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RANDOM LUCKY STORY 
1 July - 28 November 2021
10 am - 6 pm 
Free entry (Closed Mondays) 

หวยแหลก! แตกประเด็น คนเล่นหวย
1 กรกฎาคม - 28 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00 - 18.00 น.
เข้าชมฟรี (ปิดวันจันทร์) 



สารจากผู้อำานวยการ 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

MeSSAge FROM DiReCTOR OF 
NATiONAL DiSCOveRY MUSeUM iNSTiTUTe

หวย เป็นช่ือเรียกอย่างทั่วไปของสลากกินแบ่งใน
ปัจจุบัน มีท่ีมาเร่ิมในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าสัวหง 
ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ตั้งโรงหวยส�าหรับให้
ประชาชนน�าเงินมาเสี่ยงโชค ด้วยเหตุที่ช่วงนั้นเกิด
ข้าวยากหมากแพง ประชาชนนิยมเกบ็เงินไว้กบัตวั หรือ
แม้กระทั่งน�าใส่โอ่งไหเก็บฝังไว้ใต้ดิน โดยไม่น�าเงินออก
มาใช้สอย ท�าให้กระทบต่อการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ 

หวย ก ข เป็นช่ือเรียกการเสี่ยงโชคนี้ เพราะใช้
พยัญชนะไทยในการออกรางวัล เงินจากหวย ก ข 
จ�านวนมากที่ เจ้าสัวหงส่งเข้าหลวงสามารถช่วยให้
เศรษฐกจิของสยามดีขึน้ และเป็นเงนิหมนุเวยีนในระบบ
เศรษฐกิจของสยามต่อเน่ืองมา จนกระทั่งถูกยกเลิกใน
สมัยรัชกาลที่ 6

สลากกินแบ่ง เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2417 สมัยรัชกาล
ที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้ นายเฮนรี ่อาลาบาศเตอร์ น�าเอาการ
เสี่ยงโชครูปแบบใหม่เป็นตัวเลขเหมือนอย่างในอังกฤษ
มาออกรางวัลเพ่ือระดมเงินทุนให้กับพ่อค้าที่น�าสินค้า
มาร่วมแสดงในงานเปิดพิพิธภัณฑ์ที่อาคารคองคอเดีย 
และมีการระดมทุนหาเงินด้วยลอตเตอรี่มาเป็นระยะ 
จนกระท่ังเป็นการออกรางวัลประจ�างวดในรูปแบบของ
สลากกินแบ่งแบบปัจจุบัน

“Huay” means lottery in Thai, and the origin 
of the word dates back to the reign of King Rama 
III, when a Chinese merchant named Hong was 
authorized by the King to set up a lottery house 
where Siamese people could come and try their 
luck. At the time, the economy was not doing so 
well, and people did not want to spend money, 
which meant limited cash flow in the system.

It was known as Huay Kor Khor, as Thai 
letters were used in this type of gambling game. 
The revenue from Huay Kor Khor was huge, which 
helped boost the Siamese economy and continued 
to circulate in the country’s economic system 
until it was called off in King Rama VI’s era.

In 1874, King Rama V allowed Louis Alabaster 
to introduce a new gambling game using numbers 
similar to in the UK. The purpose was to raise 
funds to support the merchants who showcased 
their goods at the launch of the museum at 
Concordia Building. After that, there were 
occasional lottery fundraising activities, and 
eventually the lottery became a bimonthly activity.

มวิเซยีมสยาม ได้จดัท�า นทิรรศการหมนุเวียนเรือ่ง 
“หวยแหลก แตกประเด็น คนเล่นหวย” มีวัตถุประสงค์
เพื่อการเรียนรู้สังคมไทยผ่านเรื่องหวย โดยนิทรรศการ
จะบอกเล่าก�าเนิดความเป็นมาของหวย ลอตเตอรี่ และ
สลากกนิแบ่ง บอกเล่ากลไกขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ  
ของระบบตั้งแต่ ด้านพ่อค้าคนกลาง ยี่ปั๊ว หรือเสือ 
กองสลากในอดีต ทีเ่ป็นผูก้�าหนดตลาดของสลากกนิแบ่ง 
รวมไปถึงมีส ่วนส�าคัญมากในการจ�าหน่ายสลาก 
ด้านกลุ่มผู้ค้าเร่ น�าเสนอวถิชีวีติของผู้ค้าสลากรายย่อย
ที่ ได ้ รับสลากมาจ�าหน่าย กลวิธีในการขาย ชีวิต
ความเป็นอยู่ เล่าแม้กระทั่งวิธีเดินทางจากบ้านเกิด
เพื่อมาค้าสลาก โดยมีผู้คอยอุ้มชูให้ความสะดวกอยู่
เบื้องหลงั อกีทัง้ให้เหน็ความเช่ือมโยงในเรือ่งความเชือ่
ในศาสตร์ต่าง ๆ ของผูซ้ือ้หวยไม่ว่าจะเร่ือง ผ ีพระ เทวดา 
สิง่เหนอืธรรมชาตมิากมายหลากหลาย โดยทัง้หมดของ
นิทรรศการจะน�าไปให้เห็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ
ผู้คนในสังคมตั้งแต่อดีตที่ยึดโยงมาจนถึงปัจจุบัน

มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้
แห่งชาต ิขอขอบพระคณุ ส�านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
อนสุรณ์สถานแห่งชาติ คณุสนุาร ีราชสมีา คณุอาภาพร 
นครสวรรค์ ป้าแดง ธนวรรณ สกุลเชื้อ ลุงบุญนันท ์
ไพบลูย์ ลุงชศูกัดิ ์วรคัคกลุ ทีเ่อือ้เฟ้ือวตัถจุดัแสดง ข้อมลู
และความช่วยเหลอืองค์ความรูท้ีม่คีณุปูการต่อการเรยีนรู้
ที่ส�าคัญต่อสาธารณชน

ราเมศ พรหมเย็น
ผู้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

The purpose of RANDOM LUCKY STORY 
exhibition is to explore Thai society through the 
lottery culture. The exhibition talks about the 
origin of huay and the lottery, as well as the 
mechanism behind them, dealers, and the former 
lottery giants who controlled the lottery market 
and played a significant role in the selling of 
lottery tickets. You can also learn about lottery 
vendors, as this exhibition takes you to see how 
small vendors get the tickets, how they sell them, 
and how they travel in their everyday life. You 
will also see ways of life in the Thai society, beliefs 
and superstitions surrounding the lottery, ghosts, 
monks, divine beings, and supernatural powers.

Museum Siam, National Discovery Museum 
Institute, would like to thank the Government 
Lottery Office, the Thai National Memorial, 
Sunaree Ratchasima, Apaporn Nakhonsawan, 
Thanawan Sakulchua, Boonnan Phaibun, and 
Chusak Warakkakul for the items on display, 
information, assistance and useful knowledge for 
the general public to learn from. 

Mr. Rames Promyen

Director of National Discovery Museum Institute
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12 ล้าน”

“โอ๊ย เสียดายเมื่อวานฝันเห็นพ่อปู่เค้าให้เลขนี้มาตรงๆ เลยแต่ไม่ได้เล่น”
“แม่ย่านางสุดเฮง วันนี้แม่นางศิริพรออกรถใหม่ เพื่อชีวิตใหม่ สวยรวยโสดค่ะ”“เช้าวุ่นวาย บ่ายตื่นเต้น เย็นนั่งเศร้า”

“เลขดังงวดนี้ 16 4 64 เลขทะเบียนรถมงคล ร.10 เสด็จฯ ประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7”

“ไอ้ไข่เข้าฝันบอกเลข! แม่เลี้ยงเดี่ยวถูกรางวัลที่ 1 กลายเป็นเศรษฐีใหม่รวย 12 ล้าน”
“ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ “นุ้ย เชิญยิ้ม” ไม่กั๊ก โชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ดหลังทำบุญ”

“ค่อยยังชั่ว สบายใจ งวดนี้ไม่โบ๋ เดี๋ยวกลับบ้านแล้วขอเช็คว่ามีเลขหน้ารางวัลอีกไหม”

“ข้าวอดได้ หวยอดไม่ได้”

“เลขเด็ดไอ้ไข่ วัดสว่างอารมณ์
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เลขเด็ดบางส่วน ที่น่าซื้อคือ 2 8 และ 3”

“คนจะถูกซื้อเลขอะไรก็ถูก”

“คอหวยหงอย! ประกาศปิด “คำชะโนด” ไม่มีกำหนด ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด”

“โชว์ก่อนเลย โชว์ก่อนหวยออก เลขอะไรครับเนี้ยยยยยยย”

“รวมเลขเด็ด เรือ Ever Given เรือขวางคลองสุเอซ เลขเด็ด 1 4 64ล 1 4 64

“เค้าให้ถูกมา
10 งวดติดแล้วนะ”

ปรากฏการณ์หวย
หวย ไม ่ ใช ่แค ่การเสี่ยงโชค แต ่ เป ็น

ปรากฏการณ์ระดับประเทศที่เชื่อมโยงคนไทย

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แม้บางคนจะไม่เคย

เล่นหวย แต่เชื่อมั่นได้ว่า ย่อมต้องเคยสัมผัส

บรรยากาศของหวย ผ่านวลี คำาอุทาน หรือ

พาดหัวข่าวที่เข้ามาปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถ้าซื้อหวยไม่เคยถูก แต่ถูกใจคำาเหล่าน้ี 

นั่นก็เป็นเพราะ หวย ได้ยึดโยงเราไว้ด้วยกัน 

ผ่านความหวงั ความเช่ือ ความศรทัธา การไขว่

คว้าโอกาส หรือกระทั่งคำายาก ๆ ที่เรียกว่า 

โครงสร้างทางสังคม

ช่วยบอกหน่อย คำาไหนโดนใจ ?

Lottery phenomenon

Lottery is more than just testing your luck - 
it’s a nationwide phenomenon that connects over 
a third of Thais. Even those who have never bought 
a lottery ticket must have been inevitably exposed 
to the excitement that it brings, the atmosphere 
it emits, or the headlines that it’s made. 

You might not have ever won any prize from 
your lottery ticket, but perhaps these words 
appeal to you somehow. That’s because the lottery 
culture binds us together through hope, faith, 
beliefs, a quest for what the future may hold, or 
what we call the social structure.

So, which of these words resonate with you 
the most?

“ถูกหวยเป็นเรื่องแปลก ถูกแดกเป็นเรื่องปกติ”
“When it comes to the lottery, winning is a rarity, losing is a norm.”

#พรุ่งนี้รวย
#RichTomorrow

“ตอนเช้ากินอย่างราชา พอหวยออกมามาม่าก็หรูแล้ว”
“Feast like a king in the morning, left with nothing 
but instant noodles after lottery announcement.” 

ช่วงเช้าแค่สวย ช่วงบ่ายรวยมาก
A beauty in the morning, a millionaire in the afternoon. 

วัดดวง
“แรก ๆ ก็เข็ดแต่พอมีเลขเด็ดก็ลองใหม่”
Test of luck “I’ve learned my lesson, until next time.” 
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จากเงินในตุ่มฝังดิน สู่หวยแสนล้าน

คนไทยได้เล่นหวย เพราะเกิดข้าวยากหมากแพง 

ราษฎรเอาเงินฝังดิน ไม่มีเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ 

ในปี 2378 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าอยู่หัว จึงให้

เจ้าภาษีนายอากรชาวจีน นามว่า “หง” คิดระบบหวย 

จูงใจให้คนขุดเอาเงินข้ึนมาเล่น จึงเกิดหวย ก ข ข้ึน 

หลวงได้เงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจ กิจการหวยเจริญ

เตบิโต แต่ราษฎรจนลงและเกดิปัญหาทางสงัคมมากขึน้ 

มีความพยายามยกเลิกหวย ก ข มาตลอด จนส�าเร็จใน

รัชกาลที่ 6

ลอตเตอร่ี เป็นการเส่ียงโชคใหม่ที่พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ให้นายเฮนรี ่อาลาบาศเตอร์ 

ออกรางวัลเพื่อระดมเงินทุนให้กับบรรดาพ่อค้าที่น�า

สนิค้ามาจดัแสดงในการจดัพพิธิภณัฑ์ทีต่กึคองคอเดยีใน

พระบรมมหาราชวัง แต่ลอตเตอรี่ไม่เป็นท่ีนิยม ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกเลิก

หวย ก ข และมกีารออกลอตเตอรีเ่สอืป่าล้านบาทระดม

ทุนให้กองเสือป่าจัดซื้อปืน ปรากฏว่าได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก 
The lottery was a new method of playing with fate. 

King Rama IV asked Henry Alabaster to come up with 
prizes in order to raise funds from merchants who 
displayed their goods at the museum in the Concordia 
Building in the Grand Palace. However, the lottery 
wasn’t popular at the time. King Rama VI eventually 
stopped Huay Kor Khor, and issued Million Baht Wild 
Tiger Corps Lottery to raise funds to support the Wild 
Tiger Corps in purchasing firearms. It was an 
overwhelming success. 

การระดมทุนโดยออกลอตเตอรี่ ได้ปรับเปลี่ยน

วิธีการและรูปแบบมาเรื่อย จนกลายเป็นสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่สร้างรายได้ให้กับรัฐจ�านวนมหาศาล 

จากจุดเริ่มต้นเงินในตุ่มฝังดิน พัฒนามาสู่การเป็น

สลากแสนล้านในปัจจุบัน
Raising funds by issuing lottery tickets have gone 

through many changes in format, and eventually 
became the government lottery which generates a 
huge amount of income for the government.

What started out as money buried underground 
has become a multi-million baht business today.

in 1835 - 1939
From burying money underground to multi-million 

baht lottery prizes
Thai people started buying lottery tickets because 

of the economic hardship. People would normally bury 
their money underground and there was little cash 
flow in the system. In 1835, King Rama III appointed 
Hong, a Chinese taxman, to come up with a lottery 
system to attract people to unearth their money and 
spend it on the lottery. It was called Huay Kor Khor 
at the time, and the palace was able to draw money 
into the economic system. The lottery business 
flourished, but the people became poorer and there 
were many social issues. There were ongoing attempts 
to end Huay Kor Khor, but it was not terminated until 
in the reign of King Rama VI.

คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพันเอก

หลวงพิบูลสงคราม มีมติให้กระทรวง

การคลังโอนกิจการสลากกินแบ ่ง

เทศบาลมาจากกระทรวงมหาดไทย 

และวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 และ

ได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนา

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

in 1939
The government of Field Marshal 

Plaek Phibunsongkhram resolved that 
the municipality lottery would be 
transferred from the Ministry of 
Interior to the Ministry of Finance. On 
April 5, 1939, was considered the 
founding day of the Government 
Lottery Office.

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เป็น

ปร ะธ าน ใน พิ ธี เ ป ิ ดป ้ า ยอาคา ร

ส� านั ก ง านสลากกิ นแบ ่ ง รั ฐบาล 

ที่ท�าการแห่งแรกที่ เลขที่ 3 ถนน

ราชด�าเนินกลาง แขวงตลาดยอด 

เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร จากเดมิ

ที่ใช้ศาลากลางจังหวัดพระนครท�างาน

มาเป็นเวลานาน (ต่อมาได้ถูกเผาและ

ท�าลายท้ิงในวันมหาวิปโยคเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2516)

in 1956
F i e l d  M a r s h a l  P l a e k 

Phibunsongkhram presided over 
the inauguration of the signage of the 
first Government Lottery Office 
building at 3 Ratchadamnoen Klang 
Road, Talad Yod, Phra Nakhon, 
Bangkok, after several years of using 
the City Hall as its office. 

(Later, the office was burned and 
demolished in the October 1973 mass 
uprising.)

อาคารส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบนถนนราชด�าเนิน)

คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราช

บญัญตั ิส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล

ต ่อสภานิติบัญญัติ แห ่ งชาติ และ

ลงมติให้ใช้เป็นกฎหมายได้ จึงได้น�า

ความกราบบังคมทูลเพื่ อทรงลง

พระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 

พ.ศ. 2517 เป ็นต ้นไป มีผลให ้

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะ

เป ็นนิ ติบุคคลลักษณะรัฐวิสาหกิจ 

สังกัดกระทรวงการคลัง

in 1974
The cabinet proposed a draft of 

the Government Lottery Office Act to 
the National Legislative Assembly and 
it was passed as a law. It was enacted 
on September 11, 1974, with the 
King’s royal signature. Thus, the 
Government Lottery Office was 
recognized as a state enterprise with 
a legal identity, belonging to the 
Ministry of Finance.
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สังกัดกระทรวงการคลัง

in 1974
The cabinet proposed a draft of 

the Government Lottery Office Act to 
the National Legislative Assembly and 
it was passed as a law. It was enacted 
on September 11, 1974, with the 
King’s royal signature. Thus, the 
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ในปีนี้มีการแก้ไขปัญหาการขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยจะ

ต้องควบคมุราคาไม่ให้เกินคูล่ะ 80 บาท 

ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ทาง

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแก้ไข

ปัญหาโดยวิธีการ ด�าเนินโครงการซื้อ

จอง – สลากล่วงหน้า ท�าให้มกีารกระจาย

จ�านวนสลากสู ้ผู ้ขายมากขึ้น และ

ควบคมุราคาสลากกนิแบ่งรฐับาลไม่ให้

เกินคู ่ละ 80 บาท อย่างเข้มงวด

จวบจนถึงปัจจุบัน

in 2015-2016
That year, lottery tickets were 

overpriced, and the government tried 
to limit the price at 80 baht per pair. 
So the Government Lottery Office 
solved the problem by implementing 
an advance buying/reserving of 
lottery tickets to ensure the lottery 
tickets were better distributed to 
retailers and to control the prices at 
80 baht a pair. The price control has 
been strictly implemented up until 
today.

สมัยรัฐบาล น.ส. ย่ิงลักษณ์ 

ชิ น วัตร ในช ่วงเดือน กันยายน 

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ย้าย

ที่ ท� า ก า ร ส� า นั ก ง า น จ า ก ถ น น

ราชด�าเนินกลางมายังอาคารที่ท�าการ

ใหม่ ณ สนามบินน�้า จ. นนทบุรี

in 2012
In September 2012, during 

Yingluck Shinawatra’s government, 
the Government Lottery Office was 
relocated from Ratchadamnoen Klang 
Road to a new location in Sanambin 
Nam in Nonthaburi province.

ส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลยคุ

รัฐประหาร พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 คณะรฐัมนตร ี(พลเอกประยทุธ์ 

จันทร ์โอชา) มีมติแต ่งตั้ง พลตรี 

ฉลองรฐั นาคอาทติย์มาด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ถือเป็นการด�ารงต�าแหน่งที่มา

พร้อมกับภาระอนัหนกัอึง้เนือ่งจากอยู่

ภายใต้ภาวะเศรษฐกจิท่ีดิง่ลงตามราคา

น�้ามัน

in 2014 
The Government Lottery Office 

and the coup in 2014
On May 22, 2014, a coup d’état 

was launched in Thailand and the 
government was overthrown. On July 
1, 2014, the new government, led by 
General Prayut Chan-o-cha, resolved 
to appoint Maj Gen Chalongrat 
Nakartit the Director-General of the 
Government Lottery Office. The title 
came with a lot of pressure as the 
economy at the time was sinking in 
line with the plummeting oil prices.

ด�าเนินโครงการจ�าหน่ายสลาก

พิเศษแบบ 3 ตัวและ 2 ตัวเพื่อแก้ไข

ปัญหาหวยใต้ดิน ปัญหาการพนัน 

และ น�ารายได้กลับไปพัฒนาประเทศ

ในด้านต่าง เริ่มตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2546 ถึงงวด 16 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2549 เป็นระยะเวลา 80 งวด 

แต ่การออกสลากดังกล ่าวยุติลง

เ นื่ อ ง จ า ก เ กิ ด รั ฐ ป ร ะ ห า ร ใ นปี 

พ.ศ. 2549

in 2013
The Government Lottery Office 

came up with special lottery tickets 
for 3-digit and 2-digit prizes to solve 
the issue of underground lottery and 
gambling, as well as to generate 
income for the country for further 
development. The project started on 
August 1, 2003 and ended on 
November 16, 2006, 80 rounds in 
total. The project came to an end 
because of the coup in 2006.

ปรับปรุงการออกสลากการกุศล

จากเดมิทีม่ ี7 หลักมาเป็นแบบ 6 หลกั 

และได้ท�าการออกสลากบ�ารุงต่าง ๆ  

จากนัน้ ได้เปลีย่นชดุสลากจากชดุ ก. ข. 

ค. ง. มาเป็น 01 02 03 ... และปรับ

ราคาขายเป็นฉบับละ 40 บาท

in 1994
The Government Lottery Office 

changed the charity lottery tickets 
from seven digits to six digits, and 
there were also other cause-based 
lottery tickets. And the series was 
changed from using Thai letters to 
01, 02, 03, and so on, and the price 
was changed to 40 baht each. 

ตัง้แต่งวดประจ�าวนัท่ี 16 ตลุาคม 

ได ้ท�าการเปลี่ยนก�าหนดการออก

รางวัลสลากมาเป็นเดือนละ 2 คร้ัง 

เป็นทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

in 1976
Since the October 16 draw date, 

the frequency of the lottery prize 
drawing was changed to twice a 
month, on the 1st and 16th of each 
month.
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That year, lottery tickets were 
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So the Government Lottery Office 
solved the problem by implementing 
an advance buying/reserving of 
lottery tickets to ensure the lottery 
tickets were better distributed to 
retailers and to control the prices at 
80 baht a pair. The price control has 
been strictly implemented up until 
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was launched in Thailand and the 
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Nakartit the Director-General of the 
Government Lottery Office. The title 
came with a lot of pressure as the 
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The Government Lottery Office 
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from seven digits to six digits, and 
there were also other cause-based 
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month, on the 1st and 16th of each 
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ไม่ง่ายเลยที่จะคาดเดารางวัลจากตัวเลขบนสลาก

แต่ตัวเลขสถิติเหล่านี้ จะช่วยให้คุณคาดเดาได้ว่า 

คน – เล่น – หวย เชือ่มโยงกนัอย่างไร ในจกัรวาลสลาก

ใบน้อยนี้

• อาจกล่าวได้ยากข้ึน ว่าคนจนเล่นหวย คนรวย 

เล่นหุน้ ในเมือ่ผูม้รีายได้มากกว่า 20,000 ต่อเดอืน 

เล่นหวยกว่า 4.4 ล้านคน

• ผูซ้ือ้มโีอกาสเพยีงร้อยละ 0.0001 ทีจ่ะถกูรางวลัที ่1

• “ไอ้ไข่” คือ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการกล่าวขาน

มากที่สุดในปัจจุบัน รองลงมาคือ วัดค�าชะโนด 

จังหวดัอดุรธาน ีขณะที ่อายคุนตาย กบัเลขทะเบยีน

รถ ถูกตีเป็นตัวเลขมากที่สุด

• แม้โอกาสถูกรางวัลจะมีน้อยนิด แต่สลากถูกพิมพ์

เพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันเพดานถูกปรับให้สูงขึ้น 

มาที่ 100 ล้านฉบับต่องวด

It’s not easy to guess the winning numbers.
From these stats, you can see how people, 

predictions, and purchase of lottery tickets are linked 
in the lottery universe. 

 • We used to say lotteries are for the poor, and 
stocks are for the rich. Well, not anymore. Over 4.4 
million of those who make more than 20,000 baht a 
month buy lottery tickets. 

• There’s only 0.0001% chance of winning the 
first prize. 

• “Ai Khai” is a divine being which is the most 
well-known when it comes to lottery numbers, followed 
by Kham Chanod Temple in Udon Thani. The most 
popular numbers are the age of the deceased and car 
registration numbers. 

People, predictions, and purchase of lottery tickets

• While the chance of winning is slim, more and 
more tickets are printed each year. Currently, the 
maximum is 100 million tickets per round. 

• There are as many as 150,000 lottery retailers, 
but only 24,000 of them purchase the tickets directly 
from the GLO. The quota is five booklets per person 
(each booklet contains 500 tickets).

 • The GLO must sell at least 33% of its tickets, 
or 33 million tickets in each round, in order to break 
even. Therefore, it tries to find big buyers who would 
promise to purchase that chunk for reselling to small 
vendors. These big buyers include charities such as 
the National Council on Social Welfare of Thailand and 
the War Veterans Organization of Thailand.

• ผู้ค้ารายย่อยมีมากถึง 150,000 ราย แต่มีเพียง 

24,000 ราย ที่ได้ซื้อสลากโดยตรงจากส�านักงาน

สลากฯ ในโควตา รายละ 5 เล่ม (500 ใบ)

• ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องจ�าหน่ายสลาก

ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 33 หรือประมาณเกือบ 

33 ล้านฉบับในแต่ละงวด เพื่อรับประกันว่า จะไม่

ขาดทุน ... จึงต้องหาผู้ค้ารายใหญ่มาท�าสัญญาว่า

จะรบัซือ้ได้ทัง้หมด ก่อนจะน�าไปกระจายขายต่อให้

ผู้ค้ารายย่อย โดยที่ผู ้ค้ารายใหญ่ที่ว่า ก็รวมถึง

องค์กรการกุศล เช่น สภาสังคมสงเคราะห์ และ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด้วย

คน – เล่น – หวย
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สลากจ�านวน 2 ใน 3 กระจายสู่ผู้ค้ารายย่อยที่ได้

ลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ค้าราย

ย่อยจริง มีแผงค้าเป็นของตนเอง ผู้ค้าเหล่านี้จะแจ้ง

ความจ�านงล่วงหน้าว่าในงวดถดั ๆ  ไป จะมารบัซือ้ไปขาย

กีฉ่บบั ช่วยให้ส�านักงานสลากค�านวณได้ว่า ในแต่ละงวด

ต้องพิมพ์สลากกี่ใบ โดยที่ไม่เหลือมากจนขาดทุน

สลากจ�านวน 1 ใน 3 (ซึง่เป็นจ�านวนทีห่ากมผีูร้บัซือ้

ไว้ทัง้หมด ส�านักงานสลากฯ กจ็ะไม่ขาดทนุในงวดนัน้ ๆ ) 

จะกระจายสู่องค์กรการกุศล ซึ่งจะน�าสลากไปกระจาย

ต่อให้กับสมาชิกท่ีมีความจ�าเป็นพิเศษและต้องการเป็น
Where do lottery tickets go?

About two thirds of the lottery tickets are 
distributed to small vendors who are registered and 
verified, with their own stalls. These vendors will place 
an order in advance how many lottery tickets they 
want in the upcoming round. This helps the GLO plan 
how many to print, so they don’t end up wasting too 
much money on unsold lottery tickets.

Another third of the tickets (which, if sold out, 
would mean the GLO will not suffer a loss in that 
round) are distributed to charities, who would then 
distribute them to their members who have special 
conditions and want to be small vendors, like the 
National Council on Social Welfare of Thailand and the 
War Veterans Organization of Thailand.

If everything follows this plan, things will run 
smoothly and consumers can purchase lottery tickets 
at 80 baht. There will not be special numbers which 
may tempt some consumers to buy too many lottery 
tickets. 

But that’s not the way it is, and there are issues 
that need to be solved.

• ผู้ซื้อสลาก : ถูกรางวัลที่ 1 ได้แค่ 6 ล้านบาท 

จะเอาไปท�าอะไรได้ มันไม่พอหรอก 

• ผูค้้ารายย่อย : ผู้ค้าได้สลากมาน้อยกว่าความคุม้ค่าท่ี

จะเดินเร่จ�าหน่าย

XXX : สบช่อง เอาใจผู้บริโภค ท่ีหวังรวยเป็นมหาเศรษฐี

ชั่วข้ามคืน โดยน�าสลากมารวบรวมแล้วจัดชุดขาย 

แม้มีราคาสูงขึ้น แต่ผู้บริโภคก็ยินดีซื้อ

• Lottery buyers: The first prize is only six million 
baht. That’s not exactly going to change your life. 

• Small vendors: They get not enough tickets and 
it’s not worth walking around selling them. 

• XXX: Certain people know that there are those 
who want to become instant millionaires, so they 
put together lottery tickets with special numbers 
and sell them at a marked up price. While they 
are overpriced, many are willing to pay.

As the structure does not meet the needs of 
consumers and some small vendors, yi pua or resellers 
have emerged. They collect lottery tickets and put 
them together in sets with the same numbers, which 
means if a customer happens to pick the right number, 
the prize they get is multiplied. These lottery sets are 
more expensive than normal lottery tickets, and also 
result in single lottery tickets being overpriced.

จากโครงสร้างตลาดท่ีไม่สอดรับกับความต้องการ

ของผู้บริโภคและผู้ค้าเร่บางส่วน สบช่องให้เกิด ยี่ปั๊ว 

หรือผู้รวบรวมสลากเพื่อน�ามาจัดชุด โดยแต่ละชุดจะมี

เลขสลากเหมือนกนั ท�าให้เมือ่ถกูรางวลั ชุดนัน้กจ็ะได้รบั

เงินเป็นทวีคูณ สลากรวมชุดนี้ มีราคาแพงกว่าปกติและ

ยังท�าให้สลากใบเดี่ยวพลอยมีราคาแพงขึ้นไปอีกด้วย

สลากแต่ละงวด ไปที่ไหนบ้าง

a”market for hope”

พ่อค้าคนกลาง
รับซื้อใบละ 80 บาท

รวมชุดขายต่อ 90-120 บาท

ผู ้ค้ารายสลากย่อย เช่น สภาสังคมสงเคราะห์ 

องค์การทหารผ่านศึก เป็นต้น 

หากระบบด�าเนนิไปตามนี ้ทกุอย่างกค็งจะราบ

รืน่ ผูบ้รโิภคจะได้ซือ้สลากในราคา 80 บาท, ในตลาด

จะไม่มีสลากเลขเรียงชุด ซึ่งอาจท�าให้ผู้บริโภคทุ่ม

ซื้อสลากมากเกินไป 

น่าเสียดายที่ไม่เป็นเช่นนั้น และเป็นความ

ท้าทายที่ต้องช่วยกันหาทางออกกันต่อไป

67 ล้านใบ

ผู้ค้ารายย่อย

จองผ่าน KTB
ต้นทุน 70.40 บาท

33 ล้านใบ

ผู้ค้ารายย่อย

“เสือ“
ต้นทุน 70.40 บาท

“เสือ“
องค์กรการกุศล

ระบบโควต้า

งวดละ 100 ล้านใบ
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Lottery ticket vendors
Get rich today! Lucky numbers! Big prizes can be yours! Do you still 

want lottery ticket fenders always say as they walk around, door to door, 
delivering opportunities to get rich to the hopeful without them leaving 
the comfort of their home. Lottery ticket vendors have only emerged 
30 years ago. Yean Phangma, a man in Phon Ngam Village in Wang Saphung 
district of Loei province started selling lottery tickets on foot in Bangkok, 
and that’s how lottery tickets became an on-the-go service. Lottery ticket 
vendors would hang around at crowded places such as BTS or MRT 
stations, shopping malls, or even residential areas.

Today, becoming a lottery ticket vendor is easier as there are dealers 
who are willing to invest. These dealers would provide lottery tickets, 
inter-provincial transport, and even accommodation. You can literally get 
into this profession with nothing at all. But of course, there’s nothing free 
in this world. The lives of lottery ticket vendors depend largely on the GLO 
and the market conditions in each round. They are the last leg, the ones 
putting the lottery tickets into the hands of winners-to-be.   
They have 8-10 days to sell per round, two rounds a month. Each 
has their own selling techniques - hinting lucky numbers, sharing 
popular numbers, holy amulets, and good luck charms. If they 
cannot sell all the lottery tickets, these tickets become nothing but 
pieces of paper and they have to shoulder the loss.

คนเร่ขายหวย 
วันนี้รวย ๆ... เลขสวย ๆ... รางวัลใหญ่เลยจ้า... ประโยคติดปากของ

ผู้ค้าเร่ขายลอตเตอรี่ที่น�าส่งความรวยไปยังหน้าบ้านของผู้เสี่ยงโชคโดย

ไม่ต้องเดินไปซื้อที่ไหนไกลเลย 

อาชพีเร่ขายลอตเตอร่ีนีเ้พิง่เริม่มมีาเมือ่ 30 ปีก่อนโดยนายเยยีน ผางมา 

ชาวบ้านโพนงาม อ�าเภอวงัสะพงุ จงัหวัดเลย มาเดนิขายลอตเตอรีท่ีก่รงุเทพ ฯ 

ถอืเป็นจดุก�าเนดิของ “หวยเดนิไปหาคนซือ้” คนเร่ขายลอตเตอรีจ่ะปรากฏตวั 

ณ จุดที่ผู้คนรวมตัวกัน ไม่ว่าจะ BTS MRT ห้างสรรพสินค้า หรือ แม้แต่

ในหมู่บ้าน ไม่ซ�้ารายกันเลยทีเดียว

ปัจจบุนั ผูค้้าเร่เข้าสูอ่าชพีได้ง่ายขึน้ เพราะมนีายทนุทีพ่ร้อมลงทนุให้ก่อน 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสลาก ยานพาหนะข้ามจังหวัด ห้องเช่า แทบจะ

เรียกได้ว่า มาตัวเปล่า ๆ ก็ขายลอตเตอรี่ได้เลย... แต่โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี 

วิถีชีวิตของผู้ค้าเร่ขายลอตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับส�านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล และ โครงสร้างการตลาดของลอตเตอรี่ในแต่ละงวด พวกเขาเป็น

ไม้สุดท้ายท่ีน�าส่งลอตเตอร่ีมายังมือของนักเสี่ยงโชค มีเวลาเร่ขายงวดละ 

8 – 10 วัน เดือนละ 2 งวด แต่ละคนล้วนมีเทคนิคในการขายลอตเตอรี่ 

ไม่ว่าจะเป็นใบใบ้หวย เลขดงั ส่ิงศกัดิส์ทิธิ ์เครือ่งรางให้โชค หากขายไม่หมด

ลอตเตอรี่ ก็จะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษและขาดทุนในที่สุด
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ลุงบุญนันท์ ไพบูลย์ 
อายุ 64 ปี

ลุงไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิด เมื่ออายุ 15 ปีเป็น
โรคตาแดงแล้วรักษาไม่หาย ตาเลยบอด 

เข้ามาเรียนท่ีกรุงเทพฯ เรียนอักษรเบรลล์ พออายุ 
19 ปี พ.ศ. 2519 เริม่ขายหวย ตอนนัน้ใบละ 10-11 บาท
ก็ขายพออยู่ได้ นี่แผงหวยที่ฝากซื้อมาจากสมาคมแล้ว
เอามาหุ้มหนัง ราคาตั้ง 1,500 บาท ของคนตาบอด
ต้องมีสายคล้องคอ แล้วกต้็องมซีปิรดูปิด ไม่งัน้ไม่สะดวก 
ตอนขายหวยกไ็ปทัว่แหละ ตลาดพลู พระโขนง บางล�าพู 
เทเวศร์ ทะเลาะกับรถเมล์ประจ�า เขามักจอดให้ลง
กลางถนน ก็ทะเลาะกัน

เทคนิคการขายก็ร้องเรียกลูกค้าให้มาซ้ือ คนเห็น
เป็นคนตาบอดกอ็ยากช่วยซ้ือเอง ตอนแรกๆ กเ็จาะรตูรง
หัวลอตเตอร่ีเอาเชือกร้อยห้อยคอ ต่อมาก็พัฒนามาใส่
แผงลกูค้าจะได้เลอืกสะดวก แล้วกท็�าตวัเลขอักษรเบรลล์
ไว้ที่มุมเรียงกัน เวลาเราหยิบได้รู้ว่าเลขอะไร

เคยเดินตกท่อก�าลังก่อสร้างในซอยหลังศุลกากร 
ก็ร้องเรียนกรุงเทพฯ เขาบอกตดิป้ายประกาศแล้ว เราก็
อ้าว คนตาบอดจะเห็นป้ายได้อย่างไร ก็ทะเลาะกัน

เคยโดนขโมยหวยก็หลายครั้ง โดนท�าร้ายชกตีแล้ว
เอาเงนิหวยไปกห็ลายท่ี ท่ีบางล�าพกูโ็ดน ท่ีตลาดพลโูดน
ชกแย่งเงินและหวย มีเพื่อน ๆ ก็โดน มีคนหน่ึง โดน
แทก็ซีห่ลอกพาไป ทิง้ไว้ทีค่ลองรงัสติ แล้วกเ็อาเงนิหวย
ไปหมด 40,000 กว่าบาท 

ช่วงปี 2543-44 ตอนน้ันพยายามจะเรียนให้จบ
นิติศาสตร์ จะได้เป็นคนตาบอดคนที่ 2 ที่เรียนจบ
กฎหมาย แต่ก็ไม่ไหว ไม่มีเงินทุนเรียนพอ ก็เลยเลิก 

เลิกขายหวยมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่เขาเปิดเสรี 
มันไม่ไหว ไม่มีเงินทุน มันต้องกู ้เงินเขามาลงทุน 
เราก็ไม่อยากเป็นหนี้แล้ว ก็ยกให้เขา เขาให้มาปีละ 
30,000 บาท เดือดร้อนก็ขอเขาได้บ้าง เขาช่วย ก็ต้อง
เอาอย่างนีแ้หละ ไม่อยากเส่ียงแล้ว ตอนนี้ก็เป็นศิลปิน
เล่นดนตรีรับบริจาค มีบัตรอนุญาตของกระทรวง ไม่ได้
ขอทาน ก็พออยู่ได้

Boonnan Phaiboon, 64
 I wasn’t blind from birth - it happened when 

I was 15. I had an eye infection which wouldn’t go 
away, so I turned blind. I came to study in Bangkok 
and learned how to read Braille. In 1976, when I was 
19, I started selling lottery tickets. They used to cost 
10-11 baht each at the time, and I sold enough to 
keep going. This tray, I bought it from the Council and 
put a leather case on it for 1,500 baht. For blind 
people, the tray needs a neck strap and zippers to 
make it more convenient. I sold them everywhere - 
Talad Phlu, Phra Khanong, Bang Lamphu, and Thewet. 
I always got into fights with bus drivers because they 
always parked in the middle of the road.

When I sold lottery tickets, I would greet potential 
customers, and usually they would want to buy from 
me because they wanted to help blind people. Initially, 
I would drill a hole into the tickets and put them 
together on a thread. Later, I put them on a tray to 
make it easier for my customers to choose. I made 
Braille letters on the tickets so I knew what numbers 
they were.

I once fell into a hole in a construction site behind 
the Thai Customs Office, and I made a complaint to the 
BMA. They told me they’d already put up a warning 
sign, but I told them there’s no way a blind people 
could see it. We got into an argument. 

Thailand is perhaps the only country in 
the world which has a lottery ticket quota 
for those with disabilities to make a living as 
lottery ticket vendors so they do not have to 
wait for financial support.

ประเทศไทยอาจเป็นประเทศเดียว ที่แบ่งโควตาสลากให้กับผู้พิการ 
เพื่อประกอบอาชีพเป็นผู้ค้าเร่ โดยไม่ต้องรอรับเงินสงเคราะห์ 

I’ve had my lottery tickets stolen many times - 
sometimes they would even beat me up and steal money 
from me. It happened to me in Bang Lamphu, and one 
time at Talad Phlu someone punched me and took both 
my lottery tickets and money. This has happened to 
my friends as well. One of them was tricked by a taxi 
driver who left him in Rangsit and took all the money 
from selling lottery tickets, which was around 40,000 
baht.

In 1998-1999, I tried to finish a degree in law, 
because I wanted to be the second blind law graduate 
in the country. But it was too much - I didn’t have 
enough money, so I quitted.

I stopped selling lottery tickets 5-6 years ago 
after they allowed anyone to sell them freely. I didn’t 
have enough money - I would’ve had to take out loans 
to invest. I didn’t want to be in debt, so I gave up. I 
get 30,000 baht a year, and for emergency cases I 
could sometimes ask for extra. That’s how it has to 
be - I do not want to risk anything now. I play music 
for donation, and I have the Ministry’s card. I am not 
a beggar. I make enough to take care of myself.



ลุงบุญนันท์ ไพบูลย์ 
อายุ 64 ปี

ลุงไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิด เมื่ออายุ 15 ปีเป็น
โรคตาแดงแล้วรักษาไม่หาย ตาเลยบอด 

เข้ามาเรียนท่ีกรุงเทพฯ เรียนอักษรเบรลล์ พออายุ 
19 ปี พ.ศ. 2519 เริม่ขายหวย ตอนนัน้ใบละ 10-11 บาท
ก็ขายพออยู่ได้ นี่แผงหวยที่ฝากซื้อมาจากสมาคมแล้ว
เอามาหุ้มหนัง ราคาตั้ง 1,500 บาท ของคนตาบอด
ต้องมสีายคล้องคอ แล้วกต้็องมซีปิรดูปิด ไม่งัน้ไม่สะดวก 
ตอนขายหวยกไ็ปทัว่แหละ ตลาดพลู พระโขนง บางล�าพู 
เทเวศร์ ทะเลาะกับรถเมล์ประจ�า เขามักจอดให้ลง
กลางถนน ก็ทะเลาะกัน

เทคนิคการขายก็ร้องเรียกลูกค้าให้มาซ้ือ คนเห็น
เป็นคนตาบอดกอ็ยากช่วยซ้ือเอง ตอนแรกๆ กเ็จาะรตูรง
หัวลอตเตอร่ีเอาเชือกร้อยห้อยคอ ต่อมาก็พัฒนามาใส่
แผงลกูค้าจะได้เลอืกสะดวก แล้วกท็�าตวัเลขอักษรเบรลล์
ไว้ที่มุมเรียงกัน เวลาเราหยิบได้รู้ว่าเลขอะไร

เคยเดินตกท่อก�าลังก่อสร้างในซอยหลังศุลกากร 
ก็ร้องเรียนกรงุเทพฯ เขาบอกตดิป้ายประกาศแล้ว เราก็
อ้าว คนตาบอดจะเห็นป้ายได้อย่างไร ก็ทะเลาะกัน

เคยโดนขโมยหวยก็หลายครั้ง โดนท�าร้ายชกตีแล้ว
เอาเงนิหวยไปกห็ลายที ่ทีบ่างล�าพกูโ็ดน ท่ีตลาดพลโูดน
ชกแย่งเงินและหวย มีเพื่อน ๆ ก็โดน มีคนหน่ึง โดน
แทก็ซีห่ลอกพาไป ทิง้ไว้ทีค่ลองรงัสติ แล้วกเ็อาเงนิหวย
ไปหมด 40,000 กว่าบาท 

ช่วงปี 2543-44 ตอนนั้นพยายามจะเรียนให้จบ
นิติศาสตร์ จะได้เป็นคนตาบอดคนที่ 2 ที่เรียนจบ
กฎหมาย แต่ก็ไม่ไหว ไม่มีเงินทุนเรียนพอ ก็เลยเลิก 

เลิกขายหวยมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่เขาเปิดเสรี 
มันไม่ไหว ไม่มีเงินทุน มันต้องกู ้เงินเขามาลงทุน 
เราก็ไม่อยากเป็นหนี้แล้ว ก็ยกให้เขา เขาให้มาปีละ 
30,000 บาท เดือดร้อนก็ขอเขาได้บ้าง เขาช่วย ก็ต้อง
เอาอย่างนีแ้หละ ไม่อยากเสี่ยงแล้ว ตอนนี้ก็เป็นศิลปิน
เล่นดนตรีรับบริจาค มีบัตรอนุญาตของกระทรวง ไม่ได้
ขอทาน ก็พออยู่ได้

Boonnan Phaiboon, 64
 I wasn’t blind from birth - it happened when 

I was 15. I had an eye infection which wouldn’t go 
away, so I turned blind. I came to study in Bangkok 
and learned how to read Braille. In 1976, when I was 
19, I started selling lottery tickets. They used to cost 
10-11 baht each at the time, and I sold enough to 
keep going. This tray, I bought it from the Council and 
put a leather case on it for 1,500 baht. For blind 
people, the tray needs a neck strap and zippers to 
make it more convenient. I sold them everywhere - 
Talad Phlu, Phra Khanong, Bang Lamphu, and Thewet. 
I always got into fights with bus drivers because they 
always parked in the middle of the road.

When I sold lottery tickets, I would greet potential 
customers, and usually they would want to buy from 
me because they wanted to help blind people. Initially, 
I would drill a hole into the tickets and put them 
together on a thread. Later, I put them on a tray to 
make it easier for my customers to choose. I made 
Braille letters on the tickets so I knew what numbers 
they were.

I once fell into a hole in a construction site behind 
the Thai Customs Office, and I made a complaint to the 
BMA. They told me they’d already put up a warning 
sign, but I told them there’s no way a blind people 
could see it. We got into an argument. 

Thailand is perhaps the only country in 
the world which has a lottery ticket quota 
for those with disabilities to make a living as 
lottery ticket vendors so they do not have to 
wait for financial support.

ประเทศไทยอาจเป็นประเทศเดียว ที่แบ่งโควตาสลากให้กับผู้พิการ 
เพื่อประกอบอาชีพเป็นผู้ค้าเร่ โดยไม่ต้องรอรับเงินสงเคราะห์ 

I’ve had my lottery tickets stolen many times - 
sometimes they would even beat me up and steal money 
from me. It happened to me in Bang Lamphu, and one 
time at Talad Phlu someone punched me and took both 
my lottery tickets and money. This has happened to 
my friends as well. One of them was tricked by a taxi 
driver who left him in Rangsit and took all the money 
from selling lottery tickets, which was around 40,000 
baht.

In 1998-1999, I tried to finish a degree in law, 
because I wanted to be the second blind law graduate 
in the country. But it was too much - I didn’t have 
enough money, so I quitted.

I stopped selling lottery tickets 5-6 years ago 
after they allowed anyone to sell them freely. I didn’t 
have enough money - I would’ve had to take out loans 
to invest. I didn’t want to be in debt, so I gave up. I 
get 30,000 baht a year, and for emergency cases I 
could sometimes ask for extra. That’s how it has to 
be - I do not want to risk anything now. I play music 
for donation, and I have the Ministry’s card. I am not 
a beggar. I make enough to take care of myself.



ไม่เชื่อ ต้องลองดู
กระแสความนยิมหวยของคนไทยเตบิโตควบคู่

กับกระแสความนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทุกศาสตร์ทุกแขนง ขอพรเทพฮินดู ไหว้บูชาผี 
เทพเจ้าจีน พญานาค สัตว์ประหลาดอัศจรรย์ และ
ยังตีหวยจากความฝัน ทะเบียนรถ อายุคนตาย 
วัวสามขา หยดน�้าตาเทียน และต้นไม้ใหญ่ 

เหตใุด เราถงึผกูโยงสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิกบัหวย ซึง่เป็น
เรื่องสถิติ การค�านวณ เช่น หวยย่านาค หวยไอ้ไข่ 
หวยค�าชะโนด ฯลฯ หรือเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหนือธรรมชาต ิเป็นแหล่งเพิม่ความหวงัและก�าลงัใจ
ที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน ในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่อง
ส่วนตัว ไปจนถึงชะตากรรมของบ้านเมือง 

Believe it or not
Thai people’s passion for the lottery comes with their passion for 

superstition. For us, we believe in everything - Hindu gods, ghosts, Chinese 
divinities, naga, strange animals, as well as interpretations of dreams, 
car registration numbers, age of the deceased, three-legged cows, candle 
wax, or even trees. 

Why do we link superstition to the lottery, which is supposed to be 
something statistical, or mathematical ? We rely on Ya Nak, Ai Khai, or 
Kham Chanod. Perhaps these supernatural beings boost our hope and 
have always been an integral part of our society for both personal things 
and bigger things like the country’s destiny.



ไม่เชื่อ ต้องลองดู
กระแสความนยิมหวยของคนไทยเตบิโตควบคู่

กับกระแสความนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทุกศาสตร์ทุกแขนง ขอพรเทพฮินดู ไหว้บูชาผี 
เทพเจ้าจีน พญานาค สัตว์ประหลาดอัศจรรย์ และ
ยังตีหวยจากความฝัน ทะเบียนรถ อายุคนตาย 
วัวสามขา หยดน�้าตาเทียน และต้นไม้ใหญ่ 

เหตใุด เราถงึผกูโยงสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิกบัหวย ซึง่เป็น
เรื่องสถิติ การค�านวณ เช่น หวยย่านาค หวยไอ้ไข่ 
หวยค�าชะโนด ฯลฯ หรือเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหนือธรรมชาต ิเป็นแหล่งเพิม่ความหวงัและก�าลงัใจ
ที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน ในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่อง
ส่วนตัว ไปจนถึงชะตากรรมของบ้านเมือง 

Believe it or not
Thai people’s passion for the lottery comes with their passion for 

superstition. For us, we believe in everything - Hindu gods, ghosts, Chinese 
divinities, naga, strange animals, as well as interpretations of dreams, 
car registration numbers, age of the deceased, three-legged cows, candle 
wax, or even trees. 

Why do we link superstition to the lottery, which is supposed to be 
something statistical, or mathematical ? We rely on Ya Nak, Ai Khai, or 
Kham Chanod. Perhaps these supernatural beings boost our hope and 
have always been an integral part of our society for both personal things 
and bigger things like the country’s destiny.



ตะเคียนใบ้หวย
ท�าไม คนไทยจึงขอหวยกับต้นตะเคียน ? เป็นที่ 

รู ้กันว่า ในต้นตะเคียนจะมีผีสาวนางตะเคียนสิงสู่อยู่ 
นางอาจดุร้ายเมื่อถูกรุกราน เราจึงปรนนิบัตินางด้วย
เครื่องประทินผิว และเสื้อผ้าอาภรณ์ 

การทีเ่ราขอหวยกบัตะเคยีน อาจเป็นเพราะเราใกล้ชดิ
และได้รับความคุ้มครองจากผีตะเคียนมาช้านาน ไม่ว่า
จะเป็นเรือน หรือ เรือ หากจะขยับไปอีกหน่อยเป็น
ความ “ร�่ารวย” ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถ

ว่าแต่ ท�าไมผีตะเคียน จึงต้องเป็นผู้หญิง ?

คนไทยเชื่อมานานแล้วว่า ความฝัน สามารถทำานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่าง

แม่นยำา ทั้งเหตุบ้านการเมือง และเคราะห์ลางต่าง ๆ คอหวยจำานวนไม่น้อยจึงโยง

พลังงานนี้มาช่วยทำานายตัวเลขรางวัล 

ถ้าเรารูร้ะบบ และถอดรหัสได้อย่างถกูต้อง ความรำา่รวยย่อมใกล้เข้ามา ชัว่แต่ว่า 

ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปสู่จุดนั้นได้ ต้องอาศัยบุญเก็บ บุญเก่า และโชคชะตา ไม่น้อยเลย

ตีเลขฝัน
“ความฝัน… นกัเล่นหวยจะจดจ�าความฝันมาตคีวาม พยายามแปลเร่ืองราวในฝันออกเป็น

ตัวเลขต่าง ๆ
เช่น เชือ่ว่าฝันถึงเดก็ทารกต้องตคีวามเป็นเลข 3 บางคร้ังฝันถึงตวัเลขหรือจ�านวนของส่ิงใด

สิง่หน่ึง นกัเล่นหวยกจ็ะน�าตวัเลขนัน้ไปซ้ือหวยโดยตรง การตคีวามจากความฝันนี ้นกัเล่นหวย
มักจะอาศัยหนังสือคู่มือในการอ้างอิง บางคร้ังก็จะจ�าประสบการณ์ท่ีผ่านมาว่าเคยฝันถึงอะไร
และหวยงวดนั้นออกอะไร มาเป็นแบบในการตีความ

Takhian, what’s your number? 
Why do Thai people like to seek lucky numbers 

from takhian trees? We believe that there’s a spirit 
guarding each takhian tree, and she might get offended 
if we bother her. We can win her over by offering her 
beauty products and clothes. 

We seek lucky numbers from takhian guardians 
perhaps because we feel familiar with them and believe 
that they will protect us, our homes and our boats. 
Why can’t they protect our wealth, right? 

But why are takhian guardians female?

Thai people have always believed that dreams can accurately tell us 
about the future, whether about general incidents or impending accidents. 
Therefore, lottery hopefuls rely on dreams to give them lucky numbers. 

If you know the system and can decode dreams, wealth is within your 
reach. But this is not for everyone - to reach that level, you need a lot of 
merit and luck.

Numbers from dreams
“Lottery regulars would remember their dreams and try to translate them into numbers.” 
If they dream of a baby, it’s number 3. Sometimes they dream of numbers or a certain 

amount of things, and they would buy those numbers. To translate dreams into numbers, 
they would rely on books or past experiences - what they’ve dreamed of and what the 
winning numbers in that round were. Those are useful lessons in translating dreams into 
numbers. 
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winning numbers in that round were. Those are useful lessons in translating dreams into 
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ลุน้หวยว่ายากแล้ว แต่การอธบิายกบัคนรอบข้างว่าทำาไมจึงยงัต้องเล่นหวย อาจเป็นสิง่ทีย่ากกว่า

ด้วยความหมิ่นเหม่ทางศีลธรรม ทำาให้ผู้เล่นหวยจำานวนไม่น้อยต้องกระอักกระอ่วนใจเมื่อต้องอธิบาย 
Hoping to win the lottery is not easy, 

but it’s even harder to explain why people 
still keep trying. 

It’s borderline sinful, so a lot of lottery 
regulars find it a little awkward to explain 
their obsession. 

Morning madness, noon thrill,
afternoon ennui

มาถงึบรรทดันี ้เราอาจรูส้กึว่า สิง่ที่

ยากกว่าถูกรางวัล คือการเห็นแย้งกับ

คนเล่นหวย เพราะไม่ว่าจะค้านอย่างไร 

ค�าตอบทีไ่ด้รบักลบัมา กม็กัจะอ้างองิอยู่

กบัความเชือ่ชดุใหญ่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ศาสนา การท�าบุญ ความเท่าเทียม 

อย่างไรก็ดี อย่าละทิ้งความพยายาม 

คนเราต้องมีหวังอยู่เสมอ

it’s an unprofitable investment: 
It’s a form of entertainment, and the excitement 

alone is already worth it. Don’t think about profitability! 
Come to think of it, the lottery is equality - the rich 
and the poor all buy lottery tickets and compete fairly.

โอกาสถูกหวยมีน้อยมาก :
แต่ถ้าไม่เริม่ลงมอืท�า โอกาสกจ็ะยิง่

น้อยลงไปอีก การเปิด “ประตูดวง” ซื้อ

หวยทิง้ไว้ ย่อมดกีว่าไม่ท�าอะไรเลย คนเรา

ต้องมีความหวัง

ถ้าน�าเงินที่เล่นหวย ไปท�าอย่างอื่น 

ป่านนี้รวยไปนานแล้ว : ที่เล่นหวยไม่ได้

หวังรวย แต่หวังรวยแบบพลิกฟ้าพลิก

แผ่นดนิ แบบท่ีหนงัสอืพมิพ์ประกาศทกุ

งวด รวยกันที ยี่สิบล้าน สามสิบล้าน

เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า :
ถอืเสยีว่าเป็นการซือ้ความสนกุ แค่ได้ลุ้นกค็ุม้ค่าแล้ว อย่าไปคดิเร่ือง

ขาดทนุก�าไร แต่ถ้าจะมองในมุมน้ัน การเล่นหวยนีแ่หละ คอืความเท่าเทยีม 

ที่คนจนกับคนรวย ลงทุนแข่งขันด้วยความเป็นธรรม

ซื้อหวยไม่ถูกเสียที ไม่เสียดายเงินหรอ  :
ก็ซื้ออย่างพอเพียงสิ 

ยิง่เล่นยิง่งมงาย : ไม่เชือ่อย่าลบหลู่ สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิช่วยให้ประเทศไทย

พ้นเคราะห์กรรมมาช้านาน หมั่นท�าบุญ ไม่เห็นผลในชาตินี้ ก็เห็นผลใน

ชาตหิน้า รายได้จากสลากฯ รัฐบาลกน็�าไปช่วยเหลอืคนทีเ่ดอืดร้อนกว่าเรา

The chance of winning is slim:
But if you don’t buy any, the chance is zero. 

At least you’ve taken action by trying your luck, and 
that’s better than nothing. We gotta have hope.

if you’d spent the money wasted on 
lottery tickets on other things, you 
would’ve been rich by now:

Buying lottery tickets is not about hoping to 
become a billionaire overnight like those lucky winners 
we see in the news. Those people win 20-30 million 
baht!

You keep losing
 What a waste of money!:

Well, I don’t buy that many.
it makes you superstitious: Hey, we gotta have faith. 
Divine beings have helped our country many times. 
If you keep making merit, even if it doesn’t pay off 
in this life, it will in your next life. Besides, the GLO 
spends the revenue from selling lottery tickets on 
helping the underprivileged! 

We can come to a conclusion that the only thing 
harder than winning lottery prizes is arguing with 
lottery fanatics. Whatever reason you give them, 
they can always find an excuse based on their beliefs 
- religion, merit making, or fairness. Well, if there’s 
anything we’ve learned from them, it’s never to give 
up, and we gotta have hope.

เช้าวุ่นวาย สายตื่นเต้น เย็นนั่งเศร้า
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“ขอย�้าว่า กระบวนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทุกครั้ง มีความโปร ่งใส ตามหลักสากล ไม่มีสิ่ง
แปลกปลอมในการออกรางวัล การออกรางวัลจริง”

แม้จะเป็นค�ายืนยันของผู้บริหารส�านักงานสลาก
กินแบ่งเน้นย�้ามาตลอด แต่ “หวยล็อก” ก็ยังเป็นค�าที่
ฝังใจคนไทยทั่วประเทศ บางคนบอกมีจริง บางคนบอก
ไม่มีจริง ขึ้นอยู่กับความคิด ความเชื่อมั่น ความเข้าใจ
ของแต่ละคน

ความเช่ือว่า หวยล็อก มีมานานแล้ว โดยเฉพาะ
เหตกุารณ์เมือ่ ปี 2530 เกดิเหตอุปุกรณ์การออกรางวลั
ขดัข้อง และเหตกุารณ์ ปี 2544 ทีผู้่กว้างขวางในจังหวัด
นนทบรีุ วางแผนการใช้กลโกงไฮเทคและซกัซ้อมทมีงาน 
100-200 คนกันอย่างดีและล็อกเลขที่ต้องการได้ 
ท�าให้เจ้ามือหวยใต้ดินเจ๊งกันระนาว

To lock, or not to lock

“The GLO confirms that our lottery draw procedure 

strictly conformed to the global standard, and all steps 
are transparent and verifiable. There is absolutely no one 
who can know the winning numbers before the draw date.”

That is what the GLO has always emphasized, but a 
lot of Thai people still believe that there are locked 
numbers. Well, some do, and some don’t - it depends on 
each person’s mindset, belief and understanding.

The notion that winning numbers are pre-selected 
has existed for a long time, particularly in 1986 when the 
number drawing tool was broken, and in 2001 when an 
influential figure in Nonthaburi used an advanced method 
and a team of 100-200 accomplices to make sure the 
numbers he wanted were drawn. Many underground lottery 
hosts lost a lot of money in that incident. While these have 
happened a long time ago, some people are still adamant 
that certain people can lock the winning numbers. The GLO 
has upgraded their tools and methods to meet international 
standards. The GLO’s slogan pledges transparency and 
no number locking, but whether one can really lock winning 
numbers is something yet to be proven. But at the end of 
the day, one thing is certainly locked, and that’s Thai 
people’s hopes pinned on these lottery tickets.

เหตุการณ์ผ่านไปนาน แต่คอหวยบางส่วนยัง 
“ฝังใจ” และเชือ่ว่ามกีลุม่คนบางกลุม่สามารถ “ลอ็กเลข” 
ได้ แต่ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ปรับปรุงอุปกรณ์
และวิธีการออกรางวัลได้ระดับสากล ตามสโลแกน 
“โปร่งใส ไม่มีเลขล็อก” 

หวยล็อกจะท�าได้หรือไม่ ต้องพิสูจน์กัน 
ต่อไป แต่คนไทย ล็อกความหวังไว้
กับหวยมาตลอด

ล็อก ไม่ล็อก
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วันนี้รวย!
ทุกวันที่ 1 และ 16 ส�าหรับใครหลายคนถือเป็น “โมเม้นต์หยุดโลก” ที่จะ

ผละจากงาน ละมือจากทุกคน หันมานั่งเฝ้าทีวี หรือรีเฟรชหน้าจอมือถือรอลุ้นผล 

อย่างจดจ่อ เม่ือรางวัลได้รับการประกาศ ความรูส้กึทีท้่วมท้นมหีลากหลาย ทัง้ร้องไชโย 

เสยีดาย หรอื หมดหวงั (เพยีงชัว่ครู)่ รวมถึงบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไร งวดหน้ายังมี

โมงยามของหวย ก�าหนดโมงยามของสังคมได้อย่างไม่น่าเชื่อ

หยุดลุ้นหวย

ในสมัยรัชกาลที่ 3 หวย กข ออกหวยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงสายและเย็น กล่าวกันว่าเวลา

ที่ออกหวย ธุรกิจต่างๆ หยุดชะงักหมด จนกว่าจะมีประกาศตัวหวยที่ออกดังลั่นไปตามถนน 

ถึงวันหวยออก ผ่านมาเกือบ 200 ปี วันหวยออกก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยหยุดทุกอย่าง

รอลุ้นการออกรางวัล 

ร้านอาหารจะเงียบ ลูกค้าน้อย รวมถึงแม่ครัวบางคนก็สนใจช่วงประกาศออกรางวัล 

ร้านอาหารต้องมวัีนหยุด คดิค�านวณดแูล้ว วันหวยออกเหมาะทีส่ดุ ทีจ่ะเป็นวนัหยดุของทางร้าน

พนกังาน ห้างร้าน หรือข้าราชการ ต่างรอเวลาการลุน้หวย บ้างไชโย เฮร้อง เมือ่ถกูรางวลั 

บ้างสบถออกเสียงและในใจเมื่อเลขพลาดคลาดเคลื่อน อาการเหล่านี้จะหายไป และเริ่มต้น

แสวงหาเลขใหม่ส�าหรับงวดหน้า

Today’s my lucky day!
The 1st and 16th of each month, for many, are 

when the world stops turning. They would forget all 
about their work and their family, because they have 
to watch their television or look at their phone to 
find out the winning numbers. Once they are 
announced, they are overwhelmed by a mix of 
emot ions - elat ion, defeat, or (temporary) 
hopelessness. Then, they remind themselves that 
there’s always next time.

The lottery clock interestingly defines many 
people’s lives.

Lottery pause
In King Rama III’s era, Huay Kor Khor prizes were 

announced twice a day in the morning and evening. That’s 
when everything stood still, until the prizes were announced. 
It’s been 200 years since then, and lottery prize 
announcements still never fail to make Thais drop everything 
and wait in excitement. Restaurants become quiet and there 
are few customers - even the chefs probably are also paying 
attention to the announcement. If restaurants are required 
to have days off, lottery days are perfect. From 
company employees to government officers, 
everyone is excited about the lottery prize 
announcements. Some cheer with glee 
as they win a prize, while some curse, 
either inwardly or out loud, when 
they almost w in. But these 
emotions are short-lived - they 
will start over again in the next 
round. 
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ดวง + บุญ
ลอตเตอร่ี 1 ชุด มี 1 ล้านใบ มีรางวัลทั้งหมด 

14,168 รางวลั ฉะน้ัน โอกาสในการถกูรางวลัจงึมเีพยีง

แค่ 1.4168 % เท่านั้น! เชื่อว่า แทบทุกคนรู้ว่า โอกาส

ถกูรางวัลน้ันมน้ีอยเพยีงไร แต่กยั็งต้องการค�าอธบิายว่า

ท�าไม บางคนจึงถกูรางวัลแม้เล่นซือ้ลอตเตอรีเ่พยีงเล็กน้อย 

หรือถูกแทบทุกงวด ขณะที่บางคนทุ่มซื้อแต่ไม่ถูกเลย

ดวง และบญุบาป คอื ทฤษฎท่ีีมกัถกูน�ามาใช้อธบิาย

อยู่เสมอ จงหม่ันท�าบุญให้มาก และก็อย่าท�าบุญเพ่ือ

หวังผล ถ้ายังไม่ถูกรางวัลในชาตินี้ ชาติหน้าถ้าเกิดเป็น

มนุษย์ ผลบุญย่อมส่งให้สมหวัง

คนจะรวย ช่วยไม่ได้
ถูกหวย ! ใช่ว่าจะถูกกันง่าย ๆ  และเมื่อถูกแล้ว ก็ยังต้องการค�าอธิบาย 

ให้หายค้างคาใจ และเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังรอความหวัง

อาจเป็นเพราะบุญที่ท�ามาดี ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

อาจเป็นเพราะความกตัญญูกตเวที ผู้มีพระคุณจึงมาเข้าฝัน

อาจเป็นเพราะ “ดวง” ซึ่งก็คือ ผลบุญจากชาติที่แล้วส่งผลมาให้ 

อาจเป็นเพราะชะตากรรมที่พ้องกัน คนถูกหวย จึงมักน�าเงินไปแบ่งให้

กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตนไปซื้อหวย

แต่ก็นั่นแหละ น้อยครั้งมาก ที่เราจะบอกว่า มันคือความบังเอิญ 

มันคอืความน่าจะเป็นท่ีย่อมเกดิขึน้ได้ กใ็นเมือ่โอกาสมเีพยีง 1 ในล้าน มนษุย์

ตัวเล็ก ๆ อย่างเราจะดลบันดาลด้วยตัวเองได้อย่างไร 

ถูกหวยแล้ว ก็อย่าลืมท�าบุญ นี่คือค�าแนะน�า ของผู้ถูกหวยมาก่อน

Luck + merit
 In each round, a million lottery tickets are printed. 

There are 14,168 prizes to be won, so the chance of 
winning is only 1.4168%. Of course, everyone knows the 
chance is very small, but why do some people seem to 
always win prizes, even when they buy just a few tickets? 
Some win prizes in every round, while some buy many 
tickets but never win anything.

Luck, merit and sin are always the explanation. Make 
merit, and make sure you expect nothing out of it. If you 
don’t win lottery prizes in this life, you’ll win in the next 
life, if you’re born a human. 

if you’re rich, you’re rich
Winning lottery prizes is rare, and when you do, you have some 

explaining to do so those who are hopeful can follow your path. 
It could be all the merits you’ve made in this life or previous life.
It could be because you’ve shown enough gratitude that your deceased 

relative wants to reward you by appearing in your dream.
It could be your luck, which is a result of the merits you’ve made 

in your past life.
It could be your and your vendor’s destiny - those who win lottery 

prizes always give some money to the lottery vendor. 
But then again, the chance is very slim. It’s a coincidence, but that 

means it can still happen. It is one in a million, and beyond our control.
Once you win a lottery prize, go make merit. That’s one advice from 

previous winners.
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ลอตเตอรี่ กระดาษใบเล็ก แต่แบกความหวังอัน

ยิ่งใหญ่ของผู้ซ้ือ แม้ในสายตาของใครหลายคน จะมอง

ไม่เหน็ความสมเหตสุมผล ของการซือ้สลากเพือ่หวังรวย 

แต่การท�าความเข้าใจวิธีคิดของผูเ้ล่น กเ็ป็นช่องทางหนึง่

ที่เราจะเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น

ลอตเตอรี่ กระดาษพิมพ์เลข สุดคาดเดารางวัล 

แต่กลับฉายให้เห็นความสัมพันธ์ล้ีลับระหว่างมนุษย์

กับสิง่เหนอืธรรมชาตไิด้อย่างชัดเจนยิง่ขึน้ ผ่านการตเีลข

ขอหวย

Lottery tickets may be tiny, but the hope they 
bring is huge. To many, it makes no sense to pin one’s 
hope on becoming rich from buying the lottery, but if 
you look at things from their perspective and 
understand their thinking, you will better understand 
Thai culture.

Lottery tickets are basically paper with numbers, 
and it’s impossible to know in advance which one will 
bring prizes. However, they present the tie between 
people and supernatural powers, particularly when it 
comes to seeking lucky numbers.

ลอตเตอรี ่เม่ือแรก พมิพ์เป็นใบเดีย่ว แต่ต่อมากลบั

ถูกรวบรวมเป็นชุด ก็เหมือนกับระบบเครือข่ายความ

สัมพันธ์ที่แม้มองไม่เห็น แต่เป็นกลไกที่ท�างานอยู่จริง 

คอยผลักดันให้ส่วนต่าง ๆ สมประโยชน์ แม้จะเป็นการ

ลัดวงจรของระบบที่วางไว้ก็ตาม แน่นอนว่า คนที่

ออกแรงผลักดัน ก็ต้องสมประโยชน์ของตนเองด้วย 

เชื่อว่า หวย จะมีวิวัฒนาการต่อไป และเป็นความ

ท้าทายให้เราเข้าไป แตกประเด็น คน – เล่น – หวย 

Lottery tickets are printed singly, but are later 
put together into sets. This is like the invisible support 
system that we have in our society. This system makes 
things go a certain way to benefit certain people, and 
while these are shortcuts, the people who weave this 
network make sure it’s they who benefit from it. 

The lottery will keep evolving, and further 
captivate us to explore its effects on people.

กว่าตะเคียนหนึ่งต้นจะใบ้หวยได้ ต้องมีอะไรบ้าง ?
What does it take for a takhian tree to hint lucky number ?

นิทรรศการกลางแจ้ง
outdoor exhibition

“New Fashion” “เฮี้ยน!...เซิร์ฟสเก็ตไม้ตะเคียน”

“ชาติก�าเนิด” ตะเคียน...ใคร?

“My name is Hopea odorata”“ตานี VS ตะเคียน”

นายตะเคียน!
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ลอตเตอรี่ กระดาษพิมพ์เลข สุดคาดเดารางวัล 

แต่กลับฉายให้เห็นความสัมพันธ์ล้ีลับระหว่างมนุษย์

กับสิง่เหนอืธรรมชาตไิด้อย่างชัดเจนยิง่ขึน้ ผ่านการตเีลข

ขอหวย

Lottery tickets may be tiny, but the hope they 
bring is huge. To many, it makes no sense to pin one’s 
hope on becoming rich from buying the lottery, but if 
you look at things from their perspective and 
understand their thinking, you will better understand 
Thai culture.

Lottery tickets are basically paper with numbers, 
and it’s impossible to know in advance which one will 
bring prizes. However, they present the tie between 
people and supernatural powers, particularly when it 
comes to seeking lucky numbers.

ลอตเตอรี ่เม่ือแรก พมิพ์เป็นใบเดีย่ว แต่ต่อมากลบั

ถูกรวบรวมเป็นชุด ก็เหมือนกับระบบเครือข่ายความ

สัมพันธ์ที่แม้มองไม่เห็น แต่เป็นกลไกที่ท�างานอยู่จริง 

คอยผลักดันให้ส่วนต่าง ๆ สมประโยชน์ แม้จะเป็นการ

ลัดวงจรของระบบที่วางไว้ก็ตาม แน่นอนว่า คนที่

ออกแรงผลักดัน ก็ต้องสมประโยชน์ของตนเองด้วย 

เชื่อว่า หวย จะมีวิวัฒนาการต่อไป และเป็นความ

ท้าทายให้เราเข้าไป แตกประเด็น คน – เล่น – หวย 

Lottery tickets are printed singly, but are later 
put together into sets. This is like the invisible support 
system that we have in our society. This system makes 
things go a certain way to benefit certain people, and 
while these are shortcuts, the people who weave this 
network make sure it’s they who benefit from it. 

The lottery will keep evolving, and further 
captivate us to explore its effects on people.

กว่าตะเคียนหนึ่งต้นจะใบ้หวยได้ ต้องมีอะไรบ้าง ?
What does it take for a takhian tree to hint lucky number ?

นิทรรศการกลางแจ้ง
outdoor exhibition

“New Fashion” “เฮี้ยน!...เซิร์ฟสเก็ตไม้ตะเคียน”

“ชาติก�าเนิด” ตะเคียน...ใคร?

“My name is Hopea odorata”“ตานี VS ตะเคียน”

นายตะเคียน!



สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ ๔ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

National Discovery Museum Institute 4 Sanam Chai Road, Phra Nakhon, Bangkok 10200

tel: 66(0)225 2777 fax: 66(0)225 2775
www.museumsiam.org | facebook.com/museumsiamfan

เอื้อเฟื้อข้อมูลและวัตถุจัดแสดง
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ชูศักดิ์ วรัคคกุล
บุญนันท์ ไพบูลย์
อารยา สุขประเสริฐ

เอื้อเฟื้อวีดิทัศน์
ข่าวช่อง One
ช่อง  9 Mcot
ไทยรัฐออนไลน์
อมรินทร์ทีวีออนไลน์

เอื้อเฟื้อภาพประกอบ
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส�านักหอสมุดแห่งชาติ
ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขอขอบคุณ
พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี
พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น
ธนวรรณ สกุลเชื้อ
สุนารี ราชสีมา
อาภาพร นครสวรรค์
แม่จ�าเนียร

บรรณาธิการแปล
นภามน รุ่งวิทู

ออกแบบนิทรรศการ
แปลน โมทิฟ 
Plan Motif Co. Ltd.

ออกแบบสูจิบัตร
บานาน่าสตูดิโอ

Curated by
มิวเซียมสยาม
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