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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ การพฒันาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการป้องกนัภยัพนนัใน

สถาบนัอุดมศึกษา ฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ หน่ึง) เพื่อสรุปบทเรียน                             

การดาํเนินงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั สอง) เพื่อทบทวนนโยบายหรือมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การป้องกนัปัญหาการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา และสาม) เพื่อพฒันาขอ้เสนอนโยบายและมาตรการเพื่อ

ป้องกนัเยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษาจากการพนนั 

 การดาํเนินการศึกษาใชแ้นวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการร่วมไปกบัโครงการมหาวิทยาลยัไทย

หยุดพนัน ด้วยการร่วมทํากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันภัยการพนันกับนิสิตนักศึกษา และ                               

การสัมภาษณ์เจาะลึกกบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และตวัแทนนิสตินกัศึกษา ใน 8 มหาวิทยาลยัจาก 4 ภูมิภาค                

ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ผสมผสานกบัการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแสวงหาขอ้มูล

ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายทั้งต่อมหาวิทยาลยัและหน่วยงานกาํกบัดูแล ตลอดจนหน่วยงานท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัภยัการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาในแนวทางท่ีสามารถดาํเนินการได้และ

เกิดผลสัมฤทธิท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีขอ้สรุปท่ีมีสาระสาํคญัใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ผลการดาํเนินงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั 

2. สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา 

3. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกนัภยัการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา 

 

1. ผลการดําเนินงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนัน 

 การดาํเนินงานโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัทาํให้เครือข่ายคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั

ต่าง ๆ ให้หันมาสนใจเร่ืองราวและสถานการณ์เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัการพนันกบันิสิตนกัศึกษา จนเป็น

จุดเร่ิมตน้ในการสร้างการรับรู้ให้กบัคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัหลายแห่งมีการริเร่ิมกาํหนด

แนวทางในการรับมือกบัเร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบ พอสรุปไดด้งัน้ี   

 1.1 มหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัได้ริเร่ิมการพฒันานโยบาย

ตา้นภยั1พนนัในสถานศึกษานาํร่องอยา่งตามระบบโครงสร้างขององคก์รตนเองอยา่งชดัเจนไดแ้ก่  

• มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา เตรียมพฒันาเน้ือหารู้ทันพนันเข้าสู่ระบบอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

•  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเล็งเห็นประเด็นปัญหาการพนันมี

ความสัมพนัธ์กบัมุมมองศาสนาอิสลามท่ีพร้อมเป็นพลงัหนุนนาํให้นกัศึกษาเป็นยุวฑูตหยุดพนนัในชุมชน

สังคมไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน
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• มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พร้อมผนวกเน้ือหาตา้นภยัพนนัให้เป็นหน่ึงเดียวกบั

การตา้นภยัปัญหาส่ิงเสพติดผา่นหน่วยงานบา้นวยัใสของมหาวทิยาลยั 

• มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พร้อมนาํเร่ืองการรู้ทนัและป้องกนัปัญหาจากการพนนัเขา้

สภาฝ่ายพิทกัษแ์ละสภาวชิาการเพื่อขบัเคล่ือนใหเ้ร่ืองน้ีเขา้สู่ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาในระดบัคณะเพื่อสร้าง

ความเป็นมหาวทิยาลยัหยดุพนนัเตม็ตวั  

  ขอ้สังเกตประการสาํคญั พบวา่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีพร้อมผลกัดนัมาตรการต่าง ๆ เพื่อ

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการพนนัเหล่าน้ี ไม่เพียงมีขอ้เสนอหรือเตรียมพร้อมผลกัดนั

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาและผลกระทบการพนนัจากการสนทนากบัทางทีมงานโครงการฯ 

เท่านั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัขา้งตน้ล้วนให้ความสําคญัและเขา้ร่วมศึกษาดูงานในการจดั

กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการจดัการปัญหาการพนนัให้กบันิสิตนกัศึกษาแกนนาํจนจบกระบวนทั้งส้ินอนั

แสดงให้เห็นถึงความสนใจและใส่ใจท่ีจะหาแนวทางและมาตรการในการดาํเนินนโยบายและกิจกรรมท่ี

เป็นรูปธรรมต่อไปอีกดว้ย  

 สําหรับบางมหาวิทยาลัยท่ีเขา้ร่วมโครงการยงัไม่ได้มีการริเร่ิมดาํเนินการพฒันานโยบาย             

ตา้นภยัพนนัมีส่วนสาํคญัมาจากการท่ีทีมงานขาดโอกาสในการเขา้พบปะหารือเพื่อแลกเปล่ียนกบัผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของมหาวิทยาลยั จึงไม่สามารถผลกัดนัให้มีการดาํเนินการในลกัษณะของมหาวิทยาลยัขา้งตน้ 

อย่างไรก็ตาม แมก้ารได้ร่วมทาํกิจกรรมร่วมกบัแกนนาํนักศึกษาและคณาจารยใ์นระดบัคณะก็สามารถ

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางสร้างสรรคเ์พื่อการป้องกนัภยัพนนัอีกในหลายดา้นท่ีไดเ้ร่ิมสร้างความสนใจ

ให้กบัผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของมหาวิทยาลยัให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงแนวทางใน             

การจดัการกบัปัญหาการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

1.2 ผลด้านการเสริมสร้างทกัษะให้กับนิสิตนักศึกษาในการจดัการปัญหาจากการพนัน              

การดาํเนินกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะในการจดัการปัญหาจากการพนันประกอบด้วย การให้ความรู้ด้าน              

การรู้ทนัพนนัในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบท่ีมีสมอง มีนิสิตนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการโดยเฉล่ียมากกวา่ 700 

คน จาก 8 สถาบนัอุดมศึกษา มีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนแจกแจงไดด้งัน้ี    

• นิสิตนักศึกษาสามารถนําความรู้ความเข้าใจจากการร่วมกิจกรรมโครงการ

มหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัไปพฒันาพฒันาขอ้เสนอแนะและประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัแตกต่างไปจาก

นิสิตนกัศึกษาทัว่ไป  

 การศึกษาพบว่า นิสิตนกัศึกษาท่ียงัไม่ไดร่้วมเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัหยุด

พนนัจะมีขอ้เสนอและขอ้คิดเห็นกบัการจดัการปัญหาการพนนัในแบบความคิดเหมารวมทัว่ไป อาทิ “เปิด

บ่อนเสรี” “ปัญหาพนนัเพราะคอรัปชัน่” “พนนัอยูใ่นสายเลือดคนไทยทาํอะไรได”้  

 ขอ้คิดเห็นเหล่าน้ีลว้นมาจากนิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ียงัไม่ไดร่้วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

กับโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน จนกระทัง่เม่ือนิสิตนักศึกษาเหล่าน้ีท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง                  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน
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การพนันจากกิจกรรมโครงการแล้วส่วนใหญ่มีขอ้เสนอท่ีแตกต่างไปจากเดิมชัดเจน อาทิ “เลิกเกรงใจ

เพื่อน” “เพิ่มโทษอาญาให้เขม้ขน้” “กฎหมายระบุให้ชดัวา่อะไรเป็นการพนนั” “พกัการเรียนคนเล่นพนนั”  

“ตดัเงินกู ้กยศ.” “เซเวน่หา้มขายไพ”่ “รอบมหาวิทยาลยั 300 เมตร ตอ้งไม่มีโต๊ะบอล” “โรงเรียนตอ้งจดัหา

กิจกรรม อุปกรณ์กีฬาใหน้กัเรียน”  

 ขอ้เสนอแนะจากนิสิตนักศึกษาท่ีชัดเจนเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายหลงัท่ีได้เปิดรับส่ือและความรู้             

เท่าทนัการพนนัในกิจกรรมการพบปะนิสิตนกัศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนั หน่ึงในกิจกรรม

สําคญั คือ การพฒันาขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการพนนัโดยแบ่งนกัศึกษาคละกนัในแต่ละกลุ่มให้

ร่วมกนัจดัทาํขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาล สถานศึกษา และชุมชน ถึงแนวทางการจดัการปัญหาและผลกระทบ

จากการพนนัและนาํมาเสนอบนเวทีร่วมกนั  

• นิสิตนกัศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัสามารถประยุกต์ส่ือ

สังคมออนไลน์มาช่วยส่ือสารรณรงคต์า้นภยัพนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 โครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนนัไดส้ร้างมิติใหม่ในการสร้างการรับรู้เรียนรู้บนพื้นฐานท่ี

มีนิสิตนกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง โดยทีมงานไดร่้วมกนัทดลองออกแบบกิจกรรมในพื้นท่ีท่ีเร่ิมจากกิจกรรม   

“โพสตภ์าพและขอสามคาํ” ตามท่ีนิยมทาํกนัในเฟสบุ๊คทัว่ไป ซ่ึงต่อมามีการปรับเปล่ียนในเวทีท่ีสอง และ

สามเป็นกิจกรรมท่ีตั้งช่ือว่า “หน้าน้ีไม่มีพนนั” และต่อมากลายเป็น กิจกรรม “เพื่อนดีไม่มีพนนั” อนัเป็น

กิจกรรมท่ีมุ่งให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ศกัยภาพในตนเองกับส่ิงท่ีตนเองมีความถนัดช่ืนชอบคือเร่ืองของ             

การส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟสบุค๊” 

 กิจกรรมเพื่อดีไม่มีพนันน้ี เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้นักศึกษาเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์

เก่ียวกับปัญหาการพนัน เพราะนิสิตนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมต้องพยายามใช้ความสามารถในการคิด

สร้างสรรคอ์อกแบบภาพถ่ายตนเองให้สอดคลอ้งกบัคาํขวญัแปลกใหม่ท่ีมุ่งเตือนภยัชวนเพื่อนให้ห่างไกล

การพนนัไดใ้นระหว่างการอบรมให้ความรู้ เป็นแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการจดักระบวนการเรียนรู้

ของโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัท่ีสามารถขบัเนน้ศกัยภาพของนกัศึกษาให้เขา้ร่วมในการกระบวน

ส่ือสารสร้างการรับรู้เก่ียวกบัแง่คิดมุมมองท่ีแปลกใหม่ให้ขอ้คิดเก่ียวกบัการพนนัจากเพื่อนสู่เพื่อน โดย

อาศยัระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยกระเพื่อมการส่ือสารขยายออกไปผา่นการแชร์และการกดแสดง

ความช่ืนชมผา่นเครือข่ายของนิสิตนกัศึกษา  

 การดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะดงักล่าวนบัเป็นกระบวนการเรียนรู้ผา่นการกระทาํดว้ยตนเอง

อย่างมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีนอกจากตอ้งใช้ความรู้ และความตระหนักเก่ียวกบัการพิษภยัการพนนัมาเป็น

พื้นฐานแลว้ยงัก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนแง่คิดมุมมองตลอดจนความร่วมมือภายในทีมเพื่อสร้างสรรค์ให้

เป็นส่ือท่ีน่าสนใจเพื่อร่วมหยุดร้ังไม่ให้เพื่อนหลุดไหลไปกบัการพนันประเภทต่าง ๆ และทาํให้นิสิต

นกัศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการในแต่ละสถาบนัสามารถติดตามความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
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โครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัในพื้นมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ผ่านระบบการเป็นเพื่อนในระบบเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟสบุค๊ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

• นิสิตนกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การพนนัเกิดความตระหนกัรู้ถึงพิษภยัการพนนั

จนกลา้กา้วออกมาเป็นส่ือบุคคลนาํตา้นภยัพนนับนพื้นฐานประสบการณ์ของตนเอง 

  นิสิตนกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์พนนั หรือแมแ้ต่ท่ียงัคงเล่นพนนัอยู่ไดต้ระหนกัแลว้ถึง

ปัญหาต่าง ๆ จากการไดรั้บความรู้และไดเ้ห็นสภาวะปัญหาของตนเองจากการร่วมใชแ้บบทดสอบกบัทาง

วทิยากร จึงกลา้ยอมรับและกา้วออกมาทาํการส่ือสารกล่าวเตือนเพื่อนนิสิตนกัศึกษาจากใจท่ีหวงัดีของพวก

เอง ดงัปรากฎในคลิปวิดีโอท่ีทีมงานโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัจดัทาํบนัทึกเก็บไว ้ดงัตวัอยา่งท่ี

นิสิตนกัศึกษากา้วออกมาเป็นส่ือบุคคลชกัชวนเพื่อนหยดุพนนั (ดู www.facbook.com/icgpt/video) 

 ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้าง

ทกัษะให้กบันิสิตนกัศึกษามีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาการพนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะ

สามารถทาํให้นิสิตนกัศึกษายอมรับท่ีกา้วออกมาเป็นส่ือบุคคลกล่าวชกัชวนให้ห่างไกลจากการพนนัอนั

เป็นการเตือนภยัภายใตป้ระสบการณ์จริงท่ีเช่ือถือเป็นส่ือเตือนใจไดอ้ยา่งท่ีไม่เคยปรากฎให้นิสิตนกัศึกษา

ด้วยกนัพบเจอนมาก่อน ทาํให้จากเดิมท่ีนิสิตนักศึกษาทัว่ไปต่างคิดว่าผูท่ี้เล่นพนัน หรือท่ีเป็นนักพนัน

เหล่าน้ีเป็นคน “แน่จริง” ก็ตอ้งเปล่ียนความคิดและค่านิยม 

 จากผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนต่อแกนนาํและเครือข่ายนิสิตนกัศึกษาในหลายต่อหลาย

มหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของโครงการฯ ท่ีมี

วตัถุประสงคส์าํคญัในดา้นหน่ึงเพื่อใหนิ้สิตนกัศึกษาเกิดความตระหนกัและมีทกัษะในการจดัการกบัปัญหา

การพนนั ยิง่ไปกวา่นั้นการกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลกัษณะดงัท่ีกล่าว

สามารถเป็นพื้นฐานการพฒันาเครือข่ายนิสิตนกัศึกษาเพื่อการตา้นภยัพนนัอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองยาวนาน

มากกวา่การฝึกอบรมเพียงคร้ังคราวดงัท่ีผา่น ๆ มาอีกดว้ย แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนกบัความต่อเน่ืองและเอาจริงเอา

จงัของทีมงานโครงการฯในการจดัระบบการส่ือสารเช่ือมโยงต่อไป 

 1.3 การดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนันสามารถหนุนเสริมให้เกิดแนวร่วม

เครือข่ายเพื่อร่วมกันขบัเคล่ือนนโยบายในการป้องกันปัญหาและผลกระทบจากการพนันทั้งภายและ

ภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา  

 ภายหลงัการดาํเนินการกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนันแล้วพบว่าการขบัเคล่ือน

นโยบายส่งเสริมป้องกนัภยัพนนัในสถาบนัอุดมศึกษามีหน่วยงานองค์กรภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ี

พร้อมร่วมกันขับเคล่ือนในระดับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและย ั่งยืนได้มากกว่าท่ีกําหนดไว ้                      

ดงัปรากฏผลท่ีจากการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองของมหาวิทยาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถแจก

แจงสัมฤทธิผลไดด้งัน้ี  
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• มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาขับเคล่ือนนโยบายต้านภัยพนันเข้าสู่มาตรการในระดับ

เครือข่ายฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัและมหาวทิยาลยัราชมงคลทัว่ประเทศ  

• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม นาํร่องเสริมสร้างความร่วมมือ

เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายป้องกนัปัญหาและผลกระทบจากการพนันกบัพฒันาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครพนมผา่นทางเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

• โครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายส่ือมวลชน 

 ทางดา้นสังคมใหเ้ป็นแนวร่วมในการผลกัดนัใหป้ระเด็นปัญหาการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา

กา้วสู่การเป็นประเด็นเชิงนโยบายไปยงักองทุนเงินใหกู้ย้มืเงินทางการศึกษาอยา่งกวา้งขวางในส่ือทุกแขนง

ทั้งในและต่างประเทศ  

 

 ข้อสังเกตจากการศึกษา 

 การดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของนิสิตนกัศึกษา

และคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทั้งหลายท่ีพร้อมร่วมมือในการร่วมกนัต่อตา้นการพนนั หากแต่ขาดเพียงฝ่าย

เช่ือมประสานและสนับสนุนส่ือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ในการนําเอาไปใช้พฒันากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลยัของตนเองตามวาระโอกาสต่าง ๆ ดงันั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งหาหน่วยงานสนบัสนุนให้เกิด

ความต่อเน่ือง และท่ีสาํคญัคือการพฒันาเครือข่าย (Networking) โครงการฯ ไดริ้เร่ิมเอาผา่นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีมีความสะดวกและสอดคล้องกบัวิถีทางของนิสิตนักศึกษา โดยตอ้งมีการพฒันาเทคนิคและ    

กลยุทธ์ทางการส่ือสารต่อไปให้เหมาะสม จะกลายเป็นแหล่งไหลเวียนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตา้นภยั

พนันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นศูนย์กลางในการรวมพลังเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและ

คณาจารยใ์นการขบัเคล่ือนผลกัดนันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป  

 

2. สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 การสรุปสถานการณ์การพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาน้ีจึงเป็นการประมวลผลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกกบัคณาจารย ์และนิสิตนกัศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลยัรวม 8 แห่ง และการสังเกตการณ์อยา่งมีส่วน

ร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ จากนั้นจึงรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมมาสรุปภาพรวมท่ีสามารถ

เป็นตัวแทนของสถานการณ์การพนันในสถาบันอุดมศึกษาได้ในระดับท่ีลึกเพียงพอ อันเน่ืองจาก

สภาพการณ์เป็นเขา้เป็น “คนใน” มากกวา่การเป็นผูว้จิยัแบบ “คนนอก” 

 ผลสรุปของสถานการณ์การพนนัท่ีผูว้ิจยัพบปรากฏว่า มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมากจาก

งานการศึกษาเดิมรวมถึงงานการสังเคราะห์ภาพรวมปัญหาการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.

2555-2556 อันเป็นงานประมวลสถานการณ์การพนันในสถาบันอุดมศึกษาล่าสุดด้วย ทั้ งน้ีพบว่า

สภาพแวดลอ้มและพฒันาการของผลิตภณัฑ์การพนันและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษาท่ีกา้ว
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กระโดดเปล่ียนแปลงไป ขณะท่ีมาตรการหรือโครงสร้างในการกาํกบัดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาในดา้นน้ี

ของสถาบนัอุดมศึกษาและฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงค่อนขา้งหยดุน่ิงสรุปไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 

 แผนภาพแสดงผลการศึกษาวิเคราะห์จากภาคสนาม “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพการณ์ปัญหา

การพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา” ดงักล่าวแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของการพนันท่ีส่งผล

กระทบต่อวถีิชีวติของนิสิตนกัศึกษาในพื้นท่ีตามท่ีโครงการมหาวทิยาลยัไทยไดเ้ขา้ไปสัมผสัพบเจอแบ่งได้

เป็นสามดา้นหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน และปัจจยัวิถี

ชีวติของนิสิตนกัศึกษา โดยแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  

 สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพรอบมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี ท่ีเป็นแรงรุกเร้าให้นิสิต

นักศึกษาหันเข้าสู่วงจรการพนันอย่างง่ายดาย กล่าวคือ จากผลการเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ด้วย

สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีส่ือสารเผยแพร่ให้เร่ืองของการเส่ียงโชค อาทิ การส่งชิงโชคทาง SMS สินคา้

และบริการต่าง ๆ การซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเป็นวาระแห่งชาติ ได้กลายเป็นส่ิงท่ีนิสิตนักศึกษา

คุน้เคยใหค้วามสนใจและฝักใฝ่ในการวางเดิมพนัอนัเป็นฐานส่งสาํคญัของการเล่นการพนนั 

ปํญหาและผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดการพนนัในทุก

มหาวทิยาลยัไทย นกัศึกษาออกกลางคนั,ติดหน้ีพนนั

ก่ออาญชากรรม, เขา้สู่วงการพนนั

ส่ิงเสพติดกบัเครือข่ายภายนอก 

นกัศึกษาเล่นไพเ่ดิมพนัแทง

หวยใตดิ้นหลายรูปแบบผา่น

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

รวมกลุ่มแทงพนนับอล

 

สภาพแวดลอ้มภายใน       

วถีิชีวตินกัศึกษาเปล่ียนไป

เครือข่ายสงัคมออนไลนน์าํสู่

วงโคจรการพนนัไดทุ้กนาที 

สภาพแวดลอ้มภายนอก รอบ

มหาวทิยาลยัและในสงัคมรุก

เร้าใหลุ่้มหลงกบัวงการพนนั 

กลไกและนโยบาย 

มหาวทิยาไทยไร้ทิศทางและ

กรอบเกณฑก์ารจดัการรับมือ

ปัญหาการพนนั 
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 ขณะท่ีการศึกษาวจิยั พบวา่ สภาพแวดลอ้มรอบมหาวิทยาลยัเต็มไปดว้ยสถานบนัเทิงรูปแบบ

ต่าง ๆ อาทิ ร้านนํ้ าชา ลานเบียร์ ร้านสนุ๊กเกอร์ ร้านเกมอินเทอร์เน็ต หรือแมแ้ต่บา้นเช่าท่ีมาพร้อมกับ              

การเปิดเป็นพื้นท่ีรับแทงหวยและการพนนัในหลากหลายชนิด อนัเป็นสภาพแต่ดงัเดิมท่ีส่งผ่านมาจนถึง

ปัจจุบนัท่ีไม่เคยถูกปราบปรามให้หมดส้ินไปเพราะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของคนในพื้นท่ี ทาํให้นิสิตนกัศึกษา

สามารถเขา้ไปสัมผสักบัการพนนัไดต้ลอดเวลาแมช่้วงเวลาพกัเรียนไดอ้ยา่งสะดวกง่ายได ้

 สภาพแวดล้อมภายในตัวนิสิตนักศึกษา  

 นิสิตนกัศึกษาท่ีให้ความสําคญักบัการเรียนและกิจกรรมของมหาวิทยาลยัท่ีลดน้อยถอยลง 

และหันเขา้หาวิถีชีวิตส่วนตวัอนักวา้งไกลภายใตก้ารเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึง

แหล่งการเล่นพนนัและเครือข่ายเพื่อนฝงูใหม่ในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งหลากหลายมากมาย การทาํกิจกรรม

บาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม หรือการพฒันาโครงงานเพื่อการเสริมศกัยภาพร่วมกนักลายเป็นเวลาและพื้นท่ี

ส่วนนอ้ยในวถีิชีวตินิสิตนกัศึกษาปัจจุบนั 

 ดงัท่ีปรากฏในการผลการเก็บขอ้มูลจากในพื้นท่ีท่ี พบว่า นิสิตนกัศึกษาในทุกมหาวิทยาลยั

ผ่านพบ เม่ือมีเวลาว่างจากชั้นเรียนมกัหลุดไหลไปหามือถือออนไลน์ส่วนตวั และหลายคนพวัพนักับ              

การเล่นเกมออนไลน์ การรวมตวักนัเขา้ไปแทงพนนัฟุตบอลออนไลน์ แทงหวยใตดิ้นทั้งของไทยและของ

ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านรูปแบบการเช่ือมโยงจากเครือญาติสู่เพื่อนในมหาวิทยาลัย และเพื่อนในโลก

ออนไลน์ไขวไ้ปมาขยายเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวางจนหลายคนหลงใหลกา้วสู่การเป็นเจา้มือหรือ

เป็นผูแ้ทนรับส่งโพยหวยและพนนัฟุตบอลจนใหญ่โต 

 ปัจจัยด้านกลไกลและนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีไร้ทิศทาง  

 มาตรการและนโยบายการดาํเนินการเก่ียวกบัปัญหาการพนนั ผลการเก็บขอ้มูลในภาคสนาม

พบวา่ มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ไม่มีการกาํหนดนโยบาย มาตรการ หรือกลไกโดยตรงในการติดตาม ตรวจสอบ

หรือแก้ไขปัญหา แต่ย ังคงให้ความสําคัญกับเร่ืองของยาเสพติด และการสวมหมวกกันน็อคขับข่ี

รถจกัรยานยนต ์โดยดาํเนินการฝ่ายการออกขอ้บงัคบั การตรวจคน้ตรวจสอบเป็นจุดหลกัของมหาวทิยาลยั  

 ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปัจจุบันได้หันมาร่วมมือกับองค์ปกครองท้องถ่ิน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชนของมหาวทิยาลยัเพื่อร่วมกนัตรวจสอบป้องปราบการกระทาํความผิด

หรือการเพิ่มความเส่ียงใหก้บันิสิตนกัศึกษา อาทิ การตั้งคณะกรรมป้องกนัอบายมุขจงัหวดั การกาํหนดเขต

Safety Zone เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามกลไกเหล่าน้ีให้ความสําคญักบัเร่ืองของการติดตามตรวจคน้เร่ืองยาเสพ

ติด การก่ออาชญากรรม การดาํเนินการตามขอ้บงัคบักฎหมายตามระบบ ส่วนการปราบปรามแหล่งการเล่น

พนนั การรับแทงพนนัต่าง ๆ ยงัไม่พบวา่มีการดาํเนินการจดัการอยา่งเป็นระบบจริงจงั 

 จากการรวบรวมขอ้มูล พบวา่ สาเหตุประการสาํคญัมาจากปัจจยัหลกั 2 ประการไดแ้ก่  

 หน่ึง) การขาดกรอบเกณฑ์นโยบายช้ีนําท่ีชัดเจนเป็นระบบจากส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องกับ                

การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันาทกัษะความสามารถทางสังคมของนิสิต
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นกัศึกษา ทั้งในส่วนของคาํสั่งนโยบายจากรัฐบาล หรือกระทรวงทบวงกรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเพียงคาํสั่งให้

เขม้งวดตรวจสอบไม่ใหมี้การเล่นพนนัในช่วงฤดูการแข่งฟุตบอลสาํคญัท่ีไดรั้บความสนใจ  

 แมแ้ต่เกณฑ์ประกนัคุณภาพของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีมหาวิทยาลยั

ต่างๆ ให้ความสําคญัดาํเนินการตามอย่างเขม้งวด ก็ไม่มีส่วนใดช้ีนาํให้ดาํเนินการเพื่อการป้องกนันิสิต

นกัศึกษาจากปัญหาการพนนั ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งให้ความสําคญักบัการดาํเนินการดา้นอ่ืน ๆ ตาม

ตวัช้ีวดัของ สกอ.ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ปัญหาการพนนัจึงถูกลดความสําคญัลงไปจนกวา่จะ

มีข่าวทางส่ือมวลชนถึงผลกระทบอนัร้ายแรง  

 สอง) การขาดหน่วยงานสนบัสนุนมหาวิทยาลยัในการพฒันากลไกและระบบการป้องกนัภยั

พนนั การดาํเนินกิจกรรมหรือมาตรการป้องกนัภยัทางสังคมดา้นต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัพบวา่ ฝ่ายกิจการ

นิสิตนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ มีการดาํเนินการดา้นการป้องกนัภยัสารเสพติดรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสุรา 

ยาเสพติด บุหร่ี มีการกําหนดกลไกการทาํกิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐ หน่วยงานเอกชนพร้อมกับ                   

การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ด้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามการสนับสนุนหรือส่งเสริมจาก

กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตามช่วงฤดูกาล  

 การสาํรวจภาคสนามในมหาวทิยาลยั พบวา่ มหาวทิยาลยัไม่มีหน่วยงาน องคก์รสนบัสนุนใน

ดา้นการดาํเนินนโยบาย หรือการสร้างกลไก หรือกิจกรรมเพื่อการป้องกนัภยัการพนนั มีพบเพียงแห่งเดียว

คือกิจกรรม “กินนมชมบอล” ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฎัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจดัไปเพียงคร้ังเดียว 

การขาดการสนบัสนุนเช่นน้ี ทาํใหแ้มผู้บ้ริหารหรือฝ่ายกิจการนกัศึกษาตระหนกัรู้วา่การพนนัและการพนนั

ออนไลน์เป็นปัญหาและภยัคุกคามท่ีอนัตรายต่อวิถีชีวิตของนิสิตนักศึกษาแต่ก็ขาดทกัษะและทิศทาง            

การดาํเนินการรับมือจดัการกบัปัญหาการพนนั 

 ขอ้คน้พบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไดแ้จกแจงมาน้ีแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ไม่สามารถ

ดาํเนินการเพื่อการรับมือกบัปัญหาการแพร่ระบาดของพนนัและการพนนัออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในหมู่

นิสิตนักศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ขณะท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีกาํหนดนโยบายเพื่อ         

การพฒันาคุณภาพการศึกษายงัขาดความตระหนกัและการกาํหนดแนวทางในการรับมือกบัสภาพการณ์ท่ี

เกิดข้ึนเหล่าน้ี นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศจึงตกอยู่ในสภาวะท่ีสุ่มเส่ียงท่ีตอ้งหา

หนทางในการรับมือต่อแรงโน้มถ่วงของวงโคจรการพนนัและการพนันออนไลน์ท่ีมาห้อมล้อมดึงให้สู่

หลุมดาํแห่งชีวติเหมือนรุ่นพี่และเพื่อนพอ้งท่ีพลาดผดิไปจาํนวนมาก 

 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกนัภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า  นโยบายและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการพนันใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่อย่างใด การดาํเนินนโยบาย Campus 

Safety Zone เป็นการดาํเนินการอยา่งเอิกเกริก เป็นทางการ ไม่มีผลต่อการจดัการแกไ้ขปัญหา การออก
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ประกาศใหม้หาวทิยาลยัเขม้งวดกวดข้ึนต่อการเล่นการพนนัของรัฐบาลและหน่วยงานในกาํกบัเป็นการใช้

เน้ือหาการประกาศแบบเดิมทั้งส้ินตลอดมาไม่วา่สถานการณ์ปัญหาการพนนัจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก

แลว้ก็ตาม การประกาศดงักล่าวซํ้ าวนเฉพาะในช่วงเทศกาลการแข่งขนัฟุตบอลคร้ังสําคญั ๆ หรือในช่วงท่ีมี

ข่าวร้ายเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบจากการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีสาํคญัแมแ้ต่เพียงการประกาศให้

มีการเขม้งวด 

 การศึกษาวิจยัได้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการท่ีมุ่งหมายต่อการแก้ไขปัญหาการพนัน

โดยตรงแลว้นาํไปพดูคุยสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในมหาวิทยาลยัถึงความเป็นไปไดจ้น

กลายมาเป็นเสียงสะทอ้นและขอ้สังเกตต่อการพฒันาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการป้องกนัปัญหาการพนนั

สําหรับมหาวิทยาลยัไทยท่ีมีความเป็นไปได้จริง และเกิดความอย่างย ัง่ยืนในการเฝ้าระวงัและส่งเสริม

ป้องกนัไม่ใช่ปัญหาการพนนัแพร่กระจายออกไปดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอเชิงมาตรการมหาวทิยาลยัต้นแบบหยุดพนัน 

• ข้อเสนอต่อมหาวทิยาลยัรามคําแหง; การสร้างต้นแบบมหาวทิยาลยัปลอดพนัน  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมในเชิงนโยบายอย่างเด่นชดัในการกา้วสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัปลอดพนนัไดห้ากสามารถพฒันามาตรการสนบัสนุนอยา่งรอบดา้นดงัต่อไปน้ี 

 
 หากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงสามารถดาํเนินไดใ้นเชิงมาตรการดงักล่าวจะทาํให้มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงเป็นตน้แบบใหก้บัอีกมหาวทิยาลยัในการกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัหยดุพนนัอยา่งเป็นรูปธรรม

• อธิการบดปีระกาศนโยบาย "มหาวทิยาลยัปลอดพนัน 
• ห้ามข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา เล่นพนันผดิกฎหมายและหวยใต้ดนิในมหาวทิยาลยั 
• ขอความร่วมมืองดจําหน่าย จ่ายแจกอุปกรณ์การพนันทุกชนิดรอบมหาวทิยาลยั 

ระดบักจิการนักศึกษา 
• ฝ่ายกจิการนักศึกษาลงนามข้อตกลง "กจิกรรมนักศึกษาปลอดไพ่ปลอดพนัน" 
• แกนนําชมรม ซุ้ม กลุ่มกจิกรรม พร้อมนําสมาชิกนศ.ปฏิญาณไม่ยุ่งเกีย่วการพนัน 
• พฒันาเครือข่ายนักศึกษาวชิาทหารต้านพนันและร่วมแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์ 

ระดับชุมชน 

•  คณะกรรมการหอพกัติดดาว เพิม่ประเดน็หอพกัปลอดพนัน 
•  ประสานความร่วมกบัตํารวจ/ปปส.พฒันาทักษะรู้ทันอบายมุขให้ผู้นําชุมชนและผู้บริหาร

หอพกั 
•  หอพกัและร้านค้าโดยรอบร่วมเฝ้าระวงัสอดส่องการใช้โครงข่ายบริการwifi เพือ่การเล่น

พนัน 
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ในการขจดัปัญหาการพนันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีเพราะจากสภาพปัญหาการพนัน

อุปสรรคสําคญัของทุกมหาวิทยาลยัคือ การท่ีคณาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีไม่ไดต้ระหนกัว่า การพนนั

เป็นปัญหาหรือภยัคุกคาม ในทางตรงกนัขา้มบุคคลากรจาํนวนมาของหลายมหาวิทยาลยันอกจากปล่อยปะ

ละเลยต่อปัญหาน้ีแล้ว ยงัเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในการเข้าร่วมเล่นการพนัน เป็นเจ้ามือ หรือให้

ความสําคญัและสนใจต่อการพนนัในหลายรูปแบบ ทั้งการพนนัฟุตบอล การเล่นหวยใตดิ้น การเชิญชวน

ไปลองเส่ียงโชคบ่อนเปิดใหม่ เป็นตน้ 

• ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยนครพนม; การพัฒนาระบบนําร่องสามประสานป้องกันภัย

การพนันรอบร้ัวอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลยันครพนมเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพในดา้นการสร้างความร่วมมือกบัภาคีท่ี

เก่ียวขอ้งในการป้องกนัภยัการพนนัในชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงัตวัแบบเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

 ขอ้เสนอเชิงทิศทางการดาํเนินมาตรการเพื่อก่อให้เกิดแผนงานความร่วมมือระหว่างคณะ            

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนมท่ีมีประสบการณ์ในการจดัพฒันากิจกรรมการรู้ทนั

พนัน ท่ีมีนักศึกษาเข้าไปเป็นตวัแทนในสภาเด็กและเยาวชนในระดบัจงัหวดัท่ีเคยดาํเนินการบางส่วน

ร่วมกนัอยูแ่ลว้ ขณะเดียวกนัยงัไดริ้เร่ิมความร่วมมือกบัสํานกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัไวบ้า้งแลว้ ซ่ึงสองหน่วยงานน้ีจึงเป็นกาํลงัสําคญัในการสร้างสภาพแวดลอ้มใหม่ให้สังคมชุมชน

ปลอดภยัจากการพนนั โดยจาํเป็นตอ้งมีส่ิงสําคญัคือการพฒันาแผนงานโครงการหรือกิจกรรมหยุดพนนั

ร่วมกนั  

 หากสามารถดาํเนินการสนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในลกัษณะดงักล่าวก็จะนาํไปสู่

ขจดัภยัการพนนัไดอ้ย่างย ัง่ยืนเพราะมีองคก์รขบัเคล่ือนท่ีมีพลงัอยา่งสภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัท่ีทาํงาน

ได้อย่างต่อเน่ือง และมีแกนนํานักศึกษาท่ีมีความรู้ ทกัษะด้านต่าง ๆ เป็นแนวร่วมสําคญั ตลอดจนมี

สํานกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยห์น่วยราชการท่ีสามารถเป็นแกนกลางในการประสาน

คณะ                        

ศิลปศาสตร์ฯ  

ม.นครพนม 

การพฒันาความ

ร่วมมอืโครงการ

เยาวชนหยุดพนัน 

สภาเดก็และเยาวชน

จังหวดันครพนม 
พฒันาสังคมฯ

จังหวดันครพนม 

การดาํเนินโครงการหยุดพนันระดบัโรงเรียนและชุมชน 
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ความร่วมมือและการสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ จากฝ่ายต่าง ๆ ในพื้นท่ีมาร่วมดาํเนินการ 

รูปแบบน้ีจะสามารถเป็นตน้แบบให้มหาวิทยาลยัในภูมิภาคสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ

ร่วมมือในการดาํเนินโครงการป้องกนัภยัการพนนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนืต่อไป 

• ข้อเสนอต่อมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง: การพัฒนาชุดความรู้ทักษะหยุดพนันต่อยอดระบบ

SOTUS กนัภัยพนัน 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงใช้ระบบ SOTUS หรือระบบอาวุโส รุ่นพี่คอยกาํกบัควบคุมดูแล

ความเป็นไปของรุ่นนอ้งโดยรุ่นนอ้งตอ้งใหค้วามเคารพต่อรุ่นพี่ มีระบบการปฐมนิเทศนกัศึกษาปี 1 ถึงสาม

รอบ และมีระบบการประชุมเชียร์อย่างเขม้ขน้ ดงันั้นนกัศึกษารุ่นพี่จึงมีอิทธิพลค่อนขา้งสูงต่อการช้ีนาํ              

การใชชี้วติของนิสิตนกัศึกษา แต่อยา่งไรก็ตามในเร่ืองการพนนัยงัเป็นเร่ืองท่ีสุ่มเส่ียงต่อวิถีของนกัศึกษาใน

ทุกระดบั ดงันั้นความมุ่งหวงัท่ีจะให้รุ่นพี่ช่วยสอดส่องดูแลรุ่นน้องในการการไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัเร่ือง             

การพนนั หรือการช่วยแกไ้ขปัญหาอนัเป็นผลกระทบมาจากการพนนัยงัเป็นเร่ืองเปราะบางอยา่งยิง่  

 ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงโดยฝ่ายพฒันานกัศึกษาท่ีอาศยัระบบ SOTUS เป็น

เคร่ืองมือในการสนบัสนุนการพฒันานกัศึกษาจึงควรมีการพฒันาทกัษะการจดัการปัญหาการพนนัตน้แบบ

ในลกัษณะชุดความรู้ท่ีประกอบทั้งชุดฝึกอบรมการรู้ทนัการพนนั ชุดทกัษะการให้คาํปรึกษา ตลอดจน

แนวทางการพฒันาเครือข่ายกิจกรรมเพื่อโนม้นาํให้ห่างไกลจากการพนนั  

 การดาํเนินการดงักล่าวสามารถพฒันาข้ึนเป็นชุดความรู้สําเร็จรูปในหลายลกัษณะ ประกอบ

กบัส่ือสนบัสนุนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารยน์าํไปปรับใชเ้ป็นทางเลือกให้กบัเหมาะสมในการพฒันา

ทกัษะหยุดพนนัให้กบัรุ่นพี่กลุ่มและรุ่นพี่สํานกัวิชาต่าง ๆ เพื่อนาํไปเป็นหลกัในการดูแลแกไ้ขปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัในหมู่นิสิตนกัศึกษารุ่นนอ้ง โดยสามารถประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ

สร้างทกัษะตน้แบบท่ีพอแจกแจงไดด้งัน้ี  

 

 
 

สาํนกัวิชาแพทยศ์าสตร์ ส่วนงานพฒันา

นกัศึกษา 
สาํนกัให้คาํปรึกษาและ

ช่วยเหลือนกัศึกษา 

ชุดความรู้ทักษะหยุดพนันต้นแบบ 
มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติสนบัสนุนส่ือ 
กรมสุขภาพจิต

สนบัสนุนงบประมาณ 
SOTUS หยดุพนนั 

รุ่นพ่ีประยกุตใ์ช ้
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• ข้อเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา: การพัฒนาเครือข่ายฝ่ายกิจการนักศึกษาออนไลน์

หยุดพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลาไม่ เพียงมีผู ้บริหารในระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยท่ีให้

ความสําคญักบัเร่ืองการตา้นภยัพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา หากแต่ยงัมีฝ่ายพฒันากิจการนักศึกษาท่ีเป็น

เจา้หน้าท่ีประจาํเขม้แข็งและมีความใกล้ชิดกบัแกนนาํนกัศึกษาทุกระดบัสามารถขบัเคล่ือนงานกิจการ

นกัศึกษาหยุดพนนัไดอ้ยา่งเป็นต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายของอาจารยฝ่์ายกิจการนกัศึกษาท่ี

กวา้งขวางทัว่ประเทศ ดังนั้ นทางมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลาจึงมีความพร้อมเป็นผูน้ําพฒันาต้นแบบ

เครือข่ายหยุดพนนั โดยอาศยัการส่ือสารผ่านส่ือใหม่เป็นเคร่ืองมือเช่ือมร้อยเพื่อการริเร่ิมสถาปนาระบบ

เครือข่ายกิจการนกัศึกษาออนไลน์หยดุพนนัโดยมีแนวทางดงัแผนภาพต่อไปน้ี  

 

 
 

 จากแผนภาพแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาเครือข่ายกิจการนกัศึกษาออนไลน์ผา่นการดาํเนินการ

ใน 3 ขั้นตอนหลัก โดยข้อเสนอทั้งหมดน้ีจะเกิดผลเป็นจริงได้จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาต้องได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัและทีมส่ือของโครงการมหาวทิยาลยัหยดุพนนั มูลนิธิสาธารณสุขท่ีไดร่้วมกนัสร้างสรรคง์าน

ไวท้ั้งในด้านการให้คาํปรึกษาถึงแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์และการพฒันาส่ือเน้ือหาองค์

ความรู้จากชุดโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายป้องกนัภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษาอย่างยัง่ยนื 

• ข้อเสนอเพือ่การกาํหนดแนวทางการประกนัคุณภาพเพือ่การป้องกนัภัยพนัน 

  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)พึงกาํหนดแนวทางเพิ่มเติมในกรอบเกณฑ์

มาตรฐานและตวับ่งช้ีสาํคญั ๆ ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทั้งหลายหนั

พฒันาเครือข่ายกจิการ

นักศึกษาออนไลน์ ม.ราชภัฎ 

จดัตั้งแกนนําเครือข่าย

นักศึกษาราชภัฎหยุดพนัน 

ประสานสร้างเครือข่าย

กจิกรรมนักศึกษาหยุดพนัน 

•ผลกัดนัวาระภยัพนนัสู่ท่ีประชุมเครือข่ายกิจการ

นกัศึกษา ม.ราชภฎัและราชมงคล 
•เปิดพืนท่ีออนไลน์รู้ทนัพนนัสาํหรับพฒันา

เครือข่ายกิจการ นศ.ราชภฎัหยดุพนนั 

•ฝ่ายพฒันานศ.เสริมทกัษะแกนนาํ น.ศ.หยดุ

พนนั จากองคก์ารและสภานศ. 
•ต่อยอดพฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนกัศึกษาราชภฎัสงขลา 

•ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอก

สร้างกิจกรรมส่งเสริมทกัษะรู้ทนัพนนั 
•พฒันาเน้ือหาสร้างทกัษะตา้นภยัพนนั

ส่ือสารเครือข่ายสังคมออไนลน์ 

ขบัเคลือ่นผ่านกลไกเครือข่ายผู้บริหารกองพฒันา น.ศ.ราชภัฎทัว่ประเทศ 
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มาระดมสรรพกาํลงัในการปรับระบบการเรียนรู้และพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองในการป้องกนัภยั

ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการพนันท่ีคุกคามนิสิตนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบและ            

ความต่อเน่ืองย ัง่ยนื ภายใตร้ะบบการประกนัคุณภาพใน 3 ดา้นหลกั สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ข้อเสนอ แนวทาง การดําเนินทีเ่กีย่วข้อง 

การพฒันากรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติเพือ่การ

ป้องกนัอบายมุขและ

ภัยพนัน 

1.ปรับปรุงกรอบ TQF เพือ่ช้ีนําให้เกดิการบูรณากลุ่ม

วชิาในหลกัสูตรการศึกษาทั่วไป) GenEd (ให้เกดิวชิา

ทีท่ันยุคเพือ่การป้องกนัภัยอบายมุข ส่ิงเสพติด และ

ส่ิงเสพติดและส่ือออนไลน์ อาท ิMoral Literacy 

Literacy on Vice 

2. นําเสนอแบบอย่างการพฒันาวชิาการศึกษาทัว่ไปที่

มีศักยภาพในการป้องกนัภัยพนันและภัยออนไลน์ 

จากสถาบันอดมศึกษาต่าง ๆ 

ระบบประกนัคุณภาพหลกั

สุตร 

1. เพิม่เติมเนือ้หาช้ีนําใน 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 

และตัวบ่งช้ีที ่2.1 คุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบTQF 

2. เพิม่เติมตัวอย่าง

เนือ้หาวชิาในองค์ประกอบ

ที ่3 ตัวบ่งช้ีที ่3.2 การ

ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

และตัวบ่งช้ีที ่3.3 ผลทีเ่กดิ

กบันักศึกษา 

 

3. การปรับเพิม่

เนือ้หาตัวบ่งช้ี              

การประกนัคุณภาพ

การศึกษานักศึกษา

เพือ่การป้องกันภัย

พนันและส่ิงเสพติด 

 

1. เพิม่เติมความชัดเจนในการส่งเสริมให้มีกลไกใน

การให้คําปรึกษาและจัดบริการข้อมูลต่าง ๆ เพือ่             

การป้องกนัแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากอบายมุข ภัยพนัน 

และส่ิงเสพติด 

2. ช้ีนําสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกจิกรรส่งเสริม

ป้องกนัเพือ่พฒันาผู้เรียนได้ใช้ชีวติอย่างมีคุณค่า

ปลอดภัยห่างไกลจากภัยพนันและส่ิงเสพติด 

ระบบการประกนัคุณภาพ

ระดับคณะและระดับ

สถาบัน 

1. เพิม่เติมเนือ้หา

องค์ประกอบที ่1 การผลติ

บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีด้าน การบริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ให้มีการกลไกให้คําปรึกษา

ด้านการใช้ชีวติห่างไกล

อบายมุข ตัวบ่งช้ีทีด้่าน 

กจิกรรมนักศึกษาปริญญา

ตรี ให้ส่งเสริมกจิกรรมด้าน

การส่งเสริมป้องกนัภัยจาก

อบายมุข ส่ิงเสพติด และ

การพนัน 
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ข้อเสนอ แนวทาง การดําเนินทีเ่กีย่วข้อง 

3. การกาํหนดปัญหา

และผลกระทบจาก

การพนันเป็น  

“ความเส่ียง ”

สถาบันอุดมศึกษา

ทัว่ประเทศ 

 

 

 

1. ปรับเนือ้หาสาระการบริหารความเส่ียง โดย

กาํหนดให้ภัยการพนันทั้งในโลกออนไลน์และ

ออฟไลน์โดยรอบสถาบันเป็นความเส่ียงทั้งจากปัจจัย

ภายในและภายนอก 

2. ช้ีนําให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงของสถาบันอุดมศึกษาให้ความสําคัญกบัปัญหา

และผลกระทบจากการพนันอย่างต่อเน่ือง 

ระบบประกนัคุณภาพใน

ระดับสถาบัน 

เพิม่เติมเนือ้หา

องค์ประกอบที ่5                    

การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที ่

5.1 การบริหารของสถาบัน

เพือ่การกาํกบัติดตาม

ผลลพัธ์ตามพนัธกจิกลุ่ม

สถาบันและเอกลกัษณ์ของ

สถาบันเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ3. ดําเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง 

จากตารางขา้งตน้สามารถแจกแจงรายละเอียดรายขอ้เสนอแนะการดาํเนินการดงัน้ี  

• การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการป้องกันอบายมุขและ

ภัยพนัน 

- สกอ. พึงพิจารณาวางแนวทางใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีการปรับปรุงระบบการจดัการเรียน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการป้องกันภัยพนันและอบายมุขทั่วปวงอย่างเป็นระบบผ่านกลไกล            

การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ในลกัษณะช้ีนาํให้มีการบูรณาการปรับปรุงกลุ่มวิชาต่าง ๆ ตาม

กรอบ TQF หลอมรวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

สร้างสรรคก์ระบวนวิชาพื้นฐานใหม่ ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการใชชี้วิตนกัศึกษาอยา่งมีคุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การปรับเพิ่มวชิาวา่ดว้ยการส่งเสริมทกัษะการรู้ทนัและการป้องกนัภยัอบายมุข การพนนั และส่ิงเสพติด ใน

กลุ่มวชิาเสริมสร้างทกัษะชีวติ อาทิ วชิา Literacy on Vice และ Moral literacy 

- สกอ.สามารถกาํหนดแนวทางดงักล่าวเขา้ไปในองค์ประกอบการประกนัคุณภาพระดับ

หลกัสูตร องค์ประกอบท่ี 2 บณัฑิต ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ว่าดว้ย คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชิต และองคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาการเรียนรู้วา่ดว้ยทกัษะ

จาํเป็นสําหรับทกัษะชีวิต และพึงช้ีนาํเพื่อให้มหาวิทยาใช้เป็นแนวทางพฒันากิจกรรมสนับสนุนให้เกิด

ทกัษะการป้องกนัภยัอบายมุขและการพนนัไวใ้น ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ว่าดว้ยการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 

เพิ่มเติมให้ชดัเจนจากท่ีกาํหนดให้มีการวางระบบการดูแลให้คาํปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการและ 

ระบบการป้องกนัหรือการบริหารจดัการความเส่ียงของนักศึกษาสําหรับการพฒันาความรู้พื้นฐานหรือ              

การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นกัศึกษาเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดบัอุมดศึกษาได้

อยา่งมีความสุข   
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- สกอ.พึงพิจารณาผลิตคู่มือหรือเผยแพร่แบบอย่างการปรับปรุงหลกัสูตกลุ่มวิชาการศึกษา

วิชาพื้นฐานทัว่ไปท่ีทาํให้เกิดวิชาใหม่ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากเดิมท่ีจะมีส่วนในการเสริมสร้างทกัษะ 

การป้องกนัภยัอบายมุขและการพนัน อนัเป็นการช้ีชวนสร้างความต่ืนตวัให้กับสถาบนัอุดมศึกษาเกิด

แนวทางใหม่ในการปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความเส่ียงและความเปล่ียนแปลง

ไปของสภาพสังคมท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อนิสิตนกัศึกษาอย่างเป็นระบบ ดงัเช่นวิชาทกัษะการเงินใน

ชีวิตประจาํวนั วิชาการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ วิชาสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั                  

ท่ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีไดเ้พิ่งริเร่ิมใช ้

• การปรับเพิ่มเนื้อหาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาเพื่อการป้องกันภัย

พนันและส่ิงเสพติด 

ในเร่ืองการส่งเสริมป้องกนัภยัการพนนัพบวา่ เน้ือหาของทุกตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบของ

การประกนัคุณภาพทั้งในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและระดบัสถาบนัไม่พบวา่ มีการกล่าวถึงหรือช้ีแนะ

เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไดต้ระหนกัและวางมาตรการจดัการ ทาํใหผู้บ้ริหารมหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารคณะให้

ความสําคญักบัเร่ืองน้ีลดลงไป แม้จะมีศกัยภาพหรือความพร้อมในการดาํเนินการก็ตาม เหมือนดงัข้อ

คน้พบจากการศึกษาท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารและคณาจารยท่ี์ทาํงานดา้นการพฒันานกัศึกษาตอ้งการให้เกิดความ

ชดัเจนในเร่ืองน้ี 

- สกอ. พึงพิจารณาปรับเพิ่มเติมเน้ือหาของตวับ่งช้ีสําคญัดา้น“การให้บริการนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี” และ “การพฒันากิจกรรมนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี” ทั้งในระบบการประกนัคุณภาพ

ระดบัคณะและการประกนัคุณภาพในระดบัสถาบนั ซ่ึงเป็นส่วนดาํเนินงานบริการจดัการสาํคญัอนัจะส่งผล

ทาํให้เกิดการพฒันากลไกเชิงรุกในการส่งเสริมป้องกันภยัพนันและส่ิงเสพติดอ่ืนท่ีแพร่ระบาดอยู่ใน

สถาบนัอุดมศึกษาและหอ้มลอ้มนิสิตนกัศึกษา 

- สกอ.พึงเพิ่มความชัดเจนในลักษณะการช้ีนําความชัดเจนในเร่ืองการส่งเสริมให้มี

กลไกในการให้ค ําปรึกษาและจัดบริการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

สนบัสนุนส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรส่งเสริมป้องกนั เพื่อพฒันาผูเ้รียนไดใ้ชชี้วิตอย่างมีคุณค่าปลอดภยั

ห่างไกลจากภยัพนนัและส่ิงเสพติดทั้งปวง จากเดิมท่ีเพียงระบุไวอ้ยา่งกวา้งในดา้นการจดับริการและกลไก

การใหค้าํปรึกษาทางดา้นการใชชี้วิต เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขและคุม้ค่าในระหวา่งการใชชี้วิตใน

คณะและสถาบนั    

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน



 
xvi 

 
 

• การกําหนดปัญหาและผลกระทบจากการพนันเป็น “ความเส่ียง” สถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ 

- สกอ.ควรระบุให้ปัญหาการพนันเป็นความเส่ียงสําคญัประเภทหน่ึงของการบริหาร

จดัการสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการกําหนดแนวทางและระบบการจดัการลด               

ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยืน แทนท่ีเพียงการประกาศของสกอ.เป็นรายรอบตามคาํสั่งรัฐบาลในช่วงท่ีเกิด

ประเด็นปัญหาความเส่ียงในส่วนเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนเหมือนท่ีเพียงมา  

- สกอ. พึงพิจารณาเพิ่มเติมเร่ืองความเส่ียงจากอบายมุข สารเสพติดและภยัพนนัร่วมอยู่

ดว้ยเพื่อช้ีนาํใหเ้กิดการกาํหนดนโยยาย มาตรการและ กลไกการระวงัป้องกนัต่อไป ทั้งในดา้นกลไกการให้

คาํปรึกษาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทั้งต่อนิสิตนักศึกษาและบุคคลากร ตลอดจนการพฒันากิจกรรม

ส่วนกลางของสถาบนัในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพในการรู้ทนัภยัอบายมุขและการพนันและทกัษะ              

การป้องกนัตนเองจากการตกเป็นเหยือ่ของอบายมุขและการพนนัทั้งปวง  

หากมีการกาํหนดให้มหาวิทยาลยัตอ้งมีระบบบริหารความเส่ียงในเร่ืองการพนันจะทาํให้

สถาบนัอุดมศึกษาจะทาํให้มีการจดัการบริหารและควบคุมปัจจยั กิจกรรม และกระบวนการดาํเนินงานท่ี

อาจเป็นมูลเหตุความเสียหายเพื่อให้ระดบัความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่

ในระดบัท่ียอมรับและควบคุมได ้เพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

ทั้งน้ีเพราะทุกมหาวิทยาลยัมี สํานักมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในทาํหน้าท่ีในการวางระบบการบริหารจดัการความเส่ียงในส่วนกลาง มีคู่มือและแบบประเมิน 

ตลอดจนแนวทางมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถกาํหนดให้หน่วยงานส่วนกลาง อาทิ งานพฒันา

นกัศึกษา งานวนิยันกัศึกษา งานอาคารสถานท่ี งานดา้นการรักษาความปลอดภยั ตลอดจนหน่วยงานระดบั

คณะวางแนวนโยบายท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกันจะเป็นจุดหลักสําคัญของการวางระบบ                

การป้องกนัภยัการพนนัอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด(ดูตวัอย่างภาคผนวก: แบบฟอร์มการบริการจดัการ  

ความเส่ียง) 

 

4. ข้อเสนอแนะอืน่กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ควรสามารถปรับเพิ่มบทบาทในเชิงรุกร่วมกับ

สถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศจะกลายเป็นกาํลงัสําคญัในการส่งป้องกนัและช่วยลดปัญหาและผลกระทบ

จากการพนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตร้ะบบและกรอบเกณฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ ดงัต่อไปน้ี 

1. เพิ่มบทบาทในการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาค่านิยมในการใชชี้วิตตามหนทางเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่นิสิตนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาการกู้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้นําเงินกู้ยืมไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยผิด

วตัถุประสงค์ อนัสามารถดาํเนินการผ่านการสนบัสนุนหรือร่วมมือในดาํเนินโครงการต่างๆ ร่วมกบัทาง

มหาวทิยาลยัในพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน



 
xvii 

 
 

2. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัต่าง ๆ พฒันาระบบการคดักรองหรือติดตามการใช้จ่ายเงินกูย้ืม

เงินของ กยศ. อย่างต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณหรือกิจกรรมนิเทศวิถีชีวิตนิสิต

นกัศึกษา การสนบัสนุนให้เกิดกลไกการให้คาํปรึกษาทางการเงิน การเสริมสร้างทกัษะการหารายไดเ้สริม

ระหวา่งเรียน ควบคู่ไปกบัเกณฑช์ัว่โมงในการพฒันาจิตอาสาท่ีไดก้าํหนดไวเ้ดิม 

3. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจในดา้นการส่งเสริมนิสิตนกัศึกษา

ใหมี้คุณธรรมจริยธรรมห่างไกลอบายุมข อาทิ ศูนยค์ณุธรรม กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการการอุดมศึกษา

แห่งชิตร่วมกนัพฒันาชุดความรู้ และส่ือสร้างสรรค์รู้ทนัการพนนั และอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการพฒันาเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับฝ่ายกิจการนักศึกษาในด้านทักษะการให้

คาํปรึกษาทางดา้นการเงินเพือ่นาํไปขยายผลต่อไป 
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นกัศึกษา ง่ายและสะดวกมากข้ึน  อาทิ การส่งขอ้ความ SMS ชิงโชค  การเล่นพนนัผ่านช่องทางออนไลน์ 

เป็นตน้ 

 ในการน้ี โครงการฯ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ไดมี้การจดัทาํโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุด

พนัน (University anti-gambling)  มีสถาบันการศึกษาท่ี เข้า ร่วมโครงการ จํานวน 8 สถาบัน                       

ซ่ึงโครงการฯ สนบัสนุนให้สถาบนัการศึกษามีการดาํเนินงานในการสํารวจสถานการณ์ปัญหาการพนัน 

และจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้และทกัษะการรู้เท่าทนัการพนันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความ

ตระหนกัรู้ถึงผลกระทบจากการพนนัให้แก่นิสิตินกัศึกษาในสถาบนัการศึกษา  รวมทั้งให้เกิดรูปธรรมใน

การสร้างความร่วมมือและผลักดันให้เกิดมาตรการการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันในระดับ

สถาบนัการศึกษา 

 โครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัเป็นเหมือนโครงการนาํร่องท่ีนาํไปสู่การศึกษาวิจยัใน

เชิงปฏิบติัการท่ีจะก่อให้เกิดการเขา้ถึงสถานการณ์จริง และการแสวงหามาตรการ นโยบายและรูปแบบ                   

การจดัการปัญหาจากการพนนัเพื่อการหยุดย ั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและกาํจดัผลกระทบปัญหาต่าง ๆ                

อนัเน่ืองมาจากการพนนัอยา่งย ั้งยืนอนัสามารถก่อให้เกิดการโน้มนาํสังคมให้ห่างไกลจากพิษภยัของการ

พนนัไดอี้กดว้ย   

 ดงันั้น เพื่อให้หน่วยงานกาํกับสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการกาํหนด

นโยบายและมาตรการการป้องกนัเด็กและเยาวชนในสถาบนัการศึกษาจากการพนนัทั้งในระดบัชาติและ

ระดบัมหาวิทยาลยั  จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนัในดา้น

ต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาสังเคราะห์องคป์ระกอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํไปสู่การพฒันาขอ้เสนอ

นโยบาย และมาตรการเพื่อป้องกนัเด็กและเยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษาจากการพนนั ภายใต ้การไดม้าซ่ึง

ขอ้มูล ขอ้เสนอต่าง ๆ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผนวกกบัขอ้เท็จจริงจากการ

ปฏิบติัการในระดบัพื้นท่ี มาพฒันาเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีจะส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

2.วตัถุประสงค์การศึกษา 

 2.1  เพื่อสรุปบทเรียนการดาํเนินงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั 

 2.2  เพื่อทบทวนนโยบายหรือมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันปัญหาการพนันใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

 2.3  เพื่อพฒันาขอ้เสนอนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกนัเยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษาจาก

การพนนั 
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3. เป้าหมายการดําเนินงาน 

 3.1  มหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนัน ได้แนวทางและนโยบาย/

มาตรการการป้องกนัเยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษาจากการพนนั 

 3.2  เกิดข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจาก              

การพนนัท่ีจะเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 4.1  เครือข่ายนิสิต นกัศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั และภาคีเครือข่าย 

 4.2  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ

มหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั และภาคีเครือข่าย 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558  - 31 มกราคม 2559) 

 

6. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ขอบเขตการดาํเนินงาน  แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  

 6.1  ทบทวนนโยบาย มาตรการ ระดับประเทศ  โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องของ

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, หลกัเกณฑ์บณัฑิตท่ีพึงประสงค,์ ประกาศคณะกรรมการกองทุน

เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา และประกาศสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นตน้ 

 6.2  รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหาร และคณะทาํงานฝ่ายกิจการนกัศึกษา/ฝ่าย

พฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการและภาคีเครือข่ายมหาวทิยาลยัในภูมิภาคต่าง ๆ    

 6.3  รวบรวมขอ้มูลการสะทอ้นปัญหาและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มนิสิต นกัศึกษา ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั  

 6.4  สังเคราะห์บทเรียนจากการทาํกิจกรรม Campus visit ภายใตโ้ครงการมหาวิทยาลยัไทย

หยดุพนนั 

 6.5  จดัทาํข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจาก           

การพนนั 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน



 

4 

 

แผนภาพท่ีขอบเขตการดาํเนินงาน 

ขอบเขตการดําเนินงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพื�อป�องกันเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาจากการพนัน

เสียงสะท้อนจากนิสิต/นักศึกษา

แนวนโยบาย/มาตรการ และกลไกการ

ทํางานระดับมหาวิทยาลัย
Policy Adoption

(Anti Gambling 

University)
นโยบาย / มาตรการ 

ระดับประเทศ

- คําสั�ง คสช.

- สกอ.

- สมศ.

- กยศ.

- อื�นๆ 
การขับเคลื�อนนโยบายป�องกัน

เด็กและเยาวชนจากการพนัน

บทเรียนจากกิจกรรม campus visit  

โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน 

4 มหาวิทยาลัยออกมาตการฯ

 
 

7. แผนการดําเนินงาน 

ที่ รายละเอยีดกจิกรรม 2558 2559 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. ทบทวนนโยบาย และมาตรการ ระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง    

2. รวบรวมขอ้มูลขอ้เสนอในระดบัพื้นท่ี    

    2.1 ขอ้เสนอระดบัผูบ้ริหารคณะทาํงานในมหาวทิยาลยั    

    2.2 ขอ้เสนอจากกลุ่มนิสิต นกัศึกษา    

3. สังเคราะห์บทเรียนจากกิจกรรม Campus visit โครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุ

พนนั 

   

4. จดัทาํขอ้เสนอนโยบาย    

    4.1 ขอ้เสนอนโยบาย/มาตรการระดบัมหาวทิยาลยั    

    4.2 ขอ้เสนอนโยบายระดบัชาติ    

5. ผลกัดนัขอ้เสนอนโยบายแก่สาธารณะ    

6. จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์    
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9. ผลงานนําส่ง 

 งวดที ่1 : รายละเอียดขอ้เสนอโครงการ 

 งวดที ่2 : รายงานผลการดาํเนินงาน งวดท่ี 1 จาํนวน 3 ฉบบั และ ไฟส์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

โดยมีกรอบเน้ือหา  เช่น 

 - การทบทวนนโยบาย มาตรการ ประกาศหลกัเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - รวบรวมขอ้เสนอจากการดาํเนินกิจกรรม campus visit โครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนั 

อยา่งนอ้ย 6 แห่ง  

 - ร่างขอ้เสนอนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกนัเยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษาจากการพนนั 

 งวดที ่3 : รายงานฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 3 ฉบบั  พร้อมไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์  โดยมีกรอบเน้ือหา 

ดงัน้ี 

  (1) บทสรุปผูบ้ริหาร 

                  (2) ทบทวนนโยบาย มาตรการประกาศหลกัเกณฑต์่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (3) สรุปผลการดาํเนินงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั 

  (4) สังเคราะห์ขอ้เสนอนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกนัเด็กในสถาบนัอุดมศึกษา 

  (4.1) ขอ้เสนอมาตรการในมหาวทิยาลยั จาํนวน 4 สถาบนั     

  (4.2) ขอ้เสนอต่อหน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที ่2 

ผลการดําเนินโครงการมหาวทิยาลยัหยุดพนัน 

(Thai-University Anti-gambling) 

 

 

1. หลกัการและเหตุผลของโครงการมหาวทิยาลยัหยุดพนัน 

 จากการสํารวจสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบจากการพนัน (ศูนย์ศึกษาปัญหา                 

การพนนั, 2556)2

3 สํารวจจาํนวนนกัศึกษาท่ีเล่นการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา พบวา่ นกัศึกษานิยมเล่นไพ่

มากท่ีสุดถึง 354,360 คน รองลงมา คือ เล่นบิงโก 156,180 คน  นอกจากน้ี สถานการณ์การเล่นพนัน

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น การพนันฟุตบอล การพนันในบ่อนผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นปัญหาท่ีกาํลังขยาย                   

วงกวา้งในกลุ่มนิสิต นักศึกษา เพราะการเล่นพนันฟุตบอลในปัจจุบนัเล่นได้ทุกวนั ทุกลีก (League)             

การแข่งขนั สามารถเล่นได้ง่ายผ่านเว็บไซด์ มือถือ แท็บแล็ต ดงัคาํว่า “เล่นทุกลีก เล่นทุกวนั ง่ายแค่มือ

คลิก” ซ่ึงจากข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนิสิต นักศึกษา เล่นพนันฟุตบอล 

104,000 คน  ดว้ยสภาพการณ์ดงักล่าวก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้หวัหน้าคณะรักษาความมัน่คงแห่งชาติ ไดมี้

คาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ท่ี 24/2557 เร่ืองหา้มใหมี้การเล่นการพนนัท่ีผิดกฎหมาย สั่ง ณ 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 จึงเป็นผลให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดแนวทางการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบนัการศึกษา 10 ข้อ 3

4  อาทิ กาํกับดูแลไม่ให้นิสิต นักศึกษาเข้าไป

เก่ียวข้องกบัการพนันทุกชนิด  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางบวกเพื่อนําไปสู่การพฒันา เสริมสร้าง

ศกัยภาพแก่นิสิต นักศึกษา  จดักิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัการพนัน  สนับสนุนการจดัตั้ง

เครือข่ายนกัศึกษาเพื่อช่วยกาํกบัดูแลมิใหมี้การเล่นการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นตน้ 

 ในส่วนของศูนย์ขอ้มูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน  มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ มีบทบาทหน้าท่ีในการเช่ือมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย

ระดบัต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบของการพนันต่อเด็กและ

เยาวชน  ซ่ึงมีแนวทางการดาํเนินงาน 4 ส่วนสําคญั  ได้แก่ 1) การขบัเคล่ือนนโยบายท่ียึดมัน่หลกัการ

สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา คือ การเช่ือมประสานกบัภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ  2) การทาํงาน

ประสานภาคีท่ีทาํงานประเด็นดา้นการพนนั  3) การพฒันาแนวทางการป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการ

พนนัตามแนวทาง Public Health และ 4) พฒันาขอ้เสนอนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ให้สังคมเกิดการเรียนรู้

3 ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนัน. (2556). โครงการการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการพนันในประเทศไทย 

กรณีศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ประจาํปี 2555.  
4 ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา 2557 
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และให้ภาครัฐนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั  จึงไดด้าํเนินการขบัเคล่ือนสังคมเพื่อลดปัญหาการพนนัร่วมกบั

เครือข่ายอาจารยส่ื์อมวลชน  โดยสนบัสนุนการทาํงานเชิงวิชาการ และส่งเสริมให้นิสิต นกัศึกษามีส่วน

ร่วมในการตา้นภยัการพนนั  ผลการสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการพนันในสถาบนัอุดมศึกษาในช่วงปี 

2555-2556 ของ ดร.สุระชยั ชูผกา (2557)4

5  ยิ่งตอกย ํ้าให้เห็นวา่ ปัญหาการพนนัในระดบัสถาบนัอุดมศึกษา

เป็นปัญหาท่ีตอ้งมีนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกนันิสิต นกัศึกษาจากการพนัน และการสํารวจ

พฤติกรรมการเล่นพนนัของนิสิต นกัศึกษา พบสถิติท่ีน่าตกใจ คือ มีจาํนวนนิสิต นกัศึกษามากกวา่ 500,000 

คน มีประสบการณ์เล่นพนนัในมหาวทิยาลยั  ประเภทการพนนัฟุตบอล  การเล่นไพ ่และซ้ือหวย ตามลาํดบั  

โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเล่นการพนนั คือ (1) เพื่อนชกัจูงให้เล่นการพนนั (2) ส่ือ (3) สภาพแวดลอ้ม

รอบสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเล่นพนนั และ (4) ขาดมาตรการจดัการปัญหาการพนนัท่ีจริงจงัเขม้งวด  ดว้ย

สภาพปัญหาดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อนิสิต นกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ดา้นเศรษฐกิจ ทาํให้เกิด

ปัญหาหน้ีสิน  ดา้นสังคม  ก่อใหเ้กิดปัญหาการคา้ยาเสพติด การขายบริการทางเพศ การก่ออาชญากรรม   

 ดงันั้น เพื่อให้เกิดการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันเด็กและ

เยาวชนจากการพนัน จึงจัดทาํโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน ข้ึนในการดําเนินงานเพื่อสร้าง                  

ความตระหนกัให้เยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษามีความรู้เร่ืองผลกระทบจากการพนันในมิติด้านสุขภาพ                

มิติสังคม  ตลอดจนส่งเสริมความรู้และทกัษะการรู้เท่าทนัการพนนัในรูปแบบใหม่  อาทิ  พนนัออนไลน์  

กิจกรรมเส่ียงโชคและการพนนั  เป็นตน้  รวมทั้งสนบัสนุนให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นท่ีเส่ียงใน

ประเด็นน้ี ก็คือ สถานศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัใหมี้นโยบาย มาตรการป้องกนันิสิต นกัศึกษา จากการพนนั  

และร่วมกนัสร้างเครือข่ายบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบัการพนนั 

 

2.วตัถุประสงค์ 

  2.1) เพื่อเสริมสร้างทกัษะใหก้บันิสิต นกัศึกษาในการจดัการปัญหาจากการพนนั   

  2.2) เพื่อสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัพฒันานโยบายตา้นภยัการพนนั  

  2.3) เพื่อประสานความร่วมมือเพื่อพฒันาเครือข่ายฯ ผลกัดนัให้ สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษามีมาตรการตา้นภยัการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา 

 

3. เป้าหมายการดําเนินงาน 

 3.1 สถาบนัการศึกษาท่ีร่วมโครงการตระหนกัและเห็นความสําคญัการต่อตา้นการพนนัใน

มหาวทิยาลยั โดยออกประกาศนโยบาย มาตรการ ท่ีแสดงถึงการการต่อตา้นการพนนั  เช่น 1) มหาวิทยาลยั

5 ดร.สุระชยั ชูผกา. (2557). รายงานการสงัเคราะห์ความรู้เร่ืองการพนนัในสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาระหวา่งปี 

2555-2556. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 
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ประกาศนโยบายโดยห้ามขายล็อตเตอร่ีในมหาวิทยาลยั “No Lottery”  2) มหาวิทยาลยัมีมาตรการปิดกั้น

ช่องทางการเขา้ถึงพนนัออนไลน์ ดว้ยการติดตั้งโปรแกรม Free Gambling Browser หรือ Block Software   

 3.2 นิสิต นกัศึกษา เกิดความตระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบการพนนั  และร่วมกนัสร้าง

เครือข่ายนิสิต นักศึกษาหยุดการพนนัในสถานศึกษา  เป็นกลไกในการรณรงค์ ขบัเคล่ือนสังคมเพื่อลด

ผลกระทบการพนนัในสถานศึกษา 

 3.3 กรอบการขบัเคล่ือนนโยบายในสถาบนัอุดมศึกษา 

   

Policy Adoption
(Anti Gambling University)

No Lottery Prevention Gambling Index Media material

Material

Model Development

Networking

Stake holder 
Forum

Policy 
Recommendation

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สงขลา 

Gambling Index 

บัณฑิตที�พึงประสงค์ 

กรอบการขับเคลื�อนนโยบายสถาบันอุดมศึกษา

 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู ้บริหาร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และกลุ่มนิสิต นักศึกษา จํานวน 800 คน จาก

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะเขา้ร่วมโครงการฯ  จาํนวน 9 สถาบนั  ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  มหาวิทยาลยั

บูรพา  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยนครพนม และ

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีษะเกษ 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 – 15 ธนัวาคม 2558    
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6. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

 ข้ันตอนที่ 1 :  จดัประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานร่วมกนั  ระหวา่ง

คณะทาํงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนักบัผูบ้ริหาร หรือผูป้ระสานงานฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษา ของ

มหาวทิยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  

 ข้ันตอนที ่2 :  สนบัสนุนการจดักิจกรรมในมหาวทิยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ   

 ศูนยข์อ้มูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนนั มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  สนบัสนุน

งบประมาณมหาวทิยาลยัละ 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถว้น) เพื่อเป็นค่าบริหารจดัการดาํเนินการทาํกิจกรรม

มหาวทิยาลยัไทยหยดุการพนนั โดยมีลกัษณะกิจกรรม ดงัน้ี 

 2.1) จดัเวทีบรรยายใหค้วามรู้เร่ืองผลกระทบจากพนนั ภยัร้ายท่ีตอ้ง “หยุด” โดยมีเน้ือหาและ

รูปแบบการบรรยาย ในกิจกรรมใหค้วามรู้ มีขั้นตอนการนาํเสนอ คือ 

 - แจกนิตยสาร และใหนิ้สิต นกัศึกษา ประเมินพฤติกรรมการเล่นพนนัของตนเอง 

 - ฉายวดิิทศัน์ “ผลกระทบสมองจากการพนนั”  

 - การบรรยายใหค้วามรู้ต่อนกัศึกษาในการจดัการปัญหาจากการพนนั   

 - การบรรยายหวัขอ้ “รู้ทนัพนนัออนไลน์” โดย ดร.สุระชยั ชูผกา   

 - การบรรยายหัวข้อแนวทางการขับเคล่ือนการพนันในมหาวิทยาลัย  โดย ดร.วิเชียร                    

ตนัศิริคงคล  

 - แลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่ม “เสียงนิสิตและนกัศึกษาต่อการจดัการปัญหาจากการพนนั”  

 2.2) การสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาระบบเฝ้าระวงั กิจกรรมรณรงค์ป้องกนัการพนนัใน

มหาวทิยาลยั หรือกิจกรรมเสวนาวชิาการเก่ียวกบัการพนนั ในพื้นท่ีสถาบนัอุดมศึกษา  

 2.3) จดัประชุมหารือกับคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย เก่ียวกับแนวทางการ

ขบัเคล่ือนนโยบายต่อสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 ข้ันตอนที่ 3 : ตวัแทนเครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ แต่ละมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ  เข้าร่วมงานประชุมเวทีสาธารณะ  เพื่อเสนอนโยบายการจัดการ/ป้องกันการพนันใน

สถาบนัอุดมศึกษา  

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  7.1) นิสิต นกัศึกษา ในมหาวทิยาลยัมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงปัญหาการพนนั และ

ผลกระทบจากการพนนั  

 7.2) เกิดเครือข่ายนิสิต นกัศึกษา อาจารยม์หาวิทยาลยั ท่ีร่วมกนัจดักิจกรรมหยุดการพนนัใน

สถาบนัการศึกษา 
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 7.3) เกิดความร่วมมือ/ขอ้ตกลงเร่ืองมหาวิทยาลยัไทยหยุดการพนนั  ระหวา่งมหาวิทยาลยักบั

หน่วยงานท่ีสนบัสนุน และ สมศ. 

 7.4) เกิดมาตรการหรือขอ้เสนอนโยบายในการป้องกนัเด็กและเยาวชนในสถาบนัศึกษาจาก

การพนนั  

 

ผลการศึกษาติดตามการดําเนินงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนัน 

 1.  คุณลักษณะโครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนัน: จุดเร่ิมกับการไร้กระบวนท่ากับการพัฒนา

จากล่างขึน้บน 

   โครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนันแตกต่างไปจากการดําเนินงานโครงการทั่ว ๆ ไป 

เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีท่ีมาในแบบการไม่มีกรอบคิดและทิศทางครอบงาํจากเจ้าของโครงการใน

ส่วนกลางท่ีกาํหนดเป็นวตัถุประสงค์และมุ่งบรรลุให้เป็นไปตามนั้น แต่กลบัเป็นโครงการท่ีเร่ิมจากฐาน

รากเพื่อกาํหนดปลายยอดตามหลกัการขบัเคล่ือนนโยบายของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

   โครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนันเป็นโครงการท่ีริเร่ิมและดําเนินการโดยศูนย์ข้อมูล

นโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนนั มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมีฐานคิดสําคญัจากผลการวิจยัท่ีทาง

มูลนิธิฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนในช่วงเวลาท่ีผา่นมาจนตระหนกัและพบตรงกนัวา่ เยาวชนนิสิต นกัศึกษาใน

มหาวิทยาลัยต้องเผชิญปัญหาและความเส่ียงจากการเป็นเหยื่อของปัญหาการพนันโดยวิถีชีวิตใน

มหาวทิยาลยัเองเป็นส่วนผลกัดนั 

   ข ณ ะ เ ดี ย ว กัน ศู น ย์ข้อ มู ล น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ฯ เ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร จุ ด ป ร ะ ก า ย จ า ก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีไดเ้ชิญตวัแทนศูนยข์อ้มูลเขา้ไปให้ความรู้และทกัษะให้กบันิสิตในการจดัการ

ปัญหาจากการพนนั ในช่วงตน้ปี พ.ศ.2558 ทั้งสองส่วนจึงนาํมาซ่ึงแนวคิดในการเขา้ไปทาํงานขบัเคล่ือน

กบัหน่วยงานในระดบัมหาวทิยาลยัเพื่อร่วมผลกัดนัมาตรการและแนวทางในการป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการพนนัในระดบันโยบายชาติ  

   ศูนยข์อ้มูลนโยบายสาธารณะฯ ไดริ้เร่ิมเชิญชวนมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เขา้ร่วมหารือแนว

ทางการขบัเคล่ือนนโยบายเพื่อหยุดปัญหาการพนนัท่ีแพร่ระบาดในหมู่นิสิต นกัศึกษา โดยพบวา่ ผูบ้ริหาร

และฝ่ายกิจการนิสิต นกัศึกษาในหลายมหาวิทยาลยัปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมดว้ยเหตุผลทั้งดา้นความไม่พร้อม

เร่ืองเวลาและการกล่าวยืนยนัว่าไม่มีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองผลกระทบจากการพนัน มีเพียงผูแ้ทนจาก 8 

มหาวทิยาลยั ท่ีใหค้วามสนใจและมีประสบการณ์การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการพนนัเขา้ร่วมปรึกษาหารือวาง

แนวทางขบัเคล่ือนนโยบายร่วมกนัภายใตห้ลกัการของโครงการมหาวทิยาลยัหยดุพนนั  

   การปรึกษาหารือกบัผูแ้ทนมหาวิทยาลยัทั้ง 8 แห่ง ได้เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2558 จนไดเ้ครือข่ายคณาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาปัญหาจากการพนนัและงานกิจการ

นิสิต นกัศึกษา อนัประกอบดว้ย อาจารย ์ดร.ณัฐกร วิทิตานนท ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ท่ีกาํลงัศึกษาวิจยั
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เ ก่ี ยวกับบ่ อนช าย แดนแม่ สา ย จัง หวัด เ ชี ย งราย  ผู ้ช่ วย ศ าส ตรา จา รย์ ดร . นิ เวศ น์  อ รุณเ บิก ฟ้ า 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผูมี้ประสบการณ์จดัการปัญหาการพนนัในบริบทสังคม

มุสลิม ผูช่้วยศาสตร์จารย ์ดร.รงค ์บุญเสวยขวญั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ผูศึ้กษาปัญหาการพนนัววัชนใน

พื้นท่ีภาคใต ้อาจารยณ์ัฐชยั น่ิมนวล และผูช่้วยศาสตร์จารย ์ดร.ไพศาล สรรสรสุทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฎั

นครสวรรค ์อาจารยผ์ูใ้หญ่ท่ีคลุกคลีกบังานพฒันานกัศึกษามาอยา่งยาวนาน อาจารย ์ดร.วิเชียร ตนัศิริมงคล 

มหาวิทยาลยับูรพาผูศึ้กษาวิจยันโยบายการป้องกนัปัญหาจากการพนนัของประเทศต่าง ๆ มาอย่างชํ่าชอง 

อาจารยฉ์ัตรพล เงินโพธ์ิกลาง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ต่อมาไดถ้อนตวั) และตวัแทนผูอ้าํนวยการฝ่าย

กิจการนิสิต มหาวทิยาลสังขลานครินทร์ ร่วมถึงผูว้จิยัจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงดว้ย 

   ผลประชุมปรึกษาหารืออยา่งต่อเน่ืองทั้งส่วนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการไดน้าํไปสู่

การกําหนดแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากการพนันในระดับพื้นท่ีของทั้ ง 8 

มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นฐานความรู้ในการผลกัดนัร่วมกนัโดยให้การสนบัสนุนเครือข่ายคณาจารยไ์ปศึกษา

สาํรวจสภาพปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาโดยไม่ไดมี้การกาํหนดโจทยว์ิจยัหรือ

กรอบวิธีการดาํเนินการศึกษาแต่อย่างใด จึงเป็นการให้อิสระแก่คณาจารยไ์ปเลือกศึกษาตามความถนัด

สนใจและความเหมาะสมในบริบทท่ีหลากหลายของแต่ละมหาวทิยาลยั  

   ในขณะเดียวกัน โครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนันกาํหนดให้มีการดาํเนินโครงการใน

ลกัษณะ Campus Visit โดยมีทีมงานจากศูนยข์อ้มูลนโยบายสาธารณะฯ เขา้ไปร่วมหารือและขบัเคล่ือน

มาตรการและนโยบายในการลดปัญหาจากการพนนักบัฝ่ายบริหารของแต่ละมหาวิทยาลยั ตลอดจนร่วมทาํ

กิจกรรมกบัผูแ้ทนและแกนนาํนกัศึกษาเพื่อเขา้ถึงสภาพปัญหาและแสวงหาทางออก อนันาํไปสู่การพฒันา

ความร่วมมือเพื่อผลกัดนัโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาการพนนั

ในระดบัชาติอยา่งเป็นระบบ 

   จากท่ีมาของโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนัไดแ้สดงให้เห็นวา่ เป็นการดาํเนินโครงการ

ในลกัษณะของการแสวงหาแนวทางการผลกัดนัและขบัเคล่ือนนโยบายเพื่อลดปัญหาจากการพนนัสู่อยา่ง

เป็นระบบในแบบจากฐานรากสู่ส่วนกลางตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ั้งยืนมากกวา่การกาํหนดความคิด

จากส่วนตวัหรือจากงานวิจยัทางวิชาการในแบบหอคอยงาช้าง เพื่อครอบงาํทิศทางการทาํงานในระดบั

ปฏิบติั แต่เป็นการดาํเนินการในลกัษณะการวางกรอบแนวทางไวอ้ย่างกวา้ง ๆ แลว้เขา้ไปร่วมหารือกบั

บุคคลากรคนทาํงานและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการพนนัเพื่อปรับข้ึนมา

เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายอยา่งมีส่วนร่วมจริง 
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 2.  การพฒันาส่ือเพือ่เคร่ืองมือส่งสารทีเ่หมาะสม (Media = Medium = Message) 

   ภายหลงัจากขอ้สรุปร่วมกนัในเวลทีหารือกบัเครือข่ายอาจารย8์ มหาวิทยาลยั ทางศูนย์

ขอ้มูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนนั ไดท้าํดาํเนินการประสานจดัทาํส่ือและเน้ือหาสําหรับ

การเผยแพร่เพื่อการให้ความรู้และความตระหนกัในปัญหาผลกระทบจากการพนนั และพฒันาส่ือเพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการจดักิจกรรมและประสานกบัเครือข่ายนิสิต นกัศึกษา ประกอบดว้ย ส่ือส่ิงพิมพ ์

ประกอบดว้ย ส่ือเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัเร่ืองปัญหาและผลกระทบจากการพนนัท่ีมีอยูเ่ดิม อาทิ จุลสาร 

รู้ทนั หนงัสือแกะรอยหยกัสมอง มองผลกระทบของการพนนั หนงัสือการพนนั (ชุมชน) จดัการได ้เป็นตน้ 

เพื่อมุ่งใหค้วามรู้ไวเ้ป็นส่วนอา้งอิงกบัผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละนกัวจิยัท่ีสนใจในประเด็นปัญหาการพนนั  

 นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการผลิตหนงัสือพิมพแ์ละส่ือเฉพาะกิจต่าง ๆ ท่ีออกแบบข้ึนเพื่อใชเ้ป็น

เคร่ืองมือ (Medium) ในการเช่ือมโยงนิสิต นกัศึกษา และคณาจารย ์ตลอดจนผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเขา้มา

สนใจในประเด็นปัญหาการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นส่ือกลางในการร่วมทาํกิจกรรมรู้ทนัพนนัท่ี

กระตุ้นไปสู่การรับรู้และความตระหนักในปัญหาภยัการพนันในสถาบนัอุดมศึกษา อาทิ แบบสํารวจ

ภาวการณ์ติดพนนั 20 คาํถาม หนงัสั้นรู้ทนัการพนนัและภยัร้ายจากการพนนั และป้ายส่ือสารประกอบการ

ทาํกิจการต่าง ๆ (ดงัปรากฏในภาพดา้นล่าง) 

 

 

                                         
ส่ือเฉพาะกิจท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้ในการร่วมสร้างการรับรู้และความตระหนักในปัญหาภัยการพนัน 
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 ส่ือเหล่าน้ีไม่ไดถู้กใชไ้ปเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองปัญหาผลกระทบจากการพนนั

แต่เพียงอย่างใด หากแต่ไดถู้กใชใ้ห้เป็นเคร่ืองมือในการเขา้ไปส่ือสารกบัผูบ้ริหาร และนิสิต นกัศึกษาใน

การสร้างการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของปัญหาการพนนั

แก่กนัและกนั  

 หากไร้ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีเห็นทีทีมงานและผูว้ิทยากรจากทางศูนยข์อ้มูลนโยบายสาธารณะเพื่อลด

ผลกระทบจากปัญหาการพนนัคงไม่สามารถนาํประเด็นปัญหาการพนนัสู่ความสนใจของผูบ้ริหารระดบัสูง

ในแต่ละมหาลยัวิทยาลยัได้ ด้วยเพราะประเด็นปัญหาการพนันเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครมองเห็นหรือบอกได้

โดยตรงตอ้งอาศยัเน้ือหาสารจากส่ือต่าง ๆ มาเช่ือมโยงเทียบเคียงให้เห็นจริงเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกนัอนั

นาํไปสู่การปรึกษาหารือแบ่งปันประสบการณ์และการขบคิดถึงแนวทางหรือแนวนโยบายในการแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั 

 

3.  กจิกรรม Campus Visit แกนการเช่ือมประสานเพือ่งานขับเคลือ่นนโยบาย  

  กิจกรรม Campus Visit เป็นการออกแบบกิจกรรมในแบบการออกเดินทางเพื่อสร้างความ

ลงตวักบัโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนั โดยทีมงานศูนยข์อ้มูลนบายสาธารณะฯ ไดด้าํเนินการใน

สองดา้นไปพร้อมกนั ไดแ้ก่ การจดัทีมส่ือและทีมวชิาการสาํหรับการเขา้ไปร่วมหารือกบัฝ่ายบริหารของแต่

ละมหาวทิยาลยั และการดาํเนินกิจกรรมนาํร่องเพื่อการส่งเสริมและพฒันาทกัษะการจดัการปัญหาจากการ

พนนั โดยมีคณาจารยท่ี์โครงการมหาวทิยาลหยดุพนนัให้การสนบัสนุนการสํารวจสถานการณ์การพนนัใน

แต่มหาวิทยาลยัเป็นเครือข่ายในการเช่ือมร้อยและประสานกิจกรรมและร่วมขบัเคล่ือนในระดบันโยบายท่ี

ต่อเน่ืองต่อไป   

 กิจกรรม Campus Visit ประกอบดว้ยส่วนแรก ไดแ้ก่ กิจกรรมหลกั คือ การเขา้พบหารือกบั

ฝ่ายบริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยท่ีตอบรับให้เข้าพบในแนวนโยบายและปัญหาจากการพนันใน

มหาวิทยาลัยรวมทั้งส้ิน 8 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา 

มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยั

วลยัลกัษณ์ มหาวทิยาลยันครพนม มหาวทิยาลยัราชภฎัศรีษะเกษ   

 กิจกรรมส่วนท่ีสอง คือ การร่วมทาํกิจกรรมกบันิสิต นกัศึกษาในลกัษณะการกิจกรรมอบรม

สัมมนา เพื่อเป็นส่ือกลางในการเขา้ถึงสถานการณ์นิสิต นักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจดั

กิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้ทนัพนนั การจดัการปัญหาจากการพนนั โดยประสานเขา้ไปในส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมนกัศึกษาท่ีแต่ละมหาวทิยาลยัมีแผนงานในการดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีสาระสําคญัในการกิจกรรม

แจกแจงไดด้งัน้ี 
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 1. กิจกรรมให้ความรู้เพื่อการรู้ทนัการพนัน ดาํเนินการในลักษณะการบรรยายและการ

นําเสนอส่ือประกอบ อาทิ หนังสั้ น อโคจร on u, รู้ทนัพนันอย่ามาเนียน, หนังสือพิมพ์โครงการ

มหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั 

 2. กิจกรรมสร้างความตระหนกัผลกระทบจากปัญหาการพนนั ดาํเนินการในลกัษณะการ

บรรยาย และการมีส่วนร่วมประเมินตนเอง อาทิ แบบทดสอบ 20 สัญญาณติดพนนั, การสนทนากลุ่ม, เร่ือง

จริงจากใจนกัพนนั  

 3. กิจกรรมเสริมทกัษะการจดัการปัญหาการพนัน ดาํเนินการในลกัษณะการส่งเสริมให้

นกัศึกษาร่วมกาํหนดแนวทางป้องกนัปัญหาการพนนัในรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมกลุ่ม 

ส่ิงท่ีอยากบอก, แผนป้องกนัการพนนั, และการส่ือสารสังคมออนไลน์ตา้นภยัพนนั 

 กิจกรรมเหล่าน้ีมีลกัษณะท่ียืดหยุ่นได้ถูกกาํหนดไวอ้ย่างกวา้งขวางในลกัษณะการเตรียม

เน้ือหาและวิทยาการดาํเนินการ แต่ในการดาํเนินงานแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันไปข้ึนกับ

สภาพการณ์และคุณลกัษณะของนกัศึกษา ตลอดจนความพร้อมของมหาวิทยาลยัในการให้การสนบัสนุน

การจดักิจกรรม โดยมีการปรับเปล่ียนเร่ือยมาตั้งแต่การเร่ิมเขา้จดักิจกรรมตามโครงการในคร้ังแรกท่ี คณะ

ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และผา่นการทดสอบกิจกรรมต่าง ๆ ในอีก 3 มหาวิทยาลยั จนทาํ

ให้เกิดแนวทางการพฒันาชุดความรู้กิจกรรมหลกัสูตรนาํร่อง เพื่อการรู้ทนัพนนัสําหรับนิสิต นกัศึกษาซ่ึง

ทีมงานได้ใช้เร่ือยมาอย่างลงตัวจนถึงกิจกรรมในคร้ังสุดท้ายร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค ์ 

 การจดักิจกรรม Campus Visit เป็นการใชกิ้จกรรมเป็นส่ือกลางเช่ือมประสานกบัผูบ้ริหารใน

ระดบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอยา่งกบัฝ่ายกิจการนิสิต นกัศึกษาเพื่อให้เกิดความตระหนกัและ

ต่ืนตวัในประเด็นพิษภยัและผลกระทบจากการพนนั ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงปัญหาการพนนั

ของนักศึกษาอย่างแท้จริงในระดับพื้นท่ีเพื่อนําไปสู่การพฒันาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและการพฒันา

ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อการป้องกนัภยัพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตรงกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ร่วมสมยัและสร้างสัมฤทธิผลท่ีเป็นจริงได ้ 

 อย่างไรก็ตามผลการติดต่อประสานงานเพื่อเขา้ร่วมดาํเนินกิจกรรมกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ   

ผา่นไปยงัผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัพบวา่ ผูบ้ริหารในระดบัฝ่ายกิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั รวมถึง

ในระดบัคณะหลายแห่งปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมการจดักิจกรรมในลกัษณะดงักล่าวดว้ยเหตุผลในหลายลกัษณะ  

 ผูบ้ริหารในระดบัคณะของมหาวิทยาลยัหน่ึงให้เหตุผลออกมาอย่างเด่นชดัว่าไม่ตอ้งการเขา้

ร่วมโครงการเน่ืองจากนกัศึกษาในคณะและในมหาวิทยาลยัไม่ไดมี้ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองการพนนั ลกัษณะ

เช่นน้ีปรากฎในสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งในการติดต่อประสานงานหรือแมแ้ต่ในการเขา้พบผูบ้ริหาร

และจดักิจกรรมท่ีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ งานวินยันกัศึกษาหรือฝ่ายกิจการนกัศึกษาต่างมีความหวัน่เกรง

ในประเด็นดงักล่าวเช่นเดียวกนั เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของสถาบนัเน่ืองจากการเปิดให้มี

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน
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องค์กรหรือบุคคลากรภายนอกมาจดักิจกรรมดงักล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีหรือส่อไป

ในทางวา่เป็นสถาบนัท่ีมีความเส่ียงต่อปัญหาการพนนั  

 ดงันั้น ในการติดต่อประสานงานเพื่อเขา้ร่วมทาํกิจกรรม Campus Visit จึงตอ้งเน้นไปท่ี               

ความร่วมมือจากเครือข่ายอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลากรของ

ทีมงานและท่ีปรึกษาโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนัเพื่อประสานไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูงในระดบัคณะ

และระดบัมหาวทิยาลยัในการเขา้พบแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์การพนนัและการจดักิจกรรมกบั

นิสิต นกัศึกษาเพื่อเขา้ถึงทศันคติและความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัปัญหาการพนนัอนันาํไปสู่การสร้างเสริม

ทกัษะในการจดัการกับปัญหาการพนัน โดยมีมหาวิทาลยัต่าง ๆ ให้การตอบรับและร่วมจดักิจกรรมมี

รายละเอียดการดาํเนินการในช่วงเวลาต่าง ๆ แจกแจงไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

ช่วงเวลา สถานที่ กจิกรรม 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

พบผูบ้ริหารฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และร่วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศนกัศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนัและการจดัการปัญหาจาก

การพนนั 

13 สิงหาคม 

พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เขา้พบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา และฝ่าย

พฒันานกัศึกษา 

หารือสถานการณ์และ

แนวนโยบายแกไ้ขปัญหาจาก

การพนนั  

14 สิงหาคม 

พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

เขา้พบผูช่้วยอธิบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

หารือสถานการณ์และนโยบาย

แกไ้ขปัญหาจากการพนนั 

14 สิงหาคม 

พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 

เขา้พบรองอธิการบดีและฝ่ายกิจการนกัศึกษา  

หารือสถานการณ์และนโยบาย

ปัญหาจากการพนนั 

15 สิงหาคม 

พ.ศ.2558 

 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 

พบแกนนาํองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษา 

กิจกรรมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนัร่วมกบันกัศึกษา ปีท่ี 1 

1,500 คน 

17 กนัยายน 

พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลยับูรพา 

พบแกนนาํและร่วมกิจกรรมนกัศึกษาชมรม

ประชารัฐ 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนัร่วมกบันกัศึกษา ปีท่ี 

1,100 คน 

20 กนัยายน 

พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 

พบคณะรองอธิการวทิยาเขตฯ  

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงคว์นัสันติภาพ 

  

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนันกัศึกษาวชิาพฒันาสังคม 

200 คน 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน
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ตารางท่ี 2.1 : แสดงกิจกรรม Campus Visit ในโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยดุพนัน 

 

 จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่การดาํเนินกิจกรรมCampus Visit มีความหลากหลายทั้งใน

ส่วนท่ีเขา้พบผูบ้ริหารและผูแ้ทนนักศึกษาในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป แต่ส่วนใหญ่ทีมงานสามารถได้รับ

อนุญาตใหเ้ขา้ไปร่วมจดักิจกรรมกบันิสิต นกัศึกษาไดโ้ดยตรงทั้งส้ินอนัเป็นส่วนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงระดบั

การยอมรับและความสาํเร็จในเบ้ืองตน้ของการดาํเนินกิจกรรมโครงการ 

 

 4.  ผลการดําเนินการงานโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน: ความหลากหลายในการแตก

หน่อต่อยอดงานป้องกนัภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

  โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันได้กาํหนดวตัถุประสงค์หลักของโครงการไว ้3 

ประการหลัก ได้แก่ หน่ึง) มุ่งเสริมสร้างทกัษะให้กับนิสิต นักศึกษาในการจดัการปัญหาจากการพนัน  

สอง) สนับสนุนให้มหาวิทยาลยัพฒันานโยบายตา้นภยัการพนัน และ สาม) ประสานความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาเครือข่ายฯ ผลักดันให้ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีมาตรการต้านภัยการพนันใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

   ภายใตว้ตัถุประสงค์ดงักล่าว โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันใช้เป้าหมายในการ

ออกแบบกิจกรรมท่ีมีลกัษณะมุ่งเน้นสานสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพื่อการร่วมกันหา

แนวทางในการขบัเคล่ือนเพื่อรับมือกบัปัญหาอนัเกิดจากการเล่นพนนัของนิสิต นกัศึกษา ทั้งน้ีโครงการฯ

ไม่ไดมี้การวางกรอบเกณฑ์ในการช้ีนาํให้ทาํตามหรือกาํหนดแบบแผนกิจกรรมแลว้นาํลงไปอบรม หรือ 

รณรงคใ์นพื้นท่ีตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

ช่วงเวลา สถานที่ กจิกรรม 

2 ตุลาคม พ.ศ. 

2558 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

พบผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนักบันกัศึกษา100 คน 

17 ตุลาคม พ.ศ.

2558 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ร่วมจดักิจกรรมนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนักบันกัศึกษา 70 คน 

10 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลยันครพนม 

พบคณบดีคณะศิลปาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ และ

หวัหนา้งานวนิยัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนักบันกัศึกษา 150 คน 

18 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลยัราชภฎัศรีษะเกษ 

พบท่ีปรึกษาผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะรู้ทนั

พนนักบันกัศึกษาปีท่ี1สาขา

รัฐศาสตร์ 60 คน 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน
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  ในทางตรงกันข้ามโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันให้การสนับสนุนเครือข่าย

คณาจารยใ์ห้หันมาสนใจดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัการพนันกบันิสิต นักศึกษา อนัเป็น

จุดเร่ิมต้นในการสร้างการรับรู้ให้กับคณาจารย์และผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่การการคิด

คาํนึงถึงประเด็นปัญหาทางดา้นการพนนัในฐานะอบายมุขส่ิงเสพติดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งหนัมากาํหนด

แนวทางในการรับมือกบัเร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบ  

  ขณะเดียวกนั ทีมงานของโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัไดพ้ฒันาส่ือ และหลกัสูตร

การเสริมทกัษะการจดัการกับปัญหาการพนันให้เกิดเป็นเน้ือหาและเคร่ืองมือเข้าไปเช่ือมประสานกับ

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัให้เกิดความตระหนกัในปัญหาของพิษภยัการพนนัและเห็นถึงรูปธรรมของความ

เป็นไปได้ในการจดัการกบัปัญหาในแนวทางใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบันโยบายมากกว่าในระดบั

กิจกรรมการรณรงคเ์ฉพาะกิจ 

  ดงันั้นในการพิจารณาสัมฤทธิผลของโครงการจึงสามารถพิจารณาไดใ้น 3 ดา้นหลกัตาม

วตัถุประสงคโ์ครงการท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่  

  1) ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในปัญหาการพนันใน

สถาบนัของตนเองหรือไม่และมีแนวโน้มไปสู่การวางนโยบายในการป้องกันปัญหาการพนันหรือไม่

อยา่งไร  

  2) นิสิต นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมเกิดทกัษะในการจดัการกบัปัญหาการพนนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด

เป็นผลจากการดาํเนินโครงการของมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัหรือไม่อยา่งไร 

  3) การดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนันหนุนนาํให้เกิดเครือข่ายเพื่อร่วมกัน

ขบัเคล่ือนนโยบายในการป้องกนัปัญหาและผลกระทบจากการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัสังคม

ประเทศหรือไม่อยา่งไร  

 4.1 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันได้ริเร่ิมการพัฒนานโยบาย

ต้านภัยพนันในสถานศึกษานําร่องอย่างตามระบบโครงสร้างขององค์กรตนเอง 

  “มหาวิทยาลยัไทยต่ืนตวัรับปัญหาการพนนั พร้อมดึงโครงสร้างการจดัการในสถาบนั

ร่วมแกปั้ญหาและผลกระทบจากการพนนั” 

  ขอ้ความน้ีได้จากผลสรุปจากการดาํเนินกิจกรรม Campus Visit ท่ีทีมงานโครงการ

มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันได้เดินทางไปพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผูบ้ริหารในมหาวิทยาลัยทั้ง 10 

มหาวทิยาลยั อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ท่ีมีต่อการดาํเนินโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนนัซ่ึงกาํหนด

วตัถุประสงค์สําคญัไวป้ระการหน่ึงว่าต้องการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยท่ีร่วมโครงการได้หันมาให้

ความสาํคญัและพฒันานโยบายตา้นภยัการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา  
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  ต่อขอ้คาํถามเพื่อการประเมินผลโครงการท่ีกาํหนดข้ึนวา่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วม

โครงการเกิดความตระหนกัในปัญหาการพนนัในสถาบนัของตนเองหรือไม่และมีแนวโน้มไปสู่การวาง

นโยบายในการป้องกนัปัญหาการพนนัหรือไม่อยา่งไร 

  คาํตอบท่ีไดรั้บจากเสียงของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัต่างท่ีเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ลว้น

เกิดความตระหนกัในปัญหาการพนนัในมหาวิทยาลยัของตนอยา่งเด่นชดัภายหลงัจากท่ีไดร่้วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัทางทีมงานและไดเ้ปิดรับส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากทางโครงการฯ อนัเป็นส่ิงท่ีแตกต่างไปอย่าง

ชดัเจนก่อนและหลงัการพดูคุยหารือระหวา่งกนั อนัเป็นส่วนสะทอ้นให้เห็นถึงความสําเร็จและการบรรลุ

วตัถุประสงคด์า้นหน่ึงของโครงการอยา่งชดัเจน  

  ในทุกมหาวิทยาลยัท่ีคณะทาํงานของโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัเขา้ไปพบปะ

และดาํเนินกิจกรรม ผูบ้ริหารของทุกมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหวัหนา้ฝ่ายงานกาํกบัดูแลฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาลว้นยืนยนั ณ แรกพบเหมือนกนัหมดว่า มหาวิทยาลยัของตนเองไม่มีปัญหาการพนนั อาจมีบา้ง

เป็นส่วนนอ้ย บางส่วนยงัคงไม่แน่ใจวา่การพนนัเป็นปัญหาสําคญัอยา่งไรถึงขนาดท่ีตอ้งมารณรงคห์รือทาํ

กิจกรรมใด ๆ ดว้ย 

  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยับางแห่ง แสดงทรรศนะยืนยนัวา่ การพนนัเป็นเร่ืองธรรมดาอยู่คู่

กบัสังคมไทยเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีต้องมีอยู่ไม่ใช่เร่ืองเสียหายร้ายแรง และท่ีผ่านก็มีแหล่งให้เล่นพนัน

มากมายแวดลอ้มมหาวทิยาลยัแต่ก็เป็นเร่ืองภายนอกท่ีนกัศึกษาออกไปเล่นกนัเอง มหาวิทยาลยักวดขนัดูแล

ในส่วนภายในมหาวทิยาลยัหรือหอพกัเป็นสาํคญัไม่ใหเ้กิดปัญหาในเชิงการผิดกฎหมายเป็นสาํคญั  

  การแสดงความคิดเห็นเหล่าน้ีลว้นเปล่ียนไปภายหลงัการช้ีแจงให้ขอ้มูลผลกระทบของ

การพนนัท่ีมีผลร่างกาย สมอง จิตใจ และสังคมอย่างกวา้งขวางตามผลการวิจยัต่าง ๆ ท่ีมูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติให้การสนบัสนุน รวมถึงการไดรั้บชมส่ือวีดีทศัน์ของโครงการฯ รวมถึงไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ถึง

ปรากฎการณ์การรุกคืบของการพนนัรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม     

  ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ หลายแห่งแสดงความเห็นดว้ยและปราถนาให้

มีการวางแนวทางหรือมาตรการท่ีชดัเจน แมส้ังเกตไดว้า่สีหนา้ท่าทางของหวัหนา้ฝ่ายงานกิจการนกัศึกษาผู ้

ท่ีตอ้งเป็นฝ่ายปฏิบติัการจริงหลายมหาวิทยาลัยแสดงอาการอึดอดัคดัคา้นต่อแนวทางการผลักดนัของ

ทีมงานโครงการฯ ร่วมไม่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมกระบวนพฒันาทกัษะการจดัการปัญหา               

การพนันกบักลุ่มแกนนาํนกัศึกษาในช่วงต่อมา อย่างไรก็ตามในทา้ยท่ีสุดผลการดาํเนินงานในการหนุน

เสริมให้มหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการริเร่ิมพฒันานโยบายตา้นภยัพนนัไดเ้กิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมใน

หลายมหาวทิยาลยัพอสรุปไดด้งัน้ี  
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 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เตรียมพัฒนาเนือ้หารู้ทันพนันเข้าสู่ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ออ้ยทิพย ์พลศรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ไดแ้สดงความเห็น

ดว้ยกบัการดาํเนินกิจกรรมการส่ือสารสร้างความตระหนกัในพิษภยัการพนนัให้กบันกัศึกษาเพราะถือเป็น

ประเด็นเน้ือหาใหม่ท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ท่ีผา่นมาเนน้ในเร่ืองยาเสพติดเป็นหลกั  

  “เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอการสร้างค่านิยมไม่เป็นหน้ี และการห่างไกลการพนนั จริง ๆ ควรนาํ

เร่ืองน้ีมาร่วมขบัเคล่ือนให้มากเพราะนกัศึกษามีจุดเปราะบางมาก ถูกแวดลอ้มเร่ืองต่าง ๆ มาก พอเงินขาด

มือทางหน่ึงก็เขา้หาการพนนั” อาจารยอ์อ้ยทิพย ์กล่าวแสดงความตระหนกัในท่ีมาปัญหาของการพนนั  

  ภายหลงัไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนรับรู้ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ กบัทีมงานโครงการฯ รวมถึงเล็งเห็น

วา่มีนกัศึกษาในหลายมหาวทิยาลยัและบางส่วนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาเองท่ีตอ้งเผชิญกบั

ปัญหาผลกระทบจากการพนนัจึงไดรั้บเตรียมเร่ืองน้ีเขา้สู่ระดบันโยบายของมหาวิทยาลยั โดยจะนาํความรู้

และส่ือจากโครงการฯผนวกเขา้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาในกิจกรรม Home - Room และกิจกรรมนกัศึกษา  

ต่าง ๆ ในส่วนกลาง 

 2.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเล็งเห็นประเด็นปัญหาการพนันมี

ความสัมพันธ์กับมมุมองศาสนาอิสลามท่ีพร้อมเป็นพลังหนุนนาํให้นักศึกษาเป็นยุวฑูตหยุดพนันในชุมชน

สังคมได้อย่างสอดคล้องกัน  

  รองศาตราจารย ์ดร.อ่ิมจิต เลิศพงษส์มบติั รองอธิการบดีวทิยาเขตปัตตานีไดเ้ปิดโอกาสให้

ทีมงานเขา้พูดคุยแนะนาํการดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัแมว้่ามีภาระกิจในหลายดา้นใน

ช่วงเวลาท่ีทีมงานลงพื้นท่ี และใหเ้วลาในการพดูคุยซกัถามดว้ยความสนใจถึงสถานการณ์และแนวทางการ

จดัการปัญหาการพนนัในพื้นท่ีชุมชนมุสลิมซ่ึงแตกต่างไปจากมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ    

  จนในท่ีสุดทาํให้ไดป้ระเด็นในการขบัเคล่ือนของทางมหาวิทยาลยัเป็นจุดเฉพาะโดย รศ.

ดร.อ่ิมจิต เล็งเห็นความสัมพนัธ์ในการนาํเอาหลกัศาสนาอิสลามมาเป็นจุดแข็งในการเคล่ือนงานตา้นการ

พนนัในหมู่นกัศึกษา คือหลกั “บารากตั” หรือส่ิงท่ีเป็นสิริมงคล ซ่ึงเงินท่ีเล่นหรือไดจ้ากการพนนัลว้นเป็น

เงินบาปไม่เป็นสิริมงคลกบัชีวติครอบครัวเป็นส่ิงท่ีควรรังเกียจตามหลกัอิสลาม  

  รศ.ดร.อ่ิมจิต บอกกล่าวกบัทีมงานว่า การเขา้มาดาํเนินกิจกรรมกบันกัศึกษาแมน้กัศึกษา

ไม่ค่อยมีการเล่นการพนนั แต่นกัศึกษาจาํนวนไม่นอ้ยไดรั้บผลกระทบจากการพนนั เพราะท่ีบา้นในชุมชน

ของนักศึกษาล้วนเต็มไปด้วยปัญหาและผลกระทบจากการพนัน ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

นกัศึกษาไดจ้ากทาํใหน้กัศึกษาสามารถเป็น “ยวุทูต” เช่ือมร้อยลงไปในชุมชนเพื่อสร้างพลงัในการตา้นการ

พนนัไม่ให้แพร่ระบาดออกไป โดยสามารถนาํเอามาเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีผลกัดนัให้นกัศึกษาเขา้ไปทาํ

กิจกรรมกบัชุมชนต่อไป   
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 3.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมผนวกเนือ้หาต้านภัยพนันให้เป็นหน่ึงเดียวกับการต้าน

ภัยปัญหาส่ิงเสพติดผ่านหน่วยงานบ้านวยัใสของมหาวิทยาลัย 

  แมม้หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ไม่ไดเ้ป็นมหาวิทยาลยัท่ีประสานให้

เขา้ร่วมโครงการฯ โดยตรงแต่ทีมงานโครงการฯ ไดมี้การหารือกนัก่อนการลงพื้นท่ีวา่ควรเขา้ไปเยี่ยมคารา

วะและหารือแนวทางการป้องกนัภยัพนนักบัทางมหาวิทยาลยัเพราะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการยอมรับ

จากเครือข่ายมหาวทิยาลยัต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง  

  ภายหลงัการประสานเขา้พบหารือพร้อมกบัการนาํเสนอแนวทางกิจกรรมและส่ือแขนง             

ต่าง ๆ ในการเป็นเคร่ืองมือรู้ทนัและตา้นภยัการพนนั ทาํให้ทาง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนิดา สุขศรีเมือง 

ผูช่้วยอธิบการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เล็งเห็นว่า เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ต่อ

นกัศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการพนนัไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงมอบหมายให้มีการนาํเร่ืองการเสริมทกัษะการจดัการปัญหาการพนนัเขา้เป็นส่วนหน่ึงในเน้ืองานของ

โครงการบา้นวยัใสของมหาวทิยาลยั 

  โครงการบ้านวยัใสเป็นโครงการท่ีมุ่งอบรมนักศึกษาแกนนําให้มีทักษะในการให้

คาํปรึกษาช้ีแนะกบันักศึกษาด้วยกนัเองในประเด็นปัญหาสุ่มเส่ียงในมิติต่าง ๆ อาทิ เร่ืองยาเสพติด การ

ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร การด่ืมสุรา เป็นตน้ ซ่ึงทางมหาวทิยาลยัจะเพิ่มประเด็นเร่ืองการรู้ทนัพนนัเขา้ไปให้

เป็นอีกส่วนหน่ึงของเน้ือหาโครงการและจะเนน้ในเร่ืองการเพิ่มทกัษะการใหค้าํปรึกษาในเร่ืองน้ีเป็นสาํคญั  

  อาจารย ์ดร.พนิดา กล่าวยืนยนัว่า ทางมหาวิทยาลยัฯ เห็นดว้ยว่าเร่ืองการพนนัเท่ากบัส่ิง

เสพติด ก็จะไดเ้อาเร่ืองน้ีพ่วงไปกบักลุ่มกลุ่มสารเสพติด ซ่ึงจะทาํให้เร่ืองแทรกตวัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงใน

กิจกรรมด้านต่าง ๆ ท่ีมุ่งดาํเนินการเพื่อให้นักศึกษาห่างไกลกบัสารเสพติด อาทิ ในกิจกรรมปฐมนิเทศ 

ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมชัว่โมงจิตอาสาเพื่อเพิ่มภูมิคุน้กนัใหก้บันิสิต  

 4.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมนาํเร่ืองการรู้ทันและป้องกันปัญหาจากการพนันเข้าสภา

ฝ่ายพิทักษ์และสภาวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนให้เร่ืองนีเ้ข้าสู่ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับคณะเพ่ือสร้าง

ความเป็นมหาวิทยาลัยหยดุพนันเตม็ตัว  

  อาจารย ์ดร.สิริรุ่ง วงศส์กุล ผูช่้วยอธิบการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา ไดแ้สดงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง

วา่ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งหาทางฉีดวคัซีนตา้นพนนัอีกหน่ึงตวันอกจากเร่ืองของยาเสพติด เพราะปัจจุบนัปัญหา

การพนนัไดแ้พร่ระบาดและสร้างผลกระทบในหมู่นกัศึกษาเพิ่มมากข้ึนในหลายรูแบบ ตอ้งเพิ่มทกัษะให้

นกัศึกษารู้ทนัพนนัอยา่งรอบดา้นและตอ้งใหพ้วกเขาสามารถมีทกัษะความสามารในการหยุดเล่นการพนนั

ไดด้ว้ยสาํคญัคนท่ีกาํลงัจะเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการพนนัมิฉะนั้นก็จะเกิดผลเสียหาย  

  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง เห็นว่าแนวทางการดําเนินกิจกรรมและการพฒันาส่ือต่าง ๆ ของ

โครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนนัเป็นแบบอยา่งรูปธรรมท่ีจะนาํใชเ้ป็นวคัซีนป้องกนัและทาํให้หลาย ๆ 

ฝ่ายให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบติัในการร่วมมือกนัตา้นภยัพนนัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเตรียมเสนอเร่ืองน้ีเขา้ไปยงั
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สภาฝ่ายพิทกัษแ์ละสภาวิชาการของมหาวิทยาลยั เพื่อกาํหนดเป็นอีกหน่ึงนโยบายให้อาจารยท่ี์ปรึกษาใน

คณะต่าง ๆ ไดมี้ตระหนกัและเกิดความต่ืนตวัในประเด็นน้ี และมีหลกัในการนาํไปประยุกตใ์ชร่้วมกนัตา้น

ภยัการพนนั    

  ท่ีผา่นมาทางมหาวทิยาลยัเองก็ยงัขาดเคร่ืองมือและแนวทางกิจกรรมรวมถึงส่ือต่าง ๆ ท่ีมา

สนบัสนุนการจดัการหรือการเพิ่มทกัษะเหล่าน้ีให้กบันกัศึกษา ส่วนมากส่ิงท่ีทาํไดคื้อการใชร้ะบบพี่เขา้ไป

ช่วยสอดส่องดูแลรุ่นนอ้งท่ีอาจมีความเส่ียงในการเขา้ไปเก่ียวกบัส่ิงเสพติดประเภทต่าง ๆ แต่ไม่ไดด้าํเนิน

ส่งเสริมป้องกนัในเชิงระบบรวม 

  ขอ้สังเกตประการสําคญัพบวา่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีพร้อมผลกัดนัมาตรการต่าง ๆ เพื่อ

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการพนนัเหล่าน้ี ไม่เพียงมีขอ้เสนอหรือเตรียมพร้อมผลกัดนั

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาและผลกระทบการพนนัจากการสนทนากบัทางทีมงานโครงการฯ 

เท่านั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัขา้งตน้ล้วนให้ความสําคญัและเขา้ร่วมศึกษาดูงานในการจดั

กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการจดัการปัญหาการพนนัให้กบันิสิต นกัศึกษาแกนนาํจนจบกระบวนทั้งส้ินอนั

แสดงให้เห็นถึงความสนใจและใส่ใจท่ีจะหาแนวทางและมาตรการในการดาํเนินนโยบายและกิจกรรมท่ี

เป็นรูปธรรมต่อไปอีกดว้ย  

  สําหรับบางมหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการยงัไม่ไดมี้การริเร่ิมดาํเนินการพฒันานโยบาย

ตา้นภยัพนนัมีส่วนสาํคญัมาจากการท่ีทีมงานขาดโอกาสในการเขา้พบปะหารือเพื่อแลกเปล่ียนกบัผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของมหาวิทยาลยัจึงไม่สามารถผลกัดนัให้มีการดาํเนินการในลกัษณะของมหาวิทยาลยัขา้งตน้ 

อย่างไรก็ตามแมก้ารได้ร่วมทาํกิจกรรมร่วมกบัแกนนาํนักศึกษาและคณาจารยใ์นระดบัคณะก็สามารถ

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางสร้างสรรคเ์พื่อการป้องกนัภยัพนนัอีกในหลายดา้นท่ีไดเ้ร่ิมสร้างความสนใจ

ให้กบัผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของมหาวิทยาลยัให้เกิดความตระหนกัและเห็นถึงแนวทางในการ

จดัการกบั  

 4.2  ผลด้านการเสริมสร้างทกัษะให้กบันิสิต นักศึกษาในการจัดการปัญหาจากการพนัน   

  โครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนันอกจากมีการเดินทางเขา้พบปะผูบ้ริหารของแต่ละ

มหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการแลว้ ทีมงานยงัไดมี้การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะในการจดัการปัญหาจาก

การพนนัใหก้บัแกนนาํนิสิต นกัศึกษาเพื่อมุ่งใหมี้ความรู้ทนัการพนนัและตระหนกัในปัญหาและผลกระทบ

จากปัญหาการพนันในสถาบนัอุดมศึกษาจนสามารถนาํไปส่ือสารประยุกต์ใช้เพื่อร่วมกนัป้องกนัภยัใน

สถาบนัอุดมศึกษาในมิติต่าง ๆ ในวงกวา้งต่อไป 

  การดาํเนินกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะในการจดัการปัญหาจากการพนนัประกอบดว้ย การ

ใหค้วามรู้ดา้นการรู้ทนัพนนัในรูปแบบต่าง ๆ ผลกระทบท่ีมีสมองมีนิสิต นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฯ โดย

เฉล่ียมากกวา่ 700 คน จาก 8 สถาบนัอุดมศึกษา มีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนแจกแจงไดด้งัน้ี    
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  1. นิสิต นักศึกษาสามารถนาํความรู้ความเข้าใจจากการร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัย

ไทยหยดุพนันไปพัฒนาพัฒข้อเสนอแนะและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีนัยสําคัญแตกต่างไปจากนิสิต นักศึกษา

ท่ัวไป 

  นิสิต นักศึกษาท่ียงัไม่ได้ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนันจะมี

ขอ้เสนอและขอ้คิดเห็นกบัการจดัการปัญหาการพนนัดงัน้ี “เปิดบ่อนเสรี” “ปัญหาพนนัเพราะคอรัปชัน่” 

“พนนัอยูใ่นสายเลือดคนไทยทาํอะไรได”้  

  ขอ้คิดเห็นเหล่าน้ีลว้นมาจากนิสิต นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ียงัไม่ไดร่้วมกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนนั จนกระทัง่เม่ือนิสิต นกัศึกษาเหล่าน้ีท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเร่ือง

การพนนัจากกิจกรรมโครงการแลว้ส่วนใหญ่มีขอ้เสนอท่ีแตกต่างไปจากเดิมชดัเจน 

 “เลิกเกรงใจเพื่อน” “เพิ่มโทษอาญาใหเ้ขม้ขน้”  

 “กฎหมายระบุใหช้ดัวา่อะไรเป็นการพนนั” 

 “พกัการเรียนคนเล่นพนนั”  

 “ตดัเงินกูก้ยศ.” 

  “เซเวน่หา้มขายไพ”่  

 “รอบมหาวทิยาลยั 300 เมตร ตอ้งไม่มีโตะ๊บอล”  

 “โรงเรียนตอ้งจดัหากิจกรรม อุปกรณ์กีฬาใหน้กัเรียน”  

 ขอ้เสนอแนะจากนิสิต นกัศึกษาท่ีชดัเจนเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายหลงัท่ีไดเ้ปิดรับส่ือและความ

รู้เท่าทนัการพนันในกิจกรรมการพบปะนิสิต นักศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนัน หน่ึงใน

กิจกรรมสาํคญั คือ การพฒันาขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการพนนัโดยแบ่งนกัศึกษาคละกนัในแต่ละ

กลุ่มให้ร่วมกนัจดัทาํขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาล สถานศึกษา และชุมชน ถึงแนวทางการจดัการปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัและนาํมาเสนอบนเวทีร่วมกนั  

 กิจกรรมน้ีมีจุดมุ่งหมายให้นิสิต นักศึกษาได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันขบคิดและ

ถกเถียงถึงแนวทางในการจดัการปัญาการพนนัดว้ยตวัเอง อนัเป็นส่วนหนุนเสริมตามหลกัการของผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลาง อนัทาํให้นิสิต นกัศึกษาไดท้ั้งความรู้ความเขา้ใจในประสบการณ์ของเพื่อน ๆ ขณะเดียวกนั

กิจกรรมกลุ่มนาํไปสู่ทกัษะในการคิดวเิคราะห์จดัการปัญหาแก่ตวัผูเ้รียนไปพร้อมกนั  

 กิจกรรมพฒันาขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการพนนักลายเป็นบทพิสูจน์ความสําเร็จ

ในดา้นการเสริมสร้างทกัษะการจดัการปัญหาการพนนัของนิสิต นกัศึกษาอยา่งไดช้ดัเจน เน่ืองจากทีมงาน

ได้มีทดสอบการจดักิจกรรมดังกล่าวก่อนและหลังการให้ความรู้และการนําเสนอข้อมูลการรู้เท่าทัน               

การพนนัใหน้กัศึกษา  

 นิสิต นักศึกษาท่ียงัไม่มีการเปิดรับส่ือหรือความรู้จากทีมวิทยากรของโครงการฯ ส่วน

ใหญ่มีขอ้เสนอให้มีการเปิดบ่อนเสรี เพื่อให้ควบคุมไดง่้าย และการเล่นการพนนัอยูใ่นนิสัยและความช่ืน
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ชอบของคนไทยเป็นส่ิงหลีกเล่ียงไม่ได้ และเป็นเร่ืองธรรมดาไม่ได้มีการผลเดือดร้อนผู ้อ่ืนอยู่ ท่ี                    

ความรับผดิชอบของตนเอง  

 ความคิดเห็นและทรรศนะเหล่าน้ี เปล่ียนไปเม่ือไดเ้รียนรู้ว่าการพนนัไดถู้กสร้างและยดั

เยียดให้คนไทยรู้วา่เป็นเร่ืองธรรมดา จนกลายเป็นภาพมายาวา่ การพนนัเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นสายเลือดคนไทย 

อีกทั้งการพนนัยงัมีผลกระทบทัง่ต่อสมองของผูเ้ล่นโดยตรง ตลอดจนมีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม

มากมาย ส่ิงเหล่าน้ีไดจ้ากเป็นปัจจยันาํเขา้กระตุน้ให้นิสิต นกัศึกษาเกิดความตระหนกัและร่วมกนัพฒันา

ขอ้เสนอในแกปั้ญหาการเล่นพนนัอยา่งเป็นระบบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้   

ภาพกิจกรรม “เสียงนิสิต นักศึกษากับการแก้ไขปัญหาการพนัน” 

 
           หยดุเกรงใจเพื่อน!!! ขอ้เสนอแนะชดัเจนโดนใจ ของตวัแทนนอ้ง ๆ นกัศึกษา 

 

  ยิง่ไปกวา่น้ีนั้น นิสิต นกัศึกษาแกนนาํท่ีไดร่้วมโครงการฯ และไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีม

วทิยากรอยา่งเขม้ขน้สามารถนาํความรู้จากการอบรมตา้นภยัพนนัไปประยุกตใ์ชใ้นการส่ือสารกบัสังคมได ้

ดงัท่ีพบได้จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษามหาวิทยาลัย

นครพนมท่ีไดรั้บการอบรมอยา่งเขม้ขน้มากกว่าพื้นท่ีอ่ืนสามารถนาํเอาประเด็นเร่ืองของการตา้นภยัพนนั

ไปทาํการผลิตส่ือประยุกตเ์ขา้กบักิจกรรมการรณรงค์สันติภาพ และการยุติความรุนแรงในครอบครัวเพื่อ

สร้างการรับรู้ในแง่มุมท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากไปจากเดิมท่ีไม่ได้มีการคิดคาํนึงถึงเร่ืองปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัก็เป็นส่วนหน่ึงของประเด็นในการส่ือสารเพื่อการรณงคก์บัสาธารณชนในชุมชน

ดว้ยอีกดา้นหน่ึง  

    แผนกิจกรรมพลังนักศึกษา มอ.ปัตตานี เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการพนัน หน่ึงใน

กิจกรรม “สร้างสันติภาพเพ่ือสังคม” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เม่ือวันท่ี  21 

กันยายน 2015 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน

https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.852117641573625/852114944907228/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.852117641573625/852114944907228/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/posts/830291653756224
https://www.facebook.com/ICGCP/posts/830291653756224
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.830291653756224/830288040423252/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.852117641573625/852114944907228/?type=3
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ท่ีมา  # มหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั                                                # มอปัตตานี                                                # icgcp                                              ถูกใจ 51 คนแชร์ 2 คร้ัง 

 

  ภาพตัวอย่างการพฒันาประเด็นรณรงค์ของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมเตรียมการเข้าร่วม

กิจกรรมรณรงคย์ติุความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จงัหวดันครพนม “หยุดพนนั X หยุดความรุนแรง” ณ ห้อง

สารสนเทศเพื่อการสืบคน้คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยันครพนม เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2015 ภายหลงั

การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั 

 

 

 
 

ทีม่า: Juthaluck AjJujoo Saentho ไดเ้พิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ  Amphoe Muang Nakhon Phanom ·  

 # UcanAntiGambling                                                ถูกใจ 100 คนความคิดเห็น 2 รายการ 

  

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน

https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.830291653756224/830288040423252/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.830291653756224/830288040423252/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=830291653756224
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5?source=feed_text&story_id=830291653756224
https://www.facebook.com/hashtag/icgcp?source=feed_text&story_id=830291653756224
https://www.facebook.com/ICGCP/posts/830291653756224?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1/1054199857926114
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1/1054199857926114
https://www.facebook.com/juthaluck/posts/991474834229512
https://www.facebook.com/juthaluck
https://www.facebook.com/juthaluck
https://www.facebook.com/juthaluck/posts/991474834229512
https://www.facebook.com/pages/Amphoe-Muang-Nakhon-Phanom-Nakhon-Phanom-Thailand/104613042910582
https://www.facebook.com/hashtag/ucanantigambling?source=feed_text&story_id=991474834229512
https://www.facebook.com/juthaluck/posts/991474834229512?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.830291653756224/830288040423252/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.830291653756224/830288003756589/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.830291653756224/830288033756586/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.830291653756224/830288013756588/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=991472584229737&set=pcb.991474834229512&type=3
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 2.  นิสิต นักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยดุพนันสามารถประยกุต์ส่ือ

สังคมออนไลน์มาช่วยส่ือสารรณรงค์ต้านภัยพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันได้สร้างมิติใหม่ในการสร้างการรับรู้เรียนรู้บน

พื้นฐานท่ีมีนิสิต นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง โดยทีมงานไดร่้วมกนัทดลองออกแบบกิจกรรมในพื้นท่ีท่ีเร่ิมจาก

กิจกรรม  ”โพสตภ์าพและขอสามคาํ” ตามท่ีนิยมทาํกนัในเฟสบุ๊คทัว่ไป ซ่ึงต่อมามีการปรับเปล่ียนในเวทีท่ี

สอง และสามเป็นกิจกรรมท่ีตั้งช่ือวา่ “หนา้น้ีไม่มีพนนั” และต่อมากลายเป็น กิจกรรม “เพื่อนดีไม่มีพนนั” 

อนัเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นิสิต นกัศึกษาไดใ้ช้ศกัยภาพในตนเองกบัส่ิงท่ีตนเองมีความถนดัช่ืนชอบคือเร่ือง

ของการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟสบุค๊” 

   กิจกรรมเพื่อนดีไม่มีพนันเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในการทดลองกับนักศึกษาแกนนําของ

มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา เพื่อประกวดคาํขวญัแสดงตนส่ือสารเพื่อตา้นภยัพนนั ภายหลงัการจดักิจกรรม

ใหค้วามรู้และการส่ือสารผา่นส่ือเฉพาะกิจต่าง ๆ จากทางทีมงาน ต่อมากลายเป็นส่ือกิจกรรมหลกัดา้นหน่ึง

ของโครงการท่ีนิสิต นกัศึกษาให้ความสนใจและร่วมคิดพฒันากนัอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถรวมเป็นระบบ

แฮทแทค็ รวบรวมขอ้คิดมุมมองและภาพการส่ือสารไวไ้ดอ้ยา่งมากมายต่อเน่ือง  

   กิจกรรมเพื่อดีไม่มีพนนัน้ี เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้นกัศึกษาเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์

เก่ียวกับปัญหาการพนัน เพราะนิสิต นักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมต้องพยายามใช้ความสามารถในการคิด

สร้างสรรคอ์อกแบบภาพถ่ายตนเองให้สอดคลอ้งกบัคาํขวญัแปลกใหม่ท่ีมุ่งเตือนภยัชวนเพื่อนให้ห่างไกล

การพนนัไดใ้นระหว่างการอบรมให้ความรู้ เป็นแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการจดักระบวนการเรียนรู้

ของโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัท่ีสามารถขบัเนน้ศกัยภาพของนกัศึกษาให้เขา้ร่วมในการกระบวน

ส่ือสารสร้างการรับรู้เก่ียวกบัแง่คิดมุมมองท่ีแปลกใหม่ให้ขอ้คิดเก่ียวกบัการพนันจากเพื่อนสู่เพื่อนโดย

อาศยัระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยกระเพื่อมการส่ือสารขยายออกไปผา่นการแชร์และการกดแสดง

ความช่ืนชมผา่นเครือข่ายของนิสิต นกัศึกษา  

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน
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+++เพื่อนดีไม่มีพนนั+++  

🙋🙋ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแชะ ตา้นพนนัฉบบัเรียลไทม�์ +++เพื่อนดีไม่มีพนนั+++ ถูกใจ 60 คนความ

คิดเห็น 14 รายการแชร์ 1 คร้ัง 

🙋🙋ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแชะ ตา้นพนนัฉบบัเรียลไทม�์...ดูเพิ่มเติมถูกใจ 21 คน# เพื่อนดีไม่มีพนนั       
 # มหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนั                                                  
   

  ภาพแสดงตวัอยา่งหน้าเฟสบุ๊คท่ีสร้างสรรคโ์ดยนกัศึกษาท่ีส่ือสารแข่งขนัแสดงความช่ืน

ชอบในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอบรม และมีการแบ่งปันส่ือสารสู่เพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการสร้าง             

การรับรู้ท่ีแปลกใหม่และเสริมทกัษะการตระหนักในปัญหาการพนันผ่านกระบวนการกิจกรรมสร้าง              

การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนอนัสะทอ้นให้เห็นถึงความสําเร็จตามเป้าหมายโครงการฯ 

ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะนิสิต นกัศึกษาใหต้ระหนกัและมีทกัษะในการจดัการกบัปัญหาการพนนั 

  การดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะดงักล่าวนับเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการกระทาํด้วย

ตนเองอยา่งมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีนอกจากตอ้งใชค้วามรู้ และความตระหนกัเก่ียวกบัการพิษภยัการพนนัมา

เป็นพื้นฐานแลว้ยงัก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนแง่คิดมุมมองตลอดจนความร่วมมือภายในทีมเพื่อสร้างสรรค์

ให้เป็นส่ือท่ีน่าสนใจเพื่อร่วมหยุดร้ังไม่ให้เพื่อนหลุดไหลไปกบัการพนนัประเภทต่าง ๆ และทาํให้นิสิต 

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ในแต่ละสถาบนัสามารถติดตามความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัในพื้นมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ผ่านระบบการเป็นเพื่อนในระบบเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟสบุค๊ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 3.  นิสิต นักศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การพนันเกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยการพนันจนกล้า

ก้าวออกมาเป็นส่ือบุคคลนาํต้านภัยพนันบนพืน้ฐานประสบการณ์ของตนเอง 

  “พนนัมนัอยูใ่นสายเลือดคนไทยอยูแ่ลว้”  

  “เล่นกบัท่ีบา้น สนุกไดส้ตางคด์ว้ย” 

  “เอาทุกอยา่งค่ะ เป็นเจา้มือหวยดว้ย” 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน

https://www.facebook.com/ICGCP/posts/850383958413660?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/ICGCP/posts/850383958413660?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=846633222122067
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=846633222122067
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=846633222122067
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=846633222122067
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/a.292956580823070.67381.283230698462325/846633222122067/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/a.292956580823070.67381.283230698462325/851581498293906/?type=3
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  “เคยเสียเป็นหม่ืน ไดแ้ค่พนัแต่ก็มนัส์ดีครับ” 

  “หนูเพิ่งเลิกเล่นไฮโลมาไดอ้าทิตยนึ์ง เพราะตอ้งมาเรียน” 

  ประโยคคาํพูดในทาํนองน้ี เป็นส่วนท่ีมกัไดย้ินจากนิสิต นกัศึกษาท่ีทีมงานเขา้ไปสัมผสั 

ก่อนท่ีจะเ ร่ิมมีการฝึกอบรมให้ความรู้  แต่ความคิดเหล่า น้ีลดน้อยถอยลงและเปล่ียนแปลงไป                                

อนัเน่ืองมาจากนิสิต นกัศึกษานกัพนนัเหล่าน้ีไดมี้โอกาสทดสอบตนเองดว้ยแบบสอบถาม 20 สัญญาณ                   

ติดพนนั ท่ีหลายคนมีค่าคะแนนไม่ตํ่ากวา่ 16 ถึง 18 คะแนน จนทาํใหพ้วกเขาตอ้งแปลกใจวา่ทาํไมวิทยากร

ถึงทราบวา่พวกเขาคือนกัพนนัตวัจริง ซ่ึงต่างยอมรับและเตรียมตระหนกัมากข้ึนวา่การเล่นการพนนัของเขา

และเธอก่อให้เกิดปัญหาความเครียด ความคิดกงัวลไม่เป็นอนัทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัตนเองและผูอ่ื้น 

เช่นเดียวกบัเพื่อน ๆ  ในวงพนนัของเขาอีกหลายต่อหลายคน  

  นิสิต นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์พนนั หรือแมแ้ต่ท่ียงัคงเล่นพนนัอยู่ไดต้ระหนกัแลว้

ถึงปัญหาต่าง ๆ จากการไดรั้บความรู้และไดเ้ห็นสภาวะปัญหาของตนเองจากการร่วมใชแ้บบทดสอบกบั

ทางวิทยากร จึงกลา้ยอมรับและกา้วออกมาทาํการส่ือสารกล่าเตือนเพื่อนนิสิต นกัศึกษาจากใจท่ีหวงัดีของ

พวกเอง ดงัปรากฎในคลิปวดีิโอท่ีทีมงานโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัจดัทาํบนัทึกเก็บไว ้ 

  “ววัชน ไก่ชน ปลากดั ไพ ่ไฮโล ผมเจอมาเยอะแลว้ ขนาดไม่มีเงินผมยงัไปขอหุ้นกบัเพื่อน

เลย ท่ีเลิกไดก้็เพราะแม่ เลิกเถอเพื่อน สงสารคนท่ีเรารัก” 

  “ตอนแรกก็คิดวา่เล่นสนุกค่ะ แต่พอเล่นได ้เคยได ้หา้หกร้อย เล่นไปก็ไม่อยากเลิก สุดทา้ย

ก็เสียหมด ทางท่ีดีอยา่ไปยุง่มนัเลยค่ะ” 

   “...อย่างไฮโลมนัจะมีหน้ามา้มาล่อให้เราหลง พนนับอลน่ีเสียมากกวา่ได ้พนนัไดไ้ม่คุม้

เสียหรอก คนไดคื้อเจา้มือ คนเสียคือตวัเรา” 

   “เจา้มือผมก็เคยเป็นมาแลว้ ผมเป็นเจา้มือใหเ้พื่อนสองคนช่วยดู สุดทา้ยก็เสียอยูดี่ อยา่งไป

เลยการพนนั เช่ือผมเถอะ” 

   ขณะเดียวกนั มีนิสิต นกัศึกษาอีกหลายคนออกมาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการถึงปัญหาใน

เร่ืองการพนนักบัทีมวิทยากรอย่างไม่เป็นทางการ แมแ้ต่นกัศึกษาท่ียงัไม่สามารถเลิกเล่นการพนันไดม้า

ขอให้สัญญาณว่าจะเลิกเล่นให้ได้ บางคนยอมรับว่าเล่นมากเกินไปจะลดลงและประมาณตวัเองใหม่              

หลายคนบอกเลิกอยากแต่จะจาํกดัเล่นเฉพาะในหมู่เพื่อนเท่านั้นไม่ออกไปเล่นกบัคนอ่ืนอีกต่อไปเพราะวา่

มันมีผลร้ายต่าง ๆ แบบท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนได้ เหมือนในกรณีศึกษาจากส่ือต่าง ๆ ท่ีได้รับชมและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกนัและกนั ดงัตวัอย่างท่ีนิสิต นกัศึกษากา้วออกมาเป็นส่ือบุคคล

ชกัชวนเพื่อนหยดุพนนั (www.facbook.com/icgpt/video) 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน

http://www.facbook.com/icgpt/video


 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:26 

 

เตือนใจภัยพนัน 

ถูกใจ 19 คน · รับชม 

256 คร้ัง 

 

 

0:16 

 

Voice of WU-2… 

ถูกใจ 7 คน · รับชม 32 

คร้ัง 

 

 

0:55 

 

Voice of WU -1 

ถูกใจ 8 คน · รับชม 45 คร้ัง 

 

 

0:18 

 

Voice of MFU -V5 

ถูกใจ 1 คน · รับชม 16 คร้ัง 

 

 

0:15 

 

Voice of MFU-V4 

 

 

0:18 

 

Voice of MFU -3 

ถูกใจ 5 คน · รับชม 75 

คร้ัง 

 

 

0:19 

 

Voice of MFU-2 

ถูกใจ 4 คน · รับชม 28 คร้ัง 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน

https://www.facebook.com/ICGCP/videos/866327136819342/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/866327136819342/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/866327136819342/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/866327136819342/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/866327136819342/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841049519347104/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841049519347104/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841049519347104/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841049519347104/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841049519347104/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841048939347162/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841048939347162/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841048939347162/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841048939347162/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/841048939347162/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835368016581921/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835368016581921/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835368016581921/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835368016581921/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835368016581921/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835367559915300/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835367559915300/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835367559915300/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835367559915300/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/835367559915300/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834635176655205/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834635176655205/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834635176655205/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834635176655205/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834635176655205/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834634163321973/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834634163321973/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834634163321973/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834634163321973/
https://www.facebook.com/ICGCP/videos/834634163321973/
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ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเสริมสร้างทกัษะให้กบันิสิต 

นกัศึกษามีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาการพนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถทาํให้นิสิต 

นักศึกษายอมรับท่ีก้าวออกมาเป็นส่ือบุคคลกล่าวชักชวนให้ห่างไกลจากการพนันอนัเป็นการเตือนภยั

ภายใตป้ระสบการณ์จริงท่ีเช่ือถือเป็นส่ือเตือนใจไดอ้ยา่งท่ีไม่เคยปรากฎให้นิสิต นกัศึกษาดว้ยกนัพบเจอน

มาก่อน ทาํให้จากเดิมท่ีนิสิต นกัศึกษาทัว่ไปต่างคิดวา่ผูท่ี้เล่นพนนั หรือท่ีเป็นนกัพนนัหล่าน้ีเป็นคน “แน่

จริง” ก็ตอ้งเปล่ียนความคิดและค่านิยม 

  จากผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนต่อแกนนาํและเครือข่ายนิสิต นักศึกษาในหลายต่อ

หลายมหาวทิยาลยัท่ีเขา้ร่วมโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัแสดงใหเ้ห็นถึงความสําเร็จของโครงการฯ

ท่ีมีวตัถุประสงคส์ําคญัในดา้นหน่ึง เพื่อให้นิสิต นกัศึกษาเกิดความตระหนกัและมีทกัษะในการจดัการกบั

ปัญหาการพนนั ยิ่งไปกว่านั้น การกระตุน้ให้เกิดกระบวนการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลกัษณะ

ดงัท่ีกล่าวสามารถเป็นพื้นฐานการพฒันาเครือข่ายนิสิต นักศึกษาเพื่อการตา้นภยัพนันอย่างเป็นระบบ

ต่อเน่ืองยาวนานมากกวา่การฝึกอบรมเพียงคร้ังคราวดงัท่ีผา่น ๆ มาอีกดว้ย แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนกบัความต่อเน่ือง

และเอาจริงเอาจงัของทีมงานโครงการฯในการจดัระบบการส่ือสารเช่ือมโยงต่อไป 

 4.3  การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันสามารถหนุนเสริมให้เกิดแนวร่วม

เครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันปัญหาและผลกระทบจากการพนันทั้งภายและ

ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  

  โครงการมหาวทิยาลยัไทยหยดุพนนัตอ้งหยดุชะลอการดาํเนินกิจกรรมโครงการในส่วน

ต่อเน่ืองเร่ืองของการประสานให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลยัเพื่อขบัเคล่ือนโยบายในระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง

ซ่ึงเป็นเร่ืองการจดัการภายใน แต่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมร่วมขับเคล่ือนผลักดันให้เกิดการพฒันา

ขบัเคล่ือนนโยบายในการป้องกนัปัญหาและผลกระทบจากการพนันอย่างต่อเน่ืองหลากหลายมากกว่า

เป้าหมายโครงการฯท่ีกาํหนดไว ้

  เป้าหมายหลกัของการดาํเนินงานของโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนัตั้งแต่ตน้มุ่งเป้าไป

ท่ีการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลยัไทยเพื่อร่วมกนัเป็นแนวร่วมขบัเคล่ือนให้องค์กรกาํกบันโยบายอย่าง

กระทรวงศึกษาธิการและสํานกังานการอุดมศึกษาแห่งชาติกาํหนดทิศทางนโยบายการป้องกนัปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนันเพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปกําหนดเป็นมาตรการต่าง ๆ ใน

สถาบนัอุดมศึกษาต่อไป 

  อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัการดาํเนินการกิจกรรมโครงการมหาวทิยาลยัหยดุพนนัแลว้พบวา่

การขบัเคล่ือนนโยบายส่งเสิรมป้องกนัภยัพนนัในสถาบนัอุดมศึกษามีหน่วยงานองคก์รภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงท่ีพร้อมร่วมกนัขบัเคล่ือนในระดบันโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนไดม้ากกว่าท่ีกาํหนดไว ้

ดงัปรากฎผลท่ีจากการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองของมหาวิทยาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถแจก

แจงสัมฤทธิผลไดด้งัน้ี  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน

https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.852117641573625/852114901573899/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.852117641573625/852114901573899/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.852117641573625/852114901573899/?type=3
https://www.facebook.com/ICGCP/photos/pcb.852117641573625/852114901573899/?type=3
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 1.  มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาขบัเคลือ่นนโยบายต้านภยัพนันเข้าสู่มาตรการในระดบั

เครอืขา่ยฝา่ยกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัและมหาวทิยาลยัราชมงคลทัว่ประเทศ  

  โครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนันอกจากการทาํให้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและนิสิต 

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการเกิดความต่ืนตวั เกิดความรู้และทกัษะมุมมองในการจดัการปัญหาการพนนัแลว้ 

ยงัทาํให้เกิดการผลกัดนัสานต่อให้ประเด็นการจดัการปัญหาการพนันกลายเป็นเร่ืองในระดับนโยบาย

ระหวา่งมหาวทิยาลยัข้ึนมาดว้ยตนเอง  

  มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา ไดแ้สดงเจตนาจาํนงอย่างชดัเจนว่าตอ้งการผลกัดนัให้เร่ือง

การจดัการปัญหาการพนันไม่เพียงเป็นหน่ึงในนโยบายของมหาวิทยาลยัหากแต่ตอ้งการผลกัดนัให้เป็น

นโยบายสําคญัในพนัธกิจของงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัทัว่ประเทศ จึงได้ผลักดันวาระ               

การรับหลกัการจดัการปัญหาและผลกระทบจากการพนนัใหเ้ป็นหน่ึงในนโยบายและมาตรการท่ีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศตอ้งใหค้วามสาํคญั  

  มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาในฐานะเจา้ภาพการประชุมไดก้าํหนดให้เร่ืองน้ี เขา้สู่ท่ีประชุม

เขา้เป็นวาระพิจารณาในการประชุมผูบ้ริหารเครือข่ายกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัและมหาวิทยาลยั

ราชมงคลทัว่ประเทศแลว้ เพื่อมุ่งผลกัดนัใหเ้กิดการเคล่ือนตวัอยา่งเป็นระบบและเพิ่มทกัษะให้กบัเครือข่าย

ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้มีความสามารถในด้านการให้คาํปรึกษาแก้ปัญหาและจัดการกับปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัไดอ้ย่างย ัง่ยืนมากกว่าการจดักิจกรรมรณรงค์เป็นคร้ัง ๆ ไปในช่วงท่ีมีคาํสั่งจาก

ส่วนกลางใหส้อดส่องดูแลไม่ใหน้กัศึกษาเล่นการพนนัในช่วงเทศกาลหรือช่วงท่ีสุ่มเส่ียงแบบในอดีต 

  การประชุมผูบ้ริหารเครือข่ายกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัและมหาวิทยาลยัราช

มงคลทัว่ประเทศมีการจดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 8 ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ทั้งน้ีในการประชุมดงักล่าว

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารฝ่ายกิจการนกัศึกษากวา่ 100 คน จากของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในเครือข่ายรวม 33 แห่ง 

โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัในการพฒันากระบวนการในการจดักิจกรรมนกัศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะ

สําคญัในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนให้เปิดให้มีการนาํเสนอแนวความคิดทางดา้นการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา

ใหม่ในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่เพื่อหนุนเสริมให้ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ   

นาํไปพฒันางานกิจการนกัศึกษามีการพฒันากา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื  

  การดาํเนินการดงักล่าวของมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาในเร่ืองน้ี จึงเป็นผลสัมฤทธิในดา้น

การร่วมกนัพฒันาขบัเคล่ือนนโยบายในการป้องกนัปัญหาและผลกระทบจากการพนนัอย่างเป็นระบบมี

ผลกระทบในวงกวา้งทางนโยบายมากกวา่ไปท่ีโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัไดก้าํหนดไว ้อนัเป็น

ส่วนท่ีโครงการฯพึงใหก้ารสนบัสนุนและขบัเคล่ือนขยายผลอยา่งต่อเน่ือง 
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 2.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นาํร่องเสริมสร้างความร่วมมือ

เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายป้องกันปัญหาและผลกระทบจากการพนันกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวดันครพนมผ่านทางเครือข่ายสภาเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนมนบัเป็นคณะท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

หน่ึงและมีนกัศึกษามากท่ีสุดของมหาวทิยาลยั โครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนนัไดร่้วมมือกบัคณาจารย์

ในสาขาวิชาพฒันาสังคมเพื่อพฒันากิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการรู้เท่าทนัการพนนัและการจดัการปัญหา

และผลกระทบจากการพนนั โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายนกัศึกษาแกนนาํของสาขาเพิ่มเติมจาก

การทาํกิจกรรมในมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ    

  ลกัษณะดงักล่าว ทาํให้นกัศึกษาแกนนาํเหล่านั้นสามารถนาํความรู้และทกัษะดงักล่าวเขา้

ไปประเด็นในการร่วมจดักิจกรรมในองคก์รสภาเด็กและเยาวชนจงัหวดันครพนมท่ีมีสมาชิกเป็นเครือข่าย

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ในระดบัจงัหวดั อาํเภอ และตาํบล โดยมีการจดักิจกรรมเดินรณรงค์

ร่วมกนัในงานการรณรงค์เพื่อการคุม้ครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย ์ความรุนแรงทางเพศ และความ

รุนแรงในครอบครัว ทาํให้ประเด็นในเร่ืองการป้องกนัภยัพนนัเขา้สู่การรับรู้ของผูก้าํหนดนโยบายจาก

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นฐานะหน่วยงานตน้สังกดัฝ่ายกาํกบัดูแลองค์กรสภาเด็กและ

เยาวชนจงัหวดั 

  อาจารยผ์ูป้ระสานงานร่วมกบัโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัไดย้ืนยนัวา่ ทางพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครพนมให้ความสนใจในประเด็นเร่ืองการป้องกนัปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัเพื่อสนบัสนุนให้เป็นหน่ึงในนโยบายในการเคล่ือนงานเพื่อการคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนระดบัต่าง ๆ ซ่ึงกาํลงัดาํเนินการพฒันาโครงการร่วมกนัอยู ่
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  ภาพตวัอยา่ง ความร่วมมือระหวา่งแกนนาํนกัศึกษามหาวทิยาลยันครพนมกบัเครือข่ายสภา

เด็กและเยาวชนในการดาํเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักในปัญหาภยัการพนนั ท่ีได้ดาํเนินการกนัเอง

อยา่งต่อเน่ืองภายหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนั ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครพนม ท่ีพร้อมร่วมกนัพฒันาในประเด็นน้ีต่อไป  

  จากลกัษณะดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่การดาํเนินกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุด

พนนัสามารถเป็นส่วนสนบัสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือนเชิงนโยบายในระดบัพื้นท่ีไดด้ว้ยตวัเอง โดยไม่ตอ้ง

รอรับการสนบัสนุนงบประมาณหรือการนาํการดาํเนินการจากทีมงานของโครงการฯ แต่อยา่งใด นบัเป็น

ตวัแบบในอีกดา้นหน่ึงท่ีโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนัจะสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดาํเนิน

นโยบายในลกัษณะเครือข่ายระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานภาครัฐในระดบัจงัหวดัซ่ึง

สามารถสร้างผลกระทบเชิงรูปธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจริงต่อไป  

 3.  โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายส่ือมวลชนทางด้านสังคม

ให้เป็นแนวร่วมในการผลักดันให้ประเด็นปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษาก้าวสู่การเป็นประเดน็เชิง

นโยบายไปยงักองทุนเงินให้กู้ ยืมเงินทางการศึกษา 

  ภายหลังเสร็จส้ินภาระกิจในการจัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันกับ

มหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ทีมงานได้มีการจัดเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์กับกรม

สุขภาพจิตและผูแ้ทนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการนาํเสนอประเด็นปัญหาและผลกระทบจาก

การพนนัท่ีเกิดข้ึนกบันิสิต นักศึกษาในหมาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีทีมวิชาการโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุด

พนนัไดส้รุปบทเรียนนาํเสนอต่อเวทีการหารือโดยมีทีมส่ือเก็บรวบรวมประเด็นนาํเสนอสู่สาธารณะผ่าน

ไปยงัส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ    

    ประเด็นในเร่ืองผลกระทบจากปัญหาการพนนัและสภาพการณ์แพร่ระบาดของการพนนั

ในสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าวไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนอยา่งกวา้งขวาง จากส่ือส่ิงพิมพร์ายการวิทยุ

และรายการโทรทศัน์ มีการประสานติดต่อขอขอ้มูลและสัมภาณ์ทีมงานและทีมวิชาการเพื่อนาํเสนอเป็น

ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเสวนาทางรายการโทรทศัน์ รายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์ ข่าวทางหนา้หนงัสือพิมพ ์รวมถึงการนาํเสนออยา่งต่อเน่ืองในเวบ็ไซดข์องสาํนกัข่าวต่าง ๆ   

  ดงัปรากฎเป็นตวัอย่างใน สกู๊ปข่าวหนงัสือพิมพไ์ทยโพสต์ (องัคารท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 หน้า4) เนชัน่สุดสัปดาห์  (www.bangkokibiznews.com/news/detail/677522) อาทิ รายการวิทยุหนุม

ตามข่าว spring news 98.5, รายงานข่าวสาถนท่ีโทรทศัน์ช่อง 9 อสมท. (www.ryt9.com/s/tpd/2315092), 

รายการเสวนาหลงัข่าวสถานทีโทรทศัน์ PPTV (www.pptvthailand.com/watch/7n6Jav#parts/1) รายการ

ขยายข่าวสถานีโทรทศัน์TNN รายงานข่าวสถานีโทรทศัน์ช่องNOW(www.now26.tv/view63124) เป็นตน้  
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  ดังปรากฎในภาพตัวอย่างการนําเสนอประเด็นปัญหาและผลกระทบการพนันใน

สถาบนัอุดมศึกษาทางรายการของสถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ และมีบนัทึกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ท่ี

สามารถใชค้น้ควา้และอา้งอิงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกบัเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ  ท่ีสนใจ  

 

 
ภาพตัวอย่างการนาํเสนอข่าวในเชิงผลกระทบจากปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 

  ยิ่งไปกวา่นั้นภายหลงัการนาํเสนอข่าวประเด็นปัญหาเร่ืองการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา

จากสํานกัข่าวหลายแห่ง สํานกัข่าวไทยรัฐออนไลน์ ซ่ึงเป็นสํานกัข่าวออนไลน์ท่ีมีลาํดบัความนิยมสูงสุด

แห่งหน่ึงไดติ้ดตามนาํเสนอเร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบตั้งแต่การสัมภาษณ์ทีมวชิาการของโครงการมหาวิทยาลยั

ไทยหยุดพนนั และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง จนไปถึงการนาํประเด็นเหล่าน้ีไปสัมภาษณ์ในเชิงนโยบายกบั 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 ไทยรัฐออนไลน์ได้ใช้พื้นท่ีรายงานเร่ืองปัญหาผลกระทบจากการพนันท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต 

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษารวม 2 ตอน มีการเปิดรับชมมากกว่า 3000 คร้ัง ในรายงานข่าวมี                            

การสัมภาษณ์นกัวชิาการ และผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไดมี้การสัมภาษณ์ ดร.ทิตติ

มา วชิยัรัตน์ ผูจ้ดัการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ถึงประเด็นในการป้องกนัปัญหาการนาํเงินกูจ้ากทาง

กองทุนฯ ไปเล่นการพนนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี กยศ.ไม่เคยใหส้ัมภาษณ์หรือกล่าวถึงประเด็นน้ีมาก่อน   
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 ภาพตัวอย่างการนาํเสนอข่าวในเชิงการขบัเคล่ือนนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ

การศึกษาการป้องกันปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 

  การนาํเสนอข่าวดงักล่าวน้ีนบัเป็นคร้ังแรกท่ีกองทุนเงินใหกู้ย้มืออกมาใหส้ัญญาประชาคม

ถึงการให้ความสําคญักบัเร่ืองการดูแลการใชจ้่ายเงินของนิสิต นกัศึกษาท่ีเป็นผูกู้แ้ละเตรียมกาํหนดเกณฑ์

เพิ่มเติมจากเดิมกองทุนในดา้นการพิจารณาให้ทุนกูย้ืมและจาํนวนชัว่โมงในการทาํกิจกรรมอาสาเพื่อนิสิต 

นักศึกษาจะห่างไกลจากอบายมุขรวมถึงการพร้อมจดัอบรมสร้างจิตสํานึกการใช้เงิน เพื่อสร้างวินัยใน               

การใชจ่้ายเงินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

  ผลลัพธ์ในเชิงนโยบายดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างแรงกระเพื่อมจากพลงัของ

ส่ือมวลชนท่ีนาํเสนอประเด็นปัญหาการพนันในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเน้ือหาและขอ้มูลจากการดาํเนิน

กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนันจนสามารถกระตุน้ให้หน่วยนโยบายท่ีรับผิดชอบตอ้งให้

ความสําคญัและให้ความสนใจในการปรับทิศทางในการดาํเนินงานมากยิ่งข้ึน ลกัษณะเช่นน้ีแสดงให้เห็น

ความสําเร็จของการดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัท่ีสามารถประสานสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน
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แขนงต่าง ๆ ท่ีกลายเป็นเครือข่ายใกล้ชิดคุน้เคยพร้อมนาํเสนอและรายงานข่าวสารดา้นน้ีอย่างต่อเน่ือง 

เหลือเพียงการสานต่อและวางแนวทางในการส่ือสารสาธารณะภายใตเ้ครือข่ายส่ือมวลชนเหล่าน้ีท่ีพร้อม

เป็นแนวทางร่วมในการสร้างแรงขบัเคล่ือนผลกัดนันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบต่อไป  

 

บทสรุปการดําเนินโครงการมหาวทิยาลัยไทยหยุดพนัน  

 ผลการศึกษาติดตามการดาํเนินกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนันท่ีได้นาํเสนอ

มาแลว้ แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งไวท้ั้งสามประการ 

แมก้ารดาํเนินโครงการยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดแต่การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ลว้นมีส่วนทาํให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ง

ไวอ้นัเป็นสะทอ้นให้เห็นถึงพลงัในการดาํเนินโครงการในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการดาํเนินกิจกรรม

ฝึกอบรม หรือกิจกรรมรณรงค์เพื่อการป้องกันภัยและปัญหาจากการพนันในลักษณะท่ีผ่าน ๆ มาทั้ ง

สามารถสรุปปัจจยักาํหนดความสาํเร็จไดด้งัน้ี  

 1. การดาํเนินกิจกรรมโครงการฯเป็นไปอย่างครบถว้นรอบดา้นทั้งในดา้นการประสานงาน

เพื่อกาํหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในสถาบนัการศึกษา และการมีทีมงานท่ีมี

องคป์ระกอบครบทั้งทางดา้นวชิาการ ดา้นการส่ือสาร และการจดัการ อนัเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้การดาํเนิน

กิจกรรมประสบความสาํเร็จ 

 2. การดาํเนินกิจกรรมโครงการฯในรูปแบบปลายเปิด เพื่อการพฒันาการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั

ผูบ้ริหารและผูแ้ทนนิสิต นกัศึกษาเป็นส่วนสําคญัในการทาํให้การดาํเนินกิจกรรมโครงการสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลและสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยไม่มีการกาํหนดลกัษณะกิจกรรมตายตวัหรือเป็นลกัษณะจากบนลง

ล่าง หรือการกาํหนดแบบแผนตายตวัจากส่วนกลางไปถ่ายทอดในทุกมหาวทิยาลยั  

3. การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารสร้างความใกลชิ้ดกบันิสิต นกัศึกษาเป็นหวัใจสําคญั ทั้ง

การพฒันาแบบวดัประเมินผลความเส่ียงการติดพนนัท่ีไม่คงรูปแบบทางการ การจดัระบบส่ือหนงัสั้น และ

การสร้างกิจกรรมส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลว้นเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้ทั้งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและ

นิสิต นักศึกษาให้การยอมรับทีมงานโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนันและให้ความร่วมมือในการพฒันา

กิจกรรมร่วมกนัจนเกิดเป็นเคร่ืองข่ายการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงกนั  

 จากท่ีกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากมีการกําหนดแนวทางแผนงานและการพัฒนาทีมงาน

ตลอดจนส่ือท่ีเหมาะสมแล้ว หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องล้วนให้ความสําคญักับประเด็นปัญหา                 

การพนันอนัเป็นภัยสังคมท่ีทุกคนตระหนักดี การดําเนินกิจกรรมโครงการในลักษณะน้ีจาํเป็นต้องมี             

การออกแบบเพื่อสร้างการเสริมแรงใหเ้กิดการขบัเคล่ือนผลในเชิงนโยบายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ข้อเสนอแนะ 

 การดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของนิสิต นกัศึกษา

และคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทั้งหลายท่ีพร้อมร่วมมือในการร่วมกนัต่อตา้นการพนนั หากแต่ขาดเพียงฝ่าย

เช่ือมประสานและสนับสนุนส่ือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ในการนําเอาไปใช้พฒันากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลยัของตนเองตามวาระโอกาสต่าง ๆ ดงันั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งหาหน่วยงานสนบัสนุนให้เกิด

ความต่อเน่ือง และท่ีสําคญั คือ การพฒันาเครือข่าย (Networking) โครงการฯ ไดริ้เร่ิมเอาผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ท่ีมีความสะดวกและสอดคลอ้งกบัวิถีทางของนิสิต นกัศึกษา โดยตอ้งมีการพฒันาเทคนิค

และกลยทุธ์ทางการส่ือสารต่อไปให้เหมาะสม จะกลายเป็นแหล่งไหลเวียนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตา้น

ภยัพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นศูนยก์ลางในการรวมพลงัเครือข่ายนิสิต นกัศึกษาและ

คณาจารยใ์นการขบัเคล่ือนผลกัดนันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป  
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บทที3่  

สถานการณ์การพนันในสถาบันอดุมศึกษา 

 

 

บทนํา 

 การวจิยัหรือการสาํรวจสถานการณ์การพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนมากเป็นการเก็บขอ้มูล

จากการทาํแบบสํารวจและการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีงานการศึกษานอ้ยมากท่ีมีลกัษณะการเขา้ถึงขอ้มูล

ด้วยการทาํวิจัยในลักษณะของการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับนิสิต นักศึกษาและ

คณาจารยเ์น่ืองจากตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณจาํนวนมาก 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนันทาํให้ผูว้ิจยัมีโอกาสได้สัมผสักบั

สภาพแวดลอ้ม อารมณ์ ความรู้สึกในมิติต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพปัญหาการพนนัจากนิสิต นกัศึกษา 

และคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ท่ีเขา้ร่วมโครงการ อนัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูล

ภายใตห้ลกัการวจิยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory research)  

 การสรุปสถานการณ์การพนันในสถาบันอุดมศึกษาน้ี จึงเป็นการประมวลผลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัคณาจารย ์และนิสิต นกัศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลยัรวม 8 แห่ง และการสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติมมาสรุป

ภาพรวมท่ีสามารถเป็นตวัแทนของสถานการณ์การพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้นระดบัท่ีลึกเพียงพอ อนั

เน่ืองจากสภาพการณ์เป็นเขา้เป็น “คนใน” มากกวา่การเป็นผูว้จิยัแบบ “คนนอก” 

 ผลสรุปของสถานการณ์การพนนัท่ีผูว้ิจยัพบปรากฏว่ามีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมากจาก

งานการศึกษาเดิม รวมถึงงานการสังเคราะห์งานวิจยัปัญหาการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาระหวา่งปี พ.ศ.

2555-2556 เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มและพฒันาการของผลิตภณัฑ์การพนนัและพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

นิสิต นกัศึกษาท่ีกา้วกระโดดเปล่ียนแปลงไป ขณะท่ีมาตรการหรือโครงสร้างในการกาํกบัดูแลและจดัการ

แก้ไขปัญหาในด้านน้ีของสถาบันอุดมศึกษาและฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องยงัคงค่อนข้างหยุดน่ิง ดังมี

รายละเอียดแจกแจงไดด้งัน้ี 

 1. ภยัพนนัหลากมิติ: เร่ืองเล่าจากรอบร้ัวมหาวทิยาลยัไทย 

 2. ภูมิทศัน์ใหม่กบัการแกไ้ขปัญหาการพนนัสถาบนัอุดมศึกษา 

 3.  บทวเิคราะห์วา่ดว้ยมหาวทิยาลยัไทยในเง้ือมือภยัพิบติัพนนั 
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 1.  ภัยพนันหลากมิติ: เร่ืองเล่าจากรอบร้ัวมหาวทิยาลยัไทย 

  การท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมกระบวนกิจกรรมของมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนั นอกจากทาํให้มี

โอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัยสู่เครือข่ายอาจารย์และนิสิตนึกศึกษาของ

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทั้ง 8 แห่งใน 4 ภูมิภาค ท่ีสําคญัไปกว่านั้นการได้เขา้ไปเป็นวิทยากรท่ีแบ่งปัน

ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัทาํให้ได้มีการโอกาสพูดคุยกบัคณาจารย ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัอย่างใกลชิ้ด

รวมถึงได้ร่วมเปิดใจนิสิต นักศึกษาอย่างเป็นกนัเอง ทาํให้ได้รับรู้ข้อมูลสภาพการณ์ปัญหาการพนันท่ี

เกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้น 

  เร่ืองเล่าจากมหาวิทยาลัยแดนใต้ “พนันล้อมเราไว้หมดแล้ว”  

  กว่าจะถึงมหาวิทยาลยั เยาวชนท่ีเป็นนิสิต นักศึกษาจาํนวนมากในพื้นท่ีภาคใตล้้วนมี

ประสบการณ์พนันมาไม่น้อยจากครอบครัว และเพื่อน ๆ ในชุมชน “เล่นตั้งแต่มธัยมครับ ไก่ชน ววัชน 

ไฮโล ผมเล่นมาหมดแล้ว ก็เล่นกบัท่ีบา้นน่ีล่ะครับ” คาํพูดน้ีมีนิสิต นักศึกษาสองมหาวิทยาลัยในสอง

จงัหวดัพดูดว้ยประโยคเดียวกนัในต่างกรรมต่างวาระท่ีผูว้จิยัไดย้นิดว้ยตวัเอง  

  นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคใต้ส่วนใหญ่มักมาจากหลากหลายพื้นท่ีมุ่งเข้าสู่

มหาวิทยาลยัหลกั ๆ ในหวัเมืองอยา่งหาดใหญ่ สงขลา และปัตตานี ท่ีท่ีมีความเจริญทางวตัถุกา้วหน้าและ

เป็นส่วนนาํพาใหว้ถีิชีวติของพวกเขาเหล่านั้นสุ่มเส่ียงอยูก่บัอบายมุขอยา่งการพนนั 

  การพนนัแตกต่างไปจากอบายมุขหรือพิษภยัส่ิงเสพติดอ่ืนสําหรับพวกเขา คือ เสพแลว้ได้

แลว้มีโอกาสไดเ้งิน ซ่ึงเป็นส่ิงล่อใจให้นิสิต นกัศึกษาตกเป็นเหยื่อเสียอนาคตกนัไปอยา่งมากในช่วงไม่ก่ีปี

ท่ีผา่นมาน้ี เหมือนในหลายกรณีท่ีไดป้ระสบมา  

  เม่ือไม่นานน้ี มีนิสิตหญิงเอาเงินกูจ้ากกองทุนกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีจะจ่ายค่าเทอมไป

เล่นพนนั แลว้เสียก็ขอทางบา้นมาบอกว่าจะจ่ายค่าเทอมก่อนเพราะเงินกูย้งัไม่ออก แต่ก็เสียอีก ไม่มีเงิน

ลงทะเบียนติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ทาํใหห้มดสถานภาพนิสิตไปทนัที 

  ผูช่้วยอธิการบดีมหาวทิยาลยัหน่ึงในหาดใหญ่ เล่าใหฟั้งวา่ เร่ืองปัญหาพนนัมนัซึมลึกแพร่

ระบาดไปในตวันิสิตกนัมากและตลอดเวลา ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่มาเจออีกทีก็มกัช่วยแกไ้ขอะไรไม่ได้

แล้ว เหมือนกรณีท่ีกล่าวมาน้ี เร่ืองน้ีหากรู้ก่อนก็พอจะช่วยเหลือแกไ้ขได้ แต่น่ีคือพนันนิสิตหลงไปกบั 

เร่ือย ๆ วนเวยีนนวัเนียไปกบัมนัโดยท่ีไม่มีใครรู้วา่ปัญหาไปในระดบัแค่ไหนแลว้ 

  เช่นเดียวกบัในอีกมหาวิทยาลยัหน่ึงท่ีอยูไ่ม่ห่างไกลนกั นกัศึกษาหญิงรายหน่ึงยอมรับว่า 

ติดการพนนัประเภทไพ่ทุกรูปแบบโดยตนเองเป็นเจา้มือ และมีเพื่อนอีก 2 คน เป็นผูช่้วยท่ีเล่นกนัแต่เพียง

ในหอพกัขา้ง ๆ มหาวทิยาลยั เธอไดย้อมรับกบัผูว้จิยัตรง ๆ วา่ เธอเครียดกบัพนนั ถา้แพอ้ยากแกมื้อ ถา้ไดก้็

อยากไดอี้ก คอยชวนเพื่อน ๆ ตั้งวงเล่นไพก่นัตลอด 
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  “มนัคิดตลอดเวลาภาพเล่นไพ่มนัวนเวียนอยูใ่นหวั เพื่อนเตือนเพื่อนด่าก็เขา้ใจแต่เขาไม่รู้

หรอกวา่เราวิตกกงัวลกบัมนั เรามนัตอ้งคิดหาเทคนิควิธีไหนมาเอาชนะ เล่นแพโ้ดนเยาะเยย้อยา่งเง่ีย มนัก็

แคน้ตอ้งเอาคืน พอไดน่ี้สนุกเลยเราดูแลเพื่อนได”้  เธอบอกกล่าวถึงความในใหฟั้ง 

  การเล่นไพใ่นหอพกัเหมือนเป็นภาพธรรมดาของนิสิต นกัศึกษาในพื้นท่ีภาคใต ้แต่วงไพ่น้ี

เองท่ีเป็นแหล่งแลกเปล่ียนประสบการณ์การพนนัของพวกเขา แลว้นาํไปสู่การเล่นการพนนัประเภทอ่ืน ๆ   

ท่ีมีวงเงินได้เสียมากข้ึนและมีปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอกมากข้ึน บางส่วนมีการออกไปลองวิชาเล่นไพ่กบั

ชาวบา้นท่ีเล่นไพใ่นชุมชนท่ีเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปอยา่งเอาจริงเอาจงัดว้ยวงเงินจาํนวนมากข้ึน  

  นอกจากนั้น ๆ เพื่อนนักศึกษาด้วยกนัเองยงัมีการชักชวนกนัลงขนัให้ได้หลกัหม่ืนไป

พนนัววัชนตวัโปรดของเพื่อนในสุดสัปดาห์ หวย กาํลงักลายมาเป็นการเส่ียงโชคยอดนิยมดว้ยเงินหลกัสิบ

ถึงหลักร้อยก็รอลุ้นได้ทุกสัปดาห์ นิสิต นักศึกษาเร่ิมหันมาเล่นหวยมากข้ึน โดยมีนักศึกษาหญิงเป็น

ผูจ้ดัการรับแทงและส่งโพยหวยสู่เครือข่ายผูใ้หญ่ภายนอกมหาวิทยาลยั มีทั้งหวยรัฐบาลของไทยท่ีรับแทง

กนัเฉพาะเลขทา้ยสองตวัและสามตวั แต่ท่ีเร่ิมเป็นท่ีนิยมคือ “หวยมาเลย”์ ท่ีสามารถเล่นไดทุ้กอาทิตย ์มี

รางวลัใหญ่รออยู่ แต่หากตอ้งการลุน้ไดเ้สียเงินทุกวนัก็ตอ้งหันมาพนนับอลกบัโต๊ะบอลท่ีอยู่ในรูปแบบ

ของร้านนํ้าชา ตามซอกซอยรอบมหาวทิยาลยัเกือบทุกแห่ง 

 

ภาพตัวอย่าง รูปแบบหวยมาเลย์จากประเทศเพ่ือนบ้านเช่ือมโยงผ่านเฟสบุ๊คเจ้ามือชาวไทยเครือข่ายสังคม

ออนไลน์นิสิต นักศึกษาในพืน้ท่ีภาคใต้  
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   “พนันบอลได้เสียไว สนุกเร้าใจ ลุ้นได้ทุกคืน” คาํบอกเล่าของนักศึกษาหนุ่มท่ียงัคง

วนเวยีนแทงพนนับอลชุดกบัโตะ๊บอลขา้งมหาวิทยาลยั เพียงเพื่อหวงัให้หาเงินไปถอย “มอเตอร์ไซด์” วตัถุ

เป้าหมายสาํคญัท่ีนิสิต นกัศึกษาจาํนวนมาก ใชเ้พื่อเป็นทั้งพาหนะของความสะดวกสบายและเป็นหนา้เป็น

ตาในแวดวงสังคมของพวกเขา  

  “จกัรยานยนต์” ใช่ว่าทุกคนจะมีเหมือนกนัหมด แมดู้เหมือนส่วนใหญ่มีเพราะทางบา้น

เก้ือหนุน แต่คนท่ีไม่มีนั้นมีอยู่จาํนวนไม่น้อยเลยทีเดียว พวกเขาต้องหาหนทางหาเงินก้อนอย่างน้อย  

10,000 - 30,000 บาท ไปออกรถ ฝ่ายวินยันกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงเปิดเผยวา่ นกัศึกษาทุกคน

อยากไดจ้กัรยานต์ ใครไม่มีสตางค์ก็จะถูกชกัชวนให้หันไปแทงพนนับอล เคยมีกรณีหน่ึงเสียพนันบอล

สุดทา้ยพยายามมาขโยบายจกัรยานตเ์พื่อนในมหาวทิยาลยัไปใชห้น้ีแต่ถูกจบัไดก้็เสียอนาคต 

   “ร้านนํ้ าชา” ดูเหมือนว่า เป็นแหล่งขวญัใจในการพบปะแลกเปล่ียนสนทนาของนิสิต 

นกัศึกษาในพื้นท่ีภาคใตใ้นทุกคํ่าคืน และในทุกคํ่าคืนก็มีการถ่ายทอดฟุตบอลต่าง ๆ ประเทศอนัเป็นนิยม

ของพวกเขาเหล่านั้น ร้านนํ้ าชาจึงพร้อมกลายสภาพเป็นโต๊ะบอลอยูต่ลอดเวลา อนัเป็นท่ีรู้กนัดีของคนใน

พื้นท่ีหรือแมแ้ต่งานวินัยนักศึกษา ร้านนํ้ าชาจาํนวนไม่น้อยมีโพยพนันฟุตบอลให้เลือกเหมือนรายการ

เมนูอาหารบนโตะ๊ใหเ้ลือกแทงไดอ้ยา่งเปิดเผย  

   “ขา้งนอกมอ เราไปยุง่อะไรไม่ไดม้ากเป็นเร่ืองอิทธิพล มีคณะกรรมการอบายมุขจงัหวดัก็

ไดแ้ต่เปรย ๆ ใหเ้คา้รู้ เคา้จะไดเ้พลา ๆ  กนัหน่อยไม่ใหเ้อิกเกริกนกั จริง ๆ เร่ืองพวกน้ีมนัมาดว้ยกนัหมดนะ 

พนนั ยาเสพติด เด็กเราถูกเอากนัถึงตายก็มีมาแลว้” เจา้หนา้ท่ีงานวินยัมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงเปรยให้ทราบ

ถึงความเก่ียวโยงกบัอิทธิพลในพื้นท่ี  

  เร่ืองราวเหล่าน้ี ดูเหมือนมีเร่ืองเล่าไดไ้ม่จบส้ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในยุคออนไลน์ ท่ีนิสิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเล่นพนัน แทงบอล ซ้ือหวย ผ่านเว็บไซด์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่าง

กวา้งขวางตลอดเวลา โดยผูใ้หญ่มหาวิทยาลยัไม่สามารถล่วงรู้ไดเ้ลยวา่ วิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นหลุด

ลอยไปถึงความสุ่มเส่ียงในชีวิตและทรัพยเ์พียงใด หากติดยาเสพติดยงัสังเกตพบเห็น แต่ติดพนันผ่าน

ออนไลน์แม้นั่งเล่นอยู่ในชั้นเรียน ครูบาอาจารย์จะรู้ได้อย่างไร ดูเหมือนการพนันได้ล้อมเหล่านิสิต 

นกัศึกษาไวห้มดแลว้ เหลือเพียงเวลายอมแพม้อบตวั   

 

 “เสียงครวญจากเชียงรา: เพราะหวยและเกมเป็นทุกลมหายใจใครจะหยดุพนันมหาวิทยาลัย” 

  การเดินทางร่วมไปกบัโครงการมหาวทิยาลยัไทยหยุดพนนั ผูค้นท่ีพบเจอลว้นกล่าวยืนยนั

กบัผูว้ิจยัวา่ เร่ืองพนนัของนกัศึกษาไม่โดดเด่น แต่เร่ืองพนนัอยา่งหวยใตดิ้นมนัเป็นเร่ืองธรรมดา นบัเป็น

ส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในทุก ๆ วนัอยูแ่ลว้ เพราะคนจาํนวนนอ้ยไม่นอ้ยท่ีคอยท่ีเฝ้าหวยสารพดัรูปแบบท่ีมี

ออกในแต่ละวนั  
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  เจา้หนา้ท่ีหลายมหาวิทยาลยั ชาวบา้นร้านตลาด รวมทั้งนิสิต นกัศึกษาอีกส่วนหน่ึงมีหวย

ให้ลุน้กนัทุกวนั ทั้งหวยหุ้นท่ีลุน้ตวัเลขสองหลกัทา้ยในการปิดของตลาดหลกัทรัพยร์อบเชา้และบ่าย หวย

ไทยท่ีมีทุกวนัท่ี 1 และ 16 หวยลาว ท่ีออกสัปดาห์ละ 2 วนั และกาํลงัสนใจให้ความสําคญักบัหวยเวียดนาม

ท่ีสลบัวนัออกกบัหวยลาว 

  “เจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัเราไม่เป็นอนัทาํอะไรวนัหวยออกเลย มวัแต่ส่งโพย ฝากแทงกนั

จนนาทีสุดทา้ย หลงัวนัหวยออกก็วเิคราะห์ผลลพัธ์ผลไดก้นัไปอีกค่อนวนั น่ีตอนน้ีหนัมาสนใจหวยลาวกนั

เยอะข้ึน พวกนกัศึกษาก็เห็นก็รู้ มนัเป็นเร่ืองธรรมดา” เจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัฝ่ายวินยันกัศึกษาบอก

กล่าวข้ึนมา  

  อย่างไรก็ตามนกัศึกษาโดยส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยนิยมเล่นหวยมากนกั ยงัคงนิยมเล่นบอล

ออนลน์มากกวา่หวย แต่ตอนน้ีเร่ิมสนใจหวยลาว หวยเวียดนามเหมือนกนั เพราะเหมือนเป็นเร่ืองแปลกมี

คนพดูถึงกนัมากทาํใหเ้กิดการอยากรู้อยากลองข้ึนมาบา้ง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองรอบตวันิสิต นกัศึกษาท่ีน่ีเป็น

ส่วนมาก  

  สาํหรับทางมหาวทิยาลยั ผูว้จิยัไดรั้บการเปิดเผยจากระดบัผูบ้ริหารทั้งสองมหาวิทยาลยัวา่ 

ส่ิงท่ีตอ้งเฝ้าระมดัระวงัอย่างมาก คือเร่ืองปัญหายาเสพติด เพราะมีนกัศึกษาท่ีมาจากชนเผา่ต่าง ๆ มาเรียน

ค่อนขา้งมาก และมีบางส่วนท่ีอาจมีสายสัมพนัธ์กบัเครือข่ายยาเสพติด ซ่ึงทางการไดข้อให้ความร่วมมือใน

การช่วยตรวจสอบอย่างมาก ทางมหาวิทยาลยัจึงตอ้งให้ความสําคญักบัปัญหาน้ีมากกว่าเร่ืองการพนนัท่ี

รู้สึกวา่ เป็นเร่ืองธรรมดามากกวา่เป็นปัญหา 

  แมก้ระนั้นก็ตามกรณีท่ีพบในเร่ืองปัญหาและผลกระทบจากการพนนัเม่ือเกิดข้ึนก็มีความ

รุนแรงไม่นอ้ยไปกวา่นั้น ดงัท่ีมีนกัศึกษามหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงเป็นอดีตนกักีฬาของมหาวิทยาลยัถูกตาํรวจ

จบัดาํเนินคดีลกัทรัพยต์ามหอพกั และตอ้งพน้สภาพนกัศึกษาไป 

  เจา้หน้าท่ีเล่าให้ฟังว่า กรณีน้ีเม่ือสอบสวนร่วมกนักบัเจา้หน้าท่ีทางการก็พบว่า สาเหตุท่ี

ตอ้งไปลกัทรัพยเ์พราะหาเงินไปใช้หน้ีการพนนั โดยเลือกขโมยคอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิวเพราะมีราคาสูง

และสามารถปล่อยขายกบัร้านรับฝากของ (ร้านรับจาํนาํ) ไดเ้งินไวและสะดวก กรณีน้ีเม่ือรู้ก็ไม่สามารถทาํ

อะไรได้แล้วเพราะเป็นคดีความไปแล้ว ทั้ง ๆ ท่ีเขาเป็นนกักีฬามหาวิทยาลยัซ่ึงทางมหาวิทยาลยัไม่เคย

ทราบมาก่อนเลยวา่ เขาติดพนนัออนไลน์จาํนวนมาก 

  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยท่ีดูแลกิจการนักศึกษาระบุว่า ปัจจุบันนักศึกษาเร่ิมเข้าสู่วงจร                

การพนันออนไลน์เพิ่มมากข้ึน เพราะเหมือนเป็นพฒันาการต่อยอดมาจากการเล่นเกมออนไลน์ ท่ีตอ้งมี            

การจ่ายเงินซ้ืออุปกรณ์เสริมในการเล่นเกมให้ได้ชัยชนะ ซ่ึงเป็นการสร้างทกัษะในการพนันออนไลน์

รวมถึงการรับจ่ายเงินทางระบบออนไลน์ท่ีสามารถดาํเนินการได้ผ่านแอพพลิเคชัน่บนมือท่ีติดตวัไปได ้         

ทุกท่ีทุกเวลา ดงัภาพตวัอยา่งแอพพลิเคชัน่เกมพนนั   
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  เม่ือนกัศึกษาเขา้ร่วมเล่นเกมออนไลน์ก็จะมีโฆษณาการพนนัรูปแบบต่าง ๆ  เขา้มาทั้งใน

รูปแบบเกม และการพนนัโดยตรงด้วยเป็นจาํนวนมากทาํให้นักศึกษาส่วนใหญ่หันไปลองเล่น หากเล่น

พนนัไดเ้งินกลบัมาคร้ังหน่ึงก็จะติดใจและแนะนาํ เพื่อให้หาเงินในแบบวิธีน้ีเพื่อนาํมาใชซ้ื้อของเล่นเกม

ออนไลน์วนเวยีนกนัอยูอ่ยา่งน้ี ซ่ึงกาํลงัลุกลามระบาดมากข้ึนแลว้เพราะทุกคนเห็นเป็นเร่ืองธรรมดาไปแลว้   

  สภาพการณ์เช่นน้ี เม่ือสาํรวจตรวจสอบมาตรการและนโยบายในการจดัการปัญหาเหล่าน้ี 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในหลายแห่งก็กล่าวยืนยนัเหมือนกนัว่า ทางมหาวิทยาลยัยงัไม่ไดมี้มาตรการหรือ

แนวนโยบายอะไรเก่ียวกบัเร่ืองการพนนัเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากมีปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การดูแลอยา่งใกลชิ้ดและเป็นภยัคุกคามท่ีเห็นชดัเจน อยา่งปัญหายาเสพติด ปัญหาไม่สวมหมวกกนัน็อคถือ

เป็นเร่ืองใหญ่เป็นอนัตรายถึงชีวตินกัศึกษามากกวา่ 

 

รอบร้ัวมหาวิทยาลัยใกล้เมืองกรุงกับพนันเวียนเทียน24 ช่ัวโมง 

  นิสิต นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเขตเมืองรอบกรุงเทพฯ อาศยัเครือข่ายสังคมออนไลน์ขยาย

ขอบแดนพนนัออกไปไม่รู้จบ จากพนนัในกลุ่มเพื่อนสนิทใกลชิ้ด สู่เพื่อนกลุ่มต่าง ๆ  คณะฯ ขา้มออกไป

แทงบอลแทงหวยกบัภายนอก หากไม่เลิกไดก่้อนสุดทา้ยไม่พน้กลายเป็นเหยือ่การพนนั 

  นกัศึกษาสองสามรายจากกมหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกบอกกล่าวตรงกนัท่ีมหาวิทยาลยั

ของเขา เม่ือมีวา่งจากเรียนเม่ือไรก็ส่งไลน์ชวนเพื่อนไปตระเวนเล่นไพต่ามบา้นเช่ารอบมหาวิทยาลยั ใครจะ

แทงหวย แทงบอลก็ส่งไลน์กลุ่มเอามีใหเ้ลือกสารพดักลุ่ม หน้ีจากกลุ่มหน่ึงก็ไปหาเอาจากเฟสบุ๊คเลือกแทง

เจา้ใหม่กนั หลายคนเวียนเทียนเล่นพนนับอล พนนัไพ่ ไปเร่ือย ๆ  เสียจากเจา้หน่ึงไปขอแกมื้อกบัอีกเจา้

หน่ึงหวงัเอาเงินมาใชห้น้ีบา้ง เอาไปเท่ียวต่อบา้ง 

  บา้นเช่านกัศึกษารอบมหาวิทยาลยันอกจากเป็นแหล่งพกัอาศยัแลว้ยงักลายเป็นบ่อนไพ ่

และไฮโลใหน้กัศึกษาทั้งท่ีเป็นกลุ่มเพื่อนและต่างคณะมาตระเวนเวียนเทียนเล่นกนัไปไดเ้ร่ือย ๆ หลายสิบ

หลงัคา เวลาของเจา้มือแต่ละบ่อนบา้นท่ีเป็นนกัศึกษาแต่ละคณะมีต่างเวลาเรียน เวลาเขา้นอนไม่พร้อมกนั
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ทาํใหน้กัศึกษาสามารถเล่นพนนัไพไ่ดต้ลอดเพราะหากบา้นหลงัหน่ึงเลิกวงไพ่หรือไฮโลก็ไปยงัหลงัอ่ืนต่อ

จนเป็นหน้ีสินกนัมาก 

  “บางคนติดหน้ีหลงัน้ีก็ไปขอเครดิต แทงลมหลงัโนน้ จบัเสือมือเปล่าหลงัน้ี อยา่งง้ีมีเยอะ 

อยา่งตน้เดือนพ่อแม่ส่งเงินมา น่ีไม่เป็นอนัเรียนกนัเลยไปตระเวนต่อเงินกนัรอบมอน่ีแหละครับ” คาํกล่าว

ยนืยนัจากแกนนาํนกัศึกษารายหน่ึงท่ีเคยผา่นประสบการณ์พนนับา้นเช่าในปีแรก ๆ    

  ขณะเดียวกันในอีกมหาวิทยาลยัไม่ไกลจากกรุงเทพฯอีกแห่งหน่ึง เจ้าหน้าฝ่ายกิจการ

นัก ศึกษา เล่ าให้ฟังว่า  นัก ศึกษามักออกมาอาศัย ร้านเหล้าบา ร์ เ บีย ร์ในตอนคํ่ า เ ป็นท่ีนัดหมาย                             

การถ่ายทอดสดฟุตบอลโดยมีเจา้มือมารับแทงถึงท่ีเม่ือจบการแข่งขนัก็เคลียร์เงินกนัเลยก็มี หรือมีการติดไว้

ก่อนรอเคลียร์เป็นรอบก็มี แต่สุดทา้ยเม่ือไม่มีจ่ายก็ตอ้งวางหลกัประกนับางอยา่งไวไ้ม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์น 

บตัรนกัศึกษา หรือแมแ้ต่บตัรกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา เพื่อรอเวลามาไถ่คืน 

   นอกจากการเล่นพนนัรวมหมู่ในลกัษณะขา้งตน้แลว้ นิสิต นกัศึกษาในเขตเมืองท่ีสามารถ

เขา้ถึงเครือข่ายอินเตอร์จากมือถือไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอดเวลา ก็อาศยัเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ

ในการเช่ือมต่อการเล่นการพนนัท่ีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเครือข่ายมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การเช่ือมโยงระบบการแทงหวยใตดิ้น  

  จากการพูดคุยกับนักศึกษาหญิงรายหน่ึงซ่ึงเป็นเหมือนคนเดินโพยใต้ดินเล่าให้ฟังว่า               

ตนพ่อกบัแม่เป็นเจา้มือหวยใตดิ้นอยู่อีกจงัหวดัหน่ึง ตนเองทาํหน้าท่ีในการเดินโพยรับแทงหวยเลขทา้ย

สองตวัสามตวัจากเพื่อน ๆ ในคณะ และไดอ้ตัราเปอร์เซ็นต์จากยอดแทงทั้งหมดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต ์

ช่วงหลังมีเพื่อนต่างคณะมาขอแทงมากข้ึน เพราะเป็นเพื่อนในไลน์กลุ่มบ้าง หรือจากพวกท่ีเห็นใน               

เฟสบุค๊บา้ง ดงัปรากฎในภาพตวัอยา่ง 
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ตัวอย่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่ือมโยงสู่เครือข่ายการเล่นพนันในหมู่ นิสิต นักศึกษา ท่ีมีการเปิด

ให้แทงพนันได้ท้ังหวยใต้ดินและพนันฟุตบอลในท่ีเดียว  

 

  ไลน์กลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัของการจดัการแทงหวยไดอ้ย่างรวดเร็วกวา้งขวาง เพราะ

สามารถรับแทงเขา้มาโดยมีหลกัฐานชดัเจนและสามารถจดัการส่งต่อไปยงัเจา้มือไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัทาํโพย

บญัชีการแทงหวยหรือแทงพนนัฟุตบอลแบบเดิมอีกต่อไป โดยปัจจุบนัมีการใชเ้ฟสบุ๊คทั้งในส่วนของกลุ่ม

สาธารณะและกลุ่มปิด เป็นเหมือนหนา้ร้านโฆษณาใหท้ราบวา่มีการรับแทงหวยหรือแทงพนนับอลอยา่งไร 

หากสนใจก็สามารถเช่ือมโยงเป็นเพื่อนแทงในไลน์กลุ่มในทนัที ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนตวัท่ีคนอ่ืนไม่สามารถ

เขา้ไดโ้ดยทัว่ไป 

  เม่ือพิจารณาจากมาตรการต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัแลว้พบวา่ ทางมหาวิทยาลยัไม่สามารถ

เขา้ไปจดัการปัญหาเหล่าน้ีไดม้ากนกั เพราะจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวนิยันกัศึกษากล่าวไปในทิศทาง

เดียวกนัวา่ เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองส่วนตวัของนิสิต นกัศึกษา ตอ้งถือวา่เขาไม่ไดม้าเปิดบ่อนเล่นการพนนัใน

มหาวทิยาลยั ส่วนเร่ืองแทงพนนัออนไลน์อนัน้ีไม่สามารถล่วงรู้หรือไปปิดกั้นพวกเขาไดเ้ลย  

  กรณีท่ีนกัศึกษาเดินสายเล่นการพนนัตามบา้นเช่าก็ตอ้งถือวา่เป็นเร่ืองนอกมหาวิทยาลยัท่ี

มกัเก่ียวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพลหรือพวกนกัเลงภายนอกดว้ย ไม่สามารถจดัการส่ิงใดไดม้ากนกั อยา่งมาก คือ 

ขอความร่วมมือเจา้ของร้านเหลา้หรือสถานบนัเทิงต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลยัอยา่ให้ผูท่ี้ใส่ชุดนกัศึกษาเขา้ไป 

อยา่งไรก็ตามเม่ือพดูคุยกบันกัศึกษากลบัพบวา่ ทางเจา้หนา้ท่ีและอาจารยส่์วนใหญ่ถือวเ่ร่ืองเล่นไพ่เดิมพนั

กนัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เป็นเร่ืองปกติธรรมดา 

  สภาพการณ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยไม่สามาถจดัการได้เช่นน้ีหรือไม่ท่ีทาํให้ผูว้ิจยัพบเจอ

เร่ืองราวของนิสิต นกัศึกษาหลายรายตอ้งหมดอนาคตไปจากคาํบอกเล่าของเพื่อน ๆ นกัศึกษาบางรายถูกทาํ

ร้ายร่างกายถึงในมหาวิทยาลยัจากการตามทวงหน้ีพนัน บางรายหนีหน้ีพนันฟุตบอลเลิกเรียนบางคน               
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เติบใหญ่ในสายการพนันไปร่วมกับเครือข่ายการพนันภายนอกและกลับมาสร้างทายาทพนันใน

มหาวทิยาลยัต่อไปไม่รู้จบ  

 

จากเครือข่ายพนันเครือญาติสู่เพ่ือนพ้องมหาวิทยาลัยพัฒนาพนันเครือข่ายพนันข้ามโขง 

 ทีมวิทยากรของโครงการมหาวิทยาลยัไทยหยุดพนนัถึงกบัอ้ึง เม่ือนกัศึกษาหญิงจากชนบท

ท่าทางเรียบร้อยมากคนหน่ึง บอกว่า ไดห้ยุดเล่นไฮโลมาประมาณอาทิตยห์น่ึงแลว้ เพราะเปิดเทอมตอ้งมา

อยูท่ี่มหาวทิยาลยัแต่ก็มีพนนัแบบใหเ้ล่นใหลุ้น้แทน อยา่งหวยและไพพ่นนัยอดนิยมในหมู่นิสิต นกัศึกษาท่ี

สามารถเช่ือมโยงกบัเครือญาติและเครือข่ายขา้มลาํนํ้าโขงดว้ย  

 มหาวิทยาลยัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกาํลงัเผชิญหนา้กบัความเปล่ียนแปลงไม่เพียงดา้น              

การพฒันาทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียนท่ีเช่ือมโยงการคา้ขา้มแม่นํ้ าโขง ทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ทั้งสามแห่งตั้งแต่หนองคาย นครพนม มุกดาหาร แต่ส่ิงท่ีตามมา คือ หวยและพนนัขา้มโขง ก็เกิดข้ึนเป็นเงา

ตามตวัมาย ัว่ยวนเยาวชนคนหนุ่มสาวให้แปลงสภาพจากนิสิต นกัศึกษาเร่ิมหนัมาเป็นเอเยน่ตเ์ช่ือมส่งพนนั

ในรูปแบบต่าง ๆ   

 การลงพื้นท่ีมหาวิทยาลยัในภาคอีสานพบวา่ ส่วนใหญ่นกัศึกษาชายเขา้ถึงการพนนัออนไลน์

ท่ีเร่ิมมาจากการเล่นเกมออนไลน์ เขา้สู่พนนัออนลน์ผา่นเวบ็ไซดต่์าง ๆ แต่นกัศึกษาจาํนวนมากไม่เพียงเป็น

ผูเ้ล่นแทงพนนัรายบุคคลเท่านั้น แต่ไดเ้ร่ิมหนัมาตั้งตวัเป็นเจา้มือโตะ๊บอลรับแทงจากเพื่อน ๆ ดว้ย โดยรวม

เงินสมคัรแทงออนไลน์หลกัหลายพนับาท เพื่อให้ไดเ้ปอร์เซ็นตส่์วนลดตามระบุสัดส่วนในเวบ็ไซต์แลว้

เปิดให้เพื่อน ๆ ร่วมแทงพนันฟุตบอลเป็นรายย่อยหลกัสิบหรือหลกัร้อยบาท โดยใช้เครือข่ายเฟสบุ๊คให้

ขอ้มูลเชิญชวนขยายเครือข่าย ดงัเช่นท่ีปรากฎในภาพตวัอยา่ง 

         
 ขณะเดียวท่ีนกัศึกษาหญิงหลายรายเองก็หันมาจดัการธุรกิจหวยใตดิ้นทั้งหวยไทย หวยลาว 

และหวยเวยีดนามเช่ือมโยงจากระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สู่เครือญาติมากข้ึน จากท่ีเคยพบวา่ นกัศึกษา

ในพื้นท่ีอ่ืนรับเป็นเจา้มือเดินโพยเพื่อส่งญาติท่ีเป็นเจา้มือหวย แต่ท่ีน่ีนกัศึกษากลบัเป็นคนหนัไปเปิดชวน

เครือญาติและคนในหมู่บ้านรวมกันแทงหวยลาว หวยเวียดนาม ผ่านระบบตนเองท่ีสามารถเข้าถึง

ตรวจสอบการออกรางวลัและรับจ่ายเงินผา่นออนไลน์ทางเฟสบุค๊ท่ีชาวบา้นยงัไม่ค่อยมีความถนดัเช่ือมโยง
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ผ่านไปยงัเจ้ามือใหญ่ท่ีมีสัมพนัธ์ขา้มกับเครือข่ายบ่อนการพนันฝ่ังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว     

 นักศึกษาเหล่าน้ี ส่วนมากจะเลือกท่องเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาอตัราการให้

ส่วนลดยอดจากการแทงหวยและผลตอบแทน หรือเลือกเจา้ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นทองคาํท่ีชาวบา้นนิยม 

จากนั้นจะใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ส่ือสารเครือข่ายเพื่อนพอ้งและเครือญาติในการเปิดให้แทงพนันหวย 

ภายหลงัจากหวยออกแลว้ก็ให้เครือข่ายจดัการเร่ืองการรับจ่ายเงินผลตอบแทนตามผลรางวลั โดยนกัศึกษา

ไดอ้ตัราเปอร์เซ็นตข์องยอดวงเงินการแทงหวยประเภทต่าง ๆ บางรายไดถึ้งร้อยละยี่สิบหรือสามสิบโดยท่ี

ตวัเองไม่มีความเส่ียงหรือตอ้งลงทุนอะไรเพราะทุกอยา่งจดัการผา่นระบบออนไลน์และเครือข่ายเพื่อนพอ้ง 

                  

                          
   

 สภาพการณ์เช่นน้ีเม่ือยอ้นกลบัไปสอบถามจากฝ่ายกิจการนกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีหวัหนา้งาน

วนิยันกัศึกษา ต่างยอมรับวา่ไม่ทราบวา่มีลกัษณะเช่นน้ีเพราะไม่สามารถตรวจสอบได ้ส่ิงท่ีทางฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาดาํเนินการเหมือน ๆ กนัในทุกมหาวิทยาลยัคือการร่วมกบัเจา้หน้าท่ีทางการสุ่มตวัหอพกั ร้านคา้

รอบมหาวิทยาลยัวา่ มีการมัว่สุมเสพยาเสพติด หรือตั้งวงเล่นการพนนักนัหรือไม่เป็นหลกั ส่วนการพนนั
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ออนไลน์หรือหวยออนไลน์ยงัไม่มีแนวทางในการจดัการไดเ้พราะเขา้ไม่ถึงเครือข่ายออนไลน์ส่วนตวัของ

นกัศึกษา    

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนาม: ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อสภาพการแพร่ระบาดการพนันในมหาวทิยาลยัไทย  

 จากสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งรอบร้ัวมหาวิทยาลยัแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัการพนันได้แพร่

ระบาดในหมู่นิสิต นกัศึกษาอย่างมากสร้างความสุ่มเส่ียงและเปราะบางต่อการเกิดปัญหาและผลกระทบ

ในทางร้ายและเส่ือมทรามกบัวิถีชีวิตของผูท่ี้กาํลงักา้วสู่การเป็นพลงัสําคญัของชาติในดา้นต่าง ๆ โดยใน                  

ทุกภูมิภาคพบได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของนิสิต

นักศึกษาได้กลายเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงการแพร่กระจายของเครือข่ายการพนันทั้ งโดยมี

มหาวทิยาลยัไทยเป็นศูนยก์ลาง 

 ผลการเก็บข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า นิสิต นักศึกษาจาํนวนมากได้อาศัยเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทั้งเฟสบุ๊คและไลน์เป็นเคร่ืองมือในการประสานการแทงพนนัทั้งพนนับอลและพนนัหวยใตดิ้น

ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสามารถมีเครือข่ายการเล่นพนนัจากเพื่อนฝูงคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัเช่ือมโยงสู่

เพื่อนนอกมหาวทิยาลยั และจากเครือญาติท่ีเล่นการพนนัหรือเล่นหวยในชุมชนสู่การเป็นตวัแทนเช่ือมโยง

สู่เครือข่ายเจา้มือพนนัและหวยภายนอกชุมชน   

 นิสิต นกัศึกษามหาวิทยาลยักลายเป็นกาํลงัสําคญัในการแพร่กระจายการพนนัสู่ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัผ่านทกัษะและความชาํนาญในการจดัการเครือข่ายสังคมออนไลน์การพนนัรูปแบบ

ต่าง ๆ  มาเช่ือมร้อยเขา้หากนั จนสามารถสร้างผลตอบแทนและรายไดเ้ป็นห่วงลูกโซ่ต่อกนัไดอ้ย่างมาก 

ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ การหมกหมุ่นกบัการแสวงหารายไดท้ั้งจากการเล่นเกมการพนนัและจากการจดัการ

ประสานงานการแทงพนนัภายใตก้ารขยายเครือข่ายใหก้วา้งขวางออกไปเช่นเดียวกบั การทาํธุรกิจออนไลน์

ท่ีช่ืนชอบของนิสิต นักศึกษา ขณะเดียวกนัหลายต่อหลายชีวิตนิสิต นักศึกษาตอ้งเผชิญชะตากรรมกับ

ปัญหาและผลกระทบท่ึมีต่อชีวติและทรัพยสิ์นไม่รู้จบ 

 ภาพการณ์เช่นน้ี เม่ือเหลียวมองไปยงัระบบและนโยบายของมหาวิทยาลยัไทยในทุกแห่งท่ี

ผา่นไปกลบัพบวา่ ไร้ซ่ึงความสามารถการการจดัการหยุดย ั้งในการแพร่ระบาดของระบบเครือข่ายพนนัท่ี

หอ้มลอมมหาวทิยาลยั และท่ีแทรกตวัผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้ครอบงาํจนไดนิ้สิต นกัศึกษาทั้งหญิง

และชายจาํนวนมากมากยเป็นศูนยก์ลางในการสยายปีกแห่งวงัวนการพนนั 

 ภายใตร้ะบบนโยบายหลกัจากส่วนกลางทางการอุดมศึกษาหรือแมว้า่ ระบบความร่วมมือกบั

องคก์รปกครองในพื้นท่ี มหาวทิยาลยัไทยยงัคงมุ่งเฝ้าระวงัและทุ่มเทสรรพกาํลงัไปกบัการติดตามตรวจจบั

เร่ืองยาเสพติด ดูเหมือนว่ากลไกฝ่ายกิจกการนกัศึกษาหรือแมแ้ต่เครือข่ายอาจารยท่ี์ปรึกษาในระดบัต่างก็

ยงัคงคา้งทางความคิดในการจดัการกบัการแพร่กระจายการพนนับนมือถือส่วนบุคคลอยา่งอบัจนปัญญา 

สามารถสรุปวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพการณ์ดงักล่าวแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
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 จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของการพนันท่ีส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวิตของนิสิต นกัศึกษาในพื้นท่ีตามท่ีโครงการมหาวิทยาลยัไทยไดเ้ขา้ไปสัมผสัพบเจอแบ่ง

ไดเ้ป็นสามดา้นหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน และปัจจยั

วถีิชีวติของนิสิต นกัศึกษา โดยแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  

 สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพรอบมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี ท่ีเป็นแรงรุกเร้าให้นิสิต 

นักศึกษาหันเข้าสู่วงจรการพนันอย่างง่ายดาย กล่าวคือ จากผลการเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ด้วย

สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีส่ือสารเผยแพร่ให้เร่ืองของการเส่ียงโชค อาทิ การส่งชิงโชคทาง SMS สินคา้

และบริการต่าง ๆ การซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเป็นวาระแห่งชาติ ได้กลายเป็นส่ิงท่ีนิสิต นักศึกษา

คุน้เคยใหค้วามสนใจและฝักใฝ่ในการวางเดิมพนัอนัเป็นฐานส่งสาํคญัของการเล่นการพนนั 

 ขณะท่ีการศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพแวดลอ้มรอบมหาวิทยาลยัเต็มไปดว้ยสถานบนัเทิงรูปแบบ

ต่าง ๆ อาทิ ร้านนํ้ าชา ลานเบียร์ ร้านสนุ๊กเกอร์ ร้านเกมอินเทอร์เน็ต หรือแมแ้ต่บา้นเช่าท่ีมาพร้อมกับ                

การเปิดเป็นพื้นท่ีรับแทงหวยและการพนนัในหลากหลายชนิด อนัเป็นสภาพแต่ดงัเดิมท่ีส่งผ่านมาจนถึง

ปัจจุบนัท่ีไม่เคยถูกปราบปรามให้หมดส้ินไปเพราะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของคนในพื้นท่ี ทาํให้นิสิต นกัศึกษา

สามารถเขา้ไปสัมผสักบัการพนนัไดต้ลอดเวลาแมช่้วงเวลาพกัเรียนไดอ้ยา่งสะดวกง่ายได ้

ปํญหาและผลกระทบจาก 

การแพร่ระบาดการพนนัใน             

ทุกมหาวทิยาลยัไทย นกัศึกษาออกกลางคนั,ติดหน้ีพนนั

ก่ออาญชากรรม, เขา้สู่วงการพนนั

ส่ิงเสพติดกบัเครือข่ายภายนอก 

นกัศึกษาเล่นไพเ่ดิมพนัแทงหวยใตดิ้น

หลายรูปแบบผา่นเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ รวมกลุ่มแทงพนนับอล

 

สภาพแวดลอ้มภายใน               

วถีิชีวตินกัศึกษาเปล่ียนไป

เครือข่ายสงัคมออนไลนน์าํสู่

วงโคจรการพนนัไดทุ้กนาที 

สภาพแวดลอ้มภายนอก รอบ

มหาวทิยาลยัและในสงัคมรุก

เร้าใหลุ่้มหลงกบัวงการพนนั 

กลไกและนโยบาย 

มหาวทิยาไทยไร้ทิศทางและ

กรอบเกณฑก์ารจดัการรับมือ

ปัญหาการพนนั 
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 สภาพแวดล้อมภายในตัวนิสิต นักศึกษา  

 นิสิต นกัศึกษาท่ีให้ความสําคญักบัการเรียนและกิจกรรมของมหาวิทยาลยัท่ีลดน้อยถอยลง 

และหันเขา้หาวิถีชีวิตส่วนตวัอนักวา้งไกลภายใตก้ารเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึง

แหล่งการเล่นพนนัและเครือข่ายเพื่อนฝงูใหม่ในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งหลากหลายมากมาย การทาํกิจกรรม

บาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม หรือการพฒันาโครงงานเพื่อการเสริมศกัยภาพร่วมกนักลายเป็นเวลาและพื้นท่ี

ส่วนนอ้ยในวถีิชีวตินิสิต นกัศึกษาปัจจุบนั 

 ดงัท่ีปรากฎในการผลการเก็บขอ้มูลจากในพื้นท่ีท่ีพบว่า นิสิต นักศึกษาในทุกมหาวิทยาลยั

ผ่านพบ เม่ือมีเวลาว่างจากชั้นเรียนมกัหลุดไหลไปหามือถือออนไลน์ส่วนตวั และหลายคนพวัพนักับ                

การเล่นเกมออนไลน์ การรวมตวักนัเขา้ไปแทงพนนัฟุตบอลออนไลน์ แทงหวยใตดิ้นทั้งของไทยและของ

ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านรูปแบบการเช่ือมโยงจากเครือญาติสู่เพื่อนในมหาวิทยาลัย และเพื่อนในโลก

ออนไลน์ไขวไ้ปมาขยายเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวางจนหลายคนหลงไหลกา้วสู่การเป็นเจา้มือหรือ

เป็นผูแ้ทนรับส่งโพยหวยและพนนัฟุตบอลจนใหญ่โต 

 ปัจจัยด้านกลไกลและนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีไร้ทิศทาง  

 มาตรการและนโยบายการดาํเนินการเก่ียวกบัปัญหาการพนนั ผลการเก็บขอ้มูลในภาคสนาม

พบวา่ มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ไม่มีการกาํหนดนโยบาย มาตรการ หรือกลไกโดยตรงในการติดตาม ตรวจสอบ

หรือแก้ไขปัญหา แต่ย ังคงให้ความสําคัญกับเร่ืองของยาเสพติด และการสวมหมวกกันน็อคขับข่ี

รถจกัรยานยนต ์โดยดาํเนินการฝ่ายการออกขอ้บงัคบั การตรวจคน้ตรวจสอบเป็นจุดหลกัของมหาวทิยาลยั  

 ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปัจจุบันได้หันมาร่วมมือกับองค์ปกครองท้องถ่ิน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชนของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันตรวจสอบป้องปราบการกระทาํ

ความผิดหรือการเพิ่มความเส่ียงให้กับนิสิต นักศึกษา อาทิ การตั้งคณะกรรมป้องกันอบายมุขจงัหวดั                

การกาํหนดเขต Safety Zone เป็นตน้ อย่างไรก็ตามกลไกเหล่าน้ี ให้ความสําคญักบัเร่ืองของการติดตาม

ตรวจค้นเร่ืองยาเสพติด การก่ออาญชกรรม การดําเนินการตามข้อบังคับกฎหมายตามระบบ ส่วน                       

การปราบปรามแหล่งการเล่นพนัน การรับแทงพนันต่าง ๆ ยงัไม่พบว่ามีการดาํเนินการจดัการอย่างเป็น

ระบบจริงจงั 

 จากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่ สาเหตุประการสาํคญัมาจากปัจจยัหลกั 2 ประการ ไดแ้ก่  

 หน่ึง) การขาดกรอบเกณฑ์นโยบายช้ีนําท่ีชัดเจนเป็นระบบจากส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องกับ             

การบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันาทกัษะความสามารถทางสังคมของนิสิต 

นกัศึกษา ทั้งในส่วนของคาํสั่งนโยบายจากรัฐบาล หรือกระทรวงทบวงกรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเพียงคาํสั่งให้

เขม้งวดตรวจสอบไม่ใหมี้การเล่นพนนัในช่วงฤดูการแข่งฟุตบอลสาํคญัท่ีไดรั้บความสนใจ  
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 แมแ้ต่เกณฑ์ประกนัคุณภาพของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีมหาวิทยาลยั

ต่าง ๆ ให้ความสําคญัดาํเนินการตามอย่างเขม้งวด ก็ไม่มีส่วนใดช้ีนาํให้ดาํเนินการเพื่อการป้องกนันิสิต 

นกัศึกษาจากปัญหาการพนนั ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งให้ความสําคญักบัการดาํเนินการดา้นอ่ืน ๆ ตาม

ตวัช้ีวดัของ สกอ. ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ปัญหาการพนนัจึงถูกลดความสําคญัลงไปจนกวา่จะ

มีข่าวทางส่ือมวลชนถึงผลกระทบอนัร้ายแรง  

 สอง) การขาดหน่วยงานสนบัสนุนมหาวิทยาลยัในการพฒันากลไกและระบบการป้องกนัภยั

พนนั การดาํเนินกิจกรรมหรือมาตรการป้องกนัภยัทางสังคมดา้นต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัพบวา่ ฝ่ายกิจการ

นิสิต นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ มีการดาํเนินการดา้นการป้องกนัภยัสารเสพติดรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสุรา 

ยาเสพติด บุหร่ี มีการกําหนดกลไกการทาํกิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐ หน่วยงานเอกชนพร้อมกับ            

การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ด้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามการสนับสนุนหรือส่งเสริมจาก

กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตามช่วงฤดูกาล  

 การสาํรวจภาคสนามในมหาวิทยาลยัพบวา่ มหาวิทยาลยัไม่มีหน่วยงาน องคก์รสนบัสนุนใน

ดา้นการดาํเนินนโยบาย หรือการสร้างกลไก หรือกิจกรรมเพื่อการป้องกนัภยัการพนนั มีพบเพียงแห่งเดียว

คือกิจกรรม “กินนมชมบอล” ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฎัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจดัไปเพียงคร้ังเดียว 

การขาดการสนบัสนุนเช่นน้ี ทาํใหแ้มผู้บ้ริหารหรือฝ่ายกิจการนกัศึกษาตระหนกัรู้วา่การพนนัและการพนนั

ออนไลน์เป็นปัญหาและภยัคุกคามท่ีอนัตรายต่อวิถีชีวิตของนิสิต นักศึกษาแต่ก็ขาดทกัษะและทิศทาง             

การดาํเนินการรับมือจดัการกบัปัญหาการพนนั 

 ขอ้คน้พบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไดแ้จกแจงมาน้ีแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ไม่สามารถ

ดาํเนินการ เพื่อการรับมือกบัปัญหาการแพร่ระบาดของพนนัและการพนนัออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ใน

หมู่นิสิต นกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ขณะท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีกาํหนดนโยบายเพื่อ

การพฒันาคุณภาพการศึกษายงัขาดความตระหนกัและการกาํหนดแนวทางในการรับมือกบัสภาพการณ์ท่ี

เกิดข้ึนเหล่าน้ี นิสิต นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จึงตกอยู่ในสภาวะท่ีสุ่มเส่ียงท่ีตอ้งหา

หนทางในการรับมือต่อแรงโน้มถ่วงของวงโคจรการพนนัและการพนันออนไลน์ท่ีมาห้อมล้อมดึงให้สู่

หลุมดาํแห่งชีวติเหมือนรุ่นพี่และเพื่อนพอ้งท่ีพลาดผดิไปจาํนวนมาก 
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บทที ่4 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกนัภัยพนันในสถาบันอดุมศึกษาอย่างยัง่ยนื 

 

 

ความนํา 

 บทน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนนโยบาย มาตรการ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหา          

การแพร่ระบาดของการพนันในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในระดบัการปฏิบติัการของมหาวิทยาลยั และใน

ระดับการช้ีนําเชิงนโยบายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยอยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์จากการศึกษา

คน้ควา้วิจยัในภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ์ พูดคุยเชิงลึกกบัคณาจารย ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั และนิสิต 

นกัศึกษา ตลอดจนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม จนทาํให้ทราบและตระหนกัถึงสภาพปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในพื้นท่ีในแบบคนในท่ีเขา้ใจในขอ้จาํกดัต่าง ๆ ของการดาํเนินนโยบายการป้องกนัปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนั 

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดพ้ยายามทบทวนนโยบาย มาตรการท่ีมุ่งหมายต่อการแกไ้ขปัญหาการพนนั

โดยตรงแลว้นาํไปพดูคุยสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในมหาวิทยาลยัถึงความเป็นไปไดจ้น

กลายมาเป็นเสียงสะทอ้นและขอ้สังเกตต่อการพฒันาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการป้องกนัปัญหาการพนนั

สําหรับมหาวิทยาลยัไทยท่ีมีความเป็นไปไดจ้ริง และมีสามารถสร้างความอย่างย ัง่ยืนในการเฝ้าระวงัและ

ส่งเสริมป้องกนัไม่ใช่ปัญหาการพนนัแพร่กระจายสู่เยาวชนคนหนุ่มสาวท่ีกาํลงัจะก้าวออกมาเป็นกาํลงั

สาํคญัของประเทศต่อไป 

 ในบทน้ีแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1. นโยบายและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัภยัในสถาบนัอุดมศึกษา 

 2. ขอ้เสนอเชิงมาตรการมหาวทิยาลยัตน้แบบหยดุพนนั  

 3. ขอ้เสนอนโยบายป้องกนัภยัการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งย ัง่ยนื 

 4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   
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1. นโยบายและปัญหาทีเ่กีย่วข้องในการป้องกนัภัยในสถาบันอุดมศึกษา 

 นโยบายตามกระแสแก้ไขป้องกนัภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ความสําคญัต่อ

การป้องกนัแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการพนันในสถาบนัอุดมศึกษามาอย่างยาว แต่การนาํเสนอ

นโยบายและมาตรการต่าง ๆ มีความเขม้งวดเฉพาะช่วงเวลา มีลกัษณะท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะหนา้และเป็นคร้ัง

คราวขาดความต่อเน่ือง  

 ในอดีตท่ีผา่นมา เม่ือมีกระแสข่าวเก่ียวกบัเร่ืองปัญหาการพนนัจากส่ือมวลชนอยา่งกวา้งขวาง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาก็จะออกมามาตรการกาํชบัให้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดูแล

เขม้งวดเป็นทุกคร้ังไป  

 มหาวิทยาลยัต่าง ๆ  มีฝ่ายวินยันกัศึกษาเป็นหน่วยในการกาํกบัดูแลไม่ให้นิสิต นกัศึกษาใน

มหาวิทยาลยัเล่นการพนนั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองผิดวินยัและผิดกฎหมาย โดยมีการกวดขนัตรวจตราในเชิงระบบ

เป็นระยะ ๆ ร่วมกบัการแกต้รวจสอบแกไ้ขปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติดอ่ืน  

จุดเปล่ียนผ่านท่ีชดัเจนเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553 ท่ีเป็นช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2010 ท่ีมี            

การแพร่ระบาดของการพนนัฟุตบอลอย่างกวา้งขวางในหมู่นิสิต นกัศึกษา ทาํให้ประเด็นปัญหาการพนนั

ไม่ไดเ้ป็นเพียงปัญหาของนิสิต นกัศึกษาเฉพาะบุคคล แต่กลายเป็นปัญหาสําคญัร่วมกนัของคนในสังคมไป

แลว้ อนัเป็นสาํคญัใหรั้ฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติตอ้งออกมาตรการป้องกนั

ปัญหาการพนนัฟุตบอล ภายหลงัท่ีนาํปัญหาน้ีเขา้หารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 

พ.ศ.2553 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไดม้อบหมายนโยบายใหก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกั

ในการกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเล่นทายผลพนันฟุตบอลท่ีผิดกฎหมาย โดย

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ 4 ด้านสําคัญ ไดแ้ก่ (ดูรายละเอียดภาคผนวก: ครม...) 

 หน่ึง) กระทรวงศึกษาธิการทาํหน้าท่ีประสานสํานกังานตรวจแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม 

และกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เพื่อประสานแผนและมาตรการร่วมกนัในการแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมนกัเรียนในกรณีท่ีอาจนาํไปสู่การเล่นพนนัผลฟุตบอลโลก 

 สอง) กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ กาํกับกวดขัน

ป้องกนัและป้องปรามไม่ให้มีการพนนัทายผลฟุตบอลหรือพนนัอ่ืนใดในสถานศึกษา และให้ครูอาจารยท่ี์

ปรึกษาและฝ่ายปกครองช่วยกันจดัตั้งเครือข่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในช่วงท่ีมีการแข่งขนั

ฟุตบอลโลก  

 สาม) กระทรวงศึกษามอบหมายให้หน่วยงานในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกมาตรการป้องกนัปัญหาการเล่นการพนนัและติดตามเฝ้า
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ระวงัพฤติกรรมเด็กกลุ่มเส่ียงท่ีอาจชักชวนเพื่อเล่นการพนัน โดยต้องมีการจดัทาํประวติัไว ้เน่ืองจาก

สถาบนัในสังกดัมีเยาวชนท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลโดยตรง 

  จากมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการทาํให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

กาํหนดแนวทางให้สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัและในกาํกบัพิจารณาดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การพนันในสถาบันอุดมศึกษาตามประการศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหา               

การพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาร่วมกันรับผิดชอบและแก้ไขด้วยการ

ส อ ด ส่ อ ง ดู แ ล อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด ไ ม่ ใ ห้ นิ สิ ต  นัก ศึ ก ษ า เ ข้ า ไ ป เ ก่ี ย ว ข้อ ง  โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดัง น้ี

(www.moe.go.th/news/detail/NewsID=18629) 

 1.  สอดส่องดูแลไม่ใหนิ้สิต นกัศึกษาเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทุกชนิด 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางบวกต่าง ๆ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพ           

การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์กบันิสิต นกัศึกษา 

 3. จดักิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของการพนัน พร้อมทั้งใช้ส่ือทุกชนิด เช่น 

เสียงตามสาย วทิย ุส่ิงพิมพท่ี์อยูใ่นความดูแลช้ีใหนิ้สิต นกัศึกษาตระหนกัถึงผลเสียของการเล่นการพนนั 

 4. ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจาํวิชา สอดแทรกเร่ืองผลเสียงหายท่ีจะเกิดข้ึนจาก               

การพนนัในทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

 5. ใหส้นับสนุนการจดัตั้งเครือข่ายนกัศึกษาเพื่อช่วยกนัสอดส่องดูแลมิให้มีการเล่นการพนนั

ในสถาบนั หากพบใหแ้จง้ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาทราบเพื่อดาํเนินการแกไ้ข 

 6. มีการจัดต้ังศูนย์แนะนาํให้คาํปรึกษา ศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์หรือศูนย์ฮอตไลน์เพ่ือแก้ไข

ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและใกล้ชิด 

 7. ใหอ้าจารยป์ระจาํหอ้งคอมพิวเตอร์ดูแลไม่ใหนิ้สิต นกัศึกษาใชช่้องทางระบบอินเตอร์เน็ต

เพื่อเล่นการพนนั 

 8. ประสานสถานีตาํรวจในทอ้งท่ีให้หมัน่ตรวจตรา และจบักุมแหล่งรับพนนัฟุตบอลท่ีแอบ

เขา้มารับพนนัในสถาบนัหรือบริเวณโดยรอบ หรือบริเวณหอพกันิสิต นกัศึกษา 

 9. มีมาตรการและบทลงโทษทางวินัยกับนิสิต นักศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน โดยเฉพาะ           

ผู้เป็นเจ้ามือจะต้องลงโทษขัน้เดด็ขาด 

 10. พิจารณาออกมาตรการอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อแกไ้ขปัญหาการพนนัทุกชนิดในสถาบนัอุดมศึกษา

ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
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มาตรการทั้ง 10 ขอ้น้ี ไดถู้กออกประกาศซํ้ าอีกคร้ังเม่ือมีกระแสการเล่นพนนัฟุตบอลยโูรปใน

อีกสองปีต่อมา (UEFA EURO2012) ซ่ึงมีเน้ือความเหมือนเดิมในทุกประการเพียงแต่ไดรั้บการนาํเสนอให้

เป็นข่าวข้ึนอีกคร้ัง อาทิ “สกอ.เขม้สั่งมหาวิทยาลยั ดูแล นศ.เล่นพนันบอลยูโรจริงจงั” (ENNศูนย์ข่าว

การศึกษาไทย) 

 การแพร่ระบาดของการพนนัและการพนนัฟุตบอลยงัคงมีอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

เม่ือเขา้สู่ยคุท่ีนิสิต นกัศึกษาสามารถเช่ือมต่อระบบอินเตอร์ผา่นมือถือส่วนบุคคล แต่ในส่วนของภาครัฐได้

มีการปล่อยให้ประเด็นปัญหาการพนนัเหล่าน้ี ค่อย ๆ จากหายไปจากความตระหนกัของผูบ้ริหารในระดบั

ต่าง ๆ และในหลายช่วงเวลากลบัมีการปลุกกระแสการเปิดบ่อนการพนนัเสรี การออกล๊อตเตอร่ีออนไลน์ 

การระบาดของระบบตลาดแบบการเส่ียงโชค การจัดการปัญหาสลากเกินราคา ท่ีล้วนมีผลให้นิสิต 

นกัศึกษา และบุคคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา รวมถึงอีกหลายฝ่ายรับรู้ถึงความเป็นธรรมดาของการพนนั

ดงัท่ีปรากฎสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระดบัพื้นท่ีดงัท่ีไดน้าํเสนอมาแลว้นั้น 

 จนกระทัง่มีการเปล่ียนแปลงการบริหารประเทศโดยการยึดอาํนาจของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติได้ทาํให้ปัญหาการแพร่ระบาดของการพนันไดรั้บความสําคญัข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง เม่ือเขา้สู่ช่วง

เทศกาลฟุตบอลโลก 2014 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไดมี้การนาํเสนอขอ้คน้พบในงานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและ

ผลกระทบเร่ืองการพนนักนัอยา่งกวา้งขวางผา่นส่ือมวลชนจนเป็นท่ีสนใจของสาธารณชน  

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้คาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 24/2557 เร่ืองห้ามให้

มีการเล่นการพนนัท่ีผิดกฎหมาย เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่ม

มาตรการและความเข้มงวดในการกํากับดูและมิให้มีการเล่นการพนันท่ีผิดกฎหมายในพื้ น ท่ี                          

ความรับผดิชอบโดยมีการกาํชบับทลงโทษทั้งทางวนิยัและคดีอาญาจนถึงท่ีสุด(ดูภาคผนวก: คาํสั่ง...) 

 จากการออกคาํสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติท่ีมีลกัษณะเอาจริงเอาจงัดงักล่าว 

ส่งผลให้หลายหน่วยงานออกมาตรการเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหาการพนันออกมาอย่างต่อเน่ือง 

ขณะท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเองก็ออกประกาศเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนั

ในสถาบนัอุดมศึกษาเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ในรูปแบบเดิม ๆ (ดูภาคผนวก: ประกาศ...)  

 

 มาตรการแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา: แค่เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ! 

 เน้ือความของแนวทางท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกมานั้นเป็นมาตรการ 10 

ขอ้เดิมเหมือนท่ีเคยใช้ประกาศเม่ือปี พ.ศ.2553 พ.ศ.2557 แมแ้ต่ในขอ้ท่ี 7 ท่ีระบุให้อาจารยป์ระจาํห้อง

คอมพิวเตอร์ดูแลไม่ให้นิสิต นักศึกษาใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการเล่นการพนันก็ยงัคงเดิม ทั้ง ๆ ท่ี

สถานการณ์การพนนัเปล่ียนแปลงไปอย่างมากภายใตก้ารเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์การพนนัส่วนตวัผา่นมือถือท่ีนิสิต นกัศึกษา 
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 ยิ่งไปกวา่นั้น เม่ือพิจารณาถึงเน้ือความในประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว้พบ

ไดว้า่ เป็นการประกาศในเชิงแนะนาํมากกวา่ช้ีนาํใหก้ระทาํการในการกาํหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหา

การพนนัในหมู่นิสิต นกัศึกษา หรือในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งจริงจงั ดงัพิจารณาในจากคาํสําคญัในแต่ละ

ขอ้ของแนวทางท่ีประกาศออกมา ไดแ้ก่ “ให้กาํกบัดูแล” “ให้ส่งเสริมกิจกรรมทางบวก” “สนบัสนุนให้

จดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัฯ” “ให้อาจารยฝ่์ายต่าง ๆ ช่วยดูแล” “ให้สอดแทรกเน้ือหาพิษภยัการพนนั” “ให้

ประสานหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยสอดส่องดูแล” “ใหพ้ิจารณาออกมาตรการท่ีเหมาะสม” ฯลฯ 

 ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน เร่ืองการป้องกนัภยัการพนนัมีเพียงขอ้เดียวท่ี

ปรากฎเป็นการช้ีนําให้สถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการ คือ ขอ้ 6 ท่ีระบุว่า “มีการจดัตั้ งศูนยแ์นะนาํให้

คาํปรึกษาเพื่อการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ี...” แมก้ระนั้นก็ตามการประกาศไม่ไดมี้การกาํชบัให้ตอ้งรายงานผล

หรือแจง้ทราบความคืบหนา้หรือการดาํเนินการท่ีล่วงแลว้  

 ดังนั้ น ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในระดับสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นเพียงการรับทราบหรือรับไว้

พิจารณาเหมือนเป็นเพียงหนังสือแจ้งเวียนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะดาํเนินการหรือไม่ดําเนินการก็ได ้

ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ จึงดาํเนินการเวียนหนงัสือต่อไปในลกัษณะ “เพื่อโปรดทราบ” ไม่ใช่ “เพื่อ

โปรดดาํเนินการ” (ดูภาคผนวก: ตวัอยา่งรายงานการประชุม..เร่ืองแจง้เพื่อทราบ)   

 ยิ่งไปกว่านั้น การออกหนังสือเวียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ                

ยงัเป็นการออกหนงัสือเหมือนเพียงประกาศ โดยระบุถึงมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ไม่มีการเฉพาะเจาะจงไปยงั

ผูบ้ริหารสูงสุด หรือผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองจึงเป็นส่วนท่ีถูกส่งไปจากกองกลางของแต่ละ

มหาวิทยาลยัและกลายสภาพเป็นหนงัสือเวียนเท่านั้น  (ดูตวัอยา่งภาคผนวก: ถึงมหาวิทยาลยั...) ลกัษณะ

ดงักล่าวส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไม่นโยบายหรือมาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาการพนนั

อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ยงัคงขาดทิศทางและแนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา

การแพร่ระบาดของการเล่นการพนนัในหมู่นิสิต นกัศึกษาอยา่งเป็นระบบท่ีสอดประสานกนัอยา่งจริงจงั  

 

 นโยบาย CAMPUS SAFETY ZONE จริงจัง เอิกเกริก แต่ไม่ตรงเป้าการเฝ้าระวังป้องกันภัย

พนันในสถาบันอุดมศึกษา  

 ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ นโยบายด้าน                     

การปราบปรามผูมี้อิทธิพล และขจดัปัญหาอาญชากรรม ยาเสพติดไดถู้กหยิบยกข้ึนมาเป็นนโยบายสําคญั

โดยตลอด จนกระทัง่ในช่วงกลางปี พ.ศ.2558 เม่ือมีนกัศึกษามหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงถูกฆาตกรรมอย่าง           

อุกอาจข้างร้ัวมหาวิทยาลัยจนกลายเป็นข่าวใหญ่โดยส่ือมวลชนได้นําเสนอเร่ืองน้ีอย่างกวา้งขวางถึง            

ความอนัตรายและภยัร้ายต่าง ๆ ของนิสิต นักศึกษา จนเป็นส่วนหน่ึงของท่ีมาของ โครงการจดัระเบียบ

สังคมรอบสถาบนัการศึกษา (Campus Safety Zone)  
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 โครงการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

แห่งชาติ โดยพลเอกไพบูลย ์คุม้ฉายา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม เพื่อขจดัปัญหาปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ   

ในภาวะแวดลอ้มเขตพื้นท่ีรัศมี 1 กิโลเมตร รอบสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ ภายใต ้          

ความร่วมมือของตาํรวจสาํนกังานปราบปรามยาเสพติด ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา และผูป้ระกอบการ 

 การดาํเนินนโยบาย Campus Safety Zone น้ีมีการดาํเนินการอยา่งเป็นทางการ มีแบบแผนและ

ลาํดบัขั้นท่ีชดัเจนมาก มีวตัถุประสงคส์ําคญัให้พื้นท่ีสถานบนัอุดมศึกษาโดยรอบเป็นเขตปลอดภยัจากส่ิง

เสพติด อาชญากรรม และอบายมุข ส่ิงผดิกฎหมายทั้งปวง โดยกาํหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรมดงัน้ี  

1. ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอยา่งเด็ดขาด จริงจงั 

2. จดัระเบียบ บา้นเช่า หอพกันกัศึกษา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกตอ้ง ไม่ให้เป็นแหล่งมัว่

สุม อบายมุขต่าง ๆ และใหข้ึ้นทะเบียบหอพกัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3. กวดขนัให้สถานบริการ สถานบนัเทิง ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้ายขายยา และแหล่งมัว่

สุ่มต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ตามกฎหมาย 

4. ป้องกนัและปราบปรายมการพนนัทุกชนิด โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะฟุตบอล ตูเ้กมไฟฟ้า การคา้

ประเวณี และอบายมุขอ่ืน ๆ    

5. กวดขนัเร่ืองการจาํหน่ายสุรา ร้านยาดอง เหลา้ป่ัน ฯลฯ และการให้บริการสูบบารากุตาม

สถานท่ีต่าง ๆ อยา่งจริงจงั โดยให้ปฏิบติัตามกฎหมายการจาํหน่ายสุรา ยาสูบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ

ควบคุมพฤติกรรมการด่ืมสุราท่ีไม่เหมาะสม 

6. ควบคุมการประพฤติตนของนกัเรียน นกัศึกษา ใหเ้หมาะสม 

 ทั้งน้ีในดา้นการดาํเนินงานกาํหนดให้มีการประชุมช้ีแจงผูแ้ทนส่วนราชการทัว่ประเทศ และ

ให้มีการจัดตั้ งคณะทํางานจัดระเบียบสังคมของจังหวัดดํา เนินการสํารวจข้อมูลพื้น ท่ีโดยรอบ

สถาบนัอุดมศึกษา และกาํหนดให้มีการจดัประชุมทาํความตกลงร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และ

กาํหนดให้มีชุดปฏิบติัการร่วมกนัในการออกตรวจพื้นท่ีเป้าหมาย และกวดขนับงัคบัใชก้ฎหมาย โดยให้มี

การรายงานผลการดาํเนินงานประจาํเดือนต่อศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของจงัหวดั 

(ดูรายละเอียดภาคผนวก: คาํสั่งศูนย.์..) 

 การดาํเนินการโครงการดงักล่าวมีลกัษณะการดาํเนินท่ีเป็นทางการมากดงัตวัอย่างเช่นใน

พื้นท่ีจงัหวดัสงขลา มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการจงัหวดัสงขลา โดยมี ผูว้่าราชการจงัหวดั

สงขลา เป็นประธานกรรมการมีรองผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัสงขลาท่ีได้รับมอบหมาย/กรรมการ

เลขานุการอาํนาจหน้าท่ีดา้นการดาํเนินการกาํหนดพื้นท่ีจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาท่ี เป็นเป้าหมาย 

“มหาวทิยาลยัราชมงคลศรีวิชยั” ในรอบรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตรโดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 500 คน เม่ือวนัท่ี

14 กนัยายน 2558 ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
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 ภาพตวัอยา่งการจดัประชุมโครงการ จดัระเบียบสังคมรอบสถาบนัการศึกษา (campus safety 

zone)   นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผูว้า่ราชการ จงัหวดัสงขลา/รองผูอ้าํนวยการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัสงขลา มีการประชุมผา่นระบบ video conference ณ ห้องสมิหลา ตาํรวจภูธร

ภาค ๙ อาํเภอเมือง สงขลา เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานโครงการจดัระเบียบสังคมรอบสถาบนัการศึกษา 

สาํหรับจงัหวดัสงขลากาํหนดให ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั เป็นสถานศึกษานาํร่อง 

(http://www.songkhla.go.th/news2/detail/3738/) 

          อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัหลายแห่งให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั

นโยบายจดัระเบียบสังคมรอบสถาบนัอุดมศึกษาตรงกนัว่า การดาํเนินการโครงการดงักล่าวเป็นไปอย่าง

เอิกเกริก มีความเป็นทางการสูงมาก ดงัเช่นท่ีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรัฐ

หลายแห่งช้ีใหเ้ห็นถึงประเด็นปัญหาดงักล่าววา่    

 “ตรวจกนัแบบเอิกเกริกไป จริง ๆ มนัก็มีหลายชุดอยูแ่ลว้อยา่งคณะกรรมการอบายมุขอาํเภอ 

จงัหวดั ก็ตรวจ ๆ ไปใหย้าํเกรง ไปแกไ้ขอะไรไม่ไดม้าก พวกพนนัมนัมีเครือข่ายเยอะ ทาํตามนโยบาย”  

 “อย่างให้จดัเดินรณรงค์เร่ืองลดอบายมุข ลดพนนัอะไรพวกเน่ีย ก็จดัไปไม่ไดอ้ะไร ไดภ้าพ 

แมแ้ต่เด็กท่ีมาเดินรณรงคก์็เด็กกลุ่มเดิมท่ีมาช่วยงานมหาลยัประจาํ ไม่ใช่เด็กกลุ่มเส่ียงอะไร เด็กท่ีรู้มนัไม่

มายุง่” 

 “เรามกัทาํแต่เร่ืองตรวจจบั แต่ไม่ไดร่้วมมือลงไปท่ีรากปัญหา อยา่งเร่ืองค่านิยมฟุ้งเฟ้อ เร่ือง

การใชเ้งิน เร่ืองช่องทางออนไลน์ เขาอยูใ่นโลกของเคา้ เราเขา้ไม่ถึงเลย เร่ืองพวกน้ีจริง ๆ ตอ้งมาช่วยกนัคิด

กนัแกม้ากกวา่” 
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 “เราตรวจกนัก็ตรวจละเอียด เขา้ไปดูถึงห้องหอ ขอดูบตัร ดูใบอนุญาต แต่อยา่งมือถือโทรส่ง

โพยบอล โพยหวยทางไลน์ ทางเฟส น่ีมนัตรวจไม่ได ้เคลียร์เงินกนัไม่ไดก้็ตามไปเช็คบิลกนั ปัญหาเกิดท่ี

หลงัเราไม่รู้เลย พวกจดัระเบียบอนัน้ีเราก็ทาํไดแ้ค่ปราบ ๆ  ” 

 ลักษณะเช่นน้ี  ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาการพนันแต่ทําให้ เครือข่ายอิทธิพลและ

ผูป้ระกอบการท่ีผดิกฎหมายรวมถึงแหล่งพนนัต่าง ๆ มีการปรับตวัปรับรูปแบบ และจดัการความเรียบร้อย

ในช่วงเวลาท่ีมีการตรวจตรา อีกทั้งมีความเขม้งวดกวดขนัเป็นเพียงชัว่คราวแลว้ก็จะกลบัไปเป็นสภาพเดิม  

 ยิ่งไปกว่านั้น เม่ือพิจารณาจากการกาํหนดเป้าหมายท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรมของโครงการ 

Campus Safety Zone ขา้งตน้ เปรียบเทียบกบัสภาพการณ์จากการศึกษาวิจยัในพื้นท่ีพบวา่ การดาํเนินการ

ดงักล่าวสามารถช่วยป้องปราบการเล่นการพนนัและป้องกนัผลกระทบจากการพนนัไดใ้นบางส่วนเท่านั้น 

เพราะในเป้าหมายขอ้กาํหนดดงักล่าวไม่มีส่วนใดเลยท่ีมุ่งเป้าไปท่ีการแกไ้ขปัญหาท่ีข้ึนในโลกออนไลน์ 

ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชีวติสาํคญัสูงสุดของนิสิต นกัศึกษาในปัจจุบนั เป็นแหล่งมัว่สุมอนัตรายสําคญัท่ีสุดทั้งในเร่ือง

ของการเล่นการพนนัออนไลน์ การสั่งเสพ ส่งมอบยาสารเสพติด การคา้บริการทางเพศของนิสิต นกัศึกษา 

การซ้ือขายแลกเปล่ียนอาวธุ และอุปกรณ์การก่ออาชญกรรม  

 การดาํเนินนโยบายและมาตรการในโครงการจดัระเบียบสังคมรอบสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าว

แมมี้จุดมุ่งหมายท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาและสามารถช่วยลดปัจจยัเส่ียงแวดลอ้มนิสิต นกัศึกษาในชัว่ขณะหน่ึง ๆ   

แต่ก็ยงัไม่สามารถเขา้ไปวางรากฐานการแกไ้ขและขจดัผลกระทบจากการพนนัในสถาบนัอุดมศึกษาได้

อยา่งตรงจุด ส่วนสาํคญัอีกดา้นหน่ึงมาจากการกาํหนดนโยบายจากส่วนกลางลงไปท่ีตรงใชส้รรพกาํลงัมาก

ในลกัษณะท่ีเป็นทางการยอ่มมีความคลาดเคล่ือนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในพื้นท่ีได ้ดงันั้นจึงกล่าว

ไดว้า่การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพิษภยัการพนนัอนัเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและอนัตรายร้ายแรงอ่ืน ๆ   

ต้องอาศัยการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นอีกแรงหน่ึงท่ีสําคัญ ดังท่ีมีหน่ออ่อนแห่ง

ความสําเร็จของการขบัเคล่ือนจากภายในเพื่อการจดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการพนนัในบางมหาวิทยาลยั

มาแลว้ ดงัไดก้ล่าวต่อไป 

 

2. ข้อเสนอเชิงมาตรการมหาวทิยาลยัต้นแบบหยุดพนัน  

 ผลการศึกษาวิจัยท่ีได้จากการเข้าคลุกคลีกับสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงในระดับพื้นท่ีและ                   

การทบทวนนโยบายและมาตรการโดยรวมทั้งระบบ ไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ การแพร่ระบาดของการพนนัท่ี

แทรกซึมเขา้ไปยงันิสิต นกัศึกษาทัว่ประเทศ และแวดลอ้มสถาบนัอุดมศึกษาไทยไวแ้ทบทุกหนทุกแห่ง  

แต่การจดัแกไ้ขป้องกนัปัญหาและผลกระทบจากการพนนัในชั้นน้ียงัคงอยูใ่นวงจาํกดัไม่อาจหนุนนาํให้เกิด

การจดัการกบัปัญหาการพนนัไดอ้ย่างอยา่งเป็นระบบ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งแสวงหาแนวทางตน้แบบเพื่อ

เป็นแบบอยา่งใหก้บัหน่วยงาน และสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศนาํไปทบทวนเพื่อปรับใชไ้วรั้บมือกบัภยั

การพนนัท่ีกาํลงัคุกคามอยูทุ่กขณะ 
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 โครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนันได้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมรวม 8 แห่ง ภายใต ้               

ความหลากหลายของปัจจยัแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว การดาํเนิน

โครงการไดแ้สดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการบริหารจดัการทั้งในระดบันโยบายมหาวิทยาลยัและระดบั

คณะท่ีใหค้วามสาํคญัและใส่ใจกบัปัญหาดงักล่าวจนมีการริเร่ิมสร้างสรรคน์โยบาย มาตรการและกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีพอเป็นแนวทางและแบบอย่างในการดาํเนินการขยายผลต่อไปในวงกวา้งหากได้รับการพฒันา

จดัระบบ และปรับปรุงมาตรการท่ีเหมาะสมตลอดจนไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 การวิจยัในคร้ังน้ี ไดมี้ศึกษาวิจยัอยา่งมีส่วนร่วมโดยมีตวัผูศึ้กษาเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือ

วิจัยท่ีได้เข้าไปสัมผสัถึงศักภาพของแต่ละมหาวิทยาลัยในการพฒันากิจกรรมรับมือกับปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัผ่านการเขา้ร่วมทั้งกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนัและการแลกเปล่ียน

สนทนาเชิงนโยบาบกบัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ตลอดจนการพูดคุยสัมผสัถึงความตั้งใจใส่ในการดาํเนิน

กิจกรรมตา้นพนนัของแกนนาํนิสิต นกัศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลยั มาโดยตลอด 6 เดือน ทาํให้พอเห็นถึง

ศกัยภาพของ 4 มหาวิทยาลยัหลกั จนนาํมาซ่ึงการพฒันาขอ้เสนอเชิงมาตรการเพื่อการสร้างมหาวิทยาลยั

หยดุพนนัตน้แบบ โดยมีรายละเอียดแจกแจงไดด้งัน้ี  

 1.  ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคาํแหง; การสร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยปลอดพนัน  

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นมหาวิทยาลยัรัฐท่ีมีบุคคลากร คณาจารย ์และนกัศึกษาจาํนวน

มากท่ีสุดในประเทศไทยท่ีมาจากทุกสารทิศทัว่ประเทศ โดยมีการจดัการเรียนการสอนหลกัทั้งท่ีอยูท่ ั้งใน

ส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ และกระจายอยูต่ามวทิยาเขต 20 สาขาทัว่ประเทศในทุกภูมิภาค ท่ีประกอบดว้ยระบบ

การเรียนการสอนในชั้นเรียน และระบบการศึกษาทางไกล  จึงถือว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศไทย   

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยคณะส่ือสารมวลชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยั

หยุดพนันจนทาํให้เห็นถึงศกัยภาพในพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัปลอดพนนัตน้แบบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เน่ืองจากภายหลงัร่วมกิจกรรมนอกจากทาํให้เห็นถึงขีดความสามารถของชมรมนกัศึกษาในระดบัคณะ           

ท่ีพร้อมกา้วข้ึนเป็นเป็นแกนนาํป้องกนัภยัพนนัแลว้ ยงัทาํให้พบวา่ในระดบัมหาวิทยาลยัเองมีแนวนโยบาย

ในการดูแลแกไ้ขและเฝ้าระวงัปัญหาภยัคุกคามทางสังคมท่ีเป็นฐานของการประกาศเป็นมหาวทิยาลยัหยุด

พนนัไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

  ภายหลังการร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนัน ผู ้บริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงไดร้วมเอาปัญหาการพนนัเขา้เป็นส่วนของอบายมุขท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งร่วมมือกนั

หยดุย ั้ง โดยมีการให้ความรู้ถึงพิษภยัและอนัตรายจากอบายมุขแขนงต่าง ๆ โดยรวมแก่นกัศึกษา เจา้หนา้ท่ี

และผูน้าํชุมชนรวมถึงผูบ้ริหารหอพกัเอกชนในเครือข่ายนาํไปขยายผล และไดมี้การจดักิจกรรมเสริมสร้าง

สุขภาพร่วมกันกับชุมชนอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเปิดลานกีฬาประชาชนข้ึนภายใน

มหาวทิยาลยั   
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  ท่ีสาํคญัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดมี้การประกาศใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็น  

“มหาวิทยาลยัปลอดเหลา้” โดยกาํหนดห้ามขา้ราชการ ลูกจา้ง นกัศึกษา ด่ืมสุราในเขตมหาวิทยาลยัไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งส้ินรวมถึงงานเล้ียงสังสรรคห์รือการเฉลิมฉลองทุกกรณีตอ้งไม่มีการจาํหน่ายหรือจดัเล้ียงสุรา 

จนกลายเป็นนโยบายท่ีกล่าวขวญัอยา่งกวา้งขวางในบรรดาขา้ราชการ ลูกจา้ง  

  การดาํเนินนโยบายในลกัษณะดงักล่าวแสดงถึงความพร้อมและศกัยภาพของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงในการกา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลยัปลอดพนนัไดห้ากสามารถพฒันามาตรการสนบัสนุนอย่าง

รอบดา้นดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

1. ผูบ้ริหารสูงสุดโดยอธิการบดีพึงประกาศนโยบาย “มหาวิทยาลยัปลอดพนนั” เช่นเดียวกบั

นโยบาย “มหาวทิยาลยัปลอดเหลา้” โดยกาํหนดหา้มใหค้ณาจารย ์บุคคลากร และเจา้หนา้ท่ีเล่นการพนนัทุก

ประเภทท่ีผิดกฎหมาย ทุกชนิดในเขตมหาวิทยาลัย รวมถึงการเล่นหวยใตดิ้น การเล่นพนันออนไลน์ 

รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการครอบครอง จาํหน่ายจ่ายแจก อุปกรณ์การพนันทุกชนิดในและโดยรอบ

มหาวทิยาลยั 

2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ควรมอบหมายนโยบายให้ชมรม ซุ้ม และกลุ่มกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลยั ทาํขอ้ตกลงหรือลงปฏิญาณ “กิจกรรมนกัศึกษา

ปลอดพนนั” ในทาํนองเดียวกบั กรณีชมรมส่ือสารมวลชนนาํนกัศึกษาใหม่กา้วคาํปฏิญาณไม่ยุ่งเก่ียวกบั

อบายมุขและการพนัน รวมถึงการทาํกิจกรรมในและนอกสถานท่ีตอ้งไม่มีการเล่นการพนัน อน้เป็น               

การสร้างความตระหนกัใหก้บันกัศึกษารุ่นพี่และนกัศึกษาใหม่ใหห่้างไกลการพนนั โดยอาจจดัให้นกัศึกษา

วชิาทหารเขา้ร่วมเครือข่ายตา้นพนนัไดอี้กแรงหน่ึง 

 

 

•อธิการบดีประกาศนโยบาย "มหาวิทยาลยัปลอดพนนั 
•ห้ามขา้ราชการ ลูกจา้ง นกัศึกษา เล่นพนนัผิดกฎหมายและหวยใตดิ้นในมหาวิทยาลยั 
•ขอความร่วมมืองดจาํหน่าย จ่ายแจกอุปกรณ์การพนนัทุกชนิดรอบมหาวิทยาลยั 

ระดับกิจการ

นักศึกษา 

•ฝ่ายกิจการนกัศึกษาลงนามขอ้ตกลง "กิจกรรมนกัศึกษาปลอดไพ่ปลอดพนนั" 
•แกนนาํชมรม ซุ้ม กลุ่มกิจกรรม พร้อมนาํสมาชิกนศ.ปฏิญาณไม่ยุง่เก่ียวการพนนั 
•พฒันาเครือข่ายนกัศึกษาวิชาทหารตา้นพนนัและร่วมแจง้เบาะแสพนนัออนไลน์ 

ระดับชุมชน 

• คณะกรรมการหอพกัติดดาว เพ่ิมประเดน็หอพกัปลอดพนนั 
• ประสานความร่วมกบัตาํรวจ/ปปส.พฒันาทกัษะรู้ทนัอบายมุขให้ผูน้าํชุมชนและผูบ้ริหารหอพกั 
• หอพกัและร้านคา้โดยรอบร่วมเฝ้าระวงัสอดส่องการใชโ้ครงขา่ยบริการwifi เพ่ือการเล่นพนนั 
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3. คณะกรรมการโครงการหอพกัติดดาวของมหาวิทยาลยั ท่ีประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง

ของมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารหอพกั ผูแ้ทนชุมชนและผูแ้ทนตาํรวจในพื้นท่ีควรประเด็นการป้องกนัภยัพนนั

เขา้เป็นอีกส่วนหน่ึงของคุณสมบติัการเป็นหอพกัติดดาว ท่ีนอกจากคอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการกระทาํ

ความผิดหรือมัว่สุ่มอบายมุข ควรเพิ่มการพฒันาทกัษะให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการรู้ทนัอบายมุข รู้ทนั

การพนนัในรูปแบบต่าง ๆ ทกัษะเฝ้าระวงัการใชโ้ครงข่าย wifi ของหอพกัและสถานประกอบการโดยรอบ

ของมหาวทิยาลยัเพื่อการพนนัและอาชญากรรมอ่ืน ๆ ดว้ย  

  หากมหาวิทยาลัยรามคําแหงสามารถดําเนินได้ในเชิงมาตรการดังกล่าวจะทําให้

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นตน้แบบใหก้บัอีกมหาวทิยาลยัในการกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัหยุดพนนัอยา่ง

เป็นรูปธรรมในการขจดัปัญหาการพนนัทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีเพราะจากสภาพปัญหา

การพนนัอุปสรรคสําคญัของทุกมหาวิทยาลยั คือ การท่ีคณาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีไม่ไดต้ระหนกัว่า 

การพนนัเป็นปัญหาหรือภยัคุกคาม ในทางตรงกนัขา้มบุคคลากรจาํนวนมาของหลายมหาวิทยาลยันอกจาก

ปล่อยปะละเลยต่อปัญหาน้ีแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในการเขา้ร่วมเล่นการพนนั เป็นเจา้มือ หรือให้

ความสําคญัและสนใจต่อการพนนัในหลายรูปแบบ ทั้งการพนนัฟุตบอล การเล่นหวยใตดิ้น การเชิญชวน

ไปลองเส่ียงโชคบ่อนเปิดใหม่เป็นตน้  

  การประกาศนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยหยุดพนันโดยมีคณาจารย์และบุคคลากรของ

มหาวิทยาลัยเป็นตวัอย่างท่ีเคร่งครัดเข้มงวดก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเป็นแบบอย่างให้

สถาบนัอุดมศึกษาปลอดการพนัน มากกว่าการรอสั่งการเป็นรอบ ๆ ในการป้องกนัภยัพนันแบบซํ้ าเดิม

เหมือนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

  ข้อเสนอทั้ งหมดน้ีควรมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้การสนับสนุนอย่างเข้มข้น อาทิ 

สํานกังานตาํรวจป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีเคยร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัมาให้การอบรมเพิ่มพูน

ทกัษะใหก้บับุคคลากร แกนนาํนกัศึกษา ผูบ้ริหารหอพกั และผูน้าํชุมชน ในการเฝ้าระวงัภยัอาญชกรรมส่ิง

เสพติดต่าง ๆ รวมถึงการกระทาํความจากการพนนั  

  ขณะเดียวกัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ควรร่วมประสานหน่วยงานอ่ืน  ๆ อาทิ                  

กรมสุขภาพจิต สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และพนัธมิตรต่าง ๆ ให้มีการสนบัสนุน

ส่ือต่าง ๆ รวมถึงการให้เสริมสร้างความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทางมหาวิทยาลยัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ความต่อเน่ืองย ัง่ยนืในการดาํเนินโครงการมหาวทิยาลยัหยดุพนนัตน้แบบ 

2. ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยนครพนม; การพัฒนาระบบนาํร่องสามประสานป้องกันภัย              

การพนันรอบร้ัวอุดมศึกษา 

  มหาวิทยาลยันครพนม เป็นศูนยก์ลางอุดมศึกษาขนาดใหญ่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางและใตท่ี้เกิดจากการหลอมรวมวิทยาลยัขนาดกลางหลายแห่งเขา้ด้วยกนั จึงมีนักศึกษาทั้งจาก

ภายในจงัหวดันครพนม และจากจงัหวดัรอบขา้งหลายจงัหวดัมุ่งเขา้มาศึกษาต่อเป็นจาํนวนมาก โดยมี
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ลกัษณะของท่ีตั้ งมหาวิทยาลัยกระจายท่ีตั้ งแยกออกไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของจงัหวดัตามลักษณะท่ีตั้ ง

วิทยาลยัดั้ งเดิมภายใตส้ภาพแวดลอ้มความเปล่ียนแปลงของเมืองนครพนมท่ีกลายเป็นเมืองท่าชายแดน

ระบบเปิดภายหลงัการมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 

  ทั้งน้ีจากการลงพื้นท่ีสาํรวจสถานการณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครพนมและในอีกหลายพื้นท่ี

พบว่า นักศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์เล่นการพนันมาจากใน

ระดบัโรงเรียนมธัยมและมีการชักชวนการเล่นการพนันในระดบัมหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ืองโดยมีพ่อแม่ 

ญาติพี่น้องในชุมชนท่ีคอยโน้มนาํเล่นการพนนักนัอย่างกวา้งขวางอยูต่ลอดไม่จบส้ิน ดงันั้นในการแกไ้ข

ปัญหาใหส้ถาบนัอุดมศึกษาปลอดภยัจากภยัพนนัจึงไม่สามารถดาํเนินการไดแ้ต่การพฒันากิจกรรมภายใน

มหาวทิยาลยั  

  ดงันั้น จึงควรมีแผนงานแนวทางการดาํเนินกิจกรรมเชิงรุกกบัชุมชนและโรงเรียนเพื่อ

สร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากการพนัน อนัจะมีส่วนให้นิสิต นักศึกษามีตระหนักและมีทกัษะใน              

การจดัการกบัการพนันและมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงในการได้ช่วยเหลือและพฒันาสังคม              

อนัสามารถผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนไดอี้กดว้ย  

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนมเองไดเ้ขา้ร่วมดาํเนินกิจกรรม

โครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนันอย่างเขม้ขน้ มีนักศึกษาให้ความสนใจทั้งในดา้นการทาํการวิจยัสํารวจ

สถานการณ์การเล่นพนนัทั้งในและต่างคณะท่ีกระจายตวักนัอยู ่นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่ 200 คน 

มีนกัศึกษาท่ีป็นผูแ้ทนสภาเด็กและเยาวชนเขา้มร่วมดาํเนินกิจกรรม 

  ภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลยัหยุดพนันได้ คณาจารยข์องสาขาวิชาพฒันา

สังคมและทีมวทิยากรโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนัไดเ้สริมทกัษะพฒันานกัศึกษาแกนนาํสนบัสนุนเขา้

ร่วมกิจกรรมกบัสภาเด็กและเยาวชนในกิจกรรมการรณรงคป้์องกนัภยัอบายมุขและส่ิงเสพติดในพื้นท่ี โดย

มีการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกบัสํานกังานพฒันาสังคมและความมัง่คงของมนุษยจ์งัหวดันครพนมไว้

ในเบ้ืองตน้ในการทาํงานพฒันาชุมชนร่วมกนั 

  จุดเร่ิมตน้ดงักล่าวนบัเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันารูปแบบ

ความร่วมมือในลกัษณะ “สามประสาน” เพื่อการพฒันางานป้องกนัภยัในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

เพราะทุกฝ่ายล้วนมีพนัธกจิอย่างเป็นทางการท่ีตรงกนัในการพฒันาและส่งเสริมป้องกนัเด็กและเยาวชนใน

พื้นท่ีจากปัญหาอบายมุขทั้งปวง ซ่ึงสามารถร่วมมือกนัในลกัษณะตวัแบบเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 
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  จากแผนภาพข้างต้น แสดงถึงข้อเสนอเชิงทิศทางการดําเนินมาตรการเพื่อก่อให้เกิด

แผนงานความร่วมมือระหวา่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัลนครพนมท่ีมีประสบการณ์

ในการจดัพฒันากิจกรรมการรู้ทนัพนัน ท่ีมีนักศึกษาเขา้ไปเป็นตวัแทนในสภาเด็กและเยาวชนในระดบั

จงัหวดัท่ีเคยดาํเนินการบางส่วนร่วมกนัอยู่แลว้ ขณะเดียวกนัยงัไดริ้เร่ิมความร่วมมือกบัสํานกังานพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัไวบ้า้งแลว้ 

  ในส่วนของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์องมีพนัธกิจโดยตรงต่อ                

การป้องกนัเด็กและเยาวชนจากปัญหาการพนนั จากการศึกษาพบวา่ กระทรวงเองมีการกาํหนดเป้าหมายใน

การลดจาํนวนเด็กและเยาวชนจากพฤติกรรมเล่นการพนนัลงอยา่งต่อเน่ืองตามแผนปฏิบติัการพฒันาระบบ

สวสัดิการสังคมและส่งเสริมชีวิตมัน่คงปลอดอบายมุข (ดูภาคผนวก: แผนปฏิบติัการฯ) ดงันั้นจึงเป็นภาระ

ของสํานักงานพฒันาสังคมฯในระดบัจงัหวดัอย่างเป็นทางการในส่วนหน่ึงท่ีพึงดาํเนินการให้ส่งเสริม

สนบัสนุนกิจกรรมลดปัญหาการพนนั ตลอดจนกาํหนดแนวทางให้เด็กและเยาวชนในพท้ืนท่ีรู้จกัป้องกนั

ตนเองจากส่ิงเสพติดทั้งปวง  

  ขณะเดียวกนั การศึกษาพบว่า ในส่วนของพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 4 ไดก้าํหนดให้สภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัมีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน

และเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ทางวชิาการและจดักิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษากีฬาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน

เพื่อส่งเสริมพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และจริยธรรม ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะต่อสภาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติเก่ียวกบัการพฒันาเด็กและเยาวชนจงัหวดั ดงันั้นสภาเด็กและเยาวชนในระดบัจงัหวดัซ่ึงมี

เครือข่ายเด็กและเยาวชนกระจายอยูใ่นทุกชุมชนจึงสามารถกา้วเขา้มาเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนงาน

ใหชุ้มชนปลอดพนนัไดอ้ยา่งยิง่ 

  ดงันั้น สองหน่วยงานน้ีจึงเป็นกาํลงัสําคญัในการสร้างสภาพแวดลอ้มใหม่ให้สังคมชุมชน

ปลอดภยัจากการพนนัไดย้ ัง่ยืน โดยจาํเป็นตอ้งมีส่ิงสําคญั คือ การพฒันาแผนงานโครงการหรือกิจกรรม

เยาวชนหยดุพนนั โดยมีนกัศึกษาจากสาขาพฒันาสังคมท่ีมีทกัษะหลกัวชิาการมาเป็นแกนนาํร่วมขบัเคล่ือน

คณะศิลป
ศาสตร์ฯม.

นครพนม 

การพัฒนาความ
ร่วมมือโครงการ

เยาวชนหยุดพนัน 

สภาเดก็และ
เยาวชนจังหวัด

นครพนม 

พัฒนาสังคมฯ

จังหวัดนครพนม 

การดาํเนินโครงการหยดุพนันระดบัโรงเรียนและชมุชน 
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ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านการพฒันาชุมชน โดยทางผูบ้ริหารของคณะฯ

จาํเป็นต้องพฒันาความร่วมมือกับสํานักงานพฒันาสังคมฯ จงัหวดันครพนมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มี               

การสนบัสนุนกิจกรรมและงบประมาณในการขบัเคล่ือนโครงการ พร้อมกนัไปกบัการสนบัสนุนนกัศึกษา

ของมหาวิทยาลยัเขา้ไปร่วมพฒันาแผนงานร่วมกบัสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัไปพร้อมกนัเพื่อ          

การกาํหนดทิศทางของแผนงานท่ีลงไปทาํงานพฒันานักเรียนและชุมชนในการรู้ทนัพนันและร่วมใจ

ห่างไกลการพนนั  

  หากสามารถดาํเนินการสนับสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในลกัษณะดงักล่าวก็จะ

นาํไปสู่ขจดัภยัการพนนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนเพราะมีองคก์รขบัเคล่ือนท่ีมีพลงัอยา่งสภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัท่ี

ทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีแกนนาํนกัศึกษาท่ีมีความรู้ ทกัษะดา้นต่าง ๆ เป็นแนวร่วมสําคญั ตลอดจนมี

สํานกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยห์น่วยราชการท่ีสามารถเป็นแกนกลางในการประสาน

ความร่วมมือและการสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ จากฝ่ายต่าง ๆ ในพื้นท่ีมาร่วมดาํเนินการ 

รูปแบบน้ีจะสามารถเป็นตน้แบบให้มหาวิทยาลยัในภูมิภาคสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ

ร่วมมือในการดาํเนินโครงการป้องกนัภยัการพนนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนืต่อไป  

 3.  ข้อเสนอมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: การพัฒนาชุดความรู้ทักษะหยุดพนันต่อยอดระบบ

SOTUS กันภัยพนัน 

  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงตั้งอยูท่่ามกลางพื้นท่ีไกลออกจากเขตตวัเมืองเชียงราย มีนกัศึกษา

ปีละประมาณ 4000 คน จากทัว่ประเทศในทุกภูมิภาค รวมถึงจากประเทศพม่าและจีนเขา้มาศึกษาต่อกนัเป็น

จาํนวนมากในสัดส่วนท่ีไล่เล่ียใกลเ้คียงกนั สภาพสังคมของนิสิตท่ีน่ีมีลกัษณะเป็นพหุสังคมท่ีแยกตวัอยู่

เป็นชุมชนเฉพาะภายในพื้นท่ีมหาวทิยาลยัและหอพกัในกบัหอพกัเครือข่ายรอบขา้ง  

  ผลจากการดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนันทาํให้เข้าใจถึงระบบการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั สํานักงานและส่วนต่าง ๆ มีการทาํงานร่วมกนัโดยตลอด

เน่ืองจากเป็นมหาวทิยาลยัท่ีไม่มีวทิยาเขตหรือส่วนงานท่ีกระจายออกไปจากศูนยก์ลาง ฝ่ายพฒันานกัศึกษา

มีความใกลชิ้ดในการดูแลนิสิต นักศึกษาอย่างมาก โดยตอ้งดาํเนินงานประสานงานกบัสํานักวิชาต่าง ๆ   

อยา่งใกลชิ้ดเน่ืองจากตอ้งคอยสนบัสนุนใหน้กัศึกษาปี 1 ท่ีมาจากทัว่ทุกสารทิศไดใ้กลชิ้ดและอยูร่่วมกนัได้

อยา่งมีความสุขและมีความปลอดภยัในชีวติและจิตใจ  

   สภาพการณ์เช่นน้ีเองนบัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะปิดเหมาะสมกบัส่งเสริมและพฒันา

ให้เกิดระบบเพื่อการดูแลแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการพนันเพื่อเป็นต้นแบบของการนาํไปปรับ

ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ โดยดึงองคาพยพภายในมหาวิทยาลยัมาร่วมพฒันาองค์ความรู้ทกัษะ                 

การหยดุพนนัในหมู่นิสิต นกัศึกษาตน้แบบในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

   มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงใชร้ะบบ SOTUS หรือระบบอาวุโส รุ่นพี่คอยกาํกบัควบคุมดูแล

ความเป็นไปของรุ่นนอ้งโดยรุ่นนอ้งตอ้งใหค้วามเคารพต่อรุ่นพี่ มีระบบการปฐมนิเทศนกัศึกษาปี 1 ถึงสาม
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รอบ และมีระบบการประชุมเชียร์อย่างเขม้ขน้ ดงันั้นนกัศึกษารุ่นพี่จึงมีอิทธิพลค่อนขา้งสูงต่อการช้ีนาํ          

การใชชี้วิตของนิสิต นกัศึกษา แต่อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองการพนนัยงัเป็นเร่ืองท่ีสุ่มเส่ียงต่อวิถีของนกัศึกษา

ในทุกระดบั ดงันั้นความมุ่งหวงัท่ีจะให้รุ่นพี่ช่วยสอดส่องดูแลรุ่นนอ้งในการการไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัเร่ือง

การพนนั หรือการช่วยแกไ้ขปัญหาอนัเป็นผลกระทบมาจากการพนนัยงัเป็นเร่ืองเปราะบางอยา่งยิง่  

  ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงโดยฝ่ายพฒันานกัศึกษาท่ีอาศยัระบบ SOTUS เป็น

เคร่ืองมือในการสนบัสนุนการพฒันานกัศึกษา จึงควรมีการพฒันาทกัษะการจดัการปัญหาการพนนัตน้แบบ

ในลกัษณะชุดความรู้ท่ีประกอบทั้งชุดฝึกอบรมการรู้ทนัการพนนั ชุดทกัษะการให้คาํปรึกษา ตลอดจน

แนวทางการพฒันาเครือข่ายกิจกรรมเพื่อโนม้นาํให้ห่างไกลจากการพนนั  

  การดําเนินการดังกล่าวสามารถพัฒนาข้ึนเป็นชุดความรู้สําเร็จรูปในหลายลักษณะ 

ประกอบกบัส่ือสนบัสนุนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารยน์าํไปปรับใช้เป็นทางเลือกให้กบัเหมาะสมใน  

การพฒันาทกัษะหยุดพนนัให้กบัรุ่นพี่กลุ่มและรุ่นพี่สํานกัวิชาต่าง ๆ เพื่อนาํไปเป็นหลกัในการดูแลแกไ้ข

ปัญหาและผลกระทบจากการพนนัในหมู่นิสิต นกัศึกษารุ่นนอ้ง โดยสามารถประสานความร่วมมือจากฝ่าย

ต่าง ๆ เพื่อสร้างทกัษะตน้แบบท่ีพอแจกแจงไดด้งัน้ี  

 

 
 

  จากแผนภาพแสดงให้เห็นไดว้่า การไดม้าซ่ึงชุดความรู้ทกัษะหยุดพนนัจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การสนบัสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ดงันั้นฝ่ายพฒันานกัศึกษา และมูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติท่ีได้ริเร่ิมดําเนินกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนันจึงควรร่วมมือกันประสานของ                   

การสนบัสนุนองคค์วามรู้และทรัพยากรดา้นต่าง ๆ จากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หน่วยงานภายในไดแ้ก่ สํานกั

วิชาการแพทย์ และสํานักให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนหน่วยงานภายนอกได้แก่ มูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติและกรมสุขภาพจิต  

   

สาํนกัวิชาแพทยศ์าสตร์ 
ส่วนงานพฒันา

นกัศึกษา 
สาํนกัให้คาํปรึกษาและ

ช่วยเหลือนกัศึกษา 

ชุดความรู้ทักษะหยุดพนันต้นแบบ มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติสนบัสนุนส่ือ 
กรมสุขภาพจิต

สนบัสนุนงบประมาณ 

SOTUS หยดุพนนั 

รุ่นพ่ีประยกุตใ์ช ้
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  การพฒันาชุดทกัษะความรู้หยุดพนนันั้นในส่วนงานพฒันานกัศึกษาเองอาจไม่สามารถ

ดาํเนินการได้โดยลาํพงัเพราะตอ้งอาศยัองค์ความรู้และทกัษะจากหลายภาคส่วน จึงควรดาํเนินงานใน

ลกัษณะของการประสานความร่วมมือให้เกิดการวางแนวทางการสร้างชุดความรู้ต้นแบบท่ีเหมาะสม

ร่วมกนั ซ่ึงสามารถประสานความร่วมกบัหน่วยงานภายในท่ีสาํคญัร่วมกนั 

  สาํนกังานใหค้าํปรึกษาและช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีทาํกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและมีความเขา้ใจ

ในพื้นฐานของนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด ควบคู่ไปกบัขอการสนบัสนุนทางวิชาการจากสํานกัวิชาแพทยศ์าสตร์

ในดา้นทกัษะสุขภาพจิตและจิตวทิยาการใหค้าํปรึกษาและการสาํรวจความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและ

อารมณ์เก่ียวกบัปัญหาการเล่นพนนั  

  ขณะเดียวกนัมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเองท่ีไดเ้ร่ิมตน้พฒันาส่ือเพื่อการรู้ทนัการพนัน

และส่ือท่ีเป็นผลผลิตจากงานศึกษาวิจยัต่าง ๆ พึงให้การเขา้ร่วมวางแผนสนบัสนุนและประสานงานกลาง

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพฒันาตวัแบบทกัษะการหยุดพนันภายใต้การสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิตท่ีมี

ฐานความรู้และความใส่ใจต่อเร่ืองการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการพนันในหมู่เยาวชนมาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยสนบัสนุนต่อยอดใหมี้ลกัษณะของการทดลองอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ทกัษะตน้แบบเหล่าน้ี

ให้กบัคณาจารยแ์ละเครือข่ายรุ่นพี่ในระบบ SOTUS เพื่อนาํไปทดลองใช้ในการเขา้ถึงและดูแลรุ่นน้อง

ตั้งแต่ปีหน่ึงในการปีการศึกษาต่อไป แล้วนําผลลัพธ์กลับมาหารือปรับปรุ่งก่อนนําไปใช้ขยายผลกับ

มหาวทิยาลยัอ่ืนต่อไป  

 4. ข้อเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา: การพัฒนาเครือข่ายฝ่ายกิจการนักศึกษาออนไลน์หยุด

พนันในสถาบันอุดมศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความต่ืนตัวและให้ความสนใจต่อ           

การป้องกนัแกไ้ขปัญหาการพนนัอยา่งมากท่ีสุดในการเขา้ร่วมโครงการมหาวิทยาลยัหยุดพนนั ฝ่ายพฒันา

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลาไดน้าํแกนองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา

แกนนาํนักศึกษาต้านภยัพนันอย่างพร้อมเพรียงกว่า 70 คน อย่างท่ีไม่มีมหาวิทยาลัยใดทาํได้มาก่อน                

จนกลายเป็นจุดพฒันาชุดกิจกรรมรู้ทนัพนนัและการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์สายนกัศึกษาหยุดพนนั

ของทีมวทิยากรโครงการและขยายผลสู่มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ   

  ขณะเดียวกนั นอกเหนือจากการดาํเนินกิจกรรมโครงการฯ แลว้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาไดป้ระสานนาํทีมวิทยากรร่วมเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพิษภยัพนนัเพื่อสร้างภูมิคุม้กนั

ให้กบังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 1500 คน ซ่ึงถือเป็นการจดักิจกรรมท่ีมีนกัศึกษาเขา้ร่วมมากท่ีสุดใน

โครงการ 8 มหาวิทยาลยัหยุดพนนั ภายหลงัจากเสร็จกิจกรรมโครงการทางมหาวิทยาลยัราชภฎัยงัได้มี          

การดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองโดยนาํส่ือและชุดความรู้การตา้นภยัพนนัของโครงการฯ ไปเผยแพร่ใน 

ทุกกิจกรรมนกัศึกษาหลกัของมหาวทิยาลยั 
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  ยิ่งไปกว่านั้ น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลายงัได้ให้ความสนใจท่ีจะกระจายแนวคิด                 

การส่ือสารต้านภัยพนันสู่การประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฎัและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลทัว่ประเทศ โดยไดป้ระสานขอความร่วมมือกบัทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเขา้

ร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการรู้ทนัพนันและการเสริมทกัษะการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาของ

มหาวทิยาลยัเครือข่ายอนัเป็นงานใหญ่ระดบัประเทศท่ีจดัข้ึนคร้ังท่ี 8 ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 

  อย่างไรก็ตามปัญหาการพนันในหมู่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศในปัจจุบันมีช่องทาง            

การส่ือสารผ่านส่ือใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพาหนะในแพร่ระบาดกระจายตวัเช่ือมโยงจาก

ภายในมหาวทิยาลยัสู่ภายนอกและจากภายนอกสู่เครือข่ายนกัศึกษาตลอดเวลา การใชรู้ปแบบการตรวจตรา

เฝ้าระวงัแบบเดิมไม่เกิดประสิทธิผลแลว้ดงัท่ีผลการศึกษาคร้ังได้ขอ้คน้พบอย่างชัดเจน ดงันั้นจึงควรมี            

การสถาปนาเครือข่ายสังคมออนไลน์หยุดพนัน เพื่อเป็นตวัแบบนําร่องในการติดตามเฝ้าระวงัและให ้             

ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ  

  ทั้งน้ี เร่ิมจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมและความต่ืนตัวสูงจากท่ีกล่าวมาใน

ตอนตน้เป็นส่วนท่ีผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปสัมผสัและแสดงใหเ้ห็นไดต้รงแลว้วา่ มหาวิทยาลยัราชภฎสังขลาไม่เพียง

มีผูบ้ริหารในระดบัสูงสุดของมหาวิทยาลยัท่ีให้ความสําคญักบั เร่ืองการตา้นภยัพนนัในสถาบนัอุดมศึกษา 

หากแต่ยงัมีฝ่ายพฒันากิจการนกัศึกษาท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีประจาํเขม้แขง็และมีความใกลชิ้ดกบัแกนนาํนกัศึกษา

ทุกระดบัสามารถขบัเคล่ือนงานกิจการนักศึกษาหยุดพนันได้อย่างเป็นต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลาง

เครือข่ายของอาจารยฝ่์ายกิจการนกัศึกษาท่ีกวา้งขวางทัว่ประเทศ ดงันั้นทางมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลาจึงมี

ความพร้อมเป็นผูน้าํพฒันาตน้แบบเครือข่ายหยดุพนนั โดยอาศยัการส่ือสารผา่นส่ือใหม่เป็นเคร่ืองมือเช่ือม

ร้อย เพื่อการริเร่ิมสถาปนาระบบเครือข่ายกิจการนกัศึกษาออนไลน์หยุดพนนัโดยมีแนวทางดงัแผนภาพ

ต่อไปน้ี  
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  จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษาออนไลน์ผ่าน                        

การดาํเนินการใน 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

 1.  สนับสนุนองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาพัฒนาพื้นท่ีออนไลน์สร้างเครือข่าย

นกัศึกษาหยุดพนนัและส่ิงเสพติดต่อยอดจากกิจกรรมนาํร่องเครือข่ายออนไลน์นกัศึกษาหยุดพนันท่ีได้

ริเร่ิมไวใ้นโครงการฯ โดยการประสานงานกกบัทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาทิ กรมสุขภาพจิต เพื่อสนบัสนุนส่ือ และชุดความรู้ ตลอดจนการให้การอบรมเพิ่มเติมทางเทคนิคการให้

คาํปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะนาํไปสู่การเช่ือมโยงเขา้สู่พื้นท่ีออนไลน์และออฟไลน์ของฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

เพื่อเปิดพื้นท่ีขยายเครือข่ายทางการส่ือสารสร้างความตระหนกัและเขา้ถึงความเคล่ือนไหวในวิถีเส่ียงของ

นกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง และหนุนนาํใหเ้กิดสภาพการณ์รู้ทนัพนนัแบบ real time 

 2.  ประสานเครือข่ายกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัและราชมงคลทัว่ประเทศเป็นเพื่อ

จดัตั้ งพื้นท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์สําหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารงานความเคล่ือนไหวกิจการ

นกัศึกษาและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการปัญหาการพนนัและภยัจากอบายมุขร้ายทั้งหลาย

และผลกัดนันาํการหยุดพนันเขา้สู่เครือข่ายผูบ้ริหารกองพฒันานักศึกษาราชภฎัทัว่ประเทศให้เป็นกลไก

ขบัเคล่ือนงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่เครือข่ายนกัศึกษาออนไลน์ในแต่ละมหาวิทยาลยัแลว้แบ่งปัน

เครือข่ายเขา้ถึงกนัเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนกิจการนกัศึกษาออนไลน์หยุดภยัพนนัหรือหยุดย ั้งอบายมุขตามแต่

การสร้างสรรคต่์อเน่ืองต่อไป  

 3.  พฒันาเน้ือหากิจกรรม และเน้ือหาการส่ือสารในเครือข่ายกิจการนกัศึกษาออนไลน์หยุด

พนนัหรือหยดุอบายมุข โดยการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ

สนใจอาทิ การจดัประกวดหนงัสั้ นรู้ทนัพนนัในเครือข่ายนกัศึกษาราชภฎั การสมคัรร่วมพฒันาค่ายอาสา

พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้ มีการนํา เสนอความ เค ล่ือนไหวต่อเ น่ือง  รวมถึงการพัฒนากรอบ                              

พฒันาเครือข่ายกจิการ

นักศึกษาออนไลน์ ม.ราชภัฎ 

จัดตั้งแกนนําเครือข่าย

นักศึกษาราชภัฎหยุดพนัน 

ประสานสร้างเครือข่าย

กจิกรรมนักศึกษาหยุดพนัน 

•ผลกัดนัวาระภยัพนนัสู่ท่ีประชุมเครือข่ายกิจการ

นกัศึกษา ม.ราชภฎั และราชมงคล 
•เปิดพืนท่ีออนไลน์รู้ทนัพนนัสาํหรับพฒันาเครือข่าย

กิจการ นศ.ราชภฎั หยดุพนนั 

•ฝ่ายพฒันานศ. เสริมทกัษะแกนนาํ นศ. หยดุ

พนนั จากองคก์ารและสภา นศ. 
•ต่อยอดพฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนกัศึกษาราชภฎัสงขลา 

•ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอกสร้าง

กิจกรรมส่งเสริมทกัษะรู้ทนัพนนั 
•พฒันาเน้ือหาสร้างทกัษะตา้นภยัพนนัส่ือสาร

เครือข่ายสังคมออไนลน์ 

ขบัเคล่ือนผา่นกลไกเครือข่ายผู้บริหารกองพฒันาน.ศ. ราชภฎัทัว่ประเทศ 
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ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อใหส้นบัสนุนให้ส่งเสริมการพฒันากิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลกัใน

การดาํรงชีวิต อาทิ วิถีพอเพียง กิจกรรมรู้ทนัส่ือ กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการจิตอาสา

รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสามารถนาํเอาส่ือเหล่าน้ีกลบัมาเผยแพร่ในงานการพฒันานกัศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็น

สาํคญัดว้ย 

   ขอ้เสนอทั้งหมดน้ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลาควร

ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัและทีมส่ือของโครงการ

มหาวทิยาลยัหยดุพนนั มูลนิธิสาธารณสุขท่ีไดร่้วมกนัสร้างสรรคง์านไวท้ั้งในดา้นการให้คาํปรึกษาถึงแนว

ทางการเช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์และการพฒันาส่ือเน้ือหาองคค์วามรู้จากชุดโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการกาํหนดแนวทางการประกันคุณภาพเพ่ือการป้องกันภัยพนัน

ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างยัง่ยืน 

  อุปสรรคของสถาบนัอุดมศึกษาในการรับมือกบัปัญหาการแพร่ระบาดของการพนนั  

  จากการศึกษาทบทวนนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องท่ีผ่านมาได้แสดงให้เห็นใน

ตอนตน้แล้วว่า เร่ืองปัญหาการพนันและส่ิงเสพติดต่าง ๆ ได้วาระแห่งชาติข้ึนบ่อยคร้ังมีการสั่งการให้

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเร่งดาํเนินการกาํหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน อาทิ นโยบาย Campus Safety Zone คาํสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และประกาศ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้วางมาตรการป้องกันปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนั แต่สถาบนัอุดมศึกษายงัไม่ไดด้าํเนินการนาํเร่ืองน้ีเขา้สู่ระบบการบริหารความเส่ียง 

อีกทั้งยงัไม่เคยมีนโยบายและมาตรการท่ีต่อเน่ืองเป็นระบบชัดเจนในการส่งเสริมป้องกนัปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัเลย  

  รายงานการสังเคราะห์ความรู้เร่ืองการพนันในสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ี

ประมวลจากงานการวิจยัด้านการพนันในสถาบนัอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2555-25556 มากกว่า 10 

งานวิจยั ไดข้อ้สรุปยืนยนัให้เห็นว่า การพนนัเป็นปัญหาสําคญัท่ีสร้างผลกระทบและความเส่ียงต่อนิสิต 

นกัศึกษา นักศึกษากว่า 500,000 คน มีประสบการณ์เล่นพนนั ร้อยละยี่สิบในจาํนวนน้ีเป็นหน้ีและได้

ผลกระทบจากการพนนั  

  ขณะเดียวกนัจากผลการวิจยัเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีไดข้อ้คน้พบการสํารวจ

ของ 8 มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศพบว่า ทุกมหาวิทยาลยัมีบ่อนการพนนัในรูปแบบต่าง ๆ ลอ้มรอบนิสิต 

นกัศึกษาจาํนวนมหาศาลเล่นการพนนัทั้งในรูปแบบพนนักนัเองภายใน และพนนักบัภายนอกหลากหลาย

รูปแบบ กบัระบบเครือญาติ คนสนิท และระบบออนไลน์ ขณะท่ีบุคคลากรทุกมหาวทิยาลยัทุกมหาวิทยาลยั

มีการเล่นการพนนั เล่นหวยใตดิ้นอย่างดาษด่ืนเป็นการทัว่ไป ซ่ึงผลการศึกษาพบดว้ยว่า ผลกระทบของ  

การพนันก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เร่ือยมา อีกทั้งยงันาํไปสู่ภยัคุกคามจากภายนอกท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัโดยตรงในหลายรูปแบบ 
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  สภาพการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงระบบการอุดมศึกษาของชาติมีปัญหาป้องกนัและ

แก้ไขผลกระทบจากการพนันท่ีคุกคามนิสิต นักศึกษา ทั้ง ๆ ท่ีในระดบัอุดมศึกษามีการวางแนวทางใน           

การพฒันาเสริมทกัษะชีวิต การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และทกัษะจาํเป็นต่อการพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองผ่านการจดัการเรียนการสอนและการส่งเสริมพฒันากิจกรรมนิสิต นักศึกษาทั้งในและนอก

หลกัสูตร  

  ทั้งน้ี จากการศึกษาสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาและคณาจารยผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

พบว่า ปัญหาสําคญัท่ีทาํให้การจดัการศึกษาไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่อภยัคุกคามเร่ืองการพนันใน

สถาบนัอุดมศึกษาเน่ืองจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพไม่ได้มีการกาํหนดแนวทางท่ีชดัเจนเอาไว ้ทาํให ้       

การดาํเนินนโยบายจดัการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาทั้งในและนอกหลกัสูตรไม่มี

ส่วนน้ีกาํหนดไว ้

  ภายใตร้ะบบการประกนัคุณภาพนั้นไดก้าํหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ สร้างระบบ

และพฒันากลไกในการพฒันาติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาดงักล่าว และกาํหนดใหมี้การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ของสถาบนัอุดมศึกษาตามองคป์ระกอบและเกณฑท่ีกาํหนดข้ึน  

  ดงันั้น หากปรับปรุงหรือเสริมการช้ีนาํแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาและ

การพฒันาศึกษาผา่นระบบการประกนัเพื่อการป้องกนัภยัพนนัก็จะสามารถทาํใหเ้กิดนโยบายและมาตรการ

ในการการส่งเสริมป้องกนันิสิต นกัศึกษาไทยทัว่ประเทศให้มีความรู้และทกัษะท่ีเขม้แขง้ในการรับมือกบั

ภยัคุกคามจากภยัพนนัและภยัร้ายจากอบายมุขอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบยัง่ยนืต่อไป 

 

ข้อเสนอเพือ่การกาํหนดแนวทางการประกนัคุณภาพเพือ่การป้องกนัภัยพนัน 

 จากสภาพปัญหาท่ีได้กล่าวแล้วนั้ น เพื่อช้ีนําให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทางใน                

การป้องกันภัยจากการพนันอันถือเป็นส่วนหน่ึงของอบายมุขและส่ิงเสพติดท่ีแทรกซึมอยู่ในทุก

มหาวิทยาลยัทั้งในระดบับุคคลากรเจา้หน้าท่ีและนิสิต นกัศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) พึงกาํหนดแนวทางเพิ่มเติมในกรอบเกณฑ์มาตราฐานและตวับ่งช้ีสําคญั ๆ ในระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาทั้งหลายหันมาระดมสรรพกาํลงัในการปรับระบบการเรียนรู้

และพฒันากิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองในการป้องกนัภยัปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ          

การพนันท่ีคุกคามนิสิต นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบและความต่อเน่ืองย ัง่ยืน ภายใต้ระบบการประกัน

คุณภาพใน 3 ดา้นหลกั สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ข้อเสนอ แนวทาง การดําเนินทีเ่กีย่วข้อง 

การพฒันากรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติเพือ่                

การป้องกนัอบายมุข

และภัยพนัน 

1.ปรับปรุงกรอบ TQF เพือ่ช้ีนําให้เกดิการบูรณากลุ่ม

วชิาในหลกัสูตรการศึกษาทั่วไป(GenEd) ให้เกดิวชิา

ทีท่ันยุค เพือ่การป้องกนัภัยอบายมุข ส่ิงเสพติด             

และส่ิงเสพติดและส่ือออนไลน์ อาท ิMoral Literacy 

Literacy on Vice 

2. นําเสนอแบบอย่างการพฒันาวชิาการศึกษาทัว่ไป 

ทีม่ีศักยภาพในการป้องกันภัยพนันและภัยออนไลน์ 

จากสถาบันอดมศึกษาต่าง ๆ   

ระบบประกนัคุณภาพหลกั

สุตร 

1. เพิม่เติมเนือ้หาช้ีนําใน 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 

และตัวบ่งช้ีที ่2.1 คุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบ TQF 

2. เพิม่เติมตัวอย่าง

เนือ้หาวชิาในองค์ประกอบ

ที ่3 ตัวบ่งช้ีที ่3.2                  

การส่งเสริมพฒันา

นักศึกษา และตัวบ่งช้ีที ่3.3 

ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 

 

3. การปรับเพิม่

เนือ้หาตัวบ่งช้ี              

การประกนัคุณภาพ

การศึกษานักศึกษา

เพือ่การป้องกันภัย

พนันและส่ิงเสพติด 

 

1. เพิม่เติมความชัดเจนในการส่งเสริมให้มีกลไกใน

การให้คําปรึกษาและจัดบริการข้อมูลต่าง ๆ   เพือ่        

การป้องกนัแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จากอบายมุข ภัยพนัน 

และส่ิงเสพติด 

2. ช้ีนําสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกจิกรรส่งเสริม

ป้องกนัเพือ่พฒันาผู้เรียนได้ใช้ชีวติอย่างมีคุณค่า

ปลอดภัยห่างไกลจากภัยพนันและส่ิงเสพติด 

ระบบการประกนัคุณภาพ

ระดับคณะและระดับ

สถาบัน 

1. เพิม่เติมเนือ้หา

องค์ประกอบที ่1 การผลติ

บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีด้าน การบริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ให้มีการกลไกให้คําปรึกษา

ด้านการใช้ชีวติห่างไกล

อบายมุข ตัวบ่งช้ีที ่                

ด้าน กจิกรรมนักศึกษา

ปริญญาตรี ให้ส่งเสริม

กจิกรรมด้านการส่งเสริม

ป้องกนัภัยจากอบายมุข              

ส่ิงเสพติด และการพนัน 
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ข้อเสนอ แนวทาง การดําเนินทีเ่กีย่วข้อง 

3. การกาํหนดปัญหา

และผลกระทบจาก

การพนันเป็น  

“ความเส่ียง” 

สถาบันอุดมศึกษา

ทัว่ประเทศ 

 

 

 

1. ปรับเนือ้หาสาระการบริหารความเส่ียง โดย

กาํหนดให้ภัยการพนันทั้งในโลกออนไลน์และ

ออฟไลน์โดยรอบสถาบันเป็นความเส่ียงทั้งจากปัจจัย

ภายในและภายนอก 

2. ช้ีนําให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหาร           

ความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษาให้ความสําคัญกบั

ปัญหาและผลกระทบจากการพนันอย่างต่อเน่ือง 

ระบบประกนัคุณภาพใน

ระดับสถาบัน 

เพิม่เติมเนือ้หา

องค์ประกอบที ่5                     

การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี 

ที ่5.1 การบริหารของ

สถาบันเพือ่การกาํกบั

ติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ

กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์

ของสถาบันเกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3. ดําเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง 

 จากตารางข้างต้นสามารถแจกแจงรายละเอียดรายข้อเสนอแนะ และแนวทางใน                          

การดาํเนินการไดด้งัน้ี  

 1. การพัฒนากรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการป้องกันอบายมุขและ

ภัยพนัน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดัทาํมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน                        

การอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกาํหนดให้

คุณภาพของบณัฑิตตอ้งเป็นไปตามมาตราฐานผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้น

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตินบัเป็นหัวใจในการวางระบบประกนั

คุณภาพท่ีช้ีนําให้หลักสูตรต่าง  ๆ  ในระดับอุดมศึกษาต้องมีการกําหนดวิชาการพื้นฐาน  (General 

Education) และช้ีนาํแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันานิสิต นกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพึง

ประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรกาํหนด เหมือนดงัท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต: 2550) ปราชญข์องแผน่ดิน

กล่าวไวใ้นเอกสาร การศึกษาเพื่อการสร้างบณัฑิต หรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต;  
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   “วชิาศึกษาทัว่ไปทาํหนา้ท่ีทาํคนใหเ้ป็นบณัฑิต หรือสร้างบณัฑิตให้ มีบทบาทโดยตรงใน

การพฒันาคนเพื่อให้บุคคลแต่ละคนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีชีวิตดีงาม ประณีต ประเสริฐ สมความเป็นมนุษย์

เป็นคนเตม็คน”  

   ดงันั้นกรอบ TQF จึงมีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อรากฐานของพฒันานิสิต นกัศึกษา และเป็น

เคร่ืองมือสําคญัท่ีใช้ช้ีนําในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นทั้งโอกาสและข้อจาํกัดให้กับ

สถาบนัอุดมศึกษาจาํนวนมากในการร่วมสร้างแนวทางในการป้องกนัภยัการพนนัท่ีกาํลงัแพร่ระบาดห้อม

ลอ้มสถาบนัอุดมศึกษา ทั้ง ๆ ท่ีโดยแทจ้ริงแลว้ระบบการประกนัคุณภาพทั้งในเชิงองคป์ระกอบและเกณฑ์

การประกนัคุณภาพจึงเป็นเคร่ืองมือช้ีนาํเชิงนโยบายท่ีสําคญัอยา่งต่อการพฒันาอุมศึกษาของชาติและเป็น

หลกัประกนัในการสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม 

   อยา่งไรก็ตาม ท่ีมาผา่นจากการศึกษาพบวา่ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ นาํเอากรอบ TQF น้ีไป

กาํหนดรายวชิาการศึกษาทัว่ไป (General Education)ในหลกัสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ และใชเ้ป็นกรอบ

กระตุน้ใหผู้ส้อนใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงเน้ือหาเขา้สู่กระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างทกัษะชีวิต

ใหห่้างไกลภยัพนนัและอบายมุขต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเบาบางมากเน่ืองจากขาดการช้ีนาํและขาดการกาํหนดแนว

ทางการปรับปรุงพื้นฐานวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์แวดลอ้มปัจจุบนัและอนาคต 

  “ทุกวนัน้ีพวกเราต้องพยายามจัดหลายเร่ืองให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา ไม่งั้นก็ทาํใหเ้หน่ือยเปล่า สกอ.ไม่มีตวัช้ีวดัป้องกนัภยัพนนั มีแต่ตอนช่วงบอลโลกอะไรแบบเน่ีย

ก็จะประกาศใหเ้ขม้งวดข้ึนมาที แต่ท่ีตอ้งทาํประจาํไม่มี” ผูบ้ริหารระดบัสูงจากมหาวทิยาลยัทางภาคใตท้่าน

หน่ึงกล่าวอธิบาย  

   “น่าเสียดายวิชาพื้นฐาน ไม่ค่อยได้ปรับกันให้ทนัสมัย หลายวิชาอย่างพวกคุณธรรม

จริยธรรมก็เนน้ไปทางหลกัศาสนา ศีลธรรม เร่ืองส่ือออนไลน์ เร่ืองภยัพนนัไม่ไดมี้ไม่ไดเ้นน้ กลายเป็นวา่

เป็นตวัพื้นฐานท่องจาํให้สอบผา่นไปไม่ไดเ้นน้อะไร ทั้ง ๆ  ท่ีเป็นส่วนสําคญั หรือทกัษะไอที น่ีเด๋ียวน้ีเด็ก

เป็นมากกวา่ท่ีสอนไวใ้นหนงัสืออีก มนัตอ้งยกบทบาทความสําคญัวิชาพื้นฐานพวกน้ีจะไดช่้วยเด็กปีหน่ึง

เขม้แข็ง” อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวิชาพื้นฐานในมหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่านหน่ึงให้ขอ้สังเกต

ถึงความสาํคญัของวชิาพื้นฐาน (General Education)  

   “จริง ๆ  ประกันคุณภาพก็บอกไวช้ัดว่าตอ้งพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี

กรอบเกณฑม์าตราฐาน TQF 5 ดา้นวา่ตอ้งมีทกัษะดา้นต่าง ๆ ทั้งทกัษะไอที ทกัษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม 

แต่มนัแยกกนัอยู ่แยกกนัทาํ ใส่ไวว้ิชาโนน้บา้ง วิชาน้ีบา้ง จริง ๆ ก็เลยไม่เห็น ไม่รู้จะเนน้กนัยงัไง มนัก็น่า

เอามารวมกนัเป็นตวัฐานทั้งในหลกัสูตร นอกหลกัสูตรให้เด็ก ๆ อนัน้ีคงตอ้งปรับท่ีวิชา Gen Edu” อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบกิจการนกัศึกษามหาวทิยาลยัทางภาคเหนือกล่าว  
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  ดงันั้น สกอ. พึงพิจารณาวางแนวทางใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีการปรับปรุงระบบการจดัการ

เรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปเพื่อการป้องกันภยัพนันและอบายมุขทัว่ปวงอย่างเป็นระบบผ่านกลไก             

การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ในลกัษณะช้ีนาํให้มีการบูรณาการปรับปรุงกลุ่มวิชาต่าง ๆ ตาม

กรอบ TQF หลอมรวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เพื่อให้มหาวิทยาลยัต่าง ๆ   

สร้างสรรคก์ระบวนวชิาพื้นฐานใหม่ ๆ  ท่ีจาํเป็นต่อการใชชี้วิตนกัศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การปรับเพิ่มวชิาวา่ดว้ยการส่งเสริมทกัษะการรู้ทนัและการป้องกนัภยัอบายมุข การพนนั และส่ิงเสพติด ใน

กลุ่มวชิาเสริมสร้างทกัษะชีวติ อาทิ วชิา Literacy on Vice และ Moral literacy 

  รายวชิาดงัตวัอยา่งสามารถเกิดข้ึนไดด้ว้ยการบูรณาการกลุ่มวิชาวา่คุณธรรมจริยธรรมและ

กลุ่มวิชาวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนั

และอนาคต อนัจะนาํไปสู่การปรับเปล่ียนเน้ือหากระบวนวิชาให้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะการใช้

และการพึ่งพิงส่ือออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และส่ือเสมือนจริง อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม และมี

ความรู้เท่าทันควบคู่กันไปด้วย อนัเป็นทักษะจาํเป็นในรอดพ้นจากภัยอบายมุขทั้ งหลายท่ีล้อมนิสิต 

นกัศึกษาผา่นเครือข่ายส่ือใหม่และส่ือสังคมออนไลน์อยูใ่นปัจจุบนั  

  ทั้งน้ี สกอ. สามารถกาํหนดแนวทางดงักล่าวเขา้ไปในองค์ประกอบการประกนัคุณภาพ

ระดบัหลกัสูตร องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 วา่ดว้ย คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชิต และองคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาการเรียนรู้วา่ดว้ยทกัษะ

จาํเป็นสําหรับทกัษะชีวิต และพึงช้ีนาํเพื่อให้มหาวิทยาใช้เป็นแนวทางพฒันากิจกรรมสนับสนุนให้เกิด

ทกัษะการป้องกนัภยัอบายมุขและการพนนัไวใ้น ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ว่าดว้ยการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 

เพิ่มเติมให้ชดัเจนจากท่ีกาํหนดให้มีการวางระบบการดูแลให้คาํปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการและ 

ระบบการป้องกนั หรือการบริหารจดัการความเส่ียงของนกัศึกษาสําหรับการพฒันาความรู้พื้นฐานหรือ         

การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดบัอุมดศึกษาได้

อยา่งมีความสุข    

  นอกจากนั้นแลว้ สกอ. พึงพิจารณาผลิตคู่มือหรือเผยแพร่แบบอยา่งการปรับปรุงหลกัสูตร

กลุ่มวิชาการศึกษาวิชาพื้นฐานทัว่ไปท่ีทาํให้เกิดวิชาใหม่ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากเดิมท่ีจะมีส่วนใน              

การเสริมสร้างทกัษะการป้องกันภยัอบายมุขและการพนัน อนัเป็นการช้ีชวนสร้างความต่ืนตวัให้กับ

สถาบนัอุดมศึกษาเกิดแนวทางใหม่ในการปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความเส่ียง

และความเปล่ียนแปลงไปของสภาพสังคมท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อนิสิต นกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ   

  ดงัเช่นงานพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชา

พื้นฐานท่ีต่างออกไปจากกรอบเดิมและมีการพฒันาวิชาใหม่ท่ีมีลกัษณะบูรณาการขา้มหมวดวิชาท่ีกาํหนด

ไวใ้น TQF เพื่อใชส้ร้างภูมิคุม้กนัให้กบันกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองให้ครอบคลุมห่างไกลภยัอบายมุขและ

สอดคล้องกับยุคสมยั อาทิ ในหมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรับเปล่ียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
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สารสนเทศเป็นลกัษณะของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจดัการและกาํหนดรายวิชาข้ึนใหม่ ได้แก่ วิชา

ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน วิชาการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ วิชาสารสนเทศเพื่อการส่ือสารใน

ชีวติประจําวนั เป็นต้น 

 

 2. การปรับเพิม่เนือ้หาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาเพื่อการป้องกันภัยพนัน

และส่ิงเสพติด 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติมีเคร่ืองมือสําคัญคือการกําหนดตัวบ่งช้ีใน                    

การเสริมสร้างระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นเสมือนเข็มทิศช้ีนาํทางการบริหารจดัการ

ทั้งทางดา้นการเรียนการสอน การบริการนกัศึกษาและการพฒันากิจกรรมนิสิต นกัศึกษา โดยมี “คาํอธิบาย

ตวับ่งช้ี” ต่าง ๆ  เป็นคมัภีร์บอกแนวทางการดาํเนินงานในแต่ละด้าน หากเน้ือหาระบุไวอ้ย่างชัดเจน

ประการใดแลว้ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารคณะ ตลอดจนผูต้รวจประกนัคุณภาพภายในสถาบนัก็จะให้

ความสาํคญัและเขม้งวดใหมี้การดาํเนินการตามนั้น  

  ในเร่ืองการส่งเสริมป้องกนัภยัการพนนัพบวา่ เน้ือหาของทุกตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบ

ของการประกนัคุณภาพทั้งในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและระดบัสถาบนัไม่พบว่ามีการกล่าวถึงหรือ

ช้ีแนะเพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาไดต้ระหนกัและวางมาตรการจดัการ ทาํให้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหาร

คณะให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ีลดลงไป แมจ้ะมีศกัยภาพหรือความพร้อมในการดาํเนินการก็ตาม เหมือน           

ดงัขอ้คน้พบจากการศึกษาท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารและคณาจารยท่ี์ทาํงานดา้นการพฒันานกัศึกษาตอ้งการให้เกิด

ความชดัเจนในเร่ืองน้ี 

  ดังนั้ น สกอ. พึงพิจารณาปรับเพิ่มเติมเน้ือหาของตัวบ่งช้ีสําคัญด้าน “การให้บริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี” ทั้ งในระบบ                

การประกนัคุณภาพระดบัคณะและการประกนัคุณภาพในระดบัสถาบนั ซ่ึงเป็นส่วนดาํเนินงานบริการ

จดัการสาํคญัอนัจะส่งผลทาํใหเ้กิดการพฒันากลไกเชิงรุกในการส่งเสริมป้องกนัภยัพนนัและส่ิงเสพติดอ่ืน

ท่ีแพร่ระบาดอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาและหอ้มลอ้มนิสิต นกัศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

  ปัจจุบนัระบบการประกนัคุณภาพระดบัคณะและสถาบนั กาํหนดตวับ่งช้ีดา้นการบริการ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเหมือนกนั โดยระบุวา่คาํอธิบายตวับ่งช้ีดา้นน้ีไวว้า่  

“คณะ/สถาบันควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์กบันกัศึกษา เพื่อการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุม้ค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่ 

การให้คาํปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จดับริการขอ้มูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม

การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหล่งขอ้มูล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียม

ความพร้อมเพื่อการทาํงาน เม่ือสาํเร็จการศึกษา ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบนัท่ีจาํเป็น
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แก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยการให้บริการทั้งหมดตอ้งให้ความสําคญักบัการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิด

ประโยชน์แก่ผูรั้บบริการอยา่งแทจ้ริง 

  สําหรับตวับ่งช้ีด้านการบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในระบบการประกนัคุณภาพ

ระดบัคณะและสถาบนัโดยระบุวา่คาํอธิบายตวับ่งช้ีดา้นน้ีไวเ้หมือนกนัวา่ 

“คณะ/สถาบนัตอ้งส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครบถว้น 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดาํเนินการทั้งโดยสถาบนั/คณะและโดยองค์กร

นักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพฒันาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ

คุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค.์..” 

  จากคาํอธิบายดงักล่าวไม่มีส่วนท่ีระบุถึงเร่ืองปัญหาการพนันทั้ง ๆ ท่ีเป็นปัญหาสําคญั           

ทั้งต่อนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่า ดงัท่ีการศึกษาวิจยัในพื้นท่ีทัว่ประเทศคร้ังน้ี พบวา่ ศิษยเ์ก่าจาํนวนมาก

กลบัมาเช่ือมโยงนิสิต นกัศึกษาใหเ้ขา้สู่วงโคจรของการพนนั นกัศึกษารวมกลุ่มตั้งตวัเป็นเจา้มือร่วมกนัเพื่อ

หาค่าส่วนลดจากการแทงพนนับอล นกัศึกษาหลายต่อหลายคนหนีหนา้หายไปจากสถาบนัเพราะหนีหน้ี

พนนั มีการทาํร้ายร่างกายทั้งในและนอกสถาบนัอนัเน่ืองมาจากปัญหาการพนนั แต่ไม่พบว่ามีสถาบนัใด

เปิดช่องทางการให้บริการคาํปรึกษาเพื่อเขา้ใจและเขา้ถึงนิสิต นกัศึกษากลุ่มเส่ียงหรือท่ีกาํลงัจะกลายเป็น

กลุ่มเส่ียงเหล่าน้ี  

  จากประสบการณ์ภาคสนามของการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยหยุดพนันทําให้

ตระหนกัไดเ้ป็นอยา่งดีว่า เร่ืองการส่งเสริมป้องกนัภยัพนนั หรือการสร้างภูมิคุม้กนัรู้ทนัพนนัในลกัษณะ

เช่นน้ี ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั หรือคณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งตอ้งนาํไปกิจกรรมโครงการไปผกูโยงหรือพ่วงทา้ย

เขา้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการกิจกรรมอ่ืน ไม่สามารถพฒันากิจกรรมส่วนน้ีไดโ้ดยตรง เช่นเดียวกบับาง

แห่งไม่สามารถสนบัสนุนให้นิสิต นกัศึกษาออกไปสร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมป้องกนั

ภยัพนนักบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เน่ืองจากไม่มีตวัช้ีวดัหรือเกณฑบ์่งช้ีท่ีชดัเจนจากการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  ดังนั้ นทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาพึงเพิ่มความชัดเจนในลักษณะการช้ีนํา                  

ความชดัเจนในเร่ืองการส่งเสริมให้มีกลไกในการให้คาํปรึกษาและจดับริการขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อการป้องกนั

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรส่งเสริมป้องกนัเพื่อพฒันาผูเ้รียนไดใ้ช้

ชีวิตอยา่งมีคุณค่าปลอดภยัห่างไกลจากภยัพนนัและส่ิงเสพติดทั้งปวง จากเดิมท่ีเพียงระบุไวอ้ยา่งกวา้งใน

ดา้นการจดับริการและกลไกการให้คาํปรึกษาทางดา้นการใช้ชีวิต เพื่อการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขและ

คุม้ค่าในระหวา่งการใชชี้วติในคณะและสถาบนั   

  หากตวับ่งช้ีในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในส่วนขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันานกัศึกษามีนาํเสนอแนวทางในลกัษณะดงักล่าว จะส่งผลให้ฝ่ายกิจการนกัศึกษาของทั้งในระดบั

มหาวิทยาลัยและในส่วนของคณะสามารถทาํงานพฒันากิจกรรมนักศึกษาและกลไกการให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สรุปบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาจากการพนัน



 

77 

 

คาํปรึกษาเพื่อการป้องกนัภยัการพนนัในเชิงรุกไดเ้น่ืองจากสามารถมีกรอบอา้งอิงหลกัและสามารถทาํงาน

พฒันาในดา้นน้ีโดยไดรั้บการยอมรับจากระบบประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีนํ้าหนกัชดัเจน 

  

 3. การกําหนดปัญหาและผลกระทบจากการพนันเป็น “ความเส่ียง” สถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ 

  ปัญหาความเส่ียงประการสาํคญัเพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษามีการกาํหนดแนวทางและระบบ

การจดัการลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองย ัง่ยืน แทนท่ีการประกาศของสกอ.เป็นรายรอบตามคาํสั่งรัฐบาล

ในช่วงท่ีเกิดประเด็นปัญหาความเส่ียงในส่วนเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึน  

  มาตรการดงักล่าวจะทาํให้มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได้แนวทางท่ีชัดเจนในการกาํหนดลงไป

เป็นนโยบายเพื่อวางระบบการบริหารจดัการและป้องกนัภยัในด้านน้ีอย่างเป็นระบบท่ีสามารถหลอม

รวมเขา้ความเส่ียงอ่ืน ๆ ทั้งในด้านปัญหาส่ิงเสพติดหรืออบายมุข ซ่ึงจะทาํให้เกิดแผนงานและแนวทาง         

การป้องกนัความเส่ียงในเร่ืองทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั และคณะอนัจะครอบคลุมสู่การป้องกนัความเส่ียง

ไปยงับุคคลากรและนิสิต นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัทั้งหมด 

  ทั้งน้ี เพราะ สกอ. ไดร้ะบุถึง “ความเส่ียง” (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนมีโอกาส

เกิดในอนาคต มีผลกระทบก่อให้เกิดผลท่ีไม่พึงประสงคท์าํให้การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัไม่ประสบ

ความสําเร็จตามเป้าประสงค์โดยเฉพาะในการจดัการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม               

อนัไดแ้ก่ ความเส่ียงระดบัยุทธศาสตร์ ท่ีมีผลต่อช่ือเสียงของสถาบนั ความเส่ียงระดบัปฏิบติัการ มีผลต่อ

การดาํเนินงานของเจา้หน้าท่ี และความเส่ียงต่อดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ อนัมีผลกระทบต่อนิสิต 

นกัศึกษาโดยตรง (คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557)  

  การกาํหนดเร่ืองการพนันเป็นความเส่ียงของสถาบนัอุดมศึกษาน้ี สํานักคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถผนวกรวมไวใ้นการกาํหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในเพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา โดยได้

กาํหนดแนวทางให้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการจดัระบบการบริหารความเส่ียงไวใ้นเกณฑ์การประกนั

คุณภาพการศึกษาได ้ 

  สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ประกนัคุณภาพระดบัสถาบนั ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 เร่ืองการบริหารของ

สถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ในเกณฑ์

มาตรฐานท่ี 3 ท่ีระบุใหมี้การดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจยั

เส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดท่ี้ส่งผลต่อการดาํเนินงานตามพนัธกิจของ

สถาบนัและใหร้ะดบัความเส่ียงลดลงจากเดิม  

  ในส่วนน้ี สกอ.พึงพิจารณาเพิ่มเติมเร่ืองความเส่ียงจากอบายมุข สารเสพติดและภยัพนนั

ร่วมอยู่ด้วย เพื่อช้ีนําให้เกิดการกําหนดนโยยาย มาตรการและ กลไกการระวงัป้องกันต่อไป ทั้ งใน           
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ด้านกลไกการให้คาํปรึกษาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทั้งต่อนิสิต นักศึกษาและบุคคลากร ตลอดจน                   

การพฒันากิจกรรมส่วนกลางของสถาบนัในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพในการรู้ทนัภยัอบายมุขและ               

การพนนัและทกัษะการป้องกนัตนเองจากการตกเป็นเหยือ่ของอบายมุขและการพนนัทั้งปวง  

  หากมีการกาํหนดให้มหาวิทยาลยัตอ้งมีระบบบริหารความเส่ียงในเร่ืองการพนนัจะทาํให้

สถาบนัอุดมศึกษาจะทาํให้มีการจดัการบริหารและควบคุมปัจจยั กิจกรรม และกระบวนการดาํเนินงานท่ี

อาจเป็นมูลเหตุความเสียหายเพื่อให้ระดบัความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่

ในระดบัท่ียอมรับและควบคุมได ้เพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

  ทั้งน้ีเพราะทุกมหาวิทยาลยัมี สํานกัมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในทาํหน้าท่ีในการวางระบบการบริหารจดัการความเส่ียงในส่วนกลาง มีคู่มือและแบบประเมิน 

ตลอดจนแนวทางมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถกาํหนดให้หน่วยงานส่วนกลาง อาทิ งานพฒันา

นกัศึกษา งานวนิยันกัศึกษา งานอาคารสถานท่ี งานดา้นการรักษาความปลอดภยั ตลอดจนหน่วยงานระดบั

คณะวางแนวนโยบายท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกันจะเป็นจุดหลักสําคัญของการวางระบบ                     

การป้องกนัภยัการพนนัอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ดูตวัอย่างภาคผนวก: แบบฟอร์มการบริการจดัการ

ความเส่ียง) 

  อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาเร่ืองการประกนัความเส่ียงกลายเป็นประเด็นท่ีสถาบนัอุดมศึกษา

ต่าง ๆ เน้นไปให้ความสําคญักบัการวางระบบการจดัความเส่ียงภายในอาทิ ความเส่ียงทางดา้นการเงิน 

ความเส่ียงดา้นการบริหารพสัดุอุปกรณ์มากว่าความเส่ียงภายนอกท่ีรุมรอบบุคคลากรและนิสิต นกัศึกษา

ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองส่ิงเสพติด อบายมุขและปัญหาการพนัน ดังเห็นได้จาก

ข้อเท็จจริงว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศล้วนถูกล้อมด้วยสถานบันเทิง แหล่งอบายมุข บ่อนการพนัน 

โดยเฉพาะปัญหาการพนนัท่ีสร้างความเสียหายและก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลากรและนิสิต นกัศึกษา

ของมหาวทิยาลยัอยา่งกวา้งขวาง 

  ทุกมหาวิทยาลัยจึงควรเล็งเห็นว่า เร่ืองปัญหาและผลกระทบจากการพนันนับเป็น                

ความเส่ียงท่ีเกิดจากทั้งปัจจยัภายในท่ียงัไม่มีระบบบริหารจดัและบุคคลากรรวมถึงนิสิต นกัศึกษาเขา้ไปมี

ส่วนร่วมแลว้มาอยา่งยาวนาน ขณะเดียวกนัก็ยงัมีปัจจยัเส่ียงภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามสภาพแวดลอ้มท่ี

หลากหลายแตกต่างกนัในประเด็นพนนัเดียวกนั ซ่ึงลว้นมีผลต่อดา้นการปฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษา

ทั้งในแง่ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีมีต่อกระบวนการบริหารหลกัสูตรในการผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงคอ์อก

สู่สังคม และการดาํเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลยัต่อชุมชนรอบขา้ง อนัทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ   

ต้องเผชิญกับความเส่ียงในด้านการกาํหนดนโยบาย และระเบียบข้อบงัคับในการจัดการปัญหาและ

ผลกระทบจากการพนนัท่ีตอ้งมีการวางระบบบริหารจดัการท่ีสามารถรับมือกบัความเส่ียงใหไ้ดต่้อไป 

  ยิ่งไปกว่านั้น หาก สกอ. ไดก้าํหนดให้ประเด็นปัญหาการพนนัเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัของ

สถาบันอุดมศึกษาก็จะทําให้ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยได้หลักนโยบายไปกําหนดเป็นแนวทางใน                    
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การจดัการปัญหาน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีเปิดโอกาสให้ประชาคมร่วมกนัประเมินความเส่ียง (Risk 

Assessment) ทางดา้นการพนนัในมิติต่าง ๆ อนัจะส่งผลให้เกิดการวางระบบการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) แนวทางการลดโอกาสการความเส่ียง และการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัการของการประกนัคุณภาพท่ีเปิดกวา้งให้สถาบนัอุดมศึกษากาํหนดแนวทางของตนเอง

ในการระดมสรรพกาํลงัเพื่อการบริหารจดัการดว้ยตนเองท่ีก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

 

 4.  ข้อเสนอแนะอืน่กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า มีหน่วยงานท่ีมีสามารถเขา้มีบทบาทในการสนับสนุน

และส่งเสริมการป้องกนัภยัในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสําคญัโดยตรงคือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                   

(กยศ.) อนัเป็นหน่วยงานสาํคญัในการใหก้ารสนบัสนุนใหนิ้สิต นกัศึกษาผูข้าดแคลนทุนทรัพยมี์โอกาสได้

ศึกษาต่อ ทาํใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีผูเ้ขา้เรียนจาํนวนมากข้ึนและไดรั้บรายไดส้นบัสนุนการจดัการศึกษาได้

อยา่งต่อเน่ือง  

  หาก กยศ. สามารถปรับเพิ่มบทบาทในเชิงรุกร่วมกับสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศจะ

กลายเป็นกําลังสําคัญในการส่งป้องกันและช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากการพนันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบและกรอบเกณฑ์ท่ีมีอยู่แล้ว เน่ืองจากกยศ.มีกาํหนดเกณฑ์ของคุณสมบัติ                      

ผูกู้ย้ืมเงินไวป้ระการสําคญัอนัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการพนนัโดยตรง โดยระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ท่ีระบุว่า           

(ดูภาคผนวก: เกณฑก์ยศ.) 

  “ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาบขั้นร้ายแรง 

หรือไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกหมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ด่ืมสุราเป็น

อาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบนัเทิงเริงรมยเ์ป็นอาจิณ เป็นตน้” 

  กรอบเกณฑน้ี์แสดงให้เห็นวา่ กยศ. ให้ความสําคญัต่อคุณสมบติัของนิสิต นกัศึกษาท่ีตอ้ง

ไม่ยุ่งเก่ียวกบัอบายมุข ส่ิงเสพติด และการพนนั อยา่งชดัเจน แต่ในทางปฏิบติั กยศ.เองยงัขาดแนวทางใน

การสนบัสนุนการคดักรองและตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้มืทั้งก่อนและหลงัจากการกูย้มื  

  อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมา กยศ. ยงัมีระบบการทาํงานท่ีใกล้ชิดกับสถาบันอุดมศึกษา                     

ทัว่ประเทศแต่ในเชิงของการอนุมติัการกูย้ืมและการเบิกจ่ายเงินเป็นสําคญั และการพฒันาความร่วมมือ

กวา้ง ๆ กบัสถาบนัอุดมศึกษา อาทิ การทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัหลายมหาวิทยาลยัในการพฒันา

ด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความเป็นต้นแบบองค์กรนายจ้างใน                  

การส่งเสริมวินยัทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคคลากรผูกู้ย้ืม การพฒันาความร่วมมือ

กบัศูนยคุ์ณธรรมในการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการดาํเนินงานกองทุนให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา 

เป็นตน้  
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  จากเกณฑ์คุณสมบติัของผูกู้ย้ืมและพื้นฐานท่ีมีการทาํงานท่ีใกลชิ้ดกบัสถาบนัอุดมศึกษา

ทัว่ประเทศ กยศ. จึงเป็นหน่วยท่ีมีความรับผดิชอบและมีศกัยภาพต่อการพฒันาแนวทางส่งเสริมป้องกนัภยั

ในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งชดัเจน จึงพึงปรับเพิ่มบทบาทในเชิงรุกดา้นน้ีให้มากข้ึนโดยมีแนวทางหลกั ๆท่ี

ไดร้วบรวมจากผูบ้ริหารและคณาจารยผ์ูร่้วมในโครงการมหาวทิยาลยัหยดุพนนัสรุปไดด้งัน้ี 

  หน่ึง) กยศ. ควรมีบทบาทในสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาค่านิยมในการใชชี้วิตตามหนทาง

เศรษฐกิจพอเพียงแก่นิสิต นักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาการกู้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้นําเงินกู้ยืมไปใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยผิดวตัถุประสงค ์อนัสามารถดาํเนินการผ่านการสนบัสนุนหรือร่วมมือในดาํเนินโครงการต่าง ๆ   

ร่วมกบัทางมหาวทิยาลยัในพฒันากิจกรรมต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  สอง) กยศ. สนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัต่าง ๆ พฒันาระบบการคดักรองหรือติดตามการใช้

จ่ายเงินกูย้มืเงินของ กยศ. อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบการสนบัสนุนงบประมาณหรือกิจกรรมนิเทศวิถีชีวิต

นิสิต นกัศึกษา การสนบัสนุนให้เกิดกลไกการให้คาํปรึกษาทางการเงิน การเสริมสร้างทกัษะการหารายได้

เสิรมระหวา่งเรียน ควบคู่ไปกบัเกณฑก์ารนบัจาํนวนชัว่โมงในการพฒันาจิตอาสาท่ีไดก้าํหนดไวเ้ดิม 

  สาม) กยศ. ควรร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจในด้านการส่งเสริมนิสิต 

นักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลอบายุมข อาทิ ศูนย์คณุธรรม กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการ                   

การอุดมศึกษาแห่งชิตร่วมกนัพฒันาชุดความรู้ และส่ือสร้างสรรครู้์ทนัการพนนั และอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุน

กิจกรรมของมหาวิทยาลยั รวมถึงการพฒันาเพิ่มพูนทกัษะความรู้ให้กบัฝ่ายกิจการนกัศึกษาในดา้นทกัษะ

การใหค้าํปรึกษาทางดา้นการเงินเพื่อนาํไปขยายผลต่อนิสิต นกัศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
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ตวัอยา่งแผนปฏิบติัการพฒันาระบบสวสัดิการสังคมและส่งเสริมชีวติมัน่คงปลอดอบายมุข ของกระทรวง

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเส่ียงในสถาบัน 

      กระดาษทาํการประเมินความเส่ียงและจัดลาํดับความเส่ียง 

           …..…….….ช่ือส่วนงาน........................ 

ประจําปีการศึกษา 2554  (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

1.ความเส่ียง

ด้าน…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

ประเด็นยทุธศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลยั 

ท่ี……………………………………………………………………………………………………………

……………… 

ประเด็นยทุธศาสตร์ระดบัหน่วยงาน 

ท่ี……………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

เป้าประสงค์

ท่ี……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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กลยทุธ์.................................................................... 

………………………………………………………......................................................................... 

ตวัช้ีวดั………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...... 

โครงการ/

งาน…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ.................................................................................................................. 

………………………………………………………...... 

 

 

ความเส่ียง /

ปัจจัยเส่ียง 

( 1 ) 

การประเมินความ

เส่ียง 

ระดับ              

ความเส่ียง 

 ( 2 ) X  ( 3 )  

( 4 ) 

วธีิบริหารความเส่ียง 
แนว

ทางการ

ปรับปรุง 

(9) 

โอกาส 

( 2 ) 

ผลกระทบ 

( 3 ) 

ยอมรับ 

( 5 ) 

หลกีเลีย่ง 

( 6 ) 

ถ่ายโอน 

( 7 ) 

ควบคุม 

( 8 ) 
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       คําอธิบายแบบฟอร์ม 

กระดาษทาํการประเมินความเส่ียงและจัดลาํดับความเส่ียง 

 

  1. ช่ือส่วนงาน   คือ  ช่ือของหน่วยงาน 

2. ช่ือกระดาษทาํการ คือ  แบบฟอร์ม ท่ี 2 กระดาษทาํประเมินความเส่ียงและจดัลาํดบัความ

เส่ียง  (เพื่อใชท้าํการวิเคราะห์ตามเกณฑข์อ้ท่ี 3 ในตวับ่งช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง จาก

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวทิยาลัย 

- ระบุประเด็นยทุธศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลยัท่ีตรงกบัประเด็นความเส่ียงของหน่วยงาน 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

5. เป้าประสงค์ 

6. กลยุทธ์      ระดับหน่วยงาน 

7. ตัวช้ีวดั 

8. โครงการ/งาน 

- ระบุวา่ความเส่ียงดา้นน้ีของหน่วยงาน ตรงกบั ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ตวัช้ีวดั โครงการ/งาน ขอ้ไหนของหน่วยงาน 

- ความเส่ียงดา้นต่าง  ๆ   นั้นอาจจะตรงกบัประเด็นยทุธศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลยั / หรือตรง

กบั 

ประเด็นยทุธศาสตร์ระดบัหน่วยงาน ทั้งน้ีแลว้แต่บริบทงานของหน่วยงานนั้น  ๆ   

9. คอลมัน์ (1) ความเส่ียง / ปัจจัยเส่ียง 

  -     ความเส่ียง คือ เหตุการณ์ใด หรือ กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบติังาน ท่ีอาจเกิด

 ความผดิพลาด ความเสียหาย และทาํใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 

      -     ปัจจยัเส่ียง คือ สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ียง มาจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

10. คอลมัน์ (2)  และ (3) การประเมินความเส่ียง / โอกาส / ผลกระทบ 

 -     การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เส่ียง  

ในอดีต หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากขอ้มูลในอดีต 

รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมปัจจยัเส่ียงในปัจจุบนั การประเมินผลกระทบ

ของความเส่ียง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถา้มีเหตุการณ์เส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึน โดยจะมี              

ความรุนแรงมาก ถา้กระทบต่อความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบนั ฐานะการเงิน 

ขวญักาํลงัใจและความปลอดภยัของบุคลากร เป็นต้น ให้ประมาณโอกาสและความถ่ีท่ี             
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ความเส่ียงอาจเกิดข้ึนว่ามีมากนอ้ยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเส่ียง โดยการใช้

วธีิการใหค้ะแนน  

              โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง                                                       ผลกระทบของความเส่ียงต่อหน่วยงาน 

โอกาสท่ี

จะเกิด

ความเส่ียง 

ความถ่ีโดยเฉล่ีย คะแนน 

 

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยมาก 

1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกวา่ 

1-6 เดือนต่อคร้ังแต่ไม่เกิน 

5 คร้ัง 

1 ปีต่อคร้ัง 

2-3 ปีต่อคร้ัง 

5 ปีต่อคร้ัง 

5 

4 

3 

2 

1 

 สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยมาก 

> 10 ลา้นบาท 

> 2.5 แสนบาท – 10 ลา้นบาท 

>  50,000 บาท - 2.5 แสนบาท 

> 10,000 บาท  - 50,000 บาท 

ไม่เกิน  10,000  บาท 

5 

4 

3 

2 

1 

 

หมายเหตุ : มูลค่าความเสียหายและความถ่ีเป็นเพียงตวัอยา่งการนาํไปใช ้ควรมีการกาํหนดให้เหมาะสมกบั

ขนาด ภารกิจ และลกัษณะการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

11. คอลมัน์ (4) ระดับความเส่ียง   (มาจากคอลมัน์ (2) X ( 3)) 

 - การวิเคราะห์ความเส่ียงของสองจุดน้ีตอ้งใช้วิจารณญาณอย่างมากว่าควรอยู่ในระดบัใด 

เพราะการวดัความเส่ียงทาํได้ยาก โดยอาจพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด              

ความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อหน่วยงานว่าก่อให้เกิดความเส่ียงในระดบัใด ระดบั

ความเส่ียง คือ คะแนนของโอกาส X คะแนนของผลกระทบ  
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1

ตํ �ามาก

(1)

ตํ �า

(2)

ปานกลาง

(3)
สูง

4)

สูงมาก

(5)

สูงมาก(5) 5 10 15 20 25

สูง(4) 4 8 12 16 20

ปานกลาง(3) 3 6 9 12 15

ตํ �า(2) 2 4 6 8 10

ตํ �ามาก(1) 1 2 3 4 5

โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง

ผล
กร
ะท
บจ

าก
คว
าม
เสี
� ย
ง

1-2 มีโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยงตํ �า 3-6 มีโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยงสูง 13-25 มีโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยงสูงมาก

 

12. คอลมัน์ (5,6,7,8) วธีิบริหารความเส่ียง การเลือกกาํหนดวธีิการจดัการเพื่อลดความเส่ียง  

- การยอมรับ  คือ หน่วยงานยอมรับความเส่ียงนั้น ในกรณีท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ี

มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ในการตดัสินใจและมีความเข้าใจ          

ความเส่ียงเป็นอยา่งดี รวมทั้งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการความเส่ียงอาจนอ้ยกว่า

ตน้ทุนท่ีตอ้งเสียไป  

- การหลกีเลีย่ง คือ การดาํเนินการหลีกเหล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น หลีก

เหล่ียงและหยุดทาํกิจกรรมเหล่านั้น เช่น มหาวิทยาลยัไม่ทาํร้านสวสัดิการเอง แต่เก็บ

ค่าเช่าจากเอกชน  

- การถ่ายโอน คือ เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผูอ่ื้นร่วมรับความเส่ียง เช่น การทาํ

ประกนัอุบติัเหตุใหก้บันิสิตท่ีเดินทางไปศึกษาดูงาน  เป็นตน้  

- การควบคุม  คือ เป็นการลดหรือควบคุมความเส่ียงโดยใชก้ระบวนการควบคุมภายใน

เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีจะเกิดจากความเส่ียง  

13. คอลมัน์ (9) แนวทางการปรับปรุง 

- ระบุวธีิดาํเนินการเพื่อแกไ้ขปรับปรุง หรือเพื่อควบคุม ป้องกนัหรือลดความเส่ียง เช่น 

การจดัโครงการ/กิจกรรม เป็นตน้ 
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