ตอ้งแบกรับความเส่ียงหรือผลดา้นลบ
ของการพฒันา เพื่อให้การพฒันาในภาพรวมราบร่ืน หรือไม่ก็อาจตกเป็นผูต้้องหาว่าขัดขวาง 
การพฒันา ทั้งในระดบัยอ่ยและระดบัโลก (สุริชยั  หวนัแกว้, 2543, น. 1-3)  
 
 ความหมายทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 
 ค าวา่ “ความเป็นชายขอบ” (marginality) นกัสังคมศาสตร์ในยุคหลงัสมยัใหม่เสนอว่า 
หมายถึง ผูค้นท่ีดอ้ยอ านาจ (the powerless) คนท่ีตกเป็นเบ้ียล่าง (the subordinate) ของคนกลุ่มใหญ่ 
และคนยากไร้ (the have-nots) เม่ือคนเหล่าน้ีเป็นชาติพนัธ์ุคนกลุ่มนอ้ย และไม่มีต าแหน่งแห่งท่ีใน
สังคมหรือเรียกรวมๆ วา่มีสถานะเป็น คนอ่ืน (the others) อีกดว้ยแลว้นั้นท าให้คนเหล่าน้ีตกอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีถูกกีดกันออกซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า (multiple exclusions) หรือเป็นคนชายขอบในพหุมิติ 
(multiple marginalities) จึงแทบกล่าวไดว้่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องคนเหล่าน้ีเท่ากบัศูนย ์
คนเหล่าน้ีมกัถูกกีดกนัหรือเบียดขบัออกจากสังคม (the excluded or marginalized) ไม่วา่จะเป็นบริบท
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ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองและส่ิงแวดลอ้ม” (ชูวิทย ์วิทยาภคั, 2541, น. 17-18 
อา้งถึงใน สุริชยั  หวนัแกว้, 2543, น. 12)  
 สภาพปัญหาท่ีคนชายขอบต้องเผชิญอยู่นั้นมกัไม่ได้มีลักษณะโดดเด่นรุนแรง  
หากส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีอยู ่“นอกสายตา” และ “นอกเวที” การรับรู้ของสาธารณะ โดยปกติพื้นท่ี
ทาง สังคมส าหรับคนชายขอบนอกจากจะมีไม่มากนกัและมีอยู่อย่างชัว่คราวไม่ต่อเน่ืองแลว้ ท่ีซ ้ าร้าย
กว่านั้นคือ โอกาสท่ีให้แก่เร่ืองนั้นๆ ก็มกัไม่ไดมี้ไวใ้ห้คนชายขอบพูดถึงเจา้ตวัแต่อยา่งใด ในท่ามกลาง
การแย่งชิงทางด้านทรัพยากรอันเน่ืองมาจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การท่ีคนชายขอบไม่มี 
ส่วนร่วมพูดถึงเร่ืองราวของตนเองทว่าคนชายขอบกลบัเป็นฝ่ายถูกพูดถึงแต่ทางเดียว พื้นท่ีท่ีพูดถึง
เร่ืองเช่นน้ีจึงกลาย เป็นพื้นท่ีส าหรับการเสกสรรป้ันภาพคนชายขอบ หรือกลุ่มผูท่ี้อยู่ในท้องถ่ิน 
ชายขอบให้กลายเป็นคนอ่ืนท่ีแปลกแยกจากสังคมมากยิ่งข้ึน สภาพการณ์ด้านการส่ือสารเช่นน้ียิ่ง 
ท าให้สังคมมองคนเหล่าน้ีในทางลบว่าเป็นตวัถ่วงหรือภาระทางสังคม สภาวะการณ์ส่ือสารเช่นน้ี 
ท าให้พวกเขามีโอกาสถูกผลกัให้ไกลออกไปมากยิ่งข้ึน (สุริชยั  หวนัแกว้, 2543, น. 107-108) 
ดงัเช่นค ากล่าวไวว้า่ 
 

 “..ในสังคมใหญ่ทุกแห่งมี “ประชากรชายขอบ” ซ่ึงอาศยัอยูห่่างจาก
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวฒันธรรม คนกลุ่มน้ีขาดอ านาจ
การต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเคร่ืองมือเขา้ถึงอ านาจและถูกกีดกนัออกจากระบบ 
การต่อรองอ านาจและการจดัสรรทรัพยากร อ านาจ และความมัง่คัง่ในสังคม 
ลกัษณะของกลุ่มประชากรชายขอบอาจแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของ
สังคมในแง่ของชาติพนัธ์ุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม” (Seymour-smith, Charlotte. Dictionary of 
Anthropology. London: Macmillan Press 1986, 117 อา้งถึงใน สุริชยั  หวนัแกว้, 
2543, น. 13) 

  
 ค าท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัเร่ืองความเป็นชายขอบอีกค าหน่ึง ก็คือ ค าว่า 
“ชนกลุ่มนอ้ย” (minority group) หมายถึง กลุ่มคนซ่ึงก าหนดโดยขนาดหรือสัดส่วนของประชากร
วา่มีจ านวนนอ้ยกวา่ประชากรส่วนใหญ่ ชนกลุ่มนอ้ยในสังคมต่างๆ มีเอกลกัษณ์หรือพนัธะผกูพนั
กนัด้วยเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือลกัษณะอ่ืนๆ ทางวฒันธรรมท่ีเป็นได้ชัดเจนว่าต่างไปจาก 
ชนส่วนใหญ่ของสังคม ในสังคมท่ีมีปัญหาเ ก่ียวกับความสัมพันธ์ทางเ ช้ือชาติมักพบว่า  
ชนกลุ่มน้อยตกอยู่ในฐานะท่ีถูกเดียดฉันท์และได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกับคนกลุ่มใหญ่ 
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(พจนานุกรมศพัทส์ังคม วิทยา องักฤษ-ไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2524, น. 166 อา้งถึงใน สุริชยั  
หวนัแกว้, 2543, น. 7-8) อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า กลุ่มชายขอบจะสะทอ้นมุมมองในแง่ของ 
“วฒันธรรม” ส่วนค าวา่ ชน กลุ่มนอ้ยจะสะทอ้นมุมมองในแง่ “จ านวน” อีกทั้งในกระบวนการของ
การสร้างคน/กลุ่มคนชายขอบนั้น ยงัหมายรวมถึง ภาวะท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกปฏิเสธหนทางท่ีจะ
เขา้ถึงการได้รับต าแหน่งส าคญัและเป็นสัญลกัษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา อ านาจทางการเมืองใน
สังคมใดๆ (สุริชยั  หวนัแกว้, 2543, น. 8)  ดงัเช่นงานวิจยัของ ธวชั  มณีผ่อง (2546)   เร่ือง 
กระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตการณ์สุขภาพ กรณีศึกษาส านกัทรงแห่งหน่ึง ในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า กระบวนการสร้าง อตัลักษณ์ใหม่ของความรู้ชายขอบในสังคมไทยท่ีมีรูปแบบ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นวาทกรรมหลักและปฏิบติัการของวาทกรรมหลัก ได้มีการเบียดขบั
ความรู้อ่ืนให้อยู่ในสถานะของชายขอบ ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือ ทางตรง หมายถึง การ
เบียดขบัความรู้ท่ีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ไม่ให้มีปฏิบติัการได้ทั้งระบบ (การอธิบายเพื่อหาสาเหตุการ
เจบ็ป่วย และปฏิบติัการรักษา) อ านาจการกดทบัดงักล่าวเป็นการกระท าผา่นโครงสร้างและสถาบนัทาง
สังคม อนัไดแ้ก่ กฎหมาย หรือ หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ ท่ีใหคุ้ณค่าแก่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์วา่ถูก
กฎหมาย เป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งปราศจากเง่ือนไข ส่วนการเบียดขบัทางออ้ม คือ การพยายามสร้าง
ความเขา้ใจแก่สังคมท่ีมีต่อความรู้อ่ืนๆ วา่ไร้เหตุผล งมงาย และไม่สามารถพิสูจน์ได ้นอกจากน้ียงัมี
งานศึกษาของ จิตรกร  โพธ์ิงาน ( 2549) เร่ือง วาทกรรมเข่ือนปากมูล ท่ีกล่าวถึงวาทกรรมวา่เป็นเร่ือง
ของการสร้างความหมายและการผลิตความรู้ โดยกลุ่มผูมี้อ านาจท่ีแสดงอ านาจการเมืองควบคุมเหนือ
ทรัพยากร ท าให้กลุ่มท่ีถูกครอบง าตอ้งลุกข้ึนมาตอบโต ้พบว่า เข่ือนปากมูลสร้างข้ึนจากแนวคิดรัฐท่ี
ตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐไดเ้สนอวาทกรรมว่าดว้ยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้ า 
ความมัน่คงของระบบไฟฟ้า และเข่ือนปากมูล แต่เม่ือถูกต่อตา้นรัฐไดเ้สนอวาทกรรมบนัไดปลา
โจน อนัเป็นการน าความรู้เทคนิคมาใช้แก้ปัญหาบ้านเมือง การส่งผ่านอ านาจการควบคุมเหนือ
ทรัพยากรท าให้ชาวบา้น นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ส่ือ และแนวร่วมต่างๆ เสนอวาทกรรมตา้นเข่ือนวา่ การ
สร้างเข่ือนส่งผลกระทบต่อระบบธรรมชาติของลุ่มน ้ ามูล เช่นเดียวกนักับงานวิจยัของ (สุรสม  
กฤษณะจูฑะ (2547) เร่ือง การเมืองวฒันธรรมของความเป็นอ่ืนในพื้นท่ีส่ือ: การต่อสู่ทางวาทกรรม
ว่าดว้ยเร่ืองพลงังาน เป็นงานศึกษาประเด็นความขดัแยง้ของปัญหาพลงังานใน 3 กรณี คือ กรณี
เข่ือน ปากมูล จงัหวดัอุบลราชธานี (พ.ศ. 2532-2546) กรณีโครงการไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก และ
โรงไฟฟ้าถ่านหินกรูด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (พ.ศ. 2538-2546) ความเป็นมาของความขดัแยง้ทั้ง
สามกรณีน้ีไดฉ้ายให้เห็นภาพการต่อสู้ระหวา่งคู่กรณีสองฝ่าย คือ กลไกอ านาจรัฐกบัชุมชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากปัญหาพลงังาน การต่อสู้ถกเถียงของสองฝ่ายมิไดเ้ป็นการต่อสู้ถกเถียงแต่เพียงในห้อง
ประชุม แต่มีการต่อสู้อย่างเขม้ขน้ในพื้นท่ีส่ือ การศึกษาศึกษาจึงมุ่งน าเสนอภาพการต่อสู้ทางวาท
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กรรมในเร่ืองพลงังาน การนิยามและการสร้างภาพคู่ต่อสู้ให้ “เป็นอ่ืน” ผลของการศึกษาคร้ังน้ี จึง
เป็นความพยายามในการช้ี ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งการต่อเชิงวาทกรรมในพื้นท่ี
ส่ือกบัรูปธรรมของการปะทะต่อสู้ในปริมณฑลทางสังคม-วฒันธรรมและการเมือง  
 จากแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นของความเป็นอ่ืนและการเป็นชาย
ขอบ ผูศึ้กษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง หวยใตดิ้นในสังคมไทย โดยมุ่งอธิบายให้เห็นผล
ของอ านาจและความรุนแรงท่ีรัฐชาติไดก้ระท าการโดยอาศยัเคร่ืองมือ ท่ีเรียกวา่ ปฏิบติัการทางวาท
กรรมในการสร้างความรู้/ความจริงผา่นประวติัศาสตร์ ขอ้บญัญติัทางกฎหมาย และหลกัศีลธรรมค า
สอน ท าให้เกิดภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์ด้านบวกให้แก่หวยรัฐบาลและก าหนดภาพความจริง
หรืออตัลกัษณ์ดา้นลบให้แก่หวยใตดิ้น น าไปสู่การสถาปนาวาทกรรมคู่ตรงขา้ม 2 ชุด คือ วาทกรรม
หวยรัฐบาลและวาทกรรมหวยใตดิ้น ปฏิบติัการทางวาทกรรมของการเล่นหวยท่ีรัฐชาติไทยน ามาใช้น้ี
เป็นการท าให้เกิดการหลงลืม มองขา้ม ให้ความส าคญัหรือไม่ให้ความความสนใจเพราะเห็นว่าเป็น
เร่ืองปกติ ธรรมดา ธรรมชาติ เป็นเร่ืองของความรู้/ความจริง หรือไม่ก็เป็นเร่ืองท่ีเราคุน้ชิน/ยอมรับ
จนไม่อยู่ในฐานะท่ีจะตั้งค  าถามได ้ท าให้ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ไดรั้บการยอมรับและเช่ือว่าเป็นเร่ือง
ธรรมชาติ ฟรอยด ์เรียกส่ิงท่ีเราหลงลืมน้ีวา่ “จิตไร้ส านึก” (the unconscious), บาร์ตส์ เรียกวา่ “มายา
คติในสังคม” (mythology), ฟูโก ้เรียกวา่ “ส่ิงท่ีเราคิดไม่ได”้ (the unthought) (ไชยรัตน์  เจริญสิน
โอฬาร, 2545, น. 35-36) นอกจากน้ีปฏิบติัการทางวาทกรรมการเล่นหวยท่ีรัฐชาติไทยกระท าอยูน่ั้น
ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีหรือการสถาปนาความรู้/ความจริงข้ึนมาอย่างลอยๆ หากแต่เบ้ืองหลงัแลว้รัฐชาติได้
ก าหนดสถาบนัท่ีส าคญัๆ ทั้งสถาบนัทางการเมือง สังคม และวฒันธรรมข้ึนมาเพื่อสนับสนุนชุด
ความรู้/ความจริงของการเล่นหวยท่ีรัฐชาติไดส้ร้างข้ึนมาให้เกิดการยอมรับอยา่งไร้ขอ้โตแ้ยง้จาก
ผู ้คนในรัฐชาติไทย เช่นเดียว กันกับท่ีฟูโกต์ ได้เสนอไว้ว่า ส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็นความคิดแบบ
วิทยาศาสตร์และเป็นความคิดท่ีดีแทท่ี้จริงแลว้ความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับเหล่าน้ี ลว้นมีสถาบนั
หนุนช่วยอยู่ขา้งหลงัโดยสถาปนาสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนมาเพื่อท าให้เกิดการกีดกนัและการแบ่งแยก
เชิงเปรียบเทียบท่ีเด่นชดัข้ึน (Michel Foucault, 1965 อา้งถึงใน อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, 2555, น. 54-61) 
ดงันั้นตวัหลกัของการจดัระเบียบจึงไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง แต่เกิดจากปฏิบติัการของตวัหนุนช่วยดว้ยนั้น 
คือ “สถาบนั” ประเด็นการพิจารณาตวัสถาบนัในฐานะตวัการสนบัสนุนดงักล่าว เป็นการเพิ่มมิติ
ทางสังคมของอ านาจในเร่ืองของสถาบนั เขา้มาเสริมความคิดเชิงโครงสร้างในมิติท่ีเป็นการปฏิบติัการ
ซ่ึงคอยตอกย  ้าให้ความคิดทั้งหลายกลายเป็นจริงจนอยู่ใตจิ้ตส านึก และท าให้ผูค้นทั้งหลายไม่ตั้ ง
ค  าถามแต่ยอมรับโดยดุษฎีเป็นการสนับสนุนให้วาทกรรมการเล่นหวยกลายเป็นความรู้/ความจริงท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากคนส่วนใหญ่โดยปราศจากขอ้ถกเถียง/การต่อตา้นขดัขืนจากสมาชิกในสังคม
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แนวทางการศึกษาทีส่อง : การท าความเข้าใจปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของหวยใต้ดินในสังคมไทย 
 
 ปฏิบติัการทางวาทกรรมในการสร้างภาพความจริงคู่ตรงขา้มระหวา่งหวยรัฐบาล
และหวยใต้ดินส่งผลท าให้หวยรัฐบาลและหวยใตดิ้น มีทั้ งท่าทีแตกต่างกันไป ได้แก่ ท่าทีของ 
หวยรัฐบาลท่ีให้การยอมรับต่อภาพความจริงด้านบวกท่ีรัฐชาติสถาปนาให้ และท่าทีท่ีโต้ตอบ/
ปฏิเสธภาพ ภาพความจริงดา้นลบของหวยใตดิ้นท่ีถูกรัฐชาติก าหนดสร้าง 
 หวยใตดิ้นกบัท่าทีของการโตต้อบ/ปฏิเสธภาพความจริงดา้นลบท่ีถูกยดัเยียดให้นั้น
เผยใหเ้ห็นถึงการต่อตา้นขดัขืน ไม่หยดุน่ิงตายตวั และยอมจ านนต่อการถูกกกัขงัไวก้บัภาพความจริง
ด้านลบท่ีรัฐชาติไทยยดัเยียด โดยหวยใตดิ้นได้วิวฒันาการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนไปสู่การก าหนด 
สร้าง อตัลกัษณ์ใหม่ให้แก่ตนเองจนเกิดเป็น “อตัลกัษณ์ใหม่ของหวยใตดิ้น” ข้ึนมา ประเด็นการศึกษา
ต่อไปจึงเป็นการศึกษารูปแบบและวิธีการท่ีหวยใต้ดินกระท าการโต้ตอบ /ปฏิเสธภาพความจริง 
ดา้นลบผา่นกรอบแนวคิดเร่ือง “อตัลกัษณ์” 
  
 แนวคิดอตัลกัษณ์ และการเคลือ่นเปลีย่น/เลือ่นไหลอตัลกัษณ์ 
 
 แนวคิดอตัลกัษณ์ 
 พจนานุกรมภาษาไทย-องักฤษ หรือองักฤษ-ไทย ระบุค าแปลของ identity คือ ค าวา่  
 “เอกลกัษณ์” คือ ส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะของคนหรือส่ิงหน่ึง และมีนยัขยายต่อไปว่า 
เป็นคุณสมบติัของส่ิงนั้น ท่ีท าใหส่ิ้งนั้นโดดเด่นข้ึนมาหรือแตกต่างจากส่ิงอ่ืน (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล 
2546, น. 1)  
 การให้ความหมายค าวา่ identity ในทฤษฎียุคหลงัสมยัใหม่ (postmodernism) เกิดการ
ตั้ งค  าถามอย่างมากเก่ียวกับคุณสมบัติแก่นแกนของปัจเจกบุคคล ความเป็นปัจเจกกลายเป็น 
เร่ืองของการนิยามความหมายซ่ึงสามารถเล่ือนไหลเปล่ียนแปรไปตามบริบท มิได้หมายถึง คุณสมบติั
เฉพาะตวัอีกต่อไป ดงันั้นค าว่า “อตัลกัษณ์” ดูจะเหมาะสมกว่า “เอกลักษณ์” ในความหมาย identity  
ในยคุปัจจุบนั (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 1) 
 ค าวา่ identity หรือ อตัลกัษณ์ เป็นปริมณฑลท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง 2 ขั้ว ในดา้นหน่ึง 
อตัลกัษณ์ คือ “ความเป็นปัจเจก” ท่ีเช่ือมต่อสัมพนัธ์กบัสังคม สังคมก าหนดบทบาทหน้าท่ีและระบบ
คุณค่าท่ีติดมากบัสถานภาพ ในอีกดา้นหน่ึงอตัลกัษณ์ก็เก่ียวขอ้งกบัมิติ “ภายใน” ของความเป็นตวัเรา 
ทั้งดา้นอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษยใ์ห้ความหมายเก่ียวกบัตนเองในกระบวนการท่ีเขาสัมพนัธ์
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กบัโลก จึงมีการแบ่งประเภทอตัลกัษณ์เป็นสองระดบั คือ อตัลักษณ์บุคคล (personal identity) 
กบัอตัลกัษณ์ทางสังคม (social identity) (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 5-6) 
 
 ภาพของปัจเจกและอตัลกัษณ์ทีป่รากฏอยู่ในการศึกษาสาขาวชิาต่างๆ 
 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล เป็นหน่ึงในนักวิชาการคนส าคญั ท่ีได้ศึกษาและให้นิยาม
ความหมายค าวา่ “อตัลกัษณ์” โดยจ าแนกตามช่วงยคุสมยัและสาขาวิชาท่ีศึกษา ดงันั้นเพื่อให้เห็นถึง
วิวฒันาการความเป็นมาของการเลือกใชค้  าเรียกและการให้ความหมายค าว่า “อตัลกัษณ์” จึงขอน าเสนอ
ค าและการให้นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงัน้ี (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 
2546, น. 8-79)  
 1. ค าว่า “ปัจเจกภาพ” จากมุมมองทางปรัชญา (ภาพลกัษณ์ของมนุษยใ์นแนวสารัตถะ 
นิยม) 
  แรกเร่ิมท่ีมีการศึกษาและให้ค  าจดักดัความเก่ียวกบัปัจเจกและตวัตนนั้นมีนกัคิด 
ตามแนวคิดเหตุผลนิยม (rationalism) เสนอไวว้า่ เหตุผล คือ แก่นแกนท่ีเป็นสากลท่ีแยกมนุษยอ์อก
จากสัตว ์เดร์คาร์ต (Rene Descartes) ไดเ้สนอภาพของปัจเจกท่ีตระหนกัถึงการมีอยูข่องตวัตนในฐานะ 
“ผูคิ้ด” (thinking subject) เขาเห็นวา่เม่ือเรามองลงไปท่ีกิจกรรมการคิดของเราเองเป็นขั้นพื้นฐานท่ี
เราจะไม่สงสัยในการมีอยูข่อง “ตวัฉนั” ซ่ึงเป็นผูคิ้ด ดงันั้นปรัชญาของเดร์คาร์ต จึงเป็นการแบ่งแยก
ขั้วเป็นสองขั้วระหวา่งโลกอตัวิสัยกบัภววิสัย มนุษยท่ี์จมอยูก่บัห้วงคิดเป็นภาพมนุษยท่ี์ตดัขาดจาก
โลกและส่ิงแวดลอ้ม เดร์คาร์ต เช่ือว่าวิธีการหาความรู้ท่ีเป็นแก่นแทห้รือการเขา้ถึงความจุของส่ิง
หน่ึงจะท าไดโ้ดยการดึงส่ิงนั้นออกจากส่ิงอ่ืนๆ ท่ีแวดลอ้มมนั การศึกษาเฉพาะเจาะจงแต่ส่ิงนั้นวิธีน้ี
เท่านั้นท่ีจะท าใหส้ามารถคน้หาและเขา้ถึงคุณสมบติัแก่นแทข้องส่ิงนั้น ความเป็นจริงสุดทา้ยของส่ิง
หน่ึงๆ ควรเป็นความเป็นจริงสากล นัน่คือ จะตอ้งไม่ข้ึนต่อเง่ือนไขเฉพาะหน้าใดๆ การเขา้ถึงแก่น
แทข้องมนุษยก์็ใชว้ธีิการเดียวกนั เราตอ้งตดัตวัเองออกจากโลกแวดลอ้มทั้งหมด จะหยุดฟังเสียงต่างๆ 
จะดึงตวัเองออกจากการรับรู้ทางประสาทสัมผสัทั้งมวล และดว้ยวธีิน้ีฉนัจะค่อยๆ กา้วเขา้สู่ความรู้ท่ี
ลึกซ้ึงยิง่ข้ึนเก่ียวกบัตวัฉนัเอง (Tamsin Lorraine, 1990, p. 23 อา้งถึงใน อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, 
น. 9)  
  ในขณะท่ีเดวิด ฮูม (David Hume) เห็นตรงขา้มกบัเดร์คาร์ต เพราะไม่พบ
คุณสมบติัใดๆ ท่ีเป็นเอกภาพของ “ตวัฉนั” ส่ิงท่ีพบ คือ กระแสคล่ืนของความรู้สึกทางประสาทสัมผสั
ท่ีมีลกัษณะขาดเป็นหว้งๆ ไม่มีอะไรเลยนอกจากกลุ่มกอ้นของการรับรู้เหล่านั้น ซ่ึงเกิดต่อเน่ืองกนัอยา่ง
รวดเร็ว ความเช่ือมัน่วา่มีตวัฉนัเป็นแก่นแกนท่ีมีเอกภาพนั้นเป็นเพียงจินตนาการท่ีเกิดจากความทรงจ า 
ซ่ึงเช่ือมโยงการรับรู้เหล่านั้นไวด้ว้ยกนั แต่ความทรงจ าก็หาใช่ส่ิงท่ีเท่ียงตรงแม่นย  าแต่ประการใด 
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บางคร้ังเราก็ลืมส่ิงท่ีเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือวาน ในทศันะของฮูม ความเป็นเหตุเป็นผลท่ีเป็นคุณสมบติัพิเศษ
ของมนุษยน์ั้นมิไดมี้ลกัษณะเป็นส่ิงท่ีก าหนดให้มาอยูก่่อนแลว้ (innate) หรือเป็นคุณสมบติัภายใน 
(intrinsic) ท่ีฝังรากลึกเป็นแก่นแกนมาแต่เดิม เขาเห็นวา่ความเป็นเหตุเป็นผลเป็นคุณสมบติัท่ีค่อยๆ 
เรียนรู้ฝึกฝนพฒันาข้ึน (acquired quality) จิตมนุษยเ์ป็นเหมือนแผน่ฟิลม์วา่งเปล่า เม่ือสัมผสักบัโลก
คร้ังหน่ึงก็ประทบัประสบการณ์และความทรงจ าไปคร้ังหน่ึง ฮูมเห็นวา่ในธรรมชาติของมนุษยไ์ม่มี
ส่ิงใดเป็นแก่นสารอนัเป็นนิรันดร์ “ความจริงสูงสุด” เก่ียวกบัมนุษยก์ลายมาเป็นเพียง “ความเช่ือ”  
ท่ีเป็นมายาเท่านั้น (Martindale, 1974, ch.3 อา้งถึงใน อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 9)  
  อิมานูเอ็ล คา้นท ์(Immanuel Kant) เสนอภาพมนุษยว์า่เกิดจากความปรารถนา
ท่ีจะเช่ือมประจกัษนิ์ยม (empiricism) เขา้กบัเหตุผลนิยม (rationalism) แมป้ระสาทสัมผสัจะเป็นประตู
เปิดออกสู่โลกและเป็นฐานท่ีมาของความรู้ แต่ความรู้จากประสาทสัมผสัจะเป็นประตูเปิดออกสู่โลก 
และเป็นฐานท่ีมาของความรู้ แต่ความรู้จากประสาทสัมผสัก็มีลกัษณะแยกแยะกระจดักระจายเป็นช้ินๆ 
คา้นท ์จึงเช่ือวา่จะตอ้งมี “อะไร” บางอยา่งเป็นส่ิงเช่ือมร้อย และจดัระเบียบขอ้มูลท่ีกระจดักระจาย 
เหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ “อะไร” บางอยา่งนั้น คือ ศกัยภาพท่ีเป็นแก่นแกนของจิตมนุษย ์เรียกว่า 
synthetic a priori เพราะมนัมีหนา้ท่ีเช่ือมร้อยและมนัเป็นคุณสมบติัท่ีถูกก าหนดใหม้าก่อน มนัไม่ได้
มีรากฐานอยูใ่นประสบการณ์ของประสาทสัมผสั แต่มนัคือ ความสามารถในการสร้างมโนทศัน์และ
กรอบของการคิดทุกชนิด เช่น กรอบของมิติเวลา สถานท่ี หรือการเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผล 
ของส่ิงต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นรากของกิจกรรมทางปัญญาของมนุษย ์ความสามารถอนัน้ีเช่ือมร้อยขอ้มูล
จากประสาทสัมผัส เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้ น จึงเป็นฐานของความรู้สึกว่ามี  
“ความต่อเน่ือง” ท่ีเป็นเอกภาพของการคิด (Jones, 1964 อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 10) 
อีกทั้ งค้านท์ เห็นด้วยกับฮูม ท่ีว่าในโลกประสาทสัมผสัเราจะไม่พบคุณสมบัติอันน้ี เพราะ
ประสบการณ์แห่งประสาทสัมผสัมีลกัษณะท่ีคงอยู่เพียงชัว่ครู่ไม่ต่อเน่ืองกนั ถา้เป็นเช่นนั้นแล้ว 
“ตัวตน” ท่ีค้านท์ เสนอมาจะมีท่ีอยู่ท่ีใด ประเด็นปัญหาทางภวนัตวิทยา (ontology) ท าให ้
คา้นท์ เสนอทางออก โดยแยกโลกออก เป็น 2 โลก คือ โลกแห่งประสาทสัมผสัท่ีเป็นพื้นท่ี 
ของวทิยาศาสตร์ (phenomena) และโลกของส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยตวัของมนัเอง (noumena) ในโลกประการ
หลงัน่ีเองเป็นท่ีอยู่ของ “ตวัตน” ดงักล่าวซ่ึงไม่อาจเขา้ถึงไดโ้ดยประสาทสัมผสัแต่ตอ้งเขา้ถึงดว้ย
พลงัแห่งเหตุผลจบัตอ้งไม่ได้ แต่เป็นฐานรากท่ีจะเป็นและมีมาก่อนประสบการณ์ทั้งมวล น่ีคือ  
การแยกแยะระหว่าง “ตวัตนเชิงประจกัษ์” (empirical self) และ “ตวัตนเหนือโลกเชิงประจกัษ์” 
(transcendensle self) ซ่ึงตวัตนเหนือโลกเชิงประจกัษ์ดงักล่าวน้ีเองเป็นท่ีมาของความสมบูรณ์แบบ
ศกัด์ิศรี และรากฐานทางศีลธรรม จากแนวคิดเร่ืองตวัตนเหนือโลกเชิงประจกัษ์อนัเป็นท่ีมาของ
ความสมบูรณ์แบบ ศกัด์ิศรี และรากฐานทางศีลธรรมดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ คา้นท์ เช่ือว่ามนุษยมี์
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ศกัยภาพท่ีจะก าหนดทิศทางตนเองในเชิงจริยธรรม อิสรภาพน้ีเป็นคุณสมบติัแก่นแกนของมนุษย ์
ท าใหเ้ขาเลือกกระท าโดยปลอดจากแรงบีบของสังคม แรงกดดนัของธรรมชาติ หรือแมแ้ต่เสียงเรียก
จากพระเป็นเจา้ ศกัยภาพของมนุษยด์งักล่าวเรียกวา่ “พลงัของเหตุผล” ซ่ึงจะบอกมนุษยเ์องว่าหนา้ท่ี
ทางจริยธรรมของเขา คือ อะไร หนา้ท่ี คือ การท าตามกฎ กฎ คือ การท าตามหลกัการท่ีเป็นสากล ซ่ึง
หมายถึง การกระท าต่อมนุษยชาติ (ทั้งตวัเราเองและผูอ่ื้น) ในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายในตวัเองมิใช่ใน
ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือไปสู่เป้าหมาย กฎศีลธรรมดงักล่าวตั้งอยูบ่นหลกัการเร่ืองเสรีภาพและส านึกใน
ความรับผิดชอบของปัจเจกจริยธรรมนั้นจึงมีลกัษณะเป็นสากล เพราะมนัหมายถึง การกระท าท่ี
สามารถใชก้บัมนุษยทุ์กคนไดใ้นทุกกรณี ส่ิงท่ีดีส าหรับเราก็คือตอ้งดีกบัคนอ่ืนๆ ทุกคน เราท าส่ิงท่ีดี
ไม่ใช่เพราะหวงัผลหรือเพราะหวงัการยอมรับ เราท าส่ิงนั้นก็เพราะในฐานะท่ีเป็นมนุษยเ์ราไม่อาจท า
อยา่งอ่ืนได ้หนา้ท่ีเรา คือ ท าตามเสียงเรียกแห่งจิตส านึกอนัน้ี จิตส านึกทางศีลธรรมน้ีจึงเป็นแก่นแกน
ของความรู้สึกเป็นตวัเรา  
  ส่วนปรัชญาของเฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) มีทศันะต่อเหตุผล
แตกต่าง ไปจากทศันะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ขอ้คิดเห็นของเฮเกลท่ีแตกต่างจากเดร์คาร์ต ก็คือ เฮเกล  
เช่ือวา่แมศ้กัยภาพของมนุษยจ์ะอยูท่ี่กิจกรรมของจิตส านึก แต่ทวา่จิตส านึกของเฮเกล มิใช่ส่ิงท่ีหยุด
น่ิงตดัขาดจากโลกมิได้เป็นส่ิงท่ีเฝ้ามองสังเกตโลกอย่างเย็นชา หรือมีระยะห่างแบบประจกัษ์นิยม 
เหตุผลมิใช่เพียงความสามารถในการจ าแนกแยกแยะเท่านั้น และวิทยาศาสตร์ก็มิใช่เพียงโยนขอ้มูล
ดิบเขา้มาใหจ้ดัระเบียบ  
  เฮเกล ได้เสนอปรัชญาวิภาษวิธี (dialectic) เขาผนวกโลกขา้งนอกเขา้มาเป็น 
ส่วนจ าเป็นของกระบวนการสร้าง และนิยามตนเองของจิตส านึก การตระหนักถึงตวัตนอย่าง
สมบูรณ์จะเกิดข้ึนได ้ก็แต่ในเง่ือนไขท่ีเราสัมพนัธ์กบัโลกขา้งนอกเท่านั้น การมีอยูข่องอีกฝ่ายท าให้
การมีอยู่ของตนสมบูรณ์ได ้ในหนงัสือ The Phenomenology of mind เฮเกล ใช้การเปรียบเพื่อ 
ช่วยให้เขา้ใจถึงกระบวนการท างานของจิตส านึก เขาบรรยายความสัมพนัธ์ของจิตส านึกกบัโลก 
โดยเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งนายกบัทาส ดูผิวเผินชั้นแรกเหมือนนายจะเป็นผูมี้อ  านาจควบคุม
ทาส ความเป็นนายและความเป็นทาสดูจะเป็นสองส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั แยกจากกนัและเป็นปฏิปักษก์นั 
จิตส านึกเห็นและรับรู้วา่โลกขา้งนอกมีอยูแ่ต่ทวา่มนัไม่ใช่ตวัเรา ในขั้นต่อมาจิตส านึกเร่ิมตระหนกั
ว่าขอ้สรุปดงักล่าวผิดพลาด นายเร่ิมตระหนกัว่าความเป็นนายจะคงอยู่ได ้ก็เพราะมีทาสช่วยท างาน
สนองความต้องการ ทาสก็เร่ิมเห็นว่าการคงอยู่ของตนก็ข้ึนกับนายเช่นกัน ต่างเร่ิมตระหนักว่า  
การมีอยู่ของอีกฝ่ายท าให้การมีอยู่ของตนสมบูรณ์ ต่างก็เห็นว่าอีกฝ่ายหน่ึงเป็นองค์ประกอบท่ี
จ าเป็นของความเป็นตวัเอง นายเห็นแรงงานของทาสในอาหารท่ีตนกิน ทาสก็เห็นว่าในงานท่ี 
ดูเหมือนท าเพื่อนายท่ีจริงเป็นงานท่ีท าให้เขาตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเองดว้ย เขาจึงสามารถ
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หล่อหลอมตนเองในงานท่ีท าเพื่อนายเพียงเม่ือต่างฝ่ายต่างสลายและปฏิเสธขอบเขต “ความเป็นตวั
ฉนั” ในตอนแรกและโอบเอาอีกฝ่ายเขา้มาเป็นองคป์ระกอบในความเป็นตวัตนแลว้ก็ถือวา่จิตส านึกได้
ยกระดบัตนข้ึนไปอีกขั้นหน่ึง แปรสภาพไปเป็น “คุณภาพใหม่” ท่ีหลอมรวมเอาองค์ประกอบท่ีดูจะ
ขดัแยง้กันในตอนแรกเข้าไว ้“ความเป็นตัวฉัน” จึงเป็นกระบวนการท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ตวัฉนัท่ีสมบูรณ์ข้ึนเร่ือยๆ ตอ้งปฏิเสธ  การจ ากดักรอบท่ีหยุดน่ิง ตอ้งอาศยัการตระหนกั
และโอบรวมเอาโลกขา้งนอกให้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตนเองเสมอ (Richard Bernstein, 1971  
อา้งถึงใน อา้งถึงใน อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 11-12)  
  ในขณะท่ีฟรีดริกช์ นิทเช่ (Friedrich Nietzsche) เสนอวา่แนวคิดท่ีต่างออกไป 
กล่าวคือ พลงัท่ีตรงขา้มกบัเหตุผลต่างหากเป็นธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เขาเช่ือวา่ปัจเจกภาพท่ีมีเอกภาพ 
ศกัด์ิศรีและความสมบูรณ์นั้นเป็นเพียงมายาคติ มนุษยเ์ป็นกระแสธารท่ีเช่ียวกรากของพลงัหลากหลาย 
ท่ีปะทะสังสรรคก์นั อยูใ่นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงตลอดกาลไม่ใช่สภาวะบางอยา่งท่ีหยุดน่ิง 
เราเช่ือวา่เรามีเอกภาพ ก็เพียงเพราะวา่เราสามารถเก็บกดพลงัแห่งสัญชาติญาณของเรา พฒันาทกัษะ
ในการจดัการกบัพลงัท่ีขดัแยง้กนัจนดูเหมือนมนัเช่ือง จนดูเหมือนวา่ระเบียบท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนัของ
เหตุผลเท่านั้น คือ ธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เราสร้างภาพน้ีข้ึนเพื่อกลบเกล่ือนความหวาดหวัน่ต่อสภาวะ
ยุง่เหยงิขา้งในตวัเรา ภาพของระเบียบและเหตุผลเป็นเพียงเกราะปกป้องสภาวะการสูญส้ินอตัลกัษณ์
อนัเป็นแก่นแกน ความหวาดหวัน่ในการเผชิญกบัความจริงท่ีโหดร้ายวา่โลกและจกัรวาลนั้นลว้น 
ไร้ระเบียบ ไร้ซ่ึงจุดหมาย และแก่นสารบีบให้มนุษยเ์ป็นสุขกบัการหลอกลวงตนว่ามี “ความจริง” 
สูงสุดท่ีพึ่งพิงได ้ศาสนาจึงเป็นเพียงยายอ้มใจของผูท่ี้อ่อนแอ ความเป็นจริงท่ีโหดร้าย ดงักล่าวน้ี 
จะมีก็แต่มนุษย์ท่ีเข้มแข็งและแกร่งกร้าวเท่านั้นท่ียอมรับได้ น่ีคือท่ีมาของมโนทศัน์ “เจตจ านงสู่
อ านาจ” (will to power) และเร่ือง “อภิมนุษย”์ (overman) 
  
 2. มโนทศัน์บุคลกิภาพในทฤษฎจิีตวทิยา 
  การให้นิยามความหมายเก่ียวกบัปัจเจกหรือตวัตนแนวทางท่ีสองน้ีเป็นการศึกษา
ผา่นการตีความและท าความเขา้ใจโดยให้ความสนใจกบั “กระบวนการทางจิต” ท่ีท าให้บุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคลก่อรูปร่างข้ึนแลว้ท าการจ าแนกแยกแยะลกัษณะของปัจเจกหรือตวัตน โดยแบ่งคน
เป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะบุคลิกภาพท่ีท าการศึกษาและจ าแนกกลุ่มไวน้ั้นเอง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  2.1 จิตวเิคราะห์ (psychoanalysis) ซิกมุนด ์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เสนอแนวคิด
การก่อรูปของอตัลกัษณ์ของปัจเจกโดยวางบนฐานของอตัลกัษณ์ทางเพศ ส าหรับฟรอยด์ แมล้กัษณะ
ทางกายภาพจะเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดให้มาก็จริง แต่อตัลกัษณ์ทางเพศก่อตวัข้ึนมาจากโครงสร้าง 
ทางจิตวิทยา เด็กเล็กๆยงัไม่มีแนวโน้มว่าจะนิยามตนเองเป็นหญิงหรือชาย เด็กทารกมีแนวโน้ม
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เป็นไดท้ั้งสองเพศ การก่อรูปอตัลกัษณ์มาเร่ิมข้ึนเม่ือเด็กโตมาถึงวยัประมาณ 4-5 ขวบ ท่ีสามารถ
แยกแยะได ้ถึงความแตกต่างทางสรีระ กลไกส าคญั 2 ประการ ของการก่อตวัของอตัลกัษณ์ คือ  
ปมโอดิปัส (ordipus complex) และความกลวัการถูกตอน (fear of castration) เด็กเล็กๆ จะพฒันา
ความสัมพนัธ์กับแม่ในฐานะแม่เป็นวตัถุแห่งความรักและความปารถนาของเขา (love object)  
ต่อมาเด็กๆ เร่ิมรู้ความ จะถูกห้ามไม่ให้เล่นกับอวยัวะเพศของตน เด็กชายจ าต้องถอยห่างจาก 
ความปรารถนาท่ีจะผูกพนักบัแม่ เพราะเกรงว่าจะถูกตดัอวยัวะเพศทิ้งและเลือกท่ีจะนิยามตนเองกบั 
ผูมี้อ านาจคือพ่อแทน อวยัวะเพศชายจึงเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจ ส่วนเด็กหญิงเม่ือสังเกตเห็นว่า 
เธอไม่มีส่ิงท่ีเด็กชายมีปมเร่ืองการถูกตอนจะท าให้เด็กหญิงปฏิเสธความปรารถนาดัง่เดิมท่ีอยากผกูพนั
กบัมารดา เพราะเธอโทษมารดาวา่ให้ก าเนิดเธอมาโดยปราศจากสัญลกัษณ์ของอ านาจทั้งคู่ไม่มีส่ิงท่ีควร
มี เด็กหญิงจึงพฒันาปมอิจฉาอวยัวะเพศชายข้ึนแทนปมดงักล่าว เปิดทางเลือกให้เด็กหญิงสามารถ
พฒันาอตัลกัษณ์ทางเพศของเธอไดม้ากกวา่หน่ึงแบบ เธออาจพฒันาบุคลิกภาพเลียนแบบผูช้ายข้ึนมา 
หรือเธออาจยอมรับความด้อยกว่าของเพศหญิงแต่โดยดี พุ่งความปรารถนาไปท่ีพ่อแทนและ 
เม่ือความปรารถนาน้ีถูกเก็บกดอีก เธอจึงพฒันามนัในรูปท่ีสังคมอนุญาต คือ พฒันาความใฝ่ฝัน 
ในอนาคตท่ีจะเป็นผูใ้ห้ก าเนิดลูกชาย กล่าวโดยสรุปไดว้า่ อตัลกัษณ์และการพฒันาของบุคลิกภาพ  
ในทฤษฎีของฟรอยด ์จึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ “อตัลกัษณ์ทางเพศ” เป็นส าคญั 
   การก่อรูปอตัลกัษณ์และบุคลิกภาพตามแนวคิด ของฟรอยด์นั้น ด าเนินการ 
ภายใตโ้ครงสร้าง 3 ระดบั ของจิตใจ กล่าวคือ 
   ระดบัท่ีหน่ึง id เป็นฐานท่ีมาของพลงังานทั้งมวลทางจิตเป็นพลงัดิบท่ี 
ยงัไม่ถูกจดัระเบียบไม่ข้ึนกบัเหตุผล พร้อมตอบโตต่้อส่ิงเร้าท่ีมากระทบพลงัเหล่าน้ีท างานภายใต ้
กฎแห่งการสนอง ความพึงพอใจ ท่ีอยู่ของพลังเหล่า น้ีคือ ชั้นของจิตไร้ส านึก (the unconcious)  
เป็นฐานท่ีมาของการตอบสนองต่อความตอ้งการต่างๆ นั้น ระดบัท่ีสอง ego การท่ีคนตอ้งมีกิจกรรม
ติดต่อกบัโลกและตอ้งอาศยัการคิดค านวณในระดบัหน่ึง น่ีคือ หน้าท่ีของ ego ซ่ึงท างานภายในกฎ 
ของความเป็นจริงดา้นหน่ึงเพื่อสนองความตอ้งการของ id ทวา่ก็อาจขดัแยง้กบั id ดว้ย เพราะ ego 
สามารถขดัขวาง ระงบั หรือชะลอการสนองความพึงพอใจนั้นออกไป เพราะ ego มีเป้ามิให้บุคคล
นั้นเสียสมดุลทางกายภาพและจิตใจดว้ย  
   ระดบัท่ีสาม superego เป็นพลงัของค่านิยมและศีลธรรมจากสังคม ซ่ึงถ่ายทอด
แก่บุคคลในกระบวนการขดัเกลา (socialization) ผ่านกลไกการให้รางวลัและการลงโทษ ego  
จึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัการในการประสานแรงกดจากทั้งสองทาง  
   ส าหรับฟรอยด์ บุคลิกภาพของปัจเจกเป็นกระบวนการแห่งการขดัแยง้ 
ของโครงสร้างทางจิตทั้ง 3 ระดบัน้ี (intrapsychic conflict) แรงปรารถนาทางสัญชาติญาณท่ีไม่ได้
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รับการตอบสนองหรือถูกลงโทษจากสังคมไม่หายไปไหน แต่ถูกปฏิเสธบิดเบือนโดยกระบวนการ  
ท่ีเรียกวา่ กลไกการปกป้องตนเอง (defense mechanism) ท่ีดดัแปลงพลงังานเท่านั้น ให้อยูใ่นสภาพท่ี
ไม่ท าลายความสมดุลของจิตใจ การเก็บกด การทดแทน หรือการชดเชย เป็นตวัอยา่งของกลไกดงักล่าว 
อย่างไร ก็ตามพลงังานท่ีถูก เก็บกดก็จะมีหนทางแสดงตนออกมาในรูปแบบและสัญลกัษณ์ต่างๆ  
เช่น ความฝัน ความกลวั หรืออาการย  ้าคิดย  ้าท า การต่อรองระหวา่งพลงัสัญชาติญาณในจิตใตส้ านึก 
กบัพลงัแห่งเหตุผลและแรงกดดนัจากสังคมน้ีเป็นพฒันาการของบุคลิกภาพ ภาพปัจเจกของฟรอยด ์
จึงเป็นปัจเจกท่ีไม่มีเอกภาพ อตัลกัษณ์จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการปะทะสังสรรคข์องพลงัท่ีขดัแยง้กนั 
  2.2 Ego Theory  
   อีริค อีริคสัน (Eric Erikson) นกัจิตวิทยาเห็นวา่การก่อรูปของอตัลกัษณ์เป็น
กระบวนการตลอดทั้งชีวิต (a life-long process) และคนเราแต่ละคนสามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะ
ส าคญัของตนเองได ้อีริคสันเลือกใชค้  าวา่ อตัลกัษณ์ (identity) แทนค าวา่ บุคลิกภาพ และเลือกเนน้
ท่ีบทบาทของ ego มากกวา่บทบาทของจิตใตส้ านึกในกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ ซ่ึงช้ีว่าเขาให้
ความส าคญักบักระบวนการของจิตส านึก และมีนยัของการเนน้เสรีภาพในการเลือกของปัจเจก ปัจเจก
แต่ละคนจึงตอ้งรับผดิชอบต่อทางเลือกในชีวติและรูปแบบอตัลกัษณ์ท่ีตนเลือกจะเป็น  
   อีริคสัน เช่ือวา่คน ประกอบดว้ย แปดขั้นตอนพฒันาการของอตัลกัษณ์ ใน
แต่ละขั้นตอนเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ego crisis ผลลพัธ์ของแต่ละขั้นสัมพนัธ์กบัขั้นก่อนหนา้น้ี  
   ในช่วงของทารกเป็นวิกฤตระหวา่ง “ความไวว้างใจ” กบั “ความไม่ไวว้างใจ” 
ทารกตอ้งการการเอาใจใส่จากมารดา หากเขาไม่ไดรั้บการตอบสนอง จะเกิดความรู้สึกถูกทอดทิ้ง 
และน าไปสู่ความกงัวล หวาดระแวงและส้ินความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อโลกขา้งนอก ซ่ึงมีผลให้เขายาก 
จะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัผูอ่ื้นในภายหลงั  
   ช่วงท่ีสองเป็นวยัราว 2-4 ขวบ วิกฤติของ ego คือ วิกฤติระหวา่งความรู้สึก
มัน่คงเป็นนายตวัเองกบัความละอายและสงสัยหวาดระแวง เด็กเร่ิมถูกสอนให้รู้จกัและควบคุมร่างกาย
ของตน เช่น การขบัถ่ายเป็นท่ีเป็นทางเป็นเวลา ซ่ึงพ่อแม่ท่ีเขม้งวดเกินไปและใชก้ารลงโทษบ่อยๆ  
จะท าใหเ้ด็กรู้สึกผดิและขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  
   ขั้นท่ีสาม (ซ่ึงตรงกับช่วงปมโอดิปัสของฟรอยด์) เป็นวิกฤติระหว่าง
ความสามารถจะพฒันาความคิดริเร่ิมและความรู้สึกผิด เช่นเดียวกบัช่วงอ่ืนๆ ก่อนหนา้น้ีการปรับสัมพนัธ์
กบัคนรอบตวัเป็นปัจจยัใหเ้ด็กพฒันาความรู้สึกเป็นอิสระและความมัน่คงทางความรู้สึกได ้ 
   ขั้นท่ีส่ีเป็นขั้นความขดัแยง้ระหวา่งความขยนัขนัแข็งและความรู้สึกดอ้ย 
เด็กในวยัน้ีจะกระตือรือร้นในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากครู หรือพ่อแม่ ความรู้สึกน้ีถูกบัน่ทอน
ก็จะเกิดพฒันาการของปมดอ้ยข้ึนแทน  
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   ขั้นท่ีหา้เขา้สู่วยัรุ่นเป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นช่วงวิกฤติระหวา่งการมีอตัลกัษณ์
ท่ีลงตวักบัการเกิดความสับสนในบทบาท วนัรุ่นตอ้งเผชิญกบัการสวมหมวกทางสังคมหลายใบท่ี 
อาจขดัแยง้กนัได ้จะหลอมรวมความหลากหลายให้มีเอกภาพอยา่งไร หากพฒันาการในขั้นน้ีเป็นไป
ดว้ยดี ปัจเจกจะสามารถบูรณาการบทบาทท่ีหลากหลายให้เขา้มาอยูภ่ายใตอ้ตัลกัษณ์เพียงหน่ึงเดียว
ได ้หาก ลม้เหลวจะเกิดภาวะ “วกิฤติของอตัลกัษณ์” (identity crisis) คือ อาการท่ีคน้หาตนเองไม่พบ
ไม่รู้แน่วา่ตนเอง คือ อะไร ไม่มัน่ใจในความสามารถของตนและไม่รู้จกัวางตนในความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
   ขั้นท่ีหกคือผลท่ีตามมาจากขั้นท่ีหา้เป็นทางเลือกระหวา่งบุคลิกภาพท่ีสามารถ 
พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัผูอ่ื้นกบับุคลิกภาพท่ีชอบโดดเด่ียวตนเอง  
   ขั้นท่ีเจ็ดเป็นช่วงอายุของการมีครอบครัว จะเป็นช่วงของคู่ตรงขา้มของ
ความสามารถในการเป็นผูใ้หห้รือการแบ่งปัน “ตวัฉนั” กบัผูอ่ื้นและการสะดุดชะงกัของพฒันาการ  
   ขั้นท่ีแปด คือ ผลท่ีตามมาจากขั้นท่ีเจด็ ผูท่ี้ลม้เหลวจะรู้สึกวา่ชีวติไร้คุณค่าและ
ความหมาย ผูป้ระสบผลในการพฒันาอตัลกัษณ์ท่ีมีดุลยภาพจะมีบุคลิกภาพท่ีมีบูรณาการ มีความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัอดีตของตนเอง ส่วนคนท่ีหาอตัลกัษณ์ของตนเองไม่พบหรือมีอตัลกัษณ์ท่ีแตกสลายก็จะรู้สึก
วา่ชีวติ คือ ความส้ินหวงั และไม่อาจแกไ้ขใหดี้ไดอี้ก  
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า “อตัลกัษณ์” ของอิริคสัน เน้นบูรณาการและดุลภาพ
ของพลงัท่ีขดัแยง้กนั อตัลกัษณ์จึงเป็นความต่อเน่ืองของคุณสมบติัท่ีเป็น “เอกลกัษณ์” ของคนคนหน่ึง 
ท าให้เกิดความรู้สึกวา่อตัลกัษณ์ คือ แก่นแกนของบุคคลซ่ึงเป็นผลจากปฏิสัมพนัธ์ท่ีสมดุลและสอดคลอ้ง
ระหวา่งปัจเจก และสังคม เป็นผลผลิตของการต่อรองและเลือกสรรของปัจเจก  
  2.3 Trait Theory  
   กอร์ดอน อลัพอร์ต (Gordon Allport) เห็นว่าบุคลิกภาพเป็นเร่ืองของ 
การจดัระเบียบของพลงัพลวตัทางจิตวิทยาท่ีก าหนดลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรมและความคิด  
แต่เขามิได้ค้นหาพลังพลวติั ทางจิตวิทยาดังกล่าวในจิตใต้ส านึก เขากลับสนใจลักษณะผิวๆ 
มากกวา่นั้น ซ่ึงเรียกวา่ “trait”  
   Trait คือ ลกัษณะโดดเด่นบางประการในบุคลิกภาพของมนุษยท่ี์ถูกดึง 
ออกมาจดัให้เป็นลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีแบบแผน แมม้นุษยแ์ต่ละคนจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ต่างกนัออกไปมากมาย แต่ก็มีลกัษณะบางอย่างท่ียากจะเปล่ียนแปลงและเกิดข้ึนซ ้ าๆ trait จึง 
เป็นโครงสร้างในบุคลิกภาพท่ีจะสร้างแบบแผนความโนม้เอียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการสนองตอบ
ต่อโลกขา้งนอกแมส้ถานการณ์ เฉพาะหนา้จะมีไม่ซ ้ า แต่ trait จนท าให้คนจดัระเบียบและตีความ
สถานการณ์ต่างๆใหเ้ช่ือมโยงกนั  
   มีการแบ่งประเภท trait เป็นหา้กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่  
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   1. neuroticism คือ บุคลิกท่ีเปราะบางทางอารมณ์มีแนวโนม้เป็นโรคซึมเศร้า
ได ้มีความกงัวล อยูเ่สมอและพฒันาปฏิกิริยาและความเห็นทางลบต่อส่ิงต่างๆไดง่้าย  
   2. extrovert เป็นบุคลิกภาพท่ีอบอุ่น ชอบเขา้สังคม ชอบแสดงความเป็น
ตวัเองออกมา   
   3. agreeableness เป็นพวกท่ีตรงไปตรงมา มีความไวว้างใจผูอ่ื้น ถ่อมตน 
ยดึมัน่ในระบบคุณค่าบางอยา่ง  
   4. conscientiousness คือ ผูท่ี้มีความสามารถในการแข่งขนัสูง เนน้ความสมบูรณ์
แบบในส่ิงท่ีท า คงเส้นคงวา ระมดัระวงั  
   5. openness คือ พวกท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นในเชิงปัญญา มีความโนม้เอียง
ทางศิลปะและสุนทรี มีความอดกลั้นต่อความเห็นต่าง ชอบใชจิ้นตนาการ  
   แมว้า่ในความเป็นจริงบุคคลหน่ึงจะมีคุณลกัษณะท่ีผสมผสานระหวา่งหลาย 
trait แต่มกัจะมี trait แบบใดแบบหน่ึงท่ีโดดเด่นออกมาเสมอ บางคร้ังนกัจิตวิทยานิยาม trait กบั
แรงจูงใจ (motive) ท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนของพฤติกรรม แรงจูงใจท่ีโดดเด่น เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ซ่ึงไดรั้บการใหค้่าสูง ในอเมริกา ท าใหค้นมุ่งแข่งขนัและมุ่งความเป็นเลิศ และเช่ือกนัวา่แรงจูงใจดงักล่าว 
คือ พื้นฐานความส าเร็จของระบบทุนนิยม นอกจากน้ีก็มีความตอ้งการผกูพนักบัส่ิงอ่ืน ความตอ้งการ
อ านาจ และความตอ้งการแสดงออก 
 

 3. มโนทศัน์ปัจเจกภาพในทฤษฎทีางสังคมวทิยา 
  ในยคุท่ีสามของการศึกษาเร่ืองปัจเจกและตวัตน นกัคิดคนส าคญัผูริ้เร่ิมศึกษาเร่ืองน้ี 
คือ ออกุสต ์ก็องต ์(August Comte) และเอมิล เดอร์ไคม ์(Emile Durkheim) น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบั
ปัจเจกภาพในบริบทของสังคม เรียกว่า “วิทยาศาสตร์สังคม” เป็นการเสนอภาพมนุษยท่ี์เป็นจริงว่า 
สังคมไม่ไดจ้ะเกิดจากความตกลงอยา่งมีเหตุผลร่วมกนัของมนุษย ์แต่ความเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์
นั้นท่ีจริงเป็นผลของสังคมมากกวา่ นกัคิดท่ีส าคญัในยคุทฤษฎีทางสังคมวทิยาท่ีสนใจศึกษาและน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัปัจเจกและตวัตนไวอ้ยา่งน่าสนใจ ไดแ้ก่ 
  ออกุสต ์ก็องต ์(August Comte) เสนอภาพสังคมเป็น “สภาวะอนัยิ่งใหญ่” เป็น
ส่ิงท่ีมาแทนท่ีพระเจา้ในยคุแห่งเหตุผล  
  เอมิล เดอร์ไคม ์(Emile Durkheim) เห็นวา่สังคมมีแรงยึดเหน่ียวโดยธรรมชาติ
ซ่ึงอยู่เหนือกว่าและมีอ านาจบงัคบัปัจเจก แรงยึดเหน่ียวท่ีเป็นจิตวิญญาณร่วมหรืออตัลกัษณ์ร่วม 
ของ สังคมน้ีมิอาจทอนลงไปเป็นจิตส านึกของปัจเจกคนใดคนหน่ึงได้ พูดอีกนัยหน่ึงได้ว่า 
อตัลกัษณ์ร่วมของสังคมไม่ไดเ้ป็นผลรวมของอตัลกัษณ์ปัจเจก เดอร์ไคม ์ไดแ้สดงให้เห็นพฒันาการ
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ทางสังคมท่ีเป็นจริงของแรงยดึเหน่ียวร่วมดงักล่าววา่ แมแ้รงยดึเหน่ียวจะเป็นสากล แต่มนัมีรูปแบบ
เฉพาะทางสังคมท่ีแตกต่างกนัไปในสังคมต่างยุคต่างสมยั อีกนยัหน่ึงลกัษณะโครงสร้างทางสังคม 
แต่ละยุคผลิตรูปแบบท่ีต่างกนัของจิตวิญญาณร่วมของสังคมในยุคก่อนสมยัใหม่มนัแสดงตวัในรูป
ของจิตส านึกทางศาสนาในสังคมตะวนัตกสมยัใหม่มนัคือจิตส านึกร่วมของกฎหมายสมยัใหม่  
จิตวญิญาณร่วมน้ีเป็นท่ีมาของศีลธรรมของสังคมดว้ย เดอร์ไคม ์เห็นวา่สังคม คือ ท่ีมาและรากฐาน
ของศีลธรรม ส่วนประเด็นการเช่ือมโยงปัจเจกเขา้กบัอตัลกัษณ์ร่วมของสังคมนั้นมีพลวตัส าคญั คือ 
พลงัของ “พิธีกรรม” ซ่ึงปัจเจกร่วมสร้างและผลิตซ ้ าสัญลกัษณ์ท่ีเป็นเสมือนอตัลกัษณ์ร่วมของสังคม  
  คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เสนอการให้ความส าคญักบัตวัก าหนดเชิงโครงสร้าง 
มากกวา่ปัจเจก แต่โครงสร้างของมาร์กหมายถึง โครงสร้างสังคมของกระบวนการผลิต เราจะเขา้ใจ
พฤติกรรมของปัจเจกก็ตอ้งดูท่ีต าแหน่งแห่งท่ีของเขาในกระบวนการผลิตวา่ใคร คือ เจา้ของปัจจยั
การผลิต ใครคือผูผ้ลิตโดยตรง การจดัการแรงงานเป็นอย่างไร กล่าวอีกนยัหน่ึง มโนทศัน์ชนชั้น  
คือ ส่ิงท่ีก าหนดอตัลกัษณ์ปัจเจกและเป็นตวัเช่ือมปัจเจกเขา้กบัโครงสร้าง  
  แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) สร้างตวัแบบเชิงนามธรรมของบุคลิกภาพแบบต่างๆ 
และสนใจพลงัทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างแบบแผนของบุคลิกภาพ โลกทศัน์และความโนม้เอียง
ทางพฤติกรรม เขาสร้างตวัแบบของบุคลิกภาพ (personality types) ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจทางศาสนา
หลายแบบ เช่น บุคลิกภาพแบบผูถื้อบวชภายในโลกของลทัธิคาลวิน หรือบุคลิกภาพแบบผูถื้อบวช
ท่ีไปพน้โลกของศาสนาฮินดูและพุทธ บุคลิกภาพแบบปรับตวั เพื่ออยู่ในโลกของลทัธิขงจ้ือ และ
บุคลิกภาพแบบผูค้รองโลก ของศาสนาอิสลาม ในการศึกษาตวัแบบเหล่าน้ี ในดา้นหน่ึงเขาศึกษาอิทธิพล
ของบุคลิกภาพเหล่าน้ีวา่ก าหนดทิศทางของพฤติกรรมทางโลกอยา่งไร ในอีกดา้นหน่ึงเวเบอร์ ศึกษา
ตวัก าหนดโครงสร้างการเมืองการเก็บภาษี ตลาด กลุ่มอ านาจ โครงสร้างระบบเครือญาติวา่ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นบริบทเชิงโครงสร้างของการเกิดอุดมการณ์ และบุคลิกภาพทางศาสนาแบบหน่ึงๆ อยา่งไร เขา
ใช้แนวทางประวติัศาสตร์เปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรทางสังคมท่ีเหน่ียวร้ังหรือ
ส่งเสริมการเกิดโลกทศัน์ทางศาสนาท่ีเอ้ือต่อการสะสมทุน การเมืองของระบบวรรณะในอินเดียและ
การยึดเหน่ียวกบัระบบเครือญาติ ตลอดจนอิทธิพลของระบบขา้ราชการจีนเป็นส่ิงขดัขวางมิให ้
เกิดโลกทศัน์ทางศาสนาดังกล่าว ดังนั้นในการศึกษาพฒันาการทางสังคมของอตัลักษณ์กลุ่มท่ี 
เกาะกนับนอุดมการณ์ศาสนานบัวา่เป็นความพยายามช้ีให้เห็นการก าหนดซ่ึงกนัและกนัของแบบแผน
ของบุคลิกภาพและโครงสร้างทางสังคม 
  นอกจากน้ียงัมีนกัคิดในสายปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic interactionism) 
ใหน้ ้าหนกัแก่ปัจเจกในฐานะผูก้ระท าการ (agency) แต่ก็เห็นวา่อตัลกัษณ์ คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กล่าวคือ 
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  ชาร์ล คูลีย ์(Charles Cooley) เช่ือว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ 
ท่ีไม่อาจแยกออกจากกันได้ สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิตของคนหลายๆ คนท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ความรู้สึกเก่ียวกบัตวัเราเองพฒันาข้ึนมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความเห็นของผูอ่ื้น
เก่ียวกับตวัเรา เรียกว่า “ตัวตน” ท่ีเกิดจากกระบวนการน้ี “ตัวตนในกระจกเงา” ประกอบด้วย 
ภาพลกัษณ์ของเราท่ีเรามีต่อตนเอง และจิตนาการเก่ียวกบัการตดัสินของผูอ่ื้นต่อภาพลกัษณ์นั้น 
ตลอดจนปฏิกิริยา และความรู้สึกต่างๆ ของเราต่อจินตนาการดังกล่าวซ่ึงหลอมรวมกันก่อเป็น
ความรู้สึกบางอย่างท่ีเรามีต่อตนเอง เช่น ความภาคภูมิใจหรือความรู้สึกต ่าตอ้ย การให้ความส าคญักบั
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ท่ีใกล้ชิดปัจเจกมากท่ีสุด เช่น กลุ่มปฐมภูมิ ครอบครัว เพื่อนบ้าน 
เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถดึงเอาคุณสมบติัด้านบวกต่างๆ เช่นมิตรภาพและความสามานฉันท์
ออกมาจกปัจเจกได ้ 
  จอร์ช เฮอร์เบิร์ต ม้ีด (George Herbert Mead) ศึกษาพฒันาการท่ีควรรู้สึกเก่ียวกบั 
“ตวัตน” ค่อยๆ ก่อก าเนินจากการะบวนการปฏิสัมพนัธ์ กลไกส าคญัของการสร้างตวัตน คือ การเรียนรู้ 
ท่ีจะสวมบทบาท (role taking) ของผูอ่ื้นและหวัใจส าคญัในการเรียนรู้ คือ ภาษาซ่ึงเป็นช่องทางถ่ายทอด
ระบบสัญลกัษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม ในวยัเด็กการเรียนรู้ดงักล่าวเกิดจากการเลียนแบบบทบาท
ของผูใ้หญ่ผา่นการเล่น เช่น เล่นเป็นพ่อแม่หรือเป็นครู ค่านิยมและกฎเกณฑ์ทางสังคมจะซึมซบัเขา้
มาผ่านบทบาทเหล่านั้น เม่ือโตข้ึนความสามารถในการสวมบทบาทจะกินขยายขอบเขตกวา้งข้ึน  
ม้ีด เปรียบเทียบการเรียนรู้น้ีกบัการเล่นเกมเบสบอลท่ีประสบความส าเร็จในการเล่นเป็นทีม เขาไม่
เพียงสามารถสวมบทบาทของคนอ่ืนใกลต้วั แต่ยงัสามารถหลอมเอาทศันคติของ “บุคคลอ่ืน” หรือ
อีกนยัหน่ึง คือ ซึมซาบกฎเกณฑ์ร่วมของสังคมเป็นส่วนหน่ึงของเขาดว้ย จากวิธีคิดดงักล่าวดูราวกบั
วา่สังคมซึมซาบเขา้มาและครอบง าความรู้สึกเป็นตวัเราทั้งหมด ม้ีด ตระหนกัถึงประเด็นน้ีและพยายาม
สงวนอิสรภาพบางระดบัให้กบัปัจเจก เขาเสนอแนวคิดว่าตวัตนมีสองดา้นท่ีปะทะสังสรรคก์นัเอง
ตลอดเวลา ดา้นหน่ึง คือ “me” อนัเป็นตวัตนท่ีเกิดจากความเห็นและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และ “I” 
อนัเป็นส่วน ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเราเอง อนัท่ีจริงทั้ง “me” และ “I” ต่างสัมพนัธ์กบัโลก 
ขา้งนอกทั้งคู่ เพียงแต่ “me” เป็นผลจากการประเมินและซึมซบัทศันะผูอ่ื้นและ “I” เป็นค าตอบและ
ความพยายามประสาน “me” ท่ีหลากหลายเขา้ด้วยกนั “I” จึงเป็นศกัยภาพของความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ การให้ท่ีทางแก่ “I” จึงเท่ากบัเป็นสงวนรักษาอิสรภาพในระดบัหน่ึงของปัจเจกเป็น 
การช้ีวา่ตวัตนมิใช่หุ่นเชิดของสังคม  
  กล่าวไดว้า่อตัลกัษณ์ของปัจเจกบุคคลในทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์นั้น
มิไดเ้ป็นภาพท่ีมีความเต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึงกนัเดียวกนั ทฤษฎีน้ีตระหนกัถึงเหล่ียมมุมท่ีหลากหลาย
ของความเป็นตวัตน อยา่งไรก็ตามจากมุมมองของปัจเจกเองความรู้สึกเป็นตวัเราเป็นประสบการณ์
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ท่ีมีความต่อเน่ืองหรือมีความคงเส้นคงวา แมว้า่ตวัเราอาจมีบทบาทหลายอยา่งและบางทีอาจขดัแยง้
กนัแต่ก็จะรู้สึกวา่ “ตวัฉัน” ท่ีเป็นผูก้ระท าในบริบทหลากหลายเหล่านั้น คือ “ตวัฉนั” คนเดียวกนั 
ความคงเส้นคงวาในความรู้สึกดงักล่าวเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ประการแรกความรู้สึกต่อเน่ืองดงักล่าวของ 
อตัลกัษณ์เป็นผลมาจากการท่ีคนเรามีประสบการณ์ต่อร่างกายตนเองในฐานะเป็นองคพยพท่ีเป็นกลุ่ม
กอ้นเดียว เป็นหน่วยทางกายภาพท่ีเป็นฐานหรือเป็นท่ีประชุมของความรับรู้ และความรู้สึกทั้งมวล 
อย่างไรก็ดีความรู้สึกท่ีเป็นตวัเราน้ีก็มิไดจ้  ากดัขอบเขตดงักล่าว ข้ึนอยู่กบัตวัแปรทางสังคมต่างๆ  
ท่ีส าคญัก็ เช่น กลุ่มอายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม ตวัแปรเหล่าน้ี คือ มิติต่างๆ ท่ีปัจเจกนิยามอตัลกัษณ์
ของตนในกระบวนการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Shibutani, 1961 อา้งถึงใน อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, 
น. 27)  
  ในขณะท่ีเออร์วงิ ก็อฟมนั (Erving Goffman) จ าแนกแยกแยะความแตกต่างระหวา่ง 
อตัลกัษณ์ส่วนบุคคลกบัอตัลกัษณ์ทางสังคม เขานิยามความคิดความรู้สึกท่ีปัจเจกมีต่อตนเองวา่ ego 
identity ตามทฤษฎีของอิริคสัน ส่วนภาพของปัจเจกผูน้ี้ในสายตาคนอ่ืนในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั เขาเรียกวา่ personal identity ทุกสังคมมีกระบวนการแจกแจงและระบุอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล
ดงักล่าวแตกต่างกันไป เช่นสังคมสมยัใหม่ใช้บตัรประชาชน หรือการพิมพ์รอยน้ิวมือ เป็นต้น  
ส่วน social identity ของบุคคลหรือสถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชนชั้น เพศ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา 
ท่ีปัจเจกบุคคลนั้นสังกดัอยู่ สังคมคาดหวงัหรือเรียกร้องว่าปัจเจกบุคคลในวยัน้ี เพศน้ี ชนชั้นน้ี 
ควรวางตนหรือมีบุคลิกภาพเฉพาะตนท่ีพึงปรารถนาเป็นอย่างไร น่ีคือ จุดท่ีอตัลกัษณ์ทางปัจเจก
และอตัลกัษณ์ทางสังคมซ้อนทบักนั อตัลกัษณ์ทางสังคมจึงมีสองส่วน ส่วนหน่ึง คือ มาตรฐาน 
ท่ีสังคมเรียกร้องจากปัจเจกบุคคลและอีกส่วนคือ อตัลกัษณ์ท่ีเป็นจริงของคนคนนั้น 
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 4. มโนทศัน์ปัจเจกภาพในงานทางมานุษยวทิยา 
  แนวทางการศึกษาท่ีส่ีเป็นการศึกษาตามแนวคิดทางมานุษยวทิยาท่ีมุ่งให้ความส าคญั 
กบัความแตกต่างของแต่ละสังคมในการนิยามอตัลกัษณ์ของบุคคล มีการน าเสนอหลากหลายขอ้เสนอ ดงัน้ี 
   เจมส์ เฟรเชอร์ (James Frazer) สร้างกรอบคิดมองความเป็นเหตุเป็นผลท่ีซ่อน
อยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมท่ีดูเป็นเร่ืองไร้เหตุผลของชนเผา่ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ดงัเช่นการศึกษาพฤติกรรม
ท่ีเรียกวา่ “ไสยศาสตร์” คือ การใชเ้วทมนตค์าถาต่างๆของคนต่างเผา่พนัธ์ุและวฒันธรรม เขาเช่ือวา่
พฤติกรรมเหล่าน้ีสะทอ้นวิธีการใช้เหตุผลท่ีผิดพลาดของคนโบราณท่ีเรียกพฤติกรรมเหล่าน้ีว่า 
เป็นเร่ืองของเหตุผลก็เพราะมีการเช่ือมโยงแฝงอยู่ นัน่ก็คือ เช่ือมโยงส่ิงท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัเขา้
ดว้ยกนั และเช่ือมโยงส่ิงท่ีเคยสัมผสักนัไวด้ว้ยกนั เช่น การห้ามผูห้ญิงใชก้ระสวยป่ันดา้ยใกลทุ้่งขา้ว 
ท่ีออกรวง เพราะการป่ันจะน ามาซ่ึงพายุ ซ่ึงเป็นการแสดงตรรกะของการคิดเช่ือมโยงทั้ งส้ิน  
แต่การใช้เหตุผลแบบน้ีเป็น “วิทยาศาสตร์จอมปลอม” แสดงถึงการใช้เหตุผลท่ีผิดพลาดซ่ึงเกิดจาก 
การขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง การศึกษาส่ิงเหล่าน้ีเป็นการแสวงหาค าตอบเร่ืองกฎสากล 
ท่ีก ากบั พฤติกรรมมนุษย ์
  ส่วน รูธ เบเนดิก (Ruth Benedict) ศึกษาบุคลิกภาพทางสังคมท่ีโดนเด่น 
ในสังคมหน่ึงๆ ซ่ึงเธอเรียกว่า โครงร่างของบุคลิกภาพ แต่ละสังคมจะมีโครงร่างบุคลิกภาพ
เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไป ส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัโครงร่างบุคลิกภาพคือปัจจยัทางอารมณ์ ซ่ึงมีความ
สม ่าเสมอเป็นแบบแผนภายในสังคมหน่ึงๆ โครงร่างทางอารมณ์น้ี คือ ปัจจยัพื้นฐานของบูรณาการ
ทางสังคมท่ีก าหนดแนวโน้มการเลือกสรร หยิบยืมและดดัแปลงลกัษณะทางวฒันธรรมต่างๆ ใน
ระดับสังคมส่วนรวม โครงร่างดังกล่าวก าหนดแบบแผนของพฤติกรรมและวัฒนธรรม  
แนวคิดเร่ืองบูรณาการขา้งตน้จึงวางรากฐานอยูท่ี่ปัจจยัเชิงอตัวสิัย  
  ในงานศึกษาของมาร์เซล โมสล์ (Marcel Mauss) เช่ือวา่วิธีคิดเก่ียวกบัปัจเจกภาพ
แบบตะวนัตกมิไดเ้ป็นสากล มนัเป็นมโนทศัน์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาส าหรับพวกเราโดยเฉพาะและใชใ้น
หมู่พวกเราโดยเฉพาะเท่านั้น ความหมายของปัจเจกภาพฝังแนบแน่นอยูก่บับริบททางสังคม มนัเก่ียวโยง
กบัระบบอ านาจในสังคมนั้น เก่ียวโยงกบัวา่สังคมนั้นมีระดบั “ความเป็นสถาบนั” มากนอ้ยเพียงใด 
และเก่ียวโยงกบัค านิยาม “สังคม” ดว้ย เพราะมโนทศัน์ปัจเจกภาพจะเป็นส่ิงเช่ือมคนกบัสังคมในลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึง โมสล ์ศึกษาเปรียบเทียบมโนทศัน์ดงักล่าวของสังคมท่ีหลากหลายในวฒันธรรมอินเดีย
หลายแห่ง พบวา่สมาชิกในเผา่จะมีช่ือมากกวา่หน่ึงช่ือ ช่ือหน่ึงในบรรดานั้นมกัจะเป็นช่ืออวยัวะต่างๆ 
ของสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิและลกัษณะหรืออ านาจพิเศษของมนั อวยัวะส่วนตวัดงักล่าวจะผนวกความหมาย 
ของล าดบัความส าคญัและอภิสิทธ์ิทางสังคมของคนคนนั้นดว้ย ช่ือเหล่าน้ีจึงเป็นสัญลกัษณ์ของการจดั 
ต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคม ในจกัรวาลวทิยาของผูน้บัถือ totem สัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิดงักล่าวมีองคป์ระกอบ
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สองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงคือตวัสัตวน์ัน่เองและอีกส่วนหน่ึง ก็คือ คนในสังคมท่ีเป็นเช้ือสายของสัตวน์ั้น 
อินเดียแดงหลายเผา่จะมีต านานประวติัสัตวท่ี์เป็นบรรพบุรุษเล่าสืบต่อกนัมา ช่ือของเด็กๆ ในเผา่จะ
ตั้งตามเหตุการณ์ในทอ้งเร่ืองต านานนั้น ช่ือดงักล่าวจะถูกสืบทอดตั้งให้เด็กรุ่น แลว้รุ่นเล่า เด็กท่ีไดรั้บ
ช่ือเหมือนบรรพบุรุษตนเช่ือกนัว่า คือ บรรพบุรุษคนนั้นท่ีกลบัชาติมาเกิดใหม่ “ช่ือ” เหล่านั้นจึง
สะทอ้นต าแหน่งแห่งท่ีของคนในจกัรวาลวิทยาและความผกูพนัระหวา่งสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิ วิญญาณบรรพบุรุษ 
และลูกหลาน ส่ิงส าคญัท่ีนกัมานุษยวิทยานิยมใชใ้นการศึกษามโนทศัน์ปัจเจกภาพ คือ วิธีการท่ีแต่
ละสังคมใชค้  าสรรพนามหรือค าท่ีใชเ้รียกแทนคน เน่ืองจากค าสรรพนามถูกประดิษฐ์ข้ึนเพื่อใชเ้รียก
แทนคนในสถานภาพต่างๆ คลิฟฟอร์ด เกียซรต์ (Clifford Geertz) ศึกษาระบบการใชส้รรพนาม
เรียกช่ือในโมร็อคโค เขาพบวา่ความสัมพนัธ์ของบุคคลจะเป็นส่ิงก าหนดค าท่ีเลือกใชใ้นการเรียกช่ือ 
เช่น ถา้คนคนหน่ึงถูกแนะน าตวักบัคนต่างถ่ินค าท่ีถูกหยิบใช้จะเป็นค าท่ีแสดงตนเป็นคนของทอ้งถ่ิน
ของตน หากถูกแนะน ากบัคนต่างอาชีพค าท่ีเลือกใชจ้ะระบุอาชีพตน ถา้กบัคนต่างเผา่ก็จะเป็นช่ือเผา่
ของตนเป็นตน้ เกียส์ สรุปวา่การนิยามตนเองในระบบน้ีมีลกัษณะสัมพทัธ์นิยมสูงมากจะแนะน าตน
เป็นอะไรข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ การแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจึงไม่รู้จบ อตัลกัษณ์จึง
เป็นคุณสมบติัท่ีคนหยบิยมืสร้างข้ึนมาตามสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
 
 5. อตัลกัษณ์ของแนวคิดหลงัสมัยใหม่ 
  อตัลกัษณ์ตามแนวคิดหลงัสมยัใหม่มีลกัษณะดึงความเป็นศูนยก์ลางออกจากปัจเจก 
ซ่ึงการร้ือถอนความเป็นศูนยก์ลางมีสองความหมาย ประการแรก คือ การไม่ใหอ้ภิสิทธ์ิแก่ปัจเจกใน
ฐานะผูก้ระท าการหรือเป็นศูนยก์ลางของพฤติกรรมทางสังคม อีกนยัหน่ึง คือ การทลายมายาคติว่า 
คนเราน่าจะเป็นเจา้ของหรือควบคุมพฤติกรรมของตนได ้ประการท่ีสอง คือ การเน้นถึงการไร้ซ่ึง
สารัตถะอนัเป็นสากลของปัจเจกภาพ ส่ิงท่ีเนน้แทน คือ ลกัษณะปัจเจกภาพท่ีเป็นผลผลิตของประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปไดต้ามยคุสมยั เป็นผลของกระบวนการต่อรองเชิงอ านาจในความสัมพนัธ์
ทางสังคมหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัจุลภาพ เช่น ครอบครัวไปจนถึงระดบัมหภาค ปัจเจกภาพเป็น
เร่ืองของกระบวนการสร้างความหมายทางสังคมให้แก่อตัลกัษณ์ อาจจะเป็นอตัลกัษณ์ของปัจเจก
หรือของกลุ่มก็ได ้ความเป็นปัจเจกจึงเนน้ในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสังคมของการสร้างอตัลกัษณ์” 
มากกวา่แก่นแกนของคุณสมบติับางอยา่งท่ีตายตวั 
  ในยคุแนวคิดหลงัสมยัใหม่มีนกัคิดคนส าคญัท่ีไดน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบันิยาม 
ความหมายของอตัลกัษณ์ไว ้ดงัน้ี 
  ฌา้ค เดอร์ริดา (Jacques Derrida) เสนอวา่ “การเขียน” มีความหมายพิเศษ ความส าคญั 
ของมนัดา้นหน่ึงคือการกา้วขา้มพน้การอิงเจตจ านงของปัจเจก และอีกดา้นหน่ึงไม่ถูกจ ากดัหยุดน่ิง
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อยูใ่นกรอบตายตวัของระบบสัญลกัษณ์แบบปิด มีการเคล่ือนไหวอยา่งอิสระของความหมายจากตวั
หมายหน่ึงไปสู่อีกตวัหมายหน่ึงอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เรียกวา่ การเล่ือนไหลออกไป (deferral) เป็นการดึง
เอาความหมายตรงขา้มท่ีถูกซ่อนเร้นออกมาภายในตวับนนั้นเอง มิใช่เป็นการกีดกนัความหมาย 
ของส่ิงตรงขา้มออกไป หากแต่เป็นการผนวกรวมส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัมนัเขา้มาไวด้้วย น่ีนับเป็นการปฏิวติั
ความหมายของอตัลกัษณ์ ในท่ีสุดแล้วส่ิงหน่ึงสามารถเป็นตวัมนัและเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัมนัด้วย 
ในขณะเดียวกนั 
  มิเชล ฟูโก ้(Michael Foucault) เสนอวา่ความเป็นปัจเจกเป็นผลของวาทกรรม 
(discourse) และปฏิบติัการทางวาทกรรม (discursive practice) ค าวา่ “วาทกรรม” หมายถึง การผลิต
ความหมายเก่ียวกบัความจริงในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงหมายรวมถึง การผลิตชุดความรู้ กฎเกณฑ์ ขอ้ปฏิบติั
ทางสังคม อีกทั้งหมายรวมถึงการมีสถาบนัทางสังคมและปฏิบติัการทางสังคมท่ีต่อเน่ืองมาจากความรู้
นั้นดว้ย เม่ือพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของปฏิบติัการวาทกรรม ส่ิงท่ีเป็นจุดมุ่งหมายหลกั ก็คือ 
การเปล่ียนแปลงใหค้นนิยามตนเองตามความรู้ท่ีผลิตออกมา นอกจากน้ีฟูโกต ์ยงัน าเสนอความหมาย
ของอ านาจซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวโยงกนักบัปฏิบติัการวาทกรรมไวว้า่ อ านาจ หมายถึง กระบวนการทาง
ประวติัศาสตร์สังคมท่ีสถาปนา “อาณาจกัรแห่งความจริง” ชุดใดชุดหน่ึงข้ึนมาอนัน าไปสู่ปฏิบติัการ
ทางสังคมต่างๆ มากมายทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาคเพื่อการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีภายในอาณาจกัร
แห่งความเป็นจริงนั้น  
  การศึกษาตามแนวคิดทางวาทกรรมไดมี้การน าเสนอเทคนิคท่ีอ านาจถูกน ามาใช้ 
ในการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีปัจเจกภาพในวาทกรรม มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ประการแรก คือ การท าให้ปัจเจกกลายเป็นวตัถุของความรู้และการศึกษา อีกทั้ง 
ยงัหมายถึง การจดัการเชิงกายภาพ “ร่างกาย” จึงเป็นพื้นท่ีรูปธรรมท่ีอ านาจแสดงตวัของมนัออกมา 
การท่ีร่างกายเป็นพื้นท่ีของอ านาจนั้น ยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามยุคสมยัของประวติัศาสตร์ดว้ย 
ในยโุรปยุคก่อนสมยัใหม่เทคนิคของอ านาจมีลกัษณะเห็นชดัวา่รวมศูนย ์เนน้การท าให้มองเห็นได ้
คือ รวมศูนยอ์ยูท่ี่สถาบนัท่ีครอบครองอ านาจ เช่น สถาบนักษตัริยแ์ละรวมศูนยอ์ยูท่ี่ร่างกายของผูท่ี้
เป็นเป้าของการใชอ้  านาจนั้น การลงทณัฑ์อยา่งรุนแรงกบัร่างกายของผูต่้อตา้นอ านาจจึงเป็นการใช้
อ านาจของกษตัริยท่ี์ปรากฏเป็นรูปธรรมออกมา  
  ประการท่ีสอง ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 18 ยุโรปพฒันาลกัษณะของอ านาจแบบ
ใหม่ท่ีมีลกัษณะแพร่กระจาย ซึมไปทัว่โดยไม่รวมศูนยอ์  านาจอยูท่ี่สถาบนัใดสถาบนัหน่ึง อ านาจใน 
ช่วงน้ีท างาน โดยผา่นการสร้างองคค์วามรู้ท่ีสร้างปัจเจกภาพข้ึนมา แมร่้างกายยงัเป็นเป้าหมายของ
อ านาจและการจบัจอ้ง แต่ยคุสมยัใหม่มีวธีิการจดัระเบียบเชิงพื้นท่ีท่ีท าให้ผูถู้กจอ้งอยูภ่ายใตก้ารจบัจอ้ง
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูค้อยจอ้งมอง เช่น การออกแบบคุกในฝันของเจอรามี แบนธมั (Jeramy Bantham) 
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คุกดงักล่าวออกแบบเป็นอาคารรูปวงแหวนมีท่ีโล่งวา่งตรงกลาง กลางวงแหวนมีหอคอยสูงเป็นท่ีอยู่
ของผูคุ้มหอ้งนกัโทษมีหนา้ต่างหนัมาทางหอคอยน้ี นกัโทษไม่รู้วา่ในหอนั้นมีผูคุ้มอยูใ่นเวลาใดบา้ง 
จึงตอ้งประพฤติตนดีราวกบัมีผูคุ้มอยู ่ฟูโก ้ช้ีใหเ้ห็นวา่การออกแบบและการจดัระเบียบพื้นท่ีภายใน
อาคารสถานท่ีต่างๆ ไม่วา่จะเป็นคุก โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ลว้นสามารถควบคุม
การเคล่ือนไหวของผูท่ี้อยูภ่ายใน ท าใหก้ารเคล่ือนไหวสังเกตเห็นไดช้ดัเจน การจดัระเบียบเชิงกายภาพ
ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งควบคู่กบัการจดัระเบียบ “ภายใน” ดว้ย โดยการสร้างความเช่ือ และยึดมัน่ใน
คุณค่า ก็จะเกิดการสร้างวนิยัใหก้บัตนเอง ทั้งร่างกายและจิตใจถูกท าใหเ้ช่ือง 
  สจ็วต ฮอลล์ (Stuart Hall) เสนอแนวคิด เร่ือง articulated self ข้ึนมาแทนท่ี 
มโนทศัน์ “ผูก้ระท า” (agency) ความหมายของค าว่า articulate มีสองนยัท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ี
ฮอลล์ ตอ้งการน าเสนอในความหมายท่ีหน่ึง คือ การเปล่งเสียงหรือการแสดงออกซ่ึงความคิดหรือ
อารมณ์ภายใน อนัเป็นการบ่งช้ีคุณสมบติัในเชิงเป็นผูก้ระท า อีกนัยหน่ึง คือ ตวัตนท่ีปรากฏใน 
วาทกรรมท่ีถูกน าเสนอออกมานั่นเอง อีกความหมายหน่ึงของค าน้ีก็คือขอ้ต่อหรือการเช่ือมต่อของ 
ส่วนต่างๆ เขา้มาเป็นโครง ซ่ึงบ่งบอกวา่ความเป็นตวัตนดงักล่าวนั้นเป็นเพียง “ช้ินส่วน” หลายๆ ช้ินท่ีถูก
ประกอบรวมกนัข้ึนมาเท่านั้น ในบริบทของสถานการณ์หน่ึงอาจมีการเช่ือมต่อ “ช้ินส่วน” ต่างๆ 
และการแสดงออกของปัจเจกในลกัษณะหน่ึง แต่ภายใตบ้ริบทท่ีเปล่ียนไปอาจมีรูปแบบการ “เช่ือมต่อ” 
และแสดงออกของปัจเจกเป็นอีกรูปแบบหน่ึงก็ได้ ถ้าเป็นเช่นน้ีมนุษย์ท่ีถูกก าหนดก็สามารถเป็น 
ผูเ้ปล่ียนแปลงสถานการณ์ไดด้ว้ย แต่เราตอ้งเขา้ใจว่าการเปล่ียนแปลงเป็นผลพวงท่ีการกระท านั้น
ตอบสนอง หรือตอบโตก้บัการกระท าอีกมากมายในสถานการณ์นั้นหรือสถานการณ์ก่อนหนา้นั้น 
มนุษยค์นหน่ึงๆ เป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดท่ีอาจขดัแยง้หรือส่งเสริมกนั ลกัษณะ
เฉพาะตวัของคนแต่ละคนเกิดจากการผสมผสานองคป์ระกอบ วาทกรรมเหล่านั้นไปในทิศทางท่ีแตกต่าง
กนัคนเราจึงสามารถสร้างอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ ส่ิงส าคญัท่ี สจ๊วต ฮอลล์ ได้
เสนอไวเ้ก่ียวกบัการนิยามอตัลกัษณ์ในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ ความเล่ือนไหลยืดหยุ่นไดสู้ง ก็คือ 
การท่ีองค์ประกอบต่างๆ ของวาทกรรมนั้นไม่มีความจะเป็นเชิงตรรกะท่ีตอ้งเช่ือมต่อกนัเสมอไป 
เช่น “ความดี” หากอยูใ่นบริบทวาทกรรมชาตินิยมก็จะเช่ือมต่อกบั “การยืนตรงเคารพธงชาติ” หรือ 
“การไม่เล่ียงการเสียภาษี” แต่หากมาอยูใ่นบริบทวาทกรรมขององค์กรพฒันาเอกชนก็จะเช่ือมต่อกบั 
“การเห็นค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” และ “การช่วยเหลือคนชายขอบ” เป็นตน้  
  เช่นเดียวกนักบัแนวคิดมาร์ซิสต์ สายวฒันธรรมศึกษาอย่าง อีริค ฮอบสบอวม์ 
(Eric Hobsbawm) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการประดิษฐ์ประเพณี และเรยม์อนด์ วิลเลียม (Raymond Williams) 
ท่ีศึกษาเก่ียวกบัประเพณีท่ีถูกเลือกสรรลว้นช้ีให้เห็นเป็นเอกภาพท่ีมีความต่อเน่ืองของอตัลกัษณ์ต่างๆ 
ท่ีจริงแลว้ ก็เป็นเพียงการเช่ือมร้อยองคป์ระกอบของวาทกรรมในสถานการณ์เฉพาะอยา่งหน่ึงๆ เท่านั้น 
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หากเม่ือบริบทเปล่ียนไปค านิยาม/อตัลกัษณ์ ก็สามารถเปล่ียนแปลงได้ สจ๊วต ออลล์ ยงัเสนอว่า 
“ความเป็นตวัเรา” เป็นเหมือนรอยตะเขบ็ท่ีเยบ็แผลเป็นเน้ือเดียวกนั ส่ิงท่ีถูกเยบ็เขา้ดว้ยกนัดา้นหน่ึง 
คือ อตัลกัษณ์หรือต าแหน่งแห่งท่ีในวาทกรรมท่ีเรียกร้องเรา อีกดา้นหน่ึง ก็คือ กระบวนการท าปฏิกิริยา
ท่ีเรามีต่อวาทกรรมนั้น “ความเป็นเรา” เกิดมาในกระบวนการน้ีเอง (Hall, 1996, p. 5-6 อา้งถึงใน 
อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 76)  
  สรุปไดว้า่การใหนิ้ยามของปัจเจกภาพตามแนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่ จึงหมายถึง 
การตระหนกัรู้และประสบการณ์ภายในท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบริบทสดๆ เฉพาะหนา้ คุณสมบติัส าคญัท่ีสุด
ของ “ความเป็นตวัเรา” ในกระบวนการน้ี คือ ลกัษณะท่ีเรียกวา่ “การโยกยา้ยต าแหน่งแห่งท่ี” (dislocation) 
ซ่ึงหมายถึง การไม่อาจถูกตรึงติดกบัคุณสมบติับางอยา่งท่ีตายตวัหยุดน่ิง มโนทศัน์น้ีเนน้ความเคล่ือนไหว 
การนิยามอตัลกัษณ์ของส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนจากกระบวนการแยกแยะท่ีตามมาดว้ยการลากเส้นแบ่งส่ิงน้ี
ออกจากส่ิงนั้นและการปฏิเสธคุณสมบติัท่ีไม่ใช่ตวัมนัออกไป เช่น ความดีไม่ใช่ความชัว่ สีด าไม่ใช่
สีขาว ในแง่น้ีความหมายของอตัลกัษณ์มิไดอ้ยู่ได ้เพราะอิงอยู่กบัความหมายของดา้นตรงขา้มมา
เปรียบเทียบ “ความเป็นอ่ืน” ท่ีถูกปฏิเสธน่ีเอง คือ เหรียญตรงขา้มท่ีเป็นเง่ือนไขจ าเป็นของการมีอยูข่อง 
อตัลกัษณ์  
 

 6. การเมืองเร่ืองอตัลกัษณ์ 
  มโนทศัน์เร่ือง “ชาติพนัธ์ุ” เป็นเร่ืองการแยกแยะกลุ่มคนเม่ือมีความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มอ่ืนๆ  (Ericsen, 1999, p. 34-38 อา้งถึงใน อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 72) ความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มคนสองกลุ่มในตวัมนัเอง ก็ยงัมิใช่ดชันีท่ีก าหนดความเป็นชาติพนัธ์ุ หากมีกลุ่มคนสอง
กลุ่มท่ีมีภาษาความเช่ือ เทคโนโลยีการผลิตท่ีแตกต่างกนั เราก็ยงัไม่อาจกล่าวได้ว่าทั้ งสองกลุ่มน้ีมี
ความสัมพนัธ์ทางชาติพนัธ์ุซ่ึงกันและกัน เพราะความเป็นชาติพนัธ์ุจะเกิดข้ึนเม่ือทั้งสองกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และต่างฝ่ายต่างมีความคิดวา่อีกฝ่ายแตกต่างจากตน วิธีจ  าแนกแยกแยะ
และความสัมพนัธ์ท่ีตามมาจาก วิธีคิดดงักล่าวนัน่เองท่ีท าให้ความเป็นชาติพนัธ์ุก่อรูปข้ึน ความเป็น
ชาติพนัธ์ุ จึงหมายถึงแง่มุมหน่ึงของความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกลุ่มคนท่ีคิดวา่กลุ่มตนแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืน มิไดห้มายถึง ส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะทางวฒันธรรมหรือเช้ือชาติของกลุ่ม ดงันั้นการนิยาม
กรอบความเป็นชาติพนัธ์ุใดๆ จึงเล่ียงไม่พน้ท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ เพราะการ
นิยามขอบเขตทางชาติพนัธ์ุยอ่มตามมาดว้ยการนิยาม “ความเป็นอ่ืน” ท่ีอยูน่อกกรอบนั้น ประเด็น คือ 
การ “วางท่าที” ต่อความเป็นอ่ืนนั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจดงักล่าวจึงมิได้
แสดงออกแต่ในมิติความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้น หากยงัมีผลต่อการก่อร่างของอตัลกัษณ์ส่วน
บุคคลดว้ย น าสู่การเก็บกด หลงลืม และปฏิเสธความแตกต่างท่ีเป็นอ่ืนจากมาตรฐานอีกดว้ย 



36 

  อีกทั้งการนิยาม และความหมายค าว่า ปัจเจกภาพ ตวัตน และอตัลกัษณ์ ของ
อภิญญา เฟ้ืองฟูสกุล ยงัไดน้ าเสนอไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ แนวคิดหลงัสมยัใหม่เห็นวา่มโนทศัน์ปัจเจกภาพ
เป็นเพียง “ผล” (effect) ของชุดวาทกรรมต่างๆ  บทบาท “ตวัเรา” แบบต่างๆ ท่ีวาทกรรมหยิบยื่นให้
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ส่ิงท่ีมีจึงเป็นแต่ตวัเราในสถานการณ์เท่านั้น (subject positioning) 
นอกจากน้ีความเป็นตวัเรามีลกัษณะคลา้ยเหรียญท่ีมีสองดา้นซอ้นทบักนัอยู ่วาทกรรมจะหยิบยื่นภาพ
ตวัแทน (representative) ของความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความเป็นไทย ฯลฯ มาให้ อตัลกัษณ์
เหล่าน้ีร้องเรียกและหล่อหลอม (interpellate) ยดัเยียดต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคม และเป็นส่ิงการันตี
ประสบการณ์ “ความเป็นตวัเรา” ในแง่มุมต่างๆ ให้ ในอีกดา้นหน่ึง การกระโดดเขา้สวมบทบาทต่างๆ 
เหล่านั้นหรือการต่อรอง ปฏิเสธบทบาทเหล่านั้นสร้าง “ต าแหน่งแห่งท่ีของปัจเจก” (subject positioning) 
ข้ึนมาภายในวาทกรรม การร้องถอนแก่นแกนของปัจเจกภาพมิไดท้  าลายปัจเจกภาพแต่กลบัช้ีให้เห็น
กระบวนการท่ีปัจเจกภาพถูกสร้างข้ึนมา (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 76) 
 จากแนวคิดเร่ือง อตัลกัษณ์ พบว่ามีงานวิจยัท่ีได้ศึกษาเร่ืองราวของการใช้อ านาจ
และความรุนแรงโดยผูถื้อครองอ านาจผา่นการสร้างและยดัเยียดอตัลกัษณ์ให้แก่ผูไ้ร้อ านาจ ดงัเช่น
งานศึกษาของ วลัยา ภูมิภกัดีพรรณ ( 2547) เร่ือง ปฏิบติัการความรุนแรงต่อตวัตนของนกัเรียน งาน
ศึกษาช้ินน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างอตัลกัษณ์ทางสังคมภายใตม้าตรฐานเดียวภายในโรงเรียน 
ซ่ึงมากดทบั/ปิดกั้นศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีลกัษณะเฉพาะตายตวั กลายเป็นคนท่ีมีอตั
ลกัษณ์ทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึน จากผูมี้อ  านาจท่ีเหนือกวา่ภายในสถาบนัโรงเรียน ซ่ึงไดเ้ผยให้เห็นวา่
การใชอ้  านาจก าหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์และวินยัข้ึนมาบงัคบัผูเ้รียนผา่นความรู้ความหวงัดี โดยไม่
ค  านึงถึงประวติัแห่งตวัตนท่ีก่อร่างผา่นประสบการณ์ท่ีตนเองเลือกเรียนรู้จากท่ีบา้น โรงเรียน และ
สังคมรอบขา้ง ผูเ้รียนไดถู้กท าให้เป็นวตัถุท่ีถูกควบคุมดว้ยกระบวนการตอกย  ้าให้ผูเ้รียนรู้ปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัผ่านกิจวตัรประจ าวนั มีการให้รางวลัหากท าตามและลงโทษหากไม่
ปฏิบัติตาม จึงเป็นการครองง าผูเ้รียนทั้ งร่างกายและความนึกคิด ท าให้กลายเป็นมนุษย์ท่ีไม่
ตระหนกัรู้และไม่สามารถเขา้ถึงกบัสภาวะการด ารงอยู ่ศกัยภาพและความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ชีวิต
ในมิติอ่ืนของผูเ้รียน ส่งผลต่อการลดทอนศกัยภาพความเป็นมนุษย ์เช่นเดียวกบังานศึกษาเร่ือง หวย
ใต้ดินในสังคมไทยคร้ังน้ี ซ่ึงผูศึ้กษาใช้แนวคิดเร่ือง ปฏิบติัการทางวาทกรรมและอตัลักษณ์มา
อธิบายใหเ้ห็นรูปแบบวธีิการท่ีรัฐชาติสร้างและตึงตนเองไวก้บัอตัลกัษณ์ดา้นบวกในฐานะการพนนั
ถูกกฎหมายดว้ยการสถาปนาและช่วงชิงการเป็นผูค้รอบครองวาทกรรมหลกัของชาติ คือ วาทกรรม
หวยรัฐบาล ในทางตรงกนัขา้มไดส้ร้างและยดัเยียดอตัลกัษณ์ดา้นลบในฐานะการพนนัผิดกฎหมาย 
ให้แก่หวยใตดิ้น ดว้ยการผลกัไสหวยใตดิ้นสู่การเป็นวาทกรรมรองคือ วาทกรรมหวยใตดิ้น ดว้ย
หวงัผลท่ีจะกีดกนั กดทบั เบียดขบัหวยใตดิ้นสู่การเป็นชายขอบของสังคมและรัฐชาติไทย 
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 แนวคิดการเคลือ่นเปลีย่น/เลือ่นไหลอตัลกัษณ์ 
 นิยามความหมายของค าวา่ “การเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลอตัลกัษณ์” มีการน าเสนอ 
ไวว้่า หมายถึง การไม่ยอมหยุดน่ิงตายตวั หรือกระบวนการท่ีปัจเจกต่อรอง ตั้งค  าถาม หรือปฏิเสธ
ต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมท่ีถูกยดัเยียดให้ ซ่ึงการปฏิเสธอาจไม่จ  าเป็น ตอ้งหมายถึง การต่อตา้นตรงๆ 
หรือการสร้างอตัลกัษณ์ตรงขา้มข้ึนมา บางทีมนัเป็นการเล่นกบัขีดจ ากดัท่ีถูกตีกรอบให้ โดยการพลิก
สร้างนยัยะของความหมายใหม่ข้ึนมาแทน (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 77) 
 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (25463) ไดใ้ห้ความส าคญักบั “วฒันธรรม” และ “โลกานุวตัร” 
วา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนเปล่ียนอตัลกัษณ์ มีการน าเสนอไวว้า่ การเคล่ือนเปล่ียน
หรือการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์เป็นผลมาจากบริบทของโลกานุวตัรท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมของผูค้น 
กล่าวคือ ลกัษณะของโลกานุวตัรท่ีท าใหเ้วลาและพื้นท่ีหดแคบเขา้มาอนัทีผลมาจากการปฏิบติัระบบ
การส่ือสารท่ีรวดเร็วทัว่ถึงกนัทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนวิทยาการ องคค์วามรู้ ค่านิยม และ
ความเช่ือในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจการคา้การลงทุน การเมือง และวฒันธรรมของทัว่โลกสามารถ
การเรียนรู้แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั ประสบการณ์และมุมมองความเช่ือเดิมของผูค้นจึงเกิดการเปล่ียนแปลง
ซ่ึงส่งผลต่อการนิยามตนเองและการตระหนกัถึงต าแหน่งแห่งท่ีของตนเองเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
ไดมี้การจ าแนกมิติการวเิคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจพลวตัรทางวฒันธรรมของระบบโลกนุวตัรออกเป็น 
3 มิติ ไดแ้ก่ มิติแรก เป็นตวัแปรเชิงโครงสร้าง ประกอบดว้ย เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และการเมือง มิติ
ท่ีสอง เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ประกอบดว้ย สังคมและวฒันธรรม มิติท่ีสาม เป็นระดบั
ปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงในในจิตส านึกและจิตวิญญาณ ซ่ึงในมิติท่ีสองซ่ึงลกัษณะ
ของรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลคนนั้นถือเป็นมิติท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทั้งมิติแรก
และมิติท่ีสามเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี โรแลน โรเบิร์ตสัน ไดใ้ชก้รอบแบบนีโอเวเบเรียน วิเคราะห์
ปฏิสัมพนัธ์ของพลงัทางวฒันธรรม เขาเห็นวา่โลกานุวตัรท าให้ปัจเจกมีการตระหนกัรู้เก่ียวกบัต าแหน่ง
แห่งท่ีของตนเองในโลกปัจจุบนั ซ่ึงมีพื้นท่ีระนาบท่ีซ้อนทบักนัและกนั ไดแ้ก่ พื้นท่ีประสบการณ์
ตวัฉนัในระดบัปัจเจก ตวัฉนัในฐานะสมาชิกของรัฐ-ชาติ ตวัฉนัท่ีเป็นสมาชิกของประชาคมโลก และ
ตวัฉนัในฐานะท่ีเป็นสมชิกของมนุษยชาติในส่วนรวม ส่วน เดวิด ฮาร์วีย ์ไดเ้สนอตวัแบบการวิเคราะห์
โดยการปัดเอาโลกานุวตัรไปเป็นพลงังานภายนอก และเพิ่มเติมระดบัต่างๆ ของประสบการณ์คนใน 
เมืองเป็นระดบัปัจเจก ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน และระดบัรัฐชาติ (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 
78-93) 
 ผูศึ้กษาไดใ้ช้แนวคิด เร่ือง การเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลอตัลกัษณ์ เป็นแนวทาง  
ในการอธิบายปรากฏการณ์หวยใตดิ้นของสังคมไทย โดยมุ่งศึกษาการแพร่เขา้มาของระบบทุนนิยม 
ผ่านกระแสโลกานุวตัรท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงบริบทแวดล้อมด้านต่างๆ ของสังคมไทย  
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ทั้ งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงปัจจัยเอ้ือให้ความเช่ือ ค่านิยม การให้
ความหมาย และการคุณค่าต่อหวยใตดิ้นหรือภาพความจริง/อตัลกัษณ์ของหวยใตดิ้นเกิดการเคล่ือน
เปล่ียน/เล่ือนไหล ดงัเช่นงานศึกษาเก่ียวกบัหวยใตดิ้นหลายๆ งาน พบวา่ หวยใตดิ้นไดเ้คล่ือนเปล่ียน
ตวัตนจากภาพความจริงดา้นลบของการพนนัผิดกฎหมายและศีลธรรมดว้ยการพลิกนยัยะการนิยาม
ความหมายให้แก่ตนเองไปสู่การน าเสนอตวัตนใหม่ดว้ยภาพลกัษณ์ของการเป็นความหวงัโอกาส
ชีวติใหม่ อีกทั้งเป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัเลข ท่ีมีทั้ง ความทา้ทาย ต่ืนเตน้ สนุกสนาน คนเล่นหวยท่ี
ทายตวัเลขถูกตรงกบัผลรางวลัท่ีออกจะได้รับการช่ืนชม สรรเสริญ ในความสามารถ และความมี
โชคชะตาท่ีดีในกลุ่มผูเ้ล่นหวยดว้ยกนัเหมือนดัง่เป็นวีรบุรุษ น าไปสู่การสร้างชุมชนเครือข่าย พื้นท่ี
ทางสังคมของหวยใตดิ้นท่ีประกอบสร้างมาจากการปฏิสังสรรค์ของกลุ่มสังคมคนเล่นหวย (พสุนิดา  
สารมาศ, 2545) ปัจจยัส าคญัอีกดา้นหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความเขม้แข็งของกลุ่มเครือข่ายสังคมหวยใตดิ้น 
เป็นความสัมพนัธ์ในรูปของการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัของนายทุน ตวัแทนขาย และผูเ้ล่นหวย
ใตดิ้น ดงัเช่นงานศึกษาของ ผาสุก พงษไ์พจิตร พบว่าหวยใตดิ้นด ารงอยูไ่ด ้เน่ืองจากธุรกิจหวยใต้
ดินสัมพนัธ์กบัโครงสร้างท่ีสนบัสนุนผูผ้ลิตและผูเ้ล่น กล่าวคือ กลุ่ม ผูผ้ลิตหวยใตดิ้น (โครงสร้าง
ดา้นอุปทาน) สัมพนัธ์กบักลุ่มผลประโยชน์ในรูปกลุ่มอุปถมัภ ์ท าให้การจ าหน่ายหวยใตดิ้นเป็นไป
อยา่งกวา้งขวางและแนบแน่นโดยหวยรัฐบาลหรือหวยบนดินยงัมีขอ้ จ  ากดัในการเขา้ถึงผูเ้ล่นท าให้
คนไปนิยมเล่นหวยใตดิ้นแทน (ผาสุก  พงษไ์พจิตร, 2543, น. 150 อา้งถึงใน สุวิดา  ธรรมมณีวงศ์, 
2547, น. 154) นอกจากน้ีธุรกิจหวยใตดิ้นยงัสัมพนัธ์กบัโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมท่ี
ก าหนดค่านิยมในกลุ่มผูเ้ล่นหวยใตดิ้นให้เป็นไปอย่างกวา้งขวาง โดยผ่านโครงสร้างส่วนต่างๆ ใน
สังคมท่ีสนบัสนุนพฤติกรรมการเล่นหวย ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน ลทัธิความเช่ือจ าพวกเจา้พ่อ เจา้แม่ หรือ
แมแ้ต่พระใบห้วย ธุรกิจเก็งเลขเด็ดท่ีช้ีน าให้คนซ้ือหรือเส่ียงโชคเพื่อจูงใจให้ผูซ้ื้อทดลองเล่น การ
ส่งเสริมค่านิยมการเล่นหวยเหล่าน้ีมีส่วนท าให้หวยใตดิ้นกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคนไทย (สุวิ
ดา  ธรรมมณีวงศ,์ 2547, น. 155) ภาพความจริงของหวยใตดิ้นดงักล่าวขา้งตน้ ไดท้  าให้หวยใตดิ้นยงัคง
สามารถด ารงอยูแ่ละไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบนั  
 การโตต้อบ/ปฏิเสธภาพความจริงดา้นลบของหวยใตดิ้นในฐานะการพนนั ผิดกฎหมาย 
และศีลธรรมจึงมิใช่การต่อตา้น/ขดัขืนหรือการมุ่งสร้างภาพความจริงคู่ตรงขา้มข้ึนมา หากแต่เป็นการฉก
ฉวยสถานการณ์ท่ีบริบทแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงจากการแพร่เขา้มาของระบบทุนนิยมผา่นกระแส
โลกานุวตัรมาเป็นปัจจยัเอ้ือให้เกิดการพลิกนยัยะความหมายไปสู่ภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์ใหม่
ท่ีผูค้นในสังคมไทยมีความเช่ือ ค่านิยม และการให้คุณค่าแก่หวยใตดิ้นท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้
ผูค้นในสังคมรับรู้ เขา้ใจ ยอมรับการมีอยู ่และให้คุณค่าดา้นบวกแก่หวยใตดิ้น อีกทั้งยงัมีงานศึกษา
ท่ีอธิบายให้เห็นรูปแบบและวิธีการของการต่อตา้นขดัขืนท่ีมิใช่เป็นการต่อตา้นขดัขืนท่ีมุ่งสร้างผล



39 

ตรงกนัขา้มหรือมิใช่การต่อตา้นขดัขืนโดยตรง ดงัเช่นตวัอยา่งในงานวิจยัของ  สายพิณ ศุพุทธมงคล 
(2542) เร่ือง คุกกบัคน: อ านาจและการต่อตา้นขดัขืน ท่ีท าการศึกษาเพื่อหาค าตอบวา่การต่อตา้นขดั
ขืนการครอบง าของอ านาจโดยสามญัชนคนธรรมดามีความเป็นไปไดห้รือไม่ โดยใชคุ้กซ่ึงเป็นพื้นท่ีซ่ึง
อุดมด้วยการครอบง าของอ านาจ และกลไกของอ านาจ ด้วยระบอบคุกในการตดัอิสรภาพในการ
ด ารงชีวติตามรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการด ารงชีวิตในครอบครัว และการเปล้ืองตวัตนหรืออตัลกัษณ์
ทางสังคม อยา่งไรก็ตาม ก็พบว่ามีการต่อตา้นขดัขืนเกิดข้ึนหลากหลายรูปแบบดงัเช่นการต่อตา้นขดั
ขืนดว้ยความเงียบ โดยยุทธวิธีต่างๆ เช่น การพยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีคุมขงัเพื่อให้
ไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บอ านาจ เป็นการประนีประนอมกบัอ านาจเพื่อสร้างอ านาจ นอกจากน้ี
ยงัมีการต่อตา้นขดัขืนโดยสร้างอ านาจผ่านการศึกษาต่อและประพฤติตนเป็นคนดี เช่น คนปกติ
ท่ามกลางผูค้นท่ีไม่ปกติในคุก จากงานศึกษาน้ี พบวา่วาทกรรมไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปสู่การจ านนหรือ
ต่อตา้นขดัขืนอ านาจมากไปกวา่ความเงียบ วาทกรรมไม่เพียงเป็นทั้งเคร่ืองมือและผลของอ านาจ แต่
ยงัเป็นอุปสรร ส่ิงกีดขวาง เป็นพื้นท่ีของการต่อตา้นขดัขืน และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างยุทธวิธี
เพื่อการตอบโตก้ารต่อตา้นขดัขืน  
 สุดทา้ยอาจกล่าวไดว้า่ การต่อตา้นขดัขืนอ านาจและความรุนแรงโดยผูถู้กกระท ามี
ไดห้ลากหลายรูปแบบวธีิการ ไดแ้ก่ การขดัขืนแบบตรงไปตรงมามุ่งผลในการสร้างคู่ตรงขา้ม การขดั
ขืนดว้ยการใช้ความเงียบ การขดัขืนดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้อ  านาจ และการขดัขืนดว้ย
การพลิกนยัยะความหมายไปสู่การสร้างความหมายใหม่ท่ีมิใช่การสร้างคู่ตรงขา้มข้ึนมาก็เป็นได ้ซ่ึง
ในงานศึกษาเร่ือง หวยใตดิ้นในสังคมไทยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีให้ความสนใจศึกษาปรากฎการณ์
การด ารงอยู่ของหวยใตดิ้นในสังคมไทยดว้ยการคน้หารูปแบบและวิธีการโตต้อบ/ปฏิเสธ และการ
ต่อตา้นขดัขืนดว้ยการพลิกนยัยะความหมายไปสู่การสร้างความหมายใหม่ให้แก่ตนเองของหวยใต้
ดินโดยการอาศยัการกลืนกลายตนเองให้สอดรับไปกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ไทยในปัจจุบนั 
 แนวคิดพืน้ที ่ 
 ค าวา่ “พื้นท่ี” แรกเร่ิมน ามาใชใ้นวชิาคณิตศาสตร์มีความหมายในเชิงความเป็นจริง
ทางเรขาคณิต การศึกษา เร่ือง พื้นท่ีจึงประกอบข้ึนและวดัไดด้ว้ยมิติความกวา้ง ความยาว และความลึก
ซ่ึงสามารถศึกษาเชิงกายภาพในฐานะเป็นความจริงเชิงประจกัษ ์ภาษาท่ีใชบ้รรยายเก่ียวกบัพื้นท่ีจึงเป็น
ภาษาเชิงปริมาตร พื้นท่ีดงักล่าวจึงเป็นความเป็นจริงและเง่ือนไขถูกก าหนดมาให้เป็น “พื้นท่ีท่ีวา่งเปล่า” 
คือ ปลอดพน้จากการใหคุ้ณค่า ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัหรือรับใชผ้ลประโยชน์ของใคร จึงปลอดจากอ านาจ
และการเมือง (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2543, น. 65) หากแต่การศึกษาทางสังคมศาสตร์กลบัมองวา่
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ภายใต ้“พื้นท่ี” เตม็ไปดว้ยความหมายและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีบรรจุอยูภ่ายในจึงไดพ้ฒันา
แนวคิดพื้นท่ีเพื่อน ามาอธิบายในเชิงสังคมมาข้ึนในฐานะพื้นท่ีทางสังคม ดงัเช่น 
 Henri Lefebvre ให้ความสนใจผลิตผลของพื้นท่ีโดยเน้นการพิจารณา กระบวนการ
สร้างพื้นท่ีทางสังคม 3 ประการ คือ กระบวนการสร้างขอบเขตของสถานท่ี (place) เช่น โรงเรียน 
คุก วดั โรงพยาบาล บาร์ และซ่อง และกระบวนการสร้างความหมายหรือรหัสหมายของพื้นท่ี 
(space code) เช่น ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีพกัผอ่น ท่ีควบคุม ท่ีอนัตราย ท่ีสวยงาม กระบวนการน้ีมีความหมาย
มากวา่การสร้างสถานท่ี ความหมายหรือรหสัหมายน้ีถูกสร้างเพื่อก าหนดรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี (จะใช้
พื้นท่ีท าอะไรไดบ้า้ง) กฎระเบียบในพื้นท่ี (ใครสามารถใชพ้ื้นท่ีน้ีได ้และจะใชอ้ยา่งไร) สุดทา้ยเป็น
ปฏิบติัการเชิงพื้นท่ี (spatial practices) เป็นปฏิบติัการท่ีสร้าง (produce) และสืบทอด (reproduce) 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของความหมาย/รหสัของพื้นท่ี (นิลวดี พรหมพกัพิง, 2555) 
 Pierre Bourdieu ไดเ้สนอแนวคิด เร่ือง พื้นท่ีทางสังคม ว่าหมายถึง ท่ีท่ีมนุษยมี์
ระบบความสัมพนัธ์ท่ีมีพื้นฐานอยู่บนอ านาจ และมนุษยต์อ้งการมีต าแหน่งอยู่ในพื้นท่ีนั้น หรือ คือ 
เวทีท่ีคนในสังคมก าลงัมีการกระท าสัมพนัธ์กนัตามสถานภาพและอ านาจ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2554, น. 
250) ซ่ึงมนุษยจ์ะสร้างพื้นท่ีทางสังคมข้ึนมาไดต้อ้งอาศยัการสะสมทุน ซ่ึงบูร์ดิเออ แบ่งทุน ออกเป็น 
4 แบบ คือ แบบท่ีหน่ึง เป็นทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ประกอบดว้ย ทุนตามความหมาย
ของมาร์กซ์ รวมถึงการครอบครองในทางเศรษฐกิจช่วยเพิ่มความสามารถของผูก้ระท าในสังคม 
ขณะเดียวกนัก็สามารถเปล่ียนรูปไปเป็นเงินไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและทนัทีทนัใด และอาจถูก ท าให้
เป็นสถาบนัในรูปของสิทธิในทรัพย์สิน แบบท่ีสองเป็นทุนทางวฒันธรรม (cultural capital) 
ประกอบดว้ย ทุนฮาบิตุส ไดแ้ก่ การแสดงออกของร่างกายและจิตใจ ปรากฏในชีวิตทางวฒันธรรม 
ตอ้งใชเ้วลาก่อตวัเป็นรูปร่าง สามารถเปล่ียนความมัน่คงภายนอก ให้กลายเป็นทุนท่ีอยูใ่นตวัคนได้
หากตอ้งใชเ้วลา สังคม และชนชั้นทางสังคม ทุนท่ีถูกท าให้เป็นรูปธรรมสัมพนัธ์กบัทุนวฒันธรรม
ในแบบอ่ืนๆ แสดงออกในเชิงวตัถุในรูปของส่ือหรือส่ิงของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนงัสือ เป็นตน้ 
ทุนท่ีถูกท าใหเ้ป็นสถาบนั คือ ทุนท่ีเป็นวตัถุหรือรูปธรรมท่ีชดัเจน เป็นการอา้งอิงคุณสมบติัเบ้ืองตน้
ของทุนทางวฒันธรรมในลกัษณะการรับประกนัโดยแสดงออกในรูปประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง 
เป็นตน้ แบบท่ีสาม เป็นทุนทางสังคม (social capital) ประกอบดว้ย ทรัพยากรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
สมาชิกของกลุ่มและเครือข่ายสังคม ทุนชนิดน้ีเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทุนแบบ
สุดทา้ย เป็นทุนทางสัญลกัษณ์ (symbolic capital) ทุนแบบน้ีเกิดข้ึนจากเกือบทุกท่ีท่ีบุคคลรับรู้และ
ยอมรับวา่ท่ีอยู ่เช่น ศกัด์ิศรี สถานภาพ อ านาจ ทุนสัญลกัษณ์มีฐานมาจากทุนทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน 
ทุนสัญลกัษณ์จะไม่ประสบความส าเร็จไดห้ากปราศจากการสมรู้ร่วมคิดของทุกกลุ่ม ทรงขบัในการให ้
ไดม้าและการต่อสู้เพื่อรักษาทุนทางสัญลกัษณ์มาจากการแสดงออกมาท่ีถูกสร้างข้ึนมาจาก ฮาบิตุส 
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เป็นกระบวนการสืบทอดมาตั้งแต่เกิดและค่อยๆ ถูกท าให้เพิ่มข้ึนโดยครอบครัวและโรงเรียน (สุภางค ์ 
จนัทวานิช, 2554, น. 242-245) 
 Michel Focault ได้เสนอแนวคิด เร่ือง “พื้นท่ีของความเป็นอ่ืน” (different 
space/other space) หรือ “heterotopias” เป็นความสนใจพื้นท่ีในฐานะท่ีเป็นความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัอ านาจ
เป็นการควบคุมพื้นท่ีโดยเป็นการใช ้“อ านาจ/ความรู้” เราไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีของความเหมือนกนั และวา่ง
เปล่า แต่พื้นท่ีท่ีเราอาศยัอยู่เป็นพื้นท่ีของความแตกต่าง เป็นพื้นท่ีท่ีดึงเราออกจากตวัของเรา เรา
ไม่ไดอ้ยู่ในพื้นท่ีว่างเปล่าท่ีเราสามารถวางความเป็นปัจเจกและส่ิงต่างๆ ลงไปได ้แต่เราอยู่ในชุด
ความสัมพนัธ์ต่าง  ๆท่ีถูกก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงฟูโกต ์ไดเ้สนอหลกัเกณฑ์การพิจารณาพื้นท่ีแบบ “heterotopias” 
ไวด้งัน้ี หลกัเกณฑแ์รก เสนอวา่ทุกวฒันธรรมในโลกต่างสร้างพื้นท่ีแบบน้ีข้ึนมา แต่ก็มีรูปแบบแตกต่าง
หลากหลาย ไม่มีรูปแบบสากล หากแต่ก็มีสองรูปแบบหลกั คือ เป็นรูปแบบท่ีสามารถพบไดใ้นสังคม
แบบบุพกาล เรียกวา่ “crisis heterotopias” คือ จะเป็นพื้นท่ีส าหรับบุคคลท่ีอยูใ่นช่วงวิกฤตของชีวิต 
เช่น วยัหนุ่มสาว หญิงตั้งครรภ ์คนชรา พื้นท่ีน้ีสร้างข้ึนเพื่อให้บุคคลดงักล่าวไดพ้กัอาศยั แต่ก็มีพื้นท่ี
อีกชนิดหน่ึงเขา้มาแทนท่ีเรียกว่า “heterotopias of deviation” เป็นพื้นท่ีส าหรับบุคคลท่ีเบ่ียงเบน 
จากมาตรฐานหรือบรรทดัฐานท่ีตั้งข้ึนมาของสังคมถูกจ ากดับริเวณหรืออาศยัอยู่ เช่น โรงพยาบาล
โรคจิต คุก บา้นพกัคนชรา  
 หลกัเกณฑท่ี์สอง เป็นการสร้างข้ึนมาโดยถูกก าหนดหนา้ท่ีซ่ึงแตกต่างออกไปตาม
กาลเวลา เช่น สุสานในวฒันธรรมตะวนัตก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีพิเศษซ่ึงไดรั้บการเช่ือมโยงกบัสถานท่ีทั้งหมด
ของเมือง รัฐ สังคม หมู่บา้นเขา้ดว้ยกนั เพราะแต่ละครอบครัวมกัมีญาตินอนอยูใ่นสุสาน แต่เม่ือเร่ิม
ศตวรรษท่ีสิบเกา้ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยคนตายแต่ละคนจะมีสิทธ์ิแค่กล่อง หรือโถเถา้กระดูก
เล็กเท่านั้น สุสานถูกขยบัไปตั้งข้างนอกเมืองแทน ซ่ึงเกิดจากกระบวนการท าให้ความตายเป็น 
เร่ืองของปัจเจกบุคคล คนตายถูกมองในฐานะท่ีมาของความเจ็บป่วยต่อคนเป็นท่ีมีชีวิตอยู ่
เพราะฉะนั้นตอ้งอยู่นอกบา้น เปล่ียนวิธีมองสุสานว่าไม่ได้เป็นศูนยก์ลางความศกัด์ิสิทธ์ิและอมตะ 
ของเมืองอีกต่อไป หากแต่เป็นสถานท่ี “เป็นอ่ืน” (other city) ซ่ึงแต่ละครอบครัวไดค้รอบครองสถานท่ี
ความตายอนัมืดมิด น้ีแทน โดยความตายไดก้ลายเป็นเร่ืองส่วนตวัและภายในครอบครัว 
 หลกัเกณฑ์ท่ีสาม เป็นการพิจารณาพื้นท่ีโดยการเอาพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงขดัแยง้แตกต่าง
เขา้กนัไม่ไดม้าจดัวางเคียงคู่อยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั โดยการยกตวัอยา่งการจดัสวนแบบเปอร์เซียท่ีจ าลอง
และเสนอโลกยอ่ส่วนไว ้โดยจดัแยง่เป็นมุมทั้งส่ีดา้นซ่ึงสะทอ้นโลกส่ีส่วน 
 หลกัเกณฑท่ี์ส่ี เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงกบัเศษเส้ียวต่างๆ ของเวลา (heterohronies) 
พื้นท่ีและเวลาแบบน้ีเป็นรูปแบบของพื้นท่ีของ “การเพิ่มพูนสะสมเวลา” (accumulating time) เช่น 
หอ้งสมุดพิพิธภณัฑอ์นัเป็นการแสดงออกของปัจเจกในการเลือกหาและสะสม สร้างแหล่งเก็บเอกสาร
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และส่ิงของต่างๆ เพื่อสร้างสถานท่ีเก็บรักษาเวลาหากแต่ตวัมนักลบั “อยูน่อกขอ้จ ากดัเวลา” เพื่อไม่ให้
ความเสียหายใดๆ มากล ้ากลาย ตรงกนัขา้มกบัพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะแบบเทศกาล เวลามีลกัษณะล่ืนไหล 
ไม่แน่นอน ไม่ถาวรย ัง่ยนื พื้นท่ีน้ีไม่เนน้ความเป็นนิรันดร์ แต่มีลกัษณะชัว่คราว เช่น กิจกรรมสวนสนุก
แบบงานวดัในสังคมไทย การจ าลองหมู่บา้นแบบดัง่เดิมใหน้กัท่องเท่ียงเยีย่มชมส าหรับผูโ้หยหาอดีต 
 หลกัเกณฑท่ี์หา้ เป็นพื้นท่ีระบบเปิดและปิดในเวลาเดียวกนั กล่าวคือ ทั้งแยกตวัเอง
ออกไปและก็ท าใหส้ามารถเขา้ไปไดด้ว้ย โดยทัว่ไปพื้นท่ีพิเศษดงักล่าวไม่สามารถเขา้ไปอยา่งอิสระ
เหมือนพื้นท่ีสาธารณะอ่ืนๆ โดยอาจมีการควบคุมบงัคบั เช่น คุก ค่ายทหาร บางแห่งอาจใชก้ระบวนการ
ท าใหบ้ริสุทธ์ิจึงจะไดรั้บอนุญาตและสัญญาณใหส้ามารถเขา้ไปได ้นอกจากน้ียงัรวมถึงสถานท่ีพิเศษ
ท่ีดูเหมือนวา่เปิดหากทวา่ยงัซ่อนการกีดกนัไวด้ว้ย เช่น โรงแรมม่านรูด ท่ีซ่ึงผูช้ายพาผูห้ญิงหรือภรรยาลบั
เขา้ไปมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ถูกกฎหมายโดยสถานท่ีดงักล่าวเป็นท่ีพกัและท่ีหลบซ่อนโดยการแยกบุคคล 
ภายนอกท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาแมจ้ะเป็นสถานท่ีเปิดก็ตาม 
 หลกัเกณฑ์ท่ีหก พื้นท่ีน้ีไดท้  าหนา้ท่ีในความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงอยูข่า้งนอก 
โดยเป็นพื้นท่ี ซ่ึงมีการก าหนดทางวฒันธรรมและยงัแสดงตวัเองในฐานะเป็นจุลจกัรวาลท่ีสะทอ้น
รูปแบบทางวฒันธรรมหรือระเบียบทางสังคมของสถานท่ีจริง กล่าวคือ มนัไดค้ล่ีคลายให้เห็นลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งสุดโต่งสองขั้ว นัน่คือบทบาทในการสร้าง “พื้นท่ีภาพลวงตา” (illusion) กบัพื้นท่ี
ของการทดแทนหรือชดเชย โดยพื้นท่ีแรกนั้นจะแสดงให้เห็นพื้นท่ีซ่ึงในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์
อาจถูกกีดกนั ต าหนิติเตียน เช่น พื้นท่ีของซ่องโสเภณี กล่าวคือ แมว้่ามนัปรากฏให้เห็นอยู่ แต่ก็
ไม่ได้รับการยอมรับท าให้ดูเหมือนเป็นภาพลวงตาของสังคม ส่วนพื้นท่ีแบบท่ีสองนั้นเป็นพื้นท่ี
ความเป็นอ่ืนท่ีสมบูรณ์แบบพิถีพิถนั หรือในทางตรงกนัขา้มเป็นพื้นท่ีของความป่วยไข ้ยุง่เหยิงสับสนท่ี
ไดรั้บการสร้างข้ึนมา เช่น สลมั (ณรงคฤ์ทธ์ิ  สุมาลี, ม.ป.ป.) 
 วิวฒันาการของแนวทางการศึกษาเร่ือง “พื้นท่ี” ของแนวคิดทางสังคมวิทยา ไดมี้
การปรับและวิวฒันาการเร่ืองมา มีนกัวิชาการไดพ้ยายามรวบรวมและสรุปวิวฒันาการของการศึกษา 
เร่ืองพื้นท่ีไวว้า่สามารถจ าแนกการศึกษาออกเป็นประเภทได ้ดงัน้ี 
 อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล (2543) ได้จ  าแนกการศึกษาเร่ืองพื้นท่ีออกเป็นการศึกษา 
พื้นท่ีทางกายภาพ (physical space) ซ่ึงมีการศึกษาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษา 
ทางภูมิศาสตร์ของนกัภูมิศาสตร์และนกัธรณีวิทยา และส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาพื้นท่ีร่างกายมนุษย์
ในเชิงคุณสมบติัทางวตัถุโดยแพทยแ์นะนักชีววิทยา ส่วนการศึกษาพื้นท่ีทางสังคม (social space)  
เป็นพื้นท่ีของนกัสังคมวิทยา และมานุษยวิทยามกัศึกษาดว้ยมโนทศัน์ social relation สุดทา้ยพื้นท่ี
ภายในจิตใจของปัจเจก (mental space) เป็นของจิตวิทยาทัว่ไปและนกัมานุษยวิทยาในการศึกษา
พื้นท่ีทางความคิดในเร่ืองของวธีิการจ าแนกแยกแยะส่ิงต่าง  ๆโดยการเช่ือมโยงใหเ้ห็น วธีิคิดเชิงการจ าแนก
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แสดงตนออกมาในความสัมพนัธ์ทางสังคมหรือแสดงตนอยู่ในส่ิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรม ซ่ึงนกัคิด
ในสายทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ (postmodernism) มองพื้นท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ิงประดิษฐท์างวฒันธรรมท่ีประจุ
ไวด้้วยความหมาย (coded space) อีกทั้งแนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ ต่างมีจุดร่วมในการช้ีให้เห็นวา่ เรามิไดรั้บรู้โลกอยา่งตรงไปตรงมา ส่ิงต่างๆ 
ในโลกมิไดเ้ป็นขอ้เทจ็จริงท่ีประสาทสัมผสัตรวจสอบได ้ความหมายท่ีเราให้กบัส่ิงท่ีอยูใ่นโลกขา้งนอกถูก
สร้างข้ึนจาก “เคร่ืองกรอง” อะไรบางอยา่งซ่ึงอาจเป็นภาษา กรอบการคิดจ าแนกแยกแยะ หรือกรอบของ
มรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าร่วมของสังคมก็ได ้เช่นเดียวกนักบัมุมมองเร่ืองพื้นท่ีท่ีญาณวิทยา
ของคา้นท ์(I. Kant) เสนอวา่ มิติเชิงพื้นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างพื้นฐานในการรับรู้และเขา้ใจ
ส่ิงต่างๆ ของมนุษย ์ 
 ไชรัตน์ สินเจริญโอฬาร (2554) ไดอ้ภิปรายการศึกษา เร่ือง พื้นท่ี โดยการแบ่งประเด็น
การศึกษาเร่ืองพื้นท่ีออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ พื้นท่ี ท่ีเรียกวา่ “เมืองใหญ่” (city) และพื้นท่ีท่ีเรียกวา่ 
“ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” (nature and environment) โดยไดท้ าการส ารวจ ศึกษา จบัประเด็นบรรดา
องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพื้นท่ีมีรายละเอียด ดงัน้ี ปลายปีคริสตท์ศวรรษ 1980 การศึกษา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดบัสากลให้ความสนใจศึกษาเร่ืองพื้นท่ีโดยมีวิชาภูมิศาสตร์และ
รัฐศาสตร์เป็นศูนยก์ลายในการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง โดยสามารถแยกประเด็นการศึกษาออกเป็น 
3 กระแสใหญ่ๆ ดว้ยกนั กล่าวคือ กระแสแรก เป็นการศึกษาประเภทภูมิศาสตร์การเมือง (political 
geography), ภูมิศาสตร์มนุษย ์(human geography) หรือภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) การศึกษากระแส
แรกน้ียงัเป็นการศึกษาภูมิศาสตร์การเมืองแบบเก่าในความหมายท่ีวา่ ยงัคงเป็นการศึกษาตามแนวทาง
วิชารัฐศาสตร์กระแสหลกัท่ีพูดถึงเร่ืองของ รัฐชาติ อาณาเขต อ านาจอธิปไตย การเมืองระหวา่งประเทศ 
สงคราม สันติภาพ แผนท่ี และลทัธิจกัรวรรดินิยม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการศึกษาภูมิศาสตร์การเมือง
แบบใหม่ท่ีแตกต่างจากการศึกษาภูมิศาสตร์การเมืองในอดีต ไดแ้ก่ การให้ความสนใจศึกษาเร่ืองของ
การสร้างเอกลกัษณ์ เอกลกัษณ์/ตวัตนท่ีโดดเด่นท่ีสุดท่ีไดรั้บการสนใจศึกษา ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเรียกวา่ เอกลกัษณ์
ประจ าชาติ (national identity) แต่มิใช่เป็นการศึกษาการสร้างเอกลกัษณ์บนฐานของรัฐ-ชาติ และ
ลทัธิชาตินิยมอยา่งท่ีผา่นมา ตรงกนัขา้ม การศึกษาภูมิศาสตร์การเมืองแบบใหม่น้ีเป็นการศึกษาท่ีให้
ความสนใจกบัการสร้างเอกลกัษณ์ของชาติบนฐานอยา่งอ่ืนดว้ย เช่น เช้ือชาติ ภูมิภาค และศาสนา 
เป็นตน้ เอกลกัษณ์ส่วนใหญ่เหล่าน้ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีถูกเก็บกดปิดกั้นไวจ้ากกระบวนการสร้างเอกลกัษณ์
ของรัฐชาติในอดีตซ่ึงไม่มีท่ีวา่งใหก้บัความแตกต่างหลากหลาย  
 กระแสท่ีสองมุ่งศึกษาพื้นท่ีต่างๆ ในสังคมท่ีถูกเก็บกดปิดกั้นไว ้หรือไม่ก็เป็นพื้นท่ี 
ท่ีมิไดรั้บความสนใจศึกษาจากทั้งวชิาภูมิศาสตร์ ไม่วา่จะเป็นภูมิศาสตร์การเมือง, ภูมิศาสตร์กายภาพ
หรือภูมิศาสตร์มนุษย ์และวชิารัฐศาสตร์/ภูมิรัฐศาสตร์ แต่เป็นพื้นท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งและเป็นส่วนหน่ึง
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ของชีวิตประจ าวนัของคนในสังคม เช่น บา้น ถนน เมือง สุสาน คุก โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั 
พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์อนุสาวรีย ์ศูนยก์ารคา้ และธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ฉะนั้นจึงเป็น
การศึกษาพื้นท่ี (space)โดยตรง แต่มิใช่เป็นการศึกษาตวัพื้นท่ี/สถานท่ี แต่ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน 
และรายละเอียดในการผลิต/สร้างพื้นท่ีเหล่าน้ีข้ึนมา และภาคปฏิบัติต่างๆ ของพื้นท่ีเหล่าน้ี ซ่ึง 
มิเชลล์ กล่าวไวว้่า การศึกษารูปแบบน้ีเป็นการศึกษาพื้นท่ีในฐานะท่ีเป็นค ากริยามากกว่าในฐานะ 
ท่ีเป็นค านาม นั้นคือ การศึกษาพื้นท่ีในฐานะท่ีเป็นผูก้ระท า เป็นตวัสร้างเอกลกัษณ์/ความหมาย
ให้กับคนในสังคม และให้ความส าคัญกับทฤษฎีทางด้านสังคม-วัฒนธรรม มากกว่าทฤษฎี 
ดา้นภูมิศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ 
 กระแสท่ีสาม การศึกษาท่ีมองพื้นท่ีเป็นผลผลิตของเทคนิควิทยาการในการ
ถ่ายทอด การน าเสนอ การพูดถึง การเขียนถึง การแสดงออกเก่ียวกบัพื้นท่ีในรูปแบบต่างๆ ดงันั้น 
กระแสน้ีจึงมองพื้นท่ีมิใช่ในฐานะท่ีเป็นธรรมชาติ แต่ในฐานะท่ีเป็นประดิษฐกรรมของเทคนิค
วิทยาการในการน า เสนอแบบต่างๆ หรือในฐานะท่ีเป็นตวัถูกส่ือ/ถูกหมาย (signified) ส่วนเทคนิค
วิทยาการในการน าเสนอเก่ียวกบัพื้นท่ีไดรั้บความสนใจศึกษากนัมาก ไดแ้ก่ เทคนิควิทยาการในรูป
ของการเขียน/งานเขียนเก่ียวกบัพื้นท่ีแบบต่างๆ นกัทฤษฎีแนวน้ีมองพื้นท่ีในฐานะท่ีเป็น “ตวับท” 
(text) ชนิดหน่ึง ไม่ต่างไปจากนกัวรรณคดีวิจารณ์ หรือนกัมานุษยวิทยาสายการตีความ การศึกษาพื้นท่ี
แนวน้ีจึงมุ่งไปท่ีการตีความ การหาความหมาย การวิเคราะห์วิจารณ์บรรดาตวับทเหล่าน้ีผา่นกรอบ
ความคิดทฤษฎีท่ีแตกต่างไป 
 การน าแนวคิดเร่ืองพื้นมาใชใ้นการศึกษาเร่ืองการท าใหเ้ป็นชายขอบหรือการท าให้
เป็นอ่ืนจึงมกัเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งคนกบัพื้นท่ี (Social space) ซ่ึงมีหลายระดบัและหลากหลาย
ลกัษณะ พื้นท่ีไดก้ลายเป็นส่ิงประดิษฐท์างวฒันธรรมท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อก าหนดความหมายซ่ึงแฝงไว้
ดว้ยนยัของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ การสร้างความรู้ และการสร้างภาพความจริง ดงันั้นความหมาย
ของพื้นท่ีมกัจะมีพลวตั เพราะจะถูกปรับเปล่ียน และเคล่ือนไหวไปตามความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ ขณะท่ีคนจะอยู่ไดก้็จะตอ้งมีพื้นท่ีทางสังคมเพื่อแสดงตวัตนของตนเอง
ออก มาได้ คนกบัพื้นท่ีจึงเป็นเร่ืองท่ีซ้อนทบักนัอยู่ แต่การจะแสดงตวัตนได้หรือไม่ได้นั้นข้ึนอยู่กบั
ความหมายท่ีถูกก าหนดข้ึนมา เพราะฉะนั้น ความหมายท่ีให้ถา้เป็นความหมายท่ีตายตวัก็จะเร่ิมเบียด
ขบัใหค้นกลายเป็นคนชายขอบไปเร่ือยๆ (อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ, 2549, น. 13-14)  
 การศึกษา เร่ือง หวยใตดิ้นในสังคมไทยคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งให้ความสนใจในการศึกษา 
เร่ือง “พื้นท่ี” ท่ีหวยใตดิ้นด ารงอยูใ่นความหมายของการเป็นพื้นท่ีทางความคิดและการยอมรับจาก
ผูค้นในสังคมไทย ดงันั้น พื้นท่ีท่ีผูศึ้กษาสนใจศึกษาจึงเขม้ขน้ไปดว้ยการต่อสู้เพื่อการสร้างและช่วง
ชิงความหมายระหว่างหวยรัฐบาลกบัหวยใตดิ้น เพื่อการครอบครองพื้นท่ีความคิดแห่งการยอมรับ
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ของผูค้นในวงกวา้ง ฉะนั้นการก าหนดภาพ/ความหมายท่ีตายตวัผ่านภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์
ด้านลบให้แก่หวยใต้ดินโดยรัฐชาติจึงเป็นการกักขังหวยใต้ดินให้ติดอยู่กับภาพความจริงและ
ความหมายดา้นลบท่ีตายตวัของการเป็นการพนนัเถ่ือนผิดกฎหมายและศีลธรรมค าสอน ส่งผลให้หวย
ใตดิ้นตอ้งสูยเสียคุณค่าในตวัตนไม่วา่จะในฐานะเป็นการละเล่นเพื่อความบนัเทิงใจ การเป็นกิจกรรม
สร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูค้น การเป็นความหวงัและโอกาสในการแสวงหารายได้เล้ียงชีพ 
เป็นตน้ ซ่ึงผลท่ีตามมาของการถูกลดทอนคุณค่าของหวยใตดิ้นลงนั้นท าให้หวยใตดิ้นตอ้งสูญเสีย
พื้นท่ีของการด ารงอยู่และการยอมรับจากผูค้นในสังคมไปนั่นเอง ซ่ึงในกรณีท่ีคนถูกลดทอนความ
เป็นมนุษยล์งอยา่งสุดขีดแลว้นั้น อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (2549) ไดเ้สนอไวว้า่ มนุษยจ์ะพยายามสร้าง
หรือช่วงชิงความหมาย ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวปรับเปล่ียนและไม่คงอยู่กบัท่ี ความหมายเหล่าน้ีจะ
กลายมาเป็นพื้นท่ีส าหรับแสดงตวัตน หมายถึง พื้นท่ีแห่งน้ีจะบอกวา่พวกเขาเป็นใครซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างความหมาย ส่วนการจะสร้างความหมายได้หรือไม่ ขนาดไหนอย่างไร ก็ข้ึนอยู่กับ
เง่ือนไขท่ีท าให้ความเป็นไปได้ของการเคล่ือนไหวเป็นอย่างไร เง่ือนไขเหล่าน้ีอาจจะเกิดจากท่ี
บริบททัว่ไปสร้างเง่ือนไขให้ หรือว่าตวัเองสร้างเง่ือนไขให้กับความสามารถในการท่ีจะสร้าง
ความหมายให้ไดเ้พิ่มมากข้ึน (อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ, 2549, น. 15-18) เช่นเดียวกนักบัหวยใตดิ้นท่ี
ถูกยดัเยียดอตัลกัษณ์ดา้นของการเป็นการพนนัผิดกฎหมายและศีลธรรมค าสอนของสังคมและรัฐชาติ
ไทยมีผลใหห้วยใตดิ้นถูกผลกัไสไปอยูใ่นพื้นท่ีมุมมืดของสังคมไทย หากแต่เพื่อการด้ินรนแสวงหา
ทางอยูร่อดและพื้นท่ีท่ีจะใชด้ ารงตวัตนหวยใตดิ้นจึงเคล่ือนเปล่ียนความหมาย/ภาพความจริง และอตั
ลกัษณ์ของตนเองไปสู่ อตัลกัษณ์ใหม่ เม่ืออตัลกัษณ์ใหม่มีการเคล่ือนเปล่ียนไปแลว้พื้นท่ีเดิมซ่ึงเป็น
พื้นท่ีในมุมมืดจึงมิใช่ท่ีทางท่ีหวยใตดิ้นจะใชด้ ารงตวัตนอีกต่อไป หวยใตดิ้นตอ้งแสวงหาท่ีทางแห่ง
ใหม่ใหแ้ก่ตนเอง ซ่ึงก็มิใช่ท่ีทางของพื้นท่ีมุมสวา่งท่ีหวยรัฐบาลครอบครองอยูเ่ช่นกนั เน่ืองจากติดอยูก่บั
วาทกรรมประวติัศาสตร์ กฎหมาย และศีลธรรมค าสอน หวยใตดิ้นจึงเคล่ือนเปล่ียนตวัตนไปสู่พื้นท่ี
ใหม่ พื้นท่ีพิเศษในสังคมและรัฐชาติไทย  
 จากการทบทวนความหมายและแนวทางการศึกษา เร่ือง “พื้นท่ี” ผูศึ้กษาได้ใช ้
เป็นแนวทางในการอธิบายท่ีมาและการด ารงอยู่ของหวยใต้ดิน ณ พื้นท่ีพิเศษ ซ่ึงเป็นพื้นท่ี 
ท่ีหวยใต้ดินได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงตัวตนภายใต้อัตลักษณ์ใหม่ท่ีหวยใต้ดินได้เลือกนิยาม 
ให้แก่ตนเอง พื้นท่ีดังกล่าวน้ีเป็นพื้นท่ีหวยใต้ดินได้มาจากการต่อสู่ด้ินรนเพื่อสลัดภาพของ 
การเป็นพื้นท่ีของความเป็นอ่ืนอนัเป็นพื้นท่ีท่ีรัฐชาติเป็นผูส้ร้างข้ึนเพื่อผลกัไสหวยใตดิ้นให้อยูน่ัน่เอง 
พื้นท่ีพิเศษอันเป็นท่ีทางหรือพื้นท่ีทางสังคมแห่งการยอมรับของหวยใต้ดินนั้น ก่อตัวมาจาก 
การสะสมทุนด้านต่างๆ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม สังคม และสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนท่ีรับรู้ 
การมีอยูแ่ละใหก้ารยอมรับหวยใตดิ้นท าใหห้วยใตดิ้นสามารถสร้างพื้นท่ีของตนในสังคมไทยได ้
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บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 ปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของหวยใต้ดินในสังคมไทย เป็นการศึกษาเร่ืองราว 
ของอ านาจและความรุนแรงท่ีกระท าต่อหวยใตดิ้นผ่านปฏิบติัการทางวาทกรรม การสร้างภาพ 
ความจริง และการก าหนดสัญญะ เพื่อประทบัตราหวยใต้ดินสู่การเป็นการพนันเถ่ือน ผิดหลัก
ศีลธรรมค าสอน และผิดกฎหมาย ท าให้ผูมี้อ  านาจไดรั้บสิทธ์ิและความชอบธรรมในการกีดกนั กดทบั 
เบียดขบัหวยใตดิ้นไปสู่การกลายเป็นชายขอบ เป็นการกีดกนัช่องทางในการขา้ถึงทรัพยากร และ
ผลประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทย อ านาจและความรุนแรงท่ีแอบแฝงอยูภ่ายใตภ้าพความจริงท่ีถูก
สร้างข้ึนดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีท าให้สังคมเกิดการหลงลืม มองขา้ม ไม่ให้ความส าคญั หรือไม่ให้ความ
ความสนใจ เพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองปกติ ธรรมดา ธรรมชาติ เป็นเร่ืองของความรู้ ความจริง หรือไม่ก็เป็น
เร่ืองท่ีเราคุน้ชิน ยอมรับจน ไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะตั้งค  าถามได ้หวยใตดิ้นจึงถูกเบียดขบัไปสู่การเป็นชาย
ขอบตอ้งด ารงตวัตนอยู่ในมุมมืดของสังคมไทยอย่างสมบูรณ์ เม่ือการสืบคน้ขา้งตน้ไดเ้ผยให้เห็น
กระบวนการของอ านาจและความรุนแรงท่ีหวยใตดิ้น ถูกกระท าแล้วนั้น ผูศึ้กษายงัมุ่งแสวงหา
ค าตอบในล าดบัต่อไปเก่ียวกบัวิธีการ และรูปแบบการโตต้อบ/ปฏิเสธภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์
ดา้นลบท่ีถูกหวยใตดิ้นถูกประทบัตราให้โดยอาศยักระบวนการเคล่ือนเปล่ียน /เล่ือนไหลอตัลกัษณ์
นิยามตนเองสู่อตัลกัษณ์ใหม่ พร้อมกนันั้นก็ไดส้ร้างพื้นท่ีพิเศษใชเ้ป็นเวทีแสดงตน ยืนหยดัอยู่ใน
สังคมอยา่งมีศกัด์ิศรีและคุณค่า 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดว้ยวธีิการวเิคราะห์วาทกรรมมองยอ้นกลบัไปยงัเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการก าเนิด การเคล่ือนเปล่ียนตวัตนของการเล่นหวยภายใตบ้ริบทแวดลอ้ม
ทั้งรอบดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทั้งยงัพิจารณาขอ้บญัญติัทางกฎหมาย และหลกั 
ศีลธรรมค าสอนทางศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้หา้มและโทษการเล่นหวย ประกอบกบัการศึกษาปรากฏการณ์
หวยใตดิ้นในสังคม ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั โดยใชแ้นวทางการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
เป็นการพรรณนาความ การตีความเก่ียวกบักลุ่มระบบสังคม และวฒันธรรมจากบุคคลผูมี้ประสบการณ์
เก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้นทั้งท่ีเป็นผูค้า้ ตวัแทนขาย และคนเล่นหวย เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์
การด ารงอยูแ่ละการเลือกพื้นท่ีแห่งการด ารงตวัตน มุ่งให้ความส าคญักบัการศึกษาอากปักริยาทางสังคม 
วเิคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัตวัตนหวยใตดิ้น และการสร้างความหมายของปฏิกิริยาเชิงสังคมของเครือข่าย
สังคมหวยใตดิ้น อนัน าไปสู่การโตต้อบ/ปฏิเสธอตัลกัษณ์เดิมท่ีถูกยดัเยียดให้ท าให้เกิดการก่อร่าง
สร้างอตัลกัษณ์และพื้นท่ีใหม่ของหวยใตดิ้นในสังคมไทย  
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 แหล่งขอ้มูลจากเอกสาร คือ การศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวทางการวิพากษ์
วาทกรรม เป็นการศึกษาวิเคราะห์ตัวบทท่ีถูกสร้างข้ึนจากภาคปฏิบัติทางวาทกรรมและแบบ
แผนปฏิบติัทางสังคมท่ีอยู ่ภายใตบ้ริบทของสังคมไทยท่ีครอบคลุม ทั้งบริบทดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม การศึกษาตามแนวทางแรกน้ีมุ่งการศึกษาและตีความขอ้มูลเอกสารท่ีเป็นขอ้มูลทุติภูมิ 
(secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมเป็นเอกสารท่ีมีการบนัทึกไว ้
ไดแ้ก่ บนัทึกประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของการเล่นหวยในสังคมไทย ขอ้บญัญติัทางกฎหมาย และ
หลกัศีลธรรมค าสอน เป็นตน้ 
 แหล่งขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล คือ การศึกษาตามแนวทางธรรมเนียมปฏิบติัแบบชาติ
พนัธ์พรรณนา (ethnography) คือ การพรรณนาความ การตีความเก่ียวกับกลุ่ม ระบบสังคม และ
วฒันธรรมจากบุคคล ผูมี้ประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้น ทั้งท่ีเป็นผูค้า้ ตวัแทนขาย และคนเล่น
หวยใตดิ้น โดยภายหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ีการศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัได้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้นท่ีเป็นทั้งผูค้า้ ตวัแทนขาย และคนเล่น
หวยแลว้จึงตดัสินใจเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (key information) โดยใชก้ลยุทธ์
การเลือกตามเกณฑ์การศึกษา (criterion sampling) คือ การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลจากผูมี้ประสบการณ์ใน
วฒันธรรม  และบริบทของหวยใตดิ้นเพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลท่ีเลือกศึกษามีความเป็นตวัแทนประชากร มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และค าถามการวิจยัท่ีตอ้งการศึกษา ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(in-depth interview) ประกอบกบัการใช้วิธีการศึกษาโดยการสังเกตแบบแผนพฤติกรรมท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้น ผ่านวิธีการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม 
(participant Observation) ในฐานะคนเล่นหวย และแบบไม่มีส่วนร่วม (non-Participant Observation) 
คือ การเขา้ไปในสังคมท่ีตนศึกษาเพื่อฟังเร่ืองราว/ขอ้มูลการซักถาม การบอกเล่า การจดบนัทึกจาก
คนขายและเจา้มือหวยใตดิ้น แล้วท าการสัมผสัตรวจสอบ ท าความเขา้ใจผ่านการใช้ชีวิตประจ าวนั 
ประจ างวดของการเล่น การคา้ เพื่อรวบรวมขอ้มูลประสบการณ์เก่ียวกบัตวัตน การต่อตา้น อตัลกัษณ์ และ
พื้นท่ีใหม่ของหวยใตดิ้น จากทั้งผูเ้ล่น คนขาย และเจา้มือหวยใต้ดินในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา  
 อีกทั้งเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดมี้ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ 
พหุมิติ (triangulation) ในการตรวจสอบขอ้คน้พบท่ีไดว้า่มีความตรง ความสอดคลอ้ง ความสอดรับ
กนัอยา่งไร โดยท าการตรวจสอบประเด็นต่อไปน้ี 
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 ก. ตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง โดยแบ่งแหล่งขอ้มูลตามประเภทผูใ้หข้อ้มูล
เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูค้า้ ตวัแทนขาย และคนเล่นหวยใตดิ้น 
 ข. ตรวจสอบจากวธีิการหลายวธีิ ไดแ้ก่ การซกัถามจากขอ้ค าถาม การสังเกตพฤติกรรม 
และการจดบนัทึกการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษาวจิยั 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัท าการศึกษาถึงการสร้างภาพความจริง อ านาจ และความรุนแรง ท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัเป็นปฏิบติัการในการกีดกนั กดทบั เบียดขบัให้หวยใตดิ้นไปอยูใ่นพื้นท่ีชายขอบ ขณะเดียว 
กนัก็ศึกษาถึงรูปแบบ และวิธีการในการต่อตา้นท่ีหวยใตดิ้นกระท าโตต้อบ โดยการสร้างอตัลกัษณ์
และแสวงหาพื้นท่ีพิเศษ โดยก าหนดแนวทางการศึกษาเพื่อแสวงหาค าตอบวา่ สังคมและรัฐชาติไทย
ไดส้ร้างภาพความจริง/นิยามความหมายใหก้บัหวยใตดิ้นอยา่งไร รวมไปถึงการสร้างภาพความจริง/
นิยามความหมายดงักล่าวเป็นการใชอ้  านาจและการเขา้กระท าความรุนแรงต่อตวัตนของหวยใตดิ้น
อยา่งไร อีกทั้งภายใตก้ารถูกกระท าความรุนแรงโดยการถูกผลกัไสให้กลายเป็นชายขอบนั้น หวยใต้
ดินไดก้ระท าการโตต้อบ/ปฏิเสธ สร้างอตัลกัษณ์และพื้นท่ีใหม่อยา่งไร  
 ดงันั้น แนวทางการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาการสร้างภาพความจริง อ านาจ อตัลกัษณ์
และพื้นท่ีของหวยใตดิ้น โดยใชก้ารศึกษาขอ้มูลทางเอกสารจากประวติัความเป็นมาของการเล่นหวย
ขอ้บญัญติัทางกฎหมาย หลกัศีลธรรมค าสอน การใช้ค  า /ภาษาในการก าหนดเรียกช่ือหวยใตดิ้น  
อันน าไปสู่การผลักไสให้หวยใต้ดินกลายเป็นชายขอบ และได้ใช้การศึกษาโดยการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ตวัตนของหวยใตดิ้น โดยท าการศึกษาวเิคราะห์ในสองมิติ ดงัน้ี 
 วิธีกำรที่หน่ึง คือ การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ประวติัความเป็นมา 
ขอ้บญัญติัทางกฎหมาย หลกัศีลธรรมค าสอน และการใช้ค  า/ภาษาในการก าหนดเรียกช่ือหวยใตดิ้น
ในการสร้างภาพความจริง/นิยามความหมายดา้นลบใหก้บัการเล่นหวยใตดิ้น กล่าวคือ การศึกษาเพื่อ
วเิคราะห์ใหเ้ห็นรูปแบบของวิธีการและกระบวนการของการสร้างภาพความจริง การสร้างภาพลกัษณ์คู่
ตรงขา้มระหวา่ง ภาพความจริงดา้นบวกของหวยรัฐบาลกบัภาพความจริงดา้นลบของหวยใตดิ้น โดยใช้
แนวคิดวาทกรรม และการก าหนดสัญญะดว้ยการใช้ค  าและภาษาในการจ าแนกแยกแยะให้เห็นความ
แตกต่างและการให ้ค่าท่ีไม่เท่าเทียมกนัท าใหห้วยใตดิ้นถูกผลกัไสสู่การเป็นชายขอบของสังคมและ
รัฐชาติไทย 
 วิธีกำรที่สอง คือ การวิเคราะห์ตีความจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อแสวงหา
รูปแบบวธีิการท่ีหวยใตดิ้น กระท าการโตต้อบ/ปฏิเสธต่อภาพความจริง หรืออตัลกัษณ์ดา้นลบท่ีถูกยดั
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เยียด/เบียดขบัไปสู่การเป็นชายขอบ อีกทั้งยงัการวิเคราะห์กระบวนการของการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ของ
หวยใตดิ้นผา่นการเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหล รวมไปถึงการศึกษาเร่ืองพื้นท่ีแห่งการด ารงตวัตนท่ีหวยใต้
ดินเลือกใชเ้ป็นเวทีแสดงตวัตน ผา่นแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ การเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลของอตัลกัษณ์ 
และแนวคิดพื้นท่ีจากขอ้มูลทางเอกสารส าคญัประกอบกบัการแลกเปล่ียนสนทนาระหวา่งผูว้ิจยักบั
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้นในฐานะผูค้า้ ตวัแทนขาย และคนเล่นหวยใตดิ้น 

 
กรอบแนวคดิ 
 

การศึกษาเร่ือง หวยใตดิ้นในสังคมไทย เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งท าความเขา้ใจและอธิบายให้
เห็นการใช้อ านาจและความรุนแรงท่ีรัฐชาติกระท าต่อหวยใตดิ้นด้วยการใช้แนวคิดเร่ือง อ านาจ 
ความรุนแรง วาทกรรม และการสร้างภาพความจริงเพื่ออธิบายให้เขา้ใจถึงปฏิบติัการวาทกรรมท่ีรัฐ
ชาติใช้เป็นเคร่ืองมือสถาปนาและครอบครองวาทกรรมการเล่นหวย มีผลให้รัฐชาติได้สิทธิและ
ความชอบธรรมในการเขา้ครอบครองและแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยแต่เพียงผูเ้ดียวและ
พร้อมๆ กนันั้นยงัก่อให้เกิดผลในการกีดกัน/เบียดขบัหวยใตดิ้นสู่การเป็นชายขอบไร้สิทธ์ิและ
โอกาสแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทย 

กรอบวาทกรรมหวยรัฐบาลท่ีรัฐชาติสถาปนาข้ึนมาเพื่อกีดกนั เก็บกด ปิดกั้น และเบียดขบั
หวยใตดิ้นสู่การเป็นชายขอบ ขณะเดียวกนัก็พบวา่หวยใตดิ้นมีการโตต้อบ/ปฏิเสธวาทกรรมหลกั
ของการเล่นหวยดว้ยวธีิการท่ีมิใช่การสร้างคู่ตรงขา้มสู่การเป็นการพนนัถูกกฎหมาย ทวา่หวยใตดิ้น
ไดเ้ลือกใช้วิธีการพลิกนยัยะความหมายไปสู่การเป็นช่องทางแสวงหารายได ้การเป็นการเละเล่น
บนัเทิง และการสร้างเครือข่ายทางสังคม โดยกรอบการศึกษาสามารถน าเสนอภาพรวมได้ด้วย
แผนภูมิกรอบการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 “วาทกรรมหวยรัฐบาล” 

การกดทบั/เบียดขบั การเป็นชายขอบ 

ภาพความจริงของหวยใตดิ้นท่ีถูกยดัเยยีด 
“วาทกรรมหวยใตดิ้น” 

หวยใตดิ้นกบัการโตต้อบ/ปฏิเสธ 

การเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลอตัลกัษณ์หวยใตดิ้น การแสวงหาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือด ารงตวัตนหวยใตดิ้น 
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บทที ่4 
 

วาทกรรมหวยรัฐบาลกบัปฏบัิติการก่อรูปสู่ “การพนันถูกกฎหมาย” 
 
 ในบทท่ี 4 ผูจ้ดัท ำไดแ้บ่งเน้ือหำออกเป็น 2 ประเด็นดว้ยกนั คือ ประเด็นแรก  
เป็นกำรอภิปรำยถึงกำรแย่งชิงควำมหมำยหวยรัฐบำลในสังคมไทย ประเด็นท่ีสอง เป็นกำรอภิปรำย 
กำรสร้ำงกลไกลเพื่อรองรับวำทกรรมหวยรัฐบำลสู่กำรน ำมำใช้ในสังคมอย่ำงชอบธรรม และไดรั้บ
กำรยอมรับในวงกวำ้ง  
 
1. การแย่งชิงความหมายหวยรัฐบาลในสังคมไทยสู่การท าให้การเล่นหวยรัฐเป็น “การพนันถูกกฎหมาย” 
  
 หวยรัฐบำลถูกรัฐสร้ำงใหมี้ควำมหมำยต่ำงๆ อยำ่งมำกมำย เพื่ออธิบำยควำมชอบธรรม
ในกำรครอบครองกำรด ำเนินธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยและแสวงหำประโยชน์จำกำรจดัจ ำหน่ำยหวยรัฐบำล
แต่เพียงผูเ้ดียว กำรสร้ำงควำมหมำยของหวยรัฐบำลได้ถูกน ำเสนอควำมหมำยใน 3 มิติด้วยกนั  
คือ มิติทำงกำรเมือง มิติทำงเศรษฐกิจ และมิติทำงสังคม  
 มิติที่หน่ึง การสร้างความหมายหวยรัฐบาลผ่านมิติทางการเมืองอำศยับริบทของ
ควำมเป็นรัฐชำติไทย โดยน ำไปเช่ือมโยงกบัสถำบนักษตัริยแ์ละกฎหมำย เรียกปฏิบติักำรวำทกรรม
ดงักล่ำวว่ำเป็น “กระบวนกำรท ำให้หวยรัฐบำลกลำยเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ” ฟูโก ไดก้ล่ำวถึง กำรสถำปนำ
วำทกรรมไวว้ำ่ ชุดวำทกรรมใดท่ีจะตรึงตวัเองให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยำ่งชอบธรรม วำทกรรมท่ีข้ึนมำ
เถลิงอ ำนำจนั้นจะตอ้งผำ่นพิธีกรรมบำงอยำ่งเพื่อสร้ำงควำมศกัด์ิสิทธ์ิน่ำเช่ือถือ เช่น วำทกรรมในอดีต
บำงส่วนผำ่นพิธีกรรมทำงศำสนำ หรือบำงส่วนผ่ำนกฎเกณฑ์ควำมยุติธรรม เพื่อให้ชุดวำทกรรมมี
เอกสิทธ์ิ บริสุทธ์ิ หรือให้ชุดวำทกรรมอ่ืนๆ หมดขอ้กงัขำใดๆ หรือชุดวำทกรรมในปัจจุบนัท่ีมีอ ำนำจ
จะตอ้งผำ่นกระบวนกำร ทำงวิทยำศำสตร์ท่ีสำมำรถพิสูจน์ ทดลอง หรือไดรั้บกำรยอมรับในควำมเป็น
ศำสตร์ (สุรสม  กฤษณะจูฑะ, 2547, น. 71) 
 มิติดำ้นกำรเมืองกบักระบวนกำรท ำใหห้วยรัฐบำลเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเร่ิมข้ึนจำกปฏิบติั 
กำรน ำ หวยรัฐบำลไปเช่ือมโยงกบัสถำนบนักษตัริยซ่ึ์งมีกำรบนัทึกเร่ืองรำวไดใ้นประวติัควำมเป็นมำ
ของกำรเล่นหวยในประเทศไทย พบวำ่ ควำมเช่ือมโยงของหวยรัฐบำลกบัสถำบนักษตัริยเ์ป็นไปใน
ลกัษณะของกำรท่ีกษตัริยเ์ป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้ง และน ำกำรเล่นหวยรัฐมำเขำ้เผยแพร่อยำ่งถูกตอ้ง พบได้
จำกบนัทึกเร่ืองรำวควำมเป็นมำของกำรเล่นหวยในสมยัรัชกำลท่ี 3 และรัชกำลท่ี 5 โดยกำรเล่นหวย
ไดรั้บกำรรับรองใหเ้ป็นกำรละเล่นเส่ียงทำยท่ีถูกกฎหมำยคร้ังแรกในสมยัพระบำทสมเด็จพระนัง่เกลำ้ 
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เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 3 ทรงโปรดเกลำ้ฯ ให้จดัตั้งโรงหวย ก ข ของรัฐบำลข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2378 
(ประยทุธ สิทธิพนัธ์, 2524) เม่ือถึงสมยัพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 5 ทรงมี
พระรำชด ำริน ำรูปแบบกำรเล่นหวยทำยตวัเลขตำมอยำ่งชำติตะวนัตกเขำ้มำเป็นคร้ังแรก เพื่อช่วยเหลือ
พ่อคำ้ต่ำงชำติท่ีน ำสินคำ้มำร่วมแสดงในงำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของพระองค ์ซ่ึงถือ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของววิฒันำกำรของกำรเล่นหวยในประเทศไทยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีกำรเล่น
และช่ือเรียกจำกเดิมท่ีเป็นกำรเล่นทำยตวัอกัษร มีช่ือเรียกวำ่ กำรเล่นหวย ก ข มำเป็นกำรเล่นทำย
ตวัเลขมีช่ือเรียกว่ำ ลอตเตอร่ี หรือสลำกกินแบ่งรัฐบำล และช่ือเรียกอยำ่งไม่เป็นทำงกำรท่ีรู้จกักนั
ของผูค้นวำ่หวยรัฐบำล หรือหวยบนดิน ต่อมำในสมยัพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 6 
ไดมี้พระบรมรำชำนุญำติให้ออกลอตเตอร่ี เพื่อหำเงินทุนช่วยเหลือประเทศฝ่ำยสัมพนัธมิตรในช่วง
สงครำมโลก คร้ังท่ี 1 และมีกำรออกลอตเตอร่ีเสือป่ำลำ้นบำทเพื่อหำรำยไดบ้  ำรุงกองเสือป่ำอำสำสมคัร 
จนกระทัง่ถึงสมยัพระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 7 ไดมี้พระด ำริออกลอตเตอร่ีรัฐบำล
สยำมเพื่อหำเงินรำยไดช้ดเชยเงินรำยไดท่ี้ลดลงเน่ืองจำกมีกำรลดกำรเก็บเงินรัชชูปกำรจำกชำยไทย
ท่ีมิตอ้งรับรำชกำรทหำร ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำก็มีกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลเร่ือยมำจนถึงปัจจุบนั 
จำกบนัทึกเร่ืองรำวควำมเป็นมำของกำรเล่นหวยท่ีกล่ำวถึงขำ้งตน้ พบวำ่ กำรเล่นหวยไดถู้กท ำให้
เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งผำ่นโดยกำรเช่ือมโยงสถำบนักษตัริยใ์นฐำนะท่ีเป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้ง และมองเห็น
คุณประโยชน์ของกำรเล่นหวยในกำรเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรแกปั้ญหำทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัเป็น
แหล่งรำยไดม้หำศำลของประเทศ เพื่อกำรหำเงินทุนมำให้ในกำรสนับสนุนกิจกำรสำธำรณะกุศล 
เพื่อช่วยเหลือประชำชนในประเทศ กำรเล่นหวยรัฐบำลจึงสำมำรถตรึงตวัเองให้อยู่ในฐำนะเป็น 
วำทกรรมหลกัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิชอบธรรม ไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งปรำศจำกขอ้โตแ้ยง้ ภำยใตรั้ฐชำติไทย 
 นอกจำกน้ีในมิติดำ้นกำรเมืองกบักระบวนกำรท ำให้หวยรัฐบำลเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิได้
ด ำเนินกำรผ่ำนกฎเกณฑ์ควำมยุติธรรม เพื่อให้ชุดวำทกรรมมีเอกสิทธ์ิ โดยกำรบญัญติักฎหมำย
ข้ึนมำรับรองกำรเล่นหวยรัฐบำลให้เป็นส่ิงถูกกฎหมำย ดังพบได้จำกรัฐชำติได้มีกำรใช้อ ำนำจ
ก ำหนดกฎหมำยเก่ียวกบักำรเล่นหวยไวใ้นกฎหมำยเก่ียวกบักำรพนันโดยตรำเป็นพระรำชบญัญติั 
กำรพนันพุทธศกัรำช 2478 แบ่งประเภทกำรพนันเป็น 2 ลกัษณะ คือ กำรเล่นพนันท่ีห้ำมเด็ดขำด  
ระบุไวใ้นบญัชี ก. และกำรพนนัท่ีอนุญำตให้เล่นไดร้ะบุไวใ้นบญัชี ข. ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติั 
กำรพนนั พุทธศกัรำช 2478 นั้น หวยรัฐบำลหรือสลำกกินแบ่งรัฐบำลถูกจดัประเภทในบญัชี ข.  
เป็นกำรพนนัท่ีอนุญำตให้เล่นได ้จึงถือวำ่หวยรัฐบำลเป็นกำรพนนัท่ีอนุญำตให้เล่นไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำย นอกจำกนั้นเม่ือพิจำรณำประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ในมำตรำ 3 แห่ง
พระรำชบญัญติักำรพนนั พุทธศกัรำช 2478 ไดก้ ำหนดให้บทบญัญติัในประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์มำตรำ 853-855 มีผลบงัคบัใชใ้นเร่ืองกำรพนนัซ่ึงกล่ำวไวว้ำ่ “หน้ีอนัเกิดจำกกำรพนนัเป็น 
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หน้ีท่ีไม่สมบรูณ์ตำมกฎหมำย” กล่ำวคือ เม่ือช ำระไปแลว้เรียกคืนไม่ได ้หรือไม่ช ำระก็ไม่อำจฟ้องร้อง
บงัคบักนัไดจ้ะถือว่ำเป็นกำรพนนัผิดกฎหมำยไม่ไดรั้บกำรอนุญำตให้เล่น จึงไม่สำมำรถมำเรียกร้อง 
ให้ศำลตดัสินให้ช ำระหน้ีให้ได้ด้วย ในขณะท่ีสลำกกินแบ่งรัฐบำลหรือลอตเตอร่ี ได้มีกำรระบุ 
ในขอ้บญัญติัทำงกฎหมำยว่ำ ให้มีผลต่อกำรเรียกร้องในกำรช ำระหน้ีไดต้ำมกฎหมำย ซ่ึงถือว่ำเป็น
กำรรับรองทำงกฎหมำยให้แก่สลำกกินแบ่งรัฐบำลให้เป็นกำรพนันท่ีถูกกฎหมำย ส่วนใน
พระรำชบญัญติัส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พุทธศกัรำช 2517 นั้น กำรออกสลำกกินแบ่งของ
รัฐบำลถือวำ่เป็นกำรเล่นกำรพนนัท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ให้มีกำรจดัด ำเนินกำรไดต้ำมกฎหมำยเน่ืองจำก
ได้รับกำรประทบัตรำและอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนแล้ว ปฏิบติักำรทำงวำทกรรมเหล่ำน้ีล้วนเป็น
กระบวนกำรท ำใหห้วยรัฐบำลเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีด ำเนินกำรผำ่นกฎเกณฑค์วำมยุติธรรม โดยกำรตรำเป็น
กฎหมำย 3 ขอ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ พระรำชบญัญติักำรพนนั พุทธศกัรำช 2478, ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิช และบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พุทธศักรำช 2517 มีผลให้ชุดวำทกรรม 
หวยรัฐบำลมีเอกสิทธ์ิ บริสุทธ์ิ หมดขอ้กงัขำใดๆ ไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำงในรัฐชำติไทย 
 มิติที่สอง การสร้างความหมายหวยรัฐบาลผ่านมิติเศรษฐกิจ เป็นกำรอ้ำง 
หลกัเศรษฐศำสตร์เพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรสถำปนำวำทกรรมหวยรัฐบำล เอสโคบำร์ เรียกวำ่
เป็น “กระบวนกำรท ำให้กลำยเป็นประเด็นทำงเศรษฐศำสตร์ (economization) ซ่ึงกลำยเป็นชุดเหตุผลท่ี
พยำยำมท ำให้คุณค่ำแบบทุนนิยมเป็นท่ียอมรับในสังคม (Escobar 1984-1985, p. 388 อำ้งถึงในสุรสม  
กฤษณะจุฑะ, 2547, น. 69) ซ่ึงปฏิบติักำรของวำทกรรรมไดก้ระท ำตั้งแต่กำรบนัทึกเร่ืองรำวควำมเป็นมำ
ของกำรเล่นหวย ท่ีเร่ิมในสมยัพระบำทสมเด็จพระนัง่เกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลท่ี 3 น ำกำรเล่นหวย 
มำเป็นเคร่ืองมือส ำคัญ ในกำรกระตุ้นให้ประชำชนน ำเงินออมออกมำใช้จ่ำยในกำรเล่นหวยเป็น 
กำรดึงเงินเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อแกปั้ญหำเงินฝืดในสมยันั้น ซ่ึงไดรั้บกำรตอบสนองจำกประชำชน
เป็นอยำ่งมำกท ำให้รำยไดจ้ำกกำรเก็บอำกรหวยเป็นรำยไดห้ลกัของแผน่ดินอีกทำงหน่ึงของประเทศ
ไทยในแทบทุกรัชสมยั ดงัพบ ไดจ้ำกกำรบนัทึกเร่ืองรำวในสมยัรัชกำลท่ี 5 ท่ีมีพระรำชด ำริตอ้งกำร
ยกเลิกกำรเล่นหวยแต่มิอำจท ำไดอ้ย่ำงรวดเร็วเน่ืองจำกอำกรจำกหวยเป็นรำยไดห้ลกัของประเทศ 
อีกทั้งเม่ือมีควำมจ ำเป็นท่ีรัฐตอ้งใชเ้งินดงัเช่นในช่วงสงครำมโลก คร้ังท่ี 1 ในสมยัพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลำ้เจำ้อยูห่ัว รัชกำลท่ี 6 เพื่อตอบสนองนโยบำยกำรสร้ำงมิตรกบัประเทศสัมพนัธมิตรใน 
สมยัสงครำมโลก คร้ังท่ี 1 ท่ีประเทศไทยสนบัสนุนโดยกำรให้เงินทุนช่วยเหลือกิจกำรงำนสงครำมก็พบวำ่
เงินช่วยเหลือดังกล่ำวมำจำกกำรจ ำหน่ำยลอตเตอร่ีในประเทศนั้ นเอง นอกจำกน้ีในสมัย
พระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 7 เงินรำยไดจ้ำกกำรออกลอตเตอร่ียงัถูกดึงมำใชเ้ป็น
เงินทดแทนเงินรำยได้รัฐท่ีลดลง เน่ืองจำกำรลดกำรเก็บภำษีรัชชูปกำรอีกด้วย จวบจนปัจจุบัน
เงินกองทุนท่ีน ำมำใช้ในกำรสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณะกุศลต่ำงๆ ของรัฐอีกดว้ย ส่ิงเหล่ำน้ีลว้น
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ปฏิบติักำรสร้ำงควำมชอบธรรมให้แก่วำทกรรมหวยรัฐบำลในกำรมีคุณค่ำ เป็นทั้งเคร่ืองมือและ
ช่องทำงกำรแสวงหำรำยได้ท่ีสำมำรถแก้ปัญหำเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งยงัสำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรทำงด้ำนทุนนิยมน ำไปสู่กำรพฒันำประเทศตำมทิศทำงของชุดควำมรู้วำทกรรมกำร
พฒันำท่ีครอบง ำประเทศไทยไม่ว่ำจะเป็นกำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ กำรแพทย์และ 
กำรสำธำรณะสุข เป็นตน้ 
 มิติที่สาม การสร้างความหมายหวยรัฐบาลผ่านมิติด้านสังคม  เป็นปฏิบัติกำร 
วำทกรรมโดยรัฐ ท่ีน ำไปสู่กำรเคล่ือนเปล่ียนเล่ือนไหลควำมหมำยของกำรเล่นหวยซ่ึงเป็นกำรพนนั
ชนิดหน่ึงไปสู่กำรสร้ำงควำมหมำยใหม่ท่ีหลำกหลำย ไดแ้ก่ กำรเป็นควำมหวงัโอกำสในกำรสร้ำง
ฐำนะทำงเศรษฐกิจ น ำไปสู่กำรเล่ือนฐำนะทำงสังคม, กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบั 
กำรเล่นหวยและกำรละเล่นเส่ียงทำยตวัเลข เพื่อกำรช่วยเหลือกิจกำรงำนสำธำรณะกุศลของชำติ  
จะขอกล่ำวถึงควำมหมำยต่ำงๆ ดงัน้ี 
 ความหมายที่หน่ึง คือ การเป็นความหวังโอกาสในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ  
อนัน ำไปสู่กำรเล่ือนฐำนะทำงสังคมของผูค้น โดยกำรเล่นเส่ียงทำงตวัเลขท่ีมีเงินรำงวลัจ ำนวนมำก
เป็นส่ิงล่อใจ กำรก ำหนดเงินรำงวลัของส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล สลำก 1 ชุด จ ำหน่ำยในรำคำ 
40 บำท มีกำรก ำหนดเงินรำงวลัไว ้ดงัน้ี  
 รำงวลัท่ี 1 จ ำนวน 1 รำงวลั มีมูลค่ำ 2,000,000 บำท 
 รำงวลัท่ี 2 จ ำนวน 5 รำงวลั มีมูลค่ำ 100,000 บำท 
 รำงวลัท่ี 3  จ ำนวน 10 รำงวลั มีมูลค่ำ 40,000 บำท 
 รำงวลัท่ี 4 จ ำนวน 50 รำงวลั มีมูลค่ำ 20,000 บำท 
 รำงวลัท่ี 5 จ ำนวน 100 รำงวลั  มีมูลค่ำ 10,000 บำท 
 รำงวลัขำ้งเคียงรำงวลัท่ี 1 จ ำนวน 2 รำงวลั มีมูลค่ำ 50,000 บำท 
 เลขทำ้ย 3 ตวั เส่ียง 4 คร้ัง จ ำนวน 4,000 รำงวลั  มีมูลค่ำ 2,000 บำท 
 เลขทำ้ย 2 ตวั เส่ียง 1 คร้ัง จ ำนวน 10,000 รำงวลั มีมูลค่ำ 1,000 บำท 
 เงินรำงวลัจ ำนวนมำกท่ีก ำหนดไวก้ลำยเป็นเคร่ืองจูงใจประชำชนเขำ้สู่วงจรกำรเล่นหวย 
เพื่อกำรเส่ียงโชคส่งผล ท ำให้ผูค้นหันมำเล่นหวยเป็นจ ำนวนมำกอย่ำงต่อเน่ือง ตั้งแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบนั ซ่ึงพบได้จำกปริมำณกำรจดัหำโดยเทียบเคียงจำกจ ำนวนกำรพิมพส์ลำกกินแบ่งรัฐบำลท่ี 
เพิ่มปริมำณ กำรพิมพอ์อกจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวนมำกอย่ำงต่อเน่ือง โดยแรกเร่ิมท่ีมีกำรบนัทึก
จ ำนวนสลำกกินแบ่งรัฐบำลท่ีพิมพ์ออกจ ำหน่ำย พบว่ำ ในสมยัพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ได้พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ออก เพื่อกำรหำเงินรำยได้บ ำรุงกองเสือป่ำ
อำสำสมคัร เรียกว่ำ ลอตเตอร่ีเสือป่ำลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 1 ลำ้นฉบบั จ ำหน่ำยฉบบัละ 1 บำท  
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ในสมยัพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 7 ด ำริให้ออกลอตเตอร่ีรัฐบำลสยำม  
พิมพอ์อกจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 ลำ้นฉบบั ฉบบัละ 1 บำท ปีละ 4 งวด เม่ือถึงปี พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้กระทรวงมหำดไทย ออกสลำกกินแบ่งบ ำรุงเทศบำล โดยก ำหนดว่ำเดือนใดท่ีมีกำร 
ออกลอตเตอร่ีรัฐบำลสยำมให้งดจ ำหน่ำยสลำกบ ำรุงเทศบำล โดยงวดแรกมีกำรออกสลำกใน 
เดือนเมษำยน พ.ศ. 2479 จ ำนวน 5 แสนฉบบั ฉบบัละ 1 บำท ตั้งแต่นั้นมำมีกำรออกสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลและสลำกบ ำรุงเทศบำลเร่ือยมำ ก่อนมี พ.ร.บ. ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. 2517 
ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลไดพ้ิมพส์ลำกออก มำจ ำหน่ำยจ ำนวน 2-5 ลำ้นฉบบั ต่องวด รำคำ
ฉบบัละ 10 บำท ในรอบหน่ึงเดือนจะมีกำรออกสลำก 3-4 คร้ัง ท ำให้ปริมำณสลำกออกมำ 
เฉล่ียประมำณ 8-15 ลำ้นฉบบัต่อเดือน หลงัจำกใช ้พ.ร.บ. ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลก็มีกำรพิมพ์
สลำกกินแบ่งรัฐบำลออกมำจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึนอย่ำงช้ำๆ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2519 มีกำรปรับ 
กำรออกสลำกเป็น 2 คร้ังต่อเดือน ปี พ.ศ. 2530 มีกำรพิมพส์ลำกเพิ่มเป็น 28 ลำ้นฉบบัต่องวดหรือ 
56 ลำ้นฉบบั ต่อเดือน รำคำฉบบัละ 20 บำท เม่ือปี พ.ศ. 2538 ปรับรำคำเป็น 40 บำท เม่ือปี  
พ.ศ. 2549 คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำลไดมี้มติเปล่ียนสลำกพิเศษในโครงกำรหำรำยได ้
เพื่อกำรกุศลจ ำนวน 16 ลำ้นฉบบัต่องวด มำเป็นสลำกกินแบ่งรัฐบำลทั้งหมด ซ่ึงเม่ือรวมกบัสลำก
กินแบ่งเดิมท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นจ ำนวน 30 ลำ้นฉบบัต่องวดก็ท ำให้มีสลำกออกสู่ตลำด 46 ลำ้นฉบบัต่อ
งวด หรือ 92 ลำ้นฉบบัต่อเดือน และเม่ือถึง  ปี พ.ศ. 2553 มีกำรเพิ่มสลำกอีก 4 ลำ้นฉบบัต่องวด  
รวมเป็นสลำกจ ำนวน 50 ลำ้นฉบบัต่องวด (รัตนพงษ ์ สอนสุภำพ และศรัญย ์ ธิติลกัษณ์, 2547, น. 
37-38) จนกระทัง่ปัจจุบนัปี พ.ศ. 2555 มีจ ำนวนสลำกมำกถึงงวดละ 72 ลำ้นฉบบั ประกอบดว้ย  
สลำกกินแบ่งรัฐบำล จ ำนวน 50 ลำ้นฉบบั และสลำกกำรกุศลจ ำนวน 22 ลำ้นฉบบั (สั่งพิมพไ์ม่อั้น
ลอตเตอร่ีรัฐแยกเล่มขำย, 2555) จำกปริมำณกำรจดัหำสลำกกินแบ่งรัฐบำลท่ีพิมพ์ป้อนเขำ้สู่ตลำด
จ ำนวนมหำศำลดงักล่ำว ก่อให้เกิดกระแสกำรต่ืนตวัของกำรเกิดอำชีพผูค้ำ้รำยย่อยเพิ่มข้ึนจ ำนวนมำก
เน่ืองจำกปริมำณและก ำลังกำรซ้ือของผูซ้ื้อยงัมีอยู่จ  ำนวนมำกเช่นกัน ส่ิงเหล่ำน้ีแสดงให้เห็นถึง
ควำมส ำเร็จของปฏิบติักำรทำงวำทกรรมของรัฐท่ีไดส้ร้ำงนิยำมควำมหมำยใหม่ให้กบักำรเล่นหวยมำสู่
กำรเป็นท่ียอมรับของคนในสังคมอยำ่งกวำ้งขวำ'ไร้ขอ้โตแ้ยง้ โดยกำรเคล่ือนเปล่ียนนิยำมกำรเล่นหวย
จำกกำรเล่นพนัน ผิดกฎหมำย และผิดศีลธรรมมำสู่กำรเป็นกำรละเล่นเส่ียงโชคชนิดหน่ึง มีผล 
ช่วยสร้ำงรำยไดแ้ละกำรขยบัฐำนะทำงสังคมใหดี้ข้ึน 
 ความหมายที่สอง คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นหวย
รัฐ จะขออธิบำยควำมสัมพนัธ์แยกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัยี่ป้ัวรำยใหญ่กบัผูค้ำ้ปลีกรำยยอ่ย ระดบัผูค้ำ้
ปลีกรำยย่อยกบัผูซ้ื้อ และระดับผูซ้ื้อกับผูซ้ื้อ ควำมสัมพนัธ์ของกลุ่มคนทั้ง 3 ระดบัน้ี แรกเร่ิมเป็น
ควำมสัมพนัธ์ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรเอ้ือประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ มีกำรท ำกิจกรรมแลกเปล่ียน
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สินคำ้ คือ หวยกบัเงิน ต่อเม่ือมีกำรท ำกิจกรรมคำ้ขำยกนัเป็นเวลำนำนจนเกิดควำมสนิทสนมไวเ้น้ือเช่ือ
ใจควำมสัมพนัธ์จึงมีพฒันำกำรไปสู่ควำมสัมพนัธ์ของกำรอุปถัมภ์ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันจน
กลำยเป็นเครือข่ำยทำงสังคมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักำรเล่นหวย  
 
 

 
 
ภำพท่ี  1  แสดงรูปแบบสลำกกินแบ่งรัฐบำล ลอตเตอร่ี หรือหวยรัฐบำลท่ีจ ำหน่ำยในพื้นท่ีหำดใหญ่ 
ท่ีมำ: ถ่ำยโดยผูว้จิยั เม่ือวนัท่ี 25 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2556  
  
 ระดบัท่ีหน่ึง หวยรัฐกบักำรสร้ำงเครือข่ำยของยีป้ั่วรำยใหญ่กบัผูค้ำ้ปลีกรำยยอ่ย  
  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรพดูคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นยีป้ั่วรำยหน่ึงในอ ำเภอหำดใหญ่ 
 

 “พี่ส่งของไปใหร้้ำนลูกคำ้ทั้งใน จ. สตูล สงขลำ พทัลุง ปัตตำนี ยะลำ 
นรำธิวำส ถำ้ร้ำนลูกคำ้ท่ีอยู่อ  ำเภอในจงัหวดัสงขลำ กบัจงัหวดัใกล้ๆ  แถวพทัลุง 
อยำ่งน้ีหนะ พี่จะขบัรถไปส่งของเองไดแ้วะไปนัง่คุย กบัลูกคำ้ดว้ยถือเป็นกำรไป
เยี่ยมเยียนกนัซะเลย แต่ถำ้ไกลหน่อยอนัตรำย พวก 3 จงัหวดัชำยแดนใต ้พี่ก็
จะส่งไปกบัคิวรถตู้แล้วก็ฝำกไปกับไปรษณีย ์อย่ำงปัตตำนี ยะลำ นรำ เบตง 
เวลำเก็บเงินถำ้เป็นร้ำนลูกคำ้ใหม่ เพิ่งมำขอซ้ือกนัก็จ่ำยเงินสดแลกของกนัไป
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เลย แต่พวกร้ำนลูกคำ้เก่ำๆ ของเรำ เรำก็ปล่อยเคนะ บำงคนพี่ก็ให้จ่ำยบำงส่วน
ก่อนเอำของแลว้พอวนัหวยออกก็ค่อยมำเคลียร์กนั บำงคนก็ให้เคทั้งหมดวนั
หวยออกก็มำเคลียร์ยอดกนัไม่ท ำแบบน้ีไม่ไดห้รอกนอ้ง เด่ียวน้ีหวยมนัเยอะ 
เรำเก็บไวข้ำยเองหมดไม่ไหว ไหนจะอีสำน ไหนจะคนขำยหนำ้ใหม่ๆ เยอะ
มำก เรำไม่ให้เขำเคบำ้ง เขำก็ไม่มีเงินมำเอำของ เรำจะเก็บของไวเ้องก็ปล่อย
ไม่หมด ถือซะวำ่ก็ช่วยๆ กนัไป เรำช่วยเขำ เขำก็ช่วยเรำ”  

(สัมภำษณ์เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎคม 2556) 
  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรพดูคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นผูค้ำ้รำยยอ่ย 
 

 พี่ขำยหวยมำปีท่ี 3 แลว้ ขำยงวดละ 6-10 เล่ม แรกๆ ก็ไปรับจำกยี่ป้ัว
ในเมืองเขำขำยเงินสดกนันอ้ง แต่ตอนน้ีกลำยเป็นลูกคำ้ท่ีเป็นขำประจ ำกนัไป
แลว้ ไม่ตอ้งไปรับของเองท่ีร้ำนแลว้ เขำมำส่งให้ถึงท่ีบำ้นเลย ซ้ือขำยกนัจน
ไวใ้จกนัแลว้ เด่ียวน้ีเขำใหพ้ี่เช่ือไวก่้อน ค่อยมำเคลียร์กนัทีหลงั ช่วงหลงัๆ มำ
น่ีหวยมนัออกมำเยอะ ขำยยำก ล ำบำกลูกคำ้ประจ ำท่ีจ่ำยเงินเช่ือใจกนัไดม้นั
หำยำกนะนอ้ง ลูกคำ้ดีๆ แบบเรำนะเขำตอ้งเก็บเอำไว”้  

(สัมภำษณ์เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2556) 
 
 จำกกำรพูดคุยพบวำ่ควำมสัมพนัธ์ของยี่ป้ัวกบัผูค้ำ้ปลีกรำยย่อยเป็นควำมสัมพนัธ์ 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ มีกำรแลกเปล่ียนสินคำ้ คือ ลอตเตอร่ีกบัเงิน ต่อมำเม่ือเกิดควำมไวเ้น้ือเช่ือ
ใจกนัระหว่ำงผูค้ ้ำในฐำนะผูข้ำยและผูค้ ้ำรำยย่อยท่ีอยู่ในฐำนะผูซ้ื้อ ควำมสัมพนัธ์จำกท่ีเป็นเพียงคู่
คำ้ขำยจะมีกำรพฒันำไปสู่กำรอุปถมัภช่์วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยผูข้ำยจะกำรเสนอขำยแบบบริกำรส่ง
สินคำ้ถึงบำ้นและให้คำ้งช ำระได ้ส่วนผูซ้ื้อจะเหมือนกำรท ำสัญญำใจท่ีจะซ้ือขำยกบัยี่ป้ัวร้ำนท่ีซ้ือ
ขำยกนัเป็นประจ ำ  
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ภำพท่ี  2 แสดงสถำนท่ีและลกัษณะกำรตั้งขำยหวยรัฐของยีป้ั่วและผูค้ำ้ปลีกรำยยอ่ย 
 

 
 
ท่ีมำ: ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ ถ่ำยโดยผูว้จิยั ท่ี อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 
เม่ือวนัท่ี 8 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2556 
 
 ระดบัท่ีสอง หวยรัฐกำรสร้ำงเครือข่ำยของผูค้ำ้ปลีกรำยยอ่ยกบัผูซ้ื้อ  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรพดูคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นผูค้ำ้รำยยอ่ย 
 

 “ขำยหวยก็เหมือนขำยควำมเช่ือหนะพี่ คนซ้ือเขำเลือกซ้ือหวยนะไม่ใช่ 
เลือกเลขอยำ่งเดียว เขำเลือกคนขำยดว้ย กบัคนขำยท่ีเขำเช่ือใจถูกคอ คุยกนัได ้
คุยกนัยำวตั้งแต่หำเลขเด็ดจนไปคุยต่อเร่ืองลูกคุยเร่ืองงำนแรกๆ ขำย ผมไม่รู้
เดินดุ่มๆ เขำ้ไปขำยไม่มีใครซ้ือหวยผมเลย ผมตอ้งเขำ้ไปให้เขำเห็นหน้ำสัก
สองสำมงวดก่อนบำงทีก็ตอ้งหำลูกคำ้ให้ไดส้ักคน แลว้ให้เขำแนะน ำเพื่อน
ของเขำให้ แล้วเรำก็เขำ้ไปขำย ครำวน้ีหละขำยได้เลยพี่ กินยำว อยู่กนันำน 
กลำยเป็นลูกคำ้ประจ ำ อยำ่งผม 2, 3 ซอยแถวน้ีนะผมกินหมดอยำ่งกบัลูกคำ้
บำ้นน้ีนะอยูก่นัมำ 4 ปีแลว้ ลูกคำ้ประจ ำเขำชอบสั่งเลขเฝ้ำ ถำ้มีในป้ึงพอดีก็
โชคดี ไม่มีก็ไปหำซ้ือใหเ้ขำ หำไม่ไดจ้ริงๆ ก็บอกเขำไปวำ่ไม่มีหยิบๆ เลือกๆ 
ในป้ึงไปแทนเถอะพี่ ลูกคำ้บำงคนก็ไม่วำ่ไร ไม่เร่ืองมำกไอข้ำยแบบขำจรนะ
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ก็มี ไม่รู้จกัเขำหรอก จอดรถแลว้เดินๆ ตำมบำ้นตำมร้ำนกินขำ้ว ไอแ้บบน้ีก็
ขำยไดบ้ำ้ง แต่กินไม่นำน ไดกิ้นทีเดียวท่ี 
 
 เจอกนัน่ีหละ ซ้ือนอ้ยดว้ย เลือกเลขอีกพี่ ขำยยำก ผมไม่ชอบ ไอเ้ร่ือง
ขอต่อขอติดเหรอ เร่ืองธรรมดำของคู่กัน ไม่ให้ต่อไม่ให้ติดก็ไม่ได้ลูกค้ำ 
เหมือนเรำพึ่งกนัหนะพี่ ผมคนขำยก็ขอช่วยเขำให้ซ้ือ เขำคนซ้ือก็ขอต่อก็ลดๆ
กนัไปลูกคำ้ประจ ำ บำงคนขอเซ็นผมก็ดูๆ แรกๆ ให้เซ็นไม่เยอะกนัดูวำ่จ่ำยดี
ป่ำว หลงัๆ ก็เช่ือใจกนัไดจ่้ำยดี ก็ให้เซนได ้แต่ผมให้จ่ำยงวดต่องวดนะ ถำ้ไม่
จ่ำยของเก่ำของใหม่ก็ไม่ให้ คนมนัไม่มีตงัหนะแต่อยำกเล่น ก็ช่วยๆ กนัไป 
ค่อยมำเก็บตงัวนัหวยออกบำงคนก็ขอเป็นมำขำยงวดหนำ้ค่อยจ่ำยตงั”  

(สัมภำษณ์เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556) 
 
 จำกขอ้มูลขำ้งตน้พบวำ่ ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคนขำยหวยกบัคนเล่นหวยมีลกัษณะ 
ควำมสัมพนัธ์แรกเร่ิมจำกกำรเป็นคู่คำ้คู่ขำยท่ีเอ้ือประโยชน์กนัทำงเศรษฐกิจท่ีมุ่งกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน
กนัระหวำ่งเงินกบัลอตเตอร่ี ต่อมำเม่ือมีกำรติดต่อคำ้ขำยจนเป็นท่ีรู้จกัและไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ลกัษณะของ
ควำมสัมพนัธ์เร่ิมเคล่ือนมำสู่ควำมสัมพนัธ์แบบอุปถมัภซ่ึ์งกนัและกนั ระหวำ่งผูค้ำ้และผูซ้ื้อมีควำม
ถอ้ยทีถอ้ยอำศยั โดยกำรลดรำคำลอตเตอร่ีให้รำคำถูกกวำ่รำคำท่ีขำยกนัในทอ้งตลำด และกำรจ่ำยเงิน
ซ้ือก็มีกำรผอ่นผนัทั้งกำรใหล้อตเตอร่ีไปก่อนค่อยมำเก็บเงินทีหลงั 
 

 ระดบัท่ีสำม กำรสร้ำงเครือข่ำยของผูซ้ื้อกบัผูซ้ื้อดว้ยกนั  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรพดูคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นผูซ้ื้อหวยรัฐบำล  
  

 “พี่เป็นแม่บำ้น ไม่ไดท้  ำงำน ก็คอยรับส่งลูกเรียนน่ีหละ หวยเหรอ ก็ซ้ือ 
ติดกระเป๋ำไวส้ักหน่อยหนะนะ ใบสองใบ พอให้มีลุน้ ไดมี้เร่ืองคุยกะเพื่อนๆ 
ในวง ก็นัง่ในวงช่วงใกลห้วยออก เพื่อนๆ เขำก็คุยกนัแต่เร่ืองเลขเด็ดเลขเด่น
เลขดงั ถำ้เรำไม่ซ้ือเลยก็ไม่รู้จะคุยไรดี ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไม่ไดเ้ล่นเยอะ แต่ถำ้
ถูกนะมีเฮ พอไดโ้มเ้พื่อนเลยหละ ถูกนิดถูกหน่อยก็โมไ้ดแ้ลว้ ถำ้ถูกหนกัๆ ก็
ถือวำ่มีโชค ใครถูกหวยบ่อยๆ เพื่อนๆ เขำก็ยกให้เป็นคนมีดี คนมีของ มีโชค
ทำงน้ี เวลำนัง่คุยกนัในวงก็จะตอ้งคอยถำมเขำหละว่ำงวดน้ีมีเลขเด็ดไรบำ้ง 
บำงคร้ังก็ซ้ือตำมๆ เขำไป เพรำะเขำจบัอะไรก็เป็นโชคเป็นเฮงไปหมด”  

   (สัมภำษณ์เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2556) 
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 “พี่ไม่ใช่คนท่ีน่ีหรอก มำจำกร้อยเอ็ดนูน้ มำเช่ำบำ้นอยูแ่ลว้ก็เปิดร้ำน
ขำยของช ำท่ีน่ี จนทุกวนัน้ีบ้ำนน่ีของซ้ือเถ้ำแก่เขำมำเป็นของเรำเองแล้ว  
หวยเหรอ ก็ซ้ือทุกงวดหละ พวกเพื่อนๆ ท่ีเขำมำนัง่คุยกนัหนะเหรอ แรกๆ เรำ
ก็คุยกนัเร่ืองตวัเลขหละ ตีฝันกนับำ้ง เลขเด็ด เลขดงั คุยกนัไปก็ถูกคอ คุยกนัรู้
เร่ืองก็คุยกนัยำวไดทุ้กเร่ือง ถำมไถ่เร่ืองส่วนตวั ครอบครัว งำน จนรู้จกัสนิท
สนมกนัหละ คบกนัมำนำนแลว้ปีน้ีเขำ้ปีท่ี 6 แลว้ โอยตอนน้ีเหรอก็คุยไปได้
ทุกเร่ืองหละ ตอ้งมำคุยตอ้งมำเจอกนัแทบทุกวนั ใครหำยไปก็เป็นห่วงตอ้ง
ถำมข่ำวครำวกนัตลอด เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งไปดูไปเยี่ยมกนั ลูกเตำ้ไม่สบำย 
ไม่ว่ำงไปรับก็ฝำกกันดู วำนกนัได้ทุกเร่ือง อย่ำงเม่ือไม่นำนมำน้ีมีวนัพระ
ใหญ่พี่คนท่ีถูกหวยประจ ำก็ชวนพวกเรำเหมำรถตู้ไปทอดกระฐิน 9 วดั 
ดว้ยกนัมำเลย แลว้พี่แกยงัไดเ้ลขเด็ดกลบัมำดว้ย พวกเรำเลยไดพ้ลอยถูกหวย
กบัแก” 

(สัมภำษณ์เม่ือ 6 กรกฎำคม 2556) 
  
 จำกขอ้มูลพบวำ่ควำมสัมพนัธ์ของผูซ้ื้อกบัผูซ้ื้อนั้น มีพฒันำกำรของกำรสร้ำงเครือข่ำย
ไดห้ลำกหลำยรูปแบบ บำ้งก็เร่ิมควำมสัมพนัธ์จำกกำรรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำร ไม่มีเร่ืองของ
ผลประโยชน์มำเก่ียวขอ้ง ส่ิงดึงดูดให้สมำชิกในกลุ่มมำรวมกลุ่มกนั ก็คือ ควำมนิยมช่ืนชอบในประเด็น
กำรพดูคุยท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัคือ กำรละเล่นเส่ียงทำยตวัเลข ท ำให้สมำชิกของกลุ่มจะมำร่วมพบปะ
พูดคุยเร่ืองตวัเลขกนัอย่ำงเพลิดเพลิน ควำมสัมพนัธ์จึงเร่ิมพฒันำไปสู่ควำมสัมพนัธ์แบบส่วนตวั  
มีกำรพูดคุยเร่ืองส่วนตวั ถำมไถ่ควำมเป็นอยู่ สุขภำพ ครอบครัว กำรประกอบอำชีพ จนกระทั้ง
พฒันำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนจนกลำยเป็นกำรช่วยเหลือพึ่งพำอำศยักนัใน
เร่ืองต่ำงๆ  บำ้งก็พฒันำมำจำกควำมสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะร่วมบำงอย่ำงท่ีเหมือนกนั เช่น ประกอบ
อำชีพเดียวกนั อยูล่ะแวกบำ้นใกลก้นั กินน ้ ำชำร้ำนเดียวกนั เป็นตน้ แลว้เม่ือมีกำรพูดคุยกนัก็พบวำ่ 
มีควำมชอบพอในเร่ืองกำรละเล่นเส่ียงทำยตวัเลขเหมือนกนั จึงท ำให้เกิดกำรพฒันำควำมสัมพนัธ์ 
ท่ีสนิทสนมยิ่งข้ึน นอกจำกน้ีในกลุ่มของผูซ้ื้อหวยดว้ยกนัยงัมีกำรจดัแบ่งระดบัชนชั้นอยำ่งไม่เป็น
ทำงกำร โดยผูท่ี้มกัเก็งเลขเด็ดในกำรซ้ือหวยถูกรำงวลับ่อยคร้ังจะได้รับกำรช่ืนชม และยอมรับ 
จำกสมำชิกในกลุ่มว่ำเป็นผูมี้ควำมสำมำรถ มีโชคดี ถูกจดัให้อยู่ในระดบัสูงเป็นผูน้ ำไดรั้บกำรยกย่อง
จำกสมำชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มด้วย เวลำจะมีกำรเก็งเลขหรือซ้ือเลขเด็ดก็ตอ้งฟังควำมเห็นของผูน้ ำและ 
มีควำมสำมำรถในกำรโนม้นำ้วใจใหส้มำชิกในกลุ่มซ้ือเลขเด็ดตำมๆ กนัดว้ย 
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 ความหมายที่สาม คือ การท าบุญช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลของชาติ ตำมบนัทึก
เร่ืองรำวประวติัศำสตร์เก่ียวกบักำรเล่นหวยของประเทศไทยท่ีมีกำรบนัทึกไวน้ั้น พบว่ำ กำรเล่นหวย 
ถูกน ำเสนอในภำพของนโยบำยท่ีเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญท่ีผูน้ ำ และคณะรัฐบำลท่ีบริหำรประเทศ
น ำมำใช้ในกำรแก้ ปัญหำทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะปัญหำกำรขำดแคลนเงินในกำรบริหำรกิจกำร 
ของประเทศอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสำธำรณะชนส่วนรวม ดังเช่น กำรเป็นเคร่ืองมือกระตุ้น 
กำรใช้จ่ำยของภำคประชำชนเพื่อดึงเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจแก้ปัญหำภำวะเงินฝืด กำรเป็น 
แหล่งเงินทุนในกำรหำเงินบริจำคในงำนกำรกุศล กำรเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกำร 
งำนสงครำม จำกขอ้มูลปี พ.ศ. 2547-2552 พบว่ำเงินน ำส่งเขำ้รัฐบำล โดยส ำนกังำนสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลเป็นเงินทั้งส้ิน 71,865 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 11,978 ลำ้นบำท (รัตนพงษ์  สอนสุภำพ และ
ศรัณย ์ธิติลกัษณ์, 2544) ขอ้มูลขำ้งตน้แสดงให้เห็นถึงเงินรำยได้แผ่นดินมหำศำลท่ีรัฐได้จำก 
กำรด ำเนินกิจกำรของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเพื่อน ำไป ใช้ในกิจกำรสำธำรณะประโยชน์ 
ของรัฐในด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ กำรศำสนำ กำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรสังคมสงเครำะห์ 
ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  
 กำรน ำเสนอขอ้มูลกำรน ำเงินรำยไดรั้ฐท่ีไดจ้ำกกำรออกหวยรัฐไปใช ้เพื่อกิจกำร
งำนสำธำรณะประโยชน์ของประเทศดงักล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมหมำยใหม่ให้กบัหวยรัฐไปสู่กำรละเล่น
เส่ียงทำยตวัเลขเพื่อสำธำรณะประโยชน์ ปฏิบติักำรดงักล่ำวถือเป็นกำรถ่ำยทอด ผลิตซ ้ ำให้ประชำชน
ชำวไทยเกิดกำรรับรู้ และยอมรับชุดควำมรู้/ควำมจริงท่ีรัฐช่วงชิงในกำรเป็นผูก้  ำหนดใหนิ้ยำมควำมหมำย
เพื่อสร้ำงภำพควำมจริงของหวยรัฐบำลว่ำเป็นกำรเล่นพนนัถูกกฎหมำยท่ีรัฐมีอ ำนำจและสิทธิในกำร 
จดัด ำเนินกำรได้ และเช่ือมัน่ได้ว่ำถ้ำรัฐเป็นผูด้  ำเนินกำรย่อมไม่ก่อผลกระทบด้ำนลบแก่สังคม 
หำกแต่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชำชนส่วนรวม อีกทั้งยงัไม่ผิดหลักศีลธรรมค ำสอน  
เพรำะกำรน ำเงินมำเล่นหวยรับรัฐเป็นกำรท ำบุญสร้ำงกุศล ช่วยเพื่อนร่วมชำติท่ีดอ้ยโอกำส ทั้งผูด้ว้ย
โอกำสทำงกำรศึกษำ กำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข กำรกีฬำ อีกทั้งผูเ้ล่นหวยรัฐบำลยงัมีส่วนช่วยสมทบ
ทุนในกำรน ำเงินรำยไดไ้ปท ำนุบ ำรุงศำสนำต่อไปดว้ย อำจกล่ำวไดว้ำ่ น่ีคือ กระบวนกำรก่อรูปวำทกรรม
ผำ่นกำรบนัทึกเร่ืองรำวประวติัศำสตร์ อนัเป็นกำรสถำปนำ “วำทกรรมหวยรัฐบำล” ก็วำ่ได ้
 
2.  การสร้างกลไกลเพือ่รองรับการสถาปนา “วาทกรรมหวยรัฐบาล” 
 
 กำรสถำปนำ “วำทกรรมหวยรัฐบำล” มีกลไกส ำคญัหลำยประกำรท่ีสนบัสนุนให้
ชุดควำมรู้/ควำมจริงเก่ียวกบัหวยรัฐบำลท่ีรัฐชำติไทยสถำปนำข้ึนนั้นถูกเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนรู้ เขำ้ใจ 
และใหก้ำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำง มีผลให้รัฐมีควำมชอบธรรมในกำรเขำ้ครอบครอบแสวงหำประโยชน์ 
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จำกกำรเล่นหวยไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ กลไกลส ำคญัท่ีรัฐชำติไทยใชส้ร้ำงวำทกรรมหวยรัฐบำล ประกอบดว้ย 
3 กลไก ไดแ้ก่ กลไกเชิงนโยบำย, กลไกเชิงสถำบนั และกลไกส่ือ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 ประการแรก การสร้างกลไกเชิงนโยบาย พบวำ่ รัฐชำติไทยไดก้ ำหนดนโยบำยของ
ประเทศไทยอยูบ่นพื้นฐำนกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจเป็นส ำคญั นโยบำยต่ำงๆ ท่ีออกมำจึงเป็นไปเพื่อ
กำรแสวงหำแหล่งเงินทุนเพื่อกำรพฒันำ และแกปั้ญหำทำงเศรษฐกิจ ในช่วงแรกเร่ิมท่ีมีกำรบนัทึก
ประวติัศำสตร์ควำมเป็นมำของกำรเล่นหวย ในรัชสมยัของรัชกำลท่ี 3 กำรเล่นหวยถูกน ำเสนอในฐำนะ
นโยบำยกำรแกปั้ญหำเศรษฐกิจของประเทศท่ีประสบกำรภำวะเงินฝืด กำรเล่นหวยจึงถูกน ำมำใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส ำคญัเพื่อกำรแกปั้ญหำเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีก ำลงัประสบปัญหำภำวะเงินฝืด โดย
กระตุ้นจูงใจให้ผูค้นน ำเงินออมออกมำใช้จ่ำยในกำรเล่นหวยเพื่อดึงเงินเข้ำสู่ระบบหมุนเวียน
เศรษฐกิจจนสำมำรถแกปั้ญหำเงินฝืดได ้ต่อมำในสมยัรัชกำลท่ี 5, รัชกำลท่ี 6 จวบจนถึงรัชกำลท่ี 7  
กำรเล่นหวยถูกบนัทึกไวใ้นฐำนะของแหล่งหรือช่องทำงเพื่อกำรแสวงหำเงินทุน ทั้งท่ีเป็นเงินทุนเพื่อกำร
บริจำคกำรกุศล, เงินทุนเพื่อชดเชยเงินภำษีรัชชูปกำรท่ีงดเวน้กำรจดัเก็บ และเงินทุนเพื่อสนบัสนุน
กิจกำรงำนสงครำมแก่ประเทศพนัธมิตรในสมยัสงครำมโลก คร้ังท่ี 1 ตำมล ำดบั  
 ปี พ.ศ. 2547 ภำยหลงักำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองสู่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อนัมีพระมหำกษตัริยเ์ป็นประมุข นโยบำยกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรเล่นหวยของรัฐได้มีกำร 
ออกนโยบำยอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนกำรตรำเป็นกฎหมำยมีวตัถุประสงค์เพื่อท ำให ้
กำรเล่นหวยรัฐเป็นกำรพนนัท่ีถูกกฎหมำย รัฐชำติไดใ้ช้กฎหมำยเป็นเคร่ืองมือในกำรรับรองสิทธิของรัฐ 
เพื่อกำรครอบครองวำทกรรมหวยรัฐบำลแต่เพียงผูเ้ดียว และเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรแสวงหำ
ประโยชน์จำกหวยรัฐบำล นโยบำยของรัฐชำติท่ีมีกำรน ำมำใช้ มีดงัน้ี นโยบำยแรก คือ กำรออก
นโยบำยกำรโอนกิจกำรงำนสลำก กินแบ่งรัฐบำลและสลำกบ ำรุงเทศบำลมำสังกดักระทรวงกำรคลงั 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2482 ซ่ึงถือเป็นวนัสถำปนำกองสลำกกินแบ่งรัฐบำล จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2517  
ไดมี้กำรออกพระรำชบญัญติัส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลก ำหนดให้ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
เป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสำหกิจสังกดักระทรวงกำรคลงั (สุพิชญำ  นิทศัน์วรกุล, 2555) กำรเล่น
หวยซ่ึงถือเป็นกำรพนันชนิดหน่ึง มีผลให้ เกิดกำรมอมเมำผูค้นในชำติท่ีเดิมมีควำมผิด ทั้ งหลัก
กฎหมำย และหลกัศีลธรรม จึงเคล่ือนเปล่ียนตวัตนมำสู่กำรเป็นกำรพนนัถูกกฎหมำย ซ่ึงแมจ้ะขดัต่อ
หลกัศีลธรรมค ำสอน แต่ก็เป็นท่ียอมรับไดใ้นสังคม ไทย อนัเน่ืองจำกมีกฎหมำยให้กำรรับรองว่ำ
เป็นกำรพนนัท่ีเล่นไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ภำยหลงัจำกท่ีชำติสำมำรถครอบครองวำทกรรมหวยรัฐบำลไวแ้ต่
เพียงผูเ้ดียวแล้ว รำยไดท่ี้มำจำกกำรจ ำหน่ำยหวยท่ีรัฐบำลด ำเนินกำรอยู่ก่อให้เกิดเงินรำยไดแ้ผ่นดิน
เป็นจ ำนวนเงินมหำศำล จนกลำยเป็นเงินรำยไดห้ลกัท่ีถูกน ำมำใช้ เพื่อกำรแกปั้ญหำเศรษฐกิจและ
สนับสนุนกิจกำรงำนสำธำรณะต่ำงๆ ของประเทศ รัฐชำติจึงมีนโยบำยท่ีสอง คือ กำรขยำยช่อง
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ทำงกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรเล่นหวยรัฐ มีกำรพิมพส์ลำกกินแบ่งรัฐบำลออกจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง ก่อนมี พ.ร.บ. ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ในปี พ.ศ. 2517 ส ำนกังำนสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลไดพ้ิมพส์ลำกออกจ ำหน่ำย จ ำนวน 2-5 ลำ้นฉบบัต่องวดซ่ึงในรอบหน่ึงเดือนจะมีกำรออก
สลำก 3-4 คร้ัง ท ำให้ปริมำณสลำกออกมำเฉล่ียประมำณ 8-15 ลำ้นฉบบัต่อเดือน ภำยหลงัจำกใช ้
พ.ร.บ. ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลก็มีกำรพิมพส์ลำกกินแบ่งรัฐบำลออกมำจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึนอยำ่ง
ชำ้ๆ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2519 มีกำรปรับกำรออกสลำกเป็น 2 คร้ัง ต่อเดือน ปี พ.ศ. 2530 มีกำรพิมพ์
สลำกเพิ่มเป็น 28 ลำ้นฉบบัต่องวดหรือ 56 ลำ้นฉบบัต่อเดือน ต่อมำในปี พ.ศ. 2544 บริหำรงำนโดย
รัฐบำลนำยกรัฐมนตรีทกัษิณ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติออกนโยบำยเพิ่มกำรพิมพส์ลำกกินแบ่งรัฐบำลเพิ่ม
เป็นงวดละ 30 ลำ้นฉบบั และมีกำรออกสลำกรูปแบบใหม่ เรียกวำ่ สลำกพิเศษโครงกำรหำรำยไดเ้พื่อ
กำรสำธำรณะประโยชน์ มีกำรพิมพอ์อกจ ำหน่ำยอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่งวดวนัท่ี 16ธนัวำคม พ.ศ. 2544 
– 30 ธันวำคม พ.ศ. 2549 จ ำนวน 16 ลำ้นฉบบัต่องวด จนกระทัง่วนัท่ี 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2549 
รัฐบำลท่ีบริหำรงำน โดยพลเอกสุรยทธ์  จุลำนนท ์ไดมี้มติเป็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำร
สลำกกินแบ่งรัฐบำลใหน้ ำสลำกพิเศษจ ำนวน 16 ลำ้นฉบบั ไปรวมออกเป็นสลำกกินแบ่งรัฐบำลรวม
มีจ ำนวนสลำกออกสู่ตลำดทั้งส้ิน 46 ลำ้นฉบบัต่องวดหรือ 92 ลำ้นฉบบัต่องวด หลงัจำกนั้นเม่ือวนัท่ี 
19 ธนัวำคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบให้หยุดกำรออกสลำกพิเศษ นอกจำกน้ีในยุค
ของรัฐบำลสมยันำยกรัฐมนตรีทกัษิณบริหำรงำนยงัมีนโยบำยกำรออกสลำกพิเศษแบบเลขทำ้ย 3 
และ 2 ตวั เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 กำรเล่นสลำกแบบน้ีจะเล่นโดยอำศยัผลกำรออกรำงวลัท่ี 
1 และเลขทำ้ย 3 ตวั และ 2 ตวั ของสลำกกินแบ่งในแต่ละงวด อย่ำงไรก็ตำมต่อมำคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 ให้ยกเลิกสลำกดังกล่ำว ต่อมำในปี พ.ศ. 2553 
คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำลไดพ้ิมพส์ลำกเพิ่มอีก 4 ลำ้นฉบบัต่องวดท ำให้ปัจจุบนัมีสลำกกิน
แบ่งรัฐบำลในตลำดต่องวดจ ำนวน 50 ลำ้นฉบบั หรือ 100 ลำ้นฉบบัต่อเดือน (รัตนพงษ ์ สอนสุภำพ 
และศรัณย ์ธิติลกัษณ์, 2554: 24-27) จำกนโยบำยกำรเพิ่มช่องทำงกำรหำรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหวยรัฐ 
โดยกำรออกนโยบำยทั้ง 3 ประกำร ได้แก่ กำรพิมพ์สลำกกินแบ่งรัฐบำลเพิ่มและกำรออกสลำก
รูปแบบใหม่ 2 อยำ่ง คือ สลำกโครงกำรหำรำยไดพ้ิเศษเพื่อกำรสำธำรณะประโยชน์ และสลำกพิเศษ
เลขทำ้ย 3 ตวั 2 ตวั ท ำให้มีเงินรำยไดเ้ขำ้รัฐชำติจ ำนวนมหำศำล ดงัขอ้มูลกำรจดักำรเงินรำยได ้  
จำกกำรจ ำหน่ำยหวยรัฐต่อไปน้ี ตำมพระรำชบญัญติัส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. 2517  
เงินรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งของรัฐจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ร้อยละ 60 เป็น 
เงินรำงวลั, ร้อยละ 28 เป็นเงินน ำเขำ้แผน่ดิน และร้อยละ 12 เป็นเงินน ำเขำ้ส ำนกังำนสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลเพื่อกำรบริหำรงำนของส ำนักงำน ภำยหลงักำรออกนโยบำยกำรเพิ่มช่องทำงกำรแสวงหำ 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหวยรัฐ พบว่ำ ผลจำกกำรจ ำหน่ำยหวยรัฐก่อให้เกิดรำยไดจ้  ำนวนมหำศำล  
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ดงัขอ้มูลกำรน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน โดยส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลปี พ.ศ. 2547 มีเงินน ำส่ง
เป็นจ ำนวนเงิน 8,872 ลำ้นบำทต่อปี ปี พ.ศ. 2549 น ำส่งเป็นจ ำนวนเงิน 11,174 ลำ้นบำทต่อปี 
ในช่วงปี 2547-2552 มีเงินน ำส่งรวมเป็นจ ำนวนเงิน 71,865 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 11,978 ลำ้นบำทต่อปี 
(นนัทวฒัน์ บรมำนนัท,์ 2554, น. 30-31) นอกจำกน้ียงัมีขอ้มูลรำยจ่ำยงบประมำณเงินบริหำรส ำนกังำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำล ไปด ำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณะประโยชน์หลำยดำ้น ช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 
ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ กำรศำสนำ กำรแพทย์และสำธำรณสุข ศิลปวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และน ำทูลเกลำ้ถวำยในวโรกำสต่ำงๆ รวมเป็นเงิน 114.2 ลำ้นบำท และเพิ่มข้ึนในช่วงปี 
พ.ศ. 2549-2550 และลดลงเล็กนอ้ยในช่วงปี พ.ศ. 2551 เน่ืองจำกมีกำรประกำศยกเลิกกำรจ ำหน่ำย
สลำกกินพิเศษเลขทำ้ย 3 ตวั และ 2 ตวั (รัตนพงษ ์ สอนสุภำพ และศรัณย ์ ธิติลกัษณ์, 2554, น. 37-38) 
 เคร่ืองมือส ำคญัของกระบวนกำรสถำปนำวำทกรรมหวยรัฐของรัฐชำติ ไดก้ระท ำ
กำรผำ่นกลไกประกำรแรก คือ กลไกเชิงนโยบำยอยำ่งเป็นระบบ เร่ิมตน้จำกกำรท่ีรัฐชำติสร้ำงชุดควำมรู้/ 
ชุดควำมจริงของกำรเล่นหวยรัฐข้ึน มีกำรสร้ำงภำพแทนควำมจริงใหก้ำรเล่นหวยรัฐผำ่นเร่ืองรำว ทำง
ประวติัศำสตร์ท่ีบนัทึกไว ้ซ่ึงยกฐำนะกำรเล่นหวยรัฐให้เป็นกลยุทธ์เชิงนโยบำยดำ้นเศรษฐกิจท่ีมีกำรน ำ 
มำใชเ้พื่อกำรแกปั้ญหำภำวะเงินฝืดของประเทศในสมยันั้น ตวัตนของกำรเล่นหวยท่ีเดิมเป็นกำรพนนั
ท่ีส่งผลต่อกำรมอมเมำผูค้นจึงเกิดกำรเคล่ือนเปล่ียนมำสู่ตวัตวัใหม่ คือ เคร่ืองมือช่วยแกปั้ญหำเศรษฐกิจ
ของชำติ ต่อมำเม่ือรัฐชำติสำมำรถสร้ำงชุดควำมรู้/ชุดควำมจริงใหม่แก่กำรเล่นหวยรัฐให้ประชำชน
รับรู้ไดแ้ลว้ ควำมนิยมเล่นหวยของผูค้นในสังคมไทยและผลประโยชน์ อนัเป็นเงินจ ำนวนมหำศำล
ท่ีไดจ้ำกจำกกำรเขำ้ก ำกบั ดูแลธุรกิจกำรเล่นหวยส่งผลใหมี้ทั้งนำยทุน และกลุ่มนำยทุนท่ีไม่ใช่หน่วยงำน
ของรัฐชำติตอ้งกำรและพยำยำมเขำ้มำแสวงหำผลประโยชน์แย่ง ส่วนแบ่งจำกรัฐชำติ ปฏิบติักำร 
ขั้นต่อมำท่ีรัฐชำติน ำมำใช้เพื่อท ำให้เป็นครอบครองผลประโยชน์จำกกำรเล่นหวยแต่เพียงผูเ้ดียว คือ 
กำรใชอ้ ำนำจกฎหมำยในกำรออกนโยบำยภำคปฏิบติัต่ำงๆ เพื่อให้รัฐชำติไดรั้บสิทธ์ิและควำมชอบ
ธรรมแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรเข้ำแสวงหำประโยชน์จำกกำรเล่นหวยในสังคมไทย และเพื่อเพิ่ม 
ช่องทำงกำรแสวงหำรำยไดท่ี้เพิ่มข้ึนกฎหมำยและนโยบำยเพื่อกำรเพิ่มเงินรำยไดจึ้งเกิดตำมมำอย่ำง
ต่อเน่ือง นโยบำยท่ีรัฐชำติเลือกใช ้คือ กำรพิมพส์ลำกกินแบ่งรัฐบำลหรือหวยรัฐเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
อีกทั้งยงัมีกำรออกสลำกพิเศษในวำระโอกำสต่ำงๆ ออกมำอยำ่งต่อเน่ือง กลไกลเชิงนโยบำยท่ีรัฐชำติ
น ำมำใช้จึงเป็นปฏิบัติกำรท่ีสอดรับกัน ตั้ งแต่กำรสถำปนำก่อตั้ งวำทกรรม เผยแพร่สร้ำงควำมรู้/ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัภำพควำมจริงท่ีรัฐชำติตอ้งกำรน ำเสนอเก่ียวกับวำทกรรมหวยรัฐบำล จนกระทัง่
ปฏิบติักำรของกำรสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรเป็นผูค้รอบครองวำทกรรมหลกั อนัส่งผลให้รัฐชำติ 
มีสิทธ์ิเขำ้แสวงหำกอบโกยผลประโยชน์จำกกำรเล่นหวยอยำ่เบด็เสร็จสมบูรณ์แต่เพียงผูเ้ดียว 
 



65 

 ประการทีส่อง คือ กลไกชิงสถาบัน รัฐชำติท ำกำรสร้ำงชุดควำมรู้/ชุดควำมจริงของ
วำทกรรมหวยรัฐบำลผำ่นสถำบนัต่ำงๆ โดยกำรอิงกบัรูปแบบกำรเมืองกำรปกครองและกำรพฒันำ 
ของประเทศไทย ท่ีมีวิวฒันำกำรเคล่ือนเปล่ียนมำตลอดจำกอดีตจวบจนปัจจุบนั สถำบนัท่ีรัฐชำติ
น ำมำ ผกูโยงเพื่อกำรสถำปนำวำทกรรมหวยรัฐบำล ไดแ้ก่ 
  สถำบนักษตัริย ์กล่ำวคือ แรกเร่ิมท่ีมีกำรบนัทึกเร่ืองรำวควำมเป็นมำกำรเล่นหวย
ในประเทศไทยในสมยัรัชกำลท่ี 3 ขณะนั้นประเทศไทยปกครองในระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ 
อนัมีพระมหำกษตัริยเ์ป็นประมุขของประเทศ กษตัริย์ในฐำนะเป็นผูป้กครองและมีสิทธ์ิขำดใน 
กำรบริหำรประเทศ กษตัริย ์คือ กฎหมำย ดงันั้นกำรท ำให้กำรเล่นหวยรัฐบำลเป็นสิทธิขำดท่ีรัฐเขำ้
ครอบครองก ำกับดูแลแต่เพียงผูเ้ดียวและได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนทัว่ทั้ งประเทศอย่ำงไร้ 
ขอ้โตแ้ยง้ รัฐชำติจึงเลือกกระท ำผำ่นกำรอำ้งอิงสถำบนักษตัริยใ์นกำรเป็นผูด้  ำหริให้ริเร่ิมน ำกำรเล่น
หวยมำเล่นอย่ำงถูกกฎหมำย กำรเล่นหวยในสังคมไทย จึงได้รับกำรยอมรับมีกำรเล่นอย่ำง
กวำ้งขวำงเปิดเผย ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 เกิดเหตุกำรณ์ส ำคญัทำงกำรเมือง
ภำยในประเทศ มีกำรก่อกำรปฏิวติัน ำ ไปสู่กำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองจำกเดิมปกครองในระบอบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย มีกฎหมำยสูงสุด คือ กฎหมำย
รัฐธรรมนูญโดยมีพระมหำกษตัริยเ์ป็นองค์พระประมุขของประเทศ เม่ือกฎหมำยรัฐธรรมนูญเป็น 
เสำหลกัของกำรเมือง กำรปกครอง และบริหำรประเทศ รัฐชำติจึงหันมำใช้สถำบนัทำงนิติบญัญติั 
เป็นเคร่ืองมือในกำรยกฐำนะและใหก้ำรรับรองกำรเล่นหวยรัฐบำลสู่กำรเป็นกำรพนนัถูกกฎหมำย  
 สถำบนัทำงนิติบญัญติั บริหำร และตุลำกำร ภำยหลงัประเทศไทยมีกำรเปล่ียนแปลง 
กำรเมืองกำรปกครองเป็นระบอบประชำธิปไตย มีกำรก ำหนดให้กฎหมำยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำย
สูงสุดของประเทศซ่ึงประชำชน ทั้งประเทศตอ้งปฏิบติัตนอยู่ภำยใตก้รอบของกฎหมำย รัฐชำติจึง
เลือกใช้สถำบันนิติบัญญัติท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลพิจำรณำกำรออกกฎหมำยมำใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในกำรยกฐำนะและให้กำรรับรองกำรกำรเล่นหวยรัฐให้เป็นกำรพนันถูกกฎหมำย โดยกำรออก
กฎหมำยต่ำงๆ ท่ีมีผลในกำรให้กำรรับรองกำรเล่นหวยรัฐบำลเป็นกำรพนันถูกกฎหมำย และ 
ในขณะเดียวกันก็ออกกฎหมำยมำป้องกนัและปรำบปรำมกำรเล่นหวยเถ่ือนท่ีไม่ใช่กำรเล่นหวย
รัฐบำล โดยกำรกล่ำวอำ้งถึงผลเสียของกำรเล่นหวยท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมก ำกบัดูแลของรัฐชำติ 
ว่ำน ำไปสู่กำรมอมเมำประชำชนของชำติให้หลงอยู่กบักำรเล่นพนนั ซ่ึงเท่ำกบัเป็นกำรยืนยนัสิทธ์ิ 
และควำมชอบธรรมของรัฐชำติผ่ำนสถำบนัทำงนิติบญัญติัท่ีต้องเข้ำมำก ำกับดูแลกำรเล่นหวย 
ในประเทศเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมและป้องกนัปัญหำกำรพนนักบักำรมองเมำคน 
ในชำติอีกด้วย กฎหมำยกำรพนัน ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเล่นหวยรัฐบำลท่ีออกมำมีรำยละเอียด  
ดงัน้ี ประกำรแรก คือ พระรำชบญัญติักำรพนนั พุทธศกัรำช 2478 ไดแ้บ่งประเภทกำรพนนัไวเ้ป็น 
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 2 ลกัษณะ คือ กำรเล่นพนนัท่ีห้ำมเด็ดขำดระบุไวใ้นบญัชี ก และกำรพนันท่ีอนุญำตให้เล่นได ้
ระบุไวใ้นบญัชี ข ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติักำรพนนั พุทธศกัรำช 2478 นั้น สลำกกินแบ่งรัฐบำลหรือ
ลอตเตอร่ีได้ ถูกจดัประเภทในบญัชี ข. เป็นกำรพนันท่ีอนุญำตให้เล่นได้จึงถือว่ำสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลเป็นกำรพนันท่ีอนุญำตให้เล่นได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ประกำรท่ีสอง คือ ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชยใ์นมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญติักำรพนนั พุทธศกัรำช 2478 ไดก้ ำหนดให้
บทบญัญติัในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 853-855 มีผลบงัคบัใช้ในเร่ืองกำรพนัน 
ซ่ึงกล่ำวไวว้่ำ “หน้ีอนัเกิดจำกกำรพนันเป็นหน้ีท่ีไม่สมบรูณ์ตำมกฎหมำย” กล่ำวคือ เม่ือช ำระไปแล้ว
เรียกคืนไม่ได้ หรือไม่ช ำระก็ไม่อำจฟ้องร้องบงัคบักนัได้ จะถือว่ำเป็นกำรพนนัผิดกฎหมำยไม่ได้รับ 
กำรอนุญำตให้เล่นจึงไม่สำมำรถมำเรียกร้องให้ศำลตดัสินให้ช ำระหน้ีให้ไดด้ว้ย ในขณะท่ีสลำกกิน
แบ่งรัฐบำล หรือลอตเตอร่ีได้มีกำรระบุในขอ้บญัญติัทำงกฎหมำยว่ำ ให้มีผลต่อกำรเรียกร้องใน 
กำรช ำระหน้ีไดต้ำมกฎหมำยดว้ย ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรรับรองทำงกฎหมำยให้แก่สลำกกินแบ่งรัฐบำล 
ให้เป็นกำรพนนัท่ีถูกกฎหมำยดว้ย และประกำรสุดทำ้ย คือ พระรำชบญัญติัส ำนกังำนสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล พุทธศกัรำช 2517 นั้น กำรออกสลำกกินแบ่งของรัฐบำลถือว่ำเป็นกำรเล่นกำรพนันท่ีได้รับ 
กำรยกเวน้ให้มีกำรจดัด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยเน่ืองจำกไดรั้บกำรประทับตรำและอนุญำตจำก 
เจำ้พนกังำนแลว้ และเช่นเดียวกนัในประเด็นประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยท่ี์กล่ำวถึงขำ้งตน้ 
ในกำรระบุผลแห่งกำรเรียกร้องหน้ีไดต้ำมกฎหมำย แสดงถึงกำรรับรองสลำกกินแบ่งรัฐบำลหรือ
ลอตเตอร่ีให้เป็นกำรพนนัท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยเช่นกนั ในภำคกำรด ำเนินกำรทำงนโยบำยเม่ือรัฐชำติ
ไดม้อบหมำยให้สถำบนัทำงกฎหมำยยกฐำนะให้กำรรับรองกำรเล่นหวย เป็นกำรพนนัถูกกฎหมำย
แลว้ รัฐชำติไดใ้ชส้ถำบนัทำงกำรบริหำรเพื่อน ำกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเล่นหวยรัฐบำลมำแปลง
ไปสู่กำรปฏิบติัใชโ้ดยกำรใหอ้ ำนำจกระทรวงกำรคลงัในกำรก่อตั้งส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลข้ึน
เพื่อรับผิดชอบ กำรพิมพแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำยเพื่อหำเงินรำยไดเ้ขำ้รัฐ นอกจำกน้ียงัมีกำรให้อ ำนำจ
กระทรวงมหำดไทย ในกำรมอบหมำยให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีหน้ำท่ีในกำรติดตำมคอย 
ตรวจดูแลควำมเรียบร้อยในกำรจ ำหน่ำยหวยรัฐบำลและกำรจบักุมผูก้ระท ำผิดลกัลอบคำ้และซ้ือ 
หวยเถ่ือน ทั้งได้ให้อ ำนำจ แก่สถำบนัตุลำกำรผ่ำนศำลในกำรตีควำมตวับทกฎหมำยดังกล่ำว  
เพื่อกำรพิจำรณำตดัสินในคดีควำมขอ้พิพำทท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเล่นหวยรัฐบำลและตดัสินคดีควำมอนัเป็น
ควำมผดิเก่ียวกบักำรลกัลอบเล่นหวยเถ่ือนท่ีกฎหมำยไม่ใหก้ำรรับรองไว ้
 ประการสุดท้าย คือ กลไกส่ือ เม่ือปฏิบติักำรของรัฐชำติท่ีใช้กลไกนโยบำย และ
กลไกสถำบนัในกำรสถำปนำวำทกรรมหวยรัฐบำล สู่กำรเป็นวำทกรรมหลักของชำติได้ส ำเร็จ 
ล ำดบัต่อมำรัฐไดเ้ลือกใช้กลไกส่ือมำท ำหนำ้ท่ีตอกย  ้ำชุดควำมรู้/ชุดควำมจริงของวำทกรรมหวยรัฐบำล
ให้ประชำชนรับรู้ซ ้ ำๆ จนเช่ือวำ่กำรเล่นหวยรัฐเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งทั้งทำงกฎหมำย และทำงศีลธรรม 



67 

ในฐำนะของกำรเป็นกำรเล่นพนันท่ีก่อให้เกิดเงินรำยได้แผ่นดินในกำรน ำมำช่วยเหลือกิจกำร
สำธำรณะประโยชน์แก่ประชำชนในประเทศอย่ำงมำกมำย ทั้งยงัมีผลในกำรช้ีน ำประชำนชนไปสู่ 
กำรสร้ำงควำมเช่ืออย่ำงไร้ขอ้โตแ้ยง้ว่ำกำรด ำเนินกำรและกำรก ำกบัดูแลกำรจ ำหน่ำยหวยรัฐบำล 
มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีรัฐชำติจะต้องถือสิทธ์ิในกำรก ำกับดูแล ทั้งปริมำณกำรจดัพิมพ์ กำรจดั
จ ำหน่ำย และกำรจดักำรผล ประโยชน์ท่ีเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหวยรัฐแต่เพียงผูเ้ดียว โดยกำร
กล่ำวอ้ำงเหตุผลควำมจ ำเป็นเพื่อป้องกันปัญหำกำรเล่นหวยท่ีมำกเกินไปจนน ำไปสู่กำรเสพติด 
กำรพนนัมอมเมำประชำชนในชำติใหห้ลงอยูก่บัอบำยมุข  
 กลไกส่ือท่ีรัฐชำติน ำมำใชเ้พื่อสถำปนำวำทกรรมหวยรัฐบำลมีหลำยหลำยช่องทำง
ทั้งโดยกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ ผูศึ้กษำไดจ้ดัแบ่งประเด็นกำรอธิบำย 
เร่ือง กลไกส่ือ ออกเป็น 2 ประเด็น คือ กำรใช้กลไกส่ือโดยรัฐชำติ และกำรใช้กลไกส่ือโดยภำคเอกชน 
ประเด็นแรกกำรใชก้ลไกส่ือโดยรัฐชำติ กล่ำวคือ ช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีรัฐชำติเลือกใช ้ไดแ้ก่ กำรส่ือสำร
ผำ่นช่องทำงอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ กำรสร้ำงเวบ็ไซตเ์พื่อกำรประชำสัมพนัธ์หน่วยงำนส ำนกังำนสลำก
กินแบ่งรัฐบำล เน้ือหำขอ้มูลท่ีประชำชนทัว่ไปสำมำรถสืบคน้จะเป็นเร่ืองรำวควำมเป็นมำของกำรเล่น
หวยในประเทศไทย ประวติักำรก่อตั้งส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ภำรกิจหนำ้ท่ี และข่ำวสำรกิจกรรม 
ท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ให้กำรสนบัสนุนเงินทุนช่วยเหลือสำธำรณะกุศล เช่น กำรบริจำค
เงินสร้ำงอำคำรเรียน กำรบริจำคเงินสร้ำงอำคำรผูป่้วยโรงพยำบำล เป็นตน้ อีกทั้งในสมยัของนำยกรัฐมนตรี
ทกัษิณ ท่ีมีกำรออกสลำกพิเศษเลขทำ้ย 3 ตวั2 ตวั รัฐชำติไดมี้กำรออกข่ำวประชำสัมพนัธ์กิจกรรม 
กำรสนบัสนุนทำงดำ้นกำรศึกษำทั้งท่ีเป็นเน้ือหำขอ้มูล ภำพ และภำพเคล่ือนไหวผำ่นช่องทำงอินเตอร์เน็ต 
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ภำพท่ี 3 แสดงกำรใชเ้ครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเพื่อประชำสัมพนัธ์กำรใชเ้งินรำยไดจ้ำกหวยรัฐ 
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณกุศลของรัฐชำติ 

 

 
ท่ีมำ อินเตอร์เน็ต 
คน้เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2556 

 
 นอกจำกน้ียงัมีกำรส่ือประชำสัมพนัธ์ผำ่นส่ิงพิมพข์องรัฐ เช่น กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 
ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ท่ีบอกรำยละเอียดกำรบริจำคเงินช่วยเหลือสำธำรณประโยชน์ ดงัเช่น 
ตวัอยำ่งรำยงำนประจ ำปี ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลระหวำ่งปี พ.ศ. 2547-2550 พบวำ่ ในปี พ.ศ. 2547 
ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ไดน้ ำเงินส่วนเกินกำรจ ำหน่ำยสลำกบ ำรุงกำรกุศล ไปด ำเนินกิจกรรม
เพื่อสำธำรณะประโยชน์ ไดแ้ก่ ดำ้นกำรศึกษำและกำรกีฬำ กำรศำสนำ กำรสำธำรณสุข กำรสังคม
สงเครำะห์ ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และน ำทูลเกลำ้ถวำยในวโรกำสต่ำงๆ รวมเป็นเงิน 357.1 
ลำ้นบำท ส่วนกำรใชเ้งินจำกสลำกพิเศษเลขทำ้ย 3 ตวั 2 ตวั ไปเพื่อกิจกำรสำธำรณประโยชน์สำธำรณ 
กุศลนั้น ในปี พ.ศ. 2550 ส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลไดน้ ำเงินจำกก ำไรกำรจ ำหน่ำยสลำกเลขทำ้ย 
3 ตวั 2 ตวั ไปด ำเนินกิจกรรม เพื่อสำธำรณะประโยชน์เป็นเงิน 329.9 ลำ้นบำท โดยบริจำคให้
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเงิน 353.6 ล้ำนบำท เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ตำมนโยบำยรัฐบำล 
เพื่อกำรจดัด ำเนินกำรตำมโครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุน โครงกำรประชำสัมพนัธ์และโครงกำรใน 
กำรด ำเนินยุทธศำสตร์ โครงกำรสนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน และโครงกำรศึกษำ 
เพื่อบรรเทำภำวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อีกทั้งได้ให้กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงมนุษย ์
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เป็นเงิน 3.6 ล้ำนบำท เพื่อกำรจดัด ำเนินโครงกำรแก้ปัญหำเด็กเร่ร่อน เด็กพิกำร และเด็กท่ีได ้
รับผลกระทบ จำกโรคเอดส์ มีกำรจดัสรรให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นเงิน 16.2 ล้ำนบำท  
เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำต่อของนกัเรียนจำกทุกอ ำเภอ และกระทรวงสำธำรณสุขเป็นเงิน 13.7 ลำ้นบำท 
เพื่อกำรจดัด ำเนินโครงกำรกระจำยแพทย ์1 อ ำเภอ 1 ทุน (รัตนพงษ ์ สอนสุภำพ และศรัณย ์ ธิติลกัษณ์, 
2554, น. 38-39) อีกทั้งในวนัท่ีมีกำรออกรำงวลัจะมีกำรใช้ส่ือโทรทศัน์และวิทยุประชำสัมพนัธ์
เน้ือหำรำยละเอียดกำรออกผลรำงวลัและมีเจำ้หน้ำท่ีจำกส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล มำให้ขอ้มูล
ข่ำวสำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมกำรบริจำคเงินสนบัสนุนสำธำรณะกุศลต่ำงๆ โดยมีช่องทำงกำรส่ือสำร 3 
ช่องทำง ไดแ้ก่ กำรปิดใหบุ้คคลภำยนอกและประชำชนเขำ้มำเยี่ยมชมได ้อีกทั้งมีกำรถ่ำยทอดสดกำรออก
รำงวลัทำงสถำนีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชำสัมพนัธ์ ตั้งแต่เวลำ 15.00-16.0 0 น. 
นอกจำกน้ีย ัง มีกำรถ่ำยทอดสดเสียงทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย กรม
ประชำสัมพนัธ์ ตั้งแต่เวลำ 14.30 น. เป็นตน้ไปอีกดว้ย ประเด็นท่ีสอง คือ กำรใช้กลไกส่ือโดย
ภำคเอกชนพบได้อย่ำงมำกมำยทั้งในกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต และส่ือส่ิงพิมพข์อ้มูล
ข่ำวสำรผูโ้ชคถูกรำงวลั กำรเก็งเลขเด็ดในแต่ละงวดท่ีออกรำงวลั กำรน ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำรเหล่ำน้ี 
ผลทำงตรงต่อกำรกระตุน้ยอดขำยหนงัสือพิมพ ์กระตุน้ยอดผูเ้ขำ้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์ซ่ึงมกัมีกำรโฆษณำ
แอบแฝงและมีผลทำงออ้มในกำรเป็นส่ือประชำสัมพนัธ์ให้รัฐชำติท ำให้ผูค้นให้ควำมนิยมซ้ือหวยดว้ย
หวงัโชคชะตำมำช่วยบรรเทำควำมยำกล ำบำกจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ดงัตวัอยำ่ง กำรใชช่้องทำงกำร
ส่ือสำรผำ่นอินเตอร์ในกำรลงข่ำวผำ่นเวบ็ไซต์เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 เน้ือหำเก่ียวกบัชำยผู ้
โชคดีชำวไร่พะเยำถูกหวยรวย 36 ล้ำนบำท ผ่ำนเว็บไซต์ต่ำงๆ ได้แก่ www.thairath.co.th, 
www.newsanook.com และ www.lotto.horoworld.com เป็นตน้ จำกกำรใชก้ลไกส่ือมีผลทั้งทำงตรง
และทำงออ้มในกำรส่ือสำรใหป้ระชำชนทัว่ไปมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหวยไปตำมแนวทำงท่ีรัฐ
ชำติตอ้งกำร คือ ภำพควำมจริงของกำรพนนัถูกกฎหมำย อีกทั้งกลไกส่ือยงัก่อให้เกิดทำงออ้มในกำร
สร้ำงกระแสควำมนิยมซ้ือหวย เพรำะต้องกำรถูกรำงวลัเหมือนกับเน้ือหำในข่ำวสำรท่ีมีเน้ือหำ
เก่ียวกบัผูค้นท่ีถูกรำงวลั  
 สุดทำ้ยแลว้จำกปฏิบติักำรของกำรใชก้ลไกส ำคญัทั้ง 3 กลไก คือ กลไกเชิงนโยบำย 
กลไกเชิงสถำบนั และกลไกส่ือ ท ำให้รัฐชำติสำมำรถสถำปนำวำทกรรมหวยรัฐบำลสู่กำรเป็นวำทกรรม
หลกัของชำติ ส่งผลให้เกิดกำรเคล่ือนเปล่ียนตวัตนของกำรเล่นหวยจำกกำรท่ีเป็นกำรพนนัชนิดหน่ึง
ท่ีมีท ำให้เกิดปัญหำสังคมทำงสังคมมอมเมำผูค้นให้ตกเป็นทำสอบำยมุข มำสู่กำรเป็นกำรพนัน 
ถูกกฎหมำย เป็นเคร่ืองมือในกำรระดมเงินรำยได้แผ่นดินเพื่อกำรพัฒนำประเทศชำติทำง 
ดำ้นเศรษฐกิจและสังคมไทยสุดทำ้ยแลว้ผูค้นจึงเกิดกำรเช่ือและยอมรับวำ่กำรเล่นหวยควรเป็นส่ิงท่ีอยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของรัฐชำติแต่เพียงผูเ้ดียว และให้ควำมเช่ือมัน่แก่รัฐชำติว่ำจะสำมำรถธ ำรงให ้

http://www.newsanook.com/
http://www.lotto.horoworld.com/
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กำรแสวงหำรำยไดจ้ำกกำรเล่นหวยรัฐบำล ก่อรำยได้แผ่นดินควบคู่ไปกบักำรพฒันำชำติไดอ้ย่ำง 
มีเสถียรภำพ ส่งผลให้รัฐชำติไดรั้บสิทธ์ิในกำรครอบครองกำรเป็นเจำ้ของวำทกรรมกำรเล่นหวยรัฐ 
แต่เพียงผูเ้ดียวอย่ำงสมบูรณ์ ในทำงตรงกนัขำ้มกำรเล่นหวยเถ่ือนท่ีไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
โดยรัฐบำลจึงถูกผลกัไส เบียดขบั ไปสู่ควำมเป็นอ่ืน ตอ้งติดอยูภ่ำพควำมจริงของกำรเป็น “กำรพนนั
เถ่ือน” ผดิกฎหมำย ไร้ท่ีทำงในมุมสวำ่งของสังคมไทย 
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บทที ่5 
 

วาทกรรมหวยใต้ดินกบัการถูกเบียดขบัสู่ “การพนันผดิกฎหมาย” 
 
 ฟูโกต ์เสนอวา่ การสร้างวาทกรรม คือ ความพยายามท่ีจะแยกแยะ/แยกออกมาหรือ 
อาจเรียกไดว้า่ เป็นการ Discipline ซ่ึงก็คือ การสร้างพรมแดน (Michel Foucault, 1965 อา้งถึงใน 
อานนัท ์ กาญจนพนัธ์, 2555, น. 54-61) และ สจ๊วต ฮอลล์ ให้นิยามการสร้างภาพลกัษณ์ตน้แบบ  
โดยการลดทอนอตัลกัษณ์ ให้เหลือเป็นคุณสมบติัไม่ก่ีอย่างหน่ึงในนั้น คือ การสร้างอตัลักษณ์ 
คู่ตรงขา้มและการท าให้คู่ตรงขา้มท่ีสร้างข้ึนมาน้ี มีการให้คุณค่าท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นคู่ตรงขา้ม ก็คือ 
การสร้างอุดมการณ์อ านาจเพื่อปิดกั้น กีดกนั และให้ค่าเชิงลบแก่สัญลกัษณ์ท่ีอยู่ตรงขา้ม (Stuart 
Hall, 1997, p. 258 อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 94-95) จากแนวคิดขา้งตน้น ามาสู่ 
การพิจารณาปฏิบติัการสร้างวาทกรรมหวยรัฐบาล และวาทกรรมหวยใตดิ้นของของรัฐชาติ พบว่า 
การสร้างวาทกรรมหลกั หรือ “วาทกรรมหวยรัฐบาล” ท่ีรู้จกักัน ในสังคมไทย ด้วยช่ือเรียกว่า 
 “หวยรัฐบาล” มีวตัถุประสงค์เพื่อการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐชาติ ในการเขา้ครอบครอง
ก ากบัดูแลและแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทยแต่เพียงผูเ้ดียวแลว้นั้น ปฏิบติัการท่ี 
รัฐชาติกระท าต่อไปเพื่อให้ชุดความรู้/ความจริงดังกล่าวมีความชัดเจนโดดเด่น ง่ายต่อการท า 
ความเขา้ใจและยอมรับของผูค้นทัว่ไป ก็คือ การสร้างคู่ตรงขา้มซ่ึงก็คือ การสร้างวาทกรรมรอง หรือ 
“วาทกรรมหวยใตดิ้น” ท่ีรู้จกักนัในสังคมไทยดว้ยช่ือเรียกว่า “หวยใตดิ้น” ให้แก่การเล่นหวยท่ีมิใช่
ของรัฐบาล จุดมุ่งหมายของรัฐชาติในการสร้างวาทกรรมคู่ตรงขา้มหรือวาทกรรมหวยใตดิ้นข้ึนมานั้น 
ก็เพื่อการแยกแยะอนัน าไปสู่การกีดกัน กดทบั และเบียดขบัหวยใตดิ้นให้ปราศจากหนทาง และ
โอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทย การเบียดขบัวาทกรรมหวยใตดิ้นได้
กระท าผา่นปฏิบติัการส าคญั 3 ปฏิบติัการ คือ ปฏิบติัการสร้างภาพความจริงให้หวยใตดิ้นกลายเป็นอ่ืน 
และปฏิบติัการลดทอนพื้นท่ีของการยอมรับผลกัไสหวยใตดิ้นสู่การเป็นชายขอบของสังคมไทยโดย
การประทบัตราสู่การเป็นสาเหตุของปัญหาทางสังคม และปฏิบติัการให้คุณค่าหวยรัฐบาลเหนือกว่า
หวยใตดิ้น  
 
 ปฏิบัติการแรก คือ การสร้างภาพความจริงให้หวยใต้ดินกลายเป็นอืน่  
 คือ การสร้างความหมายใหห้วยใตดิ้นกลายเป็นอ่ืนนัน่เอง ปฏิบติัการน้ีเป็นการเผย
ใหเ้ห็นความรุนแรงท่ีรัฐชาติผูถื้อครองอ านาจไดก้ระท าต่อหวยใตดิ้นซ่ึงเป็นผูไ้ร้อ านาจ หากแต่การกระท า 
ความรุนแรงดงักล่าวมีการแฝงซ่อนเร้นอยา่งแยบยล มิใช่การกระท าความรุนแรงอยา่งตรงไปตรงมา
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ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อท าให้ประชาชนผูค้นในสังคมไทยเกิดการรู้ การเขา้ใจ และมีความเช่ือตาม 
ภาพความจริงท่ีรัฐชาติเป็นผูก้  าหนดสร้างความหมายให้แก่หวยใต้ดินในฐานะการพนันเถ่ือน 
ผดิกฎหมาย ผิดหลกัศีลธรรมค าสอน มีผลท าให้หวยใตดิ้นถูกตรึงอยูก่บัภาพของการเป็นการพนนั 
ผิดกฎหมาย วิธีการอนัแยบยลท่ีรัฐชาติน ามาใช้ คือ การก าหนดช่ือเรียก หรือ การก าหนด “รูปสัญญะ” 
ให้แก่หวยใตดิ้นเพื่อส่ือให้เห็นถึง “ความหมายสัญญะ” หรือความคิดสัญญะท่ีรูปสัญญะตอ้งการส่ือ 
โดยการเลือกใชค้  า/ ภาษา ซ่ึงตามแนวคิดสัญวิทยา นกัคิดคนส าคญั ซูโซ เสนอวา่ “ภาษา” (langue) 
คือ ระบบ/องค์รวมท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเองและมีเกณฑ์ในการจดัประเภทแยกแยะแบบต่างๆ 
ดงันั้นภาษา ก็คือ ระบบของสัญญะท่ีส่ือถึงความคิด/ความหมายต่างๆ ซ่ึงมีระบบความสัมพนัธ์ท่ี
ซับซ้อน เช่ือมโยงระหว่างรูปสัญญะหรือตวัส่ือ/ตวัหมาย กับความหมายสัญญะหรือความคิดท่ี
รูปสัญญะตอ้งการส่ือ ตวัอยา่ง เช่น การเปล่งเสียงท่ีออกมาในรูปค าวา่ “มา้” ในภาษาไทย หรือ “horse” 
ในภาษาองักฤษ คือ รูปสัญญะหรือตวัส่ือ/ตวัหมายท่ีจะน าไปสู่ความคิดเก่ียวกบัสัตวท่ี์เรียกวา่ “มา้” 
(Saussure, 1959, p. 16 อา้งถึงใน ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2545, น. 11-30) เช่นเดียวกนักบัการก าหนด
รูปสัญญะดว้ยการเลือกใช้ค  าว่า “หวย” นั้น พบว่า เป็นก าหนดเลือกใช้ค  า/ภาษา หรือรูปสัญญะท่ี
มุ่งหวงัส่ือถึงความคิด และจิตภาพของกิจกรรมการละเล่นเส่ียงทางตัวเลขชนิดหน่ึง นอกจากน้ี 
เม่ือพิจารณาค า/ภาษาท่ีเลือกน ามาต่อทา้ยค า ซ่ึงก็คือ ค าว่า “ใตดิ้น” ยงัพบการส่ือความหมายสัญญะ 
ท่ีแฝงไวด้้วยเร่ืองของอ านาจ และความรุนแรงผ่านบริบทของการเมืองเชิงพื้นท่ี เน่ืองจาก ค าว่า  
“ใตดิ้น” ส่ือถึงความคิดและจินตภาพ ท่ีมุ่งหมายแสดงต าแหน่งแห่งท่ีของสถานท่ีของหวยใตดิ้น  
ท่ีด ารงตวัตนอยูอ่ยา่งหลบซ่อน ณ พื้นท่ีขา้งใตไ้ม่ ไดรั้บรองจากรัฐชาติ ซ่ึงเท่ากบัเป็นการตอกย  ้าและ
เผยให้เห็นภาพความรุนแรงของการเมืองเชิงพื้นท่ีในการก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมและผลกัไส
การเล่นหวยใตดิ้นสู่พื้นขา้งใตใ้นมุมมืดของสังคม ไทยอีกดว้ย 
 
 ปฏิบัติการทีส่อง คือ การลดทอนพืน้ทีก่ารยอมรับและผลักไสหวยใต้ดินสู่การเป็น
ชายขอบของสังคมไทย 
 โดยการประทบัตราสู่การเป็นสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม รัฐชาติ
กระท าโดยการสร้างความหมายและยดัเยียดภาพความจริงดา้นลบให้หวยใตดิ้นท าให้หวยใตดิ้น 
ตอ้งติดอยูก่บัภาพการพนนัผดิกฎหมาย ก่อใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม เพื่อจุดมุ่งหมาย
ในการท าให้ผูค้นและประชาชนทัว่ไปรับรู้ เขา้ใจ เช่ือตาม และยอมรับวา่รัฐชาติมีสิทธ์ิและอ านาจ
โดยชอบธรรมในการเข้ากระท าความรุนแรง ทั้ งโดยการกีดกัน กดทับ เบียดขับหวยใต้ดิน 
ปฏิบติัการความรุนแรงดงักล่าวขา้งตน้ ไดก้ระท าผา่นบริบทแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีส าคญั  
3 บริบท คือ บริบททางเศรษฐกิจ บริบททางสังคม และบริบททางการเมือง  
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 บริบทแรก คือ การสร้างภาพวามจริงด้านลบให้หวยใต้ดินผ่านบริบททางเศรษฐกจิ  
 รัฐชาติไดส้ร้างความหมายให้หวยใตดิ้นในฐานะของการเล่นพนนัผิดกฎหมายท่ีเขา้
มาแยง่ชิงส่วนแบ่งเงินรายไดจ้ากการจ าหน่ายหวยรัฐบาลท่ีควรเป็นของรัฐชาติทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 
ผา่นการบนัทึกเร่ืองราวความเป็นมาของการเล่นหวยในสังคมไทย ซ่ึงมีการบนัทึกไว ้ดงัน้ี ในสมยั
รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2378 เร่ิมมีการแพร่เขา้มาของการพนนัจีนดว้ยกนั 3 ชนิด คือ ถัว่ โป และหวย 
ช่วงแรกนั้นเป็นความนิยมแล่นกนัในหมู่คนจีนท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย ต่อมาประเทศไทย
ประสบปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองรัฐไดใ้ชน้โยบายการแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวย โดยการให้
สัมปทานจดัจั้งโรงหวยรัฐเพื่อกระตุน้ให้ประชานชนน าเงินมาใชจ่้ายเล่นหวย ท าให้เงินกลบัเขา้สู่ระบบ
เศรษฐกิจแกปั้ญหาเงินฝืดไดเ้ป็นผลส าเร็จ อีกทั้งรัฐชาติยงัไดผ้ลพลอยไดจ้ากการให้สัมปทานการจดัตั้ง
โรงหวยเป็นเงินรายไดจ้ากการเรียกเก็บภาษี เรียกวา่ อากรหวย (นนัทวฒัน์  บรมานนัท,์ 2554, น. 2-3) 
หากแต่เพื่อป้องกนัปัญหาผูค้นมอมเมาอยู่กบัการเล่นพนนัรัฐชาติ จึงมีการจ ากดัจ านวนโรงหวยรัฐ
ใหมี้เพียงแค่ 2 โรง คือ โรงหวยเชา้และโรงหวยค ่า ท าใหผู้ค้นท่ีตอ้งการเล่นหวยตอ้งแอบลกัลอบเล่นหวย 
กบัโรงหวยเถ่ือน ท่ีไม่ไดรั้บสัมปทานจากรัฐ จากปัญหาการลกัลอบตั้งโรงหวยเถ่ือน และปัญหา 
การลกัลอบเล่นหวยเถ่ือนส่งผลใหรั้ฐขาดรายไดท่ี้ควรเก็บไดจ้ากการเก็บภาษีอากรหวย เพื่อน ามาใช้
ในการกิจกรรมการพัฒนาประเทศ รัฐชาติจึงท าการปราบปรามและลงโทษ ทั้ งนายทุนผูจ้ ัดตั้ ง 
โรงหวยเถ่ือนและผูล้กัลอบเล่นหวยเถ่ือน (ประยุทธ์  สิทธิพนัธ์, 2524) จากบนัทึกเร่ืองราว 
ความเป็นมาของการเล่นหวย ในสังคมไทยข้างต้นเม่ือพิจารณาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ จึงพบว่า 
หวยใตดิ้นถูกประทบัตราคร้ังแรกด้วยภาพความจริง ด้านลบตรึงอยู่กบันิยามความหมายของการเล่น 
การพนันผิดกฎหมายท่ีเบียดบงั เงินรายได้รัฐชาติมาเป็นเงินรายไดท่ี้ก่อประโยชน์เฉพาะตน ของ 
พวกนายทุนท่ีจดัตั้งโรงหวยเถ่ือนท าให้รัฐชาติสูญเสียเงินรายไดท่ี้ควรเป็นของรัฐ เพื่อน ามาใช้ใน
การบริหารและพฒันาประเทศ ต่อมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบ 
ปัญหาเงินเฟ้ออยา่งรุนแรงเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของภาระหน้ีสินตามการลอยตวัของค่าเงินบาท ท าให้
รัฐต้องแสวงหาช่องทางการหาเงินรายได้ เพื่อน ามาบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ 
การต่ืนตวัในการศึกษาเก่ียวกบัเงินรายไดท่ี้หมุนเวยีนอยูใ่นกิจกรรมหวยใตดิ้นและมีการน าเสนอผล
การศึกษา พบวา่ ในปี พ.ศ. 2538 มีเงินหมุนเวยีนในกิจกรรมหวยใตดิ้นสูงถึง 320,000 ลา้นบาทต่อปี 
โดยร้อยละ 25-30 ของวงเงินเป็นรายไดข้องเจา้มือและคนเดินโพย รวมทั้งปีเป็นเงิน 81,000-98,000 
ลา้นบาทต่อปี และเม่ือปี พ.ศ. 2544 มีการศึกษาและการประมาณการรายไดผู้ข้ายหรือเจา้มือวา่เป็น
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เงินรายไดสู้งถึง 542,000 ลา้นบาท คิดอตัราก าไรเจา้มือประมาณ 30% ก็เท่ากบัมีรายไดสู้งถึง 160,000 
ลา้นบาท (สังศิต  พิริยะรังสรรค ์และคณะ, 2546)  
 จากผลการศึกษาเงินรายไดท่ี้เจา้มือหวยใตดิ้นไดจ้ากหวยใตดิ้นท าให้รัฐชาติตระหนกั
ถึงเงินรายไดม้หาศาลท่ีรัฐตอ้งเสียให้แก่กลุ่มนายทุนเจา้มือหวยใตดิ้น รัฐชาติจึงหนัมาทบทวนออก
มาตรการต่างๆ เพื่อลดทอนพื้นท่ีการยอมรับหวยใตดิ้น โดยเฉพาะการกล่าวอา้งถึงรายงานการศึกษา
ขา้งตน้เพื่อช้ีน าใหป้ระชาชนตระหนกัถึงเงินรายไดจ้  านวนมหาศาลท่ีรัฐตอ้งสูญเสียไป และน าไปสู่
การหามาตราโตต้อบผา่นบริบททางเศรษฐกิจเพื่อช่วงชิงพื้นท่ีการยอมรับการเล่นหวยรัฐบาลมาจาก            
การเล่นหวยใตดิ้น เช่น การออกสลากพิเศษ 3 ตวั 2 ตวั ท่ีมีรูปแบบ วิธีการเล่น จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อ
ตอ้งจ่าย และอตัราการจ่ายเงินรางวลัท่ีใกลเ้คียงกบัการเล่นหวยใตดิ้น ท าให้การเล่นหวย 3 ตวั 2 ตวั
ของรัฐบาลมีความสามารถในการเขา้ถึงหาซ้ือไดง่้าย อีกทั้งจ  านวนเงินท่ีใชซ้ื้อเร่ิมท่ี 20 50 100 บาท
ท าให้ผูมี้รายไดน้อ้ยก็สามารถซ้ือหวยรัฐได ้อีกทั้งการจ่ายเงินรางวลัก็ให้เงินตอบแทนใกลเ้คียงกนั 
คือ ถา้ซ้ือดว้ยเงินจ านวน 1 บาท กรณีถูกรางวลัเลขทา้ย 2 ตวั รัฐจะจ่ายเงินให้ 55 บาท ส่วนเจา้มือ
หวยใตดิ้นจะจ่ายเงินให้ 60-65 บาท กรณีถูกรางวลัเลขทา้ย 3 ตวั รัฐจะจ่ายเงินให้ 400 บาท  
ส่วนเจา้มือหวยใตดิ้นจะจ่ายเงิน ให้ 450 บาท ท าให้ในช่วงท่ีมีการจ าหน่ายหวย 3 ตวั 2 ตวั 
ของรัฐบาลประชาชนหันมาให้ความนิยม การเล่นหวยรัฐบาลเป็นจ านวนมากเพราะทั้งหาซ้ือได้
สะดวก รูปแบบวิธีการเล่นหวยก็เหมือนการเล่นหวยใตดิ้นท่ีเคยเล่นมาก่อนแลว้ ไม่ตอ้งเสียเวลามา
ศึกษาท าความเขา้ใจวธีิการเล่นใหม่ มีเงินนอ้ย ก็สามารถซ้ือได ้เงินรางวลัก็ใกลเ้คียงกนั อีกทั้งยงัเป็น
การเล่นหวยท่ีถูกกฎหมายรัฐชาติให้การรับรอง การช าระหน้ีสินแก่ผูถู้กรางวลั และเช่ือมั่นว่า 
การเล่นหวยรัฐเป็นการน าเงินไปช่วยกิจกรรมสาธารณะกุศลของประเทศอีกด้วย หากแต่ด้วย 
การจดัสรรเงินรายได้ ท่ีได้จากการจ าหน่ายหวยรัฐบาล 3 ตวั 2 ตวั ขดัต่อกฎหมายการพนันท่ี
ก าหนดไวท้  าให้ต่อมาได้มีการยกเลิกการจ าหน่ายหวยรัฐบาล 3 ตวั 2 ตวัไป การเล่นหวยใตดิ้น 
จึงกลบัมายดึครองพื้นท่ีการยอมรับการเล่นหวย 3 ตวั 2 ตวัเช่นเดิม  
 
 บริบททีส่อง คือ การสร้างภาพความจริงด้านลบให้หวยใต้ดินผ่านบริบททางสังคม  
 โดยการก าหนดให้ความหมายดา้นลบแก่หวยใตดิ้นและท าการน าเสนอภาพความจริง
ดา้นลบผา่นเร่ืองราวท่ีบนัทึกทางประวติัศาสตร์และหลกัค าสอนทางศาสนา พบวา่ 
 เม่ือพิจารณาผา่นบนัทึกประวติัศาสตร์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของการเล่นพนนั
และการเล่นหวยในสังคมไทย พบว่า มีหลกัฐานปรากฏในจดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร์ 
เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ 
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ในปี พ.ศ. 2230 โดยลาลูแบร์ ไดบ้นัทึกไวว้า่ คนสยามนิยมการเล่นพนนักนัมากถึงกบัเสียหมดตวัทีเดียว 
ความตอนหน่ึง  

 “ชาวสยามรักการเล่นพนนักนัเหลือเกิน จนกระทัง่ฉิบหายขายตน หรือไม่ก็ขาย
บุตรธิดาของตน ดว้ยในประเทศน้ีถา้ลูกหน้ีคนใดไม่มีเงินทองหรือขา้วของตีราคาให้เจา้หน้ี
ก็ขายลูกเตา้ของตนเพื่อช าระหน้ีสินไปได ้และยงัไม่พอกบัหน้ีท่ีตนท าไวต้วัเองก็ตกเป็นทาส
ไปดว้ยอีกคน”        

(นนัทวฒัน์  บรมานนัท์, 2554, น. 1-2)  
  
 นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอขอ้มูลความเป็นมาของการเล่นหวยในประเทศไทย ในสมยัรัชกาลท่ี 4 
ท่ีประเทศไทย ท่ีไดท้  าสัญญาผกูพนักบัต่างประเทศ ท าให้ตอ้งยกเลิกภาษีผูข้าดหลายประเภท จึงมี
การก าหนด “ภาษีการพนนั” เพิ่มข้ึนจากอากรบ่อนเบ้ียอีกประการหน่ึงท าให้รัฐเก็บภาษีจากบ่อนเบ้ีย
ไดเ้พิ่มมากข้ึนปีละ 500,000 บาท แต่ผลเสียของการอนุญาตให้มีการเล่นพนนัเพื่อการแสวงหาประโยชน์
ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในสมยันั้นเป็นอยา่งมาก ท าใหป้ระชาชนมอมเมา 
อยูแ่ต่การเล่นพนนัแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่สนใจเอาเวลาไปประกอบอาชีพต่างๆ มาเล้ียงตนเอง และ
ครอบครัว ท าให้คนท่ีติดการพนนั ส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยูท่ี่ยากจนลง ขณะเดียวกนัก็มีนิสัย
เกียจคร้านในการท างาน สาเหตุเหล่าน้ีท าให้คนเล่นการพนนัหนัมากก่ออาชญากรรมต่างๆ เพราะเม่ือ 
คนเล่นจนหมดตวัและไม่อาจเลิกเล่นได ้อีกทั้งไม่ประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนก็ตอ้งหาทางออกโดยการปลน้จ้ี 
ลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อหาเงินมาเล่นการพนันต่อ ดังเช่นท่ี กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ในสมยันั้นไดมี้หนงัสือท่ี 168/5188 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม ร.ศ. 122 ถึงพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เพื่อขอให้เลิก และปิดบ่อนการพนนัในบางทอ้งท่ีลง 
เพราะจากการสอบสวนรายละเอียดหาขอ้มูลและวิสัยถึงสาเหตุของการประกอบอาชญากรรมต่างๆ 
ท่ีเพิ่มข้ึนจากท่ีเป็นอยูม่ากกวา่ปกติ ผลปรากฏวา่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการพนนั ต่อมารัชกาลท่ี 5 
จึงไดมี้พระราชด าริท่ีจะโปรดให้เลิกการพนนั ดงัท่ี พระองคมี์พระราชปรารภต่อท่ีประชุมเก่ียวกบั
การเลิกทาสในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งการพนนัวา่ 
 

 “... อีกประการหน่ึงเห็นว่า ลูกพลเรือน บิดามารดาเกียจคร้านไม่ท า
มาหากินเขา้เป็นนกัเลง คร้ันเล่นเสียโปลงแลว้ ก็เอาบุตรไปขายไปรับใช้การ
งานของนายเงิน คร้ันบุตรเติบใหญ่ บิดามารดาก็ข้ึนค่าตวัทุกทีๆ มีอยู่อย่างน้ี
โดยมาก ถึงบุตรนั้นจะใหญ่โตข้ึน จะคิดหาเงินทองมาใชใ้ห้พน้จากความเป็น
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ทาษก็ไม่ใคร่จะได้ เพราะบิดามารดาขายไวแ้พงๆ เหลือก าลังของลูกท่ีจะ 
ไถ่ถอนตวัได.้..”  
 “... ขา้พเจา้เห็นวา่ยงัมีความขดัขอ้งอยู ่ดว้ยกรุงสยามยงัมีภาษีหวย ถัว่โป 
การพนนัต่างๆ ฝ่ิน เหลา้ เหล่าน้ีท่ีจริงไดท้  าคนเป็นทาษ ใหโ้ทษแก่มนุษยท์ั้งหลาย
...จะตอ้งคิดดบัของเหล่าน้ีเสียก่อนจึงจะเลิกทาษได.้..” 
 

 ต่อมา พระองคจึ์งประกาศเลิกบ่อนเบ้ีย เม่ือเดือนอา้ย แรมสิบสามค ่า ปีกุน จ.ศ. 1249 
(พ.ศ. 2430) โดยใหค้่อยๆ เลิกไปเป็นขั้นๆ ดงัปรากฏตามพระราชหตัถเลขาท่ี 108/931 ถึงกรมหลวง
ด ารงราชานุภาพ ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม ร.ศ. 122 และพระราชปรารภเก่ียวกบัการเลิกหวยความดงัต่อไปน้ี 
“ไดรั้บหนงัสือท่ี 168/5188 ลงวนัท่ี 4 เดือนน้ี ว่าไดส้ังเกตดูการเก็บเงินอากรการพนนัในสองปีท่ี
ล่วงมาแลว้ เก็บเงินข้ึนไดม้าข้ึน ฤาเจา้พนกังานจดัเก็บเงินดีขั้น เธอไดส้อบสวนโดยถว้นถ่ี บดัน้ีได้
ความวา่ตามวธีิท่ีกรมสรรพากรจดันั้น ราษฎรเล่นการพนนัไดโ้ดยสะดวก เช่น อยา่งมณฑลนครศรีธรรมราช 
มณฑลชุมพร เดิมก็มีโจรผูร้้ายชุกชุม ราษฎรก็พากนัยากจน ขดัสนไม่เป็นอนัท ามาหากิน เม่ือให้เลิก
การพนนัโจรผูร้้ายก็สงบเบาบางลง การคา้ขายก็เจริญ ตั้งแต่อนุญาตให้เล่นการพนนัอีกเกิดมีโจรผูร้้าย
ชุกชุมข้ึน ราษฎรไม่เป็นอนัตั้งหนา้คา้ขายท ามาหากิน ท าใหค้วามเจริญท่ีมีอยูแ่ลว้กลบัถอยกลบัหลงั
ไปอีก เธอขออนุญาตให้เลิกการพนนัในมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพรเสีย แลควรจ ากดั 
การเล่นพนนัในมณฑลอ่ืนๆ ให้นอ้ยลงนั้นเป็นการชอบแลว้อนุญาตให้เลิก” (นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 
2554, น. 4-5) จากบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัผลเสียของการเล่นหวยท่ีน ามาสู่ปัญหาสังคมไทย ไดแ้ก่ ปัญหา
ความยากจน ปัญหาการขายบุตรไปเป็นทาส เพื่อการช าระหน้ีสินจากการพนนั ปัญหาการก่อให้เกิด
ความเกียจคร้านการงาน ปัญหาการปลน้จ้ีชิงทรัพย ์และปัญหาการก่ออาชญากรรม เป็นตน้ เม่ือการเล่นหวย
ไม่วา่จะเป็นหวยรัฐบาลหรือหวยเถ่ือนถูกประทบัตราดว้ยนิยามความหมายของการเป็นสาเหตุแห่ง
ปัญหาสังคมดงักล่าวขา้งตน้แลว้นั้น มาตรการการยกเลิกการเล่นหวย ก ข จึงเป็นทางออกของรัฐชาติ
ในการสลดัภาพของผูด้  าเนินกิจการการเล่นหวยท่ีน าไปสู่การสร้างปัญหาสังคมทิ้งไป จากนั้นรัฐชาติ
ก็ท  าการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนไปสู่การสร้างภาพความจริงใหม่ของการเป็นผูด้  าเนินกิจการของการละเล่น
เส่ียงทางตวัเลข ท่ีเรียกวา่ สลากกินแบ่ง หรือลอตเตอร่ีภายใตนิ้ยามความหมายใหม่ คือ การละเล่น
เส่ียงทางตวัเลขอนัเป็นช่องทางการแสวงหาเงินรายไดเ้ขา้รัฐชาติในการใชจ่้ายเพื่อการบริหารประเทศ
และกิจกรรมสาธารณะกุศลของชาติ แลว้สลดัทิ้ง ภาพความจริงดา้นลบของการเล่นหวยให้ประทบัตรา 
ติดไปกบัการเล่นหวยเถ่ือนวา่เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมแต่เพียงผูเ้ดียวมาจนถึงปัจจุบนั  
 นอกจากเม่ือพิจารณาผา่นหลกัศีลธรรมค าสอนและลกัษณะนิสัยความมีน ้ าใจชอบ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษยข์องคนไทยแลว้นั้น ลกัษณะของผูค้นในสังคมไทยดงักล่าว ไดถู้กรัฐชาติน า 
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มาเป็นเคร่ืองมือการสร้างคู่ตรงขา้มใหแ้ก่หวยรัฐบาลและหวยใตดิ้น กล่าวคือ หลกัธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเร่ืองท่ีมาหรือเหตุแห่งพฤติกรรมท่ีมนุษยก์ระท า จ  าแนกแรงจูงใจของมนุษย์ตาม 
หลักพุทธธรรมไว ้2 อย่าง อย่างแรก คือ แรงจูงใจภายนอก (ปรโตโฆสะ) หมายถึง เสียงจาก
บุคคลภายนอก ส่ือภายนอก เพื่อน ครูอาจารย ์บิดามารดา ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ เป็นท่ีเราเก่ียวขอ้งดว้ย
และส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา อย่างท่ีสอง คือ แรงจูงใจจากภายในตัวมนุษย์เอง (โยนิโส
มนสิการ) คุณลกัษณะทางจิตใจของเขา เช่น ทศันคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจและการรับรู้ดา้นต่างๆ 
เรียกวา่ โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณา ในเหตุผล ตรรกศาสตร์ แนวคิดและวิธีการของเร่ืองท่ีเราพึง
ลงมือกระท าดว้ยปัญญาอนัฉลาด มีไหวพริบ มีหลกัในการคิด เพื่อท าให้ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของ
ตณัหาความอยาก ท าใหรู้้เท่าทนัปัญหา (สติธร  ธนานิธิโชติ, 2554)  
 ดงันั้น การสร้างคู่ตรงขา้มของรัฐชาติเพื่อให้เกิดภาพความจริงดา้นบวกแก่หวยรัฐบาล
และภาพความจริงดา้นลบแก่หวยใตดิ้นจึงเป็นการกระท าผา่นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในรูปของ
การส่งสารโดยรัฐแก่ผูรั้บสาร คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีได้รับการฉายภาพซ ้ าๆ แก่ผูค้นจนเกิดเป็น 
ชุดความรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งทัว่ไป โดย 
 1. ใชข้อ้มูลจากบนัทึกเร่ืองราวประวติัศาสตร์ซ่ึงถือเป็นส่ือภายนอกของรัฐตวัหน่ึง
ท่ีไดบ้นัทึกเร่ืองราวความเป็นมาของการเล่นหวยในประเทศไทย ดว้ยภาพความจริงดา้นบวกในการเป็น
เคร่ืองมือช่วยชาติแกปั้ญหาภาวะเศรษฐกิจการเงินฝืดเคือง อีกทั้งในทางกฎหมายรัฐไดย้กฐานะการเล่นหวย
ข้ึนเป็นส่ิงถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีประชาชนสามารถเล่นไดอ้ยา่งเปิดเผย โดยการเล่นหวยกบัโรงหวย
ของรัฐท่ีรัฐให้สัมปทานนายโรงหวยจดัตั้งโรงหวยรัฐ อีกทั้งบนัทึกทางประวติัศาสตร์ยงัไดบ้่งบอก
ถึงความส าคญัของเงินรายได ้จากภาษีอาการหวยเก็บไดจ้  านวนมากซ่ึงกลายเป็นรายไดห้ลกัของรัฐ
ในขณะนั้น จากภาพความจริงของหวยท่ีรัฐสร้างข้ึนในฐานะเคร่ืองมือส าคญัในการแก้ปัญหา 
ทางเศรษฐกิจของประเทศดงักล่าวขา้งตน้นั้น ท าให้ประชาชนท่ีรับรู้ขอ้มูลเกิดความคิดดา้นบวก
และให้การยอมรับการเล่นหวยเข้ามาสู่การเป็นกิจกรรมการละเล่นเส่ียง ทางท่ีก่อให้เกิดความ
บนัเทิงใจ ไดโ้ชคลาภผลพลอยได ้และยงัมีส่วนร่วมในการช่วยชาติอีกดว้ย ปฏิบติัการของการสร้าง
ชุดความรู้/ชุดความจริง หรือวาทกรรมการเล่นหวยรัฐบาลจึงไดรั้บการยอมรับอย่างง่ายดาย ซ่ึงถือ
เป็นกระบวน การมอมเมาท่ีมองไม่เห็นโดยรัฐชาติในขั้นแรก 
 2. ต่อมาเม่ือมีการสร้างชุดความรู้ ชุดความจริงจากการบนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
แลว้ รัฐไดท้  าการก่อตั้งสถาบนัส าคญัๆ ไดแ้ก่ ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลอนัเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีประชาชนให้การยอมรับเช่ือถือมาเป็นผูใ้ห้การรับรองและใชอ้ านาจในการบริหารจดัการงานใน
การก ากบัดูแลการการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยรัฐบาล อีกทั้งมีหนา้ท่ีในการเผยแพร่ให้ขอ้มูล
ข่าวสารชวนเช่ือ สร้างภาพของการเล่นลอตเตอร่ีของรัฐใหก้ลายเป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัเลขท่ีก่อ 
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ให้เกิดการระดมเงินทุนจ านวนมหาศาล เพื่อน ามาใช้ในการท านุบ ารุงกิจการงานสาธารณกุศลของชาติ 
เช่น การสร้างโรงพยาบาล ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สนบัสนุนกิจกรรมนนัทนาการและกีฬา เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นตวัอย่างของส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีรัฐเป็นผูส้ร้างข้ึน 
เพื่อ ใหเ้กิดผลของการสร้างภาพความจริงดา้นบวก แก่การเล่นหวยของรัฐให้เป็นท่ีรู้จกั และยอมรับ
แก่ผูค้นโดยทัว่ ในทางตรงกนัขา้มเพื่อการสร้างภาพความจริงด้านลบให้การเล่นหวยใตดิ้น จึงมี 
การใช้หลกัธรรมค าสอนเร่ืองการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งมีการจ าแนกออกเป็น 2 อยา่ง 
ไดแ้ก่ 
 1. พฤติกรรมในทางไม่ดี (อกุศลกรรมหรืออกุศลมูล) คือ การกระท าท่ีแสดงออก
ในทางไม่ดีเป็นพฤติกรรมท่ีเลวหรือชัว่ร้าย ประกอบดว้ย บาปกรรมทุกอยา่ง อนัมีมูลเหตุจาก ความโลภ 
(โลภะ) ความขุ่นเคืองใจ (โทสะ) และความลุ่มหลงมวัเมาขาดสติยบัย ั้งชัง่ใจในความคิด (โมหะ) 
 2. พฤติกรรมในทางดี (กุศลกรรมหรือกุศลมูล) คือ การกระท าท่ีตรงขา้มกบัขอ้แรก 
เป็นความดีท่ีแสดงออกทางบุคลิกภาพเฉพาะตน เน่ืองจากแรงกุศลภายในสนบัสนุน ไดแ้ก่ ความไม่
โลภ (อโลหะ) ความไม่โกรธ (อโทสะ) และความไม่ลุ่มหลง (อโมหะ) 
 ตามหลกัพุทธธรรมค าสั่งสอนเร่ืองพฤติกรรมมนุษยน์ั้น การเล่นหวยถูกจดัไวใ้นฐานะ
ของการเป็นพฤติกรรมในทางไม่ดีท่ีมีสาเหตุมาจากการโลภความอยากไดอ้ยากมีโดยการเส่ียงดวง
หวงัพึ่งโชคชะตา เป็นพฤติกรรมซ่ึงขาดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล อนัน ามาซ่ึงความอยากมีอยาก
ไดไ้ม่ส้ินสุด เม่ือถูกรางวลั อีกทั้งยงัก่อให้เกิดการขุ่นเคืองใจเม่ือไม่ไดโ้ชคลาภเงินทองดงัท่ีหวงัไว ้
และมอมเมาใหผู้ค้นลุ่มหลงไม่เป็นอนัท ามาหากิน ไม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพ เพอ้ฝัน
ลมๆ แลง้ๆ ฝากชีวติไวก้บัการเส่ียงโชคจากการพนนั หลกัพุทธธรรมค าสอนไดก้ล่าวถึงอบายมุข 6 
ประการ อนัมีความหมายถึง ช่องทางของความเส่ือม ทางแห่งความพินาศ เหตุยอ่ยยบัแห่งโภคทรัพย์
นั้นลว้น เกิดมาจากพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี ด่ืมน ้ าเมา เท่ียวกลางคืน เท่ียวดูการเล่น เล่นการพนนั คบคนชัว่
เป็นมิตร และเกียจคร้านการท างาน ติดสุราและของมึนเมา พฤติกรรมท่ีเป็นอบายมุข 6 ประการ
ขา้งตน้ส่งผลใหเ้กิดโทษ 6 อยา่ง คือ 
 1. การด่ืมน ้ าเมา เป็นความเส่ือมทรัพยอ์นัผูด่ื้มพึงเห็นเอง เป็นเหตุให้เกิดการก่อ
การทะเลาะววิาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุเสียช่ือเสียง เป็นเหตุไม่รู้จกัละอาย ทอนก าลงัปัญญา 
 2. การชอบเท่ียวกลางคืน มีโทษ 6 อยา่ง คือ ผูน้ั้นช่ือวา่ไม่คุม้ครอง ไม่รักษาตวั 
ไม่รักษาบุตร และภรรยา ผูน้ั้นช่ือวา่ไม่รักษาทรัพยส์มบติั ผูน้ั้นเป็นท่ีระแวงของคนอ่ืน ค าพูดอนัไม่
เป็นจริงในท่ีนั้นยอ่มปรากฏในผูน้ั้นอนัเหตุแห่งทุกขเ์ป็นอนัมากแวดลอ้ม 
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 3. ชอบเท่ียวดูการละเล่น มีโทษ โดยการงานเส่ือมเสียเพราะใจกงัวลคอยคิดจอ้ง 
กบัเสียเวลา เม่ือไปดูส่ิงนั้นๆ ทั้ง 6 กรณี คือ ร าท่ีไหนไปท่ีนัน่ ขบัร้องท่ีไหนไปท่ีนัน่ ดนตรีท่ีไหน
ไปท่ีนัน่ เสภาท่ีไหน ไปท่ีนัน่ เพลงท่ีไหนไปท่ีนัน่ เถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีนัน่ 
 4. ติดการพนนั มีโทษ 6 อยา่ง คือ ผูช้นะยอ่มก่อเวร ผูแ้พย้อ่มเสียดายทรัพยท่ี์เสียไป 
ความเส่ือมทรัพยใ์นปัจจุบนั ถอ้ยค าของคนเล่นการพนนั ซ่ึงไปพูดในท่ีประชุมฟังไม่ข้ึน ถูกมิตรอมาตย์
หม่ินประมาท ไม่มีใครประสงคจ์ะแต่งงานดว้ย เพราะเห็นวา่ ชายนกัเลงเล่นการพนนัไม่สามารถจะ
เล้ียงภรรยา 
 5. คบคนชัว่ มีโทษ โดยน าให้กลายไปเป็นคนชัว่อยา่งคนท่ีตนคบทั้ง 6 ประเภท 
คือ น าให้เป็นนกัเลงการพนนั น าให้เป็นนกัเลงเจา้ชู้ น าให้เป็นนกัเลงเหลา้ น าให้เป็นคนลวงผูอ่ื้น
ดว้ยของปลอม น าใหเ้ป็นคนโกงเขาซ่ึงหนา้ น าใหเ้ป็นคนหวัไม ้
 6. เกียจคร้านการงาน มีโทษ โดยท าใหย้กเหตุต่างๆ เป็นขอ้อา้งผดัเพี้ยนไม่ท าการงาน 
โภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะท่ีมีอยูก่็หมดส้ินไป คือใหอ้า้งไปทั้ง 6 กรณี คือ หนาวนกัแลว้ไม่ท าการงาน 
ร้อนนกัแลว้ ไม่ท าการงาน เยน็ไปแลว้ไม่ท าการงาน ยงัเชา้นกัแลว้ไม่ท าการงาน หิวนกัแลว้ไม่ท า
การงาน อ่ิมนกัแลว้ไม่ท าการงาน 
 อีกทั้งเม่ือศึกษาถึงผลของพฤติกรรมในทางไม่ดี พบวา่ ตามหลกัค าสอนของศาสนา
พุทธนั้นพระพุทธองคไ์ดต้รัสถึงโทษการพนนัไว ้6 ประการดงัน้ี (สติธร  ธนานิธิโชติ, 2554) 
 1. ผูพ้นนัยอ่มก่อเวร หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บรางวลันั้นเปรียบเหมือนเป็นผูก่้อเวรให้กบั
ผูเ้สียพนนั เพราะแต่เดิมคนท่ีเคยเป็นเพื่อนกนัเคยอาศยัซ่ึงกนัและกนั เม่ือมาเล่นการพนนัจนมีการได้
เสียเกิดข้ึน ท าใหค้นทั้งสองสร้างเวรสร้างกรรมท่ีไม่ดีต่อกนั 
 2. ผูแ้พย้อ่มเสียดายทรัพยท่ี์เสียไป ชุมชนชานเมืองผูช้อบการพนนัหวย ทั้งหลาย
จะตั้งความหวงัวา่จะไดท้รัพยม์าเพิ่มมากข้ึน แต่เมือประชาชนผูซ้ื้อหวยซ้ือไม่ถูกกบัตวัเลขท่ีทางรัฐ
ออกสลากก็ตอ้งเสียทรัพยไ์ป กวา่จะรู้สึกวา่ตนไดใ้ชจ่้ายเงินมากเท่าใด ก็ตอ้เม่ือถึงเวลาเลขออกแลว้
และซ้ือไม่ถูกจึงเสียดายทรัพยเ์ป็นธรรมดา 
 3. เสียทรัพยท์นัตาเห็น เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่เงินท่ีไดจ้ากการเล่นการพนนัหวย
นั้น ถา้ผูท่ี้ซ้ือหวยนั้นถูกรางวลัก็ไดท้รัพยม์าอยา่งรวดเร็ว และเม่ือซ้ือหวยแลว้ไม่ถูกก็จะเสียทรัพย์
ไปอยา่งรวดเร็วภายในพริบตาเช่นกนั 
 4. ถอ้ยค าท่ีเป็นพยานในศาลก็เช่ือถือไม่ได ้ผูท่ี้มีพฤติกรรมการเล่นพนนัจนติดเป็น
นิสัยมกัจะถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดีจนมีค าเรียกว่า “นกัเลงการพนนั” ซ่ึงหมายความว่าเป็น 
ผูท่ี้ไม่น่าเช่ือถือ เพราะคนท่ีชอบเล่นการพนนัจะตอ้งมีพฤติกรรมในการพูดโกหกหลอกลวงจนเคย
ชิน ดงันั้นผูท่ี้ชอบเล่นการพนนัจนติดเป็นนิสัยจะไปเป็นพยานใหใ้ครในศาลไม่ได ้
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 5. ถูกมิตร อ ามาตยดู์หม่ิน ผูท่ี้มีพฤติกรรมชอบเล่นการพนนัไม่วา่จะเป็นการพนนั
หวย หรือการพนนัอยา่งอ่ืนก็ตาม บุคคลทั้งหลายจะมองวา่ เป็นบุคคลท่ีด าเนินชีวิตอยา่งหลงงมงาย 
เพอ้ฝัน มีความหวงัเล่ือนลอย ไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในชีวติ เอาเป็นท่ีพึ่งท่ีปรึกษาไม่ได ้จึงมองขา้ม
และไม่ใหค้วามส าคญัต่อผูท่ี้ชอบเล่นการพนนัหวยนั้น 
 6. ไม่มีใครประสงคแ์ต่งงานดว้ย เพราะเห็นวา่ชายผูน้ี้เป็นนกัเลงการพนนัไม่สามารถ
เล้ียงดูภรรยาได ้บุคคลท่ีมีพฤติกรรมชอบเล่นการพนนัไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิงนั้นจะเป็นท่ีรังเกียจ
ของสังคมทัว่ไป  
 ขอ้มูลขา้งตน้ท่ีน าเสนอกล่าวไดว้า่ หลกัค าสอนของศาสนาพุทธ ไม่ให้การยอมรับ
พฤติกรรมการเล่นหวย อีกทั้งทุกๆ ขอ้ของหลกัธรรมค าสอนยืนยนัภาพของการเล่นหวยวา่เป็นส่ิง
ไม่ดี น าไปสู่ความเส่ือม ดงัเช่น หลกัค าสอนพุทธธรรมท่ีกล่าวถึง ผลของอบายมุข 6 ลว้นบ่งบอกถึง
ประพฤติท่ีเป็นเหตุ ให้เกิดความฉิบหาย ให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ชีวิตร่างกาย โดยเฉพาะในหลกัธรรม
ท่ีกล่าวถึงอบายมุขขอ้ท่ี 4 เป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมการเล่นพนนัซ่ึงการเล่นหวยก็ถือเป็นการพนนั
ประเภทหน่ึง ดงันั้นการเล่นหวยถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมในทางไม่ดี (อกุศลกรรมหรืออกุศลมูล)  
ก่อให ้เกิดความโลภ ความขุ่นเคืองใจ และความลุ่มหลงมวัเมาขาดสติยบัย ั้งชัง่ใจทางความคิด น ามา
สู่ความทุกขท์ั้งทางกายและทางใจท าให้ ทั้งผูเ้ล่นและผูข้ายอยูใ่นฐานะของผูก่้อเวรสร้างความทุกข์
ให้ แก่ผูเ้สีย เม่ืออยู่ในฐานะผูแ้พก้็น ามาสู่การทุกข์กายทุกข์ใจเสียดายทรัพยท่ี์เสียไป ผูค้นท่ีอยู่
แวดลอ้มไม่วา่จะเป็นเพื่อน ญาติสนิทมิตรสหาย คนรักต่างก็ไม่ให้ความเช่ือถือ จากภาพความจริง
ดา้นลบตามหลกัค าสอนทางศาสนาดงักล่าวการเล่นพนนัทุกชนิดทุกประเภทจึงถือเป็นการประพฤติ
ตนท่ีขดัต่อหลกัค าสอนของศาสนาพุทธ หากแต่รัฐชาติไดมี้ปฏิบติัการเพื่อการสลดัภาพความจริงดา้น
ลบดงักล่าวทิ้งแล้วเคล่ือนเปล่ียนตวัตนการเล่นหวยรัฐบาล ไปสู่การละเล่นเส่ียงทายตวัเลขท่ีเป็น 
การช่วยระดมเงินทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการงานสาธารณะกุศลของชาติ เท่ากบัเป็นการเล่นพนนัท่ีสร้าง
บุญสอดคลอ้งกบัค่านิยม ความเช่ือของคนไทยท่ีนิยมการท าบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ท าให้การเล่น
หวยรัฐอยูใ่นฐานะการพนนัท่ีถูกทั้งกฎหมายและไม่ขดัต่อหลกัค าสอนทางศาสนาจึงไดรั้บการยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางในสังคมไทย ขณะเดียวกนัรัฐชาติ ก็ท  าให้การเล่นหวยใตดิ้นกลายเป็นคู่ตรงขา้มกบั
หวยรัฐบาลตอ้งผกูติดอยูก่บัภาพความจริงดา้นลบ ในฐานะของการพนนัท่ีผิดกฎหมาย และผิดหลกั
ศีลธรรมค าสอน มีผลต่อการมอมเมาผูค้นใหเ้สพติด การพนนั อีกทั้งเงินรายไดท่ี้ไดจ้ากการเล่นหวยใตดิ้น
เป็นการกอบโกยผลประโยชน์เพื่อการส่วนตนไม่ไดมี้ส่วนในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติแต่อยา่งใด 
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 บริบทที่สาม คือ การสร้างภาพความจริงด้านลบให้หวยใต้ดินผ่านบริบททางการเมือง 
 ส่ิงท่ีรัฐชาติน ามาใช้ในการตอกย  ้าภาพความจริงดา้นบวกของการเล่นหวยรัฐบาล
และยดัเยียดภาพความจริงด้านลบให้หวยใตดิ้น ก็คือ การก าหนดกฎหมายเก่ียวกบัการเล่นพนัน 
ในประเทศไทย จากการศึกษากฎหมายท่ี เ ก่ียวข้องกับการพนันในประเทศไทย พบว่า 
พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 แบ่งประเภทการพนนัเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเล่นพนนั
ท่ีห้ามเด็ดขาดระบุไวใ้นบญัชี ก. และการพนันท่ีอนุญาตให้เล่นได้ระบุไวใ้นบญัชี ข. ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัการพนัน พุทธศกัราช 2478นั้น หวยใต้ดินถูกจดัเป็นการพนันประเภท ก ท่ีไม่
อนุญาตให้เล่นได้จึงถือว่าหวยใต้ดินเป็นการพนันท่ีไม่อนุญาตให้เล่นมีความผิดตามกฎหมาย 
นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการ
พนนั พุทธศกัราช 2478 ไดก้ าหนดให้บทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 853-
855 มีผลบงัคบัใช้ในเร่ืองการพนนัซ่ึงกล่าวไวว้่า “หน้ีอนัเกิดจากการพนนัเป็นหน้ีท่ีไม่สมบรูณ์ 
ตามกฎหมาย” กล่าวคือ เม่ือช าระไปแลว้เรียกคืนไม่ได ้หรือไม่ช าระก็ไม่อาจฟ้องร้องบงัคบักนัได ้
เช่นเดียวกนักบัหน้ีท่ีเกิดจากการเล่นหวยใตดิ้นเป็นหน้ีท่ีเกิดจากการพนนั อนัเป็นหน้ีท่ีไม่สมบูรณ์
ตามกฎหมาย ซ่ึงเม่ือช าระไปแล้วเรียกคืนไม่ไดห้รือเม่ือช าระแล้วจะไม่อาจฟ้องร้องบงัคบัคืนได ้ 
ท าใหห้วยใตดิ้นเป็นถือการพนนัผิดกฎหมายไม่ไดรั้บการอนุญาตให้เล่น หากแต่การเล่นหวยรัฐบาล
นั้น กลบัเป็นการพนนัท่ีเม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 พบว่า เป็น 
การพนนัท่ีจดัอยูใ่นประเภท ข อนุญาตให้มีการเล่นได ้และเม่ือพิจารณาผา่นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยใ์นมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 ไดก้ าหนดให้บทบญัญติั
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 853-855 ก็พบวา่ หน้ีอนัเกิดจากการเล่นหวยรัฐบาล 
สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอร่ีได้มีการระบุในข้อบัญญัติทางกฎหมายว่า ให้มีผลต่อ 
การเรียกร้องในการช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงถือวา่เป็นการรับรองทางกฎหมายให้แก่สลากกิน
แบ่งรัฐบาลใหเ้ป็นการพนนัท่ีถูกกฎหมาย  
 จากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสังคมไทยท่ีรัฐชาติเป็นผูก้  าหนด
ข้ึนนั้นน าไปสู่การสร้างคู่ตรงขา้มระหวา่งหวยรัฐบาลท่ีด ารงตนอยูก่บัภาพความจริงดา้นบวกในฐานะ
การพนนัถูกกฎหมายท่ีรัฐชาติให้การรับรอง อีกทั้งยงัเป็นช่องทางการแสวงหาเงินทุนสนบัสนุนกิจการ
สาธารณะกุศลของชาติ ท านุบ ารุงสังคมและศาสนาอนัก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลต่อประชาชน
และประเทศชาติ ในทางตรงกนัขา้มกนันั้นหวยใตดิ้นกลบัถูกประทบัตราดว้ยภาพความจริงดา้นลบ
ในฐานะการพนนัผิดกฎหมายของกลุ่มนายทุนผูมุ้่งกอบโกยผลประโยชน์ให้ตนเองเบียดบงัแยง่ชิง
ผลประโยชน์ของแผน่ดินทั้งยงัท าให้เกิดการมอมเมาประชาชนเสพติดการพนนัเกิดปัญหาทางสังคม
ตามมา ปรากฏการณ์การมีอยูข่องคู่ตรงขา้มระหวา่งหวยรัฐบาล และหวยใตดิ้นในสังคมไทยท่ีกล่าว
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มาขา้มตน้น้ีแทจ้ริงแลว้มิไดมี้อยูห่รือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หากแต่เป็นการเกิดข้ึนจากการแฝงซ่อนเร้น 
อยา่งแยบยลของรัฐชาติในการเขา้กระท าความรุนแรงเพื่อการครอบครองการเป็นเจา้ของวาทกรรม
หลกัของชาติโดยกระท าอยา่งเป็น กระบวนการผา่นปฏิบติัการในการสร้างคู่ตรงขา้มและให้การคุณค่า
แก่คู่ตรงขา้มทั้งสองท่ีไม่เท่ากนัมีผลให้วาทกรรมหลกั หรือ “วาทกรรมหวยรัฐบาล” กา้วข้ึนสู่การเป็น 
วาทกรรมหลกัของชาติอนัเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคมไทย ในทางกลบักนัรัฐชาติ 
ก็ประสบความส าเร็จในการสร้างคู่ตรงขา้มซ่ึงก็คือ วาทกรรมรอง หรือ “วาทกรรมหวยใตดิ้น”  
ใหต้อ้งถูกผลกัไสและตรึงอยูก่บัการอยูอ่ยา่งเป็นชายขอบในสังคมไทยเป็นท่ีรู้จกัในฐานะการพนนั
เถ่ือนผดิกฎหมายและผิดหลกัศีลธรรมค าสอนของศาสนาพุทธอนัศาสนาประจ าชาติไทย ตอ้งด ารง
ตวัตนอยูแ่ต่เพียงพื้นท่ีในมุมมืดของสังคมไทย 
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บทที ่6 
 

พืน้ทีห่วยใต้ดินในสังคมไทย 
 
 จากปฏิบติัการทางวาทกรรมท่ีรัฐชาติไดส้ร้างวาทกรรมหลกั หรือ “วาทกรรมหวย
รัฐบาล” และ วาทกรรมรอง หรือ “วาทกรรมหวยใตดิ้น” ข้ึนมาเป็นคู่ตรงขา้มกนันั้นมีผลให้วาทกรรม
หวยรัฐบาลยึดครองภาพความจริงดา้นบวกของการเป็นการพนนัท่ีรัฐชาติให้การรับรอง และท าให้
วาทกรรม หวยใตดิ้นตอ้งติดอยูก่บัภาพความจริงดา้นลบของการเป็นการพนนัเถ่ือนผิดกฎหมายและ
ศีลธรรม ปรากฏการณ์ดงักล่าวถือไดว้า่เป็นการใชอ้  านาจและความรุนแรงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีแอบแฝง
อยูอ่ยา่งแยบยลหากแต่มีผลก่อใหเ้กิดการเบียดขบัหวยใตดิ้นไปสู่พื้นท่ีมุมมืดของสังคมไทย ทวา่แม้
รัฐชาติพยายามกระท าความรุนแรงต่างๆ นาๆ หวยใตดิ้นกลบัยงัสามารถด ารงตวัตนและไดรั้บการยอมรับ
ในพื้นท่ีสังคมไทย  
 ฉะนั้นเพื่อการศึกษาปรากฏการณ์การด ารงอยูแ่ละพื้นท่ีของหวยใตดิ้นในสังคมไทย 
ผูศึ้กษาได้ท าการแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เป็นการศึกษา  
เร่ืองปฏิบติัการของการโตต้อบ/ปฏิเสธภาพลกัษณ์ดา้นลบของการเป็นการพนนัเถ่ือน ผิดกฎหมาย 
และศีลธรรมค าสอน อนัน าไปสู่การเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือนไหลนิยามความหมายเกิดเป็นการก่อรูป  
อตัลกัษณ์ใหม่ของหวยใตดิ้น และประเด็นท่ีสอง เป็นการศึกษาเร่ืองการสร้างพื้นท่ีพิเศษท่ีหวยใต้
ดินใชแ้สดงตวัตนในสังคมไทย 
   
 การโต้ตอบ/ปฏิเสธภาพความจริงด้านลบ และการเคลือ่นเปลีย่น/เลือ่นไหลสู่อตัลักษณ์
ใหม่ของหวยใต้ดิน 
 วาทกรรม มีหนา้ท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหด้ ารงอยูแ่ละเป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกวา้ง 
ขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีเก็บกด/ปิดกั้นมิให้เอกลกัษณ์และความหมายของบางอยา่งเกิดข้ึนหรือไม่ก็
ท  าให้อตัลกัษณ์ และความหมายของบางส่ิงท่ีด ารงอยู่แล้วในสังคมเลือนหายไปพร้อมๆ กนัด้วย 
(Michel Foucault, 1981, p. 47-48 อา้งถึงใน ไชรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2554, น. 19-20) เม่ือใชแ้นวคิด 
ขา้งตน้พิจารณาปรากฏการณ์การเล่นหวยในสังคมไทยอาจกล่าวไดว้า่รัฐชาติประสบความส าเร็จใน
การสถาปนาวาทกรรมหลกั หรือ “วาทกรรมหวยรัฐบาล” ให้ด ารงอยูก่บัภาพความจริงดา้นบวกใน
ฐานะการละเล่นเส่ียงทายตวัเลขท่ีช่วยระดมเงินรายไดแ้ผน่ดินในการน ามาใชเ้พื่อการพฒันาสังคม
และประเทศชาติ หากแต่ปฏิบติัการทางวาทกรรมในขั้นตอนของการสร้างคู่ตรงขา้มวาทกรรมรอง 
หรือ “วาทกรรมหวยใตดิ้น” ข้ึนมานั้น รัฐชาติท าให้เกิดผลไดเ้พียงแค่เก็บกด/ปิดกั้น และการประทบั 
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ภาพความจริงด้านลบให้แก่หวยใตดิ้นสู่การเป็นการละเล่นเส่ียงทางตวัเลขท่ีผิดกฎหมาย ขดัต่อ 
หลักศีลธรรมค าสอน ทว่ารัฐชาติมิอาจท าให้หวยใต้ดินเลือนหายไปจากสังคมไทยได้ในทาง
กลบักนักลบัพบวา่หวยใตดิ้นยงัคงด ารงอยู ่แพร่หลาย และไดรั้บความนิยมเล่นเป็นอยา่งมาก 
 การท่ีหวยใตดิ้นยงัคงด ารงอยู ่ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนันั้นเกิดจากหวยใตดิ้นไม่ยอมหยดุน่ิงตายตวัอยูก่บัภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์ดา้นลบ
ท่ีรัฐชาติยดัเยียดให้ และไดก้ระท าการโตต้อบ/ปฏิเสธภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์ดา้นลบดงักล่าว
โดยอาศยับริบท ของสังคมไทยท่ีมีวฒันธรรม วิถีชีวิต ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งเก้ือหนุนกนักบัหวยใตดิ้น 
ปฏิบติัการของการโตต้อบ/ปฏิเสธภาคความจริงหรืออตัลกัษณ์ดา้นลบโดยการเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือน
ไหลอตัลกัษณ์หวยใตดิ้น ซ่ึงปฏิบติัการดงักล่าวมีรูปแบบและวธีิการดงัน้ี 
 
 วธีิการแรก คือ การเคลือ่นเปลีย่น/เลือ่นไหลนิยามความหมายภายใต้บริบททาง
การเมือง 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 การเล่นหวยรัฐบาลท่ีเรียกว่า หวย ก ข ได้รับการรับรองและ
ยอมรับในฐานะการพนันเส่ียงทายตวัอกัษรท่ีถูกกฎหมาย และเป็นเคร่ืองมือส าคญัช่วยชาติในการ
แกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงพบไดจ้ากบนัทึกความเป็นมาของการเล่นหวยในสังคมตั้งแต่สมยัรัชกาล
ท่ี 3  เดิมการเล่นหวยรัฐไดน้ าเอารูปแบบวิธีการเล่นตามแบบอย่างมาจากประเทศจีน วิธีการเล่นเป็น
การละเล่นทายตวัอกัษรจีน แต่เม่ือน ามาเผยแพร่ในประเทศไทย จึงปรับ เปล่ียนมาเป็นการละเล่น
ทายตวัอกัษรไทย มีช่ือเรียววา่ การเล่นหวย ก ข เช่นเดียวกนักบัการเล่นหวยใตดิ้นหรือท่ีเรียกกนัใน
สมยันั้นวา่ การเล่นหวยเถ่ือน (ประยุทธ์ สิทธิพนัธ์, 2524) ก็ไดย้ึดรูปแบบวิธีการเล่น และผลรางวลัอิง
อยูก่บัการเล่นหวยรัฐบาลในขณะนั้นดว้ย ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีพระราชด าริท่ีจะยกเลิกโรงหวย
รัฐบาล เน่ืองจากพบวา่มีผูค้นเสพติดการพนนัจนไม่สนใจประกอบอาชีพ เม่ือมีหน้ีสินก็เอาบุตรไป
ไถ่ถอนหน้ีสินโดยการขายเป็นทาสแก่เจา้หน้ี อีกทั้งตามหวัเมืองส าคญัๆ ท่ีมีการตั้งโรงหวยรัฐบาลก็มี
ปัญหาอาชญากรรม โจรผูร้้ายปลน้จ้ี เพราะเป็นหน้ีสินจากการเล่นพนนั จนกระทั้งถึงสมยัรัชกาลท่ี 
6 จึงมีการประกาศยกเลิกโรงหวยรัฐบาท่ีจดัให้มีการเล่นหวย ก ข และไดเ้ปล่ียนช่ือเรียกมาเป็น 
สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอร่ี การยกเลิกหวย ก ข ดงักล่าวมีผลให้รัฐชาติซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแล
และครองครองผลประโยชน์จากการเล่นหวยรัฐบาลประสบความส าเร็จในการสลดัภาพความจริง
ดา้นลบของการเป็นผูก้  ากบัดูแลการเล่นพนนัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาสังคม อีกทั้งยงัสามารถเคล่ือนเปล่ียน
ตวัตนไปสู่การเป็นการเล่นพนนัเพื่อช่วยสังคมและประเทศชาติท่ีกฎหมายให้การรับรอง จากการ
เคล่ือนเปล่ียนนิยามความหมายผ่านการเปล่ียนช่ือ และเปล่ียนรูปแบบวิธีการเล่น ท าให้ของหวย
รัฐบาลหลุดพน้จากภาพความจริงดา้นลบของการเป็นการพนนัท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคม และทิ้งภาพ
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ความจริงดา้นลบของการเล่นหวยท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมให้แก่การเล่นหวยเถ่ือนหรือหวยใต้
ดิน ทวา่ในขณะท่ีหวยรัฐบาลมีการเคล่ือนเปล่ียนตวัตน นิยามความหมายใหม่ และก่อรูปไปสู่อตัลกัษณ์
ใหม่นั้น หวยใตดิ้นก็ไม่ยอมถูกตรึงอยู่กบัภาพความจริงดา้นลบของหวยท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคมท่ีตอ้ง
ถูกขจดัใหห้มดไปจากสังคมไทย หวยใตดิ้นจึงปฏิเสธภาพลกัษณ์ดา้นลบดงักล่าว โดยไดก้ารเคล่ือน
เปล่ียนรูปแบบและวธีิการเล่นควบคู่ไปกนัหวยรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงไป ปฏิบติัการดงักล่าวมีผลให้หวย
ใตดิ้นประสบความส าเร็จในการสลดัภาพความจริงดา้นลบทิ้งไป อีกทั้งยงัท าให้หวยใตดิ้นสามรถ
เขา้ถึงผูเ้ล่นไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากท าให้ผูค้นในสังคมไทย ไม่ตอ้งเสียเวลาและยุง่ยากล าบากกบัการเรียนรู้
วธีิการเล่นแบบใหม่ หวยใตดิ้นจึงเป็นท่ียอมรับและเขา้ถึงผูเ้ล่นหวยในสังคมไทยไดอ้ยา่งแพร่หลาย 
น่ีจึงเป็นเหตุผลประการแรกท่ีท าใหห้วยใตดิ้นไม่มีวนัตายไปจากสังคมไทย 
 
 วธีิการทีส่อง คือ การเคลือ่นเปลีย่นเลือ่นไหลของนิยามความหมายภายใต้บริบท
ทางสังคม   
 จากภาพความจริงหรืออตัลกัษณ์ดา้นลบท่ีหวยใตดิ้นถูกประทบัตราในฐานะการพนนั
ผิดกฎหมายของรัฐชาติและผิดต่อศีลธรรมค าสอนของสังคมไทยไปสู่ความหมายใหม่ ไดแ้ก่ การเป็น
ความหวงัโอกาสสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ ไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่สุขสบาย, การละเล่นเพื่อ
ความบนัเทิงใจเป็นการพกัผอ่นทางจิตใจจากภาวะความบีบคั้นทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
และการสร้างเครือข่ายทางสังคม  
 
 การเคลือ่นเปลีย่นตัวตนสู่นิยามความหมายแรก คือ การเป็นความหวงัโอกาสใน
การสร้างฐานะทางเศรษฐกจิ  
 หากกล่าวถึงความหมายของค าวา่ “ความคาดหวงั” Victor H. Vroom ไดเ้สนอไว้
วา่ ความคาดหวงั คือ พฤติกรรมบุคคลเป็นผลมาจากการตดัสินใจเลือกท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีเขาเช่ือวา่ 
ไดผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551, น. 90-91) เม่ือน าแนวคิดดงักล่าวมาพิจารณา
ปรากฏการณ์การเล่นพนนัในสังคมไทย พบวา่ในบรรดาการพนนัท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยนั้น หวยใตดิ้น
เป็นการพนนัชนิดท่ีมีผูนิ้ยมเล่นกวา้งขวางมากท่ีสุด จนกระทัง่อาจกล่าวไดว้า่หวยใตดิ้นเป็นการพนนั 
ของมวลชนก็วา่ได ้(นพนนัท ์ วรรณเทพสกุล, 2554) เบ้ืองหลงัความนิยมเล่นหวยใตดิ้นนั้นเป็นผล
มาจากในสังคมไทยผูค้นจ านวนมากยงัฝากชีวิตไวก้บั “ความเช่ือ” และ “ความหวงั” ลกัษณะของ ผูค้น
ในสังคมไทยดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเล่นหวย ซ่ึงมีรูปแบบ/วิธีการเล่นเส่ียงโชคกบัตวัเลขท่ีผูเ้ล่น
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าเล่นง่าย ข้ึนอยู่กบัดวง และเช่ือว่าไม่ถูกโกง โดยมี “ความฝัน” เป็นตวัจุดชนวน
ส าคญัก่อนตดัสินใจซ้ือตวัเลข ความคาดหวงัท่ีเกิดกบัผูเ้ล่นหวยขณะท่ีท าการเล่นหวยก็คือการหวงัรวย



86 

และไม่คิดวา่การเล่นหวย จะท าให้ชีวิตตนเองล าบาก ในความรู้สึกของผูเ้ล่นหวยแลว้ การเล่นหวย 
คือ การเส่ียงโชค เป็นเคร่ืองมือขยบัฐานะส าหรับผูมี้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สามารถท าให้ชีวิตดีข้ึนได้
อยา่งฉับพลนัถา้ถูกหวย ดงัเช่นตวัอยา่งข่าวจากเวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพข์่าวสดเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
พ.ศ. 2556 ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 8392 ข่าวสดรายวนั  
 
 “2หนุ่มสุดเฮง 'พีเ่ป้า'ให้หวย ไปเข้าฝัน ถูกตรงๆ 6.5 แสน  

.. นายประเทืองวิทย ์โชติสุริยา อายุ 45 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 77 แขวง
ดอกไม ้เขตประเวศ กทม. เดินทางมาไหวศ้พ "พี่เป้า" ดว้ยอาการ
ต่ืนเตน้โดยเปิดเผยวา่ ตนถูกหวยเม่ือวานน้ี เลขท่ีถูก คือ 63 ซ่ึงเป็น
เลขท่ีพี่เป้าให้ คือ เม่ือคืนวนัท่ี 15 ก.ย.ตนมาเคารพศพพี่เป้า จุดธูป
บอกกล่าวกบัพี่เป้าวา่ตอนน้ีมีความล าบาก มีหน้ีสินรุงรัง ขอให้พี่เป้า
ช่วยดว้ย กลบัไปบา้นคืนนั้นฝันถึงพี่เป้าว่า พี่เป้าไปหาแม่ของตนท่ี
เสียชีวิตไปแลว้ แม่มีอายุ 63 ปี นายประเทืองวิทย ์เผยต่อวา่ ตอนเชา้
น าเลขอายุแม่ไปซ้ือหวย โดยแทงเลข 14 และ 63 อย่างเดียวตวัละ
หม่ืนบาท พอหวยออก เพื่อนบอกว่าหวยออก 63 ตนถึงกบัช็อกท า
อะไรไม่ถูก ก่อนจะไปรับเงินรางวลั 650,000 บาท วนัน้ีท าบุญใส่
กล่องบริจาคให้พี่เป้า 1 หม่ืนบาท และเตรียมจดัคอนเสิร์ตประกวด
เพลงลูกทุ่งสายณัห์ สัญญา ท่ีหมู่บา้นกระทุ่มแจ ้เขตประเวศ กทม. 
ตามท่ีไดบ้นบานไว.้..” 

 
 ข่าวสารขา้งตน้เป็นการน าเสนอเร่ืองราวความมีโชคของผูซ้ื้อหวยใตดิ้นท่ีถูกรางวลั 
เป็นจ านวนเงินถึง 650,000 บาท อีกทั้งมีการกล่าวอา้งท่ีมาของตวัเลขเด็ดว่ามาจาก “ความฝัน”  
อนัน าไปสู่การตัดสินใจซ้ือ ปรากฏการณ์ทางสังคมของผูค้นในสังคมไทยเก่ียวกับความหวงั/ 
ความเช่ือ/ความฝัน และตวัเลขท่ีน าเสนอผ่านทางหนา้หนงัสือพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ตขา้งตน้ แสดง
ให้เห็นถึงการผกูโยงกนัของหวยใตดิ้นกบัวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมไทยดว้ยกนั 2 นยัยะ คือ นยัยะ
แรกเป็นการเช่ือมโยงกนัของหวยใตดิ้น ซ่ึงเป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัเลขเขา้กบัวิถีชีวิตของผูค้นท่ี
ยงัยึดมัน่กบัความหวงั/ความเช่ือและความฝันน าไปสู่การท านายคาดเดา เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ือ
ตัวเลขท่ีผู ้ซ้ือคาดหวงัว่า จะท าให้ตนถูกรางว ัลได้รับผลตอบแทนเป็นเงินรางวลัก้อนใหญ่  
เพื่อน าไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนท่ีตนตอ้งเผชิญจากภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
และประการท่ีสองมีการผกูโยงวิถีชีวิตของผูค้นท่ีมีความเช่ือถือในส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีไม่สามารถ
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มองเห็นไดด้ว้ยตาเขา้กบัหวยใตดิ้น โดยการกล่าวอา้งถึงท่ีมาของตวัเลขวา่ไดม้าจากการบอกใบจ้าก
ดวงวิญญาณ พร้อมๆ กนันั้นก็ได ้สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่แหล่งท่ีมาของตวัเลขโดยการอา้งอิงความ
เป็นวญิญาณของบุคคลส าคญัในฐานะนกัร้องเพลงลูกทุ่งช่ือดงั ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและครองใจของผูค้นใน
ชนชั้นแรงงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มชนชั้น ท่ีมีจ  านวนมากสุดของสังคมไทยอีกดว้ย จากความสอดคลอ้งไป
ในทิศทางเดียวกนัของหวยใตดิ้นท่ีมีลกัษณะเป็นการละเล่นเส่ียงโชค/คาดเดาตวัเลข เพื่อชิงรางวลั
กบัลกัษณะของผูค้นในสังคมไทยท่ียงัฝากชีวิตไวก้บัความเช่ือและความหวงัจึงท าให้หวยใตดิ้นประสบ
ความส าเร็จในการเคล่ือนเปล่ียนนิยามความหมายไปสู่การสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ให้แก่ตนเองสู่การเป็น
ความหวงัโอกาสในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของผูค้นจ านวนมากในสังคมไทยไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 
 การเคลือ่นเปลีย่นตัวตนสู่นิยามความหมายทีส่อง คือ การเป็นการละเล่นบันเทงิ
เพือ่การพกัผ่อนทางจิตใจจากภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกจิและสังคมในปัจจุบัน  
 จากการศึกษาความหมายจากสารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ให้ความหมายของค าว่าการละเล่น คือ การกระท าเพื่อสนุกหรือ 
ผอ่นอารมณ์ ซ่ึงตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า play หรือ game ซ่ึงมีความหมายแตกต่างกนั ค าว่า play 
หมายถึง เล่นสนุก เป็นการเล่นคนเดียวก็ไดห้ลายคนก็ได ้เล่นโดยสมคัรใจไม่มีใครบงัคบั แต่ค าวา่ game 
หมายถึง เป็นการเล่นท่ีมีกฎเกณฑ์บงัคบั ผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามกฎเกณฑ์นั้น หวยใตดิ้นจดัเป็นการพนนั
ประเภทหน่ึงท่ีมีกฎเกณฑก์ติกาในการเล่นและการให้รางวลัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน จากการพูดคุย
กบัผูเ้ล่นหวยใตดิ้นรายหน่ึงไดบ้อกเล่าวธีิการเล่นหวยใตดิ้นสรุปไดว้า่ 
 การเล่นหวยใตดิ้นมีการก าหนดกฎเกณฑ์บงัคบัเอาไวซ่ึ้งผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามกฎเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้กติกาการเล่นมีรายละเอียด ดงัน้ี วิธีการเล่นหวยใตดิ้นจะยึดผลการออกรางวลัตาม 
การออกรางวลัของสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดเป็นหลกั จะถือเอาเลขทา้ย 3 ตวั 2 ตวัของรางวลัท่ี 
1 และเลขทา้ย 3 ตวั 2 ตวั หรือท่ีเรียกกนัในกลุ่มคนเล่นหวยวา่ 3 ตวั 2 ตวัล่าง มาเป็นผลรางวลัของ
หวยใตดิ้น แต่มีวิธีการเล่นท่ีแตกต่างจากหวยรัฐบาลท่ีวิธีการซ้ือหรือท่ีเรียกวา่ การแทง และการให้
เงินรางวลั ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นมี 4 รูปแบบการเล่น คือ  
 การแทงแบบแรก เรียกวา่ “การแทงแบบตรง” เป็นการเลือกซ้ือตวัเลขท่ีคาดว่าจะ
ออกรางวลั 3 ตวั2 ตวั แบบเรียงล าดบัตามตวัท่ีออกรางวลั ซ่ึงถา้ถูกรางวลัจะไดรั้บเงินตอบแทน ดงัน้ี  
 แทง 3 ตวับน (รางวลัท่ี 1) จะไดเ้งินตอบแทน500 บาทต่อการ แทง 1 บาท 
 แทง 2 ตวับน (รางวลัท่ี 1) จะไดเ้งินตอบแทน 70 บาทต่อการแทง 1 บาท 
 แทง 3 ตวัล่าง (รางวลัเลขทา้ย 3 ตวั 4 รางวลั) จะไดเ้งินตอบแทน 100 บาทต่อการแทง 
1 บาท 
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 แทง 2 ตวัล่าง (รางวลัเขทา้ย 2 ตวั 1 รางวลั) จะไดรั้บเงินตอบแทน 70 บาทต่อการแทง 
1 บาท 
 การแทงแบบท่ีสอง เรียกวา่ “การแทงแบบชุด” เป็นการเลือกซ้ือตวัเลขท่ีคาดวา่จะ
ออกรางวลั 3 ตวั 2 ตวัของรางวลัท่ี 1 และรางวลัเลขทา้ย 2 ตวั แบบไม่เลียงล าดบัและมีการสลบัท่ี
ของตวัเลขไดค้รอบคลุมครบทุกประตู เช่น ถา้แทง 3 ตวัเลขซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีไม่ซ ้ ากนัเลย ตวัเลขทั้ง 3 
ตวัน้ีจะสามารถสลบัท่ีกนัไดถึ้ง 6 ประตูเป็นการเพิ่มโอกาสในการถูกรางวลัให้แก่ผูซ้ื้อ แต่ผูซ้ื้อแบบ
ชุดจะตอ้งจ่ายเงินในการซ้ือเพิ่มมากข้ึนจากเดิมอาจซ้ือ 3 ตวัเลขแบบตวัตรงเป็นเงิน 10 บาท เม่ือมา
ซ้ือแบบชุดท าให้ตวัเลข 3 ตวัน้ีสลบัท่ีได ้6 ประตู ก็ตอ้งใชเ้งินในการซ้ือเพิ่มข้ึนประตูละ 10 บาท  
มีทั้งหมด 6 ประตู รวมตอ้งจ่ายเงิน60 บาท  ซ่ึงถา้ถูกรางวลัจะไดรั้บเงินตอบแทนเพียงจ านวนเงินท่ี
ซ้ือ 1 ประตูท่ีตรงกบัรางวลัท่ีออกเท่านั้น เช่นเดียวกนักบัการซ้ือชุด 2 ตวัทา้ยรางวลัท่ี 1 และรางวลั
เลขทา้ย 2 ตวั ก็สามารถสลบัท่ีตวัเลขได ้2 ประตู ถา้ซ้ือชุด 10 บาท ก็ตอ้งจ่ายเงิน 20 บาท และได้
เงินรางวลัเพียงแค่จ  านวนเงินท่ีใช้ซ้ือ 1 ประตูท่ีตรงกบัผลการออกรางวลัเท่านั้น ซ่ึงถา้ถูกรางวลัจะ
ไดรั้บเงินตอบแทน ดงัน้ี 
 แทง 3 ตวับน รางวลัท่ี 1 จะไดเ้งินตอบแทน500 บาทต่อการแทง 1 บาท วธีิการซ้ือ
แบบชุดน้ี  
 แทง 2 ตวับน (รางวลัท่ี 1) จะไดเ้งินตอบแทน 70 บาทต่อการแทง 1 บาท 
 แทง 2 ตวัล่าง (รางวลัเขทา้ย 2 ตวั 1 รางวลั) จะไดรั้บเงินตอบแทน 70 บาทต่อการแทง 
1 บาท 
 การแทงแบบท่ีสาม เรียกวา่ “การแทงแบบลอย” เป็นการเลือกซ้ือตวัเลข 1 ตวัเลขท่ี
คาดวา่จะตรงกบัการออกรางวลั 3ตวัทา้ยของรางวลัท่ี 1 มี 2 แบบ 
 แทงลอย 3 ตวัทา้ยของรางวลัท่ี 1 จะไดเ้งินตอบแทน 3 บาท ต่อการแทง 1 บาท 
 แทงลอยแบบปักต าแหน่ง (หนา้/กลาง/หลงั) 3 ตวัทา้ยของรางวลัท่ี 1 จะไดเ้งินตอบแทน 
8 บาท ต่อการแทง 1 บาท 
 การแทงแบบท่ีส่ี เรียกวา่ “การแทงแบบโต๊ด” เป็นการซ้ือตวัเลขท่ีคาดวา่ออกรางวลั 
มี 3 แบบ 
 แทงลอย2 ตวัเลข ถา้ในตวัเลขท่ีผูเ้ล่นแทงไว ้2ตวั ตรงกบั 2 ตวัล่างท่ีออกรางวลัจะ
ไดเ้งินตอบแทน 10 บาทต่อการแทง 1 บาท 
 แทงลอย 5 ตวัเลข ถา้ตวัเลขท่ีผูเ้ล่นเลือกแทงได ้5ตวัเลข มีจ านวนตวัเลข 3 ตวั ตรง
กบัตวัเลข 3 ตวัทา้ย ของรางวลัท่ี 1 จะไดเ้งินตอบแทน 10 บาทต่อการแทง 1 บาท 
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 แทงลอย 3 ตวัเลข ถา้ตวัเลขท่ีผูเ้ล่นแทงไวท้ั้ง 3 ตวั ตรงกบัตวัเลขท่ีออกรางวลัท่ี 1
แบบไม่ตอ้งเรียงล าดบัการออกรางวลั จะไดเ้งินตอบแทน 100 บาทต่อการแทง 1 บาท 
 
ภาพท่ี 4 แสดงรูปแบบการเล่นหวยใตดิ้น 
 

 
 
ท่ีมา : จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ถ่ายโดยผูว้จิยั  
เม่ือวนัท่ี 1 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 
 
ภาพท่ี 5 แสดงรูปแบบใบหวยใตดิ้น 
 

 
 

ท่ีมา : จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ถ่ายโดยผูว้จิยั  
เม่ือวนัท่ี 16 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 
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 นอกจากการเล่นหวยใตดิ้นจะเป็นการละเล่นท่ีมีกฎเกณฑ์การเล่นท่ีก าหนดไวใ้ห ้
ผูเ้ล่นปฏิบติัตามแลว้นั้น การเล่นหวยใตดิ้นยงัก่อใหเ้กิดความต่ืนเตน้ ทา้ทาย และสนุกสนานอีกดว้ย
เม่ือพิจารณาตามมิติทางสังคมอาจเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นพฤติกรรมท่ีมีอยูเ่ป็นปกติธรรมดา 
ในสังคมมนุษย ์แทรกซึมอยูใ่นชีวติประจ าวนัและทุกส่วนของสังคม มีนกัวิชาการพยายามช้ีให้เห็น
ความส าคญัของการพนนัในฐานะเป็นช่องทางส าหรับผูค้นในสังคมท่ีจะแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมท่ี
ถูกเก็บกด ปิดกั้นไวภ้ายในสภาพแวดลอ้มท่ีกดดนั เช่น ความกดดนัจากหนา้ท่ีการงาน ความกดดนั
จากปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัว ฯลฯ การพนนัจึงเป็นกิจกรรม “นนัทนาการ” เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากสภาพจิตใจ จากงานศึกษาเร่ือง ชีวิตนกัเส่ียงโชคจากตวัเลข กรณีศึกษาคนเล่นหวยใตดิ้น 
พบวา่ คนเล่นหวยเล่นเพื่อตอ้งการความสนุกกบัเพื่อน หรือไม่ก็จะไดมี้เร่ืองคุยกบัเพื่อนคนอ่ืน  ๆท่ีเล่นหวย 
นอกจากน้ีการเล่นหวยยงัเป็นการซ้ือความสุขดว้ยความหวงั นั้นคือ การหวงัว่าตนเองจะมีโอกาส 
ถูกหวยบา้ง (สติธร ธนานิธีโชติ, 2554) เช่นเดียวกนักบัการบอกเล่าเร่ืองราวของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีบอก
เล่าถึงส่ิงจูงใจท่ีท าใหเ้ร่ิมเล่นและยงัคงเล่นหวยใตดิ้นมาจนถึงปัจจุบนัวา่ 
 

 “พี่มานัง่ท่ีน่ีแทบทุกวนัหละ แรกๆ พี่เล่นแต่ตวัตรงงวดละเลขสองเลข 
เพื่อนๆในวงน้ีเขาทกัว่าโอกาสถูกมนันอ้ยจะโดยกินฟรีเปล่าๆ เพื่อนเขาชวน
เล่นชุดบา้งเล่นลอยกนับา้ง แรกๆ ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอก เด๋ียวน้ีไม่เล่นแลว้
แบบตรงนอกจากวา่ไดเ้ลขเด็ดมาจริงๆ เท่านั้น หลงัๆ มาน้ีพี่จะเล่นซ้ือหวา่น
ทั้งชุดทั้งลอยตั้งไวเ้ลย โอกาสถูกมนัมีมากวา่พอไดเ้ล่นบา้ง วนัท่ีมานัง่ท่ีน่ีก่อน
หวยออกพวกพี่ก็คุยกนัไดทุ้กเร่ืองหละ งาน เงิน ลูก ถา้จะคุยกนัเร่ืองหวยส่วนใหญ่
ก็คุยกนัวนัใกล้ๆ  หวยออก ยิ่งถา้วนัหวยออกนะ ใครไดเ้ลขไรมาก็เอามาแบ่งกนั 
มานัง่คดัเลขกนั สนุกนะ เพลินดี มนัต่ืนเตน้ นัง่ลุน้ ลืมเร่ืองอ่ืนหมดจนหวย
ออกรู้ผลแลว้นัน่หละ ถา้ถูกก็ไดมี้เฮกนัทั้งวง พี่เคยถูหวยพอถูกนะโอโ้หได้
อวดเพื่อน คุยกนัยาว แต่งวดไหนไม่ถูกก็เซ็งๆ บา้ง อีกอาทิตยนึ์ง พี่กบัเพื่อนก็
มานัง่คุย นัง่หาเลขกนัต่อแลว้”  

  (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556) 
 
 จากการพูดคุยกบัประชากรตวัอยา่งขา้งตน้ พบว่า หวยใตดิ้นเป็นการละเล่นอยา่ง
หน่ึงท่ีแทรกซึมจนกลายเป็นวถีิชีวติของผูค้นในสังคมไทยไปแลว้ก็วา่ได ้เพราะเม่ือยามวา่งเวน้จาก
ภาระหนา้ท่ีทางการงานและภาระทางครอบครัวผูค้นไดเ้ลือกปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการเพื่อผอ่นคลาย
ความเหน่ือยลา้ในแต่ละวนัโดยการมาพบปะพดูคุยกนั ซ่ึงในขณะท่ีผูค้นมาพบปะพดูคุยกนันั้นเอง พบวา่
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หวยใตดิ้นสามารถสอดแทรกตวัตนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมดงักล่าวในฐานะประเด็นหรือ
หวัขอ้ท่ีผูค้นสนใจน ามาสนทนาเพื่อความเพลิดเพลิน นอกจากน้ีการเล่นหวยก็ยงัแทรกตนเองเขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมนนัทนาการในฐานะการละเล่นอีกดว้ย กล่าวคือ หวยใตดิ้นจดัไดว้า่เป็น
การละเล่นชนิดหน่ึงท่ีมีการก าหนดกฎเกณฑ์การเล่นเพื่อให้ผูเ้ล่นปฏิบติัติตามเง่ือนไขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
การก าหนด กฎเกณฑด์งักล่าวไม่ไดมี้การออกเป็นกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมีการจดัท าคู่มือประกอบ 
การเล่นแต่อยา่งใด หากแต่ในกลุ่มคนเล่นหวยกลบัสามารถเรียนรู้และถ่ายทอดกฎเกณฑ์การเล่นดงักล่าว
ใหแ้ก่กนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดายโดยการพูดคุยบอกเล่าจากคนหน่ึงสู่อีกคนหน่ึงในกลุ่มผูเ้ล่นหวย
ดว้ยกนั นอกจากความสามารถในการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนไปสู่การเป็นการละเล่นแลว้นั้น หวยใตดิ้น
ไดเ้ล่ือนไหลนิยามความหมายของตนเองไปสู่การเป็นการละเล่น ท่ีประสบความส าเร็จในการเป็น
เคร่ืองมือช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของผูค้น จากภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม สถานท่ี 
ท่ีเป็นจุดนัดพบ อย่างไม่เป็นทางการของประชากรตวัอย่างกับกลุ่มเพื่อนท่ีมาพบปะพูดคุยกันเป็น
เสมือนสถานท่ีบ าบดัท่ีทุกคนมาพูดคุยบอกเล่าทั้งเร่ืองราวดีๆ และระบายเร่ืองทุกขท่ี์ตนคบัขอ้งใจ
จากส่ิงท่ีเผชิญมาในแต่ละวนั ซ่ึงหวยใต้ดินได้แทรกตวัตนเข้ามาเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีกลุ่มคน
เหล่านั้นมาท าการปฏิสังสรรค์กัน ในขณะท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นประกอบกิจกรรมการเล่นหวยใตดิ้น 
พบวา่ คนเล่นหวยถูกกระตุน้ใหเ้กิด ความรู้ต่ืนเตน้และทา้ทายจากการลุน้ผลการออกรางวลัท าให้ 
ในช่วงเวลาขณะนั้นผูเ้ล่นจะลืมทุกส่ิง ทุกอยา่ง รวมทั้งเร่ืองราวความกดดนับีบคั้นท่ีตนตอ้งเผชิญ 
ในชีวติประจ าท่ีซ ้ าซากจ าเจอีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีท าใหอ้ตัลกัษณ์ดา้นลบของการเล่นหวยในฐานะส่ิง 
ผิดกฎหมายและศีลธรรมมีการเคล่ือนเปล่ียน และถูกแทนท่ีดว้ยอตัลกัษณ์ใหม่ของการเป็นการละเล่น
เส่ียงทายตัวเลขท่ี ช่วยบรรเทาความกดดันและบีบคั้ นท่ีผู ้คนในสังคมไทย ต้องเผชิญจาก 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั 
 
 การเคลือ่นเปลีย่นตัวตนสู่นิยามความหมายทีส่าม คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคม  
 หวยใตดิ้นมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากการพนนัชนิดอ่ืนๆ เพราะมีมิติทางวฒันธรรม
เก่ียวขอ้งอยูม่าก และเขา้กนัไดดี้กบัวถีิชีวติในแบบพึ่งพิงอุปถมัภ ์การเล่นหวยใตดิ้นท าใหผู้เ้ล่น 
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ของสังคมท่ีสมาชิกจ านวนมากมีการเล่นหวยเป็นกิจวตัร  
คนเล่นหวยใตดิ้นประกอบดว้ยผูค้นหลากหลายอาชีพมีตั้งแต่เกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน แม่คา้ในตลาด 
ซ่ึงเป็นคนจนและมีการศึกษาน้อยไปจนถึงเถ้าแก่ซ่ึงมีฐานะดีกว่า รวมไปถึงกลุ่มคนท่ีเป็นทั้ ง
นกัศึกษาและขา้ราชการซ่ึงเป็นผูมี้การศึกษาสูงกวา่ (นพนนัท ์ วรรณเทพสกุล, 2554) กลุ่มคนท่ีอยู่
ในเครือข่ายหวยใตดิ้นมีรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์กนั ในกลุ่ม 2 รูปแบบ คือ  
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 รูปแบบความสัมพนัธ์แรก คือ ความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือผลประโยชน์กนัทางเศรษฐกิจระหวา่ง
กลุ่มคน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้า้กบัผูค้า้, ระหวา่งผูค้า้กบัคนวิง่ขายหวย, ระหวา่งคน
วิง่ส่งรายใหญ่กบัลูกทีมท่ีเป็นคนวิง่ส่งรายยอ่ย และระหวา่งคนวิง่ขายหวยกบัคนเล่น ความสัมพนัธ์
ท่ีตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการเอ้ือผลประโยชน์แก่กนัทางเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นรูป “ตวัเงิน” ซ่ึงพบวา่ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งกลุ่มผูค้า้และคนวิง่หวยเกิดข้ึน เน่ืองมาจากตอ้งการเงินจากการขายหวย เงินเปอร์เซ็นตจ์าก
การขายและเงินเปอร์เซ็นตจ์ากการถูกหวยของคนซ้ือท่ีถูกรางวลั ส่วนผูเ้ล่นก็ตอ้งการเงินรางวลัท่ีได้
จากการถูกหวยนัน่เอง  
 ความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือผลประโยชน์กนัทางเศรษฐกิจระหวา่งผูค้า้กบัผูค้า้ (เจา้มือหวย
ใตดิ้นดว้ยกนั) 
 ขอ้มูลจากการพูดคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นคนวิง่หรือตวัแทนขายหวยท่ีพบปะโดยตรง 
กบัผูเ้ล่น  
 

 “พี่ขายหวยมา 17 ปีแลว้ เม่ือก่อนตอนเพิ่งเรียนจบ ม.6 พี่ก็ออกมา
เป็นเซลลข์ายของตามบริษทั พี่ขายมาแทบทุกอยา่งแลว้หละ แรกๆ พี่เองก็เล่น
หวยมาก่อนแต่งวดนึงไม่เยอะหรอก ไม่นานเจา้มือคนท่ีพี่ซ้ือหวยกบัประจ าหนะ 
พอคุยกนัถูกคอเขาก็ชวนพี่มาวิ่งส่งหวยให้เขา พี่ท  าไดส้ักพกัก็เลิกท างานเป็น
เซลลเ์พราะขายหวยรายไดดี้กวา่อิสระดว้ย พอเก็บเงินไดพ้ี่ก็หนัมาเป็นเจา้มือ
เอง จนตอนน้ีพี่มีคนวิ่งส่งให้เกือบสามสิบคนแลว้ แต่พี่ก็ยงัติดต่อกบัเจา้มือ
คนเก่าของพี่อยูเ่ลย งวดไหนท่ีคนแทงเลขไม่กระจายแลว้ยอดเยอะมาก พี่ก็ยงั
มานัง่คดัเลข แลว้ส่งให้เจา้มือเดิมของพี่อยูเ่ลย พวกเราคนท าหวยนะนอ้งตอ้ง
คบกนัไวเ้พราะถา้ลูกคา้แทงมายอดเกินจะปิดแทงก็ท าไดแ้ต่ท าบ่อยก็ไม่ดี พวก 
เราก็ใช้วิธีน้ีหละโทรเช็คกนัระหวา่งเพื่อนๆ ถา้เลขท่ีเราจะส่งให้ยอดทางเขา
ไม่ทนัทีเขาก็จะรับแบ่งไปให ้เวลาท่ีทางเขามีเลขท่ียอดเตม็ แต่ลูกคา้โทรมาจะ
แทงอีก เขาก็ส่งมาให้เรา ช่วยๆ กนัไปจะได ้ไม่เสียลูกคา้ไง และถา้เกิดเลขน้ี
มนัออกพอดียอดท่ีตอ้งจ่ายลูกคา้ก็ไม่เยอะเกิน ไม่งั้นเราก็ตาย งวดหนา้จะเอา
ทุนท่ีไหนมาท าต่อ” 

(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556) 
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 ความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือผลประโยชน์กนัทางเศรษฐกิจระหวา่งผูค้า้หรือเจา้มือกบัคนวิง่
หรือตวัแทนขายหวยใตดิ้น 
 ขอ้มูลจากการพดูคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นคนวิง่ท่ีส่งหวยโดยตรงแก่ผูค้า้ 
 

 “เม่ือก่อนผมขายส้มต าดว้ยรับจา้งข่ีมอร์ไซด์ดว้ย รายไดดี้นะ วนันึงก็
ไดห้ลายบาท ไอรั้บจา้งข่ีมอร์ไซด์น่ีหละเลยรู้จกัคนเยอะ โดยเฉพาะพวกแม่คา้
ในตลาดแถวน้ีหนะ รู้จกักนัหมด พอพวกแม่คา้เห็นเราหาเงินไดต่้อวนัเยอะก็
มาขอกูเ้งินไปท าทุนขายของบา้ง เราก็มาเดินตลาดทุกวนัเพราะตอ้งมาเก็บเงิน
พวกแม่คา้เขาขอผอ่นจ่ายเป็นรายวนัเราก็คิดดอกกนัไป ท าไดส้ักพกัเมียทอ้ง 
พอเมียทอ้งแก่เวลาจะออกไปขบัมอร์ไซดไ์อเ้ราก็ห่วงเมียดว้ย อยากหาไรท าท่ี
ไดอ้ยูดู่แลเมียกบัลูก เพราะเรามาจากจงัหวดัอ่ืนไม่รู้จากฝากใครดูลูกเมีย พอดี
พี่สาวแกขายหวยอยู่ แต่ไม่ไดท้  าเองหรอกส่งให้เถา้แก่เขา แกบ่นๆ ว่าแกจะ
เลิกท าแลว้อยากกลบัท่ีอุบลฯ ผมก็เลยขอแกให้พาผมไปแนะน ากบัเถา้แก่ขอ
แกท าหวยส่งใหแ้ทนพี่สาว เถา้แก่แกก็ตกลงใหท้ านะเพราะพี่สาวของผมท าหวย
ส่งให้แกมาหลายปีแลว้ ตวัผมเองนะถึงตอนน้ีผมท า หวยส่งเถา้แก่มา 16 ปีแลว้ 
เถา้แก่แกให้เปอร์เซ็นตดี์ เงินแกก็ดี กบัผมน่ีแกก็เช่ือใจกนัมาก ถา้ผมโทรไป
คุยกบัแกค าเดียวนะ ยอดเท่าไรแกก็ปล่อยให้ ผมเคยโทรให้ลูกคา้ประจ าราย
หน่ึงท่ีเคยถูกกบัผมเป็นลา้นแกก็เลยเล่นหนกั เวลาเล่นนะเฉพาะลอยเลขเดียว
ป้าเล่นเป็นแสน ถา้แกแกก็รับแกบอกวา่ถา้ลูกคา้แทงถูกแกไม่กลวั กลวัอยา่ง
เดียวกลวัวา่ลูกคา้ถูกแลว้หยุดเล่น ถา้ถูกแลว้เล่นต่อนะถึงไหนถึงกนั กบัพวก
แม่คา้ในตลาด คนบา้นในซอยน้ีก็ลูกคา้ผมทั้งนั้นหละ ไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนไกล
อยูบ่า้นกบัลูกกบัเมียก็หากินได ้ลูกคา้ท่ีผมส่งให้เถา้แก่นะถูกหวยนะเป็นเงิน
กอ้นใหญ่ๆ ทั้งนั้น บางคนก็ถูกเป็นแสน บางคนก็เป็นลา้นเลยนะ แกก็จ่ายดี
วนัรุ่งข้ึนแกก็โอนเงินมาให้เลย เป็นเงินกอ้นทีเดียวเลยนะ เงินแกดี เงินแกถึง
จริงๆ ผมไม่เคยเสียเครดิตกบัลูกคา้เลย ใครๆ ก็แทงกบัผมเพราะเช่ือวา่ซ้ือกบั
ผมถา้ถูกก็จ่ายจริง ไม่เคยเบ้ียว 

 
 เปอร์เซ็นตท่ี์เจา้มือให้เหรอ ไม่แน่นอนหรอก ส่วนใหญ่ก็แลว้แต่ตก
ลงกนัเอง เจา้มือบางคนก็จะให้โดยคิดจากยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีส่ง แต่เถา้แก่
ของผมจะคิดแยกนะ ถา้ส่ง 3 ตวัตรงใหแ้ก แกแบ่งให ้35 เปอร์เซ็นต ์ส่ง 2 ล่าง
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แกให ้25 เปอร์เซ็นต ์ลอยตวัเดียวและลอยแบบปักแกให้เท่ากนั 12 เปอร์เซ็นต ์
ส่วนโต๊ด 2 ตวั 3 ตวั 5 ตวั แกให้เท่ากนัหมด 25 เปอร์เซ็นต ์และในแต่ละงวด
ท่ีส่งเลขไป เวลาเราเขียนหวยเราจะเขียนเกินไป 1 บาท เช่นวา่ เลข 359 ลูกคา้
ซ้ือตรง 10 บาท เวลาเราเขียน เราจะเขียนในใบหวยวา่ยอดซ้ือ 11 บาท ถา้เขา
ซ้ือ 20 บาท เราก็เขียนยอดเป็น 22 บาท และถา้ใบท่ีเราเขียนใหลู้กคา้ถูกรางวลั 
คนเขียนก็จะไดเ้ปอร์เซ็นตจ์ากยอดเงินท่ีลูกคา้ถูกอ 1 เปอร์เซ็นตท่ี์เขียนเพิ่มไว้
ในใบหวยนั้นหละ ไอเ้งิน 1เปอร์เซ็นตน้ี์หนะ เถา้แก่เขาให้เราจะไดมี้ก าลงัใจ
หาลูกคา้ให้แก เท่ากบัวา่ถา้ลูกคา้ซ้ือ 10 บาท/บาทละ 500 บาท พอถูกรางวลั
ลูกคา้จะไดเ้งิน 5,000 บาท ส่วนผมเถา้แก่จะให้ 1 เปอร์เซ็นต ์ของยอดเงินท่ี
ลูกคา้ได ้ผมก็จะไดพ้ิเศษเพิ่มมา 500 บาทดว้ย 

 

 ยอดส่งของผมแต่ละงวดเยอะก็จริงนะ แต่พอเราท าไปนานๆ ยอดมนั
ไม่เพิ่ม เถา้แก่ก็เรียกไปคุยแกวา่ยอดมนัน่ิงมานานแลว้นะ ลองไปหาคนท่ีไวใ้จ 
มาเป็นลูกทีมบา้งซิ ผมก็รู้สึกวา่มนัเหมือนมีความกดดนันะคงตอ้งท ายอดเพิ่ม 
ข้ึนให้ได ้เพราะเราเป็นคนเก่าคนแก่จะมือตกไม่ได ้ไหนจะตอ้งเล้ียงครอบครัว
อีก ตอนน้ีผมก็มีลูกทีมอยู ่5 คน บางคนก็มาจากลูกคา้ท่ีซ้ือหวยกบัผมมาก่อน
น่ีหละ รู้จกักนัไปนานๆ เขา้ ผมก็ชวนมาส่งหวยให้ผม บางคนก็มาขอส่งหวย
ใหผ้มเองก็มีนะ ผมก็เลือกคน ไม่ใช่รับไปหมด ตอ้งเลือกท่ีเช่ือใจเร่ืองเงินกนั
ได ้เพราะถา้ลูกทีมผมเบ้ียวส่งเงินค่าหวยผมก็ตอ้งชดใหเ้ถา้แก่เองทั้งหมด โอ๊ย
.....เร่ืองโดนโกงน่ีหนะ จะเล่าให้ฟังว่าเคยโดนมาแลว้ คร้ังล่าสุดน่ีไม่ก่ีวนัน้ี
เอง ผมโดยไปเป็นลา้นเลย แบบวา่มนัส่งเลขท่ีลูกคา้แทงมาก็จริง แต่เงินหนะ
มนัขอคา้งไวก่้อน มนับอกว่าลูกคา้ยงัของผ่อนจ่าย บ่อยๆ เขา้ก็มียอดส่งคา้ง
งวดละเป็นหลกัหม่ืน ต่อมาก็หลกัแสน พอหลายๆ งวดเขา้มนัจ่ายไม่ไหว มนั
ก็หนีเลย รวมกนัแลว้เป็นลา้น ผมตอ้งไปคุยกบัเถา้แก่ขอผอ่นทยอยจ่ายให้แก 
ใหแ้กหกัเปอร์เซ็นตท่ี์ผมส่งให้แกไปบา้ง เท่ากบัท าฟรีหนะ จนกวา่หน้ีจะหมด 
แกก็ไม่วา่อะไร แกคงคิดวา่ดีกวา่ไม่ไดเ้งินคืน 

 

 เปอร์เซ็นตท่ี์ผมแบ่งให้ลูกทีมของผมเหรอ ผมให้ไม่แน่นอน รอก ถา้
แทงตวัตรงลูกทีมบางคนผมก็ให้ 32 เปอร์เซ็นต ์บางคนก็ให้ไปแค่ 30 เปอร์เซ็นต ์
ส่วนใบหวยท่ีลูกทีมส่งมาแลว้ลูกคา้ถูก ส่วนต่าง 1 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเขียนในใบหวย



95 

ท่ีเถา้แก่เขาให้เงินค่าหวยมานั้นผมให้ลูกทีมท่ีเป็นคนเขียนหวยส่งให้ผมไป
เลย อยูก่นัตอ้งมีน ้าใจ เขาจะไดอ้ยูก่บัเรานานๆ”  

(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556) 
 

 ขอ้มูลจากการพดูคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นคนวิ่งท่ีส่งหวยให้แก่คนวิ่งส่งรายใหญ่ซ่ึง
จะเป็นผูส่้งต่อใหเ้จา้มืออีกทีหน่ึง 
 

   “ผมวิง่หวยให้พี่เขา (พี่เขา หมายถึง คนวิ่งหรือตวัแทนขายท่ี
ส่งหวยโดยตรงให้แก่เจา้มือ) มาได ้3 ปีแลว้ ผมมาขอแกส่งเอง แกก็ให้นะ แรกๆ 
ก็ส่งยอดไม่เยอะหรอกเพราะผมเพิ่งเร่ิมท า ตอนน้ีผมส่งให้แกงวดละเป็นแสน 
แกให้ผม 30 เปอร์เซ็นต ์ถา้ลูกคา้ถูกก็ให้ต่างหากอีก 1 เปอร์เซ็นต ์ชีวิตผมดี
ข้ึนกวา่แต่ก่อนมากเลย ตอนน้ีมีบา้น มีรถยนต ์ลูกเมียก็สบายไปดว้ย เร่ืองเงิน
แกก็จ่ายดี ผมไม่เคยเสียเครดิตกบัลูกคา้เลย ลูกคา้ผมถูกเป็นแสนวนัรุ่งข้ึนแกก็
เคลียร์ยอดกนัเลย” 

  (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2556) 
 

 ความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือผลประโยชน์กนัทางเศรษฐกิจระหวา่งคนวิง่ขายหวยกบัคนเล่น
หวยใตดิ้น 
 ขอ้มูลจากการพดูคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นคนวิง่หวยใตดิ้น 
 

 “พี่ขายหวยวิง่ส่งใหเ้ถา้แก่มาปีกวา่แลว้ พอดีพี่ขายลอตเตอร่ีอยูแ่ลว้ พี่
ก็นัง่เขียนหวยหลงัแผงลอตเตอร่ีมนัเลยน่ีหละ ลูกคา้มนัก็คนๆ เดียวกนันั้นหละ 
ถา้ลองเคา้เล่นลอตเตอร่ีนะร้อยทั้งร้อย ก็เล่นหวยใตดิ้นดว้ย อีกอยา่งนะถา้คิด
จะขายหวยใตดิ้นหละก็ท าใจไวเ้ลยวา่คนซ้ือเขาเล่นเค แรกๆ ท่ีมาซ้ือกบัเรางวด
สองงวดแรกเขาก็เล่นเงินสด พอเร่ิมรู้จกัสนิทกนัก็จะเปล่ียนเป็นโทรมาสั่งซ้ือ
และก็ขอติดเงินไวก่้อน ไอเ้ราก็ตอ้งใหไ้ม่ใหเ้ราก็เสียลูกคา้ ลูกคา้เก่าๆ บางคน
โทรมาลอยทีละ 20,000 เงินค่าหวยท่ีเขาแทงพี่ยงัไม่เห็นเลยแต่ก็ตอ้งเขียนส่ง
เถา้แก่ไป เส่ียงดู ถา้ลูกคา้ถูกเขาก็จ่าย ถา้ไม่ถูกบางคนก็จ่ายบางคนก็ขอผอ่นจ่าย 
แต่เราตอ้งไปจ่ายทั้งยอดใหเ้ถา้แก่ก่อน ส่วนเงินค่าหวยเราก็ไปตามเก็บเอาเอง
จากลูกคา้เป็นเบ้ียหัวแตก สมุดบญัชีในกระเป๋าของพี่ท่ีจดเงินค่าหวยท่ีลูกคา้
ขอติดหนะ...ยอดเป็นแสนแลว้” 

  (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556) 
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 ขอ้มูลจากการพดูคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นคนเล่นหวยใตดิ้น 
 

 “หวย (หมายถึง หวยใตดิ้น) เหรอ ผมวา่มนัคือ ความหวงันะ จะซ้ือ
มากซ้ือน้อยไม่เป็นไร แต่มนัตอ้งซ้ือติดกระเป๋าไวพ้อไดลุ่้นวนัหวยออก ผม
เล่นกบัเจา้ประจ า ซ้ือกบัแกทุกงวดหละ ผมเล่นอยู่งวดละประมาณ 5,000 ถึง 
10,000 ผมจะเล่นแต่เลขชุดกบัลอย ส่วนใหญ่จะโทรมาซ้ือ แลว้ค่อยจ่ายเงิน
ตอนเยน็หลงัหวยออกแลว้ เพราะบา้นผมกบับา้นแกใกลก้นั กลบัจากออฟฟิส
ผมก็แวะมาจ่ายเงินแกเลย ผมไม่เคยตรวจหวย แกจะตรวจให้เองทุกคร้ัง ถ้า
งวดไหนถูกไม่มากแกจะโทรมาบอกให้มาเอาเงินท่ีบา้นเยน็นั้นเลย แต่ถา้ยอด
เป็นหม่ืนข้ึนไปแกจะจ่ายพรุ่งน้ีเชา้  

 
 ผมเล่นเคกบัแกเป็นประจ า รู้จกัสนิทกนัมานานแลว้ บางงวด ถา้ไดเ้ลข 
มาก่อนวนัหวยออกหลายวนั ก็บอกซ้ือกบัแกปากเปล่าเวลาเจอกนับา้ง เพราะ
นัง่กินดว้ยกนัแทบทุกเยน็ บางคร้ังถา้ไม่ออกมาเจอก็ โทรมาซ้ือกบัแก เคไว้
ตลอด ไดเ้อาเงินไปหมุน ใช้กินอยู่ก่อน แลว้วนัหวยออกค่อยมาจ่าย แกรู้กนั
กบัผม เพราะผมไม่เคยเบ้ียวแก กบัคนอ่ืน ผมก็ไม่ซ้ือนะ ซ้ือกบัแกเจา้เดียว
ตลอด”  

(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556) 
 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพดูคุยกบัผูใ้หข้อ้มูล สามารถแบ่งประชากรตวัอยา่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ คนคา้หรือเจา้มือหวยใตดิ้น คนวิง่หวยท่ีส่งหวยให้แก่เจา้มือโดยตรงและตั้งตนเป็นคนวิ่งหวย 
รายใหญ่ท่ีมีลูกทีมของตนท าหนา้ท่ีวิง่ขายหวยมาส่งตนอีกต่อหน่ึง คนวิ่งหวย และผูเ้ล่น ความสัมพนัธ์
ของกลุ่มคนทั้ง 4 ดงักล่าว มีการผูกร้อยโยงความสัมพนัธ์กนัดว้ยปัจจยัตวัเดียวกนั นัน่ก็คือ ตวัเงิน 
ดงัน้ี 
 ผูค้า้กบัผูค้า้ กลุ่มผูค้า้หวยดว้ยกนันั้น การสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มมีวตัถุประสงค์
เพื่อขยายฐานเงินทุนเป็นการเพิ่มศกัยภาพการเปิดรับยอดการสั่งซ้ือหวยเพื่อให้สามารถรองรับ 
ความตอ้งการของผูเ้ล่นไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากถา้เป็นผูค้า้ท่ีประกอบกิจการคา้หวยใตดิ้นท่ีท าเอง 
คนเดียวผูค้า้ประเภทน้ีจะตอ้งแบกรับภาระการจ่ายหน้ีสินท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ซ้ือหวยแลว้ถูกรางวลั
ไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว นอกจากน้ีหากวา่ยอดการซ้ือหวยท่ีคนวิ่งส่งมามีจ านวนมากจนเกินเงินทุนท่ีผูค้า้ 
มีอยู่ซ่ึงท าให้ผูค้ ้าจ  าเป็นตอ้งปิดการรับแทงจะส่งผลให้ลูกคา้ไม่เช่ือมัน่ในฐานะทางเศรษฐกิจและ 
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ก าลงัการจ่ายของผูค้า้อีกต่อไป ท าให้หันไปซ้ือหวยกบัผูค้า้รายอ่ืนท่ีน่าเช่ือถือกว่า ดงันั้นผูค้า้บางราย 
จึงเลือกการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูค้า้รายอ่ืนๆ เพื่อเป็นแหล่งระบายยอดการซ้ือหวยและลดความ
เส่ียงจาก การแบกรับภาระการชดใชห้น้ีไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 ผูค้า้กบัคนวิง่หวย กลุ่มคนทั้งสองกลุ่มน้ีสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการต่างตอบสนอง
ความตอ้งการของอีกฝ่ายหน่ึง กล่าวคือ ผูค้า้ก็ตอ้งการให้คนวิ่งหาลูกคา้มาให้ตนให้ได้มากท่ีสุด 
เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนและลดความเส่ียงจากการตอ้งแบกรับภาระการช าระเงินค่าหวยกรณีท่ีมี 
ผูเ้ล่นถูกหวย เพราะยิ่งคนวิ่งหายอดการซ้ือหวยมาให้ไดม้ากเท่าไรก็เท่ากบัเป็นการสร้างฐานเงินทุน
ให้แก่ผูค้า้เพิ่มข้ึนเท่านั้นดว้ย เน่ืองจากถา้มีลูกคา้ถูกหวยผูค้า้ก็สามารถดึงเงินท่ีผูเ้ล่นทั้งหมดซ้ือมาจ่าย
ให้แกผูเ้ล่น  ท่ีถูกเท่ากบัว่าผูค้า้ไม่ตอ้งใช้เงินทุนของตวัเองมาลงทุนในการท าธุรกิจคา้หวยใตดิ้น 
ในขณะเดียว กันคนวิ่งหวยก็คาดหวงัผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจากผูค้ ้าหวยท่ีแบ่งให้จากยอด
เปอร์เซ็นต์การขายและยอดเปอร์เซ็นต์ท่ีลูกคา้ถูกหวย เท่ากบัว่าผูว้ิ่งไม่ตอ้งลงทุนและไม่เส่ียงท่ี
จะตอ้งสูญเสียเงินใดๆ เลยจากการเป็นตวัแทนขายหวยใหแ้ก่ผูค้า้ 
 คนวิง่หวยรายใหญ่กบัคนวิง่หวยรายยอ่ย กลุ่มคนทั้งสองกลุ่มน้ีสร้างความสัมพนัธ์
กนัดว้ยการ ท่ีคนวิ่งหวยรายใหญ่เม่ือท าอาชีพในไปนานๆ ส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยไปกวา่การหา
เงินรายไดใ้หไ้ดเ้พิ่มข้ึน ก็คือ การท าให้ผูค้า้เห็นถึงความสามารถของตนในการเพิ่มยอดขายท่ีมากข้ึน
ตามอายงุานของตนท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหต้อ้งหาลูกทีมท่ีเป็นคนวิง่รายยอ่ยๆ มาช่วยหาลูกคา้เพิ่ม โดยคนวิ่ง
รายใหญ่จะ แบ่งเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขายหวยท่ีผูค้า้แบ่งใหต้นมาให้แก่คนวิ่งรายยอ่ยเป็นการตอบแทน 
ขณะเดียวกนัคนวิง่รายยอ่ยท่ีเพิ่มเร่ิมท าอาชีพวิง่หวยก็ยงัมีลูกคา้ไม่มากนกั และบางคนก็ไม่สามารถ
เขา้ถึงหรือสร้างความไวว้างใจใหแ้ก่ผูค้า้หวยดว้ยตนเองได ้จึงตอ้งพึ่งพาผูค้า้รายใหญ่เพื่อขอช่วยใน
การส่งหวยใหแ้ก่ผูค้า้อีกต่อหน่ึง และเงินเปอร์เซ็นตท่ี์คนวิ่งหวยรายใหญ่แบ่งให้จากการขายและจากเงิน
ท่ีลูกคา้ถูกรางวลัท่ีไดรั้บมาก็ท าให้คนวิ่งรายยอ่ยสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัได้
อยา่งสะดวกสบายอีกดว้ย 
 คนวิง่หวยกบัผูเ้ล่น กลุ่มคนทั้งสองกลุ่มน้ีสร้างความสัมพนัธ์กนัดว้ยการท่ีคนวิ่งหวย
คาดหวงัเงินตอบแทนเป็นเงินเปอร์เซ็นตจ์ากการแทงหวยและเงินรางวลัท่ีคนเล่นถูกหวย ยิ่งคนวิ่งหวย
หาลูกคา้มาซ้ือหวยและหายอดการแทงไดเ้ป็นจ านวนเงินมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้คนวิ่งหวยไดเ้งินตอบแทน
มากเท่านั้น ดงันั้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้ล่นท่ีซ้ือหวยเป็นจ านวนท่ีมากและมีความสามารถ
ในการจ่ายไดจ้ริงๆ จึงเป็นส่ิงส าคญั วิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้กลุ่มพิเศษประเภทน้ี ก็เช่น 
การปล่อยเคหรือการให้ซ้ือหวยแบบเช่ือ เก็บเงินภายหลงัหวยออกแลว้ และบางรายท่ีเป็นลูกคา้ท่ีคา้ขาย
กนัมานานถา้มียอดแทงท่ีเป็นจ านวนเงินท่ีสูงมากก็จะใหจ่้ายแบบผอ่นช าระได ้ความมีน ้าใจดงักล่าว
ท าใหผู้เ้ล่นเกิดความประทบัใจ เพราะรู้สึกวา่คนวิง่หวยใหเ้กียรติและมีความเช่ือมัน่ในฐานะการเงิน
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ของผูเ้ล่น ในขณะเดียวกนัคนเล่นก็พยายามสร้างความสัมพนัธ์กบัคนวิ่งหวยโดยการเลือกซ้ือหวยกบั
คนวิง่เจา้ประจ าท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจกนัวา่คนวิง่หวยและผูค้า้ของคนวิ่งรายนั้นๆ มีความสามารถและซ่ือสัตย์
ในการจ่ายเงิน นอกจากผูเ้ล่นจะคาดหวงัเงินตอบแทนจากการถูกรางวลัแลว้คนเล่น ยงัคาดหวงัว่า
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัคนวิ่งหวยจะน าไปสู่การซ้ือหวยแบบเครดิตหรือการซ้ือแบบ
เช่ือเป็นการบอกหรือการโทรศพัทม์าสั่งซ้ือโดยท่ียงัไม่มีการเรียกเก็บเงินทนัท่ีท่ีสั่งซ้ือจากคนวิง่หวย 
 จากลกัษณะของความสัมพนัธ์ ของกลุ่มคนผูท้ ั้ง 4 กลุ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้น 
กล่าวไดว้า่ความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นฐานของการเอ้ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่
กนัและกนั อีกทั้งการท่ีลกัษณะการประกอบกิจการหวยใตดิ้น มีรูปแบบการคา้ท่ีผูค้า้สนบัสนุนให้
ลูกทีมรายใหญ่ของตนแสวงหาลูกทีมยอ่ยมาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท าให้ลกัษณะของโครงสร้างองคก์ารยิ่ง
แผข่ยายจ านวนตวัแทนขายท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ อยา่งไม่มีการจ ากดัจ านวนคนวิ่งขาย และเม่ือคนวิ่งขาย
ยิง่หาลูกคา้เพิ่มข้ึนเพื่อหวงัค่าตอบแทนท่ีมากข้ึนเท่าใด จ านวนคนเล่นหวยก็ยงัมีเพิ่มมากข้ึน เพราะ
หวยกลายเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัผูเ้ล่นเขา้มาเร่ือยๆ เม่ือคนเล่นหนัไปทางใดก็เจอคนขาย คนขายหนัไปทาง
ใดก็เจอคนเล่น หวยจึงกลายเป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัเลขท่ีผูค้นทุกคนสามารถรู้จกั พบเห็น คุน้ชิน 
และเขา้ถึงการคา้การเล่นไดอ้ยา่งง่ายดาย นิยามความหมายและอตัลกัษณ์ดา้นลบของหวยใตดิ้นในฐานะ
การพนนัเถ่ือนเป็นส่ิงผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมค าสอนจึงค่อยๆ จาง และเลือนหายไปจากการรับรู้
ของผูค้นในสังคมไทยปฏิบติัการของการเคล่ือนเปล่ียนนิยามความหมายของหวยใตดิ้นโดยใชก้ารสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูค้า้ ตวัแทนขาย และผูเ้ล่น จึงก่อให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์
ใหม่แก่หวยใตดิ้นไปสู่การเป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัเลขของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมของคนเล่นหวย 
ใตดิ้นในสังคมไทย  
 รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีสอง คือ ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพิงอุปถมัภ์ เป็นลกัษณะ
ความสัมพนัธ์แบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยัตามวถีิชีวิตของสังคมแบบเครือญาติของวฒันธรรมไทย มีการนบั
ญาติและให้ความนบัถือผูอ้าวุโส ในสังคมไทยนั้นสามารถพบไดโ้ดยทัว่ไปวา่ผูค้นมกัก็ให้การยกยอ่ง
นบัถือผูท่ี้มีอายุมากกว่าตนให้เป็นปู่  ยา ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา พี่ อีกทั้งผูท่ี้มีอายุมากกว่ามกัให้การดูแล 
ช่วยเหลือ สนบัสนุนแก่คนท่ีอาวุโสน้อยกวา่อยา่งสนิทสนมรักใคร่ ท าให้ผูค้นในสังคมไทยอยูก่นั
อยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั หนกันิดเบาหน่อยก็ใหอ้ภยักนั และมกัให้การช่วยเหลือ สนบัสนุน กนัเองภายใน
กลุ่มเพื่อนพอ้งนอ้งพี่ท่ีสนิทสนมในฐานะญาติมิตรโดยไม่ตอ้งสืบสายเลือดเดียวกนัเลยก็วา่ได ้เช่น 
เดียวกนักบัเครือข่ายสังคมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้นไม่วา่จะอยูใ่นฐานะคนคา้ คนวิ่งขาย หรือคนเล่น
ท่ีแรกเร่ิมของการมีปฏิสัมพนัธ์มาจากความสัมพนัธ์ของการเอ้ือประโยชน์กนัทางเศรษฐกิจหากแต่
เม่ือเวลาผ่านไปความสัมพนัธ์จากการเป็นคู่คา้มกัมีพฒันาการไปสู่การก่อตวัของความสัมพนัธ์ 
แบบพึ่งพิงอุปถมัภต์ามมา 
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 ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพิงอุปถมัภร์ะหวา่งผูค้า้ คนวิง่หวยรายใหญ่ และคนวิง่หวย
รายยอ่ย 
 ขอ้มูลจากการพดูคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นผูค้า้ซ่ึงท่ีเคยเป็นคนวิง่หวยรายใหญ่และ
คนวิง่หวยรายยอ่ยมาก่อน 
 

 “ เม่ือก่อนพี่คนเป็นคนวิง่หวยมาก่อน พอท าไปนานๆ เขา้ เงินท่ีไดม้า
พี่ก็เก็บเอามาเป็นเงินทุนรับกินเอง แต่พี่รับกินเองไม่มากหรอก พี่ท  ากบัเพื่อน
ดว้ยกนั 3 มือ ยอดท่ีเหลือพี่จากการคดัเลขของพี่แลว้พี่ก็ส่งให้เจา้มือท่ีเป็น
เพื่อนกนัอีกสองคน เพื่อนพี่คนนึงเป็นเจา้มืออยูท่ี่น่ีหละ ส่วนอีกคนอยูท่ี่ปัตตานี 
คบหากนัมานาน10 กวา่ปีแลว้ ตั้งแต่พี่ยงัเป็นคนวิ่งส่งให้เพื่อนพี่ท่ีเป็นเจา้มือ
อยูเ่ลย พี่วิง่ส่งใหเ้ขานานเป็นปีเลยหละ เขาก็ชวนพี่วา่มาท ากินเองดีกวา่มั้ย จะ
ไดกิ้นเตม็ๆ มาหาใหเ้ขาอยู ่เม่ือไหร่ตวัเองจะตั้งตวัได ้ 

  

 แรกๆ ท านะ ไอเ้ราก็ย่ามใจ เงินมนัเขา้มา เขา้มาเยอะมาก ชกั โลภ ก็
เลยเก็บไวเ้อง ไม่ยอมตีออกให้เพื่อน เออ...พี่จะเล่าให้ฟังนะ เม่ือเกือบ10 ปีท่ี
แลว้ มีอยู่งวดนึงพี่คุยกบัแฟนคดัเลขกนัแลว้ว่าชวัร์ งวดน้ีเรากินหมดแน่ เลย
ตกลงกนัวา่ไม่ตีเลขออก โอโ้ห... งวดนั้นพี่แทบลม้ทั้งยืนเลย ลูกคา้ถูก พี่เป็น
หน้ี 10 ลา้น ตอ้งขอลูกคา้ผอ่นจ่ายเป็นเดือนหนะ เดือนละเกือบแสน หามาได้
เท่าไหร่เหลือจากจ่ายนายแลว้ก็เอาไปจ่ายหน้ีน่ีหละ พี่จ่ายหน้ีเขาปีละลา้นหนะ 
คิดดู เหน่ือยนะ แต่เราหยดุท าไม่ได ้เพราะหน้ีมนัรออยู ่ไหนจะลูกอีก ตอ้งกิน
ตอ้งใช ้ก็ท  าต่อไป ตอนน้ีพี่เหลือหน้ีอีกไม่ก่ีลา้นแลว้ สัก2-3 ปีน่ีหละ หมดแน่ 
จะไดต้ั้งตวัซะที 

  

 ตอนเป็นหน้ี พอเพื่อนพี่รู้นะ(เพื่อน หมายถึง เพื่อนท่ีเป็นผูค้า้ หวยใต้
ดินดว้ยกนั) มนัขบัรถมาจากปัตตานีเลย มนัถือกระเป๋ามา เอาเงินมากองให้พี่ 
500,000 มนัวา่เอามาให้ ไม่ตอ้งคืน … ซ้ึง เห็นน ้ าใจกนัเลยวนัล าบากวา่ใคร
เป็นเพื่อนเราจริงๆ เม่ือปีท่ีแล้วจะเอาลูกเขา้โรงเรียน ค่ายดัลูกเขา้โรงเรียน 
50,000 พี่ไม่ใช่มีตงันิ วนัหยุดเพื่อนมนัขบัรถมากินกนัท่ีบา้น มนัไดย้ินพี่คุย
กบัแฟนเร่ืองค่ายดัลูก มนันบัเงินให้ตรงนั้นเลยอีก 50,000 มนัว่าลูกเพื่อนก็
เหมือนลูกมนั เอาไป เอาไปจ่ายค่าเรียนใหลู้ก”  

(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2556) 
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 จากขอ้มูลการพดูคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเคยเป็นคนวิง่หวยรายยอ่ย เคยเป็นคนวิ่งหวย
รายใหญ่ และปัจจุบนัเป็นผูค้า้หวย พบวา่ ในตวัผูค้า้หวยเองนั้นมีการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนกลบัไปกลบัมา
ระหวา่งการเป็นผูค้า้ คนวิง่รายใหญ่ และคนวิง่หวยรายยอ่ยได ้เน่ืองจากธุรกิจหวยใตดิ้นบ่อยคร้ังจะ
มีกรณีท่ีลูกคา้แทงยอดมาสูงหรือลูกคา้หลายคนแทงเลขมาซ ้ าๆ กนัซ่ึงเม่ือรวมยอดแทงทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั
จะเป็นจ านวนเงินแทงท่ีสูง ซ่ึงหากว่าเลขท่ีมียอดการแทงเป็นเงินจ านวนมากออกรางวลั จะท าให้
ผูค้า้หวย มีความเส่ียงต่อการตอ้งรับผิดชอบช าระหน้ีสินค่าหวยให้แก่ผูเ้ล่นเป็นเงินจ านวนมากดว้ย
เช่นกนั ดงันั้น ผูค้า้จึงมีการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนไปสู่การเป็นคนวิ่งหวยส่งต่อหรือท่ีใชค้  าวา่ ตีเลขออก 
ใหก้บัผูค้า้รายอ่ืนหรือคนวิง่หวยรายใหญ่เจา้อ่ืนเพื่อกระจายยอดการแทงออกไป นอกจากน้ีประเด็น
การสร้างความสัมพนัธ์แบบพึ่งพิงอุปถมัภ ์ยงัพบว่า ภายในกลุ่มของผูค้า้หวยกบัผูค้า้หวย และผูค้า้
หวย กบัคนวิ่งหวย มีการให้การสนบัสนุนช่วยเหลือกนั การช่วยเหลือดงักล่าวตั้งอยูบ่นความมุ่งหวงัให้
เพื่อนหรือลูกทีมของตนท่ีรู้จกั รักใคร่ ผูกพนักนัมานานมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน วิธีการให้การช่วย 
กนันั้นมีหลายวธีิ เช่น การช้ีแนะช่องทางการประกอบอาชีพคา้หวยใตดิ้นให้ โดยการแนะน าการตั้ง
ตนเป็น ผูค้า้หวยรายใหม่, การใหเ้งินลงทุนเพื่อตั้งตวัในฐานะผูค้า้หวยรายใหม่, การสอนเทคนิคการค านวณ
ยอดการรับแทงแก่ผูค้า้รายใหม่ท่ียงัขาดประสบการณ์, การตอบรับยอดแทงเลขบางตวัท่ีผูค้า้หวยรายใหม่
ท่ียงัมีเงินทุนไม่มากนกัตีส่งมาให้ เพื่อลดความเส่ียงต่อการขาดทุนถา้ลูกคา้ถูกหวย และการแนะน า
การตั้งตนเป็นคนวิง่รายใหญ่ ความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวน้ีเร่ิมแรกมีทั้งท่ีเกิดมาจากการติดต่อ
เก่ียวขอ้งกนัในฐานะคู่คา้ระหวา่งผูค้า้กบัผูค้า้ บา้งก็เร่ิมความสัมพนัธ์มาจากการติดต่อในฐานะนายจา้ง
กบัลูกคา้ หากแต่เม่ือติดต่อเป็นคู่คา้กนัมาเป็นเวลานาน ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจึงมีการพฒันา ไปสู่
การเป็นเพื่อน มีการนบัเป็นพี่เป็นนอ้งตามความมากนอ้ยของอายุ ผูค้า้หวยท่ีมีอายุมากกวา่หรือมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงกวา่มกัให้ความช่วยเหลืออุปถมัภแ์ก่ผูค้า้ หรือคนวิ่งหวยท่ีมีอายุนอ้ยกวา่หรือ
ผูค้า้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงนอ้ยกว่าตน ความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นดงักล่าวน้ีไม่ไดจ้  ากดัอยู ่
แต่เพียงผูค้า้กบัผูค้า้เท่านั้นแต่ยงัเผือ่แผค่วามรักใคร่ปรารถนาดีไปยงัครอบครัวของผูค้า้ คนวิ่งรายใหญ่ 
และคนวิง่รายยอ่ยลูกทีมท่ีสนิทสนมกนัอีกดว้ย 
 ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพิงอุปถมัภร์ะหวา่งตวัแทนขายหรือคนวิง่หวยกบัคนเล่นหวยใตดิ้น 
 ขอ้มูลจากการพดูคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นคนเล่นเล่นหวยกบัคนวิง่หวยเจา้ประจ ามา
เกือบ 10 ปี 
  

 “พี่เล่นหวยกบัแก (แก หมายถึง คนวิ่งหวยเจา้ประจ าท่ีประชากรตวัอยา่ง 
ผูใ้หข้อ้มูลในฐานะคนเล่นหวยติดต่อซ้ือหวยดว้ย) มาเกือบสิบปีแลว้ แรกๆ ก็
เล่นกบัแกไม่เยอะหรอก จนตอนน้ีก็งวดนึง 6,000 ถึง 7,000 ไม่แน่นอนแลว้ 
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แต่ไดเ้ลขมา ค่อยเคลียร์ยอด กนัวนัหวยออกโนน้หละ พี่มารู้จกักบัแก เพราะ
บา้นใกลก้นั พี่เป็นคนตรังเอาลูกเมียยา้ยมาหากินท่ีน่ี ไม่มีญาติเลย ก็ไดแ้กน่ีหละ
ช่วยเหลือดูแลกนัมาตลอด งานของพี่บางคร้ังมนัตอ้งวิง่หาลูกคา้ ตอ้งไปต่างจงัหวดั
บ่อย บางคร้ังญาติๆ ท่ีตรังมีเร่ืองมีราวอะไรก็โทรมาตามเราให้กลบับา้นท่ีตรัง
ไปไกล่เกล่ีย เพราะพี่เป็นลูกชายคนเดียว พี่นอ้งท่ีเหลือเป็นผูห้ญิงทั้งนั้น ถา้ไม่
ติดขดัจริงๆ พี่จะตีรถกลบัมาให้ทนัรับลูกเลิกเรียน เพราะแฟนเคา้ขบัรถไม่เป็น 
แต่ถา้กลบัมาไม่ทนั ก็ไดแ้กน่ีหละ พี่จะโทรมาวานแกช่วยรับลูกให้พี่ดว้ย หา
ขา้วหาปลาใหลู้กพี่กินเสร็จสรรพเลย  

  
 พี่กบัแก (แก หมายถึง คนวิ่งหวย) หนะเราอยูก่นัจนเหมือนพี่นอ้งกนั
ไปแลว้ มีเร่ืองอะไรเราก็ไหวว้านขอช่วยกนัได ้ไม่ตอ้งพูดกนัมาก วนัก่อนลูกชาย 
ลูกสาว และแฟนของแกเป็นไขเ้ลือดออกกนัทั้งบา้น ยกเวน้ตวัแกคนเดียวไม่เป็น 
พอดีวนันั้นเป็นวนัหวยออก แกตอ้งนัง่เขียนหวย ไม่วา่ง แกก็โทรมาวานพี่ พี่วา่ง
พอดี ก็เขา้ไปบา้นแก ไปแบกลูก พาเมียแกไปโรงพยาบาล พอถึงโรงพยาบาล
ก็มีพยาบาลมาซกัประวติัคนไขเ้ป็นชุดเลย แม่ง... พี่ตอบไม่ถูกสักอยา่ง บอก
ไม่ใช่พอ่มนั เด๋ียวต่อโทรศพัทใ์หคุ้ยกบัพอ่คนป่วยเองแลว้กนั 
 
 พี่ท  าอาชีพคา้ขาย พี่ชอบท าบุญนะ มนัดีกบังานของเรา ยิ่งท าบุญยิ่ง
เจริญรุ่งเรือง วา่งๆ พี่ก็นัง่สมาธิดว้ย นอกจากน้ีถา้มีงานบุญท่ีไหนพี่จะไปเสมอ 
เวลาจะไปงานบุญพี่อยากแบ่งบุญให้เพื่อนๆ ดว้ย พี่จะเหมารถตูท้ ั้งคนั ชวนคน
ทั้งซอยไปวดักนั กบัแก (แก หมายถึง คนวิ่งหวย) น่ีก็ไม่เคยพลาด พี่ไปงาน
บุญท่ีไหน ถา้ไม่ตรงกบัวนัท่ีแกติดเขียนหวย พี่ชวนไปกบัพี่ทั้งบา้นเลย อยา่ง
ไม่นานมาน้ี พี่รับเป็นประธานและก็พ่วงช่ือแกเป็นกรรมสร้างองคพ์ระประธาน
วดัท่ีตรังบา้นพี่ดว้ยกนั พอถึงวนัเอาเงินไปถวายวดัพี่ก็ชวนแกไปดว้ยกนัทั้งบา้น 
ไดบุ้ญ แถมไดเ้ลขกลบัมาดว้ย เป็นเลข 3 ตวัทา้ยของยอดบริจาคสร้างองคพ์ระ 
พี่ก็แทงทั้งตรงทั้งชุดกบัแกไป ไดม้าแสนกวา่บาท ก็ปิดซอยเล้ียงกนัเลย ชวน
มากินกนัทุกบา้น ใหเ้อาเด็กๆ มากินดว้ยกนั” 

(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556) 
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 จากขอ้มูลการพูดคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นคนเล่นหวย พบวา่ แรกเร่ิมความสัมพนัธ์
ระหว่างคนวิ่งหวยกบัคนเล่นหวย เป็นการติดต่อสมาคมกนัในฐานะเป็นตวัแทนขายหวยกบัผูซ้ื้อ
หวยท่ีต่างมี ความมุ่งหวงัในการคบหากนัเพื่อการแสวงหาประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีเป็น
ตวัเงินให้แก่ตนเองเท่านั้น คนวิ่งหวยตอ้งการเงินเปอร์เซ็นต์จากการขายหวยแก่ผูเ้ล่นในขณะเดียวกนั 
ผูเ้ล่นก็ติดต่อซ้ือหวยกบัคนวิ่ง เพราะตอ้งการเงินรางวลัตอบแทน ทวา่ในเวลาต่อมาเม่ือคนวิ่งกบัผูเ้ล่น
ติดต่อซ้ือขายหวยกนัเป็นระยะเวลานาน ทั้งสองฝ่ายเห็นถึงความซ่ือสัตยใ์นการเร่ืองการจ่ายเงินของ
กนัและกนั จึงน าไปสู่ การสร้างความรู้สึกท่ีดี ให้การเช่ือถือ ไวว้างใจ ท าให้การคบหาสมาคมกนั 
ในฐานะคู่คา้ขายพฒันาไปสู่คบหากนัในฐานะเพื่อน และสุดทา้ยก็พฒันาไปสู่การนบัญาติเป็นพี่เป็น
น้องคอยช่วยเหลือดูแลกนัและกนั เรียกว่า ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพิงและอุปถมัภ์ ประกอบเขา้กบั
ปัจจยัด้านวฒันธรรม วิถีชีวิต และค่านิยมอนัดีงามของผูค้นท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ มีน ้ าใจชอบ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นทุนอยูแ่ลว้ เม่ือหวยใตดิ้นมีลกัษณะพื้นฐานของการมุ่งขยายกลุ่มลูกคา้
หรือผูเ้ล่นให้ได้มากท่ีสุดโดยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและแนบแน่นกับผูเ้ล่น อตัลักษณ์เก่า 
ด้านลบในฐานะการพนันผิดกฎหมาย การพนันท่ีขัดต่อหลักค าสอนและศีลธรรมอันดีงาม 
ของสังคมไทยจึงถูกท าให้ค่อยเลือนหายไปและแทนท่ีดว้ยอตัลกัษณ์ใหม่ในฐานะการละเล่นเส่ียง
ทายตวัเลขท่ีน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมแบบพึ่ งพิงอุปถัมภ์ท่ีสอดคล้องกับวฒันธรรม  
วถีิชีวติ และค่านิยมของผูค้นในสังคมไทย 
 
หวยใต้ดินกบัพืน้ทีใ่นสังคมไทย  
 
 เบ้ืองหลังปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของหวยใต้ดินในสังคมไทย เป็นเร่ืองราว 
ความรุนแรงและการต่อสู้ท่ีแอบแฝงอยูอ่ยา่งแยบยลระหวา่งหวยรัฐบาลกบัหวยใตดิ้นท่ีต่างฝ่ายต่าง
พยายามช่วงชิงพื้นท่ีแห่งการยอมรับเพื่อท าใหต้นเองเป็นผูค้รอบครองวาทกรรมหลกัของชาติ ปฏิบติัการ
ของการต่อสู้ดงักล่าวก่อใหเ้กิดวาทกรรมคู่ตรงขา้ม 2 ฝ่าย คือ  
 ฝ่ายแรก คือ วาทกรรมหลกั หรือ “วาทกรรมหวยรัฐบาล” เป็นชุดความรู้/ความจริง
ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยรัฐชาติเพื่อรับรองสิทธ์ิและความชอบธรรมให้แก่รัฐชาติในการเขา้ก ากบัดูแล แสวงหา
ประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทยแต่เพียงผูเ้ดียว ผลของการประสบความส าเร็จในการเป็น 
ผูค้รองครองวาทกรรมหลกัท าให้หวยรัฐบาลสามารถเขา้ยึดครองพื้นท่ีแห่งการยอมรับจากผูค้นใน
ฐานะการพนนัถูกกฎหมายและเคร่ืองมือช่วยชาติระดมเงินทุนเพื่อการพฒันากิจการสาธารณะกุศล
ต่างๆ ของชาติไทย พื้นท่ีท่ีหวยรัฐบาลใชแ้สดงตวัตนจึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีบนดิน พื้นท่ีใน
มุมสวา่งของสังคมไทย   
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 ฝ่ายตรงกนัขา้ม คือ วาทกรรมรอง หรือ “วาทกรรมหวยใตดิ้น” เป็นชุดความรู้/
ความจริงท่ี ถูกสร้างข้ึนโดยรัฐชาติเช่นเดียวกนั หากแต่ต่างกนัท่ีวตัถุประสงคข์องการสร้างนั้นเพื่อ
ตอกย  ้า/ขยายภาพความจริงของวาทกรรมหวยรัฐบาลให้ชดัเจนยิ่งข้ึน โดยสร้างภาพความจริงดา้นลบ
ของคู่ตรงขา้ม ในฐานะการเป็นการพนนัเถ่ือน ผดิกฎหมาย และผดิศีลธรรมค าสอนให้แก่หวยใตดิ้น 
ผลของการสร้างวาทกรรมรองท่ีรัฐชาติคาดหวงัให้เกิดข้ึนนั้น ก็คือ การเก็บกด ปิดกนั ผลกัไสหวยใตดิ้น 
จนกระทัง่ท าใหห้วยใตดิ้นเลือนหายไปจากพื้นท่ีแห่งการยอมรับของผูค้นในสังคมไทย เม่ือหวยใตดิ้น
ถูกผลกัไสจนกลายเป็นอ่ืนและตอ้งด ารงตวัตนอยูใ่นพื้นท่ีของความเป็นอ่ืนในสังคมไทย พื้นท่ีแห่ง
การยอมรับของหวยใตดิ้นจึงเป็นพื้นท่ีท่ีตอ้งหลบซ่อนอยูข่า้งใต ้ในมุมมืดของสังคมไทย 
 หากแต่ผลท่ีตามมาจากการสร้างวาทกรรมหวยรัฐบาลกลบัไม่เป็นไปตามความมุ่งหวงั
ของรัฐชาติ เน่ืองจากปรากฏการณ์ความนิยมหวยใตดิ้นในสังคมไทยนั้น ไดแ้สดงให้เห็นถึงการด ารงอยู ่
และเป็นผูค้รอบครองพื้นท่ีแห่งการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ผูค้นทัว่ไปต่างรับรู้ เขา้ใจ ยอมรับ และ
คุน้ชินกบัการมีอยูข่องหวยใตดิ้น หวยใตดิ้นกลายเป็นการพนนัท่ีมีผูค้นเล่นจ านวนมากท่ีสุดประเภทหน่ึง 
อีกทั้งมีผูค้นจ านวนมากในสังคมไทย รับหวยใตดิ้นมาเป็นส่วนหน่ึงชีวิตประจ าวนั จนกล่าวไดว้่า 
หวยใตดิ้นไดก้ลายเป็นวถีิชีวิตของผูค้นในสังคมไปแลว้ก็วา่ได ้เบ้ืองหลงัปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็น
ผลมากจากการท่ีหวยใตไ้ม่ยอมหยุดน่ิงจ านนต่อการกระท าความรุนแรงท่ีรัฐชาติกระท าต่อตน  
หวยใตดิ้นไดโ้ตต้อบ/ปฏิเสธอตัลกัษณ์ดา้นลบท่ีถูกยดัเยียดให้ และไดท้  าการการเคล่ือนเปล่ียน/เล่ือน
ไหลนิยาม ความหมายของตนเองไปสู่ภาพความจริงใหม่ท่ีตนเองเป็นผู ้ก  าหนดข้ึน ซ่ึงก็คือ  
ภาพความจริงของการเป็นความหวงัโอกาสในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ, การเป็นการละเล่น
บนัเทิงเพื่อการพกัผ่อนทางจิตใจจากภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั และการเป็น
เครือข่ายทางสังคม อตัลกัษณ์ใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาน้ีมีประสบความส าเร็จในการท าให้ผูค้นในสังคมไทย
รับรู้ เขา้ใจ คุน้ชิน และยอมรับกนัอย่างกวา้งขวาง สุดทา้ยแลว้หวยใตดิ้นกบัภาพความจริงด้านลบท่ี 
รัฐชาติไดส้ร้างข้ึน และประทบัตราไวน้ั้น จึงค่อยๆ เลือนลางไปจากการรับรู้ เขา้ใจ และยอมรับของ
ผูค้นในสังคมและรัฐชาติไทยทีละนอ้ย เม่ือภาพความจริงดา้นลบดงักล่าวเลือนลาง ท าให้เส้นแบ่ง
อาณาเขตพื้นท่ีแห่งการยอมรับท่ีหวยใตดิ้นเคยถูกปฏิเสธไม่ให้การยอมรับในสังคมไทยจึงเลือนลาง
ไปดว้ย พื้นท่ีของหวยใตดิ้นจากเดิมท่ีเคยหลบซ่อนตวัตนอยูข่า้งใตใ้นมุมมืดของสังคมไทยเคล่ือน
เปล่ียน ขยบัตวัตนของหวยใตดิ้นข้ึนมาสู่พื้นท่ีใหม่ท่ีอยู่ตรงกลางระหวา่งพื้นท่ีในมุมมืดกบัพื้นท่ีใน 
มุมสวา่ง ณ พื้นท่ีมุมสลวัในสังคมไทย  
 ในพื้นท่ีมุมสลวัน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีผูค้นจ านวนมากในสังคมไทยต่างมองเห็นการมีอยูข่อง 
หวยใตดิ้น บางคนก็เขา้เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์โดยตรงในฐานะผูก้  ากบัดูแลบงัคบัใชก้ฎหมาย ผูค้า้ คนวิ่ง 
คนเล่น และบางคนก็เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เพียงแค่มองเห็นและรับรู้ถึงการมีอยูข่องหวยใตดิ้น หากแต่
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ในพื้นท่ี แห่งการยอมรับแห่งน้ีหวยใตดิ้นไม่อาจเคล่ือนตวัเองไปสู่พื้นท่ีในมุมสวา่งของสังคมไทย
ไดเ้น่ืองดว้ยกระบวนการของของการก่อรูปวาทกรรมหลกัของรัฐชาติท่ีใชว้าทกรรมประวติัศาสตร์ 
วาทกรรมกฎหมาย และวาทกรรมหลกัศีลธรรมค าสอนทางศาสนา มาเป็นเคร่ืองมือการกดทบั เคร่ืองมือ
ทางวาทกรรมเหล่าน้ีท าใหห้วยใตดิ้นไม่อาจพาตวัเองข้ึนมาอยูบ่นดินไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หวยใตดิ้นจึง
เลือกพื้นท่ีแห่งการด ารงอยูเ่ป็นพื้นท่ีตรงกลางระหวา่งสวา่งและดา้นมืด หรือท่ีเรียกวา่  พื้นท่ีมุมสลวั 
ในสังคมอนัเป็นเวทีในการแสดงตวัตนแห่งการมีอยู่ในฐานะวิถีการด าเนินชีวิตอยา่งหน่ึงของผูค้น 
ในสังคมไทย 
 
อภิปรายผล 
 
 การศึกษาปรากฏการณ์หวยใตดิ้นในสังคมไทย ประกอบดว้ย ประเด็นการศึกษาหลกั 
3 ประเด็น คือ การศึกษาเร่ืองของอ านาจและความรุนแรงท่ีกระท าผา่นปฏิบติัการทางวาทกรรมใน
การสถาปนาหวยรัฐสู่การพนนัถูกกฎหมาย, อ านาจและความรุนแรงท่ีกระท าผา่นปฏิบติัการทางวาทกรรม
เพื่อผลกัไสหวยใตดิ้นสู่การพนนัผิดกฎหมายและศีลธรรม และวิธีการและรูปแบบท่ีหวยใตดิ้นโตต้อบ/ 
ปฏิเสธภาพความจริงดา้นลบของการเป็นการพนนัผิดกฎหมายและศีลธรรม และพื้นท่ีของหวยใตดิ้น
ใชแ้สดงตวัตน ผลการศึกษา พบวา่ 
 
 ผลการศึกษาประเด็นทีห่น่ึง ปฏิบัติการทางวาทกรรมทีรั่ฐชาติน ามาใช้ในการสถาปนา 
หวยรัฐบาลสู่การเป็นวาทกรรมหลกัของรัฐชาติไทย ไดก้ระท าการดว้ยวธีิการส าคญั 2 ประการ คือ  
 
 วธีิการแรก การช่วงชิงความหมายการเล่นหวยทีไ่ด้รับการยอมรับ  
 โดยสร้างความหมายผา่น 3 มิติดว้ยกนั กล่าวคือ มิติท่ีหน่ึง เป็นการสร้างความหมาย
ผา่นมิติทางการเมืองเป็นการสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิใหก้บัการเล่นหวยรัฐ ดว้ยการเช่ือมโยงกบัสถาบนั
กษตัริยใ์นฐานะผูริ้เร่ิมน าการเล่นหวยมาเป็นเคร่ืองมือแกปั้ญหาเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัมีการออกกฎหมาย 
2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 และกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท่ีออกมา
ให้การรับรองการเล่นหวยรัฐให้เป็นการพนนัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ท าให้หวยรัฐบาลไดรั้บการรับรอง
จากรัฐชาติในฐานะการพนนัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ฟูโก ไดก้ล่าวไวว้่า 
กระบวนการของการสถาปนาวาทกรรม ชุดวาทกรรมใดท่ีจะตรึงตวัเองให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งชอบ
ธรรม วาทกรรมท่ีข้ึนมาเถลิงอ านาจนั้นจะต้องผ่านพิธีกรรมบางอย่างเพื่อสร้างความศักด์ิสิทธ์ิ
น่าเช่ือถือ เช่น วาทกรรมในอดีตบางส่วนผา่นพิธีกรรมทางศาสนา หรือบางส่วนผา่นกฎเกณฑ์ความ
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ยติุธรรม เพื่อใหชุ้ดวาทกรรมมีเอกสิทธ์ิ บริสุทธ์ิ หรือให้ชุดวาทกรรมอ่ืนๆ หมดขอ้กงัขาใดๆ หรือชุด
วาทกรรมในปัจจุบนัท่ีมีอ านาจจะตอ้งผ่านกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ ทดลอง 
หรือไดรั้บการยอมรับในความเป็นศาสตร์(สุรสม  กฤษณะจูฑะ, 2547, น. 71) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
งานศึกษาของ สุรสม กฤษณะจูฑะ(2547) เร่ือง การเมืองวฒันธรรมของความเป็นอ่ืนในพื้นท่ีส่ือ  
                                           ไวว้า่         ร้างความหมายให้แก่พลงังานไฟฟ้า
ในยุคพฒันาภายใตป้ริมณฑลของความเป็นไทยไดก้ระท าโดยการน ากระบวนการท าให้พลงังาน
ไฟฟ้ากลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการเช่ือมโยงกบัสถาบนักษตัริย ์เร่ิมแรกในปี พ.ศ. 2507 ในสมยั
จอมพลถนอมไดจ้ดัพระราชพิธีเปิดเข่ือนซ่ึงรัฐบาลจะขอพระราชทานพระนามจากพระมหากษตัริย์
เป็นช่ือเข่ือนและของพระราชทานวโรกาสเสด็จในพระราชพิธีเปิดเข่ือนเพื่อก่อให้เกิดความชอบ
ธรรมและเป็นท่ียอมรับ ส่วนมิติท่ีสอง เป็นการสร้างความหมายหวยรัฐ ผา่นมิติดา้นเศรษฐศาสตร์มี 
การอา้งอิงจากบนัทึกความเป็นมาของการเล่นหวย ในสมยัรัชกาลท่ี 3 จนถึงรัชกาลท่ี 7 และงานวิจยั
ท่ีแสดงขอ้มูลเงินรายไดแ้ละการใชจ่้ายเงินรายได ้จากการออกหวยรัฐบาลนั้นเป็นไป เพื่อแกปั้ญหา
ทางเศรษฐกิจและเป็นช่องทางระดมเงินทุนเพื่อน ามาสนับสนุนกิจการงานสาธารณกุศลของ
ประเทศชาติ สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ สติธร ธนานิธิโชติ (2554) เร่ือง การพนนัในมิติทางสังคม 
เศรษฐกิจ และกฎหมาย ท่ีน าเสนอไวว้่า เม่ือพิจารณาการพนนัในมุมมองดา้นเศรษฐกิจ การท าให้
การพนนัเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเปิดเผยก่อใหเ้กิดขอ้ดีในแง่การสร้างรายไดใ้นรูปภาษีแก่รัฐบาลและในแง่
การสร้างธุรกิจต่อเน่ืองน าไปสู่การสร้างเงิน สร้างงาน สร้างความเจริญให้แก่ชุมชน   มิติท่ีสาม เป็น
การสร้างความหมายผ่านมิติดา้นสังคม หวยรัฐบาลถูกน าเสนอในฐานะของเคร่ืองมือแสวงหาเงิน
รายได้ เพื่อน ามาใช้ท านุบ ารุงสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา และการช่วยเหลือ
ประชาชนในประเทศท าใหภ้าพของการเล่นหวยท่ีเป็นการพนนัถูกท าให้พร่าเลือนหรือเลือนหายไปจาก
การรับรู้ของผูค้นในสังคมไทย เหลือไวแ้ต่เพียงภาพของแหล่งเงินทุน/ช่องทางแสวงหารายได ้เพื่อ
สนับสนุนกิจการท านุบ ารุงศาสนา และกิจการสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนร่วมชาติ 
สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์(2554) เร่ือง กฎหมายการพนนัในประเทศไทย 
ท่ีพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวรัฐออกมาเพื่อให้การรับรองฐานะหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลการ
ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเพื่อก ากบัดูแลผลประโยชน์ท่ีมาจากเงินรายได้
จากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวา่เป็นรายไดท่ี้เขา้สู่รัฐเพื่อบริหารกิจการงานของประเทศ หากแต่
มีความขดัแยง้กบังานศึกษาของ ธีรโชติ เกิดแกว้ (2550) ศึกษาเร่ือง หวย: เส้นทางลดัสู่ความร ่ ารวย
หรือหายนะอยา่งย ัง่ยืน น าเสนอไวว้า่ จากการศึกษาในประเด็นท่ีวา่ หวยคือ เส้นทางสู่ความร ่ ารวย
หรือหายนะ โดยใช้กรอบแนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลกั สรุปได้ว่า หวยไม่ใช่เส้นทางสู่ความ
ร ่ ารวยแต่เป็นเส้นทางสู่หายนะ ท่ีมิไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแค่ทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงทุกภาคส่วน
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ของชีวิตและจิตวิญญาณทั้งในระดับปัจเจกชนและสังคมด้วย อีกทั้งได้น าเสนอให้ผูน้  าศาสนา
ต่อตา้นการพนนัและให้แสงสวา่งทางปัญญากบัสถาบนัชาติ หมายถึง รัฐบาลท่ีเป็นเจา้ของหวยให้
ทบทวนนโยบายเร่ืองหวยใหม่ โดยการพิจารณานโยบายการแกปั้ญหาความยากจนมิให้มุ่งไปท่ีวตัถุ
เพียงด้านเดียว แต่ให้พิจารณาความบกพร่องทางจิตวิญญาณของคนด้วย โดยการขจดันิสัยเกียจ
คร้าน ขาดความอดทน ความไม่รับผิดชอบ ความไม่ซ่ือสัตยต่์อหน้าท่ีการงาน ท่ีส าคญั คือ ความ
โลภของคนท่ีอยากไดม้าก จนน าไปสู่การคิดรวยทางลดัดว้ยการเล่นหวยหรือการพนนัอ่ืนๆ ส่งผล
ใหเ้กิดความยากจน  
 
 วธีิการทีส่อง การสร้างกลไกเพือ่รองรับการสถาปนาวาทกรรมหวยรัฐบาล  
 ประกอบดว้ย 3 กลไกหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ การสร้างกลไกเชิงนโยบาย เร่ิมตั้งแต่
รัชกาลท่ี 3 มีการออกนโยบายใหส้ัมปทานแก่นายทุนเพื่อจดัตั้งโรงหวยรัฐท าให้การเล่นหวยเป็นส่ิง
ถูกตอ้งไดรั้บการยอมรับ จวบจน ปี พ.ศ. 2478 มีนโนบายท่ีผา่นสถาบนัทางการเมืองในการตรากฎหมาย
ใหก้ารรับรองการเล่นหวยเป็นการพนนัถูกกฎหมาย อีกทั้งยงัมีการยกฐานะหวยรัฐโดยการตั้งหน่วยงาน
ของรัฐข้ึนมาก ากบัดูแลอยา่งชดัเจน เรียกวา่ ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังกดักระทรวงการคลงั 
การสร้างกลไกท่ีสอง เป็นกลไกเชิงสถาบนัโดยแรกเร่ิมในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 7 เป็นการเช่ือมโยง
กบัสถาบนักษตัริย ์ต่อมาเม่ือประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีอยู่
ภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ หวยรัฐจึงถูกน าไปเช่ือมโยงกบักฎหมายโดยการออกกฎหมายให้การรับรอง
หวยรัฐท าใหเ้ป็นท่ียอมรับและเป็นการเล่นพนนัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของรัฐชาติไทย สอดคลอ้งกนั
กบังานศึกษาของ นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ (2554)  เร่ือง กฎหมายเก่ียวกบัการพนนัในประเทศไทย 
เสนอไวว้่า การก าหนดให้หวยรับบาลเป็นการพนันถูกกฎหมายตาม พระราชบญัญติัส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 36 ท าให้การออกสลากินแบ่งรัฐบาล และการซ้ือสลากกิน
แบ่งรัฐบาลไม่เป็นความผิดและหน้ีท่ีเกิดข้ึนก็ยงัเป็นหน้ีท่ีสามารถเรียกร้องไดต้ามกฎหมายไดอี้ก
ด้วย จึงส่งผลให้เป็นการปลูกฝังทศันคติของสังคมท่ีมีต่อการพนันว่าเป็นส่ิงถูกตอ้งสามารถจดั
ด าเนินการและสามารถเล่นไดโ้ดยทางออ้มนั้นเอง อีกทั้งงานศึกษาขา้งตน้ยงัศึกษาเก่ียวกบักฎหมาย
จดัตั้งส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลข้ึนมาเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญติัส านกังานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อก ากบัดูแลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตาม
กฎหมาย กลไกสุดทา้ย เป็นกลไกส่ือ เป็นการใช้พื้นท่ีส่ือมาเป็นเวทีน าเสนอ และสร้างให้เกิดภาพ
หวยรัฐในฐานะการพนนัท่ีก่อให้เกิดรายไดเ้ขา้รัฐเพื่อช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลของชาติท าให้
ผูค้นท่ีเสพส่ือดงักล่าวเขา้ไปรู้จกัและยอมรับหวยรัฐในฐานะของการเป็นเคร่ืองมือช่วยชาติ และ
ประชาชนพี่นอ้งร่วมชาติให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ สุรสม กฤษณะจูฑะ



107 

(2547) เร่ือง การเมืองวฒันธรรมของความเป็นอ่ืนในพื้นท่ีส่ือ: การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วย
พลงังาน พบว่า การปลูกฝังวาทกรรมการพฒันา/พลงังานไฟฟ้าให้หย ัง่รากลึกลงในสังคมไทยอีก
วธีิการหน่ึงคือ การน ากระบวนการตอกย  ้าโดยกลไกลส่ือมาใชเ้พื่อท าให้ประชาชนรู้สึกวา่ พลงังาน
ไฟฟ้าเป็นส่ิงจ าเป็นของชีวติและมีอรรถประโยชน์อยา่งมหาศาล เป็นการตอกย  ้าความชอบธรรมใน
การแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด โดยมีการประชาสัมพนัธ์มี 2 แนวทาง คือ 
แนวทางแรก เป็นการส่ือสารเพื่อการพฒันามีวตัถุประสงค์เพื่อการช้ีแจงให้เห็นประโยชน์ของ
โครงการ เพื่อให้โครงการของ กฟผ. ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนตั้งแต่ส ารวจจนการก่อสร้างส าเร็จ การ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนามีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เช่น การปลูกป่า การออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี การท างานมวลชนสัมพนัธ์ ส่วน
แนวทางท่ีสอง เป็นการสร้าง “พื้นท่ีส่ือ” หรือช่องทางการส่ือสารแก่สังคม โดยเน้นการสร้าง
ภาพพจน์ การท าใหผู้บ้ริหารและองคก์ารเป็นท่ีรู้จกัโดยฝ่ายประชาสัมพนัธ์ท าหนา้ท่ีจดัเตรียมขอ้มูล
และการจดัใหมี้การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อใหว้าทกรรมการพฒันาพลงังานไฟฟ้าเป็นท่ีรู้จกั
และไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคม 
 
 ผลการศึกษาประเด็นทีส่อง ปฏิบัติการทางวาทกรรมที่รัฐชาติน ามาใช้ในการผลกัไส
หวยใต้ดินสู่การเป็นการพนันผดิกฎหมาย  
 ไดก้ระท าการดว้ยวธีิการส าคญั 3 วิธีการ คือ การสร้างภาพความจริงให้หวยใตดิ้น
กลายเป็นชายขอบ, การลดทอนพื้นท่ีการยอมรับหวยใตดิ้นในสังคมไทย และการให้คุณค่าหวย
รัฐบาลเหนือกวา่หวยใตดิ้น การศึกษาพบวา่ 
 
 วธีิการแรก เป็นการสร้างภาพความจริงให้หวยใต้ดินกลายเป็นอืน่  
 ผูศึ้กษาได้ศึกษาผ่านการก าหนดช่ือเรียกค าว่า “หวยใตดิ้น” พบว่า ค  าว่า “หวย” 
เป็นการก าหนดเลือกใชค้  า/ภาษา หรือรูปสัญญะท่ีมุ่งส่ือความคิดและจินตภาพของกิจกรรมการละเล่น
เส่ียงทายตวัเลข และค าวา่ “ใตดิ้น” นั้นเป็นการมุ่งส่ือความหมายสัญญะท่ีแฝงไวด้ว้ยเร่ืองของอ านาจ
และความรุนแรงผ่านบริบทของการเมืองเชิงพื้นท่ีเพราะค าว่า “ใต้ดิน” ส่ือถึงความคิด/จินตภาพ 
แสดงต าแหน่งแห่งท่ีของสถานท่ีท่ีหวยใตดิ้นด ารงตวัตนอยูอ่นัท่ีพื้นท่ีท่ีตอ้งอยูอ่ยา่งหลบซ่อนขา้ง
ใตไ้ม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและรัฐชาติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ซูโซ (1959) ท่ีน าเสนอไวว้า่ 
มนุษยเ์ลือกน าภาษามาใชใ้นการสร้างความหมาย และไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ภาษา เป็นระบบ/องค์
รวมท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเองและมีเกณฑ์ในการจดัประเภทแยกแยะต่างๆ ดงันั้น ภาษา จึงเป็น
ระบบของสัญญะท่ีส่ือถึงความคิด/ตวัหมายต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งรูปสัญญะหรือตวัส่ือ/ตวัหมาย 
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กบัความหมายสัญญะหรือความคิดท่ีตอ้งการส่ือ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัการน าเสนอของ ไชรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร (2545) ท่ีเสนอเพิ่มเติมไวว้่า ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัของรูปสัญญะกบัความหมาย
สัญญะยงัเป็นเร่ืองของการสร้างกฎเกณฑ์ชุดหน่ึงข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดให้เป็นอยา่งท่ีเป็นอยู ่
โดยอยูบ่นฐานของกฎเกณฑท่ี์ส าคญัท่ีสุดนัน่ก็คือ จารีตปฏิบติัของแต่ละสังคมท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
ซ่ึงจาการศึกษาเร่ือง หวยใต้ดินในสังคมไทยคร้ังน้ีพบว่า มีการใช้ภาษาไทยมาก าหนดเรียก 
การละเล่นเส่ียงทายแต่เดิมท่ีเป็นการทายตวัอกัษรจนปัจจุบนัเปล่ียนมาเป็นการทายตวัเลข ดว้ยค าวา่ 
การเล่นหวย และมีการจ าแนกแยกแยะโดยการใชภ้าษาท่ีบอกต าแหน่งแห่งท่ีมาจ าแนกแยกแยะให้
เป็นความแตกต่างระหวา่งหวยบนดินหรือหวยรัฐบาล กบัหวยใตดิ้นหรือหวยเถ่ือน สรุปไดว้า่ การ
เลือกและก าหนดค า/ภาษาในการส่ือความคิดและจิตภาพของตวัตนความเป็นหวยใตดิ้นโดยการใช้
ค  าแสดงต าแหน่งแห่งท่ีท่ีแตกต่างกนัระหวา่งพื้นท่ีบนดินกบัพื้นท่ีใตดิ้นเป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐชาติใช้
เพื่อการตอกย  ้าแสดงให้เห็น “ ความเป็นอ่ืน” ท่ีหวยใตดิ้นไม่เหมือนกนักบัหวยบนดินหรือหวย
รัฐบาลเพื่อให้ผู ้คนเข้าใจและรับรู้ถึงความแตกต่างกันของการเล่นหวยทั้ ง 2 ชนิดท่ีมีอยู่ใน
สังคมไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2545) ท่ีเสนอไวว้า่ ความเป็นอ่ืน 
เป็นการแบ่งแยกส่ิงต่างๆ เป็นคู่ตรงขา้ม โดยการแบ่งแยกระหวา่งเอกลกัษณ์กบัความแตกต่าง หรือ
การแบ่งแยกตวัรากบั “คนอ่ืน” นัน่เอง 
 
 วธีิการทีส่อง เป็นการลดทอนพืน้ทีก่ารยอมรับหวยใต้ดินในสังคมไทยผ่านบริบท
แวดล้อมของสังคมไทย 3 ดา้น 
 คือ ดา้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างภาพความจริงดา้นลบให้หวยใตดิ้นเป็นการพนนั
ท่ีมาแยง่ชิงส่วนแบ่งเงินรายไดอ้นัควรเป็นของรัฐชาติท่ีจะน าไปใช ้เพื่อพฒันาประเทศและสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนส่วนรวมทั้งชาติ อีกทั้งดา้นสังคม เป็นการสร้างภาพความจริงดา้นลบผา่น
บนัทึกเร่ืองราวความเป็นมาของการเล่นหวยในฐานะของการพนนัท่ีมอมเมาผูค้นให้เป็นหน้ีเป็นสิน
ตอ้งขายตนเองและบุตรเป็นทาส ไม่สนใจประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดอาชญากรรมปลน้ฆ่าเพื่อนน าเงิน
ไปใชห้น้ีสินและเล่นการพนนั และในหลกัค าสอนทางศาสนาท่ีกล่าวถึงการพนนัวา่เป็นอกุศลกรรม 
เป็นหน่ึงในอบายมุข 6 ประการท่ีตอ้งหา้มท่ีก่อให้เกิดโทษ 6 ประการ น าไปสู่ความเส่ือมแก่ผูเ้ล่นพนนั
สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธีรโชติ เกิดแกว้ (2550) ศึกษาเร่ือง หวย: เส้นทางลดัสู่ความร ่ ารวยหรือ
หายนะอยา่งย ัง่ยืน น าเสนอไวว้่า จากการศึกษาในประเด็นท่ีว่า หวยคือ เส้นทางสู่ความร ่ ารวยหรือ
หายนะ โดยใช้กรอบแนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นหลกั สรุปไดว้่า หวยไม่ใช่เส้นทางสู่ความร ่ ารวย
แต่เป็นเส้นทางสู่หายนะส่งผลให้เกิดความยากจน อีกทั้งไดเ้สนไวว้า่ การเล่นหวยในมุมมองพุทธ
ศาสนาแลว้นั้นเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กบัแนวคิดพุทธศาสนาท่ีพิจารณาวา่การเล่นหวยเป็นอบายมุขท่ีน ามา
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ซ่ึงความหายนะทั้งดา้นจิตวิญญาณ ทรัพยสิ์น และขดัแยง้กบัหลกัค าสอนท่ีสอนให้คนแสวงหาส่ิง
ต่างๆ โดยการลงมือท าดว้ยตนเองมิใช่การหวงัพึ่งโชคชะตาดลบนัดาล สุดทา้ยการสร้างภาพความ
จริงดา้นลบผา่นบริบททางการเมือง เป็นการสร้างคู่ตรงขา้มของการพนนัถูกกฎหมายและการพนนั
ผิดกฎหมาย โดยการออกพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 และบทบญัญติัในประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์ใหก้ารรับรองหวยรัฐเป็นการเล่นพนนัผิดกฎหมาย และหวยใตดิ้นเป็นการ
พนนัผดิกฎหมาย สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์(2554)  เร่ือง กฎหมายเก่ียวกบั
การพนนัในประเทศไทย พบว่า การเล่นหวยรัฐบาลเป็นการเล่นพนันท่ีถูกกฎหมาย และการเล่น
หวยใตดิ้นหรือหวยเถ่ือนเป็นการเล่นพนนัท่ีผิดกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 
2478  
 สุดท้ายแล้ว ปฏิบัติการทางวาทกรรมของรัฐชาติไทย 2 ปฏิบัติการ ได้แก่ 
ปฏิบติัการของการสถาปนาหวยรัฐบาลสู่การเป็นวาทกรรมหลกัของรัฐชาติไทย และปฏิบติัการผลกั
ไสหวยรัฐบาลสู่การเป็นวาทกรรมรองรัฐชาติไทย ไดร่้วมกนัก่อให้เกิดวาทกรรมการเล่นหวยท่ีเป็นคู่
ตรงข้ามกนัข้ึน มา 2 วาทกรรม คือ วาทกรรมหวยรัฐบาล และ วาทกรรมหวยใต้ดิน หากแต่
ปรากฏการณ์หวยใตดิ้นในสังคมไทยท่ีผูค้นทัว่ไปใหค้วามนิยมเล่นหรือไม่เล่นหากแต่ยงัคงรู้จกัและ
พบเห็นไดถึ้งการมีอยูข่องหวยใตดิ้นในสังคมไทยกลบัเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่อ านาจและความรุนแรงท่ี
รัฐชาติไทยไดก้ระท าการผ่านปฏิบติัการทางวาทกรรมการเล่นหวยนั้น มิอาจท าให้หวยใตดิ้นถูก
ผลกัไสหรือลบเลือนไปจากสังคมไทยได ้หากแต่ในทางตรงกนัขา้กลบัพบวา่หวยใตดิ้นยงัคงอยูเ่ป็น
ท่ีรู้จกั รับรู้ และยอมรับไดรั้บความนิยมเล่นเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง การเป็นชายขอบ ท่ี
น าเสนอไวโ้ดย สุริชยั หวนัแกว้ (2543) วา่ ค  าวา่ ชายขอบ สามารถพิจารณาไดท้ั้งในแง่ภูมิศาสตร์ การเมือง 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการเป็นชายขอบเป็นส่ิงท่ีถูกผลกัหรือถูกท าให้เป็นเช่นนั้นไดจ้ากทุก
ภาคส่วนทุกบริบท อนัส่งผลให้สถานะของการเป็นชายขอบตอ้งอยูใ่นสภาพของการการขาดเคร่ืองมือท่ีจะ
เขา้ถึงอ านาจและถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอ านาจและการจดัสรรทรัพยากรนั่นเอง ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกบัการศึกษาของธวชั มณีผ่อง (2546) เร่ือง กระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตสุขภาพ 
กรณีศึกษาส านกัทรงแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ภายใตก้ระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ของความรู้
ชายขอบในสังคมไทย ท่ีมีรูปแบบวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นวาทกรรมหลกัไดมี้การเบียดขบัความรู้อ่ืนให้
อยูใ่นสถานของชายขอบทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงการเบียดขบัสู่การเป็นชายขอบทางตรงซ่ึงหมายถึง
การเบียดขบัความรู้ท่ีไม่ใช้วิทยาศาสตร์ไม่ให้มีปฏิบติัการทั้งระบบไดน้ั้นไดก้ระท าการผ่านสถาบนัทาง
สังคม ไดแ้ก่ กฎหมาย หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐท่ีใหคุ้ณค่าแก่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์วา่ถูกกฎหมายและ
เป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งปราศจากเง่ือนไข ส่วนการเบียดขบัทางออ้มเป็นการกระท าโดยการสร้างความเขา้ใจแก่
สังคมต่อความรู้อ่ืน  ๆท่ีนอกเหนือหรือแตกต่างออกไปวา่เป็นความรู้อ่ืนท่ีไร้เหตุผล งมงาย และไม่สามารถ
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พิสูจน์ได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ จิตรกร โพธ์ิงาม (2549) เร่ือง วาทกรรมเข่ือนปากมูล 
ศึกษาเร่ืองราวความขดัแยง้ของรัฐกบักลุ่มผูค้ดัคา้นโครงการสร้างเข่ือนปากมูล ท่ีรัฐน าวาทกรรมมาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือสร้างความหมายและการผลิตความรู้เพื่อแสดงอ านาจเหนือการควบคุมทรัพยากร เช่นเดียวกบัผล
การศึกษาของ สุรสม กฤษณะจูฑะ (2547)  เร่ือง การเมืองวฒันธรรมของความเป็นอ่ืนในพื้นท่ีส่ือ: การต่อสู้
ทางวาทกรรมว่าด้วยเร่ืองพลงังาน ท่ีเป็นงานศึกษาท่ีมุ่งน าเสนอภาพการต่อสู้ทางวาทกรรมพลงังาน การ
นิยาม และการสร้างภาคคู่ตรงขา้มเพื่อท าให้คู่ตรงขา้ม “กลายเป็นอ่ืน” ซ่ึงเท่ากบัเป็นการลดทอนความชอบ
ธรรมและท าใหอี้กฝ่ายกลายเป็นชายขอบ  
 
 ผลการศึกษาประเด็นทีส่าม การโต้ตอบ/ปฏิเสธภาพความจริงด้านลบที่ผลกัไส 
หวยใต้ดินสู่การเป็นวาทกรรมรองในฐานะการพนันผดิกฎหมายและศีลธรรมของรัฐชาติและ
สังคมไทย  
 ภายหลงัการศึกษาเร่ืองการสร้างและตอกย  ้าภาพความจริงของการเป็นอ่ืนให้หวย
ใต้ดิน และการศึกษารูปแบบวิธีการกดทบั/กีดกัน เบียดขบัหวยใต้ดินให้กลายเป็นชายขอบใน
สังคมไทยแลว้นั้น ผูศึ้กษาไดท้  าการเช่ือมโยงต่อเน่ืองในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่ก็คือ การศึกษาถึงวิธีการ/
รูปแบบท่ีหวยใตดิ้นกระท าการโตต้อบ/ปฏิเสธภาพความจริงดา้นลบท่ีถูกยดัเยียดให้นั้นเป็นอยา่งไร 
ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า หวยใต้ดินได้เลือกใช้วิธีการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนจากภาพความจริงด้านลบ
ไปสู่อตัลกัษณ์ใหม่ท่ีตนเองเป็นผูเ้ลือกดว้ยวิธีการ 3 วิธีการ คือ วิธีการท่ีหน่ึง เป็นการเคล่ือนเปล่ียน
นิยามความหมายภายใตบ้ริบททางการเมือง การเล่นหวยในประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 6 มีการยกเลิกการเล่นหวย ก ข ซ่ึงถือเป็นการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนของหวย
รัฐบาลเพื่อสลดัภาพของการเป็นการพนนัท่ีก่อปัญหาสังคมต่างๆ มาสู่ภาพของการเป็นช่องทาง การ
แสวงหาเงินรายไดเ้ขา้รัฐเพื่อสนบัสนุนกิจการสาธารณกุศลของชาติด้วยการยกเลิกการเล่นหวย
แบบเดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ การเล่นหวย ก ข ท่ีเดิมเป็นการละเล่นเส่ียงทายตวัอกัษรไทยมาเป็น
การละเล่นเส่ียงทายตวัเลขท่ีมีช่ือเรียกใหม่วา่ หวยรัฐบาล หรือ ลอตเตอร่ี เช่นเดียวกนัหวยเถ่ือนหรือ
หวยใตดิ้นก็ไม่ยอมหยดุน่ิงและตายไปพร้อมกบัการยกเลิกหวย ก ข หากแต่หวยใตดิ้นไดเ้คล่ือนเปล่ียน
ตวัตนหรืออตัลกัษณ์ใหม่ผา่นการวิวฒันาการรูปแบบและวิธีการเล่นตามอยา่งหวยรัฐบาล กล่าวได้
วา่การเคล่ือนเปล่ียนอตัลกัษณ์ของหวยใตดิ้นคร้ังน้ี จึงถือเป็นการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนภายใตบ้ริบท
ทางการเมืองของรัฐชาติไทย วธีิการท่ีสอง เป็นการเคล่ือนเปล่ียนนิยามความหมายภายใตบ้ริบททาง
สังคมดว้ยการอาศยัลกัษณะเฉพาะผูค้นในของสังคมไทยมีลกัษณะนิสัยท่ีฝากชีวติไวก้บั “ความเช่ือ” 
และ “ความหวงั” อีกทั้งยงัชอบการละเล่นเส่ียงโชค และการให้ความเป็นกนัเองช่วยเหลือนบัญาติ
เป็นพี่เป็นนอ้งกนั ลกัษณะของผูค้นในสังคมไทยขา้งตน้ท าใหห้วยใตดิ้นสามารถสลดัภาพความจริง
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ดา้นลบหรือท าใหภ้าพความจริงดา้นลบของการเป็นการพนนัเถ่ือนผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมค าสอน
เกิดการพร่าเลือน และไดส้ร้างภาพความจริงใหม่ใหแ้ก่ตนเองในฐานะของการเป็นความหวงัโอกาส
สร้างฐานะทางเศรษฐกิจ การเป็นการละเล่นเพื่อความบนัเทิง และการสร้างเครือข่ายทางสังคมคน
เล่นหวยใตดิ้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) เสนอว่า การเคล่ือนเปล่ียน
เล่ือนไหลอตัลกัษณ์ หมายถึง การไม่หยุดน่ิงตายตวั หรือกระบวนการท่ีปัจเจกต่อรอง ตั้งค  าถาม 
หรือปฏิเสธต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมท่ีถูกยดัเยียดให้ ซ่ึงการปฏิเสธไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการต่อตา้น
ตรงๆ หรือการสร้างอตัลกัษณ์ตรงขา้มข้ึนมา บางทีมนัเป็นการเล่นกบัขีดจ ากดัท่ีถูกตีกรอบให้ โดย
การพลิกสร้างนัยยะของความหมายใหม่ข้ึนมาแทน เช่นเดียวกบัผลการศึกษาเร่ือง หวยใตดิ้นใน
สังคมไทยท่ีพบวา่ วิธีการของหวยใตดิ้นในการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนเพื่อสลดัภาพความจริงดา้นลบ
ของการเป็นการพนันผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมค าสอนของสังคมท่ีถูกยดัเยียดให้นั้น หวยใตดิ้น
มิไดก้ระท าการต่อตา้น/ปฏิเสธแบบตรงๆ หรือพยายามสร้างภาพความจริงคู่ตรงขา้มโดยการท าให้
ตนเองมาเป็นหวยท่ีถูกกฎหมายหรือถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรมของสอนของสังคมไทย หากแต่หวย
ใตดิ้นไดเ้คล่ือนเปล่ียนตวัตนโดยการใชก้ารสร้างความหมายให้แก่ตนเองโดยการเล่นกบัขีดจ ากดัท่ี
ถูกตีกรอบใหต้อ้งเป็นดว้ยวธีิการดงัน้ี วธีิการแรกคือ เลือกท่ีจะท าใหต้วัเองกลืนกลายคลอ้ยตามหวย
รัฐบาลด้วยการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการเล่นไปตามวิวฒันาการการเคล่ือนเปล่ียนของหวย
รัฐบาลเพื่อใหผู้ค้นในสังคมการสามารถเรียนรู้และเขา้ถึงหวยใตดิ้นไดโ้ดยง่าย หากผูค้นเรียนรู้และ
เล่นหวยรัฐบาลเป็นก็ย่อมสามารถเขา้ใจรูปแบบและวิธีการเล่นหวยใตดิ้นไดอ้ย่างง่ายดาย เพราะ
หวยใตดิ้นไดใ้ช้รูปแบบและวิธีการเล่นอิงตามแบบอย่างจากการเล่นหวยรัฐบาลนั่นเอง วิธีการท่ี
สองคือ หวยใตดิ้นอาศยัการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนตามบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือ ค่านิยม
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ เม่ือกระแสแนวคิดเร่ือง ระบบทุนนิยมแพร่เขา้มาตามกระแส
โลกานุวตัรส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงบริบทแวดล้อมด้านต่างๆ ของสังคมไทย น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงเร่ืองของความเช่ือ ค่านิยม การให้ความหมาย และการให้คุณค่าต่อส่ิงต่างๆ กรอบของ
การให้ความหมาย คุณค่า และการนบัถือยกยอ่งเชิดชูผูค้นท่ีประสบความส าเร็จถูกวดัและตีค่าดว้ย
การใชเ้กณฑด์า้นวตัถุมาตดัสิน หวยใตดิ้นจึงเคล่ือนเปล่ียนตวัตนสู่การสร้างภาพความจริงใหม่โดย
การเล่นกบัขีดจ ากดัของการกรอบการใหคุ้ณค่าแก่บุคคลในสังคมโดยการสร้างความหมายหรือภาพ
ความจริงให้แก่หวยใตดิ้นในฐานะการเป็นความหวงัและหนทางหน่ึงในการสร้างฐานะและรายได้
ให้แก่คนในสังคมไดไ้ม่ว่าบุคคลผูน้ัน่จะเก่ียวขอ้งกบัการเล่นหวยในฐานะผูค้า้ ตวัแทนขาย หรือผู ้
เล่นก็ตาม สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ พสุนิดา สารมาศ (2545) เร่ือง ชีวิตนกัเส่ียงโชคจากตวัเลข: 
กรณีศึกษาคนเล่นหวยใตดิ้น ผลการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนของการปรับตวัของคนเพื่อเขา้สู่โลก
ของคนเล่นหวยนั้นการตดัสินใจเล่นหวยในเวลาต่อมามีเง่ือนไขมาจากความตอ้งการสร้างความหวงั
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ในชีวิตและตอ้งการเอาชนะต่อหวย อีกทั้งการแพร่เขา้มาของขอ้มูลงานศึกษาต่างประเทศยงัส่งผล
ให้ภาพของการเล่นหวยหรือพนนัต่างๆ ถูกพิจารณาในฐานะเป็นเคร่ืองมือหรือการละเล่นท่ีช่วย
ผอ่นคลายความเครียดจากสภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานศึกษาของ สติธร ธนานิธิโชติ (2554) ท่ีท าการศึกษาเพื่อรวบรวบผลงานศึกษาท่ีอธิบายถึง 
เหตุผลท่ียืนย ันให้เห็นความจ า เป็นท่ีต้องมีการพนันอยู่ในสังคม ซ่ึงพบว่า  งานศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาช้ืนแรกๆ พิจารณาวา่การพนนัเป็นกิจกรรมนนัทนาการมากกวา่พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม อีกทั้งยงัมีงานศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ท่ีพบว่า การพนันมีความส าคญัทางสังคมใน
ฐานะเป็นช่องทางการะบายความคบัขอ้งภายในจิตใจมนุษย ์โดยการเล่นพนนัจะช่วยให้ผูเ้ล่นได้
สัมผสัความต่ืนตาต่ืนใจในแบบท่ีพวกเขาไม่อาจสัมผสัได้ในชีวิตจริง นอกจากน้ีการพนนัยงัเป็น
พฤติกรรมทางเลือกในช่วยเปิดช่องทางโอกาสใหผู้ท่ี้ประสบความผิดหวงัไดร้ะบายความกดดนัทาง
จิตใจออกไปไดบ้า้ง ผูท่ี้เล่นพนนัจะรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า สามารถเป็นผูกุ้มชะตาชีวิตของตวัเองได ้
จึงกล่าวไดว้า่การพนนัเป็นส่ิงเติมเตม็ความตอ้งการและการเยยีวยาทางใจของมนุษย ์เช่นเดียวกนักบั
การศึกษาเร่ืองการเคล่ือนเปล่ียนตวัตนของหวยใตดิ้นในสังคมไทย ท่ีพบวา่หวยใตดิ้นมิไดพ้ยายาม
ท่ีจะต่อตา้น ขดัขืน ปฏิเสธภาพความจริงดา้นลบท่ีถูกยดัเยียดให้ในฐานะการพนนัผิดศีลธรรมของ
สังคมมาสู่การเป็นการพนนัท่ีถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม หากแต่หวยใตดิ้นไดเ้ล่นกบัขีดจ ากดัของ
ความหมายโดยการสร้างคุณค่าให้แก่ตวัมนัเองในฐานะการเป็นการละเล่นท่ีช่วยบรรเทาความ
กดดนัจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีผูค้นตอ้งเผชิญอยู่ในปัจจุบนั และสุดทา้ยการเคล่ือนเปล่ียน
ตวัตนของหวยใตดิ้นสู่ภาพของการเป็นเคร่ืองมือสร้างเครือข่ายทางสังคมให้แก่กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหวยใตดิ้น ซ่ึงพบวา่ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ผาสุก พงไพจิตร (2543) เร่ือง หวย 
ซ่อง บ่อน ยาบา้เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย พบว่า หวยใตดิ้น
ด ารงอยู่ไดเ้น่ืองจากธุรกิจหวยใตดิ้นสัมพนัธ์กบัโครงสร้างท่ีสนบัสนุนผูผ้ลิตและผูเ้ล่นในรูปกลุ่ม
อุปถมัภท์  าใหก้ารจ าหน่ายหวยใตดิ้นเป็นไปอยา่งกวา้งขวางและแนบแน่น  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
   
 จากขอ้คน้พบของงานวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้เสนอแนะ เพื่อเป็นทางการศึกษาคร้ังต่อไป 
นั้นคือเร่ืองราวของการใชอ้  านาจและความรุนแรงในสังคมไทยนั้นมิไดมี้อยูเ่พียงภาพของการเขา้กระท า
ความรุนแรง การท าร้ายร่างกาย หรือการฆ่าฟันเท่านั้น หากแต่ยงัมีการใชอ้  านาจและความรุนแรงท่ี
แอบซ่อนกระท าผา่นปฏิบติัการ ท่ีเรียกวา่ ปฏิบติัการทางวาทกรรม เพื่อให้เกิดผลในการถือครองอ านาจ 
สิทธ์ิ และความชอบธรรมในการกระท าการต่างๆ ทั้งต่อทรัพยากรและผูค้นผา่นการช่วงชิงการเป็น
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ผูค้รอบครอบพื้นท่ีทางความคิด การศึกษาปรากฏการณ์หวยใตดิ้นในสังคมคร้ังน้ีจึงเป็นการเผยให้เห็น
เร่ืองราวการต่อสู้ระหวา่งหวยใตดิ้นซ่ึงไร้อ านาจเป็นผูถู้กกระท าและถูกยดัเยียดภาพความจริงดา้นลบ
ใหเ้พื่อกีดกนั/เบียดขบั ผลกัไส มิใหมี้โอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยในสังคมไทย  
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมดา้น
อ่ืนๆ ท่ีเป็นเร่ืองราวของอ านาจและความรุนแรงท่ีแฝงซ่อนอยูใ่นรูปแบบ สถานการณ์ และบริบทท่ี
แตกต่างหลากหลายกนัไป เพื่อช่วยคล่ีคลายให้เห็นและเขา้ใจถึงความเป็นมา การต่อสู้ขดัขืน และ
การด ารงอยูข่องผูค้นท่ีไร้อ านาจในสังคมไทยไดอ้ยา่งครอบคลุมในทุกมิติโดยปราศจากกรอบวาทกรรม
หลกัมาครอบง าไว ้
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ภาคผนวก ก.  
แนวทางการสนทนาผู้ให้ข้อมูล 

 
 ชุดท่ี 1 การสนทนากบัผูเ้ก่ียวขอ้งการเล่นหวยใตดิ้นในฐานะคนเล่น คนขาย และ
เจา้มือหวยใตดิ้น (การสร้างอตัลกัษณ์ และพื้นท่ีใหม่ของหวยใตดิ้น) 
 
 1. การสนทนาเพือ่สร้างความคุ้นเคย แนะน าตัว และวตัถุประสงค์การศึกษา 
  เพื่อท่ีตอ้งการเรียนรู้ ศึกษาขอ้มูล ประวติัชีวติ ความเช่ือท่ีมีต่อหวยใตดิ้น สภาพ
ชีวติก่อนและหลงัเล่นหวยใตดิ้นมีความเหมือนความแตกต่างกนัอยา่งไร หวยใตดิ้นกบัการตอบสนอง
ความตอ้งการ ความคิดมุมมองต่อผลท่ีไดรั้บจากการเล่นหวย การนิยามตนเองและการสร้างพื้นท่ี
ของหวยใตดิ้น 
 
 2. ข้อมูลทัว่ไป 
  2.1 ตัวตน ช่ืออะไร นบัถือศาสนาอะไร ประกอบอาชีพอะไร สถานภาพทาง
ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว สภาพความเป็นอยูแ่ละฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
รู้จกัหรือมีภาพความทรงจ าเก่ียวกบัการเล่น การคา้ การเป็นเจา้มือหวยใตดิ้นตั้งแต่วยัใด เหตุการณ์
อะไรท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้และเร่ิมเล่น เร่ิมคา้ เร่ิมเป็นเจา้มือหวยใตดิ้นคร้ังแรก มีปัจจยัใดกระตุน้
ให้ยงัคงเก่ียวขอ้งหวยใตดิ้นต่อมาจนถึงปัจจุบนั มีความคิดมุมองเก่ียวกบัการเล่น การคา้ และการเป็น
เจา้มือหวยใตดิ้นอยา่งไร คิดวา่มีประโยชน์หรือใหโ้ทษอยา่งไรบา้ง  
  2.2 การอบรมเลีย้งดู ปูมหลงัทางครอบครัวมีลกัษณะอยา่งไร เขม้งวดหรือให้
อิสระมากนอ้ยเพียงใด ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวเป็นอยา่งไร สมาชิกครอบครัวใครมีอิทธิพล
ต่อความคิดและการตดัสินใจมากท่ีสุด และสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ ผูน้  าครอบครัว หรือสมาชิก
คนอ่ืนๆของครอบครัวมีใครเก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้นหรือไม่ ถา้เก่ียวขอ้งเก่ียวขอ้งในฐานะใด ผูเ้ล่น 
ผูค้า้ หรือ เจา้มือหวย ในช่วงชีวติท่ีผา่นมาตั้งแต่วยัเด็กเคยพบเห็นหรือไดฟั้งขอ้มูลความเช่ือเก่ียวกบั
การเล่น การคา้ หวยใตดิ้นหรือไม่ ใครเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัหวยใตดิ้นบา้ง เล่าถึงช่วงชีวิตท่ีส าคญั
ต่อการตดัสินใจเร่ิมเล่นเร่ิมคา้ เร่ิมเป็นเจา้มือหวยใตดิ้นคร้ังแรกและการกลบัมาเก่ียวขอ้งซ ้ า 
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 3. ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างอตัลกัษณ์ และพืน้ทีใ่หม่ของหวยใต้ดิน 
  3.1 ความเช่ือเกีย่วกบัหวยใต้ดินว่าเป็นโอกาสใหม่ของชีวิต การแสดงความสามารถ
และความมีโชคในการเส่ียงทางตัวเลข การสร้างเครือข่ายทางสังคม หรือเป็นอบายมุขก่อให้เกิด
ความจนซ ้าซาก 
   ท าไมถึงคิดเช่นนั้น อธิบายโดยการเล่าเหตุการณ์/ประสบการณ์ชีวิตท่ีเกิดข้ึน 
จริงอนัน าไปสู่ความเช่ือดงักล่าว จากประสบการณ์ชีวติจริงท่ีประสบและความเช่ือท่ีตนมีต่อหวยใต้
ดิน มีการวางแผนอนาคตชีวติของตนเองกบับทบาทของการเล่น การคา้ การเป็นเจา้มือหวยใตดิ้นไว้
อยา่งไร จะยงัคงเล่น ชกัชวนเพื่อนฝงูมาเล่น ลองประกอบอาชีพขายหวย หรือตั้งตน้เป็นเจา้มือหวย
หรือไม่ อยา่งไร 
  3.2 การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย และการนิยาม ให้ความหมายตนเองในฐานะผู้เล่น
หวยใต้ดิน จากประสบการณ์เก่ียวกบัหวยใตดิ้นคิดวา่เป็นส่ิงดีหรือมีโทษอยา่งไร จุดมุ่งหมายของการเล่น 
การคา้ การเป็นเจา้มือหวยใตดิ้นเพื่ออะไร เม่ือเล่นหวยแลว้สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีคาดหวงั
ไวม้ากนอ้ยเพียงใด คิดวา่จะเล่นหวย คา้ เป็นเจา้มือต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด กลา้บอกเล่า/เปิดเผย
ตวัตนของตนเองในฐานะผูเ้ล่น ผูค้า้ เจา้มือหวยใตดิ้นต่อคนใกลชิ้ดและคนอ่ืนๆ เก่ียวกบัพฤติกรรม
การเล่น การคา้ การเป็นเจา้มือหวยใตดิ้นมากนอ้ยเพียงใด ทั้งบุคคล/กลุ่มคนท่ีตนความสัมพนัธ์สม ่าเสมอ 
มีความสัมพนัธ์บา้งเป็นคร้ังคราว และไม่มีความสัมพนัธ์ในการใชชี้วิตปกติประจ าวนัดว้ย เม่ือเปิดเผย
ตวัตนของการเป็นคนเล่น คนคา้ เจา้มือหวยใตดิ้นแลว้ พบวา่ ปฏิกิริยาของคนรอบขา้งส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกอยา่งไร ให้การยอมรับ เพราะเป็นเร่ืองปกติ หรือไม่ให้การยอมรับ อธิบายเหตุผลประกอบ
ท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อการเปิดเผยตวัตนวา่ เหตุใดจึงมีความรู้สึกดงักล่าว 
และจากผลท่ีตามมาดา้นบวกและดา้นลบจากการเปิดเผยตวัตนในฐานะคนเล่น คนคา้ เจา้มือหวยใตดิ้น
ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะนิยามตนเองเป็นใคร อยูใ่นฐานะ มีบทบาทอยา่งไรในฐานะคนเล่นหวย พื้นท่ี
ทางสังคมท่ีเลือกใชใ้นการแสดงตวัตนท่ีคิดวา่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ พื้นท่ีใด 
อยูต่  าแหน่งแห่งท่ีตรงไหนของสังคมและรัฐชาติไทย และเพราะเหตุใดจึงเลือกด ารงตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี
ดงักล่าว อธิบายเหตุผลประกอบ 
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ภาคผนวก ข. 
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของการเล่นหวยในประเทศไทย 

 
 การเล่นหวยตั้งตน้มาจากประเทศจีน ราวปี พ.ศ. 2364-2378 เรียกวา่ ฮวยหวย แพร่เขา้ 
มาประเทศไทยในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 เน่ืองดว้ยเม่ือปี พ.ศ. 2378  
เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนเงินตราในประเทศ จากการท่ีคนน าเงินไปฝังดินเก็บไวไ้ม่ยอมน าออกมา
ใชจ่้าย พระยาศรีไชยบาล (จีนหง) เสนอให้มีการตั้งโรงหวย กระตุน้ให้คนน าเงินออกมาเล่นหวย 
รัชกาลท่ี 3 จึงโปรดเกลา้ฯ ให้มีการตั้งโรงหวยข้ึน แรกเร่ิมนั้นรูปแบบการเล่นหวยในประเทศจีน
เป็นการทายตวัอกัษรท่ีเขียนบนแผน่ป้ายเล็กๆ 34 ป้าย ตวัอกัษรท่ีเขียนเป็นการเขียนช่ือคนโบราณท่ี
มีช่ือเสียงลงไปบนแผน่ป้ายละหน่ึงช่ือ การออกหวยนั้นเจา้มือจะเลือกป้ายข้ึนมาอนัหน่ึงหรือช่ือหน่ึง
ใส่ลงในกระบอกไมปิ้ดปากไวแ้ลว้แขวนไวก้บัหลงัคาโรงหวย นกัแทงหวยทั้งหลายก็จะทายวา่งวด
น้ีจะออกช่ือใครใน 34 แผน่ป้ายนั้น ถา้ทายถูกเจา้มือจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน 30 ต่อ ถา้ทายผิด
เจา้มือก็กินเดิมพนั ต่อมามีผูคิ้ดเพิ่มเติมตวัหวยข้ึนอีกสองตวัรวมเป็น 36 ตวัแต่จ่าย 30 ต่อเหมือนเดิม 
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจนตามโรงหวยของประเทศจีนจึงท าฉากไวร้อบๆ โรงหวยเขียนเคร่ืองหมาย
ก ากบัไวใ้หรู้้จกัสามแบบ คือ เขียนรูปภาพคนซ่ึงสมมุติข้ึนเป็นตวัหวย เขียนตวัหนงัสือจีนก ากบับอก
รูปภาพตวัหวย และเขียนรูปสัตวซ่ึ์งสมมุติวา่เป็นชาติก่อนของตวัหวย ส่วนการเล่นหวยในประเทศไทย
ไดมี้การปรับรูปแบบการเล่นหวยจากการเล่นหวยของประเทศจีน เน่ืองจากคนไทยอ่านหนงัสือจีน
ไม่ออกพดูภาษาจีนไม่ได ้พระยาศรีไชยบาล (จีนหง) ไดคิ้ดเอาตวัอกัษรไทยเขา้ก ากบัแทนตวัอกัษร
จีน กล่าวคือ อกัษรไทยมี 44 ตวั ใชเ้ป็นตวัหวย 36 ตวั เหลือไม่ใช ้8 ตวั คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ และ ษ 
จึงเรียกกนัวา่ หวย ก ข จนสุดทา้ยตดัเหลือ 34 ตวัคือ ตดัตวั ง.จีเกา กบั ธ.ไทเ้ผงออก (ประยุทธ สิทธิพนัธ์ 
2524) [ออนไลน์]  ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นั้นหวย ก ข ไดรั้บความนิยมในหมู่ผูเ้ล่นเป็นจ านวนมากท าให้
กลายเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของรัฐ การจดัตั้งโรงหวยไดมี้การจดัประมูลทุกปี ผูเ้ขา้ร่วมประมูลท่ี
ใหค้่าอากรสูงสุดก็จะไดรั้บสัมปทานเรียกวา่เป็นนายอากรหวยมีบรรดาศกัด์ิเป็นขุนบานเบิกบุรีรัตน์ 
(ขุนบาล หรือ ขุนบาน) ซ่ึงเป็นบรรดาศกัด์ิรายปี กล่าวคือ ปีไหนประมูลไม่ไดก้็จะหมดสิทธ์ิใน   
การครอบครองบรรดาศกัด์ิไปดว้ย การตั้งโรงหวยสามารถเก็บค่าอากรหวยเป็นเงินรายไดจ้  านวนมาก
ถึงปีละ 20,000บาท จนในสมยัรัชกาลท่ี 4 เงินรายไดจ้ากอากรหวยเพิ่มข้ึนเป็นปีละ 200,000 บาท 
เงินรายไดสู้งสุดนั้นเป็นช่วงในสมยัรัชกาลท่ี 6 ปี พ.ศ. 2454 ค่าอากรหวยเป็นเงินรายไดถึ้งปีละ 
3,849,600 บาท จนถึงปีสุดทา้ยเม่ือจะเลิกหวย ก ข เงินรายไดจ้ากอากรหวยเป็นเงินรายไดปี้ละ 
3,420,000 บาท (ประยทุธ  สิทธิพนัธ์ 2524) [ออนไลน์]  สถานท่ีตั้งโรงหวยแต่เดิมนั้นโรงหวยตั้งอยู่
ใกลส้ะพานหนัท าการออกหวยตอนเชา้วนัละคร้ัง ต่อมามีผูข้อตั้งโรงหวยอีกแห่งหน่ึงท่ีบางล าพูออก
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หวยตอนค ่าวนัละคร้ัง โรงหวยจึงมีสองโรงในหน่ึงวนัจะมีการออกหวยสองเวลา คือ ตอนเชา้และ
ตอนค ่า ต่อมาโรงหวยยบุไปรวมกนัท่ีสะพานหนั แต่ก็ยงัออกวนัละสองเวลาเหมือนเดิมและคนก็ยงั
เรียกคงเรียกวา่ หวยโรงเชา้ หวยโรงค ่า  
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราช 
ด าริท่ีจะยกเลิกการเล่นหวยเพราะผูค้นนิยมเล่นกนัมากหาเงินมาไดเ้ท่าไรก็หมดไปกบัการเล่นหวย 
แต่เน่ืองจากอากรหวยเป็นรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศท าใหไ้ม่อาจยกเลิกไดท้นัที ขณะเดียวกนันั้นก็
ไดมี้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการน ารูปแบบการเล่นหวยทายตวัเลขเขา้มาแทนท่ีการเล่นหวย
ทายตวัอกัษร โดยมีฝร่ังชาวองักฤษช่ือ “ครูอาล บาสเตอร์” เป็นผูน้ าการออกรางวลัสลากแบบยุโรป
มาเผยแพร่เป็นคนแรก เรียกว่า  “ลอตเตอร่ี” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอร่ี
เป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2417 เน่ืองในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์
มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือพอ่คา้ต่างชาติท่ีน าสินคา้มาร่วมแสดงในการจดัพิพิธภณัฑ์ท่ีตึกคองคาเดีย 
ในพระบรมมหาราชวงั  
 เม่ือถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหย้กเลิกการเล่นหวย ก ข ท่ีเล่นกนัมายาวนานถึง 81 ปี ไดส้ าเร็จ ประกาศเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2495 (นนัวฒัน์ บรมานนัท์ 2554, 5) [ออนไลน์] เหตุผลของการยกเลิกการเล่นหวย ก ข ก็
เน่ืองมาจากการท่ีหวย ก ข เป็นการพนนัท่ีก่อใหเ้กิดการลุ่มหลงไดรั้บความนิยมเล่นกนัอยา่งมากทั้ง
ในกลุ่มคนรวยและคนจน ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ซ่ึงเป็นช่วงระหวา่งสงครามโลก คร้ังท่ี 1 สหราชอาณาจกัร
องักฤษซ่ึงเป็นประเทศฝ่ายสัมพนัธมิตรประสงคจ์ะกูเ้งินจากประเทศไทย เพื่อใชใ้นการสงคราม แต่
ไม่อาจกูโ้ดยตรงจากรัฐบาลไทยได ้เพราะเป็นการกระทบกระเทือนงบประมาณประเทศ สภารักชาติ
แห่งประเทศองักฤษจึงด าเนินนโยบายกูเ้งินจากประชาชนดว้ยการออกลอตเตอร่ีซ่ึงไดรั้บพระราชทาน
พระบรมราชานุญาติจากรัชกาลท่ี 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาติให้
ออก “ลอตเตอร่ีเสือป่าลา้นบาท” เพื่อหารายไดบ้  ารุงกองเสือป่าอาสาสมคัรซ่ึงพิมพจ์ านวน 1 ลา้นฉบบั 
จ าหน่ายฉบบัละ 1 บาท วิธีการออกสลากด าเนินการ โดยน าเลขท่ีออกรางวลับรรจุกล่องทึบแลว้ใส่
ลงในไหตั้งเรียงตามล าดบัจากหลกัหน่วย สิบ ร้อย พนั หม่ืน แสน ก่อนออกรางวลักรรมการจะจบั
สลากเพื่อทราบวา่คร้ังน้ีจะออกรางวลัท่ีเท่าใด แลว้จึงใหก้รรมการลว้งตลบับรรจุเลขหมายออกมาเปิด
ต่อหนา้กรรมการและประชาชนจนหมดทุกรางวลัเป็นอนัเสร็จการออกรางวลัสลากนั้นๆ 
 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2476 สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ 
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะลดเงินรัชชูปการซ่ึงเป็นเงินท่ีเรียกเก็บจากชายไทยท่ีมิตอ้ง 
รับราชการทหารท าให้รัฐขาดรายได้ จึงไดด้ าริให้มีการออกลอตเตอร่ีรัฐบาลข้ึนเรียกวา่ “ลอตเตอร่ี
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รัฐบาลสยาม” พิมพอ์อกจ าหน่ายจ านวน 1 ลา้นฉบบั ฉบบัละ 1 บาท ปีละ 4 งวด ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 
คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงมหาดไทยออก “สลากกินแบ่งบ ารุงเทศบาล” เพื่อหาเงินรายได้
บ ารุงกิจการงานของเทศบาล โดยก าหนดวา่หากเดือนใดเป็นเดือนท่ีออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือน
นั้นให้งดจ าหน่ายสลากกินแบ่งเทศบาล โดยเร่ิมจ าหน่ายงวดแรก เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 
แลว้ออกสลากในเดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดยพิมพจ์ านวน 500,000 ฉบบั ฉบบัละ 1 บาท ตั้งแต่นั้น
มาก็มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบ ารุงเทศบาลเร่ือยมา  
 ต่อมาเม่ือคณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้โอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบ ารุง
เทศบาลมาสังกดักระทรวงการคลงั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลข้ึน โดยมี
พระยาพรหมทตัศรีพิลาสเป็นประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2482 จึงถือเป็นวนัสถาปนา 
กองสลากกินแบ่งรัฐบาล การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไดพ้ฒันาเร่ือยมาจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2517 ไดมี้
การออกพระราชบญัญติัส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลข้ึน ก าหนดให้ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวสิาหกิจสังกดักระทรวงการคลงั (สุพิชญา นิทศัน์วรกุล 2555) [ออนไลน์] 
เม่ือศึกษาขอ้มูลปริมาณสลากกินแบ่งรัฐบาลพบขอ้มูลว่า ปริมาณสลากกินแบ่งรัฐบาลนบัตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2507 เป็นตน้มาจนถึงปี พ.ศ. 2554 (รัตนพงษ ์สอนสุภาพ และศรัณย ์ธิจิลกัษณ์ 2554, 83) นั้นมี
จ านวนสลากไดเ้พิ่มข้ึนตามพฒันาการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ ดงัน้ี 
 ก่อนมี พ.ร.บ. ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลไดจ้ดัพิมพส์ลากออกมาจ าหน่ายจ านวน 2-5 ลา้นฉบบัต่องวด ในรอบหน่ึงเดือนจะมีการออก
สลาก 3-4 คร้ัง ท าใหป้ริมาณสลากออกมาเฉล่ียประมาณ 8-15 ลา้นฉบบัต่อเดือน ในขณะนั้นสลากมี
ราคาฉบบัละ 10 บาท 
 หลกัจากใช ้พ.ร.บ. ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ส านกังานสลากฯได้
มีการจดัพิมพส์ลากออกมาจ าหน่ายเพิ่มข้ึนชา้ๆ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2519 ไดมี้การปรับการออกสลาก
เป็น 2 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงนบัจากนั้นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนัการออกสลากจะมีเพียง 2 คร้ังต่อเดือน
เท่านั้น ส่วนราคาสลากยงัอยูใ่นระดบัคงท่ีไปจนถึงปี พ.ศ. 2530 จึงเร่ิมมีการปรับราคาข้ึนเป็ฯ 20 
บาทส าหรับสลากชุด ค ง จ ฉ ส่วนสลากชุด ก ข ยงั 10 บาทเท่าเดิม ส่วนปริมาณสลากนั้นจนถึง
กลางปี พ.ศ. 2530 มีการจดัพิมพส์ลากเพิ่มเป็น 28 ลา้นฉบบัต่องวดหรือประมาณ 56 ลา้นฉบบัต่อ
เดือน หลงัจากนั้นราคาสลากทุดชุมีราคาเดียวกนั คือ 20 บาทต่อฉบบั และมีการปรับราคาข้ึนเป็น 
40 บาทต่อฉบบั นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา 
 อยา่งไรก็ตามในแง่ของปริมาณสลากท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนนั้น เน่ืองจากวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนสลากพิเศษโครงการหารายได้
เพื่อการกุศลจ านวน 16 ลา้นฉบบัต่องวดมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด ซ่ึงหากรวมกบัจ านวน

http://www.lottosanook.com/
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สลากกินแบ่งรัฐบาลของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ในตลาด 30 ลา้นฉบบัต่องวดก็จะท าให้มีสลากกินแบ่งรัฐบาล
ออกสู่ตลาดเป็นงวดละ 46 ลา้นฉบบั หรือ 92 ลา้นฉบบัต่อเดือน และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
สลากไดมี้มติให้จดัพิมพส์ลากเพิ่มอีกจ านวน 4 ลา้นฉบบัต่องวด เพื่อแกปั้ญหาการขายสลากเกินราคา 
ท าให้ปัจจุบนัมีสลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดต่องวด (ทุกๆ 15 วนั) มีจ านวน 50 ลา้นฉบบัต่องวดหรือ
ต่อเดือน 100 ลา้นฉบบั แต่ผลลพัธ์ของมาตรการน้ียงัคงไม่สามารถท าให้ราคาลดลงได ้เงินรายได้
จากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอร่ีก่อให้เกิดเงินรายไดแ้ผน่ดินจ านวนมหาศาลเช่นเดียว 
กนักบัรายไดจ้ากอากรโรงหวย พบวา่ในปี พ.ศ. 2547 ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลไดน้ าส่งเงิน
เป็นรายไดแ้ผน่ดิน 8,872] ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2549 น าส่ง 11,174 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2550 น าส่ง 14,001 
ลา้นบาท ส่วนปี พ.ศ. 2551 น าส่ง 13,929 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2552 น าส่ง 13,531 ลา้นบาท 
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2552 ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลน าส่งเงินเป็นรายไดแ้ผน่ดิน รวมทั้งส้ิน 
71,865 ลา้นบาท เฉล่ียปีละ 11,978 ลา้นบาท ขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงเงินรายไดแ้ผน่ดินมหาศาล
ท่ีรัฐไดจ้ากการด าเนินกิจการของส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อน าไปใชใ้นกิจการงานสาธารณะ
ประโยชน์ของรัฐทั้งในดา้นการศึกษาและการกีฬา การศาสนา การแพทยแ์ละสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และน าทูลเกลา้ถวายในวโรกาสต่างๆ (นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์
2554, 30-31)  นอกจากรายไดจ้าการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะน าเขา้แผน่ดินร้อยละ 28 ตาม
พระราชบญัญติัส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 แลว้ ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลยงัได้
น าเงินจากรายจ่ายงบประมาณเงินบริหารส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์หลายด้าน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 ได้แก่ ด้านการศึกษาและการกีฬา การศาสนา 
การแพทยแ์ละสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และน าทูลเกลา้
ถวายในวโรกาสต่างๆ รวมเป็นเงิน 114.2 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2547 และเพิ่มข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2549-
2550 และลดลงเล็กนอ้ยในช่วงปี พ.ศ. 2551 เน่ืองจากมีการประกาศยกเลิกการจ าหน่ายสลากพิเศษ
เลขทา้ย 3 ตวั 2 ตวั (รัตนพงษ ์ สอนสุภาพ และศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 2554, 37-38)  
 การเล่นหวยเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัสังคมไทยมายาวนานนบัร้อยปี การเล่นหวยมีวิวฒันาการ 
ดา้นรูปแบบและวธีิการเล่นท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั จากเดิมการเล่นหวยเป็นการเล่นเส่ียงทาย
ตวัอกัษรตามอยา่งการเล่นของประเทศจีน เรียกวา่ หวย ก ข มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเคร่ืองมือแกปั้ญหา
เงินฝืด แต่จากการไดรั้บความนิยมเล่นเป็นอยา่งมากในหมู่คนไทยท าให้การเล่นหวยก่อให้เกิดรายได้
แผน่ดินจากค่าอากรโรงหวยซ่ึงถือเป็นรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศในขณะนั้น หากแต่การเล่นหวย
ท าให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ไดแ้ก่ การไม่สนใจประกอบอาชีพ การขายลูกเป็นทาษเพื่อไถ่หน้ี การ
ปลน้จ้ี ลกัขโมย ต่อมาจึงมีการประกาศให้ยกเลิกโรงหวยเสีย รูปแบบและวิธีการเล่นหวยไดมี้การ
เปล่ียนแปลงในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการน าการเล่นเส่ียงทายตวัเลขตามอยา่งประเทศองักฤษ เรียกว่า 
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ลอตเตอร่ี เขา้มาเล่นเป็นคร้ังแรก แต่เป็นไปเพื่อการหาเงินบริจาคการกุศล ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 6 
ไดป้ระกาศยกเลิกโรงหวยและมีการออกลอตเตอร่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อหารายไดช่้วยเหลือกิจการสงคราม
แก่ประเทศฝ่ายสัมพนัธมิตรในช่วงสงครามโลก คร้ังท่ี 1 ต่อมาเม่ือเปล่ียนแปลงการปกครองสมยั
รัชกาลท่ี 7 รัฐบาลท่ีบริหารประเทศไดอ้อกลอตเตอร่ีเพื่อหาเงินชดเชยรายไดรั้ฐท่ีนอ้ยลงจากการลด
การเก็บเงินรัชชูปการ ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มารัฐบาลไทยจึงกลบัมาด าเนินกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือลอตเตอร่ีเป็นประจ าโดยเร่ิมจากออกรายปี จนต่อมาเป็นการออกรายเดือนจนถึงปัจจุบนั จากเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์จึงถึงปัจจุบนัของการเล่นหวยในประเทศไทย กล่าวไดว้า่การเล่นหวยเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ท่ีผูน้  าประเทศทุกยคุทุกสมยัไดใ้ชใ้นการการแสวงหาประโยชน์จากการเล่นหวยเพื่อหาเงินมาเป็นรายได้
แผน่ดินในการบริหารประเทศและการบ ารุงกิจการในงานสาธารณะกุศลต่างๆ การเล่นหวยจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้รัฐตอ้งพึ่งพาตลอดมาจวบจนถึงปัจจุบนัก็วา่ได ้
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ภาคผนวก ค. 
กฎหมาย และพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 

พระราชบัญญัติการพนัน 
พทุธศักราช 2478 

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล 

คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์
(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พุทธศกัราช 2478) 

น.อ. อาทิตยทิ์พอาภา ร.น. 
เจา้พระยายมราช 

พล.อ.เจา้พระยาพิชเยนทรโยธิน 
ตราไว ้ณ วนัท่ี 31 มกราคม พุทธศกัราช 2478 

ปีท่ี 2 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 
 โดยท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติวา่ สมควรเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบญัญติัการพนนั 
เสียใหม่ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีใหเ้รียกวา่ “พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478” 
 มาตรา 2 ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา 3 ตั้งแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ีให้ยกเลิกพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2473 
และกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ซ่ึงมีความขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ ความใน
มาตรา 853, 854 และ 855 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 มาตรา 4 ห้ามมิให้อนุญาตจดัให้มี หรือเขา้เล่น หรือเขา้พนนัในการเล่นอนัระบุไว้
ในบญัชี ก. ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั หรือการเล่นอนัร้ายแรงอ่ืนใด 
ซ่ึงรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีไดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว ้แต่เม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นวา่ ณ สถานท่ี
ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบ้งัคบัเง่ือนไขใด ๆ  ใหมี้การเล่นชนิดใดก็อนุญาตไดโ้ดยออกพระราชกฤษฎีกา 
 การเล่นอนัระบุไวใ้นบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั 
หรือการเล่นอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีไดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว ้จะจดัให้มีข้ึนเพื่อเป็น
ทางน ามาซ่ึงผลประโยชน์แก่ผูจ้ดัโดยทางตรงหรือทางออ้มไดต่้อเม่ือรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังาน
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ผูอ้อกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให ้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จดัข้ึนโดยไม่ตอ้ง
มีใบอนุญาต 
 ในการเล่นอนัระบุไวใ้นวรรค 2 ขา้งตน้นั้นจะพนนักนัไดเ้ฉพาะเม่ือไดมี้ใบอนุญาต
ใหจ้ดัมีข้ึน หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ดัข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต 
 การเล่นหมายเลข5 ถึง 15 ในบญัชี ข. หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั หรือการเล่น
อ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีไดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวน้ั้น จะให้รางวลัตีราคาเป็นเงินไม่ได ้
และห้ามมิให้ผูใ้ดรับรางวลัท่ีให้ไปแลว้กลบัคืน หรือรับซ้ือหรือแลกเปล่ียนรางวลันั้นในสถานงาน
หรือการเล่นหรือบริเวณต่อเน่ืองในระหวา่งมีงานหรือการเล่น 
 มาตรา 4 ทว ิในการเล่นอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวในมาตรา 4 จะพนนักนัหรือจะจดัให้
มีเพื่อใหพ้นนักนัไดเ้ฉพาะการเล่นท่ีระบุช่ือและเง่ือนไขไวใ้นกฎกระทรวง 
 ค าวา่ “การเล่น” ในวรรคก่อน ใหห้มายความรวมตลอดถึงการทายและการท านายดว้ย 
 มาตรา 5 ผูใ้ดจดัให้มีการเล่น ซ่ึงตามปกติยอ่มพนนัเอาเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน
แก่กนั ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นจดัใหมี้ข้ึนเพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์แห่งตน และผูใ้ดเขา้เล่นอยู่
ดว้ยก็ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นพนนัเอาเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน 
 มาตรา 6 ผูใ้ดอยูใ่นวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือขดัต่อขอ้ความ
ในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นเล่นดว้ย 
เวน้แต่ผูซ่ึ้งเพียงแต่ดูการเล่นในงานร่ืนเริงสาธารณะ หรือในงานนกัขตัฤกษ ์หรือในท่ีสาธารณสถาน 
 
 มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบบัตอ้งก าหนด 
 (1) ลกัษณะขอ้จ ากดัและเง่ือนไขของการเล่นพนนัโดยชดัแจง้ 
 (2) สถานท่ี วนั เดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีอนุญาตให้เล่น ถา้เป็นใบอนุญาตสลาก
กินแบ่ง สลากกินรวบ และสวปี ใหร้ะบุจ านวนสลากท่ีจะขายกบัสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะออกดว้ย 
 (3) จ านวนบุคคลผูจ้ะเขา้เล่นมีก าหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุต ่ากวา่ 20 ปี
บริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเขา้เล่นดว้ย เวน้แต่การเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 
 มาตรา 8 การจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการ
ประกอบกิจการคา้หรืออาชีพ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตก่อนจึงจะท าได ้
 มาตรา 9 สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่นอยา่งใดท่ีเส่ียงโชคให้
เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนหน่ึงคนใดนั้น ตอ้งส่งสลากให้เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต
ประทบัตราเสียก่อน จึงน าออกจ าหน่ายได ้ถา้ยงัมิไดรั้บอนุญาตให้มีการเล่นท่ีกล่าวไวใ้นวรรคก่อน 
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ห้ามมิให้ประกาศโฆษณาหรือชกัชวนโดยทางตรงหรือทางออ้มให้บุคคลใด ๆ เขา้ร่วมในการเล่น
นั้น 
 มาตรา 9 ทวิ ห้ามมิให้ผูใ้ดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งท่ีออกจ าหน่ายตามมาตรา 9 
และท่ียงัมิไดอ้อกรางวลัเกินกวา่ราคาท่ีก าหนดในสลาก 
 มาตรา 9 ตรี ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 9 ทวิ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา 10 ทรัพยสิ์นพนนักนัซ่ึงจบัไดใ้นวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญติั 
น้ีหรือขดัต่อขอ้ความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาต ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ริบเสียทั้งส้ิน 
เวน้แต่ทรัพยสิ์นซ่ึงมิไดเ้อาออกพนนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเล่นนั้น ให้ศาลมีอ านาจริบไดต้ามกฎหมาย
ลกัษณะอาญาประกาศหรือเอกสารอยา่งใด ๆ อนัมุ่งหมายใหเ้ป็นการชกัชวนผูอ่ื้นให้เขา้เล่นดงักล่าว
ไวใ้นมาตรา 9 วรรค 2 นั้น ต ารวจหรือกรมการอ าเภอจะยึดและท าลายเสียก็ได ้ถา้ประกาศหรือเอกสาร
นั้นส่งทางไปรษณียถึ์งผูรั้บท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เจา้พนกังานไปรษณียจ์ะยดึประกาศหรือเอกสารนั้น
ไวก้็ได ้แต่เจา้พนกังานไปรษณียต์อ้งแจง้ให้ผูรั้บทราบ ถา้ผูรั้บมีขอ้โตแ้ยง้วา่ ประกาศหรือเอกสาร
นั้นมิไดเ้ก่ียวแก่การพนนั ผูรั้บจะน าคดีไปฟ้องศาลภายในก าหนด 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ความ
จากเจา้พนกังานไปรษณียก์็ได้ ถา้ผูรั้บมิได้น าคดีไปฟ้องศาลก็ดี หรือเม่ือศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี  
เจา้พนกังานไปรษณียมี์อ านาจท าลายประกาศหรือเอกสารท่ียดึไวน้ั้นได ้แต่เจา้พนกังานไปรษณียจ์ะ
เปิดซองหรือห่อออกดูโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตราน้ีไม่ได ้เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมายภายนอก
แสดงวา่ ในซองหรือในห่อนั้นมีส่ิงท่ีจะตอ้งริบและท าลายตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา 11 เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเม่ือมีเหตุสมควร
เช่ือวา่ ผูรั้บใบอนุญาตกระท าการละเมิดพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซ่ึงออก
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา 12 ผูใ้ดจดัให้มีการเล่น หรือท าอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชกัชวน
โดยทางตรงหรือทางออ้มใหผู้อ่ื้นเขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นซ่ึงมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน
หรือรับอนุญาตแลว้แต่เล่นพลิกแพลง หรือผูใ้ดเขา้เล่น หรือเขา้พนนัในการเล่นอนัขดัต่อบทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวง หรือขอ้ความในใบอนุญาต ผูน้ั้นมีความผดิต่อไปน้ี 
 (1) ถา้เป็นความผิดในการเล่นตามบญัชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่น
ตามบญัชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนัน้ี ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ข้ึนไปจนถึง 5,000 บาท ดว้ยอีกโสดหน่ึง 
เวน้แต่ผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัท่ีเรียกวา่ลูกคา้ ให้จ  าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 
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 (2) ถา้เป็นความผิดในการเล่นอ่ืนใด ตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เวน้แต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา 13 ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 4 อนัวา่ดว้ยการรับกลบัคืนหรือรับซ้ือ หรือ
แลกเปล่ียนรางวลันั้น มีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา 14 ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 8 มีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ข้ึนไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๔ ทวิ ผูใ้ดกระท าความผิดตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติัน้ี เม่ือพน้
โทษแลว้ยงัไม่ครบก าหนดสามปีกระท าความผดิต่อพระราชบญัญติัน้ีอีก 
 (๑) ถา้โทษซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับความผดิท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็นโทษจ าคุกและปรับ 
ใหว้างโทษทวคูีณ 
 (๒) ถา้โทษซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับความผดิท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็นโทษจ าคุกหรือปรับ 
ใหว้างโทษทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา 15 นอกจากโทษท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี ถา้เป็นกรณีท่ีมีผูน้  า
จบัผูก้ระท าผิด ให้พนกังานอยัการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผูน้ าจบัดว้ย และให้ศาลสั่งไวใ้น
ค าพิพากษาให้ผูก้ระท าผิดใช้เงินสินบนแก่ผูน้ าจบัก่ึงหน่ึงของจ านวนเงินค่าปรับดว้ยอีกโสดหน่ึง 
ถา้ผูก้ระท าผดิไม่ช าระสินบนดงักล่าว ให้จ่ายจากเงินท่ีไดจ้ากของกลางซ่ึงศาลสั่งริบเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว้ 
หรือจ่ายจากเงินค่าปรับท่ีไดช้ าระต่อศาล 
 มาตรา 16 รัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี มีอ านาจก าหนดให้
ผูรั้บใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 ในบญัชี ข. เสียภาษีไม่เกินกวา่ร้อยละสิบแห่งยอดรายรับก่อน
หกัรายจ่าย การเล่นหมายเลข 19 ในบญัชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดรายรับ ซ่ึงหกัรายจ่ายแลว้ 
และการเล่นหมายเลข 16 หมายเลข 18 และหมายเลข 20 ในบญัชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดราคา
สลากซ่ึงมีผูรั้บซ้ือก่อนหกัรายจ่าย 
 รัฐมนตรีเจา้หน้าท่ีรักษาการ ตามพระราชบญัญติัน้ีจะก าหนดให้ผูรั้บใบอนุญาต 
การเล่นหมายเลข 17 หมายเลข 18 และหมายเลข 19 ในบญัชี ข. เสียภาษีเพิ่มข้ึนอีกไม่เกินร้อยละ
สองคร่ึง เพื่อใหเ้ป็นรายไดข้องเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ีเล่นการพนนัตามใบอนุญาต โดยก าหนดในกฎ 
กระทรวงก็ได ้
 มาตรา 16 ทวิ ภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามความในมาตรา 16 และเงินค่าธรรมเนียมตาม
ความในมาตรา 17 นั้น ใหรั้ฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีก าหนดตามสภาพแห่งทอ้งถ่ินได ้
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 มาตรา 17 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจา้พนกังานด าเนินการตามพระราชบญัญติั 
ก าหนดเงินค่าธรรมเนียม ก าหนดเง่ือนไขในการเล่นพนนั และวางระเบียบเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย ์

รัฐมนตรี 
 
 บญัชี ก. 
 1. หวย ก. ข. 
 2. โปป่ัน 
 3. โปก า 
 4. ถัว่ 
 5. แปดเกา้ 
 6. จบัยีกี่ 
 7. ต่อแตม้ 
 8. เบ้ียโบก หรือคู่ค่ี หรืออีโจง้ 
 9. ไพส่ามใบ 
 10. ไมส้ามอนั 
 11. ชา้งงา หรือป๊อก 
 12. ไมด้ า ไมแ้ดง หรือปลาด าปลาแดง หรืออีด าอีแดง 
 13. อีโปงครอบ 
 14. ก าตดั 
 15. ไมห้มุน หรือลอ้หมุนทุก ๆ อยา่ง 
 16. หวัโตหรือทายภาพ 
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 17. การเล่นซ่ึงมีการทรมานสัตว ์เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบ่ือเมาให้
สัตวช์นหรือต่อสู้กนั หรือสุมไฟบนหลงัเต่าใหว้ิ่งแข่งกนั หรือการเล่นอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการทรมานสัตว ์
อนัมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีวา่มาน้ี 
 18. บิลเลียดรู ตีผี 
 19. โยนจ่ิม 
 20.   ส่ีเหงาลกั 
 21. ขลุกขลิก 
 22. น ้าเตา้ทุก ๆ อยา่ง 
 23. ไฮโลว ์
 24.   อีกอ้ย 
 25.   ป่ันแปะ 
 26.   อีโปงซดั 
 
 บญัชี ข. 
 1. การเล่นต่าง ๆ ซ่ึงให้สัตวต่์อสู้หรือแข่งกนั เช่น ชนโค ชนไก่ กดัปลา แข่งมา้ 
ฯลฯ นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเลข 17 แห่งบญัชี ก. 
 2. วิง่ววัคน 
 3. ชกมวย มวยปล ้า 
 4. แข่งเรือพุง่ แข่งเรือลอ้ 
 5. ช้ีรูป 
 6. โยนห่วง 
 7. โยนสตางคห์รือวตัถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 
 8. ตกเบด็ 
 9. จบัสลากโดยวธีิใดๆ 
 10. ยงิเป้า 
 11. ปาหนา้คน ปาสัตว ์หรือส่ิงใดๆ 
 12. เต๋าขา้มด่าน 
 13. หมากแกว 
 14. หมากหวัแดง 
 15. ปิงโก 
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 16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดท่ีเส่ียงโชคให้เงินหรือ
ประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 
 17. โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 18. สวปี ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 19. บุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึงไม่ไดอ้อกในประเทศสยาม แต่
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีจดันั้น 
 21. ไพน่กกระจอก ไพต่่อแตม้ ไพต่่าง ๆ 
 22. ดวด 
 23. บิลเลียด 
 24. ขอ้งออ้ย 
 

พระราชบัญญตัิการพนัน (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2482 
 
 มาตรา 2 ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

พระราชบัญญตัิการพนัน (ฉบับที ่3) พุทธศักราช 2485 
 
 มาตรา 2 ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา 4 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  

พระราชบัญญตัิการพนัน (ฉบับที ่4) พุทธศักราช 2485 
 
 มาตรา 2 ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา 5 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  

พระราชบัญญตัิการพนัน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2490 
 
 มาตรา 4 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตัิการพนัน (ฉบับที ่6) พ.ศ.2503 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากในขณะน้ี เทศบาลไดรั้บ
เงินปันส่วนรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัไวน้อ้ยมากโดยไดรั้บเพียง 10% ของอตัราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเท่านั้น และรายไดข้องเทศบาลไม่เพียงพอแก่ภารกิจในอนัท่ีจะบ ารุงทอ้งถ่ิน จึงควรเก็บ
ภาษีการเล่นการพนนั หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบญัชี ข. แห่งพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 
2478 เพิ่มข้ึน เพื่อใหเ้ป็นรายไดแ้ก่เทศบาล 
 

พระราชบัญญตัิการพนัน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2504 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากปรากฏว่าไดมี้การเล่น
การพนนัสลากกินรวบอนัเป็นการผิดกฎหมายอยูโ่ดยแพร่หลายสมควรท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย
ใหล้งโทษหนกัข้ึนเพื่อเป็นการปราบปราม 
 

พระราชบัญญตัิการพนัน (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2505 
 
 มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสิบห้าวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากมีผูข้ายขายสลากกินแบ่ง
ท่ียงัมิไดอ้อกรางวลัเกินกว่าราคาท่ีก าหนดไวใ้นสลาก เป็นเหตุให้ประชาชนตอ้งซ้ือสลาก ในราคาสูง 
และไม่อาจลงโทษแก่ผูข้ายได ้เพื่อเป็นทางป้องกนัและปราบปรามจึงตอ้งออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อ
มิใหผู้ข้ายขายสลากกินแบ่งท่ียงัมิไดอ้อกรางวลัเกินกวา่ราคาท่ีก าหนดไวใ้นสลาก 
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ภาคผนวก ง.  
หลกัค าสอนศาสนาพทุธ 

 
 ศีลในระดบัวินยั เรียกว่า คิหิวินยั พระธรรมปิฏก กล่าวถึงวินยัชาวพุทธ ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัเป็นมาตรฐาน ดงัน้ีคือ 
 กฎท่ี 1: เวน้จากความชัว่ 14 ประการ คือ 
 1. กุศลกรรมบท 10 ไดแ้ก่ ทางกาย 3 ประการ คือ เวน้จากการฆ่าสัตว ์เวน้จากการ
ลกัทรัพย ์เวน้จากความประพฤติผิดในกาม ทางวาจา 4 ประการ คือ เวน้จากการกล่าวเท็จ เวน้จาก
การกล่าวส่อเสียด เวน้จากการกล่าวค าหยาบ และเวน้จากการกล่าวเพอ้เจอ้ ทางใจ 3 ประการ คือ 
เวน้จากความโลภ เวน้จากการพยาบาท และเวน้จากความหลงผดิ 
 2. เวน้จากอคติ 4 คือ ล าเอียงเพราะชอบ ล าเอียงเพราะชัง ล าเอียงเพราะกลัว 
ล าเอียงเพราะเขลา 
 3. เวน้จากอบายมุข 6 คือ ไม่ด่ืมของมึนเมาทุกชนิด ไม่เท่ียวกลางคืน ไม่เท่ียวดู
การมหรสพต่าง ๆ ไม่เล่นการพนนั ไม่คบคนชัว่ เป็นมิตรและไม่เกียจคร้านท าการงาน 
  บทบญัญติัในพุทธศาสนา ไดก้ าหนดให้การพนนัจดัเป็น 1 ในอบายมุข 6 ประเภท 
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของความเส่ือมและความหายนะใหแ้ก่ผูป้ระพฤติปฏิบติั ไดแ้ก่ อบายมุข 6 ประเภท 
  1. ด่ืมน ้าเมา 
  2. เท่ียวกลางคืน 
  3. เท่ียวดูการละเล่น 
  4. เล่นการพนนั 
  5. คบคนชัว่เป็นมิตร 
  6. เกียจคร้านการงาน 
 4. ปฏิบติัตามทิศ 6 เป็นตน้ 
 กฎท่ี 2 เตรียมทุนชีวติ 2 ดา้น คือ 
 ก. เลือกสรรคนท่ีจะเสวนา คบคนท่ีจะน าชีวิตไปในทางแห่งความเจริญและสร้างสรรค ์
โดยหลกัเวน้มิตรเทียม คบหามิตรแท ้คือ 
  1) รู้ทนัมิตรเทียม 4 ประเภท คือ 
   (1) คนปอกลอก มีลกัษณะ 4 คือ คิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดียว, ยอมเสียน้อย 
โดยหวงัเอามาก, ตวัมีภยั จึงมาช่วยท ากิจของเพื่อน และคบเพื่อน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ 
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   (2) คนดีแต่พดู มีลกัษณะ 4 คือ ดี แต่ใชข้องหมดแลว้มาปราศรัย, สงเคราะห์
ดว้ยส่ิงท่ีหาประโยชน์มิได ้และเม่ือเพื่อนมีกิจอา้งแต่เหตุขดัขอ้ง 
   (3) คนหวัประจบ มีลกัษณะ 4 คือ จะท าชัว่ก็เห็นดว้ย, จะท าดีก็เห็นดว้ย, 
ต่อหนา้สรรเสริญ และลบัหลงันินทา 
   (4) คนชวนฉิบหาย มีลกัษณะ 4 คือ คอยเป็นเพื่อนด่ืมน ้ าเมา, คอยเป็น
เพื่อนเท่ียวกลางคืน, คอยเป็นเพื่อนเท่ียวดูการเล่น และคอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนนั 
  2) รู้ถึงมิตรแท ้4 ประเภท คือ  
   (1) มิตรมีอุปการะ มีลกัษณะ 4 คือ เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน, 
เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพยสิ์นของเพื่อน, เม่ือมีภยัเป็นท่ีพึ่งพ  านกัได ้และมีกิจจ าเป็น ช่วยออก
ทรัพยใ์หเ้กินกวา่ท่ีออกปาก 
   (2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์มีลกัษณะ 4 คือ บอกความลบัแก่เพื่อน, รักษา
ความลบัของเพื่อน, มีภยัอนัตราย ไม่ละทิ้ง และแมชี้วติก็สละใหไ้ด ้
   (3) มิตรแนะน าประโยชน์ มีลกัษณะ 4 คือ จะท าชัว่เสียหาย คอยห้ามปราม, 
แนะน าสนับสนุนให้ตั้ งอยู่ในความดี, ให้ได้ฟัง ได้รู้ส่ิงท่ีไม่เคยได้รู้ได้ฟัง และบอกทางสุขทาง
สวรรคใ์ห ้
   (4) มิตรมีใจรัก มีลกัษณะ 4 คือ เพื่อนมีทุกข ์พลอยไม่สบายใจ, เพื่อนมี
สุข พลอยยนิดีดว้ย, เขาติเตียนเพื่อนช่วยยบัย ั้งแกใ้หแ้ละเขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพดูเสริมสนบัสนุน 
 ข. จดัสรรทรัพยท่ี์หามาได ้ดว้ยสัมมาชีพ ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ขยนัหมัน่ท างานเก็บออมทรัพย ์ดงัผึ้งเก็บรวบรวมน ้าหวาน 
  ขั้นท่ี 2 เม่ือทรัพยม์ากมาย พึงวางแผนใชจ่้าย คือ 
  - แบ่ง 1 ส่วน เล้ียงตวั เล้ียงครอบครัว ดูแลคนเก่ียวขอ้ง ท าความดี 
  - แบ่ง 2 ส่วน ใชท้  าหนา้ท่ีการงานประกอบกิจการอาชีพ 
  - แบ่ง 3 ส่วน เก็บไวเ้ป็นหลกัประกนัชีวติและกิจการคราวจ าเป็น 
 กฎท่ี 3: รักษาความสัมพนัธ์ 4 ทิศ 
 ก. ท าทุกทิศให้เกษมสันต์ คือปฏิบติัหน้าท่ีต่อบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัตนให้ถูกตอ้ง
ตามฐานะทั้ง 6 คือ  
  ทิศท่ี 1 ทิศเบ้ืองหน้า ในฐานะบุตรพึงเคารพบิดามารดาและบิดามารดาพึง
อนุเคราะห์บุตร 
  ทิศท่ี 2 ทิศเบ้ืองขวา ในฐานะท่ีเป็นศิษยพ์ึงแสดงความเคารพอาจารย ์และ
อาจารยพ์ึงอนุเคราะห์ศิษย ์
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  ทิศท่ี 3 ทิศเบ้ืองหลงั ในฐานะท่ีเป็นสามีพึงใหเ้กียรติบ ารุงภรรยา และภรรยาพึง
อนุเคราะห์ตอบ 
  ทิศท่ี 4 ทิศเบ้ืองซา้ย ในฐานะท่ีเป็นมิตรสหาย พึงปฏิบติัต่อมิตรสหาย และมิตร
สหายพึงอนุเคราะห์ตอบ 
  ทิศท่ี 5 ทิศเบ้ืองล่าง ในฐานะท่ีเป็นนายจา้ง พึงบ ารุงลูกน้องและลูกน้องพึง
แสดงน ้าใจต่อนายจา้ง 
  ทิศท่ี 6 ทิศเบ้ืองบน ในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเครารพนบั
ถือต่อพระสงฆ ์และพระสงฆพ์ึงอนุเคราะห์คฤหสัถ ์
 ข. เก้ือกูลกนัประสานสังคม คือ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ร่วมสร้างสรรค์สังคม ให้
สงบสุขมัน่คงสามคัคีมีเอกภาพ ดว้ยสังคหวตัถุ 4 คือ 
  1) ทาน คือ เผือ่แผแ่บ่งปัน 
  2) ปิยวาจา คือ พดูวาจาไพเราะอ่อนหวาน 
  3) อตัถจริยา คือ ท าประโยชน์แก่สังคม บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  4) สมานตัตตา คือ ช่วยประสานสัมพนัธ์ 
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ภาคผนวก จ  
การตีพมิพ์และการเผยแพร่ผลงานวจิัย 
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