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อาหารสมอง
อาชีพแปลกสูผีได
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
การพนันเปนสิ่งคูธรรมชาติอันมีลักษณะของการได-เสียเปนสําคัญ
อาชีพหนึ่งซึ่งไมวาใครจะพนันอยางไรก็ต าม
เจาของบอนซึ่งเก็บคาตงเปนรายได

อยางไรก็ดีมีอยู

ผูอยูในอาชีพนั้น จะไดเสมอ ขอออกตั วกอนวาไมใ ช

อาชีพที่จะกลาวถึงนี้นาสนใจเพราะคลายกับการเก็บขยะแตเปน

ขยะมูลคาสูง
ในประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ มีรานรับพนัน (bookmaker หรือ betting shop)
มาแขง

ฟุตบอล

มวย

หมาแขง ฯลฯ กระจายอยูทั่วเมือง ผูใหญเดินเขาไปพนันเกมส

การแขง ขันจากทุก มุมในประเทศและบางแห ง จากทุ กมุมโลกได
Ladbrokes/
ในสหรัฐอเมริกา

Coral/

ToteSport/

Sky Bet

ในอัง กฤษก็ได แก Willam Hill/

ในออสเตรเลียก็ไดแก TAB/

Beltfair และ

ก็ไดแก Off-Track Betting (Betsson, Neteller พนัน on-line)
ในเมืองนิวยอรกที่ใจกลางเกาะแมนฮัตตัน มีรานรับพนันชื่อ Off-Track Betting (OTB)

ซึ่งมีผูคนมาแทงมาแขงกันพลุกพลานทั้งกลางวันและกลางคืน

ตั๋วแทงมาหลนกระจายอยูบนพื้นหอง

เต็มไปหมด นับเปนรอยเปนพันใบ และนี่คือเหมืองทองของ Jesus Leonardo (ดีทั้งชื่อและนามสกุล)
อาชีพของเขาเกิดเมื่อ 10 ปกอน

เขาเดินเขามาในรานนี้เพื่อแทงมา และเมื่อมาของ

เขาไมเขาวิน เขาก็โยนตั๋วแทงมาซึ่งตองแทงมาชนะทั้ง 3 เที่ยวติดตอกันใหถูกทิ้งไปในหองที่มีคนแนน
ขนัด

แตกอนที่จะเดินออกไปดวยความหมดหวัง

เขาเหลือบไปมองบนจอและพบวาในมาเที่ยว

หนึ่งมีการประทวงผลการแขงขัน และปรากฏวามาของเขาชนะจึงทําใหแทงถูกทั้ง 3 เที่ยว ไดเงินรางวัล
900 เหรียญ
เขารีบวิ่งกลับไปหาตั๋วแทงมาของเขาทามกลางเศษตั๋วมาอีกนับรอย ๆ ใบบนพื้นเหมือน
คนบา แต หาเทาใดก็ห าไมเจอ

ไมวาในถัง ขยะ

ที่ เขี่ย บุหรี่

เมื่อหาจนออนใจแลวเขาก็เ ลาให

-2เจาหนาที่ซึ่งก็ชวยเขาไมไดฟง แตก็ยอมใหเขาเอาถังขยะที่อาจมีตั๋วของเขาอยูกลับบานเพื่อไปคนหาอีก
ครั้ง
เมื่อขนถังขยะถึงบานเขาก็เกิดไอเดียวานาจะมีคนเหมือนเขาอยูบาง

เขาจึงตรวจตั๋ว

ในที่สุดก็บิงโก! ถึงแมจะไมพบตั๋วของเขาแตเขาพบ

แทงมาของคนอื่นเทียบกับผลการแขงขันไปดวย

ตั๋วแทงถู ก 2 ใบของคนอื่น รวมกันมีค า 2,000 เหรียญ

ตั้ งแตนั้นเปนตนมาเขาก็เ ปลี่ยนอาชีพจาก

นักดนตรีมาเปนนักคนหา “เงินตกหาย” ของคนอื่นแทน
ในอเมริกันแสลง เขาคือ Stooper (Stoop คือ กมลง สันนิษฐานวามาจากกิริยาของ
ผูหยิบตั๋วแทงมาจากพื้น) หรือผูคนหาเพื่อตรวจสอบตั๋วแทงมา ซึ่งคนในอาชีพนี้มีอยูทั้งในสนามมาจริง
และตามรานรับพนันที่มีสาขากระจายอยูทั่วไปหมด
Leonardo เลาวา ใน 10 ป เขาเก็ บ “เงิ น ตกหาย” ได ป ระมาณ 500,000 เหรีย ญ
จนถือไดวาเปนอาชีพเลี้ยงครอบครัวไดอยางสบาย วันหนึ่งก็หาไดประมาณ 100-300 เหรียญ ปหนึ่ง
ไดประมาณ 45,000 เหรียญ

ที่ไดมากที่สุดคือในป 2006 ตั๋วที่เขาพบแทงมาถูก 4 เที่ยว ไดเงินรางวัล

รวมกัน 9,500 เหรียญ
Leonardo มีระบบการจัดการที่ดีและใชเทคโนโลยีชวยในอาชีพของเขา

ทุกวันเขาจะ

ไปที่รานนี้และเทตั๋วจากถังขยะของรานลงถังที่เขาเตรียมมา นํากลับไปบานและจัดเรียงเปนตั้ง ๆ ละ
300 ใบ และนําไปยังสถานที่ ๆ มีบริการตรวจตั๋วแทงมาแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะตรวจขอมูลการแทง
ในตั๋วแตละใบและเทียบเคียงกับผลการแขงขัน

ปจจุบันเขารวบรวมขยะตั๋วแทงมาจาก OTB อีก 4 แหง

และจางคนมาชวยเรีย งเปน ตั้ง เพื่อเตรียมเขาเครื่องตรวจตอไป

วัน หนึ่ งเขามีตั๋ วที่ ทิ้ง แลวประมาณ

2,000-7,000 ใบใหตรวจ
มีสถิติของ New York State Racing and Watering Board วา สําหรับสนามแขงมา
ทั้งหมดในรัฐนิวยอรกในเวลา 2 ปที่ผานมา มีตั๋วแทงมาที่ถูกรางวัลแตไมมีใครเอามาขึ้นเงินมากกวา
8.5 ลานเหรียญ
ในบานเราเองมีสลากกินแบ งรัฐบาลถู กรางวัลที่ไมมีคนนํ ามาขึ้นรางวัลปหนึ่ งนับสิบ ๆ
ลานบาท

เจาของล็อตเตอรี่เ หลานี้ไมรูวาตนเองถู กรางวัลจึง โยนทิ้ง ไป หรือสลากอาจหายไปกอน

ไมวาตกน้ํา หรือไฟไหม หรือโยนลงถังขยะไปอยางไมตั้งใจ

-3ในบานเราที่ดินผืนงามบนถนนใหญหลายแปลงที่มีราคาเหยียบนับสิบนับรอยลานบาทซึง่
ถูกทิ้งไวรางไมมีใครใชประโยชนก็เขาหรอบนี่เหมือนกัน
ที่ดิ นเหลานี้ หาเจาของไมได

อดีตประธานศาลฎีกาทานหนึ่งเลาใหผมฟงวา

ถึ งแมจ ะรูชื่อเจาของเพราะต นฉบับ โฉนดมีอยู

ถึงแมวาจะประกาศไปหลายครั้งแลวก็ตาม

แต ก็ห าทายาทไมได

ดังนั้นจึงไมมีใครเขาไปใชประโยชนได สันนิษฐานวา

เจาของไดซื้อไวและอาจไมไดบอกใครและโฉนดสูญหายไปเมื่อเสียชีวิตโดยพี่นองและทายาทไมรู (ถาทาน
จะฝนวาวันหนึ่งเขาหาตัวทานเจอเพื่อไปรับมรดกที่ดินเหลานี้ก็มีสิทธิฝนกันได)
ขอกลับมาเรื่องการมีรายไดจากอาชีพแปลกอีกครั้ง ไมใชเฉพาะ Leonardo เทานั้นที่มี
รายไดจ ากการทํ างานแปลก

คนบางคนตายไปแลวทํ างานอะไรไมได เลยยั งมีรายไดมากมายต อป

หนังสือพิมพ International Herald Tribune ระบุวา Albert Einstein ตายตั้งแตป 1955 ปจจุบันมีรายได
10 ลานเหรียญตอป

John Lennon 15 ลานเหรียญ

Monroe 8 ลานเหรียญ

รายไดเหลานี้มาจากคาลิขสิทธิ์

Elvis Presley 55 ลานเหรียญ

Marilyn

สิทธิบัตร ของที่ระลึก ของใชสวนตัว

ฯลฯ
ลูกสาวของ Bruce Lee ดาราภาพยนตรเ จาพอกัง ฟู กํ าลังพยายามเพิ่มรายไดของ
พอผูตายไปในป 1973 ขณะอายุ 32 ป จาก 2 ลานเหรียญตอปเปน 5 ลานเหรียญดวยการปรับภาพลักษณ
ในระดับโลก (Global Image) ผานการรณรงคสรางแบรนเนมใหมของ Bruce Lee เพื่อใหโดนใจคนรุนใหม
ยิ่งขึ้น
อยาสงสัยเลยครับวาคนตายไปแลวทําอะไรไมไดจะทํารายไดเพิ่มใหไดอยางไร

เดี๋ยวนี้

แมแตผียังลุกขึ้นมาโมแปงไดเลยครับดวยการใชเงินจางคน (ผี) ในทุกระดับ นับประสาอะไรกับใชเงิน
นิดหนอยไปปรับภาพลักษณของคนตายไปแลว

เครื่องเคียงอาหารสมอง
• เจาสาวใหมเอี่ยม “ถามจริง ๆ เถอะ คุณแตงงานกับฉันเพราะมรดกที่พอฉันทิ้ง
ไวใหใชไหม”

เจาบาวใหมถอดดามตอบ “โธที่รัก คุณจะกังวลไปทําไม ผมไมแครหรอกวาใคร

เปนคนที่ทิ้งมรดกไวใหคุณ”

• 3 ขั้นตอนของการปวยไข (1) ill (2) pill (3) bill และบางครั้งก็มี (4) will
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• หญิงสาวถามหมอฟนวาใชเ วลาถอนฟนนานเทาใด “2วินาที” “ฉันตองจายเงิน
เท าไหรค ะ”

“1,000 บาทครับ ”

สําหรับ “แค 2 วิน าที นี่ น ะ”

“จะให ผมถอนชา ๆ ก็ ได น ะครับ

ถาตองการ”

• ถาคุณจําไมไดวากังวลเรื่องอะไรเมื่ออาทิ ตยที่แลว นั่น แสดงวาคุณ ไมมีอะไรตอง
กังวลเลย

• เด็ก เล็ กไปดู บัล เลยกั บพ อเปน ครั้ งแรกและรู สึก แปลกใจเป น อั น มากที่ เ ห็ น ผูเ ล น
เขยงเดินและเตนบนปลายเทา เขาอดไมไดจึงถามพอวา “พอครับ ทําไมเขาไมหาคนตัวสูงกวานี้มาเลน
ละครับ”

• “สมาชิ กบานเราเปน นั กรองเสียงดีที่ บา นทุ กคน”

“ทํ า ไมถึ ง เป น อย างนั้ น ละ ”

“เพราะหองน้ําที่บานเราไมมีกลอน”

• “คุณนะหรืออยากจะมาเปนลูกเขยฉัน” “ก็ไมใชทํานองนั้นหรอกครับ แตเนื่องจาก
ผมตองการแตงงานกับลูกสาวทาน ผมจึงไมมีทางเลือกอยางอื่น”

• พนักงานดับเพลิงบอกเจาของห องใหโดดลงไปขางลางทัน ที “แตนี่ มัน ชั้น ที่ 13
นะครับ” “โดดเร็วเถอะครับ เราไมมีเวลาสําหรับโชคลางแลว”

• “คุณนาเบื่อจัง ทําไมคุณถึงไมแตงงานกับไองั่งคนแรกที่ขอคุณแตงงานนะ” “ก็ฉัน
ทําแลวไง”
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Knowledge is knowing a fact.
ความรูคือการรูขอเท็จจริง

Wisdom is knowing what to do with that fact.

ปญญาคือการรูวาจะทําอะไรกับขอเท็จจริงนั้น

..................................................

