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บทคดัย่อ 

         โครงการจดัการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจดัการการพนันเพ่ือร่วมขบัเคล่ือน

สงัคมลดปัญหาจากการพนัน เป็นโครงการย่อยหนึ่งของชุด โครงการขบัเคล่ือนสงัคมและ

นโยบายสาธารณะเพ่ือลดปัญหาการพนัน ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนการด าเนินงานจากมูลนิธสิด

ศร-ีสฤษดิว์งศ ์และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ตามยุทธศาสตรก์าร

ท างานที่ ๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการท างานกับเครือข่าย   ทัง้นี้โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและศึกษาสถานการณ์การพนันและผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเยาวชนและ

ชุมชน   รวมถึงศึกษาวิธีการจดัการแก้ไขปญัหาดงักล่าวของชุมชน  และ การส่งเสรมิให้เกิด

เครอืขา่ยกลุ่มเยาวชนและชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละเสรมิพลงัขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหา

การพนนัในสงัคมไทย   ทัง้น้ีเป้าหมายของโครงการในดา้นผลผลติ คอืการเกดิชุดความรูเ้กี่ยวกบั

สถานการณ์การพนนัในกลุ่มเยาวชนและชุมชน    ชุดความรูป้ระสบการณ์และบทเรยีนของชุมชน

ในการจดัการแก้ไขปญัหาดงักล่าว และเวทกีารประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรยีนการ

จดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัของชุมชน  พรอ้มผลลพัธ์ทีเ่ป็นขอ้เสนอเชงินโยบายการแก้ไขปญัหา

การพนนัของชุมชนและมเีครอืขา่ยชุมชนแกไ้ขปญัหาการพนนัเกดิขึน้  โดยมรีะยะเวลาด าเนินงาน

โครงการ ตัง้แตเ่ดอืน มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     

         ผลการด าเนินงานตามโครงการนัน้ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ทุก

ประการกล่าวคอื    งานดา้นเยาวชนไดม้ผีลผลติเป็นรายงานการส ารวจและศกึษาสถานการณ์การ

พนันในกลุ่มเยาวชนจ านวน ๒ ชุด คือชุดที่เป็นข้อมูลด้านวิชาการส าหรบัการอ้างอิงในการ

ด าเนินงาน และชุดทีใ่ชส้ าหรบัการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูแ้ก่สาธารณะชน   นอกจากนี้

ยงัเกิดผลลพัธ์ทีต่ามมาคอืแกนน าเยาวชนที่ร่วมโครงการมคีวามรูแ้ละทกัษะในการวางแผนงาน

โครงการและการส ารวจเกบ็ขอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ในสว่นของชุมชนผลผลติทีส่ าคญั

คอื รายงานการส ารวจและศกึษาสถานการณ์การพนันในชุมชนจ านวน ๒ ชุดทีส่ามารถใชอ้้างอิง

เป็นข้อมูลการด าเนินงานโครงการและใช้ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ความรู้แก่สาธารณะชน   

นอกจากนี้ยงัมรีายงานการศกึษาจดัการความรูแ้ละบทเรยีนชุมชนจดัการการพนันของ ๑๐ ชุมชน

อกีจ านวน ๑ ชุด   ส าหรบัการพฒันาเครอืข่าย  ผลการด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายโดยมี
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ผลผลิตคอืการจดัเวทปีระชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรยีนชุมชนจดัการปญัหาการ

พนนัจ านวน ๑ ครัง้ และมผีลต่อเนื่องทีเ่ป็นผลลพัธ์ของโครงการ คอืเกิดขอ้เสนอเชงินโยบายจาก

ชุมชนในการแกไ้ขปญัหาการพนนัในกลุ่มเดก็และเยาวชนและชุมชน จ านวน ๕ ขอ้เสนอ และผูร้่วม

เวทปีระชุมไดม้กีารรวมตวัในการก่อตัง้เครอืขา่ยชุมชนจดัการการพนนัขึน้มา  ซึ่งคาดว่าหากไดร้บั

การสนับสนุนการด าเนินต่อเครอืข่ายดงักล่าวจะสามารถเป็นภาคกีบัทางมูลนิธฯิและภาคอีื่นๆใน

การร่วมขบัเคลื่อนวาระการแก้ไขปญัหาการพนันของประเทศได ้  นอกจากการบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไวใ้นโครงการแลว้  ยงัมผีลกระทบอื่นๆทีเ่กดิขึน้กบัชุมชนทีร่่วมโครงการคอื หลายชุมชนมี

ความตื่นตวัและตระหนักถงึภยัการพนันรูปแบบใหม่ๆ  และให้ความสนใจที่จะตดิตามเฝ้าระวงั

รวมถงึการทบทวนมาตรการแก้ไขปญัหาการพนันที่ชุมชนมอียู่ให้มคีวามเท่าทนักบัสถานการณ์

ปญัหา   รวมถงึการให้ความส าคญักบัเป้าหมายการปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากภยัการ

พนนัมากขึน้    

         ส าหรบัขอ้เสนอในการพฒันาการด าเนินงานในระยะตอ่ไป   ในสว่นของเดก็และเยาวชนนัน้

ควรผลักดันให้สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปญัหาการพนันในและนอก

สถานศกึษาอยา่งรอบดา้น  ใหม้กีารบรรจุเนื้อหาการพนันและโทษภยัการพนันไวใ้นหลกัสูตรการ

เรียนของนักเรียน  สนับสนุนการค้นคว้าวจิยัผลกระทบการพนันต่อพฒันาการทางสมองและ

สตปิญัญาของเดก็  ผลกัดนัใหม้กีารออกระเบยีบหา้มใชเ้ดก็และเยาวชนเป็นสื่อโฆษณาการชงิโชค

ของสนิคา้และบรกิารตา่งๆ   และควรสนบัสนุนการขยายพืน้ทีก่ารท างานของเครอืข่ายเยาวชนไม่

เอาการพนันใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ  หรอืมฉิะนัน้ก็ควรบูรณาการประเดน็งานแก้ไขปญัหาการ

พนนัในเดก็และเยาวชนกบัการท างานของเครอืขา่ยสภาเดก็และเยาวชนแหง่ชาตทิีม่โีครงสรา้งการ

ด าเนินงานอยู่ทัว่ประเทศแล้ว   ส าหรบัด้านของชุมชน ควรมีการพัฒนาและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของเครอืข่ายชุมชนจดัการการพนันให้สามารถขบัเคลื่ อนงานได้จรงิ ทัง้ในด้านการ

เชื่อมโยงทรพัยากร  ทกัษะความสามารถ และวชิาการ   การสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารความรู้

เกี่ยวกับภัยของการพนันสู่สาธารณะชนให้มากกว่าเดิมเพื่อสร้างความรู้และความเท่าทนัแก่

ประชาชนในชุมชนมากขึน้  และสุดทา้ยควรสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในการผลกัดนัใหก้าร

แก้ไขปญัหาการพนันเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการท างานแก้ไข

ปญัหาและสรา้งความเทา่ทนัใหเ้กดิขึน้กบัประชาชน    
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Executive Summary 

             The  Knowledge Management of Youth and Community on Gambling Management 

towards Social Movement to Mitigate Gambling  Problem  Project is one of a series of Social 

Movement and Public Policy for Mitigating Gambling Problem Project supported by Sodsri-Saridwong 

Foundation and Thai Health Promotion Foundation.  The project has been developed in consistent 

with working strategy 2, to strengthen networking and enable network integration availability.  The 

objective are focusing on a survey study of gambling situations and their impacts on youth and 

community, including how to respond to such situations, as well as to promote establishment of youth 

and community network for sharing experiences amongst members, and empowering social 

movement to address gambling problems in Thai society.  The expected output deliveries  from this 

project are knowledge domains comprising of I) youth and community gambling situations, II) lessons 

learned from responses to such situations, III) the findings from the organized community network 

workshop  with the purpose on sharing lesson learned  and experience among communities on how 

to respond to gambling  problems with two expected outcomes related to gambling problem 

management public policy,   and gambling management community network formation. The project 

implementation period has been scheduled during January 2013 – July 2013. 

            According to operational results, the project has fully achieved all of its objectives.  By 

saying that, there are two reports on a survey study of youth gambling situation documented from the 

youth program.  One is an academic data for project reference and another is content knowledge for 

public information.  Youth leaders have generated their knowledge and skills through exercising 

project planning and data collection.  Also, there are two more reports on a survey study of 

community gambling situation prepared by community program.  Similarly, the contents of these 

reports are available for project reference and public information.  Besides, the community program 

has produced another study report on community knowledge management and lessons learned from 

gambling management in 10 network communities.  Apart from report production, there was an 

organized discussion workshop on gambling management’s lessons learned conducted to reflect their 

operations.  The participants of this workshop gave five inputs tailored for proposed policy to address 

gambling problem in children, youth and community.  They also formed themselves as a gambling 

problem response network.  If a continuation of support is available, this network has a potential to be 
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a partner of Sodsri Foundation and other related agencies, which will allow them to join movement in 

addressing national gambling issue.  More on positive impact, it is found that several communities 

have been aware of new forms of harms caused by gambling problem. They become more observant 

in situations, concerned about the importance of protecting children and youth from such harms , and 

aware of how to localize  existing measure to response to the mentioned problems.  To take a step 

forward, there is still a number of recommendations to mention here for both youth and community 

programs.  For youth program, it is suggested that educational institutions and local authorities should 

work together to protect the students from gambling problems both inside and outside schools.  A 

matter of gambling and its harmful impacts should be developed into student educational curriculum.  

In addition, there should be s support  to promote research in gambling impacts on child’s mental and 

cognitive development including to support formulating regulations to prohibit a manipulation of 

children and youth to be presenters of gambling advertising, and to promote a nationwide network 

extension of youth gambling-free network, or otherwise, if this initiation is not possible, the integration 

of children and youth gambling response program into the scope of work of the national children and 

youth  council which is readily available nationwide should be considered.  Besides youth program, 

recommendations addressed to community program include that the community gambling 

management network should receive development opportunities, resource coordination, technical 

skills and information support to make an actual movement possible.  Nevertheless, it is also 

important to support the program in disseminating more information to create community’s better 

understanding and awareness on harms of gambling.  Finally, there should be a support provided to 

civil society organization’s effort in pushing gambling issue to national agenda and making it 

mandatory topic to all relevant parties.  The problem gambling will be then addressed in a serious 

manner with significant involvement committed to raising public awareness and responding to 

problems efficiently and effectively. 
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กิตติกรรมประกาศ 

          

         ขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่หน่วยงาน ผูน้ า และแกนน าชุมชนดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ที่ใหค้วาม

ร่วมมือช่วยเหลือประสานงานการจัดเวทีประชุมสนทนากลุ่มย่อยและร่วมเวทีประชุมสรุป

ประสบการณ์และบทเรยีนฯ จนการด าเนินการโครงการส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

๑. พระอาจารย ์นิเวศน์ อโกธโน   รองเจา้อาวาสวดั โขมง  อ าเภอ ทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบุร ี

๒. พระอาจารย ์ รงัสรรค ์ ธมัมสโร   วดัพระงาม  อ าเภอ เมอืง   จงัหวดั ตรงั 

๓. คุณ  อนนัต ์ งามบุญ  ผูใ้หญ่บา้นทา่ตน้กวาว อ าเภอสารภ ีจงัหวดั เชยีงใหม่ 

๔. คุณ  โสภณ  มณฑาเทศ รองนายก อบต. โคง้ไผ ่อ าเภอ ขาณุวรลกัษบุร ี 

จงัหวดัก าแพงเพชร 

๕. คุณ  นิตยา  หาญรกัษ์  รพสต.บา้นหนองบวัน้อย  อ าเภอสุวรรณคหูา  

จงัหวดัหนองบวัล าภู 

๖. คุณ มนชัยา  กองค า  รพสต.บา้นแคนน้อย อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร 

๗.  คุณ สงกรานต ์ สบืศริพินูชยั  แกนน าเครอืขา่ยกลุ่มสจัจะสะสมทรพัยจ์นัทบุรี 

๘.  คุณ ศวิโรจน์  จตินิยม ประธานสถาบนัการเงนิชุมชนหนองสาหรา่ย อ าเภอ พนมทวน 

จงัหวดั กาญจนบุร ี

๙. คุณ  สารยี ์ ครุอ าโพธิ ์ ปลดั อบต.หาดสม้แป้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง  

๑๐.  คุณ นวลฉว ี บุญจนัทร ์ แกนน ากลุ่มออมทรพัยบ์า้นคลองตนั อ าเภอ บา้นแพว้ 

จงัหวดัสมุทรสาคร  

๑๑. คุณ อารยี ์ ศกัดิว์ชิติ  ผูน้ าชุมชนบา้นล าหนิใต ้  มนีบุร ี กรุงเทพมหานคร 
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ค าน า 

รายงานฉบบัสมบูรณ์นี้จดัท าขึน้เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน  โครงการจดัการความรู้กลุ่ม

เยาวชนและชุมชนจดัการการพนันเพ่ือร่วมขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการพนัน ซึ่งไดร้บัการ

สนับสนุนการด าเนินงานจากมูลนิธิ สดศรี-สฤษดิว์งศ์ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) โดยมรีะยะเวลาด าเนินงานโครงการระหว่างเดอืนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๖    ซึง่ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของโครงการในชว่งระยะเวลาดงักล่าวประสบผลส าเรจ็

ตามเป้าหมายทีก่ าหนด  ขณะเดยีวกนักไ็ดส้รา้งความภาคภูมใิจใหแ้ก่ทมีงานทีป่รกึษาทีร่บัผดิชอบ

ในการด าเนินงานโครงการนี้ ทีไ่ดม้โีอกาสเรยีนรูข้อ้มูลใหม่ๆของการพนันทีม่กัถูกมองว่าเป็นสิง่คู่

กับคนไทยว่ามีความซับซ้อนและสามารถสร้างผลกระทบให้แก่ส ังคมได้มาก น้อยเพียงใด   

นอกจากนี้ยงัไดเ้ห็นถงึความเพยีรพยายามของชุมชนหลายแห่งในการแก้ไขปญัหาการพนันใน

ชุมชนที่มกัถูกประมาทว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้   มาเป็นเรื่องที่สามารถจดัการได้ และที่

ส าคญัคอืการไดท้ าหน้าทีเ่ป็นวทิยากรกระบวนการในการ ชวนพูด ชวนคุย ชวนคดิใหชุ้มชนได้รู้

และตระหนักถงึภยัจากการพนันโดยเฉพาะการพนันประเภทใหม่ๆที่ก าลงัคบืคลานสู่เด็กและ

เยาวชนของไทย 

ขอขอบคุณมูลนิธิสดศรี-สฤษดิว์งศ์ ที่ให้โอกาสทีมงานที่ปรึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และ

ด าเนินงานโครงการน้ี  รวมถงึเจา้หน้าทีมู่ลนิธิฯทีช่่วยใหค้ าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการ

ประสานงานกบัแหล่งขอ้มลูและเครอืขา่ยตา่งๆ  และทีจ่ะละเลยไม่ไดค้อืชุมชนและแกนน าชุมชนที่

ร่วมโครงการซึ่งมสี่วนช่วยท าให้โครงการน้ีสามารถด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่

ก าหนดไวด้ว้ยด ี

 

                                                                     ชาญชยั  ทองสมัฤทธิ ์

หวัหน้าทมีทีป่รกึษาและผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 

                                                                     กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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เน้ือหาการด าเนินงานโครงการ 

ข้อมลูโครงการ 

ช่ือโครงการ:  โครงการ จดัการความรู้กลุ่มเยาวชนและชมุชนจดัการการพนันเพ่ือ ร่วม

ขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาจากการพนัน 

หลกัการและเหตุผล: 

การพนันจดัเป็นอบายมุขและผิดกฎหมาย มโีทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 

๒๔๗๘ การเล่นพนันก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ตนเอง และครอบครวั   แม้ว่าสงัคมไทย

บางส่วนไม่ให้การยอมรับผู้เล่นพนัน แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นด้วยที่จะให้การเล่นพนันเป็นสิ่งที่

ด าเนินการได ้ภายใตร้ะเบยีบ/กฎหมายทีช่ดัเจน เพื่อ การสรา้งและกระจายรายได ้ ท าใหเ้กดิการ

หมุนเวยีนทางเศรษฐกิจ  แต่ประเด็นดงักล่าวยงัมีข้อถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิง่การป้องกัน

ผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิ รวมถงึการป้องกนัการกระท าผดิทางอาญาอื่นทีส่บืเนื่องจาก

ธุรกจิพนนั เชน่ การฟอกเงนิ 

สถานการณ์การพนัน จากการส ารวจของคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกบัสถาบันวจิยัสงัคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา่ กว่ารอ้ยละ ๗๕  ของประชาชนกลุ่มตวัอย่างเคย

เล่นพนัน  โดยประเภทการพนันทีเ่ล่นในครัง้แรกเริม่จาก  หวยใตด้นิ (รอ้ยละ ๔๖) สลากกนิแบ่ง

รฐับาล (รอ้ยละ ๒๐.๗)ไพ(่รอ้ยละ ๑๘.๖) พนนัฟุตบอล (รอ้ยละ ๓.๕) และไฮโล (รอ้ยละ๒.๘)  

มลูนิธสิดศร ี–  สฤษดิว์งศไ์ดต้ระหนักในพษิภยัการพนันจงึไดร้่วมมอืกบัส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ในการสรา้งกลไกป้องกนัและแก้ไขปญัหาการพนัน โดย

ผา่นรปูแบบของการเป็นศูนยก์ลางขอ้มลู การเฝ้าระวงัขอ้มูล การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ และ

การขบัเคลื่อนเชงินโยบาย เพื่อใหน้ าไปสูก่ารปรบัปรุงและเกดิการบงัคบัใชก้ฎหมายทีด่ขี ึน้  รวมทัง้

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหก้บัสงัคม เพื่อใหเ้กดิความเทา่ทนัต่อการพนันในรูปแบบต่างๆ  

พรอ้มทัง้ได้มกีารพฒันาความร่วมมอื กบัเครอืข่ายเยาวชน และองคก์รชุมชนใน๔ ภูมภิาค เพื่อ

ก่อใหเ้กดิการจดัการความรู ้การจดัการการพนันภายในกลุ่มเยาวชนและชุมชน ตลอดจนเป็นพลงั

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



9 
 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

รว่มขบัเคลื่อนสงัคมในการลดปญัหาจากการพนันภายในสถานศกึษา  หรอื ชุมชนของตน รวมถงึ

หวงัใหม้กีารขยายผลไปสูส่ถานศกึษาและชุมชนอื่นๆ ทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงไดใ้นอนาคต   

ดงันัน้ทางมูลนิธิฯ จงึไดจ้ดัท า โครงการ จดัการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจดัการการ

พนันเพ่ือร่วมขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาจากการพนัน   ขึน้เพื่อด าเนินการศกึษาสถานการณ์

การพนันในกลุ่มเยาวชนและชุมชน  ผลกระทบและวธิีจดัการแก้ไขปญัหาพนัน  ส าหรบัใช้เป็น

ขอ้มูลในการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อสรา้งความรู้ /ความตระหนักแก่

สงัคม  รวมถงึการสนบัสนุนใหเ้กดิการก่อตวัเป็นเครอืข่ายเยาวชนและชุมชนจดัการการพนันเพื่อ

เสรมิพลงัร่วมผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/มาตรการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทยใน

เรื่องนี้ตอ่ไป 

กรอบแนวคิดและยทุธศาสตรโ์ครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็เชื่อมโยงและบูรณาการกบัภาคเีครอืขา่ย     ของชุด

โครงการขบัเคลื่อนสงัคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปญัหาการพนนั 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

๑.   เพื่อส ารวจและศึกษาสถานการณ์ปญัหาการพนันและผลกระทบที่มีต่อเยาวชนใน

สถานศกึษาส าหรบัเป็นขอ้มลูในการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อสรา้ง

ความรูแ้ละความตระหนกั  

๒.  เพื่อส ารวจและศกึษาสถานการณ์ปญัหาการพนันและวธิกีารจดัการแก้ไขปญัหาการพนัน

ของชุมชน พรอ้มทัง้ท าการถอดบทเรยีนและจดัการความรู้ของชุมชน/องค์กรชุมชนในเรื่อง

ดงักล่าวส าหรบัเป็นข้อมูลในการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อการ

เรยีนรูแ้ละขยายผล 

๓. เพื่อพฒันาใหเ้กดิเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิพลงัการด าเนินงานของชุมชน/

องคก์รชุมชนและกลุ่มเยาวชนบนฐานขอ้มลูและความรูท้ีเ่หมาะสมในการรว่มรณรงคแ์ละ

ผลกัดนัขอ้เสนอเชงินโยบายตอ่หน่วยงาน/ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเพื่อจดัการและแกไ้ขปญัหาการ

พนนัในระดบัพืน้ทีแ่ละประเทศ 
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เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ      

 ๑.  ด้านผลผลิตของโครงการ 

         ๑.๑  ขอ้มลูจากการศกึษาวจิยัสถานการณ์การพนันและผลกระทบทีม่ตี่อเยาวชนทีส่ามารถ

น าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ /ความ

ตระหนักแก่เยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการและแก้ไขปญัหาการพนันได้อย่าง

เหมาะสมจ านวน ๑ ชุด 

 ๑.๒  ขอ้มูลการศกึษาวจิยัสถานการณ์การพนันในชุมชน ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และบทเรยีน

ของชุมชนในการจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการด าเนินงานโครงการและ

เผยแพรต่อ่สาธารณะชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายผลการจดัการแกไ้ขปญัหาการพนันใน

พืน้ทีชุ่มชนอื่นๆตอ่ไป จ านวน ๒ ชุด 

         ๑.๓  จดัท าเวทปีระชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรูชุ้มชนจดัการแก้ไขปญัหาการ

พนนัส าหรบัสมาชกิเครอืขา่ยชุมชนจดัการพนนัรุน่ที ่๑ และรุน่ที ่๒ และองคก์รภาคจี านวน ๑ 

ครัง้จ านวนผูเ้ขา้รว่มไมต่ ่ากวา่ ๕๐ คน 

๒.  ด้านผลลพัธข์องโครงการ 

 ๒.๑ เกดิขอ้เสนอเพือ่การผลกัดนัเชงินโยบายในการจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัทัง้ใน สว่น

เยาวชนและชุมชนทีส่ามารถจะน าเสนอต่อภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย ๔ 

ขอ้เสนอ  

๒.๓  เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ในสว่นของกลุ่ม/องคก์รเยาวชน และกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน

การร่วมรณรงค์ผลกัดนัให้เกิดมาตรการแก้ไขปญัหาการพนันทัง้ในสถานศึกษาและชุมชน

อยา่งจรงิจงัและมรีปูธรรมจ านวน ๑ เครอืขา่ย 
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กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 

๑.  เยาวชนซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดบัมหาวิทยาลัยและระดบัประกาศณียบัตรวิชาชีพใน

สถานศึกษาเขตกรุงเทพและภูมิภาคจ านวน ๔ แห่งซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายการท างานของ

โครงการได้แก่ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์/กรุงเทพ   มหาวิทยาอุบลราชธานี /จังหวัด

อุบลราชธานี   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์/จงัหวดันครศรธีรรมราช  และวทิยาลยัพาณิชยก์าร

เชยีงราย/ จงัหวดัเชยีงราย จ านวนรวมไมต่ ่ากวา่ ๔๐๐ คน 

๒.   แกนน าองคก์รชุมชนและประชาชนในชุมชนทีม่กีลไก ระบบการจดัการและบทเรยีนในการ

แกไ้ขปญัหาการพนนัทัง้ในเขตกรุงเทพฯและภูมภิาคจ านวน ๑๐ แหง่ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมใน

การเป็นตวัอย่างการเรยีนรู ้  ตามกระบวนการค้นหา(Mapping) ของโครงการและมโีอกาส

เชื่อมโยงการด าเนินงานกบัเครอืขา่ยภาควีทิยุชุมชนของโครงการขบัเคลื่อนสงัคมและนโยบาย

สาธารณะเพื่อลดปญัหาจากการพนนั ซึง่เป็นโครงการหลกัได ้

 ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 

๑๕ มกราคม-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาไดม้กีารขยายระยะเวลาโครงการเป็น

วนัที ่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

วตัถปุระสงคท่ี์ ๑: เพ่ือส ารวจและศึกษาสถานการณ์ปัญหาการพนันและผลกระทบท่ีมีต่อ

เยาวชนในสถานศึกษาส าหรบัเป็นข้อมูลในการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่ต่อ

สาธารณะชนเพ่ือสร้างความรู้และความตระหนัก  

 

กิจกรรมท่ีได้ด าเนินงานภายใต้วตัถปุระสงคท่ี์ ๑ 

กิจกรรมท่ี ๑: การส ารวจและศึกษาสถานการณ์การพนันและผลกระทบที่มีต่อเยาวชนใน

สถานศกึษา ๔ ภูมภิาค ซึง่มกีจิกรรมยอ่ยทีเ่ป็นขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้ 

๑.๑ จดัท าแบบสอบถามและออกแบบค าถามหลกัในการส ารวจและการประชุมสนทนากลุ่ม

ยอ่ยเกบ็ขอ้มลูสถานการณ์การพนนัในกลุ่มเยาวชนทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพแลว้เสรจ็ 

๑.๒ รว่มกบัมลูนิธสิดศรฯี และกลุ่มเยาวชนในโครงการในการอบรมความรูก้ารท าแนวทางและ

แผนงานในการด าเนินกจิกรรมรณรงคล์ดปญัหาการพนนัในสถานศกึษาและชุมชน 

๑.๓ รว่มกบัมลูนิธฯิในการอบรมแก่แกนน ากลุ่มเยาวชนในโครงการในการใชแ้บบสอบถามใน

การส ารวจขอ้มลูสถานการณ์ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของเยาวชนเป้าหมายทีม่ตีอ่การพนนั 

๑.๔ รว่มกบัมลูนิธฯิในการจดัเวทปีระชุมสนทนากลุ่มยอ่ยแกนน าเยาวชนในการรวบรวมขอ้มูล

และประเดน็เพิม่เตมิในเชงิคุณภาพทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์  ทศันคต ิและพฤตกิรรมการ

พนนัของเยาวชนทีม่ตีอ่การพนนั 

๑.๕ วเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามจ านวน ๔๔๐ ชุด และจดัท ารายงานการส ารวจและศกึษา

สถานการณ์การพนนัในกลุ่มเยาวชนจ านวน ๒ ชุดไดแ้ก่ รายงานทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิวชิาการและ

สถติสิ าหรบัเป็นขอ้มลูพืน้ฐานและอา้งองิการด าเนินงาน และรายงานส าหรบัใชป้ระชาสมัพนัธ์

ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัแก่สาธารณะชน 
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

ผลท่ีได้รบัเทียบกบัเป้าหมาย    

      ผลผลิต 

๑.  รายงานการส ารวจและศกึษาสถานการณ์การพนันในกลุ่มเยาวชนจ านวน ๒ ชุด แยกเป็น

รายงานที่เป็นขอ้มูลเชงิวชิาการและสถติสิ าหรบัเป็นขอ้มูลพื้นฐานและอ้างองิการด าเนินงาน 

และรายงานส าหรบัใชป้ระชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัแก่สาธารณะชน ซึ่งเกนิ

กวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้๑ ชุด  ซึง่มสีาระส าคญัของการส ารวจและศกึษาสรุปไดด้งันี้ 

       สถานการณ์การพนันในกลุ่มเยาวชนเมื่อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ ๘๐ แล้วยงัมี

ค่าทีต่ ่ากว่า  แต่ไม่ไดห้มายความว่าไม่มสีถานการณ์การพนันเกดิขึน้    ทัง้นี้จากขอ้มูลการ

ส ารวจแสดงใหเ้หน็วา่ยงัมสีถานการณ์การพนันในกลุ่มของเยาวชนสูงกว่ารอ้ยละ ๕๐ ซึ่งมาก

พอสมควร  โดยเยาวชนส่วนใหญ่มทีศันคตทิีไ่ม่ดตี่อการพนัน   และไดร้บัรูถ้งึผลกระทบของ

การพนนัทีม่ตีอ่เยาวชนชุมชนและสงัคมในภาพรวมอยูใ่นระดบัทีส่งูน่าพอใจ   แตข่ณะเดยีวกนั

ความรูค้วามเขา้ใจตอ่การพนนัของเยาวชนยงัอยูใ่นระดบัทีน้่อยกวา่เกณฑม์าตรฐานมาก    ซึง่

เป็นสิง่ทีน่่าเป็นหว่ง และท าใหเ้กดิขอ้สงัเกตถงึโอกาสทีส่ถานการณ์การพนันในกลุ่มเยาวชนจะ

สงูขึน้ในอนาคตได ้ เพราะความรูค้วามเขา้ใจตอ่การพนนัยงัอยูใ่นระดบัทีน้่อย โดยอาจมองว่า

การเล่นการพนันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดและเป็นเรื่องปกติของสงัคม และเมื่อเชื่อมโยงกบัข้อมูล

จ านวนเงนิไดเ้สยีต่อครัง้ของผูท้ีเ่ล่นการพนันทีไ่ดม้ากกว่าเสยี   ท าใหเ้กดิการบ่มเพาะ หรอื

หล่อหลอมใหเ้ดก็ เยาวชนไมก่ลวัตอ่โทษและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการพนันได ้(รายละเอยีด

ผลการศกึษาปรากฏในรายงานการส ารวจและศกึษาการสถานการณ์การพนนัในกลุ่มเยาวชนที่

สง่มาพรอ้มกบัรายงานปิดโครงการฉบบันี้) 

ผลลพัธ ์

 ๑.    แกนน าเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้และทกัษะในการส ารวจและเก็บข้อมูลโดย ใช้

เครื่องมือแบบส ารวจและการประชุมสนทนากลุ่มย่อยสามารถน าความรู้และทักษะไป

ปฏบิตังิานไดผ้ลน่าพอใจ 
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

       ๒.   แกนน าเยาวชนกลุ่มเป้าหมายทีร่่วมโครงการจากสถาบนัการศกึษาทัง้ ๔ ภาคมคีวามรู้

และความเข้าใจในการจดัท าแผนงานกิจกรรมและสามารถจดัท าแผนงานโครงการเพื่อ

น าเสนอขอรบัการสนบัสนุนจากทางมลูนิธฯิไดจ้ านวน ๔ โครงการ/แผนงาน 

 

วตัถปุระสงคท่ี์ ๒: เพ่ือส ารวจและศึกษาสถานการณ์ปัญหาการพนันและวิธีการจดัการ

แก้ไขปัญหาการพนันของชุมชน พร้อมทัง้ท าการถอดบทเรียนและจดัการความรู้ของ

องคก์รชุมชมในเร่ืองดงักล่าวส าหรบัเป็นข้อมูลในการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่ต่อ

สาธารณะชนเพ่ือการเรียนรู้และขยายผล 

 

กิจกรรมท่ีได้ด าเนินงานภายใต้วตัถปุระสงคท่ี์ ๒ 

กิจกรรมท่ี ๑: การส ารวจและศึกษาสถานการณ์การพนันของชุมชนใน ๕ ภมิูภาค  โดยมี

กจิกรรมยอ่ยทีเ่ป็นขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้ 

๑. ๑ จดัท าแบบสอบถามและออกแบบค าถามหลกัในการส ารวจและการประชุมสนทนากลุ่ม

ยอ่ยเกบ็ขอ้มลูสถานการณ์การพนนัในชุมชนทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพแลว้เสรจ็ 

๑.๒  การอบรมและจดัท าแผนงานและซกัซ้อมวธิกีารปฏบิตังิานของทมีงานในการส ารวจและ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากชุมชน 

๑.๓  เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากชุมชนเป้าหมายจ านวน ๑๐ ชุมชนโดยใชแ้บบส ารวจจ านวน ๔๖๐ 

ชุด   

๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลและจดัท ารายงานการศึกษาสถานการณ์  ทศันคต ิ

ผลกระทบ และการจดัการแก้ไขปญัหาการพนันของชุมชนแล้วเสร็จจ านวน ๒ ชุด แยกเป็น

รายงานการส ารวจและศกึษาที่เป็นขอ้มูลเชงิวชิาการและสถติสิ าหรบัเป็นขอ้มูลพื้นฐานและ

อา้งองิการด าเนินงาน และรายงานส าหรบัใชป้ระชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกั  
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

กิจกรรมท่ี ๒: การศึกษาเพ่ือจดัการความรู้ประสบการณ์และบทเรียนชุมชนในการจดัการ

ปัญหาการพนัน ซึง่มกีจิกรรมยอ่ยทีเ่ป็นขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้ 

๒.๑  จดัท าเกณฑใ์นการค้นหาและคดัเลือก( Mapping) กลุ่ม/ชุมชนเป้าหมายในการศกึษา

ถอดบทเรยีนความรูก้ารจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัซึง่มเีกณฑด์งัน้ี 

๒.๑.๑ เป็นกลุ่มหรือชุมชนที่มีความเข้มแข็งตามเกณฑ์ของราชการเช่น มีระบบการ                       

จดัการ  ผูน้ าเขม้แขง็  มกีฎระเบยีบ และกระบวนการท างานพฒันาชุมชนแบบมสีว่นรว่ม 

 ๒.๑.๒   มกีารสรา้งมาตรการ กตกิา และขอ้ตกลงในการสนบัสนุนการลด ละ   เลกิ    และ

แกไ้ขปญัหาการพนนัในชุมชน 

 ๒.๑.๓   มปีระสบการณ์ในการด าเนินมาตรการในการด าเนินการแก้ไขและลดปญัหา  การ

พนนัในชุมชนและเกดิผลในเชงิประจกัษ์ 

 ๒.๑.๔   มีแผนงานหรือโครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลุ่มเยาวชนเพื่อให้มีความ

ตระหนักถงึโทษภยัการพนันรวมถงึมกีจิกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและการพฒันาชุมชน

ของกลุ่มเดก็และเยาวชน 

๒. ๒ ศกึษาขอ้มูลมอืสอง(Secondary data) การหาขอ้มูลจากเครอืข่ายเก่า/เครอืข่ายทีม่อียู ่

และการท า Snow ball เพื่อคน้หาและคดัเลอืกชุมชนทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามเกณฑข์า้งตน้

จ านวน ๑๐ ชุมชนจากตวัอย่างทีศ่กึษาคน้หา จ านวน ๒๐ ชุมชนกระจายใน ๕ ภูมภิาคไดแ้ก่ 

ภาคเหนือจ านวน ๒ ชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน ๒ ชุมชน ภาคกลางจ านวน ๒ 

ชุมชน ภาคใตจ้ านวน ๒ ชุมชน และกรุงเทพ/ปรมิณฑลจ านวน ๒ ชุมชนเพื่อเป็นตวัแทนใน

การถอดบทเรยีนความรู้และประสบการณ์ในการจดัการแก้ไขปญัหาการพนัน พร้อมจดัท า

รายงานการศกึษาเพื่อคน้หาชุมชนดงักล่าวแลว้เสรจ็  

๒.๓  จดัท ารายงานการศึกษาเพื่อค้นหา(Mapping) ชุมชนที่มคีุณสมบตัติามเกณฑ์ในการ

คัดเลือกชุมชนเพื่อการศึกษาจัดการความรู้ชุมชนจัดการการพนัน พร้อมรายละเอียด

กระบวนการศกึษาดงักล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าและปรบัปรุงค าถามหลกัในการประชุม

สนทนากลุ่มยอ่ย และ การวางโครงรา่ง (out line) การเขยีนรายงานการศกึษา 
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๒.๔  จดัเวทปีระชุมสนทนากลุ่มยอ่ย(Focus group) ในการเกบ็ขอ้มลูและถอดบทเรยีนความรู้

ชุมชนแลว้เสรจ็จ านวน ๑๐ ชุมชน พรอ้มเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามส ารวจขอ้มูล

สถานการณ์การพนนัของชุมชนในเชงิปรมิาณแลว้เสรจ็จ านวน๔๕๑ ชุด  
๒.๕  วเิคราะหข์อ้มลูและจดัท ารายงานการศกึษาการจดัการความรู้ประสบการณ์และบทเรยีน

ชุมชนจดัการแกไ้ขปญัหาการพนันจ านวน ๑๐ ชุมชน/กรณีศกึษาแล้วเสรจ็  พรอ้มท าบทสรุป

ย่อสาระส าคญัส่งมอบใหแ้ก่ทางมูลนิธฯิส าหรบัจดัท าสื่อการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ (Roll up) 

จ านวน ๖ กรณศีกึษา  

ผลท่ีได้รบัเทียบกบัเป้าหมาย  

    ผลผลิต 

๑. รายงานการส ารวจและศึกษาสถานการณ์การพนันของชุมชนจ านวน ๒ ชุด แยกเป็น
รายงานที่เป็นข้อมูลเชงิวชิาการและสถติสิ าหรบัเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้อ้างอิงในการด าเนินงาน
โครงการ และรายงานส าหรบัใชป้ระชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนักแก่สาธารณะชน  
โดยมผีลงานทีส่ าเร็จเกินกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้๑ ชุด โดยมสีาระส าคญัของการส ารวจและ
ศกึษาสรุปไดด้งันี้             
        ข้อมูลจากผลส ารวจที่พบปรากฏว่าทุกประเด็นที่ศึกษาทัง้ด้านสถานการณ์ ทัศคต ิ
ผลกระทบ กลไกการจดัการของชุมชน และความร่วมมอืของคนในชุมชน อยู่ในระดบัทีม่ากกว่า
รอ้ยละ๕๐   แตย่งัต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ ๘๐  แสดงใหเ้หน็วา่ชุมชนยงัมสีถานการณ์การ
พนนัอยูท่ีค่อ่นขา้งรุนแรงแตย่งัไมถ่งึขัน้วกิฤต ิ  แตก่ม็โีอกาสขยายตวัเพิม่ขึน้ไดใ้นอนาคต  ทัง้นี้
เน่ืองจากระดบัการมกีลไกและความรว่มมอืของชุมชนตอ่การแกไ้ขปญัหาการพนันยงัมไีม่สูงมาก
เทา่ทีค่วร  นอกจากนี้หากพจิารณาขอ้มลูผูเ้คยเล่นการพนนัพบวา่สว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มผูม้อีายุปาน
กลางถงึสงูอายุ(๔๑-๖๐ปี) โดยประเภทการพนันทีเ่ล่นกนัมากทีสุ่ดคอืหวยใตด้นิ ทีเ่ล่นง่ายและมี
รางวลัเป็นเงนิล่อใจคอ่นขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัเงนิทีล่งทุนไปในแต่ละครัง้    ปจัจยัเหล่าน้ีอาจท าให้
คนในชุมชนมองเหน็ว่าสถานการณ์การพนันยงัไม่รุนแรง  แต่หากปล่อยให้สถานการณ์ด าเนิน
ตอ่ไปเชน่น้ี   ในชว่งของคนรุน่หลงัทีเ่ตบิโตมาพรอ้มกบัโลกแหง่เทคโนโลย ี  อนาคตสถานการณ์
การพนนัอาจมคีวามรุนแรงมากขึน้   เพราะคนรุ่นหลงัอาจมองว่าการพนันเป็นเรื่องปกตทิีค่นใน
ชุมชนหรอืครอบครวัเล่นกนั   เป็นจุดเริม่ตน้หล่อหลอมใหค้นรุน่หลงัรูส้กึวา่การพนนัเป็นเรื่องทีไ่ม่
ผดิ ท าใหไ้ม่กลวัต่อโทษและผลกระทบทีเ่กดิจากการพนัน และระดบัของการเล่นการพนันอาจมี
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ความรุนแรงขึ้นตามมา   (รายละเอียดผลการศึกษาปรากฏในรายงานการส ารวจและศึกษา
สถานการณ์การพนนัในชุมชนทีส่ง่มาพรอ้มกบัรายงานปิดโครงการฉบบันี้) 
 

๒.  รายงานการศึกษาจัดการความรู้ชุมชนจดัการแก้ไขปญัหาการพนันจ านวน ๑๐ ชุมชน/

กรณีศึกษาพร้อมบทสรุปย่อสาระส าคัญส่งมอบให้แก่ทางมูลนิธิฯส าหรับจัดท าสื่อการ

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ (Roll up) จ านวน ๖ กรณีศกึษา และมผีลงานทีส่ าเรจ็ตามเป้าหมายที่

ก าหนด   โดยสาระส าคญัผลของการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 

ล าดบัที ่ ชุมชน แนวคดิและประสบการณ์จดัการการพนนั 
๑ บา้นทา่ตน้กวาว จ. ชยีงใหม ่ - การมผีูน้ าทีเ่ขม้แขง็และใชแ้นวทาง"บวร" ใน

การจดัการปญัหาการพนนัอยา่งมสีว่นรว่ม  
๒ บา้นคลองน ้าเยน็ใต ้จ. ก าแพงเพชร - การมผีูน้ าทีเ่ขม้แขง็และการจดัการบรหิาร

ชุมชนแบบกระจายอ านาจเพื่อแกไ้ขปญัหาการ
พนนัของชุมชน 

๓ ต าบลนาดา่น จ. หนองบวัล าภู - ก า รจัดก ารแก้ ไ ขป ัญหาก ารพนันบน
ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากภยัการพนนั 

๔ ต าบลแคนน้อย จ. ยโสธร -  การจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัทีเ่ป็นกฬีา
ประเพณแีละการพนนัในงานพธิกีรรมอยา่งมี
สว่นรว่มของชุมชน 

๕ กลุ่มสจัจะสะสมทรพัย ์วดัโขมง 
จ. จนัทบุร ี

- การใช้กิจกรรมออมทรัพย์และสวัสดิการ
ชุมชนในการสร้างความเท่าทันและการลด
ปญัหาการพนนั 

๖ ต าบลหนองสาหรา่ย จ. กาญจนบุร ี - การจดัการแก้ไขปญัหาการพนันอย่างมสี่วน
รว่มและบูรณาการกบังานพฒันาชุมชน 

๗ เครอืขา่ยพระสงฆว์ดัพระงาม จ. ตรงั - การใชพ้ลงัธรรมะในการปกป้องเดก็และ
เยาวชนจากภยัอบายมุขและการพนนั 

๘ ต าบลหาดสม้แป้น จ. ระนอง - การด าเนินงานของ อปท.ในการจดัการแก้ไข
ปญัหาการพนนัในชุมชน 

๙ ต าบลคลองตนั จ. สมุทรสาคร - การใชม้าตรการทางสงัคมในการควบคุมและ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



18 
 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

ล าดบัที ่ ชุมชน แนวคดิและประสบการณ์จดัการการพนนั 
สรา้งความรูเ้ทา่ทนัภยัการพนนั 

๑๐ บา้นคลองล าหนิใต ้กรุงเทพฯ -  บทบาทผู้น าสตรีกับการแก้ไขปญัหาการ
พนนัในชุมชน 

(รายละเอยีดผลการศกึษาปรากฏในรายงานการศกึษาจดัการความรูท้ีส่่งมาพรอ้มกบัรายงาน

ปิดโครงการฉบบันี้) 

 

  วตัถปุระสงคท่ี์ ๓: เพ่ือพฒันาให้เกิดเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมพลงัการ 

ด าเนินงานของเครือข่ายองคก์รชุมชนและเครือข่ายเยาวชนบนฐานข้อมูลและความรู้ท่ี

เหมาะสมในการร่วมรณรงค์และผลักดนัข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน/ผู้มีส่วน

เก่ียวข้องเพ่ือจดัการและแก้ไขปัญหาการพนันในระดบัพ้ืนท่ีและประเทศได้ 

กิจกรรมท่ีได้ด าเนินงานภายใต้วตัถปุระสงคท่ี์ ๓ 

กิจกรรมท่ี ๑: การจดัเวทปีระชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรยีนชุมชนจดัการปญัหาพนัน

และการพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบายขึน้ ในวนัที ่๑๓-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเสนา

เพลส ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมีแกนน าชุมชนจดัการการพนัน และแกนน าองค์กรภาคี

เครอืขา่ยการด าเนินงานโครงการจากกรุงเทพและภูมภิาคเขา้ร่วมจ านวน ๖๗ คน (รายละเอยีดผล

การด าเนินงานปรากฏในรายงานสรุปการจดัเวทปีระชุมฯ ซึ่งส่งมาพรอ้มกบัรายงานปิดโครงการ

ฉบบันี้) 

ผลท่ีได้รบัเทียบกบัเป้าหมาย  

     ผลผลิต 

๑.   เกิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนชุมชนจดัการปญัหาการพนัน 

จ านวน ๑ ครัง้ ตามเป้าหมายและมจี านวนผูเ้ขา้ร่วม ๖๗ คน เกนิกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

จ านวน ๑๕ คน 
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  ผลลพัธ ์ 

    ๑.  เกิดข้อเสนอเพื่อการผลกัดนัเชงินโยบายในการจดัการแก้ไขปญัหาการพนันทัง้ในส่วน

เยาวชนและชุมชนที่สามารถจะน าเสนอต่อภาครฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๕  

ขอ้เสนอซึง่เกนิกวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้๑ ขอ้เสนอ ทัง้มรีายการขอ้เสนอสรุปไดด้งันี้ 

      ข้อเสนอท่ี ๑: แนวทางการปกป้องเดก็และเยาวชนอายุ ๗-๒๔ ปี จากภยัการพนนั 

     ข้อเสนอท่ี ๒: แนวทางการจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัในชุมชน 

     ข้อเสนอท่ี ๓: แนวทางการจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัสมยัใหมท่ีผ่า่น 

     เทคโนโลยกีารสื่อสาร 

ข้อเสนอท่ี ๔: แนวทางการปรบัปรุงพระราชบัญญัติการพนันที่ให้ผู้ปกครองต้อง

รบัผดิชอบตอ่การสนบัสนุนหรอืยนิยอมใหเ้ดก็และเยาวชนเล่นการพนนั 

     ข้อเสนอท่ี ๕: แนวทางการจดัการป้องกนัเดก็และเยาวชนในชุมชนตดิเกมและการพนนั

ออนไลน์    

(รายละเอยีดปรากฏในรายงานสรุปผลการจดัเวทปีระชุมฯทีส่ง่มาพรอ้มรายงานปิดโครงการ

ฉบบันี้) 

      ๒.  เกดิเครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ในส่วนของกลุ่ม/องคก์รเยาวชน และกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน

การด าเนินการร่วมแก้ไขการพนันในชุมชนทีม่ผีลกระทบต่อเดก็และเยาวชนและร่วมผลกัดนั

การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายแก้ไขปญัหาการพนันในสงัคมไทยจ านวน ๑ เครอืข่ายตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด พรอ้มได้แนวทางในการด าเนินงานของเครอืข่าย(รายละเอียดปรากฏใน

รายงานสรุปผลการจดัเวทปีระชุมฯทีส่ง่มาพรอ้มรายงานปิดโครงการฉบบันี้) 

  ผลงานอ่ืนๆ(ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว)้ 

๑.  การจดัประชุมเวทีสนทนากลุ่มย่อยในพื้นที่ท าให้แกนน าชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความรู้กบัทมีงานที่ปรกึษา หลายชุมชนเกิดความตระหนักในภยัของการพนัน
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ประเภทใหม่ๆ ทีก่ าลงัคบืคลานสูเ่ดก็และเยาวชนของชุมชนและมแีผนการจะทบทวนมาตรการ

แกไ้ขปญัหาการพนนัของชุมชนทีม่อียูเ่ดมิเพื่อใหเ้ทา่ทนัสถานการณ์การพนนัในรปูแบบใหม่ 

๒.  ชุมชนทีร่ว่มกจิกรรมจดัการความรูห้ลายชุมชนสามารถจดัการการพนันในชุมชนตนเองได้

ประสบผลส าเรจ็ แตไ่มส่ามารถขยายผลไปสู่ชุมชนใกลเ้คยีงหรอืด าเนินงานในวงกวา้งได้เพราะ

ขาดความมัน่ใจและไมม่ผีูใ้หก้ารสนบัสนุน  ท าใหส้ภาพปญัหาการพนันในบางทอ้งทีม่ลีกัษณะ

เหมือนน ้าไหลบนใบบัว โดยบ่อนและนักเล่นการพนันมกัหลบไปจากชุมชนที่มีมาตรการ

ป้องกนัไปสูชุ่มชนใกลเ้คยีงทีไ่มม่กีารป้องกนั  การไดม้ารว่มเป็นเครอืขา่ยชุมชนในโครงการท า

ให้ชุมชนเกิดความเชื่อมัน่ในการด าเนินงานขยายผลเพราะรู้ว่ามภีาคทีี่จะช่วยสนับสนุนการ

ด าเนินงานและเริม่มกีารขยายงานในเชงิรุกสูชุ่มชนอื่นๆทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงไดบ้า้งแลว้ 

๓.    หลายชุมชนในเครอืขา่ยมกีารจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนัในภาพรวมของชุมชนไดด้ ี แต่

ยงัไม่มกีารก าหนดเป้าหมายการท างานทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน   การได้ร่วมเวที

ประชุมสนทนากลุ่มย่อยและการเขา้ร่วมเวทปีระชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัเครอืข่ายท าให้เห็น

ความส าคญัในเรื่องนี้  และมแีนวคดิทีจ่ะก าหนดแนวทางในการปกป้องกลุ่มเด็กและเยาวชน

จากการพนนัในชุมชนของตนเอง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

๑.  กรณีของเดก็และเยาวชน 
๑.๑  สถานศกึษาส่วนใหญ่ทีท่ าการศกึษามนีโยบายและมาตรการแก้ไขปญัหาการพนันใน

สถานศกึษาของตนเอง แต่ก็ยงัไม่ไดม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั  หรอืหากด าเนินการอยู่ก็ท า

เฉพาะในเขตสถานศึกษา โดยไม่มกีารประสานงานกบัชุมชนที่แวดล้อมและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปญัหาการพนันที่อยู่รอบๆสถานศึกษา ท าให้การแก้ไขปญัหาการ

พนันในกลุ่มเยาวชนท าไดค้่อนขา้งยาก  ดงันัน้จงึควรรณรงคแ์ละผลกัดนัใหม้กีารประสาน

ความรว่มมอืระหวา่งสถานศกึษา  กบัชุมชน  อปท. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการแก้ไข

ปญัหาการพนนัในกลุ่มเยาวชนอยา่งรอบดา้นมากขึน้  

๑.๒  ควรมีการรณรงค์ให้ อปท. และชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีขาวและการจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ใหก้บัเดก็และเยาวชนมากขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตวัเดก็และเยาวชนเองและ
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สังคมในภาพรวม  รวมถึงช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่แสดงออกด้านทักษะฝีมือ /

ความสามารถและใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ไมต่อ้งไปหมกมุน่กบัอบายมุข 

๑.๓  ควรมกีารผลกัดนัใหห้น่วยงานดา้นการศกึษาของประเทศบรรจุหรอืสอดแทรกเนื้อหา

เกี่ยวกบัการพนันและภัยจากการพนันเข้าในหลกัสูตรการเรยีนการสอนของนักเรยีนใน

ระดบัประถมและมธัยมศกึษา 

๑.๔  ควรสนับสนุนใหม้กีารส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบของการพนันทีม่ตี่อ

พฒันาการทางสมองและสตปิญัญาของเดก็ เพื่อน าขอ้มูลไปเผยแพร่สรา้งความตระหนักแก่

ผูป้กครองหรอืครอบครวัในการปกป้องเดก็และเยาวชนจากภยัการพนนั 

๑.๕  ควรสนับสนุนใหม้รีณรงคผ์ลกัดนัใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นสื่อสาธารณะและการ

ออกใบอนุญาตการเสีย่งโชคมมีาตรการควบคุมไม่ใหผู้ป้ระกอบการใชเ้ดก็และเยาวชนเป็น

สื่อในการโฆษณารายการชงิโชคหรอืเสี่ยงโชคจาการซื้อสนิค้าต่างๆที่ก าลงัระบาดอยู่ใน

ปจัจุบนั เพราะจะท าใหเ้ดก็เขา้ใจวา่เป็นการพนนัเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งเพราะสามารถสรา้งรายได้

แก่ตนเองได ้

๑.๖  ควรสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้กลุ่มและเครอืข่ายเดก็และเยาวชนไม่ให้เอา

การพนนัใหเ้กดิขึน้ในทุกระดบัพืน้ที ่ หรอืมฉิะนัน้ก็ควรน าประเดน็งานเรื่องปญัหาการพนัน

ไปบูรณาการกบังานของสภาเดก็และเยาวชนซึ่งมโีครงสรา้งและการด าเนินงานอยู่แล้วทัว่

ประเทศ เพื่อท าหน้าทีใ่นการชว่ยรณรงคส์รา้งความรูค้วามตระหนกัตอ่ภยัการพนัน  และท า

หน้าที่ช่วยเฝ้าระวังปญัหาและผลกระทบจากการพนันที่เกิดขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใหญ่และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการแกไ้ข 

 

๒. กรณีของชมุชน 
๒.๑  ควรมกีารสนบัสนุนการท างานของเครอืขา่ยชุมชุนจดัการการพนนัทีม่กีารขึน้รปูไวแ้ล้ว

ใหส้ามารถพฒันาและด าเนินงานไดจ้รงิ  โดยการช่วยประสานงานกบัแหล่งทรพัยากรต่างๆ

ในการด าเนินงานโครงการ  ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะความสามารถในการจดัการเครอืข่าย

และขบัเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ และ สนบัสนุนดา้นวชิาการความรูท้ีจ่ าเป็น เป็นตน้ 
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๒.๒  ควรมกีารเผยแพรข่อ้มลูดา้นปญัหาการพนันและผลกระทบผ่านสื่อสาธารณะต่างๆใน

รปูแบบทีห่ลากหลายและมคีวามครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่างๆมากขึน้  เพื่อสรา้ง

ความรูแ้ละความตระหนกัในภยัการพนันใหม่ๆทีก่ าลงัเกดิขึ้น และร่วมมอืช่วยกนัแก้ไขและ

ปกป้องคุม้ครองชุมชนและเดก็/เยาวชนจากภยัการพนนั 

๒.๔  ควรสนับสนุนและประสานงานเชื่อมโยงการท างานของเครอืข่ายชุมชนจดัการการ

พนนั และเครอืขา่ยเยาวชนไม่เอาการพนัน กบัเครอืข่ายประชาสงัคมอื่นๆในทุกระดบั เพื่อ

สร้างพลงัอ านาจของภาคประชาชนในการผลกัดนัให้การแก้ไขปญัหาการพนันเป็นวาระ

แห่งชาติ ทีทุ่กภาคสว่นตอ้งใหค้วามส าคญัและรว่มมอืแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงั 

ปัญหาและความท้าทายในการด าเนินงานโครงการ 

๑. การด าเนินงานโครงการล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน

ภาคสนามในการจดัเวทสีนทนากลุ่มยอ่ย และการจดัเวทปีระชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์และ

บทเรยีน เนื่องจากความไมพ่รอ้มของทมีงานและแกนน าชุมชนบางสว่นตดิภารกจิไม่สามารถ

นัดหมายกันได้ลงตัว ท าให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป และจ าเป็นต้องขอขยาย

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการในทีสุ่ด 

๒. เน่ืองจากคุณสมบตัขิองชุมชนทีจ่ะถูกคดัเลอืกเพื่อการจดัการความรูต้อ้งมปีระสบการณ์

จริงในการท างานจดัการปญัหาการพนันมาก่อน   ขณะที่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมี
ประสบการณ์ดา้นการจดัการพนันอย่างแทจ้รงิค่อนขา้งหายาก และจากการตรวจสอบขอ้มูล

ส่วนใหญ่ที่พบมกัเป็นเพยีงชุมชนทีม่กีารสรา้งกฎระเบียบด้านการจัดการแก้ไขปญัหาการ

พนนัไว ้  แตม่ไิดม้กีารน าไปบงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจงั เพราะชุมชนมกัมองวา่ปญัหาการพนันเป็น

เรื่องสรา้งผลกระทบน้อยกวา่อบายมุขประเภทอื่นๆ เชน่ยาเสพตดิ และเหล้า จงึไม่ค่อยมกีาร

ด าเนินการแกไ้ขอยา่งจรงิจงั 

๓.   บางชุมชนทีเ่ป็นเป้าหมายการศกึษาเคยมผีลงานดา้นการจดัการการพนันมาก่อนในอดตี  

แต่เมื่อมีการเปลี่ยนผู้น าชุมชนหรือมีปญัหาด้านการเมืองในท้องถิน่ ท าให้นโยบายเรื่องน้ี

เปลีย่นแปลงไป และไมส่ามารถรว่มมอืใหข้อ้มลูแก่ทมีงานทีป่รกึษาได ้
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๔.  เป้าหมายการท างานศึกษาจดัการความรู้ชุมชนในรอบนี้ตอ้งการให้ครอบคลุมพืน้ที่ ๑๐ 

เขต(ภาคยอ่ย) ใน ๕ ภูมภิาค   จงึท าพืน้ทีชุ่มชนในการเก็บขอ้มูลค่อนขา้งกระจายตวัและอยู่

หา่งไกลกนัท าใหย้ากในการประสานงานและสรา้งความไวว้างใจในการเก็บขอ้มูล   ในหลาย

ชุมชนต้องมกีารเดินทางไปพบถงึ ๒ ครัง้ในการเตรยีมชุมชน และการจดัเวทปีระชุมเพื่อ

ป้องกนัข้อผดิพลาด  นอกจากนี้ก็ยงัมีบางชุมชนที่มีจ านวนแกนน ามาร่วมประชุมน้อยกว่า

จ านวนที่ต ัง้เป้าหมายไว้แต่ก็ยงัสามารถรวมรวมข้อมูลได้    อย่างไรก็ตามก็มีบางชุมชนที่

จ าเป็นตอ้งมกีารสมัภาษณ์เจาะลกึทางโทรศพัทเ์พิม่เตมิเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



24 
 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



25 
 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

 

                             ประวติัและผลงานผูร้บัผิดชอบโครงการ 

             

ช่ือ –สกลุ:               นาย ชาญชยั ทองสมัฤทธ์ิ    

วนั/เดือน/ปีเกิด:       22 มกราคม พ.ศ. 2504 อายุ 52 ปี 

 สญัชาติ:                 ไทย 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน:  46 หมู่ 7 ต าบลวดัเพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุร ี70170 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั:            158/12 หมู่ 12 หมู่บา้นชดิชยันิเวศน์ ต าบล เจดยีห์กั อ าเภอ เมอืง จงัหวดั 

                              ราชบุร ี70000 

EMAIL:                   chanchaithong49@gmail.com                              

โทรศพัท:์                (66)081-8805417  

ความเช่ียวชาญ:            

 มคีวามรู/้ประสบการณ์และความเชีย่วชาญดา้นวางแผนยุทธศาสตร์และการบรหิาร
จดัการองคก์ร/โครงการ 

  มคีวามรู ้/ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานพฒันาชนบทโดยเฉพาะงาน
พฒันาอาชพีและMicro Finance 

 มคีวามรู้/ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานฝึกอบรมด้านการวางแผนธุรกิจ 
การศกึษาทางการเงนิ(Financial Financial Literacy) การวางแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Planning) การบรหิารโครงการ(Project management)และการก่อตัง้
และพฒันาองคก์รชมุชน/เครอืขา่ย 

 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ท างานในองคก์รธุรกจิ และองคก์รพฒันาเอกชน
นานาชาตทิัง้ในระดบับรหิาร  ทีป่รกึษา และระดบัปฏบิตักิาร        
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การศึกษา: 

 

                                                                                               

 ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ(ธุรกจิการเกษตร) 
     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   ปี พ.ศ.  2533                     
 ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร์–การเงินการธนาคาร (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง)  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ปี  พ.ศ. 2526 

ความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร:์ 

 Microsoft office และInternet 

การอบรมและศึกษาดงูานท่ีส าคญั:              

 Progress out of Poverty Index โดย Grameen Foundation โดย     
      Plan international   regional office- Philippines  (มนีาคมพ.ศ.   
      2552) 
 การพฒันาขอ้เสนอโครงการ โดย NLD training institute   
      (ธนัวาคมพ.ศ. 2551) 
 วทิยากรกระบวนการการพฒันาชมุชนทีม่เีดก็เป็นศนูยก์ลาง 
      โดย Plan international inc. (กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551) 

 การป้องกนัและบรหิารสาธารณภยัในระดบัสากล  
      โดย ARedR India Training (พฤศจกิายน พ.ศ. 2550) 

 การฟงัอย่างมปีระสทิธภิาพโดยCDA collaborative Learning Project 
     (มนีาคม 2550)          
 Lobby and Advocacy โดย Bbo Netherland ( กนัยายน พ.ศ. 
      2549)  
 การวางแผนยุทธศาสตร ์โดย บรษิทัธนชาต ิประกนัภยั จ ากดั  
      (ตุลาคมพ.ศ. 2544)    
  การบรหิารประกนัภยั โดยสมาคมประกนัวนิาศภยั ( มนีาคม  
       พ.ศ.2544) 
 การด าเนินงานธนาคารหมู่บา้น(Village BankingโดยCRS- 
      Cambodia (ตุลาคม 2542) 
 The 7 Habits of Highly Effective People โดย CRS-USA  
      (ธนัวาคม พ.ศ.2541) 
 วาณชิธนกจิ บมจ. เงนิทุนหลกัทรพัยส์นิเอเชยี(ตุลาคม พ.ศ.2539) 
 การบรหิารและจดัการสนิเชือ่ บมจ. เงนิทุนหลกัทรพัยส์นิเอเชยี(พ.ศ. 2538) 
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 ประสบการณ์ท างาน  

กค. 2555- ปัจจบุนั         ท่ีปรึกษา สถาบนัพฒันาศกัยภาพเพ่ือความเท่าทนัทางสงัคม  

                                       มูลนิธ ิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  

 ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นการบรหิารโครงการ การวางแผนยุทธศาสตร ์ การ
ผลกัดนัเชงินโยบาย และการก่อตัง้และพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม 
 

พ.ศ. 2554- 2555            ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาอาชีพ และทกัษะชีวิตด้านธรุกิจและการเงินของ

เยาวชน องคก์าร Plan International Inc.   

 ท่ีปรึกษาและวทิยากรด้านการสง่เสริมอาชีพและความรู้ทางการเงินแก่เดก็/เยาวชนและ
องค์กรชมุชน 

 

พ.ศ. 2553-2554       ผูจ้ดัการส านักงานพื้นท่ีภาคเหนือ                                               
                                          องคก์าร  Plan International Inc.  ส านักงานประเทศไทย  

 บรหิารการด าเนินงานโครงการ งานระดมทุน และการประสานความร่วมมอืในการ
ด าเนินงานกบัองคก์รภาคใีนพืน้ทีภ่าคเหนือ   

พ.ศ. 2548-2553      ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาอาชีพและศกัยภาพชมุชน    

     องคก์าร Plan International Inc.   ส านักงานประเทศไทย  

 พฒันายุทธศาสตรแ์ละแผนงานด้านการพฒันาอาชพีและศกัยภาพชุมชน และ
ตดิตามใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการและเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่และองคก์รชุมชนใน
การด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

 

พ.ศ. 2545-2548 

                                

      ผูเ้ช่ียวชาญด้านกลุ่มการเงินขนาดเลก็ ฝ่ายสินเช่ือ   
    โครงการสนับสนุนด้านสงัคม(Social Support Project) ภายใตค้วามร่วมมอื  

ของ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรและประชาคมยุโรป(EU) 
 ใหค้ าปรกึษา  และการสนบัสนุนดา้นวชิาการ/การฝึกอบรมแก่เจา้หน้าที่ธนาคาร

และกลุ่มลูกคา้ในการด าเนินธุรกจิ Micro Finance และ  Micro  Enterprise   
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พ.ศ.2543-2545                 ผู้ช่วยผูจ้ดัการฝ่าย  ฝ่ายสินไหมทดแทน บริษทั ธนชาติประกนัภยั    
จ ากดั ในเครือของธนาคาร ธนชาต  จ ากดั(มหาชน) 

 ควบคุมและจดัการงานบรกิารด้านสนิไหมวนิาศภยัทัง้ประเภท รถยนต ์และ
ประกนั  ภยัทัว่ไปเพือ่ใหก้ารบรกิารทีด่แีก่ลกูคา้ 

 

พ.ศ. 2541- 2543                        ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทัพฒันาธรุกิจขนาดย่อม จ ากดั   ภายใต้การสนับสนุน

ขององคก์าร Catholic relief Services (CRS) แห่งสหรฐัอเมริกา 

   บรหิารการด าเนินธุรกจิของบรษิทัตามยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน      
ในการให้บริการสินเชื่อขนาดเล็กแก่กลุ่มสตรีที่ยากจนจ านวน11,000 
ครอบครวัในเขต 5  จงัหวดัของภาคอีสานเพื่อให้มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชพีและเพิม่รายได ้ 
 

   พ.ศ. 2536- 2541:                                       ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝ่าย  ฝ่ายฟ้ืนฟแูละพฒันาคณุภาพหน้ี  ธนาคารสิน  

เอเชีย จ ากดั    (มหาชน)   ในเครือของธนาคารกรงุเทพ จ ากดั(มหาชน) 

    สนบัสนุนและใหค้ าปรกึษาแก่ลกูคา้ในการจดัท าแผนงานฟ้ืนฟูกจิการ   
และการ ปรบัโครงสรา้งหนี้   
 

พ.ศ. 2533-2536 

: 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย  ฝ่ายอ านวยการ   บมจ. เอส ที เอ กรุป๊ (1993) 

   บรหิารจดัการงานดา้นอ านวยการ ไดแ้ก่การจดัซื้อ การขออนุญาตการ
ลงทุน งานคลงัสนิคา้ และเลขานุการผูบ้รหิาร 
 

พ.ศ. 2531-2533:                      เศรษฐกรอาวโุส โครงการส่งเสริมธรุกิจขนาดย่อม  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ องคก์าร CARE International ประเทศไทย  ภายใต้

การสนบัสนุนของ USAID 

   ประสานงานเพื่อจดัหาตลาดส าหรบัสนิคา้เกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตรของชาวบา้นทีร่่วมโครงการ และวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้าง
ธุรกจิในการสนบัสนุนดา้นสนิเชือ่เพื่อการลงทนุแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิ
ขนาดย่อมในโครงการ  
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พ.ศ.2526- 2531:             นักวิจยั  ส านักวิจยัและวางแผน  ธนาคาร นครหลวงไทยจ ากดั(มหาชน) 

    ศกึษาวจิยัภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนเพือ่สนบัสนุนขอ้มูลการ 
      วางแผนธุรกจิและการพฒันาบรกิารของธนาคาร 

 
 

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม  ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาท่ีส าคญั :       

1. ทีป่รกึษาโครงการจดัท าหลกัสูตรอบรมความรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีโทรคมนาคม มูลนิธ ิกองทุน
ไทย และส านกังาน กสทช. มกราคม พ.ศ. 2556-ปจัจุบนั  

2. ทีป่รกึษาโครงการจดัการความรูก้ลุ่มเยาวชนและชมุชนจดัการปญัหาการพนนั มูลนิธ ิสดศรี- 
สฤษดิว์งศ ์และส านกังานกองทุน สสส. มกราคม พ.ศ. 2556- ปจัจุบนั 

3. วทิยากรกระบวนการ หลกัสูตรการพฒันาผู้น าองค์กรชุมชน บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  
เมษายน พ.ศ. 2556   

4. Facilitator of Module 2: Strengthening Farmer Organization in Market 
Accessibility, Mekong institute, October 2012  

5.   วทิยากรกระบวนการโครงการจดัเวทสีถานการณ์และการมกีลไกความร่วมมอืกบัองคก์ร     

  ผูบ้รโิภคกบัการ คุม้ครองผูบ้รโิภค ในกจิการโทรคมนาคม  ภาคใตส้ านกังาน กสทช.   

  สงิหาคม พ.ศ. 2555 
6. วทิยากรกระบวนการ โครงการเวทปีระชุม เรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครอง

ผูบ้รโิภค ของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค และ เครอืข่ายองค์กรผูบ้รโิภค  ส านักงาน 
กสทช. กุมภาพนัธ ์และมถิุนายน พ.ศ. 2555 

7. วิท ย า ก ร ก ร ะ บ วน ก า ร โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บัติ ก า ร เ พื่ อ ก า ร ขับ เ ค ลื่ อ น 
มาตรการก าหนดระยะเวลาการใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบช าระเงนิล่วงหน้าส านักงาน 
กสทช. พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

8. ทีป่รกึษาและกรรมการตดัสนิโครงการแขง่ขนัแผนธุรกจินานาชาต ิ 
                     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มกราคม พ.ศ. 2555 

9. วทิยากรฝึกอบรมหวัข้อการพฒันาข้อเสนอโครงการ Pact International in Thailand   
กนัยายน พ.ศ. 2554                                

10. ทีป่รกึษามูลนิธบิูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในการด าเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเพือ่ขบัเคล่ือน นโยบายคุม้ครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยการ

สนับสนุนของสถาบนัคุ้มครองผูบ้รโิภคใน กจิการโทรคมนาคม(สบท.) พฤศจกิายน พ.ศ. 

2553-ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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11. ผูป้ระเมนิผลภายนอกโครงการศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม   สถาบนั  
คุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม(สบท.)  ปีงบประมาณ 2552 และ  2553  

12. ที่ปรกึษาและวทิยากรฝึกอบรมหวัขอ้การก่อตัง้และพฒันากลุ่มพึ่งตนเองและการวางแผน

ธุรกจิของกลุ่ม องคก์าร Heifer international (Thailand) สงิหาคม พ.ศ. 2553 

13. ทีป่รกึษาในการศกึษาวจิยัขอ้มูลชมุชน เพื่อการวางยุทธศาสตรก์าร                             

        ด าเนินงานพฒันาชมุชน ของมูลนิธ ิชมุชนภูเกต็  มนีาคม พ.ศ. 2552- สงิหาคม พ.ศ. 2553                                         

14. ทีป่รกึษาภายนอกโครงการกจิกรรมพฒันาสถาบนัการเงนิชมุชน โครงการ Post-Tsunami 
Sustainable Costal Livelihoods Program สนบัสนุนเงนิทุนและความร่วมมอืโดย USAID,  
the University of  Rhode Island และ Asian Institution of technology (AIT) ตุลาคม  

                        พ.ศ. 2548- เมษายน พ.ศ. 2550  

15. ทีป่รกึษาภายนอกเพือ่การวางแผนพฒันายุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิอาชพี โครงการ Social 
Assistance Infrastructure and Livelihoods Program (SAIL) องคก์าร World Concern 
ประเทศไทย กนัยายน พ.ศ. 2549- มกราคม พ.ศ.2550 

16. ทีป่รกึษาการ โครงการจดัท า Loan Model Package Development, 
            มูลนธิริกัษ์ไทย   สนบัสนุนงบประมาณโดย ประชาคมยุโรป (EU) กุมภาพนัธ ์– มถินุายน   

พ.ศ.2549  

17.   สมาชกิทมีประเมนิผล โครงการ Thaneakeaphoom for Micro Credit, Catholic Relief 

Services ประเทศ กมัพูชา ตุลาคม-พฤศจกิายน พ.ศ.  2542 

                                  18    อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา         

พ.ศ. 2539- 2541  

                   บุคคลอ้างอิง:   

                                  1.   คุณประสงค ์เลศิพยบั รองผูอ้ านวยการ มูลนิธริกัษ์ไทย  

                      โทรศพัท ์: 089-6665008   Email: prasong@raksthai.or 

                  2.  คุณ สุนนัท ์ส าเรยีนรมัย ์ผูจ้ดัการฝา่ยชมุชนสมัพนัธ ์

                      บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง โทรศพัท์:   083-2863-366   Email : ssamrianram@gmail.com 
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                                        ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 

         

 

ภาพที ่๑ แสดงกจิกรรมการประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อศกึษาขอ้มลูความรูแ้ละประสบการณ์ชุมชนจดัการการพนนั  

 

            

 

ภาพที ่๒ แสดงกจิกรรมการประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อศกึษาขอ้มลูความรูแ้ละประสบการณ์ชุมชนจดัการการพนนั  
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       ภาพที ่๓ แสดงกจิกรรมเวทปีระชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์และบทเรยีนชุมชนจดัการแกไ้ขปญัหาการพนนั  

 

          

 

      ภาพที ่๔ แสดงกจิกรรมเวทปีระชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์และบทเรยีนชุมชนจดัการแก้ไขปญัหาการพนนั 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



33 
 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 

โดย ศู น ย์ ข้ อ มู ล น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ก า ร ล ด ปั ญ ห า จ า ก ก า ร พ นั น  ( I C G P )  

กันยายน พ.ศ. 2556 

อนุญาตให้น าเนื้อหาในเอกสารนี้ไปใช้และเผยแพร่ โดยมิให้ผลิตซ้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

รวมท้ังให้อ้างอิงแหล่งท่ีมาจากศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

พิมพ์ท่ี : กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย 






