ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้

ร่วมเรียนรู้การจัดการพนันจากชุมชนต้นแบบ 11 ชุมชนทั่วประเทศ

ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้

จัดทำโดย

โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน
ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน
โดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ คุณสุธาสินี ทองลิ่ม
คุณจุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์ คุณวนิดา เจียมรัมภ์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
คุณประภัสสร คำเมือง คุณวิภากรณ์ ปัญญาดี คุณเพ็ญนภา พรสุพิกุล
คุณสุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ คุณพรรณปพร ภิรมย์วงษ์ คุณลลิตา รังสรรค์วิวัฒน์

กองบรรณาธิการ

สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ อรสรวง บุตรนาค
พรรณปพร ภิรมย์วงษ์ ชัฏสรวง หลวงพล กฤษณา กาญจนเพ็ญ

ถ่ายภาพ

ณัฐพงษ์ ทิมแตง รักษ์ศิริ สุวรรณประทีป

ออกแบบปกและรูปเล่ม ชาตรี ทับละม่อม

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมเรื่องเล่าจากการทำงานจริง
คนเราทำงานจะเกิดปัญญา ไปนั่งฟังบรรยายจะเกิดแค่ความรู้
ความรู้ที่ได้มักใช้ไม่ได้ในชนบทไทย แต่ปัญญาที่ได้หรือปัญญาที่หลุดจากการจองจำสามารถ
นำไปใช้ได้ไม่สิ้นสุด คาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของแสงสว่างทางปัญญาในการจัดการปัญหาการพนัน
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

คำนำ
การพนันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทย การพนันเป็นวัฒนธรรมไทย การพนันเป็นวิถีชีวิตของคนไทย
คำพูดเหล่านี้เป็นวาทกรรมที่โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ได้พบเห็นและได้ยินเสมอตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เรื่องยากเรื่องที่หนึ่งคือเราจะก้าวข้ามวาทกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร
รัฐมิได้ปล่อยปละละเลยเรื่องการพนัน ที่จริงแล้วรัฐมีกฎหมายกำกับควบคุมการพนันอยู่แล้วตั้งแต่
ปีพุทธศักราช 2478 ปัญหาคือกฎหมายที่ร่างขึ้นเมื่อกว่า 70 ปีก่อนใช้ไม่ได้ผลกับการพนันในปัจจุบัน ที่ซึ่งมี
การพนันหลากหลายรูปแบบและวิธีการก้าวหน้าตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เอสเอ็มเอส ฯลฯ คำศัพท์เหล่านี้ชวนให้ห่างไกลจากชุมชน ไม่คิดว่าชุมชนจะ
เกี่ยวข้อง ในทางตรงข้ามกลับคิดว่ารัฐน่าจะทำอะไรได้มากกว่าเดิมด้วยการแก้กฎหมาย นี่คือเรื่องยากเรื่อง
ที่สองนั่นคือเราจะก้าวข้ามรัฐได้อย่างไร
ส่วนท้องถิ่นเผชิญปัญหาอบายมุขและความเสื่อมทรามของสังคมหลายเรื่องพร้อมๆ กัน เช่น ยาเสพติด
สุรา บุหรี่ แหล่งบันเทิง บ่อนการพนัน เชื้อเอดส์ เยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ส่วนกลางมักมีคำสั่ง
หรือนโยบายให้ส่วนท้องถิ่นแก้ปัญหาเป็นรายเรื่องและรายเดือนตามแต่ที่ผู้มีอำนาจจะสนใจเรื่องอะไรในเวลา
ใด แต่ในความเป็นจริงแล้วชุมชนตั้งอยู่ท่ามกลางปัญหาทุกเรื่องในเวลาเดียวกันโดยมีบุคลากรภาครัฐเพียง
หยิบมือในการทำงาน ทั้งนี้ยังไม่นับว่านิยามของคำว่าชุมชนหรือส่วนท้องถิ่นก็เลือนหายไปกับความหลากหลาย
และการเคลื่อนย้ายกลุ่มประชากร นี่คือเรื่องยากเรื่องที่สามนั่นคือชุมชนจะจัดการปัญหาการพนันพร้อมๆ
กับปัญหาอื่นๆ ได้อย่างไร
พูดง่ายๆ ว่าชุมชนจะบูรณาการวิธีจัดการปัญหาทุกชนิดอย่างไร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดการความรู้ของชาวบ้านหรือผู้นำชุมชนที่มีประสบการณ์ตรงในการแก้
ปัญหาเป็นวิธีหนึ่ง ด้วยการเชิญชวนชาวบ้านหรือผู้นำชุมชนที่มีประสบการณ์ตรงมาเล่าเรื่องวิธีจัดการสู่กัน
ฟัง จัดให้มีการบันทึกเสียงและจดบันทึกที่ดี ตามด้วยการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ที่ดี ด้วยวิธีนี้
เป็นไปได้ว่าชุมชนจะพบวิธีทำงานแบบใหม่ที่สามารถทำทุกเรื่องกับทุกกลุ่มประชากรได้ในเวลาเดียวกัน
การทำงานแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆ ไม่ได้ผล เพราะหากได้ผลก็คงไม่มีปัญหามากมายให้เห็นเช่นปัจจุบัน
จึงมีความจำเป็นที่เราควรจะฟังชาวบ้านหรือผู้นำชุมชนเล่าเรื่องราวของเขา เรื่องราวของเขาเหล่านั้นพร้อม
ทั้งบทเรียนและความรู้ที่ได้มีปรากฏในหนังสือเล่มนี้ บางเรื่องอาจจะอ่านแล้วพบว่ารู้อยู่แล้ว ก็จะมีคำถามว่า
ถ้ารู้แล้วจริงทำไมไม่ทำ หรือว่าที่แท้แล้วรู้ไม่จริงหรือมองข้ามข้อสำคัญอะไรไปจึงทำไม่สำเร็จ บางเรื่องอาจ
จะอ่านแล้วพบว่าไม่น่าเชื่อและไม่น่าเป็นไปได้หรือไม่น่าจะกระทำได้ ก็จะมีคำถามว่าเพราะอะไรจึงทำไม่ได้
มีโซ่ตรวนอะไรหรือมีขื่อคาอะไรที่จองจำไว้มิให้ทดลองกระทำ ซึ่งจะพบว่าการจองจำทางปัญญาจะเป็นการ
จองจำที่ทรงพลังมากกว่าเพื่อน

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมเรื่องเล่าจากการทำงานจริง คนเราทำงานจะเกิดปัญญา ไปนั่งฟัง
บรรยายจะเกิดแค่ความรู้ ความรู้ที่ได้มักใช้ไม่ได้ในชนบทไทย แต่ปัญญาที่ได้หรือปัญญาที่หลุดจากการ
จองจำสามารถนำไปใช้ได้ไม่สิ้นสุด คาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่างทางปัญญาใน
การจัดการปัญหาการพนัน
โครงการฯ ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคน คุณสุธาสินี ทองลิ่ม คุณจุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์ คุณวนิดา
เจียมรัมภ์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา คุณประภัสสร คำเมือง คุณวิภากรณ์ ปัญญาดี คุณเพ็ญนภา พรสุพิกุล
คุณสุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ คุณพรรณปพร ภิรมย์วงษ์ คุณลลิตา รังสรรค์วิวัฒน์ ที่ร่วมมือกันจัดวง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพนันในชุมชนครั้งนี้จนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความลำบากนานาประการทั้ง
จากเนื้อหาที่ยาก การจัดการที่ลำบาก รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมหรือความไม่สงบอื่นใด
						
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
							
14 กุมภาพันธ์ 2555
	

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
ภาค 1 : กรุงเทพมหานคร
11

“ป้อมมหากาฬ” ปราบการพนันให้ชุมชนรอด
			 ชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
25 “ชุมชนบางบัว” สร้างบ้านมั่นคง...กุญแจไขบ้านปลอดพนัน
			 ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ภาค 2 : ภาคกลาง (ตอนบน)
41

เด็กก่อการดี ฟันเฟื่องต้านพนัน
			 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
57 บัญชีครัวเรือน...อุดรูรั่วการพนันในบ้าน
			 ต.นาบัว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก

ภาค 3 : ภาคเหนือ
73

			
83

			
99

			

วัฒนธรรมนำสุข งานศพงดเหล้าและการพนัน
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
พลิกจากชุมชนยอดพนัน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง
ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
“วาระตำบล” แนวทางห่างพนัน
ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

ภาค 4 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

113 ตำบลสุขภาวะ “อบต.หนองไฮ” นโยบายสร้างสุขต้านพนัน

			 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
127 หลวงตาแชร์ อาศรมธรรมทายาท : ธรรมะวัคซีน นำชุมชนปลอดพนัน
			 อาศรมธรรมทายาท จ.นครราชสีมา
143 ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ต.กำปัง :
			 ดึงเด็กสร้างจิตอาสาเพื่อหยุดอบายมุข
			 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ภาค 5 : ภาคใต้

159 สร้างครอบครัวต้นแบบ หยุดพนันในชุมชน เครือข่ายสินธุ์แพรทอง จังหวัดพัทลุง

			 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

ภาคพิเศษ: บทสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ ในการจัดการ
ชุมชนปลอดการพนันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 6 แห่ง
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ปราบการพนันให้ชุมชนรอด
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ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
ชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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เราเข้าหาเด็ก ใช้เด็กเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับพ่อแม่เขา
สุภาณัช ประจวบสุข

ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เกิดและเติบโตในพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่หลังป้อมปราการเก่าแก่ คนทั่วไปรู้จักกัน
ในชื่อว่า “ป้อมมหากาฬ” เธอภูมิใจในความเป็น “คนป้อม” และใช้ความเป็นลูกหลานคนป้อมจัดการปัญหา
การพนันที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นปัญหาสำคัญ ส่งผลให้ชาวชุมชนป้อมมหากาฬมีปัญหา สมาชิกของครอบครัว
ทะเลาะเบาะแว้งกัน จนบางครั้งไม่มีเงินขนาดที่ไม่สามารถซื้ออาหารให้ลูกของตนได้
ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เดินเข้าไปขอพบเจ้ามือหวยผู้ทรงอิทธิพลเพียงลำพัง เพื่อขอร้องไม่ให้เจ้ามือ
ส่งตัวแทนเข้ามารับแทงหวยจากชาวชุมชนในป้อมมหากาฬ จนกระทั่งเจ้ามือยอมรับตามคำขอ ปัจจุบัน
ชุมชนป้อมมหากาฬจึงกลายเป็นชุมชนที่ “ปลอดการพนัน”
ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนั้น ชื่อ สุภาณัช ประจวบสุข แม้เธอจะเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆ ขี้โรค แต่ได้รับ
ความรักจากเด็กๆ ในชุมชน
เด็กๆ เรียกเธอว่า “ป้าดาว” แต่เมื่อมองหน้าเธอแล้ว เห็นว่าคงไม่สามารถเรียกเธอว่า “ป้า” ได้แน่
จึงขอเรียกเธอว่า “พี่ดาว” เธอตกลงพร้อมรอยยิ้มหวานบนใบหน้า
พี่ดาวเล่าประวัติการก่อตั้งชุมชนบ้านเกิดของเธอให้ฟัง ทำให้อดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอดีตกว่า 200 ปีมาแล้ว

ป้อมมหากาฬ : การก่อสร้างและตั้งรกรากของชุมชน
เรื่องราวของชุมชนป้อมมหากาฬสามารถเล่าย้อนไปได้ถึงสมัยรัชกาลที่ 1 อันเป็นช่วงเวลาของการก่อตั้ง
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของประเทศ
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเพื่อใช้เป็นคูพระนคร และสร้างป้อมปราการทั้งหมด 15 ป้อม
เพื่อป้องกันข้าศึกโจมตีพระนคร ในปัจจุบัน ป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หลงเหลืออยู่เพียง
2 ป้อมเท่านั้น คือ ป้อมมหากาฬและป้อมพระสุเมรุ
ป้อมมหากาฬตั้งอยู่ท่ถี นนมหาไชย กรุงเทพมหานคร อยู่ริมคลองโอ่งอ่าง บริเวณแยกปากคลองมหานาค
เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2328 (หลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 3 ปี) โดยรัชกาลที่ 1 โปรดให้เกณฑ์ลาวสองฝั่งโขง
เกณฑ์ครัวจามมาจากเขมร และเกณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มาขุดคลองสร้างป้อมกับกำแพงเมืองกรุงเทพฯ
เมื่อสร้างป้อมกับกำแพงเมืองสำเร็จ ก็โปรดให้ผู้คนที่เกณฑ์มาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ชานกำแพงพระนคร
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬในปัจจุบันนี้ เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งรกรากเป็นชุมชนมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หลักฐานที่บ่งบอกถึงความโบราณของชุมชนที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่ง คือ บ้านไม้
โบราณหลายหลังที่ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านไม้ดังกล่าวมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่แสดงถึงอายุของ
บ้านไม้เหล่านั้นและอายุของชุมชนป้อมมหากาฬด้วย
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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เรื่องราวภายในชุมชนหลังกำแพงหนาของป้อมปราการไม่ได้หยุดนิ่งดังเช่นเรื่องราวในภาพถ่าย แต่ภาพ
ชีวิตในชุมชนป้อมมหากาฬได้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้คนที่เกิดและเติบโตในพื้นที่นี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนล่วงมาถึง
ปัจจุบัน
ชี วิ ต ของ “คนป้ อ ม” ในอดี ต สมั ย สร้ า งกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ กั บ “คนป้ อ ม” สมั ย ปั จ จุ บั น ย่ อ มมี วิ ถี ชี วิ ต
และเรื่ อ งราวปั ญ หาแตกต่ า งกั น และปั ญ หาสำคั ญ ที่ ส ร้ า งปั ญ หาให้ กั บ ชี วิ ต คนป้ อ มในปั จ จุ บั น อย่ า งมาก
ขนาดที่ว่ากำแพงหนาของป้อมมหากาฬก็ไม่สามารถต้านทานปัญหาดังกล่าวได้ ปัญหานั้นคือ “การพนัน”
ที่ แ พร่ ร ะบาดเข้ า มาในชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬและส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นที่ อ าศั ย อยู่ ห ลั ง กำแพง
ป้อมมหากาฬนี้

ชุมชนป้อมมหากาฬ : ชุมชนที่ถูกไล่รื้อ
“พี่ดาว” หญิงแกร่งของชุมชนป้อมมหากาฬและเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการชุมชนได้บอกเล่า
เรื่องราวชีวิตชาวป้อมมหากาฬให้เราฟังว่า ปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬประมาณ 300 คน
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง หากเดินทางเข้าไปในชุมชนในช่วงเวลากลางวันจะพบเจอชาวชุมชนในวัยเด็กและ
วัยสูงอายุเท่านั้น เพราะคนในวัยทำงานต่างเดินทางออกนอกชุมชนเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงปากท้อง
ปัจจุบันชุมชนป้อมมหากาฬได้ชื่อว่าเป็นชุมชนผิดกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ตั้งของชุมชนที่เป็นที่ดินของ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และทางกรุงเทพมหานครมีนโยบายจะทำให้บริเวณถนนราชดำเนิน
เป็นถนนท่องเที่ยวเหมือน ชองป์ เซลิเซ่ ของปารีส โดยจะทำการปรับภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ใหม่
หมด
และหนึ่งในการปรับ คือ การไล่รื้อชุมชนเก่าแก่แถวนั้นออกไปให้หมดแล้วสร้างสวนสาธารณะขึ้นมา
แทน ซึ่งก็รวมถึงชุมชนป้อมมหากาฬด้วยที่ต้องถูกไล่รื้อ และทางชุมชนก็ต่อสู้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน นับว่า
ชาวป้อมมหากาฬต่อสู้กับการไล่รื้อชุมชนมา 19 ปีแล้ว
จากสาเหตุที่ชุมชนป้อมมหากาฬเป็นชุมชนที่ไม่พึงปรารถนานักในสายตาของรัฐ ชาวชุมชนบางคนจึง
พยายามสร้างชุมชนของตนให้น่าอยู่ รวมทั้งขับเคลื่อนชุมชนป้อมมหากาฬให้มีการพัฒนาและปลอดจาก
อบายมุข
ดังเช่นที่พี่ดาว หญิงร่างเล็กหัวใจแกร่งของเราได้เล็งเห็นการพัฒนาเยาวชนในชุมชน ให้มีโอกาสให้
เปิดโลกทัศน์รับความรู้จากชุมชนอื่นที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนของตนเอง พี่ดาวพากลุ่มเยาวชนจากป้อม
มหากาฬไปดูงานในประเด็นการจัดการกลุ่มสะสมทรัพย์ที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำแนวทางการทำงานมาปรับ
ใช้กับชุมชนป้อมมหากาฬ
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“ลิเกและเด็กป้อม” กับการสะท้อนปัญหาการพนันในชุมชน
เยาวชนของชุมชนป้อมมหากาฬหรือที่พวกเขาเรียกตนเองว่า “เด็กป้อม” ถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ
ต่องานชุมชน ปัจจุบันกลุ่มเด็กป้อมมีสมาชิกจำนวนประมาณ 40 คน
การที่เด็กๆ เรียกพี่ดาวว่า “ป้าดาว” แสดงให้เห็นถึงความเคารพที่เด็กมีต่อพี่ดาว และทำให้เราเห็นว่า
ชุมชนป้อมมหากาฬนี้อยู่ด้วยกันบนความสัมพันธ์ที่เป็นเครือญาติกัน ป้าดาวสอนให้เยาวชนคนป้อมหัดร่าย
รำในรูปแบบต่างๆ เช่น รำอวยพร เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต้นเหตุของความคิด
ที่พี่ดาวจะให้การร่ายรำเป็นเครื่องมือเพื่อรวมกลุ่มเด็กป้อมนั้นมาจากการที่ชุมชนป้อมมหากาฬเป็นสถานที่ที่
มีการแสดงลิเกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ลิเกกำเนิดขึ้นราว พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาเพชรปาณี (ตรี) ขุนนางกระทรวงวัง ได้ประดิษฐ์
คิดค้นลิเกขึ้นจากการละเล่นของ “แขก” มลายูปัตตานี และกลุ่มมุสลิมอื่นๆ ที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เก่าก่อน มีการเปิด “วิก” ให้ชาวกรุงเทพฯ ดูเป็นครั้งแรกที่ชานเมืองพระนคร (บริเวณที่เป็นชุมชนป้อม
มหากาฬในปัจจุบัน) นับแต่นั้นลิเกก็เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วประเทศ
พี่ดาวเห็นว่าพื้นที่ป้อมมหากาฬนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของนาฏศิลป์ และการร่ายรำมาตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 5 คนป้อมมีความเกี่ยวข้องกับการร่ายรำมาตั้งแต่อดีตก็น่าจะมีสายเลือดแห่งความสามารถหรือความ
สนใจในนาฏศิลป์ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงคิดที่จะสอนให้เด็กรำ ทั้งที่พ่ดี าวเองไม่เคยร่ำเรียนวิชานาฏศิลป์มา
จากสถาบันใดเลย แต่พยายามเรียนรู้โดยการซื้อวีซีดีสอนรำมาดูและหัดรำเอง หลังจากนั้นจึงจำท่าทางการ
ร่ายรำที่เรียนมาจากครูที่อยู่ในแผ่นวีซีดีไปสอนให้เยาวชนคนป้อมอีกทอดหนึ่ง
แรกเริ่มพี่ดาวเห็นว่าการรำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ทำให้เด็กป้อมรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อทำงานสร้างสรรค์
เป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆ หันมาสนใจงานส่วนรวมนอกเหนือจากเรื่องราวของตนเอง บนพื้นฐานของแนวคิด
ด้านการพัฒนาของพี่ดาวเองที่คิดว่า การพัฒนาชุมชนควรนำกลุ่มเยาวชนมาเป็นแกนหลัก บ่มเพาะพวกเขา
ให้กลายเป็นต้นไม้แห่งการพัฒนาที่เติบโตอย่างแข็งแรง เพื่อเป็นหลักสำคัญให้แก่งานชุมชนได้ในอนาคต
บวกกับปัญหาที่มีอยู่เดิมของชุมชนป้อมมหากาฬที่เรื้อรังมานาน นั่นก็คือ ปัญหาชุมชนถูกไล่รื้อ พี่ดาวจึงคิด
ว่ า สมควรต้ อ งทำให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนเป็ น ชุ ม ชนที่ ส ะอาด การสร้ า งกลุ่ ม เด็ ก ป้ อ มที่ ส นใจงานชุ ม ชน
ไม่เกเร หนีเที่ยวหรือติดยาเสพติด เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ชุมชนป้อม “สะอาด”
“ชุมชนป้อมถูกไล่รื้อมา 19 ปี คนภายนอกก็มองเราว่าเป็นชุมชนแออัด ไม่ดี เราก็ต้องพยายามให้
ชุมชนเราดูบริสุทธิ์ ดูสร้างสรรค์ เลยนำเยาวชนมารวมกลุ่มเป็นการทำงานเพื่อชุมชน หรือการพาเด็กไปดู
กลุ่มสะสมทรัพย์ที่จันทบุรีก็เพื่อให้เขาไปดูว่าที่นั่นเขาทำได้อย่างนั้น แล้วทำไมเราทำไม่ได้ ก็จุดประกาย
ความคิดให้เด็กหันมามองชุมชนตัวเอง”
พี่ดาวกล่าวเช่นนั้น ทั้งยังเชื่อมั่นกับแนวทางในการบ่มเพาะกลุ่มเยาวชนคนป้อมของตน การคลุกคลีกับ
เด็กนานวันเข้า จึงได้รับรู้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนจากการบอกเล่าของเด็กที่ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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ครอบครั ว ของตนให้ ฟั ง ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ น่ า ตกใจก็ คื อ เด็ ก หลายคนไม่ ไ ด้ รั บ ประทานอาหารอย่ า งเพี ย งพอ
เนื่องมาจากพ่อแม่ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้ออาหารให้เขากิน
“เห็นเด็กทำหน้าหงอยๆ เลยไปถามเขาว่าเป็นอะไรลูก เขาก็ตอบว่าเขาหิว พ่อแม่เสียหวย เสียไพ่ วันนี้
เลยไม่เหลือเงินพอซื้อข้าว”
ปัญหานี้ไม่ได้พบกับเด็กเพียงแค่ 1-2 คน ยังมีเด็กมากกว่านั้นที่มาสะท้อนปัญหาในครอบครัวของตนที่
เกิดจากการเล่นพนันของพ่อแม่ เด็กบางคนไม่มีเงินพอไปโรงเรียนจึงขาดเรียนบ่อย เด็กบางคนมีความทุกข์
ระทมจากเสียงทะเลาะตบตีของพ่อแม่
พี่ดาวฟังเสียงเยาวชนสะท้อนปัญหาที่ได้พบเจอ แล้วเห็นว่าปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งนอกเหนือจาก
ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อยู่อาศัย คือ ปัญหาการพนันในชุมชนป้อมมหากาฬ

เยาวชนกับการพนันในชุมชนป้อมมหากาฬ
เมื่อเยาวชนคนป้อมพบเจอกับปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนันของพ่อแม่ ปัญหาที่เยาวชนได้รับและต้อง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเศรษฐกิจ พี่ดาวจึงจัดให้กลุ่มเยาวชนซึ่งได้เรียนรู้วิธีการร่ายรำในรูปแบบ
ต่างๆ ไปแสดงตามงานที่มีผู้ว่าจ้างมา
เมื่อได้เงินค่าจ้างพี่ดาวจะแบ่งเงินเป็นส่วนๆ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อแจกจ่ายให้เด็กๆ เด็กๆ ก็จะมีราย
ได้นำไปให้พ่อแม่ เมื่อพี่ดาวมีโอกาสได้คลุกคลีกับเด็กมากขึ้น จึงใช้การสื่อสารผ่านเยาวชนเพื่อบอกเล่าโทษ
ของการพนันผ่านตัวเด็กให้เด็กไปสะท้อนแก่พ่อแม่ของพวกเขา
“ก็บอกเด็กให้ไปบอกพ่อแม่เขาต่อว่าแม่อย่าเล่นหวยได้ไหม แม่เล่นแม่ก็เสีย หนูเลยไม่มีเงินไปโรงเรียน
เหมือนกับคนอื่นเขา”
พ่อแม่เด็กคนใดไม่สนใจเสียงพูดของลูก พี่ดาวก็จะบอกให้เด็กอย่าใช้วิธีห้ามพ่อแม่เสียทีเดียว แต่ให้ใช้
วิธีขอร้องพ่อแม่ให้ลดการเล่นพนันลง
“ก็บอกให้เด็กอย่าไปห้ามแม่ เพราะห้ามเขาไม่เชื่อ เลยบอกว่าให้เล่นลดลง อย่างงวดนี้ให้แม่ลดจำนวน
เงินแทงหวยลงครึ่งหนึ่งได้ไหม อีกครึ่งหนึ่งเอามาให้หนูกินขนม หรือว่าหวยงวดที่แล้วเล่นแล้วเสีย งวดนี้
ไม่เล่นได้ไหม”
เด็กๆ ในชุมชนป้อมมหากาฬหรือ “เด็กป้อม” เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมร้อยระหว่างพี่ดาวซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการชุมชนป้อมมหากาฬ เข้ากับนักพนันซึ่งก็คือพ่อแม่ของพวกเด็กๆ เอง
เยาวชนคนป้อมทำหน้าที่เหมือนผู้บอกเล่าโทษของการพนัน เป็นนักประชาสัมพันธ์และเป็นผู้ตรวจสอบ
การพนันในชุมชนไปพร้อมๆ กัน เมื่อพ่อแม่ของตนเล่นการพนัน เด็กๆ ก็จะนำมาบอกพี่ดาว พี่ดาวจึงรู้
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ทุกอย่างว่าพ่อแม่เด็กคนใดเล่นหวยงวดนี้ได้หรือเสียเท่าไร หรือพ่อแม่เด็กพาเด็กไปขูดต้นไม้ขอหวยตรงไหน
จนกระทั่งเด็กได้อะไรเป็นรางวัลจากการที่พวกเขาไปขูดต้นไม้หาเลขเด็ดกับแม่แล้วแม่ถูกหวย
เยาวชนป้อมมหากาฬเป็นตัวเชื่อมผู้เล่นการพนันเข้ากับผู้แก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนป้อมมหากาฬ
แต่เสียงสะท้อนของเด็กน้อยไม่สามารถขจัดการพนันออกไปจากชุมชนได้ เสียงของพวกเขาเป็นดั่งเสียงน้ำที่
หยดลงบนก้อนหิน ที่ทำให้ก้อนหินกร่อนได้แต่ไม่สามารถทุบหินให้แตกได้

เล่นพนันอย่างหนักหลังกำแพงหนา
ชาวชุมชนป้อมมหากาฬที่เล่นการพนันส่วนใหญ่ เป็นแม่บ้านที่มีเวลาว่างในเวลากลางวัน เมื่อทำงาน
บ้านเสร็จแล้วจึงรวมตัวกันตั้งวงไพ่ เป็นวงไพ่ที่ชาวบ้านรวมตัวเล่นกันเองแบบไม่เป็นทางการ วงไพ่มีวงเดียว
แต่จะเวียนเปลี่ยนกันเล่นไปตามบ้านหลังต่างๆ คนเล่นจะรู้กันเองว่าวันนี้วงไพ่ไปตั้งอยู่ที่บ้านใคร
ไพ่ที่ชาวป้อมชอบเล่นกัน คือ ไพ่ป๊อก นอกจากไพ่ป๊อกแล้ว การพนันอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาก
สามารถดึงความนิยมจากชาวชุมชนแซงหน้าไพ่ป๊อกได้ คือ “จับยี่กี” ซึ่งเป็นหวยประเภทหนึ่ง
เจ้ามือจะมีไพ่ 12 ใบ ไพ่แต่ละใบเขียนเลข 1-12 ไว้บนไพ่ แล้วเจ้ามือจับไพ่มาใบหนึ่งนำไปใส่ไว้ใน
กล่องแล้วปิดกล่องใส่กุญแจไว้ หลังจากนั้นจะให้ผู้เล่นแทงโดยการทายว่าไพ่ที่ถูกจับแล้วนำไปใส่ในกล่องเป็น
เลขอะไร หากทายถูกจะได้เงิน 10 เท่า จากเงินที่ตนเองลงไป เช่น ทาย 1 เลขด้วยการลงเงิน 10 บาท
หากไพ่ใบที่ถูกจับใส่กล่องเป็นไพ่หมายเลข 1 ถือว่าผู้เล่นทายถูกจะได้เงิน 110 บาท ในชุมชนมหากาฬจะมี
เด็กเดินจดโพยว่า ชาวชุมชนคนใดต้องการแทงอะไร แล้วนำโพยนั้นไปส่งให้เจ้ามือที่อยู่นอกชุมชน
แม้เจ้ามือ “จับยี่กี” จะอาศัยอยู่นอกชุมชนป้อมมหากาฬ แต่ชาวป้อมก็สามารถเล่นจับยี่กีได้ง่ายดาย
จากการที่มีเด็กเข้ามารับแทงเลขถึงในชุมชน
โดยใน 1 วัน ชาวชุมชนสามารถเล่นจับยี่กีได้ถึง 20 รอบ ตั้งแต่ฟ้าสางไปจนถึงเวลาดึกดื่นเที่ยงคืน เมื่อ
เล่นรอบนี้เสีย ชาวชุมชนสามารถแก้มือได้ในเวลาประมาณอีก 1 ชั่วโมงถัดมา แสดงให้เห็นถึงความเฟื่องฟู
ของจับยี่กี และโอกาสของการเข้าถึงจับยี่กีว่าชาวบ้านสามารถเล่นจับยี่กีได้บ่อยและง่ายดาย ไม่ต้องเดินออก
จากชุมชนไปไหนก็มีคนมารับแทงเลยถึงบ้านเลยทีเดียว พี่ดาวเปรียบเทียบให้เห็นภาพของจับยี่กีในชุมชนว่า
“ขนาดหวยยังมีแค่เดือนละ 2 รอบ แต่จับยี่กีในชุมชนป้อมมีวันละ 20 รอบ ไม่ต้องคิดเลยว่าในแต่ละ
วันชาวบ้านจะเอาเวลาไปทำอะไร เขามัวเอาเวลาไปขูดต้นไม้หาเลข โคนต้นไม้ในป้อมทุกต้นมันวาวเพราะ
ถูกขูดเยอะ เพราะวันๆ ชาวบ้านคิดถึงแต่ตัวเลขๆ ว่าจะแทงอะไรดี”
ชาวป้อมมหากาฬจึงมีงานหลักอย่างหนึ่งคือค้นหาตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อนำไปเล่นการพนัน ทั้งจับยี่กีที่
ออกวันละ 20 รอบ และหวยใต้ดินที่ออกเดือนละ 2 รอบ
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เด็กๆ ที่อยู่ในป้อมมหากาฬล้วนได้รับผลกระทบจากการ “บ้าเลข” ของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในชุมชน เด็ก
เล็กมักโดนพ่อแม่จูงใจแกมบังคับให้หยิบตัวเลขหรือชี้ตัวเลขที่อยู่ในกระดาษ ถ้าพ่อแม่นำตัวเลขนั้นไปเล่น
จับยี่กีแล้วเล่นเสีย เด็กก็จะถูกดุว่า เด็กที่มีอายุโตขึ้นมาก็จะถูกพ่อแม่ชักชวนให้ไปขูดต้นไม้ และหากพ่อแม่
นำเลขที่ขูดได้ไปเล่นจับยี่กีหรือนำไปแทงหวยแล้วเสีย เด็กก็จะถูกดุว่า และบางครั้งพ่อแม่ก็ไม่มีเงินพอซื้อ
อาหารให้กินอย่างเต็มอิ่มในวันนั้น
แต่ถ้านำเลขนั้นไปเล่นแล้วได้เงินมา พ่อแม่ก็จะให้เงินเด็กให้ไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าหรือไปกินอาหาร
อร่อยๆ จึงเรียกได้ว่ามีความแตกต่างของบรรยากาศในครอบครัวอย่างมากระหว่างช่วงเวลาที่พ่อแม่เล่นการ
พนันแล้วเสียเงินกับเวลาที่พ่อแม่เล่นการพนันแล้วได้เงิน
ความนิยมการพนันในชุมชนป้อมมหากาฬแพร่หลายไปทั่วชุมชน ถึงขนาดกล่าวได้ว่า คณะกรรมการ
ชุมชนที่มีจำนวนทั้งหมด 30 คน มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นที่ไม่เล่นการพนัน ซึ่งรวมไปถึง “พี่กบ” ที่เป็น
ประธานชุมชน และพี่ดาวเองก็ไม่เล่นการพนัน
มีคนส่วนน้อยเพียง 4 คน ที่เห็นว่าการพนันเป็นปัญหา แต่ชาวชุมชนป้อมส่วนใหญ่เห็นว่าการพนันเป็น
เรื่ อ งธรรมดาที่ อ ยู่ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประจำวั น ของพวกเขา คนส่ ว นน้ อ ยที่ มี อ ยู่ จ ะสามารถแก้ ปั ญ หาการพนั น ได้
อย่างไรท่ามกลางชาวชุมชนที่นิยมตัวเลขเป็นชีวิตจิตใจ ทั้งยังเข้าถึงการพนันได้ง่ายจากการที่มีคนมารับแทง
พนันถึงในชุมชน

คำขอร้องจากพี่น้องคนป้อม
ประธานชุมชนป้อมมหากาฬและคณะกรรมการชุมชนอีก 3 คน ใช้วิธีการเข้าหาชาวบ้าน พูดคุยให้
ชาวป้อมเลิกเล่นการพนันหรือเล่นการพนันให้น้อยลง แต่ส่วนใหญ่กลับเจอเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ทำให้
คณะทำงานพูดไม่ออกไปตามๆ กัน อย่างกรณีของพี่ดาวเองที่เดินไปขอร้องให้ชาวชุมชนลดการพนัน แต่
กลับเจอเสียงตอบกลับมาว่า
“ไปทำให้พ่อเลิกเล่นได้ก่อนเถอะ”
พี่ดาวหน้าเศร้าขณะเล่าให้เราฟัง และเล่าต่อว่าตนไปบอกให้ชาวบ้านเลิกเล่นพนัน ทั้งที่พ่อของตนก็ยัง
เล่นอยู่ พี่ดาวจึงไปขอร้องพ่อว่าให้พ่อเลิกเล่นการพนันได้ไหม ขอให้พ่อเห็นใจพี่ดาวเถอะ เพราะพี่ดาวเป็น
คนขี้โรค และความเครียดก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพพี่ดาว
“ก็บอกพ่อว่าพ่อเลิกให้ดาวได้ไหม ดาวเป็นโรคหัวใจนะ ดาวเครียดมากไม่ได้ พ่ออยากให้ดาวตายใช่ไหม!”
เมื่อพี่ดาวพูดดังนั้น พ่อของพี่ดาวก็คิดได้และเห็นใจลูกสาวที่สุขภาพไม่แข็งแรง จึงเลิกการพนันตามที่
ลูกของตนขอร้อง
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เมื่อสามารถขอให้พ่อเลิกการพนันได้แล้ว พี่ดาวจึงเข้าหาชาวบ้าน โดยใช้ความเป็น “ลูกหลานคนป้อม”
ขอร้องชาวบ้านให้เห็นแก่พี่ดาว พี่ดาวมองชาวชุมชนป้อมมหากาฬทุกคนเป็นพี่น้องและญาติกันทั้งหมด และ
ขอร้องเสมือนว่าตนเป็นหลานสาวที่กำลังของร้องญาติผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านเดียวกัน เกิดในพื้นที่
ชุมชนเดียวกัน และอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันมาเป็นสิบๆ ปี
บอกเขาไปว่าป้าเลิกเล่นหวยซะทีสิ เลิกเล่นไพ่ซะที เนี่ย! หนูต้องเดินมาเพื่อมาบอกป้า หนูไม่แข็งแรง
นะ เห็นใจหนูหน่อย หนูเดินมาบอกป้าหนูก็เจ็บคอ หนูก็เหนื่อย หนูก็เมื่อย”
ชาวบ้านบางคนเห็นพี่ดาวมาพูดเตือนเรื่องการพนันบ่อยๆ ก็ลดการเล่นพนันลง บางคนไม่ชอบพี่ดาว
และรู้สึกรำคาญที่พี่ดาวเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของตน เรียกพี่ดาวว่า “คนบ้าชุมชน” พี่ดาวเล่าให้เราฟัง โดยที่
ตาพี่ ด าวแดงจากการร้ อ งไห้ และเสี ย งพี่ ด าวเครื อ จากความเสี ย ใจที่ สิ่ ง ที่ ก ระทำลงไปไม่ ส ร้ า งผลลั พ ธ์ ที่
คาดหวังให้ง่ายดาย
“ที่พี่ทำเพราะภูมิใจในความเป็นคนป้อม เกิดมาเราก็อยู่ตรงนี้ มีเงินกี่สิบล้านก็ไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้
เราต้องทำเพราะชุมชนนี้เป็นชุมชนของพี่น้องป้อม”
แม้สิ่งที่ได้ไม่ได้มากดังหวัง แต่ก็มีบางสิ่งได้มาอย่างไม่คาดหวัง จากความพยายามของพี่ดาวที่เข้าไป
พุดคุยกับเจ้ามือจับยี่กีรายใหญ่ เจ้ามือรายนี้จะส่งคนมาจดโพยรับแทงจับยี่กีในชุมชน พี่ดาวรู้จักเจ้ามือรายนี้
เพราะเขาเป็นคนชุมชนใกล้เคียงที่พี่ดาวรู้จักคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก พี่ดาวใช้ความเป็นพี่น้องขอร้องเจ้ามือไม่ให้
ส่งคนเข้ามารับแทงจับยี่กีในชุมชน พี่ดาวไม่ได้พูดว่า ”ห้ามเจ้ามือเปิดรับแทงจับยี่กี” แต่เพียงขอร้องให้
เจ้ามือ “อย่าให้คนเข้ามาจดโพยในป้อมได้ไหม”
“จุดมุ่งหมายใหญ่ของพี่คือให้ชุมชนป้อมปลอดพนัน แต่ถ้าชาวบ้านอยากเล่นมากจนต้องไปเล่นที่อื่นก็
เป็นไร พูดอย่างนี้เหมือนเราเห็นแก่ตัวนะ แต่เราต้องเอาชุมชนเราก่อน ให้ชุมชนเราสะอาดปลอดการพนัน
ก่อน เพราะมันมีผลต่อการที่เราจะตั้งเป็นชุมชนในป้อมนี้ได้หรือไม่ได้”
พี่ดาวพูดให้เราเห็นว่า แท้ที่จริงแล้ว เรื่องการพนันกับเรื่องพื้นที่อยู่อาศัยของคนชุมชนป้อมมหากาฬเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากกว่าที่เราคิดไว้ ชุมชนป้อมมหากาฬควรเป็นชุมชนที่สามารถสืบทอดประวัติศาสตร์
มาได้ยาวนาน มีบ้านไม้โบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นพื้นที่กำเนิดลิเก และเป็นชุมชนที่ชาวชุมชนมี
อาชีพที่ควรค่าแก่การศึกษา เช่น อาชีพหมอนวดแผนโบราณ และอาชีพเลี้ยงไก่ชน
ชุมชนป้อมมหากาฬไม่ควรได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเล่นการพนัน แม้ว่าคนในชุมชนจะเล่นการพนันบ้าง
ก็ไม่ควรเล่นในชุมชนอันเก่าแก่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอดีตแห่งนี้
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ธงขาว : สัญลักษณ์แห่งความปลอดพนัน
“พี่กบ” ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ เป็นตัวอย่างให้ชาวชุมชนป้อมมหากาฬเห็นในเรื่องของการไม่เล่น
พนัน ขยันทำมาหากินและกลับบ้านตรงเวลา อย่างที่พี่ดาวเคยเล่าให้เราฟังว่า
“พี่กบเป็นคนธรรมะธัมโม ต้องกลับบ้านไปกินข้าวเย็นตรงเวลาหกโมงเย็นทุกวัน กลับเข้าบ้านแล้วก็ไม่
ออกไปไหนอีก”
ทั้งที่พี่กบเป็นคนไม่เล่นการพนัน แต่ภรรยาของพี่กบเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันมาก จนวันหนึ่งพี่กบยื่น
คำขาดให้ภรรยาเลิกพนันเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวชุมชนเห็น เนื่องจากมันคงไม่เหมาะสมนักที่ประธานชุมชน
ทำงานจัดการปัญหาการพนันในชุมชน แต่มีภรรยาเป็นนักพนันตัวยง ซึ่งภรรยาของพี่กบก็สามารถ “หักดิบ”
เลิกพนันได้เด็ดขาดโดยไม่หันหลับไปแตะการพนันอีกเลย ชาวชุมชนป้อมมหากาฬแอบกระซิบกับเราว่า
“ถึงประธานชุมชนเป็นคนกลับบ้านกินข้าวเย็นตรงเวลาอย่างนั้นแต่ก็เป็นคนจริง พูดจริงทำจริง คนรอบ
ข้างเลยกลัว”
ด้วยความเป็นคนจริงของพี่กบ พี่กบสามารถทำให้ภรรยาของตนเลิกพนันได้ เพื่อให้ครอบครัวของตน
เป็นครอบครัวปลอดพนัน และพยายามพูดคุยให้ชาวบ้านเลิกพนัน ทั้งการพูดคุยทางคำพูดและการกระทำ
ผ่านสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ดังกล่าวคือ “ธงสีขาว” ที่พี่กบนำมาติดไว้ที่หน้าบ้านของตนเพื่อบ่งบอกว่าคนบ้านนี้ไม่เล่น
การพนัน และหากบ้านหลังไหนสมาชิกในบ้านเลิกจากการพนันได้เด็ดขาด ก็จะได้ธงขาวนี้มาติดที่หน้าบ้าน
ด้วย
ธงขาวในความหมายของชุมชนป้อมมหากาฬจึงไม่ได้หมายความถึงการ “ยอมแพ้” ต่อการจัดการ
ปัญหาการพนัน แต่เป็นการบ่งบอกถึงความ “ชื่นชม” ที่คนในชุมชนพี่น้องชาวป้อมมอบให้กันเมื่อพี่น้องร่วม
ชุมชนสามารถหักห้ามใจตนเองจนเลิกการพนันได้
พี่ดาวบอกเล่าว่า บ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนป้อมมหากาฬมีจำนวนบ้านไม่มากนักที่ได้ติดธงขาวไว้หน้าบ้าน
เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ของชุมชนป้อมมหากาฬก็ยังคงเล่นการพนันกันอยู่ แม้ว่าเจ้ามือจะไม่ส่งคนมาจด
โพยจับยี่กีที่ชุมชนแล้ว แต่ชาวชุมชนก็ยังรวมตัวกันจดเองและมีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มารับโพยไปส่งต่อที่
ชุมชนใกล้เคียง
แต่พี่ดาวก็พอใจเพราะสามารถทำให้ชุมชนของตนปลอดการพนันได้ แม้จะไม่ใช่ชุมชนที่ปลอดนักพนัน
ก็ตาม แต่อย่างไรเสียคนในชุมชนก็ต้องลำบากหรือใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อเข้าถึงการพนัน แม้กระทั่ง
ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีบ่อนไพ่ในชุมชนป้อมมหากาฬแล้ว แต่ก็มีชาวชุมชนที่เล่นไพ่อยู่ซึ่งก็เดินทางไปเล่นในบ่อนที่
อยู่ชุมชนอื่น นักพนันบางคนถึงกับเดินไปบ่อนโรงเกลือเลยทีเดียว
เส้นทางการทำงานของคณะทำงานชุมชนป้อมมหากาฬในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการพนันนั้น
เสมือนมีขวากหนามขวางทางอยู่บ่อยครั้ง โดยมากขวากหนามนั้นก็คือคนในชุมชนป้อมมหากาฬเองที่เห็น
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ว่าการพนันเป็นเรื่องธรรมดา ที่อยู่ในวิถีชีวิตของตนเองมาแต่เก่าก่อน แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีกลุ่มคณะกรรมการ
ชุมชนมาบอกว่า “ให้เลิกการพนัน” ผลที่ได้ย่อมกระทบต่อทัศนคติของชาวชุมชนที่มาแต่เดิม
ชาวบ้านบางคนเข้าใจและเห็นใจคณะทำงานชุมชนว่าต้องการจัดการปัญหาการพนันเพราะปัญหาดัง
กล่าวเกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคงของที่อยู่อาศัยและการดำรงอยู่ของชุมชน จึงลดการเล่นพนันลงจนบางคน
สามารถเลิกเล่นได้ในที่สุด แต่ชาวชุมชนป้อมมหากาฬโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเล่นการพนันอยู่ดังเดิม เพียงแต่
ต้องเดินออกไปเล่นการพนันไกลจากชุมชนมากขึ้น เพราะในปัจจุบันไม่มีบ่อนพนันอยู่ในป้อมมหากาฬแล้ว
นั่นเอง
การทำงานแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนป้อมมหากาฬจะมีเส้นทางอย่างไรต่อไป คณะกรรมการชุมชน
และชาวป้อมเองน่าจะเป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเอง ด้วยตัวของชุมชนเอง ปราศจากบุคคลภายนอกหรือ
แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยเข้ามามีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการทำงานจัดการ
กับปัญหาการพนันในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ชุมชน “ขาวสะอาด?” หลังกำแพงป้อมโบราณ
ในชุมชนป้อมมหากาฬที่ตั้งอยู่หลังกำแพงป้อมโบราณแห่งนี้ มีกลุ่มคนที่เดินหน้าในการจัดการปัญหา
การพนันอยู่เป็นจำนวนน้อยมาก แม้จะมีแรงหนุนเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารกัน
ระหว่างกลุ่มทำงานแก้ไขปัญหาการพนันกับชาวชุมชนป้อมมหากาฬที่ส่วนใหญ่ยังคงเล่นการพนันอย่างเป็น
กิจวัตร
การใช้ ค วามเป็ น “ลู ก หลานชาวป้ อ ม” ของกลุ่ ม ทำงานชุ ม ชนและกลุ่ ม เยาวชนเพื่ อ เข้ า หาชาวบ้ า น
เพื่ อ พู ด คุ ย ในประเด็ น เรื่ อ งการพนั น กั บ คนในชุ ม ชนจะมี ก ารดำเนิ น งานต่ อ อย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ
“การสร้าง” ของพี่ดาวหรือป้าดาวของเด็กๆ ว่า พี่ดาวสามารถสร้างเยาวชนที่ปัจจุบันยังเป็น “ต้นกล้า” ต้น
เล็กๆ ให้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตได้หรือไม่ หรือหากพี่กบ ซึ่งเป็นประธานชุมชนไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
ประธานชุมชนอีกต่อไป ประธานชุมชนป้อมมหากาฬคนใหม่จะเล็งเห็นปัญหาการพนันในชุมชนหรือไม่
ผลที่เกิดขึ้นการกระบวนการแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนป้อมมหากาฬ มาจากการขอร้องกันในกลุ่ม
พี่ น้ อ งลู ก หลานชาวป้ อ มที่ พู ด คุ ย กั น บนพื้ น ฐานความรู้ กั น คุ้ น เคยมาตั้ ง แต่ เ ก่ า ก่ อ น การที่ ช าวชุ ม ชนป้ อ ม
มหากาฬลด ละ เลิกการพนัน หรือการที่เจ้ามือเลิกส่งคนมารับแทงจับยี่กีในชุมชนมาเสียงขอร้องบนความ
สัมพันธ์แบบญาติมิตร ผลที่ได้ไม่ได้เกิดจากข้อบังคับของกฎกติกาหรือข้อกำหนดใดๆ ชาวชุมชนสามารถ
เลือกได้ว่าเขาจะเลิกเล่นพนันอย่างเด็ดขาด หรือเลิกการพนันในช่วงเวลานี้ แต่เมื่อมีเพื่อนฝูงที่ถูกใจเข้าขา
กันมาชวนก็สามารถกลับไปเล่นใหม่ได้ และอาจกล่าวได้ว่าการที่ชาวชุมชนป้อมมหากาฬส่วนใหญ่ยังเล่นการ
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พนัน แสดงให้เห็นว่าการจัดการแก้ไขปัญหาการพนันยังไม่ได้กลายเป็นหลักปฏิบัติที่คนป้อมต้องกระทำใน
รูปแบบของ “พันธะสัญญา” ร่วมกันของชุมชน
ความยัง่ ยืนของการจัดการปัญหาการพนันในชุมชนป้อมมหากาฬ ขึน้ อยูก่ บั การทำงานของปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคนเพียงจำนวนหนึ่ง หากหมดวาระการทำงานของคนกลุ่มนี้และพวกเขาไม่สามารถสร้างทายาทในการ
ทำงานขึ้นมาทดแทนได้ก็ย่อมกระทบกับงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนที่พวกเขาได้เริ่มต้นไว้
สิ่งที่อยากคาดหวังคือชุมชนป้อมมหากาฬสามารถสร้างกลุ่มเยาวชนที่มีจิตสำนึกในงานชุมชนและมุ่งมั่น
แก้ไขปัญหาการพนันขึ้นมาสานต่องานที่ผู้ใหญ่ในปัจจุบันได้เริ่มต้นไว้ให้ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป
ปัจจุบันชุมชนป้อมมหากาฬเป็นชุมชนที่ปลอดบ่อนพนัน และเจ้ามือก็ไม่ได้ส่งคนมารับแทงจับยี่กีใน
ชุมชนแล้ว แต่ชาวชุมชนคนป้อมยังคงเล่นการพนันอยู่ เราจึงอยากให้คำนิยามของชุมชนป้อมมหากาฬว่า
“ชุมชนที่ปลอดการพนัน แต่ไม่ปลอดนักพนัน” ทั้งยังเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหากในอนาคตชาวป้อมมหากาฬไม่
ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้สิทธิอาศัยในพื้นที่ชุมชนแล้ว การจัดการปัญหาการพนันในชุมชนจะยังคงมีอยู่หรือ
ไม่หรือจะมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางใด
แต่สิ่งเดียวที่เรารู้ คือ ณ เวลานี้ ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่เราเรียกเธอว่า “พี่ดาว” กับเพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆ ที่
ร่วมกันทำงานแก้ปัญหาการพนันในชุมชนยังเดินหน้าทำงานของตนต่อไป พี่ดาวยังคงเดินตระเวนตรวจใน
ชุมชนทุกคืนเพื่อคอยสอดส่องสิ่งผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องหรือเป็นชนวนให้เกิดปัญหาการพนันเพิ่มขึ้นในชุมชน
ของเธออย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
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2

“ชุมชนบางบัว”

สร้างบ้านมั่นคง...
กุญแจไขบ้านปลอดพนัน
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พอพบว่าคนในชุมชนมีปัญหา เราก็ชวนเขาไปทำกิจกรรมดีๆ
ต้องชวนเขาเข้ามาทำงานร่วมกัน ผู้นำไปคนเดียวไม่สำเร็จ
พี่ประภาส แสงประดับ
ประธานชุมชนบางบัว

ชุมชนบางบัวตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน 49/2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน เป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริม
คลองบางบัวฝั่งพื้นที่เขตบางเขน ซึ่งชื่อของ “ชุมชนบางบัว” นี้คล้ายกับชื่อของลำคลอง คือ “คลองบางบัว”
คนที่ได้ยินจึงมักเข้าใจผิดว่า ชุมชนบางบัวคือชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางบัวตลอดสายคลองทั้งหมด
แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ ชุมชนบางบัวเป็นเพียงชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมคลองบางบัวเท่านั้น ชาวชุมชนบางบัวจึงมัก
บอกว่ า หากจะระบุ พิ กั ด ชุ ม ชนของพวกเขาให้ ชั ด เจน ต้ อ งบอกว่ า “ชุ ม ชนบางบั ว หลั ง กองการภาพ”
ซึ่งชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ) นี้มีประชากร 264 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย

คลองบางบัว :
ปัญหาของชุมชนสองฝั่งคลอง
คลองบางบัวเป็นคลองสายหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นคลองพระราชทานขุดใน
ราวปี พ.ศ. 2470 และชาวบ้านได้นิยมมาตั้งถิ่นฐานริมคลองกันมาตั้งแต่สมัยนั้น โดยประกอบอาชีพทำนา
เผาถ่าน ต่อมามีการทำอิฐมอญ มีการนำข้าว ถ่าน และอิฐ ไปขายที่ตลาดบางบัว การขยายตัวของเมือง
ทำให้มีคนอพยพเข้ามาอยู่ริมคลองหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ทำให้บริเวณ
พื้นที่สองฝั่งของคลองบางบัวเต็มไปด้วยชุมชนแออัด
คลองบางบั ว นี้ เ ป็ น ลำคลองสายยาว อยู่ ใ นพื้ น ที่ 3 เขตของกรุ ง เทพมหานคร คื อ เขตดอนเมื อ ง
เขตหลักสี่ และเขตบางเขน เมื่อปี พ.ศ. 2537 ชุมชนต่างๆ ริมคลองบางบัวได้ประสบปัญหาเรื่องของขยะ
และน้ ำ เน่ า เสี ย ในชุ ม ชน แต่ ชุ ม ชนดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถเข้ า รั บ สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ เพื่ อ นำมาแก้ ไ ขปั ญ หาได้
เนื่องจากเป็นชุมชนที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง
เป็นชุมชนที่ชาวบ้านได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนรุกล้ำที่ดินของ “กรมธนารักษ์” กรุงเทพมหานครไม่รับรอง
ชุมชนเหล่านี้ และไม่สนับสนุนด้านสวัสดิการด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ริมคลอง
บางบัวจำนวน 12 ชุมชน ได้ก่อตั้ง “เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว” ขึ้นเพื่อประสานงานระหว่าง
กันและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เช่น การจัดการขยะในคลอง การออม
ทรัพย์ การพัฒนาอาชีพ
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“ทอดผ้าป่าขยะ” สู่การยก “บ้าน” ให้ขึ้น “บก”
ช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2547 ชาวชุมชนบางบัวสร้างบ้านรุกล้ำลงไปในลำคลองบางบัว เรียกได้ว่าบ้าน
ของชาวบางบัวเมื่อก่อนเป็นบ้านที่สร้างบนผืนน้ำ ส่งผลให้น้ำในคลองบางบัวสกปรกอันเนื่องมาจากของเสีย
ต่างๆ ที่ไหลลงลำคลอง ทำให้ภาพลักษณ์ของชุมชนบางบัวเป็นชุมชนแออัดหรือ “สลัม” ในสายตาของคน
ทั่วไป รวมทั้งชาวชุมชนเองก็ยอมรับว่า ชุมชนของตนนั้นเป็นชุมชนแออัดที่ไม่ชวนให้อยู่อาศัย ไม่มีสิ่งใด
เจริญหูเจริญตา
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งที่เริ่มกระทำเป็นลำดับแรก “ประภาส แสงประดับ” ผู้นำชุมชน
บางบัว ได้ร่วมมือกับชุมชนเครือข่ายซึ่งล้วนเป็นผู้นำจากชุมชนริมสายคลองบางบัวมาร่วมกันจัดการกับขยะ
“การทอดผ้าป่าขยะ” เป็นยุทธวิธีที่นำมาใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวบางบัวรู้คุณค่าของขยะ ผู้นำชุมชน
ได้นิมนต์พระเพื่อมารับบิณฑบาตขยะทางเรือ และเปิดให้ชาวบ้านนำขยะของตนเอง หรือขยะที่เก็บได้จาก
คลองบางบัวมารวมกันเป็น “กองผ้าป่าขยะ” แล้วนำขยะที่รวมรวบได้ไปทอดที่วัด
นอกจากการทอดผ้าป่าขยะแล้ว เครือข่ายผู้นำชุมชนริมคลองบางบัวยังมียุทธวิธีในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ลำคลอง ด้วยการสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกผักบุ้งในลำคลอง เพื่อให้รากของผักบุ้งดูดซับของเสียในน้ำ รวมถึง
การใช้ถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน และจัดให้มีถังพักส้วมของชุมชนที่อยู่ริมคลองบางบัว
การจัดการด้านน้ำเสียในชุมชน ดำเนินต่อไปพร้อมกับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนบางบัว
ภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคง” อันเนื่องมาจากปัญหาที่ชาวชุมชนบางบัวได้สร้างบ้านเรือนรุกล้ำคลองและ
สร้างบ้านในที่ดินราชพัสดุ ทำให้ที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนจะถูกยึดจากเจ้าของที่ดิน
ชาวบางบัวจึงเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในช่วงปี พ.ศ. 2547 ภายใต้การสนับสนุนและทำงานประสาน
กันของหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรมธนารักษ์ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชน
แออัดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ให้ประชาชนที่สร้างบ้านเรือนรุกล้ำพื้นที่ราชพัสดุได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการจัดวางผังและสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ดี ก่อให้เกิดการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
และสร้างการพัฒนาในชุมชน
ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคง ชาวชุมชนต้องรื้อบ้านของพวกเขาที่แต่เดิมสร้างรุกล้ำ
พื้นที่คลองบางบัวมาสร้างใหม่บนพื้นดินริมคลอง โดยมีการวางผังที่ตั้งของบ้านที่ก่อสร้างใหม่อย่างเป็น
ระเบียบสวยงาม ชาวชุมชนเปลี่ยนสถานภาพจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้เช่าที่ดินระยะยาว (เช่าระยะยาว 30 ปี)
กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งก็คือ กรมธนารักษ์
กระบวนการ “ยกบ้านขึ้นบก” เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 ชาวชุมชนบางบัวเริ่มย้ายออกจากบ้านที่สร้างรุก
ล้ำลำคลอง แล้วย้ายขึ้นมาอาศัยอยู่บนพื้นที่ชุมชนที่มีการกำหนดผังไว้ชัดเจน ว่าบ้านของใครตั้งอยู่ตรงจุดใด
โดยคนในชุมชนมีส่วนในการกำหนดที่ตั้งบ้านของตนเอง ผู้ที่เป็นเครือญาติกันหรือมีความสนิทสนมกันจะตั้ง
บ้านอยู่ใกล้ๆ กัน
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และเมื่อมีการวางผังในชุมชนอย่างเป็นระเบียบสวยงามเช่นนี้ ทางคณะกรรมการชุมชนจึงกำหนดให้มี
การแบ่งโซนในชุมชน ซึ่งการแบ่งพื้นที่เป็นโซนเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการชุมชนที่
สมาชิกทำงานจะแยกกันสำรวจและพูดคุยกับชาวชุมชนในโซนต่างๆ เพื่อสอบถามถึงความต้องการและ
ปั ญ หาที่ ช าวชุ ม ชนได้ รั บ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากชาวชุ ม ชนจะมี ป ระโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารและการจั ด การด้ า น
สวัสดิการให้แก่ชาวชุมชน
จากการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงนี้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวชุมชนบางบัว อย่างพลิก
หน้ามือเป็นหลังมือ เพราะเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ ที่กำหนดไว้ 12 ประการ เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาศัยในชุมชนจริง ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมกลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย
เป็นอย่างดี มีอาชีพสุจริต ไม่เล่นการพนัน
กฎเหล็กในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย กลับเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการพัฒนาด้านสังคมที่ต้องเดินคู่กันไป
ตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดของโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนบางบัวต้อง “ปลอดการพนัน”
ชาวบางบัวต้องหันมาจัดการปัญหาการพนันในชุมชนของตนอย่างเด็ดขาด และความต้องการของชาว
ชุมชนหลุดจากภาพของความเป็นชุมชนแออัดและยังอยากได้รับรองจากกรุงเทพมหานคร เพราะหมายถึงจะ
ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการในด้านต่างๆ
ชาวบางบัวจะทำอย่างไรต่อไปให้ชุมชนบางบัวปลอดการพนัน ทั้งที่มีบ่อนขนาดใหญ่ของผู้มีอิทธิพลอยู่
ในชุมชน นับเป็นปฏิบัติการที่อาจเป็นไปไม่ได้สำหรับใครบางคน แต่ไม่ใช่สำหรับ ประภาส แสงประดับ
เขยบางบัวจากแดนใต้คนนี้อย่างแน่นอน

ประภาส แสงประดับ : มือปราบเจ้ามือ
หากคนที่ไม่รู้จักประภาส แสงประดับ ต้องไม่คิดว่าประภาสเป็นชาวบางบัวโดยกำเนิดอย่างแน่นอน
ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น
ประภาสหรือที่เราเรียกเขาว่า “พี่ประภาส” คือ ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ ผิวคล้ำ คิ้วดก คนนี้เป็นชายหนุ่ม
ที่เดินทางมาจากแดนใต้ของประเทศ มาพบรักกับสาวชุมชนบางบัว แล้วแต่งงานสร้างเรือนหอที่ชุมชนบาง
บัวแห่งนี้
แม้พี่ประภาสจะไม่ได้เป็นลูกหลานคนบางบัว แต่เป็นเขยคนบางบัวที่อุทิศแรงกาย แรงใจ และแรง
สติปัญญาทำงานพัฒนาชุมชนบางบัวที่ถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของตน
พี่ประภาสเป็นทหารทำงานอยู่ในกองการภาพ และมีหน้าที่หลักที่รับผิดชอบไปพร้อมๆ กันคือทำงาน
ชุมชนเพื่อชาวบางบัว ช่วงปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นช่วงที่ชุมชนบางบัวเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับ
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โครงการบ้านมั่นคงนั้น พี่ประภาสเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาด้านสังคมในชุมชนไปพร้อมๆ
กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพราะหากที่อยู่อาศัยพัฒนาแล้วแต่คนยังไม่พัฒนาด้านอาชีพหรือด้านวิถีชีวิตนั้น การพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพียงอย่างเดียวก็ไร้ประโยชน์ ประกอบกับข้อกำหนดของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ก็เป็นแรงกระตุ้น
ให้พี่ประภาสหันมาทำงานด้านการพัฒนาคนในชุมชนและแก้ปัญหาสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการพนัน
ซึ่งหากยังมีการพนันอยู่ในชุมชนจะเป็น “จุดบอด” ที่ทำให้ชุมชนบางบัวไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง

การพนันชุมชนก่อนการ “สร้างบ้านให้มั่นคง”
ปี พ.ศ. 2547-2548 เป็ น ระยะแรกที่ ชุ ม ชนบางบั ว เข้ า ร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนภายใต้ โ ครงการบ้ า นมั่ น คง
อันเป็นช่วงที่มีการเล่นการพนันกันแพร่หลายในชุมชน โดยมีบ่อนการพนัน 2 ประเภท
ประเภทแรกชาวชุมชนเรียกกันว่า “บ่อนวิ่ง” ซึ่งถือเป็น “บ่อนเถื่อน” คือเป็นบ่อนที่ชาวชุมชนเปิด
กันเอง เป็นบ่อนที่มีชาวชุมชนเป็น “เจ้า” โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ก็คือคนในชุมชนบางบัว เมื่อรวมกลุ่มกันได้
จำนวนหนึ่งประมาณ 10-15 คนและมีเวลาว่าง ชาวชุมชนก็จะตั้งวงพนันแบบไม่เป็นทางการ โดยส่วนใหญ่
การพนันที่เล่นคือ ไพ่ โดยเล่นไพ่หลากหลายประเภท ทั้งป๊อกเด้ง ไพ่ตอง ผสมสิบ เมื่อมีตำรวจเข้ามาตรวจ
จับในชุมชน ทั้งเจ้าทั้งขาก็วิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิต อันเป็นที่มาของชื่อบ่อนวิ่ง
บ่อนประเภทที่สอง คือ “บ่อนผูก” ซึ่งเป็นบ่อนที่เจ้าของบ่อนจ่ายเงินให้กับตำรวจเป็นรายเดือนตามชื่อ
ของบ่อนที่ได้ “ผูก” ไว้กับตำรวจแล้ว เพราะฉะนั้น รับรองได้ว่าหากใครมาเล่นการพนันที่บ่อนผูกจะไม่ต้อง
พะวงไปกับการวิ่งหนีตำรวจอย่างแน่นอน
บ่ อ นผู ก นี้ ช าวชุ ม ชนบางบั ว บอกว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนนอกชุ ม ชนมาใช้ พื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนตั้ ง บ่ อ นผู ก และ
ชาวชุมชนบางบัวเองก็รู้กันเป็นอย่างดีว่า ในชุมชนของตนมีบ่อนผูกตั้งอยู่ที่ใดบ้าง ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่
ชาวบางบัวใช้เรียกบ่อนผูกคือ “บ่อนเตี่ย” จากการที่มี “เตี่ย” เป็นเจ้าของบ่อนนั่นเอง
“คนนอกเข้ามาเล่นมาก ภรรยาทหารยังเข้ามา” ชาวชุมชนบางบัวคนหนึ่งกล่าว
หากเปรียบเทียบระหว่างบ่อนการพนันที่ชาวชุมชนบางบัวจัดตั้งกันเองและเล่นกันเองแบบชาวบ้า น
อย่างที่มีชาวชุมชนคนหนึ่งกล่าวว่า “ว่างตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น ปูผ้าตรงนั้น เล่นตรงนั้น” กับบ่อนผูกที่มีการ
จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
ชาวชุมชนเห็นว่า “บ่อนผูก” นั้นก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนบางบัวมาก เนื่องจากมีคนจากภายนอก
ชุมชนเข้ามาเล่นการพนันในบ่อนผูก ทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาจากการพนัน ทั้งปัญหาการลักเล็กขโมย
น้อยที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จับมือใครดมไม่ได้ ว่าการที่สิ่งของของชาวบ้านถูกขโมยนี้เกิดจากการกระทำของ
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คนในชุมชนเอง หรือคนนอกชุมชน และปัญหายาเสพติดที่ชาวชุมชนบางบัวโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นบางคนติด
ยาเสพติด และชุมชนบางบัวก็กลายเป็นสถานที่ที่มีการซื้อ-ขายยาเสพติด ยาเสพติดกลายเป็นสิ่งที่ซื้อหาได้
ง่ายในชุมชน
การเล่นการพนันและการซื้อ-ขายยาเสพติดแพร่หลายในชุมชนบางบัว ประกอบกับที่อยู่อาศัยในชุมชนที่
ปลูกสร้างอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำให้ภาพของชุมชนบางบัวกลายเป็น “สลัม” ตามความคิดของคนหลายคน
รวมถึงความคิดของชาวบางบัวเองก็เห็นว่าชุมชนของพวกเขาเป็นชุมชนแออัดและเต็มไปด้วยปัญหาทางสังคม

กลยุทธ์ปราบเจ้ามือ ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก
ชุมชนใดที่คนในชุมชนยังเล่นการพนันรวมทั้งมีอาชีพที่ไม่สุจริต ก็อาจไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาให้เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคงได้ กลุ่มผู้นำและคณะทำงานชุมชนบางบัวจึงมีความคิดที่จะลดปัญหาการพนันในชุมชน
โดยการสำรวจสถานการณ์ปัญหาในชุมชน รวมทั้ง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนบางบัวว่าใครสนิทสนมกับ
ใครบ้าง
จากการวิ เ คราะห์ ข องพี่ ป ระภาสและคณะทำงาน พบว่ า ชาวชุ ม ชนบางบั ว แบ่ ง ออกเป็ น 28 กลุ่ ม
ซึ่งกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม 30-40 คน โดยมี “ตุ๋ย พลอยขาว” เป็นหัวหน้ากลุ่ม ตุ๋ย
จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางของการพนันในชุมชนบางบัวเลยทีเดียว
ตุ๋ย พลอยขาว หรือที่เราเรียกว่า “ป้าตุ๋ย” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนบางบัว
และมีตำแหน่งพ่วงคือ นางงามและประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน เครือข่ายที่มาจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
ที่ทำงานร่วมกับชุมชนบางบัวล้วนสนิทสนมกับป้าตุ๋ย และถามหาทุกครั้งเมื่อมาเยี่ยมที่ชุมชนแล้วไม่พบป้าตุ๋ย
ป้าตุ๋ยพูดเก่ง ร่าเริง หัวเราะเสียงดังและมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าเสมอ เราจึงไม่แปลกใจเลยว่า
ป้าตุ๋ยสามารถเป็นหัวหน้าแก๊งค์แม่บ้านชาวบางบัว ที่สามารถเรียกเพื่อนบ้านมารวมตัวกันได้ 30-40 คน
ด้วยการยกหูโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวได้อย่างไร
อาชีพของป้าตุ๋ยคือการเปิดร้านขายของชำ ร้านของป้าตุ๋ยเป็นเสมือนศูนย์กลางที่มีเพื่อนบ้านเข้ามา
แวะเวียนพูดคุย และการขายน้ำอัดลมแล้วให้ลูกค้าถือขวดน้ำไปดื่มได้ที่บ้านนั้นทำให้ป้าตุ๋ยต้องตามไปเก็บ
ขวดน้ำที่ลูกค้าดื่มหมดแล้ว
วงเฮฮาของป้าตุ๋ยก็จะไม่จำกัดอยู่ที่ร้านของตนเพียงแห่งเดียว แต่วงสนทนาจะเกิดได้ในบ้านทุกหลังที่
ป้าตุ๋ยเดินไปเก็บขวดน้ำ ถือว่าป้าตุ๋ยเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มแม่บ้านที่พูดเก่ง ชอบสนทนาในเรื่องราว
ต่างๆ ทั้งใกล้ตัวและไกลตัว
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เมื่อป้าตุ๋ยสนทนากับเพื่อนในกลุ่มแม่บ้านชาวบางบัว จนหมดเรื่องพูดคุยทั่วไปตามประสาผู้หญิงแล้วจึง
เกิดเวลาว่าง กิจกรรมยามว่างของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนบางบัว คือ การเล่นไพ่หลายประเภท ตามแต่ความ
ต้องการอยากเล่นไพ่ประเภทใดในเวลานั้น ป้าตุ๋ยเองก็ไม่พลาดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งเป็นเจ้ามือเองและเป็น
ขาไพ่บ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวย
พี่ประภาสเล็งเห็นความสำคัญของป้าตุ๋ยในฐานะ “เจ๊ใหญ่” ของกลุ่มแม่บ้านชาวบางบัวที่มีเพื่อนฝูงมาก
และคำพูดรวมทั้งการกระทำของป้าตุ๋ยก็สามารถชักจูงกลุ่มแม่บ้านด้วยกันได้ง่าย คุณประภาสจึงคิดที่จะ
ชวนป้าตุ๋ยซึ่งดำรงตำแหน่ง “เจ้ามือไพ่” ให้มาทำงานชุมชนและมีตำแหน่งในคณะกรรมการชุมชน
เหตุผลสำคัญนอกเหนือจากที่ป้าตุ๋ยมีเพื่อนฝูงมากแล้ว ป้าตุ๋ยยังเป็นภรรยาของ “สงวน พลอยขาว”
ที่เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงในขณะนั้น คุณสงวนต้องมีหน้าที่เก็บเงินของชาว
ชุมชนที่นำเงินมาส่งเป็นเงินออมไว้กับชุมชน และคงไม่ดีแน่หากประธานกลุ่มออมทรัพย์ที่ต้องเป็นคนถือเงิน
ของชาวชุมชนมีภรรยาที่เป็นเจ้ามือไพ่ แถมป้าตุ๋ยยังปล่อยเงินกู้ให้กับเพื่อนแม่บ้านด้วยกันจากเงินที่ป้าตุ๋ยไป
กู้จากสถาบันการเงินมาอีกทีหนึ่งด้วย ป้าตุ๋ยจึงถือเป็นคนที่ “ร้อนเงิน” คนหนึ่งด้วย
สงวน พลอยขาว หรือที่เราเรียกว่า “ลุงสงวน” เป็นอดีตนายทหาร ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ
ลุงสงวนได้รับความเคารพนับถือจากชาวชุมชนบางบัวและจากรุ่นน้องร่วมอาชีพ โดยเฉพาะที่ประภาสที่
นับถือลุงสงวนในฐานะญาติผู้ใหญ่ ความนับถือและเชื่อใจเห็นได้จากการที่ลุงสงวนได้รับบทบาทในการเป็น
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ที่ต้องรับผิดชอบเงินของชาวบ้านจำนวนมาก
พี่ประภาสอยากให้ป้าตุ๋ยเข้ามาร่วมทำงานชุมชนร่วมกับตนและลุงสงวน เนื่องจากป้าตุ๋ยถือเป็น “ผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิด”โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน เพื่อนร่วมแก๊งค์ป้าตุ๋ย ความคิดและการกระทำของป้าตุ๋ยที่
เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อเพื่อนชาวชุมชนในวงกว้าง
พี่ประภาสแวะเวียนไปพูดคุยกับป้าตุ๋ยที่บ้านของป้าตุ๋ยทุกวัน ในช่วงเย็นจนถึงดึกดื่นเสมอ โดยพูดคุย
กับคุณสงวนสามีของป้าตุ๋ยเป็นหลัก และพูดคุยกับป้าตุ๋ยด้วยเพื่อให้ป้าตุ๋ยหันมาทำงานให้กับชุมชน การที่พี่
ประภาสไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านป้าตุ๋ย ทำให้ป้าตุ๋ยต้องต้อนรับขับสู้และทำอาหารเย็นบริการ และอด
ที่จะสงสัยผู้ชายที่ชื่อประภาส แสงประดับไม่ได้ว่ามาที่บ้านของตนทำไมทุกวัน
“ก็สงสัยว่าลูกเมียเขาไม่ว่าเหรอ มาบ้านเราทุกวัน ตกเย็นมาอีกแล้ว ไอ้ดำนี่มาอีกแล้ว”
ป้าตุ๋ยเล่าไปพลางหัวเราะกับความพยายามของพี่ประภาส ซึ่งในเวลาที่พี่ประภาสเดินทางไปมาหาสู่ที่
บ้านป้าตุ๋ยทุกวันนั้น ป้าตุ๋ยไม่พอใจนักที่ต้องต้อนรับพี่ประภาสจนกระทั่งตนเองไม่มีเวลาออกไปหาเพื่อนๆ ที่
อยู่ในชุมชนเดียวกัน และไปเล่นการพนันอย่างปกติวิสัยของตน
ผลของการอดทนรับประทานข้าวผัด อาหารที่พี่ประภาสไม่ชอบถึง 3 ปี ป้าตุ๋ยก็ใจอ่อนยอมมาทำงาน
ชุมชน เรียกได้ว่าความอดทนของพี่ประภาสส่งผลสำเร็จอย่างงดงาม งานที่ป้าตุ๋ยทำให้ชุมชนก็เป็นงานที่ป้า
ตุ๋ยถนัดอยู่แล้ว คือ การทำอาหารเลี้ยงรับรองแขกที่มาดูงานที่ชุมชนบางบัว
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โดยชุมชนบางบัวถือเป็นชุมชนตัวอย่างในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะในลำคลองและ
พัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง เมื่อป้าตุ๋ยหันมาทำงานชุมชนแล้วก็วางมือเรื่องการพนันไปโดย
ปริยาย เพราะไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะเล่นการพนัน
ตำแหน่งประธานกลุ่มแม่บ้านของชุมชนบางบัว ทำให้ป้าตุ๋ยระลึกอยู่เสมอว่าทางชุมชนได้มอบหมาย
หน้าที่อันมีเกียรติให้ตน ซึ่งทำให้ป้าตุ๋ยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้ามือไพ่และเป็น “เจ๊ใหญ่” ของแม่บ้านขาไพ่ด้วย
กันไม่อาจหวนกลับไปสู่วังวนของการพนันได้อีกแล้ว
การที่ป้าตุ๋ยออกมาจากแวดวงของการพนันนั้น ส่งผลให้แม่บ้านในชุมชนบางบัวซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา
ว่างหมดไปกับการเล่นการพนัน โดยเฉพาะการเล่นไพ่และหวย หันมาทำงานให้กับชุมชนในหน้าที่แม่ครัวทำ
อาหารเลี้ยงแขกผู้มาเยี่ยมเยือนชุมชน
หากมีแขกมา ป้าตุ๋ยจะชักชวนแม่บ้านในชุมชนมาช่วยกันทำอาหาร ทำให้แม่บ้านในชุมชนมีเวลาว่าง
น้อยลงและมีรายได้ตอบแทนจากการมาช่วยงานชุมชนด้วย จึงอาจเรียกได้ว่าป้าตุ๋ยมีส่วนเปลี่ยนแปลง
โฉมหน้าแม่บ้านชาวบางบัวจากภาพที่กลุ่มแม่บ้านอยู่แต่ในบ่อน เล่นแต่การพนัน ไปสู่ภาพของคนที่ช่วยงาน
ชุมชนและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากผลตอบแทนของการช่วยงานชุมชน เรียกได้ว่าความคิดและการกระทำของ
ป้าตุ๋ยส่งผลต่อกลุ่มแม่บ้านชาวบางบัวได้จริงดังที่พี่ประภาสได้คาดการณ์ไว้
การเปลี่ยนแปลงให้ป้าตุ๋ยมาทำงานชุมชนเป็นความสำเร็จก้าวแรกของพี่ประภาส แต่ยังไม่ถือว่าเป็นผล
สำเร็จของชุมชนบางบัว การเปลี่ยนแปลงของป้าตุ๋ยยังส่งผลไม่พอที่จะหยุดพฤติกรรมการเล่นพนันของชาว
บางบัวทั้งหมด และยังไม่บรรลุเกณฑ์ของการเข้าโครงการบ้านมั่นคง หากในชุมชนยังคงมีบ่อนการพนันที่
ชาวชุมชนยังคงเข้าถึงการพนันได้ง่าย การเข้าถึงการพนันได้ง่ายอาจกระตุ้นให้ผู้ที่เล่นลดลงหรือเลิกพนันได้
กลับไปเล่นพนันได้อีก จึงเป็นคำถามว่าคณะทำงานชุมชนบางบัวจะทำอย่างไรเพื่อให้ชุมชนของตนไม่มีนัก
ทั้งพนันและบ่อนพนัน

ป่าล้อมเมือง : คนล้อมบ่อน สลายบ่อนผูก
แนวคิ ด ป่ า ล้ อ มเมื อ งสามารถนำมาใช้ ม องภาพการทำงานของแกนนำชุ ม ชนบางบั ว ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
โดยแกนนำชุมชนได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแยกย้ายกันเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจปัญหาของกลุ่มย่อยต่ า งๆ
(การรวมตัวของชาวชุมชนที่มีความสนิทสนมกัน) ในชุมชนบางบัวที่มีจำนวนทั้งหมด 28 กลุ่ม ว่าแต่ละกลุ่ม
มีวิถีชีวิตอย่างไร และมีปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไร
คณะทำงานชุ ม ชนยั ง เห็ น ความสำคั ญ และผลกระทบของบ่ อ นผู ก ที่ ส ร้ า งปั ญ หาให้ ชุ ม ชนมาช้ า นาน
การจัดการกับบ่อนผูกนี้คณะทำงานชุมชนไม่สามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มากเท่าที่ควร โดยชาวชุมชน
บอกว่า “ไปแจ้งตำรวจเรื่องบ่อนผูกในชุมชน ชาวบ้านเองกลับโดนข่มขู่”
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เมื่อหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ ชาวชุมชนโดยเฉพาะคณะทำงานและแกนนำชุมชนจึงต้อง
อาศัยการทำงาน “ป่าล้อมเมือง” นำมาปรับใช้เป็น “คนล้อมบ่อน”
ในกรณีนี้ คือ คณะทำงานชุมชนเข้าไปพูดคุยกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ บ่อนผูก เพื่อทำสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวของเตี่ย พร้อมทั้งหาญกล้าไปคุยกับ “เตี่ย” เจ้าของบ่อนผูกเพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงสาเหตุที่ชุมชนบางบัวต้องไม่มีบ่อน และอยากให้การพนันในชุมชนลดลง เพื่อให้ชุมชน
เดินเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงได้ตรงตามเงื่อนไข การพูดคุยกินเวลานานถึง 2 ปี
บ่อนของเตี่ยก็ย้ายออกจากชุมชนบางบัว เหลือเพียงร่องรอยของการรื้อถอนบ้านให้เห็นเป็นหลักฐานการ
เล่นพนันในชุมชนบางบัวลดน้อยลงมาก ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ชาวชุมชนตัวเล็กๆ สามารถต่อ
รองทำความเข้าใจกับ “เตี่ย” เจ้าของบ่อนได้สำเร็จ
การสื่อสารทำความเข้าใจต่อชาวชุมชนนับเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้เวลาและความพยายามไม่น้อย แต่
ในที่สุดก็เห็นผล เมื่อชาวชุมชนเองเริ่มเข้าใจถึงข้อดีของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนของตน ประกอบกับวิธีการที่ทำให้ชาวบ้านไม่มีเวลาว่าง ก็ทำให้ชาวบ้านลดการเล่นพนันไปมาก
ดังกรณีของป้าตุ๋ยที่ลืมซื้อหวย
“ทั้งที่มีตัวเลขไว้ในใจแล้วว่าจะซื้อตัวนี้ แต่วันหวยออกไม่ว่าง ต้องมาช่วยงานชุมชน เลยไม่ได้ซื้อเลย”
ป้าตุ๋ยกล่าว และเลขตัวนั้นก็ไม่ถูกรางวัล ทำให้ป้าตุ๋ยรอดพ้นจากการเสียเงินไปครั้งหนึ่งอันเนื่องมาจากการ
ไม่มีเวลาว่างนั่นเอง
คณะทำงานชุมชนบางบัวต้องการให้คนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน
วัยทำงาน จนกระทั่งผู้สูงอายุ กรณีที่ทางชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนก็ไม่ได้ต้องการจะให้มีเพียงเยาวชน
มาร่วมงานเท่านั้น คณะทำงานชุมชนอยากให้คนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในงานดังกล่าวร่วมกัน
จากการทำงานของคณะทำงานชุมชนส่งผลให้ชาวชุมชนบางบัวไม่มีเวลาว่าง หันมาทำกิจกรรมชุมชน
รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนบางบัวมีการพัฒนาทั้งในด้านที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ในกรณีของ “ขาไพ่” หลายๆคน ก็กลับกลายเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
ตนอันทำให้ผู้อื่นได้เห็นในศักยภาพการทำงานของบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นขาไพ่ตัวฉกาจ
ดังเช่นกรณีของ “ป้าแย้ม” ขาไพ่มือฉมังคนหนึ่งที่ปัจจุบันเป็นผู้มีบทบาทในการเก็บเงินออมทรัพย์ของ
ชาวบ้านมาส่งให้คณะทำงานชุมชน อันเป็นผลงานของคณะทำงานชุมชนที่ต้องการให้ชาวชุมชนบางบัว
โดยเฉพาะคนที่ในอดีตมีเวลาว่างมากและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นการพนันได้เข้ามามีส่วนร่วม นำไป
สู่การสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน
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การสื่อสาร : ที่มาของความสำเร็จ
คณะทำงานชุมชนบางบัวเองและคนภายนอกชุมชนที่ได้เข้ามาเห็นการทำงานของชาวชุมชนต่างพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า “การสื่อสารถือเป็นหัวใจของที่นี่”
เนื่องจากคณะทำงานชุมชนให้ความสำคัญกับการสื่อสารบอกเล่าข้อมูลถึงสถานการณ์และการทำงาน
ของชุมชน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารผ่านเครื่องขยายเสียงที่ส่งเสียงดังทั่วชุมชนให้คนในชุมชนได้ยินทั่วกัน
เท่านั้น แต่หมายถึงการทำงานของคณะทำงานชุมชนที่ไม่ได้ถือว่าตนเป็นกลุ่มนำที่เน้นการสื่อสารกันเพียงใน
กลุ่มผู้นำด้วยกันเองเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการพูดคุยทำความเข้าใจและรับฟังปัญหาของ
คนในชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้นำเองก็ตระหนักว่าการพัฒนาชุมชนหรือการดำเนินงานชุมชนให้ขับเคลื่อนไปได้นั้น
ไม่ได้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มผู้นำชุมชน
“ทำให้เรียนรู้ว่า เราต้องชวนคนรอบข้าง คนที่อยู่รอบบ่อน 20-30 หลัง ว่ามีปัญหาอะไรบ้างอย่างไร
พอมีเวที ก็เริ่มดึงคนเหล่านี้ไปทำกิจกรรม มีเพื่อนทำในสิ่งที่ดี เขาเห็นสิ่งดีๆ ให้เขามีบทบาทด้วย ผู้นำทำ
คนเดียวไม่สำเร็จ”
คำพูดดังกล่าวจากพี่ประภาสสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการการพนันในชุมชนไม่สามารถจัดการได้โดย
การทำงานของภาครัฐ หรือกลุ่มผู้นำชุมชนเพียงฝ่ายเดียว แต่คนในชุมชนเดียวกันเองที่ต้องเล็งเห็นปัญหา
ของเพื่อนร่วมชุมชน และเข้าไปพูดคุยรับฟังปัญหาและหาทางเยียวยาแก้ไขปัญหานั้น แล้วปัญหาการพนัน
รวมทั้งปัญหาในชุมชนอื่นๆ ก็จะลดลง
ปัญหาการพนันไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่เกี่ยวพันกับปัญหาในชุมชนอื่นๆ อย่างแยกไม่ออก ทั้งปัญหา
เรื่องที่อยู่อาศัยและปัญหายาเสพติด
ชาวชุมชนบางบัวกล่าวว่าเมื่อปรับผังบ้านเรือนใหม่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงแล้ว ปัญหาบ่อนพนันและ
ปัญหายาเสพติดเริ่มลดลง เนื่องจากการวางผังบ้านเรือนในชุมชนที่ทำให้พื้นที่ในชุมชนบางบัวไม่มีตรอกซอก
ซอยเล็กๆ เหมือนในอดีต จึงไม่มีมุมอับพอที่จะตั้งวงไพ่ชั่วคราว หรือหลบมุมเพื่อซื้อขายยาเสพติดได้อีก
ในความคิ ด ของชาวชุ ม ชน การปรั บ สภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ มี ค วามทั น สมั ย และมี ผั ง ที่ ตั้ ง ชั ด เจนภายใต้
โครงการบ้านมั่นคงนั้นสัมพันธ์กับปัญหาการพนันและปัญหายาเสพติดอย่างแยกไม่ออก ดังคำพูดของชาว
ชุมชนคนหนึ่งว่า “ถ้าบ้านเราเป็นสลัมเหมือนแต่ก่อนบ่อนก็ยังอยู่”
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ตรวจตราชุมชน คนคลองบางบัวปลอดภัย
ในปัจจุบันชาวชุมชนบางบัวและสมาชิกจากชุมชนใกล้เคียงได้รวมตัวกันสร้างทีมตรวจลาดตระเวน
ชุมชนขึ้นเพื่อตรวจตรา “สิ่งไม่พึงประสงค์” ในชุมชน เวลากลางวันชาวชุมชนที่รับหน้าที่ตรวจตราจะแฝงตัว
ในชุมชน โดยที่ชาวบางบัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าใครทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจตราชุมชน หากมีสิ่งใดผิดปกติ เช่น มีคน
แปลกหน้าเข้ามาในชุมชน หรือมีการลักลอบเล่นการพนันหรือค้าขายยาเสพติด
ชาวบางบัวที่เป็นผู้ตรวจตราซึ่งทำหน้าที่ประหนึ่งเป็น “สายลับ” จะนำสิ่งผิดปกติท่ตี นพบเห็นไปบอกกล่าว
แก่คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนจะนำข่าวสารที่ได้ไปแจ้งต่อเครือข่ายภาครัฐ อันได้แก่
สถานีตำรวจ สำนักงานเขต และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ส่วนในเวลากลางคืน กลุ่มลาดตระเวนชุมชนชาวบางบัวและเครือข่ายจากชุมชนใกล้เคียงจะรวมตัวกับ
เจ้าหน้าที่จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เพื่อขับรถมอเตอร์ไซค์ตรวจตรา
ชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดสายคลองบางบัว 19 ชุมชน โดยไม่ได้เน้นตรวจเฉพาะชุมชนบางบัวเท่านั้น แต่จ ะ
ตรวจตราไปถึ ง ชุ ม ชนรอบข้ า งที่ เ ป็ น ชุ ม ชนเพื่ อ นบ้ า นของชาวบางบั ว ด้ ว ย ในการตรวจตราชุ ม ชนโดยใช้
มอเตอร์ไซค์ในแต่ละคันจะมีผู้ขับและผู้ซ้อน
ผู้ขับมีหน้าที่เพียงการขับมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแต่ผู้ซ้อนจะต้องเป็นผู้รับหน้าที่สำคัญโดยต้องมีหูตาว่องไว
คอยสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติที่ส่อไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการเล่นการ
พนัน รวมทั้งการเสพและขายยาเสพติด การตรวจตรายามค่ำคืนนี้มีขึ้นทุกคืนในเวลาประมาณ 21.00-23.00 น.
ถือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายที่มาจากชาวชุมชนเองและเครือข่ายที่มาจากภาค
รัฐ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนและภาคราชการบนความพยายามและมุ่งมั่นให้
ชุมชนริมสายคลองปลอดการพนันรวมทั้งอบายมุขทุกรูปแบบ
การตรวจตราและลาดตระเวนในชุมชนเปรียบเสมือนเครื่องมือเสริมที่คอยควบคุมให้ชาวชุมชนบางบัว
ปฏิบัติตนตามแนวทางของวิถีแห่งความปลอดการพนันและอบายมุข ไม่วอกแวกหรือหวั่นไหวจนเผลอใจไป
ตกหลุมพรางแห่งวิถีการพนันอีกครั้ง
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ชุมชนบางบัวยุคใหม่ที่ต้องก้าวต่อไป
ปัจจุบันชุมชนบางบัวถือเป็นชุมชนเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องการจัดการที่อยู่อาศัย การจัดการสภาพแวดล้อม
และการจัดการปัญหาการพนัน มีคณะดูงานจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาดูงานเป็นจำนวนมาก
คณะทำงานชุ ม ชนเองก็ มี กิ จ กรรมไปดู ง านต่ า งประเทศหลายประเทศ เช่ น อิ น เดี ย และเวี ย ดนาม
โฉมหน้าของนักพนันมือฉมังและเจ้ามือไพ่ในชุมชนก็กลับกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทในชุมชน ได้ทำงานในหน้าที่
และความรับผิดชอบที่สูง อันสร้างความภาคภูมิใจให้แก่กลุ่มชาวชุมชนที่ในอดีตไม่เคยคิดฝันว่าตนจะได้มา
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีเกียรติและมีความสำคัญ
“7-8 ปีก่อนเรานั่งถลกผ้าถุงนั่งจั่วไพ่อยู่เลย มาวันนี้เราได้มอบดอกไม้ให้นายกรัฐมนตรีที่มาเยี่ยมเยียน
ชุมชน คิดว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ประธานชุมชนไว้ใจเรา ให้เกียรติเรา เราก็คงไม่กลับไปอยู่จุดเดิมอีกแล้ว”
ป้าตุ๋ย พลอยขาว อดีตเจ๊ใหญ่ขาไพ่กล่าว
ชาวบางบัวกล่าวว่า ปัจจุบันคนในชุมชนเล่นการพนันลดน้อยลงมาก และบางคนก็เลิกไปเลย
จากภาระรายจ่ายด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านที่มั่นคง ทำให้ชาวชุมชนบางบัวต้องเก็บรายได้ไว้
เพื่อใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยและรายจ่ายอื่นๆ ที่สำคัญ จึงไม่มีเงินเป็นจำนวนมากเพื่อทุ่มลงไปในบ่อนพนัน
เหมือนในอดีต ชาวชุมชนยังมีแนวคิดใหม่ให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้
ได้พัฒนาตนเองเหมือนชุมชนบางบัวของพวกเขาที่สามารถพัฒนาได้ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและปัญหาทาง
สังคม พวกเขาจึงคิดเพียงจะทำมาหากินเพื่อส่งลูกหลานเรียนและส่งค่าผ่อนบ้านรายเดือนเป็นสำคัญ และ
ตรงกับข้อกำหนดของโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชาวชุมชนบางบัวสามารถ ลด ละ เลิก
การพนันอย่างได้ผล
การมีเครือข่ายมากและมีคนเห็นการทำงานของชาวบางบัวมาก เรื่องราวของชุมชนบางบัวออกสู่สื่อ
สาธารณะมากเท่ า ไร ย่ อ มเป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการทำงานของคณะกรรมการชุ ม ชนมากเท่ า นั้ น รวมถึ ง
ชาวบ้านเองที่ขณะนี้พวกเขาภูมิใจกับความเป็น “ชุมชนปลอดพนัน” ของตน
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ภาค 2 : ภาคกลาง (ตอนบน)
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3

เด็กก่อการดี
ฟันเฟืองต้านพนัน

ตำบลวังกรด จังหวัดพิจิตร
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ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

41

ต้นเหตุมาจากไหน ก็มาจากเหล้า มาจากการพนัน มาจากอบายมุขทั้งนั้น
พอเรามาตัดวงจรตรงนี้ปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมา สุขภาพดีขึ้น หนี้สินลดลง
ความรุนแรงไม่มี อุบัติเหตุไม่มี ทุกอย่างมันลดโดยที่เราไม่ต้องไปทำกราฟไปทำอะไรเลย
มองเห็นได้ชัดเจนเลย การทะเลาะเบาะแว้ง การลักขโมย ที่อื่นมีเยอะมาก
แต่ที่วังกรดบางทีของลืมวางไว้ยังไม่หายเลย
มานะ วุฑฒยากร
นายก อบต. วังกรด

ความโดดเด่ น ในการจั ด การชุ ม ชนปลอดพนั น ของตำบลวั ง กรด อำเภอบางมู ล นาก จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ที่แตกต่างจากชุมชนอื่นๆ เรื่องหนึ่งที่ควรยกย่องและกล่าวถึงเป็นที่สุด คือ การสร้าง “ผู้ก่อการดี” ในชุมชน
โดยดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยงานเป็นผู้ก่อการดี ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูลอันจะนำไปสู่การ
จัดการการพนันอย่างเป็นระบบ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ สำหรับเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงใน
อนาคต ซึ่ ง ตั ว การขั บ เคลื่ อ นในเรื่ อ งการจั ด การการพนั น ที่ ส ำคั ญ ของชุ ม ชนนี้ อ ยู่ ที่ ผู้ น ำและผู้ บ ริ ห ารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลรอบด้านเพื่อจัดการการพนัน ทั้งยังมีบทบาท
หลักในการบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยภายในตำบลเพื่อจัดการกับการพนันอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนั้น อบต.วังกรด ยังส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสร้างให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึง
ความสูญเสียอันเกิดจากการพนัน ส่งเสริมอาชีพเพื่อลดปัญหาการว่างงานก่อนจะหันกลับไปเล่นการพนัน
รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อลดปัญหาการพนันอย่างยั่งยืนภายในชุมชน

ย้อนภาพอดีตยุคการพนันเบ่งบาน
ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลวังกรดเป็นที่ดอน พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเขตตำบลวังตะกู
ถ้ามีฝนตกชุกน้ำจะไหลหลากจากตำบลวังตะกูเข้าท่วมพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันออกของตำบลวังกรด
และเมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำตามลำคลอง ลำเหมืองจะแห้ง เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ จึงไม่สามารถทำนา
ได้ ที่นี่จึงมีอาชีพทำนาปี เพียงปีละ 1 ครั้ง ว่างเว้นจากนั้นบางคนออกไปรับจ้างเป็นแรงงานต่างถิ่น บ้างก็
ทำสวน ทำไร่
ตำบลวังกรด อยู่ห่างจากตัวอำเภอบางมูลนาก 13 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยชุมชน 6 หมู่บ้าน วัด
3 วัด ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นที่ดั้งเดิมสืบเชื้อสายกันมา ปัจจุบันมีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียน
ราษฎร รวมทั้งสิ้น 2,548 คน 706 ครัวเรือน
สำหรับมุมมองเรื่องพื้นที่ต่ออาชีพเกษตรกรรมที่สามารถทำนาได้เพียงปีละหนนี้ นายกอบต. มานะ
วุฑฒยากร มองว่า น่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพนันในชุมชนมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ทีเดียว
“บ้านผมพื้นที่น้ำหลาก พื้นที่นา ชาวบ้านก็จะใส่ใจเรื่องปากเรื่องท้องคล้ายๆ กัน แต่ถ้าว่างไม่ได้
พอหมดช่วงใส่ปุ๋ย ฉีดยาแล้ว ข้าวเริ่มตั้งตัว ก็เริ่มว่าง นาก็ไม่ได้ไป ไก่ก็เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน หนาวมาก็ซ้อม
ตีไก่กัน แล้วพอซ้อมไก่เสร็จ ไก่รู้แพ้รู้ชนะ ไฮโลก็มา ไพ่ก็มา ก็เห็นอย่างนี้กันมาตั้งแต่ผมเด็กๆ”
จากบทเริ่มต้นพูดคุยในประเด็นเรื่องการพนันของชุมชนวังกรด ทุกท่านให้ภาพที่เป็นเหมือนหนังฉายซ้ำ
มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในยุครุ่นพ่อแม่ที่ทุกคนมองว่าการพนันเป็นเรื่องธรรมดา และสามารถเล่นได้ในวัด
ในเทศกาลงานบุญหรืองานศพ ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีตั้งแต่เสียเงินไม่กี่บาท จนถึงต้องขาย “ข้าวเขียว”
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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เกิดปัญหาลักขโมยในหมู่บ้าน ไปจนถึงครอบครัวแตกแยก เป็นต้น
คนมาเล่นเขาเล่นจนหมดตัวไม่มีอะไรเหลือ เขาก็ขาย “ข้าวเขียว” แทน หมายถึงข้าวที่กำลังตั้งท้อง
ยังไม่ทันเก็บเกี่ยวแต่ถูกขายออกไปก่อน หมดกันไปคนละเกวียน สองเกวียนสามเกวียน
เพราะ “ข้าวเขียว” นี่เองที่ทำให้รู้สึกไม่ดี เพราะเคยถูกพ่อใช้ให้ไปเก็บข้าวตอนที่เขานวดข้าวแล้ว
พอเห็นภรรยาเขาร้องไห้ เพราะทำงานร่วมกันมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับสามี แต่เวลาเกี่ยวข้าว กลับมีคนมา
เอาข้าวไป 3 เกวียนโดยที่ไม่ได้อะไรเลย เห็นภาพอย่างนี้จนชินตา อยู่ในใจ และเจ็บปวดตลอดมา”
นายกฯ มานะ เล่าย้อนไปถึงความทรงจำสมัยเด็ก ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขาเกลียดการพนัน
ขึ้นมาอย่างจับใจ เมื่อมีโอกาสทำหน้าที่ผู้นำของชุมชน จึงตั้งใจปราบการพนันให้หมดไป เพราะเห็นถึง
ผลกระทบและปัญหาอันโหดร้าย ทำให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีฝังแน่นในจิตใจ
โดยเฉพาะภาพของการพนันในงานศพ มีเหตุการณ์สะกิดใจนายกฯ มานะ ทำให้แนวคิดในการจัดการ
การพนันให้หมดไปของชุมชนเริ่มเกิดขึ้นได้ในวันหนึ่ง
“จากภาพที่เราเห็นกันจนชินตา คือ พอพระสวดเสร็จ เอาละ เจ้ามือเริ่มแล้ว ขนาดที่ว่าพระท่านยังไม่
เดินลงจากศาลา เจ้ามือก็กางเสื่อ ตั้งวงไฮโล วงไพ่ เริ่มเอาเหล้าเอาน้ำแข็งโซดามากินกันแล้ว มิหนำซ้ำ
เจ้ามือก็ร่วมเล่นกับเขาอีก บรรยากาศมันดูแล้วไม่ใช่งานศพแล้ว มันเป็นเหมือนบ่อนมากกว่า
จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อสักปี 2549 ในงานศพงานหนึ่ง “ครูพรทิพย์” ท่านนั่งฟัง
พระสวดใกล้ๆ กับผม ท่านก็บอกว่า อย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะนายกฯ น่าจะจัดการได้แล้ว ผมก็เลยคิดว่า เรา
น่าจะนำเรื่องนี้ไปคุยกับผู้นำหมู่บ้านคนอื่นๆ ซึ่งชุมชนผมมีประชาคมหมู่บ้านทุกวันที่ 5-7 ของทุกเดือนอยู่
แล้ว โดยใน 3 วันที่มีการประชาคมจะเจอครบทั้ง 6 หมู่บ้าน ผมก็นำเรื่องที่ครูพรทิพย์หารือไปเล่าสู่กันฟัง
ทุกหมู่บ้าน เหมือนโยนหินถามทางให้ผู้นำเขากลับไปคิดเป็นการบ้าน”
นอกจากเวทีประชาคมแล้ว ตำบลวังกรด ยังมีเวทีสัญจรในวันที่ 15 ของทุกเดือนอีกด้วย ซึ่งเวทีสัญจร
ดังกล่าวจะจัดขึ้นเวียนไปในหมู่บ้านแต่ละเดือน ถือเป็นเวทีประชุมแบบบูรณาการที่สุดเวทีหนึ่งก็ว่าได้ เพราะ
ผู้นำและหน่วยงานต่างๆ จะมาประชุมร่วมกัน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ผอ.โรงเรียน
เกษตรฯ ส่วนราชการที่อยู่ในตำบล จะมาคุยถกปัญหาต่อจากที่ได้คุยไปเมื่อวันที่ 5-7 ที่ผ่านมาแล้ว
“พอเรามาคุยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก็ได้คำตอบในทางเดียวกันว่า ต้องจัดการปัญหาเรื่องนี้ก่อน
หากปล่อยไว้จะยิ่งเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก โดยเฉพาะปัญหาลักขโมย และปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
จากการประชุ ม ครั้ ง นั้ น ทำให้ ท ราบผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก มุ ม หนึ่ ง คื อ ท่ า นเจ้ า อาวาสวั ด วั ง กรด
ท่ า นบอกว่ า สาเหตุ ที่ ไ ม่ อ ยากให้ มี ก ารพนั น มี เ หล้ า เพราะเมื่ อ วั ด มี ง านศพ คนเล่ น ไฮโลเสี ย ก็ ไ ปยื ม เงิ น
เจ้าอาวาส เป็นอย่างนี้มาตลอด ท่านรำคาญจนชิน เพราะไม่เคยได้คืน พอเราคุยกันเรื่องการพนัน ท่านจึง
เห็นด้วยทันที พอเห็นคนที่สนับสนุน มีทั้งผู้นำ มีทั้งเจ้าอาวาส คิดว่ามีโอกาสสำเร็จแน่นอน”
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กลับตัวยังไม่สาย “ชัย เทียมผล”
ทุกวันนี้ “ชัย เทียมผล” กลับมาอยู่บ้านเกิด และมีโอกาสได้ทำงานเพื่อชุมชนด้วยตำแหน่ง “สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด” แต่ก่อนหน้านี้ เขาเป็นคนหนึ่งที่ติดการพนันไพ่และไฮโล จนเกือบสูญ
เสียทั้งครอบครัวไปแล้ว
เรื่องเล่าจากปากของคนติดการพนันจึงมีคุณค่าและน่ารับฟังอย่างยิ่ง ชัยเล่าว่า เมื่อยี่สิบปีกว่าปีที่แล้ว
เขาเข้าไปทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพฯ ชัยเป็นคนทำงานเก่ง เขาหาเงินเก่ง พอๆ
กับเก็บเงินเก่ง และเริ่มมองเห็นช่องทางทำเงินเพิ่มขึ้นจากการปล่อยกู้นอกระบบร้อยละ 20 ซึ่งทำให้เขาเก็บ
เงินได้เป็นกอบเป็นกำภายในเวลาไม่นาน สามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนชั้นนำได้
ชัยเล่าว่า แรกๆ เขาเริ่มเล่นสนุกเกอร์เพื่อสนุก ผ่อนคลาย แต่เมื่อเล่นได้สักพักก็อยากลองเข้าบ่อนด้าน
หลังโต๊ะสนุกฯ ซึ่งมีทั้งวงไฮโล ไพ่ป๊อกเด้ง ไพ่เก้าเกและอื่นๆ
“ผมเล่นไฮโล กับป๊อกเด้งเพราะมันได้เสียเร็ว ตอนนั้นงานมันไม่หนักแล้ว มีเวลาว่างมาก เข้าบ่อนทุก
วัน วันธรรมดา ก็เล่นฉาบฉวย เพราะถ้ามีธุระเขาจะเรียกให้เราออกไปดูแลงานได้ ไม่เสียงาน แต่พอวันศุกร์
เสาร์ อาทิตย์จะอยู่ติดบ่อนเลย ไม่กลับบ้าน เล่นเพราะอยากได้เงินเร็ว อยากได้มากๆ”
“ที่เสียหนักๆ ก็ทั้งไฮโล และเก้าเก เวลาเข้าบ่อน เลือกเล่นไฮโลเลยนะ เพราะได้-เสียเร็ว ตอนนั้นยิ่ง
เล่นยิ่งไม่มีสมาธิ ยิ่งเล่นยิ่งเสีย”
จากเงินที่มีสะสมเป็นเงินสดราวๆ 500,000 บาท กับเงินที่ปล่อยกู้ ไม่นับทองและรถที่มีอยู่ รวมไปถึง
ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างดีในห้องพัก รวมมูลค่าแล้วราวๆ ล้านกว่าบาท ก็ต้องหมดไปเพราะเล่นการ
พนันอย่างไม่ลืมหูลืมตา
ในช่วงที่ชีวิตย่ำแย่ ความเชื่อมั่นก็ไม่เหลืออยู่ พอเงินหมดก็เริ่มกู้นอกระบบ จากที่เคยเป็นเจ้าหนี้ก็
กลายมาเป็นลูกหนี้แทน
มาวันนี้ผมโกรธตัวเองมากเมื่อมองกลับไป และที่เสียใจสุดๆ คือ วันที่เจ้าหนี้เขามายึดทีวีที่ลูกกำลังดู
การ์ตูนอยู่ ตอนนั้นสงสารลูกมาก ลูกร้อง คนที่ยึดก็ไม่ปราณีอยู่แล้ว เขาเป็นเจ้าหนี้ ก่อนหน้านี้เคยมาเตือน
และพูดให้เสียๆ หายๆ เมียก็ร้องไห้ เพราะเขามาทวงหนี้ ร้อยละ 20 ก็ไม่ธรรมดา ผมกู้มาเยอะ หลายเจ้า
เลย ตอนนั้นผมคงใช้หนี้กรรมที่ผมเคยปล่อยกู้”
“อยู่ดอนเมืองได้ปีกว่า พี่สาวก็ตีตั๋วรถไฟให้กลับบ้าน กลับมาผมก็ไม่เข้าบ้าน มันอยู่ไม่ติดหรอกห่างไป
ตั้ง 17 ปี มาอาศัยเพื่อนอยู่ เพื่อนที่ตอนนี้เป็นกำนัน เป็นเพื่อนรักที่เรียนด้วยกันมา”
ด้วยความที่เขาเป็นคนจริงจัง ซื่อสัตย์ แม้จะยังดื่มเหล้าอยู่บ้าง แต่ไม่ได้เล่นการพนันแล้ว และแม้
ชาวบ้านจะรู้สาเหตุของการกลับบ้านของเขาก็ตาม แต่น่าแปลกที่ชาวบ้านต่างให้ความเชื่อมั่น และเห็นใจ
ถึงขั้นลงทุนลงขันมาทำบ้านให้เขา
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“พอเขาทำบ้านให้ เราได้เข้านอนที่บ้าน ก็เริ่มมีเวลานอนคิดว่า เราก็อายุเยอะแล้ว ถ้าเราเสียอีก มันก็
จะไม่ดีแล้ว กลับตัวยากแล้ว พอนอนอยู่บ้านไม่มีใครมาทวงหนี้ทวงสิน มันก็สบาย ก็รู้สึกดี คิดย้อนไปถึงวัน
ที่ลูกเมียสบายยิ่งทำให้คิดได้มากขึ้น”
ความที่เป็นคนตรง ซื่อสัตย์ และเริ่มกลับเนื้อกลับตัว ชาวบ้านจึงเลือกให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน
“กลับมาอยู่บ้านได้ 3 ปี เขาก็จับเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตอนนั้นเวลาเดินผ่านใครชาวบ้านเขาก็ทัก หวัดดี
ผู้ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ก็ยกมือสวัสดี เริ่มคิดแล้วว่า คนเฒ่าคนแก่มายังยกมือไหว้ แล้วเราจะมาทำตัวอย่าง
เดิมไม่ได้แล้ว
หลังจากนั้น เมื่อหมดวาระผู้ใหญ่จึงลงสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรดจนได้รับ
เลือกตั้ง และทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเผยแพร่ประสบการณ์อันเลวร้ายของตนเองให้กับชุมชนเพื่อสะท้อน
แบบอย่างที่ไม่ดีอันเป็นผลลัพธ์จากการเล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเมื่อครั้งที่ผ่านมา

จัดตั้ง “เด็กก่อการดี” จัดเก็บข้อมูล ก่อนวางกติกา
จากการพูดคุยในที่ประชุม เริ่มต้นปัญหาจากการพนันและเหล้าในงานศพและงานบุญที่เกิดขึ้นภายใน
วัด มีการแลกเปลี่ยนกันในหลายประเด็น ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่สิ้นเปลืองไปในแต่ละครั้ง เช่น
ค่าข้าวต้ม หรืออาหารเลี้ยงในงานศพ ที่ต้องตระเตรียมมาเลี้ยงคนมาฟังพระสวดตอนหัวค่ำ ทั้งที่แต่ละคน
รับประทานอาหารเย็นจากบ้านมาแล้ว
จากเรื่องดังกล่าว นายกฯ อบต. จึงขยายผลพูดคุย และเสริมช่องทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในงาน
ศพโดยเริ่มจากการทำแบบสำรวจในตำบล แล้วจึงคิดโครงการ “งานศพปลอดเหล้า การพนัน อาหาร
ปรุงแต่ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ขึ้นมาหลังจากได้ข้อมูลแล้ว
รองนายกฯ มาโนช เล่าถึงประเด็นดังกล่าวว่า
“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนลักษณะอย่างนี้ ค่อนข้างใช้เวลา อย่างน้อยๆ เราต้องศึกษา
เกี่ยวกับพื้นที่ในบริบทก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสถานที่ในชุมชน ต้องศึกษาว่า
ประเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างไร ถึงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขามาเล่นการพนัน
ในจังหวะที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มาสนับสนุนในเรื่องของงานศพปลอดเหล้า
ซึ่งสอดคล้องกับที่เรากำลังต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้ และสอดคล้องกับทางผู้ใหญ่ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ตอนนั้น “นายปรีชา เรืองจันทร์” ท่านไม่ชอบที่งานศพมีกินเหล้าและการพนัน ท่านถึงกับกระตุ้นให้แต่ละ
พื้ น ที่ หั น มาจั ด การ ด้ ว ยสโลแกนว่ า “วั ด ไม่ ใ ช่ บ าร์ ศาลาไม่ ใ ช่ บ่ อ น” จึ ง ได้ โ อกาสก็ ข ยั บ ทั้ ง เรื่ อ งเหล้ า
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เรื่องการพนัน และเรื่องการสร้างความประหยัดให้กับชุมชนด้วย
เพราะเห็นแล้วว่า งานศพแต่ละงาน อาหารเหลือทิ้งเต็มไปหมด จึงใช้วิธีพูดคุยและเริ่มมองว่า น่าจะมี
การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อถามความเห็นพี่น้องในชุมชนว่า ถ้าเราจะทำโครงการเกี่ยวกับการงดเหล้า
งดการพนันในวัด จะดีไหม”
ท่านนายกฯ มานะ ก็เสนอความคิดว่า
“น่าจะสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนของเรามีบทบาทในการเก็บข้อมูล เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ด้วยว่าผู้ใหญ่
กำลังทำอะไรกันอยู่ เมื่อ เด็กไปเก็บข้อมูลพวกผู้ใหญ่ พี่ป้าน้าอาก็จะให้ข้อมูลที่ตรง ไม่โกหกเด็ก”
นายกฯ มานะ พูดเสริมช่วงที่ทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ ปรีชา ว่า
“ตอนนั้นพอตั้งใจวางเป้าหมายว่าจะแก้ปัญหาการพนันและเหล้าในวัด ก็ได้พูดคุยกับผู้ว่าฯ แล้วผู้ว่าฯ
ก็ไปหารือกับเจ้าคณะจังหวัด ประกาศเป็นวาระจังหวัดว่า “วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน” ใช้งบ อบจ.
ใช้งบ อบต. ทำไวนิลติดทุกวัดเลย ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน”

เดินหน้าสำรวจข้อมูล
ช่วงเดือนตุลาคม ปี 2549 ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมเล็ก อบต.วังกรด ได้จัดทำแบบสอบถาม และเปิดรับ
อาสาสมัครเยาวชนจำนวนกว่า 50 คน “ผู้ก่อการดี” เพื่อช่วยกันเก็บข้อมูล โดยมีข้อแม้ว่า ลูกหลานผู้นำใน
ชุมชน ต้องมาทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นสำคัญ เพราะเชื่อว่าหากผู้นำไม่ขยับ จะไม่สามารถส่งไม้ต่อให้สมาชิก
ในชุมชนได้อย่างแท้จริง
เป้าหมายชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้งานศพเป็นงานปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ไม่มี
ดนตรีนุ่งน้อยห่มน้อย และปรับพฤติกรรมการเสิร์ฟอาหารหนักในช่วงสวดของทุกคืน ก่อนการเก็บข้อมูล
เยาวชนจะได้รับการอบรมและออกไปทำหน้าที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยง
รองนายกฯ มาโนช เล่าถึงกระบวนการทำงานเก็บแบบสอบถามไว้ว่า
“เมื่อนายกฯ มอบนโยบายว่า ต้องการให้เด็กและเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ตอนนั้นใช้เวลา
ประมาณ 2 อาทิตย์ ทั้ง 6 หมู่บ้าน แยกย้ายกันไปทำ ยกตัวอย่างเช่น ในหมู่ 1 มีเยาวชนสัก 3-4 คนแล้วก็
มี อสม.จริงอีก 2 คนประกบไปเป็นพี่เลี้ยง จากนั้นจึงเอาข้อมูลมาประมวลผล แล้วก็นำเสนอในที่ประชุม
ประชาคม และขึ้นคัตเอาท์ใหญ่เลยว่า ผลที่ออกมาเป็นอย่างไร
ผลออกมาแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 80-90 ที่เห็นชอบ อยากให้จัดโครงการปลอดเหล้า ปลอดพนัน
ขึ้นมา”
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เมื่อแบบสำรวจเสร็จสิ้น ทางอบต. จึงขึ้นป้ายขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนรับรู้โดยทั่วกัน และเป็นการ
ยืนยันว่า เกิดขึ้นจากความเห็นร่วมกันทั้งชุมชน แล้วจึงเริ่มรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาการพนัน
เพื่องดการเล่นในพื้นที่ชุมชนทุกหมู่บ้าน

ประชาคม ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการปัญหา
แนวทางการทำงานของอบต.วังกรด ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง จึงนำปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้นำชุมชนทุกฝ่ายช่วยกันคิดและตัดสินใจร่วมกัน
ในช่วงปลายปี 2549 เวทีการประชุมทุกเวทีของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เวทีประชาคมทุกวันที่ 5-7 ของทุก
เดือน เวทีประชุมสัญจรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และสภากาแฟที่ อบต.วังกรด ทุกวันอาทิตย์และวันพุธของ
สัปดาห์ จึงมีการพูดคุยถึงปัญหาและทางออกเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
“จากการทำเวทีประชาคม เราได้ความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของชาวบ้าน ในที่ประชุม มีการ
แสดงความคิดเห็นที่ไม่เคยคิดมาก่อน เช่น บางคนบอกว่าถ้ามีการพนันในชุมชนจะทำให้เกิดสภาพคล่อง
เกิดรายได้ ขณะที่บางคนก็โต้ตอบว่า ตรงนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่สภาพสังคมจะเป็น
อย่างไร เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก หนี้สินท่วมท้น ขโมยโจร อาชญากรรมเยอะมาก
เราก็ปล่อยให้เวทีมีการถกเถียง หาข้อสรุปกันเอง จนในที่สุด คนก็ยอมรับและเห็นด้วยว่า ควรจะมีการ
จัดการห้ามไม่ให้เล่นการพนัน ในวัด และในชุมชน ซึ่งก็เข้าทางกับ อบต. ที่ไปทำการสำรวจมา เรานำ
ข้อมูลมาเสนอและหาข้อตกลงร่วมกัน”

จากโครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดพนันฯ
สู่การขยายผลทั่วทั้งตำบล
การเริ่มต้นลงมือที่เห็นเป็นรูปธรรม คือการจัดทำโครงการงานศพปลอดเหล้า การพนัน อาหารปรุงแต่ง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิต่างๆ ในการจัดงานมากมาย เช่น การจัดแต่งบริเวณ
สถานที่ ใ นงาน โดยมี ก ลุ่ ม ชมรมวั น โกนมาช่ ว ยจั ด แต่ ง ต้ น ไม้ น้ ำ ตก ให้ เ ป็ น สวนหย่ อ มรอบๆ ที่ ตั้ ง ศพ
มีเยาวชนมีช่วยให้บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มที่เป็นน้ำสมุนไพร และของว่างที่นำมาจากภายในชุมชนเอง และได้
รับคำขอบคุณจากการกระจายเสียงของทางอบต. ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ
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กระนั้นก็ตาม นายกฯ มานะสะท้อนปัญหาในช่วงเริ่มต้นให้ฟังว่า
“ตอนเริ่มแรกทำยากมาก เพราะหลายคนจะรู้สึกคุ้นและเคยชินกับวัฒนธรรมเดิมๆ มางานต้องได้กิน
เหล้า เล่นการพนัน ผมใช้วิธีติดป้ายหน้างานเลยว่า งานนี้ขออภัยที่เจ้าภาพไม่เลี้ยงเหล้า ไม่มีอาหารว่าง
มีแต่น้ำใจ เป็นที่รับรู้ร่วมกัน
อย่างงานแรกเป็นงานศพคนที่มีสตางค์ด้วย เขาก็มาถามว่านายกฯ จะไหวไหม เพราะถ้าไม่มีเลี้ยงเหล้า
เลี้ยงอาหารกลัวถูกตราหน้าว่าขี้เหนียวขี้ตืด ก็บอกไปว่าต้องเรียนรู้สักงานหนึ่งก่อน ต้องลองดู ได้แนะนำให้
ซื้อขนมปังปี๊บมาแพ็คใส่ถุงอย่างดี มีนมกล่องแจก และเน้นย้ำติดป้ายเข้าไปหน้างาน
ทีแรกไม่มีใครยอมอยู่เป็นเพื่อนศพ เขาบอกว่าต้องเล่นการพนันด้วย ถ้าไม่มีจะอยู่ยังไงทั้งคืน ไพ่ก็ไม่มี
ไฮโลก็ไม่ให้เล่น เราก็ตอ้ งหาทางออกให้ได้ ก็ชวนให้เขาดูทวี ี ดูอะไรไป พอมันเกิดขึน้ ครัง้ แรกก็เป็นประสบการณ์
เราก็ต้องหาทางออก แล้วเราก็เลยจัดงานกฐินในชุมชน ระดมเงินไปซื้อทีวี ซื้อจานดาวเทียม ซื้อเครื่องเล่น
ซีดีมาไว้เป็นส่วนกลาง พอมีงานก็ใช้สิ่งเหล่านี้ทดแทนการจับกลุ่มตั้งวงเล่นการพนันได้จริง”
“ตรงนี้ไปเติมในสิ่งที่เขาโดนลิดรอนลงไป “ยิ่งให้ยิ่งได้” ในลักษณะที่เป็นเชิงบวกจากประชาชน”
การจัดการการพนันที่เริ่มจากงานศาสนพิธีในวัดก่อน ได้รับความร่วมมืออย่างดีตามลำดับ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะความเป็นชุมชนที่ใกล้ชิดกัน เชื่อมโยงกันระหว่างวัดทั้ง 3 วัดในตำบล และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้นำตลอดเวลา ทำให้การจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
รองนายกฯ มาโนช อธิบายแนวคิดในการจัดการว่า
“ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน มีการติดตามประเมินผล ทีนี้มาถึงข้อสรุปว่าจะเอาตัวชี้วัด
ตรงไหน ตัวชี้วัดของเราให้ไปถามชาวบ้านดีที่สุด ถามดูว่ามีใครบ้างที่ต้องการล้มเลิกโครงการนี้หรือไม่
ซึ่งได้คำตอบมาว่า ไม่มีแม้แต่เสียงเดียว
ในเชิงรูปธรรมในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรดจัดทีมงานไว้ 1 ทีม คือ เมื่อเกิดกิจกรรม
ด้านงานศพขึ้นมาเราจะหยิบยกเรื่องของการประดับหน้าหีบศพ ซึ่งหากคุณเข้าร่วมโครงการ เราจะจัดให้ฟรี
โดยตามโครงการที่เขียนขึ้นระบุว่าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและทำได้จริง จะมีสิทธิได้รับมากมาย
สิ่งแรกที่ได้คือ เมื่อมีผู้เสียชีวิตจะมีพวกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามารดน้ำศพ ร่วมไว้อาลัย
ต่อไปก็เรื่องหีบศพ ทาง อบต. มีกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุทำหีบศพอยู่ในชุมชน ซึ่งจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาด ถ้าท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านก็จะได้สิทธิซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด และเราก็จะมีมัคนายก
ที่มีความสามารถหลายทางมาช่วยตลอดทั้งงาน”
การดำเนินการผ่านไปเพียง 2 ปี โครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดพนันฯ ได้ผลลัพธ์เต็มร้อย เพราะ
ชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือ ขณะเดียวกัน อบต.วังกรด ยังคงสนับสนุนและพูดคุยเพื่อให้เกิดชุมชนปลอด
พนันทั่วทั้งตำบลให้ได้
กลยุทธ์หลักคู่ขนานกันคือบทบาทของผู้นำในชุมชนที่ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างจริงจัง ในประเด็นของ
ผู้นำในชุมชนนั้น รองนายกฯ มาโนช อธิบายว่า
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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“หลักการทำงานที่นี่ทุกหมู่บ้านมีนโยบายเดียวกันหมด มีการวางแผน มีการติดตามในรูปแบบเดียวกัน
ซึ่งทำให้การทำงานโดยภาพรวมเป็นไปได้ดี แต่ขณะเดียวกัน เราก็ต้องให้ความรู้ ให้เขาตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการลด ละ เลิกการพนันให้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งตรงนี้สำคัญที่สุดในการจัดการการพนันในชุมชน”
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารปั ก ป้ า ย เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ช าวบ้ า นตระหนั ก ถึ ง โทษของการพนั น ก็ ยั ง ทำ
ต่อเนื่องและกระจายไปทั่วทั้งชุมชน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้จัก
แยกแยะผิดถูก
และเมื่อมองย้อนกลับไปที่ต้นตอของปัญหาที่ชาวบ้านเล่นการพนัน มาจากเวลาว่างในช่วงฤดูแล้ง อบต.
วังกรด จึงตั้งโครงการเกี่ยวกับอาชีพเสริม เพื่อให้ชุมชนได้หันกลับมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก่อให้
เกิดรายได้ เกิดโครงการอาชีพจากการแสดงความคิดเห็นของชาวบ้านว่าต้องการให้สนับสนุนอาชีพใดใน
ชุมชนขึ้นมา เช่น การทำขนมโปง ขนมพื้นถิ่นของชาววังกรด ที่หากินได้ยาก ก็เกิดการรื้อฟื้น และสร้างราย
ได้ ทั้งจากการขายเป็นส่วนตัว และการรวมกลุ่มกันทำเพื่อส่งให้กับการจัดกิจกรรมในงานต่างๆ ของตำบล
การส่งเสริมอาชีพจักสาน อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

ป้องปราม มิ ใช่ปราบปราม
แม้จะมีการจัดการการพนันอย่างเป็นรูปธรรม และรอบด้านแล้วก็ตาม ใช่ว่าการพนันจะหมดไปเสียที
เดียว ทั้งนายกฯ มานะ และรองนายกฯ มาโนช ต่างก็ให้ความเห็นว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมายังมีการแอบเล่นไพ่
และไฮโลอยู่บ้าง ซึ่งดูได้ง่ายๆ จากบ้านที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มหน้าบ้าน หรือบ่อยครั้งก็ให้เยาวชนเป็น
ผู้สืบข่าว เพื่อนำมาบอกให้กับผู้นำในชุมชนไปจัดการ
การจัดการวงไพ่และไฮโลที่เกิดขึ้น มีมติจากที่ประชุมร่วมกันว่า จะทำการป้องปรามมิใช่ปราบปราบ
โดยรองนายกฯ มาโนช อธิบายถึงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
“เมือ่ รูว้ า่ ใครเล่น จะเอาป้ายไปปักเลยหน้าบ้าน เตือนสติวา่ อย่าเล่นนะ อบต.เขารูแ้ ล้ว ไปปรับพฤติกรรมตัว
เองเสีย เมื่อเตือนแบบนี้แล้วไม่ฟัง เราก็จะเพิ่มมาตรการเข้าไป ขยับขึ้นไปทีละระดับ ถ้ายังไม่เชื่อก็เอา
กฎหมายมาบังคับใช้ แต่ไม่เคยถึงขั้นจับหรอก มีแต่เอามาปรามให้วิ่งหนีกัน แค่เขาเห็นตำรวจก็วิ่งหนีกันป่า
ราบแล้ว”
หลังจากนั้น จะส่งตัวแทนเด็กให้ไปแอบดูว่ายังเล่นอยู่หรือไม่ ถ้ามีอีก คราวนี้เราก็ต้องเรียกพบแล้ว
นายกฯ ก็จะเรียกมาคุยเลย แต่ไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะแค่เตือนครั้งเดียวเขาก็ไม่เล่นกันแล้ว
...สิ่งสำคัญของการจัดการการพนันอย่างหนึ่งของวังกรดคือ ผู้นำพูดจริง ทำจริง และทำให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง เช่น นายกฯ มานะ และผมเมื่อก่อนก็ดื่มเหล้า ตอนหลังก็เลิกได้กันทุกคน เราทำให้เห็นจริง
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ชาวบ้านเขาเชื่อและเห็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”
นอกจากนั้น รองนายกฯ มาโนช ยังอธิบายถึงเหตุผลหลักที่ใช้วิธีป้องปราม แต่ไม่จับกุมจริงจัง เพราะ
ต้องการให้เกิดความร่วมมือด้วยความตั้งใจ มากกว่าจะใช้วิธีการบังคับ เพราะจากเวทีประชาคม สะท้อนให้
เห็นว่า การจับกุมมีทั้งแง่บวกและลบ เพราะอาจสร้างความแตกแยกในกลุ่มชาวบ้าน
“เราคิดแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ไม่อ่อน ไม่แข็งเกินไป ใช้วิธีส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนสิทธิต่างๆ ที่คน
ไม่เล่นการพนันจะได้รับ ส่วนคนที่เล่นก็จะได้รับทีหลังหรือได้น้อยกว่าคนอื่น หรือการสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนใกล้เคียง และที่สำคัญคือ การให้การศึกษาการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชน เยาวชนเป็น
ตัวการสำคัญที่สุด หันมาทำงานมุ่งเน้นกับเยาวชนเป็นหลัก ทำคู่ขนานกันไปกับระดับผู้ใหญ่”

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยเยาวชน
“ครอบครัวของเราจะน่าอยู่ ถ้าพ่อหนูเลิกเล่นการพนัน”
“เล่นไฮโลเล่นไพ่เป็นเรื่องแย่ ถ้าแม่เล่นด้วยใครจะช่วยหนู”
“วังกรดบ้านเราจะสดใส ถ้าพ่อแม่ห่างไกลการพนัน”
...
นี่คือส่วนหนึ่งของคำขวัญบนที่คั่นหนังสือฝีมือเยาวชนในนามสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกรด ที่มาจากความคิดของเยาวชนน้อย ที่มาร่วมกันรณรงค์เรื่องปัญหาการพนันในชุมชน เพื่อ
สะท้อนให้ผู้ใหญ่เห็นว่า ลูกหลาน ไม่มีใครอยากเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเล่นการพนันเลยสักคน
เยาวชนที่มีบทบาทขับเคลื่อนในตำบลมีอายุระหว่าง 8-19 ปี แบ่งเป็นสองช่วงคือ กลุ่มเด็ก 8-13 ปี
และ 14-19 ปี เป็นช่วงวัยใสที่มีพลังงานสร้างสรรค์อย่างเหลือเฟือ ทั้งหมดที่เข้าร่วมประจำ มีจำนวน
40-50 คน และเมื่อมีกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับเยาวชนอื่นๆ จำนวนเยาวชนที่มาร่วมโครงการจะมีมาก
ครอบคลุมทั้งตำบล
นายกฯ มานะ ถือเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่มาก เพราะมองว่า “เด็กดีสร้างได้”
กิจกรรมต่างๆ จึงตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้และสำนึก
เข้าไปด้วย เช่น เรื่องของการจัดการการพนัน
นายกฯ มานะ มองว่า
“วิธีคิดของผมใช้กุศโลบายที่เรียกว่า “ตัดทิ้งให้หมด” แบบงูเหลือมที่มันรัดลูกเก้งหรือลูกหมา ซึ่งมันจะ
อัดให้กระดูกกรอบก่อนทีนี้จะทำอะไรก็ง่าย
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เราก็ต้องทำให้เยาวชนยอมรับ ให้เค้าวางใจเชื่อฟังและหมดอคติกับผู้ใหญ่ หรือผู้นำ คือให้เขาเชื่อในตัว
เราให้ได้ แล้วจะขอความร่วมมืออะไรก็ง่ายแล้ว
ที่เน้นเยาวชนเพราะว่าไม้แก่มันดัดยาก มามุ่งเน้นรุ่นลูกจะดีกว่า และทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้
ลูกหลานมาร่วมกิจกรรม ผมต้องทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปที่ครอบครัว บอกว่าแต่ละครั้งจะมีกิจกรรม
อะไร เช่น กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม จะคิดออกมาเป็นโครงการ
เลยเพื่อดึงให้เด็กเข้ามาในอบต. และในกิจกรรมต่างๆ จะสอดแทรกเรื่องของอบายมุขเข้าไป เพื่อให้เห็นว่า
สิ่งเหล่านี้ไม่ดี มีโทษ คือมีทั้งกิจกรรมทางตรงและทางอ้อมนั่นเอง”
ยุทธศาสตร์สำคัญของ อบต.วังกรด คือ การทำงานมุ่งเป้าไปที่เยาวชน ป้องกันไม่ให้เป็นกลุ่มเสี่ยง
ทำอย่างไร ไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ขณะเดียวกันต้องจัดการกับกลุ่มผู้ใหญ่ และให้เยาวชน
เห็นผลเสียจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
หลังจากที่มีการรวมกลุ่มเก็บข้อมูลในนาม “ผู้ก่อการดี” แล้ว เยาวชนมีการรวมตัวกันมาที่ อบต.วังกรด
อย่างสม่ำเสมอ ส่วนหนึ่งเพราะพื้นที่ของอบต. มีมุมนั่งเล่น มีห้องโฮมเธียเตอร์ฉายภาพยนตร์ให้ดู มีเครื่อง
คาราโอเกะให้เล่น ซึ่งทั้งหมดเกิดจากแนวคิดของนายกฯ มานะที่มองว่า เราต้องมอบสิ่งจูงใจให้กับเยาวชน
ทั้งนี้สิ่งจูงใจต้องไม่ขัดกับแนวทางที่ดี ปลูกฝังในเรื่องที่ถูกต้อง
สำหรับการปฏิบัติจริงนั้น อบต.วังกรดใช้วิธีจ้างทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล ก็ให้ค่าจ้างในการเก็บคนละ
50 บาทต่อวัน หรือเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมฉายหนัง เล่นละคร หรืองานศิลปะ ก็จะมีขนมนมเนย และเครื่อง
ดื่มเลี้ยงอย่างดี
นอกจากนั้น อบต.วังกรด ยังหวังพัฒนาเยาวชนให้รู้จักแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน จึงจัดให้มีเยาวชนพูดเสียงตามสายกระจายไปในชุมชน โดยเนื้อหาที่พูด ก็แล้วแต่ช่วงเวลา เช่น
อบต.หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต หรือบทลงโทษคนติดการพนัน เป็นต้น
รองนายกฯ มาโนชเล่าว่า
“ที่เราเน้นในช่วงแรกคือ การแสดงออก บางทีเราจะมาเขียน มาถาม มาพูดกัน อาจลองหยิบยกว่าใน
ชุมชนเรามีการพนันอะไรบ้าง แล้วโทษของการพนันมีอะไร และจะหาทางออกในเรื่องของการพนันกัน
อย่างไร คุยกันก่อนจะลงลึก
“ความคิดในเรื่องการพนันจะแฝงไปอยู่ทุกกิจกรรม อย่างกรณีที่เล่นละครก็จะเป็นเกี่ยวโยงกันไป เช่น
ละครในวันยาเสพติดโลก ขอความร่วมมือกับคุณครูที่โรงเรียนเพื่อจัดละครของเด็ก เด็กก็มาเล่นวิถีชีวิตของ
คนในพื้นที่ เค้าก็จะเอาเรื่องอบายมุขต่างๆ มาเสนอ เพื่อให้ผู้ปกครองที่นั่งอยู่ข้างล่างดู ตรงนี้เด็กก็สะท้อน
ปัญหาสังคมในตำบลอย่างชัดเจน มีทั้งเหล้าทั้งการพนัน สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ซึมไปในครอบครัวและชุมชน
เป็นการตระหนักร่วมกันแบบไม่ยัดเยียด”
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หลากโครงการสร้างสรรค์เยาวชน
ชื่อโครงการที่ อบต.วังกรดคิดขึ้น สำหรับเยาวชน ล้วนแล้วแต่โดนใจและเข้าถึงตัวเด็กได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็น
“เยาวชนคนเอาถ่าน” ที่ชวนเด็กมาเก็บข้อมูลในชุมชนเรื่องการพนันและอบายมุข
หรือโครงการ “ขนมไทยหัวไจไม่ว้าวุ่น” ที่ชักชวนเด็กมาเรียนรู้การทำขนมไทยๆ ในช่วงปิดเทอม
โครงการ “ล้อมรั้วชุมชนเยาวชนปลอดพนัน” ที่ออกเสียงตามสายเพื่อให้ชาวบ้านพ่อแม่ผู้ปกครอง
ตระหนักให้เห็นถึงปัญหาการพนันที่เข้าใกล้ลูกหลานขึ้นทุกวัน หรือการเชิญตำรวจมาอบรมเยาวชนเพื่อให้
เห็นถึงโทษของการพนัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง
นายกฯ มานะเล่าถึงโครงการ “เยาวชนคนเอาถ่าน” ให้ฟังว่า เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว หรือ ปี พ.ศ.2552
โดยดึงให้เด็กมาช่วยเก็บข้อมูล
“เราเอาเด็กทุกหมู่บ้านมารวมกัน แล้วก็มาอบรม ก่อนไปเก็บข้อมูล มีทั้งข้อมูลเหล้า การพนัน สุขภาพ
แฝงไว้ในนั้น และให้เด็กลงพื้นที่ก็ตอบแทนหลังคาละ 10 บาท บ้างแล้วแต่ความยากง่าย
เขาก็จะตอบกันถ้ามีการพนันก็ตอบจริง มีอะไรบ้าง เล่นอะไรบ้าง เสียไปเท่าไรบ้าง พอคืนข้อมูลกลับ
มาจะรวบรวมแล้วนำไปเสนอในวันประชาคมหมู่บ้าน เอาเรื่องที่สำคัญไม่กี่เรื่องเช่น เรื่องเหล้า บุหรี่ การพนัน
สุขภาพ ไปชี้ให้ชาวบ้านเห็น
ซึ่งหลายภาพที่นำเสนอให้ชาวบ้านดู ก็มาจากเด็กๆ ตอนที่เขาแบ่งกลุ่มวิพากษ์เรื่องการพนันกัน หลาย
คนพูดเปิดเผย บางคนพูดก็เขียนออกมา บางคนก็วาดเป็นรูป มีวาดรูปยกเท้าเตะกัน มีขว้างบ้าน อีกคน
เขียนประทับใจมากเมาเหมือนหมา นอนหน้าบันได บางคนก็บอกว่า เล่นไฮโลการพนัน เสียงดัง
สิ่งเหล่านี้ไม่บอกว่าเด็กหรือลูกหลานใครเป็นคนเขียน แต่พ่อแม่เขาดูเอง เขารู้อยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลดิบที่
เด็กเก็บมา เป็นสิ่งที่เด็กระบายความในใจที่เขาเห็น ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ฉุกคิดและเริ่มละอายใจแล้ว”
การวางบทบาทเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการการพนันนั้น อบต.วังกรด มองว่า ทุกอย่างต้องใช้
เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคาดหวังว่า กระบวนการต่างๆ ที่ได้ลงมือทำกับเยาวชนจะนำไปสู่
อนาคตที่ดี
“ผมคาดว่าอนาคตก็จะนำไปสู่สิ่งที่ดีได้โดยใช้เยาวชนมาเป็นกลไกขับเคลื่อน ความภาคภูมิใจก็เกิดขึ้น
ในอนาคตเขาจะไปสู่วังวนนั้นหรือไม่ เชื่อได้ว่าอย่างน้อยแม้ไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็หยุดความเสี่ยงอย่าง
แน่นอน” นายกฯ มานะพูดอย่างมั่นใจในพลังของเยาวชน
นอกจากการสร้ า งกิ จ กรรมต่ า งๆ แล้ ว ที่ นี่ ยั ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การยกย่ อ งเด็ ก และเยาวชนที่ ดี
โดยจะมีบอร์ดติดอยู่ด้านหน้าชุมชนเพื่อเชิดชูเด็กที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติดหรือสุรายาเมา เพื่อให้
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง และเป็นความภาคภูมิใจแก่ตัวเด็กเองและครอบครัว
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บัญชีครัวเรือน หยุดพนันที่บ้านตนเอง
การดำเนินการเพื่อลดปัญหาการพนันของชุมชน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงระดับชุมชนเท่านั้น แต่ อบต.
วังกรดยังนำประเด็นดังกล่าวลงลึกไปถึงครอบครัว ด้วยการชักชวนให้ลูกบ้านรู้จักทำ “บัญชีครัวเรือน” เพื่อ
หยุดการพนันด้วยตนเอง
แน่นอนว่า การชักชวนไม่ได้ทำสำเร็จอย่างง่ายๆ แม้ทุกวันนี้จะยังไม่สามารถใช้แนวทางการทำบัญชี
ครัวเรือนลดปัญหาการพนันได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่หลายครัวเรือนเริ่มลงมือทำและ อบต.วังกรด
ยังใช้แนวทางในการใช้บัญชีครัวเรือนกับชุมชนให้ได้ประโยชน์มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา
หลายครอบครัวไม่คุ้นเคยกับการจัดบัญชีรายรับ-จ่ายทุกวัน จึงทำให้การดำเนินการด้านนี้เป็นไปได้
อย่างช้าๆ รองนายกฯ มาโนช จึงเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคู่แต่งงาน เพื่อให้
สนใจการทำบัญชีครัวเรือนมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โครงการส่งเสริมคู่รักคู่รสวิถีพอเพียงหลังแต่งงาน”
“ด้วยเทคนิคการขับเคลื่อน เขาก็จะเริ่มจดกันแล้ว แม่บ้านจะเริ่มทำ อย่างน้อยแม่บ้านของผู้นำใน
ชุมชนต้องทำเป็นประจำให้ได้ ซึ่งตรงนี้เอง ทำให้หลายครอบครัวเริ่มเห็นตัวเลขที่รั่วไหลออกจากบ้านแล้วว่า
ไปทางไหนบ้าง โทรศัพท์ เหล้า บุหรี่ การพนัน หวย มันออกมาหมดแหละครับ ตรงนี้จะทำให้เขาเริ่มคิดกัน
มากขึ้นก่อนจะจ่ายออกไปแล้ว การทำบัญชีครัวเรือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นสิ่งที่ดีเราอยากจะให้ทุกคนไป
ลองปรับใช้เป็นรั้วของครอบครัว”
ทั้งนี้ หลังจากแจกจ่ายสมุดบัญชีแล้ว ยังมีการพูดคุยต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชี
ครัวเรือนอีกด้วย
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4

บัญชีครัวเรือน...อุดรูรั่ว
การพนันในบ้าน
ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
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ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
ต.นาบัว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
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การทำบัญชีครัวเรือนของครอบครัวเปรียบเสมือนโอ่งน้ำ รายได้คือน้ำ
และรายจ่ายก็คือรูรั่วของโอ่ง แต่ละวันเรามีรูรั่วเท่าไร และหากเราเล่นการพนัน
อย่างหวยใต้ดิน ไฮโล หรือไพ่ก็เหมือนกับว่าเรามีรูรั่วเต็มไปหมด
เราจะทำอย่างไรจึงจะอุดรูรั่วนั่นได้
ผู้ใหญ่ทองคำ ป้อมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านนาบัว

ประสบการณ์การจัดการชุมชนปลอดพนันของชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มีความน่าสนใจในการเลือกใช้เครื่องมืออย่าง “บัญชีครัวเรือน” และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของชาว
บ้ า นในแต่ ล ะหมู่ บ้ า น เพื่ อ เป็ น เกราะป้ อ งกั น ชุ ม ชนจากผลกระทบของการพนั น ซึ่ ง เดิ ม เคยเกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่องมานานให้ลดน้อยและหายไปจากชุมชน ทั้งยังมีการขยายเครือข่ายเพื่อสร้างแนวคิดจัดการการพนัน
จากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเดียวกัน
ข้อโดดเด่นอีกประการของชุมชนบางหมู่บ้านที่พยายามจัดการกับปัญหาการพนันที่มีมาอย่างยาวนาน
และต่อเนื่อง แม้ชาวบ้านยังไม่เห็นถึงผลกระทบรุนแรง แต่ก็พยายามที่จะให้ความร่วมมือกับชุมชนด้วย
ดังนั้น กฎกติกาที่ออกมาร่วมกัน คือการจำกัดเวลาเล่น เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
ซึ่งมักเข้ามาร่วมเล่นอยู่ในวงด้วย การจำกัดเวลาเล่นนั้น หลายหมู่บ้านได้พยายามสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใน
เบื้องต้นก่อนที่จะปูแนวทางไปสู่การยกเลิกเล่นการพนันในที่สุด
พบว่า มีหมู่บ้านที่สามารถสร้างชุมชนปลอดพนันได้ถึง 100 % แล้ว ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 10 หมู่ 12
และหมู่ 14 ขณะที่บางหมู่บ้านกำลังพัฒนาแนวทางการจัดการโดยใช้ประสบการณ์จากหมู่บ้านที่ลดการพนัน
ได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อสร้างชุมชนปลอดพนันให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองเช่นกัน

ชุมชนเล็ก...ใกล้ชิดความสัมพันธ์
ตำบลนาบั ว อำเภอนครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ตั้ ง อยู่ ห่ า งที่ ว่ า การอำเภอนครไทยไปทางทิ ศ เหนื อ
ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 110 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ป่า ภูเขาและที่ราบหุบเขา ซึ่งในหนึ่งตำบลนี้ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน ซึ่งมีขนาดชุมชนแตกต่างกันไป
บางชุมชนเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีถึง 200 กว่าหลังคาเรือน เช่น หมู่ที่ 3, 4, 9, 13 ขณะที่บางหมู่บ้านเป็นชุมชน
เล็กมีเพียง 39 หลังคาเรือน เช่นหมู่ที่ 12 เป็นต้น
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน ประชากรรวมทั้งสิ้น 7,732 คน ใน 2,324
ครัวเรือน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลนาบัวมีความเป็นเครือญาติใกล้ชิดและเป็นคนพื้นถิ่นดั้งเดิมสืบต่อกันมา
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ดังที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอธิบายไว้ว่า “คนตำบลนาบัวเป็นรากเหง้าเหล้ากอ
เดียวกันเกือบ 100% คือ 90% เป็นลูกหลานตำบลนาบัวทั้งนั้น ส่วนอีก 10% ที่เหลือหมายถึงประชากรแฝง
ไม่ว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้นาบัว”
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การพนันคึกคักก่อนจัดการปราบพนัน
ผู้นำหลายหมู่บ้านในชุมชนนาบัว ต่างเล่าถึงภาพการเล่นการพนัน ตั้งแต่สมัยที่ตนยังเป็นเด็ก ว่าเติบโต
มาในบรรยากาศของวงพนันอย่างไฮโลและไพ่ป๊อกเด้ง เบี้ย โบก ตีไก่ โดยเฉพาะในช่วงวันเทศกาลสำคัญ
อย่างสงกรานต์หรืองานบุญใหญ่ๆ ของหมู่บ้าน รวมไปถึงงานศพ ซึ่งคนจะมารวมตัวกันเพื่ออยู่เป็นเพื่อศพ
ทั้งที่จัดในวัด หรือในบ้าน ซึ่งการเล่นการพนันในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องปกติ
แต่เมื่อการพนันมีมากขึ้น วงเล่นไฮโลและพนันมากถึง 4-5 วงในแต่ละงาน และส่วนใหญ่เจ้ามือจะเป็น
คนต่างถิ่นที่เข้ามาเปิดวงพนัน จนเป็นที่เลื่องลือว่า ตำบลนาบัวสามารถเล่นพนันได้ง่ายกว่าตำบลอื่น
คนในชุมชนก็เล่นกันหนักมือขึ้น มีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างครอบครัว และมีภาพของเด็กที่ร่วม
ล้อมวงเล่นไฮโลในงานศพ ทำให้ผู้นำหลายคนเริ่มตั้งคำถาม และเริ่มมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านมีความคล้ายคลึงใกล้เคียง อาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด ผู้ใหญ่
ทองคำ หมู่ 4 เล่าว่า
“ที่นี่ งานศพที่จัดในบ้านจะมีการเล่นพนันหนักมาก ตั้งไว้ 7-8 คืนก็เล่นมันทุกวัน
แล้วที่สะเทือนใจมากที่สุดคือ เพื่อนที่อยู่บ้านติดกันเขามีปัญหา สามีเขาเล่นการพนันมาก เอาของใน
บ้านไปจำนำ เอารถไปจำนำ เพื่อเอาเงินมาเล่น มีวันหนึ่งทั้งบ้านมีเงินอยู่ 9,000 กว่าบาท สามีเอาไปหมด
เลย แล้วหลอกให้ภรรยาอยู่ในบ้าน ตัวเองออกไปแล้วล็อกประตูบ้านไม่ให้ภรรยาออกมาได้ ลักษณะบ้านเป็น
บ้านไม้ยกใต้ถุนมีบันไดด้านหน้า สามีไปเล่นข้ามวันข้ามคืน ภรรยาทนไม่ไหวก็ปีนหน้าต่างลงมาแล้วไปตาม
สามี ซึ่งเสียเงินไปหมดแล้ว ก็ทะเลาะตบตีกันประจำ
หลายปัญหาเราได้ยินได้ฟังได้เจอด้วยตัวเองก็มี ดึกๆ นอนอยู่ดีๆ ก็มีคนมาเคาะประตู จะเอามอเตอร์ไซค์
มาจำนำบ้างละ จะมายืมเงินบ้างละ เราก็ไม่ไหวแล้ว คิดว่าต้องหาทางแก้ให้ได้”
ส่วนกำนันณรงค์ชัย แม่งมา เล่าว่า ในหมู่ 10 ที่ตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยก่อนนั้น มีการเล่นการ
พนันมาก เล่นแล้วทะเลาะกันในวง เด็กนักเรียนก็เล่นกันมาก บางคนเล่นแล้วมีการหยิบยืมหนี้สินไม่มีการใช้
คืน จึงเกิดการลักขโมยภายในชุมชน จนกลายเป็นปัญหา
ผู้ใหญ่ทองคำ เล่าถึงกรณีที่น่าสะท้อนใจให้ฟังเพิ่มเติมว่า
“มีเยาวชนคนหนึ่ง สมัยก่อนเป็นเด็กดี เรียนดี พอมาอยู่ในเมืองเข้าก็ติดบอล พ่อแม่ต้องตามใช้หนี้
มีคนมาทวงถึงโรงเรียนจนไม่สามารถเรียนหนังสือได้ เป็นหนี้ครั้งละแสนถึงสองแสน พอกลับมาอยู่บ้านก็มา
ติดมวยตู้ มาเป็นหนี้อีก เราได้รับรู้ข้อมูลยิ่งทำให้อยากจัดการการพนันให้หมดไปให้ได้ พ่อแม่เขาก็มาคุยมา
เล่าให้เราฟัง”
ภาพของเด็ ก เล่ น การพนั น ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งความสะเทื อ นใจเฉพาะผู้ ใ หญ่ ท องคำท่ า นเดี ย วเท่ า นั้ น เพราะ
ประสบการณ์สำคัญที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านหลายคนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาการพนันในเวลาต่อมา คือภาพของ
เด็กชั้นประถมต้น ร่วมล้อมวงปะปนกับผู้ใหญ่ในวงไฮโลที่เห็นกระจะตาในแต่ละงาน
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ประชุมเพื่อเริ่มต้นลดการพนัน
การพูดคุย ประชุม และหาข้อตกลงร่วมกัน ดูจะเป็นบทเริ่มต้นเพื่อจัดการการพนันในแต่ละพื้นที่ที่ไม่
แตกต่างกันในแง่หลักการ แต่กระนั้น ในแต่ละชุมชนเองก็มีมุมมอง แนวคิดและวิธีดำเนินการประชุมที่ไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ
ผู้ น ำในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นของตำบลนาบั ว ล้ ว นนำเรื่ อ งการพนั น เข้ า ประชุ ม ในวาระประชุ ม ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น
ประจำทุกเดือน เป็นการประชุมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ผลกระทบต่อครอบครัว ต่อเด็ก และต่อสังคมโดยรวม ก่อนที่จะมาถามถึงความคิดเห็นว่ายังคงต้องการให้มี
การพนันในชุมชนหรือไม่ แล้วจะจัดการอย่างไรต่อไป
แม้ผู้นำทุกคนต่างต้องการให้ยกเลิกการพนันในชุมชนให้ได้ในทันที แต่ด้วยหลักการประชาธิปไตยของ
ชุมชน และด้วยความต้องการความคิดเห็นจากส่วนรวม และการมีส่วนร่วมต่อชุมชนไปด้วยกัน ผู้นำของ
นาบัวจึงรับฟังและให้แต่ละชุมชนแก้ไขปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
หมู่ 2 ผู้ใหญ่กชพรรณ เล่าเหตุการณ์เด็กเล่นพนันในวงไฮโลว่า
“พอมีประชุมประจำหมู่บ้านที่จัดขึ้นทุกเดือน ดิฉันก็พูดขึ้นให้ทุกคนที่มาร่วมประชุมรับฟังว่าเหตุและผล
เป็นยังไง ภาพรวมออกมาในเรื่องของศพแต่ละครั้งเป็นยังไง แล้วก็ถามเขาว่าคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเราเล่น
การพนันไหม เขาก็บอกว่า เล่นแต่ไม่ได้เป็นเจ้ามือเองโดยตรงเลย แต่เป็นผู้ร่วมเล่นเป็นบางคน คนที่มาเป็น
เจ้ามือเป็นคนหมู่บ้านอื่นหรือพื้นที่นอกเข้ามา
จากนั้นก็มีผู้หญิงอีกคนสมทบขึ้นมาบอกว่าสามีเขาเล่น เขาไม่อยากให้เล่นเลย หลายคนในที่ประชุมก็
บอกว่า ไม่อยากให้มีเหมือนผู้ใหญ่เลย วันนั้นเราเลยได้กำลังใจและคุยต่อ ว่าถ้าเกิดว่าหมู่บ้านเราลดการ
เล่นพนันหรือว่าเลิกไปเลยจะได้ไหม ก็มีคำตอบมาว่าได้ แต่ก็แค่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็มีค้านโดยยืนยันว่านี่
เป็นประเพณีของเขาที่เคยทำมา ถ้าไม่มีคนมาเล่นการพนันในงานศพก็จะไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนศพ
เราเลยพูดให้ฟังว่าลูกเราหลานเราไปอยู่ในวงด้วย แล้วคุณอยากให้ลูกและหลานคุณเป็นอย่างนั้นไหม
ถ้าเล่นการพนันแล้วเกิดลักขโมยเงินของพ่อแม่ขึ้นมา จะทำยังไง เดือดร้อนถึงใครบ้าง พูดภาพรวมให้ฟังไม่
ว่าจะเป็นครอบครัว สังคม พูดให้พ่อแม่เขาฟังเขาก็คิดได้ วันนั้นเหมือนได้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเลย
หลังจากนั้น ยังมีการพูดคุยกันต่ออีกหลายครั้ง ได้ข้อสรุป คือ ออกกฎห้ามเล่น แต่หากในงานศพเล่น
ได้แต่จำกัดเวลา ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางเริ่มต้นที่ไปได้ดี
สำหรับกลุ่มบ้านใกล้เคียงอย่างหมู่ 10 หมู่ 14 และหมู่ 1 ซึ่งร่วมมือกันจัดการการพนันไปด้วยกัน
เพราะนอกจากบ้านอยู่ติดๆ กันแล้ว ทั้ง 3 หมู่บ้านนี้ ล้วนเข้าวัดทำบุญวัดเดียวกัน วิธีการหาแนวร่วมหรือ
กฎกติกาจึงไม่ได้ใช้การประชุมประชาคมในหมู่บ้านของตนเอง หรือตามการประชุมประจำเดือน แต่ดึงเอา
ศรัทธาร่วมกันมาเป็นเทคนิคในการสร้างความสามัคคี มองไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ จัดประชุมพูดคุย
กันในวัด หลังการทำบุญในวันพระ
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นอกจากหมู่บ้านต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ยังมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่สำคัญทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร
มากในลำดับต้นๆ ของหมู่บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านนาบัว มีผู้ใหญ่ทองคำเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี 2548 และมี
การจัดการการพนันในหมู่บ้านจนเรียกได้ว่าปลอดการพนัน มีความโดดเด่นในเรื่องของเงินออมในธนาคาร
หมู่บ้านหมุนเวียนกว่า 30 ล้าน จากเครื่องมือที่เรียกว่า “บัญชีครัวเรือน” นั่นเอง
หมู่ 4 มีเทคนิค วิธีการเริ่มต้นจากการประชุมเช่นเดียวกันกับชุมชนอื่นๆ แต่ที่นี่ยังมีแนวทางจัดการที่
ลงลึกในเรื่องของการกระจายอำนาจ สร้างชุมชนย่อยในหมู่บ้าน ที่เรียกว่า “คุ้ม” เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล
ในทุกเรื่องเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งยังกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบต่อการ
พนันร่วมกัน โดยถือว่าทุกครัวเรือนคือคณะกรรมการของหมู่บ้านในการปราบการพนันนั่นเอง
“หลังจากที่เริ่มมองเห็นผลกระทบการพนันแล้ว ใช้วิธีออกเสียงตามหอกระจายข่าวเชิญตัวแทนแต่ละ
บ้าน มาประชุมเรื่องการพนันที่เกิดขึ้น และใช้จุดสำคัญตรงที่เราทราบว่าแต่ละคนในหมู่บ้านก็อยากจะให้
หมู่บ้านพัฒนาทั้งนั้น เลยยกข้ออ้างว่าไปประชุมที่ระดับอำเภอมา เขาบอกว่าหมู่บ้านของเราการพนันเยอะ
มาก ถ้าเราไม่ช่วยกัน ไม่รวมตัวกันจัดการจะเป็นอย่างไร
แล้วก็ยกตัวอย่างว่าคนบ้านเราไม่มีคนที่จะเป็นผีการพนัน แต่ถ้าปล่อยให้คนที่อื่นมาทำลายชื่อเสียงของ
หมู่บ้านได้ยังไง
ดังนั้น ข้อตกลงแรกๆ คือ ทุกครัวเรือนต้องเป็นกรรมการร่วมกัน และมีการห้ามเล่นการพนัน จริงๆ แล้ว
ก็มีคนค้านและไม่เห็นด้วย เขาบอกว่าถ้าบ้านเขามีงานและผู้ใหญ่ไม่อยู่เขาจะเล่น ซึ่งก็ถูกห้ามจากชาวบ้าน
นั่นแหละค่ะว่าไม่ให้เล่น มันเป็นการควบคุมกันเองไปในตัว”
นอกจากกฎกติกาแล้ว แต่ละหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่มบี ทลงโทษไม่วา่ จะเป็นการปรับเงิน หรือการลดสวัสดิการหรือ
การให้ความช่วยเหลือของคนในชุมชน เช่น หมู่ 4 ปรับหลังคา 2,000 บาท หากปล่อยให้มีการเล่นการพนัน
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ไม่ได้ปรับใครสักทีแต่ก็ต้องตั้งไว้
“ถ้าใครทำผิดกฎ เงินกองทุนหรือว่าอะไรต่างๆ ที่รัฐบาลเขาช่วยมา เช่น ถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว
เรายังจะให้เหมือนกัน แต่จะให้ทีหลังคนอื่นๆ เลย”

ผู้นำ 7 คุ้ม กระจายอำนาจในชุมชน
ต่อประเด็นการกระจายอำนาจเพื่อให้มีผู้นำในชุมชนย่อยๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งที่นี่เรียกว่า “คุ้ม” เพื่อช่วย
กันดูแลและควบคุมจัดการการพนันให้ได้ผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ซึ่งมีประชากรมากที่สุดและเป็นผู้หญิงที่เป็น
ผู้นำจึงมองหาทางออก และสร้างโมเดลผู้นำ 7 คุ้มเพื่อเป็นหูเป็นตา และมีบทบาทหน้าที่เสมือนหนึ่งผู้ใหญ่บ้าน
ย่อยๆ ของชุมชน
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“เราก็บอกว่า หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านใหญ่ ต้องกระจายอำนาจ ด้วยลักษณะหมู่บ้านออกไปในทาง
ยาว เราจะแบ่งว่าแต่ละคุม้ จะดูแลรับผิดชอบกีห่ ลังคาเรือน เช่น 25 ครัวเรือน 30 ครัวเรือนหรือ 18 ครัวเรือนก็มี
แล้วเราก็ขอให้ชาวบ้านในคุ้มของคนเองเลือกตัวแทนของชุมชนตัวเองมาเพื่อเป็นหัวหน้าดูแลคุ้ม ซึ่งหัวหน้า
คุ้มสามารถตั้งรองหัวหน้า เลขาฯ และเหรัญญิกของเขาเองได้ อย่างพี่เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่คุ้มที่ 3 ที่พี่อยู่ก็มี
หัวหน้าคุ้มนะคะ ชื่อ สมาน ตาละวัน คนนี้ดีมาก เป็นคนดุๆ และช่วยงานหมู่บ้านอย่างเต็มที่”
หลังจากการประชุมในหมู่บ้าน มีการเลือกตั้งหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้ม และมีการออกกฎกติการ่วมกันเพื่อ
จัดการการพนันร่วมกันที่เรียกว่า กฎเหล็กแล้ว หัวหน้าคุ้มจะมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมดูแลคุ้มของตนเอง
เสมือนหนึ่งบทบาทผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง แต่ความสำคัญที่มีการพูดคุยในที่ประชุมนอกจากหัวหน้าคุ้ ม แล้ ว
ทุกคนต่างก็เป็นคณะกรรมการในชุมชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากคือ หัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้ม ทำงานเป็นจิตอาสาไม่มีเงินเดือน แต่ทุกคนก็พร้อมที่
จะเสียสละเวลาทำงานเป็นผู้นำ เพื่อช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของตน
“ถือได้ว่าเขาเสียสละมากทำด้วยจิตอาสาจริงๆ ก็พยายามให้เรื่องสวัสดิการแก่หัวหน้าคุ้มเท่าที่เราจะ
ทำได้ เช่น สมมติว่ามีผ้าห่มกันหนาวหรืออะไรต่างๆ จะให้เขาก่อน ใครจะมาว่าเราไม่ได้ด้วย เพราะคน
เหล่านี้เขาเสียสละเวลาของเขาอย่างมาก”
บทบาทของหัวหน้าคุ้มนั้น ครอบคลุมจัดการดูแลทุกส่วนในคุ้มของตน เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านไปใน
ทิศทางเดียวกันและรวดเร็วไปตามเป้าหมายร่วมกัน ตามนโยบายที่ร่วมกันวางไว้ ไม่เฉพาะแต่เรื่องการพนัน
เท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงประเด็นอื่นๆ เช่น เหล้า ยาเสพติด และการออมเงิน เป็นต้น

จากบัญชีครัวเรือนสู่การออม
หัวใจหลักเพื่อลดการพนัน
หมู่ 4 บ้านนาบัว เป็นหมู่บ้านเดียวในตำบลนาบัว ที่เน้นการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
จัดการการพนันอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ต่อยอดแนวคิดการทำบัญชีครัวเรือนไปสู่การออมเพื่อสร้างความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และเมื่อชุมชนให้ความสำคัญกับการออมเงิน ชุมชนจึงเติบโตเข้มแข็งและลดการ
พนันจนสามารถพูดได้ว่า เป็นหมู่บ้านสีขาวที่ปลอดการพนันและยาเสพติด ผู้ใหญ่ทองคำเล่าว่า
“จำไม่ได้แน่ชัดว่าไปประชุมที่ไหน แต่ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ก็คิดว่าน่าจะนำมา
ใช้กับชุมชนเราได้ มาทดลองทำกับตัวเองก่อน เราเห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นก็ทำให้รู้ว่าใช้จ่ายเงินไปทางไหน
แล้วจะวางแผนใช้จ่ายอย่างไร เมื่อได้ผลก็พยายามขยายต่อยอดไปสู่ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเราให้ได้
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ถ้าเราจัดเก็บข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนเราจะเห็นสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งอื่น อย่างเช่น เราเล่นการพนัน
ตัวเลขที่ออกมาก็จะแสดงให้เห็นชัดเลยว่า เอาไปเล่นหวย เล่นการพนันต่างๆ เล่นมวยตู้หรืออะไร เงินนั้น
มันจะสูญเปล่าไป
ซึ่งถือเป็นข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่ชี้วัดได้ว่า แต่ละครัวเรือนมีปัญหาจากการพนันหรือไม่ แล้วถ้าเราไม่เล่นได้
ไหม เงินส่วนที่เล่นเราเก็บมาออม มาเติมใส่ในช่องที่เราออมเงินดีกว่าไหม ตรงนี้เขาก็จะเห็นความแตกต่าง
เลยว่า เงินที่หายไป กับเงินที่เพิ่มขึ้นมันเป็นอย่างไร”
ผู้ใหญ่ทองคำเล่าว่า ด้วยความต้องการให้หมู่บ้านเห็นด้วยการทำการบัญชีครัวเรือน นอกจากการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวแล้ว ยังมีการพูดคุยเจาะไปทีละคุ้ม เพื่อให้แนวคิดและสอนวิธีทำบัญชี
ครัวเรือน การแจกสมุดบัญชี ที่นี่ยังมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แต่ละคนหันมาลงมือปฏิบัติจริงกันอีกด้วย
เช่น การจูงใจให้ทำบัญชีครัวเรือนโดยการให้ของชำร่วย และผูกโยงไปกับการออมเงินในธนาคารหมู่บ้านอีก
ขั้นตอนหนึ่ง
“เราจะมีการ “บูม” ก่อนคือเริ่มต้นหางบประมาณมาส่วนหนึ่ง ตอนนั้นได้งบฯ จาก สสส. มา เราก็จัด
ให้มีการประกวดการทำบัญชีครัวเรือน ใครทำได้ที่ 1 ที่ 2 หัวหน้าคุ้ม หรือวิทยากรก็จะแจกรางวัล และ
แต่ละคุ้มเขาก็จะจัดคนของเขามามาเป็นวิทยากรอาสาเพื่อช่วยตรวจบัญชีครัวเรือน
ทุกวันนี้การประชุมประจำเดือนก็จะขอให้ทุกคนนำบัญชีครัวเรือนมาด้วย อย่าได้ลืมอย่าได้ขาด เรามี
โต๊ะตั้งไว้ให้มาวางเทิน แรกๆ ก็มีนิดเดียว แต่ตอนนี้สูงมาก ต้องใช้วิทยากรอาสา 3-4 คน ตรวจให้ มีการ
สร้างแรงจูงใจจากกองทุนที่เรามีอยู่ ซื้อแก้วน้ำบ้าง บางทีก็เป็นไข่ 3 ฟองต่อบัญชีหนึ่งเล่มมาตอบแทนเขา
และมีวิทยากรอาสาสมัครมาตรวจว่าทำถูกไหม ทำเป็นไหม พอเลิกประชุมก็รับสมุดบัญชีกับแก้วน้ำหรือไข่
กลับบ้านไป
คนที่ไม่ได้มีบัญชีครัวเรือน หรือไม่ได้ทำมาเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาไม่เหมือนคนอื่น คราวหน้าต้องทำมา
บ้าง จนทุกวันนี้ทุกครัวเรือนทำหมดแล้ว”
“ส่วนสมุดบัญชีได้รับมาจากพัฒนาชุมชนบ้างของ กศน. ของ ธกส. บ้าง คนที่ยังไม่ทำมาขอทั้งสมุด
และคำแนะนำได้ จากครัวเรือนแรกก็ขยายออกไปยังผู้ช่วย ขยายออกไปที่หัวหน้าคุ้ม จากนั้นก็ขยายออกไป
เรื่อยๆ จากวันนั้นคนในหมู่บ้านเราสามารถเป็นวิทยากรระดับประเทศได้แล้ว” (ยิ้ม)
ผู้ใหญ่ทองคำบอกว่าหากวัดผลเป็นตัวเลข จากขั้นต้นวางแผนว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านเห็นด้วยในปี
2548 จนมาปี 2552 สำเร็จขึ้นมา 50% ปี 2553 ประมาณ 70% และปัจจุบันเมื่อต้นปี 2554 สามารถประสบ
ความสำเร็จถึง 100%
จากบัญชีครัวเรือน ได้มีการเชื่อมโยงไปสู่การออมเพื่อลดการพนัน และเพื่อนำเงินออมนั้นไปช่วยเหลือ
และพัฒนาหมู่บ้าน จัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน แต่เพราะยังไม่มีคนเห็นความสำคัญของธนาคารหมู่บ้าน ว่าจะ
ช่วยอะไรในชุมชนได้อย่างแท้จริง ตัวเลขในบัญชีจึงยังคงไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนัก จนกระทั่งเมื่อผู้ใหญ่
ทองคำขึ้นมาเป็นผู้นำในหมู่บ้านจึงเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวกับการพัฒนาหมู่บ้านในองค์รวมไปพร้อมๆ กัน
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สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ ตัวเลขจาก 2,000 บาทเมื่อเริ่มต้น ไปสู่ 5 ล้านบาทในช่วงปี 2548 ที่ผู้ใหญ่บ้าน
เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ทองคำ จนกลายมาเป็นตัวเลขเกือบ 30 ล้านบาทในทุกวันนี้
“ณ วันนี้เรามีเงินหมุนเวียนเกือบ 30 ล้าน ซึ่งถือเป็นเงินที่ช่วยเหลือในชุมชนเราได้ดีมาก และมีการ
บริหารจัดการในชุมชนอย่างรัดกุมมาก เงินตรงนี้นอกจากให้ชุมชนกู้แล้ว เรายังแบ่งเป็นส่วนสวัสดิการ
ภายในชุมชนอีกด้วย”
เมื่อถามว่า การออมเงินนี้เกี่ยวข้องกับการพนันทางใด ผู้ใหญ่ทองคำตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่า เกี่ยวอย่าง
มาก และโดยตรงเลยทีเดียว
“เราเน้นเรื่องการออม และเน้นให้เห็นว่าหากเราลดการพนัน แล้วเก็บมาออมชีวิตจะดีขึ้น เงินออมของ
ที่นี่เขาจะพอใจที่เงินปันผล ดอกเบี้ยร้อยละ 14 ก็ชักชวนเขาให้ออมก่อนแล้วค่อยจ่าย ถ้าเล่นหวย เล่นการ
พนันก็จะบอกว่า ค่อยๆ ลดไปสิ หรืออย่างเช่น ถ้าคนเล่นหวยเขาตั้งไว้ว่า งวดนี้จะเล่น 1,000 บาท เราก็ไป
ปรับวิธีคิดว่า ลองลดดูไหม ลองเล่นแค่ 100 บาท แล้วเอา 900 บาทไปฝากธนาคารหมู่บ้าน ทำอย่างนี้สัก
ครึ่งปี แล้วลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น คือเราต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกัน เขาจะได้มองเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน”
นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ทองคำยังเน้นย้ำอีกว่า
“สำหรับประสบการณ์ของบ้านนาบัว พบว่าไม่ว่าเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องการพนัน หากเราไม่รู้จักและ
ไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชีครัวเรือน เราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จกับเรื่องต่างๆ ได้อย่างง่ายเท่าทุกวันนี้”
และสำหรับคนที่เขียนหนังสือไม่เป็นในชุมชนนี้ยังกระตุ้นให้ลูกหลานในบ้านคอยช่วยจดบัญชี เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือน และเป็นการสอนให้เด็กซึมซับเรื่องการออมไปในตัว
ทุกวันนี้บ้านนาบัวสามารถลดการเล่นหวย ซึ่งเป็นการพนันที่ลดยากที่สุด ลงได้มากกว่า 70 % โดย
ค่าใช้จ่ายที่เคยเสียให้กับหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับกลายเป็นเงินออมของแต่ละครัวเรือนนั่นเอง

สวัสดิการกองทุน แก้เรื่องค่าต๋ง
ตัวเลขที่สูงขึ้นจากการออมเงินของชาวบ้านนาบัว นอกจากจะเป็นเงินกู้และเงินพัฒนาชุมชนในด้าน
อื่นๆ แล้ว ยังกลับมาเป็นเงินกองทุนที่มีส่วนช่วยในการจัดการการพนันของชุมชนด้วย
เรื่องดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการประชุมเพื่อจัดการการพนัน เพราะแต่เดิมนั้น วงพนันในงาน
ศพมักจะมีเจ้ามือจากถิ่นอื่นเข้ามาตั้งวง แล้วจ่ายให้กับเจ้าภาพในงาน เพื่อช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร
โดยจะให้ครั้งละ 300-500 หรือบางแห่งให้ถึง 2,000 บาท ทำให้มีการถกเถียงถามถึงค่าต๋งที่จะได้จากการ
ปล่อยให้มีวงพนันในงาน
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“ตอนนั้นในที่ประชุมมีคนถามขึ้นมาว่า ผู้ใหญ่มีปัญญามาช่วยได้ขนาดนี้ไหม เราก็คิดว่าเราจะทำยังไง
ดี ต้องพึ่งกองทุนหมู่บ้านซึ่งเราจะมีส่วนหนึ่งที่มาเรากันไว้จากธนาคารหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นสวัสดิการของ
ชุมชน
จึงมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านด่วนเลยว่า เราควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ก็เลยตัดสินใจตั้ง
กองทุนสวัสดิการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ เพราะบางบ้านเขาลำบากจริงๆ หากต้องจัดงาน พอผลสรุปออกมา
จากที่ประชุมระดับผู้นำแล้ว
พอมีประชุมชาวบ้านทั้งหมด เรานำเสนอเรื่องนี้ไป และพูดกระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงน้ำใจที่ชุมชนมีให้
คือเน้นไปเลยว่า ถ้าเจ้าภาพงานรับเงินจากวงพนันเงินตรงนั้นมันไม่ใช่เงินดี เป็นเงินสกปรก ส่วนเรื่องที่ว่าถ้า
ไม่มีวงพนันกลัวไม่มีคนเฝ้านั้นไม่ต้องห่วง เรามีหัวหน้าคุ้ม มีผู้นำ ทุกคนจะไปช่วยกัน”
จากการพยายามในหลายแนวทาง จึงไม่แปลกอะไรที่หมู่บ้านนาบัวจะสามารถลดการพนันได้อย่าง
ต่อเนื่องและหมดไปจนทุกวันนี้

วัด : ศูนย์รวมใจสร้างแนวร่วม
จากแนวทางการประชุมเพื่อหากฎกติการ่วมกันในแต่ละหมู่บ้านแล้ว ในตำบลนาบัว ยังมีบางหมู่บ้านที่
อยู่ใกล้กันจึงจับมือรวมตัวเป็นกลุ่ม แล้วดำเนินการไปพร้อมๆ กันทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 10 หมู่ 14 และหมู่
1 โดยอาศัยวัดเป็นศูนย์รวมในการประชุม หรือสร้างความร่วมมือ
กำนันณรงค์ชัย แม่งมา เล่าว่า ราวสิบปีที่แล้ว ตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีภาพของการพนันในวัด ทำให้
พระในวัดต้องชวนผู้ใหญ่ทั้ง 3 หมู่บ้านมาประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกัน
“เริ่มต้นคือพระในวัดนาคล้ายที่พวกเรา 3 หมู่บ้านนับถือท่านเห็นว่าช่วงนั้นการพนัน อบายมุขเยอะมาก
เกินไปแล้ว มีเด็กมามั่วสุมเล่นไฮโล ท่านก็ชักชวนผู้นำมาคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไง ทางผู้นำทั้ง 3
หมู่บ้าน เห็นว่าใกล้วันเข้าพรรษาแล้ว ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ คนมาทำบุญแทบทุกหลังคาเรือน เราไปประชาคมตรง
นั้น เพื่อหารือร่วมกับชาวบ้านและรับปากต่อหน้าพระกันเลย
พอทำบุญเสร็จ ก่อนที่คนจะกลับบ้าน เราก็ถามความคิดเห็นเลยว่า ในงานบุญหรืองานศพเราจะให้เล่น
หรือไม่ให้เล่นการพนัน แล้วเราก็ออกกฎข้อตกลงร่วมกัน”
“3 หมู่บ้านใช้กฎเดียวกันว่า ถ้าใคร หมู่บ้านใด หรือคนไหนฝืนเล่นการพนัน เราจะไม่ให้ความช่วยเหลือ
มีเรื่องมีราวอะไรเราก็ไม่ช่วย ไม่ให้กู้เงิน ไม่ให้สวัสดิการ หรือถ้ามีแจกของก็จะไม่ให้ หรือถ้าให้ก็รอไป
หลังๆ เลย และข้อตกลงอีกอย่างคือ เมื่อทุกคนเห็นร่วมกัน ทุกคนก็มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ ถ้าใครปล่อยให้มี
การพนันในงาน เจ้าภาพต้องรับผิดชอบ”

66

ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้

ร่วมเรียนรู้การจัดการพนันจากชุมชนต้นแบบ 11 ชุมชนทั่วประเทศ

เงื่ อ นไขสำคั ญ สำหรั บ การเริ่ ม ต้ น เลิ ก พนั น ในกลุ่ ม บ้ า นทั้ ง สามนี้ คื อ พระที่ วั ด นาคล้ า ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
จำพรรษาที่วัดป่าสัก จังหวัดลพบุรี ผู้ใหญ่ประจักษ์ ม.14 เล่าว่า
“หลวงน้ารูปนี้ชาวบ้านศรัทธามาก สิ่งที่ท่านสอนชาวบ้านะจดจำและนำไปปฏิบัติ และยิ่งท่วงท่าท่านใน
ตอนที่ท่านบิณฑบาตชาวบ้านยิ่งศรัทธา ตอนที่เราช่วยกันรณรงค์เรื่องการพนัน ท่านออกบิณฑบาตจะพูดถึง
และเตือนเรื่องนี้ตลอด แม้กระทั่งถ้ามีใครเล่นการพนัน จะมีคนที่ไปฟ้องหลวงน้า ท่านก็จะเรียกคนๆ นั้นไป
ตักเตือน”
“คนส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันทำบุญในวันพระ หรือว่าเวลามีงานศพคนก็จะไปร่วมงานกันมาก ใช้เวทีตรง
นั้นเป็นพื้นที่ในการทำงาน บางทีพระท่านฉันเพลอยู่ ใช้โอกาสพูดถึงข้อเสียของการพนัน
เมื่อพระฉันเสร็จก่อนสวดท่านจะพูดต่อเนื่องจากเราทันที ว่าขอร้องนะโยม การพนันไม่ดี คือมีการรับ
ลูกกันไป เชื่อมต่อกัน คือ กว่าจะประสบความสำเร็จก็น่าดูเหมือนกันครับ เราค่อยๆ ไป ค่อยๆ ปรับ
จนชาวบ้านยอมรับ ทุกอย่างถ้าชาวบ้านยอมรับ ทีนี้ก็ง่ายมากครับ”
	

หอกระจายข่าวจุดสกัดนักพนัน
หอกระจายข่าวไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนเลิกเล่นการพนันเท่านั้น แต่หลายหมู่บ้านยังใช้
พื้นที่ของหอกระจายข่าวเป็นเสมือนเครื่องมือการการหยุดการพนันอย่างได้ผล ซึ่งหลายคนอาจเรียกวิธีการนี้
ว่าการประจาน และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เอง หลายหมู่บ้านบอกว่าได้ผลมาก ไม่มีใครอยากให้ชื่อตนเองไป
ปรากฏออกหอกระจายข่าวในทางไม่ดีหรือเสื่อมเสีย
ผู้ใหญ่ประจักษ์ หมู่ 14 กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า
“การมีชื่อตัวเองออกหอกระจายข่าวหรือพูดในชุมชนนี่โหดสุดแล้วนะ สำหรับหมู่บ้านผม คือถ้าเราไป
ขอร้องดีๆ ไม่ให้เล่นแล้วยังไม่เลิก ก็จะใช้หอกระจายข่าวประกาศเลยว่า นายชื่อนี้ชื่อนั้นมาเล่นการพนันใน
หมู่บ้าน ถ้าคุณไม่ย้ายออกภายใน 10 นาที ผมจับแน่นอน หมู่บ้านผมไม่ใช่ที่เล่นการพนัน ซึ่งพวกนั้นส่วน
ใหญ่เป็นคนจากที่อื่นทั้งนั้นมาเป็นเจ้ามือแล้วมาชวนลูกบ้านเราเล่น ประกาศออกไปไม่นานเดี๋ยวก็เลิก”
กำนันณรงค์ชัยก็ใช้วิธีการดังกล่าว และบอกว่าเป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย และได้ผล
“เราไปประกาศชื่อเขา ประจานเขา มันก็ต้องโกรธกันอยู่แหละ พอผ่านเขาก็เขม่นเรามองหน้าเรา
แต่เราไม่กลัวเพราะเราทำดีทำถูกทางแล้ว จริงๆ วิธีนี้มันง่ายนะ เดี๋ยวนี้หลายหมู่บ้านก็นำไปใช้มากขึ้น”
นอกจากการประกาศรายชื่อเพื่อกดดันให้เลิกเล่นแล้ว หลายหมู่บ้านใช้วิธีกระจายเสียงเพื่อขอบคุณและ
ยกย่องผู้ที่เลิกเล่นหรือเจ้าภาพที่ให้ความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นให้ทั้งชุมชนรับรู้ไปพร้อมๆ กัน และตอกย้ำเรื่อง
การพนันอย่างต่อเนื่อง หมู่ 2 น้องใหม่อย่างผู้ใหญ่กชพรรณเองก็ใช้วิธีการดังกล่าวเช่นกัน
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“ตื่นเช้ามาจะประกาศเลยว่า ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่ช่วยให้ความร่วมมือในการที่รักษากฎของเรา
เขาก็ดีใจที่ได้ช่วยเรา แล้วก็ขอขอบคุณชาวบ้านทุกท่านที่เขาให้สิทธิในการเคารพกฎครั้งนี้ ก็คือประสบ
ผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง ตอนนี้หมู่ 2 อาจจะยังลดไม่ได้ทั้งหมด แต่เราก็ค่อยๆ ทำลด ละ เลิกให้ได้”

จำกัดเวลาเล่น
แนวทางดีๆ อีกแนวทางหนึ่งที่ถือเป็นทางออกเพื่อสร้างแนวร่วมในการจัดการการพนันสำหรับชุมชนที่
ยังไม่สามารถเลิกได้อย่างทันที คือ การกำจัดช่วงเวลาการเล่นพนันในงานบุญหรืองานศพ ซึ่งดูไปแล้ว
เปรียบได้กับการค่อยๆ ลดยาก่อนที่จะเลิกให้ขาดได้
ด้ ว ยความที่ ห ลายหมู่ บ้ า นในชุ ม ชนยกให้ เ สี ย งของชุ ม ชนเป็ น ใหญ่ และเมื่ อ ผลการประชุ ม รวมของ
ชาวบ้านบอกว่า ยังไม่อยากเลิกการพนัน ดังนั้น ผู้นำจึงหาทางออกด้วยการแลกเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกัน
โดยยกผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ก่อนจะหาทางออกร่วมกัน นั่นคือ ช่วงหัวค่ำ เด็กมีโอกาสเข้ามาร่วมเล่นใน
วงมาก ดังนั้น จึงมีการกำหนดเวลาเล่นเพื่อให้ไม่กระทบกับเยาวชนที่ไปร่วมงาน
หมู่บ้านที่มีการเล่นการพนันในงานศพแต่จำกัดเวลาเล่นในวันนี้ ได้แก่ หมู่ 2 และหมู่ 8 ซึ่งผู้นำทั้งสอง
หมู่บ้านต่างยืนยันว่า แนวทางดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่การเลิกเล่นในที่สุดแน่นอน
ผู้ใหญ่กชพรรณ หมู่ 2 เล่าว่า
“ในที่ประชุมซึ่งเราพูดคุยกันเรื่องการพนัน ยกตัวอย่างที่เห็นถึงผลกระทบ และภาพที่เด็กเล่นการพนัน
แล้ว เราก็หาข้อตกลงร่วมกันว่าจะให้เลิกเล่น จำกัดเวลาการเล่น ให้เล่นเฉพาะเวลาที่มีศพในบ้าน ห้ามเล่น
ในวัด และให้เริ่มเล่นตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไป และมีข้อตกลงคือ ถ้าวงไหนมีเด็กเล่นให้ยกเลิกทันที
แล้ววงไหนถ้าวงไหนตั้งก่อนเวลาก็ให้เลิกทันที ตรงนี้ถือว่าเป็นกฎอีกกฎหนึ่งของหมู่บ้านเลยและคนที่เป็น
เจ้าภาพก็ต้องให้สิทธิกรรมการที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วย”
“เราทำแบบละมุนละม่อม ไม่ได้หักดิบ จริงๆ ตอนนี้ก็มองแนวทางอีกแนวทางหนึ่งตามหมู่ 8 ซึ่งเขามี
กำหนดเลิกไว้ด้วยว่า ให้เล่นได้ถึง ตี 1 ก็จะค่อยๆ ปรับไป”
ขณะที่หมู่ 8 ซึ่งแม้จะมีความพยายามเลิกการพนันมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อตกลงตามที่ประชุม
ทำให้ผู้นำอย่างผู้ใหญ่ณรงค์ สีตนไชย ต้องปรับแนวคิดของชาวบ้านและค่อยๆ ลดการเล่นพนันไปทีละ
ระดับ
สำหรับหมู่ 8 นั้น กำนันให้บริบทของหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการจัดการการพนันซึ่งแตกต่าง
จากที่อื่นไว้ว่า

68

ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้

ร่วมเรียนรู้การจัดการพนันจากชุมชนต้นแบบ 11 ชุมชนทั่วประเทศ

“หมู่ 8 เป็นหมู่บ้านอยู่ไกลหมู่อื่นๆ ปกติที่เป็นอยู่จะไม่มีการพนันนะ แต่มีเฉพาะงานศพ ที่มันหยุด
ไม่ได้ เพราะเจ้าภาพบางทีไม่มีเงินสักบาทเพราะยากจน เป็นหมู่บ้านที่ไกลและค่อนข้างยากจน บางทีคน
เล่ น การพนั น ก็ เ อาเงิ น มาให้ เ ขาบอกว่ า ช่ ว ยทำบุ ญ และขอเล่ น คื อ ต้ อ งนึ ก ภาพก่ อ นว่ า ไม่ ใ ช่ ว่ า เล่ น ทุ ก วั น
ปี-2 ปีจึงจะมีสักครั้ง เพราะคนไม่ใช่ตายทุกวัน บางทีหลายปียังไม่มีคนตายเลย”
“ส่ ว นหมู่ 2 เป็ น หมู่ บ้ า นที่ มี ข นาดเล็ ก มี เ ศรษฐกิ จ ดี เ พราะมี พื้ น ที่ เ กษตรเยอะ เขารวมตั ว กั น ได้ ดี
พอมีการประชุมให้เลิกก็เลิกง่าย เพราะแต่ละคนก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้ว และเขาก็มีรายได้ค่อนข้างมาก
ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐกิจดีที่สุดในตำบล”
ความหลากหลายในการจัดการการพนันในชุมชนนาบัวซึ่งมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและยังอยู่ในช่วง
ดำเนินการนั้น ทำให้มองเห็นทิศทางความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นหากมีการจัดการอย่างรอบด้านและประสาน
ความร่วมมือกัน ประสบการณ์ของหมู่ 4 บ้านนาบัว ยังสะท้อนให้เห็นหลักสำคัญในการจัดการปัญหาว่า
ต้องมีการกระจายอำนาจเพื่อสร้างแนวร่วมที่มีบทบาทสำคัญในการทำงาน และใช้เครื่องมือบัญชีครัวเรือน
เป็นต้นทาง เพื่อมองเห็นปัญหา แล้วนำไปสู่การปรับแก้ จากนั้นจึงต่อยอดเพื่อให้รู้จักการออม ซึ่งการออมนี้
ไม่เพียงสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังทำให้ชุมชนหมู่ 4 มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเอง
ได้
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ภาค 3 : ภาคเหนือ
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5

วัฒนธรรมนำสุข
งานศพงดเหล้าและการพนัน
ตำบลทุ่งกวาว จังหวัดแพร่
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เล่นไปก็คิดไป คิดว่าเล่นการพนันวันนี้ พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
การเงินการทองของเราต่อไปจะเป็นยังไง ถ้าเล่นบ่อยๆ เราก็ไม่มีเงิน ...
เงินเราเคยมีในกระเป๋า พอมันเสียไปเราก็รู้สึกแล้วว่า
เอ๊ะ! เงินเราเคยมี ตอนนี้เงินเราเหลือน้อยแล้ว เราลำบากแล้ว
ครอบครัวก็ลำบากแล้ว มันก็เลิกเล่นไปเองไม่อยากเล่นเลย
นายเจริญ เมฆกวาว
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล, ประธานชมรมผู้สูงอายุ

ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาด้านการจัดการชุมชนปลอดพนันที่
สะท้ อ นภาพให้ เ ห็ น ในอี ก มุ ม ว่ า โครงการในการรณรงค์ ใ ห้ ชุ ม ชนปลอดพนั น นั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จากความ
ตระหนักร่วมกันของชุมชน หรือมีการประชุมร่วมของชาวบ้านเพื่อหาข้อสรุปถึงผลกระทบดังกล่าว แต่เป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงกับงบประมาณของหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดขึ้น และหากตัวชุมชนเอง
ไม่ได้มองว่าการพนันที่มีอยู่ในชุมชนนั้น จะสร้างความเสียหาย หรือสร้างผลกระทบอันร้ายแรงให้กับชุมชน
แล้ว ความต่อเนื่องในการจัดการก็จะหยุดชะงักลง หรืออาจจัดการได้เพียงบางพื้นที่ เช่น งานศพที่จัดในวัด
หรือในกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความเสียหายด้วยตนเองเท่านั้น
ดังนั้น กรณีของตำบลทุ่งกวาว จึงมีสาระในแง่ของมุมมอง และความให้ความหมายของการพนันที่น่า
สนใจ

สถานการณ์การพนัน ตำบลทุ่งกวาว
ตำบลทุ่ ง กวาวอยู่ ใ นเขตอำเภอเมื อ ง มี พื้ น ที่ ท างทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ เขตเทศบาลเมื อ งแพร่ ประกอบไป
6 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย มีประชากรทั้งสิ้น 6,139 คน แบ่ง
เป็นชาย 2,894 คน หญิง 3,245 คน รวมเป็น 2,254 ครัวเรือน ด้ ว ยพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตอำเภอเมื อ งและ
ใกล้กับเขตเทศบาล ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ทำการเกษตร ทำนา ทำไร่
บ้านหัวดง หมู่ 4 ซึ่งมีประชากรจำนวน 911 คน 312 หลังคาเรือนนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ
กัน มีพื้นที่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านอยู่ติดกับเทศบาลเมืองแพร่ ชาวบ้านส่วนหนึ่งในชุมชน “เป็นศรัทธา”
วัดเดียวกันกับชุมชนในเทศบาล คือ “วัดสวรรค์นิเวศน์”
“การเป็นศรัทธาวัดร่วมกัน” ตามประเพณีทางภาคเหนือนั้น จะมีการทำบุญ หรือมีงานประเพณีทาง
ศาสนาในวั ด เดี ย วกั น เช่ น งานสงกรานต์ วั น สำคั ญ ทางศาสนา หรื อ ศาสนาพิ ธี ใ นงานศพ เป็ น ต้ น
ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องในเรื่องของโครงการรณรงค์ปลอดเหล้าและการพนันในวัด รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และการทำมาหากินในเขตพื้นที่ที่ติดกัน
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วันนี้เหลียวมองหาวงพนันยังไม่เห็น
ภาพรวมของการพนันในตำบลทุ่งกวาว โดยเฉพาะในเขตหมู่ 4 บ้านหัวดง มีเล่นการพนันกันไม่รุนแรง
นัก ส่วนใหญ่เป็นการเล่นในกลุ่มเดิมๆ ไม่ได้ขยายวงกว้างขึ้นที่นิยมเล่นคือ ไฮโล และเล่นไพ่
การพนันที่พบมักเล่นในบ้านเจ้ามือไฮโล ตั้งวงเล่นกันประมาณ 4 คน ผู้เล่นมักเป็นผู้สูงอายุหรือข้าราชการ
เกษียณ ส่วนการพนันในวัดนั้น หลังจากมีโครงการงดเหล้าและการพนันในวัด รวมถึงการรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่องระดับประเทศ ทำให้ไม่มีการพนันเกิดขึ้นในวัดอีก หากแต่มีการเล่นกันในบริเวณวัดใกล้งาน
แม้ในชุมชนบ้านหัวดงจะไม่มีบ่อนพนันทั้งบ่อนผูกหรือบ่อนวิ่ง แต่พื้นที่ในเขตใกล้เคียงอย่างเทศบาล
เมืองแพร่ซึ่งมีบ่อนผูกที่มีการเล่นไพ่ตอง จึงมีชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวดงเข้าไปเล่นบ้าง 1-2 ราย และ
รับจ้างทำงานในบ่อนดังกล่าว 1 ครอบครัว
นอกจากนี้ การพนันที่ยังพบว่ามีการเล่นอยู่ในชุมชน ได้แก่ หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล ไฮโล ไพ่
ไก่ชน และมวยตู้ ส่วนการเล่นบางอย่าง เช่น น้ำเต้าปูปลา การชนกว่าง และการเล่นโดมิโนเพื่อการพนัน
นั้นไม่ปรากฏแล้ว
“เจริญ เมฆกวาว” ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรม และประธานชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ “วัฒนธรรมนำสุข งานศพงดเหล้าและการพนัน ตำบลทุ่งกวาว” ในปี 2551ได้เล่าถึงสถานการณ์
การพนันในชุมชนว่า
“ถ้าเทียบกับทุกวันนี้ สมัยก่อนมีการเล่นการพนันเยอะมาก ตอนนี้เรียกได้ว่าแทบไม่เห็นแล้ว เมื่อก่อนมี
งานศพที มีวงไฮโล วงไพ่ รวมกันเกือบ 20 วง เล่นกันทั้งวัน แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว”
“ที่เล่นกันในงานศพ จะเรียกว่า “ไปจ่อม” คือ บางคนไม่ได้เล่นประจำ แต่รู้ว่ามีงานศพก็จะมีวงไฮโลก็
จะเตรียมเงินไปเล่น ไปเสี่ยงกัน บางคนตั้งใจว่า เล่นสัก 20 บาท เล่นได้ก็เลิก บางคนอาจจะเล่นต่อ แต่ก็
ไม่หนักหนาอะไร ไม่ได้เรียกว่าต้องหาที่เล่น คือมีโอกาสก็ค่อยเล่น เพราะบ้านเรามันไม่มีบ่อน ไม่มีวงไฮโล
จริงๆ จังๆ อย่างที่อื่น”
นอกจากไฮโลแล้ว วงไพ่ที่เคยมีก็แทบจะหาไม่ได้แล้ว อาจมีการลักลอบเล่นบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นสร้าง
ผลกระทบให้กับครอบครัวหรือชุมชน ยกตัวอย่างการเล่นไพ่ที่เรียกว่า “ป๊อกแปดป๊อกเก้า” ซึ่งเล่นได้-เสียเร็ว
และหนัก ก็หายไปจากชุมชนเกือบ 10 ปีแล้ว เมื่อถามถึงสาเหตุของการหายไป นายเจริญบอกว่าชาวบ้านให้
ความสนใจต่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพมากกว่า
ในขณะที่การพนันที่ยังพอจะเห็นอยู่และรู้ว่ามีคนเล่น ทั้งยังสามารถระบุตัวผู้ที่ชอบเล่นได้ คือไฮโล แต่
ไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรให้กับชุมชนและครอบครัวเช่นกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะกลุ่มคนที่เล่น จะเป็นกลุ่ม
เดิมๆ ที่เล่นกันมา ทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมาก โดยส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุ ซึ่งมีเงินบำนาญ
จับจ่ายใช้สอย กับอีกส่วนเป็นแม่บ้านที่มีลูกหลานส่งเงินมาให้เป็นรายเดือน
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นายเจริญขยายความว่า“เดี๋ยวนี้ไฮโลเหลืออยู่แต่อยู่ในวงแคบ และเป็นกลุ่มเดิม คนใหม่ไม่ค่อยมีเล่น
คือ ถ้าจะมองกันจริงๆ กลุ่มคนเหล่านี้เขาเป็นกลุ่มเครือญาติ เป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกัน เหมือนเล่นเพื่อ
ผ่อนคลาย แบ่งเงินกันใช้ คนหนุ่มสาวไม่มีนะ
เขาเล่นกันเพราะว่างงานไม่มีอะไรจะทำ บางคนก็เอาเงินบำนาญมาเล่น บางคนก็เอาเงินที่ลูกหลานส่ง
มาเล่น วงหนึ่งไม่เกิน 10 คน เขาก็นัดเล่นกันตามบ้านเจ้ามือบ้าง หรือนัดไปเล่นบ้านอื่นบ้าง เดือนๆ หนึ่ง
เล่นประมาณ 10 ครั้ง บางทีก็เล่นทั้งวัน ข้ามวันข้ามคืนเลย หมดทีละ 2,000-3,000 บาท แต่เขาก็ดูจะ
ไม่เดือดร้อนอะไร”
“เดิมมีเจ้ามือรายหนึ่ง เขาตายไปแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่ง คนที่เป็นเจ้ามือได้ คือคนที่มีอุปกรณ์
การเล่น และมีเงิน เจ้ามือเดิมเขามีครบทั้งสองคุณสมบัติ แต่เจ้ามือใหม่มีแต่อุปกรณ์แต่เขาไม่ค่อยมีเงิน
เครดิตไม่ค่อยดี ทีนี้ ด้วยความที่คนที่เคยเล่นกัน เขาอยากเล่นอีก ก็ชวนคนที่มีอุปกรณ์นี่แหละมาเล่น โดยที่
เขาเป็นเจ้ามือเอง ส่วนคนที่มีอุปกรณ์ก็เป็นแค่คนเขย่า เขาเรียกกันว่า มือปืน พอเลิกเล่น คนที่เป็นเจ้ามือที่
มีเงิน เขาก็ให้ค่าแรง 300-500 บาท แล้วแต่วัน”
นอกจากนี้ นายเจริญยังอธิบายต่อด้วยว่า เพราะคนเล่นไฮโลในชุมชนบ้านหัวดงเป็นกลุ่มเดิม และส่วน
ใหญ่เป็นคนสูงอายุ ดังนั้น จำนวนคนเล่นจึงจำกัดหรือลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อมีคนในวงเสียชีวิตลง
ส่ ว นการพนั น อื่ น ๆ ที่ พ อจะมี ใ นชุ ม ชนและยั ง มี ก ารเล่ น กั น อยู่ บ้ า ง คื อ “ไก่ ช น” ซึ่ ง อบต.ทุ่ ง กวาว
สนั บ สนุ น ให้ ที่ มี อ าชี พ เลี้ ย งไก่ ช น (สนั บ สนุ น ให้ เ ลี้ ย งเพื่ อ ขาย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ให้ เ ล่ น ไก่ ช นหรื อ ตี ไ ก่ )
ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเลี้ยงเพื่อขายไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ เช่น อำเภอสูงเม่น ซึ่งนายเจริญบอก
ว่าที่นั่นมีการเล่นการพนันหลากหลายและค่อนข้างเป็นบ่อนใหญ่
“ที่บ้านเราเลี้ยงไก่ชนไว้ขาย ไม่ค่อยได้ตีเอง คนที่ชอบตีไก่เขาจะไปบ่อนใหญ่ๆ ที่เสียภาษีถูกกฎหมาย
เลย อย่างที่สูงเม่น หรือที่อื่นๆ ถ้าบ้านเราจะมีตีบ้าง ก็คือ ตีเพื่อคัดเลือกไก่ ทำราคาให้ไก่ เรียกว่ามีวงจัด
ประลองบ้าง คู่ละ 200-300 บาท ส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นก็มีวันอาทิตย์ หรืออย่างในเทศกาลสงกรานต์”
ส่วนมวยตู้นั้น นายเจริญระบุว่าลดน้อยลงไปมากแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการเสี่ยงทายอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับคำบอกเล่าจากลูกบ้านว่า ไม่แน่ใจว่าสามารถระบุว่า
เป็นการพนันได้หรือไม่ นั่นคือ “ฉลากจับรางวัล” ที่มีขายตามร้านค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นฉลากแผ่นกำหนด
รางวัลเป็นของกิน ของใช้ แบ่งตัวเลข และระบุว่าจับได้เลขอะไรจะได้ของรางวัลบ้าง
วิธีการเล่นคือ จ่ายครั้งละ 1 บาท สามารถเสี่ยงจับฉลากได้หนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่คนเล่นมีทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ของรางวัลมีหลากหลาย เช่น สบู่ ผงซักฟอก ตุ๊กตา และมีเหล้ารวมอยู่ในของรางวัลด้วย
สำหรับ “บ่อนผูก” ที่มีในเขตเทศบาลเมืองแพร่ซึ่งเป็นเขตติดต่อกันกับบ้านหัวดงนั้น มีการเล่นไพ่ตอง
เป็นหลัก โดยมีชาวบ้านหัวดงบางคนไปเล่นบ้าง 3-4 ราย และมีครอบครัวหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบ่อนดังกล่าว
โดยคนที่เป็นสามีมีหน้าที่ทำไพ่ ส่วนภรรยาทำหน้าที่ทำอาหารในบ่อน
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“ส่วนใหญ่บ่อนไพ่ตอง มักเป็นผู้สูงอายุ และมีตังค์ คนเดิมๆ เล่น นัดกันมา มันมีไม่กี่วงหรอก ส่วน
ใหญ่เป็นคนมีเงินมากถึงเล่นได้ บ่อนผูกนี้เขาจะเลี้ยงข้าวทั้งวัน ใครไปเล่นก็กินข้าวฟรี ก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่ง
ไปทำงานที่นั่น คนที่เป็นเมียทำอาหารในบ่อน แต่ถ้าช่วงไหนขาไพ่ขาดไม่ครบ 5 คน เขาก็จะต้องมาเล่น
เสริมเพื่อให้วงไพ่เล่นต่อไปได้ ทั้งสองคนนี้เขาได้ค่าแรงวันละ 300-400 บาท
เคยไปคุยกับเขานะ บอกว่าอย่าไปเล่นเลย อย่าไปอยู่กับบ่อนเลย เพราะพอไปทั้งผัวทั้งเมีย ลูกก็ต้องไป
ด้วย เขาก็บอกว่า ไม่ต้องยุ่ง เงินของเขาเขาทำมาหากิน ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ”
เมื่อถามถึงผลกระทบเกี่ยวกับการพนันในวงกว้าง หลายคนตอบว่า ไม่ค่อยมีเหตุการณ์รุนแรง อาจมี
การลักขโมยเกิดขึ้นในครอบครัวบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง ในขณะที่บางคนก็ตอบว่าไม่มีผลกระทบอะไร
และมองว่าการพนันที่มีอยู่อย่างไฮโล หรือหวยใต้ดิน หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นความสนุกและเป็นเรื่อง
ของความหวังมากกว่า
สำหรั บ ผลกระทบจากการเล่ น พนั น ในระยะยาวนั้ น ชาวบ้ า นจะมี ก ารวิ ต กกั ง วลบ้ า ง คื อ ถ้ า หากมี
เยาวชนเริ่มเล่นการพนัน ก็จะเล่นไปเรื่อยๆ อีกหลายๆ รุ่น ขณะที่นายเจริญมองว่าไม่ค่อยพบว่าเยาวชนใน
บ้านหัวดงติดการพนัน
เมื่อถามถึงภาพในวงกว้างของตำบลทุ่งกวาว ได้ทราบข้อมูลว่าบางหมู่บ้านของตำบลยังมีการเล่นไฮโล
และไพ่อย่างหนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้นำหลายคนของหมู่บ้านก็เล่นและตั้งวงเองด้วย นายเจริญบอกว่า
“ในเมื่อผู้ใหญ่เป็นเอง ชาวบ้านก็เล่นด้วย ขณะที่บางคนก็บ่น เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปทำอะไร
ยากเพราะเขาก็เป็นผู้นำด้วย ตอนที่ทำโครงการงดเหล้างดการพนันกับ สสส. ปี 51 นั่นเป็นผู้ใหญ่อีกคน
หนึ่งไม่ใช่คนปัจจุบัน แต่ผู้ใหญ่สมชายนี่ไม่แตะเลยนะ ไม่เล่นเลย แล้วก็ค่อนข้างจริงจังด้วยว่าถ้าใครเล่นจะ
ไม่ไปประกันตัวให้”

จัดการชุมชนปลอดพนัน
เงื่อนไขสำคัญของตำบลทุ่งกวาวในการจัดการชุมชนปลอดพนันที่ผ่านมา เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2551 เกิดขึ้น
เมื่อนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ชักชวนให้พื้นที่ตำบลทุ่งกวาวจัดทำโครงการเพื่อเสนอเข้าร่วม
โครงการปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการรณรงค์งดเหล้าระดับประเทศ
หลังจากที่พบผลการสำรวจว่า จังหวัดแพร่มีตัวเลขการบริโภคเหล้าสูงจังหวัดหนึ่งในประเทศ โดยดูจาก
ตัวเลขภาษีเหล้าที่เก็บได้ 230,000 บาทต่อเดือน (ในปี 2551) เพราะมองว่าการดื่มเหล้าและเล่นการพนัน
เป็นเรื่องปกติธรรมดาในงานประเพณี งานบุญ หรืองานศพ
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ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการจัดทำความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงในจังหวัดแพร่ ร่วมกับ
องค์กรศาสนา สภาวัฒนธรรมตำบล และองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว จัดทำโครงการ “วัฒนธรรม
นำสุข งานศพงดเหล้าและการพนัน ตำบลทุ่งกวาว” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.
จากข้ อ มู ล การจั ด ทำโครงการวั ฒ นธรรมนำสุ ข ธาดา เจริ ญ กุ ศ ล นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข หั ว หน้ า
โครงการฯ เปิดเผยว่า ทางโครงการฯ ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและองค์กรส่วนท้องถิ่นจัดการ
ประชุมแกนนำชาวบ้านเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการงดเหล้าและ
การพนันในงานศพ รวมถึงปลุกกระแสให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

โครงการวัฒนธรรมนำสุข
งานศพงดเหล้าและการพนัน ตำบลทุ่งกวาว
กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมนำสุข งานศพงดเหล้าและการพนัน ตำบลทุ่งกวาว เริ่มต้นด้วยการประชุม
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เห็นผลกระทบจากการดื่มเหล้าและเล่นการพนัน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยช่วงเวลาจัดงานศพเป็นเป้าหมายเพื่อดึงความสนใจร่วมกันในการ
จัดกิจกรรม
เพราะพบว่าตามวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้น มักมีการตั้งวงดื่มเหล้าและเล่นการพนันในงานศพอย่างเปิดเผย
ทั้งที่ตั้งในบริเวณบ้านหรือบริเวณวัด การดำเนินโครงการฯ มีระยะเวลา 6 เดือน มีแรงจูงใจสำคัญเพื่อให้
เจ้าภาพงานให้ความร่วมมือ คือการสนับสนุนค่าจัดงาน 2,000 บาท โดยผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ลงนามรับรอง
นายเจริญ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกวาว เล่าถึงเหตุการณ์ช่วงจัดทำโครงการว่า
“ตอนนั้นคุณธาดา เจริญกุศล ซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัด มาพูดคุยกันในตำบล แล้วเสนอให้
ทางตำบลทำโครงการเพื่อร่วมรณรงค์เรื่องงดเหล้าปลอดพนัน ลุงในฐานะประธานชมรมผู้สูงอายุ จึ ง ทำ
โครงการฯ เสนอขึ้นไป เราก็ได้รับการสนับสนุนเงินลงมาช่วยสำหรับคนที่ให้ความร่วมมือ ระยะเวลาโครงการ
6 เดือน ทั้ง 6 หมู่บ้าน บางหมู่ก็ทำได้ บางหมู่ทำไม่ได้ เพราะไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ก็ในช่วงนั้นไม่มี
งานศพ”
กระบวนการดำเนินการเกิดขึ้นหลังจากการประชุมสร้างความเข้าใจ หากในช่วง 6 เดือนมีการจัดงาน
ศพขึ้นมา ใครที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะมาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชมรมผู้สูงอายุเพื่อรับเงิน
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สนับสนุนโครงการ และนำป้ายพันธะสัญญาของชุมชน เรื่องการงดเหล้าและการพนัน ติดขึ้นที่บริเวณงานไม่
ว่าจะเป็นบ้านหรือวัด
นายเจริญเล่าว่า
“ช่วงนั้นก็ทำความเข้าใจกับคนในหมู่บ้าน ใช้วิธีคุยว่าถ้าใครมีญาติเสียชีวิต หากในงานไม่เล่นการพนัน
ทางโครงการฯ จะช่วยงาน 2,000 บาท คนที่บ้านจนๆ ไม่มีเงิน เขาก็อยากได้ ก็ให้ความร่วมมือดี แต่คนที่
มีสตางค์ มีเพื่อนเยอะๆ ก็ไม่เอาเงินเราหรอก เขาก็ยังตั้งโต๊ะเล่นไพ่ เล่นไฮโลอยู่”
นอกจากนั้นแล้ว เมื่อสอบถามย้อนความทรงจำเกี่ยวกับโครงการงานศพงดเหล้าและการพนันที่เกิดขึ้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายสมชาย คชปัญญา แสดงความเห็นว่า
“ช่วงที่มีการจัดทำโครงการงดเหล้าปลอดการพนันในช่วงเวลาปลายปี 2551 ต่อเนื่องปี 2552 นั้น
มองได้ว่าการพนันลดลง แต่จริงๆ แล้วบ้านคนมีฐานะ เขาไม่สนใจเงิน 2,000 บาทหรอก ก็ยังให้มีการเล่น
และดื่มอยู่บ้าง เพราะมองว่าต้องต้อนรับแขกเหรื่อ หรือเป็นประเพณี “อยู่เป็นเพื่อนศพ” มากกว่า หลังจาก
หมดโครงการฯ สถานการณ์การพนันก็ดีขึ้น แต่ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว จะดีเป็นช่วงๆ ที่มีตำรวจเข้ามา
ตรวจตราบ่อยๆ”
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายสมชาย บอกว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการ
ต่อเนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณยืดระยะเวลาดำเนินการ เพราะเชื่อว่าจะเกิดแรงจูงใจให้สามารถลด
เหล้าและการพนันได้มากขึ้นตามลำดับ
กระนั้นก็ตาม ทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และนายเจริญ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต่างก็ให้ความเห็นเหมือนกัน
ว่า แม้จะไม่สามารถลดการพนันได้ทั้งหมด แต่โครงการฯ ดังกล่าวก็มีส่วนสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการพูดคุย
และมีข้อตกลงร่วมกันในการงดเหล้าและการพนันในบริเวณวัด
“หมดโครงการไปก็ มี คุ ย กั น บ้ า งแต่ ไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง จั ง อะไร แต่ ก ารเล่ น ไฮโลก็ ล ดน้ อ ยลงไปเอง อี ก อย่ า ง
คนที่เขานำศพไปตั้งที่วัด จัดงานในวัดก็งดเหล้างดการพนันไปโดยปริยายแล้ว” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ระบุ
เจริญเสริมว่า “ถ้ามีงานที่วัดอดทุกอย่าง ห้ามเล่นห้ามดื่ม ในบ้านคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันละอายเหมือนกัน
นะ เพราะตอนทำโครงการฯ ก็เหมือนว่าทุกคนรับรู้ว่ามันไม่ดี เดี๋ยวนี้พอจัดงานศพในบ้าน มีคนเล่นบ้างแต่
น้อยเต็มที หรือบางทีถ้าจะเล่นก็ไปแอบเล่นให้ห่างจากบ้านไป”
“เราห้ามเขาขาดไม่ได้หรอก มันเป็นไปได้ยาก ส่วนใหญ่เขาเล่น ไฮโล เล่นไพ่ดัมมี่ กบดำ-แดง”
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ผู้ใหญ่บ้านสร้างความเข้าใจร่วมกับชาวบ้าน
แนวทางจัดการการพนันที่น่าสนใจของชุมชนบ้านหัวดง หมู่ 4 ตำบลทุ่งกวาว เกิดขึ้นจากการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้าน ที่จะนำพาให้ชุมชนปลอดพนัน โดยการพูดคุยหรือหา
ข้อตกลงร่วมกันนั้น มีความต่อเนื่องมาจากโครงการวัฒนธรรมนำสุข งานศพงดเหล้าและการพนัน ตำบลทุ่ง
กวาว ซึ่งหลังจากหมดโครงการไปแล้ว ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าการเล่นไฮโลลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะเจ้ามือเสียชีวิตลง และอีกส่วนหนึ่งคือการตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบจากการพนันที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การสร้างข้อตกลงรวมกัน หรือการออกนโยบายของผู้ใหญ่ฯ สมชาย ก็มีส่วนสำคัญที่
ทำให้ชาวบ้านหยุดเล่นการพนันไปได้เช่นกัน
ผู้ใหญ่ฯ สมชายเล่าว่า
“เดิมเคยไปช่วยประกันตัวลูกบ้าน เวลามีตำรวจมาจับหากมีการเล่นไพ่หรือเล่นไฮโล แต่พอหลังจาก
โครงการฯ จึงประชุมหมู่บ้านและออกเป็นนโยบายมาว่า ต่อไปนี้ถ้าใครเล่นการพนันแล้วโดนตำรวจจับ ก็จะ
ไม่ให้ประกันตัวแล้ว”
“นอกจากจะรณรงค์หรือสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับชาวบ้านแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ
ตำรวจต้องให้ความร่วมมือ กวดขันเรื่องนี้อย่างจริงจัง และมีการจับกุมคนที่เล่นจริงๆ เพราะจะทำให้
ชาวบ้านรู้ถึงโทษของการพนันอย่างแท้จริง”
แนวทางสำคัญที่สุดที่ได้เกิดขึ้นและดำเนินการอยู่ช่วงเวลาหนึ่งคือ การรณรงค์ให้งดเหล้าและการพนัน
ในงานศพ โดยมีแรงจูงใจโดยสนับสนุนเงิน 2,000 บาทแก่เจ้าภาพที่ให้ความร่วมมือ หลังจากสิ้นสุดโครงการ
แม้จะสามารถควบคุมการเล่นพนันและการดื่มเหล้าในวัดได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่อาจขยายผลหยุดการเล่น
พนันได้อย่างทั่วถึงทั้งตำบล
ความยั่งยืนในการจัดการจึงอยู่ที่ความต่อเนื่องในการรณรงค์และให้ความรู้ รวมไปถึงต้องสร้างความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันร่วมกันทั้งชุมชนให้ได้ก่อน จึงจะเกิดพลังผลักดันในการรณรงค์อย่าง
แท้จริง
ยังมีเสียงสะท้อนจากชุมชนว่า ความยั่งยืนในการจัดการชุมชนปลอดพนันในตำบลทุ่งกวาวจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่น คือตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ
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พลิกจากชุมชนยอดพนัน
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง
ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
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การพนัน ผู้เล่นเป็นแมงเม่า เจ้ามือเป็นกองไฟ
แต่ในที่สุดก็จะนำไปสู่ความอับจนทุกฝ่ายการสร้างชุมชนให้ปลอดการพนัน
เหมือนการสร้างกำแพงเหล็กที่ป้องกันผลกระทบหลายเรื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจในชุมชน เรื่องการฝึกคนให้มีการออม
เรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราสามารถทำให้เกิดได้ในชุมชนน้ำเกี๋ยน
ชูศิลป์ สารรัตนะ
นายกองค์การบริหารสวนตำบลน้ำเกี๋ยน

จากชุมชนที่ได้ชื่อว่ามีการเล่นพนันเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดน่าน วันนี้ตำบลน้ำเกี๋ยน พลิกบทบาทมา
เป็ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ที่ ส ามารถลดการพนั น ลงได้ เ กื อ บร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ จนกลายเป็ น พื้ น ที่ เ รี ย นรู้ ข องคนทั่ ว
ประเทศ แนวทางสำคัญที่โดดเด่นมากคือกระบวนการแก้ปัญหาวิกฤติร้ายแรงของชุมชนในประเด็น 3 หลัก
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการพนัน ป่าไม้ และยาเสพติด ที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งเดิมนั้นมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ มาสู่
การสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกันของน้ำเกี๋ยน ที่มีเป้าหมายเดียวกันทั้งตำบล คือ “กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี”
กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาเริ่ ม ต้ น และดำเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง 20 ปี ใ นวั น นี้ เกิ ด ขึ้ น จากการ
จุดประกายไฟเล็กๆ แล้วลุกลามเป็นพลังของชุมชน เดินหน้าแก้ทุกปัญหาอย่างบูรณาการ ยังมีการสร้าง
ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
การพนันและปัญหาอื่นๆ ในชุมชน

พื้นฐานเครือญาติ
ตำบล “น้ำเกี๋ยน” เป็นตำบลเล็ก ๆ ในเขตอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากตัว เมืองน่านเพี ย ง
3 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตภูเขาและป่าต้นน้ำ มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำไร่ เช่น ข้าวโพด งา ถั่วเหลือง และปลูกข้าวเพื่อบริโภค
น้ำเกี๋ยนเป็นตำบลเล็กๆ เพราะว่าในหนึ่งตำบลนี้ประกอบ 5 หมู่บ้าน มีโรงเรียนเพียง 1 โรงเรียน
วัด 1 วัด และสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เองที่มีส่วน
สำคัญที่ทำให้การรวมตัวของน้ำเกี๋ยน หลังเกิดวิกฤติชุมชนดำเนินไปอย่างมีพลัง และประสบความสำเร็จใน
การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
ลักษณะทางสังคมของคนในตำบลน้ำเกี๋ยนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ และตั้งถิ่นฐานที่น้ำเกี๋ยน มาตั้งแต่
รุ่นปู่ย่าตายาย มีประชากร 2,776 คน 680 หลังคาเรือน
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3 ปัญหาใหญ่ กลายเป็นวิกฤติชุมชน
เดิมชุมชนน้ำเกี๋ยนได้ชื่อว่าเป็นตำบลหนึ่งที่มีปัญหามากที่สุดในจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตัดไม้
ทำลายป่า ปัญหายาเสพติด และปัญหาการพนัน
โดยเฉพาะในช่วงก่อนเกิดวิกฤติในปี 2534 หากใครได้เข้าไปในชุมชน ภาพการใช้ช้างลากซุง และวงไพ่
วงไฮโล มีให้เห็นโดยทั่วไป ทั้งตั้งวงเล่นในบริเวณที่สาธารณะและในงานศพ ซึ่งตามประเพณีของชาวเหนือ
แล้วจะจัดงานที่บ้านเป็นหลัก การพนันที่มีในน้ำเกี๋ยนในตอนนั้น ได้แก่ ไพ่ ไฮโล ชนไก่ มวยตู้ หวยแชร์
หรือการขายหมายเลขเพื่อให้ผู้ซื้อตรวจรางวัลกับสลากกินแบ่งรัฐบาล มีรางวัลเป็นของใช้ไฟฟ้าหรือของใช้ใน
ครัวเรือน รวมไปถึงหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล
ภาพสะท้อนเรื่องการพนันในช่วงเวลาดังกล่าว อธิบายได้ด้วยคำพูดง่ายๆ จาก อดีตกำนัน “คำมูล
ดีพรมกุล” ว่า
“ที่ผ่านมาที่น้ำเกี๋ยนเล่นการพนันกันทุกชนิด แม้กระทั่งหมากัดกันก็เอามาเล่นได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร ยิ่งเล่นก็ยิ่งจน หาเงินค่าแรงได้วันละ 100 แต่เอามาเล่นพนันวันละ 120-50 จะไม่จนได้ยังไง
หรืออย่างในงานศพ ตอนนั้นเล่นกันขนาดพระสวดเสร็จยังไม่ทันกลับวัดเลย วงไพ่ วงไฮโลเต็มบ้านเจ้าภาพ
ไปหมด”
ในช่วงก่อนการจัดการกับปัญหาการพนันในชุมชนน้ำเกี๋ยน การพนันส่งให้เกิดผลกระทบมากมายที่มอง
เห็นได้ทั้งจากผู้นำและชาวบ้าน แต่เพราะการพยายามจัดการปัญหายังคงเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่สามารถ
จัดการได้แท้จริง
ชูศิลป์ สารรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน พูดย้อนบรรยากาศสมัยที่การพนันเฟื่องฟูใน
ชุมชนว่า
“ตอนนั้นปัญหาการพนันเป็นปัญหาที่ทำให้ชุมชนเกิดภาวะวิกฤติอย่างสูง ทั้งเรื่องเด็กเยาวชนที่เสียคน
เพราะเรื่องของการพนัน ครอบครัว ชุมชนล่มสลาย สามี-ภรรยาบางคู่ถึงกับเลิกกันเพราะการพนันก็มี บางคน
ติดการพนันถึงกับต้องขายข้าวของในบ้าน หรือลักขโมยของเครือญาติ บางคนเกิดหนี้สินรุงรังต่อเนื่อง”
จากปัญหารุนแรงที่ปรากฏขึ้นในชุมชน ทำให้ผู้นำทางสังคม ไม่ว่าพระหรือผู้อำนวยการโรงเรียนต่างก็
ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยหวังจะโน้มน้าวจิตใจชาวบ้านให้ตระหนักถึงภัยอันตรายของ
การพนัน ยาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นปัญหาหนักหน่วงที่เกิดขึ้นในตำบลน้ำเกี๋ยนในช่วงเวลา
ดังกล่าว
แต่เพราะความหวังดีจึงต้องมาปะทะกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล 3 กลุ่มปัญหาในช่วงนั้น ทำให้ทั้งพระและ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถอยู่ในชุมชนต่อไปได้ กำนันคำมูล เล่าให้ฟังว่า
“ตอนนั้นปัญหามันเริ่มจะเป็นวิกฤติแล้ว พระในวัดท่านเห็นปัญหาและอยากแก้ไข จึงประกาศออกหอ
กระจายข่าวต่อต้านเกี่ยวกับการตัดไม้ การเล่นการพนัน และยาเสพติดในทุกเช้า โดยชักชวนให้ชาวบ้านเลิก
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ไปข้องเกี่ยว ปรากฏว่า พระท่านประกาศหอกระจายข่าวได้เพียง 2 วันเท่านั้น ก็จำเป็นต้องย้ายวัดหนี
พออยู่มาอีกระยะหนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พบเด็กนักเรียนเอายาเสพติดมาเสพในโรงเรียน ท่านจึง
ปิดประตูรั้วคุยกันเอง เพื่อจะร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในตำบล
ในช่วงเวลานั้น การพัฒนาของน้ำเกี๋ยนแต่ละหมู่บ้านยังมีลักษณะต่างคนต่างไป โรงเรียน หรือวัดอยาก
พัฒนาชุมชนก็จะทำด้วยตนเอง ผอ.ก็ไม่ได้ไปคุยกับผู้นำคนไหนเลย เพราะเป็น ผอ.แล้วถ้าจะต้องไปคุยกับ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ต้องคุยแล้วแก้ไขเองก็ได้ งานนั้น ผอ.ต้องย้ายออกภายใน 24 ชั่วโมง เพราะ 3 กลุ่ม
อิทธิพลมากดดันให้ผอ.อยู่ไม่ได้”
จากความรุนแรงที่ส่งผลมาจากปัญหาการพนัน ยาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่า จึงทำให้หมอใน
สถานีอนามัยท่านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถานีอนามัย “หมอเบิ้ม-สฤษฏิ์ สุฤทธิ์” ถึงกับเชิญผู้นำ
ชุมชนทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านมาพูดคุยกัน เหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกเล่าผ่านกำนันคำมูลอย่างมี
รายละเอียดทุกขั้นตอน
“ตอนนั้นหมอเบิ้ม แกเรียกเอากำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านไปที่สถานีอนามัย พอไปถึงผมถาม
หมอเลยว่า เรียกมาทำอะไร 4-5 คนเนี่ยะ มาประชุมเรื่องอะไร?
หมอเบิ้มตอบทันทีเลยว่า ท่านไม่รู้เหรอตอนนี้ไป 2 รายแล้วนะ ผมก็ถามกลับไปว่า อะไร-ใครไป
2 ราย?
หมอเบิ้มก็บอกว่า ก็คนดีของน้ำเกี๋ยน 2 รายแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว ไปหมดแล้ว ถ้าเราอยู่กันอย่างนี้ ต่างคน
ต่างอยู่ ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ไม่กี่วันก็จะถึงคิวกำนันแน่นอน
พอหมอบอกว่าจะถึงคิวกำนันก็ตกใจสิ ผู้นำตกใจทุกคนเลย เราก็เริ่มคุยกันแล้วว่า แล้วทำยังไงล่ะ
หมอ? หมอก็เลยบอกว่า เราต้องเอาบ้าน วัด โรงเรียนและสถานีอนามัยที่มีอยู่มาอยู่ด้วยกันเพื่อช่วยกัน
แก้ไขปัญหา ตอนนั้นแหละ ก็เริ่มเกิดความคิดและรวมตัวกัน เรียกได้ว่าเกิดกระบวนการ บ.ว.ร.ส. แล้วเพื่อ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาหลักๆ ทั้ง 3 ประเด็นของบ้านเรา”
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 2534 และได้เกิดกระบวนการสร้างองค์กรเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่ า งๆ ของน้ ำ เกี๋ ย นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในเวลาต่ อ มา ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของเวที ป ระชุ ม ของชาวบ้ า นทั้ ง
5 หมู่บ้าน เกิดการรวมตัวสร้างกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
การเกิดองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน การกำเนิด 42 ขุนศึก และการลดละเลิก
การพนั น ได้ เ กื อ บจะ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ติ ด อยู่ ที่ ห วยและสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล) ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของ
ชาวบ้านน้ำเกี๋ยนนั้นทำได้แม้กระทั่งการยกเลิกจำหน่ายบุหรี่ในร้านค้าทุกร้านในตำบล
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สร้าง 42 ขุนศึกประสานแนวร่วมในชุมชน
จากการเริ่มต้นพูดคุยในครั้งนั้น ทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า “เขย่าชาวบ้าน ให้รู้ว่ามีปัญหาที่จะ
ต้องแก้ไข” จากการประชุมผู้นำแล้วจึงสัญจรไปประชุมกับชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้านเพื่อให้รู้ปัญหา แล้วจึง
ร่วมกันหาทางออก แก้ไขปัญหาหลักๆ ทั้ง 3 ประเด็น คือ ยาเสพติด ตัดไม้ทำลายป่า และการพนัน
โดยออกเป็นกฎที่ชาวบ้านคิดกันขึ้นมาเอง โดยการตัดสิทธิ์ต่างๆ ในชุมชนสำหรับคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด ซึ่งดำเนินการขึ้นเป็นเรื่องแล้ว จากนั้นจึงขยายผลต่อไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าและการพนันในเวลา
ไล่เลี่ยกัน

เขย่าให้คิดให้ชุมชนแก้ปัญหา
กำนันคำมูลเล่าถึงรายละเอียดในช่วงเวลาการเริ่มต้นแก้ปัญหาวิกฤติไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ทีแรกก็คุยกันว่าให้แต่ละหมู่ 5 หมู่บ้านไปประชุมทุกหมู่บ้าน บ้านใครบ้านมันเดินไปประชุมเอาเรื่อง
3 ประเด็นหลักๆ ไปคุย ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่แย้งว่าไม่ได้นะ ถ้าไปอย่างนั้นก็เหมือนต่างคนต่างไปอีก แต่ละคนก็
พูดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ กำนันด้วย ครั้งนั้นก็เลยเกิดการประชุมสัญจร
เพื่อที่จะไปคุยกับชาวบ้าน
ซึ่ ง หมอเบิ้ ม บอกว่ า เราต้ อ งไปขยั บ ชาวบ้ า น ภาษาเหนื อ เรี ย กว่ า ไป “จั บ หั ว สู่ ยั ก ยั้ น ” ให้ ตื่ น มาก่ อ น
ให้รู้ปัญหาที่เราจะแก้ 3 ปัญหา ตอนนั้นก็ไปประชุม 5 คืน พูดถึงปัญหาที่เกิดในชุมชน ให้เขาช่วยกันมอง
ช่วยกันคิด คุยอย่างละเอียดเลยนะ
แล้วทีนี้ก็นัดประชุมกันต่อที่โรงเรียนอีกครั้งเป็นการประชุมรวมทั้ง 5 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดเวทีชาวบ้านที่
โรงเรียน มีการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าใครมาใครไม่มา พร้อมทั้งมีคณะกรรมการ ซึ่งมาจาก บ.ว.ร.ส.
ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน กำนัน ครูในโรงเรียน พระในวัด หมอในสถานีอนามัย ผู้นำกลุ่ม
ต่างๆ ผู้นำธรรมชาติ และปราชญ์ชาวบ้าน รวมกันได้ 37 คน เราก็เรียกเลยว่า “ขุนศึก” ที่จะมาเป็นแกน
นำในการแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้าน” (หลังจากมี อบต.ในปี 2542 จาก 37 ขุนศึกจึงกลายเป็น 42 ขุนศึกด้วย
ตำแหน่งและบทบาทหน้าที่)
ที่ว่าเป็นปัญหาเพราะมีการนำเสนอสภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ำเกี๋ยนให้ชาวบ้านร่วมกันมอง ร่วมกันคิด
จากที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าทั้งยาเสพติด การพนัน และการตัดไม้ทำลายป่าจะสร้างปัญหาให้กับตนเอง
และลูกหลานในอนาคต
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ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ทุกคนจึงถูกกระตุ้นให้เริ่มหันมาตระหนักร่วมกันว่า ปัญหานี้เป็นของทุกคน
และก้าวไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนั้น ภายหลังมี
การอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นเพราะพื้นฐานดั้งเดิมของชุมชนเป็นเครือญาติกัน อยู่ในชุมชนที่เข้าวัดเดียวกัน
โรงเรียนเดียวกัน และสถานีอนามัยเดียวกันจึงทำให้เกิดการรวมตัว รวมพลังกันได้ขึ้น
นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มคนที่มาจากกระบวนการ บ.ว.ร.ส. นั้น แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่
คนในชุ ม ชนต่ า งก็ นั บ ถื อ ศรั ท ธาแตกต่ า งกั น ไป เมื่ อ ผสานความเป็ น ผู้ น ำของทั้ ง หมดให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วได้
พลังในการผลักดันเรื่องราวต่างๆ จึงทำได้ง่ายขึ้น
นายกฯ ชูศิลป์บอกว่า
“ความที่ชุมชนมีความหลากหลายจะให้เขารักเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ คนที่ไม่ชอบกำนัน อาจจะ
ชอบครู คนที่ไม่ชอบทั้งครู ไม่ชอบกำนัน ก็อาจจะเชื่อฟังพระ หรือหากไม่เชื่อทั้งพระ ทั้งครู ทั้งกำนัน เขาก็
อาจจะเชื่อหมอ เพราะหมออยู่กับเขาตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งตาย ทีนี้การนำหลักทั้ง 4 มารวมกัน ศรัทธา
ทั้งหลายมันก็มาทั้ง 4 สาย เมื่อมารวมกันมันก็เกิดเป็นพลัง”
นอกจาก ขุนศึกทั้ง 37 คน และชาวบ้านทุกหมู่บ้านแล้ว ยังมีการดึงเยาวชนมาร่วมกันเป็นเลขาในที่
ประชุม เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาร่วมกันของชาวบ้านอีกด้วย
“ตอนนั้นผู้นำ 37 ขุนศึก โยนปัญหาที่เราไปประชุมชาวบ้านมาแล้วให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันคิด โดยให้
ชาวบ้านทั้ง 600 กว่าหลังคาเรือน เขียนกันออกมาในกระดาษเพื่อเสนอข้อตกลงร่วมกัน กรรมการก็นำมา
อ่านแล้วขึ้นกระดาน เพื่อรวมเป็นกลุ่มก้อนความคิด ก่อนจะแบ่งแยกออกมาเป็นกฎ หรือมาตรการของ
น้ำเกี๋ยนที่เกิดจากชาวบ้านทุกคนในชุมชน
จากนั้นก็พิมพ์กฎหรือมาตรการของชุมชนที่ได้จากการประชุมครั้งนั้นออกมาเป็นเอกสาร แล้วแจกให้ทุก
หลังคาไปติดที่บ้านของตัวเอง และอีก 2 เดือนต่อมา เราก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในชุมชน
ตัวอย่างเรื่องการพนัน ทุกคนร่วมกันคิดออกมาว่า ถ้าบ้านไหนเล่นการพนัน จะถูกปรับคืนละ 2,000 บาท
เข้าชุมชน ซึ่งเป็นการปรับเจ้าภาพ ไม่ใช่ปรับคนเล่น และแค่ปรับยังไม่พอ บ้านไหนเล่น ผู้นำในชุมชนจะไม่
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่”
ส่วนการจัดการกับกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ 3 ปัญหานั้น คือ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้มีอิทธิพลเองก็ถูกดึงเข้ามาเป็นผู้แก้ปัญหา เช่น กำนันคำมูล ซึ่งเคยมีช้างเพื่อลาก
ไม้ในป่า นายกฯ ชูศิลป์ที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นครูแต่ในอีกภาคหนึ่ง กลับเป็นเจ้ามือไพ่ตัวสำคัญใน
ชุมชน เป็นต้น
ดังนั้น การพยายามดึงผู้เล่นให้กลายเป็นผู้นำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลได้ใน
ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถสร้างศรัทธาจากชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วยเมื่อเห็นว่าเจ้ามือยังเลิกได้ ดังนั้น
ตนก็สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับการพนันได้เช่นกัน
กำนันคำมูลพูดถึงช่วงเริ่มต้นในก้าวแรกของการแก้ไขปัญหาว่า
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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“ช่วงแรกๆ กลุ่มผู้มีอิทธิพลก็ต่อต้าน แต่คนดีมีมากกว่าคนไม่ดี คนต่อต้านก็ต้านไม่ได้ เคยเจอคำขู่
เอาจดหมายมาติดไว้ที่บ้าน บอกให้หยุด ถ้าไม่หยุดจะยิง ตอนนั้นไม่กลัวเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิด
จากเราคนเดียว
ตอนไปจัดเวทีชาวบ้าน พูดออกไปเลยว่าเราทำงานร่วมกัน บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ถ้าใครไม่
พอใจจะฆ่าก็อย่ามาฆ่าผม ให้ฆ่าพระก่อน เพราะพระไม่มีครอบครัว และถ้าจะฆ่าก็ต้องฆ่าให้หมด 37 คน
เพราะ 37 คนนี้ร่วมกันทำ”

42 ขุนศึกของน้ำเกี๋ยน
จุดเด่นในการแก้ไขปัญหาการพนันและปัญหาอื่นๆ ของน้ำเกี๋ยน อยู่ที่กระบวนการ บ.ว.ร.ส. และสร้าง
42 ขุนศึกขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำในการร่วมกับชาวบ้านดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ
ซึ่งนายกฯ ชูศิลป์บอกว่า
“เมื่อ 42 ขุนศึกทำอะไรขยับอะไรหรือว่าเป็นกระบวนการที่จะลงไปคุยในเรื่องเหล่านั้นความสำเร็จ
ค่อนข้างที่จะสูง เพราะมันมีพลังมากในการขับเคลื่อนปัญหาต่างๆ”
ขณะที่กำนันคำมูลอธิบายถึงการใช้คำว่าขุนศึกด้วยเหตุผลที่ว่า
“คำว่า “ขุนศึก” เรามองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเล็ก มันหมายถึง ชื่อที่คึกคะนอง เมื่อเราใช้คำนี้กับการ
รวมตัวกันของผู้นำแล้ว ทำให้หลายคนรู้สึกถึงความเข้มแข็ง ใจแข็งแกร่งเพราะเป็นถึงขุนศึกเลย
การตั้งชื่อก็เพื่อให้เกิดความฮึกเหิม ให้มันใหญ่มันโต ความจริงแล้ว 42 ขุนศึก ก็คือผู้นำทั้ง 5 หมู่บ้าน
มีกำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร สมาชิกอบต. แพทย์ บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัยร่วมกัน
นั่นเอง”
การรวมตัวดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบไม่มีใครเป็นพระเอก ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร
ทุกคนมีอำนาจเท่ากัน (เว้นแต่บทบาทในหน้าที่) เวลาทำงานจึงทำแบบดาหน้าเข้าสู่ปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไข
และใช้เวทีประชาคมเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการทุกเรื่องของชุมชน
นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถเป็นตัวแทนของชุมชนเพื่อไปประชุม อบรม หรือสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกได้ตามที่ตนมีความรู้ความสามารถ แต่เมื่อกลับมาสู่ชุมชนน้ำเกี๋ยนแล้ว จะต้องนำประสบการณ์
ดังกล่าวมาแบ่งปัน หรือถ่ายทอดสู่ 42 ขุนศึก หรือบางครั้งอาจขยายไปสู่ชาวบ้านทุกคนในชุมชนอีกด้วย
ประเด็นที่น่าสนใจของ 42 ขุนศึกคือ ทุกคนให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลัก เมื่อพบเจอกันแม้จะนอก
ที่ประชุม ก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตลอดเวลา ซึ่งนายกฯ ชูศิลป์บอกว่า
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“ถ้าถามว่าภาพของ 42 ขุนศึกน้ำเกี๋ยนยึดติดที่ตัวบุคคลไหม? ตอบได้ทันทีว่าไม่ใช่ ไม่ยึดติดที่ตัว
บุคคล คือเมื่อใครหมดวาระ แล้วมีคนใหม่มาแทน เราก็เชิญคนนั้นเข้ามาเป็น 42 ขุนศึกซ่อมใหม่เปลี่ยนกัน
อย่างนี้
นอกเหนือจาก 42 ขุนศึกซึ่งโดยหน้าที่การงานมีค่าตอบแทนแล้ว เราก็ยังมีผู้นำแถวสอง ซึ่งเป็นจิตอาสา
ไม่มีค่าตอบแทนแต่เขาต้องการมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาชุมชน ตรงนี้เราก็มีสวัสดิการ หรือมีการ
ตอบแทนในหลายเรื่อง”

ปฏิบัติการ-เด็ดปีก
เลขาฯ อบต.น้ำเกี๋ยน “เมขลา ดีปินตา” เพิ่มเติมการจัดการสำหรับคนต่อต้านในช่วงแรกว่า
“แรกๆ เจอปัญหาอุปสรรคเยอะมาก อย่างกฎปรับ 2,000 บาท ถ้าเล่นการพนันในงานศพ แม้เจ้าของ
บ้านจะเชื่อ แต่ว่าเจ้ามือไพ่ เจ้ามือไฮโลซึ่งเป็นคนในชุมชน เขายอมจ่ายเพราะเขามาเปิดวงเล่น เขาได้เยอะ
จึงมาคิดหาทางออกร่วมกันว่า นอกจากมาตรการของชุมชนแล้ว ถ้ามีงานบุญไหนที่ยังยุ่งเกี่ยวกับการ
พนัน ทางตำบลจะไม่ให้ยืมของ ไม่ให้ยืมถ้วย ช้อน หรือยืมเต็นท์ ฯลฯ ซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดการกดดันและ
จัดการกันเองในชุมชน
เพราะทางตำบลจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ไปเผาผีกัน นิมนต์พระไปก็ไม่ได้ ก็สามารถจัดการกันได้ใน
ระดับหนึ่ง อีกอย่างคือ ก่อนจัดการเรื่องการพนัน เราจัดการเรื่องยาเสพติดได้ผล เพราะไม่ให้ความช่วยเหลือกับ
คนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย ชาวบ้านก็เริ่มพูดต่อๆ กันไปแล้วว่า โอ้โห ผู้นำเอาจริงนะ เขาก็เริ่มคิดแล้วว่า
ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากตำบล จากผู้นำจะเป็นยังไง เพราะการจัดงานศพแต่ละทีใช้เงินเยอะ เริ่มเตือน
ห้ามกันเอง ทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้โดยปริยาย”
ในช่วงจัดการวงไพ่และไฮโลในงานศพ อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินมาตรการของชุมชน
คือ การห้ามกลุ่มข้าราชการในตำบล กำนันคำมูลถึงกับย้อนคำพูดของครูคนหนึ่งว่า “ไม่ได้เอาเงินพ่อใคร
มาเล่น” จึงไม่ทำตามกฎที่ชุมชนร่วมกันวางไว้
“พอออกกฎแล้ว ชาวบ้านคุยไม่ยากหรอก เขาก็เชื่อและทำตาม แต่คนที่คุยยากในน้ำเกี๋ยน คือกลุ่ม
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ”
“มาตรการปรับเงินกับครูที่เป็นเจ้ามือไพ่นี้ไม่ได้ผล เพราะเขามีเงิน ก็กล้าให้ปรับ เลยคิดว่า ต้องหา
ทางออก เลยแอบเอากล้องถ่ายรูปไปในงานศพ ทีแรกทำทีไปขอร้องให้แกเลิก แกก็ไม่เลิก เราก็เลยแอบถ่าย
ภาพเก็บไว้ พอล้างภาพออกมามันเห็นชัดว่าใครเป็นใครในนั้น ก็นำรูปนั้นไปหา ผอ.ที่โรงเรียนซึ่งเป็นเพื่อน
กัน ไปบอกเขาว่า ถ้าไม่จัดการจะนำภาพนี้ไปที่จังหวัด พอพูดอย่างนั้น ผอ.รีบบอกเลยว่า “ขอร้องอย่างเพิ่ง
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เอาไป เดี๋ยวผมจะจัดการ”
คือเรื่องอย่างนี้ถ้าถึงผู้ใหญ่มันจะต้องถูกสอบวินัยของครู มันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต ตั้งแต่นั้นมาก็
รู้สึกว่าครูคนนั้นไม่ได้เล่นอีกเลย หรือมีแอบเล่นเราเขาก็ทำได้ยากแล้ว”
กำนันคำมูลเล่าเรื่องนี้พร้อมเฉลยด้วยน้ำเสียงขำว่า ครูคนที่พูดถึง คือนายกฯ ชูศิลป์นั่นเอง โดยนายกฯ
ชูศิลป์เล่าเพิ่มเติมว่า
“เมื่ออยากให้ชาวบ้านเลิกการพนัน ก็พยายามทำในทุกทาง ในเรื่องของการตัดสิทธิ์ เคยใช้วิธีขู่คนที่มี
เบี้ยยังชีพ เช่น ผู้ด้อยโอกาสหรือคนเฒ่าคนแก่ ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจาก อบต. คนละ 500 บาทต่อเดือน
เราขู่ว่าเบี้ยยังชีพเป็นเงินที่ทางราชการมอบให้กับพี่น้องที่มีสิทธิ์ได้รับ ให้เอาไว้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน
ถ้าใครเอาเงินนี้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น ไปซื้อเหล้า ไปเล่นเลข หรือไปซื้อหวย ถ้าทราบทีหลัง
จะโดนตัดเบี้ยเหล่านี้ ซึ่งมันก็ได้ผล และการขู่นี่ไม่ใช่เฉพาะผู้นำขู่ เราส่งลูกให้ชาวบ้านช่วยกันขู่ บางทีลูก
หลานเขาก็ขู่ด้วยว่า ถ้าแม่ถ้าเอาเงินไปซื้อเลข จะรายงานไปที่ อบต.ให้หยุดจ่ายเงิน”
นอกจากวิธีการจัดการสำหรับคนที่ต่อต้านหรือแอบเล่นแล้ว ยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
42 ขุนศึกอีกด้วย กล่าวคือ จะมีการจัดเวรยามเฝ้าหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุข
ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังทั้งการลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมาย และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับลูกหลานที่ออกไป
ทำงานในเมืองแล้วต้องเดินทางกลับบ้านในยามค่ำคืนอีกด้วย
ประเด็นเวรยามเฝ้าหมู่บ้านนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้นำในชุมชน นายกฯ ชูศิลป์ อธิบายว่า
“อาทิตย์หนึ่งมี 7 วัน จะจัดให้ผู้นำเป็นหัวหน้าทีมเวรยามทุกคน เพราะเราทำงานแบบไม่มีใครเป็น
พระเอก ที่น้ำเกี๋ยน นายกฯ ก็ต้องอยู่เวร กำนันก็ต้องอยู่เวร
ทุกคนต้องร่วมกันทำหน้าที่นี้ คนละ 1 วัน 1 คืน เป็นสายตรวจ ซึ่งตรงนี้ชาวบ้านจะรับรู้และอุ่นใจใน
การทำงานของผู้นำทุกคน และเราก็มีกฎว่าถ้าขาดเวรก็ต้องถูกปรับ 200 บาท หรือแม้กระทั่งคนที่ขาด
ประชุมก็ต้องโดนปรับ ซึ่งตรงนี้หมายความว่า เรามีกฎเกณฑ์ มีกติการ่วมกัน ถ้าใครไม่ทำตามก็ต้องถูก
ปรับ เพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องของตำบลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของหมู่บ้าน”
ด้วยความที่นายกฯ ชูศิลป์มีพื้นฐานจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม ท่านจึงอธิบายด้วยแนวคิดในเชิง
ศิลปะว่า ทุกเรื่องเราต้องมีการออกแบบก่อนนำไปขยายผลและจัดการ ดังนั้น ทุกคนในตำบลน้ำเกี๋ยน
ก็เป็นเสมือนสถาปนิกชุมชนที่มีหน้าที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านของชุมชน
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ชูศิลป์ สารรัตนะ พลิกบทบาทจากเจ้ามือไพ่มาเป็นขุนศึก
นายชูศิลป์ สารรัตนะ วันนี้สวมหมวกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน คนปัจจุบัน แต่เดิม
นายกฯ ชูศิลป์เป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียน ที่นอกจากสอนหนังสือแล้ว ยังเป็นเจ้ามือไพ่ที่มีอิทธิพลในชุมชนอีก
ด้ ว ย เมื่ อ น้ ำ เกี๋ ย นเริ่ ม มี วิ ก ฤติ ห นั ก เมื่ อ ปี 2531-2534 ก็ เ ริ่ ม คิ ด และตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาร่ ว มด้ ว ยเช่ น กั น
แต่เพราะยังคงติดกับวงจรการพนันและรายได้ จึงทำให้ยังคงตั้งวงไพ่ในงานศพแม้จะมีการออกมาตรการ
ของชุมชนแล้วก็ตาม
“ไม่ใช่ไม่คิด ก็คิดเหมือนกัน แต่เพราะการพนันมันเป็นกิจกรรมที่สนองต่อตัณหาของมนุษย์ ก็เลยไม่
หยุดเล่นสักที เล่นมาตั้งแต่เป็นครูใหม่ๆ แล้ว
ตอนนั้นไปบรรจุครั้งแรกที่บนดอย อำเภอเชียงกลางห่างจากเมืองไปอีกประมาณ 100 กว่ากิโลเมตร
สังคมของครูและข้าราชการยุคนั้นอยู่ด้วยกันเป็นกระจุก ซึ่งที่นั่นเป็นชนบทมากจนไม่รู้จะทำอะไร ก็มีเครื่องมือ
แค่ไพ่ตลับเดียว ครูสุมหัวเล่นกันอยู่ในบ้านพัก เงินเดือนรับมาก็มาเล่นกันฆ่าเวลา
ติดพันจนกระทั่งย้ายกลับเข้ามาสู่ภูมิลำเนาที่น้ำเกี๋ยน ตอนนั้นท่านกำนันคำมูลก็เป็นกำนันอยู่ ผมก็เป็น
ครู เราอยู่ในสังคมที่การเล่นไพ่ไฮโลในงานศพเป็นเรื่องปกติ ตอนนั้นกำนันก็เล่น แต่เราอยากจะรวยเร็ว
ก็มาเป็นเจ้ามือ
เมื่อชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง คนก็พยายามเลิก แต่ไปติดที่ครูนี่แหละ ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะ ตอนนั้น
เวลานั่งเล่นอยู่ลูกศิษย์ฝากแทงก็มี เหลียวไปดูเป็นลูกศิษย์ก็เริ่มคิดแล้วว่า เราจะไปสอนเขาได้ยังไง มันเกิด
ความละอายในใจขึ้นมา อีกอย่างมันก็ขัดกับนโยบายของผู้นำในชุมชนแล้ว เพราะช่วงนั้นมีการพูดคุยเรื่อง
การพนันในที่ประชุมบ่อย ก็คิดมากขึ้น แต่ยังไม่เลิก (ยิ้ม)
ปกติเวลามีงานกิจกรรมในชุมชน จะให้ความร่วมมือหมดทุกอย่าง แต่จะไม่ชอบอยู่เรื่องเดียวคือเรื่อง
เล่นการพนันที่เขาห้ามนี่แหละ
จริงๆ ตอนนั้นเรียกได้ว่า ดีแทบไม่มีที่ติแล้วนะ เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ ช่วยเหลือชุมชนให้ความร่วมมือ
เรื่องการพัฒนา ช่วยคิดช่วยเป็นสมองของชุมชน แต่มาติดเรื่องเดียวคือเรื่องการพนัน
และวันที่ตัดสินใจเลิกได้ คือวันที่ลูกสาวมาขอร้องว่า “พ่อเลิกเถอะ” เพราะเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
แล้ว พอเห็นความตั้งใจของลูกก็หยุดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา จากนั้นก็พยายามปรับตัว และทำตัวเป็นคนดี
ช่วยงานกำนันกับชุมชนมาตลอด”
ด้วยความที่นายกฯสามารถกลับตัวและเลิกการพนันได้อย่างเด็ดขาด จึงทำให้ชาวบ้านยิ่งเกิดความ
นับถือและศรัทธา พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนทุกเรื่องทุกกรณี ทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจว่าตนก็
สามารถปรับตัวและแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดได้
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ต่อยอดวิสัยทัศน์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี”
ในปี 2541 จึงก่อกำเนิด “องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน” เพื่อผลักดันการพัฒนา
ทุกอย่างให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมๆ กับจัดทำ “แผนร้อยแปด” ขึ้น ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานของคนในตำบลทุกด้าน การประชุมเพื่อหาแนวทางจัดการชุมชนร่วม
กันในทุกประเด็น
และต่อมาในปี 2544 จากแผนร้อยแปดก็ได้พัฒนามาเป็นแผนแม่บทชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์ของตำบล
ร่วมกัน คือ “กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี” โดย “กินอิ่ม” หมายถึง การมีเศรษฐกิจที่พอเพียง พึ่งพาตนเองได้
“นอนอุ่น” หมายถึง การมีสุขภาพดี และ “ฝันดี” หมายถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มี
ปัญหายาเสพติด การพนัน และปัญหาหนี้สิน
ประธานสภา อบต. “สมชาย สิทธิกา” ผู้นำรุ่นใหม่ช่วยขยายประเด็นแผนร้อยแปดนี้ว่า
“อบต. รับเอาแผนที่ชาวบ้านร่วมกันคิดขึ้นมา ผนวกเข้าไปในแผนของ อบต. ซึ่งถือเป็นเป้าหมายใหญ่
ร่วมกันของชุมชนเพียงเป้าหมายเดียว โดยที่การทำงานของ อบต.ในการพิจารณางบประมาณต่างๆ จะไม่
เน้นไปที่เรื่องของโครงสร้าง แต่จะเน้นไปที่ความต้องการของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก”
นอกจากนั้น ประธานสภาอบต.ยังบอกด้วยว่า ในช่วงการทำแผนร้อยแปด มีการเก็บข้อมูลตัวเลขของ
ชุมชนน้ำเกี๋ยนในหลายประเด็น ซึ่งเมื่อประมวลผลออกมาพบว่า ยังมีตัวเลขการพนันที่สูงอยู่ในตำบลน้ำ
เกี๋ยน ซึ่งสูงถึงสามล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว ทำให้ 42 ขุนศึกเริ่มมองถึงแนวทางจัดการปัญหาให้หมดไป
ให้ได้ โดยเฉพาะ การเล่นหวย ไม่ว่าจะเป็นหวยแชร์ หวยใต้ดิน หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล
“ทีมผู้นำ 42 ขุนศึก มาประชุมกันว่าถ้าจะให้เรื่องนี้เป็นวาระของตำบล ต้องออกสัญจร และประชุมกัน
ทุกหมูบ่ า้ น หาแนวทางร่วมกัน ทางหนึง่ คือ ใช้เยาวชนให้กระตุน้ และสะท้อนปัญหา เราให้เด็กเขียนเรียงความเล่า
ถึงผู้ปกครองที่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน จากนั้นก็ให้เด็กคนนั้นมาอ่านออกเสียงตามสาย
นอกจากนั้น ก็มีการพูดในเวทีสัญจรว่า ตัวเลขที่ปรากฏเป็นอย่างไร แล้วก็คุยว่า ถ้าเอาเงินสามล้านนี้
มาสร้างถนนคอนกรีตจะได้กี่กิโลเมตร ถ้าเอาไปบูรณะศาลาวัด จะได้กี่หลัง คนก็เริ่มคิดกันแล้ว
แต่ที่ชัดเจนที่สุดที่ทำให้คนฉุกคิดกันได้ คือการสร้างสถานการณ์จำลองการเล่นหวย”
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จำลองการเล่นหวย สอนมวยนักเสี่ยงโชค
การสร้างสถานการณ์เล่นหวยเกิดขึ้นมาจากการประชุม 42 ขุนศึก ที่จะทำให้คนซื้อมองเห็นความสูญ
เสียด้วยตนเองกับตาตนเอง
“ในเวทีสัญจรแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งปกติจะจัดกันในช่วงหัวค่ำหลังจากที่ชาวบ้านเลิกงาน อาบน้ำกินข้าวกัน
แล้ว เราก็เตรียมอุปกรณ์เหมือนการออกเลขของรัฐบาลไปเลย มีลูกบอลที่เขียนเลขไว้ตั้งแต่ 0-9 ทั้งหมด
10 ลูก ใส่กระป๋องไว้ 3 กระป๋อง เหมือนเลข 3 หลักที่เขาใช้จริง และเตรียมกระดาษปากกาไปด้วย
พอไปถึงก็แจกกระดาษ A4 คนละครึ่งแผ่นให้ทุกคน แล้วให้แต่ละคนเขียนเลขที่ตัวเองอยากเล่น อยาก
แทงหวยขึ้นมา ใครฝันอะไรก็เขียนโพยของตนเองมา ใส่เงินที่จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เคยซื้อ แล้วก็ถือโพย
นั้นไว้ตรวจสอบตัวเลข โดยเรามีแรงจูงใจว่า ถ้าใครถูกจะให้เงินรางวัล 500 บาท ไม่ว่าจะเลข 2 ตัวหรือ
3 ตัว
จากนั้นก็ให้มีการหยิบลูกบอลขึ้นมา ถ้าจะออกหวยด้วยเลข 3 ตัวก็ล้วงลูกบอลออกมาทีละกระป๋อง
แล้วเอาให้ชาวบ้านดู เหมือนที่เราเห็นเขาทำในทีวีวันหวยออก พูดเหมือนในรายการทีวีด้วย แล้วก็ถามว่า
เลขที่เขียนไปมีใครถูกให้ยกมือ ปรากฏว่าออกไปทำเวทีสัญจร 5 เวทีมีชาวบ้านถูกคนเดียว และไม่ใช่แค่
หมู่บ้านละรอบ บางหมู่บ้านทำ 3 รอบ ยังไม่มีใครถูกรางวัลเลย
ทีนี้ก็ถามกลับไปว่าแล้วเงินจำนวนที่เขียนตัวเลขไว้อยู่ที่ใครตอนนี้? เขาก็บอกอยู่ที่เจ้ามือ เมื่ออยู่ที่
เจ้ า มื อ แล้ ว เราได้ อ ะไรขึ้ น มา เขาก็ เ ริ่ ม คิ ด กั น มากขึ้ น ก็ เ ริ่ ม พู ด คุ ย ชี้ ใ ห้ เ ขาเห็ น ว่ า เล่ น ก็ มี แ ต่ เ สี ย เงิ น
ส่วนเจ้ามือเขาก็ได้เงินไป คิดดูว่าถ้า 600 กว่าหลังคาเรือนในชุมชน แค่เล่นงวดเดียวหมดไปเท่าไร เดือน
หนึ่งเท่าไร แล้วถ้าปีหนึ่งล่ะ สถานการณ์จำลองการออกหวยนี่ คิดว่าเป็นการเอาเรื่องยากไปสื่อสารให้ง่าย
ขึ้น ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังหลงระเริง สิ่งที่เขาทำมันเป็นเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ ผู้เล่นเป็นแมงเม่า
ส่วนเจ้ามือก็เป็นกองไฟ”
นายกฯ ชูศิลป์สรุปด้วยคำคมที่ฟังดูแล้วเห็นภาพชัดเจนถึงภัยร้ายที่มากับการพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หากเรายังคงหลงระเริงและไม่สามารถเดินออกห่างจากวงจรอันเลวร้ายนี้ไปได้
กำนันคำมูลกล่าวถึงคำยืนยันที่สะท้อนให้เห็นว่า จากเวทีจำลองสถานการณ์การออกหวยในเวทีสัญจร
ทำให้การซื้อหวยลดลงไปอย่างมาก
“จากเวทีนี้เราพบว่าคนเล่นหวยลดลงกว่า 50% ซึ่งมีเจ้ามือหวยมาสารภาพว่าหลังจากเวทีแล้ว ขายหวย
ไม่ออกเลย คนเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการบั่นทอนเศรษฐกิจในครอบครัว ซึ่งประเด็นนี้สำคัญ
ต้องสร้างความเข้าใจร่วมให้ได้”
นอกจากการจำลองสถานการณ์ขายหวยแล้ว การพยายามกระตุ้นให้คนทำบัญชีครัวเรือน กระตุ้นให้คน
เก็บออม ก็มีส่วนเสริมที่ทำให้การเล่นการพนันลดลงอีกทางหนึ่ง
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สืบสานความเป็นผู้นำและเพิ่มเวทีการเรียนรู้
กำนันคนปัจจุบันของตำบลน้ำเกี๋ยนซึ่งเป็นหนึ่งในขุนศึกบอกว่า แม้การจัดการชุมชนให้ปลอดจาก
อบายมุขต่างๆ จะได้ผลดีตลอดมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม แต่ชุมชนก็ยังจำเป็นต้องมีการเขย่าความคิดกัน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแก้ ปั ญ หาที่ ยั่ ง ยื น และเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง ต่ อ กั น ไปจากรุ่ น สู่ รุ่ น
ทั้งบทบาทหน้าที่ในส่วนของผู้นำแต่ละตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายก อบต.
“กำนันคนก่อนทำต้นแบบให้เรารู้ เราก็ต้องทำให้ได้ ซึ่งท่านก็จะคอยให้กำลังใจและบอกเสมอว่า วันนี้
ทำไมได้ไม่เป็นไรวันหน้าต้องทำได้ และการทำงานต้องประสานกัน”
มากไปกว่าการสืบต่อแนวคิดในส่วนของผู้นำแล้ว ตำบลน้ำเกี๋ยนยังยังพยายามหยุดยั้งความคิดของคน
ที่ไม่เคยเล่นให้ไปไกลห่างจากอบายมุขทั้งมวล ด้วยการสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ลงใน
เนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียน เพราะเมื่อเด็กเกิดความรู้ความเข้าใจก็สามารถนำไปถ่ายทอดหรือบอก
ต่อพ่อแม่ หรือช่วยเป็นหูเป็นตาให้คนในชุมชนได้เช่นกัน
นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการหยุดยั้งการพนันร่วมไป
กับชุมชน เช่น ชวนแกนนำนักเรียนมาคุยเพือ่ ให้บอกต่อพ่อแม่ จัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ ประกวดบทความและ
คำขวัญ ซึ่งทั้งหมดเป็นลักษณะของการเฝ้าระวังและมีความตั้งใจขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ด้วย
ถึงวันนี้ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาเพียงไรน้ำเกี๋ยนก็จัดการได้อยู่หมัดอย่างแน่นอน และด้วยความเข้มแข็ง
ของชุมชนน้ำเกี๋ยนตลอดระยะเวลาต่อสู้มากว่า 20 ปีนี่เอง ชาวน้ำเกี๋ยนทุกคนจึงมีความภาคภูมิใจในความ
สำเร็จ และการเป็นต้นแบบเรียนรู้ของทุกชุมชนทั่วประเทศ
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7

“วาระตำบล”
แนวทางห่างพนัน

ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน
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หลังจากดำเนินการเรื่องงานศพปลอดเหล้าปลอดพนันแล้ว
มีคนมาขึ้นหลังบ้าน บอกว่าจะให้กำนัน 5,000 บาท
อยากจะขอเล่นในงาน ก็บอกไปเลยว่า ถ้าปล่อยให้คุณทำได้
ตำแหน่งกำนันก็คงไม่ต้องเป็นแล้ว
กำนันอำนวย กองสอน
กำนันตำบลบัวใหญ่

ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตื่นตัวเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาตั้งแต่ช่วงปี
2542 ชาวบ้านในชุมชนจึงคุ้นเคยกับการประชุมร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องปัญหาทรัพยากร ความเป็นอยู่ ที่ดินทำกิน สถาบันการเงิน สวัสดิการชุมชน รวมไปถึงความอยู่
เย็นเป็นสุขของพี่น้องในชุมชน
ดังนั้น แม้การเล่นการพนันในงานศพ หรือเรียกว่า “งานสีดำ” อย่างที่ชาวบัวใหญ่เรียกกันนั้น จะเป็น
วัฒนธรรมที่เห็นมาแต่ดั้งเดิม แต่เมื่อเกิดปัญหาทะเลาะและตีกันในวงไฮโลขึ้น ชุมชนจึงรวมตัวกันพูดคุย
และมีมติร่วมกันให้งดการพนันและเหล้าในงานสีดำ โดยประกาศเป็นวาระของตำบล ออกกฎเกณฑ์ข้อตกลง
พร้อมบทลงโทษอย่างจริงจัง รวมไปถึงความพยายามขยายผลในการนำเครื่องมือที่เรียกว่า “บัญชีครัวเรือน”
ซึ่งได้เรียนรู้มาจากการจัดทำแผนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองที่สภาองค์กรชุมชนบัวใหญ่ผลักดันให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551
แม้จะยังไม่เห็นผลในภาพรวมทั้งตำบล แต่ก็ได้จุดประกายให้บางครัวเรือนมองเห็นตัวเลขที่เสียไปกับ
การพนัน หันมาเลิกอย่างเด็ดขาดได้

ตำบลบัวใหญ่ ร่มเย็นในที่สูง
ตำบลบัวใหญ่ อยู่ห่างจากจังหวัดน่านไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 72 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอ
นาน้อยประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขามากกว่าร้อยละ 70 นอกนั้นเป็นที่ลาดเชิงเขา มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย
ตำบลบั ว ใหญ่ เ ดิ ม อยู่ ร่ ว มในการปกครองเดี ย วกั บ ตำบลสั น ทะ เพิ่ ง แยกตั ว ออกมาเมื่ อ ช่ ว งปี 2525
ประกอบไปด้วยชุมชนย่อยๆ 8 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นอยู่อาศัยในพื้นที่ มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
ตายาย สืบเชื้อสายและเป็นเครือญาติกัน มีจำนวนประชากร 4,041 คน 1,018 หลังคาเรือน อาชีพหลักใน
ชุมชน คือ ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำนาเพื่อบริโภคในครัวเรือน ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ในบางส่วน
และเลี้ยงสัตว์
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ภาพคุ้นตากับการพนันในงานสีดำ
“เรื่องของการพนันที่บัวใหญ่ ต้องบอกว่าที่นี่มีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ที่มีคือวงไพ่ ไฮโลในงานศพ
ส่วนบ่อนหรือที่เล่นกันตามบ้านไม่ค่อยมี”
เสียงอธิบายสถานการณ์การพนันที่ตำบลบัวใหญ่ ของประธานสภาองค์กรชุมชน “ฑิฆัมพร กองสอน”
ชัดเจน เป็นการเริ่มต้นเล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดการพนันที่เกิดขึ้นด้วยการบอกบริบทการพนันให้ฟัง ก่อน
จะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งแม้จะมีเพียงเล็กน้อย แต่ก็จุดประกายให้ผู้นำและคนในชุมชนลุกขึ้นมา
จัดการ และวางกฎระเบียบร่วมกัน เพื่อทำให้ชุมชนบัวใหญ่ปลอดพนันในวันนี้
เช่นเดียวกับกำนันตำบลบัวใหญ่ “อำนวย กองสอน” อธิบายในประเด็นเดียวกันว่า
“ส่ ว นใหญ่ ที่ นี่ จ ะเล่ น พนั น ในงานสี ด ำหรื อ งานศพที่ จั ด ขึ้ น ตามบ้ า น แต่ ง านบุ ญ ก็ จ ะมี เ ล่ น บ้ า ง เช่ น
งานประจำปีของแต่ละวัด ซึ่งคนที่นี่เรียก ตานก๋วยสลาก ชาวบ้านก็จะจับกลุ่มกันเล่นตามมุมวัด
ในส่วนของงานสีดำ พอคนรู้ว่าเดี๋ยวต้องไปงาน ก็จะเตรียมเงินใส่กระเป๋า พระสวดเสร็จก็แวะเล่น
คนละเล็กละน้อย เพื่อความสนุกมากกว่าจะหวังรวย มันเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตา
ยาย พอมีงานศพก็รู้แล้วว่า มีวงไพ่ วงไฮโลให้แวะเล่น”
“เจ้ามือส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างตำบล คนในตำบลก็พอมีบ้างแต่ไม่มาก”
ขณะที่ฑิฆัมพรเสริมว่า “จริงๆ บ้านเรามีไม่กี่วงหรอก สัก 1-2 วงได้ แต่แต่ละวงคนก็เยอะ บางคนเล่น
ครั้งละ 1-2 บาทก็ยังมี คนที่นี่เขาเล่นกันเล่นๆ ไม่ได้คิดจริงจังถึงกับเป็นอาชีพนักพนัน เพราะส่วนใหญ่เขา
ทำไร่ทำสวนยาง แค่นี้งานก็หนักไม่มีเวลาเล่นแล้ว”
นอกจากนั้นแล้ว ฑิฆัมพรยังอธิบายว่า ส่วนหนึ่งที่ชาวบัวใหญ่ไม่เล่นการพนันในบ้าน เพราะเชื่อว่า
การพนันมักจะมีขึ้นในงานสีดำ หรือเล่นกันในมุมวัด หากนำมาเล่นในบ้านช่วงวันธรรมดาจะไม่เป็นมงคล
หรือที่ภาษาเหนือเรียกว่า “ขึด”
“วันปกติเขาไม่เล่นกันในบ้าน เพราะเขาว่ามันขึด มันมาเล่นในบ้านแล้วเดี๋ยวมีงานศพ อะไรแบบนี้
เขาถือกัน”
เมื่ อ การพนั น ในงานสี ด ำและงานบุ ญ ในวั ด ดู จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ มี ม าตั้ ง แต่ รุ่ น พ่ อ รุ่ น แม่ ทั้ ง ยั ง ไม่ ส ร้ า งผล
กระทบหรือความเดือดร้อนใดๆ ให้เกิดขึ้นกับชุมชน จึงมองดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาหากจะพบการ
เล่นไฮโลหรือไพ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว การคิดยกเลิกการพนันเพราะได้รับความเดือดร้อน การลักขโมย
หรือการทะเลาะเบาะแว้งของสามีภรรยา ครอบครัวมีปัญหาก็ยังไม่ส่งผลให้ชุมชนถึงกับยกขึ้นมาเป็นประเด็นให้
เลิกเล่นการพนันตามงาน อีกทั้งชาวบ้านยังมีคำอธิบายด้วยว่า
“เล่นแก้เหงา เพราะต้องอยู่เป็นเพื่อนศพ”
ต่อประเด็นการเล่นแก้เหงานั้น ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงรูปแบบการจัดงานศพในชุมชนทางภาค
เหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำพิธีทางศาสนาและตั้งศพไว้ที่บ้านเป็นหลัก โดยจะจัดงานราว 3-5 วัน ระหว่างนี้ชาว
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บ้านในชุมชนจะมีการจัดเวรแบ่งกันมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพทุกคืน อันเป็นประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตา
ยายเช่นกัน ฑิฆัมพรขยายความว่า
“ยกตัวอย่าง บ้านพี่มี 157 หลังคาเรือน แบ่งเป็น 2 หมวด หมวด 1 กับหมวด 2 หากงานศพไว้ 3 วัน
งานนี้ถึงเวรหมวดไหน หมวดนั้นก็จะหารจำนวนคนในหมู่บ้านเฉพาะผู้ชาย ให้ได้ 3 คืน แล้วก็จะมีรายชื่อ
ออกมาว่าใครจะเป็นคนนอนที่บ้านเจ้าภาพ คืนหนึ่งประมาณ 10 คน ไม่ต่ำกว่านี้
ทีนี้พอคนมาอยู่รวมกัน เขาก็บอกแล้วว่า มันเหงาไม่มีอะไรทำ ก็จับกลุ่มเล่นการพนันกัน
เรื่องการมาอยู่เป็นเพื่อนศพ หรือเพื่อนเจ้าภาพ ทางบ้านพี่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องอาสาสมัคร แต่เหมือน
เป็นกติกาของชุมชนที่ทำกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ ระบบอย่างนี้ไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์ พอถึงเกณฑ์เรา เราก็
ต้องไปเฝ้า ไม่ว่าคุณจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน เว้นแต่เราติดงานหรือถ้าหากเราไม่ไปเฝ้า เราก็ต้องจ้างคน
ไปเฝ้าแทน
ขณะเดียวกันพอมาช่วงปีหลังๆ เราก็แบ่งหมวดแม่บ้านช่วยทำอาหารด้วย แบ่งกัน 6 หมวด งานนี้
ถึงเวรใครก็ต้องไปทำ มีการกำหนดกติกากันชัดเจน เพราะบางบ้านเขาไม่ได้มีญาติเยอะ ถ้าไม่มีการจัดเวร
แบบนี้ ก็จะไม่มีคนช่วยงาน”
กำนันอำนวยพูดเสริมให้ภาพชัดเจนว่า
“เราตั้งศพไว้ที่บ้านที่ตำบล ก็จะมีการผลัดเวรอยู่เป็นเพื่อนศพ จะมีการรวมตัวกัน ถ้าเข้าไปบ้านงาน
แล้วเห็นคนมาเขย่าๆ มีการรวมกลุ่มใหญ่ๆ นั่นแหละ เขารวมกันเล่นไฮโลแล้ว ส่วนใหญ่ไฮโลนี่จะได้รับ
ความนิยมมากที่สุด เพราะเล่นได้วงใหญ่ ไม่จำกัดจำนวน”
นอกจากการนอนเฝ้าเวรของแต่ละหมวดแล้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นำก็มีความจำเป็นต้องไปเฝ้า
ด้วย โดยแบ่งหน้าที่วันละคน พอถึงตอนเช้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่รายงานความสงบสุขหรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นแก่ผู้ใหญ่บ้าน และหากมีเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
นอกจากรายงานผู้ใหญ่บ้านแล้วต้องรายงานถึงกำนันของตำบลด้วยเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา เช่น หากมี
กรณีทะเลาะวิวาท จำเป็นต้องมีการไกล่เกลี่ย พูดคุยกันแทนที่จะส่งเรื่องถึงตำรวจ เป็นต้น 	

ตีกันในวงไฮโล : จุดเริ่มต้นชุมชนหยุดพนัน
เหตุการณ์เล็กๆ เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในงานสีดำ ซึ่งเป็นงานของเครือญาติประธานสภาองค์กรชุมชน
และกำนัน ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ถือเป็นประกายไฟสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเดิมๆ
เกี่ยวกับการพนันในงานศพและงานบุญในวัดเป็นเรื่องปกติธรรมดา ให้กลายเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ และถึง
เวลาที่ต้องลุกขึ้นมาจัดการร่วมกันทั้งชุมชน
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ฑิฆัมพร กองสอนเล่าย้อนความให้ฟังว่า
“งานศพคืนนั้นเป็นงานของพี่สะใภ้ ก็มีวงไฮโลเล่นละนะ ทั้งที่จริงๆ แล้วเรามีการห้ามกันมาก่อนอยู่
บ้างแล้วว่าอยากให้เลิกเล่นการพนันในงานศพ แต่มันก็ไม่ถือเป็นจริงเป็นจังอะไร อย่างที่บอกว่าเขาอ้างว่า
อยู่เป็นเพื่อนศพมันเหงา ทีนี้เขาเล่นกันไปมายังไงไม่รู้ได้ เกิดทะเลาะกันเสียงดัง ผู้ใหญ่บ้านและกำนันก็เลย
เข้าไปไกล่เกลี่ย จนสงบลงได้
เมื่อได้นอนที่บ้านงาน เห็นสภาพที่เกิดขึ้นทุกอย่างก็คิดแล้วว่า ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว ถ้ามันมีเรื่อง
มันมีเหตุการณ์ งานข้างหน้าก็จะตีกันอีก เพราะคนมันอาจจะแค้นกัน เราน่าจะตัดไฟแต่ต้นลมก่อนเลย
พอรุ่งเช้าพี่ก็ปรึกษากับกำนันว่า ควรจะมีการออกกฎกติการ่วมกันในชุมชน น่าจะเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่
มาประชุมร่วมกันด่วน”
และเป็นการประจวบเหมาะที่ช่วงเวลาดังกล่าว เวทีประชุมระดับสภาวัฒนธรรมอำเภอมีการแลกเปลี่ยน
กันเรื่องความสำเร็จของตำบลบ่อแก้ว ในอำเภอนาหมื่นที่สามารถจัดรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและการพนัน
ได้สำเร็จ สิ่งนี้จึงยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการหยิบยกปัญหาการพนันในชุมชนบัวใหญ่มาแก้ไขและลดเลิก
การพนันให้เป็นผลสำเร็จ
สำหรับสถานการณ์การพนันในชุมชนบัวใหญ่ทุกวันนี้ เรียกได้ว่า วงไฮโลหายไปจากงานศพแล้ว แต่ยัง
มีวงไพ่ที่แอบเล่นอยู่ใกล้ๆ บริเวณงานอยู่บ้างเล็กน้อย

ทางสร้างสุขชุมชนหยุดพนัน
กำนันอำนวย กองสอน เล่าว่า ตั้งแต่ปี 2546 ที่ตนได้ดำรงตำแหน่งกำนัน ได้มีการพูดคุยเรื่องการพนัน
กับชาวบ้านในชุมชน และเคยขอความเห็นในการเลิกไฮโลและไพ่ในงานศพ รวมทั้งในงานบุญที่วัด ซึ่งก็ได้
ผลในระดับหนึ่ง เพราะชาวบ้านหลายคนแสดงความเห็นไม่อยากให้คนที่มานอนเวรเป็นเพื่อนศพนั้น มาเล่น
การพนันและดื่มเหล้า
เหตุผลง่ายๆ ประการหนึ่งคือ คนดื่มและคนเล่นพนันในวง มักไม่อยากลุกไปห้องน้ำไกล หลายคนจึง
ถ่ายกันใต้ถุนบ้านบ้าง ตามต้นไม้ใกล้บ้านบ้าง อีกทั้งยังมีขี้บุหรี่ที่สูบกันระหว่างเล่นและดื่มทิ้งเกลื่อนกลาด
ให้ต้องมาทำความสะอาดทุกๆ เช้า
“พอคนมารวมกันมากๆ มันก็มากเรื่อง เจ้าภาพหลายคนก็เบื่อ เขาก็เดือดร้อน บางทีลงไปใต้ถุนบ้าน
เหม็นกลิ่นปัสสาวะเต็มไปหมด ชาวบ้านก็เบื่อ เสียงเหล่านี้ก็มาเข้าหูเรา เราจึงนำข้อมูลนี้ไปสะท้อนให้ที่
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นก็มีการเสนอว่า ออกกติการ่วมกันให้เลิกเหล้าเลิกการพนันในงานศพจะดีไหม
ทุกคนก็เห็นด้วย บางคนก็บอกว่าเคยพยายามผลักดันแล้วไม่ไปไหน ฟังก็คิดว่าเข้าทางแล้ว อย่างนี้แสดงว่า
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มันต้องทำได้แน่ๆ”
แม้ความรุนแรงในการเล่นพนันในชุมชนและงานศพจะลดลงไปได้ จากข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นำ
และออกเป็นกติกาให้ชาวบ้านยอมรับแล้ว แต่ก็ยังมีการเล่นกันบ้างประปรายจนเกิดเหตุการณ์ตีกันในวงไฮโล
ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการจัดการจริงจัง ด้วยความร่วมมือขององค์กรสภาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อนามัย และชาวบ้านรับรู้และหาข้อสรุปร่วมกันทั้ง 8 หมู่บ้าน

วาระตำบล กลไกสำคัญ
ย้อนกลับไปช่วงที่มีการประชุมสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอที่ได้กล่าวถึงในช่วงแรก ฑิฆัมพร ซึ่งทำ
หน้าที่ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลด้วยอีกบทบาทหนึ่ง ได้เห็นประสบการณ์ที่น่านำมาปรับใช้กับชุมชน
บัวใหญ่เพื่อลดการเล่นพนันด้วยเช่นกัน เธอเล่าว่า
“ตอนนั้นในที่ประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอ ได้รับรู้ข้อมูลความสำเร็จจากตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
ซึ่งทำเรื่อง “คนตายไม่ขายคนเป็น” หมายความถึง การลดค่าใช้จ่ายในงานศพทุกเรื่องเพื่อให้คนที่ยังอยู่หรือ
เจ้าภาพไม่ต้องแบกภาระมาก
ฟังแล้วน่าสนใจ เพราะในงานศพงานหนึ่งถ้าเป็นแบบเดิมมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทั้งค่าเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และครั้งนั้นทางอำเภอก็คุยกันว่า อยากยกเรื่องนี้ให้เป็นวาระอำเภอ เลยประกาศเป็น “งานศพ
ปลอดเหล้า ปลอดพนัน”
ฟั ง แล้ ว ก็ ส นใจ และก็ ส อดคล้ อ งพอดี กั บ ช่ ว งที่ ต ำบลเพิ่ ง มี เ รื่ อ งตี กั น ในงานศพ จึ ง ตั ด สิ น ใจว่ า ถ้ า นำ
ประสบการณ์นี้ไปเล่าให้คนในตำบลฟัง น่าจะทำให้คุยกันง่ายขึ้น
ตอนคุยในระดับอำเภอ ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนให้ฟัง ทีนี้มันก็ต่อเรื่องกันได้ทันที ทางหมออนามัย
ทางอบต.เขาก็เห็นด้วย เราก็ประกาศวาระตำบลกันเลย ให้เป็นงานศพปลอดเหล้า ปลอดพนัน”
“ที่นี่สภาแต่ละสภาทำงานร่วมกัน เมื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอขับเคลื่อนปัญหาเหล่านี้ด้วย ก็มาลงที่
ระดั บ สภาองค์ ก รชุ ม ชน เหมื อ นเราเห็ น ร่ ว มกั น เป็ น ฉั น ทามติ ว่ า ควรทำร่ ว มกั น ทั้ ง สภาองค์ ก รชุ ม ชน
ทั้ง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข แล้วจึงลงเวทีในระดับหมู่บ้าน ไปทีละหมู่บ้านเลย
เราไปคุ ย กั บ พี่ น้ อ งชาวบ้ า น เขาก็ แ สดงความเห็ น ว่ า อยากให้ เ ลิ ก ไม่ อ ยากให้ มี กั น เพราะถ้ า ไม่ มี
เจ้าภาพก็ไม่ต้องพะวงเวลามีการเล่นพนันแล้วมีตำรวจหรือสายตรวจมา
ส่วนเรื่องเหล้า ชาวบ้านหลายคนบอกว่า เห็นดีด้วยเพราะบางคนยากจนไม่มีเงินมาซื้อเหล้า พอไม่เลี้ยง
เหล้ามักถูกมองว่าขี้เหนียว ถ้าจัดการงดเหล้าลดพนันในงานศพได้ มันก็หมดห่วงเรื่องพวกนี้ไป
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ดังนั้นจึงตกลงกันว่า ทุกครั้งที่มีงานศพ จะมีการติดป้ายว่า “งานศพปลอดเหล้าปลอดพนัน” และมี
บทลงโทษว่า ถ้าฝ่าฝืนจะมีการปรับงานละ 2,000 บาท ไม่ปรับคนเล่นแต่จะปรับเจ้าภาพงาน”
ระหว่างการตระเวนประชุมประกาศวาระตำบลและสร้างข้อตกลงร่วมกันในแต่ละหมู่บ้านนั้น นอกจาก
ข้อมูลและประสบการณ์ที่นำมาแลกเปลี่ยนกันแล้ว สภาองค์กรชุมชนซึ่งมีบทบาทหลัก คอยเชื่อมประสาน
งานและผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยังได้ใช้เครื่องมือสำคัญที่เกิดขึ้นจากการ
ทำ “แผนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” คือข้อมูลบัญชีครัวเรือน ที่สะท้อนให้เห็นการรั่วไหลของรายได้ไปสู่ค่า
เหล้า ค่าการพนัน และอื่นๆ ทำให้หลายครัวเรือนมองเห็นตัวเลขของตน และตระหนักถึงรายจ่ายส่วนที่ไม่
จำเป็น จึงสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงร่วมเพื่อให้ชุมชนปลอดพนันอย่างแท้จริง
นอกจากนั้นแล้ว การประกาศให้การเลิกเหล้าเลิกพนันเป็นวาระชุมชน ก็เท่ากับยกให้เรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องของคนทั้งตำบล ที่ต้องหันมาพูดคุย พิจารณาและหาทางออกร่วมกัน ซึ่งฑิฆัมพรบอกว่า ทำได้สำเร็จ
ตั้งแต่ประกาศวาระตำบลในปี 2550
“เพราะบ้านเราไม่มีคนที่เล่นพนันเป็นอาชีพ พอประกาศเป็นวาระตำบลมันก็หยุดไปเองโดยปริยาย
แล้วคนที่เป็นเจ้ามือในระดับตำบลเอง ก็เป็นเจ้ามือสมัครเล่นไม่ใช่เจ้ามืออาชีพ ตำบลเราจึงแก้ปัญหานี้ลงได้
แรกๆ ก็ยังมีคนต่างตำบลที่เข้าไปเป็นเจ้ามือบ้าง แต่เราก็ต้องสร้างและรักษากติกาอย่างเคร่งครัด
ขณะที่ทางปกครองเองก็ตั้งกติกาฝ่ายปกครองโดยตรงว่า งานศพแต่ละงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการ
หมู่บ้านต้องดูแลเรื่องนี้อย่างจริงๆ จังๆ และต้องเฝ้าทุกคืน ห้ามมีการเล่น เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เกิดความ
เกรงใจ
เจ้ามือที่เข้าไปเล่นก็เล่นไม่ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ ผู้ช่วยนั่งอยู่ และหากมีการเล่นพนันเกิดขึ้นในเวร
ผู้ช่วยคนไหน ผู้ช่วยคนนั้นจะถูกรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และจะถูกตำหนิอย่างแรงจากผู้ใหญ่บ้าน”
ทุกวันนี้ยังคงมีการขึ้นป้ายทุกครั้งที่มีการจัดงานศพ เพื่อย้ำเตือนให้ชาวบ้านในชุมชนตระหนักอยู่เสมอ
รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ทดแทนการเล่นพนันในงานศพหรืองานบุญ ด้วยการหาวิดีโอ หรือเกม
อื่นๆ มาให้ชาวบ้านเล่นกัน เช่น บิงโก เล่นไม่เอาเงิน เป็นต้น

แรงจูงใจ-รางวัลนำจับ
การให้รางวัลนำจับสำหรับคนที่ช่วยสอดส่องพฤติกรรมการเล่นพนันของคนในชุมชน นับเป็นแนวคิด
สร้างสรรค์ในระดับตำบลทางหนึ่ง แม้ว่าจะมีการชักชวนหรือพูดคุยให้ทุกคนตระหนักร่วมกันในเรื่องดังกล่าว
จะได้ผลแล้วก็ตาม เพราะแรงจูงใจที่เกิดขึ้น ก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่และผู้นำใน
ชุมชนได้อย่างดี ขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนการตัดหนทางของผู้ต้องการแอบเล่นไปด้วยในที
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กำนันอำนวยเล่าถึงประเด็นรางวัลนำจับว่า
“เรามีข้อตกลงร่วมกันว่า เวลามีคนเห็นคนทำผิดกฎระเบียบของตำบล ไม่ว่าจะเป็นการพนัน บุกรุกป่า
ทะเลาะวิวาท ช็อตปลา ขยะ ฯลฯ จะต้องมาแจ้งผู้ใหญ่ หรือกำนัน และถ้าจับได้ จะแบ่งร้อยละ 70 ของ
เงินค่าปรับ อย่างการพนันก็ 2,000 บาท บุกรุกป่า 5,000 บาท ทะเลาะวิวาท 10,000 บาท”

ผู้นำทำจริง
แม้จะมีการประกาศวาระตำบล “งานศพปลอดเหล้าปลอดพนัน” แล้วก็ตาม แต่หากผู้นำไม่เข้มแข็ง
หรือไม่เอาจริงต่อการดำเนินข้อตกลง ก็อาจเกิดช่องว่างให้มีการลักลอบเล่นการพนันได้ ซึ่งกำนันอำนวย
ได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า
“หลังจากดำเนินการเรื่องงานศพปลอดเหล้าปลอดพนันแล้ว มีคนมาขึ้นหลังบ้าน บอกว่าจะให้กำนัน
5,000 บาท อยากจะขอเล่นในงาน ก็บอกเขาไปเลยว่า ถ้าปล่อยให้คุณทำได้ ตำแหน่งกำนันก็คงจะไม่ต้อง
เป็นแล้ว”
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ในช่วงปี 2552 มีชาวบ้านในชุมชนตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ ในตำบล ตั้งได้ไม่
นานนัก ก็มีชาวบ้านมารายงานให้กำนันทราบว่า มีเด็กเข้าไปเล่นด้วย กำนันจึงเข้าไปเจรจาพูดคุยบอกให้
เลิก ซึ่งพูดคุยได้ไม่นานก็สามารถยกเลิกได้
“ถ้าไม่มีการร้องเรียนมา จะไปห้ามเขาไม่ได้นะ แต่พอมีคนร้องเรียนมา ก็ไปบอกเขาว่า ให้เลิกถ้าไม่
เลิก จะไปแจ้งตำรวจ ไม่นานนักเขาก็หยุดไม่ได้เปิดโต๊ะสนุกเกอร์ อีกเลย”
นอกจากนั้น กำนันยังสำทับอีกว่า ทุกครั้งที่ไปตักเตือนจะดำเนินการด้วยความจริงจังเฉียบขาด “ผมไม่
เล่นนะ จริงจังให้เขารู้เลยว่า ถ้าไม่ทำตามผมเอาจริงนะ”

เลิกเป็นเจ้ามือหวยเมื่อมาเป็นผู้นำ
กำนันอำนวย กองสอน เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นคนที่ไม่เล่นการพนันมาแต่ไหนแต่ไร แต่เคยเป็นเจ้ามือ
หวยก่อนที่จะมาเป็นกำนัน
“ไม่เคยเล่นการพนันเลย แต่เป็นเจ้ามือหวย ตอนนั้นเดินโพยหวยทั้งตำบล ทำเป็นอาชีพมาหลายปี คือ
เดินโพยก่อนจะส่งให้เจ้ามือใหญ่อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นคนในอำเภอ
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พอตัดสินใจสมัครเป็นกำนันแล้วได้รับเลือก ก็คิดมากแล้ว ประกอบกับแม่บ้านผม “คุณฑิฆัมพร” เป็น
ประธานสภาองค์กรชุมชน เขาก็ไม่ชอบอยู่แล้ว บอกให้ตัดให้ได้เด็ดขาดเลย เพราะเป็นผู้นำแล้วควรเป็น
แบบอย่างที่ดี ตอนนั้นเลยตัดสินใจเลิก
และคิดว่า การเป็นผู้นำนี่แหละที่ทำให้เราคิดอะไรได้เยอะ ต้องทำตัวให้ดีเพื่อให้คนเชื่อถือ และจากที่
ตัวเองเคยอยู่กับหวยมาก่อน พอมาเป็นผูนำ ก็นำประสบการณ์มาเปลี่ยนความคิดกับชาวบ้านได้ เพราะมา
ลองคิดดูแล้ว ทุกครั้งที่ส่งโพยหวยไป คนถูกน้อยมาก รับมาหมื่น-สองหมื่น แต่คนที่ถูกอย่างมากก็ห้าพัน
สามพัน”

พิชิตหวยด้วยบัญชีครัวเรือน
ในการทำแผนพัฒนาชุมชน หรือแผนแม่บทชุมชนของสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่ ทำให้มีการ
เก็บตัวเลขค่ารายรับ-จ่ายของตำบลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เรื่อยมา ซึ่งแม้ว่าประธานสภาองค์กรฯ
จะบอกเองว่า อาจยังไม่ได้ครบทุกครัวเรือน แต่การทำตัวเลขบัญชีครัวเรือนก็สะท้อนปัญหา หรือภาพที่เกิด
ขึ้นในชุมชนได้ดี
“ในแต่ละปีจะมีแบบฟอร์มให้กรอก แล้วทางสภาองค์กรชุมชนก็จะนำตัวเลขเหล่านี้ มารวมและสะท้อน
ให้เห็นภาพรวมของตำบล ซึ่งจริงๆ แล้วบ้านเรา ตัวเลขของการเสียไปกับการพนัน และหวยยังไม่มาก
ถึงขนาดสร้างผลกระทบ
คือถ้ามองระดับหมู่บ้านก็น้อยแล้ว ยิ่งพอรวมระดับตำบลตัวเลขเหล่านี้ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ ยังไม่นับว่า
เป็นปัญหาของชุมชน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะชาวบ้านเก็บข้อมูลไม่ครบ หลงลืมไปบ้าง เพราะเก็บกันปีละ
ครั้ง แต่ก็สนับสนุนและแนะนำให้เขาเก็บตัวเลขบัญชีครัวเรือนของเขาเองเป็นรายวันอยู่แล้ว มีคนทำได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ซึ่งคนที่ทำได้ตัวเลขก็จะสะท้อนกลับไปที่ครัวเรือนเขาเอง”
“ที่ตำบลเรา ปัญหาที่มองเห็นจากบัญชีครัวเรือน ซึ่งเรารวมเป็นบัญชีชุมชนซึ่งเราสะท้อนกลับไปที่
ชาวบ้าน คือ ค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาของลูกหลาน และบางปีก็มีค่าอาหาร
ผลที่เราทำคือ ชาวบ้านเริ่มหันกลับไปทำนาทำไร่ เพื่อบริโภคในครัวเรือนแทนการซื้อข้าว ก็ลดภาระ
ตรงนี้ไปได้มาก”
ฑิ ฆั ม พรเล่ า ว่ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นนั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ท ำให้ มี ก ารเลิ ก พนั น ได้ โดยเฉพาะหวย ซึ่ ง
ชาวบ้านซื้อกันเป็นปกติเพื่อเสี่ยงโชค โดยได้ยกตัวอย่าง นายเลื่อน ธรรมใจอุด ว่าเขารับแนวคิดนี้ไป และ
จดบัญชีครัวเรือนทุกวันเป็นเวลา 1 ปี เมื่อรวบรวมตัวเลขจากการใช้จ่ายตลอดปี เขาจึงตัดสินใจเลิกซื้อหวย
และหันมาออมเงินแทน
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ชุมชนเข้มแข็งยืนหยัดความยั่งยืน
เมื่อถามกลับไปที่ประธานสภาองค์กรชุมชนในแง่ความยั่งยืนของการจัดการการพนันในตำบลบัวใหญ่
แล้ว คำตอบที่ได้มานั้นหนักแน่น และเชื่อมั่นว่า สิ่งที่ตำบลดำเนินการผ่านมาสร้างผลในระยะยาวและได้
ผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
“มองว่ายั่งยืน เพราะเมื่อมีการก่อให้เกิดประเด็นนี้ข้นึ มา มันมีการสานต่อกันไปเรื่อย เริ่มมีการตระหนักกัน
มากขึ้น รวมไปถึงเป็นการร่วมมือร่วมใจกันทั้งตำบล มีการสอดส่องและช่วยกันป้องกัน ช่วยกันเตือนไม่ให้
เล่นอีก
ถามว่าสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าบางอย่างใช่และบางอย่างไม่ใช่ คือ ไฮโลนี่
เรียกได้ว่าแทบไม่เห็นแล้ว ขณะที่ไพ่ยังมีคนแอบเล่นบ้าง แต่หวยยังมีการเล่นเยอะอยู่ แต่คนก็ไม่มองว่ามัน
เป็นการพนันอะไรที่ร้ายแรงนัก”
เมื่อถอดรหัสความยั่งยืนในแนวทางการจัดการที่ผ่านมาของชุมชนบัวใหญ่ สิ่งหนึ่งที่จะละเว้นไม่พูดถึง
เลยไม่ได้ นั่นคือ ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ด้วยบริบททางสังคมของ
ชุมชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาการกินการอยู่ ทำให้เกิดการรวมตัวกันสร้างองค์กรท้องถิ่น เพื่อสร้างแผนแม่บท
พัฒนาชุมชนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การท้องถิ่นระดับจังหวัด
ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีองค์กรท้องถิ่นเข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศทีเดียว
ดังนั้น ชาวบ้านในชุมชนจึงมีต้นทุนในการพัฒนาระดับความเป็นอยู่ของตนมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการ
หยิบยกประเด็นปัญหาอันเกิดจากการเล่นการพนัน จึงมีการร่วมกันคิด ออกกฎระเบียบชุมชน บทลงโทษ
แรงจูงใจภายใต้การประกาศวาระตำบล โดยมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกัน
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ภาค 4 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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8

ตำบลสุขภาวะ อบต.หนองไฮ
นโยบายสร้างสุขต้านพนัน
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ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
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คนเรามีการต่อต้านอยู่ในตัว อะไรก็ตามต่อต้านไว้ก่อน
เลยเอาเรื่องด้านบวกมาบอกเล่ากัน ใครทำดีก็ยกย่องและขยายผลต่อ
แต่ใครเล่นการพนันแทนที่เราจะไปด่าเขา เราชวนเขามาทำงานทางบวกดีกว่า
ประกาศิต สุพรหมธีรกูร
นายก อบต. หนองไฮ

ตำบลหนองไฮ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลนี้ประกอบด้วยหมู่บ้าน
จำนวน 12 หมู่ บ้ า น โดยมี ป ระชากรทั้ ง หมดราว 5,000 คน จากจำนวนครั ว เรื อ นกว่ า 900 ครั ว เรื อ น
ชาวบ้านตำบลหนองไฮเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวส่วยครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นลาว
ชาวหนองไฮที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วยในอดีตได้ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมลาวจนกระทั่งชาวหนองไฮ
ทั้งหมด ในปัจจุบันพูดภาษาลาวอีสาน และยึดถือวัฒนธรรมลาวในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการยึดถือ
ประเพณีสำคัญตามความเชื่อของวัฒนธรรมลาวเรื่องผีฟ้าผีแถน ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านปฏิบัติเป็นประจำ
ทุกปีในช่วงก่อนฤดูกาลเพาะปลูก นั่นคือ “ประเพณีบุญบั้งไฟ”
ชาวหนองไฮส่ ว นใหญ่ ท ำนาเป็ น อาชี พ หลั ก และปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น ร่ ว มด้ ว ย เช่ น หอม กระเที ย ม ถั่ ว
การดำรงชี วิ ต ของชาวหนองไฮเป็ น ลั ก ษณะของสั ง คมชาวนา ซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต และการทำมาหากิ น สั ม พั น ธ์ กั บ
ลักษณะดินฟ้าอากาศ คือ ลงกล้าปลูกข้าวเมื่อย่างเข้าฤดูฝน และเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อเข้าฤดูหนาว ชีวิตของ
ชาวหนองไฮสงบง่ายเรื่อยมา จนกระทั่งตำบลหนองไฮได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและความทันสมัยของเทคโนโลยี

รวมกลุ่มป้องกันโจรร้าย สู่ความมุ่งหมายในปัจจุบัน
บรรพบุรุษของชาวหนองไฮมาสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ที่เป็นตำบลหนองไฮในปัจจุบันได้ประมาณ 200 ปี
มาแล้ว ชาวบ้านเล่าว่าสาเหตุที่บรรพบุรุษของพวกเขาย้ายมายังพื้นที่นี้ เพราะที่ตั้งหลักแหล่งเดิมมีปัญหาโจร
ชุกชุม เมื่อย้ายหนีโจรร้ายมาตั้งหลักแหล่งที่ใหม่ก็ต้องสร้างเรือนให้อยู่ชิดกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อที่จะได้รวม
ตัวกันป้องกันโจรที่มักจะมาขโมยวัวควายของชาวบ้าน การรวมตัวกันของคนหมู่มากนี้ เป็นยุทธวิธีเพื่อแก้ไข
ปัญหาโจรลักขโมยวัวควายของชาวหนองไฮในอดีต
ปู่ย่าตายายของคนหนองไฮในปัจจุบันคงคาดไม่ถึงว่า ลูกหลานของพวกเขาจะนำวิธีที่พวกเขารวมตัวกัน
เพื่อแก้ปัญหาสังคมมาใช้ในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เรียกได้ว่าการ
รวมตัวในอดีตมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโจรลักขโมยวัวควาย แต่การรวมตัวของคนหนองไฮในปัจจุบัน มีขึ้นเพื่อแก้
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนให้ชาวบ้านหันมาใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดจาก
อบายมุขเพื่อให้คนในตำบลหนองไฮ “อยู่ดีมีสุข”
“ประกาศิต สุพรหมธีรกูร” ผู้นำชุมชนในบทบาทของการรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ ดูภายนอกนายกประกาศิตเป็นผู้มีบุคลิกเงียบขรึม แต่เวลาที่นายกเล่าให้เราฟังถึงเรื่องการทำงานเชิง
สังคมในตำบลหนองไฮ แววตาของนายกประกาศิตฉายแววแห่งความสุขและความกระตือรือร้นในงานของ
ตน
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นายกฯ เล่าให้ฟังถึงที่มาของโครงการจัดการในตำบลว่า ได้ริเริ่มขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ให้คนหนองไฮ
อยู่ดีกินดีและมีสภาพสังคมที่สงบสุข โดยเริ่มขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2548 ที่นายกฯ ประกาศิตได้เข้ามาเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮสมัยแรก ในตอนนั้นตำบลหนองไฮมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งคนว่างงาน
การลักขโมย ตลอดจนปัญหาเรื่องอบายมุขต่างๆ ทั้งเหล้า บุหรี่ และการพนัน
นายกฯ ประกาศิตจึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนตำบลหนองไฮ จากแต่เดิมที่ไม่น่าอยู่ให้กลายเป็นสังคมที่
น่าอยู่ การจัดการในตำบลเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2550 ในช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไฮสมัยแรกของนายกประกาศิต โดยมีการจัดการขับเคลื่อนให้ตำบลหนองไฮปลอด
เหล้า โดยเฉพาะเหล้าในงานบุญประเพณีและงานศพ เพราะเหล้าถือเป็นอบายมุขที่สร้างปัญหาให้กับสังคม
หนองไฮ
เน้นเรื่องการสร้างอาชีพให้คนว่างงานในตำบลให้สามารถมีรายได้เป็นของตนเอง โดยดูที่ทักษะของชาว
บ้านว่าชาวบ้านกลุ่มใดมีความสามารถแบบใด เช่น การสนับสนุนเรื่องการปลูกพืชอินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุน
เรื่องการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและจ้างงานโดยใช้แรงงานจากคนในตำบล
ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮมีโครงการจะก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ก็จะใช้แรงงานที่อยู่ในตำบล ให้คนที่ว่างงานโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานได้มี
โอกาสหารายได้
เป้าหมายของการดำเนินงานดังกล่าว นายกฯ ประกาศิตคิดเพียงว่าต้องการให้ประชาชนชาวหนองไฮมี
ชีวิตที่มีความสุข อยู่ดีกินดี และไม่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดยไม่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการจาก
หน่วยงานใด แต่เป็นนิมิตหมายที่ดีของนายกฯ ประกาศิตและคณะทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไฮ ตลอดจนกลุ่มผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชาวบ้านที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมหนองไฮที่สงบสุข
การทำงานดำเนินมาจนถึงช่วงพ.ศ. 2552 ซึ่งนายกฯ ประกาศิตได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริการ
ส่วนตำบลหนองไฮในสมัยที่ 2 ในขณะนั้นมีโครงการ “ตำบลสุขภาวะ” ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาในพื้นที่ นายกฯ ประกาศิตจึงนำความหมาย “ตำบลสุข
ภาวะ” เข้ามาอธิบายการทำงานของชาวหนองไฮที่มีการดำเนินงานอยู่ก่อนแล้ว แล้วใช้นโยบายของ “ตำบล
สุขภาวะ” เป็นแนวทางหลักในการทำงานชุมชน
“ตอนทำงานแรกๆ ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้คิดไปถึงคำว่าสุขภาวะอะไรหรอก เราแค่ทำงานเพราะอยากให้
คนหนองไฮมีความสุข อยู่ดีกินดี แต่พอไปได้ยินคำว่า ตำบลสุขภาวะ ก็ใช้ตำบลสุขภาวะเพื่ออธิบายการ
ทำงานและเป้าหมายของเรา”
ทักษะของการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมคงจะมีอยู่ในสายเลือดของชาวหนองไฮเป็นแน่แท้ ทำให้
ปัจจุบันพวกเขารวมตัวกันอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขในตำบล โดยเฉพาะอบายมุข
อย่างหนึ่งที่สำคัญประหนึ่งเป็นขวากหนามไม่ให้ตำบลหนองไฮเข้าสู่ความเป็น “ตำบลสุขภาวะ” ได้อย่าง
เต็มตัว ปัญหานั้นคือ ปัญหาการเล่นพนัน ที่ยังคงอยู่คู่วิถีชีวิตและประเพณีของชาวหนองไฮในปัจจุบัน
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ชาวหนองไฮกับการพนัน
เมื่อถึงฤดูฝนและเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงต้นฤดูหนาว พอหมดช่วงฝนและช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้วชาวบ้านจะ
มีเวลาว่างมากขึ้น ทำให้ชาวหนองไฮส่วนหนึ่งหันไปใช้เวลาว่างด้วยการเล่นการพนัน การพนันเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในวิถีชีวิตของชาวหนองไฮ รวมทั้งในพื้นที่ของงานประเพณีที่สำคัญอย่างประเพณีบุญบั้งไฟ
ชาวบ้านก็สามารถใช้เป็นพื้นที่เล่นการพนันได้
การพนันที่ชาวหนองไฮ นิยม คือ ไพ่ ไฮโล และโบก (วิธีการเล่นคล้ายไฮโล ใช้เมล็ดมะขามผ่าซีกมา
เสี่ยงทายว่าจำนวนที่ออกมาเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่) โดยชาวบ้านจะใช้เวลาว่างในชีวิตประจำวันหมดไป
กับการเล่นพนัน ชาวบ้านที่เล่นมีทั้งกลุ่มที่เล่นไม่จริงจังกับกลุ่มที่เล่นจริงจัง ซึ่งกลุ่มที่เล่นการพนันอย่าง
จริงจังนี้มีจำนวนราว 500 คนจากประชากรชาวหนองไฮทั้งหมด 5,000 คน
ชาวบ้านเล่าว่าในตำบลหนองไฮมีการรวมกลุ่มกันเล่นพนันหลายวงและหลากหลายประเภทของการ
พนัน เช่น มีวงไฮโล 4 วง วงไพ่ 6 วง วงโบก 5 วง เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันจะมีการเล่นการพนันในหนองไฮ
กว่า 10 วงเลยทีเดียว ซึ่งการตั้งวงนี้ตั้งขึ้นมาโดยเจ้ามือหลายคน โดยเจ้ามือก็คือชาวบ้านหนองไฮด้วยกัน
นั่นเอง บางคนเป็นเจ้ามือใหญ่ จ่ายเงินให้ชาวบ้านแล้วเอาบ้านของชาวบ้านคนนั้นเป็นสถานที่ตั้งวงพนัน
เรียกว่าเป็นค่าเช่าสถานที่เพื่อเปิดให้เล่นพนันก็ว่าได้
ชาวหนองไฮจะเล่นการพนันในบ้านโดยเป็นบ่อนแบบไม่ถาวร คือไม่มีการจำกัดสถานที่ของบ่อนพนัน
อย่างแน่นอน และเป็นบ่อนที่ไม่ได้ “ทำสัญญา” ไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเสี่ยงที่เจ้ามือและผู้เล่นจะถูกจับกุม
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐรู้ถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นและจะเข้ามาจับกุมก็มักจะเกิดความอะลุ้มอล่วยกัน เนื่องจากทั้ง
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐต่างก็เป็นคนรู้จักและเห็นหน้าค่าตากันมานาน รวมทั้งเจ้ามือบางคนก็มักจะจ่าย
เงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาจับกุมเพื่อให้เรื่องจบสิ้นกันไปอย่างไม่เอาความกันด้วย
นอกจากการเล่นพนันในชีวิตประจำวันแล้ว ชาวหนองไฮยังมีเวทีในการเล่นพนันครั้งใหญ่อยู่ที่งานศพที่
จัดขึ้นในตำบล เมื่อมีงานศพคืนใด บรรดาเจ้ามือซึ่งชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่คนหนองไฮแต่เป็นคนใน
พื้นที่อื่นจะเข้ามาเปิดให้เล่นการพนันในงานศพ โดยงานหนึ่งมีเจ้ามือหลายคนซึ่งต่างมาตั้งวงเป็นของตนเอง
มีทั้งกรณีที่เจ้าภาพงานศพไม่รับรู้ถึงการตั้งวงเล่นพนันในงานและมีกรณีที่เจ้ามือจ่ายเงินให้เจ้าภาพญาติ
พี่น้องของศพเพื่อเป็นการ “ประมูล” งานศพเพื่อเปิดให้คนเล่นการพนันเลยทีเดียว
โดยทั่วไปในงานศพจะมีการตั้งวงพนันหลายวงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่มาเล่น วงการพนันนั้นมีทั้งวงไพ่และ
วงไฮโล ให้ผู้เข้ามาเล่นพนันได้เลือกสรรว่าตนอยากเล่นวงไหน หากเล่นพนันแล้วเสียก็จะมีเจ้าพ่อเงินกู้นั่งอยู่
ในงานศพ เตรียมพร้อมให้ผู้เสียพนันกู้เงินแล้วนำไปเล่นพนันต่อเพื่อถอนทุนคืน โดยมีอัตราดอกเบี้ยในระดับ
สูงคือร้อยละ 10-20 ต่อวัน
นอกจากนี้ ชาวบ้านบางคนยังผนวกการพนันเข้ากับประเพณี เช่น การเล่นพนันในงานศพซึ่งชาวบ้าน
ถือว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไร แต่เป็นเพียงกิจกรรมที่ทำระหว่างการอยู่เป็นเพื่อนศพเท่านั้น เป็นวิถีธรรมดาที่
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ชาวบ้านปฏิบัติกันมานาน การพนันจึงไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมในความคิดของชาวบ้านหนองไฮบางคน
รวมทั้งการพนันในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีท่สี ำคัญของชาวบ้านนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาใน
สายตาชาวบ้ า น แต่ เ ราก็ ไ ม่ ส ามารถปฏิ เ สธได้ ว่ า การพนั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชาวบ้ า น ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คนเล่นพนันแล้วเสียก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบแล้วเป็นหนี้ต่อไปไม่รู้จบสิ้น
ชาวหนองไฮบางคนเล่นพนันเสียเงินแทบหมดตัวถึงขนาดต้องเอาบ้านและที่ดินไปจำนอง และปฏิเสธไม่
ได้อีกว่าเมื่อคนมีปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งที่ตามมาคือปัญหาการลักขโมยที่มักจะเกิดขึ้นในตำบลหนองไฮ
ชาวบ้ า นเล่ า ว่ า ช่ ว งที่ ก ารพนั น เฟื่ อ งฟู ใ นพื้ น ที่ ต ำบลหนองไฮมี เ หตุ ก ารณ์ ที่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง เช่ น เป็ ด ไก่
ถูกขโมย หรือบางครั้งโจรก็จะขโมยสิ่งของต่างๆ ที่ขายได้ราคารวมทั้งอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ตำบล
หนองไฮที่เคยร่มเย็นกลับร้อนรุ่ม สังคมมีปัญหาและชาวบ้านไม่มีความสุข

เริ่มจากผู้นำ งดเหล้า เลิกพนัน
เมื่ อ นายกฯ ประกาศิ ต เข้ า มาดำรงตำแหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองไฮ ในช่ ว ง
ปีพ.ศ. 2548 ตำบลหนองไฮในขณะนั้นประสบปัญหาเศรษฐกิจ คนว่างงาน จนมาถึงปัญหาอบายมุขต่างๆ
ทั้งเหล้าและการพนัน ซึ่งเป็นบ่อนทำลายความสุขของคนหนองไฮ
นายกฯ ประกาศิตและแกนนำของตำบลทำเป็นตัวอย่างในโครงการงดเหล้าในงานบุญงานศพ นายกฯ
ประกาศิตเล่าให้เราเห็นภาพการจัดงานกฐินของคุณแม่นายกฯ ประกาศิตเอง ที่ตั้งมั่นไว้ว่าในงานบุญที่
คุณแม่ของตนจัดกฐินเข้าวัด จะต้องไม่มีการเลี้ยงเหล้าในงานบุญ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นถึงผลดี
ของการไม่มีเหล้าในงานบุญ
เมื่อชาวบ้านลงขันทำบุญกฐินในครั้งนั้นแล้วเหลือเงินทำบุญเข้าวัดเป็นจำนวนมาก นายกฯ ประกาศิต
จึงใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้เห็นข้อดีของการไม่มีเหล้าในงานบุญ
“ก็แจงให้เขาเห็น ว่าผลดีของการไม่มีเหล้าทำให้เราเหลือเงินไปทำบุญเข้าวัดตั้งมากมาย หากในงานมี
เหล้าคงไม่เหลือเงินเยอะขนาดนี้”
ในขั้นแรกนายกฯ ประกาศิตต้องเผชิญกับคำพูดของชาวบ้านบางคนที่ลอยมาเข้าหูว่าทำไมงานบุญบ้าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งที กลับไม่มีเหล้าเลี้ยงคนมาร่วมงาน เสมือนว่านายกขี้เหนียวมาก
แต่หลังจากงานบุญกฐินนั้น ชาวบ้านหนองไฮก็เริ่มเห็นข้อดีของการไม่มีเหล้าในงานบุญ เมื่อชาวบ้าน
คนอื่นๆ มีงานบุญหรืองานศพ นายกฯ ประกาศิต รวมทั้งคณะทำงานชุมชนตลอดจนผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆ
ของตำบลหนองไฮก็พยายามขอร้องว่า อย่าให้มีการดื่มเหล้าในงานบุญนั้น
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หากงานไหนเจ้าภาพไม่เลี้ยงเหล้าให้กับผู้มาร่วมงาน นายกฯ ประกาศิตจะประกาศเสียงตามสายของ
ตำบลว่า งานบุญบ้านนั้นหรืองานศพบ้านนี้ไม่มีการเลี้ยงเหล้า ถือเป็นตัวอย่างของงานบุญที่ดีเพราะไม่นำ
บาปมาต่อบุญ
เมื่ อ ดำเนิ น งานเรื่ อ งเหล้ า จนเริ่ ม เห็ น ผลในระดั บ หนึ่ ง นายกฯ ประกาศิ ต ก็ เ ริ่ ม เล็ ง เห็ น ถึ ง กรณี ที่ ค น
หนองไฮถูกตำรวจจับเนื่องจากการเล่นการพนัน หลังจากเห็นกรณีที่มีคนถูกจับมากเข้า และมีข่าวเรื่องการ
พนันลอยมาเข้าหูจนกระทั่งเห็นได้กับตาว่ามีการเล่นการพนันในพื้นที่ตำบล นายกฯ จึงเริ่มหันมาทำงาน
จัดการปัญหาการพนันในชุมชนต่อจากเรื่องเหล้าที่จัดการไปได้จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

ตำบลสุขภาวะ : สร้างการสื่อสาร ดึงคนมาทำงานสร้างสรรค์
การจัดการปัญหาการพนันในตำบลหนองไฮเริ่มขึ้นเมื่อ 4-5 ปีมาแล้วโดยดำเนินงานภายใต้รูปแบบ
ประชาคมซึ่งเป็นข้อตกลงที่คนหนองไฮมีร่วมกัน แผนงานดังกล่าวไม่ได้ดำเนินงานเฉพาะการจัดการปัญหา
การพนัน แต่จะดำเนินงานภายใต้โครงการใหญ่อย่าง “ตำบลสุขภาวะ” ที่เคลื่อนงานหลายอย่างพร้อมกัน
ทั้งการสร้างอาชีพและการกำจัดอบายมุขในตำบล
คณะทำงานประกอบด้วย นายกประกาศิตและคณะทำงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และ
ผู้ใหญ่บ้านจาก 12 หมู่บ้านของตำบลหนองไฮ รวมทั้ง อาสาสมัครต่างๆ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อพปร.)
นอกจากนั้น ในแต่ละหมู่บ้านได้มีการคัดเลือกแกนนำหมู่บ้านละ 4-5 คน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและคณะ
ทำงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮร่วมกันคัดเลือกคนที่ชาวบ้านยกย่องเคารพนับถือของแต่ละ
หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านมาอยู่ในกลุ่มแกนนำด้วย
คณะทำงานจากองค์การบริการส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และแกนนำจะดำเนินงานโดยเข้า
พูดคุยกับชาวบ้านถึงนโยบายในการปฏิบัติภายใต้โครงการตำบลสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายให้สังคมน่าอยู่
“บอกเขาว่า อบต. จะขับเคลื่อนหนองไฮให้เป็นตำบลน่าอยู่ ตำบลสุขภาวะ ตัวนี้เป็นภาพใหญ่มาก
เราบอกว่าทำอย่างไรให้ตำบลหนองไฮมันน่าอยู่ แล้วมันต้องมีอะไรบ้างที่จะเป็นตำบลน่าอยู่ เป็นการวาง
เป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายสูงมาก จนกระทั่งทุกคนบอกว่า เอาล่ะ เราต้องเดินไปสู่ความเป็นตำบลน่าอยู่ให้
ได้ ตำบลที่ประชนชนมีความสุขให้ได้”
ในการดำเนินงานจัดการปัญหาการพนันดำเนินงานตามแนวทางที่มีเป้าหมายใหญ่เพื่อให้ตำบลหนองไฮ
เป็นตำบลสุขภาวะ ซึ่งทำโดยใช้การสื่อสารอย่างเข้าถึงกับชาวบ้าน และบอกกล่าวถึงข้อดีของสิ่งที่ทำร่วมกัน
ทำข้อตกลงเรื่องการงดการเล่นพนัน เช่น งดการเล่นพนันในงานศพ คณะทำงานจะเข้าไปคุยกับชาวบ้าน
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สื่อสารทำความเข้าใจว่านี่เป็นนโยบายของตำบลที่อยากให้ชาวหนองไฮทุกคนปฏิบัติร่วมกัน แต่นโยบายนั้น
ไม่มีลักษณะบังคับตามกฎหมาย เพียงแค่ขอความร่วมมือให้ช่วยปฏิบัติตามเท่านั้น เพื่อเป้าหมายให้หนองไฮ
เป็นตำบลที่ชาวบ้านมีความสุข
นอกจากการงดการพนันในงานศพแล้ว มีการทำประชาคมกับชาวบ้านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างงาน
บุญบั้งไฟปลอดพนันและปลอดเหล้า แล้วหันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมสร้างสรรค์แทน เช่น สนับสนุนให้
มีการประกวดบั้งไฟ และจัดแข่งขันบั้งไฟกันระหว่างหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน การกำจัดการพนันให้หมดไป
จากงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลมีผลสำเร็จให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม จนชาวบ้านหนองไฮกล้าพูดว่า
“บุญบั้งไฟที่หนองไฮไม่เหมือนบุญบั้งไฟที่อื่น เพราะเราปลอดพนันร้อยเปอร์เซ็นต์”
จากการจั ด การการพนั น ในบุ ญ บั้ ง ไฟสู่ ก ารจั ด การปั ญ หาการพนั น ในงานศพซึ่ ง ถื อ เป็ น สวนสนุ ก ของ
นักพนันและเป็นพื้นที่กอบโกยรายได้ของเจ้ามือ ถึงขนาดชาวบ้านเล่าให้เราฟังเชิงตลกแบบเสียดสีเล็กๆ ว่า
“บางครั้งเจ้ามือรู้ว่ามีคนตาย รู้ว่ามีงานศพก่อนญาติคนตายเสียอีก”
ในการดำเนินงานแก้ปัญหาการพนันของตำบลหนองไฮนั้น กลุ่มแกนนำ ทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำได้กระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกบ้านคนอื่น คือ ไม่เล่นการพนัน
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท และกลยุทธ์เด็ดที่นายกฯ ประกาศิตคนเก่งของชาวหนองไฮใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาการพนัน คือ การใช้เสียงประกาศตามสายที่นายกฯ จะพูดข่าวประชาสัมพันธ์ให้ชาวหนองไฮได้
รับรู้ผ่านหอกระจายข่าวในตำบล
ในการพูดออกอากาศนายกฯ ประกาศิตจะพูดชื่นชมเจ้าภาพงานบุญหรืองานศพที่ในงานไม่มีการพนัน
รวมทั้งพูดชื่นชมนักพนันที่กลับตัวกลับใจจากแวดวงอบายมุขมาทำงานสาธารณประโยชน์ ให้เรื่องราวของ
พวกเขาได้เผยแพร่ และให้ชาวหนองไฮทุกคนได้รับรู้ทั่วกัน เป็นการใช้พลังบวกเข้ามาดึงดูดคนให้ลด ละ
เลิก การพนัน
“เราไม่ได้ห้ามชาวบ้านไม่ให้เล่นพนันนะ จะออกในเชิงขอร้อง และหากงานศพงานไหนไม่มีการพนันก็
จะพูดออกอากาศชื่นชม แต่ถ้าเกิดไปรู้มาว่างานไหนมีการเล่นพนัน เราก็เฉยๆ แต่ไม่ได้พูดออกอากาศเพื่อ
ต่อว่า”
เรียกได้ว่านายกฯ ประกาศิตใช้พลังเชิงบวกเพื่อเสริมแรงเพียงอย่างเดียว คือ หากชาวบ้านคนใดทำดีก็
จะชื่นชม การกระทำนี้ทำให้การเดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาการพนันของนายกประกาศิตและทีมงานไม่ได้
รับแรงเสียดทานหรืออุปสรรคมากนัก
เสียงตามสายจากนายกประกาศิตที่กล่าวถึงงานศพที่ไม่มีการพนันในเชิงชื่นชม ก็มีชาวบ้านเห็นดีด้วย
และเล็งเห็นร่วมกันว่า การกระทำนั้นจะนำไปสู่การทำให้สังคมหนองไฮเป็นตำบลที่ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขได้
จึงกลายมาเป็น “ข้อตกลง” ร่วมกันของชาวหนองไฮว่า
จะทำให้งานศพปลอดการพนัน ซึ่งมาจากความยินยอมและจิตสำนึกของผู้กระทำเอง ข้อตกลงงานศพ
ปลอดการพนันจึงบังเกิดขึ้นในตำบลหนองไฮ
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ปัจจุบันข้อตกลงนี้ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเห็นผลโดย 2-3 ปีที่ผ่านมา งานศพในบางหมู่บ้านของ
ตำบลหนองไฮปลอดการพนันไปเลย และงานศพในบางหมู่บ้านก็มีการเล่นการพนันบ้างแต่มีแนวโน้มลดลง
เช่น ในอดีตงานศพ 10 งานจะมีการพนันทั้ง 10 งาน แต่ปัจจุบันก็ลดลง คืองานศพ 10 งานจะมีการเล่น
พนันเพียง 3 งานเท่านั้น
สาเหตุ ข องการพนั น ที่ ล ดลงมาจากการรณรงค์ แ ละการขอความร่ ว มมื อ ให้ ช าวบ้ า นกระทำการตาม
“ข้อตกลง” ดีๆ ที่คนหนองไฮมีร่วมกัน ถึงแม้ว่านายกประกาศิตจะไม่ต่อว่าหรือใช้มาตรการใดๆ มาลงโทษ
เจ้ามือและผู้ที่เล่นการพนัน แต่นายกประกาศิตก็ไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาอยู่กับวิถีทางที่ผิดต่อไป กลับเข้าไป
พูดคุยและชักชวนให้พวกเขาเข้ามาเป็นพวก ให้หันมาทำกิจกรรมด้านบวกเพื่อตนเองและสังคม

ชวนคนวงพนันมาเป็นพวก ทำกิจกรรมเชิงบวกเพื่อสังคม
การชักชวนให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงการพนันมาเป็นพวกเดียวกับคณะทำงานจัดการปัญหาการพนันในตำบล
จะพูดคุยกับนักพนันและผู้ที่อยู่ในแวดวงการพนันถึงข้อดีของการเลิกพนันและหันมาทำงานเชิงบวก ดึงเอา
ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อตนเองและสังคม
ดังเช่นกรณีของ “พ่อมั่น วิทยาการ” อดีตเจ้าพ่อเงินกู้ ที่ในอดีตพ่อมั่นเคยออกเงินกู้และเก็บดอกเบี้ย
ร้อยละ 10 ต่อวัน โดยเริ่มปล่อยเงินกู้ในปีพ.ศ. 2550 และเลิกปล่อยเงินกู้ในปีพ.ศ. 2553 แล้วหันมาทำอาชีพ
ประดิษฐ์เครื่องจักสาน เช่น หมวก ตะกร้า กระบุง ซึ่งเป็นงานที่พ่อมั่นถนัด
ในปัจจุบันเครื่องจักสานจากฝีมือของพ่อมั่นเป็นที่นิยมขนาดเป็นหน้าตาของตำบล หากกล่าวถึงตำบล
หนองไฮ จะต้องนึกถึงเครื่องจักสานของพ่อมั่นด้วย
ปัจจุบันพ่อมั่นบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและมีความภูมิใจที่ได้ทำอาชีพสุจริต ได้ทำประโยชน์
ให้กับตำบล สามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านคนอื่นโดยการสนับสนุนให้ชาวบ้านประดิษฐ์เครื่องจักสานเพื่อ
จำหน่าย ชาวบ้านมีรายได้จากการสนับสนุนของตนต่างจากในอดีตที่กิจกรรมของตนมีเพียงแค่เก็บดอกเบี้ย
จากชาวบ้านที่มากู้เงินเท่านั้น
“ผู้ใหญ่ทองสา กรรเชียง” ผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองไฮ ก็เป็นอดีตนักพนันตัวยง เล่นการพนันมาตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2536 ส่วนใหญ่เล่นเวลาไปร่วมงานศพ โดยภรรยาและลูกๆ ของผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ผู้ใหญ่เล่นการ
พนัน
ในปีพ.ศ. 2539 -2540 เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของผู้ใหญ่อยู่ในช่วงวิกฤตหนี้สิน ภรรยาของผู้ใหญ่ก็บอกว่า
พอทำนาขายข้าวได้ก็ให้เอาไปใช้หนี้ แล้วให้เลิกการพนัน จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของผู้ใหญ่ในครั้งนั้น
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ผู้ใหญ่ทองสาสามารถเลิกการพนันได้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 โดยได้ปฏิญาณตนว่าจะเลิกทั้งบุหรี่ เหล้า และ
การพนัน หลังจากเลิกเล่นพนันแล้วบรรยากาศในครอบครัวของผู้ใหญ่ทองสาก็ดีขึ้น และสภาพการเงินใน
ครอบครัวก็ราบรื่น
เมื่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เดินหน้าจัดการปัญหาการพนันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการพนันในงานศพที่
ผู้ใหญ่ทองสาไม่อยากให้มี เพราะตนเคยเป็นนักพนันที่เห็นงานศพเป็นเวทีเสี่ยงโชคมาก่อนแล้วรู้ดีว่าผลลัพธ์
ของมันเป็นอย่างไร
พลังจากทุกส่วนในตำบลหนองไฮนี้จึงเป็นแรงสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการพนันในตำบลเป็นไปได้
อย่างราบรื่น นอกจากไม่กีดกันอดีตนักพนันว่าอยู่คนละกลุ่มกับชาวบ้านทั่วไปแล้ว นายกฯ ประกาศิตยัง
ส่งเสริมให้ผู้ที่เลิกการพนันและชาวบ้านทั่วไปได้ประกอบอาชีพสุจริต สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นแนว
วิสาหกิจชุมชนและจัดให้มีการตั้งธนาคารชุมชนเพื่อให้ผลกำไรที่ได้จากธุรกิจชุมชนมาเป็นสวัสดิการให้แก่
คนในตำบลในอนาคต
ผลของการจัดการปัญหาการพนันในตำบลหนองไฮเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่า
ความเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้เกิดอย่างรวดเร็วเห็นผลชนิดที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ตามลักษณะการ
ทำงานของผู้นำของตำบลหนองไฮที่ “ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ บอก” แต่การดำเนินงานจัดการแก้ปัญหาอย่าง
ประนีประนอมก็ทำให้การทำงานจัดการปัญหาการพนันไม่ได้ถูกแรงต่อต้านจากทั้งเจ้ามือและจากชาวบ้านที่
เล่นพนัน
โดยนายกฯ ประกาศิตถือคติที่ชวนเจ้ามือมาเป็นพวก ไม่ได้ถือว่าเจ้ามือเป็นศัตรู แต่ชวนมาเป็นเพื่อน
กันแล้วมาช่วยกันทำกิจกรรมดีๆ และนายกฯ ประกาศิตเอง ก็ไม่ได้บอกกับชาวบ้านว่าตนเป็นคนดีที่ไม่เคย
แวะเวียนเข้าสู่บ่อนการพนันเลย แต่นายกประกาศิตกลับออกตัวก่อนว่าการที่มาทำงานจัดการปัญหาพนัน
ตรงนี้ตนก็เคยไปเข้าบ่อนมาแล้วหลายที่
ตนเป็นคนที่รู้บริบทของการพนันดีคนหนึ่งและพร้อมที่จะเข้าใจคนที่เล่นพนัน รวมทั้งเจ้ามือด้วยว่าพวก
เขาก็มีเหตุผลของเขาเอง และไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไร แต่จะดีกว่ามากหากพวกเขาออกมาจากแวดวงการ
พนัน แล้วหันมาประกอบอาชีพสุจริต รวมทั้งมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

พลังจากทุกส่วน ชี้ชวนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาพนัน
คนหนองไฮทุกภาคส่วนจึงเล็งเห็นปัญหาของสังคมร่วมกัน แล้วพยายามช่วยกันวิเคราะห์หาทางแก้ไข
รวมทั้งท่านเจ้าอาวาสวัดหนองไฮด้วย ที่ได้เคลื่อนงานสังคมทำโครงการ “เทเหล้าเผาบุหรี่” ควบคู่ไปกับการ
เคลื่อนงานเพื่อตำบลสุขภาวะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
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และวัดหนองไฮนี้เองที่เป็นแหล่งกล่อมเกลาทางความคิดแก่คนหนองไฮได้เป็นอย่างดี ผ่านการเทศนา
ของพระสงฆ์ที่ว่า หากมีการเล่นการพนันในงานศพ วิญญาณคนตายจะมาเล่นด้วย ทำให้เป็นบาปไปถึงคน
ตายด้วย ไม่ใช่เป็นบาปเฉพาะคนเป็นเท่านั้น นอกจากนั้น พระสงฆ์ก็ถือเป็นกลุ่มบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติ
ตนให้มีความสุขโดยปลอดจากอบายมุข ถือเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางความเสื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน
ด้วย
นอกจากพระสงฆ์ แ ล้ ว ทางคณะทำงานจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลยั ง มี น โยบายให้ มี ก ลุ่ ม อาสา
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นสตรี และกลุ่ ม อาสาป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นที่ อ ยู่ ใ นวั ย เด็ ก หรื อ ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า
“อพปร.จิ๋ว” เพื่อชวนให้เด็กเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยที่เสี่ยงต่อการถูกมอมเมาจากอบายมุขมาช่วยงานสังคม
ให้เด็กได้รู้คุณค่าของตนเองและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ข้อบัญญัติของพื้นที่ กับกิจกรรมดีๆที่มีร่วมกัน
การดำเนินงานทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ดำเนินภายใต้ข้อบัญญัติที่คนในตำบล
ตกลงร่วมกัน ในการจะทำข้อบัญญัติและโครงการต่างๆ ต้องผ่านการทำประชาคมจากชาวบ้าน โดยคณะ
ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะออกไปพบปะกับชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลหนองไฮ
และชี้แจงถึงโครงการที่จะทำ รวมทั้งเชิญชาวบ้านมาพูดคุยกันที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงแผนพัฒนาต่างๆ รวมทั้ง ชี้แจงเป้าหมายและแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกัน
เมื่อคนทุกภาคส่วนของตำบลเห็นด้วยแล้วข้อเสนอดังกล่าว ก็จะกลายเป็นแผนพัฒนาตำบล โดยจะมี
การกำหนดข้อบัญญัติในเรื่องงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันทางตำบลหนองไฮมีโครงการ
ต่างๆ ที่ออกมาเพื่อพัฒนาตำบล เช่น โครงการสร้างงานสร้างสัมมาชีพ โครงการสร้างแรงงานท้องถิ่น
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการตลาดเพื่อสุขภาวะ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินภายใต้งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
นายกฯ ประกาศิตบอกกับเราว่า ทางตำบลหนองไฮไม่มีโครงการที่เน้นเคลื่อนทางด้านการพนันโดย
เฉพาะ แต่มีโครงการที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการพนันในตำบล เช่น โครงการสร้างงานสร้างสัมมาชีพ
ที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชาวหนองไฮมีอาชีพที่สุจริต มีวิถีที่ห่างไกลจากแวดวงอบายมุขให้ได้มากที่สุด
โครงการต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ตำบลสุ ข ภาวะ โดยเริ่ ม ต้ น แผนงานราว
ปีพ.ศ. 2552 เป็นบัญญัติขององค์การบริการส่วนตำบลหนองไฮ บัญญัติดังกล่าวเป็นแนวทางของคณะทำงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีสภาพบังคับแบบต้องตีความตามตัวอักษรเหมือนบัญญัติกฎหมาย แต่
เป็นเสมือน “สัญญาประชาคม” ที่ชาวหนองไฮมีร่วมกัน
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หากในอนาคตไม่ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮจะเป็นใคร ข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ยังยั่งยืนอยู่
เป็นแนวทางให้คณะทำงานรุ่นต่อไปใช้ขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ความเป็นตำบลสุขภาวะ
ซึ่งนายกฯ ประกาศิตบอกว่า ในปัจจุบันหนองไฮอยู่ในการเดินทางขั้นแรก คือ การปรับปรุงตนเองให้ดี
หากปรั บ ตำบลหนองไฮให้ ส วยงามพออวดสายตาใครต่ อ ใครได้ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ อ าย เมื่ อ มี ใ ครมาดู ง านเยี่ ย ม
หนองไฮ ยอมรับว่าการเดินทางเพื่อเข้าสู่ความเป็นตำบลสุขภาวะครั้งนี้ยังอีกยาวไกล

ตำบลหนองไฮจัดการปัญหาการพนันในอนาคต
ในสายตาของชาวหนองไฮการพนันเป็นอบายมุขเหมือนกับเหล้าและยาเสพติดชนิดอื่นที่เป็นจุดบอดต่อ
การเข้าสู่ความเป็น “ตำบลสุขภาวะ” ของชาวหนองไฮ การจัดการปัญหาการพนันจึงไม่ได้ทำแยกส่วนจาก
ปัญหาสังคมประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ในตำบล
การดำเนินงานของคณะทำงานผ่านความเห็นชอบของชาวหนองไฮ ทั้งตำบลจากการทำประชาคม
ชาวบ้านรับรู้และมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานจัดการปัญหาการพนัน ทั้งยังรู้สึกว่าเป็นพันธะสัญญาที่ต้อง
ร่วมมือกันทำให้สำเร็จ
การจัดการปัญหาการพนันในตำบลหนองไฮจะดำเนินต่อเรื่อยไปจากนี้ในอนาคตจากพันธะสัญญาของ
ชาวบ้านและคณะทำงานที่ร่วมกันทำเป็น “บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล” บทบัญญัตินี้เป็นแผนพัฒนาที่
คณะทำงานตำบลรุ่นปัจจุบันจะส่งต่อให้คณะทำงานรุ่นต่อไป รวมทั้งการทำ MOU (Memorandum of
Understanding) หรือบันทึกข้อตกลงร่วมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ลงนามร่วมกับตำบลอื่นๆ
ถึงแนวทางในการทำงานสูต่ ำบลสุขภาวะ ก็ถอื เป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงาน และเป็นเหมือนเครือ่ งมือเสริม
แรงให้คนหนองไฮดำเนินงานภายใต้สัญญาประชาคมของพวกเขาต่อไป เพื่อเข้าสู่จุดมุ่งหมายสำคัญคือ
ความเป็นตำบลสุขภาวะที่ผู้คนอยู่ดีกินดี มีความสุข มีสัมมาชีพและมีความภูมิใจในท้องถิ่น
ชาวหนองไฮในปัจจุบันมีทักษะการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้ดีไม่แพ้บรรพบุรุษของพวกเขาที่
รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาโจรร้ายลักขโมยวัวควาย แตกต่างกันในลักษณะของปัญหาที่ว่าโจรร้ายในปัจจุบัน
ไม่ได้ประสงค์วัวควายอีกแล้ว แต่โจรร้ายในปัจจุบันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งก็คือความโลภในจิตใจ
ของมนุษย์ภายใต้สภาพสังคมที่ทันสมัย
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หลวงตาแชร์
อาศรมธรรมทายาท

ธรรมะวัคซีน นำชุมชนปลอดพนัน
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หลวงตาใช้วิธีการดึงครอบครัวให้เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรม
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเสมือนการป้องกัน
เป็นธรรมะวัคซีน เราใช้ธรรมะเป็นวัคซีนที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคมต่อไป
หลวงตาแชร์ พเนจรพัฒนา
อาศรมธรรมทายาท

อบายมุขเป็นหนทางนำไปสู่ความเสื่อม “หลวงตาแชร์ พเนจรพัฒนา” หรือ “พระครูอมรชัยคุณ” แห่ง
อาศรมธรรมทายาท จังหวัดนครราชสีมา จึงตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับจิตใจของผู้คนในชุมชนใกล้เคียง
และขยายเครือข่ายการพัฒนาเพื่อนำพาสังคมไปสู่ความเจริญ
โดยมีแนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักธรรมในการน้อมนำคนให้อยู่ในการรักษาศีล สมาธิ เพื่อสร้างปัญญาใน
การดำเนินชีวิตหลีกเลี่ยงอบายมุขในทุกเส้นทาง โดยเฉพาะการพนันซึ่งหลวงตาแชร์บอกว่าเป็นอบายมุขที่
ร้ายแรงที่สุด ซึ่งแม้จะต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของผู้คนก็ตาม
ท่านมีหลักคิดที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาคนก่อนพัฒนางาน
นอกจากนี้ หลวงตาแชร์ยังได้เพิ่มแนวทางในการทำงานให้กว้างขึ้น โดยสร้างเครือข่ายพระสังฆพัฒนา
ในจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คณะสงฆ์และเพื่อสร้างแกนนำของพระสงฆ์ใน
การทำงานพัฒนาในแต่ละชุมชนที่มาร่วมเป็นเครือข่าย ให้สังคมเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพ

บริบทของวัดอาศรมธรรมทายาท
อาศรมธรรมทายาท อยู่ใกล้กับอ่างซับประดู่ ในเขตตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ที่นี่นับเป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะนอกจากการปฏิบัติธรรมแล้ว ที่นี่ยังเป็น
ที่ฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หลวงตาแชร์ได้ริเริ่มและจัดทำขึ้น ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ที่ศรัทธาวิธีคิดและการทำงานของท่าน เช่น การอบรมการฝึกอาชีพนวดแผนโบราณสำหรับกลุ่ม
เนื้อนาบุญ โครงการอบรมธรรมะให้กับเยาวชน เป็นต้น
สำหรับปรัชญาของอาศรมธรรมทายาท หลวงตาแชร์ท่านได้เขียนไว้ชัดเจนสำหรับผู้เข้ามาสัมผัสธรรม
ในวัดแห่งนี้ว่า “เสริมสร้างความรู้ เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้นำ สงเคราะห์มวลชน ประสานองค์กร นำทาง
พ้นทุกข์”
การก่อเกิดของเครือข่ายพระสังฆพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งโดยพระสงฆ์นักพัฒนากลุ่มหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์และเคยร่วมทำงานพัฒนามาด้วยกัน อีกทั้งมีอุดมการณ์ร่วมกัน นั่นคือ ต้องการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีหลวงตาแชร์เป็นผู้นำทางความคิด เป็นประธานเครือข่ายฯ และมีอาศรม
ธรรมทายาทเป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่าย
หลังจากมีการรวมกลุ่มกันได้ในครั้งแรก 10 วัด จึงได้มีการทำงานในหลายๆ โครงการเพื่อชุมชน
เริ่มต้นได้เริ่มทำงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม งานฝึกอาชีพด้านการ
ผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ในชุมชน จนทำเกิดความเชื่อมั่นของพระสงฆ์ในพื้นที่และคนในชุมชน หลวงตาแชร์เล่าว่า
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“ทำงานไปได้ระยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2545 ก็คิดว่าการทำงานไม่สามารถทำได้โดยลำพัง ทางพระสังฆ
พั ฒ นาจึ ง ร่ ว มมื อ กั บ พระสั ง ฆาธิ ก าร ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งเครื อ ข่ า ยตามระบบการ
ปกครองของคณะสงฆ์ประจำจังหวัด มารวมพลังกันเพื่อทำงานในการสร้างเข้มแข็งให้กับชุมชน จนตอนนี้ถ้า
พูดถึงเครือข่ายพระสังฆพัฒนาโคราช ก็หมายถึงเครือข่ายของพระสงฆ์ทั้งจังหวัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นความ
สัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ”
สำหรับกระบวนการทำงานที่สำคัญของเครือข่าย คือการจัดการให้ความรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
คนในชุมชน ซึ่งรวมไปถึงผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน หรือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งการติดยาเสพ
ติด และติดการพนัน หรือชาวบ้านที่ประสบปัญหาเรื่องการทำมาหากิน ทั้งการอบรม การศึกษาดูงานที่อื่น
การพัฒนาความเป็นผู้นำ การให้ผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดี การรวมกลุ่มให้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และการ
จัดสวัสดิการตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เพื่อสร้างแกนนำและคณะทำงาน ซึ่งในอนาคตจะเป็น
กำลังหลักในการทำงานของเครือข่ายพระสงฆ์
แต่การทำงานของพระสงฆ์ที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ถือได้ว่าส่งผลดีต่อชุมชนเป็นอย่างมาก
ในการเป็นจุดเริ่มต้นและกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมหรืองานในชุมชน ซึ่งหากถอดบทเรียนจากความ
สำเร็จในอดีต จะพบว่า เครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือ “ความเชื่อ ความศรัทธา” ที่ประชาชนมีต่อพระ และ
“จิตสาธารณะ” ที่สมาชิกในชุมชนมีร่วมกัน ทั้งนี้ “เครือข่าย” ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและนำไปใช้ในการ
เชื่อมโยงจากเครือข่ายพระสงฆ์สู่ชาวบ้านในชุมชนด้วยเช่นกัน
เมื่อมองในแง่ปัญหาด้านการพนันในชุมชนต่างๆ ซึ่งหลวงตาแชร์มองเห็นและได้สัมผัสผลกระทบที่เกิด
ขึ้น เช่น ครอบครัวแตกแยก สามีภรรยาเลิกรากันไป หรือเกิดการลักขโมยขึ้นในชุมชนต่างๆ จบพบว่า
การพนันที่มีในชุมชนทุกชุมชนและพบได้บ่อยกว่าการพนันอื่นๆ ได้แก่ หวยใต้ดิน สลากกินแบ่ง ไพ่ ไฮโล
โดยในบางแห่งมีบ่อนอยู่ในชุมชน ขณะที่บางแห่งไม่มีบ่อนก็จริง แต่ชาวบ้านก็นิยมเล่นภายในบ้าน
การแก้ไขการพนันของอาศรมธรรมทายาทโดยรวม มีทั้งการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน
ด้วยการดึงให้คนในชุมชนหรือผู้สนใจหันเข้ามาศึกษาธรรม เรียนรู้ความสงบร่มเย็น เพื่อสร้างปัญญา และมี
จิตอาสามองเห็นผู้อื่นมากไปกว่าตนเอง
หลวงตาแชร์บอกว่าแม้ไม่มีโครงการใดๆ เกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติดแต่ท่านก็ทำงานพัฒนาในด้าน
นี้อยู่ตลอดเวลา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับญาติธรรม การสร้างกิจกรรมให้เยาวชน
เป็นต้น แต่แนวทางของหลวงตาไม่ได้เป็นการขอให้เลิก หรือการห้ามด้วยการบังคับโดยตรง หากในหลายๆ
ครั้งเป็นไปในรูปแบบของการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการต่างๆ ของเครือข่ายและการปฏิบัติธรรม เพื่อแฝง
ฝังแนวคิดให้คนตระหนัก มองเห็นทุกข์ และหนทางแห่งการดับทุกข์ เพื่อจะไปสู่เป้าหมายการลงมือดับที่
ต้นเหตุแห่งทุกข์ คือ การลด ละ เลิก การพนันด้วยตนเองในที่สุดนั่นเอง
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หลักธรรมสร้างคนต้นแบบ
เมื่อได้รับกิจนิมนต์ให้ไปในแต่ละชุมชน ได้เข้าบ้านแต่ละหลังในวาระต่างๆ หลวงตาแชร์ท่านได้ใช้
ความเป็นพระนักพัฒนาสังเกตความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ในชุมชนว่าเป็นเช่นไร มีความอบอุ่น สุขสบาย
หรือมีความทุกข์ความขัดแย้งในครอบครัว หลวงตาแชร์อธิบายว่า
“หลวงตาจะมองครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดวัด จะไปเยี่ยมเยียนถามข่าว แล้วก็ให้การดูแลอุปถัมภ์ตาม
สมควร แล้วก็ดึงแม่เข้าวัด บางทีเขาก็ให้ลูกมาส่ง อาตมาก็จะติดตาม เวลาโยมมาวัดเราก็จัดการเรียนการ
สอนให้ หลวงตาก็เป็นวิทยากรบรรยาย แล้วก็หาวิทยากรท่านอื่นเข้าไปเติมเต็ม
เมื่อเราให้การศึกษาเพิ่มขึ้นแล้ว เขาก็จะค่อยๆ ดีไปเอง คือ ใช้หลักธรรมทางศาสนา แล้วบางทีก็พาไป
ไหว้พระบ้าง 4-5 วัดอะไรก็แล้วแต่ ไปเที่ยวสวนสัตว์บ้างอะไรบ้างหรือว่าไปเยี่ยมญาติโยมที่ไม่สบายเราก็
ร่วมกันไปเป็นเจ้าภาพ หลวงตาใช้ระบบ กศน. คือ การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนพุทธศาสนาจิตต้อง
เป็นอิสระ แล้วก็ตามอัธยาศัย ไม่มีเสาร์-อาทิตย์ มาเมื่อไหร่สอนได้เมื่อนั้น
บ่อยครั้งหลวงตาก็ใช้การสังเกตโดยตรง หรือไม่ก็ส่งสายไปดูแล้วมาคุยมาแลกเปลี่ยนกัน
เราต้องเป็นคนช่างสังเกต การที่จะปรับเปลี่ยนครอบครัวที่มีภาวะที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะในด้านใดนั้น
ไม่ใช่วา่ อยูๆ่ หลวงตาจะไปเทศน์แล้วให้โยมเปลีย่ นพฤติกรรมความเป็นจิตอาสามันเป็นไปไม่ได้ แต่สถานการณ์ท่ี
เรานำเขาเข้าไปเรียนรู้จะทำให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
นั่นคือเป้าหมาย”
การทำงานเพื่อสร้างชุมชนปลอดพนันด้วยวิธีคิดและการปฏิบัติของหลวงตาแชร์นั้น ท่านทำงานใน
2 ระดับควบคู่กันไป คือ ระดับปัจเจก และระดับเครือข่าย
ในส่วนของ “ระดับปัจเจก” ท่านได้ใช้หลายแนวทาง หลายเครื่องมือ โดยลงไปคลุกกับปัญหาและสร้าง
แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวท่านเองในหลายๆ วิธีการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ธรรมะกล่อมเกลาความ
คิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่เคยติดการพนัน การสร้างคนต้นแบบเพื่อช่วยเป็นแกนนำในการพัฒนา
ชุมชนต่อไป การหาอาชีพหรือส่งเสริมให้คนที่เคยเล่นการพนันได้มีทางเลือกอื่นๆ เพื่อเลิกเล่นการพนัน การ
ดึ ง เยาวชนให้ หั น ไปสนใจกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ แ ทนที่ จ ะมี เ วลาหั น ไปสู่ อ บายมุ ข การสอนสั่ ง โดยตรงและ
สอดแทรกตัวอย่างของคนที่เคยได้รับผลกระทบของการพนัน เพื่อให้คนตระหนักและเลิกการพนันด้วยตนเอง
ส่วนใน “ระดับเครือข่าย” ท่านได้สร้างโครงการต่างๆ ขึ้นและดำเนินการร่วมกันทั้งเครือข่ายพระสังฆ
พั ฒ นาโดยให้ ห ลั ก คิ ด ในการทำงานและมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ในการลดอบายมุ ข ของชุ ม ชนแต่ ล ะชุ ม ชน
โดยปล่อยให้วิธีการทำงานในแต่ละพื้นที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้อาศรมธรรมทายาทเป็นศูนย์ประสานงานสำหรับ
การทำงานด้านต่างๆ ให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันอยู่เสมอ
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ใช้ธรรมกล่อมเกลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
“พัฒนาอะไรก็ติด ถ้าจิตไม่พัฒนา”
“พัฒนาไปไม่รอด ถ้าไม่ปลอดอบายมุข”
ด้วยความที่หลวงตาแชร์มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาทั้งการเทศน์ สอนสั่ง และการเขียนคำคมให้
แนวคิด ตัวอย่างคำคมสองประโยคด้านบนนี้ ท่านเล่าให้ฟังว่าเกิดจากการที่เข้าไปบ้านญาติโยมแล้วพบว่า
ชุมชนนั้นมีการเล่นการพนัน ท่านจึงเขียนประโยคดังกล่าวแล้วให้นำไปติดที่บ้านของญาติโยมที่นิมนต์ท่าน
ไปในการดำเนินกิจของสงฆ์
ท่านเน้นย้ำว่า ในเมื่อจิตใจของคนยังติดอยู่กับการพนัน หรืออบายมุขการที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ
จึงเป็นไปได้ยาก การแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะด้านใด จึงควรที่จะพัฒนาด้านจิตใจก่อนอื่นใดทั้งหมด
“หลวงตาใช้ปรัชญานี้มาตลอดในการพัฒนา เพราะจะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา การพัฒนาไป
ไม่รอดถ้าไม่ปลอดอบายมุข อบายมุขมันมี 6 ตัว แต่ว่าตัวที่สำคัญ คือ การพนัน โบราณเค้าถึงบอกไว้ว่า
โจรปล้นสิบครั้งยังเหลือบ้านไว้ ไฟไหม้สิบครั้งก็ยังเหลือแผ่นดิน ผีการพนันกัดกินไม่มีแผ่นดินอาศัย มีบ้าน
หลังใหญ่ก็ไปอยู่บ้านหลังคุ้ม ซึ่งหมายถึงบ่อนการพนัน ดังนั้น บ้านตัวเองก็หมดเรียบร้อยไม่เหลือ
แต่การทำงานของหลวงตาจะไม่ดึงให้คนเลิกด้วยการบอกหรือสั่ง แต่จะยกตัวอย่างให้เขาเห็น ให้เขาได้
สัมผัส และให้เขาหันมาศึกษาธรรมมากขึ้น อย่างกลุ่มเนื้อนาบุญที่ในวัดหลวงตา ทุกวันนี้ก็มาช่วงงานจิต
อาสาในวัด มีหลายคนที่เคยเล่นการพนัน กินเหล้า ทุกวันนี้ก็เลิกไปแล้ว เขาค่อยๆ เลิกเพราะจิตใจที่หันมา
ศึกษาธรรม เมื่อจิตสงบก็มองเห็นสิ่งที่ตนเองทำ มันก็เลิกราไปเอง แม้ต้องใช้เวลาแต่เราก็ไม่รีบ ค่อยๆ
ให้จิตเขาพัฒนาและนำเขาไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยความพร้อมของจิตเขาเอง”
	
เมื่ อ สอบถามหลวงตาแชร์ ถึ ง กระบวนการดึ ง คนเข้ า สู่ ธ รรมได้ อ ย่ า งไร ท่ า นแนะนำว่ า ให้ ล องสั ง เกต
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาศรมธรรมทายาทในวันพระตลอดช่วงการเช้าพรรษา เพื่อจะได้มอง
เห็นภาพทั้งหมดอย่างเป็นธรรมชาติ
ทุกเช้าตรู่วันพระช่วงเข้าพรรษาในวัดจะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะมีกลุ่มผู้สูงอายุและลูกหลานพากันนุ่ง
ขาวห่มขาวเข้ามาวัดเพื่อทำบุญ และร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมจากหลวงตา การรวมตัวกันในช่วงเวลาดังกล่าว
หลายๆ คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การสวดมนต์ของทางวัดนอกจากภาษาบาลีแล้ว หลวงตาแชร์ยังได้สอนให้มีการสวดเป็นคำแปลเพื่อให้
คนทั่วไปได้เข้าใจถึงความหมายในแต่ละบทสวดมนต์ หลวงตาอธิบายว่า
“เราก็ ส อนคาถาเศรษฐี ว่ า ...อย่ า นอนตื่ น สาย อย่ า อายทำกิ น อย่ า หมิ่ น เงิ น น้ อ ย อย่ า คอยวาสนา
อย่าเดินทางผิด อย่าทิ้งศีลธรรม ขี้เกียจเป็นแมลงวัน ขยันเป็นแมลงผึ้ง พุทคตัง สังคตัง ความชั่วไม่ทำดี
กว่า... และพยายามให้พิจารณาอาหารฉันเช้าพิจารณาทุกวันๆ และให้ญาติโยมเด็กๆ ที่มาวัดเรียนรู้ที่จะ
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ท่องบทสวดมนต์เหล่านี้ด้วย เข้าใจไม่เข้าใจก็ให้ท่องไปก่อน เพื่อจะได้ซึมซับและเรียนรู้ไปเอง”
ส่วนสมพร หรือดิษณุลักษณ์ ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้ทำงานใกล้ชิดกับหลวงตาแชร์ ได้ช่วยขยายความว่า
“ตั้ ง แต่ เ ช้ า ตรู่ ที่ เ ห็ น ถึ ง การรวมตั ว กั น สวดมนต์ เสี ย งสวดมนต์ ใ นพุ ท ธศาสนาคื อ การกล่ อ มเกลาจิ ต
คนไม่รู้ตัวว่ากำลังทำสมาธิ ซึ่งตัวนี้ทำให้คนที่เคยร้อน จะทุเลา เบาบาง และหากถามว่าอะไรคือพลัง เสียง
สวดมนต์คือพลัง เสียงจะไปในทิศทางเดียวกัน
กระบวนการของคนจากยุ่งๆ จะเบาลง ช้าลง จิตคนจะเบาลง ถ้าจัดกระบวนการดีๆ ให้เป็นจังหวะ
ของกิจกรรมดีๆ จะไหลแบบราบรื่นไม่มีสะดุด ไม่มีการตะคอกโวยวายกัน ทุกคนจะไหลไปในทางเรื่อง
เดียวกัน เสียงสวดมนต์ยังเป็นพลังที่ดี และการสวดมนต์ในแต่ละช่วงมีคำแปลเพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจในสิ่งที่
เขากำลังท่องอยู่
ในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นในวัดนั้น หนีไม่พ้นกรอบของศีล สมาธิ ปัญญา และเมื่อรับศีล 8 ตอน
เช้าแล้ว ศีลจะจับเขาอยู่ มันจะเย็นลง และมุ่งไปสู่ปัญญา ซึ่งเขาไม่รู้ตัวหรอก แต่เขาเกิดสมาธิ เกิดพลัง
ยิ่งการสวดคำแปลด้วย ทำให้แต่ละคนได้รู้ความหมายของบทสวดไปด้วย จิตใจก็จะโน้มเข้าไป และจะ
เห็นว่าหลายคนสวดได้โดยไม่ดูหนังสือ นั่นคือการชำนาญ ทั้งนี้เพราะคนเหล่านี้ถูกสร้างมานานมากแล้ว
บางคนนานกว่า 10 ปี”
หลวงตาแชร์ได้อธิบายว่าการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่ท่านมองเห็น ท่านใช้วิธีการสังคมบำบัด โดยใช้
พุทธศาสนาเป็นตัวเคลื่อน ซึ่งสมพรช่วยขยายความเพิ่มว่า
“สังคมบำบัดในที่นี้คือสังคมนักปฏิบัติธรรม มันจะมีศีล สมาธิ ปัญญาซ่อนอยู่ด้านใน ศีลคือตัวกำกับ
เขาอยู่แล้ว พอเรียนรู้เรื่องสมาธิ ตัวสมาธิจะช่วยกล่อมเกลาเขาจนเกิดตัวปัญญา มันอธิบายยากแต่คน
ปฏิบัติถูกซ่อนด้วย “วัฏ” ตรงนี้ อย่างคนที่เขาเล่นหวยเพราะอยากได้อยากมี เมื่อเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมแม้
จะยังไม่เลิกเล่นหวย หรือเล่นการพนันก็ตาม แต่พอเล่นๆ ไป ก็เกิดการเรียนรู้ไปด้วย พอทำสมาธิ มันเกิด
ความสงบ
พอมาสายนี้พอนั่งสมาธินานๆ เข้ามันก็เริ่มเย็น คือ มันเป็นการบำบัดทางจิต เริ่มเย็นก็ไม่เอาแล้ว
เริ่มไม่แตะดีกว่าในเรื่องร้อนๆ ที่ทำให้เขาเกิดความทุกข์ขึ้นมา”
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว หลวงตาแชร์ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า งคนที่ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจากการเข้ า มาปฏิ บั ติ ธ รรม
ซึ่งแม้จะใช้เวลานานในการค่อยๆ ปรับเปลี่ยน แต่ถือว่าเป็นกรณีศึกษาสำคัญที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดกรณีหนึ่ง
ทีเดียว
“หลวงตาภูมิใจลูกศิษย์คนหนึ่งที่หลวงตาต้องใช้ความพยายามถึง 10 ปี ในการที่ว่าเป็นผีการพนัน
เล่นไพ่สารพัดแม้กระทั่งขายยาบางอย่าง แม้ตัวเองอาจจะไม่ได้ขายแต่ว่าเป็นแม่บ้านที่รับผิดชอบแทนลูก
หลานหรือญาติพี่น้องที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
คนๆ นี้เป็นคนแรกที่ทอดผ้าป่าให้อาศรมเพราะเพื่อนฝูงเขาชักชวนกันเข้ามาวัดปฏิบัติธรรม และเมื่อ
เข้ามาวัดเพื่อนเขาที่ชวนมาได้บอกหลวงตาว่าเขาติดการพนัน เราก็พยายามดึงเขากลับมาบอกเขาว่าโยมมา
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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ปฏิบัติธรรมเถอะ เขาก็รีบบอกเลยว่า ไม่หรอกค่ะหนูอย่างนั้นอย่างนี้ โยมอย่างนั้นอย่างนี้ คือเขาก็พยายาม
บิดพลิ้วไปจนกระทั่งเราบอกว่ามาสักวัน
ใช้ธรรมะจัดสรร ใช้ธรรมะแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตรงนี้ทำให้โยมคนนี้เริ่มได้ข้อคิด และมีอยู่ครั้งหนึ่งเขา
ไปรับคดีแทนครอบครัวแทนอะไรก็สุดแท้แต่นะ เสร็จแล้วเขาก็ไปถูกคุมขังปรากฏว่า เขาไปเจอนรก นรกบน
ดิน นั่งสมาธิ นอนสมาธิ แล้วเขาก็นึกเห็นแสงสว่างว่า โอ้! หลวงตาพยายามดึงเราให้หลุดพ้นจากขุมนรก
เพราะเรามาเจอขุมนรกจริงๆ
เพราะฉะนั้น หลวงตาก็เปรียบเหมือนแสงสว่าง พอเขาพ้นคดีออกมาก็ปรากฏว่า เขาก็เริ่มต้นเข้าวัด
นับปัจจุบันก็ประมาณ 10 กว่าปีผ่านมาแล้ว เขาก็ปฏิบัติมาเรื่อย สุดท้ายโยมคนนี้ก็ไปประกอบสัมมาอาชีพ
คือ เพาะต้นไม้ขาย แล้วก็พาลูกพาหลานพาครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกัน จากที่เขาเคยเล่นการ
พนันตัวยงก็เลิกไปหมด
บางครั้งหลวงตาก็ให้เขามาเป็นตัวอย่าง เพราะหลวงตาช่วยให้เขาพบแสงสว่างแห่งชีวิตและที่สำคัญ
ที่สุดที่เขาพูดแล้วทำให้หลวงตาประทับใจ คือ ทุกวันนี้แม้เขาจะทำงานท่ามกลางแสงแดดเปลวแดดร้อนๆ
แต่โยมเหมือนอยู่ในห้องแอร์ เย็นกายสบายใจ เขาจะพูดอย่างนี้เสมอ หลวงตาประทับใจตรงนี้”

สร้างผู้นำในทางธรรม
นอกจากการดึงคนให้หันกลับมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตัวท่านเองแล้ว หลวงตาแชร์ยังขยายแนวคิดใน
การพัฒนาด้วยการสร้างผู้นำไม่ว่าจะเป็นฆราวาส กลุ่มเนื้อนาบุญ หรือเครือข่ายพระสงฆ์ เพื่อช่วยในการ
เผยแพร่การพัฒนาสังคมโดยใช้ธรรมไปสู่ญาติโยมในแวดวงที่กว้างขึ้น
ที่อาศรมธรรมทายาท ยังมี “กลุ่มเนื้อนาบุญ” ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคนสูงอายุ แม้จะแตกต่างฐานะและอาชีพ หากแต่รวมตัวกันได้เพราะมีหลวงตาแชร์เป็นหัวใจสำคัญที่
ร้อยรัดความเชื่อ ศรัทธาและความตั้งใจทำความดีของแต่ละคนไว้ด้วยกัน
ทุกช่วงเข้าพรรษาในแต่ละปี กลุ่มเนื้อนาบุญจะมาปฏิบัติธรรมที่อาศรมธรรมทายาทในทุกวันพระและจะ
นอนที่วัดหนึ่งคืน กิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว มีการสวดมนต์ทั้งบาลีและภาษาไทย เพื่อความเข้าใจถึงแก่น
แท้ มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือทำงานอาสาสมัครให้กับทางอาศรม เช่น ขัดห้องน้ำ กวาดลานวัด
ล้างจาน หรือช่วยดูแลกลุ่มที่มาอบรมในช่วงต่างๆ ทั้งยังได้มีโอกาสฟังเทศน์ หรือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ธรรมจากหลวงตาแชร์ ซึ่งในช่วงเวลาอย่างนี้เอง ที่แม่สำรวยเคยได้รับแนวคิดและสามารถปรับใช้จนกระทั่ง
สามารถเลิกการพนันได้ในที่สุด
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หลวงตาแชร์พูดถึงกลุ่มเนื้อนาบุญว่า
“กลุ่มเนื้อนาบุญเขามาปฏิบัติธรรมกับหลวงตานาน 10 กว่าปีแล้ว เขารวมตัวกันเองไม่ได้หนีไปเลย
เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เป็นกองกำลังหลวงตาอย่างดี ไม่ว่าจะไปร่วมสวดมนต์ ทำบุญที่วัดต่างๆ หรือมาช่วยงานจิต
อาสาที่วัดช่วงที่มีกิจกรรมต่างๆ แต่ละคนอายุ 70 ปีขึ้น (หัวเราะ) กลุ่มคนสูงอายุอย่างนี้เขาหนีไม่ได้แล้วเขา
ฝากชีวิตไว้กับเรา เราก็ดูแลกันเป็นสวัสดิการ เอาการปฏิบัติธรรมเข้าไปให้เขาได้ศึกษา ปรากฏว่า ทุกวันนี้
เขามีความหนักแน่น มีสมาธิ มีความสงบเย็น
ใช้การปฏิบัติธรรมดึงเรื่องการพนัน ดึงให้คนเขามาสวดมนต์ไหว้พระ ทำให้จิตเป็นสมาธิ ตรงนี้เราเรียก
ว่า “สมาหิโต” จะทำให้จิตหนักแน่นมั่นคงขึ้น แล้วเขาก็จะไม่หวนกลับเข้าไปอีก ที่บอกว่าไม่หวนกลับ
เพราะเราเช็คอยู่เรื่อยนะ และแค่ปฏิบัติธรรมกับเราไม่พอ เรายังส่งไปสำนักนั้นส่งไปสำนักนี้อีก เพื่อให้เขา
ได้เรียนรู้เพิ่มเติมให้มีปัญญา นี่ก็คือวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เค้ารักษาเส้นทางสีขาวนี้ไว้ได้”
สำหรับกลุ่มเนื้อนาบุญนั้น รวมตัวกันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่า “ญาติธรรม” ไม่มีโครงสร้าง
กลุ่มแบบเป็นทางการ หากแต่รวมตัวและออมเงินร่วมกันเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม
โดยปัจจุบันนี้ มี “พ.ต.โกวิทย์ กลิ่นศรีสุข” เป็นประธานของกลุ่มซึ่งช่วยทำหน้าที่ดูแลเงินออม และจัด
กิจกรรมการรวมตัวกันทำบุญในวาระต่างๆ คุณตาโกวิทย์เล่าว่า กลุ่มเนื้อนาบุญมีการรวมเงินออมในชื่อ
“ธนาคารบุญหลวงตาแชร์สงเคราะห์”
“กลุ่มเนื้อนาบุญนอกจากคนสูงอายุก็มีลูกหลานด้วย เราไม่ได้เน้นปริมาณ แต่ต้องการให้เป็นกลุ่มที่
ชัดเจน ดูแลกันอยู่ ทุกวันนี้ ประมาณ 70 คนได้
เรามีการทำสวัสดิการ มีการออมด้วย ออมเดือนละ 100 บาท ตอนที่สมาชิกเดือดร้อนก็จะมีกองทุน
ช่วยเหลือกัน หรือบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกัน ไม่มีกฎระเบียบตายตัว เงินที่ออมมีทั้งทำบุญและสงเคราะห์
หรือใครมีปัญหาก็มาหยิบยืมกันได้โดยไม่ต้องมีดอก เราเชื่อใจกัน เงินส่วนนี้ผมมีหน้าที่ดูแลอยู่ จดไว้ให้ได้ดู
รายละเอียดกัน ก็มีเงินเหลือประมาณสามแสนกว่าบาท”
นอกจากใช้เพื่อช่วยเหลือในแง่ตัวเลขแล้ว เงินที่แบ่งออกมาเป็นเงินส่วนรวมยังใช้เพื่อจัดอบรมนวด
สมุนไพรให้กับคนในกลุ่มเนื้อนาบุญที่สนใจด้วย
สำหรับการสร้างผู้นำหรือแกนนำในทางธรรมโดยการฝึกปฏิบัติให้กับฆราวาสแล้ว แกนนำสำคัญใน
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้บวชเรียนทางธรรมโดยตรง ทั้งยังมีหน้าที่เพื่อเผยแพร่พุทธ
ศาสนาให้กับศาสนิกชนโดยทั่วไป หลวงตาแชร์ท่านจึงสนับสนุนให้เกิดแกนนำในการพัฒนาปัญญาเพื่อสร้าง
พลังในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีมากขึ้น
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การทำงานระดับชุมชน
เพราะการทำงานพัฒนาสังคมหากทำโดยโดดเดี่ยว พลังในการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สังคมก็จะมี
อย่างจำกัด และไปได้ช้า แต่หากมีการขยายเครือข่าย สร้างการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายและแนวคิด
หลักในทิศทางเดียวกัน ย่อมทำให้สังคมได้รับการพัฒนาไปได้กว้างและเร็วขึ้น ดังนี้แล้ว หลวงตาแชร์จึงได้
คิดริเริ่ม โครงการต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มสังฆพัฒนาแห่งโคราชได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริง ทั้งในเรื่องของการอบรมสร้างแกนนำสงฆ์ การจัดโครงการปลอดอบายมุข และการสร้างกลุ่ม
เยาวชนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อไป
หลวงตาแชร์เคยพูดถึงกลุ่มแกนนำซึ่งท่านมุ่งเน้นการสร้างพระนักพัฒนา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อขยาย
ผลไปสู่ชุมชนโดยตรงไว้ว่า
“คนที่จะเป็นแกนนำในการพัฒนาปัญญา คือ พระสงฆ์ซึ่งมีสติปัญญา มีความสามารถ ดังนั้นหลวงตา
จึงสร้างกลุ่มสังฆพัฒนาโคราช มีการอบรมแนวคิดในการพัฒนาร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำเวทีธรรมะ
สภา จากนั้นพระสงฆ์แต่ละรูปซึ่งท่านก็จะอยู่กันในแต่ละชุมชนอยู่แล้ว
ท่านก็ต้องไปขายความคิดนี้ให้กับพี่น้องประชาชน ไปติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องประชาชนโดย
เฉพาะกลุ่มเยาวชนด้วย ถ้าเราสร้างพระสงฆ์เป็นแกนนำอย่างนี้มันจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนการวัด
ผลประเมินผลเราก็จะต้องดูชุมชน ค่อยๆ ดูไป และจากที่ทำไปสิ่งที่ได้คือ เรียนรู้ว่าการจะจัดการให้ชุมชน
เข้มแข็งนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ตัวพระสงฆ์ พระจะต้องพัฒนาตัวเองก่อน อย่างน้อยพระไม่เล่นการพนัน ไม่ซื้อ
หวยซื้อเบอร์และไม่ให้เลขด้วย”
นอกจากนั้น หลวงตาแชร์ยังแสดงทัศนะให้ฟังว่า ทั้งพระและคน ไม่ว่ารุ่นไหนๆ ก็ต้องมีโอกาสได้เรียน
รู้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ดีและแนวคิดที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และสำหรับหลวงตาแชร์แล้วหน้าที่ของท่านที่
สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การสร้างพระเป็นๆ คือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพระที่สนใจทำงานทางด้าน
การพัฒนา
การทำงานระดับชุมชนที่เห็นชัดเจนคือ การจัดทำแผนงานส่งเสริมชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข โดยได้
รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการในระยะสั้นๆ ของช่วงปี 2550 ภายใต้การ
ดำเนินงานมีการทำวิจัยเก็บข้อมูลการทำงานของเครือข่ายพระสังฆพัฒนาโคราช และได้เรียบเรียงบางตอน
ไว้น่าสนใจ ดังนี้ (โครงงานการวิจัยแผนงานส่งเสริมชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข (ระยะที่1) : พื้นที่นำร่อง
6 วัด เครือข่ายพระสังฆพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โดย ธวัชชัย จันจุฬา และมงคล ชัยวุฒิ)
ในเรื่องการพนัน เครือข่ายพระสังฆพัฒนาฯ ได้ประชุมพระสังฆพัฒนาในเครือข่าย และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ โรงเรียน เจ้าหน้าที่
อนามัย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. รวมทั้งชาวบ้านในเขตชุมชน ทั้งกลุ่มเยาวชน คนวัยทำงาน
และผู้สูงอายุ เพื่อรับทราบปัญหาในภาพรวมและหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริม
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ชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข โดยเฉพาะเรื่องการพนันในชุมชน
หลวงตาแชร์กล่าวว่า งานลดละเลิกอบายมุขนี้ จะเป็นงานที่ต้องคิดใหม่ ไม่เน้นปริมาณ งานนี้ไม่ได้ทำ
เพื่อใคร แต่เพื่อชุมชนเอง โดยเน้นการสร้างธรรมทายาทเพื่อผลในระยะยาว การเข้าไปสอบถาม เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับอบายมุขในชุมชนเป็นการสร้าง “ความตระหนัก” ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการลดละเลิ ก
อบายมุข แบบสอบถามสำรวจเกี่ยวกับสภาพปัญหาอบายมุข โดยเฉพาะเรื่องการพนันในชุมชนเป็นเพียง
เครื่องมือที่สามารถแก้ไขปรับปรุงต่อไปได้
ต่อมา เครือข่ายได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจสภาพปัญหาการพนันในเขตชุมชนต่างๆ ของ
ตน เพื่อเป็นการเรียนรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับการพนัน โดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบโดยหลวงตา
แชร์ และมอบหมายให้เยาวชนหรือคนในชุมชนเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลตามครัวเรือนหรือกลุ่มคนต่างๆ
โดยเฉพาะใน 6 ชุมชนนำร่อง ได้แก่ 1. ชุมชนวัดอาศรมธรรมทายาท อ.สีคิ้ว 2. ชุมชนวัดบ้านนา
อ.โนนไทย 3. ชุมชนวัดสามัคคีมาบกราด กิ่ง อ.พระทองคำ 4. ชุมชนวัดบึงพระ อ.โชคชัย 5. ชุมชนวัดห้วย
บง อ.ด่านขุนทด และ 6. ชุมชนวัดหนองหัวแรด อ.หนองบุนนาก
การทำงานของเครื อ ข่ า ยพระสั ง ฆพั ฒ นา มี แ กนนำที่ ส ำคั ญ คื อ พระครู ใ บฎี ก าชฎิ ล อมรปญโญ
(พระอมรชัยคุณ-สมณยศปัจจุบัน) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หลวงตาแชร์” ร่วมกับพระสงฆ์อีกจำนวนหนึ่งใน
หลายอำเภอทั่ ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความสามารถของ
องค์กรชุมชนและเครือข่าย โดยเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด
หลักการทำงานที่สำคัญของเครือข่าย คือเน้น “เสริมสร้างความรู้ เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้นำ สงเคราะห์
มวลชน ประสานองค์กร นำทางพ้นทุกข์” โดยใช้คุณธรรมนำหน้าการพัฒนาทุกรูปแบบ ทุกยุค ทุกสมัย
และเน้น “พัฒนาคน” ก่อน “พัฒนางาน”
ที่ ผ่ า นมา เครื อ ข่ า ยพระสั ง ฆพั ฒ นาฯ ได้ ด ำเนิ น งานพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาชุ ม ชนไว้ ห ลายโครงการ
บางอย่างจัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดละเลิกอบายมุขโดยตรง เช่น การประกาศพื้นที่ปลอดอบายมุข
โดยเริ่มจากวัดเป็นจุดแรก แล้วขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชน มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้
ผ่านสื่อต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาอบายมุขในชุมชน รวมทั้ง ให้ผู้นำชุมชนเป็นสื่อ
หรือเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกับการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ครอบครัวตัวอย่างที่ปลอดอบายมุข พร้อมทั้ง
เชิญมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชนในด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง ถื อ เป็ น มาตรการลดละเลิ ก อบายมุ ข ใน
ชุ ม ชนโดยทางอ้ อ ม เช่ น กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม อาชี พ การทำปุ๋ ย ชี ว ภาพขึ้ น ใช้ เ องในชุ ม ชน การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมให้เล่นดนตรีและกีฬา รวมทั้งการจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติกรรมฐาน
อยู่เสมอ เป็นต้น
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6 วัดในชุมชนเครือข่ายนำร่องมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือเน้นสร้าง “ศาสนทายาท” ทำหน้าที่เป็นนัก
วิจัยชุมชน เป็นแกนนำและกำลังหลักของการทำงานในแต่ละวัดหรือแต่ละศูนย์ของเครือข่าย อย่างน้อยศูนย์
ละ 10 คน ในระยะแรก หลังจากนั้นก็จะขยายผลต่อไปอีก 20 คนต่อศูนย์ เพื่อขยายผล โดยตั้งเป้าหมายไว้
อย่างน้อย 120 คน ใน 6 ชุมชนวัดนำร่อง
หลังจากนั้นจึงร่วมกันสร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และนำผลสรุปของข้อมูลที่ได้มาทำการพูดคุย
ในชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ก่อนที่จะนำชุดความรู้การทำงานที่ได้ในแต่ละวัด
นำเสนอออกสู่สังคมในวงกว้างต่อไป โดยเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ ที่เคยทำมาแล้ว เช่น โรงเรียนพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ครอบครัวปลอดอบายมุข เศรษฐกิจพอเพียงในการปลอดอบายมุข ค่ายคุณธรรมสำหรับ
เยาวชนในสถานศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในกลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม เยาวชน กลุ่ ม สั จ จะออมทรั พ ย์
และกลุ่มอื่นๆในชุมชน
หลวงตาแชร์เล่าถึงที่มาที่ไป เบื้องหลังการทำงานว่า
เมื่อจะคิดเรื่องของการพนันมันก็ต้องมีมุมมองจากทีมงานพรรคพวกหลายส่วน พาเครือข่ายพระสังฆ
พัฒนามาคิดร่วมกัน ทำอย่างไรจะให้เกิดงานเชิงวิจัย หลวงตาเป็นนักพัฒนาอย่างน้อยเพื่อนๆ อาจจะถนัด
เรื่องเกษตรอินทรีย์ บางกลุ่มก็ถนัดเรื่องศูนย์เลี้ยงเด็กหรือชุมชนเข้มแข็งหรืออนุรักษ์ป่า หรือว่ามีฝีไม้ลายมือ
บางส่วนอยู่ แต่ว่ามีโครงการหรือว่ามูลนิธิหรือกองทุนใดมาทำให้เรามีงานท้าทาย เราบอกว่าเราจะต้องถือ
โอกาสยกระดับจิต หรือยกระดับความรู้ ยกระดับศักยภาพของเพื่อนเราด้วยก็เลยโยนโจทย์นี้เข้าไปในวงแล้ว
มาช่วยกันคิด
กระบวนการทั้งหมดได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผน เมื่อได้โจทย์มาแล้วก็มาคิดทำแผน สร้าง
เครื่องมือ เครื่องมือนี้จะต้องเกิดเนื่องจากว่าเราเป็นนักการศาสนาพระพุทธศาสนา เป็นวิถีพุทธก็อยากจะ
นำเอาพุ ท ธศาสนาเข้ า มาใช้ ใ นการพั ฒ นาตรงนี้ ด้ ว ยให้ ไ ด้ ทั้ ง หลั ก ปริ ยั ติ ปฏิ บั ติ ปติ เ วช คื อ มี ท ฤษฏี
มีแผนงานการปฏิบัติและมีการสรุปและประเมินผลไปในตัวเพื่อให้พระคุณเจ้าทั้งหลายเอาหลักอันนี้ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตและขยายผลให้เป็นรูปธรรม แล้วขณะที่คิดทิศทางพระสงฆ์โคราชก็ระดมสมองกัน แล้วก็ให้
แต่ละชุมชนคิดแล้วก็ไปทำกันเอาเองแต่มีเครื่องมือตรงกลาง เช่น แบบสำรวจ
ทีนี้เรื่องของการจัดการการพนันเมื่อเห็นชุมชนที่อยู่รอบข้างของเรามีภาระของความยากจน เราก็หวังดี
ว่าความยากจนเขามีอะไร ต้องพยายามที่จะให้ชุมชนของเราเข้าวัด ด้วยการหาอาชีพหาอะไรฝึกให้ชุมชน
พอชุ ม ชนเข้ า วั ด มาเราก็ ห าวิ ท ยากรให้ ก ารเรี ย นรู้ เสร็ จ แล้ ว เมื่ อ เขากลั บ ไปที่ บ้ า นเราก็ ม องดู ว่ า บ้ า นไหน
ครอบครัวไหนมีการพนันมากบ้างน้อยบ้างต้องติดตามเข้าไปดู
เมื่อเข้าไปดูในชุมชนแล้ว ก็พูดคุยให้เขาได้มองเห็นทุกข์และโทษของการพนันหรือการเล่นหวย ซึ่งมาก
เกินไปทำให้เกิดภาวะหนี้สิน เราก็ค่อยๆ บอกให้เขาลด ละ เลิกลงไป จนกระทั่งพอไปเจอครอบครัวหนึ่งที่
ถึงขนาดเป็นเจ้ามือเลยนะ เราก็เอาการปฏิบัติธรรมเข้าไปบอก

138

ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้

ร่วมเรียนรู้การจัดการพนันจากชุมชนต้นแบบ 11 ชุมชนทั่วประเทศ

เมื่อเข้าไปบอกเสร็จก็ดึงเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรม เสร็จแล้ว เมื่อเขาเลิก คนเดียวเลิกขาย เมื่อเลิกขาย
ชุมชนนั้นก็เงียบมีความสุข แต่ถ้าเขายังขายอยู่ก็เท่ากับว่าทำร้ายชุมชนเพราะนั้นหลวงตาก็เลยว่า เด็ดปีกคน
นี้แล้วก็เท่ากับว่าทำให้สังคมยกระดับสังคมให้สูงขึ้น
ต้องคิดอย่างละเอียดรอบคอบโดยใช้โยนิโสมนสิการ ฟังเสียง สะท้อนจากชุมชน แล้วก็จัดการด้วย
“โยนิโสมนสิการ” ก็คือ การจัดการอย่างฉลาด พิจารณาให้รอบคอบแล้วจัดการวางแผนให้เรียบร้อย หลวงตา
ก็ จ ะประมวลเอาภาพนี้ ใ ห้ มั น เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ก็ ก ระจายความคิ ด นี้ ล งสู่ พ ระคุ ณ เจ้ า เพราะฉะนั้ น อั น ดั บ แรก
คือต้องสร้างแกนนำก่อน พอได้แกนนำ ได้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ลงไปสำรวจในหมู่บ้านของท่านเอง
เมื่อได้เวที ได้เครื่องไม้เครื่องมือเสร็จก็ลงไปสำรวจข้อมูล ข้อมูลนั้นมันจะต้องเป็นข้อมูลที่ชาวบ้าน
ตอบง่ายๆ แต่คณะทำงานต้องเอามาวิเคราะห์กันแล้วก็จัดทำสถิติพัฒนาทุนทางสังคมขึ้นแล้วก็เอาคืนลงไป
สู่ชุมชน ชุมชนคิดยังไงก็มาเติมเต็มอีกมันเหมือนเป็นธรรมาธิปไตย ในรูปแบบของธรรมาธิปไตยให้มันเกิด
เป็นรูปธรรมขึ้นอาศัยกระบวนการภาคประชาสังคมลงสู่การปฏิบัติงาน
หลวงตาก็ใช้วิธีการอย่างนี้ ดึงให้ครอบครัวต่างๆ เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรม ดังนั้น การปฏิบัติธรรมนี่จะ
เป็นเหมือนกับการป้องกันเป็น “ธรรมะวัคซีน” ใช้ธรรมะเป็นวัคซีนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคมต่อ
ไป แล้วก็ให้เขาใช้ครอบครัวดำเนินการดูแลกัน-ช่วยเหลือกัน
แม้จนกระทั่งว่าบางครอบครัวก็สามารถที่จะรักษาคุณภาพชีวิตได้อย่างดีแล้ว เขาก็จะช่วยดูแลชุมชน
รอบข้าง แล้วเครือข่ายของหลวงตาตรงนี้ก็ขยายออกไป ด้วยการให้ไปเล่าประสบการณ์นี้ให้เครือข่ายพระ
สังฆพัฒนาฟัง เครือข่ายพระสังฆพัฒนาก็จะขยายชุมชนไป บางเครือข่ายก็บอกว่าผมได้ดูแลแล้วครอบครัว
คนนี้ เป็นครอบครัวสีขาว แล้วเขาก็มีกระบวนการที่พัฒนาได้ต่อไป
หลวงตาขยายผลในลักษณะอย่างนี้จากกลุ่มก็มาพัฒนาชุมชนโดยอาศัยเยาวชน เพราะฉะนั้นเยาวชนก็
จะมีส่วนร่วมด้วย ทั้งผู้นำครอบครัว ผู้นำชุมชน และเยาวชน หลวงตาทำงานในระดับนี้ก็เป็นการพัฒนา
เครือข่ายร่วมไม้ร่วมมือกัน หลวงตาจะเป็นศูนย์รวมเครือข่าย แล้วก็ร่วมกันสรุป ประเมินผล ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันหาทางส่งเสริมต่อไป

สร้างเยาวชน
ดังข้อมูลในการทำงานเป็นเครือข่ายนั้น หลวงตาแชร์ดึงให้เยาวชนมาทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
และพระสงฆ์ เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ เ รี ย นรู้ ทั้ ง วิ ธี คิ ด ในการทำงาน การลงมื อ ทำงานและได้ รู้ สึ ก ถึ ง การเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุมชนของตน ซึ่งหลวงตาแชร์มองว่าเยาวชนควรมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่น้อยไป
กว่ากลุ่มคนอื่นๆ ในชุมชน
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“งานหลักสำคัญของหลวงตา คือ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชน ให้กับสังคม และพยายามสอดแทรก
เรื่องของอบายมุขทุกครั้งที่มีโอกาส”
และเด็กทุกคนจำเป็นต้องหัดเรียนรู้ที่จะคิดเป็น ถามเป็น อย่างเช่นเวลาเข้าค่ายธรรมะ หลวงตาจะถือ
เป็นแม่บทเลยว่าเด็กๆ ทุกคนจะต้องมีสมุด ปากกา ดินสอ เพือ่ ช่วยในการพัฒนา คือ ใช้หลักธรรม สุ จิ ปุ ลิ ฟัง พูด ถาม เขียน เพื่อที่จะ 1. พัฒนาความคิด 2. พัฒนาหัวใจ และ 3.พัฒนามือ
“ในสังคมใกล้วัด หลวงตาเห็นเด็กมันขี่จักรยาน วิ่งเล่น ก็ถามว่าทำไมหนูไม่ไปโรงเรียน คำตอบที่ได้
คือ หนึ่งหนูไม่มีค่ารถไปโรงเรียน สองไม่มีค่าอาหารกลางวัน พอไม่มีแค่ 2 อย่างไปถามดูครอบครัวปรากฏ
ว่า
ครอบครัวก็...พ่อไปไหนไม่รู้ แม่ไปไหนก็ไม่รู้ อยู่แต่กับตากับยาย เอ๊ะ! อย่างนี้เด็กมันถึงเกเรเกตุง
ที่จริงเด็กไม่รู้จะทำอะไรไม่มีใครจัดการอะไร มี อบต. มีนายกฯมีอะไรก็เฉยไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ ไม่สนใจ
อะไรเลยนะ หลวงตาก็ต้องเดือดร้อนก็เชิญเด็กๆ มาหาข้อมูลแล้วก็จัดทำแบบสอบถาม ก็ได้ทีมงานช่วย
ออกแบบแบบสอบถาม แล้วมาสอบถามดูว่าเด็กเป็นยังไงแล้วก็ไม่พอ แบบสอบถามจะถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ดังนั้นจึงเกิดการจัดทำแผนสุขภาวะทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนที่ไม่เข้าเรียน หนีเรียนหรือว่าติดยาเสพ
ติด อะไรก็แล้วแต่ จนกระทั่ง ถึงการพนัน
เพราะฉะนั้น เด็กเหล่านี้บางครั้งต้องดึงเอาเข้ามาอยู่ในวัด แล้วก็กำชับให้พ่อแม่ดูแล ให้สังคมดูแล
ให้ลุงป้าน้าอาดูแลเรียกว่าให้สังคมบำบัด แล้วเราก็ติดตามประเมินผล ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีและก็น่าพอใจว่า
เราก็ยงั ได้บคุ คลตัวอย่าง ได้เยาวชนตัวอย่าง เด็กบางคนแทนทีจ่ ะตกหล่นก็สามารถทีจ่ ะเข้าในระดับมหาวิทยาลัย
ได้ เราก็ช่วยเหลือบางครั้งเราก็ให้ทุนการศึกษาให้อะไรไป ทำทุกอย่าง เท่าที่จะสร้างอนาคตให้แก่บุคคลนั้น
ครอบครัวนั้น แล้วก็ชุมชนนั้น” หลวงตาแชร์สรุปถึงแนวคิดในการสร้างเยาวชนที่ผ่านมา
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ศูนย์การเรียนรู้เยาวชน
ศาสนทายาทจิตอาสา
ตำบลกำปัง

ดึงเด็กสร้างจิตอาสาเพื่อหยุดอบายมุข
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เยาวชนจิตอาสาเป็นทุนทางสังคมที่มีค่ามาก
การดึงเยาวชนเป็นจิตอาสา สามารถทำให้พ่อแม่เลิกการพนันได้
เพราะเมื่อลูกเข้ามาดีแล้ว พ่อแม่จะไม่ดีเชียวหรือ
พระอาจารย์ต๋อย (วัดศรีชลสินธุ์)
ศูนย์เรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ตำบลกำปัง

ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ตำบลกำปัง ตั้งอยู่ที่วัดศรีชลสินธุ์ บ้านหนองแวง ตำบล
กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์รวมใจของเยาวชนตำบลกำปังในหลายหมู่บ้าน ที่มา
ร่วมกันทำกิจกรรมให้กับชุมชนในด้านต่างๆ โดยเน้นความเป็นจิตอาสาเข้ามาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
และการพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรม โดยมีพระอาจารย์ต๋อย หรือพระครูใบฎีกากำพล ธมฺมสโร เป็นพระ
พี่เลี้ยงคอยดูแลและจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดขึ้น
ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ตำบลกำปัง ใช้แนวคิดในเรื่องของคุณธรรมเพื่อร่วมกัน
รณรงค์ให้คนในชุมชนลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ และดึงเยาวชนให้หันมาทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชน
เช่น ช่วยเก็บข้อมูลเรื่องการพนันในโครงการ “ส่งเสริมชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข ระยะที่ 1” ซึ่งเป็น
โครงการที่ร่วมมือระหว่างเครือข่ายพระสังฆพัฒนาโคราชของหลวงตาแชร์ แห่งอาศรมธรรมทายาท หรือ
ออกไปจัดนิทรรศการเรื่องศาสนาและการพัฒนาเยาวชนภายในนามของชุมชนกำปัง การทำความสะอาด
ชุมชน การสอนศาสนาวันอาทิตย์ หรือการเป็นตัวแทนของชุมชนตอบปัญหาธรรม ฯลฯ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชน ทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง การดึงเยาวชนมาสู่ความเข้าใจ
ในเรื่องพุทธศาสนาและฝึกฝนปลูกฝังแนวคิดจิตอาสา ให้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนนับเป็นกุศโลบายสำคัญมาก
ที่ช่วยน้อมนำพลังกายและพลังใจของคนในกลุ่มวัยเหล่านี้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ซึ่งพวกเขานับเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าของชุมชนที่จะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาของชุมชนต่อไปในอนาคต
พระอาจารย์ต๋อยจึงได้เอ่ยคำว่า
“เยาวชนจิตอาสาเป็นทุนทางสังคมที่มีค่ามาก นอกไปจากผู้นำ” กลไกเยาวชนช่วยให้เกิดความยั่งยืนใน
การจัดการชุมชนให้ปลอดการพนันและอบายมุข
	

พื้นฐานตำบลกำปัง
ตำบลกำปัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน
ค่อนข้างเป็นชุมชนใหญ่ มีประชากร 10,482 คน จำนวน 1,890 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการ
เกษตรและรับจ้าง
ในการเก็บข้อมูลเรื่องการพนันด้วยแบบสำรวจเมื่อปี 2550 พบว่า ชาวบ้านที่เล่นการพนันมักจะเป็น
ผู้ชายและเป็นคนว่างงาน โดยเล่นไพ่และไฮโลเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนิยมเล่นหวย และ
วั ย รุ่ น บางส่ ว นเล่ น พนั น บอล ซึ่ ง ความเสี่ ย งเช่ น นี้ เ องที่ ท ำให้ ผู้ น ำทางศาสนาตระหนั ก และพยายามสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ให้หันมาใช้พลังงานสร้างสรรค์ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน
ตัดเส้นทางที่จะนำไปสู่วงจรแห่งการพนันในอนาคต
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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พระอาจารย์ต๋อย(พระใบฏีกากำพล ธมมฺสโร) บอกว่า ทุกหมู่บ้านมีการเล่นการพนัน กินเหล้าและ
ยาเสพติด แต่เพราะหมู่บ้านหนองแวงค่อนข้างเป็นหมู่บ้านเล็กจึงจัดการง่าย นอกจากนั้นผู้นำชุมชนทั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน วัด และโรงเรียนมีความเข้มแข็งมาก จึงสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเยาวชนและกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์กับทั้งตำบลอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์การเรียนรู้ศาสนทายาทจิตอาสา
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีชลสินธุ์ หมู่ 5 (หนองแวง) ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
แรกเริ่มนั้นเกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ที่บ้านกระเสียว ตำบลกำปัง ซึ่งต่อเนื่อง
มาจากโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งแม้จัดมานานตั้งแต่ปี 2525 แล้ว แต่ในช่วงสิบปีหลังนี่เองที่
เยาวชนหันมาสนใจกันมากขึ้น
โดยในปี 2545 คณะสงฆ์ตำบลกำปังได้ปฏิบัติการเชิงรุก เข้าตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งทางคณะครูและ
ชาวบ้าน ต่างก็ส่งลูกหลานเข้ารับการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน จากจุดนี้เองทำให้
เยาวชนได้ รู้ จั ก กั น และมี สั ม พั น ธภาพกั น มากขึ้ น จึ ง เกิ ด การรวมตั ว ของกลุ่ ม เยาวชนคนรั ก ษ์ วั ด และพุ ท ธ
ศาสนา ได้ชักชวนกันมาร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเป็นประจำทุกปี และได้สมัครเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ตามวัดต่างๆ ในเขตกำปัง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีต่อๆ มา วัดได้จากปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มากขึ้นทุกปี และจากการที่สามเณรและศีลจาริณี ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรม
และสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ซึ่งสามเณรวัดกระเสียว สามารถทำคะแนนได้เป็นที่ 1 และรางวัลรอง
ชนะเลิศ ถึง 3 ปีซ้อน จึงทำให้เยาวชนให้ความสนใจกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น
ต่อมาเมื่อเห็นว่าเยาวชนที่รวมกลุ่มกันมีความพร้อม พระอาจารย์ต๋อย จึงได้ทำโครงการเสนอต่อพระครู
วิจิตรธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดศรีชลสินธุ์ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าคณะตำบลกำปัง นายอำเภอ เจ้าคณะ
อำเภอ เป็ น ผู้ เ ห็ น ชอบโครงการ และพระเทพสี ม าภรณ์ รองเจ้ า คณะจั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ
โครงการ เพื่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ขึ้ น ภายในวั ด ศรี ช ลสิ น ธุ์ ซึ่ ง มี พื้ น ที่ เ หมาะแก่ ก ารรวมตั ว กั น ของเยาวชน
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 84 คน
ภารกิจของศูนย์การเรียนรู้ฯ คือ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม เด็กๆ และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างจากวันหยุดเรียนมาทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งปรึกษาปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
โดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษา
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นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมีอินเตอร์เน็ต และห้องสมุด ให้บริการเยาวชนที่เป็นสมาชิกเพื่อค้นคว้า
หาความรู้ ดังนั้น ที่นี่จึงนับเป็นศูนย์รวมตัวของเยาวชนแม้ในช่วงไม่มีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
สำหรับกิจกรรมโดยภาพรวมของศูนย์การเรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ตำบลกำปัง ได้แก่
• การเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรตามโครงการค่ายคุณธรรมต่างๆ
• การปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• ช่วยงานต่างๆ ของชุมชน
• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น หรือวัดอื่นที่ขอความร่วมมือมา
• การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดของเด็กเยาวชน
โดยมีความมุ่งหวังให้การทำงานของกลุ่มเยาวชนศาสนาทายาทจิตอาสา เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง
ชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างถาวร

แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน
คำว่า “ไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่าย” ดังขึ้นระหว่างการสนทนากับพระอาจารย์ต๋อย เมื่อถามว่าเหตุใด
จึงมุ่งประเด็นสนใจพัฒนากลุ่มเยาวชนของตำบลกำปังเป็นหลักแทนที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆ หรือสร้างงาน
จากกลุ่มผู้นำหรือกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีบทบาททางสังคมมากกว่า พระอาจารย์ต๋อย อธิบายแนวคิดของศูนย์การ
เรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ตำบลกำปังไว้ว่า
“ที่มุ่งประเด็นไปที่เยาวชน เพราะเมื่อมองดูคนรุ่นก่อนๆ ที่เขายังเล่นการพนันอยู่ คิดว่ากู้ได้ก็จริงแต่
ต้องใช้เวลาและไม่ยั่งยืน ขณะที่ถ้ามุ่งประเด็นไปที่เยาวชนน่าจะดีกว่า คิดในมุมมองของการแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุ แก้ปัญหาที่เยาวชนก่อน อย่างที่โบราณว่าไว้ว่าไม้แก่ดัดยาก ไม้อ่อนดัดง่าย การทำตรงนี้ เพื่อให้เขา
รู้ปัญหา เห็นปัญหาด้วยตัวเอง พอโตเด็กไม่ก่อปัญหา เป็นการป้องกันไว้ตั้งแต่เริ่มแรก”
แนวทางหลักๆ นั้นพระอาจารย์ต๋อยบอกว่า ดึงให้เยาวชนหันมาสนใจทำงานจิตอาสา เพื่อให้เข้าใจถึง
คุณค่าในตนเองที่มีต่อชุมชน จากแนวทางจิตอาสาจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคม ทำให้ได้เรียนรู้และเกิด
ความภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนั้น เมื่อลูกหลานมาเป็นจิตอาสาทำงานให้กับ
ชุมชนแล้ว หลายคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็ได้ใช้เวลาทำประโยชน์ให้กับทางวัด เช่นเดียวกับลูกๆ หลานๆ และได้
มองเห็นการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนมากกว่าเดิม
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ปลูกฝังความเป็น “จิตอาสา” ต่อยอดไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง
ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ตำบลกำปัง ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของเยาวชนที่สนใจใช้
เวลาว่างไปในทางที่สร้างสรรค์ และรักการรวมกลุ่มกันทำความดี ทำประโยชน์ให้กับชุมชน โดยในแต่ละช่วง
เวลาทางศูนย์ฯ จะมีการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้มีกิจกรรมทำอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ ให้กับเยาวชน โดยหลักการสำคัญที่เยาวชนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่แรกเริ่มคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำในส่วนต่างๆ
ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน 	
พระอาจารย์ต๋อยบอกว่า คำว่าจิตอาสา คือการให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเอง ได้รู้จัก
ทำความดีมีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นงานของสังคม งานเล็กงานน้อยหรืองานใหญ่ ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับตน
หรือไม่ก็ตาม เพราะเมื่อดึงเยาวชนให้ไปร่วมกิจกรรม เยาวชนเป็นวัยที่มีพลังและมีแรงในการทำงาน ทั้งยัง
ทำงานด้วยความทุ่มเทหากรู้จักเติมหรือผลักดันให้พวกเขาในทางที่ถูกต้อง
กลุ่มเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาทุกคนต้องมีการสมัครและอยู่ในกฎระเบียบที่ทางศูนย์ระบุไว้ คือการ
ทำตนไม่เป็นปัญหาหรือภาระให้กับสังคม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ซึ่งเฉพาะประเด็นการสมัครสมาชิกนั้น
พระอาจารย์ต๋อยบอกว่า เป็นการจัดการให้เด็กไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด สุรายาเมา และการพนันตั้งแต่เริ่มแรก
และเมื่อเยาวชนได้ทำประโยชน์ ได้มีตัวตนในสังคม กลุ่มเยาวชนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมในศูนย์ได้มอง
เห็นก็จะเกิดความรู้สึกสนใจและอยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาเช่นกัน
“เด็กๆ พวกนี้มาร่วมกันตั้งแต่ยังเล็ก เรียกได้ว่า เป็นต้นกล้าน้อยที่ค่อยๆ เติบโต เขาได้เรียนรู้และได้
สนุกสนานกับวัยของเขาอย่างมีประโยชน์ เขาก็มีความสุข
สิ่งที่ครอบพวกเขาอยู่คือคำว่า “จิตอาสา” ลองคิดดูสิว่าทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายสมัยนี้ วัยรุ่นเหล่านี้ถ้า
ไม่มีห่วงนี้ครอบอยู่ ป่านนี้จะเป็นยังไงในท่ามกลางสังคมที่มันพัฒนาไปเร็วอย่างปัจจุบัน”
พระอาจารย์ต๋อยกล่าวถึงแนวคิดจิตอาสาของชุมชน
นอกจากนี้แล้ว การที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ตำบลกำปังมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและเติบโตมาตลอดใน
ช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ส่วนสำคัญเป็นเพราะที่นี่มีการรวมตัวของคณะสงฆ์ตำบลกำปังที่เป็นเครือข่ายแข็ง
แรง เจ้าอาวาสทุกวัด (มีทั้งหมด 10 วัด) ทำงานประสาน สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับศูนย์ฯ มาโดย
ตลอด
พระอาจารย์ต๋อยบอกว่า
“คนจะมาเป็นกลุ่มเด็กจิตอาสาจะมีใบสมัคร พ่อแม่เขาจะต้องรับรู้ และยอมรับด้วยถึงจะสมัครเข้ามา
ได้ การก้าวไปสู่การเป็นจิตอาสา ต้องดูความประพฤติไม่ใช่สมัครมาเพื่อโก้ๆ เพราะจิตอาสาคือการทุ่มเท
ทำเพื่อชุมชน
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นอกจากนี้ที่ตำบลเขาก็จะยอมรับ เมื่อก่อนวัยรุ่นอื่นๆ เขาก็อาจไม่ยอมรับ มีแซว มีแกล้งบ้างว่ามาทำ
อะไรกัน แต่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ไม่แซวแล้วแต่กลับมาเข้าร่วมทำงานด้วยกัน”
เมื่อสอบถามพูดคุยไปที่ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานต่ า งๆ
ธนวินท์ หรือทู เล่าให้ฟังว่า เขาเข้ามาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตั้งแต่เมื่ออยู่ชั้น ม.2 จนปัจจุบันตนเรียนอยู่
ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากคนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ก็ได้ฝึกฝนตนในด้าน
ต่างๆ เช่น ในการเป็นผู้นำเยาวชน ในการช่วยงานของตำบล และของทางวัด ช่วยมาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงใน
การอบรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจและยังคงสนุกกับการทำกิจกรรม
ต่างๆ อยู่เสมอ
“ปกติเข้ามาศูนย์อยู่แล้ว ถ้าจะทำรายงานหรืออะไรก็มาใช้คอมที่พระอาจารย์ต๋อยจัดไว้ให้ มีอินเตอร์เน็ตใช้
ด้วย ไม่จำเป็นต้องไปที่ร้าน ซึ่งมีการเล่นเกมออนไลน์กันเยอะด้วย ตรงนี้ก็บอกน้องๆ หลายคนว่า ถ้ายังไง
ให้มาที่นี่ เพราะไม่ได้จำกัดเฉพาะสมาชิก ถ้ามาแล้วก็จะได้มาเรียนรู้ มาอยู่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม ได้
สนุกสนานร่วมกัน
เข้าวัดมา ถ้าน้องมีปัญหาก็ถามได้ เราช่วยกันตลอด หรือถ้าเด็กน้อยมีปัญหา หลวงพ่อต๋อย ก็ให้คำ
ชี้นำ ชี้แนะ มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้อบอุ่น
ทุกวันนี้เรียนค่อนข้างหนัก ก็ไป-กลับระหว่างที่เรียนกับบ้านทุกวัน กลับก็อาจจะค่ำ บางทีวันธรรมดา
จะมาไม่ได้ แต่ช่วงเข้าพรรษาที่มีสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จะมาตลอด จนจบนักธรรมเอกตั้งแต่มาเป็นจิต
อาสาแรกๆ แล้ว
ถึงจะเหนื่อย แต่ก็สนุก
การเป็นจิตอาสามันได้หลายอย่าง เหมือนมีเกราะป้องกันใจตัวเอง มาอยู่ในศูนย์มีหลวงพ่อคอยดูแล
มีครอบครัวที่เข้าใจ ก่อนจะเข้าโครงการบวชเณร พ่อกับแม่จะเข้าวัดเฉพาะมีงานทำบุญหรือวันสำคัญบ้าง
นอกนั้นไม่เคยเข้าวัดเลย แต่พอเรามาอยู่ที่ศูนย์ฯ พ่อแม่ก็ได้มาเข้าวัด มาช่วยงานวัดกันบ่อยๆ”
	
เมื่อพูดถึงคำว่า “เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา” หลายคนอาจคิดถึงภาพของเด็กรุ่นใหม่ที่เงี ย บๆ
ขรึมๆ หากแต่กลุ่มเยาวชนฯ กลุ่มนี้ คือเยาวชนทั่วไปที่มีความร่าเริงแจ่มใส พูดคุยสนุกสนาน และทำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูงในโรงเรียนเช่นเยาวชนอื่นๆ
แต่กลุ่มเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตำบลกำปัง จะมีสิ่งพิเศษมากขึ้นก็ตรงที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุข สามารถดึงใจตนเองให้อยู่ในการทำความดีได้ เพราะมีการปลูกฝังด้านคุณธรรมมาโดย
ตลอดทั้งผ่านการอบรม การพูดคุย หรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพี่ๆ ที่ผ่านมา
ทูขยายความเรื่องนี้ว่า
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“เรารู้ว่าอันนี้ดี-ไม่ดี เพียงแต่ว่าจะสามารถดึงใจตัวเองได้ขนาดไหน อย่างมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่ได้
สมัครสมาชิกแต่ก็ได้เข้ามาอยู่รวมในกลุ่ม มาช่วยงานเราบ้าง เขาเป็นลูกคนเดียว พ่อและแม่ต้องออกไป
ทำงานในช่วงเวลากลางคืน เขาอยู่บ้านคนเดียวทุกคืนๆ ซึ่งมันล่อแหลมมากที่เพื่อนฝูงจะดึงเขาไปกินเหล้า
ไปติดยาหรือไปเล่นการพนัน แต่เขาก็มีจิตใต้สำนึกที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเลย
เมื่อเราได้รู้ ได้เห็นปัญหา ได้เข้าใจก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สอนโดยตรง คือ มีบอกกัน
ตรงๆ บ้างเวลาคุยกับเพื่อนกับน้องๆ แต่ที่สำคัญคือ แฝงไว้ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา เช่น การแสดง
ละคร ก็ได้เรียนรู้เพิ่ม และก็มีคำสอนแฝงมาจากหลวงพ่อด้วย
เรื่องการพนันที่รู้ว่าเป็นปัญหา รู้ว่าการพนันเป็นยังไง ก็เคยลองเล่นไพ่กับเพื่อนๆ ปั่นแปะก็เคยเล่น
แต่เมื่อเล่นแล้ว ก็เห็นว่ามันมีแต่เสียไม่มีได้ เล่นแล้วใจมันก็ร้อนอยากได้มากขึ้น คือแน่นอนว่าแรกๆ สนุก
เราได้ แต่พอเล่นไปๆ มันก็มีแต่เสียกับเสีย เวลาอยากถอนตัวมันยากแล้วเพราะมันติด เพื่อนเล่นการพนัน
เสียเงินจนไม่มีค่ารถกลับบ้านก็เคยมี
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประสบการณ์ พอเข้ามาในศูนย์ฯ มาบอกน้องๆ มาสอนน้องๆ และพอผมมาเป็นคน
สอนน้ อ งๆ เป็ น รุ่ น พี่ เป็ น แบบอย่ า ง ถ้ า ทำตั ว ไม่ ดี ล่ ะ ก็ ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว ผมถื อ คติ ว่ า ก่ อ นจะไปบอกคนอื่ น
ผมต้องทำให้ได้ก่อน”
ขณะที่เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาผู้หญิงเองก็ให้ความสำคัญกับการทำงานส่วนรวมไม่แพ้กับเยาวชน
ชาย น้องแป้ง-ธนาพร รองประธานคนเก่าที่ลาออกไป เพราะเรียนหนักแต่ยังคงให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เล่าว่า ตนเองมาบวชศีลจาริณีตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพราะเห็นรุ่นพี่เขารวมกลุ่มกันก็
สนใจ จึงเข้ามาร่วมจนปัจจุบันผ่านมา 6 ปีแล้วก็ยังคงมาอยู่รวมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
“เยาวชนศาสนาทายาทจิตอาสารุ่นแรกจะฝึกพูด ฝึกนำกิจกรรม การพูดออกไมค์ การวางตัว ทุกอย่าง
โดยหลวงพ่อต๋อยเป็นคนสอนและหาวิทยากรมาให้เรา รุ่นแรกได้ทำทุกอย่าง เพื่อให้มีความมั่นใจในตัวเอง
มากขึ้น เราจะได้ทำกิจกรรม ได้เรียนรู้บางทีหลวงพ่อก็พาเราออกไปนอกสถานที่ ไปอบรมกับพี่ทหาร หรือมี
โครงการที่สามารถนำพวกเราเข้าไปร่วมได้ท่านก็จะจัดทำโครงการ เช่น เรื่องสื่อต่างๆ
ผู้ใหญ่อาจมองว่า เด็กอายุ 17-18 ปีจะทำอะไรได้เหรอ เรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วย แต่เราก็สามารถ
ทำได้ ทำให้เขายอมรับได้ มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเรา เช่น รวมตัวกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลด
ความรุนแรงในครอบครัว จัดกิจกรรมสามวัย เพื่อให้ครอบครัวมีการรวมตัวและเข้าใจกันมากขึ้น
จิตอาสาของเราทำเพื่อชุมชน เป็นระดับตำบล ไปต่างตำบลก็มี เพราะมีวัดเครือข่าย ไปช่วยได้
ทุกวันนี้แป้งเรียนอยู่ชั้น ม.5 วันเสาร์มีเรียนพิเศษ ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเข้ามาที่ศูนย์ ถ้ามีสอนพุทธ
ศาสนาช่วงวันเข้าพรรษาก็จะมาสอน หรือถ้าไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษาก็จะเข้ามาเจอกันเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ กับ
หลวงพ่อ บางทีก็มาช่วยกันคิดจัดกิจกรรมกัน
ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระ รู้สึกสบายใจมากกว่า เพราะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก ทำจิตอาสาก็มีความสุข
ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ แม้ไม่มีวันพัก
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การได้เรียนรู้ธรรมะและการทำจิตอาสา ทำให้เรารู้จักแบ่งเวลา เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ทำให้มีความมั่นใจ
และรู้จักใช้ชีวิต”

เพื่อนที่เลิกเล่นพนัน
ตัวอย่างของ “ต้อง” เด็กหนุ่มเกเรไม่สนใจการเรียนกลับมาเรียนหนังสือได้อีกครั้ง เพราะเข้าร่วมกลุ่ม
เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา ตำบลกำปังกับเพื่อนๆ
พระอาจารย์ต๋อยเล่าว่า เคยเห็นต้องชอบมานั่งตามศาลาวัด มาด้อมๆ มองๆ กลุ่มเด็กๆ ทำกิจกรรม
แต่ไม่ได้ขอเข้ามาร่วมด้วย พระอาจารย์ต๋อยเลยชวนให้เขามาพูดคุยและช่วยงานกับกลุ่ม ความเกเรจากการ
ดื่มเหล้า และเล่นการพนันได้รับการแลกเปลี่ยนกับพระอาจารย์ต๋อย ซึ่งสมัยยังเป็นฆราวาสก็ถือเป็นคนเกเร
ชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นนักเลงคนหนึ่งทีเดียว ต้องจึงได้ซึมซาบและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากพระอาจารย์ต๋อย
และเริ่มปรับพฤติกรรม จนทุกวันนี้กลับเข้าไปเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่ง
พระอาจารย์ต๋อยแสดงความเห็นว่า
“ที่ดึงมาเข้ากลุ่มเพราะเขามาตามศาลาและเห็นเขาแอบมองตอนที่สอนที่บ้าน ก็คิดว่าเด็กคนนี้มีวุฒิ
ภาวะที่พอจะอยู่ได้ ก็ให้เพื่อนดึงกันมา ก็เรียกมาคุย ชวนให้เข้ากลุ่มให้ช่วยทำงาน และมีกิจกรรมให้ทำ
ต่อเนื่องทั้งปี พอมีกิจกรรมทำเขาก็ไม่ไปสนใจเรื่องไม่ดีไปเองโดยปริยาย เพราะเขาทำตรงนี้มันได้รับการ
ยอมรับเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่า
แม้แต่เด็กสักคนหากมีโอกาสเราไม่ควรปล่อยไป เพราะเชื่อว่าหากวันนั้นเราไม่ดึงเขามา ทุกวันนี้ถ้าไม่
ค้ายาก็คงตีหัวใครไปแล้ว แต่มาถึงวันนี้เขาทุ่มเทใจให้ศาสนาอย่างมากช่วยงานวัดทุกอย่าง”

กิจกรรมกลุ่มเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา
การทำกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ศาสนทายาทจิตอาสา เป็นการทำงานโดยไม่มีผลตอบแทนให้
กับเยาวชนแต่ทุกคนก็ยังคงทำด้วยความสนุก โดยมุ่งหวังจะทำความดีเพื่อให้ชุมชนพัฒนาไปในทางที่ดีที่
เหมาะสม ทั้งนี้ จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมบางประการที่กลุ่มเยาวชนศาสนทายาทได้รวมตัวกันดำเนินการ
และมีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
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เก็บข้อมูลเรื่องการพนัน
ในโครงการ “ส่งเสริมชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข ระยะที่ 1” เมื่อปี 2550 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องกับ
เครือข่ายพระสังฆพัฒนาโคราชของหลวงตาแชร์ โดยตำบลกำปังเป็นหนึ่งใน 6 พื้นที่ศึกษาของนครราชสีมา
ด้วย
พระอาจารย์ต๋อยมองว่าเรื่องของการพนันเป็นปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ในทุกหมู่บ้าน การปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนรับรู้ปัญหาจะช่วยให้เกิดความตระหนักทำให้ไม่ไปข้องเกี่ยวกับการพนันได้ จึงสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนจิตอาสาเป็นผู้เก็บข้อมูลในชุมชน แล้วนำข้อมูลกลับมาสู่ชุมชนด้วยการนำเสนอบนเวทีประชุมระดับ
ตำบลอีกครั้งหนึ่ง
กระบวนการทำงานดังกล่าวนี้ นอกจากจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานแล้ว ยังสอนให้พวกเขาได้
เรียนรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการพนันโดยตรง อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังสามารถนำข้อมูลมาพูด
คุยวิเคราะห์ด้วยกันในศูนย์ฯ อีกด้วย
พระอาจารย์ ต๋ อ ยบอกว่ า ตั้ ง โจทย์ ใ ห้ เ ด็ ก ไปเก็ บ ข้ อ มู ล การพนั น ทั้ ง เรื่ อ งของสาเหตุ ที่ เ กิ ด ปั ญ หา
ผลกระทบ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยวิธีการคือการนั่งแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม และกว่าจะรวมได้
ก็ค่อนข้างใช้เวลา
“กว่ า จะทำได้ ห นั ก เหมื อ นกั น นะ แต่ ที่ นี่ จ ะทำงานแบบเข้ ม แข็ ง คณะสงฆ์ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม กำนั น
ผู้ใหญ่บ้านจะให้ความร่วมมือมาก ทุกฝ่ายมาหมดเลย และเมื่อถึงเวทีนำเสนอข้อมูลก็เป็นเวทีสาธารณะที่มี
ทั้งพระ ผู้นำ เยาวชน ครอบคลุมหมด”
ในช่วงดำเนินการ “โครงการส่งเสริมชีวิตมั่นคง ปลอดอบายมุข” นี้เอง กลุ่มเยาวชนศาสนทายาทยังได้
เข้าร่วมอบรมสื่อเยาวชนปลอดอบายมุข ซึ่งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเข้ามาอบรมประชาชนและเยาวชน
ตำบลกำปัง และมูลนิธิฯได้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชนศูนย์เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา จึงได้ส่ง
เยาวชนไปอบรมสื่อเยาวชนปลอดอบายมุข และกลับมาดำเนินการเพื่อลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการพนัน
เริ่มจากการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข โดยการที่เยาวชนสร้างแนวร่วมลงพื้นที่ทำงาน
วิจัย ค้นหาครอบครัวสีขาวต้นแบบ นำมาเป็นครอบครัวตัวอย่างในชุมชน และเยาวชนเป็นผู้ขยายผลไปถึง
โรงเรียนสีขาว ระหว่างการดำเนินงานนั้นได้ส่งเยาวชนไปร่วมประกาศยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยเรื่องการ
พนันทีท่ ำเนียบรัฐบาล และร่วมเวทีเสวนาว่าด้วยการพนันทีโ่ รงแรมสวนดุสติ พาเลซ และโรงแรมรัตนโกสินทร์ เพือ่
นำนโยบายและความรู้ที่ได้รับกลับมาสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดอบายมุขต่อไป
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รณรงค์ลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
“ที่นี่ไม่ค่อยมีการพนัน เพราะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง”
พระอาจารย์ ต๋ อ ยพู ด เสี ย งดั ง ฟั ง ชั ด ในถ้ อ ยคำข้ า งต้ น ก่ อ นจะบอกว่ า ที่ นี่ จั ด รณรงค์ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ
สม่ำเสมอ โดยมีกลุ่มเยาวชนศาสนทายาทเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ อีกทั้งเพราะวัดในตำบลทุกวัดได้ทำ
โครงการนำร่องปลอดพนันในวัดจนได้รับผลสำเร็จมาก่อน
โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระอาจารย์ต๋อย บอกว่าจะสอดแทรกเรื่องอบายมุขเข้าไปตลอด เพื่อให้
ประชาชนตระหนักและพยายามลด ละ เลิกให้ได้ ซึ่งนอกจากจะมีการรณรงค์เรื่องการพนันโดยตรงแล้ว
ยังมีการพูดถึงเรื่องการพนันเป็นหนึ่งในหัวข้อความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง
ศูนย์ได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อปี 2553
น้องแป้ง หนึ่งในเยาวชนจิตอาสาบอกว่า
“เรื่องการพนัน เราก็มีการรณรงค์ เราเขียนป้ายแล้วก็เดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้านก่อนจะติดป้ายตาม
พื้นที่ต่างๆ ทั่วตำบล เชิญชวนให้ลด ละ เลิก อบายมุข และลดความรุนแรงในครอบครัวค่ะ”
พระอาจารย์ต๋อยเน้นย้ำว่า การที่เยาวชนมีจิตใจเข้มแข็งจะช่วยดึงให้ท้ังครอบครัวและเพื่อนๆ หลีกเลี่ยง
อบายมุขได้ การรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยดึงให้คนหันมาสนใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และการ
วางตัวของเยาวชนที่ดีก็ถือเป็นตัวแบบให้เยาวชนรุ่นหลังๆ เรียนรู้เช่นกัน
“สภาพแวดล้อมเรื่องการพนันมันก็มีทุกหมู่บ้านนะ เราเห็นเราก็มาคุยกันในกลุ่ม เด็กๆ ก็เสนอว่าอยาก
รณรงค์ เราก็สนับสนุนให้เขาทำ อย่างน้อยถึงแม้ช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่เราก็ได้สื่อสารออกไปว่าลูกหลาน
ของคุณคิดอย่างนี้นะ และอีกสิ่งหนึ่งคือ เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ถึงถึงโทษของการพนันด้วย”

อบรมพุทธศาสนา

	
การสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปีของวัดต่างๆ ในตำบลกำปัง
โดยมีเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสามาช่วยเป็นวิทยากรผู้สอนและพี่เลี้ยง ซึ่งรุ่นพี่เยาวชนเหล่านี้ล้วนแต่จบ
นักธรรมเอกแล้ว
พระอาจารย์ต๋อยอธิบายว่า การสอนศาสนาของวัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดบ้านจานและวัดศรีชลสินธุ์เน้น
การปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมมากกว่าเน้นวิชาการ เพื่อให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา
มากกว่าจะถือเป็นสิ่งยากที่จะเรียนรู้
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“อาตมาเน้นปลูกฝังพฤติกรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความอ่อนน้อม ทำยังไงจะ
อยู่ในสังคมโดยมีความเอื้ออารีต่อกัน ซึ่งทุกวันนี้มันขาดสิ่งนี้มาก ถ้ามาก็จะเห็นว่าการสอนมันก็ธรรมดาใน
แง่วิชาการ เพราะที่ไหนก็จะสอนวิชาการ แต่ที่เราสอนเราจะเน้นกิจกรรม ตั้งแต่เช้าจะทำกิจกรรมร่วมกัน
ทำวัด สวดมนต์ นัง่ สมาธิ แล้วก็คอ่ ยแยกย้ายเข้าห้องเรียน อาจารย์แต่ละห้องจะสอดแทรกความรู้ ประสบการณ์
สอนแบบสนุก สบาย ไม่เครียด”
“เยาวชนที่มาเรียนก็จะเป็นลูกหลานในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะมากันหมดที่พอรู้ภาษา มาชั้นเตรียมก่อน
มาเล่นกิจกรรมสนุกๆ มาให้พี่ๆ นำสอน แต่ก็มีบางกลุ่มที่โดนร้านเกมดึงดูดไปบ้าง ถ้ารู้ว่าเด็กมีปัญหา
เราก็จะให้ผู้นำในชุมชนช่วยดึงเข้ามา และขอความร่วมมือจากร้านเกมให้เด็กมาเรียนที่นี่ในตอนเช้าก่อน
ไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน พูดดีๆ และเขาก็ไม่ถือทิฐินะ บางครั้งเจ้าของร้านเกมก็นำอาหารมาเลี้ยงเด็กหลัง
เรียนด้วย”
สำหรับแนวคิดดึงเยาวชนเป็นจิตอาสานั้น ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้สามารถ
ยืนยันได้ว่า นอกจากเยาวชนจะได้รับการฝึกฝนปลูกฝังให้เป็นคนดีของสังคมแล้ว เยาวชนยังมีส่วนสำคัญที่
จะดึงให้ครอบครัวเข้ามาสู่การครอบครัวที่ปลอดอบายมุขในอีกทางหนึ่ง
“การดึงเยาวชนเป็นจิตอาสา สามารถทำให้พ่อแม่เลิกการพนันได้จริงๆ เพราะเมื่อลูกเข้ามาดีแล้ว
พ่อแม่จะไม่ดีเหรอ อย่างน้อยลูกเขามาทำงานเต็มที่ เขาเห็น เขาก็ต้องเริ่มสมาทาน เขาก็เริ่ม ลด ละ เลิก
อย่างน้อยเริ่มต้นในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนก่อน เราไม่ได้บีบบังคับแต่เขาจะรู้สึกเอง เพราะเห็นลูกทำตน
เป็นประโยชน์กับชุมชน ถ้าเขายังเลิกไม่ได้ ก็เริ่มลดๆ การเล่นไปบ้าง
อาตมาจะชอบใช้วิธีครูพักลักจำ จำเรื่องดีๆ แล้วมาขยายต่อ เคยไปดูนิทรรศการหนึ่ง เห็นเขาพูดถึง
เรื่อง “ยุทธวิธีฉือจี้” ที่ใช้ระบบทำความดีเพื่อความดี ไม่ใช่ทำความดีเพื่อของรางวัล อาตมาชอบมากเลยจำ
มาสอนเด็ก และเด็กเราก็ได้ใช้วิธีนี้ด้วย
เขากลับไปบอกพ่อแม่ว่า ถ้าหนูสอบได้ที่หนึ่งหนูขอให้พ่อเลิกกินเหล้าได้ไหม หรือให้แม่เลิกซื้อหวยได้
ไหม สิ่งเหล่านี้จะมีผลมากเมื่อเกิดกับลูกของเขาก่อน ทั้งนี้ เพราะพ่อแม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้ว
เมื่อได้มาเห็นความดีในตัวลูกที่เขามาเป็นจิตอาสา ทำกิจกรรมต่างๆ เขาก็อยากทำให้ลูกภูมิใจเช่นกัน”

154

ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้

ร่วมเรียนรู้การจัดการพนันจากชุมชนต้นแบบ 11 ชุมชนทั่วประเทศ

ครอบครัวสีขาว
ดังที่บอกไว้ในกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาว่า เน้นเรื่องการรณรงค์เพื่อให้ชุมชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในด้านต่างๆ ซึ่งในการรณรงค์จะสอดแทรกปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น การรณรงค์เรื่องครอบครัวนำสุข ครอบครัวสีขาว เป็นต้น
การทำงานในเรื่องของอบายมุขที่ต่อเนื่องกันมานั้น เริ่มจากแนวคิดเรื่องวัดปลอดเหล้าปลอดการพนัน
แล้วขยายเข้าสู่ครอบครัว และชุมชน พระอาจารย์ต๋อยบอกว่า เราลงพื้นที่หาครอบครัวสีขาว โดยให้แต่ละ
พื้นที่เสนอรายชื่อครอบครัวต้นแบบแล้วมีการรับรองจากทั้งชุมชนและวัด และมีการอบรมเรื่องอบายมุขและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำหรับครอบครัวที่ได้หลักเกณฑ์ครอบครัวสีขาว ครอบครัวอบอุ่น ปลอดอบายมุขนั้น
มีการมอบธงติดที่หน้าบ้าน
ในหลักคิดของครอบครัวสีขาวนั้น ถือเป็นครอบครัวคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งจะครอบคลุมทุกด้านในการใช้
ชีวิต ทั้งเรื่องของอบายมุข การพนัน และการมีคุณธรรม จริยธรรม
พระอาจารย์ต๋อยบอกว่า
“ตั้งแต่เด็กเริ่มทำครอบครัวสีขาว มันมีการลด ละ เลิกได้จริงๆ เพราะคนขายหวยเขาเคยมาพูดกับ
อาตมาว่า ชุมชนเราเกิดอะไรขึ้น ทำไมหวยหนูขายได้น้อยลง”
สำหรับผลสำเร็จของครอบครัวสีขาวนั้น น้องแป้งบอกว่า ครอบครัวตนเองก็ฝ่าฟันจนได้ปักธงครอบครัว
สีขาว ครอบครัวคุณธรรมต้นแบบแล้ว หลังจากที่พ่อแม่เคยเล่นหวย เล่นไพ่
“ก่อนหน้านี้พ่อแม่ก็เล่นหวย เล่นการพนัน แต่พ่อไม่กินเหล้า ทุกวันนี้ไม่ค่อยซื้อหวยแล้ว แป้งบอกว่า
แป้งทำงานกับศูนย์ฯ ตอนนี้เขามีการรณรงค์ลดละเลิกการพนัน พ่อเลิกเถอะนะ ถ้าแป้งเป็นเยาวชนตัวอย่าง
ของตำบล ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเป็นตัวอย่างเขาได้เหรอ พ่อกับแม่ก็ฟัง”
นอกจากการคัดเลือกครอบครัวตัวอย่างแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เกิดครอบครัวตัวอย่างหรือครอบครัวสี
ขาวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพราะทางศูนย์มีการจัดอบรมและเน้นให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัว
เพราะเชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและจัดการกับปัญหา
ต่างๆ ของชุมชนได้อย่างมีศักยภาพ
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สร้างครอบครัวต้นแบบ
หยุดพนันในชุมชน

เครือข่ายสินธุ์แพรทอง จังหวัดพัทลุง
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จะแก้ปัญหาการพนันได้ต้องแก้ที่สังคมเล็กๆ ของเขาก่อน
ถ้าเราแก้ได้สักครอบครัวหนึ่ง ให้เขามีสติ มีปัญญา เขาก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคง
ถ้าเราไปบังคับเขาว่าอย่าเล่น เขาไม่เล่นที่หมู่บ้านเขาก็ไปเล่นที่อื่น
เราต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนวิถีคิด มันจะมั่นคงยั่งยืนกว่า
อุทัย บุญดำ
ผู้อำนวยการเครือข่ายสินธุ์แพรทอง

การพนันในตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ถือว่ามีไม่มากนักทั้งยังไม่ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อครอบครัวและสังคม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่านิยมของชาวตำบลลำสินธุ์ ที่นิยมเล่นการพนันแค่เพียง
หย่อนใจในช่วงเทศกาล ขณะที่เวลาส่วนใหญ่นั้นทุ่มเทให้กับการทำงานในสวนยางและสวนผลไม้มากกว่า
และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเกิดขึ้นของเครือข่ายสินธุ์แพรทองของชุมชนลำสินธุ์ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อแก้
ปัญหาสาธารณะด้านต่างๆ ของชุมชนลำสินธุ์ ตั้งแต่ ปี 2544 โดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาชุมชนไปสู่
เป้าหมาย “คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง” โดยจัดทำแผนแม่บทของ
ชุมชนด้วยตนเองแล้วแยกเป็นยุทธศาสตร์ย่อยๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว
แน่นอนว่าในยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจหลักนั้น ไม่ได้เจาะจงแก้ไขหรือจัดการการพนันโดยตรง แต่ผู้นำ
ของเครือข่ายสินธุ์แพรทองหลายๆ ท่านต่างให้ข้อคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า เครือข่ายสินธุ์แพรทองทำงาน
อย่างเป็นองค์รวม มองเห็นเป้าหมายรวมกัน และพัฒนาทุกส่วนไปพร้อมๆ กัน โดยเน้นการปรับวิถีคิดเป็น
หลัก ซึ่งการพนันและอบายมุขอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสุรา ยาเสพติด ล้วนแทรกปนอยู่ในการจัดการทุกเรื่องที่
สัมพันธ์กับชุมชน นำยุทธศาสตร์ครอบครัวต้นแบบ สร้างครอบครัวแข็งแรงช่วยป้องกันปัญหาการพนันและ
อบายมุขอย่างยั่งยืน

ปูพื้นชุมชนตำบลลำสินธุ์
ตำบลลำสินธุ์เป็นตำบลในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอศรีนครินทร์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ
7 กิ โ ลเมตร และห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ประมาณ 21 กิ โ ลเมตร ตั ว ตำบลอยู่ ค่ อ นไปทางจั ง หวั ด ตรั ง
ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,727 คน คนส่วนใหญ่ในตำบลสืบสายตระกูลมาตั้งแต่รุ่น
ปู่ย่าตายาย สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบภูเขาลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพ
เกษตรกร ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ และทำนาเล็กน้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำสินธุ์บอกว่า รายได้จากการทำสวนยางของอำเภอศรีนครินทร์นับเป็น
รายได้สูงสุดของคนในจังหวัดพัทลุง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำสวนยางเป็น
หลัก สอดคล้องกับผู้นำของชุมชนหมู่ 1 และผู้อำนวยการเครือข่ายสินธุ์แพรทอง และวิทยากรกระบวนการ
ของเครือข่ายระบุว่า คนที่นี่ไม่ค่อยเล่นการพนัน แต่ชอบทำงานหนัก ชอบเข้าสวนยาง ยิ่งช่วงที่ยางราคาดี
จะพบว่าชาวบ้านจะเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อตื่นไปทำสวนยางตั้งแต่ตีสองตีสาม และเข้าสวนผลไม้ในช่วงเวลา
กลางวัน
“นี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไม่เล่นการพนัน อาชีพกรีดยางเวลาจะให้ไปเล่นการพนันมันไม่มี พอตอน
ค่ำก็ต้องกลับมานอนแล้ว”
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“เล่นว่าง” เล่นพนันเพื่อสนุกไม่ได้หวังรวย
นายอุทัย บุญดำ ผอ.เครือข่ายสินธุ์แพรทอง พูดถึงสถานการณ์การพนันในตำบลในภาพรวมเพื่อให้
เข้าใจก่อนจะนำไปสู่การพูดคุยในเรื่องราวต่างๆ ว่า
“การเล่นการพนันมันคู่กันมากับบ้านเราอยู่แล้ว แต่คนที่นี่เขาเล่นสนุกกัน รู้ว่าเล่นแค่ไหนถึงจะพอ ไม่มี
ใครลำบากหรือล่มจมเพราะการพนันสักคนเลยในตำบลนี้”
เช่นเดียวกับที่นายเจริญหรือหมอเริญซึ่งคนที่นี่เรียกตามอาชีพเดิมคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ
ตำบล อำเภอตรังและพัทลุง หลายพื้นที่ผ่านประสบการณ์การพนันหลากหลายในชีวิตก่อนพลิกตัวเอง กลาย
มาเป็นวิทยากรกระบวนการของเครือข่ายสินธุ์แพรทองอย่างเช่นทุกวันนี้ บอกว่า โดยนิสัยของคนบริเวณนี้
ไม่ค่อยเล่นการพนัน จะเล่นกันเฉพาะในช่วงเทศกาล ซึ่งเรียกว่า “เล่นว่าง”
“เทศกาลที่นี่ อย่างสงกรานต์ ญาติพี่น้องจะกลับมาบ้าน บ้านเรานี่ (พัทลุงและตรัง-หมอเริญเป็นคน
พื้นเพจังหวัดตรัง) พอเข้าวัดอาบน้ำพระแล้ว ก็เล่นไฮโลกันเลย ถือเป็นกิจกรรมกันมากกว่าการพนัน เล่นมัน
สามวันเลยในวัดนี่แหละ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ แต่เขาเล่นกันเล่นๆ คือ เหมือนกับว่า ติดเงินไปสิบยี่สิบไปลงเล่น
เล่นกันสนุก ไม่ได้เล่นจนเจ็บปวดอะไร อันนี้ถือเป็นกิจกรรมในประเพณี
บางคนเตรียมไว้เลยว่าจะเล่นสักห้าพัน เขาเรียกว่า “เล่นว่าง” ผู้หญิงก็เหมือนกัน คือในช่วงวันหยุดเจอ
ญาติพี่น้องคุยกัน เล่นกัน บางคนก็ไม่ทำอะไรตื่นเช้ามาไปเล่นที่วัด ได้เจอคนด้วย พอเย็นก็กลับ เช้าไปอีก
เป็นลักษณะปล่อยตัวไม่ทำงาน เตรียมเงินมาเสีย เสียเท่านี้ไม่เป็นไร เขาเตรียมไว้แล้ว เจ้ามือก็ญาติๆ กัน
นี่แหละ ปกติเขาก็ไม่ใช่เจ้ามือในบ่อนอะไรหรอก”
นอกจากงานเทศกาลแล้ว ยังมีงานที่มีช่วงที่วงพนันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง คือ “งานศพ” ซึ่งประธานกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่ 1 นายเฉลิม เล่าว่า
“ที่นี่เรียกอยู่เป็นเพื่อนศพ ก็เล่นกันสนุกๆ เล่นไพ่ เป็นหลัก คนที่เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้องเจ้าของ
เจ้าภาพ เขาเล่นสนุกๆ พอสักพัก ตีหนึ่ง ตีสองก็นอน ไม่ได้เล่นกันหนัก ส่วนใหญ่เขาลงเงินเล่นไม่เกิน
10-20 บาท ส่วนเล่นเป็นร้อยเป็นพันไม่มี”
เมื่อพูดถึงการพนันในงานเทศกาลและงานศพแล้ว นายเฉลิมจึงขยายภาพถึงสถานการณ์ในชุมชนหมู่ 1
ให้ฟังซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของหมู่บ้านทั้ง 9 ของตำบลลำสินธุ์ว่าคล้ายคลึงไม่ต่างกัน นั่นคือ โดยปกติการ
พนันมีเล่นกันบ้าง แต่เพื่อความสนุกมากกว่าจะหวังรวย และถ้าทุกคนต้องการมีฐานะ จะใช้วิธีทำงาน
มากกว่าหวังพึ่งจากการพนัน และคนที่เล่นก็จะเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่เด็กวัยรุ่นจะสนใจเรื่องการเรียนหรือรวม
กลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่า
“หมู่ 1 เป็นหมู่ใหญ่สุดของตำบล มีประมาณ 250 ครัวเรือน อยู่บนฝั่งที่ติดถนนสายหลักเข้าพัทลุงและ
ไปจังหวัดตรังได้ ส่วนใหญ่คนหมู่ 1 ทำมาค้าขายและทำสวนยางพารา ที่นี่เรียกได้ว่าการพนันน้อยมาก
ไม่มีบ่อน คือแม้จะมีคนที่เล่นก็มีบ้าง คนที่เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นคนเดิมๆ”
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“การพนันสมัยก่อนเท่าที่จำได้และเคยเห็นก็มี ตีไก่กับกัดปลา ซึ่งชาวบ้านเล่นตามเทศกาล เล่นไพ่หรือ
เล่นกร๊อกแกร๊ก หรือที่คนภาคอื่นเรียกไฮโล ส่วนใหญ่เขาเล่นกันเหมือนเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่าง
ญาติพี่น้อง พอตอนเย็นก็เลิก แพ้-ชนะก็นั่งกินกัน เงินก็ไม่ไปไหนหรอก
ตำบลบ้านเราแต่ไหนก็ไร ไม่เคยมีเหตุการณ์การพนันทำให้ครอบครัวแตกแยก หรือเสียคน อย่างที่บอก
เล่นเพื่อสนุกมากกว่าไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ ถ้าจะมีเสียเงินให้การพนันก็มีหวยบ้าง แต่เขาก็ซื้อกันไม่หนัก คนที่
นี่เล่นกันครั้งละไม่เกิน 100-200 บาท”
เพราะไม่มีบ่อน การเล่นการพนันก็ไม่หนักหนา ทั้งยังมีภาระหน้าที่ในการทำสวนยาง ชาวตำบลลำสินธุ์
ส่วนใหญ่จึงไม่เล่นการพนันจนเสียคน หมอเริญ วิทยากรของศูนย์บอกว่า เมื่อก่อนตำบลลำสินธุ์มีการเล่น
การพนันมากกว่านี้ ทุกวันนี้ลดลงมาก แม้กระทั่งการเล่นพนันในงานศพก็มีน้อยแล้ว และด้วยประสบการณ์
ที่ เ คยผ่ า นมา ที่ นี่ ถื อ เป็ น ตำบลที่ ส งบจากการพนั น เพราะการละเล่ น ที่ ถื อ ว่ า รุ น แรงและกิ น เงิ น มากๆ
ในแต่ละครั้งที่เล่น ก็ไม่มีในเขตตำบลและอำเภอศรีนครินทร์แห่งนี้ นั่นคือ การชนวัวและโปปั่น
“โปปั่น” เป็นการพนันที่บ่อนใหญ่หลายแห่งในภาคใต้นิยมเล่น เมื่อค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า “โปปั่น”
ใช้ครอบทองเหลืองมีลิ้นรูปเหมือนลูกบาทข้างใน ฝาครอบโปไว้ไม่ให้คนแทงเห็น ปิดฝาครอบโปแล้วตั้งให้
แทง โดยยอมให้คนแทงปั่นโปได้ตามใจชอบ ปั่นครอบไปจนได้เหลี่ยมแล้วเปิดฝา ซีกขาวที่ลิ้นอยู่ตรงแต้ม
ไหนถือว่าออกแต้มนั้น
การพนันโปปั่นนี้นับเป็นการพนันที่ร้ายแรงและได้-เสียเงินกันมากที่สุดอย่างหนึ่งทีเดียว

รู้จักเครือข่ายสินธุ์แพรทอง เข้าใจบริบทการพัฒนา
การดำเนินการแก้ไขปัญหาในยุคก่อนมีเครือข่ายเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ จากนั้นเมื่อแต่ละคน
เริ่มมองเห็นปัญหาและทางออกคือการรวมตัวกัน จึงได้เกิดการรวมตัวของกลุ่มกิจกรรมออมทรัพย์ของชาว
บ้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน และรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
สินธุ์แพรทอง ในปี พ.ศ. 2544
กระบวนการรวมตัวของเครือข่าย มีที่มาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วย
การให้เยาวชนไปเก็บข้อมูลจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน และร้อยรัดชุมชนด้วยประวัติศาสตร์ร่วมกันในยุค
ถังแดง ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดในยุคที่ประเทศไทยหวาดกลัวเรื่องคอมมิวนิสต์ซึ่งส่งผลมาถึง
ท้องถิ่นไกลปืนเที่ยงอย่างตำบลลำสินธุ์แห่งนี้
เมื่อคนที่นี่มีประวัติศาสตร์เป็นตัวเชื่อมประสานคนในชุมชน จึงเกิดความรักสามัคคี และมีความเข็ม
แข็งเป็นฐานโดยหวังสร้างองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้านให้เข็มแข็ง พัฒนาการผลิตและกิจกรรมต่อเนื่องตาม
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แนวทางพึ่งตนเอง รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชนอย่างเป็นขบวน
นายอุทัย บุญดำ หรือพี่เล็ก ผอ.เครือข่ายสินธุ์แพรทอง บอกว่าเล่าให้ฟังดูจะเป็นเรื่องง่าย แต่กว่าจะได้
มาถึงวันนี้ เครือข่ายและชุมชนต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก
“ในเครือข่ายของเรา ยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เกิดจากชาวบ้านประชุมกันเอง ทำกันเอง ในช่วงปี
2544 ก่อนหน้านั้นเรามีปัญหาเรื่องกลุ่มองค์กรที่กำลังจะล้มละลาย ประธานกลุ่มเขาไม่สามารถที่จะประชุม
กลุ่มได้ ฝ่ายบัญชีทำไม่ถูก คนแถบนี้ก็ไม่อยากให้กลุ่มล้มละลาย ชาวบ้านก็เลยคุยกัน ตามเทศกาล ตามวัด
ตามวา คุยกันมาเรื่อยๆ
เราก็บอกว่า งั้นลองนัดกันมาคุยกันพร้อมๆ กันไหม จำได้ว่าเรานัดกันวันที่ 9 คุยกันบอกว่าถ้าเราเอา
ปัญหามากองกันเข้าแล้วมาดูกัน มันจะพบทางออก จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เครือข่ายเราก็จะมีนัดกันทุกวันที่
9 เพื่อมาแลกเปลี่ยน ดูเรื่องต่างๆ ไปด้วยกัน”
“ตอนนั้นเรื่องที่พบนอกจากกลุ่มออมทรัพย์จะล้มละลายแล้วก็คือ เรามีปัญหาเรื่องผลผลิตที่ว่าผลิตแล้ว
ไม่รู้จะไปขายไหน มีปัญหาสิทธิทำกิน มีปัญหาครอบครัวอ่อนแอ เหล่านี้ถือนี่เป็นปัญหาหลักๆ หลังจากนั้น
ก็เชื่อมโยงกับภายนอก แล้วทำแผนแม่บทชุมชน ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมากๆ”
“เราแลกเปลี่ยนกันไปจนถึงว่าเป้าหมายที่อยากทำให้ได้คืออะไร เขาก็บอกกันเลยว่า อยากเห็นคนมี
คุณภาพ มีคุณธรรม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพอเพียง โหย! คำมันใหญ่มากๆ แต่ในเมื่อที่
ประชุมมีคำนี้ออกมา ทุกคนก็เห็นด้วย ก็ถามกันว่าแล้วจะจัดการอย่างไร กี่ปีจะไปถึงตรงนี้ คำตอบในที่
ประชุมก็ออกมาว่า 10 ปี ที่จะทำให้เสร็จแบบนี้ แล้วเราก็กำหนดออกมาเป็นช่วงๆ”
เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ได้จดเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์เมื่อปี 2547 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม
แนววิถีพอเพียง โดยมีการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ภายใน 10 ปี 3 ระยะ
ระยะที่ 1 2544-2547 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ระยะที่ 2 2547-2550 สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ระยะที่ 3 2550-2554 คนมีคุณธรรม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพอเพียง
พี่เล็กขยายความตัวอย่างการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายในรายละเอียดบางส่วนว่า
“อย่างช่วงระยะแรก ปี 2544-2547 เป็นช่วงสร้างฐานองค์กรชุมชนก่อน สร้างฐานการขับเคลื่อนให้
เข้มแข็ง วิธีการ คือ จัดระเบียบกลุ่มองค์กรที่กระจัดกระจายให้รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย โดยตัวชี้วัดมี
2 ตัวที่อยากเห็น คือ อยากเห็นหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์ประสานงาน (หนึ่งเครือข่าย) หนึ่งตำบลหนึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ เราก็เลยใช้แผนแม่บทนี่เป็นเครื่องมือในการบูรณาการความคิด และเราก็ทำบรรลุผลตรงนั้นได้”
องค์ ก รย่ อ ยๆ ในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นมี โ ครงสร้ า งที่ แ ตกต่ า งกั น หากจะรวมตั ว กั น พั ฒ นาก็ เ ป็ น ไปได้ ย าก
ทุกหมู่บ้านจึงเห็นด้วยกับแนวคิดของที่ประชุมแล้วยุบรวบองค์กรย่อยๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุให้
อยู่ ใ ต้ ร่ ว มใหญ่ ข องกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ที่ ถื อ เป็ น องค์ ก รหลั ก ของหมู่ บ้ า น แล้ ว แต่ ล ะหมู่ บ้ า นก็ ใ ช้ แ ผนเดี ย วกั น
ใช้ศูนย์ประสานงานที่เดียวกัน ประชุมที่เดียวกัน วันเดียวกัน โดยใช้พื้นที่ระดับตำบลเป็นตัวตั้ง ซึ่งไม่มาก
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เกินไปและไม่เล็กเกินไป ซึ่งทุกวันนี้ถือเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมากทั้งในแง่การทำงานและประสาน
เครือข่าย
“เราใช้องค์กรชุมชนที่เรียกว่าเครือข่ายฯ เป็นแกนในการขับเคลื่อน เพราะถ้าใช้ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน
หรือผู้นำที่เป็นทางการ มันจะเปลี่ยนบ่อย ส่วนชื่อนี่ชาวบ้านเขาตั้งเองมาจากตำบลลำสินธุ์ บวกกับชื่อแหล่ง
ท่องเที่ยวของตำบลคือน้ำตกโตนแพรทอง”
และจากวิสัยทัศน์ท่มี ขี ้นึ จึงนำไปสู่ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในระดับต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เป็นต้น
สำหรับรายละเอียดของยุทธศาสตร์ปี 2551-2554 มีดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงแบบบูรณาการ
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน 3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ชุมชน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 6. ยุทธศาสตร์พัฒนายกระดับสถาบันครอบครัวสู่ ค วาม
เข้มแข็ง และ 7. ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน
การพัฒนาในด้านต่างๆ ของตำบลลำสินธุ์จึงเป็นการพัฒนาในภาพรวม ไม่ได้เน้นเจาะลึกไปแก้ปัญหา
ใดเป็นพิเศษ โดยมีเครือข่ายฯ เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งตำบล ในลักษณะที่ค่อยๆ ทำแต่ขยาย
ความสำเร็จออกไปเรื่อยๆ ซึ่งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลำสินธุ์ซึ่งได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายฯ บอกว่า
“หากพูดเฉพาะเรื่องการพนัน จริงๆ แล้วเราต้องพูดภาพรวม คือการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง สร้าง
ครอบครัวต้นแบบตามที่เครือข่ายฯ มีแผนผลักดันให้เกิดขึ้น และร่วมกับเราทำครอบครัวสีขาว การพัฒนา
ของเราไม่บีบบังคับแต่จะเป็นลักษณะสร้างกำลังใจ เชิดชูเกียรติกัน และบอกจุดหมายปลายทางเพื่อไป
ด้วยกัน”
พื้นที่ทำการของเครือข่ายสินธุ์แพรทองทุกวันนี้ ใช้บริเวณบ้านของพี่เล็กในการทำการ นอกจากจะเป็น
พื้นที่ชุมนุม พบปะสังสรรค์ หรือแม้แต่เข้ามานั่งเล่นพูดคุยกันแล้ว ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เชื่อมประสานหน่วยงานนอกเข้ามาด้วย เช่น ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้
ครูเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นสถานที่อบรมเพื่อปรับวิถีคิด
ให้กับเครือข่ายที่สนใจในเขตจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวิทยากรคือคนในเครือข่ายฯ นั่นเอง
“ที่นี่มีความเชื่อว่าถ้ากลุ่มองค์กรเข้มแข็ง ก็จะสามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้” พี่เล็กพูดถึงความเชื่อ
ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการทำงานตลอดระยะเวลา 10 ปีของเครือข่ายสินธุ์แพรทอง
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ปรับวิถีคิดและสร้างครอบครัวต้นแบบ
“สิ่งที่เราคุยกันในชุมชนมันเป็นภาพใหญ่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่การพนัน เพราะการพนันถ้าเราไม่ดูภาพ
ใหญ่ด้วย เราไม่พัฒนาเรื่องอื่นด้วย เดี๋ยวมันก็กลับมาอีก”
เมื่อวิสัยทัศน์ถูกแปลงออกมาเป็นยุทธศาสตร์หลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ ยุทธศาสตร์พัฒนาครอบครัว
สู่ความเข้มแข็ง ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของการควบคุมการพนันไปในตัว
“จากการที่ชาวบ้านรวมตัวกันสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันออกมา คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม นี่คือเป้าหมายที่
อยากให้มีให้เป็น ลองคิดดูสิว่า ถ้ามีการพนัน มันก็ไม่น่าจะมีคุณภาพใช่มั้ย ถ้าการพนันและยาเสพติดเข้า
มาอยู่บนบ้านด้วย มันคงไม่ใช่มีคุณภาพแล้ว”
“การพัฒนาระดับครอบครัวเข้มแข็งในยุทธศาสตร์นี้มีผู้ดูแลอยู่ คือเรามีครอบครัวต้นแบบ แล้วขยาย
ออกไปเรื่อยๆ เป็นโครงการต่อเนื่อง ถ้าถามว่าเรื่องการพนันจะมีอะไรที่เจาะลึกไหม เราไม่ได้ทำโดยตรง
แต่ทุกโครงการก็เป็นการควบคุมอยู่ในทีอยู่แล้ว
โดยเฉพาะ 2 ประเด็นหลัก คือ โครงการเด็กและเยาวชน กับประเด็นผู้สูงอายุ นั่นคือ เรามีแกนนำของ
เด็กอยู่ มีการฝึกเด็ก สร้างเด็ก โดยมีคณะทำงานเป็นสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งสรรหาจากท้องถิ่นส่วนหนึ่ง
ชุมชนส่วนหนึ่ง และทุกปีจะมีการจัดค่ายปีละ 2 ครั้ง โดยโรงเรียนและท้องถิ่นก็เข้ามาร่วมมือกันเพื่อพัฒนา
เด็ก เช่น ค่ายคุณธรรม ค่ายผู้นำ ส่วนประเด็นผู้สูงอายุ เราก็ดึงมาทุกกิจกรรมที่จัด อย่างเราจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กก็ดึงผู้สูงอายุเข้าไป ถ้าจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ก็จะดึงเด็กเข้าไป
แต่นี่เป็นงานแนวกว้างมากกว่า ถ้าแนวลึกก็คือการสร้างครอบครัวต้นแบบ”

ครอบครัวต้นแบบ
เพราะตระหนักว่าฐานความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญอยู่ท่ฐี านของครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้นกระบวนการ
พัฒนาชุมชนลำสินธุ์จึงออกแบบโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดครอบครัวต้นแบบ โดยเริ่มจากครอบครัวที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการและขยายผลออกไปในวงกว้างต่อไป
“พวกเราที่ทำงานตรงนี้คิดว่า ฐานความเข้มแข็งของครอบครัวอยู่ที่ฐานคุณธรรม มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงิน
ซึ่งพอเราพูดเรื่องคุณธรรมมันก็ต้องปลอดอบายมุขอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ยาเสพติด เหล้า บุหรี่มันก็
ไม่ ค วรมี เ กิ ด ขึ้ น ในบ้ า นของครอบครั ว ต้ น แบบ เราเริ่ ม จั บ จากจุ ด เล็ ก ๆ ที่ ค นเขาอยากพั ฒ นาในปี 2547
ตอนนั้นใช้งบ สสส. คนสมัครเข้าร่วมเป็น 100 ครอบครัว แต่ที่ผ่านเกณฑ์ได้สัก 50 ครัวเรือน มาจนถึงวันนี้
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ผมว่าเรามีครอบครัวต้นแบบประมาณสัก 150 ครัวเรือนได้นะ แต่กระจายอยู่ทั่วตำบล และปีนี้ก็จะขยาย
เพิ่มอีก 100 ครอบครัว ซึ่งปีนี้เทศบาลตำบลลำสินธุ์ก็พร้อมจะเข้ามาสนับสนุนรับลูกต่อในการผลักดันให้เกิด
ครอบครัวต้นแบบให้มากขึ้น
เราอาจทำไม่ได้ทุกครอบครัว แต่เราก็พยายามทำจากเล็กๆ เพื่อขยายผลออกไป โดยเรามีตัวชี้วัด
ครอบครัวต้นแบบหลายข้อ เช่น ต้องมีบันทึกรับ-จ่ายทุกเดือน ต้องเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ต้องรักเดียวใจเดียว
กินข้าวร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันสัปดาห์ละครั้ง และต้องมีแผนพัฒนาครอบครัวด้วย สุดท้ายตัวชี้วัดที่น่า
สนใจคือ คุณต้องมีการวางแผนปลอดหนี้และปลดหนี้”
นอกจากนั้นพี่เล็กยังบอกว่าครอบครัวต้นแบบต้องตั้งธง “หนึ่งครอบครัวหนึ่งสัญญาเงินกู้” ซึ่งหมายความว่า
เมื่อครอบครัวมีการวางแผนพัฒนาในระดับครอบครัวแล้ว ต้องยกระดับเพื่อปลอดหนี้หรือมีหนี้ให้น้อยที่สุด
“ถ้าพูดระดับตำบล เราอาจมีครอบครัวที่พร้อมจะพัฒนาเป็นครอบครัวต้นแบบราว 10 % เราก็เสริม
กำลังใจและหาแนวทางมาให้เขาเรียนรู้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การเรียนรู้ทำปุ๋ย ทำน้ำยาซักผ้า
ต่ า งๆ ในครั ว เรื อ น เน้ น ให้ ใ ช้ จ่ า ยอย่ า งประหยั ด ลดอบายมุ ข ลง ซึ่ ง ทุ ก ครอบครั ว ต้ น แบบต้ อ งมี บั น ทึ ก
รับ-จ่าย ลงบัญชีครัวเรือน ตรงนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทุกด้านของครอบครัวก็ว่าได้”
จากเครือข่ายเมื่อมีการเก็บบัญชีครัวเรือน ตัวเลขเหล่านี้จะนำมาสู่หมู่บ้าน แล้วมาสู่ตำบล ทำให้เห็น
ยอดเงินใช้จ่ายในแต่ละประเด็น และจากข้อมูลที่นำมารวมกันก็จะย้อนกลับไปสู่ครัวเรือนเพื่อการแก้ปัญหาที่
ต้นทางนั่นเอง พี่เล็กบอกว่า ตัวเลขหนี้หลักๆ ของชุมชนมาจากการลงทุนการเกษตรและการสร้างบ้าน
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกหลาน
“ถ้าครอบครัวทำบัญชีครัวเรือนเป็นประจำ เด็กที่ไปอยู่ในเมืองก็จะคิดและทำด้วยเช่นกัน เพราะเห็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น และสิ่งนี้เองที่จะทำให้เขารับรู้และมองเห็นสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัว ก็ใน
เมื่อลูกเราไปเรียนในเมือง สังคมที่มีแต่การบริโภค พวกเราต้องเป็นเกราะป้องกันให้ลูกๆ
ส่วนที่เห็นชัดๆ ที่เครือข่ายเข้าไปมีบทบาทในครอบครัวอย่างมาก คือ การซื้อหวย เพราะพอทำบัญชี
ครัวเรือน เขาก็ลดการซื้อหวยลงเยอะ แต่ครอบครัวที่ไม่ได้เข้ามาร่วมในเครือข่าย เราก็ไม่สามารถเข้าไปทำ
อะไรได้ อาจมีพูดคุยแลกเปลี่ยนบ้าง แต่เขาจะทำหรือไม่เราไม่ไปบังคับ
ในการเป็นครอบครัวต้นแบบ มีข้อปฏิบัติซึ่งต้องคุยกันว่าต้องลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า การพนัน หวย
ถ้าขาดไม่ได้ก็ซื้อให้น้อยลงไม่ว่ากัน แต่พอนานๆ ไปมันก็เลิกกันไปเอง
แต่ก่อนเคยซื้อหวย เดี๋ยวนี้ไม่ซื้อเลย คือ อยากร่วมโครงการฯ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎให้ได้ เมื่อก่อนทั้ง
ผมและภรรยาซื้อทั้งสองคน แต่พอเขาเห็นเราไม่ซื้อ เขาก็ไม่ซื้อด้วย เราคุยกันว่าไม่ต้องซื้อหรอก ถ้าอยาก
ได้เงินเราก็ทำงานเอา”
พี่เล็กจึงเสริมขึ้นว่า
“ทุกวันนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่มีเงิน ความสุขอยู่ที่ความพอดี เป็นความสุขที่ทุกครอบครัวออกแบบเองได้
และในเมื่อครอบครัวอบอุ่น การพนัน-ยาเสพติดมันก็ไม่ขึ้นไปบนบ้านหรอก”
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ปรับวิถีคิด เปลี่ยนแปลงชีวิตในแนวลึก
เครือข่ายสินธุ์แพรทองมีความเชื่อหลักอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่ถือเป็นหัวใจหลักของการ
พัฒนาเลยก็ว่าได้ นั่นคือ การปรับวิถีคิด ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและแตกต่างจากคำว่าวิธีคิด
และเพราะเชื่อในการปรับวิถีคิดนั่นเอง ที่นี่จึงให้คุณค่ากับ “คน” เป็นหลัก และเชื่อมั่นในการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในชีวิต พี่เล็กในฐานะตัวแทนของเครือข่ายอธิบายเกี่ยวโยงเรื่องดังกล่าวไปสู่
ประเด็นการพนันว่า
“ถ้าเราพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คนก็จะสามารถจัดการกับปัญหาตัวเองได้ ถ้าเราไปบังคับเขา ก็บังคับ
ได้ไม่นาน เขาก็ยังอยากสนุก อยากเล่นอยู่ แม้เราจะทำให้ในหมู่บ้านเขาไม่มี เขาไม่เล่นก็จริง แต่เขาก็ไป
เล่นที่อื่นได้ เราบังคับให้เลิกเล่นไม่ได้ ดังนั้น เราต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนวิถีคิด ตรงนี้มั่นคงยั่งยืนกว่า”
การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญากับสถานการณ์ เป็นการพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งจนเกิดเป็นวิถีคิด เรียกได้
ว่า คิดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
และที่เราใช้คำว่า วิถีคิด เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวโดดๆ แต่มันเป็นวิถีชีวิตไปเสียแล้ว ตกผลึกเป็น
สันดานหรือนิสัยไปแล้ว การฝึกอบรมของเครือข่ายที่จัดทำขึ้น เป้าหมายเราคือต้องการให้เขาปรับวิถีคิด
ให้คนคิดให้เป็น เหมือนเราฝึกให้เขาว่ายน้ำ เราฝึกให้เขาเกาะเราไป แต่พอถึงวันสุดท้ายคุณต้องว่ายน้ำแล้ว
ว่ายไปเอาความคาดหวังของคุณเองให้ได้ คือ เราไม่อยากให้เขาเอาโลกแบบลำสินธุ์ไป แต่อยากให้เขาคิด
เป็น เพราะแต่ละแห่งแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกัน แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนก็ไม่เหมือนกัน คุณต้องเอาสิ่งที่
เรียนรู้อย่างเป็นระบบไปปรับให้เข้ากับบ้านตัวเอง ปรับใช้กับชุมชนคุณเอง ถ้าเราปรับวิถีคิด ไม่ว่าสังคมจะ
เป็นอย่างไร เขาจะปรับการใช้ชีวิตได้”
พี่เล็กเล่าให้ฟังว่าเครือข่ายสินธุ์แพรทองรับอบรมในหลายระดับสำหรับหลายหน่วยงานกระบวนการการ
อบรมของที่นี่เน้นไปที่การปรับวิถีคิด ค่อยๆ ซึมซับและตระหนักด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้น
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือ การให้ผู้เข้าอบรมพักในบ้านครอบครัวต้นแบบที่พร้อมจะเป็นโฮมสเตย์และ
เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งในช่วงอาหารเย็นจะมีการแลกเปลี่ยนคุยกันแบบไม่เป็นทางการ
แต่นั่นถือเป็นแก่นแกนในการสอดแทรกประสบการณ์ ความรู้ หรือความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัส
จริงถึงการใช้ชีวิตของครอบครัวต้นแบบ และนับเป็นการพัฒนาระบบคิดของผู้เข้าอบรมในอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะ
สอดรับกับการอบรมหรือกิจกรรมในกระบวนของทางศูนย์ในช่วงเวลากลางวันอีกทีหนึ่ง
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเครือข่ายเรื่องคนมีคุณภาพ มีคุณธรรม ทำให้ผู้เข้าอบรมเริ่มตระหนักถึง
คุณค่าของตนเอง และเริ่มมองเห็นทิศทางการปรับตัว ปรับการใช้ชีวิต และวิถีคิดของตน ซึ่งหลายรายที่เข้า
อบรมยังคงติดต่อกับทางศูนย์ฯ หรือเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง บางรายมีปัญหาเรื่องลูกติดยาเสพติด บางราย
ติดการพนัน ก็เลิกได้เพราะการอบรมนั่นเอง
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พี่เล็กบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมมองเห็นคุณค่า ยอมรับ ทำให้คนที่เคยเสียความประพฤติไปแล้ว
คิดหาทางปรับตัว
“ในเมื่อสังคมทำให้คนเสียได้ สังคมก็ทำให้คนดีได้ ทำให้คนหันกลับมาแก้ไขสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไป”
“คนที่เคยเล่นเขาก็หยุดเล่นได้ ส่วนหนึ่งบอกได้เลยว่าเพราะถ้าคุณมาเชื่อมโยงเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้ว
คุณก็จะเห็นตลอดว่าเราคุยกันเรื่องคุณธรรม เรื่องคุณภาพในการใช้ชีวิต ตรงนี้มันก็จะตอกย้ำ และมันก็ไม่
เอื้อให้คุณไปเล่น”
สำหรับเรื่องของการเล่นการพนัน นอกจากการปรับวิถีคิดแล้ว ภายในชุมชนยังมีประสบการณ์จาก
ผู้ที่เคยเกือบเสียคนเพราะติดการพนันอย่างรุนแรง การพนันสร้างหนี้เป็นล้านบาท และเกือบฆ่าตัวตายหลาย
หน แต่สุดท้ายสามารถปรับตัวได้และทุกวันนี้หันมาทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำ
เครือข่ายสินธุ์แพรทองอีกรายหนึ่ง นั่นคือ นายเจริญ นิมิสวิน หรือหมอเริญ

เรื่องเล่าแวดวงพนันจากหมอเริญ
หมอเริญเป็นคนพื้นเพเดิมอยู่ที่จังหวัดตรัง แต่เพราะมีครอบครัวเป็นคนตำบลลำสินธุ์ ทุกวันนี้จึงตั้งใจ
ปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างถาวร
จากข้าราชการในสถานีอนามัยในวัยหนุ่มเพียง 19 ปี เขาเดินทางเข้าสู่วิถีของคนติดการพนันอย่าง
ง่ายดาย โดยเริ่มเล่นภายในกลุ่มข้าราชการด้วยกัน แล้วขยายออกไปสู่บ่อนใหญ่ ถึงขั้นติดงอมแงมไม่ไป
ทำงานทำการ ทั้งไพ่ และโปปั่น การพนันที่เขาบอกว่าเสียหนักที่สุดในชีวิต และถึงขั้นเป็นเจ้ามือโปปั่นด้วย
ตนเอง เมื่อลาออกแล้วไปลองทำมาหากินที่จังหวัดสตูลอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนที่จะหมดเนื้อหมดตัวอีกครั้ง
เขาเล่าว่า ปี 2532 อยู่ที่สถานีอนามัยพัทลุง ครั้งนั้นเล่นหนักมากส่วนหนึ่งเพราะอยู่ห่างครอบครัว
แต่แม้จะอยู่ใกล้ครอบครัว เมื่อภรรยาซึ่งเป็นครูสอนที่ตำบลลำสินธุ์เตือน ตนเองก็ไม่ฟังเช่นกัน
“โปปั่นมาเล่นที่พัทลุง เป็นบ่อนวิ่ง ตรงนั้นร้ายกาจมาก เสียเป็นแสนๆ เรารู้จักเพราะเพื่อนฝูงชวนไป
เล่นสนุกๆ ไปเสี่ยง เช่น ต้องจ่ายหนี้ให้สหกรณ์(ครู)ที่เราติดหนี้ แต่เรามีเงินไม่พอ เพื่อนก็ชวนไปเสี่ยง
หาเงินคืน แรกๆ มันก็ได้ แต่พอเล่นไปมันหมดลงๆ ยุ่งเหยิงไปหมด ช่วงหลังมีวัวชนด้วยนะ เดือนละครั้ง
2-3 วัน วัวชนก็เสียเยอะ วางเดิมพันเป็นคู่ๆ ก่อนปล่อยชนกัน จนกว่ามันจะวิ่ง มันกลับเป็นต่อ เป็นรองได้
บางทีปล่อยเป็นแสนก็มี ก็เสียเยอะสิวิกฤติสุดๆ คือช่วงปี 2538 วันหนึ่งๆ ไปทำงานก็แสนยากลำบาก
รอเพื่อนเพราะไม่มีเงินไปทำงาน บอกแฟนว่าไปทำงาน แต่ไปไม่ถึงที่ทำงาน ยืมเขาเล่นจนหมดที่ให้ยืมแล้ว
เพราะเราผิดนัดผิดสัญญา อยู่ในบ่อนเป็นสัปดาห์ ไม่กลับบ้านไม่ทำงานเลย พอ 2540 ยอดหนี้เพิ่มขึ้น
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ประมาณสองล้านกว่า ตอนนั้นเจ็บปวดมาก คิดไม่ออก คิดว่าจะฆ่าตัวตายบ้าง คิดแบบโง่ๆ ศักดิ์ศรีมันก็ไม่
เหลือแล้ว”
หมอเริญเล่าย้อนถึงช่วงเวลาที่ความคิดตกต่ำที่สุดในชีวิตเพราะการพนันจนเห็นภาพว่า
“ผมเคยนอนสถานีรถไฟตรังเพราะมันไม่มีที่พักแล้ว เคยเดินพูดคนเดียว เครียด...กูไม่น่าเลย ได้มาแล้ว
ไม่ น่ า เสี ย กลั บ ได้ ม าแสนต้ อ งการเอาสอง นั่ น คื อ หลั ก คิ ด ของคนเล่ น การพนั น ได้ ม าแล้ ว อยากได้ เ พิ่ ม
จุดพอดีไม่เคยมี
เคยคิดจะฆ่าตัวตาย แต่คนมันไม่ถึงฆาต ตอนได้เงินมาง่าย ก็เสียง่าย จะไปคิดอะไร แล้วการพนันมัน
เป็นหนทางไปต่ออบายมุขอื่นๆ ได้ทุกเรื่อง เหมือนว่ามันไม่มีอาชีพอื่นให้เลือกแล้วไง ความต้องการของเงิน
มันเยอะ”
“ปี 41-42 เริ่มเป็นหนี้อีกประมาณ 3 ล้าน คราวนี้หนักเลยไปอยู่ตรัง ลูกก็เรียนหนังสืออยู่ ครอบครัวก็
เริ่มมีปมด้อยแล้ว ไม่ได้กลับบ้านเที่ยวเดินหน้าเรื่อยๆ ในที่สุด คิดว่า จะพึ่งญาติพี่น้องอีกครั้ง ไปยอมรับกับ
คุณพ่อคุณแม่ ท่านไม่ได้มีเงินทุนหรอก ต้องเอาโฉนดไปจำนอง ซึ่งท่านจำนองให้เงินผมมาทำธุรกิจรถมือ
สอง ทำให้ผมเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ จนทุกวันนี้ผมก็ยังทำอยู่แบบเล็กๆ หนี้สินทุกอย่างก็ใช้คืนหมด
แล้ว”
“ตอนผมไปหาพ่อ ท่านไม่ต่อว่าเราสักคำ พ่อผมให้ข้อคิดที่ดีมากว่า ...“ลูก สายน้ำที่มันไหลผ่านไปแล้ว
อย่าไปคิดตักมันกลับคืนมา เริ่มต้นชีวิตใหม่” ผมจำคำของพ่อ แล้วก็มาอยู่กับชุมชน อยู่อย่างนี้ ชีวิตเริ่มดี
ขึ้น”
“เลิกได้ประมาณช่วงปี 2544-2545 ตัดขาด หักดิบไปเลย ตอนนั้นลูกจบ ม. 6 ก็เริ่มปรับตัวตามลำดับ
แล้ว เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้ว พอครอบครัวเริ่มสบาย เราก็คิดแล้วว่าจะกลับไปแบบเดิมทำไม คิดย้อนไป
เมื่อก่อนเงินในกระเป๋า 20 บาทก็ไม่มี มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านก็ไม่มี แต่มันมาถึงช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
ครอบครัวมีความสุขมาก หวยก็ไม่เล่น เมื่อก่อนซื้อเยอะเลย”
เมื่อถามถึงปัจจัยอะไรที่ทำให้คนติดการพนันอย่างเขาเลิกเล่นได้ หมอเริญตอบเสียงดังฟังชัดว่า
“ศักดิ์ศรี คนเราทุกคนรักศักดิ์ศรี ถ้าขาดศักดิ์ศรีไปไหนเพื่อนไม่เชื่อเราเราจะทำยังไง เคยนะ เพื่อนนั่ง
กินกาแฟกัน เราเดินผ่านเขาไม่เรียก มันเจ็บปวดมาก แต่ตอนนี้ไปนั่งกินที่ไหนเพื่อนมานั่งด้วยแล้ว ไม่ไปก็
โทร.มาชวน จากคนที่ไม่เคยชวนเรา จนถึงวันนี้เรามีเงินเก็บบ้าง เพื่อนบางคนก็กล้ามายืมเงินเราได้บ้าง
ตรงนี้มันทำให้เรามีคุณค่าขึ้นมา”
เมื่อเลิกการพนันจึงมาปักหลักอยู่กับครอบครัวที่ตำบลลำสินธุ์ แรกๆ คนที่ได้ทราบประวัติเขาก็ไม่ได้
เข้าไปยุ่งหรือคลุกคลี จนกระทั่งมีคนชวนให้เข้ามาที่เครือข่าย มาแลกเปลี่ยน พูดคุยกัน
“เมื่อก่อนเคยทำงานมวลชนสัมพันธ์ พอผมกลับมาอยู่บ้านก็มีคนไปทาบทาม บอกว่า มาสัมผัสที่ศูนย์
หน่อย เผื่อจะช่วยเหลือตรงไหนได้บ้าง ก็เริ่มมาจนวันนี้ก็ 3-4 ปีผ่านมาแล้ว เราก็ให้ความรู้พอเราให้เขา
เยอะ เราก็มีความสุข เราก็ได้เรียนรู้ ผมทำหน้าที่นันทนาการ บันเทิง ผ่อนคลาย ให้สมองเปิด ผมอยู่ที่นี่
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เห็นเยอะคนที่มาอบรมเขาก็เป็นเกษตรกรที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะ แต่แรกเขาก็ไม่อยากมา เราก็ต้องให้เขามี
ความสุขเพื่อเขาจะได้เปิดรับสิ่งที่เราจะให้
ที่บ้านเป็นครอบครัวต้นแบบ ผมอยู่หมู่ 3 ก็รับแลกเปลี่ยนคนอบรมเป็นโฮมสเตย์พักได้ 14-15 คน
ผมก็ได้พูดเรื่องส่วนตัวเมื่อคนไปลงที่บ้าน ได้เล่าประสบการณ์การพนันให้ฟัง บอกเขาว่า อบายมุขคุณมี
อะไรมาบ้าง ต้องบอกความจริง คุยกัน บางคนที่เขาเคยเล่นพอเขาฟังเราเล่า เขาก็กล้าแลกเปลี่ยน บางคน
ก็คุยส่วนตัวกันเลย ทุกวันนี้ยังติดต่อกันก็มีนะ”
หมอเริญบอกว่าคนที่อยากเลิกการพนันต้องมีเป้าหมายเพื่อหาทางออกให้ตัวเอง ซึ่งเป้าหมายของเขาคือ
การกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมา
“ผมอยู่ที่นี่พบกับคนหลากหลาย เมื่อมีโอกาสผมจะไม่ปล่อยไปนะ ผมจะพูดภาพรวมของการพนันและ
สิ่งที่มันทำร้ายชีวิต เพื่อให้คนหันกลับมาให้ได้”

เครือข่ายสร้างความมั่นคงในการพัฒนาชีวิต
เมื่อปรับวิถีคิดของคนได้ การพัฒนาครอบครัวหรือชีวิตย่อมไปในแนวทางสร้างสรรค์ มั่นคงและยั่งยืน
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีเครือข่าย มีศูนย์เรียนรู้อยู่ในชุมชน และการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
ยิ่งสร้างความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเป็นครอบครัว
ต้นแบบ หรือเยาวชนของเครือข่าย ดังเช่นชีวิตของหมอเริญ ที่แม้จะปรับตัวได้ในระดับส่วนตัว แต่เมื่อเข้า
ร่วมกับเครือข่าย ยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต และยิ่งเมื่อประสบการณ์ของเขาสามารถเป็นบทเรียนให้กับคนอื่น
ได้ ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจและทำให้เขายืนยันที่จะเป็นคนดีต่อไป
ที่ ส ำคั ญ คื อ ความรู้ สึ ก ในสั ง กั ด ขององค์ ก รที่ มี แ นวทางพั ฒ นาที่ ดี เป็ น คนดี ข องชุ ม ชน มี ห ลั ก คิ ด
มีทิศทางที่ชัดเจน มีเพื่อนร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือ และพร้อมให้กำลังใจกันและกัน เหตุนี้เองที่หลายคนเชื่อ
ว่า คนในชุมชนจึงไม่หันไปสนใจอบายมุขและลดการเล่นพนัน ลดการเล่นหวยไปได้มาก ทั้งจากเครื่องมือ
บัญชีครัวเรือน และการมีเป้าหมายเป็นคนมีคุณภาพ มีคุณธรรมที่คนในชุมชนยึดถือร่วมกัน
เครือข่ายยังทำหน้าที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการกลับตัวกลับใจ หรืออาจจะล้มเหลวไม่ว่า
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ เช่น การให้เงินกู้ไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับคนที่ต้องการทำการเกษตรแต่
เคยเสียคนมาก่อน ทั้งนี้ ต้องเข้ารับการอบรมปรับวิถีคิดและมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันก่อน หรือช่วยเหลือหา
ตลาดให้กับผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น
“ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าต้องการปรับตัวเราก็จะพยายามดึงเขาเข้ามา ให้ลด ละ เลิก ให้หันกลับ
มาสู่วิถีปกติให้ได้ แต่ถ้ายังรักสนุกอย่างนั้น เราปล่อยเลย ให้ไปสนุกเสียให้เสร็จให้พอใจ ถ้าไม่อยากเลิกก็
ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้
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แล้วแต่ไม่ว่ากัน คือเราไม่เน้นการบีบบังคับ แต่ต้องการให้คนที่ต้องการปรับตัวเองพร้อมด้วยตนเอง”
ภาพของการพัฒนาชุมชนของเครือข่ายลำสินธุ์ เป็นการจัดการชุมชนปลอดพนันที่ไม่ได้เน้นเจาะจงลง
ไปแค่เรื่องการพนันอย่างเดียว หากแต่แก้ไขปัญหาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมไปพร้อมๆ กัน ดังที่พี่เล็กได้พูด
ว่าแต่ต้นว่า
“สิ่งที่เราคุยกันในชุมชนมันเป็นภาพใหญ่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่การพนัน เพราะการพนันถ้าเราไม่ดูภาพ
ใหญ่ด้วย เราไม่พัฒนาเรื่องอื่นด้วย เดี๋ยวมันก็กลับมาอีก”
เครือข่ายสินธุ์แพรทอง เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในด้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามแนววิถี
พอเพียง และมีความโดดเด่นในเรื่องการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แท้ จ ริ ง การจั ด การปั ญ หาการพนั น ที่ แ ม้ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบรุ น แรงในชุ ม ชนแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ล ะเลยที่ จ ะไม่ ใ ส่ ใ จ
หากแต่เครือข่ายจะไม่จัดการที่ตัวพนันโดยตรง เพราะหากหาวิธีจัดการก็กลับมาใหม่ได้หากคนยังไม่มีความ
คิดที่จะเลิก ดังนั้น ชุมชนแห่งนี้จึงเลือกที่จะจัดการกับการปรับ “วิถีคิด” เป็นอันดับแรกไม่ว่าจะพัฒนาใน
เรื่องใด
ค่อยๆ ทำจากเล็กไปใหญ่ ทำเรื่อยๆ โดยไม่มุ่งหวังเปลี่ยนแปลงในทันที แต่รู้จักอดทนและรอคอยการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการปรับวิถีคิดหรือเส้นทางการใช้ชีวิตของคนแต่ละคนนั้นต้องใช้เวลา
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สังเคราะห์ความรู้จากบทเรียน
ชุมชนที่มีประสบการณ์
การจัดการชุมชน
ปลอดการพนันจาก 6 ชุมชน
วิภากรณ์ ปัญญาดี

1. บทนำ
จากการทบทวนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพนันสะท้อนให้เห็นว่าการพนันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
และดำรงอยู่ในทุกประเทศของโลกทั้งที่การพนันได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจอย่างมากต่อ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม หลายประเทศได้กำหนดมาตรการในการจัดการปัญหาการพนัน
ที่หลากหลายมิติกล่าวคือ มาตรการด้านกฎหมายห้ามการเล่นการพนัน รวมถึงมาตรการลงโทษหากมีการ
ละเมิด ซึ่งมาตรการด้านกฎหมายอาจมีทั้งประเภทห้ามโดยเด็ดขาดทุกประเภทการพนัน บางประเทศก็ให้มี
การเล่นการพนันโดยกำหนดพื้นที่เฉพาะหรือเฉพาะประเภทการพนัน หรืออนุญาตเฉพาะกลุ่มอายุ หรือกลุ่ม
ศาสนา อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านกฎหมายมักมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงและหาทางออกโดยการจ่ายค่าคุ้มครองและก่อให้เกิดรายได้จากธุรกิจการพนันอย่างมากมาย
นอกจากมาตรการด้านกฎหมายแล้วสถาบันทางสังคมอื่นๆ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนา มีส่วนหรือมีบทบาทอย่างมากในการอบรมสั่งสอน (Socialization) แก่สมาชิกให้เกิดการ
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษภัยของการพนันแต่ด้วยเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปัญหาการพนันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปและมีแนวโน้มมากขึ้นทั้งในด้านของ
ประเภทของการพนัน จำนวนผู้เล่น และวงเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจการพนันจนทำให้เหมือนว่าการดำเนิน
งานมาตรการด้านกฎหมายและมาตรการด้านการให้การศึกษาอบรมของสถาบันทางสังคมอ่อนแอลงไปซึ่งใน
ความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจก็มีผลอย่างมากต่อการทำหน้าที่ของสถาบันทางสังคม
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การเผชิญปัญหาและการจัดการปัญหาการพนันได้เกิดขึ้นในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับ
ชุมชน ได้มีความพยายามจัดการปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเอง ซึ่งบางชุมชนประสบความสำเร็จในการ
จัดการปัญหาการพนันในชุมชน บางชุมชนก็ล้มลุกคลุกคลานไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
เอกสารฉบับนี้มุ่งนำเสนอผลการวิเคราะห์และถอดบทเรียนการจัดการชุมชนปลอดการพนันที่มูลนิธิ
สดศรี - สฤษดิ์วงศ์ จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ และวิธีการใน
การขับเคลื่อนงานเพื่อให้ชาวบ้าน ลด ละ เลิก การพนัน และคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เกิด
การเรียนรู้ใหม่จากเวทีและนำไปทดลองทำต่อในพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงของ
ชุมชนในการจัดการการพนันในชุมชน โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์หรือ
มองปัญหาการพนันของชุมชน กระบวนการในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน ผลที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการปัญหาการพนันในชุมชนและข้อเสนอในการพัฒนาการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน ซึ่งผลการ
ถอดบทเรียนในแต่ละประเด็นปรากฏดังนี้
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2. ประเด็นการวิเคราะห์และถอดบทเรียน
2.1. กระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์หรือมองปัญหาการพนันในชุมชน
กระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์หรือมองปัญหาการพนันในชุมชนของสมาชิกในชุมชนเป็นองค์ประกอบ
หลักในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน เพราะการมองปัญหาต่างกันก็จะนำไปสู่การกำหนดวิธีการใน
การแก้ปัญหาการพนันในชุมชนต่างกัน โดยเฉพาะวิธีคิดในการมองปัญหา ย่อมส่งผลต่อการจัดการกับ
ปัญหา ทั้งรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือในการดำเนินการ ชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาการ
พนัน มองปัญหาการพนันว่า ไม่ใช่ปัญหาเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมที่เกือบทุกชุมชนใช้คำว่า
“อบายมุข” อันหมายถึงการรวมเอาเรื่องเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน เพศ และเอดส์เข้าด้วยกัน ขณะที่
บางชุมชนรวมเอาเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติของสังคมโดยรวมเข้ามาร่วมด้วย
ขณะเดียวกัน ประเด็นของการพนันก็ยังมีรายละเอียดกิจกรรมและรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละชุมชน ตัวอย่างเช่น ชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ที่แกนนำชุมชนต้องลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินที่เกิดและอยู่อาศัยมาหลายชั่วอายุคน แต่ต้องกลายมาเป็น
ชุมชนที่ไม่ถูกรองรับด้วยกฎหมาย ไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในฐานะชุมชน ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการทำให้
ชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ สี ข าว ปลอดจากปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาการพนั น เพื่ อ ต่ อ รองกั บ ผู้ มี อ ำนาจในการ
ปกครองของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาจัดการกับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ
กิจกรรมการพนันที่ชาวชุมชนแห่งนี้เล่นกันมาช้านาน คือ “จับยี่กี” ซึ่งเจ้ามือเป็นคนนอกพื้นที่โดยมีคนใน
ชุมชนเป็นคนเดินโพย
ดังนั้น วิธีการของแกนนำในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวก็ใช้วิธีการ “แย่งมวลชน” โดยเป้าหมายคือ
“คนรุ่นใหม่” ด้วยการสร้างกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชุมชน คือ “การร้องและรำไทย” ซึ่งถือว่าเป็น “ทุนเดิมของสังคม” เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ เป็นต้นกำเนิด
ของ “ลิเก” มาก่อน จนทำให้เด็กสามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วยการ “ออกงาน” เพื่อแสดงความ
สามารถในการร้องและรำ จนทำให้ผู้ใหญ่ในชุมชนยอมรับในความสามารถของเด็ก
นอกจากนั้น ในกลุ่มผู้ใหญ่ก็ใช้กลยุทธ์การ “จำกัดพื้นที่” ในการเล่น เนื่องจากคนรุ่นเก่าส่วนหนึ่งกลาย
เป็นผู้เล่นและเป็นผู้ที่มีรายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทางแกนนำจึงใช้วิธีการเจรจาต่อรองกับ
เจ้ามือขอให้ไม่มีการการเดินโพยในชุมชน หากคนในชุมชนต้องการเล่นก็ให้ออกไปเล่นนอกชุมชน เป็นต้น
ด้วยวิธีการนี้ ทำให้แกนนำชุมชนประเมินตนเองว่าเป็นชุมชน “สีขาว” ที่ปลอดอบายมุข เพื่อแสดงให้
เห็นว่าชุมชนไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเมืองหลวง แต่เป็นชุมชนดั้งเดิมทีมีส่วนร่วมในการสร้างความปกติสุขให้
แก่สังคมเมืองเช่นชุมชนอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร
ขณะที่ชุมชนอื่นๆ ที่แม้จะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเล่นการพนันมาเล่าอย่างชัดเจน แต่ภาพรวมๆ ก็
จะมีทั้ง หวย ไพ่ ไฮโล มวยตู้ บอล เกมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบไหน ชาวชุมชนก็ล้วน
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มองเป็นประเด็น “การพนัน” ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว ชุมชน
และวิถีปฏิบัติอันดีงามของชุมชน รวมไปถึงความมั่นคงของชุมชนด้วย
ในชุมชนชนบท เช่น ชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ซึ่งเคยเป็นชุมชนที่ “ไม่น่าอยู่” ในอดีต เนื่องจากเป็นชุมชนที่
มีกลุ่ม “อิทธิพล” ปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมาก เคยมีการคิดแก้ปัญหาแบบ “ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่าง
คิ ด ต่ า งคนต่ า งแก้ ไ ข..ตั ว ใครตั ว มั น ” ทำให้ ปั ญ หาเล็ ก ๆ ที่ ส ะสมมาช้ า นานขยายกลายเป็ น ปั ญ หาใหญ่
จุดเริ่มต้นของการมองปัญหาร่วมกันเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย ที่ถูกเรียกโดยชาวบ้าน
ว่า “หมออนามัย” คนหนึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิดในการมองปัญหา และวิธีในการจัดการกับปัญหา
โดยการเริ่มต้นที่การ “มองปัญหาร่วมกัน”
จากการร่วมกันมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน แกนนำมองปัญหาที่ปรากฏโดยการจำแนกออกเป็น
3 ประเด็น คือ การตัดไม้ทำลายป่า ยาเสพติด และการพนัน ซึ่งประเด็นปัญหาการพนันนั้นชุมชนบ้านน้ำ
เกี๋ยน ถูกจัดอันดับให้เป็นชุมชนที่มีปัญหาสูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามจากการที่แกนนำ
มองว่าปัญหาชุมชนไม่ได้มีเพียงปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ทำให้วิธีการจัดการกับปัญหามีลักษณะเฉพาะที่แกนนำ
ใช้คำว่า “ดาหน้าเข้าหาปัญหาพร้อมๆ กัน ร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กันมองปัญหาเป็นภาพเดียวกัน”
จากคำกล่าวของแกนนำท่านหนึ่งที่พูดถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพนันแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดที่นำ
ไปสู่การจัดการกับปัญหาที่ว่า “เมื่อการพนันเกิดจากกระบวนผู้มีอิทธิพล... การต่อสู้ก็ต้องทำเป็นกระบวน
การ” ดังนั้น วิธีการทำงานของแกนนำจึงมีลักษณะของการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน โดยใช้ทุกองคาพยพใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน แกนนำ หรือผู้นำตามโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐ ในชุมชนที่
สำคัญคือ หมออนามัย ครู ผู้นำทางศาสนา และกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้การมีส่วนร่วมดังกล่าว
อยู่ภายใต้ ความสัมพันธ์ ที่ดีเป็นพื้นฐาน
ผูน้ ำชุมชนบ้านน้ำเกีย๋ นมองว่า ปัญหาการพนันเป็นเรือ่ งใหญ่เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ “ผลประโยชน์”
และ “ผู้มีอิทธิพล” แต่ด้วยวิธีคิดอันชาญฉลาดทำให้ชุมชนเกิดพลังในการขับเคลื่อน และประสบความสำเร็จ
ในการจัดการตนเองของชุมชนในการต่อสู้กับผลประโยชน์และอิทธิพล ดังนี้
“...ตอนแรกๆ มันก็มีกระแสเกี่ยวกับการกลัวเหมือนกัน ...การแก้ไขการเล่นการพนันเหมือน...เรือลำ
เล็กๆ แล้วจะเอาไปข้ามน้ำที่ไหลเชี่ยว ความคิดส่วนตัวผมก็ต้องสร้างเรือลำใหญ่ๆ ให้มันทวนกระแสได้ ก็
คือเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ทีมเยอะๆ หลายๆ คน ทำอย่างไรให้ตัวปัญหาเกี่ยวกับการเล่นการพนัน
ให้ชาวบ้านได้รู้ ให้ชาวบ้านได้ร่วมกันคิด มองไปในทิศเดียวกันทั้งตำบลเลย ..สิ่งที่ยากๆ เราก็ทำ กลายเป็น
ทำไม่ยาก..”
ชุมชนคลองบางบัว เป็นชุมชนเมืองอีกชุมชนหนึ่งในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ที่มองปัญหาการ
พนันว่า เชื่อมโยงกับความมั่นคงของชุมชน และไม่สามารถแยกออกจากปัญหาอื่นๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาเศรษฐกิจ จากคำกล่าวของแกนนำชุมชนในการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการพนันที่ว่า
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“...การพนันก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านมั่นคง เพราะมันมีค่าใช้จ่าย ทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทีนี้เรา
พัฒนาสู่บ้านมั่นคงแล้วปัญหาก็คือว่าเราต้องมีหนี้สิน ไหนจะเล่นพนันอยู่ มีปัญหายาเสพติดอยู่ มันก็พัฒนา
ไม่ได้...”
วิธีการในการจัดการกับปัญหาการพนันของชุมชนจึงมุ่งไปที่บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว คือ
แม่บ้าน ซึ่งเป็นคนดูแลและบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านกลับเป็นกลุ่ม
ที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในการตั้งวงเล่นการพนัน
ดังนั้นเป้าหมายสำคัญที่แกนนำชุมชน มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ แกนนำแม่บ้านที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม
แม่บ้านในชุมชน ซึ่งแต่เดิมใช้กิจกรรมการพนันเป็นเครื่องมือในการพบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มแม่บ้านด้วย
กัน โดยการมอบหมายให้รับผิดชอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นการให้คุณค่าแก่ผู้ที่ถูกมอบหมาย
ในที่ สุ ด ก็ ท ำให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายดั ง กล่ า ว กลายมาเป็ น แกนนำในการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนปลอดอบายมุ ข
ซึ่งหมายรวมถึง การพนัน และยาเสพติดด้วย นับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ชุมชนคลองบางบัวใช้ในการจัดการ
กับปัญหาในชุมชนจนได้ผล
ซึ่งจากเรื่องเล่าของแกนนำที่เคยเป็นคนเล่นการพนันที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มแม่บ้านที่ได้มาเล่าถึงการที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลกองทุนที่สำคัญในชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ “...เหมือนเค้าให้บทบาทเรามา เรามีความ
ภูมิใจลึกๆ เราถึงมาทำตรงนี้ได้ จุดกำเนิดเราเป็นคนไม่ดีมาก่อน แต่มาถึงตรงนี้เรามีความภูมิใจว่า สังคม
เรามันดีขึ้น...”
จนกลายมาเป็นแนวร่วมในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชนจนทำให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่
และกลายเป็นแหล่งดูงานของคนทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์
สร้างแนวร่วมจากผู้เล่นการพนัน เป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาในชุมชนที่ได้ผลอย่างน่าสนใจ
อาศรมธรรมทายาทเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา ที่มีแกนนำเป็นพระสงฆ์ เชื่อว่า
“การพนันเกิดจากความบกพร่องด้านศีลธรรมของมนุษย์...” เป็นเรื่องของความ “ไม่รู้” จึงใช้กระบวนการ
“กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้” และ “..ใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้าไปผสมผสาน..”
ซึ่งวิธีการถึงแม้จะเป็นวิธีการเฉพาะของผู้นำทางศาสนาแต่ก็นับว่าเป็นอีกตัวอย่างของการดำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาการพนัน โดยใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนามาเป็นเครื่องมือ
อย่างได้ผล ตัวอย่างจากเรื่องเล่าแสดงให้เห็นว่า “การให้เวลาและให้โอกาส” แก่คนที่ตกเป็นเหยื่อของ “การ
พนั น ” เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยลดปั ญ หาจากการพนั น ซึ่ ง ทำให้ ค นที่ เ คยเป็ น เหยื่ อ ชองการพนั น กลายมาเป็ น
“ต้นแบบ” ของในสังคมที่กำลังอยู่ในวังวนของ “ปัญหาการพนัน” ต่อไป
ชุมชนนาบัว เป็นชุมชนในพื้นที่ชนบทที่มีผู้นำเป็นผู้หญิงมองปัญหาการพนันว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่าง
ชิดใกล้กับเศรษฐกิจของครัวเรือน จากการมองสถานการณ์ในชุมชนที่ว่า
“...พื้นฐานของแต่ละครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ยากจน แล้วก็ครอบครัวมีหลายคนมีการกินเหล้า เล่น
การพนัน การพนันจะมีเล่นทุกรูปแบบ พอได้สตางค์ที่ได้จากการทำไร่ทำนาก็จะเอาไปเล่นการพนันจนหมด
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จุดนี้ทำให้เกิดแนวคิดว่าการพนันมันไม่ควรมีอยู่ในหมู่บ้าน..”
ดังนั้นวิธีการจัดการกับปัญหาจึงใช้เรื่องของการ “ทำบัญชีครัวเรือน” มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นำมองเห็นความ
สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นในด้านของ “สังคม” โดยไม่มองแต่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว
ทำให้เกิด “นโยบาย” ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสังคม และมี “รูปธรรมของการลงมือปฏิบัติ” อย่าง
เห็นได้ชัด แทนที่จะมีแต่นโยบายกว้างๆ แต่มองไม่เห็นว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร
การมองปัญหาอย่างเข้าใจว่า “การพนันเป็นเรื่องที่ท้าทายคู่กับสังคมไทย ...เลิกเหล้ากับเลิกพนันมันเลิก
ยาก มันเป็นวิถีชาวบ้าน วิถีประเพณีของเขา...” ทำให้ผู้นำอย่างนายก อบต.วังกรด ใช้หลักการที่ยืดหยุ่น
“...ผมเคยพูดตลอดเวลาว่า เราต้องใช้เวลา อย่าไปตั้งธง บางครั้ง..ต้องมียืดหยุ่นบ้าง ไม่ใช่กระดุกกระดิก
อะไรไม่ได้เลย...”
จากประสบการณ์การจัดการปัญหาการพนันในชุมชน อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนที่ประสบความสำเร็จใน
การจัดการปัญหาการพนันในชุมชนทั้ง 6 ชุมชน มองว่าปัญหาการพนันเป็นปัญหาของชุมชนเละมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ ในชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาการพนันว่าเป็นปัญหาของชุมชน ทุกคนโดน
เฉพาะแกนนำต้องมองปัญหาเป็นภาพเดียวกัน นั่นคือต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
นอกจากนั้ น เมื่ อ ร่ ว มกั บ วิ เ คราะห์ แ ละเรี ย นรู้ ปั ญ หาแล้ ว พบว่ า ทุ ก ชุ ม ชนมี ป ระสบการณ์ ค ล้ า ยกั น คื อ
การให้โอกาสกับผู้เล่นการพนันให้ความสำคัญกับความเป็นคนพร้อมทั้งดึงหรือส่งเสริมให้มามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการพนันของชุมชน บางคนกลายเป็นแกนนำ บางชุมชนให้รับผิดชอบเรื่องของการเงินของ
ชุ ม ชน ซึ่ ง การมองปั ญ หาและให้ โ อกาสดั ง กล่ า วทำให้ ผู้ เ ล่ น การพนั น เห็ น คุ ณ ค่ า และเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
(Self Esteem) ดังนั้น สมาชิกในชุมชนเหล่านี้จึงแสดงบทบาทในการจัดการปัญหาการพนันอย่างเข้มแข็ง
จริงจัง พฤติกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากชุมชนก็ยิ่งเพิ่มพลัง (Empowerment) ให้เกิด
การทำงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญที่ชุมชนเห็นว่ามีพลังเพียงพอต่อการจัดการกลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพนันในชุมชน โดยแกนนำจะมีบทบาทหลักในขณะที่สมาชิกชุมชนอื่นๆ มีบทบาทสำคัญใน
การหนุนเสริมโดยชุมชนจะสร้างสัญญะ (Sign) บางอย่างที่จะสื่อความหมาย (Meaning) ให้เกิดการรับรู้
ตีความและใช้ขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาด้านการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน เช่น เรียกลุ่มแกนนำว่า
“42 ขุนศึก” เป็นการให้เกียรติในงานกิจกรรมทางสังคมในชุมชน การยอมรับนับถือจากหน่วยงานภาคนอก
ชุมชนทั้งองค์กร ภาครัฐและเอกชน ล้วนมีผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
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2.2. กระบวนการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน
จากกระบวนการวิเคราะห์และมองปัญหาการพนันของชุมชนจึงทำให้ร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะ
ปัญหาการพนันมีความเชื่อมโยงกับปัญหาของชุมชนหลากหลายมิติ ดังนั้น กระบวนการในการจัดการปัญหา
การพนันของชุมชน จึงต้องอาศัยเงื่อนไขระดับชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาซึ่งจากการถอด
ประสบการณ์ชุมชนปรากฏดังนี้
2.2.1 การใช้ทุนทางสังคมกับการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน
ในชุมชนชนชนบทเรื่องของความสัมพันธ์เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตทั้งในแง่ของการช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นปัจจัย
ปกป้อง ขณะเดียวกัน ก็เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้บางอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อความสงบ
สุขของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างจากเรื่องเล่าของแกนนำคนหนึ่งของชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน เกี่ยวกับความเป็นเครือญาติกับผู้มี
“อิทธิพล” ในชุมชนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในชุมชน และมีบทบาท
อย่างมากที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้การจัดการกับปัญหานำไปสู่ความสำเร็จได้
อย่างไร
“ตำบลน้ำเกี๋ยนมีทีมอิทธิพลอยู่หลายๆ คน ผมก็มีนามสกุลผมครึ่งตำบล ส่วนมากจะเป็นเครือญาติ
กัน ก็เป็นกลุ่มอิทธิพล..มีหลายสาขา...พอเรารู้ว่ากลุ่มอิทธิพลคือตัวเรา...ผมก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นรูปแบบ
ส่วนสาขาย่อยมันก็เห็นว่าเราลูกพี่เลิกแล้ว ลูกน้องก็น่าจะหยุด..”
วิธีการของชุมชนน้ำเกี๋ยนในการจัดการกับปัญหาการพนันโดยใช้เรื่องของความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือจึง
มีลักษณะเน้นที่ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติโดยการ “...สร้างความเข้าใจร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหาวิกฤติเราผู้นำ
ทั้งหมดก็ร่วมกันสร้างความเข้าใจให้พี่น้องเข้าใจว่าอันนี้คือปัญหาที่เราต้องเตรียมรับในการแก้ไข...”
นอกจากการทำความเข้าใจว่าปัญหาเป็นของทุกคนแล้ว กระบวนการกลุ่มที่ชาวบ้านนำมาใช้ในการ
จัดการกับปัญหาในชุมชนคือ “กลุ่มรุ่น กลุ่มเสี่ยว...คือกลุ่มคนที่เกิดปี พ.ศ.เดียวกัน เค้าจะรวมกลุ่มกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เวลาเจอปัญหาอะไรเค้าจะช่วยเหลือกัน”
นอกจากเรื่องของความสัมพันธ์เชิงเครือญาติแล้ว ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามที่เป็นสมบัติของ
ชุมชน ก็เป็นทุนทางสังคมที่สำคัญที่แกนนำชุมชนใช้เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากปัญหา
การพนัน
ตัวอย่างที่ชัดเจนปรากฏให้เห็นในชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นชุมชนต้นกำเนิดการแสดง “ลิเก” ก็ได้นำ
เอาศิลปะการร้องรำ มาเป็นกิจกรรมให้เยาวชนในชุมชนมาเรียนรู้และฝึกฝนจนสามารถสร้างความภาคภูมิ
ใจและรายได้เสริมให้เยาวชนในชุมชน และกลายเป็นปัจจัยปกป้องเยาวชนในชุมชนให้ห่างไกลจากวงพนันที่
มีอยู่รอบๆ ชุมชนไปโดยปริยาย
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ขณะเดียวกันเยาวชนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นแนวร่วมในการชักชวนให้ผู้ใหญ่ในชุมชนลด ละ เลิก การเล่น
การพนันในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างพลังให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้
กลายเป็นกลุ่มที่มีพลังในการขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหาการพนันไปในที่สุด
2.2.2 การสร้างกฎกติกาทางสังคมในการจัดการกับปัญหาการพนันในชุมชน
การพัฒนากระบวนการทางสังคมที่ใช้เป็นกฎ กติกาในการควบคุมพฤติกรรมคนในชุมชน จะเกิดขึ้น
โดยอาศัยหลักการของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนถูกเรียกว่า “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ทั้งนี้
เนื่องมาจากแต่เดิมภาพลักษณ์ของชุมชนที่เต็มไปด้วยอบายมุขเป็นชุมชนที่ “ไม่น่าอยู่” การแก้ปัญหาเรื่อง
ยาเสพติดและการพนันโดยอาศัยกฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้
“ชาวบ้านให้เบาะแสตำรวจจับยาเสพติด จับการเล่นพนัน ...ก็ไปถึงโรงพักไปเสียค่าปรับ แล้วก็กลับมา
เล่ น อี ก จะทำอย่ า งนั้ น ตลอด... ก็ ม าพึ่ ง ตนเอง ให้ ช าวบ้ า นไปดู แ ลเอง ช่ ว ยกั น จั บ ...เลิ ก คบ คื อ ไม่ แ จ้ ง
(ตำรวจ) ไม่เอาแล้ว เราทำเองดีกว่า ให้กรรมการหมู่บ้าน...ประชาชน...ไปจับมาได้เอามาทำพิธีเผาที่สนาม
โรงเรียน ป่าไม้หรือตำรวจอะไรต่างบอกว่าทำลายของกลางมันผิดกฎหมายหลายอย่าง แต่เราไม่ยอมจะเผา
เสียอย่าง พอเผาทิ้งมันก็ไถ่คืนไม่ได้”
วิธีการได้มาซึ่งกติการ่วมกันมีตัวอย่างชัดเจนในชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน โดยเริ่มที่ปัญหา ด้วยการช่วยกัน
คิด แล้วผู้นำก็ใช้เป็นข้อกำหนดในการบังคับใช้ต่อไป
“ผู้ น ำก็ โ ยนปั ญ หาให้ ช าวบ้ า นช่ ว ยกั น คิ ด ... แล้ ว เขี ย นความคิ ด ใส่ ก ระดาษ... กรรมการนำม่ า น ...
ขึ้นกระดานอันไหนเหมือนกันก็เอามารวมกันเป็นข้อๆ ...เกิดเป็นกฎ เป็นมาตรการที่ชาวบ้านช่วยกันคิดขึ้น
มา...อันดับหนึ่งเราเอาไปใช้เกี่ยวกับการเล่นการพนันก่อน บ้านไหนเล่นการพนันเราปรับ 2,000 บาทตาม
มาตรการของตำบลน้ำเกี๋ยน”
นอกจากนี้ ในการควบคุมและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน ก็มีวิธีการที่เรียกว่า
“มองข้ามผู้ร้าย ให้กลายมาเป็นผู้ก่อการดี”
“ชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน จากเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยอบายมุข เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่ จึงออกกฎกติกาที่
ร่วมกันสร้างขึ้นมา แล้วมีกติกาตั้งไว้เป็นหมวดหมู่ แต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องการพนัน เรื่องยา
เสพติด เรื่องการใช้สารเคมี การทะเลาะวิวาท ในชุมชนจะมีองค์กรที่ควบคุมกลุ่มอิทธิพลที่มีเยอะ ก่อเรื่อง
ทะเลาะวิวาทเป็นประจำ...เราเอาพวกชอบต่อยกันมาเป็นกรรมการรักษาความปลอดภัย เอาโบว์แดงติดให้
เอาไม้กระบองให้ปรากฏว่าไม่มีใครเหยียบใครเลย...”
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นรูปแบบของการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน โดยชุมชนที่มีพื้นฐานมา
จากความสัมพันธ์ดั้งเดิม ที่ถึงแม้จะเกิดขึ้นภายใต้นโยบายบางอย่างของหน่วยงานภาครัฐ แต่ชุมชนสามารถ
นำไปใช้เพื่อความสงบสุข และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดี
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“ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมันเป็นเวทีที่ให้คนมานั่งคุยกันโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ...ไม่ให้มีผู้แพ้ผู้ชนะให้ทั้งคู่มี
ความพึงพอใจกับประเด็นที่พิพาทกัน....นายกฯเป็นประธานศูนย์ แล้วกำนันเป็นรองประธานและผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน เราถอดมาจากเรื่องโบร่ำโบราณ
สมั ย โบร่ ำ โบราณไม่ ว่ า จะเป็ น พื้ น ที่ ไ หนก็ แ ล้ ว แต่ ถ้ า ลู ก บ้ า นมี ก รณี พิ พ าทเค้ า จะไปหาตั ว กลางในการ
ไกล่เกลี่ย ส่วนใหญ่ก็ไปไกล่เกลี่ยที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านกำนัน ...ที่น้ำเกี๋ยนเรามีการทำงานแบบตำบล เป็น
องค์รวมไม่ว่าจะอะไรก็จะคุยกันที่นั่นก็เลยเกิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการที่ให้พี่น้องไม่ให้
คดีไปสู่ตำรวจ... ป้องกันคดีขึ้นสู่ศาล...กลายเป็นความเห็นอกเห็นใจกัน...
อันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆ แล้วปัญหาในชุมชน ถ้าชุมชนสามารถเข้าใจกันมันก็สามารถ..
ยุติเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ..กลายเป็นเรื่องของคนพูดกันรู้เรื่องทำให้คนรักกัน..มีบางคดีแจ้งความ ร้อยเวรก็
แนะนำว่าให้ไปคุยกันที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนของน้ำเกี๋ยนก่อน...”
2.3.3 การใช้แนวร่วมผู้เล่นการพนัน
การใช้ บุ ค คลที่ เ คยเป็ น ผู้ เ ล่ น การพนั น มาก่ อ นมาเป็ น แนวร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ จั ด การชุ ม ชนให้
ปลอดภัยจากปัญหาการพนัน มีให้เห็นเกือบทุกชุมชนที่เข้าร่วมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ในชุมชน
บ้านน้ำเกี๋ยน ใช้วลีที่มีความหมายโดยนัยดังกล่าวว่า “มองข้ามผู้ก่อการร้ายผลักดันให้กลายเป็นผู้ก่อการดี”
ซึ่งในที่สุดแกนนำคนสำคัญของการขับเคลื่อนในชุมชนก็คือบุคคลที่เคยเป็นนักพนันและเจ้ามือการพนัน
ตัวโยงนั่นเอง ส่วนในชุมชนคลองบางบัวซึ่งเป็นชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ใช้วิธี
การมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญให้แกนนำสตรีในชุมชนที่เคยเป็น “ขาใหญ่” ในวงการพนันในชุมชน จนทำให้
“ขาใหญ่” กลายมาเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ
กลุ่มคนทำงานทั้งในและต่างประเทศ
อบต.วังกรด ก็ใช้กลยุทธ์ในการดึงคนที่เคยล้มเหลวในชีวิตจากการพนันมาเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนงาน
ชุมชนปลอดพนัน โดยเชื่อว่าจะเป็น “ตัวแบบ” ให้คนในชุมชนได้เห็น ซึ่งถือเป็นการให้โอกาสและสร้าง
“คุณค่า” ใหม่ให้ผู้ที่เคยล้มเหลวมาก่อน จนในที่สุดบุคคลดังกล่าวก็กลายมาเป็นแกนนำคนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานในชุมชนอย่างแข็งขันด้วยความภาคภูมิใจ
วิธีการให้ได้มาซึ่ง “ขาใหญ่” มาเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนปลอดการพนันนั้นแต่ละชุมชนก็มี
วิธีคล้ายคลึงกัน โดยเริ่มต้นที่ “เชื่อในศักยภาพด้านบวกของมนุษย์” และ พยายามให้ “คุณค่า” ในด้านอื่น
แทนการเป็น “ขาใหญ่” ในวงการพนัน จนทำให้กลายเป็นแนวร่วมหรือแกนนำที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
ของคนในชุมชนแทน กล่าวคือ ชุมชนคลองบางบัวใช้วิธีการเข้าไปคุยกับสามีของ “ขาใหญ่” ที่เป็นแม่บ้าน
อย่างสม่ำเสมอเรื่องภารกิจต่างๆ ของชุมชน เพื่อให้ภรรยาซึ่งเป็นแกนนำแม่บ้านในชุมชนไม่มีโอกาสออก
จากบ้านเพื่อไปตั้งวง เพราะต้องคอยดูแลแขกของสามีที่มานั่งคุยกันที่บ้าน
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ขณะเดียวกันก็มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน อย่างเป็นทางการ
เป็นที่รับรู้ของทุกคนในชุมชน ทำให้แกนนำที่เป็นขาใหญ่คนดังกล่าว ต้องกลายมาเป็นแนวร่วม และแกนนำ
ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และชักชวนเพื่อนๆ ที่เคยตั้งวงด้วยกันมาทำกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนแทนการไปตั้งวงเล่นการพนัน จนทำให้วงพนันค่อยๆ หมดไปจากชุมชน
นอกจากนี้ ทางชุมชนก็มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นชุมชน
ต้นแบบของการพัฒนา ทำให้มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมให้กลุ่มแม่บ้านได้ทำในการ
ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน และสร้างกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมารองรับทำให้ไม่มีคนว่างมาตั้งวง เล่นการพนันกันได้
อีกต่อไป
ขณะที่ชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ใช้วิธีการที่หลากหลายกว่าจะได้มาซึ่ง “ขาใหญ่” มาเป็นแนวร่วม และแกน
นำในที่สุด เนื่องจาก “ขาใหญ่” เป็นข้าราชการครู ทั้งนี้เหตุผลสำคัญในการพยายามดังกล่าวนั้นคือ “ห้าม
ประชาชนไม่ให้เล่น ห้ามได้ง่าย แต่ห้ามข้าราชการเป็นเรื่องยากมาก” ดังนั้น วิธีการจึงต้องใช้ทุกรูปแบบ
“จุดเริ่มต้นของการจัดการคือ การพูดคุย ขอร้อง ซึ่งก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งช่วยกันคิดแล้วว่า การนำกฎ
วินัย ของข้าราชการมาเป็นตัวหยุดยั้งน่าจะได้ผล จึงเริ่มด้วย...คุยกับท่านผู้ช่วยว่าเราจะทำอย่างไร...ครูน่า
จะเป็นผู้นำ เพราะว่าไปสอนเด็กน่าจะเป็นผู้นำด้วย...พอมีงานศพ ผมเอากล้องลูกไปถ่ายรูป แกเล่นอยู่
ข้างล่าง ผมอยู่ข้างบน เปิดไฟให้สว่าง...พอถ่ายรูปได้...ครูเป็นเจ้ามือ...เห็นชัดก็เอาไปให้ผอ.ที่โรงเรียนว่า
ถ้าผอ.ไม่จัดการครูเล่นพนันผมจะเอารูปไปให้จังหวัด...ผอ.ไม่ให้เอาไป ผอ.จะจัดการ...”
ซึ่งในที่สุดครูคนดังกล่าวก็กลายเป็นแกนนำคนสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ให้กลายเป็น
ชุมชนจัดการตนเองทั้งปัญหา การพนัน ยาเสพติด เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในแกนนำที่มา
เล่าความสำเร็จของการจัดการชุมชนปลอดการพนันอย่างภาคภูมิใจ และนี่ก็คือบางส่วนจากความรู้สึกเมื่อ
ได้รับโอกาสให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนปลอดการพนัน
“ทุ ก ครั้ ง ที่ ท่ า นนายกมอบหมายภารกิ จ ให้ เ ราทำ มั น เป็ น อะไรที่ ท่ า นเปิ ด โอกาสให้ เ ราเรี ย นรู้ ได้ รั บ
ประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้นเหมือนกับว่า ฝึกเราไปในตัว.....ได้ทบทวนตัวเองไปด้วย...แล้วก็ได้รับประสบการณ์
ได้รับความรู้จากเพื่อนร่วมกระบวนการ....”
การใช้แนวร่วมจากผู้เล่นการพนันนี้มีให้เห็นเกือบทุกชุมชน ซึ่งพื้นที่ทางอาศรมธรรมทายาทพยายาม
ดำเนิ น การอยู่ ก็ ไ ด้ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ นี้ เ ช่ น กั น โดยใช้ ชื่ อ ว่ า เป็ น กลยุ ท ธ์ “เด็ ด ปี ก พญาอิ น ทรี ย์ ” โดยการมองว่ า
“...พญาอินทรีย์อาจจะมีทั้งฝูงเราไม่สามารถจับอินทรีย์ได้ทั้งฝูงแต่เอาตัวใดตัวหนึ่ง...”
นั่นคือ ใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีวิธีการทางศาสนาเป็นเครื่องมือ ร่วมกับการสนับสนุนให้มี
โอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพ เช่นเดียวกับการช่วยทางสังคมสงเคราะห์ “หลวงตาและ
หลวงพ่ออีก 2-3 รูปช่วยกันลงขันได้เงิน 3,000 บาท โยมอันนี้เป็นต้นทุนการพัฒนานะแล้วหลวงพ่อจะกลับ
มาดู เป็นเวลา 10 ปี หลวงตาไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งมีวัวถึง 60 ตัว อันนี้จากเงิน 3,000 บาท
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เพราะฉะนั้น มันจะต้องมีการกระตุกพัฒนาจิตใจของคนเราโดยเฉพาะเรื่องการพนัน ถ้าเราไม่ทิ้งหลัก
ธรรมทางศาสนาเราก็สามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาได้แต่บางครั้งก็ต้องใช้เวลา” ซึ่งเมื่อประสบ
ความสำเร็จบุคคลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็น “คนต้นแบบ” และเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนชุมชน
ให้ปลอดการพนันต่อไปในที่สุด
2.2.4 การสร้างความหมาย (meaning) ให้เกิดการรับรู้และกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนในระดับ
ชุมชน
การที่ชุมชนโดยกลุ่มแกนนำพยายามสร้างการรับรู้และตระหนักร่วมให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนในชุมชนจน
ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยการสร้าง คำ วลี และเครื่องหมายบางอย่าง ได้แก่ “42 ขุนศึก” ในชุมชนบ้าน
น้ำเกี๋ยน “วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน” ในชุมชนนาบัว และชุมชนวังกรด “สร้างบ้านให้ได้มากกว่าบ้าน”
ของชุมชนคลองบางบัว “ครอบครัวสีขาว” คนสีขาว” ของอาศรมธรรมทายาท “ธงขาว” ของชุมชนป้อม
มหากาฬ ล้วนเป็นการสร้าง “สัญญะ (sign) มีผลต่อการขับเคลื่อนในแง่ของการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในชุมชน
สัญญะเหล่านี้ คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ซ่อนความหมายเชิงนามธรรม เช่น คำว่า 42 ขุนศึก หมายถึง
ชุมชนในแกนนำในการขับเคลื่อนการจัดการพนันในชุมชน 42 คน และหากวิเคราะห์ให้ลึกก็จะเห็นว่าในการ
รบนอกจากมีขุนศึกแล้ว ต้องมีทหารราบและหน่วยงานสนับสนุนมากมายหากปราศจากส่งเหล่านี้ก็ไม่มี
ขุนศึก ซึ่งสัญญะ “ขุนศึก” มีผลให้แกนนำตระหนักในพันธะหน้าที่ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้กลุ่มที่ไม่เห็น
ด้วยหรือกลุ่มผลประโยชน์เห็นว่า คนหรือแกนนำเหล่านี้มีสมาชิกชุมชนที่หนุนเสริมทั้งชุมชน กระบวนการ
สร้างสัญญะเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการทำงานของแกนนำในการขับเคลื่อนการจัดการพนันในชุมชนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องอย่างได้ผล
ตามทฤษฎีการสร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social construction of reality theory) อธิบายว่ามนุษย์
จะเลือกทำหรือมีพฤติกรรมในเรื่องที่มาความหมาย (Meaning) ซึ่งความหมายของพฤติกรรมจะถูกสร้าง
รับรู้ ให้ความหมายและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น การสร้างความหมายแก่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการปัญหาการพนันในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นกระบวนการดำเนินงานระดับชุมชน
2.2.5 เยาวชนเป็นแนวร่วมที่สำคัญ
จากการมองปัญหาด้วยความห่วงใยต่อคนรุ่นหลังทำให้ทุกชุมชนให้ความสำคัญต่อการสร้างคนรุ่นใหม่
ที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ในชุมชนนาบัว
ชุมชนคลองบางบัว ชุมชนวังกรด มีการจัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปอยู่ในวังวนของสิ่งเสพติด และการพนัน
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ขณะที่บางชุมชนก็ใช้กลุ่มเยาวชนเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนปลอดการพนันด้วยการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ เห็นปัญหาและเลิกพฤติกรรมการเล่นการพนัน ตัวอย่างการทำงานร่วม
กับเยาวชนมีให้เห็นในทุกชุมชน เช่นอาศรมธรรมทายาท หาข้อมูลครอบครัวจากเยาวชน เพื่อนำมาวางแผน
ในการดำเนินงานของแกนนำ
บางชุ ม ชนก็ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ อื่ น เสริ ม เช่ น ชุ ม ชนคลองบางบั ว ใช้ ค ณะกรรมการชุ ม ชนเข้ า ไปนั่ ง คุ ย กั บ
ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก เนื่องจากใช้เวลาไปทำงานและเล่นการพนัน ด้วยการให้เวลาในการพูด
คุยกันอย่างเปิดใจโดยให้เด็กเป็นคนสะท้อนความรู้สึกให้พ่อแม่รับฟัง ซึ่งก็พบว่าได้ผลทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัวในชุมชนได้บางส่วน
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของชุมชนคลองบางบัวที่พบว่าการจัดการปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของ
คนในชุมชน ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวหันหน้าเข้ามาช่วยเหลือและทำ
กิจกรรมร่วมกันทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่เริ่มต้นที่ครอบครัวที่สามารถแก้ไขปัญหา
ในระดับชุมชนได้อย่างแยบยล
นอกจากคำนึงถึงการปกป้องคนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างพื้นที่และประสบการณ์ด้านบวกให้กับเยาวชนใน
ชุมชน และให้เยาวชนเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนในชุมชนแล้ว ชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนยังให้ความสำคัญกับ
“ผู้นำรุ่นใหม่” โดยมีการวางตัวแกนนำรุ่นใหม่และให้โอกาสในการทำงานร่วมกันกับแกนนำรุ่นก่อน เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายโอนภารกิจการขับเคลื่อนชุมชนให้กับ “คนรุ่นใหม่” ต่อไป ทั้งนี้
ถือเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุด
2.2.6 ผู้หญิงกับการขับเคลื่อนชุมชนปลอดการพนัน
ชุมชนบ้านนาบัวเป็นชุมชนที่มีผู้นำเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้นำที่มีความละเอียดอ่อนในการ
มองปัญหา ซึ่งปัญหาที่ผู้นำชุมชนท่านนี้มองเห็นและนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้ชุมชนปลอดการพนันก็คือ
ปัญหาครอบครัวที่เป็นผลกระทบจากผู้นำครอบครัวเป็นเหยื่อของการพนัน ด้วยเห็นความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้นำชุมชนก็ได้พยายามขับเคลื่อนชุมชนภายใต้โครงสร้างที่มีอยู่ในรูปของคณะกรรมการ และให้
ความสำคัญกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชนร่วมกับหน่วยงานและ
องค์ ก รนอกชุ ม ชน ซึ่ ง ผลการขั บ เคลื่ อ นนอกจากจะสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในครอบครั ว แล้ ว
ยังเป็นการสร้างความตระหนักต่อปัญหาที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันขึ้นในชุมชน ซึ่งกระบวนการที่
เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นการเน้นเรื่องของการจัดการด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เครื่องมือสำคัญคือ “การทำบัญชี
ครั ว เรื อ น” ช่ ว ยสร้ า งความตระหนั ก ให้ ค รอบครั ว เห็ น ความสำคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ รายได้
และการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของครอบครัวในชุมชน
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ขณะเดียวกัน ชุมชนคลองบางบัวก็ใช้กลยุทธ์ดึงผู้หญิงที่มีบทบาทสูงในกลุ่มผู้หญิงในชุมชนเข้ามาเป็น
แนวร่วมจนกลายเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยการสร้างกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้กลุ่มแม่บ้านใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้ไม่มีเวลาว่างพอที่ตั้งวงเล่นการพนันในที่สุด
จะเห็นว่ากลยุทธ์การขับเคลื่อนชุมชนปลอดการพนันโดยใช้ศักยภาพผู้หญิงนับได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
ชุมชนสามารถใช้ในการจัดการเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพนันได้
2.3. ผลที่เกิดขึ้นและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลของการขับเคลือ่ นชุมชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบจากปัญหาการพนัน ทำให้ชมุ ชนเห็นการเปลีย่ นแปลง
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกองค์ประกอบของชุมชน ล้วนเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น เป็นสิ่งยืนยันวิธีคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ว่า ปัญหาการพนันไม่ใช่ปัญหา
เดี่ยว แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่สะท้อนปัญหาสังคมเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นการจัดการกับปัญหาโดย
ชุ ม ชนจึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น การจั ด การแบบบู ร ณาการและเป็ น องค์ ร วม และมี ก ารคิ ด และทำอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุมทุกกลุ่มคนในชุมชน ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดการโดยหน่วยงานหรือองค์กรนอกชุมชนที่คิด หรือ
ทำแล้ว จบเป็นเรื่องๆ ไปไม่ต่อเนื่อง
การประเมินผลโดยชุมชนจึงมีลักษณะของการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นแบบองค์รวมซึ่งผลรวมของสิ่งที่
เกิดขึ้นในชุมชนจึงกลายเป็น “ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่ปรากฏ” และ “ไม่มีวันจบ” เป็นเรื่องของ “ความผาสุก
การเกื้อกูล” และมีการส่งต่อความสุขที่เกิดขึ้นไปอย่างไปสิ้นสุด
ตัวอย่างของผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนชุมชนปลอดการพนันของชุมชนคลองบางบัวคือ
“พ่อเลิกเหล้า แม่เลิกการพนัน ลูกๆ ได้ไปโรงเรียน ภายในบ้านไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ชุมชนก็
ปลอดการพนันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์”
“ไม่ใช่ได้แต่การพนัน แม้แต่เด็กติดยาเราก็ได้กลับคืนมาเป็นลูกที่ดีในครอบครัว “
“...ตอนนี้ชุมชนบางบัวทองมีทีมช่างในชุมชนที่จะออกไปพัฒนา ออกไปรับจ้างข้างนอก...ใครที่รับเหมา
ได้ก็ออกไปรับเหมา...ชุมชนเป็นผู้ออกทุนให้ กำไรคุณก็เรียกเอากี่เปอร์เซ็นต์ กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเอาเข้ากองทุน
กองทุ น นี้ ก็ จ ะเอาไปเลี้ ย งผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ มี ลู ก หลาน...หรื อ เด็ ก ที่ พ่ อ แม่ ติ ด คุ ก ...วั น นี้ เ รามี เ งิ น ช่ ว ยผู้ สู ง อายุ
ช่วยเด็ก ผู้พิการช่วยหลายๆ อย่าง...แม่แต่เครือข่ายของเรา เกิด แก่ เจ็บ ตาย เราก็มีกองทุนตรงนี้ช่วย..
ไม่ให้เค้าเดือดร้อน...”.
ขณะที่ชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับแกนนำที่ผันตัวเองมาจากผู้เล่นและเจ้ามือ กลายมาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนชุมชนทั้งด้านยาเสพ
ติด การพนัน ปัญหาความยากจน และปัญหาสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน และเป็นนายก
อบต.ตำบลน้ำเกี๋ยน และเป็นผู้นำที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนจนเป็นที่รู้จักทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ที่ยืนยันด้วยตนเองว่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองถือเป็นผลสำเร็จของการทำงานของแกนนำรุ่นก่อนๆ ขณะเดียวกั น
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รูปธรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชนก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่ได้รับการยืนยันจากแกนนำชุมชนว่า
“....การพนันมันหมดไปจริงๆ ...จากสิ่งที่เคยมี...ไม่ว่าจะเป็นไฮโลที่เต็มบ้านเต็มเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของพนันทุกรูปแบบก็ค่อยๆ หมดไป...”
อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดการไม่ได้ประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เช่นเดียวกับโครงการหรือ
กิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นนอกชุมชน หากแต่เป็นการเฝ้ามองปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการอย่างเท่าทันด้วยกระบวนการที่มีอยู่ในชุมชน
“มีการแอบเล่นตรงนั้นตรงนี้บ้างก็มอบหมายภารกิจให้ท่านกำนันเป็นแม่ทัพใหญ่ในการดูแลสืบเสาะ
ข้อมูล แล้วก็ไปตรวจแล้วก็จับได้...เอามาคุยกับผู้นำทั้งหมดก็ยอมรับสารภาพแล้วก็เข้าสู่กระบวนการศูนย์
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ก็ มี ก ารปรั บ เอาเงิ น เข้ า กองทุ น หมู่ บ้ า น...อั น นี้ ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งปกติ ถ้ า หากควบคุ ม ได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือไม่ปกติ...คนมันยังไม่ยอมเปลี่ยนทั้งหมด..”
ความสำเร็จที่แกนนำให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการมองไปที่วงการเล่นการพนันก็คือ การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญของความยั่งยืนของการแก้ปัญหาซึ่งแกนนำมองว่า
“...หลังจากนั้นมานักเล่นทั้งหลายก็ไม่กล้าเล่นเพราะเล่นแล้ว ไม่รอดพ้นสายตาพี่น้องในชุมชน ถึงแม้
เขาจะไปแอบเล่นที่ไหนก็แล้วแต่ ชาวบ้านที่เค้าเห็นเค้าก็แอบไปดูแล้วติดต่อกลับมาที่ผู้นำ ..อันนี้ ถื อ ว่ า
เป็นความสำเร็จ..”

3. ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน
3.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1.1 การสร้างกฎระเบียบทางสังคมเพื่อจำกัดวงและผลกระทบการการพนัน
จากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และจากเรื่องเล่าประสบการณ์ของชุมชนในการพยายามลดผลกระทบอันมี
สาเหตุมาจากการพนัน ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า การพนันเป็นสิ่งที่คู่กับสังคม มนุษย์มายาวนาน ดังประโยคหนึ่ง
ของในแกนนำชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนได้ระบุว่า “การพนันเป็นสิ่งที่สมองความต้องการของมนุษย์” และคนที่
เข้าไปอยู่ในวังวนของการพนันก็เป็นเพียงคนส่วนน้อยในสังคม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา คนกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้าง
จำกัด ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของวิธีคิด วิถีชีวิต(life style) หรือ บุคลิกภาพ(personality) ที่เป็นคนชอบเสี่ยง
ท้าทาย และมีความสุขกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพนัน ขันแข่ง ดังนั้นสังคมของคนเล่นการพนันจึงอยู่ในวง
ของคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับกับตัวผู้เล่นและคนใกล้ชิด คือคนในครอบครัว
เป็นหลัก
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ขณะที่ปัจจุบัน การพนันได้กลายเป็น “ธุรกิจ” ที่มีลักษณะของ “ตลาด” ที่มุ่ง “ผลกำไร” เป็นสำคัญ
ดังนั้น “ลูกค้า” จึงถูกทำให้ขยายขึ้นด้วยการสร้าง “ความต้องการ” (demand) ด้วยวิธีการและรูปแบบใน
การเล่น (product) ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการเล่น(place) ได้หลายทาง และเข้าถึงได้ง่าย
กระทั่งอยู่ในห้องนอนก็สามารถเล่นได้ และมีวิธีการจูงใจ (promotion) ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าไปในวังวนของ
“ธุรกิจการพนัน” จนถลำลึกและก่อให้เกิดประหากระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในที่สุด ทั้งๆ ที่ในอดีตการเล่นการพนันจะมีเฉพาะกลุ่ม เฉพาะที่ ค่อนข้างจำกัด ใครจะเล่นก็ต้องเข้า
“วง” หรือ “บ่อน” เท่านั้น
ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดกฎระเบียบทางสังคมในการควบคุม และจำกัด “วง”
การเล่นการพนัน อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของ “ธุรกิจการพนัน” ด้วย ในแง่ของ
กฎหมายนั้น
ดูเหมือนว่าจะมีการพยายามกำหนดเพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบการเล่นการพนันให้มากที่สุด เมื่อกว่า
70 ปีมาแล้ว (พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478) แต่ไม่สามารถครอบคลุมรูปแบบของ “ธุรกิจการพนัน” ในปัจจุบัน
ซึ่งขยายวงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ขณะเดียวกัน ผลประโยชน์จาก “ธุรกิจการพนัน” ก็มากมายมหาศาล
จนทำให้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีผลในการบังคับหรือควบคุมการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าวได้แต่อย่างใด
ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่แกนนำชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องการจัดการกับ
ปัญหาการพนันในชุมชน มองว่า “กฎหมายไม่มีประโยชน์” ในการจัดการควบคุมการพนันในสังคมได้ แต่
กลับกลายเป็นช่องทางและเป็นเครื่องมือในการ “เอาผลประโยชน์” ของผู้ที่เกี่ยวข้องกลายเป็น “ธุรกิจแฝง”
กล่ า วคื อ เป็ น การประกอบธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและ
ผู้ประกอบธุรกิจการพนันขึ้นมาซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นการทำร้ายสังคมและซ้ำเติมปัญหาให้หนักหนามากขึ้นไปอีก
ดังนั้น ในแง่ของกฎหมายนอกจากจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของการปรับแก้เพื่อให้สามารถ
จำกัด และกำกับให้วงของ “ธุรกิจการพนัน” อยู่ในขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้อย่ า ง
ครอบคลุมแล้ว การตรวจสอบระบบการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม ธุรกิจการพนันอย่างจริงจัง และเห็น
ผลก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไป จึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาจากการพนันในสังคมไทยได้
จากประสบการณ์การแก้ปัญหาการพนันของชุมชนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้สะท้อนให้เห็นว่าระบบ
ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ดังนั้น จึงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ระบบยุติธรรมชุมชน เพราะจะช่วยให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินปัญหาด้วยชุมชนเองและเกิดความ
ผาสุกในชุมชน
3.1.2 “การศึกษา” ปัจจัยปกป้องคนรุ่นใหม่ให้ปลอดภัยจาก “ธุรกิจการพนัน”
หากพิจารณาถึงปัญหาการพนัน เราจะพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้อยู่ 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจการพนัน ซึ่งแต่เดิม คือ “เจ้าของบ่อน” เป็นผู้ได้รับประโยชน์ในแง่ธุรกิจ คือจำนวนเงินและทรัพย์สินที่
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เพิ่มขึ้นตามจำนวนคนเล่นและระยะเวลาในการเล่น กับ “ผู้เล่น” เป็นผู้ใช้บริการซึ่งต้องจ่ายเงินรวมทั้ง
ทรัพย์สินที่มี และเวลาในการเข้าไปเล่นบางครั้งก็ทั้งกินและนอนในบ่อน ซึ่งก็หมายถึงต้องเสียค่าใช้จ่ายที่
ต้องเสียไปทั้งสิ้น
แต่ปัจจุบันกลับพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับ “ธุรกิจการพนัน” นั้นได้ขยายกว้างออกไปอย่างไม่น่าเชื่อ รูปแบบ
ของ “ธุรกิจการพนัน” ถูกพ่วงไปกับ “ธุรกิจสถานบันเทิงเริงรมย์” “ธุรกิจท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ” “ธุรกิจ
ออนไลน์” “ธุรกิจขายตรง” มีผู้คนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในงานบริการ งานขาย งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งที่
ปรากฏชัดเจนและแอบแฝง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อสนองต่อความต้องการของ ผู้เล่น ให้สามารถเข้าถึงและ
เล่นได้อย่างหลากหลายและง่ายขึ้น
ดังนั้น “ผู้เล่น” ก็ขยายวงมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีการสร้าง demand ส่วนเกินไว้มาก ในแง่ของการ
ตลาดก็มีการหา “ลูกค้า” ทุกรูปแบบเพื่อให้เข้ามา “ซื้อ” และ “ใช้บริการ” ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเยาวชนก็กลาย
เป็นเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ระบบการศึ ก ษาซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ระบบปกป้ อ งคนรุ่ น ใหม่ ข องสั ง คมจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า
จะสามารถสร้างการเรียนรู้ที่เป็น “ปัจจัยปกป้อง” ไม่ให้คนรุ่นใหม่เข้าไปสู่วังวนของการพนันที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย ตลอดจนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนี้ได้อย่างไร ทำอย่างไรให้เยาวชนไทย “คิดเป็น”
เข้าใจ “ชีวิต” ไม่คิดหาความสุขทางลัดด้วยการเดินเข้าไปติดกับบ่วงของ “การพนัน” หรือ “สิ่งเสพติด” ได้
ง่าย
อาจไม่เพียงแต่กำหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น หากแต่จะต้องพิจารณา
ว่าจะทำอย่างไร ให้ “เวลา” ทั้งหมดในชีวิตของเด็กถูกจัดการให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งจากประสบการณ์ของชุมชนที่จัดการปัญหาการพนันในสังคมพบ
ความสำเร็จในการปกป้องคนรุ่นใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและการพนันแล้ว ยังกลับเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่มีความรักต่อ
ท้องถิ่นและกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมใน
ชุมชนให้ปลอดจากปัญหาที่เกิดจากอบายมุขทั้งปวงด้วย
3.1.3 บทบาทของสถาบันทางสังคม
สถาบันทางสังคมโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันหลัก
ในการอบรมสั่งสอนสมาชิกให้ตระหนักในการแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชน การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
การพนันจึงเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันทางสังคมดังกล่าว ทั้งนี้ ควรมีการสร้างความสัมพันธ์หรือการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจในการอบรม สั่งสอน และป้องกันปัญหาการพนันผ่านทั้ง 3 สถาบันหลัก
เพื่อการจัดการปัญหาการพนันในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
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ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนบทบาทของสถาบันหลักของสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการกำหนดนโยบายและผลักดันให้สถาบันสำคัญของสังคมทั้งสามส่วนได้ทำหน้าที่อย่างชัดเจน
และมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้มีการปรับเปลี่ยนทั้งในแง่ของนโยบาย และการผลักดันไปสู่
การปฏิบัติอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์
3.1.4 การสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเอง
จากบทเรียนของชุมชนทั้ง 6 ชุมชนแสดงให้เห็นว่า ชุมชนสามารถจัดการตนเองตามบริบทโดยอาศัย
ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของ
ชุ ม ชน ซึ่ ง แต่ ล ะชุ ม ชนสามารถใช้ ปั จ จั ย พื้ น ฐานเหล่ า นั้ น ในการสร้ า งนวั ต กรรมทางสั ง คมในการกำหนด
มาตรการทางสังคมในการกำกับและควบคุมพฤติกรรมการเล่น และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพนันและมีการ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวและทันกับเหตุการณ์ ไม่ต้องใช้เวลา และขั้นตอนมากเหมือนหน่วยงานที่มีอยู่ใน
โครงสร้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภาค หรือระดับประเทศก็ตาม
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระดั บ ชุ ม ชน และเกิ ด การปรั บ ตั ว อย่ า งทั น ต่ อ
สถานการณ์เนื่องจากธุรกิจการพนันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
จึ ง จำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ชุ ม ชนที่ ส ามารถจั ด การปั ญ หาการพนั น อย่ า งเหมาะสมได้ มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะมีการสนับสนุนในรูปของเครือข่าย หรือใช้สื่อ
สาธารณะในการสื่อสารกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ ได้หันมามอง ทำความเข้าใจ และ
เกิดการรับรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของชุมชนตนเองอีกต่อไป
3.2. ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการจัดการปัญหาการพนัน
จากบทเรียนของชุมชนที่จัดการปัญหาการพนันในชุมชน 6 แห่งทั้งในชนบท และเมืองหลวงทำให้เห็น
ว่า ชุมชนสามารถจัดการปัญหาการพนันได้ถึงแม้ไม่สามารถทำให้ชุมชนปลอดการพนันได้แต่ก็พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมใน
การจัดการกับปัญหาในชุมชน ตลอดจนการรับรู้จากสังคมภายนอกชุมชนในแง่ที่ดี เช่น มีการศึกษาดูงาน
จากองค์กร ชุมชนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สมาชิกในชุมชนภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกชุมชน
อย่างเห็นได้ชัดเจน
นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชน ที่ประสบความสำเร็จใน
ด้านการศึกษามากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีปรากฏให้เห็นในชุมชนทั้ง 6 ที่เข้าร่วมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
จัดการปัญหาการพนันในชุมชนมาแล้ว
ดังนั้น ชุมชนที่เห็นความสำคัญในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชนย่อมสามารถทำได้ในบริบทของ
ตนไม่ว่าจะเป็นชุมชนในชนบท หรือชุมชนในเขตเมืองซึ่งสามรถใช้บทเรียนของชุมชนทั้ง 6 ชุมชนนี้เป็น
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แนวทางในการจัดการได้ดังนี้
3.2.1 การใช้ทุนทางสังคม
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติเป็นต้นทุนที่สำคัญในชุมชนชนบทไทย เช่นเดียวกับประเพณีปฏิบัติและวิถี
ชีวิตดั้งเดิม รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนรู้สึกผูกพันและภาคภูมิใจ
ซึ่งชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาการพนันเกือบทั้งหมดได้ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ในการจั ด การปั ญ หาการพนั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ชุ ม ชนเขตเมื อ ง อย่ า งป้ อ มมหากาฬ ที่ ใ ช้ ศิ ล ปะการร้ อ งรำ
ซึ่งเป็นสมบัติดั้งเดิมของชุมชนมาสร้างกิจกรรมให้เยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนสามารถ
สร้างรายได้เสริมช่วยครอบครัวในขณะเรียน ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความภาคภูมิ
ใจในการเป็นสมาชิกของชุมชน จนทำให้พ่อแม่ซึ่งเคยเอาแต่เล่นการพนันค่อยๆ เลิกเล่นเนื่องจากถูกลูกๆ
ขอร้อง และรู้สึกละอายต่อการกระทำของตนเอง ขณะที่บางคนยังเลิกไม่ได้ก็ไม่กล้าเล่นในชุมชนให้เด็กๆ
เห็นอีกต่อไป
3.2.2 การสร้างคุณค่าและให้ความหมาย
ชุมชนควรมีการจัดการสร้างคุณค่าและให้ความหมายกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการจัดการปัญหาการพนัน
ในชุมชนในการคิด ภาษา เครื่องหมายหรือการสร้างการยอมรับนับถือในบุคคล หรือคณะบุคคลที่แสดงตน
ในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน การสร้างการยอมรับและเห็นคุณค่าในสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพนันอย่างจริงใจ ใช้ความยืดหยุ่นและดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของชุมชน
3.2.3 การเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ
การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาโดยเฉพาะการจัดการปัญหาการพนันในชุมชนจะมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งกลุ่มสตรีในชุมชนเป็นแกนนำสำคัญมีความเชื่อมโยงและ
ใกล้ชิดกับสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว ทั้งสามี ลูก รวมถึงระบบเครือญาติ ดังนั้นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีใน
ชุมชนมีบทบาทในการจัดการปัญหานุชมชนย่อมมีผลต่อการจัดการปัญหาการพนันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
3.2.4 การบูรณาการ
จากประสบการณ์ของชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชนแสดงให้เห็นว่า
การจัดการปัญหานุชมชนอย่างบูรณาการทุกมิติอย่างจริงจังเป็นเงื่อนไขสำคัญ ดังนั้นชุมชนอาจมีกระบวนการ
จัดการปัญหาที่แตกต่างกันโดยอาจเริ่มต้นจากกิจกรรมด้านเศรษฐกิจก่อน หรือปัญหาด้านสังคมอื่นก่อน
ซึ่งปัญหาการพนันเป็นเพียงหนึ่งในปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมทั้งหมดที่เกิดจากหลายเหตุปัจจัย
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ดังนั้น การจัดการกับปัญหาการพนันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองภาพรวมปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอันมีผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการสื่อสารโทรคมนาคม จะเห็นว่าชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาการพนัน ไม่ได้มอง
ปัญหาการพนันแยกจากปัญหาสังคมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเอดส์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
รวมไปถึงวิถีชีวิตและประเพณีปฏิบัติที่มีอยู่ในชุมชน
หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การจัดการปัญหาการพนันในชุมชนอาจไม่จำเป็นต้องไปแตะต้องกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันเลย หากเพียงแต่สร้างสิ่งที่เป็น “คุณค่าร่วม” ขึ้นในสังคมชุมชน เปิดพื้นที่ให้
สำหรับทุกคนในชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับ
ชุมชนทั้ง 6 ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

บทสรุป
การพนันในอดีตเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งเพื่อความสนุกสนาน และการผ่อนคลายของคนในสังคม ซึ่งอาจ
จะมีบางคนที่เกิดการเรียนรู้อย่างไม่เหมาะสม ใช้การพนันเป็นวิธีการตอบสนองความต้องการภายในของตน
จนกลายเป็นการติด (addiction) ก็ทำให้เกิดปัญหาในระดับบุคคลและครอบครัว ดังนั้น ปัญหาที่เกิดจาก
การพนันในอดีตจึงมีขนาดและความรุนแรงอยู่ในวงจำกัด
ขณะที่ปัจจุบัน การพนันได้กลายเป็น “ธุรกิจ” ซึ่งมีเรื่องของ “การตลาด” เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้มีการ
สร้าง “ความต้องการ” และสร้างโอกาสใน “การเข้าถึง” อย่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของรูปแบบและวิธีการมี
การขยายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก
ลุ่มที่เรียนรู้และรับต่อสิ่งใหม่อย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่วนเวียนอยู่ในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่ า งมหาศาล ดั ง นั้ น ขนาดและความรุ น แรงของปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ “ธุ ร กิ จ การพนั น ” จึ ง มี ม ากขึ้ น
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจโดยรวมอย่างกว้างขวาง
ในต่างประเทศมีการจัดระบบในการควบคุม และจำกัดพื้นที่สำหรับผู้เล่น และมีการจัดการเพื่อนำราย
ได้จากธุรกิจการพนันมาบริหารประเทศ สำหรับในประเทศไทยถึงแม้จะมีกฎหมายที่ว่าด้วยการควบคุมการ
พนัน แต่ก็ไม่ครอบคลุมธุรกิจการพนันที่มีอย่างหลากหลายในปัจจุบัน และในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวก็มีปัญหาในการปฏิบัติ ทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนต่อสังคม เนื่องจากไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ในระดับชุมชน พบว่ามีความพยายามในการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพนัน
ด้วยเห็นความสำคัญของปัญหาและผลกระทบต่อคนและชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ในจำนวนดัง
กล่าว มี 6 ชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากปัญหาการพนัน โดยที่ชุมชน
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ไม่ได้มองปัญหาการพนันเป็นปัญหาเดี่ยวแต่เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ ในสังคม ถึงแม้จะไม่
สามารถทำให้ชุมชนปลอดจากการพนันโดยสิ้นเชิงได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นก็สามารถสร้างความตระหนักและเกิด
การขับเคลื่อนในระดับชุมชนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และระดับตำบล
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์สำคัญคือ สร้างการรับรู้เชิงสัญญะ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึง
ใช้ผู้เล่นพนันมาเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนตลอดจนการกำหนดกฎกติกาเพื่อควบคุม และจำกัดการเล่น
การพนันในชุมชน และที่สำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก
และเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับแกนนำในชุมชน
ในแง่ของความสำเร็จ ชุมชนให้ความสำคัญต่อสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ชุมชน และการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และมีการยืนยันโดยชุมชนว่า การจัดการเรื่องความมั่นคงของ
ครอบครัวและการมีงานทำสามารถลดปัญหาการพนันในชุมชน ถึงแม้จะไม่สามารถทำให้การพนันหมดไป
จากสังคมชุมชน แต่ก็สามารถลดขนาดของปัญหาด้วยการจำกัดวงของผู้เล่นการพนันได้
ดังนั้น การจัดการกับปัญหาการพนันในสังคมไทย สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือ การจัดการใน
ระดับชุมชน ซึ่งสามารถเริ่มต้นที่ทุนเดิมของชุมชน คือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และสร้างการรับรู้
และมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น และสามารถบูรณาการไปพร้อมๆ กับการจัดการปัญหาอื่นๆ ในชุมชน
ขณะเดียวกัน ในระดับประเทศควรมีนโยบายอย่างชัดเจนในการสนับสนุนชุมชนให้มีการจัดการตนเอง
ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมกำกับและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็จะมีส่วนในการสร้าง
สังคมที่ปลอดภัยจากปัญหาการพนันได้ในที่สุด
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