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คำ�ปรารภ

คนไทยจำ�นวนไม่น้อยเริ่มเล่นการพนันเพื่อความบันเทิง เล่นเพื่อความสนุก
ตื่นเต้นเวลาที่ได้ลุ้นไปกับผลแพ้ชนะ แต่หลายคนกลับลงเอยต้องประสบปัญหาจาก
การเล่นพนัน ซํ้าร้าย เมื่อเกิดปัญหาแล้ว ก็ ไม่รู้ว่าจะหันไปปรึกษาหาทางออกกับ
ใคร แม้จะมีช่องทางให้คำ�ปรึกษาที่เป็นทางการอยู่บ้าง แต่สำ�หรับนักพนันที่กำ�ลัง
ร้อนอกร้อนใจจากปัญหาการพนัน บางคนอาจจะมองว่าช่องทางเหล่านั้นยังอยู่
ไกลตัวพวกเขา จะดีกว่าหรือไม่ หากแต่ละชุมชนจะสามารถพัฒนาระบบการให้
คำ�ปรึกษาผู้ประสบปัญหาจากการพนันได้ด้วยตัวเอง
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ตระหนักถึงความจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ ย วกั บ ระบบการให้ คำ � ปรึ ก ษาของชุ ม ชน จึ ง ได้ มี ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให้ กั บ
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำ�ปรึกษาชุมชนเพื่อลด
ปัญหาการพนัน โดยมีนักวิจัยคือคุณทิพวัลย์ รามรง ทำ�วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยได้
ไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้คำ�ปรึกษาชุมชน รวมถึงการสัมภาษณ์

และการสนทนากลุ่ม จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การให้คำ�ปรึกษา และมีการสำ�รวจชุมชน สอบถามความพร้อม ความต้องการของ
ชุมชน จากนั้นจึงพัฒนาเป็นโมเดลการให้คำ�ปรึกษาขึ้น และได้ทดลองใช้กับชุมชน
นำ�ร่อง 4 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับมูลนิธิรณรงค์หยุด
พนัน และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
คู่ มื อ การให้ คำ � ปรึ ก ษาโดยชุ ม ชน เพื่ อ ลดปั ญ หาและผลกระทบจากปั จ จั ย
เสี่ยงในชุมชน ที่ท่านกำ�ลังถืออยู่ ในมือเล่มนี้ คือผลผลิตที่ ได้จากโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการที่กล่าวมา ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการให้คำ�ปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน ที่
แต่ละชุมชนจะพัฒนาขึ้นโดยชุมชนเอง เพื่อเป็นช่องทางใกล้ตัวให้แก่สมาชิกชุมชน
ที่อาจกำ�ลังประสบปัญหาจากการพนัน ได้มองเห็นหนทางออกจากปัญหา สร้าง
ชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงได้ด้วยพลังของชุมชนเอง
นวลน้อย ตรีรัตน์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

คำ�นำ�บรรณาธิการ

เมื่อประสบ “ทุกข์” สิ่งที่ต้องทำ�ต่อมาคือการหาเหตุแห่งทุกข์ เพื่อหาแนวทาง
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์
สิ่งสำ�คัญก็คือ ทำ�อย่างไรจึงจะรู้ว่าตนทุกข์เพราะอะไร ทุกข์แค่ ไหน และ
มีสาเหตุมาจากไหน แล้วต้องทำ�อย่างไรให้หมดทุกข์หรือทุกข์น้อยลง? นี่อาจเป็น
ความจำ�เป็นของการที่เราต้องมี“ที่ปรึกษา”
เพราะหลายๆ ปัญหาเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนที่บางครั้งเจ้าตัวผู้ประสบปัญหา
อาจมองไม่เห็นด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เชื่อมโยงมาจากพฤติกรรม
ที่ทำ�เป็นประจำ� จนเกิดเป็นความเคยชินของผู้คนในสังคม อย่างเช่นเรื่องการ
ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และอื่นๆ ซึ่งถูกบุคลากรทางสาธารณสุขเรียก
รวมๆ ว่า “ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ”
ปัญหาเหล่านี้เชื่อมโยงกับทัศนคติของบุคคล วิถีปฏิบัติของสังคม รวมถึง
นโยบายของสาธารณะ จนเกิดเป็นความเคยชินที่ฝังแน่น บางเรื่องมีความสลับ

ซับซ้อนที่เข้าใจยาก การจะทำ�ให้ผู้ที่มีปัญหาที่เชื่อมโยงกับเรื่องเหล่านี้เห็นปัญหา
และพบหาทางออกจากเรื่องนั้นๆ ได้ อาจต้องใช้พละกำ�ลังมากพอสมควร
ทุกปัญหาที่กล่าวมาไม่พ้นที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ในครอบครัว ในโรงเรียน
หรือในสถาบันทางสังคมอื่นๆ จะดีอย่างยิ่งถ้าสถาบันทางสังคมเหล่านี้สามารถ
รับมือกับ “ทุกข์” เหล่านี้ ได้ด้วยตนเอง เพราะหากชุมชนสามารถรับมือกับปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ได้ อย่างน้อยในเบื้องต้นจะผ่อนเบาปัญหาลงได้ด้วยการให้คำ�ปรึกษา
โดยชุมชนเอง ผลกระทบที่อาจเกิดตามมาย่อมจะลดลง
ความพยายามครั้งนี้มุ่งเน้นที่ปัญหาการพนันเป็นสำ�คัญ ด้วยความตระหนักว่า
ชุมชนรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทุกเรื่อง หากมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง ก็ไม่น่ายาก
ที่จะนำ�ไปประยุกต์ปฏิบัติ ได้กับเรื่องอื่นๆ คู่มือเล่มนี้จึงมีเจตนาให้เป็นคู่มือการ
ให้ คำ � ปรึ ก ษาที่ ป ลายเปิ ด เพื่ อ เปิ ด รั บ ความรู้ ใ นการรั บ มื อ กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งอื่ น ๆ
ที่ชุมชนสามารถเติมเต็มได้ไม่รู้จบ
ธนากร คมกฤส
เมษายน 2563

คำ�นำ�ผู้เขียน

คนไทยหลายต่อหลายคน โดยเฉพาะคนที่มาอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชน
เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย เกิ ด กิ จ กรรม พฤติ ก รรมต่ า งๆ ขึ้ น
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยนิสัยคนไทยบางกลุ่มที่มีการชื่นชอบการเสี่ยงโชค
และต้องการที่จะรวยทางลัด จึงเกิดกลุ่มคนเล่นพนัน
การเล่นพนันรูปแบบต่างๆ มีให้เห็นกันอยู่แทบทุกชุมชน มีคนจำ�นวนไม่น้อย
ในชุมชนที่ต้องหมดเนื้อหมดตัว หรือไม่ก็สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อหวังว่าจะมีโชคจากการชนะพนัน แต่แล้วความฝันที่จะได้กลายเป็น
คนรวยเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่เรื่องง่าย กลายเป็นว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งหยุดไม่ได้ จนก่อปัญหา
หนี้ สิ น อี รุ ง ตุ ง นั ง ที่ น่ า กั ง วลใจหากคนเหล่ า นั้ น ไม่ รู้ ตั ว ว่ า ปั ญ หาหนี้ สิ้ น เหล่ า นั้ น
เกิดจาก “พนัน”

การถูกปัญหารุมเร้า อาจจะก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลต่อสุขภาพจิต หรือ
เกิดปัญหาอื่นๆ ต่อเนื่องตามมา จนยากที่จะแก้ไข การมีคนรับฟัง ให้กำ�ลังใจ
หรือช่วยกระตุ้นให้สามารถทำ�ความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา และความ
ต้องการของตน จนสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ถูกต้อง เหมาะสม เป็น
หนทางขจัดปัญหาไม่ให้ลุกลามใหญ่โตได้
ระบบการให้คำ�ปรึกษาชุมชน จึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหา
ของชุมชน เนื่องจากเป็นระบบช่วยเหลือที่ทำ�ให้ผู้ประสบปัญหาได้สำ�รวจ และ
ทำ�ความเข้าใจปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นระบบการ
ให้คำ�ปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน จึงน่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาการ
พนันในชุมชนได้ไม่มากก็น้อย แต่จะทำ�อย่างไรให้สมาชิกในชุมชนกล้าที่จะเข้ามา
ขอรับคำ�ปรึกษา คู่มือเล่มนี้จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติ รวมถึงคุณสมบัติ ทักษะ
ต่างๆ ที่ผู้ให้คำ�ปรึกษาในชุมชนควรมีเพื่อให้ชุมชนสามารถนำ�ไปปรับใช้ในชุมชน
ของตนได้
ทิพวัลย์ รามรง
เมษายน 2563
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ทำ�ไมชุมชนต้องให้คำ�ปรึกษา

เพราะทุกปัญหาสามารถผุดบังเกิดขึ้นได้ในชุมชน ทั้งยาเสพติด สุราและ
ความรุนแรงในครอบครัว บุหรี่ เพศสัมพันธ์ที่ ไม่ปลอดภัย และการเล่นพนันที่
เป็นปัญหา
เพราะชุมชนรู้สภาพปัญหา รู้บุคคล รู้บริบทของตนเองดีกว่าใคร ชุมชนจึง
เหมาะที่จะเป็นผู้ดูแลตัวเอง หรือดูแลกันเองที่ดีที่สุด ขอเพียงมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งคู่มือความรู้ และการพัฒนาทักษะต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติ
งานชุมชนที่มากพอ
การให้ คำ � ปรึ ก ษาเป็ น ทางออกหนึ่ ง ในการแก้ ไ ขหลายๆ ปั ญ หาของชุ ม ชน
เนื่องจากเป็นระบบช่วยเหลือที่ทำ�ให้ผู้ประสบปัญหาได้สำ�รวจ เพื่อทำ�ความเข้าใจ
ปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพราะฉะนั้น การพัฒนาระบบการให้
คำ�ปรึกษาชุมชน จึงน่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้ไม่มากก็น้อย

นิยามการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิยามการให้คำ�ปรึกษาว่า เป็น
กระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลด้วยการสนทนา หรือการพูดคุยกันอย่าง
มีเป้าหมาย โดยผู้ให้การปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์
ที่ดี ตลอดจนใช้ทักษะขั้นตอน และทฤษฎีของการปรึกษา เพื่อให้ผู้มีปัญหาหรือ
ผู้รับคำ�ปรึกษามีความรู้สึกอบอุ่นว่าได้รับการยอมรับ และเกิดความรู้สึกไว้วางใจ
พร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือปัญหาของตน เกิดการเรียนรู้สาเหตุของปัญหา
ที่กำ�ลังเผชิญอยู่ จนสามารถตัดสินและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
อย่างเหมาะสม
สำ�นักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้นิยามว่า การให้คำ�ปรึกษาเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน และเข้าใจบุคคลซึ่งอยู่ ในภาวะที่มีความทุกข์ทางใจ
เสริมสร้างบรรยากาศที่สงบและความสัมพันธ์ที่ไว้ใจกัน ช่วยเหลือผู้รับคำ�ปรึกษา
การให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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ให้เข้าใจตนเองและสถานการณ์ที่เขาประสบอยู่ เพื่อที่จะให้เขาสามารถช่วยเหลือ
และหาทางออกได้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือบุคคลหนึ่งให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และนับถือตนเองมากขึ้น ทำ�ให้เขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเขาเองได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป การให้ค�ำ ปรึกษาจึงเป็นกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ระหว่าง
ผู้ให้คำ�ปรึกษาและผู้รับคำ�ปรึกษา โดยอาศัยการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยการ
ใช้ทักษะและเทคนิคต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจ ยอมรับ
และสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
การให้คำ�ปรึกษาจึงมิ ใช่การให้ข้อมูล การให้คำ�แนะนำ� หรือการปลอบใจให้
เกิดความสบายใจ และมิใช่การพูดจาชักจูงหว่านล้อม หรือขู่เข็ญบังคับให้มีความ
คิด ความเชื่อ และการกระทำ�ตามที่ผู้ให้คำ�ปรึกษาเห็นว่าดี

การให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน

เป็นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นำ�และคณะกรรมการชุมชน
ที่เรียกได้ว่าเป็น “ผู้ให้คำ�ปรึกษา” กับสมาชิกในชุมชนผู้ประสบปัญหาหรือเรียกว่า
“ผู้รับคำ�ปรึกษา” ซึ่งต้องใช้ทักษะต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสำ�รวจ และทำ�
ความเข้าใจ ปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของตน ตลอดจนสามารถ
หาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง
การให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ ดังนี้
1. ช่วยให้สมาชิกที่ขอรับคำ�ปรึกษาเกิดการเรียนรู้ตนเอง และเข้าใจปัญหา
ของตน
2. ช่ว ยให้สมาชิก ที่ขอรับคำ�ปรึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด และเหมาะสมกับตน
3. สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ เป็นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์

คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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เป้าหมายชัด ประโยชน์จะตามมา
การให้คำ�ปรึกษา
ไม่ ใช่การตัดสินใจแทน
ไม่ ใช่การช่วยแก้ปัญหา
แต่คือการช่วยหาแนวทาง ทางเลือก
และให้ผู้ประสบปัญหา
ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

การให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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การให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชนเป็นการผสมผสานการให้บริการ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกของชุมชนให้สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่บุคคลที่มารับบริการมักจะ
ประสบบ่อยครั้งมากที่สุด โดยเน้นยํ้าที่การเสริมสร้างพลังอำ�นาจในตัวบุคคล
การให้บริการทางตรง คือ การสนับสนุนให้สมาชิกของชุมชนได้มีโอกาสที่จะ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาการทำ�ความเข้าใจใหม่ๆ ที่สามารถช่วยทำ�ให้สมาชิก
สามารถที่จะดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น
การให้บริการทางอ้อม คือ การให้ความสำ�คัญกับบริบทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสวัสดิภาพของบุคคล เมื่อมีการให้การบริการในทางอ้อม ผู้ให้บริการจะเข้าไป
มีบทบาทหรือเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทำ�ให้
สภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อศักยภาพของบุคคลได้
ดังนั้น การให้บริการทางตรงจึงมุ่งเน้นที่กลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายเฉพาะ
ส่วนการเข้าไปมีบทบาททางอ้อมมุ่งเน้นที่สภาพแวดล้อม
นอกจากนี้ มิติการให้บริการยังสามารถแบ่งได้เป็น การให้บริการแก่ผู้รับ
บริการ และการให้บริการแก่ชุมชน
การให้บริการแก่ผู้รับบริการ (client services) คือการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกโดยมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลที่ ได้รับการระบุว่าเป็นผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับการ
ให้ความช่วยเหลือโดยตรง มีลักษณะที่เข้มข้นมากกว่า
การให้บริการแก่ชุมชน (community services) คือการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกเป็นจำ�นวนมาก ทีเ่ ป็นบุคคลซึง่ ยังไม่ได้รบั การระบุวา่ เป็นผูท้ ม่ี คี วามบกพร่อง
เฉพาะด้าน
เมื่ อ ผสมผสานประเภทต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น ในทางปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารในการให้
คำ�ปรึกษาโดยชุมชนมีแง่มุมที่ชัดเจนทั้งหมด 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
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1. การให้บริก ารผู้รับบริก ารทางตรง (direct client services) เป็นการ
ยื่นมือให้ความช่วยเหลือและการให้คำ�ปรึกษา (outreach and counseling) คือ
การจัดโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้รับคำ�ปรึกษา หรือผู้รับคำ�ปรึกษา
ที่อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
2. การให้บริการชุมชนทางตรง (direct community services) เป็นการ
ให้คำ�ปรึกษาเชิงป้องกัน (preventive education) คือ การจัดโปรแกรมการให้
การศึกษาแก่ชุมชนในวงกว้าง โดยการจัดประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มบุคคลโดยรวม
3. การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม (indirect client services) เป็นการ
พิทักษ์สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และการเป็นที่ปรึกษา (advocacy and consultation)
คือ การจัดโปรแกรมเพื่อการมีส่วนร่วมในสภาวะแวดล้อมของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเฉพาะ เพื่อที่จะทำ�ให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าว
4. การให้บริการชุมชนทางอ้อม (indirect community services) เป็นการ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและการเข้าไปมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ
(promoting systemic changes and influencing public policy) คือความ
พยายามที่จะทำ�ให้สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมมีการตอบสนองมากขึ้นต่อความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลโดยรวม
แง่มุมแต่ละแง่มุมของรูปแบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน มีความครอบคลุม
และสัมพันธ์กับรูปแบบต่างๆ เฉพาะด้านของการให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้อง
เสนอการให้บริการที่มีความเกี่ยวข้องเหมาะสมกับส่วนต่างๆ ทั้ง 4 ส่วนที่เสนอ
ในแผนภาพดังต่อไปนี้

การให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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รูปแบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน

การให้
บริการ
ทางตรง
(Direct)

การให้
บริการ
ทางอ้อม
(Indirect)

การให้การศึกษาเชิงป้องกัน
(Preventive Education)

การเข้าไปมีอิทธิพล
ต่อนโยบายสาธารณะ
(Influencing Public Policy)

• การให้คำ�ปรึกษา
• การยื่นมือให้ความ
   ช่วยเหลือต่อผูร้ บั คำ�ปรึกษา
   ที่มีความเปราะบาง
(Counseling Outreach
to Vulnerable Clients)

• การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ใช้
   บริการ ผู้รับคำ�ปรึกษา
• การเป็นที่ปรึกษา
(Client Advocacy
Consultation
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สรุป ได้ว่าการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน ครอบคลุมได้ตั้งแต่การจัดโปรแกรม
ให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้รับคำ�ปรึกษา หรือการจัดโปรแกรมการให้การ
ศึกษาแก่ชุมชนในวงกว้าง รวมถึงการจัดประสบการณ์ตรง เพื่อการมีส่วนร่วม
และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะ หรือความพยายามที่จะทำ�ให้
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมมีการตอบสนองมากขึ้นต่อความต้องการของกลุ่ม
บุคคลโดยรวม
อย่ า งไรก็ ต าม ในคู่ มื อ เล่ ม นี้ จ ะเน้ น ที่ ก ารจั ด โปรแกรมให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
แก่ผู้รับคำ�ปรึกษาโดยตรงเป็นสำ�คัญ

การให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน

บทที่

2
ระบบ
การให้คำ�ปรึกษา
โดยชุมชน
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ความแตกต่างระหว่างการให้คำ�ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
กับการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน

ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เป็นการพัฒนาเนื้อหาเชิงวิชาชีพให้เป็นการ
ปฏิบัติการโดยชุมชน กล่าวคือ การให้คำ�ปรึกษาถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือ
บุคคลให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธหี นึง่ เรียกได้วา่ การให้ค�ำ ปรึกษาเป็นวิชาชีพแห่งการช่วยเหลือ ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
หรือที่เรียกว่าผู้ให้คำ�ปรึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ ได้รับการศึกษา หรือผ่านการ
ฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ มาโดยเฉพาะ ประกอบด้ ว ยมาตรฐานและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวกให้ผรู้ บั บริการ
มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของตนเองได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งถือเป็นนักวิชาชีพ
แขนงหนึ่ง แตกต่างจากผู้นำ�ชุมชน กรรมการชุมชน หรือคนทำ�งานที่เป็นสมาชิก
ในชุมชน ที่อาสามาทำ�หน้าที่ ให้คำ�ปรึกษากับสมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย ไม่ได้เป็นนักวิชาชีพทีท่ �ำ งานด้านการให้ค�ำ ปรึกษาโดยตรง
การให้ค�ำ ปรึกษาโดยชุมชน มีความแตกต่างกับการให้ค�ำ ปรึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพให้คำ�ปรึกษา ซึ่งจะมีระบบการให้
คำ�ปรึกษาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนตามลำ�ดับขั้น มีลักษณะเป็นการให้
คำ�ปรึกษาเชิงรับ ที่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้คำ�ปรึกษาอยู่ประจำ�ในสถานที่ให้คำ�ปรึกษา
ผู้ที่ต้องการรับการปรึกษาหรือมีปัญหาจะเข้ามาขอคำ�ปรึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ผู้ให้คำ�ปรึกษาดำ�เนินการ
แต่ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชนจะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ คือ เป็นไป
ตามที่ชุมชนดำ�เนินการอยู่เดิม เป็นการให้คำ�ปรึกษาที่สามารถพูดคุย สอบถาม
สารทุกข์กันได้ทุกที่ ในชุมชน กระทำ�ในลักษณะของการถามไถ่ ให้กำ�ลังใจ หรือ
ช่ ว ยเหลื อ ให้ คำ � แนะนำ � ที่ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน สมาชิ ก ในชุ ม ชน
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนและช่วยกันหาทางออกในปัญหาต่างๆ ของสมาชิกได้
ตลอดเวลา ไม่จำ�เป็นจะต้องมีสถานที่เฉพาะ หรือมีเครื่องมือจำ�นวนมาก
ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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สิ่งสำ�คัญในกระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน คือความไว้วางใจและความ
ศรัทธา ที่ผู้ขอรับคำ�ปรึกษามีต่อผู้ให้คำ�ปรึกษา โดยการสร้างความไว้วางใจและ
ความศรัทธาที่เกิดจากการใช้หัวใจในการทำ�งานกับชุมชน มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะ
พูดคุยกับสมาชิกอย่างสมํ่าเสมอ ทำ�ให้สมาชิกรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตา สร้างผลงาน
ในด้านจิตอาสาให้เห็นเชิงประจักษ์ เช่น การช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ของสมาชิก
หรือประสานงานให้สมาชิกในชุมชนเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับ รวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

องค์ประกอบของการให้คำ�ปรึกษา

องค์ประกอบสำ�คัญที่ระบบการให้คำ�ปรึกษาควรมี ได้แก่
องค์ประกอบด้านคน
องค์ประกอบด้านสถานที่
องค์ประกอบด้านเครื่องมือ

องค์ประกอบด้านคน

องค์ประกอบด้านคน หรือผู้ให้คำ�ปรึกษา ถือเป็นบุคลากรที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้
กระบวนการให้คำ�ปรึกษาดำ�เนินการสำ�เร็จหรือไม่ เนื่องจากผู้ให้คำ�ปรึกษาคือ
คนขับเคลื่อนระบบการให้คำ�ปรึกษา เป็นผู้อำ�นวยการให้รูปแบบการให้คำ�ปรึกษา
ดำ�เนินไปตามขั้นตอน
ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษา ต้ อ งเป็ น คนที่ มี ทั ศ นคติ ใ นเชิ ง บวก ชอบช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น
มี ค วามเสี ย สละ รั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ตนเอง/ผู้ อื่ น ได้ เ ร็ ว อดทนเป็ น มิ ต ร จริ ง ใจ
ไม่ ใ จร้ อ น เป็ น ผู้ รั บ ฟั ง ที่ ดี สำ � นึ ก ในค่ า ของคน ไม่ ตั ด สิ น รั ก ษาความลั บ ไม่
ประทับมลทิน และที่สำ�คัญจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการให้คำ�ปรึกษา
รวมถึงการที่จะต้องมีทักษะต่างๆ ในการให้คำ�ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น ทักษะในการ
สังเกต การฟังอย่างใส่ ใจ การเงียบ การถาม การทวนความ การสะท้อนความ
รู้สึก การสรุปความ หรือแม้กระทั่งทักษะในการจดบันทึก
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ทักษะที่ส�ำ คัญและจำ�เป็นที่สุด คือ การรับฟังในลักษณะของผู้ฟังที่ดี สามารถ
สะท้อนความคิดความรู้สึกให้ผู้รับคำ�ปรึกษาได้คิดทบทวน และหาทางออกของ
ปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยทัศนคติที่ดี
สิ่งสำ�คัญที่ควรคำ�นึงถึงคือจะต้องไม่พูดในเชิงตำ�หนิผู้ขอรับคำ�ปรึกษา ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเป็ น คนที่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนให้ ค วามศรั ท ธา เชื่ อ ใจ กล้ า ที่ จ ะ
เปิดใจ เพราะไว้วางใจว่าจะสามารถรักษาความลับได้
นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านคนที่สำ�คัญนอกเหนือจากผู้ให้คำ�ปรึกษาแล้ว
ยังมีผู้รับคำ�ปรึกษา ที่ผู้ให้คำ�ปรึกษาต้องให้ความสำ�คัญ และต้องประเมินลักษณะ
ต่างๆ ของผู้รับคำ�ปรึกษาได้ เพื่อที่จะสามารถให้คำ�ปรึกษาได้อย่างถูกต้อง
องค์ประกอบด้านสถานที่

องค์ประกอบด้านสถานที่ในการให้คำ�ปรึกษา หรือศูนย์ให้คำ�ปรึกษาในชุมชน
มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะทำ�ให้ผู้ประสบปัญหาทราบว่าหากเกิดปัญหาขึ้นจะต้อง
ไปเข้ารับการปรึกษาได้ที่ ไหน อาจเป็นสถานที่ทำ�งานสำ�หรับผู้ให้คำ�ปรึกษาที่จะ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาให้บริการ
อย่างไรก็ดี สถานที่ให้คำ�ปรึกษาอาจไม่ใช่สิ่งที่จำ�เป็นในเบื้องต้น หากสมาชิก
ชุมชนยังไม่เกิดการยอมรับ เพราะหากจัดให้มีสถานที่เฉพาะอาจจะทำ�ให้คนใน
ชุมชนไม่กล้าที่จะเข้ามาขอคำ�ปรึกษา เนื่องจากไม่ต้องการให้คนในชุมชนรับทราบ
ว่าตนกำ�ลังประสบปัญหา บริบทความเป็นชุมชนจึงเป็นในรูปแบบไว้ใจใครก็ไปหา
คนนั้น โดยอาจจะไปที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆ ในชุมชน หรืออาจจะเป็นการให้
ปรึกษาในลักษณะพบปะพูดคุยกันตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน หรืออาจจะเป็นพื้นที่
ส่วนกลางในชุมชนในการทำ�กิจกรรม
กระนั้นก็ตาม สถานที่ให้คำ�ปรึกษาสมควรต้องเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว
เป็นพื้นที่ที่ทำ�ให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้ามา หากไม่ ได้มีพื้นที่ส่วนกลาง
อาจจะเป็นบ้านผู้นำ�หรือคณะกรรมการชุมชน ซึ่งทุกคนในชุมชนรู้ว่าหากมีปัญหา
สามารถไปขอรับการปรึกษาได้ที่นี่
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ชุมชนอาจจะมีทั้งสถานที่ที่เป็นทางการ และสถานที่ที่ ไม่เป็นทางการ หรือ
จัดตั้ง “ศูน ย์ ให้คำ�ปรึก ษาในชุม ชุน” ที่เป็นมากกว่าศูนย์ที่ ใช้สำ�หรับ การบริการ
ให้ คำ �ปรึ ก ษา บรรเทาปั ญ หา หรื อ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ แล้ ว จึ ง เข้ า มาเพื่ อ
รับคำ�ปรึกษา แต่ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาในชุมชนควรจะเป็นสถานที่ ที่สมาชิกในชุมชน
สามารถเข้ามาทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ เป็นพื้นที่สาธารณะสำ�หรับคนทั้งชุมชน
เพื่อเปิด มุม มองใหม่ที่ทำ�ให้ชุม ชนรับ รู้ว่า ไม่ ใช่แค่คนที่มีปัญหาที่จะเดินเข้ามา
ในศูนย์ให้คำ�ปรึกษาในชุมชนได้
องค์ประกอบด้านเครื่องมือ

องค์ประกอบด้านเครื่องมือในการให้คำ�ปรึกษา ถือเป็นสิ่งสำ�คัญและจำ�เป็น
เนื่องจากจะเป็นพลังหนุนเสริมให้กระบวนการให้คำ�ปรึกษา ดำ�เนินไปอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ และเป็นเสมือนการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อวางแผนหาทางแก้ไขปัญหา
ต่อไป
เครื่องมือในการให้คำ�ปรึกษา จะเป็นตัวช่วยที่ทำ�ให้กระบวนการให้คำ�ปรึกษา
เป็นระบบมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่จะเก็บรายละเอียดการให้คำ�ปรึกษาว่าใครเข้ามา
รับบริการ รับบริการด้วยเรื่องอะไร ลักษณะปัญหาเป็นอย่างไร เพื่อนำ�ข้อมูล
มาวางแผนแก้ปัญหาได้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวอาจไม่ ใช่สิ่งที่ชุมชนมีความคุ้นเคย ผู้ซึ่ง
มาเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาอาจไม่ชอบการจดบันทึก และผู้รับคำ�ปรึกษาอาจจะมีความ
กังวลในเรื่องการรักษาความลับหากมีการจดบันทึกระหว่างการให้คำ�ปรึกษาอาจจะ
เกิดความไม่สบายใจ หรือไม่เปิดใจในการรับคำ�ปรึกษา
ทางออกที่เป็นไปได้ คือ การพูดคุยสอบถามตามประเด็น อย่างเป็นขั้นตอน
และจดจำ � เรื่ อ งราวในการให้ คำ � ปรึ ก ษามาจดบั น ทึ ก เป็ น รายละเอี ย ดที่ สั้ น ๆ ใน
ภายหลัง
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ตัวอย่างเครื่องมือในการให้คำ�ปรึกษา

เครื่องมือในการให้คำ�ปรึกษา ที่ถือเป็น “ตัวช่วย” ที่จะทำ�ให้กระบวนการให้
คำ�ปรึกษาเป็นระบบมากขึ้น ได้แก่
ตัวอย่าง 1 แบบสำ�รวจข้อมูล
ตัวอย่าง 2 แบบบันทึกตอนเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่าง 3 แบบบันทึกการให้คำ�ปรึกษา
ในการนำ�ไปใช้สามารถออกแบบให้เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชน
โดยคณะทำ�งานสามารถร่วมกันออกแบบได้ เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปใช้งานได้งา่ ย และ
เหมาะกับชุมชนของตน

ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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ตัวอย่าง 1
แบบสำ�รวจข้อมูล

วันเดือนปี (ที่สำ�รวจ) ..................................
ชุมชน...............ตำ�บล...............อำ�เภอ...............จังหวัด...............

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สมาชิกในครอบครัว (ที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน) มีทั้งหมด ......... คน ประกอบด้วย
ลำ�ดับ

ชื่อ/
ชื่อเล่น

อายุ

อาชีพ

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว

โรคประจำ�ตัว

1
2
3
4
5
ตัวเลือกสำ�หรับอาชีพที่จะใช้ระบุในตาราง มีดังนี้
1. เกษตรกร 		 2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
3. รับจ้างทั่วไป
4. รับราชการ/พนักงานของรัฐ 5. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ดูแลบ้าน
		 8. เรียนหนังสือ
9. ว่างงาน
* ถ้ามีหลายอาชีพ ให้ระบุอาชีพที่คิดว่าเป็นตนเองมากที่สุดเพียง 1 อาชีพ

คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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2. ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นสมาชิกลำ�ดับที่ ........ ในครอบครัว (ตามตารางข้อ 1)
3. สถานภาพของหัวหน้าครอบครัว
1.โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง
4. หม้าย
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าครอบครัว
1. ไม่ได้รับการศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. ปวช./ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโทหรือสูงกว่า
5. ประเภทที่อยู่อาศัยของครอบครัว
1. บ้านและที่ดินเป็นของคนในครอบครัว (พักในบ้านเดียวกัน)
2. ปลูกบ้านในที่ดินคนอื่น เช่น ที่ดินพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ (พักคนละบ้าน)
3. เช่าที่ดิน/เช่าบ้าน
4. เช่าห้องพัก
5. อาศัยผู้อื่น 		 6. อื่นๆ ระบุ ...................
6. รายได้ของครอบครัว เฉลี่ยต่อเดือน (ผลผลิตรายปีให้เฉลี่ยโดยเอา 12 หาร)
1. น้อยกว่า 5000 บาท/เดือน
2. 5,001 - 15,000 บาท/เดือน
3. 15,001 - 20,000 บาท/เดือน
4. มากกว่า 20,000 บาท/เดือน
7. สมาชิกในครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. ออมกับกลุ่มออมทรัพย์
2. ออมกับสหกรณ์
3. ออมกับธนาคาร
4. ออมรูปแบบอื่นๆ ระบุ ....................
5. ไม่มีการออม
8. สมาชิกในครอบครัวมีการกู้ยืมเงิน/มีหนี้สินจากแหล่งเงินกู้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์
2. สหกรณ์
3. ธกส.
4. ธอส.
5. ธนาคารออมสิน
6. ธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารอื่นๆ)
7. เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 10
8. เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 10
9. เงินยืมรูปแบบอื่นๆ ระบุ ..........................
10. ไม่มีการกู้ยืมเงิน/ไม่มีหนี้สิน
9. ครอบครัวมีการทำ�บัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือน
1. มี
2. ไม่มี
ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเล่นการพนัน
10. ครอบครัวของท่านมีคนเล่นการพนัน รวมซื้อล็อตเตอรี่และหวยใต้ดิน
1. มี 		 2. ไม่มี          
11. เหตุผลอันดับแรกที่ทำ�ให้ท่านเล่นการพนันครั้งแรก
1. อยากลอง / อยากลุ้น / เล่นสนุกๆ
2. หวังชนะ ถูกรางวัลใหญ่
3. เล่นตามคนในครอบครัว
4. เล่นตามเพื่อน / คนใกล้ชิดอื่น
12. ท่านเล่นการพนันประเภทไหนบ้าง
1. ล็อตเตอรี่
2. หวยใต้ดิน (หวยใหญ่)
3.หวยหุ้น
4. หวยต่างชาติ
5. หวยอื่นๆ โปรดระบุ ...............................
6. พนันทายผลฟุตบอล
7. พนันมวย
8. พนันทายผลกีฬาอื่นๆ
9. พนันในบ่อน ตระกูลไพ่
10. พนันในบ่อน สล๊อตแมชชีน / ตู้เกม
11. พนันในบ่อนอื่นๆ เช่น ไฮโล กำ�ถั่ว
12. พนันเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ไก่ชน วัวชน ม้าแข่ง
13. พนันในงานประเพณี เช่น บั้งไฟ แข่งเรือ
14. พนันที่ใช้ฝีมือตามงานวัด งานแฟร์ งานกาชาด
15. จับสลาก จับเบอร์ ในชุมชน
16. พนัน (ช่องทาง) ออนไลน์ 		
17. พนันอื่นๆ ระบุ ...........................
13. ท่านเล่นพนันบ่อยแค่ไหน
1. ทุกวัน
2. สัปดาห์ละหลายครั้ง (แต่ไม่ได้เล่นทุกวัน)
3. เดือนละหลายครั้ง (แต่ไม่แน่นอนว่าเล่นวันไหนหรือสัปดาห์ไหน)
4. เล่นเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล/หวยใต้ดิน-หวยใหญ่ เดือนละ 2 ครั้ง
5. ปีละไม่กี่ครั้ง / นานๆ ครั้ง

คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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14. ท่านใช้วงเงินในการเล่นพนันประมาณครั้งละเท่าไหร่ (การนับครั้งที่เล่น ไม่ใช่จำ�นวนรอบที่เล่น
     เช่น ไปบ่อน 1 วัน เล่นไพ่ 10 เกม นับเป็นครั้งเดียว อาจจะถือเงินไป 300 บาท หมดก็เลิก)
1. ไม่เกิน 500 บาท     
2. 501 - 1,000 บาท
3. 1,001 - 2,000 บาท
4. มากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป
15. ท่านเคยชนะพนัน / ได้เงินรางวัลสูงสุด จากการเล่นพนันครั้งเดียว
• เล่นพนันอะไร (ดูตัวเลือกจากข้อ 12) ระบุ .................................
• จำ�นวนเงินที่ชนะพนัน / ได้รางวัลสูงสุด ระบุ ............................. บาท
16. ท่านเคยเสียพนันมากที่สุด จากการเล่นพนันครั้งเดียว
• เล่นพนันอะไร (ดูตัวเลือกจากข้อ 12) ระบุ ................................
• จำ�นวนเงินที่เสียพนันสูงสุด ระบุ ............................. บาท
17. ปัจจุบันท่านมีหนี้สินจากการพนัน (ที่ต้องจ่าย)
1. ไม่มี
2. มีหนี้สิน ประมาณ ........................... บาท
18. การเล่นพนันของท่าน ส่งผลกระทบต่อตัวท่าน (ในเวลานี้) ดังนี้
1. เครียด หงุดหงิด
2. มีปัญหาด้านการเงิน
3. ทำ�งานผิดพลาด / ล่าช้า
4. ความรับผิดชอบในบ้านลดลง
5. มีปากเสียงกับคนในครอบครัว
6. อื่นๆ ระบุ ...........................
19. การเล่นพนันของท่าน ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในครอบครัวของท่าน ดังนี้
1. บ่น ตำ�หนิ แล้วจบไป
2. บ่น ด่าทอ บ่อยครั้งหรือตลอดเวลา
3. ความสัมพันธ์ห่างเหิน / หย่าร้าง
4. มีการใช้ความรุนแรง เช่น ทุบตี
5. การเงินฝืดเคือง แต่ไม่มีหนี้
6. ติดหนี้พนัน / ค้างชำ�ระ
7. เอาเงินในบ้านไปใช้หนี้พนัน ทำ�ให้ต้องหมุนหนี้ (ยืมเงินมาใช้จ่ายในบ้าน)
8. อื่นๆ ระบุ .......................................

ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการขอคำ�ปรึกษาหรือความช่วยเหลือ
20. เมื่อเกิดปัญหาจากการเล่นพนัน ท่านขอคำ�ปรึกษาหรือความช่วยเหลือคือใคร

การขอคำ�ปรึกษาหรือความช่วยเหลือ

เหตุผล

1. แฟน / คนรัก สามี / ภรรยา
2. พ่อ แม่
3. พี่ น้อง
4. ลูก
5. ญาติ
6. เพื่อน
7. ครู อาจารย์ หรือคนที่นับถือ
8. โพสต์เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / ไลน์
9. ตัง้ เป็นกระทูข้ อความเห็นตามเว็บไซต์ตา่ งๆ เช่น พันทิป สนุก
10. พูดคุยกับเพื่อนที่ไม่รู้จักผ่านทางการแชท
11. สายด่วนหยุดพนัน 1323
12. สายด่วนให้คำ�ปรึกษาอื่นๆ
13. ดีเจวิทยุหรือรายการพูดคุย
14. อื่นๆ ระบุ ........................
15. ไม่เคยขอคำ�ปรึกษาใคร
16. ยังไม่เคยมีปัญหาจากการเล่นพนัน

คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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21. ท่านคิดอย่างไรกับการมีสถานที่ให้บริการ การให้คำ�ปรึกษาผู้มีปัญหาจากการพนัน
ในชุมชน
1. เห็นด้วย และอยากใช้บริการ
2. เห็นด้วย แต่คิดว่าตนเองคงไม่ต้องใช้บริการ
3. ไม่แน่ใจว่าควรมีหรือไม่
4. ไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีสถานที่ให้บริการแบบนี้ในชุมชน
5. ยังไงก็ได้ ไม่สนใจ

ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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ตัวอย่าง 2
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
วันเดือนปี..........................................ครั้งที่..............
ผู้บันทึกข้อมูล..........................................................

ชื่อผู้ให้ข้อมูล..........................................
เกี่ยวข้องเป็น..........................................
1. วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน
........................................................................................................
........................................................................................................
2. สภาพความเป็นอยู่ภายใน
........................................................................................................
........................................................................................................
3. สภาพความเป็นอยู่ภายนอก
........................................................................................................
........................................................................................................
4. สัมพันธภาพภายในครอบครัว
........................................................................................................
........................................................................................................
5. สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัว
........................................................................................................
........................................................................................................
6. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
........................................................................................................
........................................................................................................
คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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ตัวอย่าง 3
แบบบันทึกการให้คำ�ปรึกษา

เก็บเป็นความลับ
วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ............

ชื่อผู้มาขอรับคำ�ปรึกษา.....................................................................
ชื่อผู้ให้คำ�ปรึกษา............................................................................
ครั้งที่ ........................... เวลาที่ใช้ในการให้คำ�ปรึกษา ..........................

สภาพปัญหา
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
สรุปการให้คำ�ปรึกษา
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
การวางแผนให้คำ�ปรึกษาครั้งต่อไป
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
ระบบการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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3
ผู้ ให้คำ�ปรึกษา

35

ในองค์ ป ระกอบของการให้ คำ � ปรึ ก ษา 3 ด้ า น คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นคน
องค์ประกอบด้านสถานที่ และองค์ประกอบด้านเครื่องมือ สิ่งที่เป็นหัวใจสำ�คัญ
ต้องเริ่มต้นจากการเตรียมคนหรือผู้ให้คำ�ปรึกษาให้มีความพร้อม ซึ่งการเตรียมคน
จะทำ�โดยชุมชนเองหรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติผู้ ให้คำ�ปรึกษา

ผู้ให้คำ�ปรึกษา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ 9 ประการ ดังนี้
รับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้เร็ว
การรับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิต เช่น
รู้ สึ ก ดี ใ จ เสี ย ใจ รั ก เกลี ย ด ชื่ น ชม รั ง เกี ย จ ฯลฯ อารมณ์ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก คน
อารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดขึ้นก็รับรู้ได้ด้วยตัวของตัวเอง ส่วนอารมณ์ของผู้อื่นนั้น
ไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรง แต่รับรู้ได้จากพฤติกรรมภายนอกซึ่งเป็นการแสดงออก
ของอารมณ์ เช่น ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ หรือผ่านทางสีหน้า แววตา เป็นต้น
อดทน ไม่ ใจร้อน
ความอดทน หรือการมีขันติ หมายถึง การรักษาภาวะปกติของตน ไม่ว่า
จะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งใด มีความมั่นคงหนักแน่น เพราะว่าหลายๆ เรื่องที่มี
ผู้มาขอรับคำ�ปรึกษาเล่าให้ฟัง ผู้ให้คำ�ปรึกษาอาจจะไม่เห็นด้วยในความคิดหรือ
คำ�พูดเหล่านั้น ผู้ให้คำ�ปรึกษาพึงต้องไม่เอะอะโวยวายหรือกล่าวตำ�หนิ แต่ต้อง
ใช้ความอดทนในการรับฟัง และไม่แสดงอาการไม่พอใจกับเรื่องที่ได้รับฟัง
เป็นมิตร จริงใจ
ความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อน ไม่ ใช่แค่การพูดจาที่ดี แต่ต้องมีความ
จริงใจ เพื่อนคือผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือ ความเป็นมิตรไม่ ได้แสดงออกได้เพียง
คำ�พูด แต่สามารถแสดงออกจากภาษากาย สีหน้า แววตา และพฤติกรรม การ
ยืน การนั่ง การเคลื่อนไหวต่างๆ
ผู้ ให้คำ�ปรึกษา

36

คิดเชิงบวก
การคิดเชิงบวก คือการพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติ
ที่เคยมอง เช่นผู้ให้คำ�ปรึกษาอาจจะไม่ได้เป็นคนเล่นหวย และไม่มีความคิดว่าหวย
จะทำ�ให้คนเล่นสามารถรวยทางลัดได้ จึงอาจจะมองว่าคนที่เล่นหวยคือผู้กระทำ�ผิด
ทำ�ให้ไม่เข้าใจความคิดของผู้เล่นหวย จึงต้องพยายามมองให้เป็นบวกมากขึ้น เช่น
มองว่าความคิดแต่ละคนต่างกัน โอกาสและทางเลือกของคนก็ต่างกันไป และผู้รับ
คำ�ปรึกษาไม่ผิดที่มีความคิดเช่นนั้น
เป็นผู้รับฟังที่ดี
การเป็นผู้รับฟังที่ดี จะต้องรู้จักใช้สติปัญญาและสมาธิ ในการฟัง ใช้ความ
เข้า ใจมากกว่า ความตั้ง ใจ สามารถจับ ใจความเรื่อ งที่ฟังได้ และต้อ งไม่มีอ คติ
สามารถวางใจให้เป็นกลางกับเรื่องที่ได้รับฟัง
ไม่ประทับมลทิน
การไม่ประทับมลทิน คือการไม่ประทับตราว่าคนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงคือ
คนไม่ดี หรือเป็นคนที่ชีวิตล้มเหลว หรือมีพฤติกรรมที่เลวร้าย เพราะการตีตรา
เช่นนั้นจะทำ�ให้ผ้รู ับคำ�ปรึกษารู้สึกต่อตนเองในเชิงลบ จนอาจจะเป็นสาเหตุของการ
ไม่เห็นคุณค่าของตนเองและพลังในตนเองว่าจะสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้
สำ�นึกในค่าของคน
การสำ�นึกในค่าของคนทัง้ ตนเองและผูอ้ น่ื คือการตระหนักว่าคนทุกคนมีคณ
ุ ค่า
ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน หรือแม้กระทั่งจะเป็นคนที่ชอบเล่นการพนัน ทุกคน
มีคุณค่าในตนเอง ผู้ให้คำ�ปรึกษาต้องระวัง ต้องไม่พูดหรือแสดงพฤติกรรมให้ผู้รับ
คำ�ปรึกษารู้สึกไร้คุณค่าในตัวเอง
ชอบช่วยเหลือ
ผู้ให้คำ�ปรึกษาต้องเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่มีความเสียสละ อาจ
จะทำ�ได้ด้วยการเสียสละเงิน แรงงาน เวลา หรือสิ่งของ เพื่อให้กิจการงานของ
ส่วนรวมหรือผู้อื่นประสบผลสำ�เร็จ ในทำ�นองเดียวกัน การเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา
ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในงานช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน คนเป็ น ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่
เสียสละมาก เนื่องจากสมาชิกที่มีปัญหาอาจจะประสบปัญหาเวลาใดก็ ได้ และ
บางปัญหารอไม่ได้ต้องได้รับการช่วยเหลือทันที
คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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รักษาความลับ
การรักษาความลับเป็นหัวใจสำ�คัญของกระบวนการให้คำ�ปรึกษาที่ผู้รับคำ�
ปรึกษาจะต้องมั่นใจว่าเรื่องที่เล่าไปจะเป็นความลับระหว่างผู้ให้คำ�ปรึกษาและผู้รับ
คำ�ปรึกษา

ทักษะพึงมีของผู้ ให้คำ�ปรึกษา

ผู้ให้คำ�ปรึกษาในชุมชนควรมีทักษะที่สำ�คัญทั้งสิ้น 7 ประการ ได้แก่

การสังเกต
การ
สรุปความ

การฟัง
อย่างใส่ ใจ

การสะท้อน
ความรู้สึก

การถาม

การ
ทวนความ

การเงียบ

1. การสังเกต

เป็นทักษะการใส่ ใจ เพื่อรับรู้พฤติกรรมของผู้รับคำ�ปรึกษา ทั้งกิริยาท่าทาง
และคำ�พูด เช่น การสังเกตสีหน้า นํ้าเสียง การเคลื่อนไหวของมือ หรือคำ�พูดที่
แสดงความรู้สึกหรือระดับอารมณ์ เป็นต้น การสังเกตจะทำ�ให้ผู้ให้คำ�ปรึกษาได้
เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้รับคำ�ปรึกษากำ�ลังเล่า หรือความรู้สึกลำ�บากใจที่จะบอก เพื่อให้
สามารถเลือกใช้ทักษะในการให้คำ�ปรึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
ผู้ ให้คำ�ปรึกษา
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1.1 สังเกตพฤติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์หรือความคิดที่ผู้รับ
คำ�ปรึกษาไม่ ได้พูดเป็นคำ�พูด เช่น ท่านั่ง สีหน้า นํ้าเสียง เป็นต้น ว่ามีสีหน้า
ที่วิตกกังวล เครียด ผ่อนคลาย หรือหลบสายตา หรือไม่อย่างไร
1.2 สังเกตคำ�พูด ภาษาที่ใช้ ที่แสดงถึงระดับอารมณ์ เช่น
“ฉันไม่มีทางออก... ไม่เหลืออะไรแล้ว”
“ตายเสียยังดีกว่า... จะได้หมดทุกข์”
    หรือความขัดแย้งในพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะหัวเราะทั้ง
    ที่นํ้าตาอาบแก้ม เช่น
“ไม่เป็นไรหรอกเป็นหนี้แค่นี้เอง ชิวๆ”
“ไม่นะ ฉันไม่ได้กังวลอะไร เดี๋ยวก็จัดการได้” (นํ้าตาไหล)
    หรือความสอดคล้องระหว่างคำ�พูดกับพฤติกรรม เช่น
		 “ผมเสียใจจริงๆ ที่เล่นหวยจนทำ�ให้ลูกต้องมาลำ�บากขนาดนี้”
“ปัญหาในครอบครัวของผมทุกวันนี้เป็นเพราะผมติดหนี้หวย”
(นํ้าตาไหล)
2. การฟังอย่างใส่ ใจ

คื อ การรั บ ฟั ง ความคิ ด อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ในปั ญ หาของผู้ รั บ คำ � ปรึ ก ษา
แสดงออกโดยสนใจฟัง พยายามเข้าใจความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์
อาจจะแสดงออกผ่านภาษากาย การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับคำ�ปรึกษา
ผ่านการแสดงสีหน้าหรือท่าทางตอบสนอง โดยอาจจะซักถามในจุดที่สงสัย แต่
ต้องไม่ขัดจังหวะ ไม่เปลี่ยนเรื่อง และไม่กล่าวตำ�หนิ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
การแสดงความใส่ใจด้วยภาษาท่าทาง เช่น มองหน้า สบตา ผงกศีรษะ
   รับคำ� เป็นต้น
การแสดงความใส่ใจด้วยการ ตอบรับสั้นๆ เช่น อืม ค่ะ ครับ เป็นต้น
การแสดงสีหน้าที่เป็นมิตร แต่มีข้อควรระวังคือ ในการประสานสายตา
   จะต้องไม่จ้องมองมากเกินไป เพราะจะทำ�ให้ผู้รับคำ�ปรึกษาอึดอัดได้
การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว และระยะห่าง คือ
คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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                         จะต้องแสดงสีหน้าทีอ่ บอุน่ เป็นมิตร โน้มตัวเข้าหาผูร้ บั การปรึกษาเล็กน้อย
เพื่อแสดงความใส่ใจ แสดงออกทางสีหน้าท่าทางที่มีความสอดคล้องกับ
    เรื่องราวของผู้รับคำ�ปรึกษา และนั่งหรือยืนในระยะที่พอเหมาะ
3. การถาม

เป็นทักษะสำ�คัญในการให้โอกาสผู้รับคำ�ปรึกษาได้บอกถึงความรู้สึก และ
เรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการจะปรึกษา เป็นการช่วยให้ผู้ให้คำ�ปรึกษาเข้าใจถึงปัญหา
ของผู้รับคำ�ปรึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้รับคำ�ปรึกษาได้ใช้เวลาคิดคำ�นึง เข้าใจ
ปัญหาของตนเอง คำ�ถามแบ่งได้ดังนี้
3.1 คำ�ถามปิด เป็นการถามเพื่อทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รับคำ�ปรึกษา มี
ลักษณะคล้ายการสอบสวนและซักถาม เป็นเพียงคำ�ถามสั้นๆ ควรใช้ตามความ
จำ�เป็นเมื่อต้องการทราบคำ�ตอบเฉพาะ เพราะคำ�ถามปิดไม่ค่อยเอื้อให้เกิดการ
เปิดเผยตนเอง ได้ข้อมูลน้อย และมักได้คำ�ตอบตอบเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เช่น
		 “คุณกำ�ลังคิดว่าหวยทำ�ให้คุณเป็นหนี้ใช่ไหม”
“จากที่คุณเล่า คุณซื้อหวยทุกงวด งวดละหลายๆ บาท คุณคิดว่า
ตอนนี้คุณกำ�ลังติดการเล่นหวยใช่ไหม”
“ตอนนี้คุณเป็นหนี้นอกระบบอยู่ใช่ไหม”
“คุณกำ�ลังมีปัญหากับครอบครัวเรื่องการเล่นหวยใช่ไหม”
3.2 คำ � ถามเปิ ด เป็ น คำ � ถามที่ กำ � หนดขอบเขตของการตอบให้ ผู้ รั บ คำ �
ปรึ ก ษาได้ มี โ อกาสพู ด ถึ ง ความคิ ด ความรู้ สึ ก และสิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาตามความ
ต้ อ งการของตนเอง การถามลั ก ษณะนี้ ผู้ ต อบจะพู ด อย่ า งเต็ ม ที่ แ ละสะดวกใจ
ทำ�ให้ทราบเรื่องราวต่างๆ มากมาย การถามในระบบการให้คำ�ปรึกษา จึงควรเป็น
คำ�ถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้สำ�รวจความรู้สึกนึกคิด เช่น
		 “การเล่นหวยแต่ละงวดเป็นอย่างไรบ้าง”
“คุณแก้ปัญหาอย่างไร ตอนที่ติดหนี้พนัน”
“คุณบอกว่าคุณเอาเงินที่ได้มาจากลูกซื้อหวย แล้วคุณมีวิธีจัดการ
เงินก้อนนี้อย่างไรบ้าง”
ผู้ ให้คำ�ปรึกษา
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สิ่งที่ผู้ให้คำ�ปรึกษาควรหลีกเลี่ยง คือ คำ�ขึ้นต้นว่า “ทำ�ไม” เพราะมักทำ�ให้
ผู้รับคำ�ปรึกษาเกิดความรู้สึกว่าตัวเองทำ�ผิด เช่น “ทำ�ไมต้องเล่นหวย” “ทำ�ไม
ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบ”
4. การเงียบ

ในระหว่างกระบวนการให้คำ�ปรึกษาอาจจะมีความนิ่งเงียบเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้เวลารอคอย 5 - 10 วินาที หากผู้รับคำ�ปรึกษาเงียบนานพอสมควรและ
ไม่มีวี่แววจะพูดต่อ สิ่งที่ผู้ให้คำ�ปรึกษาควรทำ�คือ พูดให้กำ�ลังใจ สะท้อนเนื้อหา
และความรู้สึกของผู้รับคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดก่อนจะมีการเงียบ การเงียบ
ระหว่างการปรึกษามี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเงียบที่ไม่มีเสียงใดๆ จากทั้งสองฝ่าย
เป็นการเงียบที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดต้องการเวลาเพื่อคิด หรือแสดงความต้องการ
ที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นนั้นๆ และ 2) การเงียบที่มีเสียงบางอย่าง เช่น
อืม เสียงพูดที่ขาดๆ หายๆ ตะกุกตะกัก ซึ่งแสดงถึงอารมณ์และอาการวิตกกังวล
การเงียบจึงแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 การเงียบทางบวก เป็นการเงียบที่ช่วยให้ผู้รับคำ�ปรึกษาได้ใช้ความคิด
ได้ระบายความรู้สึกมากขึ้น เช่น การเว้นจังหวะการพูดเพื่อทบทวนเรื่องที่กำ�ลังเล่า
การเงียบด้วยความรู้สึกเจ็บหรือเสียใจกับสิ่งสะเทือนใจที่ ได้พูดไปก่อนหน้า การ
เงียบเพื่อรอคอยให้ผู้ให้คำ�ปรึกษาพูดอะไรบ้าง และการเงียบเพื่อคิด
4.2 การเงียบทางลบ เป็นการเงียบที่แสดงถึง ความไม่สบายใจ ความกลัว
หรือการต่อต้าน ปฏิเสธ มักสะท้อนถึงความไม่สบายใจหรือสับสน
หากเป็นการเงียบที่แสดงถึงความไม่สบายใจ ผู้ให้คำ�ปรึกษาควรพูดถึงเรื่อง
ทั่วๆ ไปเพื่อให้ผู้รับคำ�ปรึกษาคลายกังวล
หากเป็นการเงียบไม่อยากพูดเรื่องตนเอง ในกรณีนี้ควรมีการตกลงบริการ
ในการให้คำ�ปรึกษา โดยเฉพาะเรื่องรักษาความลับ หรือพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไป และ
การให้กำ�ลังใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการให้คำ�ปรึกษา
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5. การทวนความ

ผู้ให้คำ�ปรึกษาควรพูดทบทวน สิ่งที่ผู้รับการปรึกษาบอกเล่าซํ้าอีกครั้ง เพื่อ
ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น การทวนความ ทำ�ได้ 4 แบบ ได้แก่ 1) ทวนอย่างเดียวกับ
ทีผ่ รู้ บั การปรึกษาพูด 2) ทวนแบบเปลีย่ นหรือเพิม่ สรรพนาม 3) ทวนเฉพาะประเด็น
สำ�คัญ และ 4) ทวนแบบสรุป โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
5.1 ผู้ให้คำ�ปรึกษาจะทวนความหรือให้ข้อมูลย้อนกลับเฉพาะสาระสำ�คัญ
ที่ผู้รับคำ�ปรึกษาสื่อออกมาเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการเพิ่มความคิดของตนเอง
5.2 ในขณะที่ผู้รับคำ�ปรึกษากำ�ลังแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ผู้ให้
คำ�ปรึกษาอาจจะแทรกคำ�พูดทีเ่ ป็นการทวนซา้ํ เฉพาะส่วนสำ�คัญสัน้ ๆ ถึงสิง่ ทีร่ บั รูก้ ็ได้
5.3 การทวนความอาจจะรวมเอาความรู้สึกเข้าไปด้วยหากความรู้สึกนั้นเป็น
สาระสำ�คัญของผู้รับคำ�ปรึกษา
5.4 การทวนความตลอดเวลาจะทำ�ให้ผู้รับคำ�ปรึกษาอึดอัด ฉะนั้นอาจจะใช้
การทวนซํ้าแบบต่างๆ สลับกันไปในการสนทนา
นอกจากนี้ ถ้ า ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษาทวนความอย่ า งถู ก ต้ อ ง ผู้ รั บ คำ � ปรึ ก ษาก็ จ ะ
ตอบสนองด้ว ยการพยัก หน้าตอบรับ และอาจจะพูดต่อ หรือ ขยายความในสิ่งที่
กล่าวมาแล้ว แต่ ในกรณีที่ผู้รับคำ�ปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้คำ�ปรึกษา
อาจจะถามด้วยคำ�ถามเปิด โดยการรวบรวมเรื่องสำ�คัญที่ทวนความมาเป็นคำ�ถาม
ตัวอย่างการทวนความในรูปแบบต่างๆ เช่น
ผู้รับคำ�ปรึกษาพูดว่า :
		 “เฉียดไปเฉียดมา อีกนิดเดียวก็ถูกแล้ว พอไม่ถูกก็ต้องไปหาเงิน
มาจ่าย ไปยืมเงินนอกระบบมา ตอนนี้ก็เป็นหนี้เยอะ จนเครียดมาก
กังวลว่าจะไม่มีเงินใช้หนี้”
ผู้ให้คำ�ปรึกษาอาจทวนความ ดังนี้
1) ทวนอย่างเดียวกับที่ผู้รับการปรึกษาพูด :
		 “คุณซื้อหวยแล้วเลขเฉียดไปมา แต่ไม่ถูก ต้องไปยืมเงินกู้นอก
ระบบมาจ่ายค่าหวยทำ�ให้เป็นหนี้ คุณเครียด และกังวลว่าจะไม่มีเงิน
ใช้หนี้ใช่ไหม”
ผู้ ให้คำ�ปรึกษา
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2) ทวนแบบเปลี่ยนหรือเพิ่มสรรพนาม :
		 “การซื้อหวยแล้วไม่ถูก ทำ�ให้คุณต้องหาเงินนอกระบบมาจ่ายเค้า
ทำ�ให้เครียดและกังวลว่าจะไม่มีเงินใช้หนี้ใช่ไหม”
3) ทวนเฉพาะประเด็นสำ�คัญ :
		 “คุณเครียดที่เป็นหนี้นอกระบบ และกังวลว่าจะไม่มีเงินใช้หนี้
ใช่ไหม”
4) ทวนแบบสรุป :
		 “คุณเครียดที่เป็นหนี้นอกระบบ จากการซื้อหวยแล้วไม่ถูก และ
กังวลว่าจะไม่มีเงินใช้หนี้ใช่ไหม”
6. การสะท้อนความรู้สึก

เป็นการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ ที่ผู้รับคำ�ปรึกษาได้แสดงออกมา
ไม่ว่าด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทาง และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อช่วยให้ผู้รับคำ�ปรึกษา
มองสภาพการณ์ของตนเองได้ชัดเจนและเป็นจริงมากขึ้น โดยผู้ให้คำ�ปรึกษาต้อง
พยายามสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมา ลักษณะคำ�พูด นํ้าเสียง และหาจังหวะ
ที่จะสะท้อนความรู้สึก พยายามหาคำ�ศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ตรงกับความรู้สึกเขา
ให้มากที่สุด เพื่อสามารถสื่อความรู้สึกได้อย่างชัดเจนโดยการใช้ภาษาง่ายๆ
การใช้ทกั ษะนีค้ วรทำ�ในทันทีทผ่ี รู้ บั คำ�ปรึกษาแสดงความรูส้ กึ เขาออกมา เพือ่ ให้
เขาได้รับรู้ตนเองอย่างชัดเจนและเป็นจริง และควรระวัง ไม่ใช้คำ�ว่า “รู้สึก” และ
ไม่ใช้ค�ำ ศัพท์เกีย่ วกับความรูส้ กึ ซํา้ ๆ บ่อยๆ ตัวอย่างข้อความสะท้อนความรูส้ กึ เช่น
		 “ที่คุณเล่ามา คุณกำ�ลังเป็นทุกข์ ที่ต้องเป็นหนี้”
“คุณกำ�ลังเสียใจที่สร้างภาระให้ลูกต้องมารับผิดชอบ” เป็นต้น
หรือขึ้นต้นประโยคด้วย “ฟังดูเหมือนว่า......” เช่น
		 “ฟังดูเหมือนว่าการเล่นหวยของคุณในแต่ละงวด กำ�ลังทำ�ให้คุณ
เกิดความเครียดและความทุกข์”
“ฟังดูเหมือนว่าคุณเสียใจที่หวยกำ�ลังจะส่งผลกระทบกับ
ครอบครัวของคุณ” เป็นต้น
คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

43

7. การสรุปความ

เป็นการรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการให้คำ�ปรึกษา โดยใช้คำ�พูดสั้นๆ ให้
ได้ใจความสำ�คัญทั้งหมด ทั้งเนื้อหา ความรู้สึก และกระบวนการให้คำ�ปรึกษา
การสรุปความถือเป็นการรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้คำ�ปรึกษา
หรือเมื่อยุติการให้คำ�ปรึกษา โดยในกรณีที่ผู้รับคำ�ปรึกษาพูดยาว ผู้ให้คำ�ปรึกษา
สมควรที่จะสรุปเนื้อหาและความรู้สึกสำ�คัญที่ผู้รับคำ�ปรึกษาได้แสดงออกมา เพื่อ
ให้การปรึกษาเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และทุกครั้งที่มีการปรึกษาเกิดขึ้น
ก่อนจบการให้คำ�ปรึกษาต้องมีการสรุปประเด็นต่างๆ ในการปรึกษา
หากมีการปรึกษาหลายครั้ง ก่อนเริ่มกระบวนการให้คำ�ปรึกษาในครั้งที่สอง
และครั้งต่อๆ ไป ผู้ให้คำ�ปรึกษาอาจจะสรุปสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งก่อน
ส่วนในกรณีที่การปรึกษาใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้ง ในครั้งสุดท้ายควรจะสรุป
สิ่งต่างๆ ทั้งหมดของการปรึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย
ตัวอย่างการสรุปความ เช่น
		 “จากที่คุณเล่ามาทั้งหมด คุณรู้สึกเครียดและหาทางออกไม่ได้
เพราะเป็นหนี้จากการเล่นหวย แล้วคุณต้องการที่จะหาทางออก
ให้กับเรื่องนี้”
“จากที่คุณเล่ามาในครั้งที่แล้ว ตอนนี้คุณเป็นหนี้เจ้ามือหวย คุณ
รู้สึกเครียดที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้ก้อนนี้ และคุณก็กังวลใจว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของคุณ”
		 “จากการปรึกษากันมาเป็นเวลา 1 เดือน คุณมีความเครียด และ
เสียใจทีก่ ารเล่นหวยของคุณส่งผลกระทบทัง้ ต่อคุณเอง ครอบครัวคุณ
เราจึงจำ�เป็นจะต้องส่งต่อให้คุณได้ปรึกษากับนักวิชาชีพคือ.........
นะคะ เราได้ติดต่อประสานงานให้คุณแล้วค่ะ”
จากนัน้ จึงสรุปเพือ่ ยุตกิ ารให้ค�ำ ปรึกษา และกำ�หนดแนวทางปฏิบตั หิ รือนัดหมาย
ครั้งต่อไปร่วมกัน

ผู้ ให้คำ�ปรึกษา

บทที่

4
กระบวนการ
ให้คำ�ปรึกษา
โดยชุมชน
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การให้ คำ � ปรึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ อ าศั ย สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งผู้ ใ ห้ คำ �
ปรึกษาและผู้รับคำ�ปรึกษา ซึ่งผู้ให้คำ�ปรึกษาใช้ทักษะต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและ
เอื้ออำ�นวยให้ผู้รับการปรึกษา สำ�รวจและทำ�ความเข้าใจ ปัญหา สาเหตุของปัญหา
และความต้องการของตน ตลอดจนสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง
ด้วยวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ช่วยให้ผู้รับคำ�ปรึกษาเกิดการเรียนรู้ตนเอง และเข้าใจปัญหาของตน
2. ช่วยให้ผู้รับคำ�ปรึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจได้
ด้วยตนเองอย่างฉลาด และเหมาะสมกับตน และ
3. สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ เป็นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์

การให้คำ�ปรึกษาเชิงรับ-เชิงรุก

กระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
การให้คำ�ปรึกษาเชิงรับ คือการที่ผู้ประสบปัญหาจะเดินเข้ามาปรึกษา
ปัญหาด้วยตนเอง
การให้ คำ � ปรึ ก ษาเชิ ง รุ ก คื อ การให้ คำ � ปรึ ก ษาที่ ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษา ผู้ นำ �
หรือคณะกรรมการชุมชน เป็นฝ่ายเข้าไปหาผู้ประสบปัญหา อาจจะเนื่องมาจาก
ผู้ประสบปัญหาไม่ได้รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหาหรือไม่กล้าจะเข้ามาขอคำ�ปรึกษา
ผู้ให้คำ�ปรึกษาจึงพึงรู้ว่าผู้รับคำ�ปรึกษามีได้ 2 รูปแบบ
รู ป แบบที่ 1 ผู้ รั บ คำ � ปรึ ก ษาที่ เ ดิ น เข้ า มาหาหรื อ มาขอรั บ คำ � ปรึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง

ผู้ รั บ คำ � ปรึ ก ษากลุ่ ม นี้ จ ะเป็ น ผู้ ท่ี เ ปิ ด ใจ ยอมรั บ ว่ า ตนประสบปั ญ หา และ
ต้องการหาทางแก้ไขปัญหา สำ�หรับกลุ่มนี้ ผู้ให้คำ�ปรึกษาสามารถดำ�เนินการรับฟัง
และให้คำ�ปรึกษาได้ทันที เพราะเขาไว้วางใจ จึงเดินเข้ามาขอรับคำ�ปรึกษา
กระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน

46

รู ป แบบที่ 2 ผู้ รั บ คำ � ปรึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสบปั ญ หาในชุ ม ชน แต่ ไม่ ย อมรั บ
หรือไม่รับรู้ว่าตนประสบปัญหา

ผู้รับคำ�ปรึกษากลุ่มนี้อาจจะไม่เปิดใจในการเล่าปัญหาหรืออาจจะมองว่าไม่ใช่
ปัญหา การจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้นั้น ผู้ให้คำ�ปรึกษาจำ�เป็นจะต้องเข้าไปหาด้วยการ
พูดคุย ถามไถ่เรื่องต่างๆ เช่น เรื่องสุขภาพหรือความเป็นอยู่ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง
ให้ความช่วยเหลือปัญหาอื่นๆ จนเกิดความคุ้นเคย ไว้วางใจ แล้วจึงนำ�ปัญหามา
เป็นเรื่องพูดคุยต่อ
ลักษณะการพูดคุยอาจจะเหมือนเป็นการชวนคุย ไม่ ได้เป็นการตั้งคำ�ถามที่
จริงจังมากนัก เช่น กรณีการพนันอาจถามว่า
		 “ช่วงนี้มีซื้อเลขอะไรบ้างไหม” (พูดคุยทักทายปกติแต่เป็นเชิงคำ�ถาม
ให้ตอบ)
		 “หวยงวดที่ผ่านมาออกอะไรเหรอ” (เหมือนเป็นการอัพเดตข้อมูล
ข่าวสาร)
		 “ซื้ อ เลขอะไรไป แล้ ว ถู ก หวยบ้ า งไหมล่ ะ ” (พู ด คุ ย ทั ก ทายปกติ
		แต่เป็นคำ�ถามเชิงให้ตอบ)
		 “เอาเลขเด็ดมาจากไหนเหรอ” (ถามเหมือนให้ความสนใจเพื่อเปิด
ประเด็นพูดคุยต่อ)

กระบวนการให้คำ�ปรึกษา 5 ขั้น

กระบวนการให้คำ�ปรึกษาเชิงรุกอาจแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 สำ�รวจชุมชน และการเยี่ยมบ้าน
ขั้นตอนที่ 2 ทำ�กิจกรรมชุมชน และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ขั้นตอนที่ 3 เปิดใจคุยเพื่อหาข้อเท็จจริง
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินปัญหาเพื่อร่วมหาทางออก และ
ขั้นตอนที่ 5 ยุติการให้คำ�ปรึกษา และส่งต่อ
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กระบวนการให้คำ�ปรึกษาเชิงรุก

สำ�รวจชุมชนและเยี่ยมบ้าน

ทำ�กิจกรรมชุมชน และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

เปิดใจคุยเพื่อหาข้อเท็จจริง

ประเมินปัญหาเพื่อร่วมหาทางออก

ยุติการให้คำ�ปรึกษา และส่งต่อ
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ขั้นตอนที่ 1 สำ�รวจชุมชนและเยี่ยมบ้าน

คณะทำ�งานชุมชน ต้องสำ�รวจชุมชน ซึ่งอาจจะจัดทำ�ในรูปแบบแผนที่ชุมชน
หรือทำ�แบบสำ�รวจกับสมาชิกในชุมชน หากไม่ใช้แบบสำ�รวจที่มีหน่วยงานต่างๆ ทำ�
ไว้ คณะทำ�งานชุมชนสามารถออกแบบแบบสำ�รวจได้เอง เพื่อให้เข้ากับบริบท
ของแต่ละชุมชน ซึ่งอาจจะจัดทำ�ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและการประมวลผล
การสำ�รวจชุมชนมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าคนหรือครอบครัวในชุมชนใด
มีปัญหา จากนั้นคณะทำ�งานชุมชนจะต้องลงเยี่ยมบ้านผู้ที่ประสบปัญหาเพื่อพบปะ
พูดคุยเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น หรืออาจจะชวนมาทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน ในระหว่างทำ�กิจกรรมหากผู้ประสบปัญหาเปิดใจหรือมีความต้องการที่จะ
ขอรับคำ�ปรึกษา ผู้ให้คำ�ปรึกษาสามารถให้คำ�ปรึกษาตามขั้นตอนที่ 3 ได้ โดย
ไม่จำ�เป็นต้องใช้การทำ�กิจกรรมในขั้นตอนที่ 2
การสำ�รวจชุมชนและเยี่ยมบ้าน สามารถทำ�ได้ใน 2 วิธี
วิ ธี แ รก การสำ � รวจทั้ ง ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล ของสมาชิ ก ทุ ก คน
ในชุมชนว่า ครอบครัวใดมีพฤติกรรมการเล่นการพนัน โดยเฉพาะหวย มากน้อย
เพียงใด หรือมีความเสี่ยงในการติดพนันหรือไม่ อย่างไร กรณีนี้อาจจะต้องใช้
เวลาพอสมควรหากสมาชิกในชุมชนมีจำ�นวนมาก แต่จะทำ�ให้ได้ทราบภาพรวมของ
ชุมชน
วิธีที่สอง การสำ�รวจชุมชนและเยี่ยมบ้านเฉพาะบ้านหลังที่ผู้ให้คำ�ปรึกษา
รับรู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากการเล่นการพนัน
เพราะผู้ให้คำ�ปรึกษาส่วนใหญ่จะรับรู้และรู้จักสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี
การดำ�เนินการในวิธีที่ 2 จะประหยัดเวลามากขึ้น แต่อาจจะเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะจุด ไม่สามารถรับรู้ภาพรวมของทั้งชุมชนได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้คำ�ปรึกษาของแต่ละชุมชนสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสม
กับชุมชนของตน สิ่งที่พึงระวังในการสำ�รวจชุมชนและเยี่ยมบ้าน คืออาจมีสมาชิก
ที่ ไม่เปิดใจหรือไม่ต้องการพูดถึงปัญหาที่ตนประสบด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่คิดหรือ
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ไม่ทราบว่าสิ่งที่ประสบอยู่เป็นปัญหา หรือทราบแต่ ไม่ต้องการเปิดเผยให้บุคคลอื่น
รับรู้ ผลการสำ�รวจจึงอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ทด่ี ี และการนำ�ประเด็นอืน่ ๆ เช่นเรือ่ งสุขภาพ ความเป็นอยู่ สวัสดิการ
ที่พึงจะได้รับ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมในชุมชน เป็นตัวนำ�การพูดคุย อาจจะเป็น
“ตัวช่วย” ที่จะทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 ทำ�กิจกรรมชุมชน และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

การทำ�กิจกรรมชุมชน และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นเครื่องมือสำ�คัญสำ�หรับ
ผู้ประสบปัญหาที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือไม่ยอมรับว่าตนเองประสบปัญหา จนส่งผลให้
คนกลุ่มนี้ไม่เปิดใจ จึงจำ�เป็นต้องนำ�กิจกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วย
การทำ�กิจกรรมมีได้ 2 ลักษณะ คือ
กิจกรรมประเด็นต่างๆ ที่มีอยู่ ในชุมชน เช่น จิตอาสา กิจกรรมตาม
เทศกาลหรือวาระวันสำ�คัญ เป็นต้น เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย และดึงเข้า
มาสู่กิจกรรมประเด็นเฉพาะในลำ�ดับต่อไป
กิจกรรมประเด็นเฉพาะ เช่นเรื่องการพนัน ในระหว่างการทำ�กิจกรรม
อาจจะทำ�กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการให้ผู้ที่เคยประสบปัญหาและ
ผ่านพ้นปัญหาได้แล้วมานำ�เสนอประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อจะนำ�ไปสู่การ
ค้นพบปัญหาของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ และคิดหาทางออกของปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง
ชุมชนบางแห่งอาจจะมีข้อจำ�กัดในการทำ�กิจกรรม เช่น มีพื้นที่จำ�กัด ไม่มี
พื้นที่ส่วนกลางในการทำ�กิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นชุมชนที่เพิ่งเริ่มต้นทำ�กิจกรรม
ด้านนี้ จึงยังไม่มีกลุ่มคนที่ข้ามผ่านปัญหามาแล้วที่ต้องการมาเป็นแกนนำ�ในการ
ทำ�กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน หากเป็นเช่นนั้น ชุมชนสามารถแนะนำ�หรือเชิญชวน
ให้สมาชิกผู้ประสบปัญหาทำ�กิจกรรมที่สามารถทำ�เองได้ที่บ้านของแต่ละคน เช่น
การทำ�บัญชีครัวเรือน การเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม เป็นต้น โดยจะดำ�เนินการ
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ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และจะต้องไม่พูดในลักษณะ
ห้ามเล่น ไม่ ให้เล่น อย่าเล่นอีกนะ หรืออื่นๆ แต่จะเป็นการชวนคุยให้คิดเองว่า
สิ่งนี้จำ�เป็นหรือไม่ ถ้าทดลองลดรายจ่ายส่วนนี้ลงไป จะทำ�ให้ได้ประโยชน์อย่างไร
บ้าง เป็นต้น
การแนะนำ�อาจกระทำ�เป็นขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น
“พี่ลองคิดดูนะ ถ้าพี่ไม่ต้องเสียเงินซื้อหวยงวดละ 200 - 500 บาท
แบบนี้ พี่จะมีเงินซื้อนมซื้อขนมให้ลูกหลานกินได้มากขึ้นนะ”
“เงินทองเดีย๋ วนีก้ ห็ ากันลำ�บาก อะไรก็แพงนะ ลองลดรายจ่ายค่าหวย
ลงไหม จากเคยซื้อ 200 เป็นงวดละ 100 ดูไหม”
“พี่ลองจดบันทึกรายจ่ายของหวยแต่ละเดือนไหม พี่จะได้รู้ว่าซื้อไป
เท่าไหร่เสียเท่าไหร่ เคยถูกเท่าไหร่ แล้วดูวา่ ถ้าเอาเงินทีเ่ ราเสียค่าหวย
ไปในแต่ละเดือนมาเป็นเงินออม ไม่กี่เดือนเราจะมีเงินออมก้อนนึง
เลยนะ”
ขั้นตอนที่ 3 เปิดใจคุยเพื่อหาข้อเท็จจริง

การเปิดใจคุยเพือ่ หาข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการทีเ่ ปิดโอกาสให้ผรู้ บั คำ�ปรึกษา
ได้เล่าปัญหาต่างๆ ที่ตนประสบ ทั้งความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ผู้ให้คำ�ปรึกษา
ต้องใช้ทักษะในการสังเกต การเงียบ สอบถาม การทวนความ การสะท้อนความ
รู้สึก รวมถึงการฟังอย่างใส่ใจ เช่น อาจจะมองหน้า สบตา พยักหน้า เพื่อแสดง
ว่ า กำ � ลั ง ตั้ ง ใจฟั ง อยู่ การรั บ ฟั ง อย่ า งใส่ ใ จจะทำ � ให้ ผู้ ม ารั บ คำ � ปรึ ก ษาอยากพู ด
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เคยมีใครรับฟังเรื่องของเขา
อย่างจริงจัง ขั้นตอนการเปิดใจคุยจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับคำ�ปรึกษาได้สำ�รวจ
ตัวเอง เห็นปัญหาที่แท้จริง พบสาเหตุของปัญหา และรับรู้ความต้องการของ
ตนเอง
ขณะที่ผ้รู ับคำ�ปรึกษาเล่าปัญหา ผู้ให้คำ�ปรึกษาไม่ควรถามแทรกหรือขัดจังหวะ
การพูด ควรให้เขาเล่าจนพอใจ หรือจบในประเด็นนั้นๆ ก่อน

คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

51

ขั้นตอนที่ 4 เสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อร่วมหาทางออก

เมื่อผู้ให้คำ�ปรึกษารับรู้และเข้าใจปัญหาแล้ว พึงเสนอทางเลือกให้ผู้รับคำ�
ปรึกษาตัดสินใจเลือกได้หลายตัวเลือก เพื่อช่วยเหลือผู้รับคำ�ปรึกษาให้สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองตามทางเลือกที่มี โดยผู้ให้คำ�ปรึกษาควรมีการอธิบายถึง
ผลลัพธ์ของแต่ละทางที่เลือก เช่น หากเลือกแก้ปัญหาตัวเลือกที่ 1 ผลจะเป็น
อย่ า งไร เลื อ กแก้ ปั ญ หาตั ว เลื อ กที่ 2 ผลจะเป็ น อย่ า งไร เป็ น ต้ น โดยไม่ ต้ อ ง
ตัดสินใจแทน และให้ผู้รับคำ�ปรึกษาคิดและเลือกทางออกได้ด้วยศักยภาพของ
ตนเอง
ในกระบวนการให้ค�ำ ปรึกษา ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาควรมีการจดบันทึกการให้ค�ำ ปรึกษา
โดยการจดบันทึกสามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ อาจจะเป็นการเขียนประเด็น
สั้นๆ แล้ว มาขยายความภายหลัง หรือใช้เทคนิคการจดจำ� แล้วบันทึกในแบบ
บันทึกหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการให้คำ�ปรึกษา เพื่อไม่ ให้ผู้รับคำ�ปรึกษารู้สึก
ไม่ไว้วางใจ
ขั้นตอนที่ 5 ยุติการให้คำ�ปรึกษา และส่งต่อ

การยุติการให้คำ�ปรึกษา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การยุ ติ แ ต่ ล ะครั้ ง คื อ การสรุ ป การให้ คำ � ปรึ ก ษาและกำ � หนดแนวทาง
ปฏิบัติหรือนัดหมายในครั้งต่อไป
2. การยุติเพื่อสิ้นสุดการให้คำ�ปรึกษา คือ ปัญหาคลี่คลาย หรือปัญหา
หนักมากจำ�เป็นต้องส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
		
สถานพยาบาลใกล้บ้าน
		
สายด่วนสุขภาพจิต 1323
		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
		
มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และอื่นๆ

กระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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รายชื่อหน่วยงานให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
หน่วยงาน

โทรศัพท์

จังหวัด

1. โรงพยาบาลศรีธัญญา

02 5250981

นนทบุรี

2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

02 4422500

กรุงเทพมหานคร

3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

02 4416100

กรุงเทพมหานคร

4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์

1323 / 02 3548300

กรุงเทพมหานคร

5. สถาบันราชานุกูล

02 2488900

กรุงเทพมหานคร

6. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

02 3843381-3

สมุทรปราการ

7. โรงพยาบาลสวนปรุง

05 3276750 / 05 3908500

เชียงใหม่

8. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

05 3890245

เชียงใหม่

9. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

05 6219444 / 05 6219400

นครสวรรค์

10. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

04 5352500

อุบลราชธานี

11. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

04 3209999

ขอนแก่น

12. สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04 3910770-1

ขอนแก่น

13. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

04 4342667

นครราชสีมา

14. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

04 2814895

เลย

15. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

04 2593136

นครพนม

16. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

03 7262995

สระแก้ว

17. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

07 4455000

สงขลา

18. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

07 7916500 / 07 7312146

สุราษฏร์ธานี

คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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รายชื่อหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือสังคม
หน่วยงาน

     โทรศัพท์

จังหวัด

1. ศูนย์ประชาบดี (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม)

1300

กรุงเทพมหานคร

2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

1111

กรุงเทพมหานคร

3. สายด่วน กทม.

1555

กรุงเทพมหานคร

4. สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม

1663

กรุงเทพมหานคร

5. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน) 02 9292222

กรุงเทพมหานคร

6. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

02 9542346-7

กรุงเทพมหานคร

7. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

02 5132889

กรุงเทพมหานคร

8. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

02 0383499

กรุงเทพมหานคร

กระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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ตัวอย่างกระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
กรณีผู้ ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชุมชนซอยพระเจน

1

2 3 4 5

การ
ปรับทุกข์

การ
ผูกมิตร

การ
ปักหลัก

การ
ชักชวน

การ
จัดตั้ง

ภาพที่ 1
รูปแบบกระบวนการทำ�งานกับ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชุมชนซอยพระเจน

จากภาพที่ 1 รู ป แบบกระบวนการทำ � งานกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชุมชนซอยพระเจน สามารถสรุปการดำ�เนินกิจกรรม ได้
ดังนี้
การปรับทุกข์

การปรับทุกข์ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาจากการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ
แกนนำ� เพื่อระบายปัญหาความรู้สึกภายในจิตใจ แลกเปลี่ยนความทุกข์ และ
หาทางแก้ ไ ขปั ญ หา ถื อ เป็ น กระบวนการทำ � งานขั้ น ตอนแรกในการทำ � งานของ
แกนนำ�ในชุมชนซอยพระเจน เพราะแกนนำ�มีความตระหนักในฐานะที่ตนเคยมี
ความทุกข์ เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับผูห้ ญิงที่ได้รบั ผลกระทบฯ และการปรับทุกข์
คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำ�กับผู้รับผลกระทบฯ ได้เป็นอย่างดี
พื้นที่ในการปรับทุกข์ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและ
ผู้ ห ญิ ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ย
ความเชื่อของแกนนำ�ที่ว่า ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ผู้หญิงควรมีพื้นที่
นอกบ้านในการพูดคุยปัญหา ปรับทุกข์ทเ่ี ก็บกดไว้ ทำ�ให้แกนนำ�และผูห้ ญิงทีป่ ระสบ
ปัญหามีพื้นที่แลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ร่วมกันหาทางออก มีเพื่อน
ให้คำ�ปรึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม และให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน
การปรับทุกข์ผ่านกระบวนการ “ให้คำ�ปรึกษา”

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ให้เกิดความ
เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง เห็นศักยภาพตนเอง เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา
และดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติ โดยแกนนำ�ใช้กระบวนการให้คำ�ปรึกษา ดังนี้
1. การผูกมิตร การปรับทุกข์ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในชุมชน ทำ�ให้แกนนำ�ทราบปัญหาความทุกข์ของชุมชนระดับหนึ่ง
เท่านั้น การปรับทุกข์เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ทำ�ให้แกนนำ�เข้าถึงปัญหาของ
ผู้หญิงได้ง่ายขึ้น
การผูกมิตรผ่านปฏิบัติการ “เยี่ยมบ้าน” การเยี่ยมบ้านถือเป็นกระบวนการ
ขั้ น ที่ ส องในการทำ � งานของแกนนำ � การลงเยี่ ย มบ้ า นเป็ น การประเมิ น ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบที่รอบด้านและลึกซึ้งมากขึ้น
2. การปักหลัก หลังจากคณะทำ�งานเข้าไปผูกมิตรด้วยการเยี่ยมบ้านผู้ได้รับ
ผลกระทบแล้วคณะทำ�งานฯ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ยัง
ไม่สามารถเลิกเหล้าได้เด็ดขาด หลายกรณีกลับไปดื่มเหล้าอีก แม้ว่าคณะทำ�งานจะ
ลงเยี่ยมบ้านให้คำ�ปรึกษาต่อเนื่องก็ตาม ซึ่งปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นให้กลับมาดื่ม
เหล้าคือ สภาพแวดล้อมชุมชน เช่น ร้านค้าขายเหล้าตลอด 24 ชั่วโมง การตั้งวง
ดื่มเหล้าและการชักชวนให้ดื่ม เป็นต้น คณะทำ�งานจึงได้คิดวิธีปักหลักเพื่อแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ได้แก่ การปักหลักด้วยการรณรงค์เพื่อปรับวิธีคิดผ่านการเรียนรู้
โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจปัญหา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
กระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน
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3. การชั ก ชวน เมื่ อ แกนนำ � ปั ก หลั ก ทำ � งานกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายในชุ ม ชน ทั้ ง
การอบรมและการรณรงค์ คณะทำ � งานดำ � เนิ น การต่ อ ด้ ว ยการชั ก ชวนให้ ก ลุ่ ม
เป้าหมายเข้าร่วมทำ�งานในโครงการฯ และสร้างกลุ่มเพิ่มเติม เช่น กลุ่มเยาวชน
คนรุ่นใหม่ สร้างครอบครัวต้นแบบ เป็นต้น
4. การจั ด ตั้ ง เมื่ อ แกนนำ � ชั ก ชวนผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ครอบครั ว ต้ น แบบเลิ ก เหล้ า และเยาวชน ให้ เ ข้ า ร่ ว มทำ � งานใน
โครงการได้แล้ว และทำ�งานกับกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายกลุ่ม
เป้าหมาย สร้างแกนนำ�เพิ่มขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่การจัดตั้งคนเพิ่มและขยายผลกับคน
ในชุมชนต่อไป
ตัวอย่างกระบวนการเสริมพลังในชุมชนเพื่อ “ลดเหล้า ลดความรุนแรง”

การให้คำ�ปรึกษาชุมชนไม่จำ�เป็นต้องมีเพียงการให้คำ�ปรึกษาโดยตรงเพียง
อย่างเดียว การให้คำ�ปรึกษาอาจเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำ�งานเสริมพลัง
ชุมชนที่ผสมผสานร่วมกับกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้มีความต้องการเดียวกัน
กลุ่มครอบครัว และชุมชนส่วนรวม

ปัจเจก
การให้
คำ�ปรึกษา

กลุ่ม
จัดกลุ่ม
เพื่อน
ช่วยเพื่อน

ครอบครัว
ค่าย
ครอบครัว

ชุมชน
รณรงค์
ปรับสภาพ
แวดล้อม

ภาพที่ 2
กระบวนการเสริมพลังในชุมชนเพื่อ “ลดเหล้า ลดความรุนแรง”

คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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รายละเอียดของกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายในการ “ลดเหล้า ลดความรุนแรง”
ในชุมชน มีดังนี้
การให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ มีเป้าหมายสำ�คัญคือ “การ
เสริมพลัง” ให้กับผู้หญิงที่ถูกกระทำ�รุนแรงจากคนในครอบครัว
การเสริมพลังให้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
• การให้คำ�ปรึกษาในระดับปัจเจก เป็นการให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ที่ถูก
กระทำ�รุนแรงโดยการให้กำ�ลังใจ เพื่อให้ลดการตำ�หนิตัวเองและ
มีโอกาสในการทบทวนทัศนคติและความเข้าใจภายในตัวเอง จนเกิด
การรู้เท่าทันและลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะมนุษย์ที่
มีความเท่าเทียมกัน
• การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับกลุ่ม เป็นการพัฒนา
เครือข่ายผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งผู้ที่ยังไม่
ผ่านพ้นปัญหา และที่สำ�คัญคือต้องมีผู้ที่ผ่านพ้นปัญหาแล้วมาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยเหลือ และให้กำ�ลังใจในรูปแบบของ
“กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน”
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมใหม่ ให้แก่ครอบครัว เช่น การจัด
“ค่ายครอบครัว” ซึ่งเป็นการปรับประยุกต์มาจาก “ค่ายผู้นำ�แรงงาน” ของมูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกล ที่เคยจัดเพื่อสร้างแกนนำ� กิจกรรมนี้สร้างโอกาสให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน สามารถเปิดใจ บอกความรู้สึกในใจ พูดคุยถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แสดงความรักความรู้สึกที่ดีต่อกัน
การรณรงค์เพื่อขยายผลสู่ชุมชน เป็นการนำ�คนต้นแบบ ทั้งผู้หญิงที่
ผ่านพ้นปัญหาความรุนแรง ผู้ชายที่เลิกเหล้า และครอบครัวต้นแบบ ร่วมกับผู้นำ�
ท้องถิ่นมารณรงค์ ให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
จะเห็นได้ว่า กระบวนการทำ�งานกับชุมชนอาจจะไม่ ใช่ระบบการให้คำ�ปรึกษา
โดยตรง การให้คำ�ปรึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำ�งาน แต่ก็สามารถ
นำ � มาปรั บ ใช้ แ ละเรี ย นรู้ ขั้ น ตอนและกระบวนการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น
ฐานสำ�คัญในการทำ�งานชุมชน
กระบวนการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน

บทที่
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ด้วยความตระหนักว่าชุมชนรับมือกับทุกปัจจัยเสี่ยง ทั้งสุรา บุหรี่ ยาเสพติด
ความรุนแรงในครอบครัว เพศสัมพันธ์ที่ ไม่ปลอดภัย และการเล่นพนันที่เป็น
ปัญหา หรืออื่นๆ คู่มือเล่มนี้จึงปรารถนาจะเป็นคู่มือที่ ไม่สิ้นสุด (open-ended
handbook) ที่หวังให้ผู้นำ�คู่มือไปใช้เติมเต็มความรู้รอบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ตน
รับมือได้อย่างไม่รู้จบ
อย่างไรก็ดี ด้วยคู่มือเล่มนี้จัดทำ�โดยกลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาและ
ผลกระทบจากการพนัน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จึงขอประเดิมความรู้เพิ่มเติมเรื่องแรกว่าด้วยเรื่อง “การพนัน”

เข้าใจการพนันและคนเล่นพนัน
นิยาม “การพนัน” (Gambling)

นักวิชาการสายพนันให้คำ�นิยาม “การพนัน” ว่า
“การพนัน คือการเอาเงินทองของมีค่าไปเดิมพัน (เสี่ยง) กับกิจกรรมที่มี
ผลลัพธ์ไม่แน่นอน (ไม่มีแบบแผน คาดการณ์ไม่ได้) ด้วยมีรางวัลล่อใจ”
ฉะนั้น องค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าการเล่นพนัน จึงมี 3 องค์ประกอบ คือ
หนึ่ง มีรางวัลล่อใจ
สอง กิจกรรมมีความเสี่ยงแพ้-ชนะ
สาม ผู้เล่นต้องตัดสินใจวางเดิมพัน
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ประเภทการพนัน

การพนันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
หนึ่ง การพนันกลุ่มทายผลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ (lottery) ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศลต่างๆ รวมทัง้ หวยใต้ดนิ ต่างๆ ทัง้ หวยเลขท้ายสองตัว
สามตัว หวยสัตว์ หวยกล่อง หวยปิงปอง หวยเบอร์ตามย่านร้านตลาดต่างๆ
สอง การพนันกลุ่มทายผลเหตุการณ์ (betting) ได้แก่ การทายผลเหตุการณ์
ทั่วๆ ไป เช่น ฝนจะตก ใครจะมา เด็กจะคลอด หรืออื่นๆ สุดแท้แต่จะถูกหยิบยก
มาเป็นหัวข้อการท้าทาย แต่กลุ่มที่สำ�คัญ ได้แก่ การทายผลการแข่งขันต่างๆ
ทั้งการแข่งขันกีฬาหรือการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ตี ไก่ กัดปลา วัวชน วิ่งวัว หรือ
การแข่งขันกีฬาสากล เช่น ทายผลการแข่งขันฟุตบอล มวย และอื่นๆ
สาม การพนันกลุ่มเกม (gaming) ได้แก่ การพนันที่ถูกกำ�หนดกฎกติกา
การเล่น การแพ้-ชนะ และอื่นๆ เช่น การพนันในบ่อนต่างๆ ทั้งไพ่ ไฮโล บิงโก
ปาเป้ า โยนห่ ว ง หรื อ อื่ น ๆ หรื อ การพนั น ในคาสิ โ น เช่ น บาคาร่ า รู ล เล็ ต
สล็ อ ตแมชชี น หรื อ อื่ น ๆ และการพนั น ที่ อ ยู่ ใ นรู ป เกมทางคอมพิ ว เตอร์ และ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ
ส่วนการพนันออนไลน์ ที่มักถูกถามถึงด้วยความห่วงใยนั้น ถือเป็นช่องทาง
หนึ่งของการเข้าเล่นพนัน ซึ่งสามารถจำ�แนกได้เป็น 2 ช่องทาง คือ
• ช่องทางการเข้าเล่นดั้งเดิม เช่น การเล่นพนันโดยตรงกับเจ้ามือหรือ
คนกลางที่เห็นหน้าเห็นตา รู้สถานที่
• ช่องทางการเข้าเล่นออนไลน์ ผ่านเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ด้วยระบบ
ออนไลน์

การพนันตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กำ�หนดรายการของการพนัน
ที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด และการพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ โดยแบ่งเป็นบัญชี ก. การพนันที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด และบัญชี ข. - การพนันที่จัดให้เล่นได้ถ้าได้รับการ
อนุญาต ดังนี้
คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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บัญชี ก.
๑. หวย ก. ข.
๒. โปปั่น
๓. โปกำ�
๔. ถั่ว
๕. แปดเก้า
๖. จับยี่กี
๗. ต่อแต้ม
๘. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
๙. ไพ่สามใบ
๑๐. ไม้สามอัน
๑๑. ช้างงา หรือป๊อก
๑๒. ไม้ดำ� ไม้แดง หรือปลาดำ�
ปลาแดง หรืออีดำ�อีแดง
๑๓. อีโปงครอบ
๑๔. กำ�ตัด
๑๕. ไม้หมุนหรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง
๑๖. หัวโตหรือทายภาพ

๑๗. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น
เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมา
ให้ สั ต ว์ ช นหรื อ ต่ อ สู้ กั น หรื อ สุ ม ไฟบน
หลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการเล่นอื่นๆ
ซึ่ ง เป็ น การทรมานสั ต ว์ อั น มี ลั ก ษณะ
คล้ายกับที่ว่ามานี้
๑๘. บิลเลียดรู ตีผี
๑๙. โยนจิ่ม
๒๐. สี่เหงาลัก
๒๑. ขลุกขลิก
๒๒. นํ้าเต้าทุกๆ อย่าง
๒๓. ไฮโลว์
๒๔. อีก้อย
๒๕. ปั่นแปะ
๒๖. อีโปงซัด
๒๗. บาการา

ข้อสังเกต : การพนันกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็นการพนันที่สามารถเล่นได้ต่อเนื่อง รู้ผลแพ้-ชนะรวดเร็ว
จึงมีโอกาสสูงที่อาจทำ�ให้เกิดการเล่นพนันเกินตัว
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บัญชี ข.
๑. การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่ง
กัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า
ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข ๑๗
แห่งบัญชี ก.
๒. วิ่งวัวคน
๓. ชกมวย มวยปลํ้า
๔. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
๕. ชี้รูป
๖. โยนห่วง
๗. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะ
ต่างๆ
๘. ตกเบ็ด
๙. จับสลากโดยวิธีใดๆ
๑๐. ยิงเป้า
๑๑. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
๑๒. เต๋าข้ามด่าน
๑๓. หมากแกว
๑๔. หมากหัวแดง
๑๕. ปิงโก
๑๖. สลากกิ น แบ่ ง สลากกิ น รวบหรื อ
การเล่ น อย่ า งใดที่ เ สี่ ย งโชคให้ เ งิ น หรื อ
ประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
๑๗. โตแตไลเซเตอร สำ � หรั บ การเล่ น
อย่างใดอย่างหนึ่ง

๑๘. สวี ป สำ � หรั บ การเล่ น อย่ า งใด
อย่างหนึ่ง
๑๙. บุ๊กเมกิง สำ�หรับการเล่นอย่างใด
อย่างหนึ่ง
๒๐. ขายสลากกิ น แบ่ ง สลากกิ น รวบ
หรือสวีป ซึ่ง ไม่ ได้ออกในประเทศไทย
แต่ ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของประเทศที่จัดนั้น
๒๑. ไพ่ น กกระจอก ไพ่ ต่ อ แต้ ม ไพ่
ต่างๆ
๒๒. ดวด
๒๓. บิลเลียด
๒๔. ข้องอ้อย
๒๕. สะบ้าทอย
๒๖. สะบ้าชุด
๒๗. ฟุตบอลโต๊ะ
๒๘. เครื่ อ งเล่ น ซึ่ ง ใช้ เ ครื่ อ งกล พลั ง
ไฟฟ้ า พลั ง แสงสว่ า ง หรื อ พลั ง อื่ น ใด
ที่ ใ ช้ เ ล่ น โดยวิ ธี สั ม ผั ส เลื่ อ น กด ดี ด
ดึ ง ดั น ยิ ง โยน โยก หมุ น หรื อ วิ ธี
อื่ น ใดซึ่ ง สามารถทำ � ให้ แ พ้ ช นะกั น ได้
ไม่ ว่ า จะโดยมี ก ารนั บ แต้ ม หรื อ เครื่ อ งหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม

ข้อสังเกต : การพนันกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการละเล่น ที่มักพบเห็นในงานรื่นเริง งานวัด และงานการกุศล
ต่างๆ ซึ่งจะจัดให้เล่นได้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ปกครองก่อน โดยผู้ขออนุญาตต้องระบุเงื่อนไขการ
ขออนุญาตที่ชัดเจน ทั้งเวลาเปิด-ปิดให้เข้าเล่น อายุของผู้เข้าเล่น และระยะเวลาของการขออนุญาต ซึ่งต้อง
เป็นระยะเวลาชั่วคราว
คู่มือการให้คำ�ปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
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การพนันอย่างอ่อน-อย่างเข้ม

หลักเกณฑ์ทางวิชาการในการพิจารณาว่าการพนันใดมีความเข้ม-อ่อนอย่างไร
พอจะจำ�แนกให้ได้ ดังนี้
การพนันอย่างอ่อน (Soft Gambling) ได้แก่ การพนันที่
มีวงเงินเดิมพันน้อย
มีโอกาสในการเล่นไม่บ่อยครั้ง
มีช่วงเวลานานกว่าจะได้เงินจากการชนะพนัน
การพนันอย่างเข้ม (Hard Gambling) ได้แก่ การพนันที่
มีวงเงินพนันสูง
รู้ผลแพ้-ชนะเร็ว
สร้างความรู้สึกเกือบชนะอยู่เรื่อยๆ
สามารถเล่นซํ้าเพื่อไล่ล่าเอาเงินที่เสียไปคืนได้ทันที

การเล่นพนันที่เป็นปัญหา

บุคคลอาจเล่นพนันด้วยหลากหลายเหตุผลที่แตกต่างกัน บางคนอาจเล่น
เพราะเป็นความชอบส่วนตัว บางคนอาจเล่นเพราะเห็นเป็นช่องทางในการรวย
ทางลัด บางคนเล่นเพื่อความสนุกสนาน ลับสมองประลองปัญญา เพื่อสังสรรค์
ในหมู่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง เป็นครั้งคราวตามวาระพิเศษ
ในทางวิชาการจัดระดับการเล่นพนันไว้ 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 การเล่นพนันเพื่อการสังสรรค์ (Social Gambling) เป็นการเล่น
ตามวาระโอกาสเป็นครั้งคราว นานๆ ครั้ง มีวงเงินในการเล่นไม่มาก ซึ่งไม่น่าจะ
สร้างผลกระทบให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด
ระดั บ ที่ 2 การเล่ น พนั น ที่ เ ป็ น ปั ญ หา (Problem Gambling) คื อ การ
เล่นพนันที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง บางคนอาจเป็นปัญหา
รุนแรงถึงขนาด “ติดการพนัน” (pathological gambling) ซึ่งเป็นอาการทาง
สมองที่ต้องการการบำ�บัดเยียวยาจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
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แบบประเมินปัญหาการพนัน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแบบประเมินการเล่นพนัน
เพื่อให้บุคคลประเมินตนเองว่า ได้เล่นพนันจนเป็น ปัญหาหรือไม่ และมูลนิธิ
รณรงค์หยุดพนันได้นำ�มาเรียบเรียงภาษาให้เหมาะสมกับการนำ�ไปใช้ในหลักสูตร
การอบรมแกนนำ�เครือข่ายร่วมรณรงค์หยุดพนัน เมื่อปี 2563 ดังนี้
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แบบสอบถาม
เพื่อประเมินตัวเองว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการพนันหรือไม่ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ประสบการณ์การเล่นพนัน
1. คุณเคยเล่นพนันโดยใช้เงินจำ�นวนมากกว่า
ที่คุณจะจ่ายได้ (ถ้าเสียพนัน) หรือไม่
2. คุณเคยต้องเพิ่มจำ�นวนเงินพนันเพื่อให้เกิด
ความตื่นเต้นเร้าใจกว่าเดิมหรือไม่
3. คุณเคยหวนกลับไปเล่นการพนันเพื่อแก้มือ
ให้เงินที่เสียพนันไปคืนมาหรือไม่
4. คุณเคยต้องหยิบยืมเงินหรือขายสิ่งของบางอย่าง
เพื่อให้ได้เงินมาเล่นพนันหรือไม่
5. คุณเคยรู้ว่าคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับ
การพนันหรือไม่
6. การพนันเคยทำ�ให้คุณเคยเกิดปัญหาสุขภาพ
รวมทั้งความเครียด ความกังวลหรือไม่
7. มีคนกล่าวถึงคุณว่าเป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน
หรือไม่ (ทั้งที่คุณจะไม่คิดเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม)
8. การพนันทำ�ให้คุณมีปัญหาการเงิน
หรือทรัพย์สินในบ้านหรือไม่
9. คุณรู้สึกผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันของตนเอง
หรือสิ่งที่ตามมาภายหลังหรือไม่
รวมจำ�นวนข้อที่ตอบว่า บ่อยครั้ง และ แทบทุกครั้ง
(พนักงานนับและใส่จำ�นวน)
ความรู้เพิ่ม...เติมได้ ไม่รู้จบ
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บาง
ครั้ง

บ่อย แทบ
ครั้ง ทุกครั้ง
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เสร็จแล้วรวมคะแนนทุกข้อ แล้วพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

8+
3-7
1-2
0

8 คะแนนขึ้นไป ความเสี่ยงสูง อาจติดการพนันและมีปัญหาที่เกิดจากการพนัน
3 - 7 คะแนน ความเสี่ยงปานกลาง อาจเคยประสบปัญหาที่เกิดจากการพนัน
1 - 2 คะแนน ความเสี่ยงตํ่า อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพนันเล็กน้อย
0 คะแนน ไม่มีปัญหาการพนัน ไม่มีปัญหาการพนันเลย ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
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ความคิด ความเชื่อ และจิตวิทยาเกี่ยวกับการเล่นพนัน

คนเล่นการพนันด้วยหลายสาเหตุ บ้างเพื่อฆ่าเวลา บ้างเพื่อความสนุก ได้
สังสรรค์กับเพื่อน บ้างชอบลุ้นชอบเสี่ยงโชค แต่สิ่งหนึ่งที่ทำ�งานอยู่เสมอกับจิตใจ
ของผู้เล่นพนันก็คือ “รางวัลที่ล่อใจ” กับ “ความเสี่ยง” ที่ทำ�ให้เกิดความ “ลุ้น”
ยิง่ การพนันใดทีส่ ร้างความรูส้ กึ “เกือบชนะ” ให้เกิดอยูบ่ อ่ ยๆ เหล่านีย้ ง่ิ ร่วมกันทำ�งาน
ทำ�ให้ผู้เล่นการพนันมักเขยิบจากการเล่นแค่ “ขำ�ๆ” สู่การเล่นที่ “คาดหวัง” มากขึ้น
อาการธรรมดาของคนเล่นการพนันมักประกอบด้วย
1. มีความหวังจะชนะรางวัล และมักจะ “โลกสวย” คิดว่าจะชนะพนันได้ง่ายๆ
โดยอาจไม่ ได้คำ�นึงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่แท้จริง หรือบางคนแม้จะรู้ทั้งรู้
ว่ า โอกาสจะชนะล็ อ ตเตอรี่ ร างวั ล ที่ ห นึ่ ง เท่ า กั บ 1 ในล้ า น แต่ ด้ ว ยรางวั ล หลั ก
หลายล้านที่ล่อใจ ก็ทำ�ให้อดหวังไม่ได้ว่าตนจะเป็น 1 คนนั้น
2. มีความเชื่อเรื่อง “โชค - ดวง - อิทธิปาฏิหารย์” อันเป็นความเชื่อที่ผูกพัน
มากับหลายๆ เรื่องในสังคม เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ หรือมีเรื่องที่รู้สึกว่าเหนือบ่า
กว่าแรง หรือยามใดที่ต้องการความเชื่อมั่น คนเรามักคุ้นที่จะขอความช่วยเหลือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ตี นเคารพ หรือหวังว่าโชคจะเข้าข้างตนเอง รวมทั้งหวังว่า “ดวงจะดี”
มีบางสิ่งช่วยดลบันดาลให้สมหวังกับการชนะพนัน
3. มักจะเชื่อใน “ข้อมูล” หรือคำ�แนะนำ�ว่า “ทีเด็ด” เช่น คนเล่นหวยมักจะ
มีการเงี่ยหูฟังหรือชำ�เลืองตาดูเลขเด็ด เลขใบ้ที่ถูกปล่อยมาตามสื่อต่างๆ หรือคน
เล่นพนันฟุตบอลที่มักจะต้องเปิดหาข้อมูลการวิเคราะห์ของ “กูรู” รวมทั้ง “ราคา
หรือแต้มต่อ” ต่างๆ หากข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับความคิดความเชื่อบางอย่าง
ที่ตนมี จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเล่นกาพนันมากขึ้น
4. การเคยชนะพนั น เช่ น เคยถู ก หวย เคยแทงบอลแล้ ว ได้ เคยเล่ น ไพ่
แล้วป๊อก จะเป็นความทรงจำ�ที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความหวังกับการเล่นพนัน
ต่อไปเรื่อยๆ เพราะประสบการณ์เคยได้รางวัลได้สร้างความทรงจำ�ทางบวกแก่การ
เล่นพนัน ขณะที่การพลาดหวังจากการพนันเป็นเรื่องไม่พึงจดจำ�เท่าไรนัก
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5. ความรู้สึก “เกือบชนะ” หรือ “เฉียด” สร้างบรรยากาศการลุ้น และสร้าง
ความรู้สึกน่าเสียดาย น่าเจ็บใจ... ทำ�ไม...ทำ�ไม...ทำ�ไม...ซึ่งทำ�ให้เกิดความคิด
อยากแก้มือ ยิ่งเป็นการพนันที่เข้าถึงง่ายๆ เปิดให้เล่นได้แทบตลอดเวลา และสร้าง
ความรู้ สึ ก เกื อ บชนะนี้ บ่ อ ยๆ ยิ่ ง ยั่ ว ยวนใจ หลายคนอาจ “ยิ่ ง เล่ น ยิ่ ง หั ว ร้ อ น”
มือหนักแทงหนักมากขึ้น
6. ความรู้สึกเสีย ดายเงินที่เสียไป จะเป็นเถาวัลย์ที่พันผูกให้เกิดความคิด
ที่จะ “ไล่ล่า” เพื่อเอาเงินที่เสียไปนั้นคืน และทำ�ให้ถลำ�ลึกเข้าไปทุกที จนทำ�ให้ยาก
ที่จะถอนตัว และมีโอกาสสูงที่จะ “ยิ่งเล่นยิ่งเจ็บ”
เหล่านี้คือ ความคิด ความเชื่อ และอากัปกิริยาของคนเล่นการพนันที่ผู้ให้
คำ�ปรึกษาต้องเข้าใจ บางครั้งสิ่งเหล่านี้คล้ายกับเป็น “กับดัก” ให้ “ติดพัน” กับการ
เล่นพนันนั้นๆ มานานจนสร้างความเคยชินว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา

การให้คำ�ปรึกษาผู้ที่มีปัญหาจากการเล่นพนัน

เบื้องต้นผู้ให้คำ�ปรึกษาอาจต้องเช็คทัศนคติของตนเองต่อการพนันก่อนว่า
ตนคิดหรือรู้สึกอย่างไรต่อการเล่นพนัน “บวก-ลบ-หรือเฉยๆ” แล้วพยายามวางใจ
ให้ เ ป็ น กลาง ไม่ เ อาทั ศ นคติ ข องเราไปตั ด สิ น ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษา ซึ่ ง อาจจะมี ค วาม
คิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรา
การไม่ประทับตราว่า “การเล่นพนันเป็นเรื่องไร้สาระ” “คนเล่นพนันเป็นคน
ไม่ดี” “การพนันเป็นสิ่งไม่ดี” เป็นคุณสมบัติที่สำ�คัญของผู้ให้คำ�ปรึกษา เพราะ
แท้จริงแล้วคนเล่นพนันด้วยหลายสาเหตุดังที่กล่าวมา และการพนันก็เป็นได้หลาย
สถานภาพ เป็นความบันเทิงก็ ได้ เป็นกิจกรรมสังสรรค์ ลับสมอง ฆ่าเวลาสร้าง
ความเพลิดเพลินก็ ได้เช่นกัน ขณะเดียวกัน การลุ้นพนันบางชนิด เช่น “หวย”
สำ�หรับบางคนเป็นความหวังที่จะพลิกชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้
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ประเด็นหัวใจสำ�คัญ คือ เราไม่ ได้เพ่งโทษที่ปัญหา “WHO?” หรือ “ใคร
เล่นพนัน = ไม่ดี” แต่ เราเพ่งเล็งที่ปัญหา “HOW?” คือ เขาเล่นพนันจนเป็น
ปัญหาหรือไม่? มากกว่า
ตราบใดที่เขาเล่นพนันแล้วไม่สร้างปัญหา อยู่ ในระดับที่เหมาะสมกับอัตภาพ
ไม่หมกมุ่นวุ่นวายจนเสียงานเสียการ ไม่ถูกโลกของการพนันทำ�ร้าย การพนัน
ก็อาจยังเป็นสิ่งที่พออนุโลมหรือยอมรับได้
เหตุ ผ ลทางวิ ช าการที่ ถู ก นำ � มาใช้ เพื่ อ ทั ด ทานความคิ ด ความเชื่ อ ของคน
เล่นพนัน (ที่กล่าวมาในหัวข้อที่แล้ว) คือ
หนึ่ ง จะเล่ น พนั น อะไรขอให้ เ ข้ า ใจในโอกาสและความน่ า จะเป็ น ของการ
จะชนะพนันนั้นๆ เช่น โอกาสในการจะถูกหวยเลขท้าย 2 ตัว มี 1 ใน 100 หรือ
โอกาสจะถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 มี 1 ใน 1,000,000 เป็นต้น
สอง เข้าใจหลักความเป็นจริงว่า
		 “การพนันเป็นสิ่งที่ไร้ระเบียบแบบแผน ไม่มีรูปแบบของผลลัพธ์
ที่แน่นอน จึงคาดการณ์ไม่ได้”
“เหตุการณ์ของการเล่นพนันแต่ละครั้งมีความเป็นอิสระต่อกัน ไม่มี
ความเกี่ยวข้องใดๆ ต่อการพนันครั้งที่ผ่านๆ มา กับการเล่นพนัน
ครั้งนี้หรือครั้งต่อๆ ไป”
สาม พึ ง สั ง วรไว้ เ สมอว่ า “เจ้ า มื อ กุ ม ความได้ เ ปรี ย บอยู่ แ ทบทุ ก ประตู ”
เพราะเจ้ามือเป็นผู้กำ�หนดกฎกติกาการแพ้-ชนะพนัน และเจ้ามือเป็น “นักธุรกิจ”
จึงย่อมทำ�ทุกทางให้ตนได้กำ�ไร
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คำ�แนะนำ�เพื่อการเล่นพนันที่ปลอดภัย

โครงการพั ฒ นาชุ ด การเรี ย นรู้ เ ท่ า ทั น การพนั น เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ
เด็กและเยาวชนไทย โดย ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ปี 2562 ได้ นำ � เสนอคำ � แนะนำ �
เพื่อการเล่นพนันที่ปลอดภัย ดังนี้
1. กำ�หนดงบประมาณและเวลาที่ใช้
... “แค่ไหนแค่นั้น หมดเงินหมดเวลาต้องเลิก”
2. มองการเล่นพนันเป็นความบันเทิง ไม่ใช่หนทางสร้างความรํ่ารวย
... “รู้ว่าเสี่ยง หากจะขอลอง ก็ต้องยอมรับการสูญเสียได้
แค่ซื้อความบันเทิงเท่านั้น”
3. เข้าใจหลักความน่าจะเป็นของการชนะพนันและความได้เปรียบของเจ้ามือ
... “นี่คือความจริง ทราบแล้วเปลี่ยน”
4. ตระหนักถึงภาวะทางอารมณ์ที่อาจนำ�ไปสู่การเล่นพนันที่เสี่ยงมากเกินไป
... “อย่าเล่นพนันถ้าหัวร้อน หรือใจกำ�ลังหดหู่ เพราะจะยิ่งไหลตาม
อารมณ์นั้นไปเรื่อย”
5. ใช้ชีวิตอย่างสมดุล
... “ใช้ชีวิตด้านอื่นบ้าง ทำ�กิจกรรมอื่นๆ หรือใช้เวลากับครอบครัว
หรือเพื่อนๆ บ้าง”
6. รับฟังคำ�เตือนและความห่วงใยของคนรอบข้าง
... “เปิดใจรับบ้างนะ เพราะคนรอบข้างน่าจะเป็นกระจกสะท้อนตัวเรา
ได้ดีที่สุด”
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คู่มือเล่มนี้ยังไม่จบนะจ๊ะ
ถ้ามีความรู้เพิ่ม
เอามาเติมต่อได้เรื่อยๆ นะ
จะเป็นความรู้เกี่ยวกับสุรา
บุหรี่ ยาเสพติด หรืออื่น ๆ
ที่ ไม่ ใช่การพนันก็ ได้ เพราะเราเชื่อว่า
การให้คำ�ปรึกษาทุกปัญหา
ล้วนอิงอยู่บนหลักการเดียวกัน
และการเรียนรู้ของเราไม่มีวันจบ

ความรู้เพิ่ม...เติมได้ ไม่รู้จบ

