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พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๒๕ ปี

ทว่าบทบาทของ “เบียร์” ในหน้าประวัติศาสตร์

ของมนุษยชาติก็มิได้ยุติลงเพียงเท่านั้น หากแต่เบียร์ยัง

เป็นกุญแจดอกส�าคัญที่ถักร้อยเช่ือมโยงเอาอารยธรรม

หลักต่างๆ ของโลกเข้าด้วยกัน นักประวัติศาสตร์ต่าง

ยอมรับว่าแท้ที่จริงแล้ว ผู้ที่ริเริ่มเผยแพร่ความรู้ในการ

หมักเบียร์หมักอาหารแก่ชาวกรีกนั้นมิใช่ใครอื่นหากแต่

เป็นชาวอียิปต์ ซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมาอารยธรรมกรีก

ก็ได้พัฒนาขึ้นโดยมีเบียร์เป็นหัวใจ นักปรัชญากรีกที่

มีชื่อเสียงอย่างโซโฟคริส (Sophocles) ได้กล่าวถึง

เบียร์ในฐานะสิ่งส�าคัญที่ช่วยบรรเทาภาวะสุดโต่งทั้ง

หลายของมนุษย์ (process of moderation) ในเวลา

ต่อมา ความนิยมในเบียร์ก็ยิ่งแพร่หลายเข้มข้นขึ้น

ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองของศาสนจักร ทั้งนี้เนื่อง

มาจากการเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้นมักกระท�าควบคู่

ไปกับการเผยแพร่ความรู้ในการผลิตเบียร์ พิธีกรรม

ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาต่างๆ ก็ล ้วนมีเบียร ์เป ็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญ ดังน้ัน ส�าหรับคริสต์ศาสนิกชนแล้ว 

พวกเขาต่างเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยเลยว่า การดื่ม

เบียร์คือการแสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาต่อพระ

ผู้เป็นเจ้า ในยุคดังกล่าวนักบวชของศาสนจักรล้วนมี

บทบาทส�าคัญในกระบวนการผลิตเบียร์ นักบวชจ�านวน

มากได้สร้างโรงกล่ันไว้เป็นสถานที่พักแรม ประกอบกับ

ศาสนจักรยังประกาศตนเป็นองค์กรทางสังคมแรกๆ ท่ี

กลั่นเบียร์เพื่อการค้า

นอกจากนี้ บทบาทของ “เบียร์” ในอารยธรรม

มนุษย์ก็มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือในการขยายอ�านาจและ

อิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ในช่วงกลาง

ศตวรรษที่ 17 แอลเฮาส์ (ale-house) หรือร้านเบียร์

ต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ได้กลายเป็นสถานที่ส�าคัญ

ของเหล่าผู้สนับสนุนแนวทางรัฐสภา (Parliamentar-

ians or Roundheads) ในการพบปะสังสรรค์แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง แอลเฮาส์ได้ท�า

หน้าท่ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ท่ีบ่ม

เพาะความขัดแย้งซึ่งในที่สุดแล้วได้ปะทุออกมาเป็น

สงครามกลางเมือง (Civil War) อาจกล่าวได้ว่า การ

เรียกร้องให้การดื่มสุราเมรัยเป็นสิ่งผิดกฎหมายของ

พวกพิวริตัน (Puritan) ในเวลาต่อมา มิได้สะท้อนถึง

จิตส�านึกสาธารณะของพวกเขาที่ห่วงใยในสุขภาพของ

มวลมนุษย์ชาติ เท่ากับการท่ีมันสะท้อนความหวาดกลัว

ของพวกอนุรักษ์นิยมซึ่งระแวงว่าสักวันหนึ่งแอลเฮาส์

อาจน�ามาซึ่งภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของสังคม และ

ในท่ีสุดความหวาดหว่ันของพวกเขานี้ก็ได้กลายมาเป็น

ความจริง เมื่อในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แอลเฮาส์

ได้กลายเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของเหล่ากรรมชีพ

ท่ีเข้ามาสุมหัวกันท�ากิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่การพูดคุย

และท�ากิจกรรมในยามว่าง ตลอดจนถึงวางแผนต่อต้าน

นายจ้างและเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาล

กล่าวโดยสรุปแล้ว “เบียร์” มีความผูกพัน

อย่างแน่นแฟ้นกับอารยธรรมความเจริญรุ่งโรจน์ของ

มนุษยชาติ หลายครั้งหลายครา “เบียร์” ได้กลายเป็น

พลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่ผลักดันกงล้อประวัติศาสตร์ 

จนอาจเรียกว่าได้ว่าคุณูปการท่ี “เบียร์” และบรรดา 

“น�้าเมา” ท้ังหลายได้มอบให้แก่มวลมนุษย์นั้นมีมาก

ล้นเหลือคณา ด้วยเหตุฉะนี้เอง ผู้เขียนจึงอยากฝากค�า

ถามสั้นๆ ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายครุ่นคิดพิจารณา ว่าแท้

ที่จริงแล้วสถานะการตกเป็นจ�าเลย(รัก)ทางสังคมของ

บรรดาน�้าเมาต่างๆ ควรได้รับการพิจารณายื่นอุทธรณ์

หรือไม่? และเราในฐานะท่ีเป็นท้ังปราชญ์และบัณฑิต

จะร่วมกันก้าวพ้นมายาคติที่บทบังความเป็นจริงในหน้า

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้อย่างไร?

ในแต่ปี จะมีนักศึกษามาแจ้งความจ�านงกับ

ข้าพเจ้าว่าอยากท�ารายงานหรือวิจัยเกี่ยวกับ “หวย” 

หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล พวกเขาไม่ได้สนใจตัวสลาก

ในฐานะสินค้ายอดนิยม เพราะราคาไม่แพง ซื้อง่าย 

ขายคล่อง สักเท่าไร แต่สนใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

สลาก ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อ ในกรณีแรก พวกเขาสงสัย

ว่าท�าไมคนขายไม่ขายอย่างอื่น (ที่เป็นของ “ดี” กว่า

นี้) ในกรณีหลัง ท�าไมคนที่ไม่มีเงินมักชอบซื้อหวย ดู

เป็นการกระท�าที่ไม่มีเหตุผล เพราะถูกก็ยากกกมาก 

น่าจะเอาเงินน้อยๆ ที่มีไปซื้อของกินของใช้ที่จ�าเป็น

มากกว่า

การซื้อหวยในทัศนะของหลายคนเป็นสิ่งไม่ดี 

ไม่มีเหตุผล แต่ถึงกระนั้น การเล่นหวยก็ไม่ถึงกับเป็น

ความชั่วร้าย (อย่างการจี้ ปล้น ฆ่าคน) แต่การซื้อ

สลากเป็นการพนันชนิดหนึ่ง ศาสนาพุทธจัดการพนัน

เป็นหนึ่งใน “อบายมุข 6” (vice -- ดื่มน�้าเมา เที่ยว

กลางคืน เที่ยวดูการละเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่ว

เป็นมิตร เกียจคร้าน) ซึ่งฟังดูไม่ใช่ของดี แต่ท�าแล้ว

ก็ใช่ว่าจะเป็นบาปหนักหนา คุณสมบัตินี้ ประกอบกับ

การที่อบายมุขเป็นกิจที่ท�าแล้วสนุก (pleasurable) 

และใครๆ ก็ท�ากัน (popular) ส่งผลให้ทั้งเจ้ามือและ

ผู้เล่น เกิดอาการอ�้าอึ้งก�้ากึ่ง (moral ambivalence) 

พูดไม่ได้เต็มปากเต็มค�าว่า เช่น “ซ้ือหวยไม่ดีนะ (ไม่

ดีแล้วท�าไมคนซื้อกันเยอะ)” หรือ “ซ้ือหวย ถูกหวยกิน

แล้วทุกข์ (แต่ตอนหวยออกนี่มันสนุก ตื่นเต้น มีลุ้น

นะ)” ท�าให้มันเป็นเร่ืองที่นักศึกษาของข้าพเจ้า และนัก

สังคมศาสตร์หลายคน สนใจจะท�าความเข้าใจ

กระนั้นก็ดี มีนักคิด/นักศีลธรรมจ�านวนหนึ่ง 

เช่น Jeremy Bentham (1748-1832) ซึ่งเชื่อมโยง

ศีลธรรมเข้ากับอรรถประโยชน์ (การพนันไม่เคยท�าให้

ใครรวย ยกเว้นเจ้ามือ จึงเท่ากับผู้เล่น – ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผู้มีรายได้น้อย – ก�าลังน�าทรัพยากรที่มีจ�ากัดไป

ใช้อย่างไม่คุ ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด การท�าสิ่ง

ที่ไร้ประโยชน์และท�าไปโดยไร้เหตุผลเท่ากับผิดศีล

ธรรม) ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐอนุญาตให้มีการพนัน

ที่ถูกกฎหมาย กระทั่งเสนอให้รัฐก�าหนดให้การพนัน

เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย แต่อาจจะด้วยสถานะที่

ก�้ากึ่งของสลากกินแบ่ง รัฐบาลของหลายประเทศจึงไม่

จ�าเป็นต้องรู้สึกตะขิดตะขวงใจอย่างถึงที่สุด กระทั่งตั้ง

ตนเป็นเจ้ามือหวย (และอบายมุขอ่ืนอีก 5 ประการ) 

เสียเองก็ยังได้

นอกจากนี้ ศีลธรรมอันดีของประชาชนยังไม่ใช่

เร่ืองเดียวที่รัฐต้องใส่ใจ โดยเฉพาะถ้าการพนันไม่ใช่

บาปอะไรนักหนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐเผชิญ

กับปัญหาเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ ใน ค.ศ. 1568 (พ.ศ. 

2111) รัฐบาลอังกฤษจึงออกสลากกินแบ่ง จ�านวน 

400,000 ฉบับ มาขายประชาชนเพื่อเอาก�าไรไป

ปรับปรุงท่าเรือ และเมื่อถึงยุคของพระเจ้าชาร์ลส์ที่

 สายพิณ ศุพุทธมงคล  
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 สลากกินแบ่งรัฐบาล:  
 ลุ้นเพื่อเรา พนันเพื่อชาติ 
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สอง (Restoration, ชาร์ลส์ที่สองเป็นบุตรของชาร์ลส์

ที่หนึ่ง ซึ่งถูกปฏิวัติและถูกประหารชีวิต ลูกชายหนี

ไปสะสมก�าลัง ก่อนกลับมาเป็นกษัตริย์อีกคร้ัง) ท่ีมี

ทั้งการระบาดของกาฬโรค (plague) ไฟไหม้ใหญ่ใน

ลอนดอน สงคราม (กับดัทช์) และการขยายอิทธิพล

ของสหราชอาณาจักรเข้าไปในอินเดีย ซ่ึงล้วนต้องใช้

เงินมหาศาล รัฐก็ใช้หวยรัฐบาลน่ีแหละเป็นเครื่องมือ

ในการผันเงินจากประชาชนเข้าสู่คลังหลวง อังกฤษใช้

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเครื่องมือหารายได้จนถึง ค.ศ. 

1826 (พ.ศ. 2369) เม่ือคณะกรรมาธิการของสภาผู้

แทนราษฎรมีมติว่าหวยรัฐบาลเป็นวิธีระดมทุนที่น�าไปสู่

หวยเถื่อนและการพนันอื่น จึงมีกฎหมายห้ามพิมพ์และ

จ�าหน่ายสลาก แต่ถึงอย่างน้ัน ในท้ายที่สุด อังกฤษก็

กลับมาพิมพ์และจ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้งใน 

ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) และท�าเร่ือยมาจนปัจจุบัน

ในกรณีของไทย “ลอตเตอร่ี” งวดแรกถูกพิมพ์

ออกจ�าหน่ายแก่เหล่ามหาดเล็กในพระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417 เพื่อน�ารายได้ไปช่วยชดเชยค่า

ใช้จ่ายแก่พ่อค้า ต่างชาติที่น�าสินค้ามาแสดงในการจัด

พิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดีย ในพระบรมมหาราชวัง และ

ผู้ที่น�าเข้ากลไกการผันรายได้ จากประชาชนสู่รัฐชิ้นนี้ 

ก็คือที่ปรึกษาชาวอังกฤษ ช่ือ นายเฮนรี อลาบาสเตอร์ 

(Henry Alabaster 1836 - 1884 ภายหลังได้รับ

พระราชทานนามสกุล “เศวตศิลา”) ต่อมา ในสมัย

รัชกาลที่ 6 ก็ทรงออก “สลากพระราชทาน” อีกสอง

ครั้ง ครั้งแรกโดย “สภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษ” 

ใน พ.ศ. 2460 เพื่อน�ารายได้ไปให้รัฐบาลสหราช

อาณาจักรกู้ท�าสงคราม (สงครามโลกคร้ังที่ 1) และ

ครั้งที่สอง ใน พ.ศ. 2466 ทรงออก “ลอตเตอรี่เสือป่า

ล้านบาท” (1 ล้านฉบับ จ�าหน่ายฉบับละ 1 บาท) 

เพื่อน�ารายได้ไปบ�ารุงกองเสือป่าอาสาสมัครที่ทรงตั้งขึ้น

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย “สลากพระราชทาน” ก็เปลี่ยนเป็น 

“ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” และจ�าหน่าย ใน พ.ศ. 2476 

เพื่อน�ารายได้มาชดเชยเงินรัชชูปการ (เรียกเก็บแทน

การเกณฑ์แรงงาน/การท�างานให้หลวง จากชายไทย

อายุระหว่าง 18-60 ปี ยกเว้นทหาร ต�ารวจ พระ

ภิกษุสามเณร ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคนพิการ) ซึ่ง

ถูกยกเลิกไปเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าเป็นภาษีที่ไม่เป็น

ธรรม และมีสลากกาชาด ซึ่งออกโดยสภากาชาด มา

จ�าหน่ายด้วย พอถึง พ.ศ. 2478 หวยรัฐบาล ซึ่งถึง

ตอนนี้ไม่เพียงขยายออกสู่ประชาชนในวงกว้างขวางขึ้น 

ก็เริ่มขยับออกสู่จังหวัดต่างๆ หลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ให้กระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบ่งบ�ารุงเทศบาล 

ครั้งละ 500,000 ฉบับ และให้มีก�าหนดออกไม่ตรง

กับสลากกินแบ่งรัฐบาล

ส�าหรับสลากกินแบ่งบ�ารุงพันธุ์ม้า พ.ศ. 2485 

ฉบับนี้ ไม่ทราบท่ีมาชัดเจน แต่ใน พ.ศ. 2484 ซึ่ง

เป็นช่วงต้นของสงครามมหาเอเชียบูรพา ได้มีการจัด

ตั้งกองพลทหารม้า โดยให้ขึ้นกับกองทัพพายัพ จึง

สันนิษฐานว่ารายได้ ซึ่งระบุในสลากว่า “เพื่อราชการ

ทหาร” น่าจะน�าไปใช้เพื่อการนี้

การท่ีสลากกินแบ่งสามารถสร้างรายได้แก่รัฐ

อย่างเป็นกอบเป็นก�า ท�าให้ ใน พ.ศ. 2482 คณะ

รัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเพื่อให้ดูแลเรื่องนี้โดยตรง และใน พ.ศ. 2517 

ก็มีพระราชบัญญัติส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่ง

ก�าหนดชัดเจนว่าส�านักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาลจะ

ต้องส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 แก่รัฐเป็นราย

ได้แผ่นดิน และหากมีเงินรางวัลที่ผู้มีสิทธิไม่มาขอรับ

ภายในอายุความก็ต้องน�าส่งด้วย ปัจจุบัน ส�านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากออกจ�าหน่ายเอง 50 

ล้านฉบับ และสลากบ�ารุงการกุศล คือจัดพิมพ์จ�าหน่าย

โดยมอบรายได้แก่หน่วยงาน และ/หรือองค์กรการ

กุศล ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการกีฬา การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม และ

โ ดย เ สด็ จพ ร ะ ร า ช

กุศลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัฯ สมเดจ็ 

พระนางเจ้าพระบรม

ร า ชิ นี น า ถ  ห รื อ

พระบรมวงศานุวงศ ์ 

ตามพระราชอัธยาศัย 

อีกงวดละ 18 ล้าน

ฉบับ รวมทั้งสิ้นงวด

ละ 68 ล้านฉบับ ปัจจุบัน ออกเดือนละ 2 งวด ปี

หนึ่งเท่ากับรัฐบาลพิมพ์สลากกินแบ่งมาให้ประชาชนซื้อ

เสี่ยงโชค 1,682 ล้านฉบับ

ถ้าสถานะทางศีลธรรมของคนซื้อ และขายหวย 

อยู่ในภาวะน่าสงสัย แล้วสถานะทางศีลธรรมของเจ้ามือ

ที่ออกหวยมาให้คนซื้อคนขายกันปีละมากมายขนาดนี้ 

น่าสงสัยด้วยหรือไม่

เว็บไซต์ของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแถลง

ด้วยความยินดีว่าในช่วง พ.ศ. 2545-2554 ประชาชน

ส่งเงินให้รัฐน�าไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น

ทุกปี (ดู ตารางแสดงเงินรายได้ที่ส�านักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาลน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2545-

2554) ข้ออ้างของรัฐบาลไทยก็อาจจะไม่ต่างจากของ

คนเล่นคนขายหวย คือ รัฐบาลไหนๆ ทั้ง “เจริญ” 

และ “ก�าลังเจริญ” เขาก็ขายหวยกันทั้งน้ัน (ประเทศ

ที่มียอดจ�าหน่ายหวยรัฐบาลสูงมากๆ ก็เช่น สเปน 

อังกฤษ ไอร์แลนด์ มลรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา 

และหลายรัฐของออสเตรเลีย) เขาล้วนมีรายได้ (ราว

ร้อยละ 0.5 ของงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี) ดีไม่

ดีอาจจะมากกว่าของ

ไทยด้วยซ�้าไป แล้ว

รายได้ที่ได้มาก็เอามา 

“คืน” ให้ประชาชนใน

รูปต่างๆ ที่ล้วนแล้ว

แต่เป็นประโยชน์แก่

ประชาชนทั้งนั้น (ทุน

การศึกษา สร้างโรง

พยาบาล สนามกีฬา 

โครงการหลวง ฯลฯ) 

แล้วจะเอาอะไรอีก

นอกจากข้อคัดค้านของนักคิดอรรถนิยมที่กล่าว

ไปแล้วข้างต้น นักเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งโดยทั่วไปสนใจ

เร่ืองการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผ่านการท�างานของกลไกตลาดเสรี และไม่อยากยุ่ง

เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชน) ชี้ว่ารายได้ที่

รัฐเก็บเกี่ยวจากประชาชนผ่านการพนัน โดยเฉพาะ

หวย อาจจะเข้าข่ายการจัดเก็บภาษีแบบแอบแฝง ไม่ใช่

การปรับ (เช่น เมื่อลักลอบเล่นการพนันแล้วต�ารวจจับ

ได้) ที่ส�าคัญเป็นภาษีที่มีลักษณะก้าวหน้าแบบถดถอย 

(regressive) กล่าวคือ ยิ่งมีรายได้น้อย ยิ่งฝากชีวิต

และอนาคตไว้กับหวยมากเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มจะซื้อ
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พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๒๕ ปี
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  
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