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สรุปบทเรียน 

โครงการ ขับเคลื่อนสังคมและนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน 

 

ความเป็นมาของโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน เป็นโครงการต่อยอดจากการ
ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า เยาวชนสามารถเป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าถึงการพนันในรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดายผ่านทางออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ช่องทางส าคัญ ท าให้กลุ่มเด็ก เยาวชนที่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นกลุ่มที่จะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักในผลกระทบอันเกิดจากการพนันที่สามารถส่งผล
ต่อครอบครัว คนในสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนดังนั้นโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลด
ปัญหาจากการพนัน จึงเกิดขึ้นโดยมีบทบาทในการเชื่อมประสานการท างานระหว่างภาครัฐ วิชาการ และ ภาคี
เครือข่าย โดยการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ การจัดกระบวนการให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมและนโยบาย
สาธารณะ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้มีกลไกเพ่ือจัดการและลดปัญหาจากการพนันบนฐานความรู้และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน1 ซึ่งจะเน้นการท างาน 3 ด้านส าคัญ คือ 

หนึ่ง การพัฒนาองค์ความรู้ที่ส าคัญและการจัดการความรู้ 

สอง สนับสนุนและเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ทั้งเครือข่ายเก่า และเครือข่าย ใหม่ 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสังคม และนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องกับการลดผลกระทบจากการพนัน 

สาม พัฒนากระบวนการสื่อสารเพ่ือกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของการพนัน 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน 

โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การท าให้เด็ก และเยาวชนได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ช่วยเหลือเยียวยา
จากผลกระทบของการพนันอย่างมีประสิทธิภาพ2 และการขับเคลื่อนนโยบาย เป็นการท างานภายใต้แนวคิด
การขับเคลื่อนนโยบาย 3 ด้านดังนี้ 

1. สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เพ่ือเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมใน 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย การ
พัฒนาความรู้ร่วมกับภาควิชาการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับภาคนโยบาย และการ

                                                           
1 http://icgp.thaissf.org/autopagev4/show_article.php?auto_id=12 
2 เอกสารเผแพร่ “โครงการขบัเคลื่อนสงัคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนนั” มลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาติ 
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ขับเคลื่อนสังคมร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือการท างานขับเคลื่อนนโยบาย
บนฐานความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. การสานพลัง เป็นการเชื่อมโยงแนวคิด และแนวทางด าเนินงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคีส่วนต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมพัฒนาและผลักดันนโยบายในการป้องกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนัน 

3. กรอบ Public Health Policy Framework for Action ในการป้องกันเด็ก และเยาวชนจากการ
พนัน ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักในผลกระทบของการพนัน (DE normalization) 
การป้ อ งกั น  (Prevention) การคุ้ มครอง (Protection) และการลดผลกระทบ  (Harm 
Reduction)3 
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ความเป็นมาของการถอดบทเรียน การด าเนินงานชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน 

จากการที่ โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน ได้
ด าเนินการเพ่ือเชื่อมร้อยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินงานป้องกันเด็ก เยาวชนจากการพนัน และสร้าง
ความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสามารถขับเคลื่อนด าเนินงานสู่การพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านการป้องกันเด็ก เยาวชนจากการพนันในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้
เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น และขยายผลสู่รูปธรรมของการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันได้ 

การด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเกิดพ้ืนที่รูปธรรมในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
องค์กรชุมชนท้องถิ่นในภาคส่วนต่างๆได้หลายพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินงานเหล่านั้นก่อให้เกิดบทเรี ยนของชุมชน
ท้องถิ่นในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน ดังนั้นเพ่ือให้การขยายผลแนวทางการด าเนินงานชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันของพ้ืนที่สามารถเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการถอดบทเรียน
การด าเนินงานชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากพนันครั้งนี้จึงเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการความรู้
การลดผลกระทบจากพนันอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาสู่การเป็นบทเรียนการด าเนินงาน ที่มาจาก
ประสบการณ์การท างาน การเผชิญและก้าวข้ามปัญหา อุปสรรค ซึ่งบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้เหล่านี้จะเป็นบทเรียน
ที่เผยแพร่องค์ความรู้อันมีค่า สู่ชุมชนต่างๆ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และกระตุกความคิดให้เห็น
ความส าคัญ พร้อมต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีภูมิต้านทานต่อการพนัน สร้างการเรียนรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น 
เป็นรั้วรอบที่สร้างความแข็งแรงให้เด็ก เยาวชน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสังคมที่เข้มแข็ง และเป็นสุขอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินการของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน ใน 3 
ระยะของแผนงาน 

2. เพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินการของชุมชนท้องถิ่นเป็นกลุ่มองค์กร (Domain) ในการลด
ผลกระทบจากการพนัน 

3. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลด
ผลกระทบจากการพนัน  

กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานจาก 32 พื้นที่ จ านวน 70 คน  

1. เครือข่ายชุมชนลดผลกระทบจากการพนัน ปี 2558 12 พ้ืนที ่
2. เครือข่ายชุมชนลดผลกระทบจากการพนัน ปี 2557 10 พ้ืนที ่
3. เครือข่ายชุมชนลดผลกระทบจากการพนัน ปี 2556 10 พ้ืนที ่
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กรอบแนวคิด และเครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียน 

การถอดบทเรียนการด าเนินงานชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากพนันในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิด
บทเรียนที่สามารถเผยแพร่ สร้างการเรียนรู้ ขยายแนวคิดสู่ชุมชนอ่ืนๆ ให้เกิดพลังในการเรียนรู้เพื่อป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากผลกระทบจากการพนัน โดยใช้แนวคิด CIPP ของ Stufflebeam  โดยมีรายละเอียดคือ 

กรอบแนวคิด CIPP ของ Stufflebeam ในการถอดบทเรียนในครั้งนี้

C - Context

I - Input P - Process

P - Product: บริบทในการขับเคลื่อนโครงการ
  - พระสง ์             - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  - เด็ก เยาวชน         - องค์กรชุมชน

: กระบวนการในการขับเคลื่อน
- กลไกในการขับเคลื่อน
- กระบวนการ เครื่องมือในการขับเคลื่อน
- ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ
- ปัญหา อุปสรรค และการก้าวข้าม

: การสนับสนุน
- กลไก Node ใน
  การสนับสนุน
- กลไก มสช ในการ
  สนับสนุน

: ผลผลิตท่ีเกิดข ้น
 เพื่อมองหาบทเรียนจาก
ความส าเร็จที่เกิดข้ึน 
-  การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ข้ึนของเด็ก เยาวชน เชน่การ
เห็นคุณค่า ศักยภาพของ
ตนเอง การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

-  เกิดมาตรการของชุมชนใน
การดูแลปกป้อง

-  เกิดพื้นที่ปลอดพนัน เช่น 
งานศพปลอดพนัน วัดปลอด
พนัน

 

1. Context หรือบริบทในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งการถอดบทเรียนในครั้งนี้  มีบริบทของการ
ขับเคลื่อนโดย 4 กลุ่มที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มพระสง ์  กลุ่มเด็ก เยาวชน  กลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรชุมชน โดยจะศึกษาถึงการขับเคลื่อนงานของทั้ง 4 กลุ่มว่ามีลักษณะอย่างไร 
และปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไร 

2. Input หรือการสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะมุ่งศึกษาถึงบทบาทของ 
Node ในฐานะของผู้สนับสนุน และ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ผู้สนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณ 
และนโยบาย 
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3. Process หรือกระบวนการในการขับเคลื่อนงานในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะศึกษาครอบคลุมเรื่องกลไกใน
การขับเคลื่อน กระบวนการหรือเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน ปัจจัยความส าเร็จที่เกื้อหนุนให้การ
ขับเคลื่อนนั้นเกิดสัมฤทธิผล และปัญหาอุปสรรคที่พบ และหนทางที่ท าให้สามารถก้าวข้ามผ่าน
อุปสรรคไปได้ 

4. Product หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาน าเอาผลผลิตของการด าเนินโครงการที่
เกิดข้ึนเป็นส่วนช่วยในการมองย้อนกลับมาถึงกระบวนการขับเคลื่อนส าคัญที่สามารถท าให้เกิดผลผลิต
ที่มีคุณค่าเหล่านั้นออกมา 

เครื่องมือของการถอดบทเรียน 

เครื่องมือส าคัญของการถอดบทเรียนในครั้งนี้ คือ เครื่องมือ “ผังใยแมงมุม” เพ่ือช่วยให้เกิดการทบทวน 
และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีประเด็นในการศึกษาหลักคือ  

 โครงการที่ได้ด าเนินงาน 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ผู้ด าเนินงานในโครงการประกอบด้วยใครบ้าง และแต่ละส่วนมีบทบาทอย่างไร รวมถึงเครือข่ายที่เข้า

ร่วมขับเคลื่อน หรือมีส่วนในการด าเนินงานคือใคร และมีบทบาทอย่างไร 
 ขั้นตอน วิธีการ หรือ กระบวนการในการด าเนินงานของแต่ละส่วนที่รับผิดชอบนั้นเป็นอย่างไร 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ทั้งในระดับคนท างาน กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวัง ครอบครัวของ

กลุ่มเป้าหมาย และในชุมชน 
 ปัจจัยภายในโครงการที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
 ปัจจัยภายนอกที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดความส าเร็จ 
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การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 

กระบวนการในการวิเคราะห์เนื้อหาของการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ด าเนินการโดยการใช้ Content 
Analysis เพ่ือมองหาปัจจัยร่วมของโครงการ และปัจจัยของแต่ละพ้ืนที่ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. กระบวนการเทข้อมูล เพ่ือเป็นการลงรายละเอียดในเนื้อหาของการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
การเทข้อมูลของทีมงานจะเป็นการช่วยเติมข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

2. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เห็นประเด็นส าคัญของการขับเคลื่อนโครงการฯ 
3. มองหาปัจจัยร่วมของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้มองปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการขับเคลื่อน

โครงการฯ  
4. มองหาความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ และถอดเป็นบทเรียนของการท างานโครงการฯ 
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บทเรียนการด าเนินงานชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน 
1. บทเรียนการขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบจากพนันในภาพรวม 

บทเรียนการด าเนินงานชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากพนันที่เกิดขึ้น สิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม หรือโครงการเพ่ือลดผลกระทบจากพนันในภาพรวมนั้นหากจะท าให้เกิดประสิทธิผล
ต่อสังคมจะต้องขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ ไม่สามารถเคลื่อนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้ แต่ละส่วนจะต้องร่วม
ประสาน เพ่ือส่งต่อพลังในการสร้างความตระหนัก และสร้างการเรียนรู้สู่สังคม ทั้งในระดับนโยบาย ท้องถิ่น 
และชุมชน นอกจากนี้ยังคงต้องการแรงสนับสนุนจากสื่อ เพื่อสร้างแรงกระเพ่ือม หรือสร้างให้ประเด็นเรื่องการ
พนันเป็นประเด็นที่คนในสังคมมองเห็นเป็นปัญหา และเกิดความตระหนัก จนร่วมขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเกราะ
ป้องกันให้กับเด็ก และเยาวชนต่อไป 

 
 
1.1 การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่  

หากกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ การมองกลไกของการด าเนินงานประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบหลัก คือ บ้าน หรือชุมชน วัด องค์กรศาสนา และ โรงเรียน เนื่องจากทั้งสาม
องค์ประกอบนี้ คือกลไกของชุมชนที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะแนวคิด ค่านิยม และวิถีแห่ง
การปฏิบัติสู่สมาชิกในชุมชนได้  การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากพนันก็ไม่
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ต่างกัน หากองค์ประกอบทั้งสามได้สร้างความร่วมมือระหว่างกัน การด าเนินงานในชุมชนก็จะ
สามารถขับเคลื่อนภาพรวมของชุมชนไปได้ โดยกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนในชุมชนที่มองเห็น
ได้ชัดเจนจากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 กลไกเด็กเยาวชน ไม่เพียงการเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการขับเคลื่อน (เพ่ือลดนัก
พนันหน้าใหม่) แต่กลุ่มเด็ก เยาวชนกลับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนที่มีศักยภาพ 
ทั้งบทเรียนจากกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชน หรือจากการท างาน
ของกลุ่มเด็ก เยาวชนเอง พบว่าความเป็นเยาวชนจะได้รับความร่วมมือในการด าเนินการ
เป็นอย่างดี เช่นในการเก็บข้อมูลเรื่องหนี้สิน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการพนันนั้น มี
เพียงกลุ่มเยาวชนที่สามารถหาข้อมูลได้ และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง เชิงลึก ซึ่งข้อมูล                                   
เหล่านั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน 

นอกเหนือจากเรื่องการได้ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนแล้ว การ
เป็นเด็ก เยาวชน ยังเป็นสื่อบุคคลที่ส าคัญ หากประเด็นในการรณรงค์ หรือการสร้างการ
เรียนรู้นั้นมาจากความต้องการของเด็ก เยาวชนเอง ย่อมเป็นประเด็นที่สามารถกระตุกให้
ผู้ใหญ่ในชุมชนหันกลับมามอง สนใจ และร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง (หาก
มองเห็นว่าเยาวชนเอาจริง) เสียงเด็ก เยาวชน จึงเป็นเสียงใหญ่ที่คนในชุมชนมักจะฟังอยู่
เสมอ พร้อมเกิดความรู้สึกอายหากจะต้องท าผิดให้เด็ก เยาวชนรับรู้ 

ดังนั้น กลไกเด็ก เยาวชน จึงเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนในชุมชน ทั้ง
การสร้างแรงกระเพ่ือม ความตระหนักให้กับคนในชุมชน การได้รับความร่วมมืออย่างยิ่ง 
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของชุมชน และดึงการมีส่วนร่วมจาก
คนในชุมชนให้สามารถจัดการเพ่ือปกป้อง และสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก เยาวชน 
และชุมชนเองได้ 

 กลไกการสร้างคนต้นแบบในชุมชน  ในการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชน ท าให้พบ
บทเรียนส าคัญในด้านกลไกการขับเคลื่อนในชุมชน นอกไปจากเด็ก เยาวชนแล้ว  การ
สร้างคนต้นแบบ ที่มาจากผู้ที่เคยติดพนันมาก่อน เป็นกลไกที่ส าคัญ และมีความแข็งแรง
ในการขับเคลื่อน ทั้งในแง่ของการเป็นต้นแบบให้คนอ่ืนได้เรียนรู้ และพลังการขับเคลื่อน
อย่างจริงจังที่มาจากการเห็นว่าเรื่องพนันเป็นโทษอย่างยิ่งด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของ
ตนเอง 

ตัวอย่างของการสร้างต้นแบบที่ส าคัญ คือ ป้าตุ๋ย พลอยขาว แห่งชุมชนบางบัว 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่า อดีตเคยเป็นเจ้ามือวงไพ่มาก่อน สาเหตุที่ เล่น
เนื่องจากการอยู่ในชุมชนแออัด ที่ไม่รู้สึกว่ามีความหวังใดๆในชีวิต และมีเวลาว่างมากจน
เหงา จึงเริ่มเข้าสู่วงการพนัน และติดพนันในที่สุด จนครอบครัวเกือบแตกแยก  
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สาเหตุส าคัญของการติดพนันของป้าตุ๋ย เกิดจากการไม่เห็นคุณค่า ศักยภาพของ
ตนเองที่สามารถสร้างสรรค์เรื่องดีๆในชุมชน เมื่อประธานชุมชนได้หยิบยื่นโอกาสของ
การเป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน ด้วยการเป็นผู้มีความสามารถในเชิงอาหาร แม้ว่าการรับ
ต าแหน่งในช่วงแรกจะยังไม่ได้รู้สึกถึงการเข้ามาท าประโยชน์กับชุมชน (ตรงข้ามกลับ
คิดถึงเรื่องพนันเป็นหลัก เนื่องจากการเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านจะมีงบประมาณเข้ามา
ให้บริหารก้อนหนึ่ง) แต่ด้วยความพยายามของประธานชุมชน ในการให้โอกาสของการ
ท าประโยชน์ให้กับชุมชน ท าให้ป้าตุ๋ยเริ่มออกจากการพนันมาสู่การท ากิจกรรมชุมชน
อ่ืนๆ เช่นการเป็นแม่งานในการระดมทุนเพ่ือสร้างพระพรหมให้กับหมู่บ้าน การจัดการ
อาหารส าหรับผู้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชน รวมถึงกิจกรรมชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเปิดมุม
ใหม่ในการมองชีวิตของป้าตุ๋ย ว่าการท าอะไรเพ่ือคนอ่ืนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และท าให้เห็นว่าไม่เห็นต้องเล่นไพ่ ชีวิตก็ดีได้ และที่ส าคัญคือท าให้
ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ครอบครัวมีความอบอุ่น  

ต้นแบบของการเลิกพนันกับคนในชุมชนจึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ส าหรับคนใน
ชุมชนว่าการเลิกพนันสามารถเป็นไปได้ และกลับกลายเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ชุมชน การสร้างคนต้นแบบจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้ 
และการท าให้ประจักษ์ว่าสามารถเป็นไปได้ ซึ่งเป็นการแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่า
สามารถท าได้ 

 กลไกโรงเรียน  โรงเรียนเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเด็ก เยาวชน ด้วยบทบาทที่
จะต้องใกล้ชิดกับเด็กเยาวชนในระบบการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนส่วนใหญ่ ดังนั้น
การขับเคลื่อนของโรงเรียนจึงผ่านระบบการเรียนการสอน ทั้งการบูรณาการในวิชาเรียน 
และการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน  

บทเรียนที่ได้จากโรงเรียนบริพัตรศ กษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน คือ การ
มองเห็นวิธีการสร้างการเรียนรู้ของระบบโรงเรียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
คือ โครงการยุววิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการส ารวจ สืบค้นข้อมูลปัญหาการพนัน และท าให้
ได้พบปัญหาการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นการพนันที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ครูกลับจับ
สังเกตยาก และเมื่อสืบค้นถึงสาเหตุจึงพบว่า สาเหตุหนึ่งคือนักเรียนมีเวลาว่างและไม่มี
กิจกรรมที่น่าสนใจ  

บทเรียนส าคัญของโรงเรียนบริพัตรศึกษาคงไม่ได้อยู่ที่เพียงกระบวนการสร้างยุววิจัย
ของเด็กนักเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการท างานที่ร่วมหาทางออกของปัญหาและ
ด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ กระบวนการยุววิจัย หาก
สมบูรณ์คือ การคืนข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มนักเรียนนั่นเอง และเมื่อ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 



 

รายงานผลการสังเคราะห์บทเรียน “ชุมชนท้องถิ่นลดผลกระทบจากการพนัน” 10 

 

คืนข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักแล้ว สิ่งที่จะต้องตามมาคือการแก้ไขปัญหา และ
ป้องกันปัญหา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการหาทางออก โดยได้ข้อสรุปของการ
ด าเนินการจากปัญหาคือ  

- การบูรณาการเข้ากับหมวดสังคมศึกษา ในวิชาหน้าที่พลเมืองที่เด็กจะได้เรียนรู้
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน การสร้างความตระหนักพร้อมสร้างสื่อรณรงค์ 

- การสร้างข้อตกลง กติกา ร่วมกัน ในการจัดการปัญหาเรื่องพนัน (โดยใช้
โครงสร้างแกนน าห้องเรียนสีขาวในแต่ละชั้นเรียนเป็นตัวแทนในการรวบรวม
ข้อเสนอเพ่ือมาร่างกติการ่วมกัน) 

- การยื่นข้อเสนอต่อระดับนโยบาย ในการร่วมแก้ปัญหา จนสามารถเกิดกิจกรรม
สร้างสรรค์ตามความสนใจของนักเรียน 

ตัวอย่างการด าเนินงานของโรงเรียนบริพัตรศึกษา จึงเป็นอีกตัวอย่างของกลไกท่ีร่วม
ขับเคลื่อนการลดพนันอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ การมีกระบวนการคืน
ข้อมูลเพ่ือมองเห็นปัญหา และร่วมแก้ปัญหา ด้วยการเปิดพ้ืนที่ของการค้นหาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน เกิดการมองเห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมกับการสร้างกติกาด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกคน ท าให้เกิดการยอมรับ แม้ว่าจะเป็นเพียงในบริบทในโรงเรียน แต่การ
สร้างเกราะป้องกันให้กับเด็ก เยาวชน ที่อยู่ในระบบ แต่ก็ยังเป็นกลุ่มส าคัญที่สามารถ
สร้างการเรียนรู้ต่อให้กับเด็กเยาวชนกลุ่มอ่ืนในชุมชนได้อีกมาก และโรงเรียนสามารถ
เป็นกลไกส าคัญกลไกหนึ่งในการเชื่อมประสาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันอันแข็งแรงให้กับเด็ก 
เยาวชน ชุมชน และสังคมต่อไปได้ 

 กลไกสถาบันศาสนา  หน้าที่ของสถาบันศาสนา คือการเผยแพร่ศาสนา หรือค าสอนเพ่ือ
สร้างคนดีในสังคม ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือลดพนัน เนื่องจากการ
พนันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมที่ พระสง ์หรือผู้น าศาสนาจะต้องเผยแผ่ให้คนในสังคมได้รู้
และเข้าใจ  จึงท าให้หน่วยงาน เช่น สง ์ ด าเนินโครงการต่างๆเพ่ือเผยแผ่ สร้างการ
เรียนรู้ธรรมะ หรือค าสอนอยู่แล้ว เช่นโครงการพระธรรมจาริก ด้วยการมีบทบาทหน้าที่
อยู่แล้ว จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเชื่อมประเด็นผลกระทบจากการพนันจึงเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้ ดังนั้นหากกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ต้องการขับเคลื่อนเพ่ือลดการพนัน การเชื่อม
กลไกศาสนาจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส าคัญ เช่น อบต. มีข้อมูล มองเห็นปัญหา แต่ไม่มี
ก าลังเพียงพอในการท างาน ก็สามารถเชื่อมองค์กรศาสนาในการด าเนินงานได้  

นอกจากนี้ในบทบาทของการเป็นผู้น าศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระสง ์ หรือโต๊ะอิหม่าม 
ล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน และสังคมทั้งสิ้น ดังนั้นการหาเครือข่าย
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เพ่ือเข้าร่วมด าเนินการจะเป็นเรื่องที่มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าการขับเคลื่อนโดยองค์กร
ชุมชนเพียงอย่างเดียว การท าให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาในเรื่องพนันจึงไม่ใช่เรื่อง
ยากนัก  

กลไกศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญในการท างานกับเยาวชน ทั้งในระบบ และนอกระบบ
โรงเรียน (ซึ่งช่วยเสริมข้อจ ากัดของโรงเรียนที่สามารถด าเนินการกับเด็กเยาวชนกลุ่มใน
ระบบโรงเรียนเป็นหลัก) ด้วยกระบวนการ รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยมีเป้าประสงค์ของการดึงเวลาของเด็ก เยาวชน สู่การเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ และลดเวลา
ของการยุ่งเกี่ยวกับเกม หรือการพนัน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมที่ได้จากการถอดบทเรียน
ในครั้งนี้ประกอบด้วย 

- กิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการอบรม หรือค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิต อบรมจริยธรรม 
- การเรียนรู้ผ่านการลงมือท า เช่นการท าโครงการเกษตรต่างๆ เพ่ือเสริมทักษะ

ทางอาชีพ การจัดท าสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมตระหนักถึ ง
ผลกระทบจากพนัน 

- การสนับสนุนให้เยาวชนเข้าเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การ
ดูแลคนป่วย  

การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลดพนัน
ในพื้นที่ 

การมองการขับเคลื่อนการลดพนันในพ้ืนที่ ในเรื่องกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนี้ ท าให้
มองเห็นบทเรียนส าคัญในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิผล คือ การสร้าง Change Agent 
หรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการท าให้การลดพนันนั้นเกิดขึ้นได้จริง ซึ่ง
การลดพนัน เนื่องจากมีกระบวนการท างานด้วยกลไกที่หลากหลาย ท าให้กลุ่ม Change Agent 
ส าคัญ ๆ จึงมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่ม Change Agent ที่ส าคัญประกอบด้วย 

• กลุ่มเด็ก เยาวชน 
ส าหรับการท างานการลดผลกระทบจากพนันนั้น กลุ่มเด็ก เยาวชน เป็นทั้ ง

กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ส าหรับการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันโดยการดึงเวลาในการท า
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อการพนันด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
ขณะเดียวกันเมื่อเยาวชนได้เข้าร่วมกระบวนการจนมองเห็นความส าคัญ และอยากจะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาสู่ความเป็น Change Agent จึง
เกิดข้ึน และเป็นกลุ่มที่มีพลังอย่างยิ่งต่อการสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม 
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กระบวนการในการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็น Change Agent จะพบว่า จะต้องเป็น
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ และมีการเปิดพ้ืนที่
ของการท ากิจกรรม โดยเยาวชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดย
สามารถสรุปรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็น Change Agent ออกเป็น 
2 ช่วงใหญ่ๆ คือ  
1. ช่วงสร้างการเรียนรู้ เพื่อตระหนักในผลกระทบของการพนัน  โดยในช่วงนี้มี

ความส าคัญในแง่ของการท าให้เด็ก เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และความตระหนักใน
ผลกระทบของพนัน โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ของผลกระทบ
จากพนัน หรือการเรียนรู้ผ่านทัศนคติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพนัน  โดยมี
กระบวนการหลักในการสร้างการเรียนรู้ที่ใช้ในโครงการดังนี้ 
- กระบวนการสร้างนักวิจัยเยาวชน หลายพ้ืนที่ของโครงการได้ใช้กระบวนการ

ของการสร้างนักวิจัยเยาวชนในการหล่อหลอม ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็ก
เยาวชน จนตระหนักในผลกระทบของการพนัน โดยกระบวนการที่ส าคัญคือ 
การผลักดันให้เด็ก เยาวชน เป็นผู้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เนื่องจาก
การเป็นเด็กและเยาวชน ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ 
ดังเช่น การท างานของโครงการใน ต าบลท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่ให้เด็กเยาวชน เป็นผู้เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ เพราะจะได้รับการวางใจ
ให้ข้อมูลดีกว่าผู้ใหญ่ และเด็กจะรู้ข้อมูลที่แท้จริง เช่นพ่อแม่ตนเองเล่นการพนัน 
บ่อนพนันอยู่ที่ไหน ใครเล่นบ้าง มีเจ้ามือหวยกี่เจ้า เป็นต้น แต่นอกจากการได้
ข้อมูลที่ตรงและลึกแล้ว ความส าคัญคงอยู่ที่การที่เด็ก เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้
จากข้อมูล ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนนี่เอง  

กระบวนการการสร้างนักวิจัย เริ่มต้นจากการอบรมเพ่ือให้เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้กระบวนการในการท างานวิจัยก่อน จากนั้ น เด็ก เยาวชน จะเป็น
ผู้ออกแบบชุดค าถาม หรือแบบสอบถามเพ่ือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 
จากนั้นเด็ก เยาวชนจะลงเก็บข้อมูลในชุมชน หรือในโรงเรียน ขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละโครงการ เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ เพ่ือร่วมหาสาเหตุ และ
แนวทางในการแก้ปัญหา และน าข้อมูลเหล่านั้นคืนกลับเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ให้กับชุมชนต่อไป 

กระบวนการที่เอ้ืออ านวยให้เด็ก เยาวชนได้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ได้
เรียนรู้ผ่านข้อมูลนั้น และเมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ก่อนที่จะคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
ท าให้เด็ก เยาวชนเกิดการกระตุกคิดจากข้อมูล และความจริงที่ได้รับรู้ จากท่ีไม่
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เคยได้ฉุกคิดมาก่อน ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ตนเองได้เป็นผู้ค้นหามา เมื่อน ามา
เชื่อมโยง และมองเห็นภาพรวมของปัญหา ท าให้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นว่า
ปัญหาที่เคยมองว่าเล็ก อาจจะเคยมองข้าม หรือเพียงแค่ท่องจ าจากการถูกสอน
มาว่าการพนันเป็นเรื่องไม่ดีนั้น มันท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
ครอบครัว ชุมชนที่เป็นอยู่อย่างไรจริง และอาจจะหวนกลับมากระทบกับตนเอง 
และครอบครัวได้ ถ้ายังปล่อยให้ปัญหานั้นยังคงเป็นไปเช่นนี้ 

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแค่สร้างการเรียนรู้ว่าการพนันนั้นสร้าง
ผลกระทบให้เกิดขึ้นอย่างไร แต่จะต้องมีกระบวนการในการเปิดพ้ืนที่ให้เด็ก 
เยาวชนมองเห็นว่าตนเองมีศักยภาพในการร่วมจัดการปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้น
กระบวนการของการสร้างนักวิจัยเยาวชน จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยจุดประกาย
ให้เด็ก เยาวชนมองเห็นผลกระทบของการพนัน ในขณะเดียวกันจะต้องมี
กระบวนการของการเปิดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับ
คนในชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องค านึงว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถ 
หรือไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งส าคัญคือ การมีเวที
ของการให้เด็กได้แสดงความคิด และลงมือท า ปลายทางส าคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือ 
การมองเห็นพลัง และศักยภาพของตนเองในการลุกมาท าเรื่องดี ๆ ในสังคม 
และเมื่อนั้นความเป็นผู้น าการเปลี่ยนอปลง หรือ Change Agent ก็สามารถ
เกิดขึ้นได้  และหากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ความเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงนั้นย่อมจะฝังอยู่ในตัวตนของเด็ก เยาวชนอย่างแน่นอน 

- กิจกรรมค่ายเรียนรู้  ส าหรับเด็ก เยาวชน บางคน กระบวนการในรูปแบบของ
การท างานวิจัยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนที่
ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ที่มักจะถนัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติมากกว่า การมี
ค่ายเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการที่ตอบโจทย์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ และ
ตระหนักในผลกระทบจากพนัน ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หรือการลง
มือท า โดยตัวอย่างของการสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ 
กลุ่มกระบือหวงถิ่น เทศบาลท่าเดื่อ-มืดกา อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่จัดค่าย เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ปัญหา ผลกระทบของการพนัน โดย ให้
เด็กทั้ง 6 หมู่บ้าน ท าแผนที่ท ามือ เพ่ือให้เด็กได้รู้สภาพหมู่บ้านตนเอง ฐานทุน
ในชุมชน รู้ทุกข์รู้ปัญหาในชุมชน ซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาการพนัน แล้วให้เด็ก
ช่วยกันคิดว่าเด็ก ๆ จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง   ต่อจากนั้นจัดเวที

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 



 

รายงานผลการสังเคราะห์บทเรียน “ชุมชนท้องถิ่นลดผลกระทบจากการพนัน” 14 

 

คนกึ๊ดดี ให้เด็กเยาวชนเรียนรู้เรื่องผลกระทบของหวยต่อสังคม เศรษฐกิจ 
ครอบครัว ผ่านการจ าลองสถานการณ์จริง มีเจ้ามือหวย คนเล่นหวย ให้เด็กที่
เข้าร่วมมาเล่นเป็นคนซื้อหวย สุดท้ายมาดูว่าใครเหลือเงินมากน้อยเท่าไร แล้ว
ชวนสรุปปัจจัยที่ท าให้เหลือเงินมาก-น้อย เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ ตระหนักว่าหวย
ท าให้สิ้นเปลืองอย่างไร   

หรือกระบวนการเรียนรู้ที่ครูเขียว จิรารัตน์  ล่องจ๋า จากโครงการพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในการป้องกันเด็ก เยาวชน จากภัยพนัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมละครรอบกองไฟสะท้อนให้เห็นภัยของการ
พนัน  หลังจากนั้นกลุ่มแกนน าได้ไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ สรุปบทเรียน 
แล้วจัดตั้งเครือข่ายป้องกันเด็ก เยาวชนจากภัยการพนัน 15 คน ซี่งเด็กกลุ่มนี้
จะรวมตัวกันเดือนละครั้งเพ่ือท ากิจกรรมอาสาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เห็น
แนวทางในการขับเคลื่อนงานต่อไป 

 
 

2. ช่วงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  
การพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น ปัจจัยส าคัญคือ การเปิดพ้ืนที่
ของการแสดงศักยภาพของเยาวชน ให้เห็นว่าตนสามารถใช้ฐานทุนที่มีในตัวเอง
ขับเคลื่อนเพ่ือสร้างให้คนในชุมชนรอบตัว ทั้งเพ่ือนเยาวชน พ่อ แม่ ฯลฯ เกิดการ
มองเห็นผลกระทบจากการพนัน การสนับสนุน เปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้ท ากิจกรรม 
การที่ เยาวชนสามารถลุกขึ้นมาเป็นแกนน าสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเอง ย่อมเป็นการตอกย้ ากับตัวเยาวชนเอง
มองเห็น และตระหนักถึงโทษของการพนันอย่างแท้จริง และพร้อมจะพาคนอ่ืน ๆ 
ให้มองเห็นเหมือนอย่างที่ตนได้เห็น ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบของ
การท ากิจกรรมที่เยาวชนได้ใช้เพ่ือสร้างการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
- กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาของการพนัน 

กระบวนการเรื่องการรณรงค์ในลักษณะกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น โครงการสร้าง
กลไกเพื่อลดพนันในเด็กและเยาวชน ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา              
จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ออกแบบสร้างกระบวนการสื่อสารสังคม โดยจัดตั้งวง
ดนตรีเยาวชนไปแสดงเผยแพร่ความรู้เท่าทันการพนัน  บางครั้งไปเล่นข้าง ๆ วง
พนัน จนบ่อนต้องย้ายหนี  นอกจากนี้ยังสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง สร้าง
ต้นแบบ เพ่ือให้เกิดกระแสการลด ละเลิกการพนัน เช่น โครงการหมู่บ้าน
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คุณธรรม ต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภายหลังจากให้เด็ก
เรียนรู้ผลกระทบของการพนันแล้ว ได้จัดกิจกรรมให้เด็กคิดค าคม ประโยคที่จะ
เตือนใจพ่อแม่ เพ่ือรณรงค์ให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงผลเสียของการพนัน ซึ่ง
เด็ก ๆ ต่างคิดค าขวัญเพ่ือรณรงค์ เช่น “ไม่อยากให้พ่อเล่นไฮโล เพราะหนูโต
แล้วอายเขา”  “ถ้าพ่อแม่ห่วงเล่นไพ่ แล้วใครจะดูแลหนู”  “พ่อแม่ห่วงเล่นการ
พนัน คนที่บ้านก าลังจะอดตาย”  “ข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อ ท าไมพ่อชอบเล่น
การพนัน” ฯลฯ  หรือค าคมที่จะไปติดที่วัด “วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน” ผล
ที่เกิดขึ้นคือ เกิดกระแสต่อต้านการพนันในพ้ืนที่จนพ่อแม่อายที่จะเล่นพนัน 
การพนันในพื้นที่จึงลดลง 

- การเปิดพ้ืนที่ของการจัดกิจกรรม เพ่ือค้นพบศักยภาพของตนเอง และเกิดความ
ภาคภูมิใจจนเป็นแกนน าที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม 
ดังเช่นที่ พะยอม ดีน้อย แกนน าคนส าคัญในโครงการของ ต าบลป่าต ง อ าเภอ
แม่จัน  จังหวัดเชียงราย ได้บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในการผลักดันให้
เยาวชนก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า “ในชุมชน ระหว่างเด็ก และ
คนในชุมชนเหมือนมีตัวกั้นบางระหว่างเด็ก ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน 
กับคนในชุมชน แต่เมื่อมีโครงการนี้เข้าไป ท าให้ละลายตัวกั้นนี้ ท าให้เด็กมี
ตัวตน ที่ผ่านมาเด็กสะท้อนว่าไม่เคยมีใครถามเลยว่าเขาต้องการอะไร เป็นความ
ภูมิใจของคนท างานว่าอย่างน้อยได้เปิดพ้ืนที่ให้คนมีตัวตนและเสียงเล็กๆ ของ
เขามีพลังมากขึ้น  อีกอย่างค้นพบการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กก้าวออกไปช่วย
คนอ่ืนมากขึ้น และเห็นการเปลี่ยนแปลง” หรือเยาวชนเองก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
การเข้ามาท ากิจกรรม ท าให้ตนเองมองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองเพ่ิมมากขึ้น 
จนเปลี่ยนการใช้เวลาจากเดิมที่ไม่เห็นคุณค่าของการท าเพ่ือผู้ อ่ืน ก็กลับมา
อยากที่จะท าอะไรเพ่ือคนอ่ืน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นการ
ที่ เกม-  ธีระวุฒิ  สุขประสงค์ เยาวชนอาสาที่ศูนย์การเรียนรู้นอกเวลาใน
ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “ความภาคภูมิใจของเกมเริ่มจากครู
เขียวให้เกมช่วยประสานกับเพ่ือนๆ เยาวชน จัดหาพ่ีเลี้ยงค่ายเยาวชนคน
ต้นแบบปลอดการพนัน เกมได้ชักชวนเพ่ือนๆ และรุ่นพ่ีมาร่วมท ากิจกรรม โดย
ใช้เวลาปิดเทอมมารวมตัวกันที่บ้านครูเขียวเพ่ือช่วยกันวางรูปแบบค่ายให้
สมบูรณ์แบบที่สุด แม้แต่ตอนกินข้าวก็ยังคิดเรื่องนี้ บางวันกลับบ้านกันมืดค่ าดึก
ดื่น จนกระทั่งถึงวันจัดค่าย เกมและเพ่ือนๆได้ลงมือท าสิ่งด าเนินกิจกรรมที่พวก
เขาได้ทุ่มเทวางแผนไว้ ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี และเมื่อถึงวันปิดค่าย เกม
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และเพ่ือนๆ เยาวชนพี่เลี้ยงค่ายพากันร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งภาคภูมิใจกับสิ่งที่
พวกเขาทุ่มเทแรงกาย ใจ ความคิด ความส าเร็จท าให้เยาวชนกลุ่มนี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง อยากรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมมากขึ้น” 

จากบ ท เรี ยนที่ เกิ ด ขึ้ น  ท า ให้ มอ งเห็ น ว่ า  ส าห รับ กลุ่ ม เด็ ก  เย าวชนแล้ ว 
กระบวนการพัฒนาสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องประกอบไปด้วย 2 ช่วงหลัก 
คือการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของพนัน และการเปิดพ้ืนที่ของการแสดง
ศักยภาพ และคุณค่าของตนเองในบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งสอง
ส่วนนี้จะช่วยหล่อหลอม และตอกย้ าถึงการตระหนักในผลกระทบต่อตนเอง จนสามารถ
ลุกขึ้นมาเพ่ือชักชวนให้คนอ่ืน ๆ ได้มองเห็นผลกระทบจากการพนัน จนน ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน  

ตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่เยาวชนลุกขึ้นมาเป็น Change Agent เช่น โครงการ
เยาวชนผักไหมร่วมใจต้านพนัน ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้
ท าโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือเด็กและเยาวชน จึงให้สภาเด็กและ
เยาวชน 17 หมู่บ้านท าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับผู้น าชุมชน 17 หมู่บ้าน ครู
ประถม 4 โรง ครูมัธยม 1 โรง วัด และอบต. เริ่มจากสภาเด็กและเยาวชนท าการเก็บ
ข้อมูล แล้วจัดเวทีใหญ่ที่มีทั้งผู้น าชุมชน โรงเรียน อบต. เยาวชน 17 หมู่บ้าน ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วท าการคืนข้อมูลสู่ชุมชน หาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการพนัน 
เป็นนโยบายสาธารณะ ต่อจากนั้นจึงจัดกิจกรรมที่เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน  จัดค่ายสร้าง
เครือข่ายเยาวชนต้านการพนัน สร้างความตระหนักให้เด็กเห็นโทษของการพนัน โดยมี
เครือข่ายการพนัน จังหวัดศรีสะเกษมาร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง และได้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพ่ือ
เสนอเป็นนโยบายสาธารณะ จากนั้นท าการรณรงค์ทั้งต าบล โดยเด็ก เยาวชนร่วมกับ
คณะท างาน คิดสื่อประชาสัมพันธ์ ท าการประชาสัมพันธ์รอบต าบล เพ่ือป่าวประกาศให้
คนในชุมชนรู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี ขอให้เลิด ละ ลด และมีการน าเสนอเป็นข้อบัญญัติ 
สุดท้ายเป็นการยื่นนโยบายสาธารณะแก่ อบต. จนสามารถบรรจุเข้าเป็นข้อบัญญัติเมื่อ 
15 กันยายน 2558 ท าให้มีการขับเคลื่อนเรื่องผลกระทบของการพนันสืบเนื่องต่อไปอีก 

อีกตัวอย่างของการสร้าง Change Agent เด็ก เยาวชน คือ โครงการสร้างกลไก
จัดการปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน บ้านป่าต ง หมู่ 7-8 ต าบลป่าต ง อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนในระบบ
การศึกษา และเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัด กศน. แต่ทั้งหมดล้วนเป็นเด็กในชุมชน
เดียวกัน โดยตั้งเป้าหมายมุ่งสร้างแกนน า หรือคณะท างานก่อน โดยคัดเลือกเยาวชนจาก 
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2 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 15 คน รวม 30 คน มาเป็นคณะท างานหลัก ซึ่งจะเป็นแกนน าพา
เยาวชนอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานเยาวชนได้ร่วมกระบวนการกับผู้ใหญ่ตั้งแต่
ขั้นตอนการหาประเด็น คิดวางแผนการท างาน รวมไปถึงยกร่างข้อเสนอ 

กระบวนการท างานของกลุ่มเยาวชน มี 8 ขั้นตอน ขั้นแรกสื่อสารสถานการณ์การ
พนัน โดยใช้แบบสอบถามส ารวจข้อมูลและโฟกัสกรุ๊ปเพ่ิมเติมข้อมูลเชิงลึก ขั้นต่อไปหา
เครือข่าย จัดเวทีสร้างความตระหนักให้ชุมชนเท่าทันปัญหาการพนัน จัดเวทีหากลไก
คณะท างาน ทั้งคณะท างานเยาวชนและคณะท างานผู้ใหญ่ต่อมาท าการคืนข้อมูลแก่ชุมชน
แล้วฝึกเยาวชนให้ท าการยกร่างข้อเสนอเนื่องจากต้องการยกระดับข้อเสนอให้เป็น
นโยบาย เพ่ือจะน าเสนอแก่สมัชชาสุขภาพจังหวัด ชุมชน และ มสช. 

โครงการเสริมสร้างกลไกคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการลดผลกระทบจากการ
พนัน ต าบลแคนน้อย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กระบวนการเริ่มด้วยการสร้าง
นักวิจัยและผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรับสมัครแกนน าเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน 30 คน 
และผู้ใหญ่ 7 คน จาก 7 ชุมชน  แล้วจัดประชุมท าความเข้าใจเรื่องปัญหาและผลกระทบ
จากการพนันในกลุ่มเล็กๆ นี้ และช่วยกันสร้างแบบสอบถาม 400 ชุด ก่อนน าสิ่งที่ได้เสนอ 
ชี้แจง ท าความเข้าใจในเวทีใหญ่ที่มีแกนน าและเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนมาร่วมด้วย  
ต่อจากนั้นคณะแกนน าเยาวชนจึงออกส ารวจข้อมูล น าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์ จัดเวที
คืนข้อมูล เพ่ือให้ชาวชุมชนได้รู้ว่ามีการพนันรูปแบบใดบ้างในชุมชน พร้อมกับให้ความรู้
เรื่องผลกระทบของการพนันต่อลูกหลานเยาวชน แล้วให้ช่วยกันเสนอทางออก  เวทีต่อไป
คัดเลือกแกนน าเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน 100 คน มาพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้
รู้เท่าทันโทษของการพนัน และร่วมกันเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ และคิดข้อความที่อยากจะ
ส่งต่อถึงชุมชน จากนั้นน าข้อความมาท าป้ายรณรงค์ซึ่งเริ่มท าการรณรงค์ในวันเข้าพรรษา 
จัดขบวนแห่ป้ายรณรงค์ไปพร้อมกับเทียนพรรษา แทรกกิจกรรมให้พ่อแม่ลงนาม “งด
เหล้า การพนัน(งดซื้อหวย) เข้าพรรษา” (หวยเป็นการพนันอันดับหนึ่งของชุมชน) พร้อม
บอกระยะเวลาที่จะลด ละ เลิก  กิจกรรมธนาคารรับฝากเหล้า หวยเข้าพรรษา ถัดมาอีก
สองสัปดาห์จัดกิจกรรมไปรษณีย์น้อย เด็ก เยาวชนปั่นจักรยานส่งจดหมายที่เด็กเขียนใน
เวทีมาส่งตามบ้าน พร้อมเยี่ยมเยียนบ้านผู้ที่งดเหล้า งดการพนัน ต่อจากนั้นมีเวทีตกผลึก
ความคิด ท าข้อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะ 4 ข้อเสนอต่อนายก อบต. ซึ่งก็รับปากว่าจะ
น าเข้าเป็นข้อบัญญัติชุมชนต่อไป 

โครงการเครือข่ายเยาวชนแกนน าป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันใน
สถานศ กษา อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เครือข่ายเด็กและเยาวชนใน
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สถานศึกษา อ าเภอแม่ลาน้อย ด าเนินโครงการเกี่ยวกับปัญหาการพนันในสถานศึกษา 
โดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนแกนน าห้องเรียนสีขาว ที่มีอยู่ในทุกห้องเรียนทุกระดับชั้นทั้ง  
ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยการรณรงค์ 3 รูปแบบ คือ 1. บูรณาการเรื่องปัญหาการพนันเข้า
กับวิชาที่เรียน 2. ออกแบบโลโก้ ป้ายรณรงค์เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3. ยื่นข้อเสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่นโยบายและการปฏิบัติ 

ทีมด าเนินงานประกอบด้วยคน 4 กลุ่ม คือ 1. แกนน าชมรมต้นกล้าเมืองแม่ เด็กที่มี
จิตอาสา สนใจท ากิจกรรม เป็นทีมหลักขับเคลื่อนงานยุววิจัย 2. นักเรียนแกนน าห้องเรียน
สีขาวซึ่งมีอยู่ทุกห้องเรียน และมีสารวัตรนักเรียนคอยตรวจตราพฤติกรรมนักเรียน 3. ครู
แกนน า และครูกลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน(ครูฝ่ ายปกครอง) ให้ค าแนะน า             
4.นักวิชาการจากส่วนกลาง มสช. นักวิจัยอิสระ 

โครงการมี 4 กิจกรรมใหญ่ 16 กิจกรรมย่อย เริ่มจากเสนอ ชี้แจงโครงการ การ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ ทหาร  รับสมัครทีมยุววิจัย
60 คนซึ่งได้แก่ แกนน าชมรม เด็กเยาวชนที่มีจิตอาสา นักเรียนที่ต้องการแก้ไขพฤติกรรม 
กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา และครูแกนน า 15 คน  จัดอบรมทีมยุววิจัย 3 วัน 2 คืนให้รู้จัก
กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักอริยสัจ 4 เรียนรู้เรื่องการก าหนดโจทย์ 
การสร้างเครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล ต่อจากนั้นลงพ้ืนที่ ส ารวจเก็บข้อมูล (ในโรงเรียน) ใช้
แบบสอบถาม 300 ชุด โดยสัมภาษณ์เด็กกลุ่มเสี่ยง 50 ราย ครูแกนน า 15  ราย น าข้อมูล
มาวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปผล ซึ่งพบการพนันรูปแบบใหม่เป็นการพนันออนไลน์บน
โทรศัพท์มือถือ ที่เด็กเล่นได้ง่ายและจับสังเกตยาก ปัญหาอีกเรื่องเด็กมีเวลาว่างมาก ไม่มี
กิจกรรมที่น่าสนใจท า  ต่อมาท าการคืนข้อมูลให้นักเรียน ครู โดยสื่อสารหน้าเสาธง  น า
ข้อมูลปัญหามาบูรณาการในแผนการเรียนการสอนวิชาสังคม ซึ่งมีเรื่องหน้าที่พลเมือง 
เช่นเรียนรู้เรื่องกฎหมาย ท าสื่อ ออกแบบโลโก้  แล้วหาข้อตกลง สร้างกติการ่วมกันโดย
ผ่านโครงสร้างแกนน าห้องเรียนสีขาว รวบรวมข้อเสนอของเยาวชนมาสร้างกติกา เช่นเด็ก
ที่เล่นการพนันจะถูกหักคะแนน พักการเรียน เป็นต้น  แล้วจัดเวทียื่นข้อเสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาเป็นนโยบาย  

• กลุ่มผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองจากการพนันได้ 
กลุ่มที่เป็น Change Agent อันทรงพลังส าหรับคนในชุมชนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มคนที่

สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากนักพนันตัวยง หรือบางคนก็ขนาดเป็นเจ้ามือเอง มาสู่การ
เลิกพนันทั้งหมด และลุกข้ึนมาเป็นผู้ชี้ชวนคนอ่ืนให้ลด ละ เลิก นี่เอง ด้วยเหตุว่า คนกลุ่ม
นี้สามารถพิสูจน์ให้คนในชุมชนเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถเลิกได้ มีการเรียนรู้ผ่าน
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ประสบการณ์จริงที่สามารถยกมาเป็นบทเรียนที่บอกเล่าให้คนอ่ืนเชื่อถือได้อย่างมีพลัง 
(เพราะผ่านการพิสูจน์ให้เห็นจริงโดยปราศจากข้อโต้แย้งได้) 

กระบวนการในการพัฒนาของคนกลุ่มนี้ย่อมแตกต่างจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งบางส่วนยัง
ไม่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของการพนัน ในขณะที่คนกลุ่มนี้มีการพนันอยู่ในวิถีชีวิต ดังนั้น
การพัฒนามาสู่การเป็น Change Agent จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มาก และจะต้องเกิดขึ้น
จากการเชื่อมั่นในพลังบวกที่มีอยู่ในทุกคนอย่างแน่วแน่ พร้อมเปิดโอกาสของการแสดง
ศักยภาพให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะเดียวกันผู้ที่ชักชวนให้คนกลุ่มนี้เข้ามาสู่การ
เป็น Change Agent ก็จะต้องมีความอดทน มานะ และไม่ย่อท้อในการชักชวนด้วย 

ปัจจัยส าคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การเลิก และลุกขึ้นมาเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับคนกลุ่มนี้จึงประกอบด้วย 

1. เชื่อมั่นในพลังดีที่อยู่ในตัวของทุกคน พร้อมทั้งมองหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของ 
คน ๆ นั้น เพ่ือให้ศักยภาพที่ดีนั้นเป็นแรงหนุนในการดึงให้ออกจากวงจรการพนัน 

2. เปิดพ้ืนที่ให้คน ๆ นั้นได้ท าเรื่องดี สร้างบทบาทความรับผิดชอบในกิจการของ
ชุมชนให้เกิดขึ้น เพ่ือสร้างการยอมรับจากคนในชุมชน และให้เขามองเห็นแง่มุม
ของการท าเรื่องดีในชุมชน และเพ่ือดึงเวลาของเขาจากการพนัน ด้วยพลังดีที่
ตนเองมองเห็น และคนอื่น ๆ ในชุมชนยอมรับ 

3. อดทน ไม่ย่อท้อ มีความมุ่งมั่นในการท าให้เขาเลิกการพนัน เนื่องจากคนกลุ่มนี้ 
เวลาส่วนใหญ่คือ การพนัน และมองเห็นว่าวงพนันคือเพ่ือนแก้เหงา ดังนั้น การที่
จะดึงออกจากการพนันจึงเป็นเรื่องยาก เพราะเขาไม่เชื่อว่าจะมีอะไรที่ดีกว่าการ
พนัน จึงต้องใช้ความอุตสาหะในการดึงเขาออกจากวงพนัน 

บทเรียนส าคัญ และเป็นบทเรียนที่ได้ผ่านข้อพิสูจน์แล้วว่า การสร้างนักพนันตัวยง
ขึ้นมาเป็น Change Agent นั้นสามารถเป็นไปได้ จากเรื่องราวของ ตุ๋ย  พลอยขาว 
ประธานกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นี่เอง  

ป้าตุ๋ยเล่าให้ฟังว่า กว่าจะเลิกการพนันได้ เป็นเวลานานพอดู เนื่องจากตนเองเป็น
แม่บ้าน เวลาว่างในชุมชนมีเยอะ นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นลักษณะของ
ชุมชนแออัด ท าให้เกิดความรู้สึกว่า ชีวิตไม่มีความหวัง อยู่ไปอย่างนั้น เพราะทุกวันก็เจอ
กับสภาพอย่างนี้ ไม่รู้จะท าตัวดีไปท าไม เลยเล่นพนันเพราะแก้เหงา จนติดพนันในที่สุด 
วันไหนไม่เล่นนี่อยู่ไม่ได้ เหมือนขาดอะไรไป ต้องหาทางออกจากบ้านไปเล่นให้ได้ 

จนเมื่อประธานชุมชนมาชักชวนให้มารับต าแหน่งประธานกลุ่มแม่บ้าน เนื่องจากชุมชน
บางบัวในตอนนั้นมีโครงการบ้านมั่นคงเข้ามา และเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถย้ายจาก
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ชุมชนรุกล้ าในคลองข้ึนมาสร้างบ้านบนผืนดินได้ จึงท าให้มีผู้มาศึกษาดูงาน และป้าตุ๋ยเป็น
ผู้มีฝีมือในการท าอาหาร ประธานชุมชนจึงอยากให้มาช่วยรับต าแหน่งนี้  

แต่ในช่วงแรก ป้าตุ๋ยยังไม่สนใจรับต าแหน่ง เพราะยังอยากมีเวลาในการเล่นพนัน และ
แม้ว่าประธานจะขอให้เลิกเป็นเจ้ามือพนัน ป้าตุ๋ยก็หาได้สนใจไม่ แถมยังเปิ ดเพ่ิมเป็น
เจ้ามือพนันถึงสองวง แต่เมื่อประธานชุมชนมาชักชวนอย่างไม่ย่อท้อ ก็ท าให้ป้าตุ๋ยเริ่ม
สงสัยว่าท าไมจึงต้องการให้ตนเป็นแม่บ้าน และเมื่อประธานยื่นข้อเสนอว่ามีงบประมาณ
ในการจะจัดสร้างพระพรหม ซึ่งจะเป็นที่สักการะของคนในชุมชนมาให้ดูแลเป็นจ านวน
เงิน 8,000 บาท ท าให้ป้าตุ๋ยเกิดความสนใจ เนื่องจากในคราแรกอยากได้เงินไปเล่นพนัน 
แต่เนื่องจากเป็นเงินบุญ กลัวว่าถ้าเอาไปใช้จะเป็นบาป จึงไม่กล้า แต่เมื่อเข้ามาลอง
รับผิดชอบตรงนี้ พบว่าเงินจ านวนนี้ไม่เพียงพอต่อการสร้างพระพรหม จึงได้ท าการ
รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาในชุมชน จนสามารถสร้างพระพรหมซึ่งเป็นที่นับถือของคนในชุมชน
ได้ จึงท าให้เกิดความปิติ และมีความสุขที่ได้ท างานเพ่ือคนอ่ืน 

การได้ท างานเพ่ือคนอ่ืน ท าให้ป้าตุ๋ยมองเห็นคุณค่าของตนเอง ว่าสามารถสร้างเรื่องดี 
ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน แต่ที่ผ่านมา เพราะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเล่นการพนัน ท าให้มองไม่
เห็นคุณค่าของการท างานเพ่ือส่วนรวม นอกจากนี้ ในบทบาทประธานกลุ่มแม่บ้าน การได้
ท าอาหารเพ่ือรับรองผู้ที่มาศึกษาดูงาน และได้รับค าชมว่าอร่อย ยิ่งท าให้ป้าตุ๋ยภาคภูมิใจ
ในตัวเองมากยิ่งขึ้น มีแรง มีก าลังที่พร้อมจะท าสิ่งดี ๆ เพ่ือชุมชนของตนเอง และยังได้พบ
ความสุขใจจากการท างานตรงนี้ด้วย จนปัจจุบันป้าตุ๋ย พลอยขาว เลิกราจากพนันอย่าง
เด็ดขาด และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนบางบัวของตนเองอีกด้วย 

นอกจากตุ๋ย  พลอยขาวแล้ว ตัวอย่างของผู้น าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนมา
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในชุมชน เช่น โครงการเยาวชนผักไหมร่วมใจต้าน
พนัน ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นจากเวทีวิเคราะห์ข้อมูล(ในเวทีคืนข้อมูลในชุมชน ภายหลังการเก็บข้อมูลโดยเด็ก 
เยาวชน) ท าให้ผู้น าชุมชนซึ่งเป็นเจ้ามือเล่นการพนัน เข้าใจตระหนักถึงโทษภัยของการ
พนัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เลิกเล่นการพนัน เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี  และ
หลังจากมีนโยบายสาธารณะแล้ว ชุมชนก็ให้ความร่วมมือ ลด ละ เลิกกิจกรรมที่เป็นการ
พนัน  มีผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ซึ่งหลังการด าเนินงาน จากการประเมินผล ได้ข้อมูล
คร่าวๆ ว่ามีคนลด ละ เลิกเฉพาะเล่นหวย (หวยหุ้น) จากตัวเลขประมาณการเกือบเท่า
งบประมาณต าบลปีละ 25-26 ล้านบาท 
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• พระสงฆ์ 
กลุ่มพระสง ์ ถือเป็นกลุ่มที่สามารถเป็น Change Agent ได้โดยสถานะของการเป็น

พระสง ์ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไป พร้อมกับบทบาทของการเทศนา สั่งสอน
ให้ลดละอบายมุขต่าง ๆ  แต่อย่างไรก็ดี การเป็น Change Agent ของพระสง ์ก็ยังต้องมี
ตัวช่วยส าหรับการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน เนื่องจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก
การฟังธรรม ยังไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ที่ได้ผลจริง 

ดังนั้น บทเรียนของการเป็น Change Agent เพ่ือสร้างการเรียนรู้สู่การตระหนักถึง
ผลกระทบของพนันในกลุ่มพระสง ์นั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 

1. โดยบทบาทของพระสง ์ เป็นบทบาทของนักพัฒนาอยู่แล้ว ดังนั้น หากได้กลับมา
พัฒนาในชุมชน หรือบ้านเกิดของตนเอง จะเป็นข้อได้เปรียบในแง่ของการมี
ศรัทธาของคนในชุมชนที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ (แต่หากเป็นพระสง ์ต่างพ้ืนที่ 
อาจจะมีอุปสรรคในแง่ของการให้ความไว้วางใจ โดยเฉพาะเมื่อจะให้บุตรหลาน
ของตนมาเข้าร่วมกิจกรรม แต่อย่างไรก็ดี การคลี่คลายปัญหาในเรื่องนี้คือ การ
เชื่อมประสานกับแกนน าในชุมชน ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อ 3 ต่อไป) 

2. กิจกรรมในการสร้างการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน สามารถจัด
กิจกรรมในบริเวณวัด (ซึ่งเป็นอีกข้อได้เปรียบของกลุ่มพระสง ์ คือสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมมีความพร้อม) โดยรูปแบบในการเรียนรู้ที่กลุ่มพระสง ์จัดนั้น อยู่
ภายใต้แนวคิดในเรื่องการดึงเวลาให้เยาวชนมาท ากิจกรรมสร้างสรรค์ และได้
กล่อมเกลาจิตใจไปพร้อมกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

- กิจกรรมเกษตรพอเพียง และพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเด็ก เยาวชน เช่นที่ อาศรมพอเพียงภิรมย์ ต าบลพญาเย็น อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ โครงการสโมสรเยาวชนอาสาพา
พัฒนาภูมิธรรมขั้นพื้นฐาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ี ซึ่งได้จัด
รวมกลุ่มเยาวชน และพัฒนาหลักสูตรให้เกิดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนผ่าน
การเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา หรือเกษตรพอเพียง และกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเยาวชนได้ด้วย 

- ค่ายคุณธรรม หรือการอบรมคุณธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน ได้เรียนรู้คุณธรรมพ้ืนฐาน ศีล 5 โดยการสอดแทรกความรู้ หรือ
โทษของการพนันในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ถึงโทษพนัน
ของเยาวชน หรือการใช้รุ่นพ่ีเป็นต้นแบบในการเรียนรู้คุณธรรม และคอย
ดูแลรุ่นน้อง 
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- การสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในเด็ก เยาวชน โดยการลงมือท ากิจกรรมจิต
อาสาร่วมกับมูลนิธิต่าง ๆ (เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท า) เช่นการปฐม
พยาบาล การดูแลผู้ป่วยในชุมชน การรับศพพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ หรือ
การเสริมก าลังช่วยภารกิจของต ารวจ 

3. การเชื่อมประสานแกนน าในชุมชน หรือผู้มีส่วนร่วมในการท างานในพ้ืนที่ แม้ว่า
สถานะของการเป็นพระสง ์จะมีข้อได้เปรียบดังที่กล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ดี 
พระสง ์ก็ยังมีข้อจ ากัดในการท างานอีกหลายประการ ดังนั้นการเป็น Change 
Agent ในแบบพระสง ์จึงต้องมีผู้ช่วยในการขับเคลื่อนโครงการ โดยการประสาน
กับแกนน า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เ พ่ือร่วม
ขับเคลื่อนโครงการ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมในการด าเนินงานของโครงการ บทเรียน
ที่ได้พบว่า กลุ่มท่ีช่วยเชื่อมต่อในการขับเคลื่อนโครงการของพระสง ์คือ  

- เครือข่ายแกนน าชุมชน เพ่ือประสานความร่วมมือจากเยาวชนในการเข้ามา
เรียนรู้ในวัด 

- ครู โรงเรียน เพ่ือการสร้างการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก เช่น 
ศาสตร์พระราชา หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความพร้อมในการช่วยเหลือทั้งด้าน
กายภาพ เช่น การปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ก าลังคนในการร่วม
สร้างการเรียนรู้ รวมถึงงบประมาณในการท างานด้วย 

- เครือข่ายมูลนิธิ ที่พร้อมให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการท างาน เพ่ือเรียนรู้
จิตอาสาผ่านการลงมือท า 

ดังนั้น บทเรียนของการกระตุ้นให้พระสง ์ได้ก้าวมาสู่การเป็น Change Agent จึงมี
ปัจจัยส าคัญคือ การเชื่อมประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
เนื่องจากสถานะของการเป็นพระสง ์ ยังมีข้อจ ากัดในบางส่วน การที่จะขับเคลื่อนให้
ส าเร็จคือ การเชื่อมประสานกลุ่ม หรือแกนน า เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการท ากิจกรรมกับ
เยาวชนนั่นเอง ดังเช่นที่พระครูใบฎีกาก าพล ธัมมะสะโร  ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้
เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา ได้เล่าว่าส าหรับที่วัด ฝ่ายท้องถิ่น
กับเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยถูกกัน เจ้าอาวาสไม่ใช่คนพ้ืนที่ ดังนั้นหากพระห้ามเล่นการพนันในวัด 
ก็จะถูกต่อต้าน โดนนินทาว่าร้ายใส่ร้ายต่าง ๆ นานา  ภาคประชาชนจึงส าคัญที่สุด การ
แก้ปัญหาการพนันต้องใช้พลังประชาคมจัดการปัญหา ผลักดันประเด็นปัญหาเข้าเวที
ประชาคม โดยเชิญฝ่ายปกครองมาร่วมรับฟังและยอมรับบังคับใช้กฎหมาย กฎประชาคม
ในชุมชน ส าหรับศูนย์การเรียนรู้เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาที่พระครูใบฎีกาก าพลดูแล
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อยู่ ท างานกับกลุ่มเยาวชน ก็ได้พลังใจจากญาติโยมในการด าเนินการ และใช้หลักพุทธวิธี
ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน 

• กลุ่มภาคประชาสังคม  
บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการลดการพนันในชุมชนนั้นมีบทบาทที่หลากหลาย 

เนื่องจากกลุ่มประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนในเรื่องนี้ มีหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็นองค์กรใน
ชุมชนเอง และกลุ่มที่เป็นองค์กรจากภายนอกเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่บทบาทส าคัญของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของการ
เป็น Change Agent คือ การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างมาตรการชุมชน จากการท าประชาคม
หมู่บ้าน ซึ่งกระบวนการสร้างมาตรการชุมชน เป็นกระบวนการที่ต้องใช้การเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของพนันจากคนในชุมชน จนท าให้เกิดข้อตกลงที่มาจาก
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการวางกฎเกณฑ์ในการป้องกันการพนันในชุมชน 
ตัวอย่างที่ชัดเจนของบทบาทการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของภาคประชาสังคมที่
สามารถก่อให้เกิดมาตรการชุมชน เช่น ฑิฆัมพร กองสอน ก านันต าบลบัวใหญ่ อ าเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน ได้บอกเล่าถึงสถานการณ์ และการขับเคลื่อนเพ่ือลดการพนันใน
ชุมชนว่า ปัญหาการพนันในชุมชนบัวใหญ่ก็คล้ายๆกับชุมชนทั่วประเทศ คือมีการเล่นการ
พนันในงานศพ เมื่อมาดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จัดเก็บมาได้ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายใน
งานศพเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะจัดกันหลายวันหลายคืน ค่าอาหารเลี้ยงคนที่มางาน และ
ในงานก็จะมีนักพนันต่างต าบลต่างอ าเภอจะเข้ามาเล่นไพ่เล่นไฮโลกัน ส่งเสียงดัง ชาว
ชุมชนที่มาช่วยงานหลายวันก็ไม่ได้ไปท ามาหากิน ขาดรายได้ จึงชวนชุมชนมาวิเคราะห์ 
และหยิบเป็นประเด็นปัญหาที่พูดคุยกันในสภาวัฒนธรรมชุมชน แล้วสร้างกติกาชุมชน
ห้ามเล่นการพนันในงานศพ และให้สวดศพไม่เกิน 3-5 วัน เป็นกติกาชุมชนที่ชาวบ้านคิด 
เสนอ ท าป้ายประกาศกฎกติกา ห้ามเล่นการพนันในงานศพ คนต่างพ้ืนที่เมื่อรู้กฎก็ไม่เข้า
มาเล่นอีก ปัจจุบันงานศพในชุมชนจึงปลอดการพนัน ชุมชนลดค่าใช้จ่ายไปได้  

ในขณะที่ โครงการชุมชนปลอดภันไร้อาชญากรรม ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา        
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีคณะด าเนินงานในชุมชนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจาก
ความคิดเห็น และความต้องการของคนในชุมชน โดยคณะด าเนินงานได้ท าแบบสอบถาม
เพ่ือสอบถามชาวบ้านส ารวจปัญหาในหมู่บ้านที่ต้องการการแก้ไข โดยไม่จ ากัดเฉพาะเรื่อง
ความปลอดภัย สรุปปัญหา ได้ 12 เรื่อง ตามล าดับ ซึ่งได้แก่ 1. ปัญหายาเสพติด 2. 
ปัญหาการพนัน 3. ลักเล็กขโมยน้อย 4. ทะเลาะเบาะแว้ง 5. เด็กแว๊น 6. สิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ จากนั้นจึงจัดประชุมเพ่ือเชิญชาวชุมชนมารับทราบ และเปิดเวทีให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมคิดหาแนวทางแก้ปัญหา คิดมาตรการชุมชน ส าหรับเรื่องการพนัน เช่นห้ามก านัน
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ประกันตัวนักพนันที่ถูกจับ ห้ามคนเล่นพนันที่ถูกจับกู้กองทุนหมู่บ้าน ห้ามเล่นไพ่ในงาน
ศพ ฯลฯ  แล้วน ามาตรการนี้ไปท าแผ่นป้ายปิดประกาศในชุมชน  ใช้การกระจายเสียง
สื่อสารให้ชุมชนรับทราบทุกข้ันตอน 

บทเรียนความส าเร็จของผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาคประชาสังคมที่มองเห็นได้ชัดเจน 
คือ  

1) การท าให้คนในชุมชนมองเห็นปัญหาของตนเอง ทั้งจากข้อมูลที่ไม่เคยเห็น และ
ตระหนก หรือความกังวลใจต่อความเป็นอยู่ของตนเองในชุมชน โดยการศึกษา
ข้อมูลที่ถูกต้อง หนักแน่นเพียงพอ มีที่มาชัดเจน และน าข้อมูลเหล่านั้นกลับมา
สร้างการเรียนรู้เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาการพนันที่เกิดขึ้น
ในชุมชน 

2) การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการชุมชนจากคนในชุมชน เพ่ือเป็น
กติกาที่คนในชุมชนยอมรับร่วมกัน และพร้อมจะปฏิบัติตาม 

3) การสื่อสารให้คนในชุมชนรับรู้ทั่วกัน ด้วยช่องทางต่าง ๆ อาทิ การใช้เสียงตามสาย 
หรือการจัดท าป้ายประกาศ สร้างการรับรู้โดยทั่วกัน 

ดังนั้นการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพ่ือสร้างการเรียนรู้ สู่การตระหนัก
ในผลกระทบของการพนัน และน ามาสู่การลด ละ เลิก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน ในชุมชน
นั้น ทุกคนในชุมชนสามารถลุกข้ึนมาเพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ ตามบทบาทหรือสถานภาพ
ของแต่ละคนในชุมชน หัวใจส าคัญอยู่ที่จะท าอย่างไรให้คนในชุมชนเปลี่ยนทัศนคติ และเกิดความ
ตระหนักในผลกระทบของการพนันที่สามารถเกี่ยวโยงปัญหาอ่ืน ๆ เข้ามาอีกมากมาย และสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะหามาตรการที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในขณะเดียวกัน กลุ่มเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ หัวใจส าคัญ คือ
การสร้างความตระหนักในผลกระทบต่อการพนันเช่นกัน แต่ปัจจัยส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้น 
คือ การท าให้เด็ก เยาวชน มองเห็นศักยภาพ พลังสร้างสรรค์ และคุณค่าในตนเอง ท าให้มองเห็น
ว่าเด็ก เยาวชนก็สามารถสร้างเรื่องดี ๆ ในสังคม สามารถเป็นต้นแบบของคนอ่ืนได้ และสามารถ
ช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ โดยการเปิดพ้ืนที่ของการได้ท ากิจกรรมตามความคิดสร้างสรรค์ และ
ศักยภาพของเขา ผู้ใหญ่มีหน้าที่เพียงให้โอกาส เป็นที่ปรึกษา และคอยสรุปการเรียนรู้ เพ่ือชี้
ประเด็นของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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1.2 การขับเคลื่อนในระดับนโยบายท้องถิ่น 
นโยบายท้องถิ่นมีความส าคัญในแง่ของการเป็นแนวทาง หรือทิศทางในการด าเนินงานของ

ชุมชนนั้น ๆ ดังนั้นการมีนโยบายท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญต่อการลดพนัน ย่อมจะเป็นการเปิดพ้ืนที่
การท างานเพ่ือลดผลกระทบเรื่องพนันให้กับชุมชน  ซึ่งนโยบายท้องถิ่นนั้น อาจประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ นโยบายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการ
ดูแลชุมชนต่าง ๆ  และนโยบายที่มาจากชุมชน หรือ มาตรการชุมชน เพ่ือใช้เป็นข้อก าหนด หรือ
วิถีปฏิบัติที่คนในชุมชนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะสามารถสร้างความตระหนัก หรือควบคุมดูแล จ ากัด
การเข้าถึงการพนัน เพ่ือช่วยให้คนในชุมชนสามารถมีวิถีชิวิตที่ห่างไกลการพนันได้ 

ทั้ง 2 ส่วนนี้ท างานแตกต่างกันในชุมชน แต่ทั้งสองส่วนล้วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนเพ่ือลด
การพนันในพื้นที่ ดังนี้ 

 มาตรการชุมชน  มาตรการชุมชน ถือเป็นนโยบายที่สามารถขยายสู่การปฏิบัติในชุมชน
ได้อย่างแท้จริง อันเนื่องจากการมองเห็นปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน และได้ร่วมคิด 
วางมาตรการส าหรับชุมชน เพ่ือเป็นกรอบ ข้อก าหนดของชุมชนในการปฏบัติร่วมกัน ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกิดขึ้นจากความต้องการ และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับ เคารพ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
จึงท าให้มาตรการชุมชน เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยลดการพนันในพื้นที่อย่างได้ผล 

ตัวอย่างของมาตรการชุมชนที่เกิดขึ้น และสามารถด าเนินการได้ผล คือ หมู่บ้านคลองบัว 
หมู่ 5 ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีมาตรการชุมชนส าหรับนักพนัน
ว่า ห้ามก านันประกันตัวนักพนันที่ถูกจับ และผู้ที่ถูกจับจะถูกห้ามกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน และห้าม
เล่นพนันในงานศพ  ในขณะที่หมู่บ้านนาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงได้ข้อสรุปของ
หมู่บ้านว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมาจากสาเหตุส าคัญ 3 เรื่อง คือ เหล้า การพนัน และยาเสพ
ติด คนในหมู่บ้านจึงร่วมกันตั้งกฎเหล็กขึ้นมาว่า หากใครเกี่ยวข้องกับ 3 เรื่องนี้ จะต้องถูกลงโทษ
โดยการตัดความช่วยเหลือทุกอย่าง รวมถึงถูกตัดสิทธิ์การได้รับสวัสดิการต่างๆ  เช่น กองทุน
หมู่บ้าน ไม่ให้เงินกู้ จนกระท่ังปัจจุบันยังไม่มีใครท าผิด เพราะกลัวเสียชื่อ และอายคนในหมู่บ้าน 

 นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การมีนโยบายที่มาจากกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.) ถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของชุมชนที่มา
โครงสร้างของภาครัฐ(ซึ่งเป็นส่วนช่วยหนุนความยั่งยืนที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของ
ชุมชน) มีหน้าที่โดยตรงในการดูแล และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ดังนั้นการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายของอปท ย่อมจะเป็นการประกันในเรื่องการ
สนับสนุนงบประมาณ และกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อผลกระทบของพนันใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
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บทเรียนส าคัญที่ได้จากการขับเคลื่อนของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การ
ผลักดันนโยบายที่มาจากความเห็นชอบของของประชาชนนั้นสามารถท าได้โดย
กระบวนการของชุมชน เริ่มจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเชื่อถือได้ เพ่ือให้คน
ในชุมชนร่วมมองปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และหาความต้องการในการร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น จากนั้นจึงเข้าสู่การจัดประชาคม เพ่ือค้นหาแนวทาง มาตรการที่มาจากความ
ต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือน าข้อเสนอที่ได้นั้นเข้าสู่เวทีสาธารณะ เพ่ือ
จัดท านโยบายสาธารณะ และน าเสนอเข้าสู่ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ คือกระบวนการที่เกิดขึ้นจากฐานราก มาจากความต้องการ
ที่แท้จริงของคนในชุมชน ที่ อปท. จะต้องรับฟัง (ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลจึงเป็น
เรื่องส าคัญ) และรับข้อเสนอ เนื่องจากเป็นบทบาทของ อปท. โดยตรงในการดูแลความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน ดังเช่น ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่
ได้ใช้วิธีการขับเคลื่อนปัญหาและผลกระทบจากพนัน โดยเน้นที่การพัฒนาและป้องกัน
เยาวชนจากการพนัน พร้อมผลักให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะจนสามารถบรรจุเป็น
ข้อบัญญัติของ อบต. เมื่อ 30 กันยายน 2558 ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 3 โครงการ 
งบประมาณโครงการละ 40,000 บาท  

ในขณะเดียวกัน Key Success Person ที่ส าคัญอีกคนหนึ่ง คือ นายก อบต. หรือ
นายกเทศมนตรี ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน  และ
งบประมาณ ดังนั้นในการผลักเรื่องการลดพนันเข้าสู่แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และท าให้ผู้บริหารสูงสุดเห็นความส าคัญ ก็จะท า
ให้การบรรจุเข้าแผน หรือก าหนดเป็นข้อบัญญัติของ อปท. นั้นมีความเป็นจริงได้มาก
ยิ่งขึ้น 

การเห็นความส าคัญ และขับเคลื่อนการลดพนันในชุมชนโดย อปท. จะช่วยสร้าง
ความยั่งยืนในแง่ของการมีโครงสร้างผู้ขับเคลื่อนอย่างชัดเจน การมีงบประมาณในการ
ด าเนินงาน แม้ว่าอาจจะมีก าลังในการเคลื่อนงานในพ้ืนที่น้อย แต่การมีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง เป็นภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบนั้น ท าให้การเคลื่อนในเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นในพื้นที่
อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันกระบวนการท างานที่มีก าลังน้อยยังสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
เชื่อมเครือข่ายที่เห็นความส าคัญของการลดพนันในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนให้สามารถ
เกิดกลไกในพ้ืนที่ที่จะต้องปกป้อง เฝ้าระวังได้อย่างแท้จริง 
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1.3 การขับเคลื่อนระดับนโยบายภาพกว้าง 
แม้ว่า จะมีการขับเคลื่อนระดับนโยบายระดับท้องถิ่น เพ่ือเปิดทางในการท างานระดับพ้ืนที่

แล้วก็ตาม การขับเคลื่อนระดับนโยบายภาพรวมยังเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการ เพ่ือสร้าง
กระแสให้เกิดความตระหนักเรื่องโทษของการพนัน สู่การเป็นวาระแห่งชาติ อันจะน ามาซึ่งการ 
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้มีการก าหนดนโยบายการดูแล ป้องกัน และปกป้อง 
ซึ่งหากเกิดนโยบายในระดับชาติดังกล่าว จะช่วยส่งแรงสู่การท างานในพ้ืนที่โดยตรงของภาครัฐทุก
ภาคส่วน ซึ่งรับนโยบายจากส่วนกลางมาสู่การปฏิบัติ เป็นการเปิดทางให้กับ อปท. ในการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

ในขณะเดียวกัน การท างานของพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ เป็นการท างานเชิงลึก ยังคงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่
พ้ืนที่ ซึ่งไม่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงสังคม การจะส่งแรงให้พ้ืนที่ท างานเชิงลึกเหล่านี้ขึ้นมา
เป็นพ้ืนที่ต้นแบบที่สามารถสร้างการเรียนรู้เพ่ือลดผลกระทบจากพนันได้นั้น การขับเคลื่อนเชิง
นโยบายภาพกว้างจะช่วยขยายเรื่องการลดพนันไปยังทุกพ้ืนที่ เป็นการท างานภาพกว้าง เมื่อเชื่อม
ประสานกับการท างานเชิงลึกของแต่ละพ้ืนที่ จะสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่ 
ที่มีครบองค์ประกอบทั้งแนวกว้าง และเชิงลึกที่มองเห็นความเป็นไปได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
จริง อันจะน ามาสู่การสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

 
1.4 การขับเคลื่อนโดยกลไกการสื่อสารสร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคม 

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เป็นการท างานเชิงกว้าง ที่สามารถกระตุ้นให้องค์กรของสังคมที่มี
บทบาท หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม กลไกการสื่อสาร ก็ยังคงเป็น
กลไกส าคัญ ที่ช่วยสร้างกระแส ให้สังคมเกิดความตระหนักได้อย่างมาก และรวดเร็วในเวลาอันสั้น 
คือกลไกการสื่อสาร เนื่องจากที่ผ่านมา สังคมไทยไม่ได้มองเรื่องการพนันว่าเป็นปัญหา ประกอบ
กับแนวคิดของคนส่วนใหญ่ว่า การพนันอยู่คู่สังคมไทย ท าให้การสร้างความตระหนักในเรื่องพนัน 
เป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนได้ค่อนข้างยาก  

ด้วยเหตุนี้การมีสื่อเพ่ือช่วยสร้างแรงกระเพ่ือมให้คนในสังคมเห็นความส าคัญ ทั้งผลเสียที่เกิด
ขึ้นกับครอบครัว เด็กเยาวชน และการ Showcase ของการลด ละ เลิก เพ่ือเป็นตัวอย่าง และ
เห็นว่าสามารถท าได้ ด้วยสื่อต่างๆที่มี ทั้งสื่อมวลชน และ Social Media ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่ม 
ทุกวัย อย่างรวดเร็ว จะสามารถช่วยส่งให้การท างานของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนคนท างานในพ้ืนที่
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเป็นตัวอย่างสู่สังคม ได้เกิดความมุ่งมั่น และ
ตอกย้ าความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท ามากข้ึน จนกลายเป็นตัวอย่างของคนในสังคมได้ เช่น ป้าตุ๋ย  พลอย
ขาว จากเจ้ามือวงพนันในพ้ืนที่ สู่การเลิกอย่างถาวร เมื่อได้ออกสื่อถึงเรื่องราวของตนเอง ยิ่งเป็น
สิ่งที่ประกันกับตัวเองว่าจะต้องไม่กลับไปวังวนเดิมอีก เพราะได้บอกเล่ากับสังคมแล้ว  และการ
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ท างานเชิงกว้าง คือการสร้างการรับรู้ มองเห็นผลกระทบ เกิดความตระหนักของคนในสังคม ซึ่ง
กระแสความต้องการของสังคมก็จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนกลไกที่มีอยู่ ในสังคม ทั้งกลไกในภาครัฐ 
ประชาสังคม และเอกชนให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

ดังนั้นการขับเคลื่อนงานในภาพรวม เพ่ือเป้าหมายคือ การป้องกันเด็กเยาวชนเข้าสู่วงจรของการพนัน 
และการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบการพนันนั้น จะเป็นการท างานเพียงส่วนเดียวไม่ได้  หากแต่ต้องเป็น
การท างานที่ประสานงานอย่างสมดุลย์ ตั้งแต่การท างานเชิงลึก เพ่ือสร้างต้นแบบการท างานในพ้ืนที่ และสร้าง
องค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์การท างานจริง เพ่ือเผยแพร่สู่สังคมในภาพกว้าง ซึ่งการท างานในพ้ืนที่ก็ยังคง
ต้องเป็นการท างานที่เชื่อมร้อย ประสานกันระหว่างกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน 
กลุ่มคนในชุมชน กับโรงเรียน และวัด เพื่อสร้างกลไกป้องกัน เฝ้าระวัง และสร้างการเรียนรู้สู่การมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวเองของเด็ก เยาวชน ในขณะที่การสนับสนุนนโยบายทั้งในพ้ืนที่ และนโยบายชาติ ก็จะเป็นการท างานผ่าน
กลไกภาครัฐที่จะช่วยเปิดทางให้การขับเคลื่อนการท างานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถขยายพ้ืนที่ท างาน
ให้กว้างออกไปสู่การเป็นพลังในการเคลื่อนสังคมทั้งองคาพยพ  เช่นเดียวกับกลไกสื่อที่จะช่วยขจัดสื่อร้าย 
ขยายสื่อดี เพื่อสร้างความตระหนักของคนในสังคม พร้อมให้ความส าคัญ และหันมาเรียนรู้ สร้างเกราะป้องกัน
ที่แข็งแรงจากการพนัน อันจะน าไปสู่การสร้างคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีเข้มแข็งในที่สุด 

กระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ 
กระบวนการส าคัญที่กลุ่ม Domain ทั้ง 4 Domain ใช้ในการขับเคลื่อนเพ่ือลดการพนันในพ้ืนที่ คือ  
1. กระบวนการท างานวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการของการเคลื่อนงาน ที่ทุก 

Domain ให้ความส าคัญ โดยที่ผู้ขับเคลื่อน หรือลงมือ คือกลุ่มเด็ก เยาวชน ซึ่งจะต้องได้รับการ
อบรมหรือท าความเข้าใจกระบวนการท างานวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากนั้นจึงลงมือ
ด าเนินการโดย 

- การสืบค้นข้อมูลในชุมชน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย หรือข้อมูลอ่ืนๆที่
สืบเนื่องกับสถานการณ์พนันในพื้นที่ ซึ่งการให้เด็ก เยาวชนเป็นผู้สืบค้น จะดีในแง่ของการ
ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการท างานต่อไป ดังนั้นกระบวนการในการสืบค้น
ข้อมูลของเยาวชน จึงอาจจะต้องมาจากหลายแหล่ง เช่น จากอสม. ซึ่งจะมีข้อมูลเชิงรายได้
ของทุกคนในชุมชน  นอกเหนือไปจากการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้เสียเพียงอย่างเดียว 

- การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้ว นักวิจัยจะต้องน าข้อมูลนั้นมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือร่วมมองประเด็นในการขับเคลื่อนงานต่อ โดยในกระบวนการนี้
จะมีพ่ีเลี้ยงที่ช่วยมอง เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ อปท. เครือข่ายการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้
การมองประเด็นเป็นไปอย่างรอบด้าน และมองเห็นประเด็นส าคัญที่แท้จริงในการ
ขับเคลื่อนงานต่อ 
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- การคืนข้อมูลสู่ชุมชน กระบวนการนี้ถือเป็นหัวใจของการท างานโดยใช้กระบวนการวิจัย
ขับเคลื่อน เพราะเป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้ศึกษากลับมาสร้างการเรียนรู้ หรือสร้างความ
ตระหนักให้กับชุมชน หรือเด็ก เยาวชน เพ่ือเห็นปัญหาร่วมกัน และมองเป้าหมายของการ
แก้พัฒนา แก้ปัญหาที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็น
กระบวนการที่จุดประกายให้เกิดการร่วมวางแนวทางการพัฒนา สร้างการเรียนรู้สู่คนใน
ชุมชนทุกกลุ่ม อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป 

- การจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบที่แตกต่าง สืบเนื่องจากกระบวนการคืน
ข้อมูลให้ชุมชน ท าให้ชุมชนมองเห็นแนวทางการในการพัฒนาชุมชนของตนเองด้วย
กิจกรรมรูปแบบที่แตกต่าง เช่นการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักต่อผลกระทบ
ของการพนัน การจัดกิจกรรมเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน ค่ายธรรมะ ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ต่างๆ หรืออาจจะออกมาเป็นมาตรการชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาสู่ การเป็นนโยบาย
สาธารณะที่สามารถขับเคลื่อนเพ่ือเข้าสู่ข้อบัญญัติของ อปท. ต่อไปได้ 

2. การสร้างต้นแบบ  โดยการพัฒนาคนที่มีปัญหา เช่น คนติดพนัน หรือเด็ก เยาวชนที่มีปัญหา ให้
มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือเป็นต้นแบบให้คนอ่ืนในชุมชนได้เห็นว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และมีข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเชิงประจักษ์ได้ การสร้างต้นแบบ
นี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ตัวเอง และเห็นศักยภาพที่ดีในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อตนเอง และผู้อ่ืนโดยไม่ต้อง
ใช้การพนันเป็นเครื่องมืออีกต่อไป 

3. การสร้างมาตรการชุมชน  มาตรการชุมชน เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และควบคุมอย่างดีของ
ชุมชนในการจ ากัดพ้ืนที่ของการพนันไม่ให้เข้ามาในชุมชน และแม้ว่ามาตรการชุมชนอาจจะยัง
ไม่ ได้ช่วยในการสร้างการเรียนรู้  เพ่ือตระหนักในตัวคน แต่ เครื่ องมือนี้ กลับช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชน ด้วยการปลอดการพนัน   

มาตรการชุมชนเกิดขึ้นจากการความเห็นชอบของคนในชุมชน อาจจะในเวทีประชาคม
หมู่บ้าน หรือในการประชุมประจ าเดือน ที่ได้มีการน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาพูดคุย และร่วม
หาแนวทางการแก้ปัญหา ดังนั้นมาตรการชุมชนจึงเป็นเครื่องมือที่ชุมชนยอมรับ และปฏิบัติตาม 
ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยหนุนเสริมให้การขับเคลื่อนเพ่ือลด ละ พนันนั้นสามารถ
เกิดข้ึนได้ในชุมชน 
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ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ 
 ความพร้อมของพื้นที่  ในการท างานขับเคลื่อนการลดพนันอย่างได้ผลนั้น พ้ืนที่จะต้องมึ

ความพร้อมต่อการขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง พร้อมเรื่องกลไกในการขับเคลื่อนการ
ท างาน มีตัวตนคนท างานจริง มีโครงสร้างการท างานที่แน่นอน และมีความมุ่งมั่น เอาจริงกับ
เรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการท างานอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จได้ในที่สุด 

รวมถึงการมีผู้น าโครงการที่พร้อมขับเคลื่อน มองเห็นความส าคัญ มีความเข้มแข็ง เอา
จริง แต่ก็มีเทคนิคในการท างานในประเด็นพนัน 

นอกจากนี้ การพัฒนากลไก สู่การเป็นองค์กรช่วยในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนในการ
ท างาน ในแง่ของการขับเคลื่อนโดยองค์กรมากกว่าการท างานในลักษณะของโครงการ 

 คุณสมบัติของแกนน าที่ขับเคลื่อนโครงการ ผู้ขับเคลื่อนโครงการจะต้องมีคุณลักษณะและ
ความสามารถที่หลากหลาย เนื่องจากต้องการการเชื่อมประสาน การสื่อสารสู่สาธารณะ และ
การเคลื่อนในระดับนโยบาย ดังนั้นแกนน าขับเคลื่อนจึงจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็น 
นักประสาน นักสื่อสาร และ Lobbyist ในตัวเองด้วย จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานนี้เป็นจริง 

 การบูรณาการกับประเด็นอ่ืน  เนื่องจากการท างานเรื่องการลดพนันนั้นไม่สามารถท างานใน
ประเด็นนี้ได้โดยตรง การบูรณาการกับประเด็นอ่ืนๆจึงเป็นเรื่องส าคัญ และควรจะต้องหา
ช่องทางในการบูรณาการกับทุกเรื่อง เช่นเชื่อมประเด็นทางวัฒนธรรม เกิดเป็นงานศพ 
งานวัดปลอดพนัน การเชื่อมโครงการบ้านมั่นคง เพ่ือจูงใจให้คนมองเห็นความหวังในชีวิตกับ
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ดีกว่าการเอาอนาคตฝากไว้กับการพนัน การบูรณาการเข้าสู่
ชั้นเรียนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง  

 การใช้พลัง + ขับเคลื่อน และท างานบนความสัมพันธ์ของผู้คน การขับเคลื่อนเพ่ือลดพนัน 
คือการท างานกับคน ดังนั้นคนท างานจะต้องตระหนักว่าได้ท างานที่ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์กับ
ผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งมีความละเอียดอ่อนอย่างมาก ดังนั้น จะต้องมองเห็นคุณค่าระหว่างกัน 
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีข้อด่างพร้อยอย่างไรก็ตาม จะต้อง
มีสายตาของการมองเห็นด้านดีระหว่างกัน สร้างวัฒนธรรมของการชื่นชม ให้ก าลังใจ ส่งเสริม
ซึ่งกันและกันในการท างาน 

การใช้พลัง + ในการขับเคลื่อนงาน ก็เป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้สามารถก้าวข้ามปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และมองเห็นความส าเร็จของการท างานเพ่ือเติมพลังใจให้กันและกันอยู่
เสมอ 

 การสร้างคนต้นแบบ โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการพนันมาก่อนจะมีแรงผลักดัน
ในการขับเคลื่อนงานอย่างมากจากการได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องพนันมาก่อน และจะ
สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างแท้จริง  
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 การสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางเป้าหมายร่วมกัน และท าให้
คนท างานทุกคนได้มองเห็นเป้าหมายเดียวกันก่อน จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการวางแผน และ
กระบวนการท างาน ซึ่งจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน  การสร้างการมีส่วนร่วม จะ
ท าให้เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วม และคนท างานรู้สึกถึงศักยภาพที่มีในตัวเอง 
พร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อน และร่วมด้วยช่วยกันเมื่อมีวิกฤต หรือปัญหาเข้ามา 

 การท างานอย่างต่อเนื่อง และประชุมเป็นเนืองนิตย์ การประชุมเป็นเนืองนิตย์ เป็นช่องทาง
หนึ่งของการสื่อสารระหว่างคนท างาน ซึ่งต้องการรับรู้สถานการณ์ในการขับเคลื่อนงานที่
เท่ากัน รวมถึงการร่วมแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่เข้ามา รวมถึงเป็นโอกาสของการสร้างความเป็น
ทีมให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน อันเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อการเคลื่อนงาน เนื่องจากประเด็นการลดพนันเป็นประเด็นที่ต้องการเวลาของการ
เรียนรู้ ตอกย้ าถึงผลกระทบ และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น จึงต้องมีการท างานที่ต่อเนื่อง 
ระยะยาว เพ่ือกระตุกต่อมคิด และหันกลับมาให้ความส าคัญกับการปกป้อง เฝ้าระวัง และ
ปรับเปลี่ยนสู่สังคมท่ีดีขึ้น 

 การวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงาน   การขับเคลื่อนการลดการพนันในพ้ืนที่ให้เกิด
สัมฤทธิผลนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะในการท างานไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องการพนันได้โดยตรง 
ด้วยอาจเป็นประเด็นขัดแย้งกับหลายฝ่ายในชุมชน หรือทัศนคติของคนในชุมชนต่างไม่ได้มอง
ว่าการพนันเป็นเรื่องผิด เรื่องเสื่อมเสีย ดังนั้นการจะผลักดันให้เกิดขึ้นจึงต้องเชื่อมประสาน
กับหน่วยงานหลายฝ่าย และขับเคลื่อนทั้งในระดับพ้ืนที่และนโยบายไปพร้อมกัน การ
ด าเนินงานให้ได้ผลจึงต้องเป็นการท างานเชิงกลยุทธ์ หรือมีการวางยุทธศาสตร์ในการ 
ขับเคลื่อนที่ได้มองอย่างรอบด้าน และเข้าใจถึงปัจจัยส าคัญที่เป็นคานดีดคานงัดให้ที่สามารถ
ท าให้การเคลื่อนงานเพ่ือลดพนันสามารถเกิดขึ้นได้จริง และวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
งานจากปัจจัยเหล่านั้น (อาจจะไม่ต้องเยอะเรื่อง แต่ต้องเป็นเรื่องที่มีพลังมากพอจะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้) 

 การสนับสนุนจาก Node และ มสช. การสนับสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะทั้ง Node และ 
มสช. นับเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้การขับเคลื่อนงานประสบความส าเร็จได้  ซึ่งทั้งสอง
หน่วยงานท าหน้าที่ของการสนับสนุนที่ต่างกัน แต่ต่างเกื้อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับพ้ืนที่อย่าง
มาก โดย มสช. จะสนับสนุนในภาพกว้างของการท างาน ตั้งแต่การจุดประกายความคิด หรือ
กระตุกให้คนท างานมองเห็นความส าคัญของการท าให้ผู้คนได้เรียนรู้เพื่อเท่าทันการพนัน การ
เปิดเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งต่อความรู้ระหว่างกัน ช่วยสร้างความเป็นเครือข่าย
การลดผลกระทบจากพนันให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น จนถึงช่วยสนับสนุนงบประมาณให้
สามารถขับเคลื่อนโครงการให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีได้ 
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ในขณะที่ Node จะเป็นพ่ีเลี้ยงในการช่วยเป็นที่ปรึกษาทั้งการมองภาพรวมของโครงการ
ที่ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ การช่วยสนับสนุนเรื่องความรู้ ข้อมูล เสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ หรือการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการติดตาม หนุน
เสริม ช่วยเสนอแนะเมื่อพบเจอปัญหา ท าให้พ้ืนที่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมั่นใจ และ
อุ่นใจ จนสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้ 

 

2. บทเรียนการขับเคลื่อนงานของแต่ละ Domain 
2.1 “น้ าดีต้านน้ าเสีย”...กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานโดยพระสงฆ์ 

ด้วยบทบาทของพระสง ์ผู้มีหน้าที่สั่งสอนผู้คนด้วยค าสอนของพุทธศาสนา และสถานทางสังคมที่
ได้รับการยอมรับ และนับถือ จึงเป็นข้อเด่นของการด าเนินงานขับเคลื่อนการลดพนันในชุมชนของ
พระสง ์ ซึ่งด าเนินงานผ่านภารกิจของพระสง ์ที่ท าให้เกิดความต่อเนื่องของการท างาน โดยไม่
จ าเป็นต้องรองบประมาณ   

น ้ำดีต้ำนน ้ำเสีย 
คือแนวคิดในการด าเนินงานของพระสง ์  สิ่งที่พระสง ์ได้ด าเนินการนั้น ไม่ใช่การด าเนินการ

เพ่ือท าให้เด็ก เยาวชนเห็นโทษของการพนันโดยตรง แต่แนวคิดการขับเคลื่อนโครงการคือ การให้
เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การฝึกอาชีพ กิจกรรมต่างๆ ธรรมะ ค าสอนต่างๆ รวมถึงการท า
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้กิจกรรม การเรียนรู้เหล่านี้ได้กล่อมเกลาจิตใจ และให้ค าสอนหรือธรรมะ
ต่างๆได้เข้ามาแทนท่ี ความต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกับเรื่องการพนัน 

ในขณะเดียวกัน การสร้างบุคคลต้นแบบ หรือรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จกลับมาสอนรุ่นน้อง 
ให้เห็นตัวอย่างที่ดีมาเป็นน้ าดีใส่เข้าไปในตัวเด็ก เพ่ือต้านน้ าเสียที่อาจจะเข้ามา  นอกจากนี้ ใน
การอยู่ร่วมกัน พระก็จะให้เด็กในกลุ่มได้ตั้งกติกาการอยู่ร่วมกัน หรือธรรมนูญของกลุ่ม เพ่ือใช้
ความดีของคนส่วนใหญ่มาตั้งเป็นกฏเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน ให้น้ าดีของคนส่วนใหญ่ได้ต้านน้ า
เสียที่จะเข้ามาในกลุ่มเด็ก เยาวชน 

ด้วยแนวคิดเช่นนี้ การขับเคลื่อนการลดพนันในเด็กเยาวชนของกลุ่มพระสง ์จึงท างานผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมคือ เรื่องธรรมะ และทักษะชีวิต ด้วยรูปแบบที่
แตกต่าง อาทิ ค่ายธรรมะ การเป็นจิตอาสาช่วยสังคมในรูปแบบต่างๆ การท าโครงการฝึกอาชีพ 
การเกษตร รวมถึงการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กเยาวชนให้เกิดขึ้น ซึ่งการ
ด าเนินงานเหล่านี้เป็นการท างานผ่านประเด็นดังนี้ 

- เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์ของพระราชา 
- การเรียนรู้ธรรมะในการด ารงชีวิต 
- การฝึกอาชีพ ทักษะชีวิต 
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กลไกในกำรขับเคลื่อน 
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานโดยรูปแบบการเคลื่อนงานโดยพระสง ์นั้น บทบาทในการ

ออกแบบ ขับเคลื่อนโครงการหลักคือ พระสง ์ เช่นการวางกรอบการท างานในโครงการ การชวน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา การจุดประกายสู่เยาวชน ฯลฯ แต่การลงมือในการปฏิบัติเพ่ือ
เกิดการเรียนรู้คือ กลุ่มเยาวชน เช่นการส ารวจข้อมูลของชุมชน อาทิ ปัญหาต่างๆ ความต้องการ
ของเยาวชน ในขณะที่เครือข่ายต่าง ๆ อาทิ อบต. ครูในโรงเรียน จะมีบทบาทของการเป็นผู้ให้
ความรู้ เช่น วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ 

ปัจจัยที่ส้ำคัญต่อควำมส้ำเร็จ 

 ความเป็นพระสงฆ์ สถานะของการเป็นสง ์ที่มีบารมีต่อผู้คนในสังคม คนในชุมชน
ให้ความเคารพ จึงตัวช่วยส าคัญที่ท าให้การขับเคลื่อนงานในหลายด้าน ดังนี้ 

- หากเป็นพระสง ์ท่ีขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ คนในชุมชนมีความศรัทธาเป็นทุนเดิม 
ดังนั้นการจะเคลื่อนงานในเรื่องนี้จึงสามารถสร้างความเชื่อถือ และความร่วมมือ
ได้อย่างเต็มที ่

- สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายการท างานได้อย่างง่ายดาย 
- ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลก คือสามารถติดตามความใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

และความรู้ทางธรรม ท าให้สามารถสร้างความเชื่อม่ันให้กับคนในชุมชน  
- พระสง ์คือต้นแบบของความดี ดังนั้นคนในชุมชนจึงไว้ใจในการส่งลูกหลานเข้า

มาเรียนรู้กับพระสง ์ 
- ประเด็นการพนัน เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจในการอบรมสั่งสอนของ

พระสง ์ จึงท าให้พระสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

 ฐานทุนในความเป็นวัด ภาพลักษณ์ของวัดคือพ้ืนที่สีขาวในความเชื่อของคนใน
สังคม ดังนั้นพ้ืนที่จึงเป็นฐานทุนที่ส าคัญในการจัดกิจกรรม รวมถึงต้นทุนในการจัด
กิจกรรม เช่น อาหาร ซึ่งญาติโยมจะให้การสนับสนุน และโรงเรียนก็อยากจะส่งเด็ก
มาเรียนรู้กับวัด 

 การสร้างตัวอย่างความส าเร็จให้เป็นที่ประจักษ์ แม้ว่าสถานะของการเป็นพระจะ
สร้างความเชื่อถือให้กับคนในชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่ก็ตาม หากแต่ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น
ย่อมสร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครองมากกว่าสถานของการเป็นพระเพียงอย่างเดียว 
โดยเฉพาะพระสง ์ที่ไม่ได้เป็นพระในพ้ืนที่ อาจยังเกิดความเคลือบแคลงได้ แต่เมื่อมี
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธา พร้อมที่จะ
ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนรู้ ท ากิจกรรมด้วย 
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 การเชื่อมเครือข่ายในพื้นที่ การประสานเครือข่ายเป็นการช่วยขยายขอบเขตการ
ท างานให้มีความน่าสนใจ และมีกลุ่มเด็กเยาวชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นกลุ่ม
เด็กในโรงเรียน 

 ความสนใจในเรื่องการพัฒนาเด็ก และสังคมของพระที่ขับเคลื่อนงาน เป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อนประเด็นการพนัน รวมถึงก้าวข้ามอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในงาน และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  

ปัญหำ อุปสรรคส้ำคัญ และกำรก้ำวข้ำม 

ปัญหาส าคัญในการขับเคลื่อนงานของพระสง ์ คือ ความเข้าใจของผู้ปกครอง ซึ่ง
บางส่วนมองว่าการเข้ามาท ากิจกรรมนี้เป็นการดึงเวลาจากการเรียนของลูก หรือบางคน
มองเป็นการมั่วสุมของเด็กเยาวชน โดยเฉพาะเมื่อพระไม่ได้เป็นพระในพ้ืนที่ คนในชุมชน
ย่อมเกิดความระแวงเป็นเรื่องธรรมดา 

การก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ มีหัวใจอยู่ที่การท าให้เกิดความส าเร็จของการพัฒนา
เด็ก เยาวชนในทางที่ดีขึ้น เด็กเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต ที่สามารถเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้พ่อแม่เกิดความไว้วางใจ จนให้ความร่วมมื ออย่างเต็มที่ โดยมี
กระบวนการดังนี้ 

- การสร้างต้นแบบเยาวชนที่ได้ดี และให้เยาวชนเหล่านั้นมาสอนน้องรุ่นต่อไป 
- การสื่อสารให้พ่อแม่ได้รับรู้กิจกรรม การด าเนินงานของเด็กเยาวชนอย่าง

สม่ าเสมอ 
- การเข้าเยี่ยมเยียน ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงบ้าน 
- การเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมที่จัด 
- การประชุมเพ่ือชี้แจงการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
- การท าหนังสือรับรอง หรือชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจ 
- การให้เด็กแกนน าไปรับส่งเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงบ้าน 

2.2 สู่ความย่ังยืนด้วยกลไกภาครัฐ...การขับเคลื่อนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยบทบาท ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการดูแลชุมชน ท าให้มีข้อ

ได้เปรียบในเรื่องฐานทุนการท างานที่เชื่อมโยงกับบทบาทภารกิจในหน้าที่ ทั้งในเรื่องความใกล้ชิด 
การรับรู้สถานการณ์ของชุมชนที่อยู่ในความดูแล มีข้อมูลของชุมชนอย่างละเอียด และมี
งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน  การลดพนันโดยการขับเคลื่อนของ อปท. จึงเป็น
เสมือนความยั่งยืนของการท างานในพื้นที่ เพราะการบรรจุเรื่องพนันเข้าสู่แผน หรือข้อบัญญัติของ
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อปท. แปลว่าเป็นบทบาทภารกิจที่อปท.นั้นจะต้องด าเนินงาน ซึ่งการขับเคลื่อนจึงต้องเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่อย่างแน่นอน แต่ด้วยกระบวนการ หรือกลไกใด อาจขึ้นกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และการ
เชื่อมประสานเครือข่ายที่สามารถเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานได้ 

กำรขับเคลื่อนสู่ควำมย่ังยืนด้วยกลไกภำครัฐ 
บทเรียนส าคัญที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโดยอปท. คือ กระบวนการ

ขับเคลื่อนประเด็นการลดพนันให้เข้าสู่ข้อบัญญัติของอปท. ซึ่งมีปัจจัยที่ส าคัญในดังนี้ 

 ข้อมูลที่แม่นย า เชื่อถือได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้มองเห็นปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างชัดเจน และตรงไปตรงมา ชุมชนจะสามารถมองเห็นปัญหา และ
ตัดสินใจเลือกแนวทางของตนเองในการหยิบปัญหาที่รุนแรง เพ่ือมาแก้ไข สร้าง
ภูมิคุ้มกันปกป้องคนในชุมชนด้วยตัวเอง  

กระบวนการที่กลุ่ม อปท. ใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นย า คือการ
เชื่อมประสานการด าเนินงานกับกลุ่มเยาวชน เช่น กลุ่ม To be No.1 ในการเป็นผู้
เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ โดยแหล่งข้อมูลในพ้ืนที่ที่ดีคือ อสม. และ รพ.สต. รวมถึงการหา
ข้อมูลกับคนในชุมชน ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเยาวชนมากที่สุด 

ภายหลังการได้ข้อมูลแล้ว จะต้องมีการวิเคราะห์ จัดอันดับปัญหาของชุมชน 
พร้อมทั้งสังเคราะห์เพ่ือมองเห็นแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และกระตุกความคิดให้กับคนในชุมชนได้ 

 เป็นความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  กระบวนการที่ค้นหาความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน เป็นกระบวนการที่สืบเนื่องจากการจัดท าข้อมูลที่แม่นย า และ
จะต้องจัดกระบวนการในการคืนข้อมูลสู่ชุมชน ซึ่งจะท าให้คนในชุมชนได้มองเห็น
และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน อันจะน ามาสู่การท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
เกิดมาตรการในชุมชน และนโยบายสาธารณะ ที่สามารถเสนอเพ่ือเป็นข้อบัญญัติ
ของ อปท. ในการขับเคลื่อนการลดพนันได้  การหามติในเรื่องมาตรการ และ
นโยบายสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่บอกถึงความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน เพราะ
ข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นย่อมมาจากเสียง และความเห็นชอบของประชาชนอย่าง
แท้จริง ซึ่งมีน้ าหนักมากพอที่จะท าให้คนท างานการเมืองจะต้องหันกลับมาใส่ใจ 
และช่วยขับเคลื่อนให้นโยบาย หรือข้อเสนอเหล่านั้นถูกบรรรจุในข้อบัญญัติ  

ตัวอย่างของการขับเคลื่อนสู่ข้อบัญญัติของ อบต. คือ การขับเคลื่อนของ อบต.
ผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องการปกป้องเยาวชนจากการ
พนัน ด้วยกระบวนการท างานที่ขับเคลื่อนผ่านสภาเด็กเยาวชน 17 หมู่บ้าน ท า
หน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับผู้น าชุมชน 17 หมู่บ้าน ครูประถม 4 โรง ครูมัธยม 
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1 โรง วัด ร่วมกับผู้น าชุมชน 17 หมู่บ้าน ครูประถม 4 โรงเรียน ครูมัธยม 1 
โรงเรียน วัด และอบต.  เริ่มจากสภาเด็กและเยาวชนท าการเก็บข้อมูลแล้วจัดเวที
ใหญ่ที่มีทั้งผู้น าชุมชน โรงเรียน อบต. เยาวชน 17 หมู่บ้าน  ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล 
แล้วท าการคืนข้อมูลสู่ชุมชน หาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการพนัน เป็น
นโยบายสาธารณะ ต่อจากนั้นจึงจัดกิจกรรมที่เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน  จัดค่าย
สร้างเครือข่ายเยาวชนต้านการพนัน สร้างความตระหนักให้เด็กเห็นโทษของการ
พนัน โดยมีเครือข่ายการพนัน จังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง และได้มาตรการ
ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือเสนอเป็นนโยบายสาธารณะ ต่อจากนั้นท าการรณรงค์ทั้งต าบล 
โดยเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะท างานคิดสื่อประชาสัมพันธ์ ท าการประชาสัมพันธ์
รอบต าบล เพ่ือป่าวประกาศให้คนในชุมชน   รู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี ขอให้เลิก ลด 
ละ จะมีการกล่าวโทษ และจะน าเสนอเป็นข้อบัญญัติ  สุดท้ายเป็นการยื่นนโยบาย
สาธารณะนี้แก่ อบต. บรรจุเข้าเป็นข้อบัญญัติ 15 กันยายน 2558ซึ่งท าให้จะมีการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้สืบเนื่องต่อไปอีกเพ่ือขยายผล 

ผลที่เกิดขึ้นคือ  เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเวทีวิเคราะห์ข้อมูล ผู้น าชุมชนซึ่ง
เป็นเจ้ามือเล่นการพนัน เข้าใจตระหนักถึงโทษภัยของการพนันจึงเปลี่ยนแปลง
ความคิด เลิกเล่นพนัน เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี  และหลังจากมีนโยบายสาธารณะแล้ว 
ชุมชนก็ให้ความร่วมมือ ลด ละ เลิกการพนัน  หลังการด าเนินงานพบคนลด ละ เลิก 
เฉพาะเล่นหวย (หวยหุ้น) จากตัวเลขประมาณการเกือบเท่างบประมาณต าบล
ผักไหม ประมาณ 25-26 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังเกิดการจัดโซนพ้ืนที่ในชุมชน สีแดงคือพ้ืนที่ที่มีการเล่นการพนัน
แบบจริงจังและยากจะจัดการ สีเหลืองเป็นพ้ืนที่ที่การพนันไม่หนักหนามาก สีเขียว
เป็นพ้ืนที่ต้นแบบปลอดการพนัน  อีกทั้งท าให้มีการจัดคณะผู้สอดส่องดูแลเรื่องการ
พนันโดยเฉพาะ ระดับต าบล 45 คน ซึ่งมีทั้งผู้น าชุมชนและผู้มีจิตอาสา และ
กรรมการจากโรงเรียน กระจายก าลังดูแลโดยเฉพาะในพ้ืนที่สีแดง 

ข้อบัญญัติจากโครงนี้ยังท าให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมระดับต าบล คือโครงการ
กิจกรรมหลังเลิกเรียนส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับการน าเสนอเข้าเป็น
ข้อบัญญัติที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณแยกส่วนต่างหากจากเรื่องการพนัน
อีกด้วย  
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กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อน 
การขับเคลื่อนโดย อปท. นั้นส าหรับ อปท. ที่มีก าลังคนไม่เพียงพอต่อการลงขับเคลื่อนงานใน

ชุมชน การขับเคลื่อนโครงการจึงผ่านกลุ่มเยาวชนในชุมชน ซึ่งจะมีโครงสร้างของกลุ่มเยาวชนอยู่
แล้ว เช่น กลุ่ม To be No.1 หรือสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลังหลักในการลงมือท า
กิจกรรม โดยมีพ่ีเลี้ยงคือ อปท. และเครือข่ายที่ทาง อปท. เชื่อมประสานไว้ เช่น โรงเรียนในฐานะ
ของการให้ความรู้เรื่องสถานการณ์เด็ก หรือ มีบุคลากรให้ความรู้ รพ.สต. และ อสม. ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชน เช่นรายรับ รายจ่ายของชุมชน  

กระบวนการในการขับเคลื่อนเพ่ือลดพนันในชุมชน จนสามารถบรรจุเข้าสู่ข้อบัญญัติ อปท . 
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. ศ กษาข้อมูลในชุมชน เด็ก เยาวชน จะเป็นผู้ด าเนินการในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
อาทิ จาก อสม. ในเรื่องรายได้ และเรื่องรายจ่ายที่ใช้ในการพนัน ซึ่งคนส่วนใหญ่จะยอม
ตอบเด็กเยาวชน 

2. สรุปสังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากเด็กเยาวชน มาร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมี 
อปท. รวมถึงเครือข่ายต่างๆเข้ามาช่วยมองประเด็น และดึงปัญหาที่ส่งผลกระทบ และ
สาเหตุของปัญหา 

3. จัดเวทีคืนข้อมูล เพ่ือให้คนในชุมชนได้มองเห็นปัญหา ผลกระทบที่อาจเคยมองข้าม เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับการพนัน (ซึ่งหากเพียงคนเดียวอาจจะไม่ได้มากมาย และเมื่อมารวม
เป็นชุมชน ก็สามารถสร้างความตระหนักได้อย่างดี) รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และสิ่งที่ต้องการด าเนินการ  

4. ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือร่วมหาแนวทางในการจัดการปัญหา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ  

- แนวทางการจัดการปัญหาโดยชุมชน ซึ่งอาจจะออกมาเป็นมาตรการชุมชน ที่
เป็นข้อปฏิบัติในชุมชน พร้อมบทลงโทษหากฝ่าฝืน หรือละเมิด รวมถึงกิจกรรม
การสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน เช่นค่ายสร้างความตระหนักถึงโทษของ
การพนัน  

- นโยบายสาธารณะ จัดท านโยบายสาธารณะในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
อปท. เพ่ือบรรจุเป็นข้อบัญญัติของอบต.นั้นๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนเพ่ือ
ลดพนันในพื้นที่อย่างจริงจัง และมีงบประมาณในการสนับสนุนการท าโครงการ 

5. การจัดรณรงค์  เป็นการใช้สื่อในช่องทางต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในการ
สร้างความตระหนัก และกระตุกความคิดให้คนในชุมชนเห็นโทษของการพนัน เช่น การ
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ท าป้ายรณรงค์ด้วยข้อความแสดงความรู้สึกของเด็กๆต่อการเข้าสู่วังวนการพนันของพ่อ
แม่ เช่นที่ อบต.วังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้ให้เยาวชนเขียนค าคมต่างๆ
เพ่ือติดเตือนใจนักพนันทั้งหลาย ด้วยข้อความเหล่านี้ “ไม่อยากให้พ่อเล่นไฮโล เพราะหนู
โตแล้วอายเขา”  ถ้าพ่อแม่ห่วงเล่นไพ่ แล้วใครจะดูแลหนู”  “พ่อแม่ห่วงเล่นการพนัน 
คนที่บ้านก าลังจะอดตาย”  “ข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อ ท าไมพ่อชอบเล่นการพนัน” 
หรือ วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน”  

ปัจจัยควำมส้ำเร็จ 

 ความเป็น อปท. ในความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาท ภารกิจใน
การดูแลชุมชนอยู่แล้ว ท าให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมต่อการขับเคลื่อน ทั้งในเรื่องของข้อมูล
ชุมชน เครือข่ายในการเชื่อมประสานงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม ก าลังคนที่มี
ภารกิจในการด าเนินงาน และงบประมาณในการสนับสนุน 

 ผู้บริหาร อปท. เป็น Key Success Person ในการขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นผู้กุม
นโยบาย หากนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี เห็นความส าคัญ และต้องการขับเคลื่อนเพ่ือ
ป้องกันเด็กเยาวชนจากพนัน ย่อมสามารถบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่แผนในการขับเคลื่อนได้ 

 แนวคิดระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ เป็นเรื่องส าคัญที่การขับเคลื่อนงานใดๆ รวมถึง
งานลดพนัน ที่แนวคิดระหว่างส่วนบริหารราชการ และชุมชนจะต้องมีความเห็น หรือมองใน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนจากนโยบายสามารถลงสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

 การเชื่อมประสานเครือข่าย เนื่องจาก อปท. ไม่มีก าลังในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ต้องดูแลหลายพ้ืนที่ ดังนั้นการเชื่อมประสานเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรเด็ก 
เยาวชน ในการเคลื่อนงาน การเชื่อมประสานชุมชนในการท าประชาคม หรือการประสาน
หน่วยงานการศึกษาเพ่ือช่วยด าเนินการในเรื่องการจัดท าฐานข้อมูล หรือการพัฒนาบน
พ้ืนฐานของความรู้ ฯลฯ ล้วนเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานเกิดขึ้นและประสบ
ความส าเร็จได้ 

 การสื่อสารขยายผล  การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในแง่ของการสร้างการรับรู้ของสังคม 
เช่นการสื่อสารสู่สังคมถึงการเป็น อบต. ต้นแบบในการลดพนัน จะช่วยเป็นแรงส่งการ
ขับเคลื่อนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็นจริง 

 นโยบายจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ อปท. ยังคงอยู่ภายใต้
โครงสร้าง หรือนโยบายส่วนกลางของภาครัฐ (แม่จะมีอิสระในการบริหารงบ แต่ทิศทางใน
การบริหารนั้น ส่วนกลางยังมีผลอย่างมาก) หากนโยบายส่วนกลางให้ความส าคัญกับการลด
พนัน ก็จะเป็นการเปิดทางให้กับ อปท. ในการด าเนินงานเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ 
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2.3 องค์กรชุมชน...Catalyst ที่หลากหลาย สู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
การขับเคลื่อนขององค์กรชุมชน เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ทั้งจากคนภายนอกเข้ามากระตุ้น 

สร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน หรือการมองเห็นความส าคัญของผู้น าชุมชน จนลุกขึ้นมา
ขับเคลื่อนชุมชนลด ละ เลิกพนันด้วยตัวเอง การท างานขององค์กรชุมชนจึงมีความหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบ และกระบวนการท างาน 
Catalyst สู่ควำมเข้มแข็งของชุมชน   

บทบาทส าคัญของกลุ่มองค์กรชุมชน ซึ่งมีธรรมชาติที่แตกต่างจากกลุ่มพระสง ์ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแง่ของการที่ไม่มีบทบาท ภารกิจที่จะต้องด าเนินการกับชุมชน แต่มี
มุมมอง และความปรารถนาอยากเห็นชุมชน หรือสังคมที่ตนเข้ามาข้องเก่ียวนั้นมีความเข้มแข็งขึ้น 
ดีขึ้น ซึ่งองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนเพ่ือลดพนันในครั้งนี้ มาจาก 2 ส่วนหลัก คือ ภาคประชาสังคม
จากภายนอกท่ีเข้ามากระตุ้น สร้างความตระหนักให้กับคนในพื้นที่ และการที่คนในพ้ืนที่ลุกขึ้นมา
ดูแล จัดการชุมชนด้วยตนเอง แม้ว่าที่มาขององค์กรชุมชนจะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ 
การมีบทบาทหลักของการกระตุ้น การจุดประกาย ให้คนในชุมชนได้มองเห็นคุณค่าและศักยภาพ
ในตัวตนของตนเอง จนเกิดเป็นพลังของการลุกขึ้นมาปกป้องดูแลตนเอง ด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการวิจัยชุมชน การสร้างต้นแบบในชุมชน การท ากิจกรรม
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น  

ดังนั้นหัวใจในการขับเคลื่อนงานขององค์กรชุมชน คือการเป็น Catalyst หรือผู้ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง เป็นตัวกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการกระตุกคิด และลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ภายใต้
การมองเห็นคุณค่า ศักยภาพ และสร้างความมั่นใจในพลังของตนว่าสามารถลุกขึ้นมาบริหาร
จัดการชุมชนตนเองได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง จนลุกข้ึนมาเป็นแกนน าคนส าคัญของ
ชุมชน คือ ป้าตุ๋ย พลอยขาว จากเดิมที่ติดการพนัน จนถึงขั้นเป็นเจ้ามือ บอกเล่าว่า เดิมที่ติดการ
พนัน เพราะว่าอยู่ในชุมชนแออัด บ้านก็เป็นสลัม ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมีค่าอะไร อยู่ไปวันๆ พอมีเวลา
ว่างก็ไม่รู้จะท าอะไร เลยเปิดวงไพ่ดีกว่า สนุก ได้เงินง่ายดีด้วย  แต่เมื่อได้รับมอบหมายต าแหน่ง
ประธานกลุ่มแม่บ้าน และ ได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆที่ได้ช่วยเหลือชุมชน ท าให้รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า ภูมิใจ และอ่ิมใจที่ได้ช่วยเหลือคนอ่ืนๆ และมองเห็นว่าความจริงมีอะไรที่น่าท ากว่าการเล่น
พนันมากมาย  ด้วยการเป็น Catalyst ของผู้น าชุมชน ที่สร้างโอกาส เปิดพ้ืนที่ของการท าความดี 
ดึงศักยภาพที่เหมาะสม จึงสามารถสร้างต้นแบบ และแกนน าคนส าคัญของชุมชนเพิ่มขึ้นได้ 
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ควำมหลำกหลำย ยืดหยุ่น และอิสระในกำรท้ำงำน คือข้อได้เปรียบ 
ความเป็นองค์ชุมชนที่ไม่ได้มีสังกัด และไม่อยู่ภายใต้กรอบ ระบบ ระเบียบ ถือเป็นข้อ

ได้เปรียบในการท างานของกลุ่มนี้ เพราะเป็นการท างานที่เริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหา และ
ต้องการแก้ไข โดยเอาบริบทของพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ท าให้รูปแบบการท างานที่เกิดขึ้นนั้นไม่ตายตัว 
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ ฐานทุน และสถานการณ์ของชุมชน โดยมีเป้าหมายปลายทางคือการ
แก้ปัญหาในชุมชน ดังนั้นการท างาน จึงมีรูปแบบหรือกระบวนการท างานที่หลากหลาย สามารถ
บูรณาการกับประเด็นต่างๆ ในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนงานให้ไปถึงเป้าหมาย เช่น การเชื่อมโยงการ
ท างานกับต ารวจ ของต าบลเมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ในการท าโครงการ
หมู่บ้านปลอดภัยไร้อาชญากรรม โดยใช้เวทีชุมชนในการค้นหาปัญหาของชุมชน จัดล าดับปัญหา 
และร่วมลงมติในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จนออกมาเป็น
มาตรการชุมชน และสามารถจัดท านโยบายสาธารณะจนสามารถบรรจุสู่ข้อบัญญัติของ อบต. ใน
การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมของชุมชนได้ 

นอกจากนี้ ความยืดหยุ่น และการมีอิสระในการท างาน ท าให้สามารถออกแบบกระบวนการ
ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างกันในการท างานโดยไม่ติดกรอบในระบบ เช่นการประเมิน
ตามตัวชี้วัดที่ไม่เข้าบริบทพ้ืนที่ เช่น ชุมชนล าหินใต้ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ออกแบบการ
เก็บข้อมูลของการเล่นพนัน โดยการแกล้งเปิดรับซื้อหวยใต้ดินเพ่ือรู้ข้อมูลการเล่นพนันของกลุ่ม
เกษตรกร ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล และต้นตอที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ไม่สามารถท าได้กับการท างานที่มีกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติเข้ามาเก่ียวข้อง แต่การหยืดหยุ่น พลิก
แพลง และมีอิสระในการท างาน ท าให้องค์กรชุมชนสามารถออกแบบกระบวนการที่ก่อประโยชน์ 
และมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างตรงเป้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการท างานขององค์กรชุมชน 

กระบวนกำรท้ำงำนที่หลำกหลำย 
กระบวนการท างานที่องค์กรชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนเพ่ือลดการพนันในพ้ืนที่นั้นมี

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การใช้กระบวนการวิจัยชุมชน เป็นกระบวนการที่ ใช้ ในหลายกลุ่ม โดยใช้
กระบวนการสืบค้นข้อมูล ซึ่งอาจจะขับเคลื่อนโดยเยาวชนเป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกของชุมชน จากนั้นจึงน าข้อมูลมาเข้าสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ มอง
หาประเด็นปัญหาในการด าเนินงาน และจัดเวทีเพ่ือคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งอาจจะมีกระบวนของการ
นโยบายสาธารณะ และขับเคลื่อนสู่นโยบายในท้องถิ่น หรือจังหวัดต่อไป เช่นการ
ด าเนินการของบ้านป่าต ง จ.เชียงรายที่ให้เยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนในกระบวนการ
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ตั้งแต่การหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเวทีคืนข้อมูล และเวทีของการสร้าง
ความตระหนักถึงผลกระทบของพนันในชุมชน จนถึงการยกร่างข้อเสนอสู่นโยบายใน
การจัดท าสมัชชาสุขภาพ 

2. การใช้กระบวนการ อริยสัจ 4 ในกระบวนการด าเนินงานของชุมชน หลายชุมชนใช้
หลักการของอริยสัจ 4 ในการท างาน คือกระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหา และ
ร่วมหาสาเหตุ พร้อมแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น ชุมชนล าหินใต้ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ที่ด าเนินการสืบค้นข้อมูลเรื่องการพนัน โดยเริ่มที่เกษตรกรก่อน 
จากนั้นจึงน าปัญหาที่พบมาพูดคุยเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา และพบว่า การที่
เกษตรกรเล่นพนันนั้น เนื่องจากการมีเวลาว่างหลังการเพาะปลูก และไม่รู้จะท า
อะไร จึงร่วมหาแนวทางแก้ไข โดยการใช้ศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ (เป็นชุมชน
มุสลิม) และการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้คนในชุมชน เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 

เครื่องมือที่ส าคัญเครื่องมือหนึ่งที่ชุมชนใช้ในการมองปัญหา คือเครื่องมือบัญชี
ครัวเรือน ช่วยบันทึกค่าใช้จ่ายให้เกิดการทบทวนตนเอง ซึ่งจะท าให้มองเห็นการใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ที่เดิมอาจจะไม่เคยใส่ใจ แต่เมื่อบันทึกให้เห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม จึงท าให้เกิดความตระหนัก พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

3. การสร้างมาตรการชุมชน  มาตรการชุมชนเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
ลด ละ พนันในพ้ืนที่ เนื่องจากมาตรการชุมชนมาจากการร่วมคิด และร่วมก าหนด
ของชุมชน ท าให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติตาม ซึ่งท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการลด 
ละ พนันในพ้ืนที่ได้อย่างดี 

4. การสร้างต้นแบบในชุมชน การสามารถสร้างต้นแบบในชุมชนคือการสร้างรูปธรรม
ของความส าเร็จให้กับคนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่น และมองเห็นการปรับใช้กับชีวิต
ของตนเองที่สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ ด้วยความเป็นบริบทเดียวกัน และการ 
‘เห็นของจริง’ ที่เกิดขึ้นจนประจักษ์ว่าตนเองก็สามารถท าให้เช่นเดียวกัน  

5. การบูรณาการกับประเด็นอ่ืนๆในการพัฒนา การท างานขับเคลื่อนเพ่ือลดพนันนั้น
เป็นเรื่องยากในชุมชน เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มผลประโยชน์หลายส่วน 
และทัศนคติของคนในชุมชนที่ไม่ได้มองกิจกรรมที่ท านั้นว่าเป็นการพนัน (อาจจะ
มองแค่ว่าเป็นการเสี่ยงโชค) การขับเคลื่อนเพ่ือลดพนันจึงต้องบูรณาการกับประเด็น 
อ่ืน  ๆ เช่น  ต าบลสบป่ อง อ า เภอปางมะผ้ า จั งห วัด แม่ฮ่องสอน  ซึ่ งใช้
กระบวนการวิจัยเข้าไปศึกษาข้อมูลของชุมชน จากนั้นเชื่อมประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนจะบูรณาการกับภูมิปัญญา 
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หรือวัฒนธรรมในชุมชน เช่นเทศกาลงานบุญปลอดพนัน เป็นต้น  ในขณะที่ชุมชน
บางบัว บางเขน กรุงเทพมหานคร ใช้การบูรณาการกับโครงการบ้านมั่นคง ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินออมเพ่ือที่อยู่อาศัย ท าให้คนในชุมชนเลิกการพนัน และหันมา
ออมเงินเพ่ือการมีท่ีอยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กำรพัฒนำสู่ควำมย่ังยืน 
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการท างานขององค์กรชุมชนที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือการพัฒนาสู่

ความยั่งยืนของพ้ืนที่ ซึ่งพบว่า กระบวนการที่สามารถพัฒนากระบวนการท างานสู่ความยั่งยืนคือ 

1. การรักษาบุคคลต้นแบบ และชุมชนต้นแบบ นอกจากการสร้างต้นแบบทั้งระดับ
บุคคล และ ชุมชนแล้ว การรักษาสถานะของคนต้นแบบ หรือชุมชนต้นแบบก็เป็นตัว
ช่วยส าคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนนั้น โดยมีเครื่องมือช่วย คือการ
สื่อสารสู่สังคม ที่จะช่วยให้คนต้นแบบ หรือชุมชนต้นแบบได้ตระหนักถึงการจับจ้อง
มองของสังคม สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยก ากับให้ทั้งสองส่วนยังจะต้องคงสถานะของการ
เป็นต้นแบบเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับคนอ่ืน หรือชุมชนอื่นได้เรียนรู้ต่อไป 

2. การออกข้อบัญญัติ หรือธรรมนูญสุขภาพในระดับท้องถิ่น เช่นระดับอ าเภอ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดขึ้น เมื่อมีข้อบัญญัติ หรือธรรมนูญ ย่อม
หมายถึงการมีโครงสร้างทางราชการที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

3. การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ การมีนโยบายระดับชาติย่อมท าให้เรื่องการลด
พนันเป็นวาระแห่งชาติที่เกิดการขับเคลื่อนทุกองคาพยพ ซึ่งย่อมสามารถสร้างการ
เรียนรู้ให้กับคนทั้งสังคมมองเห็น ตระหนักถึงผลกระทบของการพนัน ซึ่งจะช่วย
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น 

4. การใช้สื่อเป็นเครื่องมือ สื่อยังคงเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลุกกระแสความสนใจของคน
ในสังคมวงกว้างได้อย่างดี ดังนั้นการท างานเชิงลึกในพ้ืนที่ หรือการท างานระดับ
โครงสร้างทั้งสังคม หากไม่มีสื่อช่วยสร้างกระแส การขับเคลื่อนอาจจะอยู่ในเฉพาะ
กลุ่มซึ่งจะไม่เกิดผลสะเทือนมากมายนัก แต่สื่อจะเป็นเครื่องมือที่กระตุกให้เรื่อง
ผลกระทบของการพนัน หรือการเท่าทันพนันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ได้ในที่สุด 

ปัจจัยควำมส้ำเร็จ 

 การมีแผนงานที่ดี แผนงานที่ดีย่อมเกิดจากกระบวนการหาข้อมูลที่ดี เป็นข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์บนความเข้าใจบริบทของ
ชุมชน และออกแบบกระบวนการโดยยึดเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
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ชุมชนเป็นส าคัญ ซึ่งจะท าให้สามารถข้บเคลื่อนงานได้อย่างดี  และผลักดันการ
ท างานทุกเรื่องสู่นโยบายสาธารณะ 

 การมีผู้น าที่ดี คือมีผู้น าที่เอาจริง มีวิธีคิดต่อประเด็นเชิงบวก และชุมชนให้ความ
ไว้วางใจ เชื่อถือ 

 การท างานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ เป็นการท างานที่ให้โอกาสคนท างานทุก
คน ไม่เลือกคนท างาน ไม่ตัดสิน ไม่ตีตรา ขอเพียงมีใจในการท างาน และไม่ชี้ถูกชี้ผิด 
แต่สร้างการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และมีความละเอียดอ่อนในการเชื่อมสัมพันธ์กับ
ทุกส่วน ใช้การชื่นชมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน  

 มีเทคนิคในการท างานที่ดี ประกอบด้วย 
- การด าเนินงานแบบบูรณาการ เนื่องจากประเด็นการพนันอาจไม่สามารถ

ท างานตรงๆได้ ดังนั้นการบูรณาการกับประเด็นอ่ืนในพ้ืนที่จึงเป็นเรื่องส าคัญที่
จะท าให้ประเด็นการพนันเป็นเรื่องที่สามารถเคลื่อนในชุมชนได้ เช่นวัฒนธรรม 
หรือเทศกาลในชุมชน 

- ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” 
- สร้างการตระหนักรู้ร่วมกันกับคนท างาน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
- ท าการประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทบทวนการท างาน และ

พัฒนาหรือแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 
- ในบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีการ Lobbyist ในการสร้างการมีส่วนร่วม 
- การเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง ประเด็นในการท างานจะต้องเหมาะกับบริบท 

สถานการณ์ และความต้องการของชุมชน 
 

2.4 พลังเด็ก เยาวชน กับการขับเคลื่อนงานลดพนัน 
เด็ก เยาวชน เป็นกลุ่มที่มีจุดเด่นในแง่ของการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทุกส่วนล้วนต้องการ

ขับเคลื่อนเพ่ือปกป้องเด็ก เยาวชนให้ห่างจากการพนัน ดังนั้นการดึงเด็ก เยาวชน เข้ามาเรียนรู้ 
และลุกขึ้นมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเพ่ือนๆต่อ ย่อมเป็นกลไกที่น่าสนใจ เพราะเด็ก เยาวชนแกน
น าได้เรียนรู้อย่างเข้มข้น และการได้บอก ได้สอน สร้างการเรียนรู้สู่คนอ่ืน ย่อมเป็นการตอกหมุด
ของภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก เยาวชนให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้น  
พลังของเด็กเยำวชน กับกำรลดพนัน 

ปัญหาเรื่องพนันในเด็ก เยาวชนนั้นแตกต่างจากกลุ่มผู้ใหญ่ในแง่ของพ้ืนที่การเล่น เพราะการ
เล่นพนันของเด็กเยาวชนนั้นส่วนใหญ่เป็นการเล่นผ่านออนไลน์ ซึ่ง ครู หรือผู้ใหญ่สังเกตได้ยาก 
ไม่มีใครรู้ได้ว่าเด็กเล่นหรือไม่ ดังนั้นการป้องกันพนันในเด็ก เยาวชน คือการใช้กิจกรรมเพ่ือดึงเด็ก
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ออกจากการอยู่ในโลกออนไลน์ ในขณะที่เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งกลุ่มที่ตั้งใจ อยาก
เข้าร่วมกิจกรรม และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ใครต่างมองว่าเป็นหัวโจก  

แต่เชื่อมั่น และมองเห็นพลังที่มีอยู่ในตัวของเยาวชนทุกคน การเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนทุกคนได้
ใช้พลัง มองเห็นศักยภาพ และสร้างสรรค์เรื่องดีๆให้เกิดขึ้นสู่สังคม กลับกลายเป็นว่ าเด็กหัวโจก
เหล่านั้นกลับเป็นพลังส าคัญในการดึงเพ่ือนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรมอีกมากมาย 
(ซึ่งเท่ากับการลดความเสี่ยงในการใช้เวลากับพนันออนไลน์ และเป็นการช่วยให้เยาวชนเหล่านั้น
มองเห็นศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตนเองด้วย) 

การเปิดพ้ืนที่ในการแสดงศักยภาพของเด็ก เยาวชนเหล่านี้ จึงเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก เยาวชน เช่น กลุ่มกระบือหวงถิ่น ที่ได้เปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนท าให้เกิด
การรวมตัวของกลุ่มเยาวชนเพ่ิมขึ้น เกิดเครือข่ายเยาวชน 6 หมู่บ้าน เพ่ือท ากิจกรรม 
สร้างสรรค์โดยการขับเคลื่อนของเด็ก เยาวชนเอง เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากเด็กติดเกม
ออนไลน์ เล่นการพนัน มาตั้งกลุ่ม “เด็กรักดอยเต่า” ใช้เวลาวันหยุดชักชวนเพ่ือนท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ 

 
สร้ำงพลังด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

หัวใจส าคัญในการดึงพลังของเด็ก เยาวชน คือการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของให้เกิด
ขึ้นกับเด็ก เยาวชน และกระบวนการที่จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ คือการสร้างการมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผนกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ และร่วมประเมินผลในการ
ท างานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมจะช่วยให้เด็ก เยาวชนรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มองเห็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในตัวเองในการคิด ออกแบบกิจกรรม และเมื่อลงมือท า
จนส าเร็จ เขาจะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มองเห็นความหมายที่ตนเองมีต่อผู้อ่ืน ในขณะที่
การประเมินผล จะท าให้เห็นความส าเร็จ และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ช่วยฝึกการเปิดรับความ
ผิดพลาด และมองเห็นหนทางของการพัฒนา เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ด้วยการมองเห็นค่าในความสร้างสรรค์ที่สามารถส่งต่อให้กับเด็ก 
เยาวชนคนอ่ืนๆอีกมากมาย มองเห็นโลกที่กว้างขึ้นมากกว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ และมองเห็น
โจทย์ที่ท้าทายความสามารถที่เรียงแถวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ใช่เพียงกลุ่มเยาวชนที่ดีเพียงกลุ่มเดียว ยังมีเยาวชนที่มีปัญหา ซึ่งชุมชนต่างมองว่าเป็นเด็กไม่ดี 
ไม่ไว้วางใจ การเกิดพ้ืนที่ของการแสดงพลังทางบวกของเด็กกลุ่มนี้ จึงเป็นบทพิสูจน์เพ่ือให้ชุมชน
ยอมรับ และมองเห็นพลังดีที่จะสร้างสรรค์สังคมต่อไป 
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กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนของเยำวชน 
กระบวนการในการขับเคลื่อนโดยเยาวชนนั้น มีกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
1. กระบวนการท าวิจัย เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนเด็ก เยาวชนทั้งในระบบ คือการสร้าง

ยุววิจัย ของโรงเรียนบริพัตรศ กษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือกลุ่มเยาวชน ต าบลแคน
น้อย จังหวัดยโสธร ที่ด าเนินการผ่านกลุ่ม To be No.1 ซึ่งในกระบวนการวิจัยในการ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
และตอบโจทย์ทั้งปัญหา และความต้องการของเยาวชน 

2. การสร้างต้นแบบเยาวชน  เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเด็กกลุ่มที่มี
ปัญหา แต่เมื่อเปิดพ้ืนที่ของการแสดงศักยภาพ และพลังดีที่มีอยู่ในตัว ท าให้ชุมชนเกิด
การยอมรับ เด็กเหล่านี้จึงเป็นต้นแบบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับเด็ก เยาวชนที่ปัญหาได้มองเห็นแนวทางของการใช้พลังดี เพ่ือสร้างการ
ยอมรับกับคนในชุมชน สังคมได้ และสามารถเดินตามรอยของต้นแบบผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ด้วยความสนใจ และธรรมชาติของเด็ก เยาวชน ที่
ต้องการรูปแบบที่ดึงดูด น่าสนใจ หรือต้องการแสดงพลังของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนั้น
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้จึงแตกต่างจากกิจกรรมของผู้ใหญ่ เช่น การจัดค่ายเพ่ือ
เรียนรู้ศักยภาพของตนเอง หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การจ าลองบ่อนพนัน ให้เด็ก 
เยาวชนได้แสดงบทบาทสมมติ ชีวิตในบ่อน เพ่ือให้ได้เรียนรู้โทษ หรือผลกระทบจาก
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

4. กิจกรรมรณรงค์  กิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้พ่อแม่ ครอบครัว และคนในชุมชน สังคมได้
ตระหนักถึงโทษของการพนัน ซึ่งการเป็นเสียงของเยาวชน สามารถสร้างความสนใจ 
และกระตุกความคิด หรือกระตุกใจผู้ใหญ่ในสังคมได้ ในขณะเดียวกันด าเนินการรณรงค์
ของเยาวชนเองก็เป็นการเรียนรู้ และสร้างความตระหนัก และแสดงออกมาเป็นกิจกรรม
รณรงค์ ซึ่งจะท าให้เด็ก เยาวชนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับการด าเนินกิจกรรมนั้น 
 

ปัจจัยควำมส้ำเร็จของกำรสร้ำงพลังเยำวชน 

 กระบวนการมีส่วนร่วม หัวใจส าคัญคือกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งภายใต้
การมีส่วนร่วม คือการยอมรับในความคิดเห็น และเชื่อมั่นในศักยภาพ และยอมรับใน
ตัวตนของเด็ก เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนกลุ่มใด ต่างต้องการการยอมรับ และมั่นใจ
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ในตัวเขา ดังนั้นการเปิดใจยอมรับ และให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น จะท าให้
เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ และพร้อมจะมุ่งมั่น ขับเคลื่อนต่อเนื่องต่อไป 

 ความต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญ เนื่องจากความส าเร็จที่เกิดขื้นคือพลังส าคัญที่
ต้องการการเติมเชื้อไฟให้พลังนั้นอยู่กับตัวของเยาวชนอยู่เสมอ ความต่อเนื่องจะท าให้
เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ มองเห็นศักยภาพของตนเองที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝัง
การเอาจริง เอาจังให้กับเยาวชน แต่หากไม่มีความต่อเนื่อง กระบวนการขับเคลื่อนที่ควร
จะเป็น จะกลายเป็นการจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการ ซึ่งจัดแล้วจบ แต่ยังไม่ได้สร้างผล
สะเทือนต่อเรื่องการพนัน และไม่เกิดการเรียนรู้ สู่การสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง นั่นเอง 

 การเปิดพื้นที่ ให้โอกาส และสนับสนุน  สิ่งที่เด็ก เยาวชนต้องการจากผู้ใหญ่ หรือคนใน
ชุมชนมากที่สุด คือการเปิดพ้ืนที่ หรือโอกาสของการแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ 
และสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคม แม้เยาวชนที่ถูกมองว่าเกเรที่สุด หากได้ลองเปิด
พ้ืนที่ หรือให้โอกาสของการใช้พลังบวกท่ีมีอยู่ในตัวของเขา ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงคน
มีปัญหาให้เป็นคนคุณภาพเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับคนอ่ืนๆได้อีกมากมาย 

นอกจากนี้ สิ่งส าคัญที่เป็นปัจจัยความส าเร็จอีกเรื่องคือ การเปิดใจ และพร้อม
สนับสนุนการด าเนินการของเยาวชน แม้ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย 
เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกว่าผลที่ เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการ แต่
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือท าของเด็ก เยาวชนเป็นสิ่งส าคัญกว่าผลที่เกิดขึ้ น 
ดังนั้นบทบาทส าคัญของผู้ใหญ่คือการสนับสนุนนั่นเอง 
 
 

3. บทเรียนจากการสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และ Node 
การมีกลไกเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการเพ่ือลดการพนัน นับเป็นอีกกลไกส าคัญในการช่วยให้

การขับเคลื่อนโครงการสามารถเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการมีมุมมองของ
คนภายนอกมาช่วยมองการขับเคลื่อน จะท าให้เห็นการขับเคลื่อนในมุมที่กว้างขึ้น หรือมองเห็น
ประเด็นที่คนขับเคลื่อนงานอาจจะมองไม่เห็น และช่วยอุดช่องโหว่ในการท างานให้แน่นขึ้น  

นอกจากนี้ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนท างาน ด้วยการเติมองค์ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน หรือแม้แต่การสนับสนุนงบประมาณ ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้คนท างานมี
องค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และสามารถส่งต่อสร้างการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการท างานได้มากยิ่งขึ้นการสนับสนุนทั้ง 2 ส่วน นับเป็นการสนับสนุนส าคัญที่เป็น
บทบาทหลักของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)และNode ซึ่งต่างท าหน้าที่ในบทบาทท่ีแตกต่างกัน 
ซึ่งบทเรียนที่ได้พบว่าบทบาทการสนับสนุนที่ส าคัญของทั้งสองส่วนนั้น มีดังนี้ 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 



 

รายงานผลการสังเคราะห์บทเรียน “ชุมชนท้องถิ่นลดผลกระทบจากการพนัน” 47 

 

ส่วนที่ 1 บทบำทกำรสนับสนุนของมูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ (มสช.) 

บทบาทส าคัญของการสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เริ่มต้นจากด้วยการจุด
ประกายความคิดในการด าเนินงานขับเคลื่อนการลดพนันให้กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เป็นการเปิด
มุมมองขององค์กรเหล่านั้น ซึ่งหลายพ้ืนที่ได้มีประสบการณ์ท างานด้านการพัฒนาในประเด็นอ่ืน แต่
ยังไม่ได้มองเรื่องการท างานกับการพนันเป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชนและสังคม
โดยกว้าง มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จึงท าหน้าที่ในการเปิดประเด็นการท างานด้านการลด
ผลกระทบจากปัญหาการพนัน และท าให้ชุมชนในพ้ืนที่เกิดแนวคิดการท างานเชิงรุกด้านประเด็น
ปัญหาการพนันซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ต้องมีการลงรายละเอียดการท างานให้มากยิ่งขึ้น เกิดเป็น
ความตระหนักว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาสร้างการเรียนรู้  และร่วมสร้างกลไกในการ
ปกป้อง คุ้มครอง ดูแลคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อันได้แก่ เด็กและ เยาวชน ด้วยการ
ป้องกันนักพนันหน้าใหม่ โดยการบูรณาการเข้ากับประเด็นการท างานด้านอื่นๆที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว 

บทบาทที่ส าคัญของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการท างาน
ด้านการขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวจากปัญหาการพนัน โดยการท างานใน 3 ส่วน
หลัก คือ (1) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ(2) การพัฒนาองค์ความรู้ และ (3) การขับเคลื่อนชุมชน
ท้องถิ่นผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ให้กับผู้น าการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยเริ่มต้น
จากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนท้องถิ่นให้ลดผลกระทบจากการพนัน   ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนท างานในพ้ืนที่ เปิดมุมมอง
ความท้าทายในการจัดการลดผลกระทบการพนันในสังคมไทย อันได้แก่  ความเชื่อว่าการพนันเป็นประเพณี 
วัฒนธรรม ค่านิยมสังคมไทยว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เห็นเป็นเรื่องปกติในสังคม, การพนันมักสัมพันธ์กับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคม บ่อน กลายเป็นแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย, ความล้าหลังของกลไกรัฐที่มีกฎหมายการพนัน เนื่องจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็น
กฎหมายที่ใช้มานาน (ใช้ พรบ. ปี 2478) ซึ่งยังคงเป็นประเภทของการพนันที่ล้าสมัย เนื่องจากการพนัน
ในปัจจุบันสามารถเล่นผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ตรวจสอบ ติดตาม ป้องกันท าได้ยากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ปกครองที่จะต้องมีแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันเพ่ือผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด าเนินงานให้เกิดข้อเสนอนโยบาย และมาตรการ  งานวิชาการเพ่ือการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเรียนรู้ 
ภาคีเครือข่าย โดยการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันตามแนวทาง Public 
Health อันได้แก่(1.)องค์ความรู้เรื่องผลกระทบจากการติดพนันต่อสมองเด็กและเยาวชน โดย รศ.พญ.   
สุพร  อภินันท์ เวช  จิตแพทย์ เด็ กและวัยรุ่น  ภาควิชาจิต เวชศาสตร์  คณ ะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (2) บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาพนัน โดย ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา และนายชาญชัย ทองวิเชียรสัมฤทธิ์ จากสถาบันพัฒนาความเท่าเทียมทางสังคม
(3.)สถานการณ์ปัญหาการพนันนางสาวศิริพร ยอดกมลศาสตร์ จากศูนย์ศึกษาการพนันและนาย  
ธนากร  คมกฤส เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน (4.)การท างานบนฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดการปัญหาพนัน
ในชุมชนโดย นางสาวศิวพร ละม้ายนิล จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (5.)การออกแบบและการวางแผนการประชุมอย่างมีส่วนร่วม,การฟังเพ่ือการจับประเด็นโดย 
นายศิริพงษ์  พรหมรักษ์ จากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยและ (6.)เทคนิคในการตั้งค าถาม,การใช้บัตรค า/การ์ด 
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และการใช้เครื่องมือแผนที่ความคิด (Mind Mapping) โดย นายชาญวิทย์ โวหาร สถาบันพัฒนาศักยภาพ
ความเท่าเทียมทางสังคม โดยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นองค์ความรู้ที่หนุนเสริมการสร้างการ
เรียนรู้ให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกิดทักษะเพ่ือน าไปปรับใช้กับการท างานในพ้ืนที่และการสนับสนุน
งบประมาณเพียงบางส่วนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ให้กับการด าเนินงานของแต่ละ
โครงการเพ่ือเป็นน้ ามันหล่อลื่นให้การท างานเชิงรุกสามารถด าเนินให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในขณะที่บาง
พ้ืนที่สามารถจัดสัดส่วนของบประมาณสมทบจาก อปท. โดยการจัดท านโยบายสาธารณะเพ่ือเสนอ
เป็นข้อบัญญัติของ อปท.ให้เกิดเป็นแผนงานตามกลไกในระยะยาวของท้องถิ่นได้ การสนับสนุนที่เป็น
ส่วนในการตั้งต้นการขับเคลื่อนงานลดผลกระทบจากการพนัน เป็นส่วนช่วยท าให้การท างานเกิดความ
ราบรื่นขึ้นนอกเหนือจากการท างานในกลไกงบประมาณปกติจาก อปท. ซึ่งจะต้องมีกระบวนการใน
การด าเนินงานที่ต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร และหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้น าในท้องถิ่น 
อาจท าให้ความต่อเนื่องในการด าเนินงานต้องสะดุดลงไป นอกจากนั้น การสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ก็เป็นอีกบทบาทส าคัญของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ที่เอ้ือ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการท างานระหว่างกัน และเป็นการเสริมสร้างความเป็น
เครือข่ายการร่วมขับเคลื่อนการลดพนันที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 
ส่วนที่ 2 บทบำทกำรสนับสนุนของ Node ในแต่ละพื นที่ 
ภายใต้การสนับสนุนการปฏิบัติการชุดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในเด็กและเยาวชน ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนากลไกไว้จ านวน  
4 แนวทาง ได้แก่ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน องค์กรด้านศาสนา องค์กรด้านธรรมนูญสุขภาพ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) ได้สนับสนุนโดยการจัดทีมหนุนเสริม (Node) ใน
การปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาวิชาการการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในเด็กและเยาวชน พ้ืนที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการของแต่
ละพ้ืนที่ คือ  

1) เกิดผู้น าทางความคิดหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน
ท้องถิ่นพ้ืนที่ละ 3 คน 

2) ได้แนวทางการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชนพ้ืนที่ละ 1 แนวทาง 

3) ได้ข้อเสนอนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในกลุม่
เด็กและเยาวชนพ้ืนที่ละ 1 เรื่อง  

4) บทเรียนความส าเร็จของการเสริมสร้างกลไกที่ผลักดันนโยบายชุมชนท้องถิ่นในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชนพ้ืนที่ละ 1 ชุด 

การมี Node เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานติดตามหนุนเสริมที่คอยสนับสนุนการท างานใน
แง่มุมต่างๆของพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นใจในการขับเคลื่อนงาน 

1) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนางานในระดับพ้ืนที่ ให้เกิดชุดความรู้พ้ืนที่ต้นแบบ 
กลุ่มแกน (Change Agent) ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
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2) เพ่ือพัฒนาสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน และติดตามสนับสนุนด้านวิชาการแก่ชุมชน 
องค์กรภาคประชาสังคม  องค์กรเด็กและเยาวชน และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ในการด าเนินงานกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาการพนัน
ในเด็กและเยาวชนที่ด าเนินการในระดับพ้ืนที่ 

3) เพ่ือสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเด็กและเยาวชน และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯในจัดการความรู้ ถอดบทเรียน 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชุมชุนในการสื่อสารสาธารณะ การด าเนินงานกิจกรรม
ของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน พร้อมร่วมด าเนินการผลักดัน
ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นเพ่ือสร้างกลไกในการแก้ไขและป้องกัน
ผลกระทบจากปัญหาการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน 

4) เพ่ือช่วยเหลือชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเด็กและเยาวชนและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการโครงการย่อยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิฯให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุปบทบาทการสนับสนุนของ Node คือ 
1. การเป็นที่ปร กษา ตลอดกระบวนการท างาน โดยเริ่มตั้ งแต่ร่วมวางแนวทาง กรอบการ

ด าเนินงานของโครงการ และเป็นที่ปรึกษาตลอดกระบวนการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
2. อบรม ให้ความรู้ โดยสร้างการเรียนรู้หลัก ใน 3 เรื่องส าคัญ คือ การพัฒนาผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง  การเป็นวิทยากรกระบวนการ และ สถานการณ์พนันในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นใน
สังคม รวมถึงการจัดท าตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด 

3. การหนุนเสริม ในเรื่องเทคนิค วิธีการท างาน เพื่อให้การท างานของโครงการเกิดความราบรื่น
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

3 บทบาทหลักการสนับสนุนของ Node คือบทบาทที่ส าคัญในการช่วยเติมเต็มการท างานของ
พ้ืนที่ให้เกิดความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในขับเคลื่อนงานของโครงการต่าง 
ๆ ล้วนมุ่งด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ ท าให้มองเห็นบริบท ปัญหา หรือกระบวนการท างานในเชิงลึก 
แต่การมี Node จะช่วยในเรื่องของการมองทิศทางในการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมือน 
Coach ที่ช่วยมองภาพรวมของการเล่นของนักกีฬาในเกม ซึ่งจะช่วยเติมเต็มมุมมองได้ชัดเจน เพราะ
มองเห็นทั้งสนาม เห็นการขับเคลื่อนที่ก าลังด าเนินไปว่าเป็นไปตรงกับเป้าหมายหรือไม่ และต้องการ
เพ่ิมเติมอะไรเพ่ือให้สามารถเคลื่อนไปตามทิศทางที่คาดหวังได้ นอกจากนี้ การเติมองค์ความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นให้กับคนท างาน ก็เป็นการช่วยท าให้คนท างานสามารถท างานได้ง่ายขึ้น สามารถสร้าง
ความร่วมมือจากคนในพ้ืนที่ได้มากขึ้น พร้อมกับที่การเป็นที่ปรึกษาตลอดกระบวนการท างานช่วยท า
ให้เกิดความมั่นใจต่อการด าเนินกระบวนการ หรือการเผชิญกับปัญหา เพ่ือมุ่งสู่ปลายทางตามทิศทาง 
หรือเป้าหมายที่ต้องการ 
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4. วัฒนธรรมที่สร้างพลังในการท างาน 
การขับเคลื่อนเพื่อลดพนันในกลุ่มเด็ก เยาวชน และชุมชนนี้ บทเรียนที่ของการท างานท าให้พบว่า การ
ท างานที่ประสบผลนั้น จะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อ หรือการปฏิบัติ ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็น
วัฒนธรรมการท างาน ซึ่งจะช่วยให้คนท างานมีความสุข มองเห็นคุณค่าของงาน ของตน และของคนที่
ท างานด้วย โดยวัฒนธรรมการท างานส าคัญท่ีค้นพบคือ 
4.1 ความยืดหยุ่น เห็นอกเห็นใจ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” การท างานบนพ้ืนที่ที่ไม่สามารถ

ควบคุมตัวแปรการเปลี่ยนแปลงได้เลยนั้น ท าให้สิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นบนการ
ตัดสินใจ หรือการขับเคลื่อน จึงต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือปรับสู่สถานการณ์ และบริบท ณ เวลานั้น 
ในขณะเดียวกันบทบาทของทีมงานที่เหลือคือ การเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ แม้ว่าในบาง
สถานการณ์เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นได้ตัดสินใจ หรือท าลงไปก็ตาม ดังค าว่า “แสวงจุด
ร่วม สงวนจุดต่าง” 

4.2 การเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม  การมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม
จะช่วยเปิดโอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ มาสร้างความดี จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์ได้ การมองเห็นความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวของทุกคนช่วยเปิด
โอกาสให้คนที่ติดพนันได้มีพ้ืนที่ยืน และกลับตัวกลับใจมาเป็นต้นแบบ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ได้ หรือช่วยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ที่คนอ่ืนในสังคมมองว่าเกเร มองว่าเป็นคนไม่ดี ได้มีพ้ืนที่
ของการแสดงศักยภาพทางบวกให้คนในสังคมได้ประจักษ์ และยังดึงกลุ่มเยาวชนที่เหลือให้เข้ามา
เปลี่ยนแปลง และเป็นแกนน าคนส าคัญได้ 

4.3 การท างานด้วยจิตอาสา  การขับเคลื่อนเพ่ือลดพนัน เป็นประเด็นที่ยากต่อการท างาน เนื่องด้วย
ต้องสู้หลายทาง ทั้งกลุ่มผลประโยชน์ในพ้ืนที่ ทั้งความไม่เห็นด้วยของคนบางกลุ่มในชุมชน และ
ทัศนคติที่ไม่เห็นว่าการพนันเป็นปัญหาของคนหลายๆคน  ดังนั้นการมีจิตใจที่อาสาอยากจะเห็น
ชุมชนดีขึ้น สังคมปลอดจากการพนันเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องมีจิตอาสาที่กว้าง พร้อมจะทุ่มเท 
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และท างานด้วยจิตอาสาอย่างมีความสุข 

4.4 การใช้พลัง + ในการขับเคลื่อน พลังบวกจะช่วยให้การท างานที่ยากเป็นเรื่องง่าย การมองปัญหา 
และใช้พลังบวกช่วยหาแนวทางการแก้ ไข ก็จะท าให้มองเห็นทางออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และ
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนที่มีอุปสรรคมาก พลังบวกจะช่วยให้เกิดพลังใจในการท างาน ด้วยการ
แสดงความชื่นชมระหว่างกัน การให้ความส าคัญกับทุกความส าเร็จแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม เช่น  
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะฉลองทุกความส าเร็จด้วยการกอดให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
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5. บทเรียนและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน 
5.1 การสนับสนุนเพื่อสร้างประสิทธิผลในการขับเคลื่อนโครงการ  

บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ท าให้มองเห็นบทเรียนของความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือลดผลกระทบจากพนันจากการขับเคลื่อนของกลไกทั้ง 4 กลไก คือ พระสง ์ เด็ก
เยาวชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถสร้างการเรียนรู้ให้สู่สังคม เพ่ือลด 
หรือเท่าทันการพนันในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานของทั้ง 4 กลไก ยังต้องการการ
สนับสนุน เพ่ือสร้างประสิทธิผลในการขับเคลื่อนโครงการมากยิ่งขึ้นในมิติต่าง ๆ ซึ่งการสนับสนุน
เหล่านี้มีทั้งเรื่องของการเพ่ิมเติมความรู้เพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พนันที่เกิดขึ้น 
การพัฒนาศักยภาพของคนท างาน การสร้างความเป็นเครือข่ายเพ่ือเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนบทเรียน และพัฒนาการท างานของตนเองไปพร้อมกับการมีเพ่ือนร่วมเส้นทางเดียวกัน ซึ่ง
การสนับสนุนเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้จากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน พ้ืนที่ท างาน หรือองค์กร
ส่วนกลางที่มีศักยภาพในการหนุนเสริม (ซึ่งในขณะนี้ มสช. เป็นผู้ขับเคลื่อนสนับสนุน แต่ในอนาคต
อาจจะมีองค์กรอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมขับเคลื่อนได้อีกมาก) การสนับสนุนที่โครงการต่าง ๆ ต้องการ
ประกอบด้วย 

 
1. การจัดเวทีเพื่อเติมความรู้ส าคัญที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะช่วยการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยความรู้ที่คนท างานต้องการประกอบด้วย  
- ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องกำรพนันซึ่งสามารถสร้างการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ

ตระหนักให้กับคนในชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นความรู้จากการรวบรวมงานวิจัย หรื อ
สถานการณ์ของการพนันในปัจจุบัน  

- ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภำพคนท้ำงำน  เพ่ือเสริมทักษะการท างานในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย ทักษะการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง และการเป็นวิทยากร
กระบวนการ 

- ความรู้ในเรื่องกำรเขียนโครงกำร ซึ่งท าให้คนท างานมองเห็นเป้าหมายในการท างาน
ที่ชัดเจน มองเห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการท างาน การสร้างการมีส่วนร่วม 
เพ่ือมองเห็นความเชื่อมโยงของการขับเคลื่อรกระบวนการท างานให้สามารถไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการได้ และน าความเข้าใจภาพรวมของโครงการนั้น มาจัดท าเป็น
เอกสารโครงการที่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องความเป็นมาของปัญหา เป้าประสงค์ของ
การท าโครงการ กระบวนการท างานที่จะสามารถท าให้เกิดผลได้ และผลปลายทางที่
จะเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการวัดผลที่ชัดเจนได้ 
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- ความรู้ในการท้ำงำนกับระบบรำชกำร เช่น จังหวะก้าวการท างานของระบบ
ราชการ ระยะเวลาในการเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ ระบบขั้นตอนในการ
ด าเนินการเพื่อเสนอโครงการจนถึงกระบวนการอนุมัติโครงการ เป็นต้น 

2. การสนับสนุนให้เกิดการศ กษา พัฒนา และจัดการความรู้ ในกระบวนการพัฒนา หรือ
การสร้งการเรียนรู้เพื่อลดผลกระทบจากการพนัน 

3. การมีงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมประสาน การพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการ
ด าเนินการในประเด็นที่น่าสนใจใหม่ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นการพนันได้ และเป็น
ส่วนงานที่ยังไม่มีใครขับเคลื่อน เพ่ือสามารถน าองค์ความรู้ หรือประเด็นการท างานเหล่านั้น
มาบูรณาการเพ่ือสร้างการเรียนรู้ หรือขับเคลื่อนเพ่ือลดผลกระทบจากพนันได้ 

4. ส าหรับกลุ่มองค์กรชุมชน อยากให้มีการสนับสนุนให้องค์กรเหล่านั้นได้พัฒนาตนเองสู่การ
เป็น Node ระดับพ้ืนที่ เพ่ือสามารถขยายพื้นที่การท างานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

5. การขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายระดับชาติ เช่น วาระแห่งชาติ เพ่ือให้เรื่องการลดพนันเป็น
ประเด็นที่เกิดการขับเคลื่อนในทุกส่วนของสังคม ซึ่งจะช่วยท าให้ประเด็นพนันเป็นประเด็นที่
ได้รับความใส่ใจจากทุกภาคส่วน และเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

6. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการพนันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ยุคปัจจุบัน 

 

5.2 การเชื่อมสู่ระดับมหภาคหรือสู่นโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ  
ข้อเสนอแนะจากคนท างานในแต่ละ Domain ท าให้มองเห็นว่าการท างานเรื่องเพ่ือลดการ

พนันให้ได้ผลนั้นจะต้องขับเคลื่อนระดับมหภาคในทุกภาคส่วนให้ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมประสานใน
แต่ละส่วน และการเกิดผลของแต่ละส่วนจะช่วยเกื้อหนุนระหว่างกันทั้งองคาพยพให้การท างาน
เรื่องการเท่าทัน และลดผลกระทบอันเกิดจากการพนัน สามารถเกิดประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง 
โดย กระบวนการเชื่อมงานสู่นโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติที่คนท างาน
ใน Domain ต่าง ๆ มีข้อเสนอประกอบ ดังนี้ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น 
1. ข้อเสนอการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพ่ือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็ก 

เยาวชน ดังนั้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในชุมชน จึงมองว่าจะต้องขับเคลื่อนชุมชน สู่การเป็น
ชุมชนสีขาว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเป็น
นโยบาย การประกาศเป็นชุมชนสีขาว โดยให้เป็นพันธกิจของทุกองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นในการด าเนินงานที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดพ้ืนที่สีขาวในชุมชน ซึ่งก็จะไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความสนใจ หรือความพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว 

2. การสร้างต้นแบบให้เกิดข ้น เช่น ต าบลต้นแบบ หรือต าบลคุณธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบ
สร้างการเรียนรู้ให้ต าบลอ่ืน ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ และขับเคลื่อนโดยการจัดตั้งกองทุน ซึ่ง
น ารายได้ที่ได้จากการเล่นพนัน เช่น เงินค่าปรับ หรือจากกองทุนบาปเช่น กองทุนเหล้า 
มาสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันปัญหาการพนันในพ้ืนที่ 
สู่การเป็นต าบลคุณธรรม 

3. การบูรณาการสู่ภาคการศ กษา เนื่องจากภาคการศึกษามีบทบาทหลักในการดูแล สร้าง
การเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชนเป็นหลัก และมีเยาวชนในสังกัดที่ต้องเกี่ยวข้องเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทหลักทั้งในเรื่องของการบูรณาการเนื้อหาการ
เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของการพนันเข้าไปในหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนทุกระดับ 
และการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ถึงโทษ และผลกระทบ
จากการพนัน 

4. การสร้างกลไกเฝ้าระวังทั้งในพื้นที่ และในภาครัฐ  การขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่ให้
ได้ผลและยั่งยืน พ้ืนที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดกลไกเฝ้าระวัง โดยเชื่อมประสานบ้าน วัด 
โรงเรียน ท างานเชื่อมประสาน และสร้างให้เกิดกลไกในระดับปฏิบัติการ (ซึ่งเกิดขึ้นใน
หลายพื้นท่ีแล้ว) 

ในขณะเดียวกันการจะขับเคลื่อนให้ได้ผลนั้น จะต้องมีการช่วยหนุนเสริม ดูแลจาก
ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น พัฒนาสังคมจังหวัด ที่มีหน้าที่ดูแลเยาวชน ก็
สามารถเชื่อมเรื่องรณรงค์ ป้องกันเยาวชนจากการพนัน ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน รวมถึงมี
ระบบเยียวยาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน 

นอกจากนี้ ในแต่ละพ้ืนที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดเจ้าภาพในการดูแลยุทธศาสตร์ของ
แต่ละจังหวัด ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง หรือเกิดการกระจายกองทุนที่เกี่ยวข้อง 
เช่นกองทุนที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาขับเคลื่อนให้เกิดการศึกษาวิจัยสร้าง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการพนัน หรือการขับเคลื่อนสร้างการเรียนรู้ 
เกิดความตระหนัก และปกป้องคนในชุมชนจากผลกระทบของพนันได้ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ 
1. ข้อเสนอการพัฒนาเชิงพื้นที่ พ้ืนที่วัด เป็นพ้ืนที่ที่ถูกจับตามองว่า ควรจะเป็นพ้ืนที่สีขาว 

แต่ในขณะที่ปัจจุบัน พ้ืนที่วัดกลับเป็นพ้ืนที่ของการเล่นพนัน เช่น การเล่นพนันในงาน
ศพ ดังนั้น วัดทั่วประเทศ จึงควรถูกขับเคลื่อนให้เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับทุกคน และ
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ทุกเวลา ซึ่งวัดทั่วประเทศนั้นอยู่ในการดูแลของมหาเถระสมาคม ดังนั้นการขับเคลื่อนใน
เรื่องนี้จึงควรเชื่อมประสานการท างานกับ มหาเถระสมาคม ให้มีมาตรการควบคุมวัดทั่ว
ประเทศท้ัง 30,000 กว่าวัดให้เป็นพื้นที่สีขาว ปลอดจากอบายมุข และการพนัน 

2. การจัดท าหลักสูตรแกนกลาง โดยบรรจุเรื่องผลกระทบของพนันเข้าในหลักสูตร เป็น
บทบาทหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการบรรจุวิชาศีลธรรมเข้าสู่หลักสูตรแกนกลาง 
หรือหลักสูตรภาคบังคับ และมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับโทษของการพนัน เพ่ือให้เด็กได้
เรียนรู้จากในระบบโรงเรียนถึงผลกระทบของการพนันด้วย 

3. การจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุน ดูแล เพ่ือให้เรื่องพนันเป็นเรื่องที่คนในสังคมมองเห็น 
และตระหนักถึงผลกระทบของการพนัน ดังนั้น ควรจะมีหน่วยงาน หรือองค์กรเฉพาะที่
ขับเคลื่อน และดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้มีบทบาทในการควบคุมปัญหาการพนัน รณรงค์ 
ป้องกัน ให้ความรู้ รวมถึงเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน และเป็นศูนย์
ประสานงานระดับประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

4. การควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ ด้วยสื่อเป็นส่วนส าคัญต่อการชักชวนให้คนในสังคม
ได้รับผลกระทบจากพนันได้ ดังนั้น ควรมีมาตรการในการควบคุมสื่อที่กระตุ้น เชิญชวน
ให้เข้าสู่วงจรของการพนัน และส่วนเสริม พัฒนาสื่อให้เป็นสื่อที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ 
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการลดผลกระทบจากการพนัน พร้อมทั้งหนุนให้เกิด
กองทุนสื่อ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสื่อที่สร้างสรรค์สู่สังคมไทย 

5. การจัดการให้เกิดกฎหมายเพื่อรองรับ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เนื่องจากการเข้าสู่
วงจรของการพนันนั้น ไม่เพียงการเข้าทางตรงจากสภาพแวดล้อม เพื่อนชักชวน หรือเข้า
ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่สื่อต่างๆล้วนมีผลในการกระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าสู่
วิถีของการพนัน หรือกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยน
เช่นกัน ดังนั้นการจัดการเรื่องกฎหมายจึงควรจะต้องมีการด าเนินงานทั้งสองส่วนคือ  
- กฎหมายการพนัน เนื่องจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นกฎหมายที่ใช้มา

นาน (ใช้ พรบ. ปี 2478) ซึ่งไม่เท่าทันกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรจะมี
การแก้ไข ปรับเปลี่ยน เช่นบทลงโทษ ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมทุกวันนี้ 

- กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการปรับให้เกิดความเหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้
เกิดการป้องกัน คุ้มครอง ให้คนในสังคมได้ปลอดภัยจากเรื่องการพนันดังนี้ 

 กฏหมายควบคุมสื่อที่เผยแพร่การพนันในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นให้คน
เข้าสู่วงจรพนัน การเสี่ยงโชค 
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 กฎหมายคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ,กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, พรบ. 
การศึกษา ให้มีเรื่องการของดูแล ปกป้องเด็ก เยาวชน ให้ปลอดภัยจาก
พนัน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพ พรบ. วัฒนธรรมให้มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมให้ปลอด
จากการพนัน 

6. การขับเคลื่อนสู่นโยบายระดับชาติ โดยใช้มาตรการ 44 แก้ไข ยกระดับให้การพนันเป็น
วาระแห่ งชาติ  เพ่ือให้การขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (หากนโยบายเปิดทาง) 
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“ชุมชนท้องถิ่น
ลดผลกระทบจากการพนัน”



สร้างสรรค์การเรียนรู้ 
โดย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 

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

ตุลาคม พ.ศ. 2558 

อนุญาตให้น าเนื้อหาในเอกสารนี้ไปใช้และเผยแพร่ โดยมิให้ผลิตซ้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

รวมท้ังให้อ้างอิงแหล่งท่ีมาจากศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

พิมพ์ท่ี : กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย 






