คู่มือ
ล้มเจ้ามือหวยใต้ดิน
(ภาคแรก)
สงวนลิขสิทธิ์

คานา
ผมได้ยินคาว่าหวยใต้ดินมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กอยู่ชั้นประถม ได้ยินข่าวว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายาม
จะปราบปรามให้สิ้นซาก แต่ก็ผ่านมาทุกรัฐบาลจนนับไม่ถ้วนว่ากี่สิบรัฐบาล กี่สิบอธิบดีตารวจ ก็ยังไม่มีใครปราบ
ได้สักทีจนกระทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและม่านอธิบดีกรมตารวจหมดยุคหมดสมัยไปหมด แต่หวยใต้ดินก็ยังผงาดคู่
กับประเทศไทย พร้อมทั้งเจ้ามือหวยใต้ดินที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยและอยู่คู่กับหวยใต้ดินมาตลอดราวกับฝาแฝดอย่าง
แยกกันไม่ออก
ผมมาวิเคราะห์ดูด้วยทฤษฎีของการทาธุรกิจ ก็สามารถตอบได้ว่า ตราบใดที่การเป็นเจ้ามือหวยทาแล้วได้
กาไรคุ้มกับความเสี่ยงต่อการถูกจับ ตราบนั้นก็ยังคงมีหวยใต้ดินและเจ้ามือหวยใต้ดินอยู่คู่กับฟ้าเมืองไทยต่อไป
หากเมื่อใดเจ้ามือหวยขาดทุน คนแทงถูกกันตลอด เจ้ามือเสียมากกว่าได้ ตอนนั้นก็คงไม่มีใครอยากจะมาเป็นเจ้ามือ
หวยอีกต่อไป เหมือนกับการทาธุรกิจทั่วไป หากมาทาธุรกิจใดแล้วขาดทุนก็ไม่มีใครอยากมาทาธุรกิจนั้นอีกต่อไป
มันเป็นธรรมชาติครับ
ด้วยทฤษฎีนี้ ถ้าเราจะปราบเจ้ามือหวยใต้ดิน เราต้องทาให้คนแทงหวยแทงเก่งขึ้น เจ้ามือเสียมากขึ้น จน
อยู่ไม่ได้และไม่มีใครมาเป็นเจ้ามือในที่สุด วิธีนี้หวยใต้ดินก็จะสูญพันธุ์ไปเหมือนกับการสูญพันธุ์ของอะไรๆอีกหลาย
อย่างในโลกนี้ ทีนี้เรามาดูกันว่าทาไมคนแทงหวยจึงแทงผิด แทงผิด มากกว่าแทงถูก
เท่าที่ผมลองนึกทบทวนดูว่าวิธีคนเราแทงหวยแทงอย่าไรกันบ้าง ตอนเด็กๆพี่เลี้ยงของผมชอบเอาความ
ฝันมาตีเป็นตัวเลข แล้วเอาไปแทงหวย ถ้าเธอไม่ฝัน เธอก็มาถามผมว่าฝันอะไรบ้างไม๊? เวลาที่ผมฝันเธอก็จะเอาไปตี
เป็นตัวเลขแล้วแทงหวย ผิดบ้างถูกบ้าง แต่ผิดมากกว่าถูก เธอก็ไม่เคยเข็ดก็ยังแทงหวยอยู่แทบทุกงวด พอผมโตขึ้น
ไปทางาน เพื่อนๆที่ทางานก็มีวิธีแทงหวยกันหลายแบบ บางคนแทงป้ายทะเบียนรถ รถตัวเองบ้าง รถเพื่อนบ้าง
พอใครออกรถใหม่ทะเบียนป้ายแดงมา เพื่อนๆก็รุมแทงกันแทบจะทั้งบริษัท บางคนก็แทงอายุตัวเองบ้าง แทงวัน
เกิดตัวเองบ้าง บางคนก็แทงตามเพื่อนๆบ้าง ใครมีเลขทีเด็ดอะไรมาก็แห่แทงกันทั้งบริษัทฯ บางทีก็ถูก บางทีก็ผิด
คนเราส่วนใหญ่แทงหวยโดยไม่มีหลักการอะไรเลย ไปขอหวยจากอาจารย์ดีๆบ้าง ไปขอจากผีบ้าง ไปขอ
จากต้นไม้บ้าง ผมลองมานั่งพิจารณาตัวเลขที่หวยออกย้อนหลังไปหลายปี ลองใช้วิชาต่างๆที่เล่าเรียนมา ทั้งวิชา
สถิติขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง วิชาคานวณ วิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิชาโหราศาสตร์ สูตรต่างๆที่ค้นคว้าเอง
บ้าง สูตรต่างๆที่มีนักคานวณหลายท่านมอบให้บ้าง ไปค้นเจอจากอินเตอร์เน็ตบ้าง เมื่อนาข้อมูลต่างๆบวกกับ
ทฤษฎีต่างๆที่เรียนรู้มา สามารถสรุปประเด็นสาคัญๆได้ดังนี้
 มีตัวเลขหลายตัวไม่เคยออกเลยในรอบห้าปีที่ผ่านมา
 มีตัวเลขจานวนมากที่ออกถี่มากกว่า บางตัวเลขที่แทบจะไม่ออกเลย
 ไม่มีสูตรคานวณไหน หรือทฤษฎีไหน ที่จะมีความแม่นยา 100 % แต่ทาให้โอกาสที่จะแทงหวยถูกเพิ่มมาก

ขึ้นถึงระหว่าง 60-70 กว่าเปอร์เซ็นต์
 เมื่อบวกกับจานวนเงินรางวัลที่เราได้เมื่อแทงถูก และจานวนเงินที่เราจะแทงเพิ่มขึ้นได้ ทาให้โอกาสที่เราจะ
ได้กาไรคุ้มกับที่เสียไป

เพราะฉะนั้นถ้าเราแทงหวยโดยไม่มีหลักการ เราไปเลือกแทงวันเกิด หรือแทงทะเบียนรถยนต์ ที่ไปตรงกับตัวเลข

ซึ่งไม่เคยออก หรือแทบไม่เคยออก เราก็จะมีแต่เสีย มากกว่าได้
หนังสือเล่มนี้ได้ รวบรวมสถิติต่างๆ ความน่าจะเป็นที่อธิบายได้ทางวิชาการของตัวเลขต่างๆที่หวย
ออกมาเป็นเวลามากกว่าห้าปี ความแม่นยาของสูตรต่างๆที่ผ่านการทดสอบแล้วมากกว่าห้าปี ตัวเลขต่างๆที่หวย
ไม่ออกหรือแทบไม่ออกเลย เอาไว้ให้ท่านใช้เป็นแนวทางการล้มเจ้ามือ รวมทั้งแนวทางการแทงหวยที่ไม่มีวันขาดทุน
ในระยะยาว ตลอดจนการแทงแบบที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นแต่ก็มีโอกาสได้มากกว่าเสีย หากทุกท่านสามารถแทงหวย
โดยไม่ขาดทุนมีจานวนมากขึ้นเท่าไร คนที่ขาดทุนก็คือเจ้ามือ เมื่อเจ้ามือขาดทุนก็ต้องเลิกธุรกิจ เมื่อไม่มีคนรับแทง
หวย หวยใต้ดินก็จะหมดไปในที่สุด
ขอให้ทุกท่านลองศึกษาคู่มือนี้ และคัดเลือกวิธีการแทงหวยที่จะเหมาะกับรสนิยมของท่าน แต่ขอเตือนทุก
ท่านไว้ว่า อย่าได้ทุ่มเทหวังรวยจากการเล่นหวย เพราะคู่มือเล่มนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทาให้ท่านรวยจากการ
เล่นหวย แต่จะบอกท่านว่าท่านควรเลือกเล่นหวยอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้มากกว่าเสีย และในที่สุดก็จะทาให้เจ้ามือ
ขาดทุนต้องเลิกทาธุรกิจนี้ไป

บทที่ 1
ธรรมชาติของหวย
ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการคานวณตัวเลข เรามารู้จักกับที่มาที่ไปของหวยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจ
ธรรมชาติของหวยและธรรมชาติของการเล่นหวยได้ดียิ่งขึ้น เราจะได้เข้าใจว่าทาไมนักเล่นหวยชาวไทยจึงแทงหวย
อย่างที่เราแทงกันอยู่ หวยเกิดขึ้นในเมืองไทยนานมาแล้ว เค้าเล่ากันว่าเกิดขึ้นตั่งแต่ปลายยุคกรุงศรีอยุธยาหรือต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ คนจีนที่มาค้าขายและอาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นผู้นามา และเล่นกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีการ
ก่อตั้งกองสลากกินแบ่งแห่งประเทศไทยในราวปี พ.ศ. 2517
ก่อนที่กองสลากจะออกสลากแบบปัจจุบัน คนจีนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ออกหวยเปิดให้คนแทง
เรียกว่าหวย กอขอ วิธีแทงก็ง่ายๆเจ้ามือจะเลือกเอาพยัญชนะภาษาไทยตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่ กอไก ถึง ฮอนกฮูก ใส่
ในถุงผ้าผูกปากมิดชิดแล้วชักรอกขึ้นไปบนเสาที่ปักไว้หน้าบ่อนเจ้ามือ แล้งเปิดให้คนแทงว่า เจ้ามือเอาพยัญชนะตัว
อะไรใส่ไว้ในถุง พอถึงเวลาหวยออกเจ้ามือก็เอาถุงลงมาจากเสาและเปิดถุงให้ดูว่าหวยออกตัวอะไร ใครแทงถูกก็รับ
เงินไป ไม่มีอะไรยุ่งยาก ทั้งหมดอยู่ที่เจ้ามา
คนไทยในสมัยโบราณก็มีอาจารย์ให้หวยเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่ต่างกว่าสมัยนี้เท่าไร อาจารย์ที่อ้างว่ามีตาทิพย์ก็
บอกว่าเห็นว่าในถุงคือพยัญชนะตัวไหน บ้างก็บอกตรงๆ บ้างก็บอกใบ้เป็นปริศนา บ้างก็เขียนเป็นตัวยึกยือ มองได้
เป็นพยัญชนะหกเจ็ดตัว อาจารย์บางคนอ้างว่าตนมีคาถาดีสามารถบังคับทางจิตให้เจ้ามือเอาตัวที่อาจารย์สั่งทาง
จิตใส่ลงไปในถุง แล้วอาจารย์ก็บอกให้ลูกศิษย์แทงกัน ชาวบ้านบางพวกก็ไปขูด ไปถูตามต้นไม้เพื่อขอหวย บางคน
เก็บไปฝันเห็นหวยว่าออกตัวอะไร ทั้งหมดก็มีถูกบ้าง ผิดบ้างว่ากันไป พอมาสมัยที่กองสลากออกล็อตเตอรี่ ก็
เปลี่ยนจากพยัญชนะมาเป็นตัวเลข ศูนย์ถึงเก้า (0-9) วัฒนธรรมการแทงหวยก็ถ่ายทอดมาสู่การแทงหวยใต้ดิน
แทบเหมือนเดิม ที่หายไปก็คืออาจารย์ที่จะดลใจให้เจ้ามือต้องออกตัวเลขใดเลขหนึ่ง เพราะกองสลากใช้เครื่องมือใน
การออกแทนคนหรือเจ้ามือหวย

ทฤษฎีความน่าจะเป็น
เมื่อมีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือในการออกรางวัล นักสถิติศาสตร์หรือนักคานวณได้มีการศึกษาการที่
เครื่องจักรออกหวยและนามาเขียนเป็นทฤษฎีไว้ดังนี้
1) หากเราเอาเหรียญบาท หรือเหรียญห้าบาท หรือเหรียญอะไรก็ได้ มาหนึ่งเหรียญและเอามาปั่นแปะอย่างที่
เราเคยเล่นกันตั้งแต่เด็กๆ เพื่อทายว่าจะออกหัว หรือออกก้อย เรารู้กันว่าโอกาสที่จะออกหัวหรือก้อยนั้นมี
เท่าๆกัน คืออย่างละ 50%
2) เมื่อปั่นแปะครั้งแรกแล้ว ผลที่ออกมาสมมุติว่าออกหัว เมื่อจะปั่นครั้งที่สอง โอกาสที่จะออกเป็นก้อยจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 75% ส่วนโอกาสที่จะออกเป็นหัวซ้าจะลดลงเหลือ 25%
3) สมมุติว่าปั่นแปะครั้งที่สอง ผลที่ออกมาเป็นหัวอีก โอกาสที่จะออกเป็นก้อยจะเพิ่มขึ้นเป็น 87.5% ส่วน
โอกาสที่จะออกเป็นหัวซ้าจะลดลงไปอีก เหลือเพียง 12.5%

นี่คือทฤษฎีที่มีการพิสูจน์แล้วว่าจริง และยอมรับกันโดยทั่วไป ทฤษฎีนี้บอกเราว่าโอกาสที่ตัวเลขต่างๆจะออก
ติดๆกันนั้นมีความเป็นไปได้น้อยลงกว่าตัวเลขที่ยังไม่เคยออกเลย
ที่นี้เรามาดูว่าถ้าหวยที่ออกใช้เป็นตัวเลข 0-9 บ้างว่ามีทฤษฎีความเป็นไปได้อย่างไร หากเรามาพิจารณาหลัก
หน่วยหลักเดียวก่อน โอกาสที่ตัวเลข0-9ตัวใดตัวหนึ่งจะออกนั้นมีเท่ากันทั้งสิบตัว คือหนึ่งในสิบ หรือ 10%
จากนั้นลองมาพิจารณาเลขสองตัวท้ายของล็อตเตอรี่บ้าง คือหลักหน่วยและหลักสิบ ก็จะมีตัวเลข 00-99 นับ
ได้ร้อยตัว ทุกตัวมีโอกาสที่จะออกเท่าๆกัน คือหนึ่งในร้อย หรือ 1 % ซึ่งหมายความว่าในร้อยงวดที่ผ่านมา
จะต้องมีเลข ตั้งแต่ 00-99 ร้อยตัวนี้ออกมาอย่างน้อยตัวละหนึ่งครั้ง แต่เชื่อหรือไม่เมื่อลองย้อนไปเก็บสถิติ
ของล็อตเตอรี่ทั้งบนและล่าง ที่ออกผ่านมาหลายร้อยงวดในรอบสิบปีจะพบว่ามีเลขบางตัวไม่เคยออกเลยสัก
ครั้งเดียว แต่มีเลขบางตัวกลับออกมากกว่าเพื่อนถึง 11 ครั้ง เฉลี่ยเท่ากับว่าทุกหนึ่งปีจะมีเลขตัวนี้ออกมา
หนึ่งครั้ง แปลว่าในหนึ่งปีหรือภายใน 24 งวดที่หวยออก จะมีเลขนี้ออกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
แปลเป็นตัวเงินการลงทุนอีกครั้ง ถ้าท่านแทงหวยตัวนี้งวดละ 1 บาท ลงทุนแทงไป 24 งวดไม่เปลี่ยนตัวเลย
เป็นเงิน 24 บาท ถูกหนึ่งครั้งได้เงิน 60 บาท ทาให้ได้เงินที่แทงไปทั้งหมด บวกกับกาไรอีก 36 บาท สิบปีที่
ผ่านมาท่านจะถูก 11 ครั้ง ได้กาไร 396 บาท เท่ากับได้ผลตอบแทน 150%
แต่ตรงกันข้ามถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวเลขไหนออกบ่อยท่านเลือกแทงแบบไม่มีหลักการท่านอาจจะไม่ถูกเลยสักครั้ง
เดียวในรอบสิบปีที่ผ่านมา

ตัวเลขที่ไม่เคยออกมาเป็นเวลาสิบกว่าปี คือ 99 สาหรับสองตัวบน
และ 01 32 60 89 สาหรับสองตัวล่าง

บทที่ 2
มุมมองใหม่ในการแทงหวย
ท่านคงเคยได้ยินการโฆษณาของธนาคารชั้นนาของเมืองไทยเรื่องการฝากเงินแบบประจาพิเศษ วิธีการคือ
ท่านไปตกลงกับธนาคารว่าท่านจะฝากเงินกับธนาคารทุกเดือนด้วยจานวนเท่าๆกัน แล้วแต่ท่านคิดว่าท่านจะ
ทาได้ เช่น เดือนละ 500 บาท หรือ 1000 บาท เป็นเวลา 3ปี หรือ 5ปี แล้วแต่ท่านต้องการ โดยไม่มีการขาด
ฝากหรือถอนก่อนกาหนด เมื่อท่านทาได้ตามข้อกาหนดท่านจะได้ดอกเบี้ยมากเป็นพิเศษ 5% หรือ6% หรือ
7.25% บ้าง แล้วแต่ธนาคารจะกรุณาจัดสรรมาให้ท่าน หากท่านถอนก่อนกาหนดท่านอาจจะไม่ได้ดอกเบี้ย
อะไรเลย หรืออาจจะได้ดอกเบี้ยจี๊ดเดียว แนวคิดของธนาคารบอกว่าจะได้สร้างวินัยในการออมให้กับคนไทย
ท่านอาจจะสงสัยว่าการแทงหวยมันเกี่ยวอะไรกับการฝากเงินธนาคาร ผมอยากจะให้ท่านเปลี่ยนความคิด
ใหม่ที่ท่านติดมาว่าการแทงหวยคือการเสี่ยงโชค จะได้รวยจะได้มีเงินไปซื้อของที่ต้องใช้เงินมากๆ (การซื้อล็อ
ตเตอรี่ยังเป็นการเสี่ยงโชคอยู่ไม่สามารถอยู่ในมุมมองใหม่นี้ได้) ความคิดใหม่ที่ผมอยากจะให้ท่านมองนี้คือ

“การแทงหวยคือการฝากเงินแบบมีวินัย ที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝาก
ธนาคารหลายสิบเท่า”
แต่ต้องมีวินัยในการแทงหวยดังนี:้
1. ท่านต้องกาหนดเงื่อนไขในการแทงและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดแบบเดียวกับที่ท่านไปตกลงกับ
ธนาคาร เช่น ท่านจะแทงงวดละกี่บาทเท่าที่ท่านมีกาลังเงิน และต้องเพื่อว่าท่านอาจจะต้องแทง
(ฝาก)กันถึง 40 – 50 งวด (ในกรณีที่เลวร้ายสุดๆ) เช่นท่านอาจจะแทงงวดละ 5, 10,
20,50 หรือ 100 บาท
2. ท่านจะต้องแทงทุกงวดเว้นไม่ได้ เพราะเมื่อท่านเว้น หวยตัวนั้นอาจจะออกก็ได้ และทาให้เวลา ”ที่
จะถอนเงินพร้อมดอกเบี้ย” นานออกไปอีก
3. เมื่อหวยตัวนั้นยังไม่ออก อย่าคิดว่าแทงหวยเสียอีกแล้ว แต่ให้รู้ว่านี่คือการฝากเงินแบบประจาที่
ให้ดอกเบี้ยสูงมากกว่าธนาคารไหนในโลกที่จะให้ท่านได้ โดยให้ท่านทาบัญชีการฝากเงินไว้กับ
เจ้ามือ เหมือนกับที่ธนาคารทาบัญชีการฝากเงินกับท่าน
4. หากเกิดการคาดไม่ถึงท่านแทงมาแล้วครบ 48 งวดแล้วหวยตัวนั้นยังไม่ออก ให้ท่านเพิ่มจานวน
เงินที่แทงขึ้นอีกเท่าตัว เช่นเดิมเคยแทง งวดละ 5 ก็เพิ่มเป็น 10 ถ้าแทงงวดละ 10 ก็เพิ่มเป็น
20 ถ้าแทงงวดละ 20 ก็เพิ่มเป็น 40 ถ้าแทงงวดละ 40 ก็เพิ่มเป็น 80 ถ้าแทงงวดละ 50 ก็
เพิ่มเป็น100 ถ้าแทงงวดละ 100 ก็เพิ่มเป็น 200

5. ท่านต้องเลือกเจ้ามือที่ไม่โกง หากท่านแทงเยอะและกลัวว่าเจ้ามือจะโกงก็ควรกระจายความเสี่ยง
ออกไป โดยแบ่งแทงสองหรือสามราย แต่ถ้าเป็นเงินไม่มาก มันไม่คุ้มที่เจ้ามือจะมาโกง
หากท่านมีวินัยและสัญญากับตัวเองว่าจะทาได้ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกข้อแล้วละก็ เชิญท่านเลือกตัวเลขทึ่ได้เก็บสถิติ
มากว่า 200 งวดแล้วดังนี้

สองตัวบนเลขท้ายรางว้ลที่หนึ่ง ได้แก่เลข
11 ตัวนี้ออกมามากที่สุดตัวเดียวสูงถึง 11 ครั้งจากจานวนสองร้อยกว่างวดที่เก็บสถิติ
มา แต่ระยะหลังกว่า 40งวดแล้วที่ยังไม่ออก
54 ตัวนี้ออกมาเป็นอันดับสอง คือ10 ครั้งจากจานวนสองร้อยกว่างวด ระยะหลัง40
งวดแล้วที่ยังไม่ออกเหมือนกัน ถ้าคานวณตามค่าเฉลี่ยน่าจะออกทุกๆสามสิบกว่างวด
22 ตัวนี้ออกมาแล้ว10ครั้งเช่นเดียวกัน และขยันออกด้วย ออกครั้งสุดท้ายเก้างวดที่
แล้วนี้เอง และย้อนถัดไปอีก11งวดก่อนหน้านั้น
77ตัวนี้ออกมาแล้ว9ครั้ง หลังๆนี้ออกบ่อยด้วย ออกครั้งสุดท้ายเจ็ดงวดก่อนหน้านี้ และ
ย้อนถัดไปอีก17งวดก่อนหน้า
สองตัวล่าง ได้แก่เลข
69 ตัวนี้ออกมามากที่สุดรวมแล้วเก้าครั้งในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา และออกค่อนข้าง
สม่าเสมอ
67 ตัวนี้ก็เช่นกันออกมาแล้วเก้าครั้ง เป็นเหมือนพี่น้องกันกับตัวแรก สลับกันออกอยู่
ตลอดเวลา ใครฝากเงินไว้กับสองตัวนี้สบายใจได้
91 ,64, 66 สามตัวนี้มีประวัติพอๆกันคือออกมาประมาณ เจ็ด-แปดครั้งในรอบสิบ
กว่าปีที่ผ่านมา เฉลี่ยแล้วประมาณ 50 กว่างวดหรือ สองปีกว่าๆก็จะออกที ใครชอบตัว
ไหนก็เลือกเอาครับ
ทั้งหมดนี้ผมนาเสนอทั้งหมดเก้าตัว แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแทงทั้งหมดเก้าตัว
แต่ถ้าจะมีท่านใดใจนักเลง ทุนหนา ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ตัวเลขชุด บนสี่ตัว ล่างห้าตัว
อาจจะตั้งชื่อว่าสูตร “ฝากเงิน” ที่ปิดประตูขาดทุน ถ้าคุณไม่ลืมแทง และไม่โดนเจ้ามือโกง
ผมก็ขอจบภาคแรกแค่นี้ก่อน จากนั้นจะมาเขียนภาคสองสาหรับผู้ชอบความเสี่ยงต่อไป

