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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นสิ่งผลิตซ้ำวาทกรรมความรวยในสังคม  

โดยมีกรณีศึกษาคือ ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  ศึกษาเพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงการสร้างและผลิตซ้ำวาทกรรมความรวยที่เกี ่ยวข้องกับของสลากกินแบ่งรัฐบาล และการให้

ความหมายปฏิบัติการของแม่บ้านเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผลการศึกษาพบว่าวาทกรรมความรวย

เป็นสิ ่งที ่มีความสัมพันธ์กับสิ ่งต่าง ๆ ในสังคม  ทำให้ความรวยถูกทำให้เป็นความจริงแท้ในสังคม 

นอกจากนี้ความรวยได้นำมาซึ่งการปิดกั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับความร่ำรวยให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 

โดยเฉพาะความยากจน วาทกรรมความรวยเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองสังคมทุนนิยมที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้

กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอารยธรรมตามแบบตะวันตก  โดยมีมาตรฐานจากการเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในประเทศ  จึงนำมาซึ่งการผลักดันให้ เงิน ความร่ำรวยอยู่ใน

ระดับปัจเจก  

 สลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้หยิบยกวาทกรรมความรวยขึ้นมาผลิตซ้ำให้เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้  

โดยมีองค์กรต่าง ๆ และกฎหมายมารองรับ ให้กลายเป็นทางลัดสู่ความร่ำรวยที่นำมาซึ่งการหลุดพ้นจาก

ความยากจน สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในชั่วข้ามคืน พร้อมทั้งเป็นการร่ำรวยอย่างมีคุณค่าต่อสังคม  

โดยมีสื่อช่องทางต่าง ๆ เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาความร่ำรวย แต่แท้จริงแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาล



 
 

ข 
 

ผลิตขึ้นมาเพ่ือดึงเงินส่วนเกินของผู้คนนำกลับเข้ามาพัฒนาประเทศ  แต่กระนั้นจากการศึกษาพบว่าการที่

แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ถูกวาทกรรมความรวยควบคุมความคิดและพฤติกรรมเพียงฝ่ายเดียว   

แม่บ้านอาศัยอยู่ในสังคมเมืองที่หมู่บ้านจัดสรรต้องเพิ่งพาระบบเงินตรา โดยแม่บ้านเป็นผู้ที่มี

บทบาทในการจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือนที่มีรายรับแน่นอน แต่รายจ่ายมีความไม่แน่นอน  

โดยสามารถหารายได้ให้กับครัวเรือนผ่านการทำอาชีพเสริมต่าง ๆ แต่ไม่สามารถหารายได้จากการ

ประกอบอาชีพเสริมได้มากเพียงพอเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องต่าง ๆ  นอกจากนี้แม่บ้านต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายของครอบครัวดั้งเดิมของตนเอง  แม่บ้านได้เลือกช่องทางการหารายได้จากการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเพราะเป็นช่องทางที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนนาน  ไม่ต้องใช้ทุนในจำนวนมาก  เมื่อถูก

รางวัลจะได้รับเงินที่แน่นอน  และแม่บ้านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเป็นทุนเดิม  แม่บ้านไม่

เลือกที่จะลงทุนจากการเสี่ยงโชคอ่ืน ๆ อาทิ หวยใต้ดิน เพราะ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แม่บ้านไม่ได้ทำงาน

ประจำทำให้แม่บ้านไม่มีหลักฐานค้ำประกันในการกู้เงินมาลงทุน นอกจากนี้การลงทุนบางอย่างต้องใช้

ระยะเวลานานและเป็นสิ่งที่เก่ียวโยงกับศีลธรรมและกฎหมาย   

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการหารายได้ที่แม่บ้านสามารถใช้พื้นที่ภายในครัวเรือนผ่านสื่อ

ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่การทำงานไม่ยึดติดกับสถานที่และเวลา  และ

แม่บ้านมีการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในหมู่บ้านจัดสรร และสถานที่ใกล้เคียงกับ

แม่บ้านและผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีความสนใจร่วมกัน  เนื่องจากการบทบาท หน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน  

แม่บ้านไม่อาจหลีกหนีการดำรงชีวิตที่ถูกควบคุมโดยวาทกรรมความรวย เพราะสังคมทุนนิยมได้ทำให้ทุก

อย่างรอบตัวถูกทำให้เป็นสิ่งที่เข้ากันกับวาทกรรมความรวย  แม่บ้านจึงได้เลือกใช้ประโยชน์จากทางลัดสู่

ความร่ำรวยอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีอยู่ในสังคม ให้กลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองและตอบโต้กับ

วาทกรรมความรวย และวาทกรรมต่าง ๆ ในสังคม แม่บ้านตระหนักรู้เท่าทันการโฆษณาวัตถุประสงค์ของ

สลากกินแบ่งรัฐบาล  มีการการสร้างชุดความรู้และแบบแผนในการซื้อสลากกินแบ่งของตัวเองเฉพาะ

บุคคล ไม่ยึดติดกับความจริงแท้ของความร่ำรวยที่ถูกสร้างขึ้น  การมีแบบแผน องค์ความรู้ดังกล่าวเป็น

การแสดงให้เห็นว่าแม่บ้านไม่ถูกควบคุมโดยวาทกรรมความรวยเพียงฝ่ายเดียว แต่แม้ว่าแม่บ้านจะรู้เท่า

ทันจากวาทกรรมความรวย แต่ก็ไม่อาจหลีกหนีจากวาทกรรมความรวยได้ การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทำ

ให้แม่บ้านสามารถตอกย้ำและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นลูกสาว แม่ ภรรยา ได้ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็น

การต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงในพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นงานที่อุ้มตั้งใจมาก ๆ ในการเขียนขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่สนใจตั้งแต่เด็ก  เป็น

อะไรที่อยากรู้มาก  แต่งานจะไม่ประสบความสำเร็จได้ ถ้าขาดบุคคลหลายคนที่คอยสนับสนุน ผู้ศึกษา

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ต้น อาจารย์ใจดีมาก ๆ คอยให้คำปรึกษาให้ อิสระทางความคิด ให้

คำแนะนำและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ ขอขอบคุณอาจารย์สอบ อาจารย์เอกที่ให้คำแนะนำปรับแก้ให้งาน

ศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาลงเรียนกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านในหลายวิชา สิ่งที่ได้เรียนในห้อง

ได้มาใช้งานศึกษาเล่มนี้ทั้งหมดจริง ๆ  ผู้ศึกษาขอขอบคุณอาจารย์ในภาคมานุษยวิทยาทุกท่าน อาจารย์

ภาคมานุษยวิทยาใจดีมาก ๆ และทุกวิชาที่เรียนในภาคก็เป็นวิชาที่ได้ใช้ประโยชน์ ดีใจมากที่ได้เข้ามาเรียน

ที่นี่ได้เจออาจารย์ที่ให้อิสระทางความคิดกับเราตลอดเวลา อาจารย์ในภาคอื่น ๆ ที่ผู้ศึกษาได้เคยเรียนทุก

ครั้งที่ได้ไปเรียนผู้ศึกษามีความสุขมาก ขอขอบคุณทุกอาจารย์ บุคลากร  ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ขอบคุณเพื่อนภาคมานุษยวิทยาที่มีประสบการณ์ต่างร่วมกันมามากมาย ทุกคนน่ารักมาก ขอบคุณทุกคน

ที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันคอยถามไถ่ตลอดเวลา เพื่อนภาคอื่น  ๆ ก็น่ารักมาก ผู้ศึกษามีความสุขมาก

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะเหนื่อยบ้าง แต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีมาก ๆ อย่างหนึ่ง ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล 

แม่บ้านและคนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรุณาให้ข้อมูลทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์ ใจดีกับผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก 

  ส่วนนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิต ขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงอุ้มมา คุณพ่อหน่องกับคุณแม่เร พ่อ

กับแม่เลี้ยงอุ้มให้อุ้มแข็งแกร่ง ให้อุ้มเป็นอุ้มทุกวันนี้ พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อให้อุ้มได้เรียน ได้ทุกอย่างที่

อยากได้ ไม่เคยให้อุ้มรู้สึกน้อยใจ อุ้มจะเรียนจบแล้วจะได้ทำงานแล้วจะได้เลี้ยงพ่อกับแม่แล้ว อุ้มบอกพ่อ

กับแม่ไว้แล้วว่าถ้างานอุ้มได้ตีพิมพ์เมื่อไหร่อยากให้อ่านตรงนี้ รักมากที่สุดในโลกเลย อยากให้งานที่อุ้มทำ

ที่ตั้งใจที่สุด หนักที่สุดที่เคยทำมาได้บันทึกไว้ พ่อกับแม่ให้กำลังใจมาเสมอทุกช่วงเวลาในชีวิต ขอบคุณ  

คุณพ่ีสุดสวยของน้อง พ่ีออยเป็นพี่ทีร่ักน้องมาก ๆ เป็นพ่ีที่ดีน้องอุ้มรับรู้ได้ พ่ีออยให้กำลังใจและชมว่าน้อง

คนนี้เก่งที่สุดตลอด ขอบคุณแจ๊ค แจ๊คให้กำลังใจอุ้มมาตลอด คอยบอกอุ้มให้สู้ ๆ  และสุดท้ายขอบคุณ

ตัวเองที่เชื่อในตัวเองมาเสมอ และอุ้มต้องเชื่อในตัวเองแบบนี้ตลอดไปเลยนะ : ) 

                            หมูน้อยอุ้มบุญ♥     

             7 มีนาคม 2563  12.22 น.   
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน จากหลักฐานข้อมูลของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2504 : 1-4) ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า หวยเกิดขึ้นในประเทศ

ไทย (สยาม) เมื่อราว พ.ศ. 2390  ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ มีแหล่งที่มาจากประเทศจีน โดยหวยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนตรงกับสมัยพระเจ้า           

เตากวง พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ใต้เชง และได้ถูกเผยแพร่มายังประเทศไทยจากชาวจีนที่เข้า

มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย  ในช่วงแรกการละเล่นดังกล่าวมีชื่อว่า “ฮวยหวย”1 นิยมเล่นในชุมชนชาวจีน

เท่านั้น ต่อมาได้รับความนิยมในหมู่คนไทยและพัฒนามาเป็น “หวย ก,ข”2 เพ่ือง่ายต่อการเล่นของคนไทย 

และถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนจนกลายเป็น “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน  

การเกิดขึ้นของหวย ก,ข และสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความสำคัญกับความมั่นคงของรัฐชาติอยู่โดย

เสมอ  เพราะการที่ผู้คนออกมาซื้อหวยของรัฐบาลมากขึ้นเท่าไหร่  จะเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลมีความ

มั่นคงทางด้านรายได้มากขึ้นเท่านั้น อาทิ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 

ประเทศไทยประสบปัญหาจากการขาดแคลนรายได้จากการลดเก็บเงินรัชชูปการ 3  มีสาเหตุมาจากการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  จึงมีการจำหน่ายลอตเตอรี่

เพ่ือชดเชยให้กับรายได้ของประเทศ (สุภรรรรม มงคลสวัสดิ์, 2547 : 52) ทำให้ประเทศไทยในขณะนั้นลด

การกู้เงินจากต่างประเทศ  โดยรายได้จากการซื้อหวย ก,ข และสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กลายเป็นสิ่งที่สร้าง

รายได้หลักของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 ที่ได้มีการเริ่มเก็บอากรการพนัน  ในขณะนั้นสร้างรายได้สูง

 
1 ฮวยหวย แปลว่าชุมนุมดอกไม้ เพราะเร่ิมแรกเขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ในการละเล่น 
2 หวย ก,ข เป็นการพนันอย่างหนึ่งที่ออกเป็นตัวหนังสือ  นิยมเล่นในอดีตถูกยกเลิกเมื่อ พ.ศ. 2459 
3 เงินรัชชูปการ คือ เงินส่วยซ่ึงทางราชการเรียกเก็บจากผู้ที่ไม่ต้องมาเข้าเวรรับราชการหรือการเกณฑ์ทหาร  



 
 

2 
 

ถึง 4.28  ล้านบาทหรือร้อยละ 27 ของรายได้รัฐ (Ingram, 1973 : 185 อ้างใน พิรุณ ฉัตรวนิชกุล, 2543 

: 153) และรายได้จากการพนันดังกล่าวได้ครองตำแหน่งรายได้นำส่งรัฐบาลสูงสุดมาจนถึงปัจจุบัน            

ในปี พ.ศ.2561 ได้มีการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน 

31,008 ล้านบาท (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2561 : 57)  

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่สร้างรายได้หลักของประเทศ  ที่มาจากรายได้ของผู้คนในทุกชน

ชั้นในสังคม  การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาพร้อมกับการเผยแพร่แนวคิดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยวาท

กรรมความรวยและวาทกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อาทิ “ช่วยราษฎร์เสริมรัฐ” แต่ในทาง

ตรงกันข้ามวาทกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มช่องว่างและการแบ่งชนชั้นของผู้คนในสังคม

ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  ระหว่างผู้มีรายได้มากและผู้มีรายได้น้อย  นำมาซึ่งการกระตุ้นให้ผู้คนซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปสู่จุดหมายของความร่ำรวย และเพ่ือให้หลุดพ้นจากช่องว่างในเรื่องความยากจนที่ตน

เผชิญอยู่ โดยผู้คนมองว่า “การทำงานหรือการเก็บเงินตลอดชีวิตก็ไม่สามารถสร้างฐานะและรายได้          

ได้เท่าการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงครั้งเดียว” (อำนาจ วังจีน, มปป : 64 – 65) และ “การถูกรางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเศรษฐีข้ามคืนได้”  จึงนำมาสู่การซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเพื่อเป็นช่องทางในการ “รวยทางลัด”    

 นอกจากวาทกรรมความรวยที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อย้อนศึกษาพบว่า

วาทกรรมความรวยได้ปรากฏในประเทศไทยครั้งแรกจากระบบเจ้าภาษีนายอากรของไทยในสมัยรัชกาลที่ 

3 ที่มีการเก็บภาษีเป็นเงินตรา และต่อมาหลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงในปี พ.ศ. 2369 ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อขายขึ้นในสังคมไทย นำมาซึ่งการปฏิรูปรัฐใหม่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นเพื่อความมีอารยธรรม “ศิวิไลซ์” ตามแบบตะวันตก (พรรณี บัวเล็ก, ออนไลน์ : มป.ป.) วาทกรรม

ความรวยเกิดขึ้นมาในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และถูกตอกย้ำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายใต้นโยบายของ

การพัฒนาประเทศ จากการเกิดขึ้นของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติปี พ.ศ.2504  วาทกรรม

ความรวยในช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเชิงภาพรวมของประเทศเพื่อจัดลำดับประเทศยากจน ร่ำร วย 

ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนา  นำมาซึ่งการเกิดขึ้นของการสร้างชุด

วาทกรรมความรวยในระดับปัจเจกบุคคล โดยสร้างผ่านรายได้ในทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้เป็นการผลักดันให้เงินกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต เพราะ “เงิน” 

กลายเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ  
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 กระนั้นการกระทำดังกล่าวกับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีมาตรฐานในการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับความ

ยากจนที่มากยิ่งขึ้น  เพราะเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไม่เป็นธรรมและไม่มี

เสรี  ในเรื ่องการกระจายรายได้ที ่ไม่เป็นธรรม และการไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้จากการถูก

ครอบครองทรัพยากรโดยคนกลุ ่มน้อย จึงนำมาสู ่ปัญหาหนี้สินและการพึ่งพาตลาดมากจนเกินไป  

(วิทยากร เชียงกูล, 2547 : 184-185)  ทำให้สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนมากถึง 5.3 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนคนจนร้อยละ 7.87 (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560 : 1-4) ทำให้ผู ้คนแสวงหาช่องทางในการประสบกับ

ความสำเร็จจากการผลักดัน “ความรวย” ของรัฐบาลปรากฏขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ สังคม  ไม่ว่าจะการ

ปฏิบัติตามวีถีทางรวยจากการเกิดขึ้นของหนังสือทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจำนวนมาก  หรือวิถีทางจากการ

ทำงาน เล่นหุ้น เล่นแชร์ และซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 การทำงานเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมกระทำกันอยู่ในชีวิตประจำวัน  แต่เมื่อระบบทุนนิยมเข้ามาและ

เงินตรามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น  จึงนำมาซึ่งวาทกรรมความรวยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน  

ความรวยจากการทำงาน คือการประสบกับเป้าหมายจากการทำงานหนักสะสมทุน ที่นำมาซึ่งความมั่นคง  

โดยไม่พึ่งโชคชะตา ต้องใช้ระยะเวลาในการประสบกับเป้าหมาย  ซึ่งแตกต่างจากวาทกรรมความรวยจาก

การเสี่ยงโชค ที่มีลักษณะการลงทุนที่หวังผลตอบแทนแบบฉับพลันแต่มีความเสี่ยง  การเสี่ยงโชคดังกล่าว

ปรากฏให้เห็นถึงพลวัตรของความรวยในสังคมไทยที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มคน   

 โดยสามารถยกตัวอย่างการเสี่ยงโชคเพ่ือความรวยในประเทศไทย อาทิ การเกิดขึ้นของวาทกรรม

ความรวยกับการเล่นหุ้น  เป็นวาทกรรมความรวยที่ปรากฏในกลุ่มคนที่มีฐานเศรษฐกิจปานกลางถึงรวย 

เพราะการจะเล่นหุ้นได้นั้นจะต้องเปิดพอร์ต (บัญชีหุ้น) กับโบรกเกอร์4 ผู้เล่นหุ้นจะต้องมีรายการเดินบัญชี

แสดงให้พิจารณาก่อนว่ามีเงินหมุนเวียนอย่างไร (บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด , ออนไลน์ : 

2558) การเล่นหุ้นจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจของบริษัทที่ถือหุ้นร่วมด้วย  (พิชัย 

ยอดพฤติการ, 2551 : 12) และจะต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนซื้อหุ้นแต่ละครั้ง จึงทำให้เกิดคำกล่าวที่ว่า 

“คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ ้น” จากบทเพลงแมงกะ ของแอ๊ด คาราบาวขึ ้นในช่วงปีพ.ศ. 2533            

 
4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายหุ้นจากผู้ลงทุน แล้วส่งไปเข้าระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้จับคู่คำสั่งซื้อขายโดย
อัตโนมัติ 
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เพราะ “หวย” อย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาทต่อใบ ซึ่งแตกต่างจากหุ้นที่ต้องลงทุนในจำนวน

มากและต้องมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดีเป็นทุนเดิม  

 นอกจากวาทกรรมความรวยที่เกิดขึ้นจากการเล่นหุ้น  พลวัตรความรวยที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  คือ การลงทุนตราสารหนี้ , เงินฝากธนาคาร 

และพันธบัตรรัฐบาล (เพิ่งอ้าง, 2551 : 25) การลงทุนดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาฝากโดยไม่สามารถนำ

ออกมาก่อนได้ตามที่กำหนด อาทิ มีระยะเวลา 1 ปีจากการลุงทุนตราสารหนี้  ผลตอบแทนจะได้ในจำนวน

ที่น้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุน  และ “สลากออมสิน” สลากออมสินเป็นกิจกรรมของธนาคารออมสินในกำกับ

ของรัฐบาลมีการออกทุกวันที่ 1 ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคม มีการกำหนดหลายรูปแบบของสลาก 

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี  สลากออมพิเศษ  3 ปี เป็นต้น โดยมีการกำหนดให้ผู้ฝากมีคุณสมบัติอายุตั้งแต่ 7 

ปีขึ้นไป เมื่อนำเงินฝากกับธนาคารแล้วจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่กำหนด อาทิ รถเบนซ์เงินสด 10 ล้านบาท 

และผู้ที่ซื้อสลากออมสินมีสิทธิ์ในการเสี่ยงโชคถึง 60 ครั้งในช่วงระยะเวลา 5 ปี แต่มีเงื่อนไขคือไม่สามารถ

ถอนจำนวนเงินที ่ฝากออกมาได้  ถ้ามีการถอนออกก่อนกำหนดจะได้ดอกเบี ้ยลดลงตามกำหนด  

นอกจากนี้ยังปรากฏวาทกรรมความรวยผ่านการมีความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านการ “เล่นแชร์” แชร์เป็นสิ่ง

ผิดกฎหมายอย่างหนึ่งโดยมีวิธีเล่นในการเสี่ยงโชคผ่านการประมูลหรือเปียแชร์  โดยผู้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด

จะได้รับเงินกองกลาง  และต้องมีการกำหนดส่งเงินเป็นงวดตามจำนวนมือที่เล่น  จึงเป็นการเสี่ยงโชค

อย่างหนึ่งที่ต้องผ่อนจ่ายในลักษณะเงินต้นและดอกเบี้ยหลังจากท่ีได้เงินตามที่ต้องการ    

 จากการเกิดขึ้นของวาทกรรมความรวยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ จากการทำงาน  การเล่นหุ้น การ

เปียแชร์  แสดงให้เห็นถึงพลวัตรวาทกรรมความรวยที่ไหลเวียนอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและ

กว้างขวาง  แต่ละอย่างมีรูปแบบวาทกรรมความรวยที่แตกต่างกันไป   ในส่วนของวาทกรรมความรวยจาก

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นวาทกรรมความรวยที่แตกต่างกับวาทกรรมการวยอื่น ๆ ที่กล่าวในข้างต้น เพราะ

สลากกินแบ่งรัฐบาลมีขบวนการสร้างวาทกรรมความรวยแบบฉับพลัน ทันที  โดยสังเกตได้จากการที่ผู้

จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการนำเสนอการขายผ่านคำพูดที่ว่า “พรุ่งนี้รวย วันนี้รวย” เป็นการแสดง

ถึงวาทกรรมความรวยในรูปแบบที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องรอนานเหมือนกันสะสมทุนผ่านการ

ทำงานหรือลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มผู้ซื้อ เพราะรัฐบาลที่พยายามกระจายไปในทุกชนชั้นไม่แบ่งแยกกลุ่มคนเพียงมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ
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ลงทุนผ่านจำนวนเงิน 80 บาท ทุกคนสามารถมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้เท่ากัน แสดงให้เห็นถึงการเป็นความ

รวยที่ไม่จำกัดชนชั้น 

 นอกจากนี้การเกิดขึ้นของวาทกรรมความรวยของสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความเชื่อมโยงกับความ

เชื่อในตัวเลขอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งแตกต่างจากวาทกรรมความรวยอื่น ๆ ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ

แต่อย่างใด  สามารถพบได้จากคำกล่าวที่ว่า “เล่นหวยรวยเบอร์”  เป็นการผลิตซ้ำการนำตัวเลขเข้ามามี

ความสัมพันธ์กับชีวิตที่ดีขึ้น  ทำให้ตัวเลขรอบตัวสามารถนำพามาซึ่งความร่ำรวย ความหวัง และสามารถ

สร้างการเปลี่ยนแปลงได้  ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากความฝัน โดยมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องความโชค

ดี บุญ วาสนา ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกผลิตขึ้นมาให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกทำให้ไม่เป็นการพนัน สามารถซื้อ

ได้โดยไม่ผิดศีลธรรมเพราะเป็นการเสี่ยงโชคท่ีถูกกฎหมาย และยังมีส่วนในการช่วยชาติ  โดยเมื่อถูกรางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถรับเงินรางวัลได้ตามที่กำหนด แตกต่างจากวาทกรรมความรวยของหวยใต้ดิน

ที่มีลักษณะการละเล่นที่คล้ายคลึงกัน  หวยใต้ดินเป็นการเสี่ยงโชคที่สามารถซื้อในปริมาณที่น้อยและ

หลากหลายรางวัล  แต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ถูกกำหนดให้เป็นการพนันและ

ถูกนำเสนอให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ผู้คนจึงนิยมเข้าถึงความรวยจากการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่มากกว่า เพราะถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ถูกศีลธรรมและได้เงินรางวัลแน่นอนในจำนวน

มากที่นำมาซึ่ง “การเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในชั่วพริบ” 

 สลากกินแบ่งรัฐบาล เกิดข้ึนมาพร้อมกับการสร้างแนวทางในการหลุดพ้นปัญหาความยากจนและ

เปลี่ยนแปลงชีวิตในสังคมทุนนิยม ทำให้ในปัจจุบันปรากฏผู้ซื้อและผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน

มาก ไม่ว่าจะมีการผลิตสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมากี่ล้านฉบับ  ก็สามารถจำหน่ายหมดในช่วงระยะเวลาไม่

นาน  โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มจำนวนการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลอีกจำนวน 30 ,000 

เล่ม ทำให้มีจำนวนสุทธิ 88 ล้านฉบับต่องวด (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , 2561 : 9) การผลิตเพิ่มข้ึน

เพื่อแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ปราบปรามหวยใต้ดิน และสนองความต้องการที่เพียงพอต่อ

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน  การได้รับความนิยมอย่างล้นหลามดังกล่าวเกิดจากผู้คนให้

ความหมายกับการซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  ให้กลายเป็นความหวังในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง

นอกเหนือไปจากงานประจำ  เพราะมั่นใจในกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เป็นการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายมี

การคุ้มครองสิทธิ มีความน่าเชื่อถือและยังหาซื้อได้ง่าย (ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์, 2556 : 55-57)  
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สลากกินแบ่งรัฐบาลได้กลายเป็นความหวังของผู้คน ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบไม่เพียงเป็น

กระดาษธรรมดาทั่วไป  เพราะได้บรรจุความหมายทางสังคมต่าง ๆ ไว้มากมาย จากหนังสือ Symbolic 

Interactionism  งานเขียนของ Blumer (1969 : 2 พสุนิต สารมาศ, 2545 : 12 -13) กล่าวว่า “วัตถุต่าง 

ๆ ไม่มีความหมายในตนเอง แต่ความหมายจะถูกนิยามและแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยแต่ละ

ความหมายก็จะถูกโยงเข้าสู่การกระทำแบบหนึ่ง และมีรากฐานขึ้นอยู่กับการปฏิสังสรรค์ทางสังคม”             

การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งฉบับได้บรรจุความหมายของการ “ช่วยเหลือรัฐบาล  ในการนำ

เงินเข้าไปบำรุงรักษาประเทศ”  “ทำบุญผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล” “ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัด

ยุติธรรม” “ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ” และ “สลากสร้างสรรค์.....

เพ่ือสังคม” (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ออนไลน์ : 2562)  ทำให้เห็นได้ว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไม่ใช่เพื่อความสนุกส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น เพราะการพนันในสังคมปัจจุบัน  ถูกกำหนดโดยความสัมพนัธ์

ทางสังคมที่เป็นแบบทุนนิยม  และกลุ่มพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองต่าง ๆ ร่วมด้วย (หยาดฝน ธัญโชติ

กานต,์ 2557 : 18)   

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นวาทกรรมความรวย ที่แตกต่างจากรูปแบบการพนันอื่น ๆ เพราะผู้ซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะถูกมองว่าเป็นผู้ช่วยเหลือประเทศ  เป็นการนำเงินมาบริจาคเพื่อทำคุณประโยชน์ 
ให้กับสังคม  ซึ่งเป็นวาทกรรมความรวยที่ถูกผลิตซ้ำให้มีคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม  นอกจากนี้
วาทกรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เข้ามาบิดเบือนและต่อต้านวาทกรรมความรวยจากการ
พนันรูปแบบต่าง ๆ ในสังคม  อาทิ หวยใต้ดินซึ่งถูกทำให้เป็นการพนันที่ มอมเมาประชาชน ถูกทำให้
กลายเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย กำหนดให้มีลักษณะตรงข้ามกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  และวาทกรรมความรวย
จากการเล่นหุ้น  เป็นการได้มาจากการลงทุนและเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองเพียงเท่านั้น  แต่ในทาง
กลับกันสลากกินแบ่งรัฐบาลกับถูกยกให้เป็นวาทกรรมความรวยที่มาพร้อมกับการทำบุญ ซึ่งกล่าวได้สลาก
กินแบ่งรัฐบาลถูกทำให้เป็น “วาทกรรมความรวยที่มีคุณค่าแก่สังคม” 

สลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งฉบับได้มาพร้อมกับเงินรางวัล 6 ล้านบาท  รวมทั้งการถูกรางวัลสลาก
กินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1  ทำให้ได้กลายเป็นแรงจูงใจทำให้ผู้คนยอมจ่ายเงิน 80 บาทเพื่อเป็นการลงทุน
อย่างหนึ่ง ผู้คนต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเพราะต้องการช่วยเหลือประเทศ บำรุงงบประมาณ
จากคำโฆษณาของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือแท้จริงแล้วผู้คนไม่ได้สนใจกับการช่วยเหลืองบประมาณ
ประเทศ  แต่เพราะคำโฆษณาของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลกับจำนวนเงินรางวัลดังกล่าว  ได้ทำให้ความ
ร่ำรวยจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นความหวัง  และความหวังที่จะรวยดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ใน
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ชีวิตประจำวันของผู ้คนในทุกหนทุกแห่ง ที ่มีปัจจัยในเรื ่อง “ความรวย” เข้ามาเกี ่ยวข้องอยู ่เสมอ            
โดยสื่อช่องทางต่าง ๆ มีการนำเสนอข่าวในทุก ๆ งวดถึงการที่กลายเป็น “เศรษฐีข้ามคืน” ที่มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป เป็นการสร้างความนิยมให้กับผู้รับชมโฆษณา ในการได้รับแนวคิดจากการจำหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในเรื่อง “วาทกรรมความรวย”   โดยความรวยดังกล่าวได้มีความเชื่อมโยงกับเรื่องต่าง 
ๆ ในสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนจนชินตา ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  

วาทกรรมความรวยได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเชื่อในปัจจุบันด้วยเช่นกัน อาทิ ผู้คนส่วนหนึ่ง

ทำบุญเพื่อหวังว่าผลบุญจะส่งผลทำให้ตนเองประสบกับโชคลาภที่ดี จึงทำให้มีการเกิดขึ้นของทัวร์ทำบุญ  

ที่บริษัททัวร์นิยมใช้ในการดึงดูดลูกค้า และผลบุญจากการไหว้พระต่าง ๆ อาทิ หลวงพ่อทันใจ มีความเชื่อ

เรื่องการขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง และการเสี่ยงโชคต่าง ๆ   (เอิงเอย , ออนไลน์ : 2561)  ความเชื่อที่

กล่าวมาในข้างต้นเป็นความเชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทยปัจจุบัน  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ

ความร่ำรวยเงินทองและการเสี่ยงโชคอยู่โดยเสมอ   

คำสอนในพุทธศาสนาปรากฏคำสอนในแง่ความร่ำรวย ท่าน ว. วชิรเมธี (2553 : 39-40) ได้

กล่าวถึงหัวใจเศรษฐี 4 ข้อ “อุ-อา-กะ-สะ”5  หลักแห่งความร่ำรวยเงินทอง  ศาสนาอิสลาม ท่านซิดดิ๊ก มู

ฮัมหมัดสอิ๊ด (ออนไลน์ : 2555) กล่าวถึงการกระทำที่ส่งผลให้พระอัลเลาะห์ห์โปรดประทานเมตตาให้

เพิ่มพูนริสกี6 และศาสนาคริสต์มีคำกล่าวที่ว่าความร่ำรวยเป็นทรัพยากรที่นำให้มนุษย์สามารถแสดง

ศักยภาพได้ โดยความต้องการร่ำรวยและการต้องการแสดงศักยภาพเป็นความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้า

ที่ทำให้มนุษย์มีธรรมชาติเช่นนี้ (ธมน เล็กปรีชากุล, 2551 71-72) คำสอนต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นเป็นคำสอน

จากการเผยแพร่ในช่วงเวลาปัจจุบัน  เพราะในปัจจุบันสังคมทุนนิยมได้เข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการ

ดำรงชีวิตของผู้คนในทุกด้าน จึงทำให้ความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและทัศนคติในปัจจุบัน 

จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของผู้คนในด้านความร่ำรวย   

 
5 อุ มาจากคำว่า อุฎฐานสัมปทา แปลว่า ขยัน อา มาจาก อารักขสัมปทา แปลว่าหมั่นรักษา กะ มาจาก กัลยาณมิตตตา คือให้คบคนดี สะ มา
จาก สมชีวิตา คือ มีชีวิตที่พอเพียง  อุ อา กะ สะ หรือ หัวใจเศรษฐี ก็คือ ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   
6 ริสกี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ริสกีทางวัตถุ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 2. ริสกีทางอารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึกดี ๆ ต่าง ๆ ที่ทำให้มนุษย์มีความสุข เช่น ความรู้สึกดีใจเมื่อได้รับสิ่งที ่ตน
ปรารถนา เป็นต้น 3. ริสกีทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การได้รับรู้และเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺ โดยริสกีในด้านนี้จะเกิดขึ้นจากการทำความดี
อย่างสม่ำเสมอ การอ่านหนังสือศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังศาสนา เป็นต้น  
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 การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีผลต่อวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นสู่เป้าหมายแห่งความร่ำรวย

และอำนาจ  จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู ้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาการปฏิบัติการของวาทกรรมความรวย            

ที่ยืนหยัดอยู่ในสังคมมาอย่างยาวนาน ซึ่งวาทกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับวาทกรรมต่าง ๆ ในสังคม 

และมีความแตกต่างจากการเกิดขึ้นของวาทกรรมความรวยรูปแบบอื่น ๆ ในสังคม  นอกจากนี้ยังมี

ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อกลุ่มต่าง ๆ ที่แตกต่างกันร่วมด้วย อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุนิยมซื้อสลากกินแบ่ งรัฐบาลใน

ปริมาณที่มาก โดยให้เหตุผลว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันที่มีมาอย่างยาวนาน และมีวิธีการเล่นที่ไม่

ซับซ้อน (ชื่นสุมล บุนนาคและ วสันต์ เจนร่วมจิต, 2561 : 118)  

 นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลกับผู้ที่เกษียณอายุและผู้ไม่ได้ทำงานประจำ  มี

ความสัมพันธ์กับสลากกินแบ่งรัฐบาลในแง่การต้องการหารายได้หลัก และมีการรวมกลุ่มกันเพราะไม่มี

ข้อจำกัดในเรื่องเวลา  ในส่วนของผู้ทำงานประจำมีความสัมพันธ์กับสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในแง่การเป็น

เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  (พสุนิต สารมาศ , 2545 : 68)  และสลากกินแบ่ง

รัฐบาลมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยให้เหตุผลว่าผู้ชายไม่นิยมการพนันเกี่ยวกับตัวเลข 

เพราะนิยมการพนันประเภทที่ต้องอาศัยทักษะความรู้  (สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ, 2547 : 57)  จาก

การสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2560) พบว่าผู้หญิงกับผู้ชายซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในปริมาณ

ที่ใกล้เคียงกัน แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการพนันสำหรับผู้หญิงจากงานศึกษาในพื้นที่

ต่าง ๆ ที่ผ่านมา  

 พ้ืนที่ในการศึกษาของงานศึกษาชิ้นนี้ได้เลือกศึกษาในพ้ืนที่กาญจนบุรี  เพราะเป็นสถานที่ ที่มีการ

หาซื้อได้ง่ายของสลากกินแบ่งรัฐบาล  มีแหล่งจำหน่ายแหล่งใหญ่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบริเวณท่าน้ำ 

ตลาดเรดซิตี้และสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดกาญจนบุรี  และจากการที่มีผู้ยื่ นคำร้องขึ้นบัญชีสำรอง

เป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 5 ,102 คน   เป็นจำนวนที่มากกว่าหลายจังหวัด  โดยได้

คัดเลือกเหลือผู้มีสิทธิ์รวม 100 คนเท่านั้น ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของสำนักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี , ออนไลน์ : 2561) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นถึง

ความนิยมในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดกาญจนบุรี แต่กลับไม่ปรากฏการศึกษาสลากกินแบ่ง

รัฐบาลในมุมมองเชิงสังคมและวัฒนธรรมมากนัก   
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 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ ที่มีความโด่งดังในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล  จากกรณีมีผู้ถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาลรางวัลใหญ่หลายงวดในจังหวัดกาญจนบุรี  และข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก

หลายข่าวในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ “คดีขโมยหวย 30 ล้าน” “แก๊งปลอมลอตเตอรี่ขึ ้นเงินรางวัลยัง

วนเวียนอยู่ในเมืองกาญจน์” “คนกาญจน์เฮงอีกแล้ว หนุ่มถูกหวย 30 ล้าน ชาวบ้านวิจารณ์กระหึ่ม จะมี

หายอีกมั้ย!!”  “หนุ่ม จยย.วินสังขละบุรี เฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านงวดนี้” และ “สาวชาวไร่เมือง

กาญจน์สุดเฮง ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง 6 คู่” เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ถูกรางวัลที่ 1 ใน

หลากหลายกลุ่ม  โดยความสัมพันธ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลกับผู้คนกลุ่มต่าง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน 

แต่ผู้คนหลายกลุ่มมีการติดตามข่าวสารผ่านโลกออนไลน์แลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อจำหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook และ Line  อยู่โดยเสมอ  ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้จะ

แสดงให้เห็นถึงการใช้เวลาว่างในพื้นที่กายภาพและพื้นที่ออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลของ

ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านในการศึกษา  เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับโลก

ออนไลน์ในสังคมไทยปัจจุบัน ที่ส่งผลถึงการเกิดขึ้น ผลิตซ้ำและรับรู้วาทกรรมทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 ความสำคัญในการเลือกกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเป็นตัวอย่างในการศึกษา เพราะเป็นบุคคลที่มี
บทบาทที่หลากหลายและขัดแย้งกันในตัวเอง โดยส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านไม่สามารถสร้างรายได้ให้
เหมือนกับอาชีพอื่น  รายรับส่วนมากมาจากผู้คนในครอบครัวโดยเฉพาะสามี ลูก  แต่ในทางกลับกันใน
ช่วงเวลา ณ ปัจจุบันสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ความสนใจและมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มแม่บ้าน  และจาก
การศึกษาที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับแม่บ้านในเชิงความสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวนน้อย  ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้วแม่บ้านมีความสำคัญกับเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นผู้บริหารเศรษฐกิจในครัวเรือน   

จากความสำคัญและความขัดแย้งทางบทบาทดังกล่าว  พบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถเป็นสิ่ง
ที่กลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านนิยมพึ่งพาในการแสวงหารายได้  อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้หญิงที่
สมรสแล้วเป็นแม่บ้าน  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินมากที่สุด (นันธิชา ขอ
แช่มกลาง และคณะ , 2558) และจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้หญิงเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยประมาณ 11.213 ล้านคน โดยมีจำนวนเงินสูงถึง 142,237 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 ทั้งยังมีแนวโน้ม
เล่นพนันเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2560 : 4-8)  จากผลสำรวจดังกล่าวขัดแย้งกับ
จำนวนงานศึกษาที่ผ่านมา เพราะส่วนใหญ่งานศึกษาเรื่องการพนันจะให้ความสำคัญกับผู้ชาย ทำให้งาน
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ศึกษาชิ้นนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน  ผ่านการศึกษาถึงภูมิหลัง 
ปัจจัยแวดล้อม และทัศนะคติของแม่บ้าน ในฐานะที่มีความเชื่อมโยงกับวาทกรรมความรวยที่เกี่ยวข้องกับ
สลากกินแบ่งรัฐบาล   

โดยกลุ่มศึกษาแม่บ้านในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ในการศึกษา  มีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ต้องบริหารทรัพยากรเงินจากครอบครัวเพื่อใช้จ่ายให้เพียงพอในแต่ละเดือน  โดยได้เลือกวิธีการ
ลงทุนเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  ซึ่งเป็นผลกระทบในด้านการเป็นปัจจัย
กระตุ้นของข้อมูลข่าวสาร การผลิตซ้ำผ่านสื่อในเรื่องของความร่ำรวยจากการที่มีผู้ถูกรางวัลใหญ่ในจังหวัด
กาญจนบุรีจำนวนมาก ทำให้แม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรเล็งเห็นว่าตนอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสมากกว่าผู้อ่ืน  
และด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนในหมู่บ้านจัดสรร  มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลข ความเชื่อในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สามารถนำไปสู่ความร่ำรวยได้เงินที่แน่นอน และในเรื่อง
ความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีส่วนในการบันดาลให้ได้ตัวเลขที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดข้ึนแบบไม่เป็นทางการ  และนำมาซึ่งการกระตุ้นให้มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกิดข้ึน   

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรร  เป็นปรากฏการณ์ที่นำไปสู่ความสนใจ
ในการศึกษาในเรื่องวาทกรรมความรวยและการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่เ ล็งเห็นความสำคัญใน
การศึกษาถึงเหตุผล  ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้หญิงในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว  และเพื่อศึกษา
ถึงความเชื่อมโยงของปฏิบัติการการให้ความหมายและเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสี่ยงโชคผ่านการ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยอยู่บนพื้นฐานการที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่เมื ่อถูกรางวัลใหญ่จะ
สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในทันที เพราะมีจำนวนเงินก้อนใหญ่เพื่อใช้จ่ายตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือน ที่ประสบกับมาตรฐานในการดำเนินชีวิตที่ “เงิน” มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
ในทุก ๆ ด้าน และวิเคราะห์ผ่านโครงสร้างของหมู่บ้านจัดสรรที่มีสภาพแวดล้อมไปด้วยสังคมเมืองที่ไม่มี
ประเพณี ความเชื่อพิธีกรรมยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของผู้คน  แต่มีวาทกรรมการมีมาตรฐานในการดำเนิน
ชีวิตจากสังคมกำกับที่คล้ายกัน  สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นจึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่จะนำไปสู่
การศึกษาและการทำความเข้าใจ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. ศึกษาการสร้างและผลิตซ้ำวาทกรรมว่าด้วยความรวยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

2. ศึกษาการให้ความหมายและปฏิบัติการของผู้หญิงเกี่ยวกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  

 

คำถามของการศึกษา 

 เหตุใดการพนันอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงกลายเป็นภาพตัวแทนของความร่ำรวย และ

กลายเป็นความหวังที่นำไปสู่ฐานะที่ดีกว่าในสังคม ทำไมสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถคงอยู่มาได้อย่าง

ยาวนานและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  ทำไมความร่ำรวยดังกล่าวจึงกลายเป็นวาทกรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต

ของผู้คนในทุก ๆ ด้าน และทำไมผู้หญิงถึงเข้าไปสัมพันธ์กับวาทกรรมรวยที่นำไปสู่การซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลมากที่สุด และความสัมพันธ์ดังกล่าวนำมาซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในพ้ืนที่

กายภาพและออนไลน์อย่างไร  

 

สมมติฐานของการศึกษา  

วาทกรรมความรวยในสังคมไทยเกิดจากการพยายามของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

มีการออกรางวัลในช่วงกลางเดือนและต้นเดือน  เนื่องจากเป็นช่วงในการรับรายได้ของผู้คนส่วนมาก จึง

กำหนดช่องทางที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทย มีการผลิตซ้ำแรงจูงใจผ่านการโฆษณาสร้างให้

ความรวยจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นความจริง  ส่งผลให้กลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่ไม่

สามารถหารายได้หลักได้  พยายามที่จะสร้างช่องทางรายได้ที่เพ่ิมข้ึนให้กับครัวเรือน จากข้อจำกัดในการมี

พื้นที่อยู่ในบ้านทำให้เกิดการพยายามแสวงหาข้อมูลในพื้นที่กายภาพและพื้นที่ออนไลน์เพราะเป็นการ

สื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากในการสร้างทางเลือกตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ในด้าน

เศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ของตน 
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ขอบเขตของการศึกษา  

ด้านเนื้อหา 

 การศึกษา ผู ้หญิงเล่นหวย : วาทกรรมความรวยกับพฤติกรรมการซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กรณีศึกษาแม่บ้านในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษาถึงความเป็นมา

การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาล  พัฒนาการที่ส่งผลต่อการสร้างวาทกรรมความรวยที่คงอยู่จนถึง

ปัจจุบัน  เพื่อเข้าใจถึงความเป็นมาและการเกิดขึ้นของวาทกรรมความรวยและวาทกรรมอ่ืน ๆ  ที่เชื่อมโยง

กับหลายภาคส่วนในสังคมปัจจุบัน  โดยเฉพาะในแง่การเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม ศึกษา

ผ่านหนังสือ งานวิจัย บทความ เอกสารอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่าง ๆ ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสลาก

กินแบ่งรฐับาล  

 

ด้านประชากร 

งานศึกษาชิ้นนี้ได้เลือกศึกษากลุ่มผู้หญิง ณ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง โดยจากงานศึกษาที่
ผ่านมาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยส่วนมากเป็นการศึกษาในมุมมองของคนในสังคมชุมชนที่มีต่อ
สลากกินแบ่งและพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งในชุมชนชนบท  จึงทำให้งานศึกษาชิ้นนี้ต้องการแสดงให้
เห็นถึงความหมาย การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมของการซื้อสลากกินแบ่งในชุมชนเมืองที่มีความแตกต่างจาก
ชุมชนอ่ืน เช่น ชุมชนชนบท  โดยชุมชนหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวจากการสำรวจพบว่ามีจำนวนแม่บ้านทั้งสิ้น 
24 คน คัดเลือกสัมภาษณ์ในเชิงลึก จำนวน 12 คน ที่มีสถานภาพตรงตามข้อกำหนด จำนวนผู้สัมภาษณ์ 
12 คนกำหนดจากจำนวนมากกว่าครึ่งของจำนวนแม่บ้านเพ่ือสร้างความแม่นยำในข้อมูล โดยมีข้อกำหนด
คือต้องเป็นแม่บ้านที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงมุมมองของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสบการณ์ และภูมิหลังระหว่างสลากกินแบ่งรัฐบาลกับผู้ให้
สัมภาษณ์ มีสถานะภาพสมรสเพื่อแสดงถึงบทบาทการเป็นแม่บ้านในเชิงครอบครั ว  มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 
เนื่องจากตามกฎหมายผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในทางกฎหมาย และกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการทำงานส่วนใหญ่ในครัวเรือน เพื่อสะท้อนให้เห็นการใช้เวลา
และพื้นที่ภายในครัวเรือนในมุมมองของแม่บ้านให้ได้มากที่สุด และสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวของ
แม่บ้านร่วมด้วยเพ่ือสะท้อนให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ที่มีต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้าน ซึ่งในงาน
ศึกษาชิ้นนี้บุคคลสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 18 คน 
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ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การศึกษา ผู ้หญิงเล่นหวย : วาทกรรมความรวยกับพฤติกรรมการซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กรณีศึกษาแม่บ้านในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

การศึกษาแบบทุติยภูมิ การศึกษาแบบปฐมภูมิและการวิเคราะห์ 

 1.การศึกษาแบบทุติยภูมิผู้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับสลากกินแบ่ง

รัฐบาล บทบาทของผู้หญิง  และทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับอำนาจและสถาบันทางสังคม  

โดยเลือกใช้แนวคิดวาทกรรม (Discourse) ของ Michel Foucault ในด้านอำนาจ ความรู้ ความจริง และ

แนวคิวเรื่องเพศสภาพ (Gender) ในเรื่องเพศสภาพที่มีพ้ืนฐานจากการแบ่งงานตามเพศ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริเวณสาธารณะและส่วนตัว โดยศึกษาในมุมมองสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism) เพื่อไม่

เป็นการตอกย้ำถึงการถูกกดขี่ของผู้หญิง  ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในฐานะการมีตัวตน การมีอัตลักษณ์ที่

หลากหลายของผู้หญิงแต่ละคน  

 2. การศึกษาแบบปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน 
จังหวัดกาญจนบุรี เลือกเก็บข้อมูลจากบุคคลที่มีความคุ้นเคย สามารถติดต่อและสอบถามในเชิงลึกในเรื่อง
ทัศนะคติและภูมิหลังได้ เป็นการเลือกแบบเจาะจงตามข้อกำหนดขอบเขตทางประชากรที่กำหนดไว้
ข้างต้น  และมีการนัดหมายสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ในลักษณะกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structure) ผู ้ถูกสัมภาษณ์จะมีโอกาสในการเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ เหตุผลในการ
ตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพผ่านมุมมองของคนใน   

 3. เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะนำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ผ่านแนวคิดทฤษฎีที่ได้กำหนดไว้ 

เพ่ือนำไปวิเคราะห์และตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ 
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สถานที่ในการศึกษา    

 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน

ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548  มีจำนวน 

299 หลังคาเรือน ในปัจจุบันปรากฏให้เห็นถึงบ้านที่เปิดใช้เช่าแก่ผู้คนต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก สมาชิก

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการและพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 25 ,500 บาทต่อเดือน

ในครัวเรือน ในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ ร้านจำหน่ายของชำ  

ร้านอาหาร ร้านขนมปัง ร้านเสริมสวย คลินิก พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด 

โดยรอบหมู่บ้านแวดล้อมไปด้วยหมู ่บ้านจัดสรร บริษัท ศูนย์ราชการ สถานที่ท่องเที ่ยว โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยและห้างสรรพสินค้า เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ใกล้ใจกลางของจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีความสัมพันธ์กับการ

เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์ทางด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย  โดยความสัมพันธ์

ดังกล่าวเป็นที่มาในการเกิดข้ึนของวาทกรรมความรวยของสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ไม่ได้มีเพียงแค่วาทกรรม

ความรวยทางด้านเศรษฐกิจเพียงเท่านั้น แต่ส่งกระทบถึงวาทกรรมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ 

ร่วมด้วย 

2. ทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของผู ้หญิงที่เป็นแม่บ้านกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านการให้

ความหมาย ประสบการณ์ การตัดสินใจและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ที่

สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงผลกระทบจากวาทกรรมความรวย และวาทกรรมอื่น ๆ จากสลากกินแบ่ง

รัฐบาล 
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ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เมษายน 2563 มีการศึกษาผ่าน 

ข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

 

 

นิยามศัพท ์

 สลากกินแบ่ง สลากที่จัดให้มีขึ ้นเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค มีการให้รางวัลที่

แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่น ถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนด ลอตเตอรี่ หวย หรือ 

หวยเบอร์  

 แม่บ้าน กลุ่มผู้หญิงที่ไม่มีการทำงานประจำหรือกลุ่มคนที่มีการทำงานส่วนใหญ่ในครัวเรือน มี

หน้าที่หลักในการดูแลบ้านและบุคคลในครอบครัว 

 วาทกรรมความรวย วาทกรรมความรวยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างผ่านสถาบันทางสังคม มีการผลิตซ้ำถึง

ภาพลักษณ์ของความร่ำรวย ให้กับผู้คนในสังคม ในการมีชีวิตที่สมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้อง

ในด้านต่าง ๆ ได ้

ระยะเวลาในการดำเนินการ การดำเนินการ 

เมษายน – พฤศจิกายน 2562         ค้นคว้าข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบ

ตีพิมพ์และออนไลน์ ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ศึกษาและบุคคล

สัมภาษณ์เบื้องต้น พร้อมทั้งปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

กันยายน 2562 – มีนาคม 2563         เก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

กุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563         วิเคราะห์และตีความข้อมูลภาคสนามกับแนวคิด

ทฤษฎี 

 มีนาคม 2563 - เมษายน 2563        ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผล

การศึกษา 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื่อง ผู้หญิงเล่นหวย : วาทกรรมความรวยกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กรณีศึกษาแม่บ้านในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้ศึกษาเลือกใช้ 2 แนวคิด 

ได้แก่ แนวคิดเรื่องวาทกรรม  (Discourse)  ของ Michel Foucault  และแนวคิดเพศสภาพ (Gender) 

ในส่วนของงานวิจัยและวรรณกรรมประกอบด้วย วรรณกรรมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล วรรณกรรม

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกับสลากกินแบ่งรัฐบาล วรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงในพื้นที่ทางสังคม 

และวรรณกรรมเกี่ยวกับความร่ำรวย จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ในตอนท้ายจะ

ชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างของการศึกษาท่ีผ่านมา และข้อค้นพบใหม่ที่จะได้จากการศึกษาชิ้นนี้ 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎี 

 การศึกษาในเรื ่องการพนันทางมานุษยวิทยาได้ปรากฏงานศึกษาอยู ่ไม่น้อย อาทิ Gregory 

Bateson (1973) ได้มีการศึกษาในเรื่องการพนันในฐานะที่เป็นการคุกคามและควบคุมโดยอำนาจทางการ

การเมืองอย่างหนึ่ง Clifford Geertz (1973) ได้ศึกษาการชนไก่ ในประเทศบาหลี ที่แสดงถึงสถานะเรียบ

ง่ายไม่มีการแข่งขันคงที่ของผู้คนในบาหลี จึงได้เกิดการพนันการชนไก่ขึ้นเพื่อการเสริมสร้างและแสดง

ลำดับชั้นของผู้ชายในบาหลี  James Woodburn (1982) ได้ศึกษาผู้ชาย Hadza  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

พื ้นเมืองในภาคกลางตอนกลางของแทนซาเนีย ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นการพนันใน Camp   

กระท่อมของชุมชน  Herzfeld (1991) ได้อธิบายถึงการเล่นการพนันสามารถแสดงความเป็นชายที่

ก้าวร้าวผ่านการเยาะเย้ยฝ่ายตรงข้าม  เป็นการแสดงอำนาจภายในระหว่างกันและกัน และการที่มีโอกาส

ในการทำผิดกฎหมายแสดงถึงความสามารถในการอยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาล เป็นการสร้างตนเอง

ขึ้นมาจากการพนันอย่างหนึ่ง และการพนันเป็นสัญลักษณ์ของการครอบงำจากภายนอกรัฐอย่างหนึ่ง 
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เพราะการพนันเป็นเรื่องของการแบ่งปันและการสละเงิน จะเห็นได้ว่างานศึกษาที่ผ่านในเรื่องการพนันจะ

ปรากฏให้เห็นถึงบทบาทของผู้ชายเสียส่วนใหญ่  

 จากการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการพนันจะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ชาย

โดยมุมมองผู้ชาย  ในปัจจุบันการพนันอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการพนันที่มีลักษณะตรงข้า มกับ

การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาการพนันที่ผ่านมา เพราะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศในการมีส่วนร่วม และ

เป็นการพนันที่ไม่ขัดต่อโครงสร้างของสังคม ทำให้งานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาผู้หญิงในเรื่องการ

พนัน เพราะไม่ได้รับการศึกษาในมุมมองการพนันมากนักท่ีผ่านมา  รวมถึงศึกษาการใช้พ้ืนที่ทางกายภาพ

และพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งไม่ปรากฏถึงการศึกษาที่ผ่านมา การศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการศึกษาผ่าน

มุมมองมานุษยวิทยาการพนัน เศรษฐศาสตร์ โดยในการศึกษาชิ้นนี้ได้เลือกศึกษาผ่านแนวคิดวาทกรรม 

(Discourse)  และแนวคิดเพศสภาพ (Gender)  เพื ่อแสดงให้เห็นความเกี ่ยวข้องกับโครงสร้างและ

ปฏิบัติการของกลุ่มผู้ศึกษาผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน  

 

2.1.1 แนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse)   Michel Foucault 

  แนวคิดวาทกรรมของ Michel Foucault เป็นแนวคิดที่ถูกนำมาวิเคราะห์งานศึกษาใน

หลากหลายสาขา ในปัจจุบัน อาทิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จิตกรรมและสาขาอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าแนวคิดวาท

กรรม ได้รับความนิยมในการประยุกต์ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อยู่โดยเสมอ สาเหตุมาจากที่ Michel 

Foucault ไม่ยึดติดกับความหมายคู่ตรงข้าม ไม่ยึดติดกับการศึกษาเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง  จึงทำให้ 

สามารถประยุกต์ศึกษาเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  แนวคิดของ Michel Foucault พัฒนาแนวคิดขึ้นมา

เพราะต้องการที่จะถกเถียงกับกระแสความคิดต่าง ๆ ในช่วง ค.ศ. 1926 – 1984  Michel Foucault 

ได้รับอิทธิพลจากความคิดมาจากค้านท์ (Immanuel Kant) (1724-1804) ในเรื่องการให้ความสำคัญกับ

มนุษย์เป็นส่วนกลาง อยู่เหนือการควบคุมของศาสนาจากการหลุดพ้นความเชื่อในยุคกลาง Michel 

Foucault เป็นนักคิดสมัยใหม่นิยม (Modernist) แต่ไม่สามารถสรุปได้อย่างแท้จริงเพราะปฏิเสธและ

ยอมรับในตัวกับความคิดแบบหลังสมัยใหม่นิยม (Postmodernnism) Friedrich Nietzsche (1844 - 

1900) เป็นอีกคนที่ Michel Foucault ได้รับอิทธิผลแนวคิดในเรื่องวงศาวิทยา เป็นการตั้งคำถามกับ

ความหมายที่คนทั่วไปยอมรับว่าเป็นจริง และแนวคิดในเรื่องกรงขัง ในเรื่องของอำนาจในการสร้างการ
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ยอมรับ Michel Foucault ได้รับอิทธิผลทางความคิดมาจาก Max Weber (1864-1920) (อานันท์ กาญ

จนพันธุ์, 2552 : 3-17) 

 งานศึกษาของ Michel Foucault  ที่ผ่านมามีการร้อยเรียงถึงแนวคิดที่ได้มีการพัฒนา

มาอย่างต่อเนื ่อง ในงานศึกษา Madness of Civilization (1961) Michel Foucault ค้นพบเทคนิค

สำคัญประการหนึ่งของอำนาจคือการเก็บกดปิดกั้น  การแบ่งแยกคนบ้า  การจัดประเภทให้เป็นอะไรที่อยู่

ตรงข้ามกับเหตุผล และงานศึกษา The birth of Clinic (1963) Michel Foucault  อธิบายถึงอำนาจใน

การควบคุม ตรวจตา และสอดส่อง จ้องมองโดยผู้เชี่ยวชาญ  นอกจากนี้งานเรื่อง The order of things  

Michel Foucault ได้ชี้ให้เห็นว่าตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะมีเงื่อนไข กฎเกณฑ์พ้ืนฐานชุดหนึ่ง  ที่

กำหนดว่าอะไรที่ยอมรับได้ในรูปของวาทกรรม วาทกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  โดยมนุษย์เป็นเพียง

สิ่งประดิษฐ์ของประวัติศาสตร์ยุคหนึ่ง  จากนั้นก็จะเลือนหายไปไม่ต่างจากการเขียนบนกองทราย  และ

ภาษาเป็นระบบหรือกลไกของภาพตัวแทนในฐานะที่เป็นวาทกรรม วาทกรรมไม่ใช่เพียงรูปแบบของภาพ

ตัวแทนเท่านั้น  แต่ยังเป็นเงื่อนไขเชิงรูปภาพในการสร้างและควบคุมจินตนาการทางสังคมอีกด้วย  

 แนวคิดวาทกรรม (Discourse) มีพื ้นฐานมาจากงานศึกษา The Archaeology of 

knowledge (1969) ที่แสดงให้เห็นถึงถ้อยแถลง (Statement)  เป็นหน่วยพื้นฐานของวาทกรรมที่เป็นตัว

กำหนดให้การพูดมีความหมาย  โดยกฎเกณฑ์เหล่านี้คือพื้นฐานของการพูด  สิ่งต่าง ๆ อยู่ที่เงื่อนไขทาง

ประวัติศาสตร์  และภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่ผลิตความหมายและความจริง วาทกรรมขึ้นอยู่กับการ

กระจายตัวและบริบททางประวัติศาสตร์ (Discipline and Punish)  ) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560ก 

: 78-80)  ในแต่ละย ุคสมัยการก่อร ่างของวาทกรรมสามารถศึกษาได ้จากว ิธ ีว ิทยาโบราณคดี 

(Archeology)  ประกอบด้วย 2 วิธีที่เป็นการขุดค้นหรือเปิดเผยวาทกรรมต่าง ๆ   เปรียบเหมือนการขุดที

ละชั้น  แต่ละชั้นต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นมาและเวลาของตนเอง  เป็นการทำความเข้าใจเงื่อนไข

และกฎเกณฑ์ที่กำหนดแวดล้อม แต่กระนั้นวิธีการศึกษาโบราณคดีของ Michel Foucault เป็นเพียงการ

เปิดเผยกฎเกณฑ์หรือเงื ่อนไขของพื้นที่วาทกรรม  ทำให้ต้องมีการพัฒนาการศึกษาประวัติศาสตร์ที่

สามารถอธิบายได้เรียกว่าประวัติศาสตร์แบบสาแหรก (Genealogy) คือขั้นตอนที่แทรก  เพื่อให้เห็น

กระบวนการขั้นตอน ที่มาจากการประกอบกับปัจจัยทางสังคมปะทะประสานกัน  (ธเนศ วงศ์ยานนาวา

และคณะ, 2558 : 14-16)   
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 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2560ก : 78 - 83)  ได้อธ ิบายถึงว ิธ ีว ิทยาโบราณคดี 

(Archeology) รากฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ไม่สามารถที่จะหาแก่นแท้ได้  เพราะไม่มีสิ่งนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่แรก 

การที่จะค้นหาจุดกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลเราจะพบว่าเหตุผลเป็นเรื่องของโอกาสหรือความบังเอิญ  

ที่บางอย่างถูกสร้างหรือสถาปนาขึ้นให้เป็นเหตุผล  สิ่งที่เรียกว่าเหตุผลจึงเป็นเพียงเหตุการณ์เท่านั้น  

เพราะไม่มีใครสามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งนั้น  เพราะสิ่งนั้นจะปรากฏตัวเพื่อไปเชื่อมโยงกับ

สิ่งอื่นเสมอ ดังเช่นวาทกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมต่างมีรากฐานเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่มีที่

สิ้นสุด 

 นอกจากนี้ Michel Foucault ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญกับการถูกควบคุมของผู้คน              

มีลักษณะการจัดระเบียบปัจเจกบุคคลให้ประชาชนหันมาควบคุมตนเองมีความรู้สึกว่าถูกจับจ้อง จ้องมอง

ตลอดเวลา (ธเนศ วงศ์ยานนาวาและคณะ, 2558 : 14-16) เป็นเทคนิคและยุทธวิธีของการใช้อำนาจของ

สังคมสมัยใหม่  มุ่งให้ความสนใจในการส่งเสริมประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีเพ่ือที่จะใช้อำนาจให้กระจาย

ไปในทุก ๆ ที่ทุกอณูของสังคม  เปรียบเสมือนดั่งเส้นเลือดที่เข้าเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย โดยอำนาจดำเนิน

กิจกรรมไปได้ด้วยตัวเอง  (Foucault, 1981 : 99 อ้างใน เพิ ่งอ้าง, 2558 : 58-59) อำนาจ (Power) 

ดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (Knowledge) เป็นระบบแสดงตัวอย่างมีกฎเกณฑ์  มีสถาบัน

รับรองทำหน้าที่กระจายอยู่ในทุกแห่ง อำนาจเกิดจากการจงใจอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ เป็น

ปรากฏการณ์อันเกิดจากการครอบงำ  เพราะไม่อาจแยกแยะได้เด็ดขาดว่าใครมีอำนาจมากกว่าหรือน้อย

กว่า  (ธงชัย วินิจจะกูล, 2558 : 17) อำนาจควบคุมบังคับหยั่งรากลึกอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคมเป็น

เทคนิคอย่างหนึ่ง   เป็นสิ่งที่ไม่มีสาระในตัวเองในการสร้างความรู้แห่งความจริง (Regime of truth) ชุด

หนึ่งขึ้นมา มีลักษณะเป็นพลวัตไหลเวียนทำงานเป็นลูกโซ่  ปัจเจกอาจเป็นทั้งผู ้ใช้และผู้ถูกใช้อ ำนาจ 

(Foucault, 1978 : 220-223 อ้างใน สุภางค์ จันทวานิช, 2562 :  278 - 279)   

 อำนาจที่มาพร้อมกับความรู้ (Power/Knowledge) ที่เป็นความรู้ที่ถูกกำหนดโดยระบบ

ความรู้ที่เรียกว่าความรู้  เป็นการใช้เทคนิคจัดระเบียบให้กับสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัย  เป็นกระบวนการ

ไม่ใช่ระดับภาษาแต่เป็นตัวระบบหรือโครงสร้าง ก่อรูปขึ้นในแต่ละยุคสมัยเพ่ือสนองความต้องการของสมัย

นั้น ๆ เมื่อหมดยุคสมัยหนึ่งวาทกรรมชุดหนึ่งก็จะหายไป (เพิ่งอ้าง , 2562 : 285 287)  อำนาจกับความรู้ 

จำเป็นต้องอาศัยการสั่งสอนและการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสยบยอม  ผ่านการจัดระเบียบ เป็นรูปแบบ

หนึ่งของการครอบงำ อำนาจมีพลังสร้างสรรค์  วิธีการใช้ชีวิตผลิตวาทกรรมชีวิตที่ดี  ผลิตสร้างอัตลักษณ์
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บุคคลราวกับว่าเป็นเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง  ให้พวกเขาซึมซับระเบียบวินัยที่แทบมองไม่เห็น จึง

จำเป็นต้องสยบต่อมาตรฐานต่าง ๆ ที่เชื่อกันว่าดี  (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล , 2549 : 84 - 85) และการ

ปรับเปลี่ยนนความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับความรู้ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของมนษุย์

ด้วยเช่นกัน (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2552 : 21)   

 วาทกรรม (Discourse)  ม ีส ่ วนผสมท ี ่สำค ัญค ือ อำนาจ (Power)  ก ับความรู้  

(Knowledge)  อำนาจถูกสร้างจากความรู้ แต่ทั้งสองไม่ใช่สิ่งเดียวกันและแยกออกจากกันไม่ได้  ถ้ามี

ความรู้ก็นำไปสู่การควบคุม  หากมีการควบคุมก็ต้องอาศัยความรู้และอำนาจ  ความรู้จะเป็นอิสระต่อกัน

แต่ต ้องไปด้วยกันเสมอ และนี ่ค ือเหตุผลที ่จะเขียน 2 สิ ่งนี ้โดยมีเครื ่องหมายคั ่นกลางระหว่าง 

Power/Knowledge เพื่อชี้ให้เห็นว่าความรู้ก็คือเทคนิควิทยาของอำนาจแบบหนึ่ง  (ไชยรัตน์ เจริญสิน

โอฬาร, 2560ก : 78-80)   

 ดังนั้นวาทกรรม (Discourse) จึงหมายถึงการที่ใช้อำนาจให้ดูมีความชอบธรรม  จน

กลายเป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ถูกปฏิเสธ (จุฬารัต ผดุงชีวิต , 2558 : 23) เป็นกระบวนการในการสร้าง

ภาพลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง 

อำนาจหรือตัวตนของเราเอง  นอกจากนี้วาทกกรมทำหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ดำรงอยู่  และเป็นที่

ยอมรับของสังคมในวงกว้าง  จึงนำมาสู่วาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) วาทกรรมคือชุดของส่วน

ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันแต่ต้องมาอยู่รวมกัน  และอยู่ร่วมกันไม่ใช่ในฐานะที่เป็นเอกภาพหรือมี

ความมั่นคง  แต่ในฐานะที่เป็นชุดของวาทกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย  และต่างมียุทธศาสตร์

เฉพาะตัวไม่เหมือนกันในการมาอยู่รวมกัน (Foucault, 1978 : 100 อ้างใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร , 

2560ข : 19 -20) วาทกรรมทำหน้าที่ในการเก็บกดปิดกั้นไม่ให้เอกลักษณ์และความหมายของบางอย่าง

เกิดขึ้น (Subjugate) หรือสามารถทำให้บางสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วในสังคมเลือนหายได้ (Displace) วาทกรรม

เป็นเรื ่องนอกเหนือจากคำพูดแต่เป็นภาคปฏิบัติจริงของวาทกรรม  (Discursive Practices) ซึ่งรวม

ความคิด ความเชื่อ คุณค่าและสถาบันต่าง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น  สนามของว าทกรรมคือ

กฎเกณฑ์ว่าด้วยความแตกต่าง  วาทกรรมจึงสร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง 

(Foucault,  1972 : 63 อ้างใน เพิ่งอ้าง, 2560ข : 21)  สามารถสรุปคำอธิบายดังกล่าวได้ว่า วาทกรรม

เกิดจากการผสมกันระหว่าง ความรู้ อำนาจและความจริง  
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  ในช่วงหลัง Michel Foucault ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลในฐานะที่สามารถหลุด

พ้นออกมาจากความเป็นทาสของความคิดได้  ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการทำให้มีความรู้สึกนึกคิด  

หมายความถึงการตีความหมายหรือการให้ความหมายของบุคคลที่สามารถเป็นไปได้อย่างแตกต่าง

หลากหลาย  ซึ่งจะแสดงออกมาในการปฏิบัติของอัตตา (Practice of self) จุดเปลี่ยนดังกล่าวทำให้ 

Michel Foucault สามารถเปลี่ยนความคิดจากที่เคยเน้นเรื ่องเทคนิคการครอบงำ (Techniques of 

Domination) มาสู่ความสำคัญของการปฏิบัติของอัตตา  การครอบงำเกิดขึ้นจากการที่คนเราไปยึดคิดว่า

เป็นความจริงที่เที่ยงแท้  จนกลายเป็นทาสของความคิดนั้น  อัตตาจึงถูกมองว่าเป็นตัวที่สร้างความรู้ขึ้น

เองได้ (Object of Knowledge)  Michel Foucault เสนอวิธีคิดเปลี ่ยนใหม่โดยหันมามองการสร้าง

ตัวตนการคิดค้นหาตัวเอง  และการค้นพบตัวเองภายใต้วิธีคิดใหม่นี้สามารถเป็นเป้าหมายของความรู้ได้

อย่างหนึ่งในที่นี ้คำว่า Object  จึงไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ ่งของอีกต่อไป  แต่ควรจะหมายถึงเป้าหมาย 

(อานันท์ กาญจนพันธุ์ , 2552: 198 - 200)  โดยเหตุนี้ Object of Knowledge จึงหมายถึงอัตตาของ

ความรู้  เพ่ือจะได้ไม่เอาความรู้ไปผูกพันกับเรื่องของอำนาจอย่างเดียว  เพราะอัตตาก็สามารถสร้างความรู้

ของตัวเองได้บนพ้ืนฐานที่อัตตามี การสร้างสรรค์ด้วยการไม่ทำอะไรตามกระแส  อีกทั้งยังรู้ทันกระแสและ

หักห้ามใจได้  เราสามารถมีความเป็นอัตตาได้อย่างมีสุนทรีย์ (เพ่ิงอ้าง, 2552  : 200 - 206) 

  จากการอธ ิบายแนวค ิดของ  Michel Foucault  ในข ้างต ้นทำให ้ เห ็นถ ึงการให้

ความสำคัญกับโครงสร้างทางสังคมและปัจเจกบุคคล  โดยโครงสร้างทางสังคมมีส่วนในการก่อสร้างความรู้

และอำนาจครอบงำมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย  ผ่านกลไกของอำนาจรัฐที่ไม่ปรากฏถึงความรุนแรงและการ

ลงโทษในปัจจุบัน  แต่จะเป็นการครอบงำที่จะแสดงให้เห็นถึงการกินดีอยู่ดี  การมีชีวิตที่ดี ถูกสร้างผ่าน

สถาบันต่าง ๆ มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับคอยรองรับให้มนุษย์ได้ทำตาม และมนุษย์จะต้องพึ่งพาอำนาจนั้นอยู่

เสมอ  ไม่สามารถค้นหารากฐานจุดกำเนิดของอำนาจได้  เพราะอำนาจจะกระจายอยู่ในทุกหนทุกแห่ง

ผู้คนในสังคมทุกคนสามารถใช้อำนาจนั้นได้ถ้ามีความรู้และสถาบันมารองรับ   จากการอธิบายดังกล่าว

ของแนวคิดทฤษฎีวาทกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจในฐานะผู้ปฏิบัติการของ

ผู้หญิงผ่านการให้ความหมาย  ชุดความรู้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล และแนวคิดวาท

กรรมสามารถทำให้เห็นถึงพัฒนา การปฏิบัติการ ของสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้โครงสร้างทางสังคม ที่มี

ความเชื่อมโยงกับอำนาจและความรู้ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับบุคคลอย่างผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน 

 



 
 

22 
 

 2.1.2 แนวคิดเพศสภาพ (Gender)  

งานศึกษาชิ้นนี้กลุ่มตัวอย่างคือผู้หญิงจึงต้องหยิบยกแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาพ 

(Gender) นำมาอธิบายเพื ่อสามารถอธิบายถึงบทบาทของกลุ ่มตัวอย่างได้ชัดเจนและครอบคลุม            

ในสังคมไทยปรากฏแนวคิดเพศสภาพเกิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ในการให้ความหมายของ “เพศสภาพ” หมายถึง สภาพทางเพศท่ีปรากฏให้เห็น 

(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2558: 12) ถูกประกอบสร้างทางสังคม เป็นเพศภาวะหรือเพศสภาพที่เรา

คุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างความเป็นหญิงความเป็นชาย จึงเป็นเรื่องของบทบาทในเรื่องต่ าง ๆ ที่

สังคมกำหนดให้กับสถานะทางเพศซึ่งดูจากเพศสรีระ คือ หญิง ชาย (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 : 44) 

แนวคิวเรื่องเพศสภาพ (Gender) ระบบเพศสภาพมีพื้นฐานจากการแบ่งงานตามเพศ 

(Sexual Division of Labor) อันเนื่องมาจาสรีระตามธรรมชาติของผู้หญิง ทำให้มีการแบ่งงานกันทำ

ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายขึ้น การแบ่งงานนี้เป็นการสร้างให้มีฝ่ายหนึ่งด้อยกว่าอีกฝ่าย  และทำให้โลกมี

ระเบียบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  หากแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ไห้อิสระแก่มนุษย์ เพราะต้องแบ่ง

งานเป็นไปตามระบบระเบียบของสังคม คุณลักษณะของผู้ชายที่เหนือกว่าผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากปรัชญา

ตะวันตก ในเรื่องขั้วตรงข้าม (Binary Opposition) ที่เชื ่อมโยงกับความเป็นชายหญิง เช่น จิต-กาย 

เหตุผล-อารมณ์ โดยคุณลักษณะของชายนั้นเหนือกว่าหญิงทุกประการ เพราะวัฒนธรรมต่าง ๆ  ถูก

เชื่อมโยงกับความเป็นชาย ในขณะที่อารมณ์ และธรรมชาติ ถูกเชื่อมโยงกับความเป็นหญิง  คำอธิบาย

ดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดเรื่องสิทธิ ความสามารถในการใช้เหตุผลและพื้นที่สาธารณะของผู้ชายที่ดีกว่า

ผู้หญิง เป็นอคติแห่งการเหยียดหญิงอย่างหนึ่ง (กุลธิดา เชื้อเทศ, 2550 : 11-12) 

The Difference Between Men and Women งานเขียนของอริสโตเติล กล่าวไว้ว่า 

“เด็กมีรูปร่างคล้ายสตรี สตรีคือบุรุษที่ไร้สมรถภาพ” และ “ไม่มีความเป็นหญิงอยู่จริงมีแต่ความเป็นชายที่

ไม่สมบูรณ์” จึงนำไปสู่การเชื่อมโยงในเรื่องต่าง ๆ เช่น หญิงไม่สามารถใช้เหตุผลได้เหมือนชาย  ผู้หญิงจึง

มีหน้าที่ผลิตทายาทให้กับผู้ชายเพียงอย่างเดียว  และผู้ชายสมควรเป็นผู้ปกครอง จึงนำไปสร้างเป็นความ

เชื่อและค่านิยมต่าง ๆ ที่มีต่อลักษณะของหญิงที่พึงมีพึงเป็น อาทิ ผู้หญิงต้องมีความอ่อนโยน เรียบร้อย 

อบอุ่น ไม่เด็ดขาด เป็นแม่บ้าน ในขณะที่คุณลักษณะของชายจะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามอย่างสุดขั้ว 

กล่าวคือ ก้าวร้าว เด็ดขาด มีเหตุผล เข้มแข็ง  (เพิ่งอ้าง, 2550 : 12-13) โดยถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทาง
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เพศ (Gender Identity) (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2554 อ้างถึงใน บุญสืบ โสโสม, 2560 : 2)           

ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นผลพวงจากค่านิยมทางสังคม สถาบัน ครอบครัว ศาสนาและข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์ ที่ขัดเกลาสร้างความเป็นหญิงและความเป็นชาย (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545 : 12-13) 

นักสตรีนิยม (Feminist) ตั้งคำถามและปฏิเสธแนวคิดดังกล่าว โดยมองว่าความเป็นหญิง

ความเป็นชายเกิดขึ้นจากการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมและสังคม เพศสภาพจึงมีการสร้างขึ้นและผลิต

ซ้ำ โดยที่ทุกคนจะมีการกระทำตามเพศสภาพอย่างสม่ำเสมอโดยไม่รู้ตัว แนวคิดดังกล่าวเรื่องเพศสภาพ

สืบทอดผ่านการอบรมสั่งแก่เด็ก (Sunday, 1980 : 340 อ้างถึงใน สุเทพ สุนทรเภสัช , 2553 : 336)            

โดยเป็นผลมาจากสังคมที่ชายเป็นใหญ่ แต่กระนั้นความเป็นหญิงและความเป็นชายที่ถูกสร้างขึ้น สามารถ

เปลี่ยนแปลงรื้อถอนหรือสร้างใหม่ได้ การกำหนดทางวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ของมนุษย์ 

เป็นวิถีทางที่ก่อให้เกิดความคิดเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลทั้งสองเพศสภาพ (เพิ่งอ้าง , 2553 : 333)               

แต่กระนั้นการเกิดขึ้นของกลุ่มสตรีนิยมมักถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องการมีหนวด จึงได้รับการปฏิ เสธจาก

ผู้หญิงและผู้ชายส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลุ่มสตรีนิยม หมายถึงการขับเคลื่อนแนวคิด

กระบวนการทางสังคมที่ต้องการความเท่าเทียมกันในสังคม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545 : 1-2)  

กลุ ่มสตร ีน ิยมสายมาร ์กซ ิสต ์  (Marxist Feminism) เป ็นหนึ ่งในกล ุ ่มสตร ีนิ ยม 

(Feminist) ซึ่งแนวคิดในกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้หญิงทีเป็นแม่บ้าน  เพราะเป็นแนวคิดที่

พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของมาร์กซิสต์ในเรื่องสังคมทุนนิยม การครอบครองปัจจัยการผลิตที่ส่งผลถึงการ

ครอบงำผู้คนในชนชั้นต่าง ๆ  โดยแนวคิดนี้มองว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  

เปรียบเสมือนการที่ผู้หญิงถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชายในครอบครัว  แนวคิดสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์  ใช้

เงื่อนไขทางวัตถุที่สำคัญเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ กระบวนการของชีวิตทางสังคมและสำนึก 

โดยมองว่างานที่ผู้หญิงทำ “งานบ้าน” เป็นงานที่กำหนดให้ผู้หญิงมีสถานภาพความเป็นรอง  ไม่มีโอกาส

สะสมทรัพย์สมบัติส่วนตัว การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต อันได้แก่ ฝูงวัว ที่ดิน ธาตุ อย่างผู้ชาย งานที่ทำ

ในบ้านไม่สามารถให้ผลผลิตได้เกินความจำเป็น  และไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้เหมือนกับผู้ชาย  

ทีน่ำมาซึ่งการสะสมทรัพย์สมบัติและนำไปแลกแรงงาน อำนาจและสิ่งของอ่ืน ๆ ตามมา  การสะสมทรัพย์

ของผู้ชายสมบัตินำมาซึ่งครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว  เพราะต้องการผู้สืบทอดทรัพย์สินที่เป็นลูกของผู้ชาย

ที่แท้จริง  เป็นการจำกัดผู้หญิงไว้เพียงจากการเป็นแรงงานของสังคมให้กลาย เป็นแรงงานในครัวเรือน

เท่านั้น  โดยการกดขี่ดังกล่าวเป็นผลกระทบจากระบบทางเศรษฐกิจสังคมโดยรวม  ไม่เกี ่ยวข้องกับ
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ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย  จึงควรที่จะเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่ไม่

เป็นธรรมคือระบบทุนนิยม (เพ่ิงอ้าง, 2545 : 61-70) 

งานบ้านของผู้หญิงถูกมองว่าเป็นงานที่ไม่ได้สร้างผลผลิต  ไม่ได้ค่าจ้าง การกำหนดเช่นนี้

เป ็นประโยชน์ต ่อระบบทุนนิยมอย่างหนึ ่ง  เพราะผู ้ชายสามารถทำงานอย่างเต็มที ่ในที ่ทำงาน               

โดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานบ้าน ทำอาหาร งานบ้านเหล่านี้เป็นการปิดบังในการแบ่งแยกการกระทำทาง

เพศ  เป็นการสร้างสังคมทุนนิยมและสังคมชายเป็นใหญ่  เพราะผู้หญิงตกอยู่ในสถานภาพที่ต้องพึ่งพา

ผู้ชาย  แต่กระนั้นเมื่อผู้หญิงมีบทบาทในที่สาธารณะกับถูกจำกัดอยู่ในงานที่เป็นงานของผู้หญิงเท่านั้น  

เช่น พยาบาล ทำกับข้าว  โรงเรียนอนุบาล งานดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับงานบ้าน และมีค่าเฉลี่ยการ

ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าผู้ชาย  หรือแม้กระทั่งในงานประเภทเดียวกันก็ตามก็ได้รับการกดขี่และจำกัด

ความเจริญก้าวหน้า (เพ่ิงอ้าง, 2545 : 78-81) 

หนทางที่นำมาสู่ความเท่าเทียมกันของผู้หญิงในแนวคิดกลุ่มสตรีนิยมมาร์กซิสต์  มองว่า

สามารถปลดปล่อยผู้หญิงได้จากการล้มล้างระบบทุนนิยมเสียก่อน  เมื่อความสัมพันธ์ทางการผลิตถูกล้ม

ลงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไป  ผู้หญิงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางชน

ชั้นเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศ เพราะในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้บทบาทของผู้หญิ งมีการพัฒนาได้น้อย 

เพราะการถูกขัดขวางความเจริญก้าวหน้า การที่สังคมมีมุมมองถูกต่อการที่ผู้หญิงมีภาระติดตัวมากมายนั้น

ก็คือลูก จึงถูกมองว่าไม่สามารถถูกใช้ประโยชน์ได้มากพอเท่าผู้ชาย เป็นเหตุทำให้ผู้หญิงไม่สามารถพัฒนา

และมีบทบาทใดได้นอกเหนือจากความเป็นแม่และภรรยา  และงานส่วนตัวภายในครัวเรือน เช่น งานบ้าน

ต้องถูกแปรเปลี่ยนเป็นงานของสังคมด้วยเช่นกัน  ผู้หญิงและผู้ชายไม่ควรแยกสถานที่และรูปแบบหน้าที่

แตกต่างกันมากจนเกินไป  การที่ผู้หญิงและผู้ชายมีการทำงานในบริเวณและประเภทเดียวกัน  จะสร้าง

ความเท่าเทียมให้เกิดข้ึนมาในสังคมได้ (ปรานี วงษ์เทศ, 2559 : 155-156)  

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของซีม็อน เดอ โบวัวร์ (Smone de Beauvoin)  

ที่มองว่าบทบาททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้หญิง อยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่ ลักษณะของความ

เป็นหญิง ล้วนเป็นภาวะที่เกิดจากการหล่อหลอมทางสังคมทั้งสิ้น และความเป็นหญิง ความเป็นชายในยุค

สมัยหนึ่งอาจไม่ใช่ลักษณะความเป็นหญิงความเป็นชายในอีกยุคสมัยหนึ่ง เช่น สังคมไทยในอดีต ผู้หญิงชน

ชั้นกลางหรือชั้นสูง ถูกคาดหวังให้อยู่กับบ้านเพื่อดูแลครอบครัว เนื่องจากการทำงานนอกบ้านถือว่าเป็น
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เรื่องที่ไม่มีเกียรติ แต่ในปัจจุบันการทำงานนอกบ้าน กลายเป็นเรื่องปกติและอาจถือเป็นความจำเป็น

สำหรับบางครอบครัวในอีกด้านหนึ่ง  (จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล, 2548 : 15-19 อ้างถึงใน กุลธิดา เชื้อ

เทศ, 2550 : 14-15)  

นอกจากแนวคิดสตรีนิยมในด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันผู้หญิงมีลักษณะแตกต่างจากใน
อดีตเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องสิทธิต่าง ๆ และความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมนำมาซึ่ง สตรีนิยมแนวใหม่ 
(Postmodern Feminism) ได้ตั้งคำถามกับสิ่งที่ดำรงอยู่ของจุดยืนของสตรีนิยม นักทฤษฎี  โดยสตรีนิยม
แนวใหม่ (Postmodern Feminism) เชื่อว่าผู้หญิงทั่วโลกมีความไม่เหมือนกัน มีความหลากหลาย ไม่ใช่มี
แค่ หนึ่งเดียว จึงควรให้ความสำคัญต่อความแตกต่างของผู้หญิง เช่น ความแตกต่าง ของวัฒนธรรม เพศ 
ชนชั้น ชาติพันธุ์ และยอมรับในมุมมองที่หลาย  ที่จะโยงไปถึงประสบการณ์ของความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล (มณี อาภานันทิกุล, 2549) 

สตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism) ได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในฐานะการมี
ตัวตนมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงถูกกดขี่อยู่ภายในครัวเรือนเท่านั้น  แต่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ที่หลากหลาย
ไม่มีความเป็นสากลของผู้หญิง ให้ความสำคัญกับบริบททางประวัติศาสตร์  ปฏิเสธแนวคิดคู่ตรงข้าม  ที่มี
ลักษณะเป็นความรู้ เป็นอำนาจที่ทำให้หญิงด้อยกว่าชาย  และให้ความสำคัญกับวิถีปฏิบัติต่าง ๆ ของ
ผู้หญิงคือการต่อสู่อย่างหนึ่ง  เป็นการมองแนวคิดสตรีนิยมที่เคยมีมาแบบรื้อสร้าง มองถึงรากการเกิดขึ้น
ของสิ่งนั้น ๆ ดังเช่นแนวคิดวาทกรรม (Discourse) ของ Michel Foucault ที่ให้ความสำคัญกับการเป็น
เพศ อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล อัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงไม่ได้ประกอบขึ้นจากการเป็นเพศหญิงเพียง
อย่างเดียว  แต่ประกอบขึ้นมาจากการเป็นคนไทย  เป็นชนชั้นล่าง  ทำให้เห็นได้ว่าอำนาจไม่ได้ดำรงอยู่ที่
สถาบันใดเป็นสถาบันหนึ่งเฉพาะรัฐแต่ดำรงอยู่ในทุก ๆ แห่งของสังคม  การดำเนินการของอำนาจผ่าน
ปฏิบัติการทางวาทกรรม ควรจะให้คุณค่ากับความจริงอันหลากหลายในทางเพศ  และคำนึงถึงความ
แตกต่างไม่มีส่วนกลาง ไม่ใช่เป็นทั้งความเป็นหญิงหรือความเป็นชายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (วารุณี ภูริสิน
สิทธิ์, 2545 : 170-172) 

แนวคิดในเรื่องเพศสภาพ (Gender) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาชิ้นนี้  ในการ

มองถึงบทบาทของกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีบทบาทและสถานภาพเป็นไปตามท่ี

สังคมกำหนด  คือผู้หญิงมีหน้าที่ทำงานในบ้าน และด้วยแนวคิดในเรื่องเพศสภาพสะท้อนให้เห็นถึงการที่

บทบาทของผู้หญิงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละยุคสมัย โดยสามารถเปลี่ยนได้จากบรรทัดฐานทาง

สังคมและวิธีคิดของคนในสังคม งานศึกษาเกี่ยวกับการพนันส่วนใหญ่เป็นการศึกษาบทบาทของผู้ชายโดย
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ส่วนมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงจากสถิติผู้หญิงเป็นเพศที่ เกี่ยวข้องกับการพนันมากกว่า จึงเป็นสาเหตุใน

การเลือกศึกษากลุ่มผู้หญิง โดยได้เลือกใช้แนวคิดสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism) เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านในสังคมปัจจุบัน  ที่มีผล

จากสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ การซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีความหมายในการแสดงถึงการต่อสู้รูปแบบหนึ่งในลักษณะแม่บ้าน  ในการที่ผู้หญิง

เป็นผู้กระทำการที่มีมุมมองและวิถีทางปฏิบัติที่มีความหลากหลายในแต่ละบุคคล 

 

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 2.2.1 วรรณกรรม

เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล   

2.2.2 วรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกับสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงการกำหนดนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  2.2.3 วรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงในพื้นที่ทางสังคม และ 2.2.4 

วรรณกรรมเกี่ยวกับความร่ำรวย ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างสังคมในด้านต่าง ๆ   

 

2.2.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 

           การศึกษาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับ

ผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางสังคมอยู่โดยเสมอ งานศึกษาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏขึ้นครั้ง

แรกในงานศึกษาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2504) ในการศึกษาเรื่องการ

เกิดขึ้นของหวยในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ถูกศึกษาในสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจำนวนมาก

ในช่วงแรก (ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , 2538) และได้รับ

ความนิยมในสาขาดังกล่าวอยู่โดยเสมอตั่งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2549  จากความนิยมดังกล่าวสามารถ

เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในประเทศไทย ณ ขณะนั้น ในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้รับความนิยม   

เป็นยุคทองของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 
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เป็นต้นมา และได้กำหนดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติการ พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (เรวัต แสงสุริยงค์, 2558 : 1)  

ในส่วนของงานศึกษาในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปรากฏงานศึกษาของ พสุนิต 

สารมาศ (2545) ในกรณีศึกษาคนเล่นหวยใต้ดิน  ในปัจจุบันงานศึกษาเกี่ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับ

ความนิยมในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่

กำหนดการตัดสินใจ ทำให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของสังคม และความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นแง่มุม

ในเชิงการตลาด การค้า ที่เป็นสิ่งใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อผู้คนในสังคมทุนนิยม 

 

2.2.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  การศึกษาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนิยมถูกศึกษาในเชิงปริมาณจำนวนมาก 

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (ออนไลน์, 2562) ได้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่

มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ 7,008 ตัวอย่าง พบว่าประชากรไทยจำนวน 66 ล้านคน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป มี 52 ล้านคน ในจำนวนนี้เล่นการพนัน 28.93 ล้านคน โดยกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาค

ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคอีสานเล่นการพนันมากที่สุด 10.51 ล้านคน รองลงมาเป็นภาคกลาง 5.34 ล้านคน 

และพบว่าการพนันที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากที่สุด อันดับที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประมาณการ

ว่ามีคนไทยเล่นการพนันประเภทนี้ 21.43 ล้านคน  โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ที่กำเนิดขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมการเสี่ยงโชค  และนำไปสู่วัฒนธรรมประจำชาติ พฤติกรรมการชอบเสี่ยงโชค

นั้นเกิดจากเหตุจูงใจตติยภูมิ (Tertiary Motive) หรืออาจเรียกได้ว่าเหตุจูงใจส่วนบุคคล  โดยเป็น

ธรรมชาติมนุษย์ที่มีความปรารถนาความรู้สึกใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับตนเอง  พยายามแสวงหาสิ่งเร้ามาสู่

ตนเองเพ่ือขยายขอบเขตความรู้สึก  เช่นเดียวกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีวิธีการสร้างความตื่นเต้น 

มาจากการแสวงหาเลขเด็ดเพื่อนำมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  อาทิ การขอจากพระสงฆ์ การแก้ฝัน            

ขอจากเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่  การดูตัวเลขจากยอดทำบุญ  อายุคนตาย  เสี่ยงทาย  ขูดต้นไม้  

บนบานศาลกล่าวและอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ช่องทางหาเลขเด็ดของชาวบ้านที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คือสื่อมวลชน  ที่นำเสนอตามหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ (กาญจนา แก้วเทพ, 2539 : 147)  
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  พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของบุคคลมีปัจจัยแตกต่างกัน พัฒน์         

ส ุจำนงค์ (2522 : 80-82) ได้ศ ึกษาถึง 10 สิ ่งที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ประกอบด้วย                       

1. กลุ่มสังคม  2. บุคคลที่เป็นแบบอย่าง 3. สถานภาพ 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 5. กฎหมาย           

6. ศาสนา 7.ขนบธรรมเนียม 8. สิ่งแวดล้อม 9. เจตคติ 10. การเรียนรู้ในทางจิตวิทยา 10 ปัจจัยที่กล่าว

มาล้วนส่งผลต่อการมีพฤติกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล               

อาทิ ในเรื ่องเป้าหมายที่แตกต่าง  โดยบางคนต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื ่อความสนุกสนาน              

และบางคนต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อหวังเงินรางวัล (วนิดา ศรีเหนี่ยง และ ธนภูมิ อติเวทิน , 

2558 : 96)  

  ดั้งนั้นการที่มีปัจจัยที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลที่ต่างกัน โดยในเรื่องการศึกษาปัจจัยทางด้านที่อยู่อาศัยกับความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จากการศึกษาของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543)  ได้มีการอธิบายไว้ว่าผู้ที่

ซื้อหวยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวบ้านระดับรายได้ต่ำทั้งในเมืองและชนบท  แต่จากการศึกษาของหยาดฝน 

ธัญโชติกานต์ (2557 : 36) กับพบว่าผู้คนในชนบทส่วนใหญ่ไม่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  เนื่องจากมี

ราคาแพง มีความเสี่ยงสูง อยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการซื้อ ไม่มีแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพ้ืนที่จึง

นิยมซื้อหวยใต้ดินมากกว่า  (ชื่นสุมล บุนนาคและ วสันต์ เจนร่วมจิต , 2561 : 114)  และเฉลิมพงษ์              

พงษ์ประชา (2558) ได้มีการศึกษากลุ่มประชากรตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปจากการสำรวจแบบสอบถาม 

7,900 กลุ่มตัวอย่างทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาพบว่าการซื้อหวยใต้ดิน พบมากใน

กลุม่คนที่อยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือ และรองลงมาคือภาคกลาง ภาคใต้ตามลำดับ  จากข้อมูลดังกล่าว

สอดคล้องกับการศึกษาของ นันธิชา ขอแช่มกลาง และคณะ (2558 : 547-548)  พบว่าผู้ซื้อหวยส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ในภาคอีสานและภาคใต้  โดยมีข้อแตกต่างในแง่การศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยในภาคใต้ต่างกัน 

เพราะผู้คนในภาคอีสานและภาคใต้มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน มีวัฒนธรรมชาวบ้านที่เกาะ

เกี่ยวไว้อย่างเหนียวแน่น  ส่วนหนึ่งของปัจจัยการซื้อหวยมาจากความสัมพันธ์ในสังคม   

  จากงานศึกษาปัจจัยด้านภูมิภาค พบว่าในจังหวัดนครราชสีมามีการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินในปริมาณที่สูง  เนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจมีผู้คนมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง   มีความเชื่อมโยงกับราคาท้องตลาดและสภาพภูมิอากาศ  

เป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความไม่แน่นอนในชีวิต  จึงหันมาเสี่ยงโชคเพื่อหวังผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน
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จากรายได้ที่ไม่แน่นอน (นันธิชา ขอแช่มกลาง และคณะ , 2558 : 248) และงานศึกษาในจังหวัดระยอง 

วนิดา ศรีเหนี่ยง และธนภูมิ อติเวทิน (2558 : 84 - 99) มีการศึกษาเชิงปริมาณจำนวน 400 คน  และ

ศึกษาเชิงคุณภาพ 42 คน  พบว่าพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งของ

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดและอุตสาหกรรม  มีการอพยพเข้ามาของประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นทำให้เกิด

ความหลากหลายของชุมชนสังคมและรายได้  ทำให้เกิดเศรษฐกิจมีการแข่งขันมากขึ้น  ประชากรมีค่า

ครองชีพสูงมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแต่กลับมีรายได้ที่ลดน้อยลง  การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็น

ทางเลือกเป็นความหวัง  เนื่องด้วยมีรูปแบบน่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นการเสี่ยงโชคที่ถูก

กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยช่องทางที่สะดวกและถูกกฎหมายกับงานศึกษาของ สิริวรรณ อวยชัย 

(2556) ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในจังหวัดนครปฐม 

  นอกจากงานศึกษาที่กล่าวมายังพบว่างานศึกษาของ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และ

คณะ (2549) ได้ทำการสำรวจผ่านแบบสอบถามจำนวน 1 ,600 ตัวอย่างใน 6 ภูมิภาค พบว่าผู้คนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้  นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าการ

เสี่ยงโชคอ่ืน ๆ ที่กล่าวมา มีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเท่านั้นที่นิยมเสี่ยงโชคจาก

หวยบนดินมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันมีปัจจัยสำคัญมากจาก

ลักษณะที่ตั้งของภูมิภาคและจังหวัดที่แตกต่างกัน  โดยงานศึกษาในชินนี้จะศึกษากลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้ใจกลางจังหวัด  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในด้านที่อยู่อาศัยมีผลต่อพฤติกรรมและ

ทัศนคติเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างไร และในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดการท่องเที่ยว ที่มีกา ร

พัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ในและต่างประเทศ มีลักษณะเป็นจังหวัดที่แตกต่างกับงานศึกษา

อ่ืน ๆ ที่กล่าวมา  

   จากการกล่าวถึงปัจจัยในเรื่องภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยที่แตกต่างกัน  ปัจจัยในเรื่องเพศมีผลต่อพฤติกร รมการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลด้วยเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด  โดย

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว จะมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดินในปริมาณที่มากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้

แต่งงาน (เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา, 2558 : 64)  และเหตุผลที่ผู้ชายไม่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวย

ใต้ดิน เพราะผู้ชายนิยมเล่นการพนันที่ต้องอาศัยทักษะความรู้ในเรื่องการพนันมากกว่าการทายตัวเลข 

อาทิ กรณีการพนันฟุตบอล (สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ , 2547 : 57)  และหยาดฝน ธัญโชติกานต์ 
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(2557 : 22) ได้ระบุไว้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวย เพราะมองว่าการพนันเป็น

กิจกรรมที่เล่นอยู่ในบ่อน สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินจึงไม่ใช่การพนัน ไม่ทำให้รู้สึกผิดบรรทัดฐาน

ทางสังคม 

   นอกจากนี้พบว่าจากการศึกษาฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์  (2556 : 19-20) ศึกษา

พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนในตำบลอ่างศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี และงานศึกษา

ของของนันธิชา ขอแช่มกลาง และคณะ (2558 : 546) พบว่าผู้หญิงจะมีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี  มี

สถานภาพสมรส   มีการซื้อหวยใต้ดินมากที่สุด   และงานศึกษาของชื่นสุมล บุนนาค และวสันต์ เจนร่วม

จ ิต (2561 : 118) จากการศึกษากลุ ่ม Generation B X และ Y โดยเป็นการศึกษาในลักษณะ

แบบสอบถาม 450 ค้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจำนวน 332 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 73.8 เป็นกลุ่มที่มี

พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นที่ประจักชัดว่า  งาน

ศึกษาส่วนใหญ่โน้มเอียงไปในทางเดียวกันที่ผู้หญิง  เป็นเพศท่ีมีพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก

ที่สุด จึงทำให้งานศึกษาชิ้นนี้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน เพื่อทำการศึกษาให้

เข้าใจผู้หญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างลึกซึ้งมากที่สุด 

   ในส่วนของรายได้ก็มีผลต่อความแตกต่างต่อการมีพฤติกรรมการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลด้วยเช่นกัน จากการศึกษาของอำนาจ วังจีน (มปป : 64 - 65)  พบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่

จะไม่ได้มีความรู้ จะตกเป็นทาสการพนัน มีความคิดว่าการเก็บเงินตลอดชีวิตไม่อาจเท่ าถูกสลากกินแบ่ง

รัฐบาลรางวัลใหญ่ ๆ เพียงครั้งเดียว  การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพราะสร้างความหวังในการเลื่อนสถานะทางสังคม เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา (2558 : 70-73)  กล่าวว่าการ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถือได้ว่าเป็นความหวังของคนจนให้ชีวิตไม่สิ้นหวังอย่างหนึ่ง  โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 

20,000 บาทต่อเดือน จะซื้อหวยใต้ดินมากกว่าผู้ที่มีรายได้ 20 ,000 บาทขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับ

การศึกษาของฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์  (2556 : 19-20) พบว่าผู้มีรายได้ 10,000 - 15,000 บาท  ในจังหวัด

ชลบุรีมีการซื้อเยอะที่สุด  จากการศึกษามาผลที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการศึกษาและพื้นที่

ในการศึกษาท่ีมีผลต่อปัจจัยในด้านรายได้ที่แตกต่างกัน 
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  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อมาคือในเรื่องอาชีพ                        

จากการศึกษาของเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา (2558 : 70-73) พบว่าข้าราชการเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่

ประกอบอาชีพอื่นที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด  ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์ 

(2556, 19-20) ที่พบจังหวัดชลบุรีการซื้อหวยใต้ดินมีได้รับความนิยมในกลุ่ มชาวบ้าน เกษตรกรและ

ประมง  และงานศึกษาของของนันธิชา ขอแช่มกลาง และคณะ (2558 : 546) พบว่าในจังหวัด

นครราชสีมาอาชีพค้าจำหน่ายเป็นกลุ่มที่นิยมซื้อหวยใต้ดินมากที่สุด โดยการศึกษาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ

ลักษณะพ้ืนที่ตั้งของจังหวัดที่ศึกษาในเรื่องสัดส่วนการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 

  จากปัจจัยในเรื่องภูมิภาค เพศ รายได้ และอาชีพ  ช่วงอายุยังเป็นปัจจัยที่มีผล

ต่อการมีพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินและหวยรัฐบาลที่แตกต่างกัน จากการศึกษาของ ชื่นสุมล บุนนาค 

และวสันต์ เจนร่วมจิต (2561 : 103-122) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่ม 

Generation ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าในช่วงอายุนั้นมีผลอย่างมากในการส่งผลต่อพฤติกรรม

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  กลุ่ม Gen B และ Gen X อายุ 40 ปีขึ้นไปนิยมซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลจำนวนที่มากกว่ากลุ่ม Gen Y โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการ

พนันที่มีมาอย่างยาวนาน  และเป็นที่รู้จักสำหรับคนที่มีอายุมาก  วิธีการเล่นต้องรอคอยจนถึงวันที่ 1 หรือ 

16 ถึงจะรู้ผล  ซึ่งคนกลุ่ม Gen Y ที่ในปัจจุบันมีการพนันหรือเทคโนโลยีอย่างอื่นให้ติดตามและน่าสนุก

มากกว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งงานศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับงานศึกษาของเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา 

(2558 : 69) ที่ระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีและคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ไม่มีพฤติกรรมการซื้อหวยที่

แตกต่างกัน  

  โดยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างตนมีผลมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน ใน

เรื่องทัศนะที่มีต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงานศึกษาที่ผ่านมา ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์  (2556 : 55 -57)  

พบว่าการท่ีผู้คนฝากความหวังในการสร้างรายได้ให้กับตนเองนอกเหนือไปจากงานประจำ  โดยมีการสร้าง

รายได้จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เหตุผลเพราะมั่นใจในกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะเป็นการ

เสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายมีการคุ้มครองสิทธิ  มีความน่าเชื่อถือ มีกฎหมายคุ้มครองและยังหาซื้อได้โดยง่าย  

จึงเป็นปัจจัยในการกระตุ้นในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และกล้าที่จะลงทุนในการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลมากกว่าการพนันในส่วนอื่น ๆ และยังมองว่าการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการสนับสนุนให้

ประชาชนได้มีการเสี่ยงโชคและเปิดโอกาสที่จะมีการรวยทางลัด   
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  การเสี่ยงโชคดังกล่าวก่อประโยชน์กับรัฐบาลในการสามารถนำเงินมาหมุนเวียน

ไปพัฒนาสังคม  และทำให้เกิดอาชีพรายได้มากยิ่งขึ้น (วนิดา ศรีเหนี่ยง และ ธนภูมิ อติเวทิน, 2558 : 94) 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากว่าที่รัฐบาลกำหนด  เพราะแรงจูงใจจาก

รางวัลที่หนึ่งในตัวเลขที่ถูกใจที่มีการจำหน่ายรวมชุดเพื่อรางวัลที่มากกว่า (ชื่นสุมล บุนนาค และ วสันต์ 

เจนร่วมจิต, 2561 : 108, 114) แต่ก็มีผู้คนมองว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น “หวยขี้จุ๊” เพราะมีการตั้ง

จำนวนเงินสูงมาสร้างแรงจูงใจให้ผู้คน แต่โอกาสถูกต่ำมาก (หยาดฝน ธัญโชติกานต์, 2557 : 43)  

 

  2.2.1.2 พฤติกรรมการแสวงหาตัวเลข 

   การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่มีเพียงพฤติกรรมการซื้อเพียงเท่านั้น แต่นำมา

ซึ่งการมีแบบแผนบรรทัดฐานในการจัดการการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในการดำรงชีวิต  จากการวางแผน

ดังกล่าว  สะท้อนถึงการเป็นที่ยอมรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้ของคนในสังคม อาทิ  ผู้ซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลมีการวางแผนในการประสบความสำเร็จจากการซื้อหวยรัฐบาล  3 ระยะคือ ระยะสั้น ระยะ

กลาง ระยะยาว โดยความสำเร็จแต่ละระยะต้องกำหนดความต้องการของผู้ซื้อว่าต้องการเงินไปทำอะไร  

จำนวนเท่าไหร่และต้องการความสำเร็จจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อใด การกำหนดระยะเป้าหมาย

ความสำเร็จ  เป็นการสร้างความหวังให้กับผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากยิ่งขึ้น (อภินิหารเงินออม, 2556 : 

38-40)   

  งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาตัวเลขเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  ปรากฏ

ขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเพราะเป็นพฤติกรรมที่ได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัย เจริญ ตันมหา

พราน (2554 : 13)  ได้กล่าวถึงการซื้อหวย ก,ข ในอดีต เจ้าสัวหงผู้ก่อตั้งโรงหวยในสมัยรัชกาลที่ 3 ไว้ว่า

ได้ใช้สื่อในเรื่องบทกลอนเข้ามาสร้างความสนใจในการกระตุ้นการซื้อหวย ก,ข โดยการว่าจ้างให้คนไทยชื่อ

ว่านายพุ่ม (พระยารัตนาธิเบส)  เป็นเสมียนในการแต่งกลอน 8 และเพลงยาวในการใบ้หวยทุกวัน  

นอกจากการใบ้ผ่านกลอนแล้ว  แสน วิชาชาญ (2545 : 47-81)   ได้อธิบายถึงการแสวงตัวเลขในการซื้อ

หวยในยุคแรก  โดยประชาชน มีการพึ่งพาไสยศาสตร์อย่าง “โสฬส”  คือการคำนวณตามหลักโหราศาสตร์ 

ดูระหว่างกำลังดาวกับเวลานาทีในโลกมนุษย์และฤกษ์ต่าง ๆ ได้รับความนิยมจนประกอบเป็นอาชีพ  และ

อีกหนึ่งวิชาที่ได้รับความนิยมจนมีการเผยแพร่กันผ่านปากต่อปากในสมัยก่อนคือ “น้ำมันโป” เป็นไสย
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ศาสตร์ที่ถือว่าสืบทอดกันมานาน  โดยผลของน้ำมันโปสามารถแทงถูกได้มองเห็นภายในที่ครอบ แต่ใน

ตอนหลังมีการหลอกลวงและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจึงได้ลดความนิยมความเชื่อทั้งสองอย่างลดลง 

  ในสมัยหลังมีการแสวงหาตัวเลขผ่านความเชื่อในสิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนั้นก็คือ 

ต้นไม้ใหญ่  โดยการนำผ้าแพรไปผูก จุดธูปขอพรจากรุกขเทวดา นำแป้งลูบจนปรากฏเป็นลวดลายตัวเลข

ออกมา หรือแม้แต่สัตว์ก็ยังถูกนำไปตีเลขเพ่ือแสวงหาเลขต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ศักดิสิทธิ์อย่างวัด อาทิ เจ้า

พ่อเซี่ยวกัง วัดบวรนิเวศวิหาร มีตำนานเล่าขานว่า นิยมเข้าไปเข้าฝันให้หวยเด็ด การใบ้หวยของคนโบราณ 

การเรียกติดปากว่า “ขรัวโตใบ้หวย”7 เกิดจากตำนานการใบ้หวยของพระพุทธจารย์โต เจริญ ตันมหา

พราน (2554 : 23-25) ได้กล่าวว่าผู้คน นำพฤติกรรมพระพุทธจารย์โตไปตีความเป็นตัวหวย เช่น ท่านข้าม

แม่น้ำเจ้าพระยาเผอิญวันนั้นมีลมแรงพัดเอาสัปทน8 ที่กั้นน้ำมนต์ไป  ท่านก็หมุนตัวไปบนคานหามตาม

สัปทนวันรุ่งขึ้นหวยก็ออกเป็น ม. หุนหัน9 นำมาสู่การส่งต่อถึงความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำ ส่งต่อสร้างความเชื่อ

กันปากต่อปากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

  งานศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขที่นำมาซื้อเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

หรือหวย  ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย นันธิชา ขอแช่มกลาง และคณะ (2558 : 546 - 550) 

ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยของผู้คนในจังหวัดนครราชสีมา จะซื้อจากการแปลความฝัน และ จะ

ตัดสินใจซื้อหวยใต้ดินจากการพบเห็นสิ่งแปลก เรื่องราวต่าง ๆ เช่น วัวมี 6 ขาจิ้งจกมี 2 หางและนำมาตี

เป็นตัวเลข อำนาจ วังจีน (มปป : 57) พบว่าผู้คนนิยมแสวงหาตัวเลขมาจากวันครบอายุ  วันสำคัญ  

ทะเบียนรถหรืออาจเป็นข่าวลือจากแหล่งข่าวต่าง ๆ นอกจากนี้กรกช ฉัตรทัณต์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560 

: 1419 - 1425)  พบว่าผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  นำตัวเลขต่าง ๆ มาจากความฝัน  สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ เด็กเล็ก สัตว์ เหตุการณ์รอบตัว ด้วยเช่นกัน 

   

 
7 ขรัวโต มาจากการที่หลวงพ่อโต พรหมรังสีเป็นพระเถระที่ทรงคุณทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ รัชกาลที่ 4 ทรงเรียก ขรัวโต และชาวบ้าน
ชอบตีความพฤติกรรมท่านเป็นหวย ก,ข ในอดีตจึงนิยมเรยีกว่า ขรัวโตใบ้หวย และนิยมเรียกการใบ้หวยต่อมาเป็นคำดังกล่าว 
8 ร่มทำด้วยผ้ามีระบายรอบ คันยาว เป็นเครื่องแสดงยศขุนนางโบราณชั้นสูงกว่าพระยา และใช้กั้นนาค ผ้าไตร หรือพระพุทธรูป เป็นต้น 
9 ชื่อเรียกตัวหวยในอดีต เวลาต่อมาได้พัฒนามาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน  โดยมีชื่อว่า หวย ก,ข เป็นการนำอักษรไทยไทยผสมกับ
ชื่อของคนจีนสัตว์จีนและคำไทยในบางตัว 
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การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เพียงแต่เป็นการละเล่นสนุกสนานของแต่ละ

บุคคลเท่านั้น หรือเป็นเพียงความเชื่อธรรมดาเท่าไป จากการศึกษาของ  พสุนิต สารมาศ (2545) กลุ่ม

แม่บ้านในการศึกษาการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นกิจกรรมที่ทำหน้าที่ในการสนองความต้องการในดา้น

สันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจการดำเนินชีว ิตประจำวัน  โดยผู ้ซ ื ้อมองว่าสามารถทำให้ตนมี

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น แสดงถึงการที่ไม่ได้รังเกียจผู้คนที่มีการเล่นการพนัน  และยังสามารถพูดคุยกันได้

อย่างถูกคอผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้รู้สึกว่าเป็นกลุ่มพวกเดียวกันในการพูดภาษาเดียวกัน  

หรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการเสี่ยงโชคและถูกรางวัล  โดยสามารถมีเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงผู้คน   

เป็นการแสดงถึงการเป็นกลไกสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง ผ่านการสร้างความสัมพันธ์โดยสลาก

กินแบ่งรัฐบาลหรือหวย  นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินยังมีความสัมพันธ์กับเจ้ามือหวยใต้ดิน  

โดยให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นการแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและอิทธิพลของตนเองอย่างหนึ่ง  (นฤ

มล, 2543 อ้างใน ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2543 : 172 - 173)  

 จากการทบทวนงานศึกษาที่ผ่านมา งานศึกษาชิ้นนี้การศึกษาที่แตกต่างกับการศึกษาที่

เคยมีมา คือการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ความสัมพันธ์ในพื้นที่กายภาพและโลก

ออนไลน์ โดยในอดีตข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในสังคม  หวยได้ถูกนำมาพูดถึงหรือเขียนถึง

ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์  มีการตอกย้ำให้เห็นเรื่องราวของสลาก

กินแบ่งรัฐบาล  เป็นข่าวสารประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมไทยไม่แพ้ข่าวสารประเภท

อื่น โดยจะมีการนำเสนอปรากฏการประหลาดเพื่อให้ตีตัวเลขเป็นหวย มีการบอกเล่าเรื่องราวของคนถูก

หวย  มีสื่อสิ่งพิมพ์จัดทำขึ้นเพ่ือการเสี่ยงโชคประเภทนี้โดยเฉพาะ และการมีซองใบ้หวยของสำนักงานต่าง 

ๆ ที่มีการผลิตจำหน่ายเพ่ือให้ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินโดยเฉพาะ (พสุนิต สารมาศ, 2545 : 

32)  

 ยุคสมัยมีการเปลี ่ยนแปลงไป ผู้คนมีการสื่อสารกันระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ ้นในโลก

ออนไลน์  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลของตัวเลขต่าง ๆ  หรือแม้กระทั่งการซื้อจำหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลผ่านโลกออนไลน์  เป็นการตอบโต้ 2 ทางระหว่างผู้ซื ้อ-ผู้ซื ้อ  ผู้ซื ้อ-ผู้จำหน่าย และผู้

จำหน่าย-ผู้จำหน่าย  ด้วยความสะดวกของการสื่อสารในโลกยุคออนไลน์เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์

ของผู้คนให้มีต่อสลากกินแบ่งรัฐบาล  อาทิ เกิดการแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขที่มีการคาดการณ์กัน

ว่าจะสามารถถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำดังกล่าวได้  การศึกษาที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม
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เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในโลกออนไลน์  เป็นสิ่งที่งานศึกษาชิ้นนี้จะมีความแตกต่างจากงานศึกษาถึง

ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลต่าง ๆ ที่ผ่านมา 

 งานศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  เพราะเป็นการศึกษาในมุมมอง สาขาวิชา

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์โดยส่วนมาก  จึงให้ความสนใจกับลักษณะของผู้ซื้อ ผลกระทบที่มีต่อการ

ตัดสินใจของผู้ซื้อกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ในการกระตุ้นการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาล จึงนิยมศึกษาในมุมมองพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้

ดิน โดยการศึกษาของผู้ศึกษาจะมีความแตกต่างในที่จะสนใจถึงภูมิหลังวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

ตัวตนของผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านสถานภาพและบทบาทของผู้ที่ซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาล  สนใจในแง่องค์กรทางสังคม อำนาจความรู้เบื้องหลังที่แฝงมาในคำกล่าวและการให้

สัมภาษณ์ของผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับโครงสร้างของพ้ืนที ่ศึกษาคือหมู ่บ้านจัดสรรที ่มี

ผลกระทบต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยจะศึกษาถึงรากเหง้าการก่อสร้างวาทกรรมความรวยผ่าน

การเกิดขึ้นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาล   

  การศึกษาเรื่องการพนันนิยมถูกศึกษา 7 มิติ คือ 1. มิติวิทยาศาสตร์ 2. มิติทางความเชื่อ
ไสยศาสตร์ 3. มิติเกม 4. มิติทางธุรกิจ 5. มิติทางเศรษฐกิจ 6. มิติทางการเมือง 7. มิติทางกฎหมาย (หยาด
ฝน ธัญโชติกานต์, 2557 : 18 -19)  โดยการศึกษาของผู้ศึกษาจะเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นศึกษาในมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมโดยใช้มุมมองแนวทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในการนำมาอธิบาย นอกจากนี้เนื่องด้วย
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ได้รับการศึกษาในเชิงปริมาณจำนวนมาก การศึกษาชิ้นนี้จะเป็น
การศึกษาในเชิงคุณภาพ  ในเรื่องความคิดเห็นของผู้คนเฉพาะกลุ่มคือกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน  โดยให้
ความสำคัญกับวาทกรรมความรวยที่มีความสัมพันธ์กับวาทกรรมทางด้านต่าง ๆ ในสังคม  ผ่านสลากกิน
แบ่งรัฐบาลในพื้นที ่ทางกายภาพและพื้นที ่ออนไลน์ จึงเป็นงานศึกษาชิ ้นแรกในการศึกษาเกี ่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลในโลกออนไลน์ร่วมด้วย 
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 2.2.2 วรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการทำให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย  นำออก

จากมุมมืดของสังคม  โดยสามารถกำหนดควบคุมและนำรายได้บางส่วนมาช่วยเหลือสังคมแทนการให้สิน

บาทคาดสินบนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ศิริวรรณ ศิริวิชัย , 2546 : 8-9 อ้างใน ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์, 2556 :9)  

จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติในทางที่ดีต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโดยเสมอ (สรวิช สรมณาพงศ์ , 2559) 

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2482  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนกิจการสลาก

กินแบ่งรัฐบาล และสลากบำรุงเทศบาล มาสังกัดกระทรวงการคลังและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออก

สลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น   ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้  1. ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 

2. จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในกาพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความ

เห็นชอบ และ  3. กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์ แก่การดำเนินกิจการของสำนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบาลได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก 

(World Lottery Association : WLA) และเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(Asia Pacific Lottery Association : APLA) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543   (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , 

2561 : 5-8)   

 นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วกองสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มีการผลิตสลากบำรุงการ

กุศล  เป็นสลากดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 การออกสลากการกุศลดำเนินการ

มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้มีมติเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 

พ.ศ. 2544 เห็นชอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบการออกสลากการกุศลแบบเก่ามา

เป็น “สลากพิเศษโครงการหารายได้เพื่อการสาธารณประโยชน์” ออกจำหน่ายในวงเงินปีละ 4,000 ล้าน

บาท เริ่มจำหน่ายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544  ในระยะแรกได้ประกาศให้มีการออกสลากดังกล่าวเป็น

ระยะเวลา 2 ปี  (รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์, 2554: 25) 
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 สลากกินแบ่งรัฐบาลมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีการพิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษ

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง  มีตัวเลขจำนวน 6 หลัก ราคาจำหน่ายใบละ 80 บาท 

(ชื่นสุมล บุนนาค และวสันต์ เจนร่วมจิต , 2561 : 110) ช่องทางการจำหน่ายของสลากกินแบ่งรัฐบาล  

จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งที่เป็นบุคคลสมาชิก มูลนิธิและจังหวัด เป็นการจำหน่ายในราคาจำหนา่ย

ส่ง  (เพิ่งอ้าง, 2561 : 110) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการจำหน่ายแบบจำหน่ายขาด (ไม่รับคืน) 

ให้กับตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   (รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์, 

2554 :  26) โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลจะลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ

ใบปลิว และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็น

องค์กรการพนัน  จึงต้องมีนโยบายจากรัฐบาลในการควบคุมประชาสัมพันธ์โดยจำเป็นที่ต้องส่งเสริม

ภาพลักษณ์ในทางที่ดี  ถูกผลิตออกมาในรูปแบบการโฆษณาแสดงให้เห็นถึงการมีรูปแบบกิจกรรมความ

ร ับผ ิดชอบทางส ังคมองค์กร  (Corporate Social Responsibility :CSR) หร ือการให้เง ินบร ิจาค           

ด้านต่าง ๆ แก่สังคม  เช่น  สลากพิเศษสมทบทุนสภากาชาดไทย เป็นต้น (ชื่นสุมล บุนนาค และ วสันต์ 

เจนร่วมจิต, 2561 : 110) 

 การเกิดขึ้นของหวยรัฐบาลในยุคต่าง ๆ  มีการเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและมี

กฎหมายอันชอบธรรมมารองรับ  เพื ่อทำให้กลายเป็นสิ ่งที ่สร้างความชอบธรรมอยู ่โดยสมอ อาทิ           

การสถาปนาว่าการเล่นหวยรัฐบาลเป็นคุณูปการเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  นำเงินมา

พัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา  การแพทย์  การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  เป็นการ

สร้างความชอบธรรมเพื่อโต้แย้งกับหลักศีลธรรมในเรื่องการพนัน และได้มีการกำหนดโทษการพนันอื่น ๆ 

ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ให้เป็นสิ่งต้องห้าม  ในพระราชบัญญัติการพนัน ได้แบ่ง

การพนันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การพนันประเภทตามบัญชี ก. การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด ยกเว้น

แต่จะเล่นในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดให้เล่นได้ 2. การพนันประเภทตามบัญชี ข. การพนันประเภทอนุญาต

ได้  ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ โดยให้มีผลต่อการเลือกชำระหนี้ตามกฎหมายได้ (สังศิต 

พิริยะรังสรรค์และคณะ, 2547 : 87)  

  กองสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดให้รายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 60 

เปอร์เซ็นต์ แบ่งให้แก่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล ไม่น้อยกว่า 23 เปอร์เซ็นต์แบ่งให้รัฐบาลที่จะ

เป็นรายได้ของแผ่นดิน และไม่เกินกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ แบ่งให้การบริหารของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ออนไลน์ : 2562) และจากผลสำรวจสำนักงาน Gamblers Anonymous  

ในปี ค.ศ. 1995 พบปัญหาจากการติดการพนัน  ร้อยละ 78 ของผู้ติดการพนันได้รับความทุกข์ทรมานจาก

โรคนอนไม่หลับ 67 เปอร์เซ็นต์ ของครอบครัวสมาชิกมีหนี้สินจากการพนัน  11 เปอร์เซ็นต์เคยพยายาม

ฆ่าตัวตาย (พสุนิต สารมาศ, 2545 : 8 - 9) จะเห็นได้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่มีโทษอันตรายถึงแก่ชีวิตและ

ส่งผลกระทบต่อสังคม  แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นการพนันรูปแบบหนึ่ง  กลับถูกหยิบยกขึ้นมาในการ

สร้างความหมายถึงประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ผิดประเพณีวัฒนธรรมดังเช่นการพนันอื่น ๆ (สุวิทย์ คง

สงค,์ 2552)  

  นโยบายของรัฐบาลกับสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้าง

ของสังคมในการกำหนดภาพลักษณ์ในทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับความร่ำรวยให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เป็นการ

พนันที่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นการกำหนดให้เป็นการพนันที่มีความแตกต่างจากการพนันอื่น ๆ ที่มักมี

การกล่าวโทษและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางด้านในด้านลบต่าง ๆ  นอกจากนี้การทบทวนนโยบายของ

รัฐบาลกับสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของส่วนประกอบต่าง ๆ ในสังคม กับ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ที่มีการกำหนดภาพลักษณ์การร่ำรวยอย่างมีคุณค่าและแบบแผนสู่ความ

ร่ำรวยที่เป็นความจริงที่ส่งต่อมายังผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

 2.2.3 วรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงในพื้นที่ทางสังคม 

  สังคมไทยเป็นสังคมปิตาธิปไตย คือ สังคมท่ีผู้ชายเป็นใหญ่  โดยมีพ้ืนที่ทางสังคม 2 ส่วน

ได้แก่  พื้นที่ส่วนตัว (Domestic) และพ้ืนที่สาธารณะ (Pubic) พ้ืนที่ส่วนตัวเป็นพ้ืนที่ขอบเขตในครัวเรือน

ของผู้หญิงที่มีกิจกรรมหลัก ๆ คือ การหุงหาอาหาร การทำความสะอาดรวมทั้งเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับ

ชีววิทยา คือ การมีลูก การอบรมเลี้ยงดู ในขณะที่พื้นที่สถานะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

เป็นของผู้ชาย ในอดีตบทบาทของผู้หญิงถูกจำกัดทางพื้นที่อยู่โดยเสมอ มีการกดผู้หญิงไว้ในฐานะรอง ไม่

สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตเป็นเงื่อนไขที่ผู้หญิงต้องจงรักภักดีต่อสามี (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2558 : 16 

- 17)  
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  การเปลี่ยนแปลงของบทบาทผู้หญิงเริ่มต้นขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้มีการ

กล่าวถึงสิทธิและความเป็นธรรมที่ควรอยู่เหนือข้อจำกัดทางเพศ ทำให้บทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยมี

การพัฒนาถึงความเสมอภาคและปรากฏถึงบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น  และได้มีการก่อตั้ง

สโมสรวัฒนธรรมหญิง ในปี พ.ศ. 2486 โดยสมาชิกคือ ภริยาของข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้ง

ขึ้นมาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้หญิงออกมาช่วยงานสังคมและส่งเสริมการสร้างชาติ แต่ยังคงเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใน

เชิงสัญลักษณ์เพื่อการสนับสนุนสถานภาพของผู้ชาย และในปี พ.ศ. 2499 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูล

สงคราม ได้มีการก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติ เพ่ือรวบรวมองค์กรสตรีให้มาร่วมกันทำประโยชน์เพ่ือสังคม เป็น

องค์กรที่เป็นตัวแทนของสตรีในการติดต่อประสานกับองค์กรภายนอกและองค์กรนานาชาติ   ผู้หญิงถูก

เสนอให้เป็น “ดอกไม้ของชาติ” ที่มีความสวย สุภาพเรียบร้อย และการแต่งกายประณีต รัฐบาลสร้าง

ภาพลักษณ์ “ผู้หญิง ไทยที่ดี” ในฐานะแม่และเมียที่ดี ภาพลักษณ์เหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์

ชาตินิยมผ่านบทเพลงและหนังสือที่แต่งขึ้นโดยท่านผู้หญิงละเอียด (ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, 2560) 

  นอกจากนี้วัฒนธรรมตะวันตกมีส่วนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงไทยโดยเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จากการที่มิชชันนารีเป็นผู้ริเริ่มให้การศึกษา

แก่บุตรธิดาไทย และในปี พ.ศ. 2461 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น  โดยบังคับให้เด็กชาย

และเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 7-14 ปี เข้าเรียนหนังสือในระดับประชาบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ผู้หญิง

ได้รับสิทธิทางการเมืองเท่าผู้ชายมีการเรียกร้องและมีสิทธิหน้าที่ตามมา  จึงทำให้ผู้หญิงไทยเริ่มตระหนัก

ถึงความสำคัญของตน ต่อมาในปี พ.ศ. 2476  ได้มีการตรารัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกและกฎหมาย

เลือกตั้งฉบับแรกให้ชายและหญิงมีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกัน  นิตินัยปรากฏว่าผู้หญิงได้ใช้สิทธิและมี

บทบาททางการเมืองมากขึ้นตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2492 มีผู้หญิงได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นผู้แทนราษฎร

คนแรกคือนางอรพินท์ ไชยกาล จากจังหวัดอุบลราชธานี (วันทนีย์ วาสิกะสิน,  2546 : 24-25) 

  ในปีพ.ศ. 2478 ได้มีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว ่าด้วยเรื ่อง

ครอบครัว  ให้ผู้หญิงเข้ามีส่วนร่วมและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น  มีการแบ่งสินสมรสภายหลังการหย่าร้างได้  

ต่อมาในปีพ.ศ. 2517 และธรรมนูญได้มีการระบุชัดเจนไว้ว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  และในปี

พ.ศ.2518 ได้เป็นปีสตรีสากลเกิดขึ้นเป็นทศวรรษแห่งสตรี มีการแก้ไขกฎหมายและข้อจำกัดสิทธิสตรีใน

หลาย ๆ เรื่อง อาทิ ในกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหมยกเลิกระเบียบที่ให้สตรีมียศเพียงพันโท  

ต่อไปนี ้จะมีสิทธิมียศถึงชั ้นนายพล  กระทรวงมหาดไทยยกเลิกการห้ามมิให้สตรีเข้าดำรงตำแหน่ง
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ปลัดอำเภอ  กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้สตรีเป็นผู้พิพากษาในศาลนอกเหนือจากศาลคดีเด็กและเยาวชน  

กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั ้งสตรีเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงคนแรกคือ คุณอำพา           

ภัทรนาวิก (เพ่ิงอ้าง,  2546 : 26-28) 

  ไม่เพียงแต่การเกิดขึ ้นของกฎหมายและการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ ที ่สามารถ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงให้มากขึ้น  ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิง คือ ทัศนคติ

มุมมองของผู้คนที่มีต่อผู้หญิงในสังคมไทย การปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ได้เข้า

มาทำลายชนชั้นทางเพศแห่งการควบคุม หยาดฝน ธัญโชติกานต์ (2557) ได้ศึกษาถึงระบบเศรษฐกิจที่มี

ความเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้หญิงในปัจจุบัน  โดยมองว่าสังคมไทยปัจจุบันระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่รูปแบบทุนนิยม  ที่เน้นตลาดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  ให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานที่

เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือการทำงานที่ได้รับค่าจ้าง  คนที่ไม่ได้รับค่าจ้างจึงไม่ถูกรวมเข้าเป็นแรงงาน  

งานบ้านจึงถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของผู้หญิงไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ตรงกันข้ามกับระบบตลาด

ที ่อยู ่ในพื ้นที ่สาธารณะของผู้ชาย  และด้วยแรงบีบคั ้นทางเศรษฐกิจทำให้แต่ละครอบครัวมีการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่กัน  ผู้หญิงไม่สามารถทำงานเฉพาะในบ้านได้อย่างเดียว  จำเป็นจะต้องหา

รายได้เป็นเงินสด  

  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19  ผู้หญิงมีการรวมกลุ่มในการจัดการเรื่องภายในบ้านมีความสัมพันธ์

กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองสังคมภายนอก มีการก่อตั้งเครือข่ายความสัมพันธ์นอกเหนือจาก

ภายในบ้านมากขึ้น ทำให้ผู ้หญิงมีบทบาทในการหารายได้เข้าสู่ครัวเรือน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

บทบาทในการมีตัวตนและโอกาสในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่สาธารณะตามมา (ปรานี วงษ์เทศ, 

2559 : 101) แต่กระนั ้นเมื ่อผู้หญิงมีบทบาทในการหาเลี ้ยงชีพมากขึ ้น แต่งานส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมี

ค่าตอบแทนที่น้อยกว่าผู้ชายขณะที่เป็นงานเดียวกัน ทำให้เห็นถึงการไม่ได้รับประกันถึงอิสรภาพทาง

เศรษฐกิจที่ดีข้ึนแต่อย่างใด (มัทนา พนานิรามัย,2541) และงานในระดับการเมืองปรากฏบทบาทผู้หญิงใน

ระดับท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ในระดับประเทศนั้นมีสัดส่วนที่น้อย ผู้หญิงมักปรากฏถึงบทบาทการเป็นกลุ่ม

ที่มีบทบาทดูแลชุมชน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้สนับสนุนในขณะที่ผู ้ชายเป็นผู้นำหรือผู้ทำหน้าที ่ในที่

สาธารณะ (โกวิทย์ พวงงาม, 2541)  
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  บทบาทของผู้หญิงในทางศาสนา ในบางศาสนามีข้อกำหนดเห็นถึงความแตกต่างทางเพศ

ได้อย่างชัดเจน  อาทิ ในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและพุทธศาสนา  มีกฎเกณฑ์ข้อห้ามกีดกันผู้หญิง

ไม่ให้บวช  และบทบาทของผู้หญิงยังได้รับการสนับสนุนและบั่นทอนจากศาสนาด้วยเช่นกัน  โดยพุทธ

ศาสนามีการกำหนดให้เทิดทูนผู้หญิงในฐานะบทบาทความเป็นแม่  จนกลายเป็นชะตากรรมของผู้หญิงใน

การบดบังกิจการทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ต้องการ  และศาสนาคริสต์คาทอลิกมีบทบาทกีดกันบทบาทของผู้หญิง

ในฐานะการศึกษาและผู้นำชุมชน แต่ส่งเสริมบทบาทในฐานะภรรยา มารดา ให้รักเดียวใจเดียวและความ

ภักดีต่อผู้ชาย นอกจากนี้ในหลายชนเผ่าผู้หญิงถูกมองว่าเป็นเพศที่สกปรกมีมลทิน โดยยึดถือประจำเดือน

เป็นสิ่งที่นำมาตัดสินผู้หญิง  ซึ่งตรงข้ามกับอสุจิของผู้ชายที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญ  (ดรุณี ตันติวิร

มานนท,์ 2541 :23)  

  ในอดีตผู้ชายได้รับบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะเป็นผู้หาเลี้ยงเป็นผู้สมควรมีสิทธิ์

อำนาจ  และผู้หญิงได้รับบทบาทเป็นแม่บ้านแม่เรือนเพราะมีหน้าที่ในการดูแลบ้านเรือนเลี้ยงลูก (ปรานี 

วงษ์เทศ, 2559 : 6)  ผู้หญิงมีอำนาจในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินในครอบครัว ดูแลกิจการต่าง ๆ 

ภายในครัวเรือนเท่านั้น  จากการศึกษาของ ธัญกมล ตั้งพรเจริญ (2541) แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้หญิง

ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการดูแลเรื่องต่าง ๆ ภายในครัวเรือน ผู้หญิงต้องการมีสถานภาพและบทบาทที่

เท่าเทียมกับผู้ชาย  มีอิสระในทางความคิดและการดำเนินชีวิต ต้องการได้รับการยอมรับในความสามารถ

และเห็นถึงความสำคัญของตนเอง นอกจากนี้ผู้หญิงยังต้องการให้งานภายในบ้านไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของ

ผู้หญิงเพียงเท่านั้นแต่ควรจะเป็นความรับผิดชอบของทั้งชายและหญิงร่วมด้วย   

  ปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงได้ผนวกให้มีการสร้างองค์กรเวทีและการพัฒนาให้ผู้หญิง ให้มี

ส่วนร่วมในฐานะเป็นพลเมืองร่วม สร้างให้ผู้หญิงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกับกลุ่มสังคมอื่น เพื่อประสาน

รอยต่อช่องว่างระหว่างสตรีในสถานที่ต่าง ๆ เป็นองค์กรและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นมาในช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 20 ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ (ดรุณี ตันติวิรมานนท์, 2541 : 41-42) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในทุกสังคม  

  วัชรินทร์ ขำฟัก (2542) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในชุมชนบ้านม่วง 

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากนโยบายระบบการค้าข้าวใน

สมัยรัชกาลที่ 5   ทำให้เกิดพ่อค้าคนกลางในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวของชุมชน และภูมิศาสตร์

ที่เปลี่ยนแปลงไป  จากนโยบายการสร้างและการตั้งโรงน้ำตาลทราย ผู้หญิงจึงจำเป็นที่จะต้องออกมา
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ทำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว มีส่วนในการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในการเป็นผู้นำท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับงานศึกษาในเรื่องบทบาทของผู้หญิงทางเศรษฐกิจ  ในพื้นที่ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก หมู่

ที่ 9 และหมู่ที่ 10  ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้อาชีพดั้งเดิมในการทำสวนเกิดปัญหา

ขาดทุน ผู้หญิงจึงได้เข้ามามีบทบาทในการเข้ามาสู่การหารายได้จากการประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าทาง

น้ำในตลาดน้ำดำเนินสะดวก นำมาซึ่งการได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และ

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงได้นำมาซึ่งสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน (ศศิธร ศิลป์

วุฒยา, 2544)  

 แต่กระนั้นในบางสังคมบทบาทของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจได้ปรากฏมาโดยเสมอ บทบาท

ของผู้หญิงจะปรากฏในสังคมที่เป็นสังคม Matrifocality หรือสังคมท่ีมีแม่เป็นศูนย์กลาง  ศูนย์กลางในที่นี้ 

หมายรวมถึงศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อและด้านอ่ืน ๆ ร่วมด้วย  อาทิ ผู้หญิงในหมู่

เกาะชวา มีหน้าที่ในการดูแลภายในบ้านและสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้ รวมทั้งมีบทบาททางด้าน

วัฒนธรรมพิธีกรรมต่าง ๆ จึงได้รับยกย่องในสังคม  และบทบาทของผู้หญิงของชาวอาเจะฮ์ ทางเหนือสุด

ของเกาะสุมาตราและชาวมินังกะเบา ในประเทศประเทศอินโดนีเซีย ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญทุกขั้นตอนใน

การประกอบอาชีพหลักอย่างการทำนา มีบทบาทในการตัดสินใจเท่าเทียมกับผู้ชาย มีสิทธิ์ในการหย่าร้าง

และควบคุมสมาชิกในครัวเรือน  ในสังคมดังกล่าวที่กล่าวมามีลักษณะร่วมกันคือได้รับการสนับสนุนจาก

ความเชื่อ  มีเครือญาติฝ่ายตนที่อยู่ใกล้ชิด  และมีทรัพย์สมบัติจากการสืบทอดมรดกจากเครือญาติของ

ตนเอง ทำให้ผู้หญิงในสังคมดังกล่าวมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจไม่น้อยไปกว่าผู้ชายในทุก ๆ เรื่อง 

(ปรานี วงษ์เทศ, 2559) 

  นอกจากนี้บทบาทผู้หญิงกับการพนันยังปรากฏให้เห็นในสังคมไทยด้วยเช่นกัน  การ

พนันในสังคมไทยปัจจุบันเป็นการพนันที่เมื่ออยู่พื้นที่ในบ้านก็สามารถมีส่วนร่วมในการพนันได้  ไม่ว่าจะ

เป็นการพนันในลักษณะคาสิโนหรือการพนันอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล   การพนันที่มีพ้ืนที่อยู่ในบ้านมีการ

เติบโตขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  เป็นต้นมา และการพนันดังกล่าวที่มีพ้ืนที่อยู่ในบ้านดังกล่าวปรากฏในกลุ่ม

ผู้หญิงที่มีจำนวนมากกว่าผู้ชายเกินครึ่ง (นวลน้อย ตรีรัตน์ , 2556)   
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  จากการสำรวจโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ในปีพ.ศ. 2560 พบว่าผู้หญิงซื้อซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเป็นครั้งแรก คือการซื้อหวยใต้ดินและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในลำดับถัดมา โดยมีผลมา

จากการที่มีบุคคลใกล้ชิดอย่างสามี แฟน มีความเกี่ยวข้องกับการพนันจึงได้มีการมีพฤติกรรมเลียนแบบ 

โดยผู้หญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรสแล้วและมีบุตร  และเมื่อเข้ามา

เกี่ยวข้องกับการพนันจะไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรการพนันได้ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในปริมาณที่มากขึ้น โดยจากผลสำรวจพบว่า ในปีพ.ศ. 2560 มีผู้หญิงซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลโดยประมาณ 11.213 ล้านคน และส่วนใหญ่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าการละเล่นการ

พนันอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดิน หวยหุ้น พนันทายผลฟุตบอล เป็นต้น โดยเล็งเห็นว่าการพนันอยาก

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่มีกฎหมายคุ้มครอง และเป็นการพนันที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ใช่การพนันเลือกซ้ือ

มากกว่าการพนันในรูปแบบอื่น ๆ (หยาดฝน ธัญโชติกานต์, 2557 : 22)  

  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงที่ผ่านมา  ทำให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงใน

ด้านต่าง ๆ ที ่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในด้านความเชื ่อ เศรษฐกิจ การเมืองและความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว  และสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงที่ถูกจำกัด  ไม่ว่าสังคมจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในด้านใดก็ตามจึงทำให้เห็นความสำคัญในการศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู ้หญิง                 

ที่เป็นทั้งผู้ถูกกระทำการและเป็นผู้กระทำการ  ในการศึกษาชิ้นนี้ได้เลือกศึกษากลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน 

เพราะเป็นสถานภาพและบทบาทที่ผ ู ้หญิงในทางสั งคมเมืองและสังคมชนบทสามารถเป็นได้  และ

กลายเป็นภาพลักษณะพ้ืนฐานของบทบาทผู้หญิงโดยทั่วไป การศึกษาชิ้นนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้หญิงที่

เป็นแม่บ้านในสังคมเมือง  จากงานศึกษาที่ผ่านมาไม่ปรากฏถึงการศึกษาแม่บ้านในแง่ความสัมพันธ์

เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับบทบาททางด้านอื่น ๆ ในสังคม  งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีความ

แตกต่างกับงานศึกษาเก่ียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงานศึกษาอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา  
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 2.2.4 วรรณกรรมเกี่ยวกับความร่ำรวย 

  การให้ความหมายถึงความร่ำรวยได้มีการให้ความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละความ
เชื่อในทางสังคมและวัฒนธรรม  ความเชื่อต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในวิถีทางในหลายศาสนา โดยทุกศาสนาจะมี
คำสอนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในการเกิดขึ้นของศาสนาดังกล่าว และ
หัวข้อวรรณกรรมเกี่ยวกับวิถีสู ่ความร่ำรวยในปัจจุบันได้มีงานศึกษาวิถีทางสู่ความร่ำรวยในมุมมอง
ทางด้านจิตวิทยาจำนวนมาก ซึ่งจะกล่าวถึงเป็นลำดับ 

   

  2.2.4.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับความร่ำรวยในมุมมองศาสนา  

   นิยามความรวยเกิดขึ ้นในแต่ละยุคสมัยและในแต่ละศาสนามีข้อกำหนดที่

แตกต่างกัน  โดยความร่ำรวยในมุมมองของศาสนาคริสต์ได้อธิบายผ่านแนวทางวิทยาศาสตร์ในแง่หลัก

จักรวาล โดยอ้างอิงผ่านคำสอนของศาสนาคริสต์ และได้สถาปนาขึ้นเป็นศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์แขนงสู่

ความร่ำรวย  ทางศาสนาคริสต์อธิบายถึงการท่ีมนุษย์เกิดมาในโลกปราศจากขีดจำกัดของความรวย ทุกคน

มีสิทธิ์ในการใช้ชีวิต มีสิทธิในการพัฒนาศักยภาพ  เป็นสิ่งที ่ทุกคนสามารถครอบครองสิ่งต่าง ๆ ที่

ตอบสนองต่อความต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบที่ตนสามารถที่จะใช้ได้  มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะ

เป็นในสิ่งที่ตนสามารถจะเป็นได้ และบรรลุศักยภาพที่ตนมี เป็นสิ่งที่ธรรมชาติประทานมาให้แก่มนุษย์ทุก

คนให้มีความรู้สึกเช่นนี้  ให้มนุษย์ทุกคนได้เป็นในสิ่งที่ตนปรารถนา มนุษย์จะบรรลุเป้าหมายได้จากการใช้

ทรัพยากรอย่างเสรีและมีความรวยที่เพียงพอ ความปรารถนาที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์  เมื่อไหร่ก็ตามที่

ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพนั้นได้ มนุษย์จะมีความรู้สึกอยากได้อยากมีไม่มีที่สิ้นสุด (ธมน เล็กปรีชากุล , 

2551) 

   ศักยภาพภายในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความต้องการเงินที่มากข้ึน  

พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ร่ำรวย  เพราะความร่ำรวยช่วยให้มนุษย์ปลดปล่อยศักยภาพได้มากขึ้นทุก

อัจฉริยภาพ  พระเจ้าเป็นผู้สร้างและสามารถใช้ชีวิตผ่านตัวเราได้มากขึ้นผ่านการแสดงศักยภาพต่าง ๆ   

พระองค์ทรงตัดต่อมนุษย์ไว้ว่า “ฉันต้องการมือไปช่วยสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  บรรเลงดนตรีอัน

ไพเราะ  ระบายภาพอันสวยงาม  ฉันอยากได้เท้าวิ่งไปทำธุระเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ได้  ตามมาช่วยลดความ

งามของฉันได้ลิ ้นไปช่วยประกาศสัจธรรม  และร้องเพลงอันไพเราะเสนาะโสต”  โดยความจริงแล้ว

ศักยภาพในตัวมนุษย์เป็นความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะแสดงผ่านตัวตนมนุษย์ทั้งสิ้น พลังจิต
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และกำลังกายที่มนุษย์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งนั้น  เป็นผลงานของพระผู้เป็นเจ้า  เป็นสิ่งที่ความต้องการ

รวยในตัวเราคือสิ่งกระตุ้นของพระผู้สร้างผู้ปรารถนาจะแสดงตนผ่านศักยภาพของเรา (เพ่ิงอ้าง, 2551)  

   การพัฒนาศักยภาพมีกระบวนการที่ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว 

สามารถนำไปพัฒนาและให้เกิดความร่ำรวยได้อย่างแน่นอน  โดยปฏิบัติตนตามวิถีแห่งนิตยมรรค ผู้ที่ไม่

ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวจะไม่สามารถหยุดพ้นความยากจนได้ ความรวยเป็นสิ ่งที ่ปฏิบัติในโลกของ

วิทยาศาสตร์ มีความแน่นอนและแม่นยำเมื่อปฏิบัติตาม ทรัพยากรแห่งความร่ำรวยมีอยู่อย่างไม่จำกัดใน

โลกใบนี้  จะทำได้จากการเข้าใจกฎจักรวาลถึงจะสามารถประสบความสำเร็จความร่ำรวยได้นั้นเกิดจาก

มนุษย์ต้องผลิตความคิดจากสมองเป็นอันดับแรก  เมื่อมนุษย์คิดสร้างสิ่งที่ต้องการนั้นให้มีรูปร่างตาม

จินตนาการอยู่ในสมอง  จะเปรียบเสมือนการทำงานร่วมกับพระบิดา  จะนำมาซึ่งการประพฤติ ปฏิบัติให้

เกิดผลโดยตรงจากความคิด  เปรียบเสมือนความคิดเป็นบันไดสู่ความร่ำรวย  และนำมาซึ่งทุนในการนำมา

พัฒนาศักยภาพ  โดยควรมองว่าความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คือสัจธรรมในโลกที่เป็นอยู่ สามารถเป็นได้กับ

มนุษย์ทุกคน เพราะเป็นความต้องการของพระผู้เป็นเจ้า (เพิ่งอ้าง , 2551) นอกจากนี้ความร่ำรวยในคำ

สอนของศาสนาคริสต์แล้ว  ความร่ำรวยได้มีการปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน   

   พระพุทธศาสนามีการมองว่าเงินคือฟองอากาศ ฟองอุปทานที่มนุษย์สมมุติ

ขึ้นมา  เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าใช้หนี้ตามกฎหมาย  ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อน

มนุษย์จะไม่มีประโยชน์กับใครเลย  มนุษย์ต้องรู้จักเปลี่ยนความร่ำรวย เงินทองให้เป็นบุญ เป็นทุนเป็น

ธรรมต่อตนเอง  ให้เป็นมหาเศรษฐีที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์  ซึ่งหมายถึงการที่รวยแล้วก็ให้  ได้แล้วก็

แบ่งปัน  เป็นปรัชญาพอเพียงให้มีเหตุผล ทำอะไรต้องไม่ประมาทต้องมีเงื่อนไขต้องมีคุณธรรมด้วยเช่นกัน 

มนุษย์ถ้าพอเพียงจะยิ่งมีความมั่งคั่ง  เพราะยิ่งพอก็ยิ่งพัฒนา หมายความว่ามนุษย์มีส่วนที่พอเหลือกับ

ตนเองและแบ่งปันสู่สังคม  ทรัพยากรจะถูกกระจายที่พอแล้วไปยังคนที่ยังไม่มีการรู้จักใช้ชีวิตอย่าง

พอเพียง พอเหมาะ พอประมาณ พอควร ประเมินสถานภาพทางการเงินของตนเองรู้จักประมาณตนเอง 

เดินทางสายกลางเป็นเศรษฐีที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เป็นผู้อ่ืน  (ว. วชิรเมธี, 2553 )   

   พระพุทธองค์ทรงได้สอนเรื่องหัวใจเศรษฐีเอาไว้ 4 ข้อ คือ “อุ-อา-กะ-สะ –

รวย”  อุ มาจากคำว่า อุฎฐานสัมปทา แปลว่า ขยัน   อา มาจาก อารักขสัมปทา แปลว่าหมั่นรักษา   กะ 

มาจาก กัลยาณมิตตตา คือให้คบคนดี สะ มาจาก สมชีวิตา คือ มีชีวิตที่พอเพียง  โดยเมื่อมีเงินแล้วจะต้อง

นำเงินในชีวิตตนเองแบ่งปันให้ญาติ ต่อยอดทำธุรกิจ  เสียภาษีให้รัฐ  บำรุงศาสนาพุทธ และทำบุญให้กับ
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ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว (เพิ่งอ้าง, 2553) การกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความร่ำรวยที่มีคุณธรรม เปลี่ยน

ความร่ำรวยให้กลายเป็นบุญส่งเสริมให้ผู ้ที ่มีความร่ำรวยอยู่แล้วเป็นมหาเศรษฐีใจบุญ  จะเห็นได้ว่า

แนวทางของพระพุทธศาสนาให้ความหมายต่อความร่ำรวยคือการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น โดยการ

แบ่งปันหมายรวมถึงแบ่งปันให้รัฐ บุคคลอื่นและพระพุทธศาสนา  

   นอกจากนี้ความเชื่อเกี่ยวกับความร่ำรวยในทางพระพุทธศาสนา  ได้มีการ

เกิดขึ้นของแนวคิดร่ำรวยจากการมีศรัทธาในปัจจุบัน ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อในการศรัทธาพระท่ี

ตนนับถือ  จึงนำมาซึ่งการที่สามารถประสบกับความร่ำรวยในชีวิตได้  โดยเป็นเรื่องราวของแม่ค้าขายของ

ที่สามารถกลายเป็นเศรษฐีได้จากการนับถือและศรัทธา มีการเล่าเรื่องว่าตนเกิดมาในครอบครัวคนจีนที่มี

การรังเกียจผู้หญิงมีการทำงานหนักตั้งแต่ 8 ขวบ เป็นคนยากจน  มีการชีวิตพลิกผันจากการที่ทำบุญรักษา

ศีลตลอดเวลา  และทำหน้าที่กัลยาณมิตรที ่ดีช่วยครอบครัวไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า -เย็น

อธิษฐานขอให้พระที ่ตนนับถือนั้นนำพามาซึ ่งการมีเงินใช้และเริ ่มต้นชีวิตใหม่  ซึ ่งตนได้พบเจอกับ

ปาฏิหาริย์ เพราะมีการขายดีจนหมดมีเงินลงทุนไปเริ่มต้นการค้าขายสิ่งใหม่ ๆ และ เมื่อมีการหล่อรูป

เหมือนพระที่ตนนับถือได้รู้สึกว่าอยากร่วมทำบุญ  ได้มีอธิษฐานว่าอยากมีบ้านมีรถให้เป็นเศรษฐีค้ำจุน

พระพุทธศาสนามีเงินทำบุญหล่อทอง  ขอให้ได้เงินมาเร็ว ๆ ไม่ต้องเหนื่อย  โดยมีการอธิษฐานดังกล่าว

เป็นระยะเวลา 4 เดือนวันละ 2-3 รอบปรากฏว่าพบปาฏิหาริย์มีคนนำเงินค่านายหน้ามาให้ถึง 5 ล้านบาท

จึงทำให้ชีวิตประสบความร่ำรวยจากการนับถือดังกล่าว (ชมรมผู้รักบุญ, 2551) 

   อีกหนึ่งศาสนาที่มีการกล่าวถึงความร่ำรวยคือ ศาสนาอิสลาม โดยมีคำสอนถึง

พระอัลเลาะห์ที่เป็นเพียงผู้เดียวเพราะพระองค์มีอำนาจที่จะเพ่ิมพูนริสกี10 ให้แก่มนุษย์  พระองค์มีอำนาจ

ที่จะดึงริสดีออกจากกรรมสิทธิ์ของมนุษย์  ในทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระอัล เลาะห์ 

โดยมีแนวทางที่จะทำให้พระอัลเลาะห์โปรดเมตตา โปรดปรานเพิ่มพูนริสกีให้มนุษย์จนเป็นที่พอเพียงแต่

ไม่ได้รวยล้นฟ้า  คำสอนชี้ทางรวยในที่นี้หมายถึงท่านนบีชี้ทางว่าทำอย่างนี้แล้วพระอัลเลาะห์จะโปรด

เมตตาให้มนุษย์ทั้งหลาย โดยมีทั้งหมด 12 ขั้นตอนด้วยกัน  เมื่อปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมหมัดจะส่งสัญญา

ว่าพระอัลเลาะห์โปรดเมตตา  พระองค์จะโปรดปรานเพิ่มพูนริสกีท่ีพอเพียงแก่มนุษย์  พระอัลเลาะห์เป็นผู้

 
10 ริสกี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ริสกีทางวัตถุ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 2. ริสกีทางอารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึกดี ๆ ต่าง ๆ ที่ทำให้มนุษย์มีความสุข เช่น ความรู้สึกดีใจเมื่อได้รับสิ่งที ่ตน
ปรารถนา เป็นต้น 3. ริสกีทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การได้รับรู้และเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺ โดยริสกีในด้านนี้จะเกิดขึ้นจากการทำความดี
อย่างสม่ำเสมอ การอ่านหนังสือศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังศาสนา เป็นต้น 
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ทรงอำนาจอำนาจสูงสุดในการที่จะเพิ่มพูนปัจจัยต่าง ๆ อำนาจของพระองค์เป็นอำนาจเดียวที่จะปกป้อง

ดูแลและจะตัดทอน  การปฏิบัติที่จะให้พระองค์โปรดเมตตาจะไม่พบเจอกับความเดือดร้อน ต้องทำให้

พระอัลเลาะห์รักและพึงพอใจในสิ่งต่าง ๆ กับชีวิตมนุษย์ให้มากที่สุด ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำความ

ดีเรื่อยไปจนกระทั่งทรงพอพระทัย ทรงรักในการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วพระอัลเลาะห์จะประทานให้ตามที่

พระองค์ได้สัญญาไว้  ชาวมุสลิมจะต้องปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติด้วยการจ่ายซะกาต 11 ด้วยเช่นกัน  

พระอัลเลาะห์จะรักและพอใจปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติของผู้ที่จ่ายซะกาตให้เกิดความร่ำรวยขึ้น ร่ำรวย

แบบที่พอเพียงไม่มากจนเกินควร (ท่านซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสอิ๊ด, ออนไลน์ : 2555) 

   ความร่ำรวยในมุมมองของศาสนาทั้ง 3 ศาสนาที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า

มีความเชื่อมโยงกับหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่แตกต่างกัน  ในศาสนาคริสต์อธิบายถึงความร่ำรวยใน

การเป็นทรัพยากรที่จะนำมาสู่การแสดงศักยภาพ  ซึ่งเป็นศักยภาพที่พระผู้เป็นเจ้าพยายามแสดงผ่านตัว

มนุษย์  ศาสนาพุทธมีการอธิบายถึงความร่ำรวยเป็นการที่นำมาซึ่งการทำบุญการมีคุณธรรม และความ

รวยที่มีลักษณะพอเพียงแบ่งปัน  และในทางศาสนาอิสลามความร่ำรวยเกิดจากการประทานจากพระอัล

เลาะห์ที่พอใจต่อการปฏิบัติของคนที่ทำให้ตามหลักศาสนา  แต่ละศาสนามีวิถีทางที่นำไปสู่ความรวยที่

จะต้องใช้ระยะเวลานาน  ซึ่งความร่ำรวยของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีข้อแตกต่างคือ ความรวยของสลากกิน

แบ่งรัฐบาล  คือความรวยแบบฉับพลัน รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติหรือสั่งสมเป็นระยะ

เวลานาน  เกิดขึ้นจากความโชคดี โดยจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความร่ำรวยในมุมมองศาสนา

สามารถนำมาประยุกต์กับการศึกษาในการมองถึงการผลิตความรู้ ความจริงในเรื่องวาทกรรมความร่ำรวย

ในมุมองของศาสนา ความเชื่อ ที่มีผลต่อการสร้างความรู้ต่อวาทกรรมความรวยของสลากกินแบ่งรัฐบาลใน

เรื่องของบุญ วาสนา ความโชคดีด้วยเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 
11 ซะกาต หรือ ทานประจำปีหมายถึงทรัพย์สินส่วนเกินจำนวนหนึ่ง ซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเมื่อครบรอบปี ถ้ามุสลิมคนใด
มีทรัพท์สิน มีทรัพย์สินเงินทอง สินค้าที่เหลือในรอบปีแล้วไม่ทำการบริจาค ผู้นั้นก็ผู้หนึ่งที่ทำผิดบัญญัติของอิสลาม และยังถือเป็นการผิด
กฎหมายในบางประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลาม ในประเทศไทยมุสลิมจำเป็นต้องจ่ายทั้งซะกาตและภาษี 



 
 

48 
 

  2.2.4.2 วรรณกรรมเกี่ยวกับวิถีสู่ความร่ำรวย 

   มุมมองเกี ่ยวกับวิถีทางที ่จะนำไปสู่ความร่ำรวยนั้นเป็นงานศึกษาทางด้าน

จิตวิทยาโดยส่วนมาก  มีการมุ่งเน้นต่อการคิดที่มีผลต่อความมั่นรวยในชีวิต  โดยการคิดที่จะรวยเป็น

สภาวะหนึ่งของจิตใจที่มีจุดประสงค์ที่แน่นอน  ความคิดที่จะรวยเป็นสิ่งที่เข้ามาทำลายจุดอ่อนของมนุษย์

ที่มักคิดว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้   มนุษย์ต้องสร้างแรงจูงใจให้จิตใจด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาเพ่ือเพ่ิมพูนสู่

ความร่ำรวย  ซึ่งต้องสร้างสัญลักษณ์แห่งเงินตราขึ้นมา จนทำให้เกิดแรงปรารถนาต่อเงินผักดันให้มนุษย์

สร้างแผนที่สามารถกระทำสิ ่งได้ในชีวิต  ซึ ่งมีทั ้งหมด 6 ประการได้แก่ 1. จะต้องระบุจำนวนเงิน

เฉพาะเจาะจงที่ต้องการ 2. ตัดสินใจให้แน่ชัดว่าสิ่งใดที่มุ่งหมายให้เปลี่ยนแปลงเป็นเงินทองตามที่ต้องการ 

3. ระบุระยะเวลาที่แน่นอนที่จะตั้งใจได้เงินจำนวนที่ปรารถนาไว้ครอบครอง 4. สร้างแบบแผนที่แน่นอน

เพื่อทำความปรารถนาให้เป็นผลสำเร็จและลงมือปฏิบัติ 5. เขียนข้อความจำนวนเงินและกรอบเวลาที่

ได้มาครอบครอง 6. เขียนและอ่านข้อความออกมาวันละ 2 เวลาก่อนนอนและหลังตื่นนอน เพียงเท่านี้

มนุษย์จะได้พบเจอกับความร่ำรวยผ่านการมีสำนึกแห่งเงินตรา ความมั่งคั่งร่ำรวย เพราะจิตใจที่ท่วมท้น

ด้วยความมุ่งม่ันปรารถนาอันแรงกล้าต่อเงินตรา  จนมองเห็นตัวเองครอบครองมันเอาไว้เรียบร้อยจะนำมา

ซึ่งแผนการอันแน่นอนก่อนที่มนุษย์จะได้ครอบครองเงินตรา (ทศยุทธ, 2550) 

   โดยความมุ่งมั่นปรารถนาที่ต้องการจะสร้างความเป็นจริงไปยังจิตสำนึก  ความ

มุ่งมาดปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การตัดสินการกระทำแห่งจิตใต้สำนึก  เป็นการสร้างกลอุบายลวงจิต

ใต้สำนึกอย่างหนึ่ง การเสนอแนะต่อตนเองเป็นการบอกให้ตนเองโดยรู้สึก  เป็นการสื่อความหมายทาง

จิตใจส่งผ่านไปยังสมองได้โดยตรง  และมีอำนาจชักจูงไปยังพฤติกรรมต่าง ๆ (เพิ่งอ้าง , 2550) อาทิ มีวิธี

คิดว่าตนเองสามารถหาเงินได้ผ่านการใช้ความสามารถและความพยายาม  มีการวางแผนสร้างทรัพย์สิน

อื่น ๆ นอกเหนือไปจากเงินเดือน มีการบริหารเงินตราให้มีความลื่นไหลและมีการพัฒนาสติปัญญาของ

ตนเอง  และมีการใช้ประโยชน์จากเงินได้อย่างเพียงพอ  ความรวยนั้นจะต้องอยู่คู ่กับความประหยัด

มัธยัสถ์  ไม่ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง  จะต้องรู้จักวางแผนในการออมเงิน และรู้จักตั้งเป้าหมายเพิ่มพูน

ทรัพย์สินอยู่เสมอ  (อาสยา อภิชนางกูร, 2561)   

   โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์มีความหวาดกลัวความยากจน  จึงทำให้เกิดความ

ปรารถนาที่จะร่ำรวยขึ้นภายในจิตใจ  มนุษย์พยายามที่จะควบคุมและครอบครองความร่ำรวยทางจิตใจ 

และวัตถุที่เป็นทรัพย์สิน  มนุษย์ต้องใช้ประโยชน์จากความปรารถนาที่มีสภาวะจิตใจการกลัวความยากจน 
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ความต้องการร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์รู้สึกต้อยต่ำ  แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้อง

เป็นผู้เข้าใจความปรารถนามุ่งมั่นภายในจิตใจ (ทศยุทธ, 2550) 

   วิถีที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยเป็นงานศึกษาทางด้านจิตวิทยาโดยส่วนมาก  ซึ่ง

มักจะมีการผลิตหนังสือลักษณะดังกล่าวเพื่อให้คนที่ต้องการที่จะร่ำรวยได้มีการปฏิบัติตาม  ที่เริ่มจาก

วิธีการคิดและพัฒนาสภาพจิตใจของตนเองนำไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาวิถีทางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง

ความนิยมที่นำไปสู่ความร่ำรวยในปัจจุบัน  จึงได้มีการผลิตหนังสือดังกล่าวขึ้น การพัฒนาทางด้านจิตใจ

ไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมเป็นระยะเวลานานเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยที่แตกต่างจาก

หนทางความร่ำรวยในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีลักษณะรวดเร็ว ฉับพลัน จากการที่ผู้คนมักได้ยิน 

ได้ฟังกันอยู่เสมอคือ   “พรุ่งนี้รวย วันนี้รวย”   จึงเป็นที่มาที่ทำให้ผู้คนเลือกใช้วิถีทางรวยที่เป็นทางลัด

อย่างการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้ถึงแนวคิดความร่ำรวยที่ผลิตผ่านหนังสือ 

สื่อสารมวลชน โทรทัศน์ และอื่น ๆอยู่เสมอ ที่ให้ความสำคัญกับความร่ำรวย จึงทำให้งานศึกษาชิ้นนี้จะ

เป็นการต่อยอดที่ทำให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของวาทกรรมความรวยที่มาจากส่วนต่าง ๆ ในสังคม    รวมถึง

ที่มา พัฒนาการและรูปแบบของวาทกรรมความรวยของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีลักษณะเฉพาะ และมี

ความแตกต่างจากวาทกรรมความรวยที่ในแบบอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน   
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บทที่ 3 

หวย พื้นที่และผู้หญิง 

 

 เนื้อหาในบทนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง หวย พื้นที่และผู้หญิง ซึ่งมีส่วนประกอบ

ทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้ 1.ความหมายของสลากกินแบ่งรัฐบาล  2.ต้นกำเนิดและพัฒนาการของสลากกิน

แบ่งรัฐบาล 3.ส่วนประกอบของสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน  4.นโยบายของสลากกินแบ่งรัฐบาลใน

ปัจจุบัน  และ 5.กาญจนบุรี พื้นที่ ผู้คนกับการซื้อสลากกินแบ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของสภาพแวดล้อม

พื้นที่ในการศึกษา  หัวข้อดังกล่าวในบทนี้ จะแสดงให้เห็นถึงวาทกรรมความรวยที่เกี่ยวข้องกับสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่พัฒนาการ ส่วนประกอบ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 ความหมายของสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 สลากกินแบ่งรัฐบาล หมายถึง สลากท่ีเมื่อซื้อและถูกรางวัล ที่มีความหมายเหมือนคำว่ากิน จะได้

ส่วนแบ่งและจะแบ่งส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายให้รัฐบาล (อนุรัตน์ โค้วคาสัย, 2551: 25)   สำนักงานราช

บัณฑิตยสภา ได้บัญญัติคำว่า “สลากกินแบ่ง” ในปี พ.ศ. 2552 หมายถึง สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อจำหน่าย

ให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งออกเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่น ปรากฏครั้งแรกใน

หนังสือของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งแต่เดิมเรียกทับศัพท์ว่า 

ลอตเตอรี่ (lottery) หมายถึง การเสี่ยงโชค อันเป็นลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรป (อิสริยา เลาห

ตีรานนท,์ ออนไลน์ : 2552) 

 สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันที่มีความแตกต่างกับการพนันอื่น ๆ ในสังคมไทย  เพราะเป็น

การพนันที่สามารถเป็นภาพลักษณ์ในการเป็นเศรษฐีที่ถูกกฎหมายและชอบธรรม และยังถูกดำเนินการ

โดยรัฐบาล  มีการอนุญาตให้เล่นได้อย่างเปิดเผย ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ นอกจากการกำหนดอายุผู้ซื้อมากกว่า 

18 ปีขึ ้นไป ทำให้เป็นการพนันที ่เข้าถึงและได้รับความนิยมในผู ้คนหลากหลายกลุ ่มอย่าง ถูกต้อง 

นอกจากนี้จากประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสลากกินแบ่งรัฐบาล   จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการมี

ส่วนสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศอยู่โดยเสมอ โดยจะกล่าวในส่วนต่อไป  
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3.2 ต้นกำเนิดและพัฒนาการของสลากกินแบ่งรัฐบาล  

การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาล มีที่มาจากการละเล่นดั้งเดิมของจีนที่มีชื่อว่า “ฮวยหวย ” 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2504 : 1-4)  ได้อธิบายถึงตำนานการเล่นการพนันที่ส่ง

ทอดมาจากประเทศจีนมายังประเทศไทย จากการสืบค้นในหนังสือ “ซื่อยัง” พบว่าหวยเป็นของคนจีนคิด

ขึ้นในแผ่นดินพระเจ้าเตากวง รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์ใต้เชง พ.ศ. 2364 ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 2                

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีผู้คิดค้นการเล่นที่มณฑลเจ้อเจ๊เกี๋ยง เรียกว่า “ฮวยหวย”  วิธีการเล่นคือทำป้าย

เล็ก ๆ 34 ป้าย  เขียนชื่อคนโบราณลงในป้าย อาทิ สามหวย ง่วยโป๊ เป็นต้น ชื่อที่ใส่ลงไปเป็นคนที่มี

ชื่อเสียง มีวิธีการเล่นคือเจ้ามือจะเลือกหนึ่งป้ายใส่ลงในกระบอกไม้ แล้วนำไปแขวนไว้บนหลังคา ให้คน

ทายว่าจะเป็นชื่อใครถ้าทายถูกเจ้ามือก็จะให้ 30 ต่อ  ถ้าทายผิดก็ต้องจ่ายเงินเดิมพัน ต่อมาคนจีนไปค้า

จำหน่ายยังต่างประเทศจึงได้นำการละเล่นการพนันต่าง ๆ  ไปเผยแพร่ยังประเทศที่ตนไปค้าจำหน่าย จึง

ทำให้การละเล่นฮวยหวยได้ปรากฏในประเทศไทย   

สลากกินแบ่งรัฐบาลมีต้นกำเนิดมาจาก หวย ก,ข ซึ่งถูกพัฒนามาจากการละเล่นฮวยหวยของชาว

จีนที่กล่าวในข้างต้น  ซึ่งเกิดข้ึนในประเทศไทย (สยาม) ในปี พ.ศ. 2390 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ, 2504 : 4) โดยขณะนั้นประเทศไทยเกิดปัญหาอุทกภัยทำให้พืชผลเสียหายโดยเฉพาะนา

ข้าว เรียกปัญหานี้ว่า “ข้าวยากหมากแพง”  (พิรุณ ฉัตรวนิชกุล, 2543 : 151)  ชาวบ้านยากจนไม่มีเงินหุง

หาอาหาร ประกอบกับมีการผลิตเงินตราออกมามากมายแต่กลับหายไป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชดำริแคลงว่าผลิตเงินตราออกมามากมายแต่กลับหายจากท้องตลาดไปหมด 

สงสัยว่าผู้คนจะนำเงินไปซื้อฝิ่น  จึงมีการจับฝิ่นเผาฝิ่นแต่เงินยังไม่กลับเข้ามาในระบบ  

ต่อมามีชาวจีนชื่อ “น้อย” อาศัยอยู่ในตรอกครุฑ ได้เสนอการผูกขาดอากรหวย ที่ปรับปรุงมาจาก

ฮวยหวยไปยื่นต่อพระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) อธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ เพื่อให้นำข้อความไปกราบ

ทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  โดยได้ตั้งโรงหวยบริเวณปากตรอกสะพานมอญข้าง

วัดกรมหมื่นสวัสดิ์  มีการออกหวยวันละตัว เมื่อมีผู้ถูกจะจ่าย 30 ต่อ และต่อมามีนายครุฑเป็นคนเชื้อสาย

พม่า บุตรของขุนศรีณรงค์ได้ทำหนังสือทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 3               

ขอประมูลหวยเพ่ือจัดตั้งโรงหวยขึ้นเป็นแห่งที่ 2 บริเวณหน้าวังเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา ในเขตกำแพง

พระมหานคร โรงหวยทั้งสองแห่งผลัดกันออกคนละเวลา หวยของนายน้อยออกในเวลาเช้าหวยและหวย
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ของนายครุฑออกในเวลาเย็น แต่ไม่นานกิจการของทั้งสองได้ขาดทุนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จึงได้ยุติลง 

(เจริญ ตันมหาพราน, 2554) 

 จากการยุติลงของโรงหวยนายน้อยและนายครุฑ ทำให้พญาศรีไชยบาล12 ที ่ต ่อมาได้รับ

พระราชทานยศเป็นพระยา มีชื่อว่า “หง” หรือเจ้าสัวหงนายอากรสุราเป็นข้าพึ่งบุญในพระองค์เจ้าหญิง

วิลาศ13  มีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานท้องตรานายอากรบ่อนเบี ้ยมาขอผูกอากรหวยทำสัญญาต่อ

ท้องพระคลัง โดยมีการทำสัญญาต่อพระคลังมหาสมบัติ 6 ข้อดังนี้ 1. จะออกโรงหวยเดียว 2. เวลาเช้าเย็น

จะออกหวย 34 ตัวขอยกตัว ง กับตัว ธ 3. นายอากรจะต้องให้ผู้แทนถูก 29 ต่อ 4. จะออกหวยวันเดียวซ้ำ

กัน 2 ตัวได้ตามใจผู้ออก 5. มีการกำหนดให้เสมียนเขียนตัวหวยให้มีสำคัญต่าง ๆ ที่ตัว ก ,ข เพื่อไม่ให้

เสมียนแก้ได้ และ 6. ไม่ให้เสมียนเขียนหวยเดิมพันกว่าตัวละบาท (เพ่ิงอ้าง, 2554 : 10-11)   

เจ้าสัวหงได้ก่อตั้งโรงหวยบริเวณกำแพงเมืองใกล้สะพานหัน แต่สถานที่คับแคบผู้คนมาเล่นเป็น

จำนวนมาก จึงได้มีการย้ายไปที่วังบูรพาภิรมย์แต่เกิดไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2415 จึ งได้ย้ายโรงหวยมาอยู่ที่ริม

สะพานข้ามคลองหลอดเหนือประตูสามยอด (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ , 2504 : 

57) โรงหวยมักเกิดขึ้นในย่านที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การแก้ปัญหาจากการตั้งโรงหวยตามคำ

กราบบังคมทูลของเจ้าสัวหง ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมีเงินมาหมุนเวียนในระบบอีกครั้ง  ขณะเดียวกัน

เจ้าสัวหงได้มีการแบ่งกำไรเข้าเป็นอากรหวยแก่ทางการอยู่โดยเสมอ (แสน วิชาชาญ , 25457) อาทิ ถวาย

กำไรจากการเปิดโรงหวยแก่พระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ละ 2 ชั่ง ทุกปี และในกรณีพิเศษเมื่อมีกิจงาน

บ้านเมืองเจ้าสัวหงมักจะมีการถวายเงินช่วยเหลืออยู่โดยเสมอ (เจริญ ตันมหาพราน, 2554 : 11)   

นอกจากนี้รัฐบาลได้มีการกำหนดให้เจ้าสัวหงต้องจ่ายให้รัฐบาลเป็นเงินอากรจากโรงหวย 20,000 

บาทต่อปี หรือที ่ในอดีตเร ียกว่า “บ่อนเบี ้ย” เป็นการเก็บเง ินจากแหล่งการพนันผ ิดกฎหมาย                     

ประเภทต่าง ๆ ในประเทศ (แสน วิชาชาญ, 2545 : 7) จึงทำให้ประเทศไทยในขณะนั้นสามารถเก็บเงิน

อากรบ่อนเบี้ยได้ถึง 400,000 บาทต่อปี (พยุง โสตถิทัต , 2504 : 18)  และในสมัยรัชกาลที่ 4 ในปี พ.ศ. 

2454 สามารถนำส่งเง ินได้ถ ึงปีละ 3,849,615 บาท โดยได้เง ินราวคืนละ 40,000 - 50,000 บาท 

 
12 ยศจากการเป็นผู้คิดผูกอากรบ่อนเบี้ยและอากรต่าง ๆ 
13 พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 
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นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับเงินจากอากรบ่อนเบี้ยและอากรหวยสูง 9 ,170,635 บาท น (พระเจ้า

บรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2504 : 91-92) ซึ่งเป็นรายได้เข้ารัฐบาลมากที่สุดในขณะนั้น 

การจัดตั้งโรงหวยทำให้ทางการได้มีการกำหนดผู้ดูแล โดยมีการแต่งตั้งยศเป็นขุนบานเบิกบุรีรัตน์ 

(ขุลบาล หรือ ขุนบาน) เป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 4 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรง

ราชานุภาพ, 2504 : 58) โดยขุนบานคนสุดท้ายคือ พระอนุวัฒรราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ในอดีตการเปิด

โรงหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้มีการจัดตั้งโรงหวยขึ้นมาเพ่ิมเป็น 2 โรง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน  ส่งผลให้เกิดโรงหวยเถื่อนโดยนายทุนที่ไม่รับสัมปทานจากรัฐเกิดขึ้น (ประ

ยุทธ สิทธิพันธ์, 2524)  ต่อมาพระศรีวิโรจน์ (ดิส)  เข้ากราบขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดโรง

หวยขึ้นอีกโรงหนึ่งบริเวณบางลำพู  เพราะเห็นว่าเจ้าสัวหงออกหวยเช้าตอนบ่ายยังว่างอยู่  จึงได้เปิดโรง

หวยเรียกว่า “หวยค่ำ” แต่ดำเนินไปไม่นานนะได้ปิดตัวลงเพราะทำการไม่เรียบร้อย ทำให้โรงหวยของ

เจ้าสัวหงได้เปิดทำกิจการหวยค่ำเพ่ิมข้ึนมา กลายเป็นโรงหวยของเจ้าสัวหงเปิดตลอด 24 ชั่วโมง   

นอกจากนี้การเปิดโรงหวย 24 ชั่วโมงยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เพียงพอ 

ทำให้มีการสร้างความสะดวกสบายในการเล่นหวยเพ่ิมขึ้นคือ “เดินโพย” เป็นการบันทึกรายการต่าง ๆ ลง

ในกระดาษที่เป็นวิถีดั้งเดิมของชาวจีน  อุปกรณ์ในการเขียนโพยมีกระดาษที่มีชื่อโรงหวย ตราประทับ             

ปี่สมอ ไว้ใช้เพื่อเรียกร้องความสนใจ (แสน วิชาชาญ , 25457)  เป็นการกระตุ้นให้คนขะมักเขม้นในการ

เล่นหัวกันมากยิ่งข้ึน   

วิธีการเล่นหวย ก,ข คือ ขุนบาลจะนำตัวหวยที่เลือกขึ้นไปแขวนไว้ในที่เปิดเรียกว่า “เต็ง” มีคน

มาเฝ้าเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยน จากนั้นเปิดตัวให้ประชาชนเข้าไปแทง (ซื้อ)  ไว้ในโพยจดบันทึกลง

กระดาษ  โดยมีเสมียนนั่งคอยอยู่ที่หน้าโรงหวย และในโรงหวยจะทำฉากเขียนรูปคนซึ่งสมมุติเป็นตัวหวย

และเขียนอักษรจีนกำกับ  พร้อมทั้งเขียนรูปสัตว์สมมุติว่าเป็นชาติก่อนเพื่อให้สังเกตได้ง่าย (พระเจ้าบรม

วงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2504)  เมื่อถึงเวลาออกจะนำเต็งลงมาเปิดถุง  นำเอาตัวหวยออกมา

แสดงให้เห็น ถ้าถูกรางวัลก็จะนำโพยขึ้นจากเสมียนโรงหวย  (แสน วิชาชาญ, 2545 : 25-29) ใครแทงถูกก็

จะได้ขึ้นเงินจากเสมียน 30 ต่อโดยไม่คืนทุนเดิม จึงได้เพียง 29 ต่อ และมีการคิดเงินแบบจีนคือ  1 บาท

เท่ากับ 400 แปะ  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2504) 
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ภาพที่ 3.1 บุคคลที่มีชื่อเสียงในจีนถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ตัวหวย ก,ข 

ที่มาภาพ : https://mpics.mgronline.com/pics/Images/558000007322401.JPEG 

 

เหตุผลที่มีการเรียกว่า “หวย ก,ข” เกิดจากการเปลี่ยนใช้อักษรไทยในการเข้ามากำกับแทนอักษร

จีน (เจริญ ตันมหาพราน,2554 : 21) และกำหนดให้มี 34 ป้าย ซึ่งแต่เดิมอักษรไทยมีทั้งหมด 44 ตัวใช้

เป็นตัวหวย 36 ตัว ไม่ใช้ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ศ และ ษ จนท้ายสุดตัดเหลือ 34 ตัว ตัด ง ธ  (ประยุทธ สิทธิพันธ์, 

2524)  โดยมีความเชื่อว่าเมื่อ 2 ตัวอักษรออกครั้งใดนายบ่อนเป็นอันต้องขาดทุน (เจริญ ตันมหาพราน , 

2554 : 10) และด้วยปัญหาคนเข้าใจผิด อาทิ ออกรางวัลตัว จ.จีเกา มีผู้เข้าใจว่าเป็ น ฟ.เกากัว ทำให้มี

ปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลจึงต้องยกเลิกให้เหลือเพียง 34 ตัว   

ตัวอย่างหวย ก,ข ในอดีตตัว “ก.สามหวย” ซึ่งมีความหมายถึงดังนี้ อักษรไทย “ก”. มาจากการ

เปลี่ยนจากอักษรจีนมาเป็นอักษรไทย  “สามหวย” มาจากชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนโดยมี

การกำหนดไว้ว่า “ชื่อสามหวยเป็นอุปราชชาติก่อนเคยเกิดเป็นชะนี” ที่มาของชื่อเกิดจากในประเทศจีน

สมัยราชวงศ์ใต้เชง เหตุเกิดจากราชวงศ์เสื่อมอำนาจ ราษฎรไม่พอใจทางการจึงได้มีการนำชื่อบุคคลที่มี

ชื่อเสียงในขณะนั้น  มาประกอบเป็นการละเล่นเป็นฮวยหวย และเพื่อเป็นการเล่าประวัติให้ก ารละเล่น

น่าสนใจและดึงดูดในการชวนนึกฝัน นอกจากนี้ยังมีการแต่งเป็นคำคล้องจองเพื่อง่ายต่อการจดจำและถูก
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นำไปใบ้หวยอยู่เสมอ อาทิ “อักษร ก.สามหวย เจ้าสวมหมวกสามแฉกเป็นเส้นฉาก หนวดที่ปากแดงจ้า

หน้าเป็นสี ชื่อสามหวยสวยนักเป็นจักรี นาง ชะนีมาเกิดกำเนิดนาม” (เพ่ิงอ้าง, 2554 : 14)  โดยหวย ก,ข 

มีทั้งหมด 34 ตัวมีดังนี้ 

ก. สามหวย   ข. ง่วยโป๊   ข. เจียขวย   ค. เม่งจู   

ต. ฮะตั้ง    ฆ. ยี่ซัว   ง. จีเกา    ฉ. จำหน่ายหมู     

จ. หลวงขึ ้  ช. ฮกซุน   ซ. แชหงวน   ฌ. ฮวยกัว                 

ญ. ย่องเช็ง   ด. กวงเหม็ง   ต. เรือจ้าง   ถ. พันกุ้ย    

ท. เซี่ยงเจียว   ธ.ไท้เผ็ง   น. เทียนสิน   บ. แจหลี                  

ป. กังสือ   ผ. เอียวหล ี  ฝ. ง่วนกุ่ย   พ. กิ๊ดปิ๊น                 

ฟ. เกากัว   ภ. คุณชัว   ม. หุนหัน   ย. ฮ่องซุน               

ร. กิมเง็ก   ล. เทียนเหลียง   ว. แซหุน   ส. ฮะไฮ               

ห. หมังหลิม   ฬ. ง่วนกิ้ด   อ. บ้วนกิม   ฮ. เจี๊ยะสูน 

ที่มา : ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 17 เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย [ฉบับทรงแก้ไขใหม่] , 

(2504) 

 

เมื่อคนชอบเล่นหวยเป็นจำนวนมากจึงอำนวยความสะดวกนอกจากการเดินโพยแล้ว  ได้มีการให้

เสมียนไปตั้งร้านรับแทงหวยในที่ต่าง ๆ ตามแขวงเพ่ือให้คนได้เข้าถึงในทุกตำบลทั่วกรุงเทพฯ และได้มีการ

จดบันทึกไว้ว่าการเล่นหวยในอดีตเป็นการเล่นของคนชนชั้นสูง เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นถึงบ่อน

เพื่อให้คนรู้ แต่การเล่นเบี้ยจะเป็นของชนชั้นต่ำจะต้องไปเล่นถึงบ่อน (เพ่ิงอ้าง, 2504 :  64 - 65) ความ

นิยมดังกล่าวทำให้มีการแต่งเพลงยาวในเรื่องตำนานหวยของนายกล่ำ ไว้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แสดงถึงการขะมักเขม้นของผู้คนในการเล่นหวยไว้ดังนี้ 
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ดูโรงห้องแคบแคบก็แยบคาย   เที่ยวตั้งรายสองแถวแนวถนน  

 มีเสมยีนเขียนหมดคอยจดคน   ที่สุดจนแทงทุ่ยหุนขึ้นไป  

 แล้วมีข้อลิขิตปิดประกาศ    ตั้งแต่บาทลงมาไม่ว่าไหน  

 แม้ออกถูกตามตัวตัวเอาไป   ก็ใช้ให้สามสิบพอดิบพอดี   

 ใครจะเล่นตัวไรก็ไปเขียน    ให้เสมียนเขาดูไม่สูสี   

 ไม่ว่าจนเข็ญใจไพร่ผู้ดี    สุดแต่มีเงินให้ก็ได้แทง  

 ทางโรงใหม่โรงเก่าเหมือนเล้าหมู   ไปยืนดูแทงผิดแล้วคิดขัน  

 ทั้งสองโรงตั้งเรียงเคียงประชัน   ถึงแม้วันจะออกก็บอกความ 

 ดูเบียดเสียดยัดอัดถนน    ประชาชนนี้กระไรช่างล้นหลาม  

 ทั้งสาวแซ่แก่หนุ่มออกรุมราม    เราซักสามสี่พันดีฉันด ู

     (สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์, 2560 : 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 ป้ายหวย ก,ข 

ที่มาภาพ : http://favforward.com/app/uploads/2018/02/lottery_02.jpg 
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เมื่อการละเล่นหวย ก,ข ดำเนินมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4 

ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจจากการทำการค้าสัญญากับต่างประเทศ “สนธิสัญญาเบาว์

ริง”14  ทำให้ได้มีการยกเลิกการค้าแบบผูกขาด  ส่งผลให้รายได้ของประเทศไทยลดลงจึงต้องจัดเก็บภาษี

อากร  และได้เพ่ิมช่องทางรายได้ให้กับประเทศผ่านธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับรัฐในขณะนั้น

คือ หวย ก,ข  โดยได้มีการกำหนดให้มีการเก็บภาษีการพนันขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากอากรบ่อนเบี้ย  

การเกิดขึ้นของภาษีการพนันนำมาซึ่งการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับทางรัฐบาล (ดวงกมล ดีพันธุ์ , 2557 : 

125) แต่ในทางกลับกันโทษของหวย ก,ข ทำให้ราษฎรถูกเก็บภาษีอย่างหมดตัว ซึ่งเป็นวิธีการเก็บภาษีที่

สะดวกอย่างหนึ่งเพราะราษฎรพากันสมัครสมานสามัคคีหาเงินให้รัฐบาล  เป็นเหตุให้ราษฎรยากจนไม่มี

กำลังประกอบอาชีพอ่ืนให้เจริญ และยังทำให้คนมีนิสัยเป็นคนพาล (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรง

ราชานุภาพ, 2504 : 94-95) โดยนิสัยคนพาลในแง่การไม่ทำมาหากินหวังที่จะสบายจากการพนัน 

ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เล็งเห็นว่าบ้านเมืองเกิด

ปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม จากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ผู้คนนำเงินออกมาซื้อ หวย ก ,ข  จึงได้ทรงดำริ        

ตกลงว่าจะเลิกหวย ก,ข  แต่ด้วยผลประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้จากอากรบ่อนเบี้ยปรับอากรหวยถึงปีละ 

9,170,635 บาท (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ , 2504 : 93) ไม่อาจยกเลิกการเล่น

หวยได้เพราะเป็นรายได้สำคัญของรัฐ  จึงได้พยายามเข้าไปควบคุมการเล่น หวย ก ,ข มากยิ่งขึ้น โดยการ

ออกรางวัลหวยเบอร์ (หวยที่ใช้ตัวเลขในการเสี่ยงทาย) เพ่ิมเติม การเกิดขึ้นของหวยเบอร์ (ลอตเตอรี่) ทำ

ให้กิจการเกี่ยวกับการพนันถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ 

จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนเป็นหวยเบอร์ (ลอตเตอรี่) หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ้นครั้งแรกใน

ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2477 ในวาระเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5   โดยในงานดังกล่าวมีพวกพ่อค้าฝรั่งมาร่วมด้วยในการจำหน่ายของ  แต่ไม่สามารถจำหน่าย

สินค้าดังกล่าวได้ ทำให้นายทหารมหาดเล็กคิดหาทางออกช่วยพ่อค้าเหล่านั้นโดยการออกลอตเตอรี่แบบ

ยุโรป แต่มีเง่ือนไขว่าผู้ที่ถูกรางวัลต่าง ๆ จะได้รับเป็นสิ่งของเท่าจำนวนเงิน และผู้ที่ต้องการได้เป็นเงินสด

จะถูกหัก 10 เปอร์เซ็นต์ พระยาภาสกรวงศ์ได้นำแนวคิดขึ้นไปถวายกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทาน

 
14 สนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำกับสหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยมีเซอร์จอห์นเบาริง  ราชทูตได้จากการ
แต่งต้ังจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย  เป็นการนำประเทศเข้าสู่การค้าเสรี  เปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้า  สร้างระบบการนำเข้าและ
ส่งออกใหม่ 
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พระราชานุญาต เมื ่อได้รับพระราชานุญาตจึงได้ทำการออกลอตเตอรี ่ขึ ้น ณ ตึกคองคาเดีย โดยมี           

นายอาลบาสเตอร์ ชาวอังกฤษ เป็นผู้อำนวยการการออกลอตเตอรี ่  ซึ ่งในขณะนั้นมีการพิมพ์สลาก

ออกจำหน่าย 20,000 ฉบับ จำหน่ายในราคาฉบับละ 1 ตำลึงหรือ 1 บาท แต่พอจำหน่ายได้จริงจำหนา่ย

ได้เพียง 4,930 ฉบับ ทำให้เงินที่ต้องจ่ายลดลงตามลำดับ จำนวนเงินรางวัลที่ 1 มีจำนวนเงิน 100 ชั่ง และ

รางวัลเลขท้าย 2 ตัวได้ 10 ตำลึง จากการออกลอตเตอรี่ในครั้งนั้นนั้นต่อมาไม่มีการปรากฏการออก

ลอตเตอรี่อีกจนตลอดสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อีกต่อไป (สำนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3. 3 เฮนรี อาลาบาสเตอร์  เจ้าหน้าที่การทูต ผู้นำเข้าและบิดาแห่งลอตเตอรี่ไทย 

ที่มาภาพ : สมุดภาพประวัติศาสตร์สลากกินแบ่งรัฐบาลพ. ศ. 2482 ถึง 2532 (2532) 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ประเทศไทยประสบกับปัญหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตร15 

มีความประสงค์ที่จะกู้เงินจากประเทศไทย  แต่การกู้เงินจากรัฐบาลโดยตรงจะกระทบต่องบประมาณ

แผ่นดิน  ทำให้สภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษได้ขอดำเนินการออกลอตเตอรี่ในประเทศไทย (สยาม)            

โดยมีรางวัลที่ 1 คือเงินรางวัล 75 ,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้มากเพื่อเป็นเครื่องล่อใจ

ประชาชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 สภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษได้มีการออกลอตเตอรี่ภูเก็ต  และได้

ร ่วมกับกรมพระนครบาล คณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว ในการจัดขึ ้นเพื ่อเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการจัดพิมพ์ “ลอตเตอรี่บำรุงเสือป่ากอง

อาสาสมัคร” เพื่อเก็บเงินบำรุงสภากาชาดไทยและกองเสือป่า ในปี พ.ศ.2466  จำนวน 1 ล้านฉบับ 

จำหน่ายฉบับละ 1 บาท  รางวัลที่ 1 มีจำนวนเงินรางวัลสูงถึง 100 ,000 บาท (สำนักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล, 2542) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนจากการใช้คำว่า “ตั๋วสลาก” มาเป็นคำว่า “ลอตเตอรี่” อย่างเป็น

ทางการ (อนุรัตน์ โค้วคาสัย, 2551)  และรายได้ดังกล่าวได้มีการนำไปบำรุงเสือป่ากองอาสาสมัครเพ่ือ

จัดซื้อปืนพระราชทาน “ปืนพระราม 6”  จนกระทั้งถึงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6  กิจการเสือป่าก็เลิกล้มลง (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542) พร้อมกับถึงยุคการ

สิ้นสุดหวย ก,ข ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  โดย หวย ก,ข ได้ถูกยกเลิกเมื่อ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2459 (สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์ , 2560) เพราะเล็งเห็นว่าประชาชนไม่ทำงาน มัวแต่

หมกมุ่นอยู่กับการพนันจนสิ้นเนื้อประดาตัว ทำให้หวย ก,ข ได้ดำรงอยู่ในสังคมไทยเป็นเวลา 81 ปี และ

เป็นยุคเปลี่ยนผ่านสู่การเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลอนุญาตให้

ออกลอตเตอรี่สภากาชาดสยาม เพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลช่วยเหลือคนไข้อนาถาและเป็นค่าใช้จ่าย

สาธารณประโยชน์ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542) และได้ออกลอตเตอรี่พิเศษรัฐบาลสยาม (อนุ

รัตน์ โค้วคาสัย, 2551) เนื่องจากพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายลดอัตราเงินและ

รัชชูปการ จึงเห็นว่าต้องหารายได้เพ่ิมเติมจากลอตเตอรี่ นอกจากนี้ยังเป็นการเริ่มต้นออกรางวัลเลขท้าย 3 

ตัวเป็นครั้งแรก ซึ่งมีประกาศว่า “ลอตเตอรี่ของรัฐบาลต้องการเงินมาก จึงต้องพยายามจำหน่ายได้ตลอด

ถึงชนบทต่าง ๆ โดยไม่ใช่จำหน่ายแต่เฉพาะในเมืองเพียงเท่านั้น” โดยมีการกำหนดวันในการออกรางวัล

 
15 ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เป็นประเทศที่ทำสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซ่ึงในขณะนั้น
ประเทศไทยเข้าร่วมอยู่ฝั่งกับฝ่ายสัมพันธ์มิตร  
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คือ 4 เดือนต่อ 1 งวด และในปีต่อมา (พ.ศ. 2477) กระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์จะหาเงินบำรุง

เทศบาล จึงได้ออกสลากกินแบ่งโดยกระทรวงการคลัง (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , 2542) และได้

เปลี่ยนจากการเรียกว่า “ลอตเตอรี่” มาใช้คำว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล”16 เป็นครั้งแรก  สลากกินแบ่ง

รัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยมีการออกจำหน่าย 2 ชนิดได้แก่ สลากกินแบ่งบำรุงเทศบาลจังหวัดและ

สลากกินแบ่งบำรุงเทศบาลทั่วไปมีการออกรางวัลทุกวันที่ 5 ของเดือน (อนุรัตน์ โค้วคาสัย, 2551)  

การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินเรื่อยมาจนมาถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.  2482 ได้มีการ

โอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลจากระทรวงมหาดไทยมาให้กระทรวงการคลัง และสถาปนาสำนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลขึ ้น มีประธานกรรมการคนแกคือพญาพรหมทัตศรีพิลาศ ทำให้กำหนดวันที ่ 5 

เมษายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปีดังกล่าวมีการกำหนดการออกรางวัล 

1 ครั้งต่อเดือน และมีการจำหน่ายในราคาฉบับละ 1 บาท และไม่นานในปี พ.ศ.  2485 ได้เป็นการออก

สลากเป็นเดือนละ 2 ครั้ง โดยออกในช่วงต้นเดือน และปลายเดือน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , 

2542)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 สลากกินแบ่งรัถบาลไทย งวดประจำวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480 

ที่มาภาพ : The Lotter (2551) 

 
16 ในอดีตมีการเขียนว่า “สลากกินแบ่งรัถบาลไทย” แทนคำว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย” จากข้อกำหนดในยุคสมัยของจอมพล ป พิบูล
สงคราม  
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ภาพที่ 3.5 สลากกินแบ่งบำรุงเทศบาล งวดประจำวันที่ 26 มีนาคม 2481 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562) 

ความนิยมของประชาชนต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมีเพิ่มขึ้น ทำให้เปลี่ยนมาออกรางวัลทุก

วันพฤหัสบดี ในปี พ.ศ.  2491 นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับบำรุงอาคารสงเคราะห์

และสังคมสงเคราะห์ข้ึน (เพ่ิงอ้าง, 2542) แต่การออกรางวัลดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ที่มากพอของประชาชนได้ จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการออกรางวัลทุก ๆ  6 ของเดือน คือออกรางวัล

ในวันที่ 6, 12, 18, 24 และ 30 (อนุรัตน์ โค้วคาสัย, 2551) แต่ไม่นานได้มีการปรับเปลี่ยนวันในการออก

รางวัลเป็นทุก ๆ 5 วัน เนื่องจากประชาชนมีความนิยมมากข้ึน โดยออกรางวัลทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 

และ 30 แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงทำให้มีการกำหนดเวลาในการออก

รางวัลในทุก ๆ 4 วัน ในปี พ.ศ. 2500 คือออกรางวัลทุกวันที่ 4, 8, 12, 16, 20, 25, และ 30 แต่ต่อมาใน

ปี พ.ศ.  2511 รัฐบาลได้มีการกำหนดให้ออกรางวัลช้าลง เพื่อให้ประชากรได้มีเ วลาทำมาหากินและไม่

หมกมุ่นกับการพนันมากจนเกินไป  จึงปรับเปลี่ยนการออกรางวัลเป็นทุกวันที่ 10 คือมีการออกรางวัลทุก

วันที่ 10, 20 และ 30 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542) 

การเปลี ่ยนแปลงเวลาในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ้นเรื ่อยมา  นอกจากการ

เปลี่ยนแปลงเวลาในการออกรางวัลในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการเพิ่มหมวดหมู่ของสลากกินแบ่งรัฐบาลมากขึ้น

จากหมวด ก และ ข เป็น ก, ข, ค, และ ง เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนของสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกงวดมาก

ขึ้นแทนการออกรางวัลบ่อยครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนเหลือการออกเพียงเดือนละ 2 ครั้งต่อเดือน เป็นการ

ออกรางวัลทุกวันอังคารเว้นวันอังคาร  ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการกำหนดการออกรางวัลเป็นเดือนละ 
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2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน ซึ่งเป็นต้นแบบการออกรางวัลในปัจจุบัน  และในปี พ.ศ. 

2540 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการจัดตั ้งสำนักงานสาขาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้น               

มีทั้งหมด 9 เขต ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในพ้ืนที่เขตที่ 7 ต่อมาในปี พ.ศ.  2541 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการลดต้นทุนในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการปรับเปลี่ยนพิมพ์

ในฉบับคู่ คือนำ 2 ใบประกบกัน จากเดิมมีการจำหน่ายฉบับละ 40 บาท มาเป็น 2 คู่ต่อฉบับในราคา 80 

บาท (เพ่ิงอ้าง, 2542)   

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีว ิธ ีการจำหน่ายที ่เพิ ่มขึ ้นในยุคสมัยนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโท                

ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือได้มีการเกิดของ “หวยบนดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นการทำลายช่องทางหวยใต้ดินและเพื่อนำรายได้ทั้งหมดกลับคืนสู่ประชาชน  สำนักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาลได้ดำเนินกิจการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว มีจำหน่ายงวดแรกเมื ่อวันที่                      

1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 จนกระท่ังเกิดการรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีการยกเลิก

ระบบหวยบนดินหรือสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัวโดยกล่าวว่าดำเนินการที่ไม่มีกฎหมาย

รองรับ การจำหน่ายหวยบนดินเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัวมีการทำรายได้ให้แก่แผ่นดินขณะนั้นสูงถึง                  

2 พันล้านบาท (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2554)  และในปี พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลงของสลาก

กินแบ่งรัฐบาลครั้งล่าสุดคือ ได้มีการกำหนดให้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1 ใบในราคา 80 บาท

เท่าเดิม เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต (Sanook, ออนไลน์ : 2560) และมีนโยบายนำเสนอต่อการ

พิจารณาในการจำหน่ายสลาก 12 นักษัตร (Picture 12) ผ่านระบบออนไลน์   สลาก 12 นักษัตรมีทั้งหมด 

4 หลัก แต่ละหลักจะใช้รูปภาพออกรางวัลทั้งหมดหลักละ 12 ภาพ ผู้ซื้อสามารถเลือกภาพได้ตามความ

ต้องการผ่านระบบออนไลน์ โดยจะเปิดให้เลือกได้หลักละ 1 ภาพ จากทั้งหมด 12 ภาพ จนครบ 4 หลัก 

จะมี 4 ภาพ (เลือกภาพซ้ำกันก็ได้) เรียกว่า 1 รายการ ราคา 50 บาท  เพ่ือแก้ขายเกินราคาและหวยใต้ดิน 

เป็นนโยบายที่อยู่ในการพิจารณา (ThaiPublica, ออนไลน์ : 2561) 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว สถานที่ในการการออก

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  โดยในช่วงแรงมีการกำหนดสถานที่ตั้งที่ทำการกอง

สลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครและธนบุรี ในปี พ.ศ.2482  และมีการ

ปรับเปลี่ยนสถานที่เพราะมีประชาชนมาหนาแน่นเกินที่จะให้บริการ โดยได้ย้ายไปที่สำนักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาลถนนราชดำเนินในปี พ.ศ. 2502  ต่อมาในปี พ.ศ.  2516 จากเหตุการณ์มหาวิปโยคทำให้
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สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณถนนราชดำเนินเกิดความเสียหาย  รัฐบาลเล็งเห็นว่าจำเป็นที่จะต้อง

ควบคุมสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มากขึ ้น เพราะเห็นว่าเป็นรายได้หลักของแผ่นดิน จึงได้มีการตรา

พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะเป็น

นิติบุคคลและมีลักษณะเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นต้นมา พร้อมกับได้ย้ายที่ทำการไปยังซอยเอกมัย ในปี พ.ศ.  

2521 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542) 

ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความเกี ่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กระแสหลักใน               

ด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การทูต โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลมี

ส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  อาทิ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพ่อค้า

จากต่างประเทศในการมาจำหน่ายของในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1  ความสำคัญของ

สลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏผ่านหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยเสมอ  และได้ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละสมัยที่แตกต่างกัน โดยมีการผลิตในจำนวนมากช่วง

เศรษฐกิจกำลังมีปัญหา มีการจำหน่ายในราคาที่ถูกในช่วงแรกเพื่อเป็นการดึงดูดผู้คน  พร้อมกับนำเสนอ

เงินรางวัลในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน   ในอดีตมีการออกสลากกินแบ่ง

รัฐบาลมีการออกรางวัลในจำนวนวันที่บ่อยครั้ง อาทิ ออกทุก ๆ 4 วันและออกทุก ๆ 5 วันเป็นการสร้าง

ลักษณะนิสัยของคนไทยให้มีความเกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลมากยิ่งขึ้น และสร้างความนิยมให้เกิด

ความเคยชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏให้เห็ นถึงความ

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยตลอด  

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางความคิดของผู ้คนที ่มีต่อการพนันที่เปลี ่ยน              

แปลงไป  คือ “ทำให้การพนันกลายเป็นการทำบุญ” ผู้คนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านความรู้สึกที่ไม่รู้สึก

ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย  เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลสร้างความชอบธรรมต่อการเป็นการพนันที่ทำ

เพื่อสังคมผ่านการโฆษณาทางสื่อช่องทางต่าง ๆ  แสดงให้เห็นถึงการนำรายได้จากการจำหน่ายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลไปบริจาคให้องค์กรต่าง ๆ และนำมาพัฒนาประเทศ พร้อมยังมีการตรากฎหมายเพื่อรองรับ

และแสดงความชอบธรรมให้กับการจำหน่ายและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่ง เป็นการส่งเสริมและสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และมาซึ่งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยมีการกล่าวไว้ว่า 

“การพนันคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในสังคมไทย” (กาญจนา แก้วเทพ, 2539 : 147) 
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3.3 ส่วนประกอบของสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน 

รูปแบบในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลตั ้งแต่การก่อตั ้งขึ ้น ได้มีการนำแนวคิดศิลปะและ

วัฒนธรรม เรื่องราววรรณคดี สถาปัตยกรรมต่าง ๆ อาทิ ป้อมพระกาฬ พระปรางค์วัดอรุณ ซุ้มประตูวัด

โพธิ์ และมีการเขียนข้อความในเชิงขอโชคขอลาภไว้หลังสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเช่นกัน  อาทิ “คนส่ง

หนังสือพิมพ์นำลาภมาให้” “เหยียบจิ้งจกตายให้ลาภ” และ “ท่านหลักเมืองเรืองฤทธิ์เนรมิตให้ลูกช้าง” 

เป็นต้น โดยได้นำมาตกแต่งเพื่อคุณค่าแก่การรักษา (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , 2542) นอกจากนี้ยัง

มีการใส่คำสอนต่าง ๆ ไว้ในสลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ ในปี พ.ศ. 2507 มีคำสุภาษิตใน 4 มุมโดยเขียนว่า 

“จงทำดี จงทำดี และจงทำดี” (อนุรัตน์ โค้วคาสัย, 2551)   

ในปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับประกอบด้วยตราของสำนักงาน ราคา 80 บาท คำคม

เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ “ช่วยเหลือราษฎรเสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม” “สลากสร้างสรรค์...เพ่ือ

สังคม” และประกอบด้วยลายเซ็นของประธานกรรมการคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายเลข 6 

หลัก ภาษาอังกฤษกำกับเลข 6 หลัก งวดวันที่ งวดที่และชุดที่ ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อย่างบาร์โค้ดในการใส่ไว้ในสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการปลอมแปลง 

รูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันมีการผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นไทยที่ถูกบรรจุลง

ไปในสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้คน ประกอบกับการบรรจุตราสำนักงาน คำขวัญ

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างการรับรู้ต่อผู้คนในการรู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ในการสามารถ

เป็นช่องทางในการพึ่งพาเพ่ือนำไปสู่รายได้และเป็นความหวัง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นวาทกรรมตาม

แนวคิดของ Michel Foucault เพราะสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ ตราสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีความ

เชื่อมโยงกับรัฐชาติ แสดงถึงการเป็นองค์กรเพื่อทำเพื่อสังคม มีการควบคุมโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 

และสัญลักษณ์ข้อความในการช่วยเหลือราษฎร ทำให้ผู้คนได้รับรู้ถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าเป็นการ

ทำบุญอย่างหนึ ่ง และในเรื ่องสัญลักษณ์สอดคล้องกับแนวคิดของ Blumer (1969) ที ่ได้กล่าวไว้ว่า 

ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และปฏิสังสรรค์ทางสังคม 
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ภาพที่ 3.6 รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562) 

 

3.4 นโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน  

 นโยบายจำนวนเงินรางวัลในการถูกรางวัล ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 รางวัล     จำนวน    มูลค่า (บาท) 

 รางวัลที่ 1     1 รางวัล   6,000,000 บาท  

 รางวัลที่ 2      5 รางวัล    200,000 บาท   

 รางวัลที่ 3     10 รางวัล    80,000 บาท   

 รางวัลที่ 4     50 รางวัล    40,000 บาท   

 รางวัลที่ 5     100 รางวัล    20,000 บาท   

 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง   2 รางวัล    100,000 บาท   

 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 4 ครั้ง   4,000 รางวัล    4,000 บาท   

 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง   10,000 รางวัล    2,000 บาท 

 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ออนไลน์ : 2562) 
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 ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถตรวจสอบรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

และตรวจสอบได้ที่กระดาษหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ เรียงเบอร์  ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล

เป็นไปอย่างสะดวก เมื่อถูกรางวัลผู้ซื้อสามารถไปขึ้นเงินได้ที่สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ

สามารถขึ้นได้ที่ผู้ค้ารายย่อย โดยมักจะมีการหักเปอร์เซ็นต์ (ค่าบริการ) ในจำนวน 2 - 3 เปอร์เซ็นต์จาก

เงินที่ถูกรางวัล นอกจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านสาธารณะประโยชน์ไว้

เช่นกัน เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถือว่าเป็นองค์กรการพนันอย่างหนึ ่ง จึงต้องมีกิจกรรม

ช่วยเหลือสังคมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  

 นโยบายด้านสาธารณะประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 

ซึ่งเป็นปีในการก่อตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ซึ่งกำหนดสาธารณะประโยชน์ไว้คือ เสริมรายได้รัฐ  

พัฒนาสังคม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยได้มีนโยบายส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคสาธารณสุข

และพัฒนาชีว ิตผู ้คนในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านการศึกษาและกีฬาได้มีการบริจาคเง ินเป็นจำนวน 

51,005,154.20 บาทในปี พ.ศ. 2561  ในด้านศาสนามีการบริจาคเงินเป็นจำนวน 5 ,411,773.88 บาท 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการบริจาคเงินเป็นจำนวน  26,362,968 บาท และด้านศิลปะและวัฒนธรรมมี

การบริจาคเงินเป็นจำนวน 300,000.00 บาท (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2561 : 122-127) 

 นอกจกการบริจาคเงินช่วยเหลือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง อาทิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินกิจกรรม CSR จัดเลี้ยง

อาหารกลางวันและหน่วยแพทย์/ทันตแพทย์เคลื่อนที่โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการ

ให้บริการตรวจรักษาฟรี และได้มอบเงินบริจาคจำนวน 300 ,000 บาท ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 8 สังคมหา 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ

สากลเพื่อคนพิการ จำนวน 278,096 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ ภายในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน และปรากฏถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ อีก

มากมาย (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ออนไลน์ : 2562)   
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ภาพที่ 3.7 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรม CSR 

ที่มาภาพ : http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=14811 

 

 การสร้างภาพลักษณ์ผ่านการช่วยเหลือจัดกิจกรรม CSR ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็น

การส่งเสริมให้การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้คนเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายและชอบธรรม 

เพราะเป็นการช่วยเหลือและทำบุญผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างหนึ่ง  ทำให้สำนักงานสลากกิ น

แบ่งรัฐบาลสามารถดำเนินโครงการได้มาอย่างยาวนาน  กลายเป็นองค์กรที่สุจริตและเป็นองค์กรที่ทำเพ่ือ

สังคม  แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วการเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นการมอมเมาผู้คนให้ลุ่มหลงกับ

การพนันอย่างหนึ ่ง  เพราะการเกิดขึ ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ ้นมาจากการต้องการเงินของ

ประชาชนให้กลับเข้าสู่รัฐบาล ภายใต้การนำเสนอจำนวนเงินรางวัลให้กับคนที่ซื้อและถูกรางวัลเพียง

เท่านั้น  การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้ผู้คนต้องนำเงินจากการหารายได้มาจ่ายเงินคืนให้กับรัฐบาล โดย

เป็นการจ่ายด้วยความสมัครใจเพราะถือว่าเป็นการซื้อเพ่ือความสนุกสนาน ซื้อเพื่อสร้างโอกาสของความ

ร่ำรวยที่เท่าเทียมกับผู้อ่ืนและซื้อเพ่ือการทำบุญ 

 

 

http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=14811
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 นอกจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังมีความเกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในปัจจุบัน               

ซึ่งปรากฏในหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู ้คนมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกเหนือจาก

หน่วยงานหลักอย่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการโฆษณาแล้ว อาทิ การนำเสนอตัวเลขในข่าวต่าง 

ๆ นำเสนอบุคคลที่ถูกรางวัลงวดนั้น ๆ  การนำเสนอข่าวดังกล่าวเป็นการจูงใจผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

มากขึ้น เพราะจากข้อมูลพบว่าผู้คนมีการนำเลขจากช่องทางการนำเสนอข่าวมาประกอบการตัดสินใจใน

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมาก (อำนาจ วังจีน, มปป : 57)  

 สื่อในปัจจุบันเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางในทุกพ้ืนที่ และสามารถเข้าถึง

ได้ตลอดเวลา อาทิ ในปัจจุบันมีการถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัลในทุกงวดทางโทรทัศน์ช่องไทยรัฐ

ทีวี วิทยุ และทาง Application Line พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลและช่องทาง Facebook  ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้สลากกินแบ่ง

รัฐบาลกลายเป็นสิ่งที่ดูใกล้ตัวผู้คนและสามารถจับต้องได้ จึงนำมาซึ่งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่เคย

ลดความนิยมลงในสังคมไทย  

 

 

 

 

. 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ภาพข่าว : คนกาญจน์ถูกหวย 30 ล้าน  

ที่มาภาพ : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_913363 
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ภาพที่ 3.9 การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านApplication Line 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

นโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 ประเภทคือ                 
1. สลากระบบโควตาส่วนกลางและภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 1.1 ส่วนกลางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกอบด้วยบุคคลทั่วไปคนพิการคนพิการ Random (ไม่เกิน 3 เล่ม) สมาคมองค์กรมูลนิธิคนพิการ                  
1.2 ส่วนภูมิภาคโดยรับผ่าน 76 จังหวัดและคลังจังหวัดประกอบด้วยบุคคลทั่วไปคนพิการคนพิการ 
Random (ไม่เกิน 3 เล่ม) สมาคมองค์กรมูลนิธิคนพิการ 2. โครงการซื้อ - จองล่วงหน้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลผ่านธนาคารกรุงไทยโดยแบ่งออกเป็น 2.1 โครงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบด้วยจำหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลคงเหลือจังหวัดนนทบุรีรับไปจำหน่ายชั่วคราว (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2561 
: 13) โดยในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ขอยื่นคำร้องขอขึ้นบัญชีสำรอง ทั้งหมด 5,102 คน   และสามารถ
มีสิทธิ์โควตาได้เพียง 100 คน (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี, ออนไลน์ : 2561)  

 ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในลักษณะร้านค้ารายใหญ่และ

พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย  โดยพ่อค้าและแม่ค้ารายย่อยจะรับมาในราคาส่งเพื่อมาจำหน่ายในราคาปลีก การ

จำหน่ายแบบปลีก คือ เป็นคู่หรือชุด และการจำหน่ายส่งและปลีกที่ร้านค้ารายใหญ่ อาทิ บริเวณท่า น้ำ

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมาก  เพราะมีผู้ถูก

รางวัลที่ 1 จากแหล่งจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณท่าน้ำจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนหลายราย ทำให้

เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความน่าสนใจในการศึกษา เพราะเป็นพื้นที่ ที่ ได้รับความนิยมในการจำหน่ายและซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาล อีกท้ังยังไม่เคยมีการศึกษาในมุมมองมานุษยวิทยาที่ผ่านมา 
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3.5 กาญจนบุรี พื้นที่ ผู้คนกับการซื้อสลากกินแบ่ง 

 จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดในการศึกษาในครั้งนี้ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ทางทิศเหนือ

มีพื้นที่จรดกับจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้จรดกับจังหวัดราชบุรี  ทิศตะวันออกจรดจังหวัด

สุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตกจรดประเทศพม่า ด้านประชากร มีครัวเรือนทั้งหมด 160 ,569 

ครัวเรือน 959 หมู่บ้าน 95 ตำบล 13 อำเภอ มีประชากรจำนวน 483 ,306 คน ชาย 236,646 คน หญิง 

246,660 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรในจังหวัดส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา การประกอบอาชีพส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยของประชาชนจังหวัด

กาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 77,047.15 บาทต่อคนต่อปี (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี, 

2561 : 1-2) มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง อาทิ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานสัมพันธ์มิตร ช่องเขา

ขาด เขาช้างเผือก จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย  ซึ่งสถานที่ในการศึกษา

คือหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

 การเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกคือในประเทศไทย คือ “หมู่บ้านจัดสรร

มิตรภาพ” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 จากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีนโยบายสนับสนุนผู้มีรายได้น้ อยใน

ประเทศไทยให้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยการค้ำประกันเงินกู้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อได้เกิดการพัฒนา

โครงการในด้านที่อยู่อาศัยดังกล่าว โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน 20 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก 

และริเริ่มบริการสร้างหมู่บ้านจัดสรรผ่อนส่งระยะยาวขึ้นจนเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน (บริษัทรับสร้าง

บ้าน ซีคอน จำกัด, ออนไลน์ : 2562) 

 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏลักษณะหมู่บ้านจัดสรรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสถานที่ศึกษา

หลายแห่ง  โดยขนาดของชุมชนที่อยู่ในระดับหมู่บ้านจะสามารถจำแนกตามจำนวนหลังคา เรือนได้ 3 

ลักษณะ ได้แก่ ชุมชนขนาดใหญ่ มีจำนวนบ้านตั้งแต่หลังคาเรือนขึ้นไป 500 หรือมีพื้นที่มากกว่า 100 ไร่

ขึ้นไป ชุมชนขนาดกลาง มีจำนวนบ้านระหว่าง 101-499 หลังคาเรือนหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 19 - 50  ไร่ 

ชุมชนขนาดเล็ก มีจำนวนบ้านไม่เกิน หลังคาเรือน 100 หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 19 ไร่ (ประภัสสร ใจกล้า, 

2553)   
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 จังหวัดกาญจนบุรีมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรในลักษณะกลางถึงเล็กโดยส่วนมาก ซึ่งชุมชนหมู่บ้าน

จัดสรรสถานที่ศึกษาสามารถจัดอยู่ในขนาดกลางเพราะมีทั้งหมด 299 ครัวเรือน ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชน

อย่างหนึ่ง เพราะ “ชุมชน” หมายถึง พื้นที่ของการวมตัวของกลุ่มคน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ รวมตัว มี

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในการดำเนินกิจกรรมร่มกันชัดเจน (เพ่ิงอ้าง, 2553 : 31) และในจังหวัดกาญจนบุรี

มีลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างหลากหลายนอกจากหมู่บ้านจัดสรร อาทิ บ้านเดี่ยวที่มีการปลูกสร้างเอง

โดยผู้อยู่อาศัย  คอนโดมีราคาเริ่มต้น 1.19 ล้านบาท และหมู่บ้านจัดสรรที่มีรูปแบบแตกต่างหลากหลายมี

โครงการเกิดขึ้นมากมายในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ บ้านในลักษณะอาคารพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 9.9 แสน

บ้าน  , อารัญ ราคาเริ่มต้น 2.3 ล้านบาท , เดอะพรีเมี่ยม ราคาเริ่มต้น 2.89 ล้านบาท  , โครงการหมู่บ้าน

พฤกษากาญจน์ที่มีถึง 12 โครงการ อาทิ พฤกษากาญจน์  11 ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้าน และกาญธารา เรส

ซิเด้น ราคาเริ่มต้น  5.45 ล้านบาท โดยเป็นราคาท่ีมีการจำหน่ายในปัจจุบัน   

 หมู่บ้านจัดสรรสถานที่ศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ถูก

สร้างขึ้นใน 12 โครงการของบริษัท แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี ้ กรุ๊ป (LHM Real Estate Limited, 

ออนไลน์ : 2562) โดยอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่ 29 ไร่ โดยประกอบไปด้วย 

สวนหย่อม 2 แปลง ถนน 1 แปลง อาคารพาณิชย์ 1 ชั้น 32 แปลง  อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น 10 แปลง 

บ้านทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น 99 แปลง  บ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 81 แปลง บ้านแฝด 1 ชั้น 12 แปลง บนเดี๋ยว 1 

ชั้น 29 แปลง (บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. เฮ้าซิ่ง จำกัด , 2553) โดยมีราคาจำหน่ายราคาตั้งแต่ 890 ,000 – 

3,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มกีารซื้อขายที่ถูกตั้งไว้ในช่วงก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2548  

 หมู่บ้านจัดสรรมีพื้นที่แวดล้อมอยู่บริเวณถนนทางเลี่ยงเมือง  โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร 

อยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 10 กิโลเมตร   

บริเวณโดยรอบของชุมชนหมู ่บ้านจัดสรรแห่งนี ้ปรากฏสถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้                 

1.บริเวณท่าน้ำ เป็นร้านขายส่งและขายปลีกสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ห่าง

จากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 7 กิโลเมตร 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 3.11)  ตั้งอยู่ห่าง

จากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 7.3 กิโลเมตร  3.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) วัดประจำจังหวัดกาญจนบุรี 

(ภาพที่ 3.12)  ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 8 กิโลเมตร โดยบริเวณโดยรอบ ทั้ง 2 แห่งที่กล่าวมา 

มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจำนวนมาก และ 4. ตลาดเรดซิตี้ (ภาพที่ 3.13)  ตั้งอยู่ห่างจาก
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ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 7.6 กิโลเมตร เป็นสถานที่อันโด่งดังในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากข่าวผู ้ถูก

รางวัลที่ 30 ล้านบาท   

 พร้อมกันนั้นในบริเวณโดยรอบหมู่บ้านจัดสรร ยังมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาตัวเลขมี

ดังนี้  , ศาลบรรพบุรุษสงคราม 9 ทัพตั้งอยู่ห่างจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 14 กิโลเมตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ 9 ทัพในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 , วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) (ภาพที่ 3.15)  ตั้งอยู่ห่างจาก

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 6.3 กิโลเมตร , ศาลต้นไม้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  (ภาพที่ 3.14)  

ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 8 กิโลเมตร , วัดตะคร้ำเอน (ภาพท่ี 3.16, 3.17)  ตั้งอยู่ห่าจากชุมชน

หมู่บ้านจัดสรร โดยประมาณ 35 กิโลเมตร , เจ้าแม่ตะเคียน ศาลเจ้าแม่ต้นไทรและศาลเจ้าพ่อเขาสามชั้น 

อำเภอทองผาภูมิ ตั้งอยู่ห่าจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโดยประมาณ 36 กิโลเมตร และศาลเจ้าตึกในโพรงไม้

ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 40 กิโลเมตร (โดยดูจากแผนผังในหน้าถัดไป) สถานที่เหล่านี้เป็นส่วน

หนึ่งของการตัดสินใจเลือกตัวเลขในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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ภาพที่ 3.10 แผนผังสภาพแวดล้อมพื้นที่ศึกษา 

 (ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562)  

 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง (พื้นที่ศึกษา)  

 

 สถานที่แสวงหาตัวเลข  

 1. ศาลเจ้าแม่ต้นไทร     2. ศาลเจ้าพ่อเขาสามชั้น   

 3. ศาลต้นไม้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  4. เจา้แม่ตะเคียน วัดเทวสังฆาราม 

 5. ศาลเจ้าตึกในโพรงไม้     6. ศาลบรรพบุรุษสงคราม 9 ทัพ   

 7. วัดตะคร้ำเอน   
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 สถานที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล   

 8. ท่าน้ำ      9. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) 

 10. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี  11. ตลาดเรดซิตี้  

 

 สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี       

 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   13. สะพานข้ามแม่น้ำแคว  

 14. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์    15. ห้างสรรพสินค้า TMK  

 16. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี   17. สถานีรถไฟกาญจนบุรี  

 18. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี   19. ห้างสรรพสินค้ากนกาญจน์   

 

 สี่แยกไฟแดง          

 20. สี่แยกไฟแดงแก่งเสี้ยน    21. สี่แยกหอนาฬิกา 
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ภาพสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 สถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 สถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

 (ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 



 
 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 สถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลาดเรดซิตี้ 

 (ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 สถานที่ขอตัวเลข บริเวณศาลต้นไม้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562) 
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ภาพที่ 3.15 สถานที่ขอตัวเลข ต้นเจ้าแม่ตะเคียน วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) 

 (ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16 สถานที่ขอตัวเลขและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล วัดตะคร้ำเอน  

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 
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ภาพที่ 3.17 สถานที่ขอตัวเลขและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล วัดตะคร้ำเอน  

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 

 นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีการละเล่นทายเลขท้าย 2 ตัวเพื่อรับของรางวัลหรือบริการจาก

ร้านค้าต่าง ๆ ในกลุ่ม Facebook “คนเมืองกาญจน์ 2” และมีงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดที่ปรากฏ

ให้เห็นถึงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เสมอ อาทิ งานเห็ดโคนและสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว 

จะเห็นได้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีความนิยมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมาก  จึงทำให้ชุมชน

หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ได้รับปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวที่ทำให้สะดวกต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  อาทิ การ

ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลสถานที่

แสวงหาตัวเลขต่าง ๆ และการโฆษณาเกี่ยวกับการมีผู ้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 จากจังหวัด

กาญจนบุรีหลายราย 

 สถานที่ศึกษา “ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ ่ง” สมาชิกที่พักอาศัยมีการประกอบอาชีพรับ

ข้าราชการและพนักงานเอกชนโดยส่วนมาก  และเป็นผู้เช่าชาวไทยและชาวต่างจังหวัด รายได้เฉลี่ย

ครัวเรือน  25,500 บาท ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวโดยส่วนมาก  ซึ่งจากศึกษาในแต่ละ

ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ระหว่าง 2 – 7 คน  ในหมู่บ้านจัดสรรประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย 

อาทิ สวนสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย พนักงานทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย  โดยมี

สถานที่ ที่ผู้คนมักไปชุมนุมกัน อาทิ สวนสาธารณะซึ่งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน และร้านเสริมสวยโดยมีทั้งหมด 

2 ร้าน  (โดยดูจากหน้าถัดไป) 
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ภาพที่ 3.18 แผนผังชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง (สถานที่ศึกษา) 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 ทางเข้าชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 
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ภาพที่ 3.20 สวนสาธารณะสถานที่พบปะกันของผู้คนในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562) 

 

สถานที่ต่าง ๆ ตามสัญลักษณ์หมายเลข 

   

  1. ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน   2. คลินิกกระดูก  

  3. ร้านอาหาร      4. ร้านอาหาร  

  5. ป้อมรักษาความปลอดภัย   6. ร้านอาหาร  

  7. ร้านซักรีด     8. บริษัทขนม  

  9 .ร้านซักรีด     10. ร้านเสริมสวย  

  11. ร้านจำหน่ายของชำ    12. ร้านถ่ายเอกสาร  

  13. ร้านจำหน่ายของชำ    14. ร้านเสริมสวย  

  15. สวนสาธารณะ   16.คลินิกกายภาพบำบัด 
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 จากการลงสำรวจชุมชนและศึกษาชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเบื้องต้น ทำให้ผู้ศึกษาพบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรร  มีผลมาจากการเผยแพร่

ข่าวสารการที่มีผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ในจังหวัดกาญจนบุรีหลายราย โดยมีการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านที่ศึกษา เป็นปัจจัย

สนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ในการศึกษา และด้วยลักษณะของ

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว  ผู้คนที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นชนชั้นกลางประกอบอาชีพพนักงานราชการ

และพนักงานเอกชนรายรับส่วนใหญ่ได้ในลักษณะรายเดือน โดยมาจากสามีเป็นส่วนมากที่มีการทำงาน

ประจำ จึงทำให้เป็นช่องทางให้กับแม่บ้านที่เป็นผู้หญิงเลือกลงทุนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว  ที่แสดงถึงการมี

โอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และเนื่องด้วยอาชีพพนักงานเอกชนและราชการจึงเป็นเหตุให้มี

การเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายอย่างการเสี่ยงโชคในแบบอ่ืน 

ๆ และเพ่ือได้เงินในจำนวนที่มากเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในสังคมเมือง   

  พ้ืนทีห่มู่บ้านจัดสรรในการศึกษา มีกฎการอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะนิติบุคคล มีการกำหนดให้ต้อง

จ่ายค่าส่วนกลางเดือนละ 200 บาท เพื่อสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน อาทิ ผู้รักษาความ

ปลอดภัย สวนสาธารณะพนักงานทำความสะอาด และด้วยการไม่มีประเพณีข้อปฏิบัติยึดถืออยู่ร่วมกันใน

สังคมหมู่บ้านจัดสรร  จึงทำให้ผู้คนมีการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลโดยมี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่สนิทสนม มีการดูแล

บ้านเรือนให้ซึ่งกันและกันในลักษณะบ้านใกล้เรือนเคียง หมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวมักไม่ปรากฏปัญหาของผู้

ที่อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้  โดยส่วนมากจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและพ่ึงพากันในบางวาระโอกาสเพียงเท่านั้น 

 ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดจากความต้องการที่พักอาศัยและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย (needs for 

shelter and security) เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ความซับซ้อนด้านกายภาพและสังคม ทำให้มนุษย์ต้องการ

ปกปองอันตรายจากภัยต่าง ๆ และความต้องการทางด้านสังคม (social needs) เป็นความต้องการการ

ยอมรับทาง สังคมซึ่งนำไปสู่ความภูมิใจจนเกิดความนับถือตนเอง เช่น ความภูมิใจที่ได้เป็น เจ้าของบ้าน 

การพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีอยู่อาศัยและการได้รับความเป็นส่วนตัว (ประภัสสร ใจกล้า, 2553 : 45) 
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ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีการซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว  บางส่วนมีภูมิลำเนาก่อนหน้าการย้ายเข้า
มาอยู ่ยังเขตอำเภอเมือง ซึ ่งเป็นที ่ตั ้งของหมู่บ้านจัดสรร โดยอาศัยอยู ่ในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
กาญจนบุรี และบางส่วนได้อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ และต่อมาได้มีการซื้อบ้านเพื่อขยับขยายพื้นที่เข้ามา
อยู่ในสังคมเมืองอำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิตใกล้สถานที่ต่าง ๆ 
ผู้คนในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มีวิถีชีวิตในการทำงานประจำ และจากการสำรวจพบว่ามีแม่บ้านที่อยู่
บ้านเป็นประจำทั้งหมด 24 คน บ้านส่วนใหญ่ถูกปิดไว้เพราะไม่มีคนอยู่ จะมีการอยู่ในช่วงเย็นเนื่องจาก
ตอนเช้าไปทำงาน โดยผู้คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมีความสัมพันธ์รู้จักกันมาอย่างยาวนานในบางกลุ่ม และ
บางกลุ่มไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนในกลุ่มผู้มาเช่าอยู่ร่วมด้วย  ผู้คนในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มี
การรวมตัวกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในแต่ละวาระโอกาสการรวมตัวอย่างเป็นทางการ อาทิ 
วาระการประชุมหมู่บ้านโดยมักจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่ผ่านมา มีการเลี้ยงอาหาร ทำบุญหมู่บ้านในบางปีร่วมด้วย  โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจาก
ผู้อยู่อาศัยเท่าไหร่นัก  เพราะมักจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนของผู้คนในหมู่บ้าน
แห่งนี้ที่ทำงานประจำโดยส่วนมาก  จึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวน้อยในทุก ๆ ปี  

การรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการ มีการปรากฏให้เห็นถึงการรวมตัวของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านใน
หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ในช่วงเวลาตอนเย็นในบริเวณต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  อาทิ ร้านเสริมสวย มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วไปของหมู่บ้านเหตุการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี  รวมถึงตัวเลขสลากกินแบ่ง
รัฐบาลร่วมด้วย  และมีการรวมตัวบริเวณสวนสาธารณะของหมู่บ้าน  สมาชิกที่มีการรวมตัวส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง และมีเด็ก ๆ ออกมาวิ่งออกกำลังกาย รวมทั้งมี
การพูดคุยกันตามบ้านแต่ละหลัง   ผู ้ที ่เดินเล่นพูดคุยมักจะเป็นกลุ ่มผู ้หญิงที ่เป็นแม่บ้านและเด็ก 
นอกจากนี้ปรากฏถึงความสัมพันธ์ในการแบ่งปันอาหารจากบ้านต่าง ๆ   เมื่อมีการไปต่างจังหวัดหรือการ
ทำอาหารในชีวิตประจำวัน  นอกจากความสัมพันธ์ในพื้นที่ทางกายภาพแล้ว พื้นที่ออนไลน์ผู้คนในชุมชน
หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี ้มีการพูดคุยผ่าน Application Line ส่วนตัวเป็นลักษณะบุคคลต่อบุคคล เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและเมื่อมีการไปต่างจังหวัดจะมีการพูดคุยถามไถ่ในการฝากดูแลบ้านของตนเองกับ
เพ่ือนบ้านอยู่โดยเสมอ และมีการสร้างกลุ่ม Application Line ของหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ 
ร่วมด้วย 

 



 
 

83 
 

 บทบาทของผู้หญิงในหมู่บ้านจัดสรรพ้ืนที่ในการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในวัย 30 ปีขึ้นไป

คือเป็นผู้หญิงที่มีการทำงานนอกบ้านและผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมีบทบาทในการดูแล

บ้านทำความสะอาด หุงหาอาหาร และจัดการเศรษฐกิจภายในครัวเรือน โดยจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน

ผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและเปลี่ยนทรัพยากร อาทิ พืชผักสวนครัว อาหารที่มีการทำในบ้านของตน

และของฝากต่าง ๆ เมื่อมีการไปต่างจังหวัด จะนำมาซึ่งการปรากฏให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

ดังกล่าว  และปัจจัยจากการที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจึงทำให้มีค่าครองชีพสูง เนื่องจาก

การบริการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ถูกจำหน่ายหรือกำหนดราคาที่สูง  จึงเป็นปัจจัย

สนับสนุนให้ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมีการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเพื่อความอยู่รอดใน

ลักษณะจังหวัดดังกล่าว  โดยมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นช่องทางในการลงทุน และสามารถ

ตอบสนอง ความต้องการในปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม ทรัพยากร

อาหารและปัจจัยทางด้านสังคมต่าง ๆ จากเนื ้อหาในบทที่ 3 หวย พื ้นที ่และผู ้หญิง จะเห็นได้ว่า

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาล  มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของประเทศร่วมด้วย 

และสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการกระจายไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็น

จังหวัดที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งจำหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาล  แหล่งแสวงหาตัวเลข และข่าวอันโด่งดังเกี่ยวกับรางวัลที่ 1 ในหลายงวดของสลาก

กินแบ่งรัฐบาลที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาหมู่บ้านจัดสรรใน

จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ตั้งอยู่ใกล้สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล   

 ผู้คนในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มีวิถีชีวิตแบบคนเมือง  และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล

กันอยู่เสมอ  หนึ่งในนั้นคือข้อมูลเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกลุ่มคนที่มักมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารเกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่ง คือกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน  ทำให้เห็นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีลักษณะ

เป็นเครือข่ายในโครงสร้างของสังคม  ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้คนในทุกพื้นที่และทุกกลุ่ม รวมถึง

ผู ้หญิงที ่เป็นกลุ ่มแม่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี ในบทต่อไปจะแสดงให้เห็นถึง การวิเคราะห์ ข้อมูล

สัมภาษณ์จากภาคสนามในการให้ความหมายและปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

ของกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน และภูมิหลังของแม่บ้านแต่ละท่านเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การศึกษาใน

ครั้งนี ้
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บทที่ 4 

ผู้หญิงเล่นหวย 

    

 เนื้อหาในบทที่ 4 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการสัมภาษณ์แม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรในเรื่องการให้

ความหมายและปฏิบัติการของผู้หญิงเกี่ยวกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยมีส่วนประกอบ 5 หัวข้อ

หลัก คือ 4.1 ภูมิหลังของแม่บ้าน กว่าจะมาเป็นคนเล่นหวย  4.2 ผู้หญิงกับความเป็นแม่บ้าน บทบาทที่

สังคมคาดหวัง 4.3 ความหมายของสลากกินแบ่ง ภายใต้วาทกรรมความรวย  4.4 แม่บ้านกับปฏิบัติการ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.5 ปฏิสัมพันธ์ของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรร และ 4.6 มุมมองของบุคคลแวดล้อม

แม่บ้านที่มีต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

4.1 ภูมิหลังของแม่บ้าน กว่าจะมาเป็นคนเล่นหวย 

 ในหัวข้อ 4.1 จะอธิบายถึงภูมิหลังของแม่บ้านที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับวาทกรรม

ความรวย เพื่อแสดงให้เห็นเหตุผลของแม่บ้านแต่ละคนที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีปัจจัย

ทางด้านช่วงวัย สภาพสังคมแวดล้อม และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบในการตัดสินใจที่นำไปสู่การซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

4.1.1 ถิ่นฐานเดิมก่อนย้ายเข้ามาอยู่ ณ หมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดกาญจนบุร ี

ในหัวข้อถิ่นฐานเดิมสามารถจำแนกแม่บ้านออกเป็นสองกลุ่ม คือ แม่บ้านที่ย้ายมาจาก

จังหวัดในภูมิภาคอื่นก่อนเข้ามาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มแม่บ้านที่เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีแต่

อาศัยอยู่ในอำเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านจัดสรรในลำดับ  
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กลุ ่มแม่บ้านมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคของประทศไทย ประกอบด้วย  

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันตก โดยภาคเหนือแม่บ้านส่วนมากมีภูมิลำเนามาจาก 

จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสานมาจากจังหวัดขอนแก่น ภาคกลางมาจากจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครปฐม 

ภาคตะวันตก มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี ซึ่งถิ่นฐานเดิมในจังหวัดต่าง ๆ ที่กล่าวมาใน

ข้างต้นของแม่บ้านอาศัยอยู่ในอำเภอที่ไม่ใช่อำเภอเมืองทุกคน ซึ่งอำเภอเมืองที่มีการอยู่อาศัยในปัจจุบันมี

การประกอบเกษตรกรรมโดยส่วนน้อย แต่เดิมแม่บ้านอาศัยอยู่ในอำเภอที่มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยส่วนมาก  ในขณะทีแ่ม่บ้านกลุ่มซึ่งเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีถิ่นฐานเดิมจะอาศัยอยู่ในเขต

อำเภอต่าง ๆรอบนอก  ประกอบไปด้วยอำเภอพนมทวน อำเภอพนมทวนเป็นอำเภอที่มีการประกอบ

เกษตรกรรมการทำพืชไร่และนาข้าวจำนวนมากแห่งหนึ ่งในจังหวัดกาญจนบุ รี  อยู่ห่างอำเภอเมือง

กาญจนบุรี 24 กิโลเมตร และมีแม่บ้านที่มาจากอำเภอศรีสวัสดิ ์ อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นอำเภอที่มีการ

ประกอบอาชีพหลักด้วยเช่นกัน ได้แก่ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 70 กิโลเมตร  

  จากข้อมูลดังกล่าวในเรื่องถิ่นฐานเดิมของแม่บ้านแสดงให้เห็นถึงแม่บ้านทั้ง 2 กลุ่ม ที่แต่

เดิมมีการอาศัยอยู่ในชุมชนบท ที่มีการประกอบอาชีพหลักของพื้นที่คือเกษตรกรรม และได้ย้ายมายัง

อำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิต 

ลักษณะสังคม ค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่าในอดีตจึงนำมาซึ่งการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ ตามมา  นอกจาก

ถิ่นฐานเดิมของแม่บ้านแล้ว  ถิ่นฐานเดิมของสามีแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรโดยส่วนมาก  มีถิ่นฐานเดิมที่อยู่

ในจังหวัดกาญจนบุรีแต่มีการอาศัยในต่างอำเภอ และได้มาซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรในเวลาต่อมา ซึ่งบ้าน

ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรปัจจุบันเป็นบ้านของสามีของแม่บ้านและบางคนก็เป็นการอาศัยอยู่ในบ้าน

ของลูกตนเอง  การซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งมีเหตุผลเนื่องจากต้องการแยกที่อยู่อาศัยกับครอบครัว

ของตน  และเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทำงานในบริเวณอำเภอเมือง  แต่ ในขณะเดียวกันก็ต้อง

เผชิญกับรายจ่ายที่มากขึ้นกว่าในอดีต   

เหตุผลที่แม่บ้านย้ายถิ่นฐานมายังจังหวัดกาญจนบุรี สามารถจำแนกได้เป็น 3 เหตุผล คือ  
1. การติดตามสามีที่มาทำงาน 2. ย้ายมาเนื่องจากติดตามบุคคลในครอบครัว โดยมาจากจังหวัดอื่น ๆ 
และ 3. ย้ายมายังจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตนเองได้สอบเข้าบรรจุงานราชการ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า 
เหตุผลในการย้ายมาของแม่บ้านเข้ามาอยู่ยังหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีมีเหตุผลที่
แตกต่างกันออกไป  เหตุผลส่วนใหญ่ที ่ย้ายเข้ามาอยู ่เนื ่องจากเป็นผู ้ติดตามสามีและติดตามคนใน
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ครอบครัว  การย้ายถิ่นฐานมายังจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการอาศัยอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อำเภอเมือง  
และได้ย้ายเข้ามาอยู่ยังหมู่บ้านจัดสรรในลำดับต่อมา  เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ยังหมู่บ้านจัดสรรได้มีสถานะเป็น
แม่บ้าน โดยแต่เดิมแม่บ้านเคยประกอบอาชีพต่าง ๆ ในถิ่นฐานเดิมที่สามารถหาเลี้ยงชีพ มีเงินเดือนเป็น
ของตนเอง อาทิ การเป็นพนักงานเอกชน พนักงานโรงงาน พนักงานราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และ
เมื่อย้ายมาอยู่หมู่บ้านจัดสรร แม่บ้านบางส่วนไม่มีการประกอบอาชีพใด ๆ มีเพียงบางส่วนที่มีการหา
รายได้เสริมจากการทำงานภายในครัวเรือน อาทิ การรับเย็บผ้า เปิดร้านเสริมสวย เป็นต้น แต่มีลักษณะ
รายได้ที่น้อยกว่าที่ได้รับจากการทำงานประจำ จึงนำมาซึ่งการแสวงหาช่องทางในการหารายได้ที่เพ่ิมมาก
ขึ้น เพื่อเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

 

“ยายเป็นคนราชบุรีเกิดที่ราชบุรี แล้วก็ย้ายไปอยู่ท่ีจังหวัดตาก อยู่แต่ป่าแต่เขา

ตอนนั้นย้ายไปตามสามี และได้ย้ายเข้ามาอยู่เมืองกาญเพราะสอบบรรจุได้ที่กรมป่าไม้

ตรงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อยู่แถวอำเภอศรีสวัสดิ์   พออายุมากเลยลาออกมาเลี ้ยง

หลาน 2 คน ไม่ได้ทำงานอะไรแล้ว อยู่บ้านมีหน้าที่ทำความสะอาด ทำกับข้าว ลูกสาว

ทั้ง 2 คน ไปทำงานที่ภูเก็ตกับสวีเดน ยายอยู่หมู่บ้านนี้มา 12 ปีแล้ว” 

     (คุณประเทือง จันทรมา , สัมภาษณ์ : 3 ธันวาคม 2562) 

 

 “ก่อนมาอยู่กาญจนบุรีอยู่ที่สระบุรีมาก่อน อยู่ตามบ้านนอก ถ้าอยู่ตามบ้านนอก

จะปลูกผัก เลี้ยงไก่ รองน้ำฝนกินได้ แต่พอมาอยู่อำเมืองก็เลี้ยงอะไรไม่ได้ เพราะเป็น

บ้านจัดสรรพื้นที่แคบ เมื่อก่อนเพื่อนบ้านเขาก็จะแบ่งของกินกัน พริก กะเพราอะไรก็

ต้องซื้อหมด ตอนนี้ไม่มีพ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่เลี้ยงต้องซื้อกินตลอด” 

    (คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 19 มกราคม 2563)   
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  จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าถิ่นฐานเดิมก่อนย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านจัดสรรของแม่บ้านแต่ละคน

มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ใกล้เคียงกัน ต่อมาเมื่อได้ย้ายเข้ามายังสังคมเมืองในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน ทำให้มี

รูปแบบการดำเนินชีวิตและภูมิหลังที่คล้ายคลึงกันในหลายคน  จึงนำมาซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงเพื่อน เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ช่วงวัยของ

แม่บ้านที่มีการย้ายเข้ามาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน  โดยแม่บ้านที่ย้ายเข้ามาใน

อายุที่น้อยที่สุดคือ 15 ปี  ได้ย้ายเข้ามาอยู่เนื่องจากติดตามบุคคลในครอบครัว  และแม่บ้านที่ย้ายเข้า

มายังจังหวัดกาญจนบุรีอายุตั้งแต่ 20 - 40 ปี มีเหตุผลการย้ายเข้ามาอยู่เนื่องจากการติดตามสามี  และ

ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ย้ายเข้าไปอยู่ยังหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวเนื่องจากเข้ามาเลี้ยงหลาน จะเห็นได้ว่า

ช่วงอายุของแม่บ้านทั้ง 3 ช่วงอายุ มีเหตุผลในการย้ายถิ่นฐานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ  และยัง

สามารถแสดงให้เห็นในเรื่องบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงที่มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุต่าง ๆ ด้วย

เช่นกัน แต่กระนั้นก็ยังคงมีบทบาทในการดูแลบุคคลต่าง ๆ ภายในครอบครัวทั้ง 3 ช่วงวัย    

  โดยพื้นฐานของครอบครัวแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี ้  มีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปในปัจจุบัน อาทิ ลักษณะครอบครัวที่มีทั้งครอบครัวขยาย ครอบครัวเดี่ยว และสมาชิกในครอบครัว
ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปจากครอบครัวเดิมของแม่บ้าน คือ มีการรับราชการ ทำงานเอกชนโดย
ส่วนมาก ซึ ่งจากเดิมที ่แม่บ้านมีลักษณะครอบครัวดั ้งเดิมเป็นครอบครัวเกษตรกรรม ทำให้มีการ
ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตจากเดิม รวมถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่แม่บ้านมีความแตกต่างกัน อาทิ   จำนวน
สมาชิกในครัวเรือน รายได้ครัวเรือน  อาชีพดั้งเดิมแม่บ้าน  การศึกษาแม่บ้าน  ภูมิลำเนาแม่บ้าน ที่นำมา
ซึ่งความแตกต่างทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันออกไปเพราะมีพ้ืนฐานและภูมิหลังที่
แตกต่างกันออกไปที่แม่บ้านแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะในแบบของตนเอง (ดังตารางที่ 1 ในหน้าถัดไป) 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของแม่บ้าน 

 

 

 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล อายุ อาชีพดั้งเดิมแม่บ้าน การศึกษาแม่บ้าน ภูมิลำเนา

แม่บ้าน 

คุณหนึ่ง (นามสมมุติ) 44 ปี พนักงานโรงงาน มัธยมปลาย สระบุรี 

คุณปราณี  สุกัญ 63 ปี ค้าขาย ประถมศึก ษาชั้นปีที่ 4 สุพรรณบุรี 

คุณประเทือง จันทรมา 63 ปี ข้าราชการ ประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาชั้นต้น 

ราชบุรี 

คุณขวัญ 43 ปี ธุรกิจส่วนตัว มัธยมปลาย เชียงใหม่ 

คุณละออง  ดอกพรหม 75 ปี รับจ้างทั่วไป ไม่ได้เรียนหนังสือ กาญจนบุรี 

คุณมานะ 62 ปี ข้าราชการ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 กาญจนบุรี 

คุณศศินา 52 ปี เอกชน ปริญญาตรี สุพรรณบุรี 

คุณผกา 50 ปี พนักงานโรงงาน วิชาชีพเสริมสวย กาญจนบุรี 

คุณหลิน (นามสมมุติ) 49 ปี ธุรกิจส่วนตัว วิชาชีพเสริมสวย นครปฐม 

คุณหมู  (นามสมมุติ) 65 ปี ข้าราชการ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ขอนแก่น 

คุณโบว์ 32 ปี ค้าขาย ปริญญาตรี เชียงใหม่ 

คุณสุภาวิณี 30 ปี พนักงานธนาคาร ปวช. (ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ) 

กาญจนบุรี 
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4.1.2 อาชีพเดิมก่อนผันตัวมาเป็นแม่บ้าน 

  แม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแต่เดิมในหลายคนมีการประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้

ก่อนหน้าที่จะผันตัวมาเป็นแม่บ้านทั้งสิ ้น  โดยการลาออกจากงานของแม่บ้านมีการลาออกจากการ

ตัดสินใจร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างสามี  เพื่อต้องการให้แม่บ้านมีเวลาในการดูแลสมาชิกใน

ครอบครัวและดูแลงานในบ้าน อาทิ ทำความสะอาด จัดเตรียมอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่าง

เต็มที ่  ซึ ่งอาชีพดั ้งเดิมของแม่บ้านสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่มที ่ 1  เคยทำงานประจำ                

กลุ่มที่ 2 เคยทำงานอิสระ  กลุ่มที่ 1 แม่บ้านโดยส่วนมากเคยทำงานประจำมาก่อน โดยปรากฏให้เห็นถึง 

7 คนจาก 12 คนที่เคยทำงานประจำ อาทิ งานโรงงานในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

งานโรงแรม งานที่ธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และรับราชการ อาทิ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานราชการกรมทางหลวง พนักงานราชการกรมป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแม่บ้านกลุ่มที่ 2 มี

การทำงานอิสระ ประกอบไปด้วยการเปิดร้านซักรีด เปิดร้านเสริมสวย รับจ้างทั่วไป และค้าขาย ซึ่งใน

ปัจจุบันปรากฏให้เห็นแม่บ้านที่มีการคงอาชีพเดิมเพียงคนเดียว คือ คุณหลิน (นามสมมุติ)ที่มีการเปิดร้าน

เสริมสวยตั้งแต่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐมและได้ย้ายมาเปิดร้านเสริมสวย ณ หมู่บ้านจัดสรรในปัจจุบัน  

 

“ประกอบอาชีพเปิดร้านเสริมสวยมาตั้งแต่อยู่จังหวัดนครปฐม แล้วก็ย้ายมาเปิด

ที่หมู่บ้านนี้ตอนย้ายเข้ามาอยู่  ก่อนหน้านี้ไปเรียนเสริมสวยอยู่ที่กรุงเทพฯ สถาบันเสริม

สวยเกศสยาม ก่อนเข้าไปเรียนเสริมสวยที่กรุงเทพฯ ครอบครัวที่บ้านนครปฐมทำไร่        

ทำนา” 

(คุณหลิน (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562 ) 
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 “จบป.4 จากสุพรรณบุรี  แล้วก็มีลูกเลยย้ายมาอยู่เมืองกาญ มาเปิดร้านเสริม

... แล้วก็มารับเย็บผ้าโหล แต่ก็มีปัญหา ป้าเลยไปขายกับข้าวอยู่ที่โรงเรียน ตอนนั้นขาย

ของขายดีแต่สุขภาพไม่ดีเลยเลิกขาย ...เพราะลูกให้เลิกขาย สุขภาพไม่ดีด้วย  และมอง

ว่าขายไปก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นสิน ขายเท่าไหร่ก็เป็นหนี้มากเลยเลิกขายดีกว่า เพ่ิงเลิกขายมา

ไม่กี่ปีนี้  ป้าอยากถูกรางวัลที่ 1 จะได้ซื้อบ้านเพิ่มที่หน้าหมู่บ้าน เอาไว้เป็นที่เก็บของ  

และอยากซื้อไว้อยู่กับลูก...” 

             (คุณปราณี สุกัญ , สัมภาษณ์ : 2 ธันวาคม 2562) 

 

 “ยายไม่ได้เรียนหนังสือ จับปากกาคืออะไรไม่รู้จัก อ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น 

รู้จักแต่ตัวเลข เมื่อก่อนรับจ้างทั่วไปตัดอ้อย ดำนา ทำทุกอย่างเขาจ้างอะไรก็ไปทำ 

ความจนมันน่ากลัว ต้องหาเงินให้พอกิน มาเลิกทำตอนอายุ 60 ปี เพราะสุขภาพไม่ดี  

... เราก็ทำได้แต่งานบ้าน ไม่มีแรงเหมือนเมื่อก่อน…” 

        (คุณละออง  ดอกพรหม, สัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 2562 ) 

 

  จากการเก็บข้อมูลสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าแม่บ้านจำนวน 11 คน ได้เลิกประกอบ

อาชีพเดิมของตน โดยมีเหตุผลในการเลิกประกอบอาชีพของแม่บ้านส่วนใหญ่เนื่องจากการต้องการมีเวลา

ในการดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามี ลูก หลาน โดยเป็นการตัดสินใจของตนเองร่วมกับสมาชิกใน

ครอบครัว  และแม่บ้านที่อายุมากมีการเลิกประกอบอาชีพเดิมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ  ซึ่งการประกอบ

อาชีพดั้งเดิมเป็นจุดเริ่มต้นของแม่บ้านส่วนหนึ่งเข้ามามีเกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน 

เพราะหนึ่งในปัจจัยที่มีผลทำให้แม่บ้านมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งแรกมีปัจจัยส่วนหนึ่งมากจาก

การชักชวนจากเพื่อนร่วมงานให้รู ้จักการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่าง ๆ และเมื่ อมาเป็นแม่บ้านจึงได้เลือก

ช่องทางในการเสี่ยงโชคผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะมีพื้นฐานความรู้เกี ่ยวกับสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเป็นทุนเดิม จากการมีความเกี่ยวพันกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตั้งแต่ภูมิลำเนาเดิม และมี

ปฏิสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านจัดสรรด้วยเช่นกัน  
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 4.1.3 พื้นฐานครอบครัวและสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและลักษณะครอบครัวของแม่บ้าน 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล จำนวนสมาชิก

ในครัวเรือน 

ลักษณะ

ครัวเรือน 

อาชีพสมาชิกใน

ครัวเรือน 

รายได้ครัวเรือน 

 

คุณหนึ่ง (นามสมมุติ) 4 คน เดี่ยว ราชการ 66,000   บาท 

คุณปราณี  สุกัญ 7 คน ขยาย ราชการ เอกชน 215,000  บาท 

คุณประเทือ จันทรมา 3 คน ขยาย เอกชน 30,000 บาท 

คุณขวัญ 4 คน เดี่ยว ราชการ 50,000 บาท 

คุณละออง ดอกพรหม 4 คน ขยาย ค้าขาย 10,000 บาท 

คุณมานะ 3 คน เดี่ยว ธุรกิจส่วนตัว 30,000  บาท 

คุณศศินา 7 คน ขยาย ราชการเอกชน 15,000  บาท 

คุณผกา 3 คน เดี่ยว รับจ้างทั่วไป 20,000  บาท 

คุณหลิน (นามสมมุติ) 4 คน เดี่ยว ราชการ 45,000 บาท 

คุณหมู  (นามสมมุติ) 5 คน ขยาย เอกชน 45,000  บาท 

คุณโบว์ 3 คน เดี่ยว ราชการ 30,000 บาท 

คุณสุภาวิณี 2 คน เดี่ยว ธุรกิจส่วนตัว 15,000 บาท 
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จากตารางข้างต้นชี้ให้เห็นว่า พื้นฐานครอบครัวของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว

ประกอบไปด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน (ดูลักษณะพ้ืนฐานของครอบครัวจากตารางที่ 2 ประกอบ)  มีจำนวน

สมาชิกตั้งแต่ 2 -7 คน  จากแม่บ้าน 12 คน ปรากฏถึงการมี 5 ครอบครัวขยาย 7 ครอบครัวเดี่ยว ซึ่ง

ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของครอบครัวมีลักษณะที่เป็นครอบครัวเดี่ยว คือ พ่อ แม่ ลูก โดยมีความสัมพันธ์ใน

ลักษณะครอบครัวขยายในส่วนน้อย   แม่บ้านที่มีลักษณะครอบครัวขยายส่วนมากมีการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลในจำนวน 1 – 2 ใบต่องวด ให้เหตุผลถึงการมีภาระครอบครัวที่มาก จึงไม่สามารถซื้อสากกินแบ่ง

ได้จำนวนมาก และเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้หารายได้หลักในครัวเรือนจึงไม่มีเงินส่วนตัวจำนวนมาก

พอที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในจำนวนมาก  แต่กระนั้นพบแม่บ้านที่มีครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย

บางส่วนมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่า 2 ใบขึ้นไป ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย โดยแม่บ้านส่วนหนึ่งได้เล่า

เรื่องราวดังนี้ 

 

“ที่บ้านอยู ่ 7 คน บ้านนี ้คนเยอะ มีป้า ลุงเปี ๊ยก (สามี)  ลูกสาว ลูกชาย 

ลูกเลี้ยง น้าหลง (ผู้ให้สัมภาษณ์คุณศศินา) ลูกน้าหลง แต่อยู่จริง ๆ 5 คน ลูกชายไป

ทำงานฮ่องกง ลูกน้าหลงไปเรียนที่ต่างจังหวัด  ลูกคนโตรายได้ 20,000 บาท ลูกคน

เล็กทำงานอยู่ต่างประเทศ 170,000 บาท ส่งกลับมาให้ที่บ้านตลอด  และเงินมรดก

ของลูกเลี้ยงเขาได้เดือนละ 10,000 บาท ส่วนของน้าหลงมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขา 

รายได้น้าหลง 15,000 บาท เป็นตัวแทนขายประกัน รายจ่ายลูกสาวจัดการให้หมด            

ค่ากับข้าว ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายเยอะที่บ้านอยู่กันหลานคน มีแอร์หลายตัวค่าไฟแพง 

4,000 บาท น้ำ 500 บาท ค่าบ้าน 10,000 บาท รู้แค่นี้” 

     (คุณปราณี สุกัญ , สัมภาษณ์ : 2 ธันวาคม 2562) 

 

  ในขณะเดียวกัน สมาชิกภายในครัวเรือนของแม่บ้านในหมู่บ้านดังกล่าวส่วนใหญ่แม่บ้าน

มีบุตร-หลานที่กำลังศึกษาอยู่โดยส่วนมาก ซึ่งมีการศึกษาอยู่ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา  

และระดับการศึกษาของสมาชิกภายในครัวเรือนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง
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รัฐบาลของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรร  โดยแม่บ้านที่มีสมาชิกในครัวเรือนที่กำลังศึกษาอยู่มีพฤติกรรมการ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าแม่บ้านที่ไม่มีสมาชิกภายในครัวเรือนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  มีการให้

เหตุผลเพราะแม่บ้านเป็นผู้รับรู้และบริหารภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน  ซึ่งมีลักษณะคือมี

รายรับที่แน่นอนแต่มีรายจ่ายที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน อาทิ การมีค่าใช้จ่ายค่าเทอม ค่าเดินทาง ค่า

กิจกรรม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของบุตร-หลานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะรายจ่ายที่ไม่คงที่สวนทางกับ

รายรับของสามี หรือ ลูกที่คงที่ จึงต้องแสวงหาช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติม   การที่แม่บ้านแสวงหา

รายได้เนื่องมาจากแม่บ้านต้องการให้บุตร-หลานของตนได้รับการศึกษาที่ดีเพ่ืออนาคตในการทำงาน  อาทิ 

ได้เรียนโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ดี มีการศึกษาที่สูง ทำให้มีความกังวลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีการ

แสวงหาช่องทางผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือได้ผลตอบแทนในจำนวนมากมาเป็นทุนการศึกษา 

  แม่บ้านให้เหตุผลในการเลือกช่องทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเป็นช่องทางที่ 
มองว่ามีโอกาสที่จะได้เงินบ้าง  รวมทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและหน้าที่ ที่ไม่สามารถไปทำงานประจำ
ช่วยเหลือรายได้ของครัวเรือนได้  ด้วยภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่แม่บ้านต้องบริหารจัดการให้เพียงพอกับ
ครอบครัวเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สามารถลงทุนในด้านอื่น ๆ ได้ แต่กระนั้นพื้นฐานครอบครัวที่
แตกต่างกันย่อมส่งผลกระทบต่อการลงทุนของแม่บ้านที่แตกต่าง เพราะจากการศึกษาพบว่ามีแม่บ้าน 1 
คน ที่มีการเลือกลงทุนจากแหล่งอ่ืน ๆ  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะสมาชิกในครอบครัว ที่มี
ความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

 

 “ตอนนี้ลูกกำลังจะเข้า ม.1 จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ตอนนี้รายรับรายจ่ายพอ 

ๆ กัน รายรับประมาณ 20,000 บาท ไม่มีเงินเก็บในบัญชีเลยทั้งค่าบ้าน 7,000 บาท  

ค่าไฟ 3,000 บาท ค่าโทรศัพท์ ค่ากิน เหมือนทำงานไปประทังชีวิตไปวัน ๆ ไม่มีเงิน

เก็บเลย อยากมีเงินเก็บไว้ให้ลูก เลยอยากถูกลอตเตอรี่จะได้มีทุนเก็บไว้ให้ลูกเรียนต่อ” 

        (คุณผกา, สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 
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  นอกจากนี้การประกอบอาชีพของสมาชิกในครอบครัวของแม่บ้านในแต่ละคน มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและมุมมองต่อการพนันอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่ ง
ลักษณะอาชีพของบุคคลในครอบครัวออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ สมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพรับ
ราชการ สมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ 
แม่บ้านที่สมาชิกในครอบครัวประกอบราชการและประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  ไม่นิยมลงทุนการพนัน
อื่น ๆ เพราะกังวลในเรื่องการผิดกฎหมาย  และแม่บ้านที่สมาชิกในครอบครัวแประกอบอาชีพอิสระไม่
นิยมลงทุนการพนันอื่น ๆ เนื่องจากข้อจำกัดในด้านรายรับและไม่มีแหล่งการซื้อ  โดยรายได้ในครัวเรือน
ของแม่บ้านจากการศึกษาพบว่ามีรายได้ต่ำสุดคือ 10,000 บาท และรายได้ในครัวเรือนสูงสุดคือ 215,000 
บาท และในแต่ละครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายร่วมกันคือค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่า
ไฟและค่ากินค่าอยู่ ที่มีการบริหารจัดการกันในครัวเรือน  แม่บ้านที่มีรายได้ในครัวเรือนมากมีการซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลมากกว่าแม่บ้านที่มีรายได้น้อย โดยครัวเรือนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไปนิยมซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจำนวน 5 ใบต่องวด และครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
1 – 2 ใบต่องวด  

 

 “รายรับที่บ้านรวม ๆ ก็เป็นแสน  ลูกให้เงินเดือนแม่ใช้ ป้าซื้อลอตเตอรี่งวดละ 

2-4 ใบ ลุงเปี๊ยก (สามี) ก็ซื้อ นั้นหนะซื้อทีงวดละ 10 ใบ ลูกสาวนี้ชอบเลยอะไรพวกนี้

ถูกทีเป็นแสน ป้าหลง (น้องสาว) ก็ซื้อนะ ซื้อทั้งบ้านคุยกันได้ตลอด ป้ากับลุงเปี๊ยกรับ

เงินที่ใช้จ่ายส่วนตัวจากลูก เป็นรายสัปดาห์จากลูกสาวทำงานเป็นราชการ สัปดาห์ละ 

3,000 บาท ลูกชายอยู่ฮ่องกงจะให้เดือนละ 8,000 บาท ก็เงินตรงนี้เหละเอามาซื้อ” 

     (คุณปราณี สุกัญ , สัมภาษณ์ : 2 ธันวาคม 2562) 

 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว ในบางครัวเรือนมีสมาชิกใน

ครอบครัวซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมด้วย โดยปรากฏในแม่บ้านจำนวน  10 คนที่มีสมาชิกในครัวเรือนซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมด้วย โดยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้าน  

เพราะแม่บ้านมีการมองว่าการที่มีสมาชิกในครอบครัวซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนการมีเพื่อนคุยแรก
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เปลี่ยนข่าวสารและช่วยกระตุ้นในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุก ๆ งวด  แต่กระนั้นจากการศึกษา

พบว่ามีแม่บ้านส่วนหนึ่งที่มีการห้ามไม่ให้สมาชิกในครอบครัวอย่างสามีซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย

แม่บ้านที่มีการห้ามสามีของตนเองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมองว่าเป็นความเสี่ยงที่ควรแบ่งเงินมาลุงทุน

เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  ถ้านำมาลงทุนทั้งหมดจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และมีแม่บ้านที่มีการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกันกับสามี  โดยแม่บ้านให้เหตุผลว่าเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สิ้นเป ลือง  

โดยทั้ง 3 ครอบครัวในข้างต้นมีลักษณะร่วมกันคือการเป็นครอบครัวเดี่ยว 

 

“ไม่อยากให้สามีซื้อด้วยเพราะมันซ้ำซ้อน เหมือนเล่นแล้วเล่นอีก เราเล่นแค่คน

เดียวมันก็พอแล้ว แล้วก็เห็นว่าสามีไม่ค่อยถูกรางวัลด้วย เลยไม่อยากให้เล่น ปกติ

ค่าใช้จ่ายที่บ้านก็เยอะมาก  ไม่ให้ซื้อก็ลดค่าใช้จ่ายไปอีก ค่าใช้จ่ายที่บ้านเป็นคนจัดการ

เอง เงินที่เอามาซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นเงินที่ได้จากสามีกับเราด้วย เพราะได้เงินมาก็เอามา

รวมกันหมด”  

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 19 มกราคม 2563) 

 

“ก่อนหน้านี้มีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เกินงวดละ 2 ใบ เงินที่ซื้อเอาเงินมาจาก

ที่เมียให้เงินใช้เป็นอาทิตย์ มาเลิกซื้อตอนที่เมียบอกไม่ให้ซื้อ เพราะอยากให้ค่าใช้จ่าย

ลดลง  แล้วก็ที่ไม่ซื้ออีกอย่างหนึ่งเพราะไม่มีเวลาที่จะหาซื้อด้วย  พอไม่ซื้อก็รู้สึกเฉยๆ  

แต่ก็มีบางทีก็อยากจะซื้อนะแต่ไม่มีเวลาไปหาซื้อเลย” 

    (สามคีุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 19 มกราคม 2563) 

 

จากการศึกษาข้อมูลลักษณะครอบครัวทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายในหมู่บา้น

จัดสรรแห่งนี้  แสดงให้เห็นถึงครอบครัวเดี่ยวเป็นครอบครัวที่มีกฎเกณฑ์ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล มี

การห้ามบุคคลในครอบครัวบางคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ สามี  เพราะต้องการควบคุมเงินในการ
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ลงทุน  ในส่วนของแม่บ้านที่มีครอบครัวในลักษณะครอบครัวขยาย แม่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในฐานะ ย่า และ

ยาย  ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  แต่แม่บ้านในครอบครัวขยายมีปัจจัยการ

ซื้อที่จำกัดขอบเขตของตัวเองเพราะกังวลถึงรายจ่ายของที่บ้านที่มีจำนวนมาก  และไม่มีรายได้จากการ

ทำงานเสริมเป็นของตนเอง มีการรับเงินจากลูกของตนเองเพียงอย่างเดียว   

นอกจากลักษณะครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายที่มีผลทำให้แม่บ้านมีการซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลที่แตกต่างกันแล้ว  แม่บ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวกำลังศึกษาอยู่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเช่นกัน  แม่บ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวกำลังศึกษาอยู่มีการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลมากกว่าแม่บ้านที่ไม่มีสมาชิกภายในครัวเรือนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง 

ๆ ที่เพิ่มมาก มีความไม่แน่นอนด้านรายจ่ายในแต่ละเดือน  และปัจจัยในด้านการประกอบอาชีพของ

สมาชิกในครอบครัว  แม่บ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพรับราชการไม่นิยมลงทุนกับการเสี่ยง

โชคอ่ืน ๆ  โดยกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว  และปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัว แม่บ้าน

ที่มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 30,000 บาท มีการซื้อสลากกินแบ่รัฐบาลในปริมาณที่น้อยกว่าแม่บ้านที่มี

รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 30,000 บาท จะเห็นได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวมีผลต่อการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลของแม่บ้านด้วยเช่นกัน 

 

 4.1.4 จุดเริ่มต้นในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  ช่วงอายุที่แม่บ้านเริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล คือช่วงอายุประมาณ 18 - 51 ปี  โดยเฉลี่ย

มีการเริ่มซื้อเมื่ออายุ 32 ปี โดยเหตุผลในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งแรกสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 

เหตุผล คือ เหตุผลที่ 1 เหตุผลจากการเริ่มทำงานมีรายได้ให้กับตนเอง มองว่าสามารถนำเงินมาใช้ลงทุนได้

เพราะไม่กระทบบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครัว  เหตุผลที่ 2 คือ มีการส่งเสียตนเองให้เรียนจึงต้องการหารายได้

เสริม เพราะต้องเก็บเงินล่วงหน้า เหตุผลที่ 3 คือ เริ่มซื้อเมื่อตนเองมีลูก เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องวางแผน

อนาคตไม่สามารถใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงอนาคต ในแบบที่เคยใช้จ่ายเหมือนเดิมได้ โดยมีการออมเงินร่วม

ด้วย เหตุผลที่ 4 คือ เริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเพื่อนที่ทำงานและคนในครอบครัวได้ชักชวน จึงมี

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะต้องการร่วมสนุกสนานกับบุคคลต่าง ๆ  
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  เหตุผลที่ 5 คือ มีโอกาสได้อยู่ใกล้แหล่งการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะเมื่อก่อน

อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ต่อเมื่อมาตลาดนัดใหญ่ในอำเภอที่มีคนอาศัยอยู่มาก 

มีการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ยาก  จึงมีการเสี่ยงโชคกับการพนันอื่น ๆ อาทิ หวยใต้ดิน  และเหตุผล

ที่ 6 คือ ก่อนหน้ามีการเสี่ยงโชคจากการพนันอย่างอ่ืน และมองว่าการเสี่ยงโชคเป็นช่องทางในการหาเงิน

ได้ง่าย จึงเริ่มมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมา โดยเหตุผลที่มีการเริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งแรก

เป็นเหตุผลที่แม่บ้านส่วนใหญ่มีการซื้อ คือ เพื่อนและบุคคลในครอบครัวมีการชักชวนให้ซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาล  รองลงมา คือ มีการเริ่มซื้อครั้งแรกเพราะสามารถเข้าถึงแหล่งขายได้ง่ายมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่มา

อยู่ใกล้อำเภอเมือง  จึงทำให้มีการเริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  

 

“เริ่มซื้อลอตเตอรี่ครั้งแรกตอนอายุ 18 ปี ประมาณปี พ.ศ. 2536 ตอนนั้นหา

รายได้ด้วยตัวเอง เลยมีความคิดว่าซื้อได้แล้ว ราคาลอตเตอรี่ในสมัยนั้นขายเป็นเสี้ยว 

เสี้ยวละ 40 บาท  1 คู่จะมี 2 เสี้ยว ส่วนใหญ่จะซื้อ 1 เสี้ยวหรือ 1 คู่  ขึ้นอยู่กับแต่ละ

งวดไม่ได้มีการซื้อเป็นประจำทุกงวด  และขึ้นอยู่กับเงินตอนนั้น  ลอตเตอรี่สมัยก่อนจะ

ขายในชุมชนใหญ่ ๆ กับในตลาด ไม่ได้มีการเดินขายตามหมู่บ้านตามซอกซอยเหมือน

ปัจจุบัน พอมาอยู่เมืองก็หาซื้อง่าย  แต่เมื่อก่อนหาซื้อยากคนเลยนิยมเล่นหวยใต้ดินที่มี

เจ้ามืออยู่ในทุกหมู่บ้านทุกชุมชน  ตอนเด็ก ๆ คนส่วนใหญ่จะไม่นิยมซื้อลอตเตอรี่  

เพราะแพงเสี้ยวละ 40 บาท คนจะนิยมเล่นหวยใต้ดินมากกว่าเพราะซื้อได้ตั ้งแต่ 1 

บาท 2 บาท 5 บาท เมื่อก่อนเขานิยมซื้อหลาย ๆ ตัวเลข แต่ซื้อทีละน้อย ๆ”  

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 15 เมษายน 2562) 

 

 “เริ ่มซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่อายุ 22 ปี ช่วงนั้นพี่มีลูกแล้ว เลยเริ่มมีการซื้อ

ลอตเตอรี่เพราะก่อนหน้าพ่ีซื้อเบอร์ทองแล้วถูกรางวัล มองว่าเป็นการได้เงินมาง่าย เลย

ลองซื้อลอตเตอรี่ดู ตอนนี้ก็ซื้ออยู่ซื้อง่ายกว่าเมื่อก่อน ออกไปตลาดก็เจอแล้ว” 

   (คุณขวัญ , สัมภาษณ์ : 3 ธันวาคม 2562) 
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  เหตุผลในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านในแต่ละคน  มีเหตุผลที่แตกต่างกัน

ออกไป  โดยเหตุผลในการซื้อนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น “ทุน” โดยส่วนใหญ่

จำนวนในการซื้อครั้งแรกของแม่บ้าน มีการเริ่มต้นซื้อจากจำนวน 1 - 2 คู่ต่องวด นอกจากนี้เงื่อนไขใน

เรื่อง สถานที่ และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการซื้อสลากกินแบ่งครั้งแรกมากที่สุด เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่แม่บ้านมีการเข้าไปเกี่ยวพัน เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการเริ่มต้น

ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  

 จากข้อมูลภูมิหลังของแม่บ้านแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน  แต่ความแตกต่างดังกล่าวแสดงให้

เห็นทัศนคติของกลุ่มแม่บ้านต่อการซื้อสลากกินแบ่งร่วมกัน คือ สลากกินแบ่งเป็นสิ่งที่สามารถหาเงินมาได้

โดยง่ายกว่าการลุงทุนทางด้านอื่น ๆ และเพราะตนเองไม่มีรายได้ส่วนตัวจึงเลือกช่องทางแสวงหารายได้

เสริมดังกล่าว  โดยภูมิหลังเดิมของแม่บ้านแต่ละคนมีความเชื่อมโยงกับจุดเริ่มต้นในการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่มีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะสังคม ความจำเป็นต่าง ๆ และลักษณะพื้นฐานของครอบครัว

ของแม่บ้านแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านอาชีพ รายได้ ขนาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันที่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้อกำหนดจำนวน หรือบุคคลที่สามารถ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้  

 นอกจากนี้พ้ืนฐานของแม่บ้านที่มีร่วมกันคือ  สถานะภาพการเป็นแม่บ้านดูแลบุคคลในครอบครัว  

และมีการย้ายถิ่นฐานเดิมเพ่ือมาอาศัยอยู่กับสามี หรือ ลูก ในบ้านของสามี  ที่มีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม 

คือเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาอยู่ในสังคมเมือง ทำให้เข้าใกล้แหล่งการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่สะดวก หาซื้อได้ง่าย และด้วยค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนมากจากการใช้ชีวิตในสังคมเมืองทำให้แม่บ้านเลือกท่ี

จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรายได้เสริมในครอบครัวปัจจุบัน 

 

 

 

 



 
 

99 
 

4.2 ผู้หญิงกับความเป็นแม่บ้าน บทบาทที่สังคมคาดหวัง 

 ในหัวข้อนี้เป็นการกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่มีบทบาทลักษณะต่าง ๆ ภายใน

ครัวเรือน  ไม่ว่าจะเป็นบทบาททางด้านสังคม  บทบาททางด้านวัฒนธรรมและบทบาททางด้านเศรษฐกิจ

ที่แม่บ้านแต่ละคนมีลักษณะการจัดการที่คล้ายคลึงกัน  และมีลักษณะแตกต่างกันในบางประการ  

 

 4.2.1 ผู้ชายหาเงินผู้หญิงจัดการ: อำนาจของผู้หญิงในครัวเรือน 

  บทบาททางด้านเศรษฐกิจของในบ้านหมายรวมถึงการจัดการเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ภายในครัวเรือน โดยเป็นการจัดการเงินจากรายได้ของสามี หรือของลูกของตนเอง โดยจากการศึกษา

พบว่าแม่บ้านที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่และในบางคนมีการหารายได้ที่เป็นรายได้เสริมของครัวเรือน 

อาทิ การเปิดร้านเสริมสวย การรับเย็บเสื้อผ้า ตัวแทนขายประกัน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งแม่บ้านที่

มีลักษณะดังกล่าวโดยส่วนใหญ่มีบทบาทในการจัดการเงินภายในครัวเรือน แม่บ้านที่มีบทบาทในการ

จัดการค่าใช้จ่าย รายรับรายจ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือนและมีการหารายได้เสริมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน จาก

การศึกษาพบว่าแม่บ้านส่วนใหญ่มีการหารายได้เสริมด้วยตนเอง แม่บ้านนิยมนำมารวมกับรายได้หลักใน

ครอบครัวอย่างเงินเดือนของสามีของตนเอง และนำรายได้ส่วนเกินจากการใช้จ่ายในครัวเรือนนำมาซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งแม่บ้านที่มีบทบาทหารายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการถูกต่อต้านจาก

บุคคลในครอบครัว 

  แม่บ้านทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากภายในครัวเรือนของตนเอง ด้วย

บทบาทหน้าที่ของการจัดการดูแลในครอบครัว  ผ่านการรับเงินจากสามีหรือของลูกของตนเองและนำมา

บริหารจัดการให้เพียงพอในแต่ละเดือน โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ การน้ำ-ไฟ ค่าบ้าน ค่าอาหาร และ

อื่น ๆ อีกมากมายในแต่ละเดือนแม่บ้านจะได้รับจำนวนเงินจากสามีในจำนวนที่คงที่ แน่นอน และต้อง

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครัวเรือนที่มีภาระมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละเดือนที่ไม่

แน่นอน ทำให้แม่บ้านต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงต้องมีการเลือกช่องทางในการหารายได้เสริม

จากการทำงาน และการหารายได้เสริมจากการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากเงินส่วนต่างภายใน

ครัวเรือน เพ่ือเป็นการจุนเจือในครอบครัวอย่างหนึ่ง โดยลักษณะพื้นฐานของแม่บ้านที่มีบทบาททางด้าน

เศรษฐกิจมีปัจจัยร่วมกันดังตารางในหน้าถัดไป  
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านครอบครัวของแม่บ้านกับบทบาททางด้านเศรษฐกิจ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล อายุ อาชีพเสริมใน

ปัจจุบัน 

ม ีสมาช ิกในคร ัวเร ือน

กำลังศึกษาอยู ่

ม ีบทบาทในการควบคุม

เศรษฐกิจในครัวเรือน 

คุณหนึ่ง  

(นามสมมุติ) 

44 ปี รับจ้างเย็บผ้าโหล    บุตรจำนวน 2 คนศึกษา

อยู่ในระดับอุดมศึกษา 

   ม ีบทบาทหารายได ้และ

บร ิหารจ ัดการค ่ า ใช ้ จ ่ าย

ภายในครัวเรือน 

คุณปราณี   

สุกัญ 

63 ปี รับจ้างซ่อมแซม

เสื้อผ้า 

   หลาน 1 คน ศึกษาอยู่

ในระดับมัธยมศึกษา 

  ไม่มีเนื่องจากอาศัยอยู่กับลูก 

คุณประเทือง 

จันทรมา 

63 ปี ไม่มี    หลาน 2 คน ศึกษาอยู่

ในระดับมัธยมศึกษาและ

ประถมศึกษา 

   บร ิหารจ ัดการค่าใช ้จ ่าย

ภายในครัวเรือนจากเงินที่ลูก

ตนเองส่งมาให้ในแต่ละเดือน 

คุณขวัญ 43 ปี ไม่มี    บุตรจำนวน 1 คนศึกษา

อยู่ในระดับอนุบาล 

  บร ิหารจ ัดการค ่าใช ้จ ่าย

ภายในครัวเรือนจากเงินเดือน

ของสามี 

คุณละออง 

ดอกพรหม 

75 ปี ไม่มี   หลานและเหลนจำนวน 

2 คน ศึกษาอยู ่ในระดับ

มัธยมศึกษาและอนุบาล 

   ไม่มีเนื่องจากอาศัยอยู ่กับ

ลูก 

คุณมานะ 62 ปี ไม่มี ไม่มี   ไม ่ม ี เน ื ่องจากล ูกเป ็นคน

รับผิดชอบ 

คุณศศินา 52 ปี ตัวแทนจำหน่าย

ประกัน 

   บุตร 1 คน ศึกษาอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษา 

   ม ีบทบาทหารายได ้และ

บร ิหารจ ัดการค ่ า ใช ้ จ ่ าย

ภายในครัวเรือน 
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ชื่อผู้ให้ข้อมูล อายุ อาชีพเสริมใน

ปัจจุบัน 

ม ีสมาช ิกในคร ัวเร ือน

กำลังศึกษาอยู ่

ม ีบทบาทในการควบคุม

เศรษฐกิจในครัวเรือน 

คุณผกา 50 ปี เปิดร้านเสริมสวย    บุตร 1 คน ศึกษาอยู่ใน

ระดับประถมศึกษา 

   ม ีบทบาทหารายได ้และ

บร ิหารจ ัดการค ่ า ใช ้ จ ่ าย

ภายในครัวเรือน 

คุณหลิน (นาม

สมมุติ) 

49 ปี เปิดร้านเสริมสวย    บุตร 2 คน ศึกษาอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษา 

   ม ีบทบาทหารายได ้และ

บร ิหารจ ัดการค ่ า ใช ้ จ ่ าย

ภายในครัวเรือน 

คุณหมู (นาม

สมมุติ) 

65 ปี ไม่มี ไม่มี   ไม่มีเนื่องจากอาศัยอยู่กับลูก 

คุณโบว์ 32 ปี ไม่มี    บุตร 1 คน ศึกษาอยู่ใน

ระดับประถมศึกษา 

   บร ิหารจ ัดการค่าใช ้จ ่าย

ภายในครัวเรือนจากเงินเดือน

ของสามี 

คุณสุภาวิณี 30 ปี ดูแลกิจกรรม

ครอบครัว 

ไม่มี    ม ีบทบาทหารายได ้และ

บร ิหารจ ัดการค ่ า ใช ้ จ ่ าย

ภายในครัวเรือน 

   

  จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าลักษณะของครอบครัวโดยส่วนมากท่ีแม่บ้านมีการจัดการเงิน

ภายในครัวเรือนมีลักษณะร่วมกันคือ แม่บ้านมีการหารายได้เสริม และมีสมาชิกภายในครัวเรือนอยู่ในช่วง

วัยเรียน โดยศึกษาอยู่ตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา แตกต่างจากลักษณะครอบ ครัวที่

แม่บ้านที่ไม่มีบทบาทในการจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน มีลักษณะร่วมกันคือมีการอาศัยอยู่

กับลูกของตนเอง อยู่ในครัวเรือนในฐานะย่าหรือยาย มีอายุ  62 - 75 ปี  และลูกของตนอยู่ในช่วงวัย

ทำงานมีครอบครัวซึ่งลักษณะครอบครัวจะเป็นแบบครอบครัวขยาย  เนื่องจากมีการได้รับเงินแต่ละเดือน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตนเองเท่านั้น  โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือนจะเป็นหน้าที่ของลูก
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ตนเองเป็นคนจัดการทั้งหมด  บทบาทของความเป็นแม่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุเมื่อแม่บ้าน

มีอายุที่มากขึ้น อยู่ในฐานะย่าและยายจะไม่มีบทบาทในการหารายได้เสริมให้กับครัวเรือน  และนำมาสู่

การไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือนตามมา ดังเช่นแม่บ้านท่านหนึ่งได้

อธิบายเกี่ยวกับการจัดการทางเศรษฐกิจในครอบครัวของตัวเองว่า 

 

 “ตอนนี้จ่ายก็มีค่าบ้านผ่อนกับธนาคาร 5,000 บาท ค่าน้ำ- ไฟ ประมาณเดือน

ละ 2,000 บาท ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน 200 บาท ค่าของกินของใช้อาทิตย์หนึ่งก็ออกไป

ซื้อต้องรอสามีกลับมาออกไปเองไม่ได้ขับรถไม่เป็น ประมาณ  3 ,000 – 4,000 บาท มี

ค่ารถ 4,000 บาท แบ่งให้สามีใช้อาทิตย์ละ 2,000 บาท ลูกให้อาทิตย์หนึ่ง 700 บาท 

ลูกคนโตให้เงินแม่เดือนละ 3,000 บาท เขาทำงานมีเงินเอง รายรับมาจากสามี 60,000 

บาท แต่ก็มีหักค่ากู้ยืมจากหน่วยงานอีก ไม่ได้รับเต็ม 60,000 บาทเต็มๆ และมีเงินจาก

ที่รับเย็บผ้าโหล ช่วยอะไรได้ก็ช่วย ค่าใช้จ่ายมันเยอะ ลูกกำลังใช้เงิน แต่ก็ได้ไม่แน่นอน

ประมาณอาทิตย์ละ 1,500 บาท เดือนหนึ่งไม่ได้ออมเป็นเงินเก็บอะไร มีแค่เงินสำรองที่

ติดบัญชีไว้ใช้แต่ละเดือน เพราะแต่ละเดือนก็มีเรื่องฉุกเฉินของต้องซื้อใหม่”  

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 19 มกราคม 2563)   

 

  นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่ามีแม่บ้านจำนวน 4 คนที่ไม่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจ ใน

เรื่องการจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน โดยแม่บ้านมีการอาศัยอยู่กับลูกของตนเองที่มีการ

ทำงานแล้ว  และแม่บ้านไม่มีการทำงานในปัจจุบันจึงมีการรับเงินเดือนจากลูกของตนเอง เงินดังกล่า วที่

แม่บ้านได้รับจะนำมาใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คุณปราณี สุกัญได้รับเงินเดือนจากลูกเดือนละ 20,000 บาทเป็น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว คุณละออง ดอกพรหม ได้รับเงินจากลูก ๆ เมื่อมีการมาเยี่ยมโดยจะได้รับครั้งละ 1 ,000 

– 2,000 บาทโดยเฉลี่ย  คุณมานะได้เงินเดือนจากลูกที่ทำงานเปิดอู่ซ่อมรถ ได้เงินเดือนเดือนละ 8,000 

บาท  คุณหมู (นามสมมุติ) ได้เงินเดือนจากลูก อาทิตย์ละ 2,000 บาท   
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“มีเงินเดือนจากรัฐบาลเงินคนแก่ 600 บาท ได้เงินเดือนจากลูกสาว ลูกชาย ให้

ไว้เพื่ออยากซื้ออะไรอาทิตย์ละ 2,000 บาท ก็เอาเงินตรงนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อแค่ 1 ใบ

ต่องวด เมื่อก่อนตอนทำงาซื้อทีเป็น 10 ใบเพราะเงินเราเอง  รายได้ของที่บ้าน 45,000 

บาท ลูกสาว ลูกเขย หลายชายทำงานหมดแล้ว รายจ่ายทั้งหมดไม่รู้รายละเอียด” 

         (คุณหมู (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 4.2.2 ผู้หญิงกับบทบาทที่หลากหลาย: ลูก เมีย แม่ แรงงาน 

  นอกจากบทบาททางด้านเศรษฐกิจ แม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว  มีบทบาทในการ

ดูแลบ้านในทุกคน  โดยมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบ้าน ทำกับข้าว หุงหาอาหาร และซื้อของใช้ต่าง ๆ 

เข้ามายังภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  และบทบาทในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 

ประกอบไปด้วย การดูลูก หลาน และเหลน  จากกลุ่มแม่บ้านผู้ให้ข้อมูล มีทั้งหมด 9 คน จาก 12 คน ใน

จำนวนนี้ 11 คนมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของตัวเองหลัวแต่งงาน และมีเพียง 1 คนที่ประกอบ

อาชีพเดิมของตัวเอง คือ คุณหลิน (นามสมมุติ) ที่มีการเปิดร้านเสริมสวยตั้งแต่ถิ่นฐานเดิมในจังหวัด

นครปฐม 

 

“ลูกให้อยู่ดูแลบ้าน ทำกับข้าว เกษียณมาจะ 5 ปีแล้ว อยู่บ้านดูแลสามีที่ป่วย 

ทำกับข้าวไว้ให้ลูกสาว ลูกเขย หลานชาย ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู ว่าง ๆ คนแถว

บ้านเขาก็เอาหลานเขามาฝากให้ดูให้ ดูหลานให้เขา เขาเอาผักมาให้กิน บ้านเขาทำไร่

ส่งผักไปขายตลาด  ได้ผักมาก็เอามาทำกับข้าว ผักดี ๆ ทั้งนั้น  ประหยัดไปด้วยไมต่้อง

ไปซื้อ  บางวันไปทำความสะอาดบ้านเจ้านายลูก เขาจ้างวันเสาร์ วันอาทิตย์ ไปช่วยลูก 

เก็บกวาดเช็ดถู ลูกทำงานหนักทุกวัน ไปช่วยลูกจะได้เสร็จไว ๆ  ด้วย” 

        (คุณหมู (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 



 
 

104 
 

 “เป็นคนซื้อกับข้าว ทำกับข้าว ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่หาได้จากการทำงาน

เพียงพอกับการใช้กินไปวัน ๆ เท่านั้น น้าเปิดร้านเสริมสวย รับขายสินค้าเครื่องสำอาง

เวลาลูกค้าสั่ง  และรับเย็บเสื้อผ้า ซ่อมแซมได้วันละ 100-200 บาท เงินที่ได้ถือเป็นค่า

ขนมของลูกไปวัน ๆ” 

              (คุณผกา, สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 

 

จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านมีมุมมองต่อการเป็นแม่บ้านเป็นผู้ที่ทำงานหนักและไม่มีเวลา
หยุดพัก การใช้เวลาว่างในการพูดคุยจะทำได้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงานปกติ เช่น  ตอนเช้าระหว่างรอ
ทำบุญตักบาตร เวลากลางวันระหว่างทำงานภายในครัวเรือน และช่วงเวลาในตอนเย็นในช่วงการเดินออก
กำลังกาย  งานบ้านมีความแตกต่างจากการทำงานประจำของสามี  เพราะหลังจากเลิกงานกลับมาที่บา้น
เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการทำงานของตนเอง  แต่งานบ้านเป็นงานที่ต้องทำงานทั้งวันและงานบ้านไม่มีวัน
ทำหมด ทำอย่างหนึ่งเสร็จแล้วจะมีงานอื่น ๆ เข้ามาตลอดเวลา  ทำให้ไม่มีช่วงเวลาในการหยุดพักที่
แน่นอน   

นอกจากนี้แม่บ้านยังมองว่าบทบาทความเป็นแม่ของตนเองมีความกดดันร่วมด้วย  
เพราะความคาดหวังของตนเองและจากบุคคลรอบข้าง ในการต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดในฐานะแม่  ดูแลสามี
ไม่ให้ขาดตกบกพร่องต้องเป็นภรรยาที่ดี  และต้องเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูดูแลบุพการีอยู่เสมอ  ทำให้
แม่บ้านประสบกับภาวะเครียดจนมีปัญหาสุขภาพในบางราย  โดยวิถีชีวิตการทำงานของแม่บ้านเริ่มขึ้น
ตั้งแต่เช้าในการเตรียมอาหาร ทำความสะอาดบ้าน ส่งลูกไป-กลับโรงเรียน และภาระอื่น ๆ อีกมากมายที่
ต้องปฏิบัติระหว่างเช้าถึงค่ำ  โดยแม่บ้านส่วนใหญ่มีการใช้พ้ืนที่ภายในครัวเรือนและบริเวณใกล้เคียงบ้าน
เท่านั้น  พื้นที่นอกเหนือจากหมู่บ้านจัดสรร แม่บ้านส่วนใหญ่มีโอกาสในการไปยังสถานที่ต่าง ๆ เมื่อสามี
ของตนเองเลิกงาน  และในบางรายมีโอกาสไปยังสถานที่ต่าง ๆ เมื่อสามีกลับมาอยู่บ้านในช่วงวันเสาร์ – 
อาทิตย์จึงจะสามารถออกไปข้างนอกได้  เพราะแม่บ้านมีข้อจำกัดในการไม่สามารถขับรถได้  และในบาง
รายสามารถขับรถได้  แต่จะมีการออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากหมู่บ้านจัดสรรได้มากยิ่งขึ้น อาทิ 
ตลาด  ซึ่งปรากฏในส่วนน้อยของแม่บ้านที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง 
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บทบาทในข้างต้นเป็นการสะท้อนถึงความเป็นแม่ และภรรยาของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน 

โดยเป็นบทบาทที่ต้องรับผิดชอบดูแลกิจการงานต่าง ๆ ภายในครัวเรือน และดูแลความเป็นอยู่ของสามี

และลูกในทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ ทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้ดีที่สุด  นอกจากบทบาทดังกล่าวแล้วผู้หญิ งที่เป็น

แม่บ้านมีบทบาทความเป็นลูกสาวในทุกคน  และแม่บ้านที่มีอายุมากทำให้มีการเพิ่มบทบาทความเป็นย่า

และยายร่วมด้วย  แม่บ้านถึงแม้จะมีการย้ายเข้ามาอยู่ยังหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้  ได้เริ่มตั้งถิ่นฐานกับสามี

และลูกของตนเองทำให้ไม่ได้มีการดูแลกับครอบครัวดั้งเดิมของตนเอง แต่ความเป็นลูกสาวก็ไม่สามารถที่

จะละทิ้งได้ ทำให้แม่บ้านจะต้องรับผิดชอบดูแลพ่อและแม่ของตนเองที่อยู่ในต่างพ้ืนที่   

แม่บ้านส่วนใหญ่มีการส่งเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กลับไปยังครอบครัวดั้งเดิมของตนเอง 

อาทิ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องหนี้สิน ค่าอุปโภค บริโภค ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ซึ่งแม่บ้าน

มองว่าเป็นการดูแลอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้อย่างสะดวกเพ่ือการทำหน้าที่ลูกสาว เพราะแม่บ้านตระหนัก

ดีว่าตนเองไม่สามารถไปดูแลพ่อและแม่ของตนเองได้ตลอดเวลา แต่ด้วยข้อจำกัดที่แม่บ้านไม่สามารถหา

รายได้จากการทำงานประจำได้เหมือนกับสามีของตน และไม่สามารถนำเงินภายในครัวเรือนไปใช้จ่ายได้

เพราะจะกระทบภาระอื่น ๆ  จึงทำให้แม่บ้านได้เลือกหาช่องทางแสวงหาเงินจากการทำงานเป็นรายได้

เสริม  แต่กระนั้นแม่บ้านตระหนักถึงการไม่สามารถทำงานรายได้เสริมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เพราะข้อจำกัด

ในภาระการเป็นแม่บ้าน และค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  จึงได้เลือกช่องทางในการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเพราะมีความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการหาเงินที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนมาก เพราะ

แม่บ้านไม่มีหลักประกันเหมือนกับการประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้

ผลตอบแทนในปริมาณมาก และการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นช่องทางที่ได้เงินที่รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลา

และความเข้าใจที่มาก  เป็นการหารายได้ที่สะดวกเม่ือถูกรางวัล   

 

“ถ้าถูกรางวัลจะทำให้เรามีเงินไว้กินไว้ใช้ไปตลอด  มีเงินเก็บไว้เหลือกินเหลือ

ใช้ อยากทำอะไรก็ทำ อยากเท่ียวก็เที่ยว และน้าจะเก็บไว้ให้ลูกกับแม่ ใช้หนี้ให้แม่ด้วย 

ถ้าถูกหวยทีก็แบ่งให้แม่ตลอด ปกติก็ส่งเงินให้ประจำอยู่แล้ว” 

    (คุณผกา, สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 
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ดังนั้นจากข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในความสัมพันธ์ด้านภูมิหลังความเป็นผู้หญิง บทบาท

หน้าที่ทางสังคม เศรษฐกิจ กับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นต่าง ๆ ที่

แม่บ้านต้องแบกรับภาระหน้าที่จากการเป็นภรรยา แม่ และลูกสาว โดยแม่บ้านจะต้องดูแลทั้งสมาชิกใน

ครอบครัว บ้านเรือน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปพร้อมกัน และด้วยการที่แม่บ้านไม่ได้ทำงานประจำเหมือน

ในอดีต  ทำให้ไม่สามารถมีเงินมาจัดการกับภาระต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก  ในปัจจุบันแม่บ้านแบกรับภาระ

ค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนมากกว่าในอดีต  โดยในแต่ละเดือนภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนมีความไม่แน่นอน ทำ

ให้แม่บ้านได้เลือกช่องทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือมาจุนเจือภายในครอบครัว   

แม่บ้านได้เลือกช่องทางดังกล่าวเพราะมีความคิดเห็นว่าเป็นช่องทางที่ง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้ระยะ

เวลานาน เนื่องจากแม่บ้านมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ เวลา และการลงทุนที่ไม่สามารถลงทุนในด้านอื่น ๆ ที่

ใช้ทุนในจำนวนมาก และการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับสมาชิกในครอบครัว  แม่บ้านจึง

เลือกช่องทางที่มีพื้นฐานความรู้เดิมจากถิ่นฐานเดิมที่นิยมเสี่ยงโชค นอกจากนี้การมีข่าวสารจากเพื่อนที่

ทำงานเก่า  เพื่อนบ้าน ที่มีความสนใจในลักษณะเดียว  และข้อมูลจากสื่อช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถรับชม 

รับฟังได้ตลอดเวลาขณะที่ทำงานบ้านซึ่งเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเสี่ยงโชค ทำให้เห็นได้ว่าสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเป็นช่องทางที่แม่บ้านสะดวกในการหารายได้ให้กับครอบครัวมากที่สุด และเป็นการซื้อที่มาพร้อม

กับการรับผิดชอบ ภาระ หน้าที่ต่าง ๆ ของความเป็นแม่บ้านร่วมด้วย 

 

4.3 ความหมายของสลากกินแบ่ง ภายใต้วาทกรรมความรวย  

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน และมีมุมมองการให้

ความหมายต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แตกต่างกันออกไปร่วมด้วย  ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองที่มีต่อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลคือการลงทุน บุญวาสนานำพาให้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  เล่นหวย รวยเบอร์ ความ

รวยจากการเสี่ยงโชค มุมมองความต่างที่มีต่อการลงทุนในด้านอื่น ๆ  และการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ

การช่วยชาติ  การนิยามความหมายดังกล่าวมีความหลากหลาย โดยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมที่

แฝงมากับการให้ข้อมูลคำสัมภาษณ์ อาทิ การนิยามความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับเบื้องหลัง

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล จากการเก็บข้อมูลทำให้ทราบความหมายเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลและ

การถูกรางวัลของกลุ่มแม่บ้านดังนี้ 
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4.3.1 สลากกินแบ่งรัฐบาลคือการลงทุน 

จากการเก็บข้อมูลปรากฏถึงการที่แม่บ้านมีมุมมองต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแง่การ

ลงทุนอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นการลงทุนจากการนำเงินส่วนต่างในครอบครัวมาสร้างโอกาสที่จะนำมาซึ่งเงินใน

จำนวนที่มากยิ่งขึ้น  แม่บ้านมองว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่การสร้างภาระ ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

แต่เป็นการนำเงินมาบริหารจัดการอย่างหนึ่ง  โดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการลงทุนที่แม่บ้านแต่

ละคนมีการลงทุนที่แตกต่างกันไป  แม่บ้านเลือกช่องทางในการหารายได้เสริมผ่านการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาล  เพราะมองว่าเป็นช่องทางที่ได้เงินมาในจำนวนมาก  และสามารถได้เงินมาในเวลาที่รวดเร็ว แต่ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงไม่แน่นอน  จึงจำเป็นที่จะต้องซื้อในปริมาณที่จำกัด ไม่สร้าง

ความเดือดร้อนให้กับรายได้โดยรวมของครัวเรือน ไม่กระทบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำต้องจ่ายในแต่ละเดื อน  

โดยเงินที่แม่บ้านได้มาจากการหารายได้เสริมและแม่บ้านที่ไม่มีการทำงานรายได้เสริม แต่ได้รับเงินราย

เดือนจากลูกของตนเองมาใช้ในการลงทุนเสี่ยงโชคเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพราะเงินดังกล่าว

แม่บ้านสามารถนำมาใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบกับสมาชิกในครอบครัว  

การลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล แม่บ้านโดยส่วนมากจะไม่มีการลงทุนในเรื่อง

อื่น ๆ  อาทิ การซื้อหวยใต้ดิน เล่นแชร์ เพราะการเสี่ยงโชคอื่น ๆ มีลักษณะการซื้อที่ไม่รู้จบ ทั้งปริมาณ

และโอกาสในการลงทุน  แต่ถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถซื้อในจำนวนที่จำกัดช่วงเวลาในการซื้ อ  

และเป็นการซื้อโดยจ่ายเงินสด  จะไม่นำมาซึ่งการกู้ยืมเป็นหนี้สิ้นต่อไป  นอกจากนี้การลุงทุนจากสลากกิน

แบ่งรัฐบาลมีลักษณะมีความเสี่ยง  แต่ถ้าแม่บ้านไม่ถูกรางวัล จะมีแนวคิดว่าเงินดังกล่าวที่สูญเสียไปมีส่วน

ในการทำบุญกับรัฐบาลอย่างหนึ่ง จึงไม่รู้สึกเสียดายเท่ากับการลงทุนอ่ืน ๆ นอกจากนี้การซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเป็นการลงทุนที่ได้สร้างความสนุกสนานทำให้มีโอกาสได้ลุ้นสนุกสนานในทุก ๆ เดือน ได้มีโอกาส

พบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับแม่บ้านคนอ่ืน ๆ ร่วมด้วย   

แม่บ้านมีความคิดเห็นว่าการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการลงทุนที่สามารถ

แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อถูกรางวัลจะมีผลตอบแทนที่สามารถนำมาแก้ปัญหาภาระหนี้สิน

ต่าง ๆ ภายในครัวเรือนได้  และสามารถนำไปต่อยอดผ่านการซื้อทรัพย์สมบัติเก็บไว้ให้ลูกหลาน  และ

นำไปลงทุนทำธุรกิจต่าง ๆ ได้  โดยปรากฏข้อมูลถึงการที่มีแม่บ้ านส่วนหนึ่งมองว่าการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่ผ่านมาถ้าตนเองถูกรางวัลที่ 1 จะมองว่าเป็นการ “คุ้มทุน” จากการลงทุนที่ผ่านมา  แต่ก็ปรากฏ

ข้อมูลถึงการที่มีแม่บ้านอีกส่วนหนึ่งมองว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาของตน  ถ้าโดยรวม
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เปรียบเทียบกับการที่ได้รับเงินจากการถูกรางวัลที่ 1  “ไม่คุ้มค่า” กับการลงทุนที่ผ่านมา  แต่มีการเลือกที่

จะลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะมองว่ามีโอกาสในการที่จะได้ทุนคืนในปริมาณที่มากกว่า

การลงทุนอื่น ๆ อาทิ การทำงาน การเล่นแชร์ ที่ไม่สามารถได้รับเงินรางวัลที่มีสูงสุดถึงหลักร้อยล้าน

อย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ 

 

“เมื่อก่อนแฟนเคยทำสวนมาก่อน ปลูกคะน้าได้กำไรน้อยมาก ได้ต้นละ 2 

บาท  และนายทุนคนกลางก็ไปขายต้นละ 7 บาท ปัจจุบันได้เปลี่ยนอาชีพมารับจ้าง

รายวัน ตอนนั้นขาดทุนมากจนต้องไปยืมเงินน้อง มา 1 ล้านบาท  แต่พอมาทำก็ยัง

ขาดทุนเหมือนเดิม ได้กำไรเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มทุน  ทำให้ตอนนั้นไปซื้อหวยเยอะขึ้น  ที่ซื้อก็

เพราะลงทุน เพราะอยากรวยอยากไปใช้หนี้ให้น้อง ถ้าถูกทีก็ใช้หนี้ได้หมดทันที  แต่

สุดท้ายเงินที่ซื ้อหวยก็กลายเป็นหนี้สิน 2 เพราะลงทุนซื้อทีงวดละ 10 ใบ ตอนนั้น

เครียดนอนไม่หลับ  จะเอาเงินที่ไหนใช้เขา เงินตรงไหนส่งลูกเรียน เงินที่ไหนจะส่งบ้าน 

เลยต้องเอาที่ดินที่จังหวัดกระบี่ ยกให้น้องเพ่ือใช้หนี้” 

(คุณผกา, สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 สลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนหนึ่งที่ถูกสะสมโดยแม่บ้านรายหนึ่งในหมู่บ้านจัดสรร 

(ภาพถ่ายโดย อรพรรณ โพทอง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
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 “นี้แค่ส่วนหนึ่งนะจริง ๆ แล้วมีเยอะกว่านี้ ทิ้งไปหมด สะสมไว้ให้เราตระหนัก

อยู่เสมอว่าลงทุนกับลอตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้ว” 

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 25 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

การลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นช่องทางที่แม่บ้านเลือกโดยมีเหตุผลอ่ืน 

นอกเหนือจากการเสี่ยงโชค ทั้งการได้มาซึ่งรายได้เสริมที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่มีหลายขั้นตอน ไม่เสียเวลา  

เพราะสามารถหาซื้อได้โดยง่าย อาทิ ในหมู่บ้านจัดสรร  ละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านจัดสรร และในแม่บ้าน

บางรายมีบุคคลที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและบุคคลสนิทสนมจึงมีการสั่งซื้อผ่านทาง Application Line 

ได้อย่างสะดวก  การลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการลงทุนที่มีระยะเวลาการรอเพียง 15 – 

16 วันเท่านั้นก็สามารถรู้ผลได้ทันที  โดยแม่บ้านตระหนักถึงการไม่สะดวกในการหารายได้ในระหว่างวัน

เพราะภาระงานต่าง ๆ อาทิ ภาระงานบ้าน และความรับผิดชอบดูแลบุคคล ในครอบครัว โดยมีแม่บ้าน

บางส่วนที่มีการทำงานหารายได้เสริมต่าง ๆ ร่วมด้วย จึงมองว่าเป็นการลงทุนที่สะดวกที่สุด รวดเร็วและมี

ผลตอบแทนที่ “คุ้มทุน” 

 

4.3.2 บุญวาสนานำพาให้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 

นอกจากมุมมองที่มีต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลคือการลงทุน  แม่บ้านได้มีการให้นิย าม

ความหมายต่อการถูกรางวัลเป็นเรื่องของบุญ วาสนา  โดยบุญวาสนาดังกล่าวเป็นบุญวาสนาดั้งเดิมของ

ตนเอง  และเป็นผลมาจากการทำบุญเป็นประจำของแม่บ้านในหลายคน  แม่บ้านได้เล่าถึงประสบการณ์

การถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  เมื่อถูกรางวัลแล้วจำเป็นที่จะต้องทำบุญเป็นอย่างแรก  นอกจากนี้โดย

ส่วนใหญ่แม่บ้านมีการวางแผนในอนาคตถึงการที่ตนเองถ้าถูกรางวัลที่ 1 อย่างแรกที่จะทำคือทำบุญ          

การทำบุญดังกล่าวแม่บ้านมองว่าเป็นการ “ต่อบุญ ต่อวาสนา” เพ่ือที่จะได้มีโชคมีลาภเข้ามาอีกครั้ง  การ

ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและอำนาจศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งแต่ละคนมีบุญ 

กรรมที่แตกต่างกัน  ยิ่งตนเองมีการทำบุญมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้มีบุญวาสนาในการได้รับ

โชค  เพราะการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ลาภก้อนโตจากการสะสมบุญของแต่ละคน  
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“น้าเรียนจบทางพระพุทธศาสนา โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญ ทำทาน                

แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร การทำบุญตั้งจิตอธิษฐานจะส่งผลสำคัญต่อครอบครัว  

ความจนความรวยของคนเราที่เกิดมาจนรวยมีความไม่เท่ากัน เกิดจากบุญวาสนาเก่าที่

เคยทำมา  คนที่ถูกรางวัลที่ 1 เขาทำบุญมาดีมีการทอดกฐิน ทอดผ้าป่าอยู่ด้วยเสมอทุก

อย่างอยู่ที่บุญ กรรมของแต่ละคน” 

(คุณศศินา , สัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 2562) 

 

“พระเคยบอกว่าจะรวยกับหวยตอนอายุมาก มีบุญหล่นทับลาภก้อนใหญ่  

เลยซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ตลอด ถ้าถูกรางวัลก็เหมือนการได้พึ่งพาบุญเราเองการทำบุญ

ไหว้พระก็จะทำให้เงินไม่ขาดมือ เป็นคนชอบไปทำบุญ ชอบไปอธิษฐานขอพร ตอนนั้น

ไปที่ยอดเขาคิชฌกูฏ แต่ไม่เคยไปขอตัวเลข เพราะมองว่าถ้าถูกรางวัลขึ้นอยู่กับบุญของ

เรา” 

(คุณหมู (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์ : 7 ธันวาคม 2562) 

 

บุญวาสนานำพาให้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นความเชื่อที่ทำให้แม่บ้านมีความ

คาดหวังที่ตนเองสามารถถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ได้ จากการทำสะสมบุญในทุก ๆ วัน 

โดยแม่บ้านมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมด้วยกับการทำบุญ อาทิ การตักบาตรในตอนเช้าในประจำทุก

วัน  แม่บ้านมีโอกาสในการทำบุญตักใส่บาตรตอนเช้ามากกว่าสามีและลูกของตนเองที่มีการทำงานประจำ 

เพราะผู้ที่ทำงานประจำไม่มีเวลาในการจัดเตรียมอาหารและรอใส่บาติในช่วงเวลาตอนเช้า   ร่วมด้วยกับ

การที่แม่บ้านมีการทำงานที่ไม่มีเวลาเข้า-ออกงานเหมือนอย่างสามี  ทำให้แม่บ้านมีโอกาสไปทำบุญที่วัดใน

วันสำคัญต่าง ๆ มากกว่าผู้ชาย  โดยการทำบุญดังกล่าวแม่บ้านมีความเชื่อว่าเป็นการสะสมบุญบารมีที่

ตนเองสามารถกระทำได้อย่างสะดวกอยู่โดยเสมอ  การทำบุญดังกล่าวเพื่อนำพาให้ตนเองมีโชคลาภ บุญ 

วาสนาถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล   
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นอกจากนี้ขณะไปวัดทำบุญแม่บ้านได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับแม่บ้านคนอื่น ๆ  ที่มี

ความสนใจในลักษณะเดียวกัน  คือ การทำบุญเพื่อสั่งสมบุญวาสนาและได้พบปะกับแม่ค้าขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลจำนวนมาก โดยพื้นที่ภายในวัดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แม่บ้านนิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะมี

ความเชื่อว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่วัดมีความแตกต่างจากการซื้อในสถานที่อื่น ๆ เพราะมี

เรื่องอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ร่วมด้วย   

 

4.3.3 เล่นหวย รวยเร็ว และการเสี่ยงโชค 

ความร่ำรวยปรากฏอยู่ในแง่มุมต่าง ๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ การ

ทำงาน การเสี่ยงโชค การทำบุญล้วนมีความเชื่อมโยงกับความร่ำรวย เงินทองทั้งสิน  จากการศึกษาใน

เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล  พบว่าแม่บ้านได้ให้ความหมายต่อความร่ำรวยในมุมมองต่าง ๆ อาทิ ความ

ร่ำรวยจากการทำงานและความร่ำรวยจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทั้ง 2 ความหมายมีความ

แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  นอกจากนี้มีแม่บ้านได้นิยามความหมายความร่ำรวยโดยภาพรวม อาทิ 

เท่าไหร่ อย่างไร ความร่ำรวยโดยรวมแล้วจากการนิยามความหมายของแม่บ้านมีความเกี่ยวข้องกับ

เป้าหมายในการดำเนินชีวิต  โดยแม่บ้านได้นิยามความรวยเป็นสิ่งที่จำเป็น และความรวยเป็นสิ่งที่เรามีกิน

มีใช้  ไม่มีหนี้มีสิน  มีของที่อยากได้  มีการใช้ชีวิตที่อิสระ สามารถกินในสิ่งที่ต้องการ  สามารถเดินทางไป

เที่ยวได้อย่างอิสระ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ มีสุขภาพที่ดีก็ถือว่าเป็นความรวยอย่างหนึ่ง ความรวยเป็น

เรื่องของโชคลาภ ความรวยเป็นสิ่งที่ดี  ความรวยคือความสุขอย่างหนึ่ง  เป็นความสุขที่ทำให้มีการใช้ชีวิต

ได้อย่างอิสระ   

ความรวยสามารถทำให้คนในครอบครัวมีความสุข และความร่ำรวยไม่สามารถนิยามได้

ว่าเท่าไหร่ถึงมองว่าร่ำรวยเพราะความรวยไม่มีขีดจำกัด  ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคล แต่กระนั้น

ความรวยในมุมมองของแม่บ้านส่วนหนึ่งมองว่า ความรวยไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต เป้าหมายของชีวิต คือ 

การที่ทำให้ลูกเรียนหนังสือที่ดี เรียนสูง ๆ เป็นคนดี  แต่กระนั้นเป้าหมายในชีวิตทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมี

ปัจจัยพื้นฐานที่สามารถตอบสนองได้ผ่านการมี “เงิน” ในจำนวนที่มากเพียงพอ  จะเห็นได้ว่าความร่ำรวย 

เงิน เป็นปัจจัยพื้นที่ ที่มีความเก่ียวข้องกับเป้าหมายในชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ของแม่บ้านทั้งสิ้น  
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“ความรวยคือมีเงินมีทอง ไม่มีหนี้มีบ้านอยู่ ส่วนเป้าหมายในชีวิตจริง ๆ แล้ว

เป้าหมายต้องการให้ลูกเป็นคนดี ครอบครัวมีความสุข ลูกได้เรียนสูง ๆ มีบ้านมีรถ” 

(คุณขวัญ, สัมภาษณ์ : 3 ธันวาคม 2562) 

 

แต่เมื่อเปรียบเทียบความรวยที่แตกต่างกันระหว่างสลากกินแบ่งรัฐบาล และความรวย

จากการทำงาน  โดยความรวยจากการทำงานแม่บ้านมีการให้ความหมายในลักษณะ ความรวยที่สะท้อน

ออกมาในรูปแบบเงิน  ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อย อดทน ซึ่งเมื่อจะนำมาใช้ต้องมีการคิดและ

วางแผนล่วงหน้า  โดยเป็นเงินที่หามาได้พอกินพอใช้ ไม่ได้มาในจำนวนมาก เป็นเงินที่ต้องลงทุนทั้ง

แรงกาย แรงใจ มีเป้าหมายที่แน่นอน เป็นเงินที่มีความหมาย มีคุณค่า และเป็นเงินที่ดีกว่าเงินจากการถูก

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเงินจากความเสี่ยงโชค เป็นเงินที่ได้มากและได้มาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง

ทำงานหนัก 

 

“ยายแก่แล้ว ความรวยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนอกจากโชคลาภ เป็นโชคลาภ

จริง ๆ ที่ได้จากลอตเตอรี่ เพราะทำงานไม่ไหวแล้ว ถ้าจะรวยจากการทำงาน ยายทำได้

แค่งานบ้านไปวัน ๆ การถูกลอตเตอรี่เป็นความหวังเป็นวาสนา ถูกทีก็สบาย ถ้ามีบุญ

เราก็จะถูกรางวัลที่ 1 แล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราจะได้” 

(คุณละออง  ดอกพรหม, สัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 2562) 

 

นอกจากนี้ความร่ำรวยในมุมมองของสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็น

ออกมาในรูปแบบเงินทองเท่านั้น  แต่สะท้อนให้เห็นผ่านทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้มาจากการถูกสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ซึ่งในมุมมองของแม่บ้านได้นิยามความหมายของความร่ำรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ความ

รวยของสลากกินแบ่งรัฐบาล คือการที่มีเงินซื้อสิ่งที่เราอยากได้โดยไม่เสียดายเงิน  เป็นลาภลอย  สามารถ

ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย  เป็นทางลัดรูปแบบหนึ่งที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยในหนทางที่เร็วกว่า ไวกว่า ไม่

เหน็ดเหนื่อยเหมือนการทำงาน เป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่ได้เงินมาในจำนวนที่เยอะ ได้เงินมาโดยง่าย 
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สามารถใช้จ่ายโดยไม่คิดมาก ใช้จ่ายอย่างสะดวก เติมเต็มชีวิต เป็นความร่ำรวยที่เข้ามาแก้ปัญหาความ

เป็นอยู่  ซึ่งมีลักษณะความรวยที่ไม่รู้จบ แต่กระนั้นปรากฏถึงการที่มีแม่บ้านส่วนหนึ่ งให้คำนิยามความ

หมายถึงความร่ำรวยที่มองว่า ความร่ำรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ความร่ำรวยในมุมมองของตน  

เพราะความร่ำรวยจริง ๆ แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทรัพย์สิน แต่คือการมีชีวิตที่ธรรมดา  แต่ความธรรมดา

ดังกล่าวล้วนมีความเก่ียวข้องกับเงินทั้งสิ้น โดยมีลักษณะความต้องการในจำนวนที่แตกต่างกันออกไป 

 

“ความรวยไม่ใช่มีบ้านมีรถ ของ ทอง แต่รวยคือการที่ทำตัวสบาย ๆ ไม่มีหนี้ 

ใช้ชีวิตสมถะพอเพียงธรรมดา  จริง ๆ แล้วแบบนั้นคือรวย  แค่อยากถูกรางวัลมาทำบุญ

ช่วยเหลือสัตว์ มีความสุขที่ได้ช่วย ความรวยของสลากกินแบ่งรัฐบาลกับการทำงานว่ามี

ความแตกต่างกัน  เงินได้จากถูกรางวัลจะได้เงินมาง่าย ๆ ส่วนการทำงานนั้นเราต้องลง

ทั้งแรงกายแรงใจ เหนื่อย ลำบากต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนเป็นเงินที่ได้มายากกว่า” 

     (คุณประเทือง จันทรมา , สัมภาษณ์ : 3 ธันวาคม 2562) 

 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าแม่บ้านแต่ละคนมีมุมมองต่อความร่ำรวยที่แตกต่างกันออกไป  

อาทิ การนิยามความหมายของความร่ำรวยโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน  โดยความหมายของความร่ำรวย

โดยภาพรวมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมความร่ำรวยทีเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย ไม่เพียงเกิดจาก

สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือการทำงานเพียงเท่านั้น  เพราะความร่ำรวยเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยแวดล้อม

ทางด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย  แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ และเป็นตัวแทนของความ

ร่ำรวยในสังคมมากที่สุด เพราะจากการนิยามความร่ำรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏถึงการมี

ลักษณะที่มีความสอดคล้องกับความหมายของความร่ำรวยโดยรวมมากที่สุด นอกจากนี้ความรวยคือสิ่งที่

แม่บ้านมองว่าเป็นสิ่งตรงข้ามกับความลำบากและทุกข์ยาก เพราะจากการสัมภาษณ์แม่บ้านได้นิยามความ

รวยที่สะท้อนถึงการมีความสบาย ความสุขจากความร่ำรวยในทุกคน 

 



 
 

114 
 

แม่บ้านได้มีมุมมองต่อความร่ำรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและความร่ ำรวยจากการ

ทำงานที่แตกต่างกันออกไป  โดยแม่บ้านเลือกช่องทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือตอบเป้าหมายใน

การดำเนินชีวิตต่าง ๆ  ซึ่งเป้าหมายของแม่บ้านทุกคนล้วนมีเงิน ความร่ำรวยเข้าไปเกี่ยวข้อง  จึงทำให้

แม่บ้านแสวงหาช่องทางในการสะสมทุนในด้าน “เงิน”  โดยได้เลือกใช้ช่องทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพ่ือได้เงินรางวัลในจำนวนที่มากพอในการตอบสนองเป้าหมายต่าง ๆ การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการ

แสดงออกอย่างหนึ่งของแม่บ้านต้องการที่จะเป็นผู้กระทำให้ตนเองไปสู่เป้าหมายในชีวิตต่าง ๆ อาทิ การมี

รถ มีบ้าน การที่ครอบครัวมีความสุข เป็นต้น   

 

4.3.4 มุมมองความต่างท่ีมีต่อการลงทุนในด้านอ่ืน ๆ  

นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ความร่ำรวยที่ได้มาอย่างรวดเร็วที่คล้ายคลึงกับสลาก

กินแบ่งรัฐบาล ปรากฏให้เห็นถึงการละเล่นการพนันอื่น ๆ อีกมากมาย แม่บ้านแต่ละคนมีมุมมองในแง่การ

เลือกลงทุน ถึงความคุ้มทุน  และความรู้สีกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เพราะเป็นการพนันหรืออบายมุขที่

แตกต่างจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยปรากฏให้เห็นถึงการลงทุน อ่ืน ๆ อาทิ การซื้อหวยใต้ดิน การ

เล่นแชร์ และการออมทอง ซึ่งเป็นการพนันที่ถูกจัดประเภทในหมวดหมู่ที่ห้ามเล่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย   

ลักษณะการลงทุนผ่านการซื้อหวยใต้ดินปรากฏให้เห็นจากแม่บ้าน 11 คน ที่เคยลงทุนผ่านหวยใต้ดิน  

และมีส่วนหนึ่งที่มีการลงทุนผ่านหวยใต้ดินในปัจจุบัน  แม่บ้านที่เคยลงทุนผ่านหวยใต้ดินในอดีตมีการเล่า

ถึงประสบการณ์ในการซื้อหวยใต้ดินตั้งแต่จำนวน 5 บาท จนถึง 1 ,000 บาท  ดังสรุปเป็นตารางที่ 4 ใน

หน้าถัดไป 
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ตารางท่ี 4 แม่บ้านกับการลงทุนในด้านต่าง ๆ   

ชื่อผู้ให้ข้อมูล มีการลงทุนในด้านอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 

คุณหนึ่ง (นามสมมุติ) ลงทุนกับหวยใต้ดิน 

คุณปราณี  สุกัญ ไม่มี 

คุณประเทืองจันทรมา ไม่มี 

คุณขวัญ ลงทุนกับหวยใต้ดิน แชร์และออมทอง 

คุณละออง ดอกพรหม ไม่มี 

คุณมานะ ไม่มี 

คุณศศินา ไม่มี 

คุณผกา ไม่มี 

คุณหลิน (นามสมมุติ) ลงทุนกับหวยใต้ดิน 

คุณหมู (นามสมมุติ) ลงทุนกับหวยใต้ดิน 

คุณโบว์ ไม่มี 

คุณสุภาวิณี ลงทุนกับหวยใต้ดิน 

 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าแม่บ้านมีการลงทุนในด้านอื่น ๆ ในจำนวนน้อยราย  โดยมี

แม่บ้านที่ซื้อหวยใต้ดินจำนวน 5 คนจาก 12 คน ซึ่งให้เหตุผลของการเลือกลงทุนซื้อหวยใต้ดินเพราะมอง

ว่าสามารถซื้อตัวเลขที่ต้องการได้ทันที  สามารถซื้อในปริมาณน้อยจนถึงมากได้ตามความต้องการ  ซึ่งมี

ความแตกต่างจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ต้องซื้อขั้นต่ำในจำนวน 80 บาท และไม่มีตัวเลขที่ตน

ต้องการในบางครั้ง  นอกจากนี้การเล่นแชร์ แม่บ้านส่วนใหญ่มีการเล่นแชร์เมื่อครั้งสมัยที่มีการทำงาน 

เป็นการเล่นในกลุ่มเพ่ือนที่ทำงาน  ในปัจจุบันมีแม่บ้านจำนวน 1 คน ที่มีการลงทุนผ่านการเล่นแชร์ โดยมี
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ความคิดเห็นว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง และแม่บ้านที่ในปัจจุบันไม่มีการเล่นแชร์ได้เล่าประสบการณ์ใน

การลงทุนผ่านการเล่นแชร์แล้วตนเองโดนโกง  นอกจากนี้พบว่าแม่บ้านส่วนหนึ่งเลิกเล่นแชร์เพราะไม่มี

กลุ่มท่ีสามารถเล่นแชร์ด้วยได้ในปัจจุบัน ในส่วนของการลงทุนผ่านการออมทองปรากฏให้เห็นเพียง 1 คน 

ของแม่บ้านจาก 12 คน แม่บ้านคนดังกล่าวมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถลงทุนและได้เงินมาง่ายไม่แตกต่างจาก

การลงทุนอ่ืน ๆ   

 

“เอาจริง ๆ ก็ชอบใต้ดินมากกว่า เพราะซ้ือได้น้อย ได้มากแล้วแต่เรา เลขอยาก

ได้เลขไหนก็แล้วแต่เรา หวยใต้ดินมีโอกาสถูกง่ายกว่าด้วยเพราะเล่นได้หลายแบบ 2 ตัว 

3 ตัว” 

(คุณหลิน (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562 ) 

 

นอกจากนี้ทัศนะคติที่มีบ้านแต่ละคนมีต่อการลงทุนอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากสลากกิน

แบ่งรัฐบาลมีความคิดเห็นว่าการลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น หวยใต้ดิน การเล่น

แชร์ การออมทอง โดยแม่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นถึงข้อแตกต่างจากสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ สลาก

กินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่มีหลายรางวัล สามารถลุ้นได้หลายรอบถูกได้หลายตัว  เมื่อถูกมาได้รางวัลแนน่อน 

ส่วนการลงทุนอื่น ๆ มีโอกาสที่จะโดนโกง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง กลัวจะมีผลกระทบ

ต่อบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้เมื่อลงทุนกับกับสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้ตนเองรู้สึก

เสียดายเงิน และกลัวที่จะเป็นหนี้ต่อไปไม่รู้จบ ซึ่งเป็นข้อจำกัดมาจากทุนทรัพย์ของแม่บ้านโดยส่วนมาก   

แม่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเงินที่ตนเองนำไปซื้อหวยใต้ดิน หรือเล่นการพนันอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเงินที่ไม่สามารถนำกลับมาช่วยชาติได้ เพราะเงินดังกล่าวจะตกไป

อยู่ที่เจ้ามืออย่างเดียว  และการพนันอื่น ๆ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แม่บ้านกลัวที่จะโดนโกงเพราะแม่บ้าน

ได้รับรู้ประสบการณ์การถูกริบทรัพย์จากการลงทุนผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านรายหนึ่งใน

หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้  แต่กระนั้นปรากฏแม่บ้านส่วนน้อยที่มองว่าการซื้อหวยใต้ดินเป็นสิ่งที่ได้เงินมาง่าย

กว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะมองว่าสามารถซ้ือได้ในลักษณะที่หลากหลาย   
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“ปัจจุบันเลิกซ้ือหวยใต้ดินเพราะซื้อไปเจ้ามือก็รวย ถูกรางวัลยาก ถ้าถูกรางวัล

ก็ถูกแต่เลขเดิม กว่าจะวนกลับมาก็ขาดทุน มือทำรวย หวยทำจน และอีกอย่างเลิกซื้อ

หวยใต้ดินเพราะเห็นตัวอย่างคนในหมู่บ้านซื้อหวยใต้ดินจนโดนยึดบ้าน  และน้าเคยถูก

โกงแชร์เงินแชร์ทอง  ตอนนั้นทำงานอยู่ที่โรงงานมีเพื่อนช่วยเล่นแชร์เป็นการออมกับ

แชร์ทอง พอถึงตาเราได้ทองมาก็เก็บทองไว้  3 ปี ไม่ได้เอะใจอะไร แต่พอนำไปจำนำ

เขาบอกเป็นทองปลอม เลยไม่กล้าเล่นอีกแล้ว ไม่กล้าซื้ออะไรที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีหลัก

ค้ำประกัน ซื้อแต่ลอตเตอรี่เพราะมองว่าถ้าถูกรางวัลได้เงินแน่นอน” 

    (คุณผกา, สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 

 

4.3.5 การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคือการช่วยชาติ 

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการ

โฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ถึงการเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ และนำรายได้ดังกล่าว ไปทำ

คุณประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือผู้พิการสร้างโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนในประเทศรับรู้ถึงการ

มีส่วนได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  จึงทำให้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้ผู้ซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลจดจำว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่การพนันแต่เป็นการอุดหนุนรัฐบาลเพื่อนำ

เงินไปทำบุญและสร้างประโยชน์ต่าง ๆ   

 

“ไม่ได้อยากถูกรางวัลที ่ 1 จริง ๆ แล้วอยากถูกแค่รางวัลเล็ก ๆ 2-3 ตัว  

เพราะซื้อช่วยชาติเป็นการเสียภาษีรูปแบบหนึ่ง ยายชอบเสียภาษี ช่วยรัฐบาล ที่ซื้อ

ลอตเตอรี ่เพราะมีประโยชน์กับหลายคน ถูกกฎหมาย ซื ้อเก็บทุกเดือน ใต้ดินผิด

กฎหมายไม่อยากซื้อ ” 

       (คุณประเทือง จันทรมา , สัมภาษณ์ : 3 ธันวาคม 2562) 
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จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของตนเองเป็นการช่วย
ชาติอย่างหนึ่ง  โดยปรากฏให้เห็นถึงการที่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนมากคำนึงถึงการซื้อเพราะต้องการ
ช่วยเหลือตนเองให้ได้รับเงินรางวัลเมื่อถูกรางวัล  และมีแม่บ้านส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจการช่วยเหลือรัฐบาล  
และมองว่าการช่วยเหลือชาติเป็นผลพวงอย่างหนึ่งจากการที่ตนเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีประโยชน์
นอกเหนือจากการลงทุนกับการพนันอื่น เพราะเงินที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำเข้าไปยังบริหารองค์กร
ต่าง ๆ มาพัฒนาประเทศเป็นเงินส่วนที่ดีที่จะกับเข้ามาให้คนในประเทศ  ตนเองก็จะได้รับการพัฒนาส่วน
นั้นด้วยเช่นกัน การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกับการเสียภาษีรูปแบบหนึ่ง  เป็นการเสียภาษีที่ผู้คนได้
มีโอกาสร่วมสนุกในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับคำขวัญของสำนักงานสาก
กินแบ่งรัฐบาลคือ “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม”  ดังเช่นแม่บ้าน
ส่วนหนึ่งให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า 

 

“ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้อยากถูกรางวัลมากยิ่งขึ้น เวลาเล่น

เฟส เล่นไลน์ แล้วเห็นข่าวคนถูกรางวัลที่ 1 ในทีวีด้วยนำเสนอข่าวอยู่เป็นประจำ  เป็น

อะไรที่สร้างแรงจูงใจให้คนอยากถูกรางวัลมากขึ้น  ให้คนซื้อมากข้ึน” 

(คุณโบว์ , สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

“ลอตเตอรี่เหมือนทำขึ้นมาเพื่อเป็นการมอมเมาประชาชนอย่างหนึ่ง  รัฐบาล

ได้เงินทีเป็นหมื่น ๆ ล้านคนก็ซื้อแล้วจนเอาจนเอา  ถ้ายกเลิกไปได้คนคงจะมีเงินเก็บ

พอกินพอใช้  แต่ถ้ายกเลิกก็คงมีการพนันอย่างอื ่นตามมา เช่น  ที ่ไม่เปิดบ่อนใน

ประเทศไทยคนก็ตามไปเล่นที่ประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ดี  เป็นเหมือนสิ่งที่ติดอยู่ในนิสัยคน

ไทยมาตั้งนาน และน้ามองว่าลอตเตอรี่ถือว่าเป็นการพนันที่ทำให้คนหมดเนื้อหมดตัว

เหมือนการพนันอื่น ๆ ” 

          (คุณหลิน (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 
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จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการที่แม่บ้านบางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในเรื่องของการช่วยชาติ เนื่องจากมองว่าการช่วยชาติ เป็นเพียงการโฆษณาเพื่อสร้างกระแส

สังคมอย่างหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจูงใจให้ผู้คนมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากยิ่งขึ้น  เพราะการที่มีการ

ผลิตสลากกินแบ่งรัฐบาลมากขึ้นเท่าไหร่  จะเป็นการสร้างรายได้เข้ารัฐบาลมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การ

นำเสนอข่าวผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ในช่องทางสื่อต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้

ผู้คนมีความอยากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมากยิ่งขึ้นเป็นการจูงใจผู้คนอย่างหนึ่ง เพราะการนำเสนอ

ข่าวเป็นช่องทางสื่อสารในวงกว้างต่อผู้คนได้ท้ังประเทศ  

นอกจากมุมมองต่อการช่วยชาติจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  จากการศึกษาพบว่า

แม่บ้านส่วนใหญ่มองว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีมุมมองต่อการเป็นการพนันที่ถูก

กฎหมายโดยส่วนใหญ่  และมุมมองที่มองว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันที่ไม่แตกต่างจากการพนัน

อ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่ทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวจำนวน 1 คนเท่านั้น และแม่บ้านมีแม่บ้านบางส่วนมีความคิดเห็น

ต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่การพนัน โดยให้เหตุผลที่แตกต่างกันออกไป  แม่บ้านมีการมองว่าการพนัน

ต้องมีรูปแบบอย่างเช่นหวยใต้ดิน การพนันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเล่นแล้วหมดเนื้อหมดตัวถึงเรียกว่าการพนัน 

การพนันต้องเป็นสิ่งที่เราเล่นโดยที่ไม่สมัครใจ แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่เราสมัครใจเล่นไม่ได้โดน

บังคับจึงมองว่าไม่ใช่การพนัน การพนันต้องเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกฎหมายซึ่งแสดง

ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่การพนัน  แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อทางด้านศีลธรรมร่วมด้วย  

เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาล ถูกนำเสนอในการช่วยเหลือสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมโดยรวม  

และยังสอดคล้องกับหลักกฎหมาย เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถเป็นสิ่งที่ซื้อได้ ควบคุมโดยรัฐ จึง

เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งแนวคิดต่าง ๆ ต่อสิ่งที่เรียกว่าการพนันที่ตรงกันข้ามกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  

 

4.4 แม่บ้านกับปฏิบัติการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านแต่ละคน มีความเชื่อมโยงกับวาทกรรมความรวย เพราะ

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่สร้างความรู้และความเป็นจริงในสังคม ในการเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งเงินจำนวน

มากกว่าการกระทำอื่น ๆ อาทิ การทำงาน แม่บ้านได้เลือกวิธีการหารายได้ผ่านการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาล  เพราะมีความเชื่อมั่นในการได้เงินรางวัลที่มีความเป็นไปได้ โดยแม่บ้านมีการซื้อสลากกินแบ่ง
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รัฐบาลที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจำนวน ความถี่  ซึ่งมีเง่ือนไขมากจากข้อจำกัดต่าง ๆ ของแม่บ้าน 

และวิธีการที่แม่บ้านมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งการถูกรางวัล อาทิ การถือเคล็ด การซื้อตัวเลขและเลือกซื้อ

ในสถานที่เฉพาะ เช่น ในวัด และความนิยมในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดกาญจนบุรีจะมีโอกาส

ถูกรางวัลที่ 1 ของแม่บ้านจึงนำมาซึ่งปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 4.4.1 ยิ่งซือ้มากยิ่งถูกมากหรือซื้อน้อยดวงจะถูกก็ถูกได้ 

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านในอดีตมีการซื้อตั้งแต่ 1 - 10 ใบขึ้นไป  และใน

ปัจจุบันโดยเฉลี่ยแม่บ้านมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 – 8 ใบ   ซึ่งมีทั้งแม่บ้านกลุ่มที่มีการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในจำนวนที่เท่าเดิม  แม่บ้านกลุ่มท่ีมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในจำนวนที่ลดลง และแม่บ้าน

กลุ่มที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในจำนวนที่มากขึ้น  ลักษณะการซื้อที่มีความแตกต่างกันมีที่มาจาก

สถานภาพทางการเงินเป็นหลัก โดยแม่บ้านคำนึงถึงผลกระทบในครอบครัวเมื่อตนเองมีการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในจำนวนมาก  จะส่งผลกระทำเงินไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน และจะมีหนี้สิน

ตามมา  การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านต้องการเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการลงทุนซื้อ

ในจำนวนที่ไม่เดือดร้อนจึงมีข้อจำกัดปริมาณในการซื้อในทุกครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่

ขึ้นอยู่กับบทบาทและสถานภาพของการทำงานของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมด้วย อาทิ จากการเป็น

พนักงานประจำได้ผันตัวมาเป็นแม่บ้านและไม่มีรายได้ จึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อที่

แตกต่างกันออกไป 

 

“เมื่อก่อนซื้อ 4 -5 ใบ ปัจจุบันซื้อ 2 ใบพอ เพราะไม่มีเงินเดือนแล้ว รับเงิน

จากลูกเดือนละ 8,000 บาท เศรษฐกิจไม่ดีด้วย  ป้าซื้อลอตเตอรี่ราคาแพงกว่า 80 

บาทตลอด  ซื้อใบละ 100 บาท เพราะชอบตัวเลขที่เป็นหวยชุด  หวยชุดเป็นหวยที่

ตัวเลขเรียงสวยแต่จะมีราคาแพงกว่า  ป้าเคยเกือบถูกรางวัลที่ 1 ด้วยนะ ตอนนั้นคน

มาขายหน้าบ้านตอนนั้นป้าอาศัยอยู่ที่พนมทวน  เขามาขายถึงหน้าบ้านแต่ไม่ได้ซื้อไว้  
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เขาเอาไปขายบ้านข้าง ๆ พอหวยออกเขาเฮลั่นบอกถูกรางวัลที่ 1  ตั้ง 5 ใบ เสียดาย

มากเกือบจะเป็นเศรษฐี” 

 (คุณมานะ, สัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 2562) 

 

แม่บ้านกลุ่มที่มีลักษณะการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันลดลงพบโดยส่วนน้อย  โดย

ให้เหตุผลเนื่องจากตนเองไม่มีการทำงานประจำ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุ  ไม่มีเงินเป็นของตนเอง 

และมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องซื้อเพียง 1-2 ใบเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการกระทบภาระค่าใช้จ่าย

ภายในครัวเรือน  การที่ตนเองซื้อในจำนวนลดลงจึงจำเป็นที่จะต้องซื้อตัวเลขที่ถูกใจมากที่สุด  เพราะ

ข้อจำกัดในเรื่องปัจจัยทางด้านการเงินเป็นหลัก นอกจากนี้แม่บ้านที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าเดิม

ในปัจจุบันพบในจำนวนมาก  ให้เหตุผลว่าเป็นการซื้อในปริมาณท่ีไม่เดือดร้อน การซื้อในจำนวนดังกล่าวมี

ความเป็นไปได้ในการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะตนเองซื้อในจำนวนเท่าเดิมมาตั้งแต่แรกและมี

การถูกรางวัลอยู่โดยเสมอ การถูกรางวัลแม่บ้านมองว่าจำนวนไม่เป็นสิ่งสำคัญเพราะขึ้นอยู่กับบุญวาสนา  

กลุ่มสุดท้ายแม่บ้านทีม่ีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มข้ึนจากในอดีต ได้ให้เหตุผลถึงการที่

ตนเองมีสถานะทางเศรษฐกิจรายได้ของครัวเรือนมีปริมาณที่มากขึ้นกว่าในอดีต  การที่ซื้อในจำนวนมาก

สร้างโอกาสในการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของตนเองที่เพิ่มมากขึ้น เพราะมีการซื้อที่หลากหลาย

ตัวเลข  นอกจากนี้แม่บ้านส่วนใหญ่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นชุด โดยให้เหตุผลว่าแม่ค้าส่วนใหญ่

ไม่นิยมขายแยกเป็นใบ และตัวเลขท่ีเป็นชุดมีความสวย ถูกใจตนเองมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งขาย

เป็นใบ  จึงจำเป็นที่จะต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นชุดโดยมีขั้นต่ำตั่งแต่ 2 ใบขึ้นไป และเมื่อถูกรางวัล

จะได้เงินรางวัลมากกว่างสองเท่าขึ้นไปจากการซื้อหวยชุดจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก 
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“สมัยก่อนลอตเตอรี ่ซื ้อเป็นเสี่ยว 1-2 เสี ่ยว ราคาตกอยู ่เสี ่ยวละ 40 บาท 

ปัจจุบันซื้อ 2-3 ใบต่องวด 5 ใบนี้เยอะสุดแล้ว  ซื้อเพิ่มขึ้นเพราะมีกำลังซื้อรายได้

มากกว่าสมัยก่อน  ปัจจุบันมีแม่ค้าหรือพ่อค้าขายลอตเตอรี่หาง่ายดี  เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม

หาซื้อง่าย ชอบซื้อแบบ 1 เลขมากกว่า ซื้อทีเยอะๆ เพราะถ้าจะถูกรางวัลทีอยากใหไ้ด้

เงินรางวัลเยอะ ๆ ทีเดียวเลย ไม่อยากได้ทีละน้อย” 

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 15 เมษายน 2562) 

 

นอกจากนี้ลักษณะการซื้อตัวเลขของแม่บ้านมีลักษณะ 2 แบบ ดังนี้  แม่บ้านที่นิยมซื้อ

เพียงหนึ่งตัวเลขในหลายใบ และแม่บ้านส่วนหนึ่งนิยมซื้อหลายตัวเลขและหลายใบ  โดยให้เหตุผลที่

แตกต่างกันออกไป  ผู้ที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งตัวเลขเพราะมีความม่ันใจในตัวเลขดังกล่าว และ

เชื่อมั่นว่าจะถูกรางวัลใหญ่ แม่บ้านที่มีลักษณะการซื้อดังกล่าวไม่ต้องการที่จะถูกรางวัลเล็ก  และแม่บ้านที่

มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายตัวเลขให้เหตุผลถึงการกระจายความเสี่ยง  เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาล

หลายรางวัล  นอกจากนี้เป็นเพราะตนเองมีตัวเลขท่ีถูกใจหลายตัวเลข  และความถ่ีในการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลของแม่บ้านส่วนใหญ่มีลักษณะการซื้อเป็นประจำทุกงวด  เพราะมีความมั่นใจในการจะมีโอกาสถูก

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  และมีความเชื่อว่าถ้าตนเองหยุดซื้อในงวดใดเลขท่ีตนเองซื้อเป็นประจำจะต้อง

ออกรางวัล  จึงมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกงวด  โดยมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ไม่ได้ซื้อเป็นประจำทุก

งวด ให้เหตุผลถึงการที่ตนเองอายุมาก การไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความลำบาก  

 

4.4.2  เลขเด็ด เลขดัง เลขพารวย 

ตัวเลขในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านแต่ละคนมีการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน 

จากการสัมภาษณ์พบว่าที่มาของตัวเลขมีทั้งหมด 11 ที่มา คือ ข่าวในหนังสือพิมพ์  ข่าวทางโทรทัศน์  สื่อ

ออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ ข่าวการคลอดลูก ทะเบียนรถนายกรัฐมนตรี อายุบุคคลสำคัญ เป็นต้น  แล ะจาก

จินตนาการ ร่างทรง อายุในครอบครัว วันเกิด ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขประจำตัว ความฝัน โดยมีการ

ตีความความฝันกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านจัดสรรและตีความผ่านช่องทางเว็บไซต์  
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“ได้ตัวเลขมาจากการฝันถึง เป็นตัวเลขลางบอกเหตุ แต่ก็ตีความไม่ได้ เลย

ชอบมานั่งคุยตีความกับยาย (เพ่ือนบ้าน)  ตอนนั้นป้าฝันว่าไปทำความสะอาดวัด แล้วมี

พระยื่นเต่า 2 ตัวให้ประกบกัน แต่ตีความความฝันไม่เป็น  แต่พอหวยออก ออกเลข

ท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1  522  ป้าจำได้แม่นเลย  เพราะตรงกับที่ฝัน มาตีได้ที่หลัง คือ มือ

ก็ตีเป็นเลข 5 เต่า 2 ตัวตีเป็นเลข 2 กับ 2 เสียดายมากตีไม่เป็นเลยไม่ได้ซื้อ”  

   (คุณมานะ, สัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 2562) 

 

ที่มาของตัวเลขในการซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านส่วนใหญ่ เป็นตัวเลขที่

เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน อาทิ วันเกิด ทะเบียนบ้าน โดยให้เหตุผลถึงการถูกรางวัลเป็นโชคของตนเอง 

ตัวเลขควรเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตนเอง จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แม่บ้านมีการเข้าไปเกี่ยวข้องมัก

เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประวัน อยู่ในบริเวณบ้านและเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัว เป็นการแสวงหาช่องทา

หารายได้จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว โดยนำไปผูกโยงกับเรื่องโชคลาภ  นอกจากนี้แม่บ้านส่วนใหญ่ไม่นิยมซื้อ

ตัวเลขที่มาจากช่องทางสื่อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ให้เหตุผลถึงการมีหลายตัวเลขมากจนเกินไป

ไม่สามารถซื้อตามได้หมด  นอกจากนี้มีการมองว่าตัวเลขที่มาจากสื่อมีโอกาสถูกรางวัลยาก   

จากการศึกษาพบว่ามีแม่บ้านส่วนน้อยที่มีการซื้อตัวเลขตามสื่อช่องทางต่าง ๆ โดย

แม่บ้านที่นิยมซื้อตัวเลขที่มาจากสื่อให้เหตุผลถึงตัวเลขที่มาจากสื่อเป็นตัวเลขที่สวย และตัวเลขที่มาจาก

สื่อมีการถูกรางวัลที่บ่อยครั้ง  เหตุผลที่แม่บ้านส่วนหนึ่งมีการนำตัวเลขมากจากสื่อ เนื่องจากพื้นที่ในการ

ทำงานของแม่บ้านถูกจำกัดอยู่ภายในครัวเรือน ทำให้ช่องทางสื่อที่มีการกระจายข่าวสารตลอดเวลาและ

เข้าถึงได้อย่างสะดวกแม้อยู่ภายในครัวเรือนของตนเอง  เป็นช่องทางที่สัมพันธ์กับกิจวัตของแม่บ้าน ที่

สามารถรับข่าวสาร ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขได้ตลอดเวลาเพราะงานบ้านมีช่วงเวลาในการทำงาน

ตลอดทั้งวัน  ถึงแม้แม่บ้านไม่ได้แสวงหาตัวเลขแต่แม่บ้านก็สามารถรับฟัง รับชม ขณะที่ตนเองทำงานบ้าน

เกี่ยวกับตัวเลขและข่าวสารเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตลอดเวลา   
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“ซื้อแต่เลขเดิม ๆ เลขที่เกี่ยวข้องกับในชีวิต เลือกตัวเลขจากเลขที่ถูกใจ ส่วน

ใหญ่จะไม่ตามเลขดังที่คนแนะนำมา ชอบจริง ๆ ค่อยตาม  สื่อไม่มีผลมาก เพราะมีเลข

เยอะเกินตามไม่ไหว  แต่เมื ่อก่อนมีหาตัวเลขดูจากหนังสือพิมพ์กับจินตนาการ  

สมัยก่อนหวยออกจะเห็นผู้ใหญ่คนโตนั่งจับกลุ่มคุยกันในหมู่บ้าน  เราเล่นอยู่แถวนั้น

เขาจะไปนั่งบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน  ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้รู้สึกอะไร  มองว่าเป็น

การละเล่นอย่างหนึ่งเหมือนที่เราเล่นตอนเด็ก เมื่อก่อนอยู่แถวสระบุรีเขาจะมีร่างทรง

เป็นคนคอยใบ้หวยทำท่าทางชี้ไม้ชี้มือ  แล้วคนก็ไปตีความจากร่างทรงคนนั้น เขาทำไม้

ทำมือ  มีใหเ้งินเป็นค่าครูเวลาไปดูดวงกัน  เป็นที่นับถือของหมู่บ้านชื่อยายนก”   

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 15 เมษายน 2562) 

 

นอกจากนี้แม่บ้านส่วนหนึ่งมีประสบการณ์แสวงหาตัวเลขจากการเสี่ยงเซียมซี ดูเลขจาก

ขันน้ำมนต์แต่ไม่ถูกรางวัลจึงไม่นิยมซื้อตามในปัจจุบัน  และมีความคิดเห็นว่าหากไปแสวงหาตัวเลขในแบบ

ดังกล่าวจะได้มาหลายตัวเลขจนเกินไป  ทำให้ไม่สามารถซื้อตามได้หมด การที่แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลในแต่ละงวดจะต้องขึ้นอยู่ในปริมาณเงินในครัวเรือนที่เป็นเงินเหลือใช้ ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลได้หมดตามที่ตนเองต้องการ  และเหตุผลในเรื่องความไม่สะดวกในการเดินทาง เพราะแม่บ้านส่วน

ใหญ่ไม่สามารถขับรถได้  แม่บ้านจึงนิยมเลือกซื้อตัวเลขที ่ตนเองได้มาโดยส่วนตัว  ซึ่งเป็นตัวเ ลขที่

เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและจากความฝันของตนเอง สามารถหาได้ง่ายเป็นตัวเลขแม่บ้านมีความ

คิดเห็นว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่มีความหมาย  และมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่า ซึ่งเป็นการหารายได้

เสริมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่องทางที่ประหยัดงบในการเสี่ยงโชคแต่ละครั้งร่วมด้วย 
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 4.4.3 พื้นที่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและพื้นที่ความเป็นแม่บ้าน  

แม่บ้านนิยมมีการเลือกซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยคำนึงถึงความสะดวกและความ

ศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อม ๆ กันร่วมด้วย  โดยสถานที่ ที่แม่บ้านนิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมีทั้งหมด 8 สถานที่

ดังนี้ บริเวณวัด  หน้าธนาคาร ตลาด โรงพยาบาล ร้านทำผม บริเวณหน้าบ้าน ร้านอาหาร นอกจากนี้ ยัง

พบว่ามีแม่บ้านส่วนหนึ่งที่ไม่เจาะจงสถานที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพบโดยส่วนน้อย  และแม่บ้านนิยมซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลกับเจ้าประจำร่วมด้วย  

สถานที่ 1 บริเวณวัดเป็นสถานที่ ที่แม่บ้านส่วนใหญ่เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยให้

เหตุผลถึงการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเพราะตนเพิ่งออกมาจากการทำบุญ  จะทำให้ผลบุญดังกล่าว

ส่งเสริมให้ตนเองมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าโอกาสอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัด มีความ

เชื่อมโยงกับความร่ำรวยในเรื่องอำนาจ บารมีด้วยเช่นกัน สถานที่ 2 บริเวณหน้าธนาคารโดยมีเหตุผลถึง

ความสะดวกที่ตนเองจะออกไปกดเงินเดือนละ 1 ครั้ง  และในขณะนั้นมีเงินจึงเลือกที่จะซื้อในบริเวณหน้า

ธนาคาร  สถานที่ 3 ตลาด แม่บ้านมีการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานที่ดังกล่าวเพราะมองว่ามี

หลายเจ้าที่มาขาย มีโอกาสเลือกสรรได้มากมาย  สถานที่  4 โรงพยาบาลเพราะความสะดวกที่ตนเองจะ

ออกมาข้างนอกได้เนื่องจากมาหาหมอจึงเลือกซ้ือในโรงพยาบาล  และมองว่าเป็นความประสงค์ดีที่ตนเอง

อยากช่วยเหลือโรงพยาบาลต่อไปเมื่อถูกรางวัลจึงมองว่ามีโอกาสถูกรางวัล   

สถานที่ 5 ร้านเสริมสวยเป็นสถานที่สำหรับซื้อกินแบ่งรัฐบาลเพราะเป็นแหล่งที่คนมา

ชุมนุมกันหรือมาใช้บริการ รวมถึงคนขายล็อตเตอร์รี่ สถานที่ 6 บริเวณหน้าบ้านในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว 

มีการซื้อเนื่องจากเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นการช่วยอุดหนุน สถานที่ 7 ร้านอาหารในหมู่บ้านและร้านอาหารใน

สถานที่อื่น ๆ แม่บ้านมีการซื้อเนื่องจากคนที่เข้ามาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ร้านอาหารมักเป็นคนพิการ 

เด็ก คนชรา จึงเลือกท่ีจะซื้อเพราะเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนอย่างหนึ่ง  และสถานที่ 8 ไม่เจาะจงสถานที่

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล แม่บ้านมีความคิดเห็นว่าการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องของโชคลาภ  

ถ้าตนเองมีโชคลาภซื้อสถานที่ไหนก็สามรถถูกรางวัลได้  และแม่บ้านที่มีการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

จากเจ้าประจำ  โดยแม่บ้านให้เหตุผลถึงการที่มีดวงสมพงษ์กัน เมื่อซื้อจะมีการถูกรางวัลจึงเลือกที่จะซื้อ

กับบุคคลเดิม  ถือเป็นการถือเคล็ดอย่างหนึ่งที่แม่บ้านส่วนใหญ่นิยมกระทำ   

 



 
 

126 
 

“ชอบซื้อลอตเตอรี่ที่อยู่ในวัด ซื้อในวัดเหมือนเราเพิ่งทำบุญออกมาใหม่  แล้ว

ลอตเตอรี่คู่นั้นจะมีความหวังมากขึ้น เพราะจะเพ่ิมผลบุญที่เราทำบุญมาก่อนหน้านี้ แต่

ขึ้นอยู่กับดวงผลบุญของแต่ละคนด้วย  การซื้อลอตเตอรี่คือความหวัง  เป็นสิ่งที่ไม่

แน่นอน และชอบซื้อกับเจ้าประจำที่เคยถูกรางวัลกับเขา ดวงสมพงษ์กัน เลยซื้อกันมา

นานแล้ว เจอเขาท่ีไหนก็ให้เขาเก็บไว้ บางทีก็ไลน์ไปบอกเขาถ้ามีหยิบเก็บไว้ให้หน่อย” 

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 15 เมษายน 2562) 

 

 “จะซื้อตอนไปวัดใต้ (ภาพท่ี 3.12) ไปทำบุญ ถ้าไปก็จะซื้อทุกครั้ง  ที่ซื้อที่วัด

ใต้เพราะไปทำธุระได้หลายอย่างพร้อมกัน อยากให้มีสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายใน

หมู่บ้านจะได้ซื้อง่าย ๆ ออกไปวัดใต้ทีก็ต้องรอลูก ซื้อลำบากไปซื้อข้างนอกที” 

     (คุณปราณี สุกัญ , สัมภาษณ์ : 2 ธันวาคม 2562) 

 

  สถานที่ทั้ง 7 สถานที่ ที่กล่าวมาในข้างต้นไม่ว่าจะเป็น วัด ตลาด ธนาคาร โรงพยาบาล 

ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร หน้าบ้านของตนเอง เป็นสถานที่ ที่เกี ่ยวข้องในชีวิตประจำวันของแม่บ้าน  

แม่บ้านมีการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานที่ต่าง ๆ ที่กล่าวมา  โดยคำนึงถึงความสะดวก สบาย

เป็นหลัก เพราะแม่บ้านต้องการช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทาง เป็นการลดค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ 

ภายในครัวเรือนร่วมด้วย เพราะแม่บ้านมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อต้นเองมีธุระไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

จึงมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเวลาพร้อมกัน 
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 4.4.4 รางวัลที่หนึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 

จากการสัมภาษณ์พบว่าแม่บ้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัด

กาญจนบุรีที่แตกต่างกัน โดยแม่บ้านกลุ่มแรกมีความคิดเห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีสลากกิน

แบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 เข้าเป็นจำนวนมากปรากฏให้เห็น  9 คนจาก 12 คน โดยส่วนหนึ่งมีการมอง ว่า

ปัจจุบันยังมีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่  และอีกส่วนหนึ่งมองว่าเคย

มีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีมากแต่ในปัจจุบันไม่มีจำนวนมาก  โดย

แม่บ้านที่มองว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 อยู่จำนวนมากได้ติดตาม

ข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่เสมอ  โดยได้รับข่าวสารดังกล่าวจากสื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ 

โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการพูดคุยกับเพ่ือนบ้าน แม่ค้า พ่อค้าในตลาดนัด   

นอกจากนี้แม่บ้านได้มีการติดตามสถานที่ ที่มีคนถูกรางวัลในการถูกกับแม่ค้าหรือพ่อค้าคน

ใด  แม่บ้านจะมีการไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตาม โดยข่าวสารเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัด

กาญจนบุรีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านในทุก ๆ งวด เพราะ

แม่บ้านเชื่อว่าถ้าตนมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับคนขายที่เคยขายรางวัลที่ 1 จะทำให้ตนเองมีโอกาส

ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นได้มากยิ่งขึ้น  แม่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีใน

ปัจจุบัน  เป็นจังหวัดที่มีความโด่งดังเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดเพราะคดีหวย 30 ล้าน แต่ก่อน

หน้านั้นมีคนถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 มาโดยตลอดแต่ไม่ได้เป็นข่าวโด่งดัง  นอกจากนี้

แม่บ้านได้เล่าถึงประสบการณ์คนรู้จักที่มาจากจังหวัดอื่น  นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับบ้าน   และ

แม่บ้านส่วนใหญ่เคยถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวและเลขท้าย 3 ตัว ที่ซื้อในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่เป็นประจำ 

 

“น้าติดตามข่าวที่มีคนถูกรางวัลที่ 1 ในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ มีคนถูกรางวัล

เยอะ น้าอยากตามไปซื้อ มีในอำเภอไทรโยค ในเมืองกาญนี้เหละที่มีคนถูกรางวัลกับ

คนขายเจ้าเดิมที่ขายอยู่หน้าธนาคาร 2 ครั้ง และก็บริเวณอำเภอพนมทวน ตรงนั้นก็มี

คนถูกรางวัลที่ 1”  

(คุณผกา, สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 
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“คนนิยมพูดถึงลอตเตอรี่กับกาญจนบุรีอยู่บ่อยเพราะข่าวหวย  30 ล้าน  คน

เลยคิดว่ารางวัลใหญ่ ๆ น่าจะเข้าที่กาญจนบุรีเยอะ  อย่างร้านที่ท่าน้ำมีคนถูกรางวัลที่ 

1 บ่อยมาก  ทำให้คนไปซื้อลอตเตอรี่ที่นั่นเยอะ ข่าวหวย 30 ล้านที่กาญจนบุรีเหมือน

เป็นเน็ตไอดอล  กลายเป็นต้นแบบให้ค้นหาซื้อหวยตาม  ที่ไปซื้อตามเพราะมองว่ามี

โอกาสถูกมากกว่าคนที่อยู่จังหวัดอื่น  แต่ก็มีความหวังกับลอตเตอรี่ 50 - 50 เพราะ

อาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน เคยไปซื้อกับคนที่ขายดัง ๆ ที่มีคนถูก 

30 ล้านกับเขาด้วย ร้านบุญเลี้ยงก็เคยไปซื้อเพื่อจะฟลุคถูกบ้าง  เคยถูกมากสุดซื้อที่

เมืองกาญนี้เหละได้เป็นหมื่นนานแล้ว 5 – 6 ปี” 

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 15 เมษายน 2562) 

 

นอกจากนี้พบว่าแม่บ้านส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยมีความคิดเห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีไมใ่ช่

จังหวัดที่มีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าเยอะกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ โดยให้เหตุผลว่า รางวัลที่ 1 กระจายไปทั่ว

ประเทศไม่ได้มีอยู่แค่ในจังหวัดกาญจนบุรี  และส่วนใหญ่รางวัลมักจะเข้าบริเวณภาคอีสานของประเทศ

ไทยเพราะเป็นบริเวณภาคท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด  แต่ไม่นิยมออกข่าวทำให้ไม่ได้รับรู้ แต่ตนเองมีการซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลภายในจังหวัดกาญจนบุรี เพราะความสะดวกในการหาซื้อที่มีขายในหลายพื้นที่  และมี

ความคิดเห็นว่า การถูกรางวัลจะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช้ในจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น   

 

“ช่วงนั้นข่าวหวย 30 ล้าน ที่มีรางวัลที่ 1 เข้าจังหวัดกาญจนบุรี และเข้าติด ๆ กัน

เยอะ มีคนถูกเยอะ แต่ตอนนี้รางวัลที่ 1 อยู่แถวภาคอีสานนู้น  ไม่ได้เข้าเมืองกาญ

เท่าไหร่  แต่เข้าเยอะไม่เข้าเยอะก็ไม่มีผลเพราะยายซื้อประจำอยู่แล้ว ไม่ได้คิด” 

                 (คุณประเทือง จันทรมา , สัมภาษณ์ : 3 ธันวาคม 2562) 
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4.4.5 ปฏิบัติการเสริมรวยวันหวยออก 

แม่บ้านได้มีปฏิบัติการในวันที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีข้อปฏิบัติต่าง ๆ 

มากมาย เช่น การไหว้พระในบ้าน เปลี่ยนน้ำถวายพระ ใส่เสื้อตามสีมงคลประจำวันต่าง ๆ หรือการไม่รับ

เงินจากช่องทางใดในวันที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะจะไม่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะ

ถือว่าได้รับเงินในวันนั้น ๆ แล้ว รวมทั้งแม่บ้านบางส่วนได้กล่าวถึงการพูดจาที่ดี เป็นสิ่งที่มีผลต่อการถูก

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ ตนเองจะไม่พูดคำหยาบ ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นในวันออกรางวัลสลากกิน

แบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ในวันการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่บ้านในบางคนจะมีการบนบานกับสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ อาทิ เจ้าที่เจ้าทาง พระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ โดยมีการบนบานถึงการที่ตนเองถูก

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ตนต้องการ  จะนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้บนบานไว้นำมาถวาย แม่บ้านมี

ความคิดเห็นว่าเมื่อตนเองได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ  จะมีพลังเสริมบุญ บารมีให้ถูกรางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น   

นอกจากนี้ในช่วงเวลาใกล้การออกรางวัล  แม่บ้านจะมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดย

คำนึงถึงลักษณะคนขายมากยิ่งขึ ้น  ลักษณะคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องเป็นคนที่ถูกโฉลก มี

ลักษณะมือที่อวบ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และพื้นที่ในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องขายที่บริเวณมี

หน้าไหลเวียน อาทิ บริเวณห้องน้ำ น้ำพุ  และในเขตก่อสร้าง ความเชื่อลักษณะผู้ขายดังกล่าวเป็นความ

เชื่อที่ได้รับมากจากหมอดูที่มีการออกทางโทรทัศน์  แม่บ้านเชื่อว่าเป็นการถือเคล็ดอย่างหนึ่งให้ได้รับเงิน

จากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสมากกว่าการซื้อและไม่ปฏิบัติต่าง ๆ การถือเคล็ดดังกล่าวเป็นการ

ปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก และปฏิบัติตามไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใด ๆ จึงพบได้ว่ามีแม่บ้านส่วนหนึ่งนิยมถือ

เคล็ดในช่วงวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

“ป้าเคยไปขอเจ้าที่ที่หมู่บ้านเราด้วยนะ ขอให้ถูกรางวัลและขอให้ลูกอยู่สบาย  

ป้าจะไปไหว้ศาลพระภูมิประจำหมู่บ้านทุกวันพระ เอาขนม น้ำไปถวายพระแม่ธรณี” 

 (คุณมานะ, สัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 2562) 
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 “มีการดูดวงเก่ียวกับเสื้อผ้าที่ใส่ ว่าจะเสริมให้มีโชคมีลาภวันหวยออก ห้ามใส่

ที่เป็นกาลกิณี จะต้องอารมณ์ดีด้วย ไม่ด่าคำหยาบ อย่าไปว่าร้ายใคร มีการบนบานสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ พระพิฆเนศ ขอพรท่าน ถูกรางวัลแล้วจะนำอะไรไปถวายท่าน บน

บานจำนวนไว้ว่าต้องการถูกเท่าไหร่ ถูกประจำถ้าขอพรท่านก่อนหวยออก”  

(คุณหนึ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 19 มกราคม 2563) 

 

ในระหว่างวันที่มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  ตอนเช้าแม่บ้านจะมีการพูดคุยกับ

แม่บ้านมีอยู่บ้านใกล้เคียงขณะรอใส่บาตรถึงการซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือยัง  ? มีตัวเลขที่จะซื้อ          

หรือไม่ ? งวดการออกรางวัลในวันนี้เลขไหนมีโอกาสที่จะออกรางวัล ? โดยส่วนมากแม่บ้านมีการซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าในหลายวัน เพราะการหาซื้อได้ง่าย มีโอกาสเลือกหลายตัวเลข แต่การพูดคุย

ดังกล่าวเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีและเป็นการหาข่าวสารเพื่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มเติมในแม่บ้าน

บางส่วน  นอกจากนี้ในวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าแม่บ้านคนใดยังไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

จะมีการออกไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยทันที เพราะเชื่อว่าการซื้อเป็นประจำทุกงวดถ้าไม่ซื้องวดใด

เลขดังกล่าวจะออกรางวัล  โดยแม่บ้านจะไปยังสถานที่ที่มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ 

อาทิ ว ัดไชยชุมพลชนะสงคราม (ว ัดใต้) สถานีขนส่งผ ู ้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ตลาดเรดซิตี้   

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  แม่บ้านที่สามารถขับรถได้จะมีการขับรถออกไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  และ

แม่บ้านที่ไม่สามารถขับรถได้จะมีการไปซื้อกับแม่บ้านที่มีรถ  และแม่บ้านบางส่วนมีการเดินออกไปยัง

ด้านหน้าของหมู่บ้านเพื่อนั่งรถโดยสารไปยังสถานที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

นอกจากการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันออกรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาล  แม่บ้านมี

การทำงานบ้านเหมือนอย่างวันอื่น ๆ อาทิ การทำความสะอาดบ้าน ซัก ล้างของใช้ต่าง ๆ จัดเตรียมอาหาร 

เพราะงานบ้านเป็นงานที่จะต้องทำทุกวันไม่สามารถหยุดได้  เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระงานที่มากขึ้นใน

วันถัดไป และจะกระทบต่อการดูแลสมาชิกในครอบครัว  นอกจากนี้แม่บ้านมีการทำงานบ้านร่วมกับการ

ทำงานหารายได้เสริมในแม่บ้านบางส่วน อาทิ การรับเย็บผ้าโหล เพราะงานดังกล่าวมีระยะเวลาที่มีการ

กำหนดส่งที่แน่นอนการหยุดพักงานจะเป็นการสร้างความเสียหายในเรื่องรายได้  และแม่บ้านที่มีการ

ทำงานหารายได้เสริมจากการเปิดร้านเสริมสวยเหมือนดังเช่นทุกวัน และเม่ือถึงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
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แม่บ้านจะมีการเปิดข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ  อาทิ การติดตามผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดการออก

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และทาง Application line ที่สามารถรับฟัง รับชม 

ได้ในทันที แต่เมื่อแม่บ้านมีภารกิจที่ไม่สามารถรับชมได้จะมีการถามไถ่แม่บ้านคนอ่ืน ๆ ถึงการออกรางวัล

เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลที่ 1  และแม่บ้านจะมีการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปตรวจรางวัล

ย้อนหลังอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือความมั่นใจ  

เมื่อตรวจรางวัลแล้ว  แม่บ้านมีการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะนำสลากกินแบ่ง

รัฐบาลไปขึ้นเงินในร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้านบุญเลี้ยงบริเวณท่าน้ำ  ร้านขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกาญจนบุรี  ซึ่งมีการหักค่าบริการตัวแทนรับขึ้นเงินรางวัล 

ผู้ให้บริการขึ้นเงินรางวัลจะต้องสำรองเงินของตนเองจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  และจึงนำ

สลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นรางวัล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง  ซึ่งมีค่าบริการในจำนวนร้อย

ละ 2- 3 โดยส่วนใหญ่  โดยส่วนมากแม่บ้านมีการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 

และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว แม่บ้านจะมีการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินรางวัลในวันถัดไป

ของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะจะมีเวลาตรวยสอบให้มั ่นใจในการได้รับเงินรางวัล

ครบถ้วนทุกรางวัล 

จากหัวข้อแม่บ้านกับทางเลือกและวิธีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการแสดงให้เห็นถึง  

ปฏิบัติการต่าง ๆ ของแม่บ้านเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความเชื่อมโยงกับการเป็นแม่บ้าน  ไม่ว่าจะ

เป็นในเรื่องสถานที่ ที่แม่บ้านมีความเข้าไปเกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในบริเวณบ้าน วัด ตลาด 

โดยสถานที่ต่าง ๆ ที่กล่าวมามีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการทั้งในแง่ที่ มาของตัวเลข  วิธีทางที่แม่บ้าน

สามารถปฏิบัติเพื่อสร้างโอกาสในการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สามารถกระทำได้ในพื้นที่บ้านและ

วัด  และผลกระทบจากข่าวสารในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้แม่บ้านมีความหวัง และมีการ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ปฏิบัติการต่าง ๆ ของแม่บ้านมีข้อจำกัดด้วยเช่นกัน อาทิ 

ความไม่สะดวกในการแสวงหาตัวเลขในสถานที่ต่าง ๆ  จึงนิยมรับรู้ข่าวสารตัวเลขจากช่องทางสื่อ และมี

ความนิยมซื้อตัวเลขเกี่ยวกับในชีวิตมากที่สุด เพราะข้อจำกัดในเรื่องการเงินจึงทำให้ไม่สามารถซื้อได้ใน

จำนวนมาก 
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4.5 ปฏิสัมพันธ์ของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรร 

  ปฏิสัมพันธ์ของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้  ปรากฏให้เห็นในเรื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
สลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ การพูดคุยถึงตัวเลข สถานที่ในการซื้อและถูกรางวัล ข่าวที่โด่งดังในปัจจุบัน  
นอกจากนี้ได้ปรากฏให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเรื่องอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร การ
ดูแลซึ่งการและกัน ซึ่งปรากฏในรูปแบบของเพ่ือนบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียงในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ 

  

 4.5.1 ปฏิสัมพันธ์ของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 

แม่บ้านมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านการสนทนาระหว่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะ

นิยมสนทนากันมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาใกล้ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ก่ีวัน โดยจะเป็นการถามไถ่

ถึงตัวเลขของแต่ละคนที่มีการซื้อ  การเสนอตัวเลขให้มีการซื้อตาม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงตัวเลขที่โด่ง

ดัง ซึ่งเรียกว่า “หวยดัง” และปรากฏให้เห็นถึงการฝากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือมีการไปซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลพร้อม ๆ กัน  นอกจากนี้แม่บ้านยังมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองฝัน และมีการนำมาตีตัวเลข

กัน  รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งในเรื่องสถานที่ขายสลากกินแบ่งที่มีข่าว

การซื้อขายและถูกรางวัลในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 นิยมไปปรากฏใน

จังหวัดใด และในช่วงเวลาหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกรางวัล แม่บ้านจะมีการพูดคุยกันในเรื่อง

ที่มาของเลขว่าเป็นเลขของอะไรที่ออกรางวัล  และมีการถามไถ่ถึงการถูกรางวัลว่ามีการถูกรางวัลหรือไม่  

ถ้าแม่บ้านคนใดมีการถูกรางวัล จะมีการถามต่อไปว่ามีการนำตัวเลขมากจากที่ใด รวมทั้งมีการแสดงความ

ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  นอกจากพ้ืนที่ทางกายภาพแล้ว  แม่บ้านส่วนใหญ่มีการสนทนา

ผ่าน Application Line ถึงการอวยพรให้โชคดี ร่ำรวย ในระหว่างไลน์ส่วนบุคคลและกลุ่มของหมู่บ้าน

จัดสรรดังกล่าวร่วมด้วย โดยมองว่าเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว สามารถสนทนาได้ตลอดเวลา  

จากการพูดคุยเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในเรื่องตัวเลขและสถานที่ซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาล แม่บ้านส่วนใหญ่มีการพูดคุยอยู่โดยเสมอ แต่ไม่นิยมที่จะซื้อตัวเลขจากการนำเสนอตัวเลขซึ่งกัน

และกันทั้งหมด เป็นในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ถ้าถูกใจตัวเลขไหนจะมี

การซื้อตามเพียงบางตัวเลขเท่านั้น  โดยให้เหตุผลว่าเป็นจำนวนที่เยอะจนเกินไป เพราะแม่บ้านสามารถ

ซื้อได้ในปริมาณที่จำกัดเพื่อไม่กระทบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน  จึงเลือกที่จะซื้อตัวเ ลขที่ตนเอง
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ตั้งใจซื้อและตัวเลขที่แม่บ้านคนอื่น ๆ นำเสนอและถูกใจเท่านั้น  นอกจากนี้ได้ปรากฏให้เห็นถึงแม่บ้าน

ส่วนน้อยจากการสัมภาษณ์ ที่ไม่นิยมสนทนาเกี่ยวกับตัวเลข โดยให้เหตุผลถึงการเป็นเรื่องส่วนตัว และตน

ไม่ได้สนิทสนมกับผู้อื่นมากนัก 

 

“มีการคุยเกี่ยวกับหวยอยู่บ้างจะคุยกับคนที่สนิทเท่านั้น ไม่ชอบที่จะไปคุย

เรื่องส่วนตัวกับคนที่ไม่สนิท  ส่วนใหญ่จะคุยคนในครอบครัว เพราะคนเราชอบอะไรไม่

เหมือนกัน บางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการพนันเขาก็ไม่อยากท่ีจะคุยด้วย” 

(คุณหมู (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์ : 7 ธันวาคม 2562) 

 

 “คุยเรื ่องหวย เรื ่องตัวเลขกับเพื ่อน  เพื่อนที่รู ้จักกันมานาน  และคนใน

หมู่บ้านที่มาทำผมที่ร้าน มีการถามถึงตัวเลขหวยดัง  ที่ไหนมีข่าวการถูกรางวัล ยิ่งเป็น

ช่วงไหนใกล้เวลาหวยจะออกรางวัล  จะคุยกันเยอะ  เวลาคนมาทำผมเขาก็จะบอก

ตัวเลขให้  เลขนู้นดัง เลขนี้ดัง ก็ฟังไปแต่ก็ไม่ได้ซื้อตามเพราะไม่ชอบ มันเยอะด้วย” 

(คุณหลิน (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ : 6 ธันวาคม 2562) 

 

  จากข้อมูลจะเห็นได้ว ่าความสัมพันธ์ด ังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ในแง่การสร ้าง
ความสัมพันธ์เพื่อพูดคุยและหาข้อมูลข่าวสาร  โดยไม่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากตัวเลขที่มีกา ร
แลกเปลี่ยนกันทุกตัวเลขแต่ซื้อจากความชอบในตัวเลขนั้นๆและมีเงื่อนไขในเรื่องข้อจำกัดในการซื้อใน
ปริมาณมาก  จากการพูดคุยเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ของวาทกรรมความร่ำรวย ที่
ได้ปรากฏอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ในช่วงก่อนออกรางวัล และ
หลังจากออกรางวัล ทำให้ผู้คนมีความเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยอยู่ตลอดเวลาจากการเป็นผู้ใช้วาทกรรม
ความรวย และเป็นผู้ถูกใช้วาทกรรมความรวย และสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ในหัวข้อการสนทนาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่เคยหายไปจากหนึ่งใน
เรื่องการสนทนาของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว  
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  การสนทนาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง ที่จะ

นำพาให้แม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มีบทสนทนาในเรื่องอ่ืน ๆ ตามมา เพราะคำทักทาย “ซื้อหวยรึยัง” 

“ถูกหวยมั้ย” เป็นคำทักทายที่แสดงให้เห็นถึงการคาดหวังในบุคคลที่มีสถานะ บทบาทใกล้เคียงกับตนเอง

จะมีความสนใจในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะนำมาสู่บทสนทนาอื่น ๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเล่าถึงสารทุกข์ 

สุขดิบ ปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองพบเจอ และนำมาสู่การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างกันในแม่บ้านบางคน

ร่วมด้วย  เป็นการสนทนาที่ทำให้แม่บ้านมีวิธีทางแก้ปัญหาภายในครัวเรือนจากการสร้างความสัมพันธ์

ทักทาย แลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยคำทักทายดังกล่าวถูกใช้โดยทั่วไป

ของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ เพราะแม่บ้านมีความคิดเห็นว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกซื้อ

โดยทั่วไปในกลุ่มแม่บ้าน   

 

 4.5.2 ปฏิสัมพันธ์ของแม่บ้านเรื่องอ่ืน ๆ ในหมู่บ้านจัดสรร 

  ความสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ที่ปรากฏในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ แม่บ้านส่วนใหญ่มีความ

สนิทสนมกับเพื่อนบ้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านด้วยกัน หรือบุคคลในต่างวัน เพศ อาชีพ มักมี

ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างกันเสมอ  โดยความสัมพันธ์ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสนทนาฝากดูแล

บ้านของตนเองเมื่อตนเองไปต่างจังหวัด การถามถึงสารทุกข์สุขดิบ เรื ่องราวของการประชุมหมู่บ้าน

จัดสรรที ่ผ่านมา การดูแลสัตว์เลี ้ยงให้ซึ ่งกันและกัน การจ่ายค่าน้ำให้ผู ้อื ่นเมื่อตนเองไม่ได้อยู่บ้าน  

นอกจากนี้ได้ปรากฏให้เห็นถึงการรับดูแลบุตรหลาน และมีการรับเป็นลูกบุญธรรมร่วมด้วยในหมู่บ้าน

จัดสรรดังกล่าว  

  แม่บ้านส่วนใหญ่มีความสนิทสนมกันในกลุ่มแม่บ้านมากกว่าบุคคลประเภทอื่น ๆ โดยมี

ปัจจัยมากจากมีการใช้เวลาและสถานที่สอดคล้องกัน  โดยจะเป็นในช่วงเวลาระหว่างวันในขณะทำงาน

บ้าน และด้วยบทบาทที่คล้ายคลึงกันในกลุ่มแม่บ้านทำให้มีความสนใจหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน อาทิ 

การสนทนาในประเด็นงานบ้าน บุตร-หลาน และการสนทนาเกี่ยวสลากกินแบ่งรัฐบาล  ซึ ่งสถานที่                 

ที่แม่บ้านนิยมสนทนามีสถานที่หลากหลาย อาทิ สวนสาธารณะ ร้านขายของชำ ร้านเสริมสวย และหน้า

บ้านของตน  โดยมีช่วงเวลาการพูดคุย คือ ในช่วงเช้าในระหว่างรอใส่บาตรในช่วงกลางวันระหว่างทำงาน

บ้าน  ในช่วงเย็นระหว่างรดน้ำต้นไม้และเดินออกกำลังการร่วมกัน   
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  นอกจากนี้แม่บ้านได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ กันผ่าน พื้นที่ออนไลน์ใน 

Application Line และ Facebook เป็นความสะดวกเพื่อในการสนทนาได้ตลอดทุกเวลา  และสร้าง

ความสะดวกในขณะที่เพ่ือนบ้านคนอ่ืน ๆ ไม่อยู่บ้านเพื่อเป็นการติดต่อกันได้เช่นกัน  นอกจากนี้แม่บ้านได้

มีการเข้าร่วมกลุ่มสนทนาใน Application Line  เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อกระจายข่าวสารในหมู่บ้าน 

ข่าวสารในจังหวัดกาญจนบุรี และมีการส่งทักทายกันในยามเช้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นช่องทางที่ทำให้แม่บ้านได้

มีการพบปะผู้คนได้มากยิ่งข้ึนอีกช่องทางหนึ่ง 

 

 “มีเพ่ือนที่คุยกันในเฟส ในไลน์ มีไลน์คนในหมู่บ้านอยู่ด้วย ในอินเทอร์เน็ตมีคน

พูดถึงเลขดัง ๆ ตลอด แต่จะไม่ชอบซื้อตามข่าว ตามตัวเลขต่าง ๆ ที่ซื้อจะมาจากเลขใน

ชีวิต บ้าน รถ อายุและก็มีเดินไปคุยกับคนในหมู่บ้าน ได้คุยตอนเดินไปซื ้อของที่

ร้านค้าเจ๊ถามถึงหวย ถึงเลขเวลาใกล้ออก แล้วก็มีบ้านข้าง ๆ คุยบ่อยสนิทกันตั้งแต่ย้าย

เขามาอยู่แล้ว”  

(คุณโบว์ , สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของแม่บ้านกับกลุ่มแม่บ้านคนอ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ 

ที่มีเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลผสมผสานอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัญหาชีวิต เศรษฐกิจ มักมีการ

พูดคุยจากการทักทายด้วยประโยคสั้น ๆ เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  แต่กระนั้นสังคมแวดล้อมแม่บ้านมี

ส่วนในการกระตุ้นให้แม่บ้านมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพราะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ในพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่ออนไลน์  ทำให้เห็นถึงสนามของวาทกรรมความรวยที่ปรากฏในหมู่บ้านจัดสรร

แห่งนี้ตลอดเวลา  เพราะแม่บ้านมีความสนิทสนมพูดคุยในเรื่องตัวเลข และมีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันใน

รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไปพร้อม ๆ กันตลอดเวลา   

ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นมาได้อย่างรวดเร็ว และมีลักษณะยาวนาน  

เพราะแม่บ้านมักไม่มีการเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกลุ ่มแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี ้   โดย

ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากปัจจัยการที่มีบ้านส่วนใหญ่มีภูมิหลังถิ่นฐานเดิมที่สอดคล้องกัน 
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แม่บ้านส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดในลักษณะสังคมชนบท และได้ติดตามสามีหรือลูกมาอยู่อาศัยใน

หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้   นอกจากนี้แม่บ้านในปัจจุบันได้อยู่ในสถานะความเป็นแม่บ้านเหมือนกัน  ทำให้

แม่บ้านต่างรับรู้ถึงลักษณะความสนใจที่คล้ายคลึงกัน นั้นก็คือเรื่องการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวของ

ตนเอง  โดยแม่บ้านต่างคาดคะเนถึงการที่แม่บ้านคนอื่น ๆ จะต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนตนเอง  

จึงทำให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น  โดยบทสนทนาดังกล่าวกลายเป็นบทสนทนา

จำเป็นที่จะถูกปรากฏในทุกการสนทนาของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ในทุกช่วงเวลา 

 

4.6 มุมมองของบุคคลแวดล้อมแม่บ้านที่มีต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแม่บ้านและความร่ำรวยเพียง
อย่างเดียว แต่มีความเกี่ยวข้องกับแม่บ้าน ประกอบไปด้วย สามี แม่สามี ลูกและอื่น ๆ โดยมีทั้งความ
คิดเห็นในเชิงยอมรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านและความคิดเห็นในเชิงการต่อต้านในการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้าน โดยมีเหตุผลต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป โดยในหัวข้อนี้ประกอบไปด้วย 
4.6.1 สลากกินแบ่งรัฐบาลความสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็น และ 4.6.2 มุมมองการยอมรับสลากกินแบ่งรัฐบาล
จากบุคคลแวดล้อมแม่บ้าน 

 

 4.6.1 มุมมองการต่อต้านสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบุคคลแวดล้อมแม่บ้าน 

จากการศึกษาบุคคลในครอบครัวแม่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน โดยมองว่าสามารถนำเงินไปทำประโยชน์ต่าง 

ๆ ได้มากกว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ นำเงินดังกล่าวมาจับจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซื้ออาหารการกิน 

แต่กระนั้นบุคคลในคอบครัวของแม่บ้านทุกคนไม่สามารถห้ามไม่ให้แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้  

เพราะแม่บ้านส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ควบคุมเศรษฐกิจภายในครัวเรือน และแม่บ้านที่ไม่ได้ควบคุมเศรษฐกิจ

ในครัวเรือนที่อยู่ในฐานะคุณย่า คุณยาย มีการนำเงินที่ได้รับส่วนตัวจากลูกของตนเองนำไปลงทุนซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาล จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถห้ามไม่ให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้  บุคคลในครอบครัวสามารถ

ตักเตือนให้ซื ้อในจำนวนที่น้อยลงเพียงเท่านั ้น ซึ่งแม่บ้านส่วนใหญ่มีการให้ความร่วมมือกับบุคลใน

ครอบครัวในการซื้อในจำนวนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลในครอบครัว 
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“ยายไม่ได้อยู่ที่นี่ อยู่กับลูกสาวอีกหมู่บ้านนาน ๆ ทีถึงมาเยี่ยมลูกชาย ลูกสะใภ้ 

หลานสาว ยายก็ซื้อลอตเตอรี่ ลูกสะใภ้ก็ซื้อ เคยเตือนเขาว่าให้ซื้อน้อย ๆ หน่อย มันจะ

เป็นหนี้เป็นสิ้น  หวยไม่ใช่จะถูกกันง่าย ๆ ซื้อ 10 งวด ถูกสักงวดคุ้มกันมั้ย แต่จะไปห้าม

ก็ไม่ได้เรื่องของที่บ้านเขาได้แต่เป็นห่วง ยายไม่ได้ทำงานแล้วเดือดร้อนเงินมาจะช่วย

ยังไง” 

          (แม่สามีคุณหนึ่ง (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์ : 20 มีนาคม 2563) 

 

  “การซื้อลอตเตอรี่เปลืองเงินนะงวดละหลายร้อย  เก็บไว้ซื้อกับข้าวได้หลายวัน 

ลูกให้ไว้ยายก็เอาไปซื้อ แต่ยายไม่ได้เอาไปซื้อหมด ยายเขารู้ว่าซื้อแค่ไหนพอ ตาเอง

ปัจจุบันไม่ได้ซื้อแล้ว ไม่ได้ออกไปข้างนอก ไม่ได้ถือเงินลูกให้มายายเป็นคนเก็บ ตาอยู่แต่

กับบ้าน เมื่อก่อนซื้อเยอะตอนทำงานซื้อที 10 - 20 ใบ เคยถูกแล้วเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน

เลย” 

     (สามีคุณหมู (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์ : 20 มีนาคม 2563) 

 

  จากข้อมูลคำสัมภาษณ์ จะเห็นได้มุมมองสามีและแม่สามีของแม่บ้านมองว่าการทำงานที่
บ้านในครัวเรือนไม่ก่อให้เกิดหรือสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านและครอบครัวแต่อย่างใด การซื้อสลากกินแบ่ง
ของแม่บ้านคือความสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาในเวลาเดียวกัน เพราะจะลดเวลาในการทำงานบ้าน ดูแล
คนในครอบครัวไปกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  และการซื้อสลากกินแบ่งของแม่บ้านคือ
ความเสี่ยง ความไม่มั ่นคงและจะนำมาซึ่งหนี้สินตามมา ซึ่งจากการสัมภาษณ์บุคคลแวดล้อมแม่บ้าน
จำนวน 6 คน มีความคิดเห็นต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลในลักษณะเชิงต่อต้านดังกล่าวในส่วนน้อยพบเพียง 2 
คนเท่านั้น 
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 4.6.2 มุมมองการยอมรับสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบุคคลแวดล้อมแม่บ้าน 

  นอกจากความคิดเห็นในเรื่องการสิ้นเปลืองเงิน เวลา และมีความไม่แน่นอนจากการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาล บุคคลแวดล้อมของแม่บ้านบางส่วนตระหนักถึงการที่แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

เป็นสิ่งที่สามารถนำเงินดังกล่าวมาจุนเจือบุคคลในครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องการใช้เงิน เวลาลำบาก แต่

กระนั้นบุคคลแวดล้อมแม่บ้านต่างไม่สนับสนุนให้แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในจำนวนมากเพราะเกรง

ว่าจะมีผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

  บุคคลแวดล้อมแม่บ้านต่างมีการแสดงความคิดเห็นว่าการที่แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลแล้วถูกรางวัล  แม่บ้านจะนำมาใช้จ่ายภายในครัวเรือนอยู่เสมอ  และมีการแบ่งปัน เงินรางวัลที่ได้

ให้กับบุคคลในครอบครัว  ซึ่งเงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลสมาชิกในครอบครัวของแม่บ้านรับรู้ได้ถึง

ประโยชน์ในการนำมาจุนเจือครอบครัว  แต่บุคคลในครอบครัวไม่มีการสนับสนุนให้แม่บ้านในการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงิน และมีโอกาสในการถูกรางวัลสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่น้อย  โดยบุคคลในครอบครัวคำนึงถึงผลกระทบที่จะได้รับโดยภาพรวมเท่านั้น  อาทิ เพื่อหาเงิน

ทางลัดที่มีลักษณะเป็นโบนัสไม่ใช่ช่องทางการหารายได้หลักของครอบครัว  และเพ่ือความสนุกสนานของ

แม่บ้านเพียง  ซึ่งเหตุผลที่แม่บ้านเลือกที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่บ้านคาดหวังว่าเป็นการนำเงิน

ส่วนเกินมาต่อยอด จุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนที่แม่บ้านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน  

นอกจากนี้บุคคลในครอบครัวไม่รับรู้ถึงการที่แม่บ้านต้องแบกรับหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลครอบครัว

ของแม่บ้านที่อยู่ในถิ่นฐานเดิม เพราะไม่บ้านไม่นำเงินภายในครอบครัวมาใช้จึงไม่รับรู้ภาระดังกล่าว  และ

แม่บ้านต้องการเป็นบุคคลที่มีรายได้และเป็นแรงงานในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน

เช่นเดียวกับสามีหรือลูกของตนเอง  ซึ่งบุคคลในครอบครัวของแม่บ้านไม่ได้คำนึงถึงในเรื ่องดังกล่าว  

คำนึงถึงเป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสนานและคำนึงถึงผลกระทบที่จะได้รับจากค่าใช้ในการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้น 
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 “เราก็ชอบเสี่ยงโชคเหมือนกัน เคยฝากแม่ซื้อแต่ไม่ค่อยถูกไม่มีดวงด้านนี้ เลยไม่

ค่อยได้เล่น รู้ว่าแม่ชอบซื้อลอตเตอรี่ เคยถามบางทีซื้อ 5 ใบ ก็ประมาณ 500 บาท 

ตกใจเหมือนกัน เงินตั้ง 500 เลยนะ แต่ถูกมันก็คุ้มแต่นาน ๆ ถึงจะถูก แม่ถูกเราก็ได้

ส่วนแบ่งตลอด ไม่ได้อยากให้เลิกซื้อเลยเพราะเข้าใจว่าความสุขของเขาได้เล่น ได้เสี่ยง 

ได้เงินมาใช้ แม่ชอบถูกตอนที่มีปัญหาเรื่องเงินที่บ้านพอดี ได้เงินตรงนั้นมาช่วยหลาย

ครั้ง อยากให้แม่ซื้อแค่ 1 -2 ใบต่องวดพอ เพราะไม่ถูกที 5 ใบมันก็เสียดาย ปัจจุบันที่

บ้านมีกฎว่าห้ามไม่ให้ซื้อหวยใต้ดินแล้ว เป็นข้อตกลงกันกับพ่อแม่เรา เพราะหวยใต้ดิน

ซื้อทีเป็นพัน ไม่ต้องจ่ายสด หลาย ๆ เดือนจ่ายที รวมกันแล้วเยอะมากบางที 5 -6 พัน 

แม่ก็ยอมทำตาม ค่อย ๆ เริ่มลดซื้อใต้ดิน” 

      (ลูกคุณหนึ่ง (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์ : 20 มีนาคม2563) 

    

  บุคคลแวดล้อมแม่บ้านที่มีการยอมรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านเนื่องจาก
มองว่าเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมที่มีโอกาสถูกรางวัลในบางครั้ง และเป็นการทำให้แม่บ้านมีโอกาส
ในการร่วมสนุกในเวลาเดียวกัน ซึ่งบุคคลแวดล้อมแม่บ้านส่วนใหญ่ให้การยอมรับถึงการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของแม่บ้าน จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภายในบ้านเป็นพื้นที่ ที่แม่บ้านมีอำนาจ มีบทบาท
ควบคุมเรื ่องต่าง ๆ ตลอดเวลา  เพราะสามีของแม่บ้านมีการใช้เวลาในพื้นที ่การทำงานที่เป็นพื ้นที่
สาธารณะมากกว่าพื้นที่ภายในบ้าน ทำให้สามีไม่รับรู้ถึงภาระ และมีความใกล้ชิดกับเรื่องต่าง ๆ ภายใน
ครัวเรือนเท่ากับแม่บ้าน  ส่งผลให้สามีไม่มีอำนาจในการควบคุม จัดการ ต่อต้านต่อเรื่องต่าง ๆ ภายใน
ครัวเรือนของแม่บ้านรวมถึงการต่อต้านในเรื่องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 การที่แม่บ้านบางรายซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่ถูกสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว  แม่บ้าน
จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบในหลายด้าน วางแผนต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อไม่ให้ถูกต่อต้านจาก
บุคคลในครอบครัวจนไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้  โดยบุคคลในครอบครัวคำนึงถึงการสิ้นเปลือง
เป็นหลัก จึงทำให้บุคคลในครอบครัวไม่รับรู้ถึงความจำเป็นในการซื้อสากกินแบ่งรัฐบาล แต่เหตุผลของ
แม่บ้านในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมักไม่ได้มีการพูดคุยกันในครอบครัว อาทิ การที่ แม่บ้านต้อง
รับผิดชอบหน้าที่บริหารให้เพียงพอในแต่ละเดือน  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลในครอบครัวแม่บ้านมี
ความคิดเห็นว่าการที่แม่บ้าน ไม่ได้ทำงานประจำ มีการหารายได้เสริมจากการทำงานต่าง ๆ พร้อมทั้งการ
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ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช้การทำงาน หารายได้ เช่นเดียวกับการเป็นแรงงานเหมือนอาชีพอื่นๆ แต่
แม่บ้านเลือกที่จะลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้เกิดรายได้แม้อยู่ภายในครัวเรือน  เพื่อให้ผู้หญิงที่
เป็นแม่บ้านมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งแม่บ้านมีการพิสูจน์เลือกที่จะลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้
เหมาะสมกับตนเอง ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่าย และนำเงินที่ได้จากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้
ประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวของแม่บ้านเพื่อแสดงให้เห็นถึงการซื้อสลากกินแบ่งงรัฐบาลไม่ใช้การเล่น
สนุกสนานเท่านั้น แต่เป็นวิธีทางจุนเจือครอบครัวไม่แตกต่างจากการทำงาน เป็นสิ่งที่แม่บ้านสามารถ
เลือกที่จะกระทำจากข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ตนเองมี โดยไม่ทำให้บุคคลในครอบครัวเดือดร้อนแต่อย่างใด  

 จากเนื้อหาในบทที่ 4 ผู้หญิงเล่นหวย  เป็นข้อมูลภาคสนามที่ปรากฏผ่านคำสัมภาษณ์ของแม่บ้าน 

และการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา จึงนำมาซึ่งการเชื่อมโยงวิเคราะห์ในบทที่ 5 ผ่านแนวคิดวาทกรรม  

(Discourse)  ของ Michel Foucault  ในการนำมาประยุกต์ศึกษากับความรวย  ให้กลายเป็นวาทกรรม

ความรวย นำมาวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมและแนวคิดของแม่บ้านเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  และนำ

แนวคิดเพศสภาพ (Gender) มาวิเคราะห์ถึงบทบาทความเป็นผู้หญิงที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ภายในครัวเรือน 

ซึ่งให้ความสำคัญกับความหลากหลายและไม่ยึดติดกับการถูกกดขี่ของผู้หญิงจึงได้เลือกใช้แนวคิดสตรีนิยม

แนวใหม่ (Postmodern Feminism) ร่วมด้วย  แม้บ้านเลือกช่องทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือ

นำมาซึ่งบทบาทที่เพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจากการเป็นแม่บ้าน  และอำนาจในด้านต่าง ๆ ที่มีวาทกรรมความ

รวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นพื้นฐาน  โดยอำนาจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกสร้างผ่านสังคมออกมาในรูปแบบ

ต่าง ๆ อาทิ ในเรื่องความสัมพนัธ์ ภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน และอ่ืน ๆ ที่จะกล่าวในบทที่ 5 ในลำดับต่อไป 
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บทที่ 5  

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

ผู้หญิงเล่นหวย : วาทกรรมความรวยกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษาแม่บ้าน

ในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการศึกษาถึงที่มาของวาทกรรมความรวยที่

เกิดขึ้นในสังคม โดยวาทกรรมความรวยเป็นสิ่งที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมไทยในทุกหนทุกแห่ง  ซึ่งมี

เครื่องมือผลิตซ้ำวาทกรรมความรวยจากการเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาล  สลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้

ความร่ำรวยกลายเป็นความจริง สามารถจับต้องได้ กลายเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ในสังคม และงานศึกษาชิ้นนี้

จะสะท้อนให้เห็นถึงการที่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้กลายเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ต่อรองของผู้หญิงที่เป็น

แม่บ้าน  กับวาทกรรมความรวยผ่านการมีข้อจำกัดต่าง ๆ โดยมีหัวข้อดังนี้ 5.1 ความร่ำรวยคือความจริง

หรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง 5.2 อำนาจของวาทกรรมความรวยกับการเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาล 5.3 

สลากกินแบ่งรัฐบาลทางเลือกของของผู้หญิงสู่ความรวย และ  5.4 สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 ความร่ำรวยคือความจริงหรือเป็นสิ่งท่ีถูกสร้าง 

ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาอย่างยาวนาน โดยความร่ำรวยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ได้

เกิดข้ึนมาอย่างโดดเดี่ยว  แต่มักมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมอยู่เสมอ  และตัวแทน

ของความร่ำรวยในสังคมที่มักมีการถูกหยิบยกให้กลายเป็นหนทางที่นำไปสู่ความร่ำรวยนั่นก็คือสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ในหัวข้อความร่ำรวยคือความจริงหรือเป็นสิ ่งที ่ถูกสร้าง  จะนำเสนอเห็นถึงที ่มาและ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวาทกรรมความรวยในสังคมไทย ซึ่งมีหัวข้อดังนี้  5.1.1ความลื่นไหลและไหลเวียน

ของวาทกรรมความรวย และ 5.1.2 วาทกรรมความรวยการตอกย้ำโครงสร้างสังคมทุนนิยม 
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 5.1.1 ความลื่นไหลและไหลเวียนของวาทกรรมความรวย 

  การนิยามความหมายของความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้ให้

กำเนิดสิ่งนั้นได้  แม้แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ใช่ต้นกำเนิดความหมายของความร่ำรวยที่แท้จริงในสังคม  

เป็นเพียงหนึ่งสิ่งที่ตอกย้ำ และผลิตซ้ำวาทกรรม (Discourse) ดังกล่าวเพียงเท่านั้น  โดยวาทกรรมความ

รวยเป็นสิ ่งที ่เกิดจากพื้นฐานของการพูด  ภาษาเป็นตัวระบบหรือโครงสร้างที ่มีการประกอบสร้าง

ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม  วาทกรรมความรวยเป็นสิ่งที่มีความหมายเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นอยู่

เสมอ  วาทกรรมเป็นสิ่งที่สร้างความรู้แห่งความจริงชุดหนึ่ งขึ้นมา มีลักษณะเป็นพลวัตไหลเวียนทำงาน

เป็นลูกโซ่  ไม่สามารถค้นหารากฐานจุดกำเนิดของอำนาจได้ (Foucault, 1978 : 220-223 อ้างใน สุภางค์ 

จันทวานิช, 2562 :  278 - 279)   เพราะอำนาจของวาทกรรมความรวยได้แพร่กระจายอยู่ในทุกหนทุก

แห่ง  ให้มีภาพลักษณะที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่มักจะมีในเรื่องอื่น ๆ เข้ามาเชื่อมโยงกับความร่ำรวย ไม่ว่า

จะเป็นในด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรม  ที่มักมีการกล่าวอ้างถึงความร่ำรวย  ความมั่ง

คั่ง  เพราะวาทกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระในตัวเอง (Foucault, 1978 : 220-223 อ้างใน เพิ่งอ้าง, 2562 :  

278 - 279)     

  กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่า

จะเป็นความรู้ ความจริง อำนาจ ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ดำรงอยู่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง            

จึงนำมาสู่การเกิดขึ้นของวาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2552 : 3-17) 

ดังเช่นวาทกรรมความรวย ที่ผู้คนต่างยอมรับในความหมายของความร่ำรวยดังกล่าว  วาทกรรมความรวย

ได้นำมาซึ ่งการสร้างความรู ้ให้ความร่ำรวยเป็นสิ ่งที ่สามารถจับต้องและครอบครองเป็นเจ้าของได้         

จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านได้นิยามความร่ำรวย คือ การที่มีเงินในจำนวนที่มากเพียงพอที่นำมาซึ่งการมี

ทรัพย์สินที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน อาทิ การมีบ้าน รถ  เป็นสิ่งที่ตนเองสามารถจับต้องและ

ครอบครองได้  

ภาพลักษณะของความร่ำรวยเป็นสิ่งที่เมื่อกล่าวถึงจะปรากฏภาพลักษณ์ในความคิดของ

ผู้คนขึ้นมาได้ในทันที  จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านได้นิยามความหมายถึงความร่ำรวยที่มีเป็นสิ่งที่ดี เป็น

สิ่งที่นำพามาซึ่งความสะดวกสบาย ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม เป็นสิ่งที่จำเป็น ทำให้คนในครอบครัวมี

ความสุข นำพามาซึ่งการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ  ความร่ำรวยดังกล่าวเป็นสิ่งที่แม่บ้านทุกคนต้องการ             
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โดยลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจากผู้คนมีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับความร่ำรวยจากการสั่งสงทางประวัติศาสตร์

ในสังคมมาอย่างยาวนาน  ความหมายของความรวยเป็นถ้อยแถลง (Statement)  เป็นหน่วยพ้ืนฐานของ

วาทกรรมที่เป็นตัวกำหนดให้การพูดมีความหมายที่ขึ้นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์ (Discipline and 

Punish)  (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560ก : 78-80) ที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว มีความเกี่ยวข้องกับ

ลักษณะสังคมในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้สร้างภาพความรวยในยุคสมัยที่แตกต่างกัน  ในแต่ละยุคสมัยจะมี

รูปแบบประวัติศาสตร์ เงื ่อนไข กฎเกณฑ์พื้นฐานชุดหนึ่ง  ก่อรูปขึ้นในแต่ละยุคสมัยเพื่อสนองความ

ต้องการของสมัยนั้น ๆ เมื่อหมดยุคสมัยหนึ่งวาทกรรมชุดหนึ่งก็จะหายไป (Foucault, 1978 : 220-223 

อ้างใน สุภางค์ จันทวานิช, 2562 :  278 - 279) ความร่ำรวยแต่เดิมมีความผูกโยงกับความเชื่อบุญ กรรม 

วาสนาที่สั่งสมมาในทางพระพุทธศาสนา  และในทางศาสนาคริสต์ความร่ำรวยเป็นความปรารถนาของ

พระเจ้าเพื่อให้มนุษย์มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการบรรลุศักยภาพที่ตนมี เป็นสิ่งที่ธรรมชาติประทานมา

ให้แก่มนุษย์ทุกคนให้มีความรู้สึกเช่นนี้  (ธมน เล็กปรีชากุล, 2551) แต่ในปัจจุบันความร่ำรวยได้กลายเป็น

สิ่งที่เกิดข้ึนได้กับผู้ที่มีโอกาสและทรัพยากรที่มากเพียงพอ เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ การลงทุน  

ความหมายของความร่ำรวยของแม่บ้านได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต โดยลักษณะความ

ร่ำรวยของแม่บ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จำนวนไปจากเดิม  ซึ่งมีปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลง

สังคมที่แม่บ้านอยู่อาศัย  แม่บ้านมีความต้องการความร่ำรวยในลักษณะเงินทอง ทรัพย์สินที่มากกว่าเดิม  

พร้อมทั้งต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน  มีความหรูหราในการชีวิต  ทำให้ความร่ำรวย เงินทอง 

ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินชีวิต

ได้ถ้าปราศจากเงินทองและทรัพย์สินดังกล่าว  จึงให้ความสำคัญกับความร่ำรวยเป็นเรื่องของความมั่นคง

ในการดำเนินชีวิตเป็นส่วนใหญ่   แต่ในอดีตแม่บ้านอาศัยอยู่ในสังคมเกษตรกรรมมีการมองว่าความร่ำรวย

คือการมีทรัพย์สิน บ้าน ทอง ไร่นา วัว ควาย เป็นต้น  ล้วนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและ

รูปแบบสิ่งที่สังคมภายนอกกำลังให้ความสำคัญ  นอกจากนี้แม่บ้านได้มีการแบ่งหมวดหมู่ลักษณะของสิ่ง

ต่าง ๆ ที่เรียกว่าความสบาย ความสุข ความอิสระ เป็นสิ่งเดียวกัน และความลำบาก ความยากจน ความ

ทุกข์เป็นสิ่งเดียวกัน โดยทั้งสองสิ่งมีความตรงข้ามกัน  ทำให้เห็นถึงการที่แม่บ้านรับรู้ได้ถึงความแตกต่าง

ระหว่างความยากจนและความรวยได้อย่างชัดเจน  
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 วาทกรรมความรวยได้สร้างความเก็บกด ปิดกั้น และกีดกันถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับวาทกรรม

หลักอย่างวาทกรรมความรวย  โดยการเก็บกดปิดกั้นเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นการสถาปนาวาทกรรม

หลักของสังคม  เบียดบังและจัดประเภทสิ่งต่าง ๆ ให้มีลักษณะตรงข้ามกับวาทกรรมหลัก อาทิ  การนิยาม

ความหมายของความยากจน  ที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในเรื่องบุญ-กรรม เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 

และการสร้างภาพลักษณ์ให้กับความลำบากเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความร่ำรวย เพราะสนามของวาท

กรรมคือกฎเกณฑ์ว่าด้วยความแตกต่าง  สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง 

(Foucault,  1972 : 63 อ้างใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร , 2560ข : 21)  แม่บ้านมีการเปรียบเทียบผ่าน

ลักษณะภูมิหลังในถิ่นฐานเดิมของตนเอง  ที่มาจากสังคมเกษตรกรรมและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ลำบาก ไม่

สะดวกสบายเหมือนอย่างปัจจุบันโดยมองว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความร่ำรวย และแม่บ้านเลือกที่จะมีชีวิต

ที่สะดวกสบายเหมือนอย่างในปัจจุบันมากกว่าชีวิตในอดีต  

 แม่บ้านได้รับรู้ถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับความร่ำรวยผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ที่แม่บ้านมองว่าคือ

ความยากจน ความลำบาก ผ่านการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ถึงปัญหาความยากจนในสังคม และละครโทรทัศน์

ที่มีการนำเสนอความยากจนจะนำมาซึ่งการประสบกับปัญหา และการไร้ซึ่งโอกาสต่าง ๆ แม่บ้านทุกคน

ต่างมคีวามคิดเห็นว่าไม่ต้องการให้ตนเองและครอบครัวประสบกับปัญหาดังกล่าว  การมีทัศนะคติสิ่งที่ตรง

ข้ามกับความร่ำรวยเกิดขึ้นเพราะผู้คนในสังคมอยู่ท่ามกลางสนามของความแตกต่างระหว่างสิ่งตรงข้ามใน

สังคมตลอดเวลา  สนามของความแตกต่างดังกล่าวได้ปรากฏจากการนำเสนอสื่อช่องทางต่ าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นข่าวสารในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ละคร ภาพยนตร์ที่มีการนำเสนอความยากจนเป็นสิ่งที่ไม่พึง

ปรารถนา และตอกย้ำการจัดประเภท การกำหนดมาตรฐานในการดำเนินชีวิตให้ผู้คน ซึ่งเป็นการตอกย้ำ

ให้เห็นถึงอำนาจของวาทกรรมความรวย ที่ควบคุมชีวิตสร้างรูปแบบความปรารถนาต่าง ๆ ให้ไหลเวียนใน

สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงนำมาซึ่งการวิ่งตามความร่ำรวย และวิ่งหนีความยากจนของแม่บ้านในปัจจุบัน 

 

5.1.2 วาทกรรมความรวยการตอกย้ำโครงสร้างสังคมทุนนิยม 

ระบบทุนนิยมทำให้วาทกรรมความรวยได้เคลื่อนย้ายความหมายมาสู่ผู้คนทุกคนในสังคม  

เพราะระบบเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับพื้นฐานการดำรงอยู่ของชีวิตผู้คนทุกคนในสังคมร่วมด้วย อาทิ 

การจัดอันดับประเทศร่ำรวย  ประเทศพัฒนาแล้ว มีอารยะแบบตะวันตก ที่มีการวัดผลจากชีวิตความ
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เป็นอยู่ของประชากรในประเทศ  จึงทำให้วาทกรรมความร่ำรวยในปัจจุบันกลายเป็นความชอบธรรมที่

ดำรงอยู่  ไหลเวียนอยู่ในสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนในสังคม  ไม่เพียงเป็นเรื่องของ

สะสมทรัพย์สมบัติ ฐานะทางสังคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงเท่านั้น   

แม่บ้านและสมาชิกในครอบครัวมีการดำเนินชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยมมาตั้งแต่เกิด  แต่

เดิมแม่บ้านมีการดำเนินชีวิตในระบบทุนนิยมภายใต้สังคมเกษตรกรรม  และต่อมาได้มีการย้ายที่อยู่อาศัย

มายังสังคมเมืองทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการต่าง ๆ ได้ผ่านระบบเงินตราที่เชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ของการแลกเปลี่ยนในระบบทุนนิยมปัจจุบัน  

ระบบทุนนิยมมาพร้อมกับกฎเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้เงิน ความร่ำรวยเป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้คน  

โดยมีรูปแบบวิธีการควบคุมของผู้คนในลักษณะการจัดระเบียบปัจเจกบุคคลให้ประชาชนหันมาควบคุม

ตนเอง  (Foucault, 1981 : 99 อ้างใน ธเนศ วงศ์ยานนาวาและคณะ, 2558 : 58-59) ซึ่งเป็นการสร้าง

วาทกรรมความรวยเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของสังคมในลักษณะที่ดูไม่รุนแรงรูปแบบหนึ่ง   

การควบคุมผู้คนผ่านวาทกรรมความรวยในระบบทุนนิยม  ได้ให้นิยามความร่ำรวยที่

กระจายอยู่ในสังคม รวมทั้งการทำให้เรื่องของความรวยคือเรื่องเฉพาะตัว  เป็นเสรีภาพ ความสามารถ

สร้างความรวยด้วยตัวเองจากช่องทางต่าง  ๆ อาทิ การทำงาน  คือความรวยที่ได้มาจากความลำบาก แต่

ความร่ำรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลกับถูกนิยามความหมายถึงการร่ำรวยที่มีความสะดวกสบายได้มา

อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เป็นการสร้างรูปแบบคู่ตรงข้าม ลักษณะหนึ่งของวาทกรรม  วาทกรรมเป็นสิ่งที่มุ่ง

ให้ความสนใจในการส่งเสริมประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี  เพื่อที่จะใช้อำนาจให้กระจายไปในทุก ๆ ที่ทุก

อณูของสังคมไม่ปรากฏถึงความรุนแรงและการลงโทษในปัจจุบัน  โดยความรุนแรงดังกล่าวได้ปรากฏมา

ในรูปแบบของการให้คุณค่ากับเงิน   เงินถูกสร้างจากวาทกรรมความรวยให้เป็นสิ่งจำเป็น  และเป็นสิ่งที่

สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของแม่บ้านได้  สามารถสร้างความกินดีอยู่ดี  กำหนดนิยามสิ่งต่าง 

ๆ  ระบบทุนนิยมทำให้เงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตพ้ืนฐานปัจจัย 4  ทำให้ความร่ำรวยกลายเป็น

วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน ปัจเจกบุคคล เป็นกระแสหลักที่คนในสังคมให้ค่านิยมร่วมกัน เป็นสิ่ งปกติที่

แม่บ้านกระทำประหนึ่งตอบสนองความต้องการของตนเอง  
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เงินจากระบบทุนนิยมได้สร้างภาพลักษณ์ถึง ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่สามารถขาด

ได้ ถ้าไม่มีจะต้องกู้ยืม โดยแม่บ้านจากข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวแม่บ้านแต่ละครัวเรือนมีหนี้สิ้นทั้งสิ้น  

โดยสามีของแม่บ้านมีการกู้ยืมมาเพื่อนำเงินมาสร้างฐานะ แม่บ้านเป็นบุคคลที่ไม่มีงานประจำไม่สามารถ

กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ แม่บ้านจึงเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือเป็นทุนในการสะสมทรัพย์

สมบัติ  บริหารจัดการภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของครอบครัว และมีส่วนในการตอบสนองเป้าหมายในชีวิต

ต่าง ๆ ที่ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่มีความเข้ากันกับการดำเนินชีวิตประวันและเพื่อตอบสนองเป้าหมายต่าง ๆ 

เพราะวาทกรรมความรวยเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความปรารถนาต่าง ๆ ของผู้คน  อาทิ  การมี

การศึกษาที่ดีที ่จำเป็นที่จะต้องใช้เงิน  เงินนำพามาซึ่งการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ โดยผู้คนเชื่อว่าความ

ปรารถนาที่สามารถตอบสนองผ่านการมีเงินเป็นความต้องการของตนเอง  แต่แท้จริงแล้วความปรารถนา

ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นทั้งสิ้น  โดยถูกสร้างผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  โดยแทรกซึมให้กลายเป็นความ

ปรารถนาส่วนตัวไปโดยที่ผู้คนไม่รู้สึกถึงการถูกบีบบังคับแต่อย่างใด   

วาทกรรมความรวยในระบบทุนนิยมถูกสร้างให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้จากการถูก

ผลักดันให้กลายเป็นองค์ความรู้  เกิดวิชาความรู้ที่มีการสอนเกี่ยวกับเงิน ความร่ำรวย อาทิ เศรษฐศาสตร์  

บริหาร  ทำให้ส่งเสริมให้ความร่ำรวย ได้กลายเป็นเรื่องของความรู้  กลายเป็นสิ่งที่มีแบบแผนยอมรับกัน

โดยทั่วไป  แบบแผนและความรู้ดังกล่าวจึงนำมาพามาซึ่งอำนาจ  และอำนาจก็นำพามาซึ่งการตอกย้ำถึง

ความจริงของวาทกรรมความรวย  ทำให้วาทกรรมความรวยเป็นสิ่งที่มีทั ้งอำนาจในตัวเองเพื่อสร้าง

ความชอบธรรมให้กับชุดความรู้จากการมีองค์กรต่าง ๆ มารองรับ อาทิ การเมืองและเศรษฐกิจที่จะนำมา

ซึ่งการพัฒนาประเทศให้มีสาธารณูปโภคที่กลายเป็นประเทศที่เจริญแล้ว  การสั่งสมบุญ บารมีจากการ

ทำบุญซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยชาติ ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  จึงทำให้ความร่ำรวยที่เกิดขึ้น

กลายเป็นความจริงโดยปริยาย  

ความลื่นไหลและไหลเวียนของวาทกรรมความรวย สร้างภาพลักษณ์และความหมายให้กับสรรพ

สิ่งต่าง ๆ ในสังคม ผู้คนต่างยอมรับในความหมายของความร่ำรวยดังกล่าวให้ปรากฏภาพลักษณ์ใน

ความคิดของผู้คนขึ้นมาได้ในทันที  เพราะมีกฎเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้องกับลักษณะสังคมในช่วงเวลาต่าง ๆ 

นอกจากนี้อำนาจของวาทกรรมความรวยได้สร้างความเก็บกด ปิดกั้น และกีดกันถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับวาท

กรรมหลักอย่างวาทกรรมความรวย เบียดบังและจัดประเภทสิ่งต่าง ๆ ให้มีลักษณะตรงข้ามกับวาทกรรม

หลัก  ประกอบกับสังคมที่อาศัยอยู่ที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ข้ึนอยู่กับเงิน ความร่ำรวยให้เป็นมาตรฐานในการ
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ดำรงชีวิต  ระบบทุนนิยมสร้างการควบคุมตนเองให้กับผู้คน  แม่บ้านไม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่เชื่อว่าความ

ร่ำรวยจะนำพามาซึ่งความสุขได้จริงหรือไม่ การที่ไม่ตั้งคำถามดังกล่าว เกิดจากกการที่วาทกรรมความรวย

ได้แทรกซึมอยู่ในสังคมจนกลายเป็นสิ่งปกติ ไม่สร้างความอึดอัด หรือทำให้คนรู้สึกถูกบังคับ เพราะแม่บ้าน

ต่างแสดงความคิดเห็นว่าความต้องการมีเงินทอง ทรัพย์สิน และตอบสนองความปรารถนาต่าง ๆ เกิดจาก

ความต้องการของตนเอง โดยความรู้สึกดังกล่าวเป็นรูปแบบหนึ่งของปฏิบัติการวาทกรรมทางสังคม 

 

5.2 อำนาจของวามกรรมความรวยกับการเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คน  ทุกคนในสังคมไม่สามารถหลีก

หนีความร่ำรวยระบบเงินตราได้ จึงนำมาซึ่งการถูกควบคุมด้วยระบบทุนนิยมและระบบเงินตราที่ผู ้คน

สามารถแสวงหาเงินทองผ่านการทำงาน การสะสมทุน  การลงทุนทางด้านต่าง ๆ  และสลากกินแบ่ง

รัฐบาลถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางในการกลายเป็นเศรษฐีที่รวดเร็ว  ในหัวข้อในจะแสดงให้เห็นถึงอำนาจ

ของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ควบคุมผู้คนในลักษณะที่ไม่แสดงถึงความรุนแรงผ่านหัวข้อ 5.2.1 อำนาจของ

ความร่ำรวยกับชนชั้นในสังคม 5.2.2 สลากกินแบ่งรัฐบาลกับวาทกรรมความรวยอย่างมีคุณค่า  และ  

5.2.3 สลากกินแบ่งรัฐบาล การผลิตซ้ำวาทกรรมความรวย 

 

 5.2.1 อำนาจของความร่ำรวยกับชนชั้นในสังคม  

  ระบบทุนนิยมทำให้ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ในสังคม  มีอำนาจต่อการ
กำหนดมาตรฐานของการดำเนินชีวิตให้มีชนชั้นต่าง ๆ  โดยมีศูนย์กลางของการกำหนดชนชั้นคือความ
ร่ำรวย  ทำให้ผู้ที่มีรายได้ที่มาก มีทรัพยากรในจำนวนมาก มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่มากยิ่งขึ้นและ
โอกาสต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย มีการสะสมทรัพยากรน้อย  และการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาส
ต่าง ๆ ที่ดีกว่านำมาซึ่งการได้รับการปฏิบัติที่ดี มีความเหนือกว่า  เพราะสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการ
ยกย่องผู้ที่มีความร่ำรวย เพราะความร่ำรวยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในสังคม และอำนาจของการมีชนชั้น
นำมาซึ่งการทำให้ผู้ที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางผู้มีรายได้ในจำนวนมาก ผู้ที่ไม่สามารถสะสมทรัพยากรได้มีความ
เป็นอื่นในสังคม  ถูกปฏิบัติให้คุณค่าที่แตกต่างกัน  เพราะไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร โอกาสต่าง ๆ ได้
อย่างเท่าเทียม  
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  นอกจากนี้ชนชั ้นทางสังคมที่เกิดจากการเป็นผู ้มีรายได้มาก มีการสะสมทรัพยากร             

ชนชั้นที่ดีกว่าในสังคมยังขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยเช่นกัน  การสั่งสมบุญ บารมี จากการทำบุญในทาง

พระพุทธศาสนาจะนำมาซึ่งการมีลาภ ยศ เงินทอง ที่ไม่ขาดมือ มีความเชื่อที่ว่าผู้ร่ำรวยในปัจจุบันเปน็ผู้มี

บุญมาเกิด เป็นต้น  จึงทำให้แม่บ้านมีการทำบุญร่วมกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะการซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเป็นสิ่งที่ถูกศีลธรรม จึงนำมาซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำบุญตัก

บาตรในตอนเช้า การเปลี่ยนน้ำพระ การปฏิบัติตัวที่ดีและการถือศีลในวันที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  

โดยแม่บ้านมีความเชื่อว่าส่งเสริมให้ตนเองมีบุญวาสนาในการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องของโชคลาภ บุญ วาสนา เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกผลิตขึ้นให้กลายเป็นเรื่อง

ของการเสี่ยงโชคท่ีเชื่อมโยงกับเรื่องของการทำบุญด้วยเช่นกัน 

  ความร่ำรวยได้กลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจสามารถจัดแบ่งผู้คนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ และยัง
นำมาซึ่งภาพลักษณ์ความเหนือกว่าของผู้ที่ครอบครองเงินตรา มีรายได้มาก มีการสะสมทรัพยากร จึง
นำมาซึ่งการที่แม่บ้านแสวงหาความร่ำรวยที่เป็นทางลัด  ที่ได้มาอย่างรวดเร็วในจำนวนมาก  แม่บ้านได้
เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะเมื่อถูกรางวัลสามารถได้รับเงินรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความ
เป็นอยู่ได้ชั่วข้ามคืน  ความเชื่อมั่นและความปรารถนาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่แม่บ้านอยู่ในสังคมชนชั้น
กลางที่มีรายได้จากเงินเดือนสามีและรายได้เสริมของตนเอง  อาทิ การเย็บผ้า การเปิดร้านเสริมสวย  
รายได้ดังกล่าวถูกนำมาใช้จ่ายในแต่ละวันเพียงเท่านั้น  ไม่สามารถนำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนในจำนวน
มากได้ การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำนวนการลงทุนที่สามารถจับต้องได้ โดยมีการจำหน่ายในราคา 80 
บาทโดยเฉลี่ย จึงนำมาซึ่งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านเพื่อที่จะนำความร่ำรวย การมีชนชั้นที่ดี
ขึ้นในสังคม เพื่อเข้าถึงทรัพยากร เข้าถึงโอกาสในเรื่องต่าง ๆ  การได้รับการยอมรับ  และการนำมาซึ่ง
ความเหนือกว่าผู้อื่นในสังคม 

 

5.2.2 สลากกินแบ่งรัฐบาลกับวาทกรรมความรวยอย่างมีคุณค่า 

ความร่ำรวยได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน เป็นสิ่งไม่

สามารถหลีกหนีได้ แม่บ้านและครอบครัวมีช่องทางในการหารายได้หลักผ่านการทำงานของสามีและ

แม่บ้านบางคนได้มีการทำอาชีพเสริม  ที่ไม่สามารถลงทุนกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถได้ผลตอบแทนใน
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ปริมาณมากได้  แม่บ้านจึงได้เลือกช่องทางสู่ความร่ำรวยผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะสลากกิน

แบ่งรัฐบาลมีภาพลักษณ์ในการเป็นทางลัดสู่ความร่ำรวย   โดยเป็นทางเลือกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลให้

เป็นช่องทางที่ถูกกฎหมาย เป็นการเสี่ยงโชคในระบบที่มีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประเทศชาติ  มีส่วนใน

การสร้างความสัมพันธ์ของประเทศไทยที่ดีกับนานาชาติ  อาทิ การนำเงินจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลชุด

แรกเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าชาวอังกฤษ  (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , 2542) เป็นการแสดงให้เห็นถึง

จดุประสงค์ในการเกิดขึ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แท้จริง ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นทางลัดสู่ความร่ำรวย

สำหรับผู้ซื้อ    

  ความร่ำรวยในสังคมถูกสร้างมาตรฐานและรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมา  โดยมีทั้งความร่ำรวยที่

เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม  อาทิ  ความร่ำรวยจากการพนัน  ความร่ำรวย

จากการค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย  และสังคมได้สร้างความร่ำรวยที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นความร่ำรวยที่เป็น

ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ผิดศีลธรรมนั้นก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความ

เกี่ยวข้องกับองค์กรต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สร้างความรู้ต่อผู้คนในเรื่องประโยชน์ของการจำหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาล อาทิ การมีกิจกรรมการกุศลในด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2561 : 122-127)   

  การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการกุศลของสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำมาซึ่งการสร้าง
ความรู้ที่มีลักษณะที่เป็นอำนาจแพร่กระจายผ่านเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ มาสู่ผู้คนสร้างความรู้ถึงการเป็น
ความร่ำรวยที่มีประโยชน์ต่อสังคม  เพราะสามาถนำเงินจากการจำหน่ายให้กลายเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
ได้  จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านส่วนหนึ่งได้มีการคำนึงถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของตนเองเป็นการ
ช่วยเหลือประเทศชาติอย่างหนึ ่ง  โดยเป็นการนำเงินที ่ตนเองนำไปเสี ่ยงโชคกับไปทำบุญพัฒนา
ประเทศชาติ  เป็นการตอบสนองหน้าที่พลเมืองที่ดี  เพราะมีความคิดเห็นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำมา
ซึ่งการทำบุญกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในประเทศ อาทิ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ และการ
นำเงินดังกล่าวมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน โดยการกระทำดังกล่าวจึงทำให้แม่บ้านมี
ความคิดเห็นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม  และการถูกรางวัลจะนำมา
ซึ่งความร่ำรวยที่มีเกียรติและมีประโยชน์ต่อสังคม   

สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกสร้างมาพร้อมกับกฎหมายต่าง ๆ เข้ามาควบคุมสลากกินแบ่ง

รัฐบาลนำมาซึ่งการเก็บกด ปิดกั้น สร้างความร่ำรวยในทิศทางต่าง ๆ ให้มีลักษณะตรงข้ามกับสลากกิน
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แบ่งรัฐบาล  เพราะความร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคและการพนันอื่น ๆ โดยแม่บ้ านส่วนใหญ่ต่างมีความ

คิดเห็นว่าการพนันอื่น ๆ อาทิ หวยใต้ดิน แชร์  เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง 

เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและบุคคลในสังคม  และจากงานศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะมองว่าไม่ใช่การพนัน ไม่ทำให้รู้สึกผิดบรรทัดฐานทาง

สังคม (หยาดฝน ธัญโชติกานต์, 2557 : 22) แต่งานศึกษาชิ้นนี้ ได้ค้นพบว่าผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านไม่ได้มีการ

คำนึงในเรื่องการผิดศีลธรรมเพียงอย่างเดียว  แต่ได้คำนึงถึงการที่สลากกินแบ่งรับบาลไม่ใช่สิ ่งที่ผิด

กฎหมาย และการที่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถซื้อโดยไม่ถูกบังคับ  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ตนเองและครอบครัว แต่การซื้อหวยใต้ดิน การเล่นการพนันอื่น ๆ เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินและ

ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม่บ้านได้มีมุมมองต่อภาพลักษณ์การพนันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สลากกินแบ่ง

รัฐบาลเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ  โดยภาพลักษณ์ดังกล่าวถูกสร้างภาพถึงการเป็นด้านมืดในสังคม มี

ความเป็นอื่น  เป็นสิ่งที่ผิดในสังคมไปโดยปริยาย เพื่อสถาปนาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กลายเป็นวาทกรรม

หลัก คือ วาทกรรมความรวยอย่างมีคุณค่าของสลากกินแบ่งรัฐบาล   จึงทำให้แม่บ้านควบคุมและ

ตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาให้คำนึงกฎระเบียบ ข้อกำหนดของสังคมในเรื่องใดถูกหรือผิดกฎหมาย  

และความรู้สึกที่มีอิสระของแม่บ้าน  เป็นปัจจัยในการทำให้แม่บ้านมีมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่นิยามสิ่งที่ถูก

และสิ่งที่ผิด  จึงนำมาซึ่งการเชื่อว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม  

 

 5.2.3 สลากกินแบ่งรัฐบาล การผลิตซ้ำวาทกรรมความรวย 

ความเป็นจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่ำรวยของสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกสร้างขึ้นจากการมี
องค์ประกอบอื่น ๆ ของสังคมสนับสนุนร่วมด้วย โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการสร้างความสัมพันธ์กับ
องค์กรต่าง ๆ ในสังคม  อาทิ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบาลได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกิน
แบ่งโลก  และเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ซึ่งปัจจุบันสำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล บริหารงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  พร้อมด้วยการมีกฎหมาย
มารองรับให้สามารถซื้อและชำระเงินตามกฎหมายได้  โดยองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้สลากกิน
แบ่งรัฐบาลเป็นการเสี่ยงโชคที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้  จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ ที่
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สลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  ทำหน้าที่รับรองความชอบธรรมของสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่โดย
เสมอ   และความชอบธรรมจากการมีเครือข่ายเชื่อมโยงในสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  นำมาซึ่งความเป็นจริง
ของโฆษณาถึงความน่าเชื่อถือในความเป็นไปได้ที่สามารถร่ำรวยได้จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะ
วาทกรรมเป็นสิ่งที่ใช้อำนาจให้ดูมีความชอบธรรม  จนกลายเป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ถูกปฏิเสธ เป็น
กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่  (จุฬา
รัต ผดุงชีวิต, 2558 : 23) 

 วาทกรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้ถูกตอกย้ำผ่านการนำเสนอข่าวสารใน

ช่องทางสื่อต่าง ๆ ถึงความเป็นจริงที่ทุกคนสามารถถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1   เพราะสื่อมี

การนำเสนอข่าวผู้ถูกรางวัลที ่ 1 กลายเป็นเศรษฐีชั ่วข้ามคืน เปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที ่ดีขึ ้น ทำให้

ภาพลักษณ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นทางลัดที่เร็วกว่า ไวกว่า สบายกว่าการทำงาน เพราะแม่บ้านส่วน

ใหญ่ตระหนักถึงการที่สามีและตนเองทำงานในแต่ละวันไม่สามารถตอบสนองเงินในจำนวนมากได้  และ

เป็นเงินที่ได้มาจากความยากลำบากสามารถใช้ได้อย่างจํากัด  แต่การที่แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะ

นำพามาซึ่งเงินในจำนวนมาก  สามารถตอบสนองเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต  และเป็นเงินที่ได้มาอย่าง

สะดวกสบายสามารถใช้จ่ายได้อย่างมีความสุข  ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ในการใช้

เงิน  แม่บ้านจึงได้มีการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะคำนึงถึงความสะดวกสบายที่ได้มาซึ่งความ

รวดเร็ว และความเชื่อที่ว่าการทำงานตลอดชีวิตไม่สามารถหาได้ในปริมาณเท่าการถูกรางวัลสลากกินแบ่ง

รัฐบาลรางวัลที่ 1 เพียงครั้งเดียว  ทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นเกิดจากภาพมายาคติของสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่ถูกทำให้เป็นหนทางสู่การได้สัมผัสถึงความร่ำรวยที่เป็นจริงอย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน  

นอกจากนี้สื่อช่องทางต่าง ๆ มักมีการนำเสนอ  ตัวเลขจากสำนักแม่นหวยต่าง ๆ โดยได้

กลายเป็นประเด็นสำคัญ  จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านมีการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ตัวเลขต่าง ๆ แต่ละงวดในทุกคน แต่ไม่สามารถซื้อตัวเลขจากการนำเสนอของสื่อได้ทั้งหมด เพราะตนเอง

มีงบประมาณที่จำกัด ข่าวในลักษณะดังกล่าวปรากฏในเกือบทุกวัน  โดยมีการนำเสนอถึงที่มาของตัวเลขที่

มีการถูกรางวัลในงวดต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผู้คนไม่จำเป็นต้องไปค้นหาตัวเลขในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในงาน

ศึกษาที่ผ่านมา อาทิ การไปขูดต้นไม้ ดูจากขันน้ำมนต์ ขอจากพระสงฆ์  เป็นการส่งข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ 

มาถึงในบ้านให้กับแม่บ้าน  โดยการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวมีการชักจูงผ่านคำพูดของผู้สื่อข่าว ภาพ
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ต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านพ้ืนที่สาธารณะจูงใจให้ผู้ชมมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมในการอยากที่จะถูกรางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาลและกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทย   

จากข้อค้นพบจะเห็นได้ว่าสื่อกลายเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างมากต่อการผลิตซ้ำและ

แทรกซึม ครอบงำให้วาทกรรมความรวย  กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพราะ

สื่อเป็นช่องทางที่สามารถแพร่กระจายความรู้ ความจริงดังกล่าวได้อยู่เป็นวงกว้าง เพราะจากการศึกษาที่

ผ่านมา  ผู้คนมีการนิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในหลากหลายพื้นที่  แต่งานศึกษาต่ าง ๆ มีผลสรุปจาก

พื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกัน   และช่วงเวลาในการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาโดยรวมสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงการที่วาทกรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นที่นิยมอย่างมาก เป็นความนิยมที่

แพร่กระจายไปทุกที่ในประเทศ ทำให้วาทกรรมความรวยไหลเวียนอยู่ ในสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  เพราะ

สื่อมีการพัฒนาที่ให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างข้างทุกท่ี ทุกเวลา จากเดิมการผลิตซ้ำวาทกรรมความ

รวยจากการเสี่ยงโชคมีพื้นที่จำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่  อาทิ ในจังหวัดที่มีการก่อตั้งโรงหวย  แต่ในปัจจุบัน

สลากกินแบ่งรัฐบาลมีสื่อเป็นเครื่องมือโฆษณาถึงวาทกรรมความรวยที่ไม่มีเวลาปิดทำการ และมีรูปแบบ

การจูงใจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

  นอกจากสื่อช่องทางต่าง ๆ พ่อค้า แม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เป็นผู้ผลิตซ้ำวาท

กรรมความรวยด้วยเช่นเดียวกัน  โดยทำหน้าที่ผลิตซ้ำซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการสื่ อสารข้อความที่สะท้อน

วามกรรมชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความรวย อาทิ  “พรุ่งนี้รวย วันนี้รวย” “ซื้อร้านนี้เป็นเศรษฐี” เป็นต้น 

เพราะการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านมีความเชื่อในเรื่องการเลือกซื้อจากผู้ขายที่มีความถูกโฉลก

กันร่วมด้วย  และการนำเสนอตัวเลขจากเจ้าสำนักต่าง ๆ ผ่านการติดป้ายที่แผงขายของตนเอง  ตอกย้ำถึง

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องของอำนาจ   อำนาจดังกล่าวมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการ

สามารถถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มากยิ่งขึ้น   และไม่เพียงเฉพาะผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง

เท่านั้น ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กลายเป็นทั้งผู้ที่รับวาทกรรมความรวยจากช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สื ่อ ผู้ คน และกลายเป็นผู ้ผลิตซ้ำและตอกย้ำวาทกรรมความรวย

เช่นเดียวกัน   
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  ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผลิตซ้ำวาทกรรมความรวยผ่านการพูดคุยในชีวิตประจำวัน  

โดยแม่บ้านมักมีการผู้คุย แลกเปลี่ยนตัวเลข การบอกเล่าความฝันต่าง ๆ ของตนเองให้แม่บ้านคนอื่น ๆ 

ได้รับฟังและพูดคุยกันอยู่เสมอ  ทำให้วาทกรรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไหลเวียน ไม่หยุดนิ่ง

จากสังคม  และผู้คนได้ผลิตซ้ำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต  อาทิ ตัวเลข

ต่าง ๆ ยอดทำบุญ  อายุคนตาย  ทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรื่องของอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้ไม่เป็นเพียง

ตัวเลขธรรมดา แต่มีความเชื่อมโยงกับความรู้ชุดต่าง ๆ นำมาซึ่งการแสวงหาตัวเลขจากสิ่งศักดิ์  ที่ไม่ได้มา

จากการสุ่มตัวเลขท่ัวไปเพียงอย่างเดียว  ในอดีตมักมีการหาตัวเลขจากวัด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  แต่ในปัจจุบัน

อำนาจและความรู้เกี่ยวกับตัวเลข  ได้เคลื่อนที่มาอยู่ในเรื่องของตัวเลขในชีวิตประจำวันในพื้นที่ครัวเรือน

และบุคคลในครอบครัวของตนเอง 

 ระบบทุนนิยมให้ความสำคัญกับความร่ำรวย ผู้ที่มีเงินในจำนวนมากมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ

โอกาสต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีเงิน พร้อมทั้งสังคมยกย่องผู้ที่มีความร่ำรวย นำมาซึ่งความเหนือกว่า จาก

แบ่งผู้คนออกเป็นชนชั้น ผ่านมาตรฐานความร่ำรวยที่สังคมกำหนด แต่ความร่ำรวยต้องแสวงหาผ่าน

ช่องทางที่ถูกกฎหมาย มีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประเทศชาติ ไม่ผิดศีลธรรม เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี      

และเป็นสิ่งที่มีผลต่อการนำพามาซึ่งวาสนาในการถูกรางวัล  แต่กระนั้นการเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวไม่

ได้มาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้น  วาทกรรมความรวยทำให้ทุกคนกลายเป็นร่างทรงส่งต่อความรู้

ดังกล่าวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ความร่ำรวยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน  การไม่รู้สึกถึงความถูกบังคับ 

และกระทำโดยไม่ตั้งคำถาม  ถือเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งของวาทกรรมที่เกิดจากการทำให้วาทกรรม

เป็นเรื่องความความกินดีอยู่ดีและนำมาซึ่งการควบคุมตนเอง  เพราะผู้คนได้ถูกวาทกรรมความรวยจาก

การสลากกินแบ่งรัฐบาล  วาทกรรมทางด้านศีลธรรม และวาทกรรมความถูกผิดต่าง ๆ ได้ปะทะประสาน 

ก่อให้เกิดเป็นความเป็นจริงเกี่ยวกับความร่ำรวยที่กลายเป็นสิ่งปกติ เป็นเป้าหมายของชีวิต สิ่งที่สามารถ

จับต้องได้  และถือเป็นการเป็นความร่ำรวยที่มีศีลธรรม   ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถือ

เป็นการขูดรีดเอามูลค่าส่วนเกินรายได้ของผู้คนในสังคม เพ่ือดึงดูดเอาทรัพยากรดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของการจัดหารายได้ของภาครัฐ  
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5.3 สลากกินแบ่งรัฐบาลทางเลือกของของผู้หญิงสู่ความรวย  

 วาทกรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจผลิตแนวคิดความรู้ต่าง ๆ ให้กลายเป็นความ

จริง และมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้คนในสังคม โดยใช้กลยุทธ์ผ่านการผลิตสลากกินแบ่งรัฐบาล

ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงการที่

ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สะท้อนให้เห็นการต่อสู้ดิ้นรนในฐานะผู้กระทำการทาง

สังคมอย่างหนึ่ง  ซึ่งในหัวข้อนี้ประกอบไปด้วย 5.3.1 บทบาททางด้านเศรษฐกิจของชายและหญิง และ 

5.3.2 สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องมือของการตอบโต้ต่อรองของผู้หญิงในครัวเรือน 

 

 5.3.1 บทบาททางด้านเศรษฐกิจของชายและหญิง 

  จากงานศึกษาที่ผ่านมาในประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่มักถูกตอกย้ำให้เห็นถึงอำนาจของ

วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่และความเป็นรองของผู้หญิง จากข้อค้นพบของงานศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็น ผู้หญิง

ไม่ได้มีสถานะภาพเป็นรองจากผู ้ชาย  แต่มีการใช้อำนาจกระทำระหว่างกันของผู ้หญิงและผู ้ชาย 

นอกจากนี้งานศึกษาที่ผ่านมามักมีการเสนอถึงสังคมกีดกันการทำงานและการเจริญเติบโตในหน้าที่การ

งานต่าง ๆ ของผู้หญิง รวมทั้งคาดหวังว่างานบ้านและการดูแล เป็นสิ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้ดีสุด  จึง

กำหนดให้ผู้หญิงต้องลาออกจากงาน  มาดูแลคนในครอบครัว ซึ่งกลายเป็นบทบาทของผู้ หญิงที่สังคม

คาดหวัง  และนำพามาซึ่งการกีดกันสิทธิต่าง ๆ ในสังคมที่แม่บ้านกลายเป็นแรงงานที่ไม่ถูกนับว่าเป็น

แรงงาน  เพราะมองว่างานที่แม่บ้านทำไม่นับเป็นงานในทางเศรษฐกิจเพราะไม่เกิดรายได ้

ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิง  ไม่สามารถนิยามได้ว่าผู้หญิงถูกกีดกันจาก

การทำงานนอกบ้าน  เพราะในปัจจุบันผู้หญิงกลายเป็นแรงงานสำคัญให้กับประเทศ ผู้หญิงปรากฏบทบาท

ในทุกสาขาอาชีพ  โดยในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อห้ามผู้หญิงจากการทำงาน แต่จากงาน

ศึกษาที่ผ่านมามีการศึกษาการทำงานของผู้หญิงจากงานที่มีค่าตอบแทน อาทิ การเป็นแม่ค้า เป็นตัวแทน

ในการเป็นผู้นำท้องถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  แต่บทบาททางด้านเศรษฐกิจของผู้หญิงปรากฏมา

ก่อนหน้านั้น จากการมีบทบาทในการจัดการเศรษฐกิจในครัวเรือน และการหารายได้เสริมจากวิธีการต่าง 

ๆ แต่ไม่ได้ถูกให้คุณค่าถึงการเป็นงานรูปแบบหนึ่ง  โดยเป็นการกำหนดความเป็นงานของผู้หญิงจาก
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แนวคิดสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์  ที่ใช้เงื่อนไขทางวัตถุท่ีสำคัญเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเป็น

เจ้าของปัจจัยการผลิต (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ , 2545) ทำให้ไม่ให้คุณค่ากับงานอื่น ๆ ที่มีค่าตอบแทนใน

รูปแบบที่ไม่ใช่วัตถุอย่างเช่นการทำงานของผู้ชาย 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของแม่บ้านจากพนักงานประจำมาเป็นแม่บ้าน  จากงาน

ศึกษาชิ้นนี้พบว่าการที่ผู้หญิงลาออกจากงานประจำ เกิดจากความต้องการของตนเองร่วมด้วย ไม่ได้มา

จากการบังคับ กำหนด จากสามีและความคาดหวังของสังคมเพียงฝ่ายเดียว  เพราะเมื่อเป็ นแม่บ้านแต่

ยังคงมีการทำงานหารายได้เสริมในช่องทางต่าง ๆ ไม่ได้เป็นแม่บ้านในรูปแบบที่สังคมตรีตราดังเช่นงาน

ศึกษาที่ผ่านมา  แม่บ้านได้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำงานเสริม และยังมีบทบาทควบคุมเศรษฐกิจ

ภายในครัวเรือนร่วมด้วย แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมักไม่ถูกกล่าวถึง  

นอกจากนี้จากงานศึกษาพบว่าผู้หญิงมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด และสลาก

กินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นการพนันสำหรับผู้หญิง (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2560) ไม่ถูก

ให้คุณค่าถึงการเป็นช่องทางในการหารายได้อย่างหนึ่งเหมือนกันการลงทุนหรือทำงาน งานศึกษาชิ้นนี้จึงมี

ความแตกต่างจากงานศึกษาที่ผ่านมา  เพราะให้คุณค่ากับทางเลือกและรูปแบบวิธีการหารายได้ที่แตกต่าง

จาก “งาน” ในความหมายเดิม ไม่ยึดติดกับรูปแบบงานที่จะต้องทำในพ้ืนที่สาธารณะ เพราะการที่ผู้หญิง

หารายได้เสริมจากการทำงานต่าง ๆ และการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในครัวเรือนเป็นหนึ่งในการหา

รายได้และการทำงานรูปแบบหนึ่ง  เพราะนำพามาซึ ่งเงิน ทรัพยากร ปฏิสัมพันธ์ ความมั ่นคงทาง

เศรษฐกิจได้ด้วยเช่นเดียวกัน  การศึกษาดังกล่าวเพื่อไม่เป็นการตอกย้ำถึงการถูกกดขี่อยู่ภายในครัวเรือน

เพียงอย่างเดียว และให้ความสำคัญกับความแตกต่างของผู้หญิงจากปัจจัยพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ของแต่ละ

คนที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยเป็นการอธิบายในมุมมองแนวคิดสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern 

Feminism) ที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท่ีหลากหลาย ไม่มองผู้หญิงเพียงมิติเดียว  

  งานศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงในมุมมองสตรีนิยมที่ผ่านมา มักมีการเสนอถึงวัฒนธรรมชาย

เป็นใหญ่ผ่านการที่ผู้หญิงย้ายถิ่นฐานเดิมจากจังหวัดของตนเองมาอยู่อาศัยยังจังหวัดของสามี  นำมาซึ่ง

การที่ผู้หญิงต้องอยู่ในการปกครองของผู้ชายอย่างสามี  แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการที่ผู้หญิง

ได้มาอยู่อาศัยในจังหวัดกาญจนบุรีหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้   เป็นพื้นที่การอยู่อาศัยที่ไม่ได้อยู่อาศัยกับเครือ

ญาติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  เป็นการตั้งถิ่นฐานใหม่ของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  ทำให้ผู้หญิงไม่ได้อยู่ภายใต้การ
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ควบคุมของเครือญาติสามีและสามีของตนเอง  แต่เป็นการปรับตัวของทั้งผู้หญิงและผู้ชายในถิ่นฐานใหม่

เพียงเท่านั้น  จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงครอบครองปริมณฑลของบ้าน ในขณะที่ผู้ชายออกไปทำงานใน

พ้ืนที่ข้างนอก ทำให้ผู้หญิงมีอำนาจในการปกครองและควบคุมทรัพยากรในบ้าน   

  หลังจากท่ีแม่บ้านมีการย้ายมาอยู่ยังหมู่บ้านจัดสรร แม่บ้านยังคงทำหน้าที่เป็นลูกสาวใน

การดูแลพ่อและแม่ของตนเอง  ซึ่งมีรูปแบบการดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดูแลผ่านการส่งเสียค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ในรูปแบบเงิน  แม่บ้านได้เลือกใช้วิธีการหาเงินที่ตนเองมีพื้นฐานความรู้ดั้งเดิม จากวัฒนธรรมการ

เสี่ยงโชคที่มีความนิยมในสังคมชนบท  (ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์ , 2556 : 19-20) โดยจากงานศึกษาที่ผ่าน

มาพบว่าผู้ซื้อหวยส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนที่มีวัฒนธรรมชาวบ้านที่เกาะเกี่ยวไว้อย่างเหนียวแน่น  (นันธิชา 

ขอแช่มกลาง และคณะ, 2558 : 547-548) แต่จากการศึกษาพบว่าปัจจัยในการอยู่ห่างไกลแหล่งจำหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้มีการเลือกที่จะซื้อหวยใต้ดินมากกว่าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  ภายใต้ความรู้

เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคแบบเดิมแต่นำมาใช้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แสดงให้เห็นการรักษาหรือคง

สถานภาพบทบาทเดิมของตัวเองในทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้เมื่อแม่บ้านย้ายมาอยู่ยังหมู่บ้านจัดสรร

แม่บ้านยังคงมีบทบาทการเป็นแรงงานในทางเศรษฐกิจในการหารายได้เสริม และแม่บ้านบางส่วนเป็น

แรงงานภาคครัวเรือนในรูปแบบการดูแลความเรียบร้อยภายในครัวเรือนด้วยเช่นกัน   

  งานศึกษาที่ผ่านมามักมีการเสนอภาพการเป็นผู้ถูกปกครองของผู้หญิง  แนวคิดดังกล่าว

เป็นการยึดถือแนวคิดทางฝั่งตะวันตกเป็นแกนกลางในการวิเคราะห์  โดยยึดถือรูปแบบแนวคิดเพศสภาพ 

(Gender) ที่นักสตรีนิยม (Feminist) นำสภาพแวดล้อมสังคมชายเป็นใหญ่มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สังคมไทย ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้  เพราะสังคมไทยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจาก

สังคมตะวันตก สังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้หญิงมีบทบาทมาแต่ดั้งเดิม  ถึงแม้ว่าความเชื่อในด้านศาสนาได้กีด

กันให้ผู้หญิงกลายเป็นมลทินต่อศาสนา  แต่กระนั้นความเชื่อดั้งเดิมที่มีการนับถือฝ่ายหญิง  ในเรื่องของแม่

และผีต่าง ๆ ก็ไม่ได้หายไปจากสังคมไทย  แต่ทั้งสองความเชื่อได้ดำเนินอยู่ในสังคมร่วมกัน ทำให้กล่าวได้

ว่าสังคมไทยไม่ใช่สังคมชายเป็นใหญ่อย่างสมบูรณ์  แต่สังคมไทยเป็นสังคมที่ชายและหญิงดำเนินบทบาท

หรือครอบครองความเป็นใหญ่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง  โดยสะท้อนผ่านการแบ่งหน้าที่ บทบาท ใน

ครัวเรือนที่หญิงและชายมีอำนาจ ควบคุมสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีข้อแตกต่างจากงาน

ศึกษาที่ผ่านมาเพราะยึดถืออัตลักษณ์ที่ผู้หญิงแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน ไม่ยึดถืออัตลั กษณ์ของ

ผู้หญิงที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการนำแนวคิดสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism)  ในการคำนึงถึง
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ความแตกต่างสิ่งต่าง ๆ ไม่ยึดถือความเป็นสากล  ยึดถือเพศสภาพที่ความหลากหลายซึ่งมีปัจจัยมาจาก

ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่  และไม่ยึดถือในมุมมองความเป็นผู้หญิงหรือชายจาก

ความรู้ดั้งเดิม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545 : 170-172)  

  การศึกษาในมุมมองแนวคิดสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism)  ทำให้งาน

ศึกษาชิ้นนี้ได้เห็นถึงความแตกต่างจากงานศึกษาที่ผ่านมาในแง่ของการไม่ถูกกดขี่และสถานภาพที่ไม่เป็น

รองของผู้หญิง  เพราะผู้หญิงมีบทบาทในพ้ืนที่ทางสังคมเสมอมา  แต่มักไม่ถูกให้คุณค่าถึงการมีบทบาทใน

ลักษณะต่าง ๆ  เป็นการศึกษาที่นำมาซึ่งการสนับสนุนสังคมชายเป็นใหญ่ เพราะจากการศึกษาพบว่าการ

ที่แม่บ้านย้ายถิ่นฐานและมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทมาเป็นแม่บ้าน  สะท้อนให้เห็นว่าแม่บ้านไม่เพียงแต่

เป็นผู้ถูกปกครองโดยสามีของตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทตนเองให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรกับ

สามีของตนเอง  แม่บ้านส่วนใหญ่มีอำนาจและบทบาทในการเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจภายในครัวเรือน และ

ควบคุมวิถีความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน   ทำให้สามีกลายเป็นแรงงานที่มีหน้าที่หาเงินเพ่ือ

มาให้แม่บ้านใช้บริหารจัดการภายในบ้าน  จากการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของผู้หญิงที่ไม่ได้มี

น้อยไปกว่าผู้ชายแต่อย่างใด  แต่มีอำนาจรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ละหน้าที่ และยังมีบทบาทที่เพ่ิม

มากขึ้นจากเดิมก่อนที่จะเป็นแม่บ้าน เพราะมีบทบาทในการควบคุมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน

ครัวเรือนอย่างสามีและลูกของตนเอง  

 

 5.3.2 สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องมือของการตอบโต้ต่อรองของผู้หญิงในครัวเรือน 

  จากการย้ายถิ่นฐานมาอยู่หมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นสังคมเมือง  และได้ปรับเปลี่ยนสถานะ

ตนเองจากการเป็นลูกสาวมาเป็นแม่ ภรรยา ย่า ยายในพื้นที่สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้แม่บ้านต้องมี

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าสู่สังคมเมืองร่วมด้วย  โดยจากงานศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 

จะมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดินในปริมาณท่ีมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน (เฉลิมพงษ์ พงษ์

ประชา, 2558 : 64)  ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาชิ้นนี้  เพราะแม่บ้านเริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจาก

แต่งงานในบางส่วน  และมีแม่บ้านส่วนหนึ่งได้มีการเริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังย้ายมาอยู่หมู่บ้าน

จัดสรรแห่งนี้  ซึ่งแม่บ้านที่มีบุตร หลานในครัวเรือนที่กำลังศึกษาอยู่มีพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง
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รัฐบาลมากกว่าแม่บ้านที่ไม่มีสมาชิกภายในครัวเรือนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้งสอดคล้องกับงาน

ศึกษาที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2560)  และจากการศึกษาของผู้ศึกษาพบว่าการ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบร่วมด้วย  

  จากการเปลี่ยนแปลงสถานะและที่อยู่ของแม่บ้าน  แม่บ้านต้องบริหารจัดการฐานะทาง

สังคมของตนเองและรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวเป็นไปตามรูปแบบสังคมแวดล้อม

ปัจจุบัน “สังคมเมือง”  ที่มีรูปแบบเศรษฐกิจเป็นสังคมทุนนิยม มีการเน้นตลาดเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ  ผู้หญิงไม่สามารถทำงานเฉพาะในบ้านได้อย่างเดียว  จำเป็นจะต้องหารายได้เป็นเงินสด (หยาด

ฝน ธัญโชติกานต์, 2557) แม่บ้านจึงต้องแสวงหาบทบาทในทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้การมี

พื้นฐานการดำรงชีวิตในลักษณะเป็นไปตามรูปแบบสังคมแวดล้อม กลมกลืนไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ 

โดยเฉพาะเพื่อนบ้าน  เพราะความแตกต่างจะนำมาซึ่งการเป็นอ่ืนในพื้นที่การอยู่อาศัย  เพื่อที่จะมีฐานะ

ความเป็นอยู่ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีในลักษณะใกล้เคียงกับเพ่ือนบ้าน ทำให้ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน ที่ส่วนใหญ่

มีบทบาทในการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือน ต้องบริหารค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากวิถีชีวิตแบบเดิม

ของตนเอง  โดยสังคมหมู่บ้านเป็นสังคมชนชั้นกลาง ทำให้แม่บ้านแต่ละคนมีงบประมาณที่จำกัด                 

การพึ่งพารายได้จากการทำงานประจำของสามีเป็นหลัก  ไม่สามารถหารายได้เสริมที่จะนำมาซึ่งการ

กระทบกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครัวเรือนได้  แม่บ้านได้เลือกช่องทางหารายได้จากการทำงาน เสริม           

ต่าง ๆ และการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภายในครัวเรือน   

  จากข้อจำกัดรายได้ในครัวเรือนของแม่บ้าน  ที่มีรายได้ของครัวเรือนมาจากการที่สามี 

เป็นรายได้หลัก และแม่บ้านมีหน้าที่จัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอในแต่ละเดือน   ทำให้แม่บ้านต้อง

แบกรับภาระต่าง ๆ โดยแม่บ้านจะต้องจัดการให้เพียงพอในแต่ละเดือน เพราะมีรายรับที ่แน่นอน           

แต่รายจ่ายมีความไม่แน่นอน  พร้อมทั้งข้อจำกัดในการไม่ได้ทำงานประจำ ทำให้ไม่มีหลักฐานค้ำประกัน

ในการสามารถกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจหารายได้เสริมต่าง ๆ ได้อย่างอาชีพอื่น ๆ แม่บ้านจึงได้ค้นหา

ช่องทางเพ่ือนำมาซึ่งรายได้ที่จุนเจือเศรษฐกิจภายในครัวเรือนที่ดีขึ้น    

  แม่บ้านได้เลือกใช้ช่องทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในการหารายได้  เพราะสามารถ

ควบคุมการลงทุนดังกล่าวได้  สามารถซื้อในจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทุนของแต่ละคน  โดยแม่บ้าน

ได้มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในครัวเรือนร่วมด้วย   ซึ่งมีการกำหนด
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จากลักษณะพ้ืนฐานของสมาชิกในครอบครัว  อาทิ ครอบครัวที่มีรายได้ 30,000 บาทข้ึนไป  แม่บ้านจะมี

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่ 5 ใบขึ้นไป ซึ่งขัดแย้งจากงานศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่พบว่าผู้ที ่มี

รายได้น้อยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีความรู้ จะตกเป็นทาสการพนัน และการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการ

หล่อเลี้ยงชีวิตผู้มีรายได้น้อย (อำนาจ วังจีน, มปป : 64 - 65)  แต่จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านที่มีรายได้

ครัวเรือนมากจะมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มากกว่าแม่บ้านที่มีรายได้ครัวเรือนน้อย  นอกจากนี้

จำนวนในการซื้อขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย โดยลักษณะครอบครัวเดี่ยวส่วนหนึ่ง แม่บ้านมีข้อกำหนด 

ควบคุมให้แม่บ้านเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ 

  ในขณะเดียวกันแม่บ้านมีการคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ร่วมด้วย  อาทิ การไม่นิยมซื้อ

หวยใต้ดินเพราะกลัวการผิดกฎหมาย  และหลีกเลี่ยงผลกระทบกับอาชีพ การงานของบุคคลในครอบครัว  

ไม่ซื้อหวยใต้ดินเพราะมีความเสี่ยงงบประมาณที่บานปลาย และคำนึงถึงการที่สลากกินแบ่งรัฐบาลควบคุม

โดยรัฐบาลสามารถได้เงินแน่นอน  นอกจากนี้การเลือกลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเป็นสิ่ง

ที่แม่บ้านไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เข้าใจมากเพราะมีพื้นฐานความรู้แต่เดิม พร้อมกับความสะดวกในการ

สามารถค้นหาข้อมูล ข่าวสารได้ตลอดเวลาแม้ขณะทำงานบ้าน จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึ ง

สถานะภาพที่แม่บ้านไม่ได้เป็นรองสามีในครัวเรือน ซึ่งมีความแตกต่างจากการมองถึงสถานะของผู้หญงิที่

เป็นแม่บ้านจากแนวคิดสตรีนิยมในอดีต  เพราะถึงแม้ในปัจจุบันแม่บ้านจะไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีรายได้

เหมือนแต่ก่อน แต่แม่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการรายได้เป็นครอบครัว  โดยมีเหตุผลมาจากการที่

แม่บ้านและสามีของแม่บ้านมีความคิดเห็นว่าแม่บ้านมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องการจัดการค่าใช้ต่าง

ต่าง ๆ และเป็นผู้ทราบภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน  ทำให้แม่บ้านเป็นผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายใน

ครัวเรือน  

  การซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านมีความเกี ่ยวข้องกับปัจจัยอื ่น ๆ ร่วมด้วย              

โดยมีที่มาจากวิถีชีวิตประจำวัน  ที่แม่บ้านมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยูในพื้นที่ครัวเรือน และพื้นที่ภายนอกคือวัด 

ตลาด โรงพยาบาล ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ทำให้แม่บ้านเลือกที่จะใช้พื้นที่ ที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องให้

เป็นโอกาสมากที่สุดในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของครัวเรือน  แม่บ้านได้มีการนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจำวัน  อาทิ อายุ ทะเบียนบ้าน  ทะเบียนรถ  นำมาใช้เสี่ยงโชค  โดยจากการนำตัวเลขดังกล่าวมา

เป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้  เกิดขึ้นจากข้อจำกัดในเรื่องการใช้เวลาในพื้นที่ต่าง ๆ ของแม่บ้าน จึง

ค้นหาข้อมูลจากปัจจัยข้อจำกัดต่าง ๆ 
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การค้นหาข้อมูลจากแหล่งอื ่น ๆ แม่บ้านได้เลือกใช่ช่องทางออนไลน์ประกอบการ

ตัดสินใจร่วมด้วย  เป็นสิ่งที่แม่บ้านสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพราะการเป็นแม่บ้านไม่มีเวลาพักจาก

งานในบ้าน  ไม่กระทบกับภาระหน้าที่ปัจจุบัน  และไม่ใช้งบประมาณที่มาก  จากงานศึกษาเกี่ยวเพศ

สภาพ (Gender) ที ่ผ ่านมามักมีการกล่าวถึงการตรึงผู ้หญิงอยู ่ในพื ้นที ่ภายในบ้าน พื ้นที ่ส ่วนตัว 

(Domestic) และการนิยามถึงการที่ผู้หญิงถูกกีดกันออกจาพื้นที่สาธารณะ (Pubic) โดยสิ้นเชิง  ในพื้นที่

ส่วนตัว พื้นที่ภายในบ้านจากแนวคิดเพศสภาพ (Gender) ที่มีการนำเสนอถึงการเป็นพื้นที่ไร้ซึ่งอำนาจ  

จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านได้มีการปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ ในวันที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  อาทิ 

การหาข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ การเชื่อมโยงพฤติกรรมกับอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ  การกระทำดังกล่าวของแม่บ้าน

เป็นการส่งเสริมในเรื่องความพิเศษของการหารายได้ของตนเอง  ให้มีความแตกต่างไปจากการหารายได้ที่

ดูปกติ โดยเลือกใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสื่อกลางในการกระทำและแสดงออกถึงอำนาจและความรู้ต่าง 

ๆ ที่แม่บ้านสามารถกระทำได้ในพ้ืนที่ส่วนตัว  

ในแนวคิดเพศสภาพ (Gender)  กลุ่มสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์  (Marxist Feminism)  มี
การนิยามถึงการที่ผู้ชายสามารถสะสมทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ได้  ทำให้มีอำนาจมากกว่าผู้หญิงที่มีการทำงาน
บ้านไม่มีโอกาสในการสะสมทุนและสะสมทรัพย์สมบัติต่าง ๆ  (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545 : 1-2) โดย
การศึกษาชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อค้นพบที่แตกต่างจากงานศึกษาสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ เนื่องจากบริบท
ในทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การสร้างพื้นที่ระหว่างชายกับหญิงที่แบ่งแยกกันระหว่างพื้นที่
สาธารณะและพื้นทีส่วนตัวไม่มีผลต่อการสะสมทุน เนื่องจากสังคมยุคปัจจุบันพื้นที่และเวลามีลักษณะ
ยืดหยุ่น ลื่นไหล อาทิ การเกิดพื้นที่ของการสร้างรายได้ การขายของออนไลน์  สามารถสะสมทุนและ
แลกเปลี่ยนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ไม่มีลักษณะกายภาพเหมือนอย่างในอดีต ดังนั้นจึงนำมาซึ่งการสะสมทุนของ
ผู้หญิงผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในพ้ืนที่ครัวเรือน และการมีสะสมทรัพย์สินต่าง ๆ ของแม่บ้าน จาก
การถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองภายในพ้ืนที่ครัวเรือนจากข้อจำกัด
ต่าง ๆ ที่ตนเองมี  โดยเป็นช่องทางที่กระทำการได้อย่างสะดวก ซึ่งแม่บ้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือเป็น
การลงทุนอย่างหนึ่ง  ที่มองว่าอาจให้ผลตอบแทนสูงได้ดังเช่นการลงทุนจากการทำงาน และอื่น ๆ  ที่
ผู้ชายกระทำด้วยเช่นเดียวกัน 
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การแสวงช่องทางการหารายได้ของแม่บ้านผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมีทั้งการได้รับ

การยอมรับและการถูกต่อต้านจากบุคคลในครอบครัว  โดยบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีสังคม การทำงาน อายุ 

และปัจจัยอื่น ๆ ที่แตกต่างกันมักมีการนิยามความหมายถึงความร่ำรวย  ความหมายของการทำงาน 

ความคิดเห็นถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แตกต่างออกไปจากแม่บ้านด้วยเช่นกัน  จากการศึกษาพบว่า

บุคคลในครอบครัวอย่างสามี ซึ่งเป็นบุคคลในการหารายได้หลักให้กับครอบครัวส่วนใหญ่มีการมองว่าพ้ืนที่

ภายในครัวเรือนไม่ใช่พื้นท่ีในการหารายได้ทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว  และสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่สิ่ง

ทีจ่ะนำมาซึ่งเงินที่นำมาใช้ประโยชน์ให้เพียงพอให้กับครัวเรือนได้  โดยมองว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

เป็นเพียงการละเล่นสนุกสนานและเป็นการหารายได้เสริมที่มีลักษณะเป็นรายรับเพียงเล็กน้อยของแม่บ้าน

เพียงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมองว่าการที่แม่บ้านมีการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีโอกาสน้อยในการ

ถูกรางวัลไม่ใช่การทำงานหรือเป็นลักษณะหารายได้เหมือนกับที่ตนเองทำงาน  และแม่สามีส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าการหารายได้จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่การทำงาน เป็นการละเล่นสนุกสนาน

และจะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สิ้น เป็นความสิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง    

แต่กระนั้นบุคคลที่ไม่ได้มีการหารายได้ในครัวเรือนอย่างลูกและหลานของแม่บ้านส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านที่เป็นการหารายได้จุนเจือครอบครัวอย่าง

หนึ่ง บุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ถูกแม่บ้านดูแลความเป็นอยู่ และบุคลลกลุ่มดังกล่าว ลู กและหลาน มี

ความใกล้ชิดกับแม่บ้านมากกว่าการได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพ่อ ทีมีการใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้าน และย่า

หรือยายที่อาศัยอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่ง ทำให้มีการสนับสนุนการกระทำต่าง ๆ กับบุคลที่ตนเองใกล้ชิดอย่าง

แม่บ้าน แต่กระนั้นบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่สนับสนุนให้มีการซื้ อสากกินแบ่งรัฐบาลในจำนวนมาก  โดย

แม่บ้านทุกคนต่างมีการวางแผนและใช้พื้นที่ในครัวเรือนซึ่งถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถนำมาซึ่งรายได้

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เป็นการพิสูจน์ตนเองให้วิถีทางในการหารายได้ของตนเองจากการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาล  ให้เป็นสิ่งที่บุคคลในครอบครัวยอมรับโดยมีการเลือกลงทุนและปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ไม่ให้คนใน

ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน  และจากการศึกษาพบว่าการทำงานบ้านทำให้แม่บ้านได้มีโอกาสในการ

สะสมทุนต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิ ทุนทางด้านสังคมจากแม่บ้านคนอ่ืน ๆ ทุนทางด้านทรัพย์สินจากการ

หารายได้เสริมผ่านการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและการทำงานเสริมต่าง ๆ   ทำให้สะท้อนให้เห็นว่า

งานบ้านได้นำมาซึ่งผลผลิตต่าง ๆ ที่ไม่มีความแตกต่างจากงานประจำของสามี   โดยจะมีโอกาสในการ

แสวงหาทุนได้จำนวนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานของครอบครัว    
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การให้ความหมายต่อการกระทำต่าง ๆ ของแม่บ้านในลักษณะดังกล่าว  เป็นการศึกษา

ในมุมมองของ สตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism) ที่ไม่ตอกย้ำถึงการที่ผู้หญิงถูกกดขี่อยู่ภายใน

ครัวเรือน  และปฏิเสธแนวคิดคู่ตรงข้ามในเรื่องต่าง ๆ และให้คุณค่าต่อความหลากหลาย วิธีการคิด (เพ่ิง

อ้าง, 2545 : 170-172) การปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันไปของแม่บ้าน สะท้อนให้เห็นถึงทุนทางด้านต่าง 

ๆ ที่แม่บ้านมีการสะสมนอกเหนือจากทุนทางด้านเศรษฐกิจ ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง ไม่ยึดติด

กับการให้คุณค่ากับอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้น  จากงานศึกษาในงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้หญิง

ไม่ได้ถูกกีดกันออกจากพื้นที่สาธารณะโดยสิ้นเชิง  เพราะผู้หญิงยังคงมีการแสวงหาโอกาสในการนำมาซึ่ง

บทบาททางเศรษฐกิจในพื้นที่ สาธารณะได้ด้วยเช่นกัน   

จากการศึกษาพบว่าแม่บ้านสามารถเข้าถึงพื้นที่ในวัดที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  โดยแม่บ้าน

มีโอกาสเข้าไปปฏิสัมพันธ์อยู่โดยเสมอ  เพราะแม่บ้านมีเวลาที่ไม่มีการเข้างานประจำเหมือนอย่างสามี   

แม่บ้านจึงมีโอกาสไปพบปะผู้คนที่สถานะภาพและมีความสนใจในลักษณะเดียวกัน  พื้นที่ในบริเวณวัดได้

กลายเป็นพื้นที่ในการเป็นผู้กระทำการของแม่บ้าน  เพราะในพื้นที่ดังกล่าวแม่บ้านมีโอกาสในการเป็น

ช่องทางหารายได้ให้กับครัวเรือน  ค้นหาข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจในเวลาเดียวกัน  และ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  ให้มีการเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีตัวเลขที่ตน

ต้องการไว้ให้ในแต่ละงวดร่วมด้วย  

  แม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มีช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน มีภูมิหลังจากสังคมเกษตรกรรม
เช่นเดียวกัน  และประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนที่แม่บ้านส่วนใหญ่จะต้องแบกรับการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเช่นเดียวกัน ทำให้มีอุดมการณ์เกี่ยวกับความร่ำรวยใกล้เคียงกั น            
จึงนำมาซึ่งการมีบทสนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนะคติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน  โดยแม่บ้าน
ต่างมีความคาดหวังถึงการที่แม่บ้านคนอื่นจะมีความสนใจที่มีความใกล้เคียงกับตนเอง  ทำให้มีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันในพื้นที ่กายภาพ  และพื้นที ่ออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที ่ Application Line และ 
Facebook ที่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลา   โดยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้แม่บ้านมีการ
รวมกลุ่มการพูดคุยเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล  และนำมาซึ่งการมีความสัมพันธ์กันในเรื่องต่าง ๆ 
นอกเหนือจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ว่าจะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อบริหารจัดการปัญหาการ
ปากท้องในครัวเรือนของตนเอง  ปัญหาในชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น   
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  นอกจากนี้แม่บ้านเลือกที่จะสนทนาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งกับแม่บ้านคนอื่น ๆ เพราะ

สามารถนำมาซึ่งข้อมูลเพ่ือนำมาซึ่งการประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือสร้างหลักประกัน 

การลงทุนที่แม่บ้านเชื่อว่าตนเองจะสามารถเข้าถึงความร่ำรวยได้  เพราะแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มี

ข้อจำกัดในการไม่สามารถลงทุนอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทรัพยากรและเวลาในปริมาณมาก  และการที่แม่บ้านไดม้ี

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการหารายได้ผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  

ให้เป็นสิ่งที่ม่ันคงมีกลุ่มไม่แตกต่างจากการทำงานและลดช่องว่างต่าง ๆ ร่วมด้วย  อาทิ ช่องว่างการความ

ไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจการสะสมและเป็นเจ้าของทรัพย์ทรัพยากรต่าง ๆ  ซึ่งเป็น

รูปแบบวิธีการหนึ่งที่แนวคิดสตรีนิยม (Feminist) ที่มีการกล่าวถึงรูปแบบวิธีการโต้ตอบของผู้หญิงที่

จำเป็นต้องใช้เครือข่าย ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งสนับสนุน (ปรานี วงษ์เทศ, 2559 : 101)  

  จากงานศึกษาที่ผ่านมาพบว่าช่วงอายุนั้นมีผลอย่างมากในการส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปนิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนที่มากกว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 

40 ปี โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันที่มีมาอย่างยาวนานเป็นที่รู้จัก  

และมีวิธีการเล่นต้องรอคอย (ชื่นสุมล บุนนาค และวสันต์ เจนร่วมจิต, 2561) แต่จากการศึกษาชิ้นนี้พบว่า

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เพียงเกิดจากปัจจัยทางด้านอายุเท่านั้น  แม่บ้านบางส่วนมีการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลตั้งแต่อายุ 18 ปี  และแม่บ้านบางส่วนเริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนอายุ 51 ปี  โดยมีที่มา

ขึ้นอยู่กับการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใกล้แหล่งการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  ทำให้เห็นถึงการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลของแม่บ้านได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม  ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีความโด่งดังเกี่ยวกับ

สลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นจังหวัดที่มีผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1  ในจำนวนมาก มีแหล่ง

จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในหลายพื้นที่  และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ส่วนตัวของแม่บ้านไม่ได้

ถูกตัดขาดออกจาพ้ืนที่สาธารณะโดยสิ้นเชิง แต่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายกับบุคคลแต่ละกลุ่ม

และแต่ละพ้ืนที่  

แนวคิดเพศสภาพ (Gender)  มีการสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการที่ผู้หญิงถูกกดขี่ที่เกิดจากการ

พัฒนาแนวคิดภายใต้บริบทแบบสังคมตะวันตก  ที่มีความแตกต่างจากบริบทของสังคมตะวันออก  จึงไม่

สามารถมองถึงการเป็นภาพรวมของผู้หญิงทั่วโลกได้  ควรให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกัน 

โดยการศึกษาในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมถึงความเป็นรองของผู้หญิง จึงทำให้งานศึกษาชิ้นนี้

เลือกที่จะศึกษาเพื่อเข้าใจถึงทัศนะมุมมอง การให้ความหมาย และพฤติกรรมต่าง ๆ ของแม่บ้านอย่างมี
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เหตุผลมีผล และให้คุณค่ากับสิ่งที่แม่บ้านเลือกกระทำ  ในฐานะผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรน ไม่ตกในฐานะผู้ถูกกระทำ

จากโครงสร้างต่าง ๆ ของสังคมเพียงฝ่ายเดียว ผ่านแนวคิดสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism)    

งานศึกษาทางมานุษยวิทยาที่ผ่านมาในเรื่องการพนันมีการศึกษาในมุมมองของผู้ชายโดยส่วน

ใหญ่ อาทิ งานศึกษาของ Clifford Geertz (1973) ที่มีการศึกษาการชนไก่ของผู้ชายในบาหลี ทำให้งาน

ศึกษาชิ้นนี้ได้เลือกศึกษาในมุมมองของผู้หญิงเพศที่ไม่ได้รับความสำคัญในการศึกษาในเรื่องการพนันมาก

นักที่ผ่านมา  บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ มีลักษณะปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป  จึงทำให้เหตุผล สิ่งที่ให้

ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่สามารถนิยามความหมายโดยภาพรวมได้  จึงทำให้การศึกษาชิ้นนี้เลือกที่

จะศึกษากลุ่มแม่บ้านที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีการนิยามความหมาย

จากมุมมองของผู้ศึกษา บุคคลแวดล้อมแม่บ้าน ผู้หญิงจึงมีการนิยามความหมายถึงการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลของแม่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน  เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

เพียงเท่านั้น จึงทำให้ไม่เห็นถึงความหมายที่แท้จริงในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้าน  ที่มี ความ

หลากหลาย เพราะแม่บ้านแต่ละคนมีการให้ความหมายและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงแตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและพ้ืนฐานครอบครัวในปัจจุบัน  

นอกจากนี้งานศึกษาชิ้นนี้จะสะท้อนสถานภาพที่ไม่เป็นรองผู้ชายแต่อย่างใด  เพราะแม่บ้านมี

บทบาทในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในด้านการจัดการเศรษฐกิจ บทบาทในด้านการเป็นแม่ ภรรยา 

และลูกสาว ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการมีบทบาท สถานภาพต่าง ๆ ของความ

เป็นแม่บ้าน เพราะวิธีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านมีรูปแบบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ การวิเคราะห์

ความเสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุนให้ไม่มีผลกระทบต่อครัวเรือนของแม่บ้าน แม่บ้านไม่ได้ถูกกระทำจาก

โครงสร้างทางสังคม และวาทกรรมต่าง ๆ อาทิ วาทกรรมความรวย วาทกรรมชายเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียว 

เพราะการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นวิธีการหนึ่งที่แม่บ้านใช้ในการตอบโต้ ต่อรอง กับสังคมอย่างหนึ่ง  
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5.4 สรุปผลการศึกษา 

ความร่ำรวยเกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมที่ทำให้เงินกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่  เป็นสิ่ง

ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้กับทุกอย่าง ๆ ในสังคม  เพราะความร่ำรวยเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ใน

แต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม  และความเชื่อ พร้อมทั้ง

ส่งเสริมภาพลักษณ์ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ดี เป็นความอิสระ นำมาซึ่งความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่

สมบูรณ์ และสร้างการปิดกั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับความร่ำรวย อาทิ ความยากจน  ความลำบาก  ถูกสร้างความ

เป็นอื่น กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในสังคม  สิ่งดังกล่าวเกิดข้ึนจากสังคมทุนนิยม  

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้หยิบยกวาทกรรมความรวยที่มีอยู ่ในสังคมเข้ามาประกอบสร้างให้

กลายเป็นความรู้  และนำมาซึ่งการเป็นความจริงในสังคม โดยพึ่งพาอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศีลธรรม ความเชื่อ ที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องการถูกรางวัลสลากกินแบ่ง

รัฐบาลขึ้นอยู่กับบุญวาสนา และสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมี

ส่วนช่วยชาติในการทำบุญ ช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจ  มีส่วนสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ          

มีองค์กรต่างสนับสนุน ๆ อาทิ  กระทรวงการคลัง  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมาย

อนุญาตการจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีอย่างหนึ่ง  และสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละ

ฉบับมีความเชื่อมโยงกับอำนาจากสิ่งต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ได้รับรองจากรัฐ และการตอก

ย้ำถึงการเป็นหนทางรวยที่มีคุณค่าต่อสังคม ผ่านการผลิตซ้ำคำขวัญต่าง ๆ อาทิ “สลากสร้างสรรค์...เพ่ือ

สังคม” ทำให้เป็นกระดาษท่ีพิเศษและมีคุณค่ากว่ากระดาษทั่วไป เป็นการส่งเสริมต่อการรับรู้ถึงความเป็น

จริงของคำโฆษณาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นทางลัดสู่ความร่ำรวยที่น่าเชื่อถือ  พร้อมทั้งกีดกันวิธีการสู่

ความร่ำรวยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาลให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เป็นบ่อเกิด

ของปัญหา ทำให้วาทกรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่เป็นธรรมและม่ันคงในสังคม  

แท้จริงแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐในการดึง

รายได้จากประชาชน  เพราะแต่เดิมหวยเป็นการละเล่นของคนจีนเรียกว่า  “ฮวยหวย” ได้ถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อให้ประชาชนในประเทศจีนได้นำเงินออกมาแก้ปัญหาการเงินของประเทศจีน  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ , 2504 : 1-4) และต่อมาประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ  รัฐบาลได้

ให้พ่อค้าชาวจีนก่อตั้งโรงหวยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (เจริญ ตันมหาพราน, 2554 : 13)  และได้
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พัฒนามาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาลในปัจจุบัน จึงกลายเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล  จะเห็นได้ว่าจุด

กำเนิดของสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งดึงรายได้จากประชาชน  และในปัจจุบันยังคงดำรง

จุดประสงค์เพ่ือนำเงินมาพัฒนาประเทศ  เพื่อให้ถูกจัดอันดับอยู่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีอารยธรรมตาม

แบบตะวันตก  ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบทุนนิยม แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลใน

ปัจจุบันกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นช่องทางหารายได้ ร่ำรวยทางลัดของประชาชน   

ในขณะเดียวกันสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ผลิตซ้ำวาทกรรมความรวย ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ผู้ขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลที่นำเสนอภาพลักษณ์ของผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในชั่ว

ข้ามคืน  และถูกผลิตซ้ำโดยผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาด้วยเช่น  จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและ

กัน  จึงทำให้วาทกรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นเรื่ องปกติ  แต่แท้จริงแล้วเป็นความ

รุนแรงรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเป็นความรุนแรงที่ไม่ได้ทำให้ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรู้สึกถูกบังคับ ควบคุม           

แต่ความจริงแล้วเป็นการขูดรีดให้ผู้คนนำเงินมาให้กับรัฐอย่างสมัครใจ  จึงทำให้วาทกรรมความรวยถูก

ผลิตซ้ำให้ไหลเวียนอยู่ในสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  และกลายเป็นความจริงที่ถูกยอมรับไปโดยปริยาย 

 สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกผลิตมาให้อยู่ในสถานะที่ผู้คนสามารถจับต้องได้  ไม่ต้องใช้เงินลงทุนใน

จำนวนมาก ไม่ต ้องใช้ระยะเวลานาน สามารถตอบสนองปริมาณเงินได้ต ั ้งแต่ป ัจจัยพื ้นฐานใน

ชีวิตประจำวัน ตอบสนองเป้าหมายต่าง ๆ ในสังคมที่เงินมักมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้ความร่ำรวยเป็น

สิ่งที่สามารถเข้ากันกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันในทุก ๆ ด้าน  หรือแม้กระทั่งการเป็นเศรษฐี เพราะ

สลากกินแบ่งรัฐบาลสร้างความรู้ ความจริง ว่าเงินสามารถนำพามาซึ่งทุกอย่างที่ปรารถนา   เงินสามารถ

นำไปสู่อำนาจ สถานภาพ บทบาทที่ดีกว่าได้  เพราะความร่ำรวยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ในสังคม  

มีอำนาจต่อการกำหนดมาตรฐานของการดำเนินชีวิตให้มีชนชั้นต่าง ๆ  จึงนำมาซึ่งอำนาจในการเข้าถึง

ทรัพยากรและโอกาสในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมที่มีความเหนือกว่าของชนชั้นที่ดีกว่า  จึงทำให้แม่บ้านเลือก

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหนทางสู่ “การรวยทางลัด” เพื่อหลุดพ้นจากชนชั้นที่ไร้ซึ่งโอกาส และเพื่อมี

มาตรฐานการดำเนินชีวิตเป็นไปตามชนชั้นที่ดีกว่าที่ถูกสร้างขึ้นจากอำนาจของวาทกรรมความรวย 
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ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมทุนนิยม  เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการจัดอันดับประเทศที่รำ่รวย 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว  โดยมีมาตรฐานการวัดจากชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ  จึงมีการผลิตซ้ำ
วาทกกรรมความรวยให้อยู่ในระดับปัจเจกบุคคล กำหนดคุณภาพชีวิตที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
สร้างความเป็นจริงในเรื่องความสำคัญของเงิน ความร่ำรวยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต  และสร้างสิ่งต่าง ๆ 
ในสังคมให้สอดคล้องกับวาทกรรมความรวย ให้เงินเข้าไปมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันใน
ทุก ๆ เรื่อง  ทำให้เงินมีอิทธิผลต่อความเป็นอยู่รวมถึงความเกี่ยวข้องของความคิด ความเชื่อ และก าร
ปฏิบัติต่าง ๆ ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องเงิน ความร่ำรวยที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ แต่กระนั้นใช่ว่าผู้คนในสังคม
จะเป็นผู้ถูกกระทำจากวาทกรรมความรวยเพียงฝ่ายเดียว เพราะแม่บ้านมีการใช้ประโยชน์จากการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน    

งานศึกษาเกี่ยวกับการพนันที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการพนันเป็นสัญลักษณ์ของการครอบงำ

จากภายนอกรัฐเพราะการพนันเป็นเรื่องของการแบ่งปันและการสละเงิน  เป็นการตกอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของโครงสร้างทางสังคม และเป็นการละเล่นเพื ่อการหารายได้ให้กับตนเองและเพื ่อค วาม

สนุกสนานเพียงเท่านั้น  แต่จากงานศึกษาชิ้นนี้สะท้อนถึงการที่ผู้เล่นการพนันไม่ถูกครอบงำจากรัฐเพียง

ฝ่ายเดียว ผู้คนจำเป็นที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สังคมที่ถูกรัฐควบคุม จึงได้เลือกใช้การพนันอย่างสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตอยู่  โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ซื้อเช่นเดียวกัน อาทิ การที่ผลิตจำนวนมาก และมีรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละยุค

สมัย ทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสในการเป็นผู้เลือกและควบคุมทิศทางของการจำหน่ายด้วยเช่นกัน   

 แม่บ้านได้เลือกใช้สิ่งที่ถูกผลิตซ้ำจากวาทกรรมความรวยอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพราะเป็น

ช่องทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว ลงทุนในปริมาณน้อยจนถึงมาก มีความแน่นอน และมีความสะดวก

เพราะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีข้อมูล ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกพื้นที่  นอกจากนี้

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุนนิยมนำมาซึ่งความหลากหลายและเสรีภาพ  จึงทำให้ผู้หญิงสามารถ

สร้างรายได้จากบทบาทการเป็นแม่บ้าน เพราะพ้ืนที่และเวลาในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงได้ทุกท่ี ทุกเวลา

แม้อยู่ภายในครัวเรือน  ทำให้การทำงาน หารายได้ไม่ยึดติดกับการมีสถานที่และเวลาในรูปแบบเดิมอีก

ต่อไป สามารถสะสมทุนต่าง ๆ ได้  โดยแม่บ้านไม่ได้ถูกตัดขาดจากพื้นที่สาธารณะอย่างสิ้นเชิง  โลก

ออนไลน์ได้กลายเป็นพื้นที่ในการหาข้อมูล สร้างปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านใน

ปัจจุบัน  ลดช่องว่างในการเข้าถึงพื้นที่เศรษฐกิจของแม่บ้าน  ทำให้เห็นได้ว่าการที่มีพื้นที่อยู่ ในครัวเรือน 
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ไม่ได้ถูกกดขี่ ขูดรีดจากสังคมชายเป็นใหญ่ นอกจากนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงในครัวเรือน และนำมาซึ่งบทบาทการเป็นลูกสาวที่ดี ภรรยาที่ดี แม่ที่ดี  แรงงานที่มี

บทบาทต่อเศรษฐกิจภายในครัวเรือน 

 นอกจากนี้จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อเรื่องสลากกินแบ่ง

รัฐบาลความร่ำรวยการหารายได้ที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งการนิยามความหมายขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิหลัง

ของบุคคลต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน  ไม่สามารถนำความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทน

ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ โดยภาพรวมได้  จึงทำให้ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมีการนิยามความหมายถึงการซื้อสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในการศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างจากการศึกษาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นผล

มาจากพื้นที่ที่แม่บ้านอยู่อาศัยที่มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว  ที่ไม่ถูกศึกษามากนัก 

นอกจากนี้การศึกษาในมุมมองของสังคมทุนนิยม ที่มีการผลิตสร้างความร่ำรวยที่มีผลต่อการซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลของแม่บ้านทำให้มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล  โดยการนิยามความหมายต่อสิ่ง

ต่าง ๆ ของแม่บ้านเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่แม่บ้าน ไม่มีลักษณะความเป็นสากลจากซึ่งเป็นสิ ่งที่

แนวคิดสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism)  ได้นิยาม  คือ ไม่ยึดถือความเป็นคู่ตรงข้าม ไม่

ยึดถือการศึกษาโดยภาพรวม แต่เป็นการศึกษาในมุมมองที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ที่หลากหลายของ

แต่ละบุคคล  ที่มีปัจจัยความแตกต่างข้ึนอยู่ในลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีความเป็นปัจเจก 

งานศึกษาที่ผ่านมาการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกให้คุณค่าถึงการเป็นการกระทำตอบโต้ 

ต่อรองกับวาทกรรมในสังคม เป็นการหารายได้จุนเจือครอบครัวรูปแบบหนึ่ง ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลได้

กลายเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิต  เพื่อสร้างประโยชน์ต่อครอบครัวของแม่บ้านมากที่สุด  การซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่บ้านสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ การต่อรอง ตอบโต้ ทั้งในระดับ

ครอบครัว ระดับโครงสร้างและนโยบายของสังคมทุนนิยม ที่วาทกรรมความรวยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิต

ความเป็นอยู่  เพราะความร่ำรวยถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเข้ากันกับทุก ๆ อย่างรอบตัว ทำให้เป็นสิ่งที่ไม่

อาจหลีกหนีได้  แม่บ้านจึงต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการเผชิญหน้ากับวาท

กรรมความรวย  นอกจากนี้การที่แม่บ้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการต่อรอง ตอบโต้กับบุคคลใน

ครอบครัวในการเป็นผู้หญิงที่ทำงานภายในครัวเรือนสามารถเป็นแรงงาน ผู้หารายได้ให้กับครัวเรือนด้วย

เช่นกัน แม่บ้านสร้างองค์ความรู้ รูปแบบในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เหมาะสมกับตนเอง  ทำให้การซื้อ

สลากินแบ่งรัฐบาลของตนเองเป็นวิธีทางการเป็นงานที่สามารถจุนเจือบุคคลในครอบครัว  และแม่บ้าน
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สร้างองค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การเสี่ยงโชคอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดูเหมือนจะเป็น

สิ่งที่มีความไม่แน่นอน  ให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้และสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกทำให้กลายเป็นสิ่ง

ที่นำมาซึ่งการเข้าถึงพื้นทางสังคม ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้านจัดสรร และนอกหมู่บ้านจัดสรร และ

โอกาสที่แม่บ้านจะกลายเป็นผู้หารายได้ให้ครัวเรือน ไม่แตกต่างกับการทำงานประจำของสามีของตนเอง 

 แม่บ้านมีการสร้างองค์ความรู้ ปฏิสัมพันธ์กับแม่บ้านคนอื่น ๆ  สร้างแบบแผนเกี่ยวกับการซื้อ

สลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกิดจากข้อกำหนด เงื ่อนไขของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน  ไม่ยึดติดกับ

ความรู้ รูปแบบจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกโฆษณาให้เป็นความจริงที่เที่ยงแท้   เป็นความหลากหลาย

ของอัตลักษณ์การกระทำต่าง ๆ ของผู้หญิงที่มาจากเงื่อนไข ความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยเป็น

แนวคิดสตรีนิยมแนวใหม่ (Postmodern Feminism)  ซึ่งการสร้างความรู้ แบบแผนเกี่ยวกับสลากกิน

แบ่งรัฐบาลขึ้นแบบเฉพาะของตนเอง ทำให้แม่บ้านมีฐานะเป็นอัตตาจากแนวคิดวาทกรรม (Discourse) 

ของ Michel Foucault  ที่ไม่กระทำตามกระแสและยังรู้ทันกระแสของสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบต่าง 

ๆ  แม่บ้านได้ทำให้วาทกรรมความรวยที่ถูกผลิตซ้ำจากสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีอิทธิพลควบคุมควบคิด 

และพฤติกรรมของแม่บ้านเพียงฝ่ายเดียว ถึงแม้ว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในบางครั้งไม่นำมาซึ่งการถูก

รางวัล  แม่บ้านส่วนหนึ่งใหญ่มีแนวคิดในการเสียเงินไปเพ่ือทำบุญและการลุงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมี

ได้มีเสียไม่แตกต่างจากการลงทุนอื่น ๆ  จึงทำให้ถึงแม้ว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในบางครั้งไม่ถูก

รางวัลก็ไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อนภายในครัวเรือนเพราะแม่บ้านมีการวางแผนก่อนการซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาล คำนึงถึงผลที่ตามมาทั้งสิ้น และการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำมามาซึ่งการเป็นแรงงาน ในฐานะ

การมีบทบาทหารายได้ และปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มต่าง ๆ ในทุกเดือน ทำให้แม่บ้านได้ใช้ประโยชน์ควบคุม

วาทกรรมความรวยจากสลากกินแบ่งรัฐบาล  ให้กลายเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ลงตัว 

และเป็นประโยชน์กับตนเองมากที่สุด 
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ภาคผนวก 

 

 

ภาพภาคผนวกที่ 1 วิธีการหาตัวเลขจากการเสี่ยงเซียมซี วัดตะคร้ำเอน  
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ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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กาญจนบุรี 
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ภาพภาคผนวกที่ 6 รูปแบบสลาก 12 นักษัตร ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เห็นชอบ 

ที่มาภาพ : https://thaipublica.org/2019/08/lottery-46/ 
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