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หวย ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่าว่าจะไม่ถูก ไม่ถูกงวดนี้ก็

ต้องซื้องวดหน้า งวดโน้น... ก็เลยย่ิงต้องจ่ายเงินเข้า

รัฐมากขึ้นมากข้ึน

ประการต่อมา พวกเขายังพบว่าในประเทศ

ต่างๆ ที่รัฐน�าเงินหวยไปใช้จ่ายเพื่อสวัสดิภาพสวัสดิการ

ของประชาชน เมื่อดูการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 

จะพบว่ารายจ่ายของรัฐที่ใช้เพื่อการณ์นี้มีแต่จะคงที่ 

หมายความว่าเพราะมีเงินหวยแล้ว ก็เลยไม่ต้องจัดสรร

งบประมาณเพิ่มให้ หรือไม่ต้องเพิ่มให้มากเท่างานด้าน

อื่น เช่น การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ในกรณี

นี้ ถ้าเราดูตัวเลขการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประกอบ 

โดยเฉพาะภาษีเหล้า เบียร์ และบุหร่ี ซ่ึงเป็นภาษี ข้อเขียนขนาดส้ันนี้เป็นการเขียนถึง อุปกรณ์

สารพัดประโยชน์ของคนขี้เมื่อยซึ่งมีผู้เรียกชื่อต่างๆกัน 

เช่น “นมนาง” “นมสาว” “นมไม้” หรือ “กะลานม” 

แต่ทั้งหมดของช่ือล้วนแต่สะท้อนถึง เพศสภาพ ของ

อุปกรณ์ดังกล่าวไม่แตกต่างกัน และหน้าที่ที่โดดเด่น

ที่สุดของเธอ คือ การรักษาอาการปวดหลัง เมื่อยเอว 

พบเห็นได้แทบทุกภาคของประเทศ โดยมากท�าจากไม้

เนื้อแข็ง รูปทรงอาจจะต่างกันเล็กน้อย หากแต่ปรากฏ

ตัวอยู่ที่ไหนก็ดูออกว่าเป็น “นม” ที่พอจะมีข้อต่างอยู่

บ้างเห็นจะเป็น “นมนาง” บ้านไหน มีผิวเรียบเนียน 

ขึ้นเป็นมันเงา ดูสวยงาม อาจบอกได้ว่าเจ้าของเป็นคน

ขี้เมื่อยและใช้งานบ่อยครั้ง จนท�าให้เธอดูเป็น”นมนาง” 

ที่ไม่เสียชาติเกิด ดูมีประสบการณ์ รูปร่างลักษณะดี 

สมส่วน เป็นที่รักใคร่ถูกใจของเจ้าของ เพราะถ้าเป็น

นมนางที่ไม่ได้สัดส่วน เช่น ฐานกว้าง ขนาดใหญ่ ทรง

สูง รวมทั้ง นมทั้ง 2 ข้างอยู่ห่างกันเกินไป จะท�าให้

นวดไม่สบาย ในปัจจุบัน “นมนาง” ที่เห็นอยู่ในร้าน

ขายอุปกรณ์นวดทั่วไปมีข้อน่าสังเกตบางประการ เช่น 

การเคลือบผิวให้ดูสวยงาม น่าใช้งาน หรือที่น่าสนใจว่า

นั้น คือ เหล่าบรรดา ”นมนาง” หรือ”นมสาว” สมัย

ใหม่ทั้งหลาย บางส่วนมีหน้าตาประหลาด คือ มีนม 

มากกว่า 2 เต้า ผู้เขียนเห็นว่าจะเรียกด้วยชื่อเดิมคง

ไม่เหมาะ ควรจะเปลี่ยนเป็น “นมหมู” หรือ “นมแมว” 

จะดีกว่า เพราะมี ตั้งแต่ 4 เต้า และ 6 เต้า เรียง

ติดกัน ราคาก็แพงไปตามเต้าท่ีเพิ่มข้ึน คนขายบอกว่า 

แบบหลายเต้านี้ “ส่วนมากขายให้ฝรั่ง คนไทยยังนิยม

แบบ 2 เต้ามากว่า”

จะว่าไปแล้วส�าหรับผู้เขียนกับนมนาง เราต่าง

คุ้นเคยกันมาแต่เด็ก และเคยชินที่จะเรียกว่า “นมนาง” 

มากว่า ภาพ “นมนาง” ของผู้เขียนจะปรากฏพร้อม

ความทรงจ�าวัยเด็กที่มีแม่เป็นตัวเอกเสมอ ที่บ ้าน 

“นมนาง” เป็นของของแม่ผู ้เขียนเอง ถ้าเปรียบให้

นมนางเป็นคนเธออาจจะได้ครองสถานภาพเป็นบ่าว

ผู ้รู ้ใจของแม่ ในวัยเด็ก ผู ้เขียนมักถูกเรียกให้หยิบ 

“นมนาง” เป็นประจ�า ผู้เขียนจ�าความรู้สึกช่วงเวลา

นั้นได้ดี อะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่ใช้ให้ท�าเราจะอิดออด บ่าย

เบี่ยง อ้างโน่นนี่ จนหลายคร้ังแม่มักจะใช้วิธี ยื่นข้อ

เสนอ (ที่ดูไม่เหมือนข้อเสนอ) ว่า“จะไปหยิบให้ หรือ 

จะมานวดให้เอง” ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ได้

ให้เลือก เพราะคงไม่มีเด็กคนไหนอยากจะนวดหลัง

ให้ผู้ใหญ่ ด้วยวิธีที่หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์

เดียวกัน คือ การเดินย�้าไปมา เดินขึ้น เดินลง บน

แผ่นหลังมาถึงถึงต้นขาซึ่งทั้งล่ืนและทรงตัวยาก จ�าได้

ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อที่สุด แม้จะได้ค�าชมหรือค่าจ้าง

เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มทั้งสิ้นกับเวลาสนุกๆ ที่เสียไป ผู้เขียน

จึงได้แต่ยอมจ�านนต่อข้อเสนอที่ไม่มีทางเลือกด้วยการ

เดินไปหยิบให้ เพื่อแลกกับอิสรภาพ

ปีงบประมาณ เงินรายได้น�าส่งแผ่นดิน 

(1)

เงินบริจาค (2)

(ทู ล เ กล ้ า ฯ  ถว าย ใน

ว โ ร ก า ส ต ่ า ง ๆ  ก า ร

ศึกษา การกีฬา การ

แพทย ์และสาธารณสุข 

ศาสนา สังคมสงเคราะห์ 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่ง

แวดล้อม)

รายได ้ภาษีสรรพสามิต

ยาสูบและสุรา (3)

(ยาสูบ สุรา และเบียร์)

2545 5,456.17 ล้านบาท 134,395,792.01 บาท 85,637 ล้านบาท

2546 7,504.82 ล้านบาท 150,601,747.46 บาท 95,952 ล้านบาท

2547 8,872.30 ล้านบาท 114,037,297.75 บาท 105,255 ล้านบาท

2548 10,358.49 ล้านบาท 106,505,319.91 บาท  112,296 ล้านบาท

2549 11,174.31 ล้านบาท 118,999,610 บาท 109,007 ล้านบาท

2550 14,000.57 ล้านบาท 121,448,937 บาท 127,210 ล้านบาท

2551 13,899.65 ล้านบาท 107,462,573 บาท  132,113 ล้านบาท

2552 13,284.48 ล้านบาท 166,419,354.06 บาท 130,911 ล้านบาท

2553 14,535.16 ล้านบาท 373,595,142.37 บาท 154,610 ล้านบาท

2554 14,636.30 ล้านบาท 490,010,928.5 บาท 167,319 ล้านบาท

ที่มา: (1) http://www.glo.

or.th/detail.php?link=faq; 

สืบค้นข้อมูลวันที่ 28 

กรกฎาคม 2555; (2) 

http://www.glo.or.th/

detail.php?link=donation; 

สืบค้นข้อมูลวันที่ 1 

สิงหาคม 2555; (3) http://

thaipublica.org/2012/05/

hsri-researched-

thaihealth/; สืบค้นข้อมูล

วันที่ 3 สิงหาคม 2555

ก้าวหน้าแบบถดถอยอีกเช่นกัน แล้วเอาตัวเลขทั้งสอง

มารวมกัน ข้อสรุปท่ีได้ดูจะไม่พ้น --ถ้าคนจน จน-

เครียด-ซื้อหวย/กินเหล้า ยิ่งคนจนเท่าไร และคนจนมี

มากเท่าไร รัฐก็ยิ่งมีรายได้จากการเป็นเจ้ามือหวยและ

ภาษีมากขึ้นเท่านั้น

รัฐที่หาเงินจากคนจนแบบนี้ (ยิ่งจนยิ่งเก็บ เก็บ

เงียบๆ ไม่กระโตกกระตาก เก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ไม่เหมือนเก็บภาษีคนรวย ท่ีถ้ายิ่งรวย ก็จะยิ่งมีช่อง

ทางหลบภาษีได้เยอะไปด้วย) เป็นรัฐแบบไหนก็ไม่รู้ รู้

แต่ว่าไม่น่าใช่รัฐโรบินฮู้ด แม้จะบอกว่ารักประชาชนๆ 

ก็เถอะ

 กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เรื่องเล่าถึง  

 บ่าวนมนาง 

http://www.glo.or.th/detail.php?link=faq
http://www.glo.or.th/detail.php?link=faq
http://www.glo.or.th/detail.php?link=donation
http://www.glo.or.th/detail.php?link=donation
http://thaipublica.org/2012/05/hsri-researched-thaihealth/
http://thaipublica.org/2012/05/hsri-researched-thaihealth/
http://thaipublica.org/2012/05/hsri-researched-thaihealth/
http://thaipublica.org/2012/05/hsri-researched-thaihealth/
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 ในช่วงเวลา 4-5 ปีมาน้ี ร่าง- 

กายที่แข็งตึง เมื่อยล้า พาให้ต้อง

เกี่ยวข้องกับ “นมนาง” อีกครั้ง 

การเผชิญหน้ากับวัยผู ้ ใหญ่

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�าให้ผู้

เขียนเข้าสู่โลกของความปวด

เมื่อย ทั้งปวดแขนขา ปวดหลัง 

ปวดไหล่ สารพัด อาการที่ว่านี้เปิดโอกาสให้ “นมนาง” 

บ่าวคู่ใจคนเดิมของแม่มีโอกาสแสดงฝีมือ (ฝีนม) กับ

ผู้เขียนเป็นครั้งแรก ที่ส�าคัญกว่านั้นแม่ดูมีความสุขมาก

ยิ่งกว่า เมื่อได้อธิบายวิธีใช้งานบ่าวผู้ซ่ือสัตย์ เช่น “ใช้

นอนทับเวลาปวดหลัง หนุนนอนเวลาเม่ือยคอ หรือรอง

ต้นขาเมื่อปวดเม่ือยจากการขับรถนานๆ” มาถึงตอนนี้ผู้

เขียนเริ่มเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับกับแม่ในสมัยก่อน 

พร้อมกับการมีบ่าว “นมนาง” คู่ใจเป็นของตัวเอง และ

ดูท่าว่าการใช้งานของผู้เขียนจะท�าให้หล่อนดูสวยงาม 

ผิวเรียบเป็นมันเงา ได้ในเวลาไม่นานนัก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า “นมนาง” จะท�าให้คลาย

เมื่อยได้ หากแต่ในยุคสมัยที่การนวดแผนไทยแพร่

ระบาดไปทั่วเช่นนี้ผู ้เขียนก็อดไม่ได้ที่อยากจะเสี่ยง 

และ สุ่ม เข้าไปทดลองใช้บริการ หลายคร้ังการเป็น

นักสังคมวิทยาขี้เมื่อยพอๆ กับขี้สงสัย ท�าให้ผู ้เขียน

ทราบถึงชีวิตบางส่วนของบรรดาหมอนวดที่คาดว่า

จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามธุรกิจภาคบริการที่ก�าลัง

เติบโต (ราวกับนมนางที่เพิ่มจ�านวนเต้าเพื่อบริการ

เพื่อนชาวต่างชาติ) ทว่ากลุ่มคนเหล่าน้ีก็ไม่ได้เจริญ

งอกงามตามผลก�าไรของธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้าน

นวดแผนไทยพบได้แทบทุกตรอกซอกซอย หัวถนนยัน

ท้ายถนน ผู้คนหลากหลายที่เลือกเข้าสู่อาชีพดังกล่าว

มีทั้งที่ถูกปลดระวางจากการเป็นสาวโรงงานเน่ืองจาก

อายุมากขึ้น มาจากอาชีพแม่บ้าน หรือส่งตรงมาจาก

ภาคเกษตรในชนบท กลุ่มเพศที่สาม รวมทั้งกลุ่มใหม่

ล่าสุด คือ แรงงานชาวพม่าท่ีตั้งอกตั้งใจฝึกฝนเพื่อ

รายได้ท่ีมากขึ้น เรื่องราวของเหล่าหมอนวดท่ีผู้เขียน

ได้รับรู้ มีทั้งเรื่องส่วนแบ่งค่าจ้าง เรื่องครอบครัว รวม

ท้ังประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมา ท�าให้ผู้เขียนอดคิดไม่ได้

ว่า แม้ว่าธุรกิจนวดแผนไทยจะเติบโตไปเท่าใด สร้าง

ชื่อเสียงให้กับประเทศขนาดไหน “หมอนวด” ผู้เป็น

แรงขับเคล่ือนหลักก็ยังคง สภาพราวกับเป็นบ่าวผู้รับ

ใช้และสนับสนุนการเติบโตของภาคบริการท่ีขึ้นชื่อว่า

ได้รับความนิยมที่สุดในช่วงหลายปีมานี้ เพราะผู้ได้

ประโยชน์สูงสุด คือ เจ้าของร้าน เจ้าของทุน รองลง

มา คือ ชนชั้นกลางท่ัวไป ชาวต่างชาติ ท่ีเข้ามารับ

บริการ แล้วจ่ายเงินให้กับค่าบริหารจัดการอาคารสถาน

ท่ีซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าค่าแรงของหมอนวด รวมกัน

แล้วอยู่ในอัตรา 150-300 บาทต่อชั่วโมง “ใครอยาก

ได้มากก็ต้องท�างานมาก ในสถานบริการขนาดใหญ่ท่ีมี

หมอนวดหลายคน ก็ต้องแบ่งกันให้ทั่วถึง รายได้ส่วน

หนึ่งจะมาจาก เงินพิเศษท่ีแขกให้ซึ่งไม่แน่นอน” มา

ถึงตรงนี้ ผู้เขียนคิดว่าบางที การนอนนวดด้วย “บ่าว

นมนาง” คู่ใจอยู่บ้านอาจจะสบายใจและรู้สึกผ่อนคลาย

กว่าการรับรู้ถึงชีวิตของเหล่าบรรดา “นมนางในชีวิต

จริง“ เช่นนี้ หรือบางทีอาจเป็นที่ผู้เขียนเองไม่ยอมอยู่

ในร่องในรอยของการเป็นผู้รับบริการที่ดีก็เป็นได้

เมื่ อ เริ่ มมีการพูดคุยกันว ่ า เราจะมี โครงการ

เขียนเกี่ยวกับวัตถุที่มีอยู ่ ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร ์

เฉลิมพระเกียรติกันคนละอย่างต้องสารภาพตามตรงว่ายัง

ไม่มีวัตถุในดวงใจที่อยากเขียน หรือเป็นวัตถุที่ตัวเอง

เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ จนกระทั่งวันที่ลองเดินเข้าไป ดูของจริงวัตถุที่ดึงดูดสายตาที่สุด และผู้เขียนก็เลือกที่จะ

เขียนได้ในทันทีโดยที่ขณะนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรคือโปสการ์ด สาเหตุที่เลือกเป็นเพราะความชอบ และ

สะสมโปสการ์ดมานับต้ังแต่ยังเป็นวัยรุ่น ด้วยความที่เดินทางบ่อยมีทั้งเที่ยวกับเพื่อนหรือไปท�างาน แล้วจึงเริ่มเกิด

ความคิดอยากมีของที่ระลึกเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปสักชิ้น แต่ส่วนตัวไม่ค่อยสะสมพวงกุญแจหรือ รูปย่อส่วนหรือ

ตุ๊กตาที่มักพบเห็นกันตามร้านขายของที่ระลึก จึงเริ่มจากสลับกันส่งโปสการ์ดกับเพื่อนที่ไปด้วยกันจนกระทั่งส่งให้ตัว

เอง ความช่ืนใจของการสะสมอยู่ที่ว่าทุกคร้ังเมื่อหยิบโปสการ์ดในกล่องเก็บมาดูก็มักจะสามารถย้อนคิดไปได้เกือบทุก

แผ่นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างการเดินทาง ดังนั้น ส�าหรับผู้เขียนและด้วยประสบการณ์ส่วนตัว โปสการ์ดถือ

ได้ว่าเป็นสิ่งแทนความทรงจ�าไม่ใช่แต่เฉพาะตัวบุคคลที่สะสม แต่ยังได้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง

โปสการ์ด แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะด�าเนินอยู่หรือสิ้นสุดไปนานแล้วก็ตาม ประเด็นที่อยากชวนคิดเกี่ยวกับโปสการ์ด

ในบทความชิ้นนี้เริ่มต้นจากการคิดว่าถ้าหากโปสการ์ดไม่ได้มีเพียงมุมและประสบการณ์ของเราเพียงคนเดียว แล้ว

เราจะสามารถมองโปสการ์ดจากมุมต่างๆ ได้อย่างไรผ่านบริบททางประวัติศาสตร์และสังคม

โปสการ์ดตามธรรมดาทั่วไปเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนาๆ (หรือในบางกรณีก็ใช้วัสดุอ่ืน อาทิ แผ่นไม้ที่สไลด์

จนบาง หรือแผ่นโลหะ) ที่ด้านหนึ่งเป็นรูปถ่ายหรือรูปวาดเกี่ยวกับสถานที่ ผู้คน วัตถุ และอีกด้านเป็นพื้นที่ว่าง

 อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โปสการ์ด:   
 ภาพแทนความจริง




