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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัย
กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
Multi-party Participatory Process for Preventing and Solving Gambling
Problems in Children and Youth of Nongrong Community,
Pranom Thuon District, Kanchanaburi Province

ผูวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ใจอารีย
ผูชวยนักวิจัย
นายโสภณ แดงมาศ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
สนับสนุนโดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

คํานํา
งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นมาจากการคนพบปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนบานหนองโรง อําเภอพนมทวน
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง เป น ผลพวงมาจากการเป น เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่คอนขางรวดเร็ว จนทําใหคนในสังคมปรับตัวไมทัน มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานที่
ถูกตอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่นับวาเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคา และเปนกํา ลังสําคัญในการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยภัยคุกคามหนึ่งที่กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การพนัน ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขาถึงเด็กและ
เยาวชนไดงายขึ้นในลักษณะ “การพนันออนไลน” แตนับเปนความโชคดีของชุมชนบานหนองโรงที่ผูนํา
แกนนํา และสมาชิกชุมชน ตางใหความสําคัญและเล็งเห็นคุณคาในตัวเด็กและเยาวชน ตลอดจนมุงมั่นที่จะ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของทั้งคนในชุมชน โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน จึงลุกขึ้นมา
สรางความรวมมือของทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพื่อจัดการกับปญหาดังกลาวบนพื้นฐานของ
ศักยภาพและทุนชุมชนที่โดเดน ทั้งทุนมนุษย ทุนกายภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น จากผลการดําเนินงาน พบวา กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมดังกลาวทําใหเกิดนักวิจัย
ชุมชนและนักพัฒนาชุมชน เกิดแผนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชนและสามารถนําไปใชไดจริง คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม เกิดเครือขายการเรียนรูทางสังคม คือ กระบวนการรวมกันคนหา
ปญหา สาเหตุแหงปญหา คนหาแนวทางการแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหาและการประเมินและ
ติดตามผลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความรวมมือของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณชาวชุมชน
หนองโรง ผู ทรงคุณวุฒิและเครือขายพหุ ภาคี ที่เกี่ ยวข องทุ กคน ทุ กองคกร ที่ใหความร วมมือและความ
อนุ เ คราะห ข อ มู ล อั น ทรงคุ ณ ค า ตลอดจนการจั ด เวที ส ะท อ นผลการวิ จั ย และการรั บ ฟ ง ข อ เสนอแนะ
ขอขอบคุณศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้
สําหรับคุณคาและประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอมอบแดคุณชาญ-คุณสําอางค ใจอารีย
บิดาและมารดาผูใหกําเนิด อบรมสั่งสอนใหเปนคนดี และรักการเรียนรู ตลอดทั้งเปนกําลังใจและที่ปรึกษา
ที่ดีที่สุดในยามที่ผูวิจัยทอแทหมดกําลังใจ บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ชวยประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู อบรมกลอมเกลาใหผูวิจัยกาวมาจนถึงเปาหมายในวันนี้ไดอยางสมภาคภูมิ
อภิชาติ ใจอารีย
เมษายน 2561

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ใจอารีย และผูชวยนักวิจัย นายโสภณ แดงมาศ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ มุงที่จะคนหารูปแบบการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี ที่มีการประสานความรวมมือภายใตปจจัย
เอื้อและเงื่อนไขของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมตางๆ ตลอดจนคนหาบทบาทที่
เหมาะสมของแตละภาคสวนในการมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันใน
เยาวชนผานทุนวัฒนธรรมตอไป ซึ่งมีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา รวมทั้งกระตุน
ใหชุมชนมีความสนใจและมีแนวทางการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจัง ทําใหเกิดความรวมมือใน
การวางแผนและรวมมีบทบาทในการคนหาแนวทางและกลวิธีในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
โดยอาศั ย ความร ว มมื อตามศั กยภาพของชุ มชน ซึ่ งสอดคล อ งกั บ นโยบายภาครั ฐ และป จ จั ย สนั บ สนุ น
ความสําเร็จในชุมชนเอง
วัตถุประสงคการการวิจัย

วัตถุประสงคหลัก
เพื่อสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็ก
และเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงครอง
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
แบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนที่สามารถใชปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร างความรวมมือขององคกรชุมชนและภาคสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและกลุมองคกรอิสระใน
ลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี โดยมีเปาหมายเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชนผานทุนทางสังคมมีขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้
ขอบเขตดานพื้นที่
งานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงคนหารูปแบบการสรางกระบวนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนกับภาคีการ
พัฒนาที่มีสวนไดสวนเสียในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี เพื่อ การปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยเลือกพื้นที่ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ ป น กรณี ศึ ก ษา ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลของการพั ฒ นาและการขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเปนทางผานของเสนทางการทองเที่ยว
ขอบเขตดานเนื้อหา
1. การมีสวนรวมแบบพหุภาคีเนื้อหาในสวนนี้จะเกี่ยวของกับ กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมของภาคประชาชน
แบบรวมมือรวมใจกับภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และสถาบัน
ทางสังคมอื่นๆ ในชุมชน
2. การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมเนื้อหาใน
สวนนี้จะเกี่ยวของกับกระบวนการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม และผลของการขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเยาวชนใน
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลในลักษณะกิจกรรมและเครือขาย
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชนกรณีศึกษา เพื่อมุงคนหารูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ผานทุนทางสังคม โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกอเกิดของการมีสวนรวม การขยายตัว ตลอดจนการดํารงอยู
ของการมีสวนรวม ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวม บทบาทที่เหมาะสมของแตละ
ภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบั นทางสังคมอื่น ๆ และขั้น ตอนการดําเนิ นการตาม
ประเด็นปญหาที่เปนความตองการของชุมชน ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการมี
สวนรวม ตลอดจนเงื่อนไขในการมีสวนรวมของชุมชนออกเปน 3 ระยะ โดยมีกรอบวิธีวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม ศึกษาสภาพบริบททางสังคมเบื้องตนของชุมชน สถานการณ
ดานป ญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันและระดั บความรุน แรง และความรวมมื อของชุมชนในการทํ า
กิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลที่ไดเพื่อสรางเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษา

ระยะที่ 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความสัมพันธกับชุมชน ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิ จั ย ค น หาที ม วิ จั ย ในชุ ม ชน วิ เ คราะห บ ริ บ ทชุ ม ชน ค น หาป ญ หา เหตุ ข องป ญ หา จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คนหาภาคีการหนุนเสริม วิเคราะหศักยภาพและทุน
สังคมของชุมชน พัฒนา ศึกษาและติดตามผลแผนการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวม
ระยะที่ 3 การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีในการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
หัวใจของงานวิจัยนี้ คือ ชาวบานไดศึกษาขอมูลดวยตนเองและเห็นเสนทางการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน กระตุนใหชาวบานมีความตื่นตัวมากขึ้นในการเขามารวมมือกันวางแผนการพัฒนาและการปองกัน
และแกไขปญหาดวยตนเอง นับเปนจุดเริ่มตนของการทํางานที่เปนระบบ มีการนําขอมูลและความรูของ
ทองถิ่นมาพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหดียิ่งขึ้นไป
พื้นที่วิจัย
ผูวิจั ยเลื อกพื้นที่ ศึก ษาแบบเจาะจงเพื่ อเป นกรณีศึกษา ไดแก ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพราะชุมชนหนองโรงเปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลของ
การพั ฒ นาและการขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและบริ การ เนื่ องจากเป น ทางผ านของเส น ทางการ
ทองเที่ยว จึงทําใหมีนักทองเที่ยวหรือบุคคลจากนอกพื้นที่เขามายังพื้นที่จํานวนหนึ่ง และมีการพัฒนาระบบ
การสื่ อสารไร สายรองรับนั กทองเที่ย ว ซึ่ งอาจจะเปน มูลเหตุให เด็ กและเยาวชนในชุ มชนเกิด พฤติ กรรม
เลียนแบบ และเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเขาสูเสนทางการพนันผานสังคมออนไลนจากเวปไซตตางๆ และ
เริ่มมีการรวมตัวของแกนนําชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆในชุมชน ตลอดจนมีการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เปนอยางดี และมีปจจัยเชิงบริบทที่เอื้อตอความสําเร็จในการทํางานแบบมี
สวนรวม ดังนั้นผลการศึกษาชุมชนดังกลาว ผูวิจัยคาดวาจะไดขอสรุปรวมกันในการหารูปแบบการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
อยางยั่งยืน
นอกจากที่กลาวในขางตนเกี่ยวกับเกณฑในการเลือกพื้นที่วิจัยแลว ตัวผูวิจัยยังมีความสัมพันธที่ดี
กับชุมชนเปนระยะเวลากวา 10 ป เนื่องจากผูวิจัยและภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนไดใช
พื้นที่ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน สําหรับนิสิต
ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

ระยะที่ 1
การเตรียมความพรอม

 ศึกษาขอมูลเบื้องตนชุมชน สถานการณปญ
 หา
 สรางเกณฑการเลือกพื้นที่วิจัย

ระยะที่ 2
การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน: ชุมชน
หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี

วิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน

การขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม

ระยะที่ 3
การสรุปบทเรียน/สะทอนผล

 สรางความสัมพันธกับชุมชนและกลุมเปาหมาย
 บริบทชุมชน เหตุการณสาํ คัญ


ชุดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุ ผลกระทบ ระดับ
ความรุนแรง จัดลําดับความสําคัญและรวมกันเลือกปญหา
และคนหาภาคีหนุนเสริม



ฐานขอมูลศักยภาพ ความพรอม และทุนทางสังคมของชุมชน



แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ: กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ของแผน กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานตลอดจน
กําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช



ขับเคลื่อนงานแบบสวนรวมผานทุนวัฒนธรรม และสนับสนุน
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก



รับและประเมินผลประโยชนจากการพัฒนา



ประเมินผลการพัฒนา ชุมชนเขารวมประเมินวา การพัฒนา
สําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด



จัดเวทีคืนขอมูล สะทอนผลวิจัยและรับฟงขอเสนอแนะ

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม

สรุปผลการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัย เพื่อมุงคนหารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม มีดังนี้
สภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
จากการศึกษา พบวา ชุมชนใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเล็งเห็นวา
เด็กและเยาวชนจะเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต สําหรับสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของ
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง พบวา มีเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนบางสวนเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน เชน การพนันฟุตบอลออนไลน การเลนเกมออนไลน หวย
ใตดิน ชนไก เปนตน และจากการสอบถามพฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนรวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัว พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญไมมีประสบการณการเลนการพนัน สวนเด็กและเยาวชนที่มี
ประสบการณการเลนการพนันจะเลนทั้งหวยใตดิน ไพ ชนไก ฟุตบอล เกมตู และยังมีเด็กสวนหนึ่งยังคงมี
พฤติกรรมการเลนการพนันอยูโดยเฉพาะหวยใตดิน และฟุตบอล นอกจากนี้ พอ แมและญาติของเด็กและ
เยาวชน สวนมากเลนพนันนานๆ ครั้ง ประเภทการเลนพนันของคนในครอบครัวเลน มากที่สุด คือ หวยบน
ดิน/ใตดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวัน นอยที่สุด คือ การพนันฟุตบอล ทัศนคติตอการเลนพนัน พบวา เด็กและ
เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเลนการพนันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนทัศนคติเชิงลบตอการเลน
การพนันโดยรวมอยูในระดับนอย สะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชนบานหนองโรงมองเห็นวาการพนันเปน
สิ่งที่ไมดีตอตนเองและสังคม แสดงวาสถานการณการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนยังไมถือวารุนแรง
จนยากตอการแกไข และชุมชนประเมินวาปญหาดังกลาวยังไมถือวามีความรุนแรงหรืออยูในภาวะวิกฤต แต
เปนปญหาที่คนในชุมชนตองใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากชุมชนเล็งเห็นวา หากชุมชนไมจัดการกับ
ปญหาดังกลาว คาดวาจะสงกระทบเปนลูกโซและกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การฉกชิงวิ่งราว การ
ลั กขโมย การโกหกคดโกง และที่ จ ะเลวร ายที่ สุ ด คื อ การเข าสู เ ส น ทางการค ายาเสพติ ด หรื อการก อ
อาชญากรรมในที่สุด ภาพลักษณที่ดีงามของชุมชนจะเสื่อมเสียไปในที่สุด ทั้งนี้เนื่องมากจากรูปแบบการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชนเริ่มเปลี่ยนไป คือ เปนการเลนพนันออนไลนผาโทรศัพทมือถือที่มีแนวโนมมาก
ขึ้น เพราะพอ-แมผูปกครองตรวจสอบการใชโทรศัพทมือถือของลูกหลานตนเองไดยาก รวมทั้งไมมีความรู
เกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ ดวย รวมทั้งในชุมชนมีการพัฒนาระบบการสื่อสารไรสาย มีรานอิน
เทอรเนตมาเปดในชุมชนจํานวนหนึ่ง สงผลใหเด็กและเยาวชนเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น
ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
แบบมีสวนรวม
ชุมชนบานหนองโรง เปนชุมชนประวัติศาสตรตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพื้นที่สวนใหญเปน
ที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายของพรรณไมและสัตวปา

โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ที่ชาวบานเรียกชื่อตามพันธุไมเดนที่ขึ้นในพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศวา ปา
ชุมชนบานหวยสะพาน ลักษณะประชากรทั้งหมดคนไทยพื้นราบ คนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ และรูรัก
สามัคคีกันเปนอยางดี มีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ เคารพผูอาวุโส และเชื่อฟงผูนําชุมชน โดยผูนํา
ชุ ม ชนทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการของชุ ม ชน ถื อ เป น ผู ที่ มี ภ าวะความเป น ผู นํ า สู ง มี ค วามรู
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม จนได รั บ การยอมรั บ จากคนในชุ ม ชนและภายนอกชุ ม ชนเป น อย า งดี ทั้ ง นี้
เนื่องจากตางมีประสบการณที่ผานความยากลําบากรวมกันในการดํารงชีวิต แกปญหาภัยแลงและผลผลิต
ทางการเกษตรราคาตกต่ํา ยังมีประสบการณความสําเร็จในการทํางานแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความยากจนของชุมชน และการจัดการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จึงกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมเกษตรและภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นในชุมชน โดยมีอาชีพเสริมใน
การหาของปาขายแกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะเห็ดโคน และผักหวานปา นอกจากนี้ยังพบวา คนในชุมชนมี
การรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย
ชุมชนหนองโรงนับเปนชุมชนที่มีทุนทางสังคมของชุมชนคอนขางเยอะและหลากหลาย ไดแก ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่โดดเดนที่สุด คือ ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ที่โดดเดน คือ วัฒนธรรมเครือญาติ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมชาวนา โดยเฉพาะการทํา
นา การทําขวัญขาว เพลงเหยย รอยพรรษา ทําบุญกลางบาน ทุนมนุษย จากที่กลาวขางตน ทุนมนุษยของ
ชุมชนที่ไดรับการยอมรับ คือ ผูนําชุมชมที่มีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับ ทั้งผูนําอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมทั้งปราชญชาวบาน ที่มีทั้งองคความรูแ ละประสบการณมากมาย เชน การแพทยแผนไทย
สมุนไพร พืชพันธุทองถิ่น การจักสาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สวนทุนกายภาพอาจจะไมโดดเดน
มากแตก็มีใหเห็น คือ ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพาน
จากการวิเคราะหชุมชน พบวา ปญหาหนึ่งที่ชุมชนเห็นวาเปนปญหาที่สําคัญ และสรางผลกระทบ
โดยรวมตอภาพลักษณและการพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนในชุมชนเลนการพนัน
ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซตออนไลน และการพนันหวยใตดิน ซึ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ หากชุมชนไมมีการจัดการที่ดี เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถตรวจสอบได จากการวิเคราะห
ชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวรวมกันอยางไมเปนระบบ
โดยจะเป น ลั ก ษณะที่ ต า งครอบครั ว ต างดู แ ลกั น เอง ทั้ งนี้ เ มื่ อพิ จ ารณาถึ ง ศั ก ยภาพและทุ น ชุ มชนด า น
วัฒนธรรมที่จะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหา
พบวา ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานที่ยังคงสืบสานอยู
เชน การทําบุญกลางบาน การรองเพลงเหยย การจัดการปาชุมชน เปนตน

การขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมดังกลาวทําใหเกิดนักวิจัย ชุมชนและนักพัฒนาชุมชน เกิดแผน
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสามารถนําไปใช
ไดจริงและคนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม
เกิดเครือขายการเรียนรูทางสังคม คือ กระบวนการรวมกันคนหาปญหา สาเหตุแหงปญหา คนหาแนวทาง
การแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหาและการประเมินและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชน การดําเนินกิจกรรมดวยรูปแบบที่หลากหลายโดย
เนนการบูรณาการทุนทางสังคมในชุมชนมาใชประโยชน สามารถทําใหเยาวชนที่เขารวมโครงการมีความรู
และความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการพนันสูงขึ้น มีทักษะการแสดงวัฒนธรรมชุมชนและการ
เป น วิ ทยากรนําชมสถานที่ จนสามารถนํ า ชมสถานที่ สํ าคัญในชุ มชนแก คณะศึ กษาดู งานได เ ป นอย างดี
สงเสริมความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเองแกเยาวชน ที่สําคัญที่สุด เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมกัน
จัดตั้งเปน “สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง”
ผลที่ไดรับจากการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
แบบมีสวนรวม ทั้งการสรางแผน การสรางกลุมเยาวชน และกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ผลที่ไดรับ มีดังนี้ 1)
สรางองคความรู คือ รูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนการบูรณาการระหวางศักยภาพและทุน
ชุมชน โดยเนนที่ทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาชุมชนเปนแกนหลัก ตามดวยทุนวัฒนธรรมประเพณีและทุน
มนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยางลงตัว ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 2) สราง
แผน คือ แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนั น ของเด็กและเยาวชน ภายใต แนวคิ ดการพัฒ นาบนฐานทุ นชุ มชนการบูร ณาการทุน ชุ มชน เพื่ อจั ด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการ
เลนการพนัน 3) สรางคนและเครือขาย คือ กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน เปนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของชุมชน ทําใหเกิดนักวิจัย
ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน แนวรวมจากชุมชน และภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชนเพื่อหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชนในลักษณะพหุภาคี และ 4) สรางกระบวนการ คือ การปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม ไดชวยสรางกระบวนการเรียนรูการทํางานและกระบวนการสืบ
สานแบบมีสวนรวมแบบพหุภาคี โดยมีชุมชนเปนหลักดวยการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนา

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชน
หนองโรง
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชน และภาคสว นตางๆนอกชุมชน เพื่อการป องกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง ขั้นตอนการสรางกระบวนการมีสวนรวมแบบ
พหุภาคี จากงานวิจัยคนพบแนวทางการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ
1. เตรียมความพรอมชุมชน และคนหาภาคี เปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให
มีความรูความเขาใจ และความตระหนักรูเกี่ยวกับ โทษและพิษภัยของการพนัน ความสําคัญของเด็กและ
เยาวชน บทบาทของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน หลักการการแกปญหาของชุมชน และการทํางาน
แบบมีสวนรวม ดวยการรวมคนหาปญหาและความตองการของชุมชน วิเคราะหศักยภาพของชุมชนและ
คนหาภาคีหนุนเสริม การคนหาทางเลือกในการจัดการกับปญหา และกระบวนการคนหาพหุภาคีหนุนเสริม
กิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการขอตกลงรวมกันในการทํางานแบบมีสวนรวม
2. เสริมสรา งศัก ยภาพชุ มชน และพหุภ าคี เป นการสรางความเขมแข็ งให กับ ชุมชน สามารถ
ดําเนินการไดโดย การสรางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนัน และอื่นๆ ทั้งนี้เพราะในกระบวนการสรางแผนแบบมีสวนรวม คนในชุมชนทุกระดับ และภาคีการ
พัฒนาจะตองมากําหนดเปาหมาย และแนวทางการจัดการรวมกัน และแผนฯ ดังกลาวตองสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง
3. พัฒนาสูความเขมแข็ง และสรางเครือขายการเรียนรู แนวทางที่จะนําไปสูความเขมแข็งและ
จัดการกับแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน คือ การนําแผนการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันเชิงบูรณาการ และอื่นๆ ลงไปรวมขับเคลื่อน
และปฏิบัติจริงดวยคนในชุมชนซึ่งเปนผูที่อยูกับปญหา และรูเกี่ยวกับปญหาของตนเองเปนอยางดีรวมกับ
ภาคีการพัฒนา พรอมทั้งมีการประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงานอยางหลากหลาย มีการทบทวน
และสรุปบทเรียนเชิงปฏิบัติการ นํ าไปสูการปรับแก ใหสอดคลองกับสภาพความเป นจริ งตอไป โดยการ
ดําเนินการดังกลาวตองอยูภายใตศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน และการหนุนเสริมของภาคีการ
พัฒนา รวมทั้งชุมชนจําเปนตองสรางเครือขายการเรียนรูทางสังคมกับชุมชนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางาน องคความรูและทรัพยากรการทํางานรวมกัน
ลักษณะและระดับการมีสวนรวมแบบพหุภาคี เปนไปในลักษณะชุมชนหรือภาคประชาชนเปนผูมี
บทบาทหลักในการขับเคลื่อนงาน ภายใตแนวคิดการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน
โดยภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอื่นๆ มีบทบาทในการหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชน บนฐานคิดที่วาตองเชื่อมั่นวาชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการกับปญหาของตนเอง
เพราะชุมชนเปนเจาของปญหา และที่สําคัญตองเคารพคนในชุมชน ไมกอใหเกิดความแตกแยกทางความคิด
ของคนในชุมชน

พหุภาคี และบทบาทการหนุนเสริมที่เหมาะสม
การสร างกระบวนการทํ างานแบบมี สว นร วม ในลั กษณะของพหุ ภาคี เ ปน รู ปแบบการกระจาย
อํานาจ และการใหสิทธิ์กับชุมชนในการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเอง โดยภาคสวนตางๆ ทางสังคม
ตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐทั้งจากสวนกลาง และสวนภูมิภาค ตลอดจนการสราง
บทบาทที่เหมาะสมในการหนุนเสริมการทํางานของชุมชน จากการศึกษา พบวา กระบวนการมีสวนรวม
แบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ภาค
ประชาชนและชุมชน เปนผูที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงานทุกระดับ ตั้งแตการรวมคนหาปญหา จนถึง
การรวมรบผลประโยชนจากการดําเนินงาน สวนภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันทางการเงิน และอื่นๆ มีบทบาทหลักคือ
การหนุนเสริมดานวิชาการ คือ องคความรู และกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการองคกร และการให
คําปรึกษาในการดําเนินงาน การสนับสนุนดานงบประมาณ สถานที่ บุคลากร และทรัพยากรในการดําเนิน
กิจกรรม รวมทั้งการเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และหลอมรวมความเปนปกแผนของคนในชุมชน
ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จ
ความสําเร็จของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชนชุมชนบานหนองโรง มีปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 1) ความสามารถและคุณธรรมของผูนําชุมชน
โดยเฉพาะความสามารถในการสรางกระบวนการเรียนรูแกชุมชน ความรับผิดชอบและมีความนาเชื่อถือเปน
ที่ยอมรับ 2) คุณสมบัติของสมาชิกชุมชน เกี่ยวกับการใหคุณคาทางสังคม ความตระหนักในการเปนเจาของ
ปาชุมชนและทรัพยากรทองถิ่น และการเอาใจใสในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 3) ความเขมแข็งของชุมชน
ความสามัคคีของสมาชิกชุมชนในการรวมกลุม และเสียสละเพื่อสวนรวม และ 4) การไดรับการสนับสนุน
และยอมรับจากหนวยงานภายนอก
ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในการวิจัย การจัดเวทีนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอเสนอแนะจากภาคีการ
พัฒนาตางๆ เกี่ยวกับรูปแบบการสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในลักษณะพหุภาคี เพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ความสําเร็จ และขอจํากัดที่
เกิดขึน้ จากปจจัยการหนุนเสริม ผูวิจัยสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชน
1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
การจัดกิจกรรมคายเด็กและเยาวชนในงานวิจัยนี้ นอกจากจะทําใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการพนันมากขึ้นแลว ยังชวยยกระดับความตระหนักในหนาที่และบทบาทของ
เด็กและเยาวชนตอการพั ฒนาชุมชน ในฐานะทรัพยากรมนุ ษยอันทรงคุ ณคาของชุมชนอย างเห็นไดชั ด
ดังนั้น ชุมชนควรสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาการนําหลักสูตรคายเยาวชนไปใชใน
การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในดานอื่นๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนความสนุกสนาน

เปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความสามารถและความคิดเห็นไดอยางอิสระ สงเสริมการทํางานเปนกลุมเพื่อให
เกิ ด ความร ว มมื อ และปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ทั้ ง นี้ แ ต ล ะกิ จ กรรมควรกระตุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนเกิ ด
กระบวนการเรียนรูที่ถูกตอง จนสามารถนําไปพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระตุนใหเด็กและเยาวชนรูสึกภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง
อยากอยู เ ป น กํ า ลั งในการพั ฒ นาชุ มชนของตนเองในอนาคต ควรมี การกํ าหนดเนื้ อหาและกิ จ กรรมให
เหมาะสมกับระยะเวลา การประเมินผล ควรประเมินใหครอบคลุมกระบวนการในการจัดกิจกรรมคาย เชน
เทคนิควิธีการในการนําเสนอผลงานของเยาวชน ผลงานของเยาวชน การทํางานกลุม เปนตน ซึ่งจะชวยให
ผูวิจัยไดขอมูลที่ชัดเจนและสามารถนําไปใชในการพัฒนากิจกรรมคายในโอกาสตอไป
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
จากการจั ด เวที คืน ผลการศึ กษาและรั บ ฟ งขอเสนอแนะจากภาคี ที่เ กี่ ย วของต อประเด็ นการใช
กระบวนการมีสว นรวมในการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะต อบทบาทที่เหมาะสมของภาคีภายนอก ดังนี้
หนวยงานภายนอกชุมชนควรมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสรางการมีสวนรวมที่หลากหลายบนฐานคิด การ
เปนผูหนุนเสริมหรือผูสนับสนุน ไมใชผูสั่งการ และการเคารพชุมชนและคนในชุมชน และชุมชนเปนเจาของ
ปญหาและทรัพยากรทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมตองเริ่มจากชุมชนและพัฒนาบนศักยภาพและ
ความพรอมของชุมชน
นอกจากนี้ ยังมี ขอเสนอแนะเกี่ ยวกับ หน วยงานที่ควรทําหน าที่ห รือบทบาทหลั กในการพัฒ นา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ดังนี้ หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
ตองแสดงบทบาทหลักในการชักนําใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุกด านๆ เพื่อสรางภูมิคุมกัน ไมใหเด็ กและเยาวชนบานหนองโรงเขาไปยุ ง
เกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด ผลักดันแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองโรงใหมีความชัดเจนในการดําเนินงานและงบประมาณ สวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สวนอื่นๆ ทางสังคมหนุนเสริมดานวิชาการและงบประมาณ นอกจานี้ชุมชนและภาคีการพัฒนาตองรวมกัน
ค น หาวิ ธี การที่ จ ะนํ าไปสู การพั ฒ นาพั ฒ นาศั กยภาพเด็ กและเยาวชนให มีความเป น รู ป ธรรม เพื่ อให ไ ด
ประโยชนสูงสุดสรางความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการพนัน ตระหนักในหนาที่และบทบาท
ของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ประโยชนสูงสุดจะเกิดแกทองถิ่นและชุมชนของตนเองในที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
จากขอคนพบในประเด็นที่วาการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถสงเสริม
ใหเกิดนักวิจัยชุมชน นักพัฒนาชุมชน และทําใหสมาชิกในชุมชนมีความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการ
ทํ า งานแบบมี ส ว นร ว ม ถื อ เป น การเริ่ ม ต น ที่ ดี ใ นการวางรากฐานการพั ฒ นาชุ ม ชนแบบมี ส ว นร ว ม ที่
สอดแทรกกระบวนการวิจัยเขาไปดวย ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการทํางานของชุมชนใหเปนที่ยอมรับได
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่ทํางานในลักษณะที่คลายคลึงกันในพื้นที่ควรมีการวิจัยและพัฒนา

พื้นที่ชุมชนบานหนองโรงอยางตอเนื่อง เพื่อใหพื้นที่ และกลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการพัฒนาในระยะ
เริ่มแรกสามารถดําเนินการตอไปไดเองอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการปรับใชขยายผล
การปรับใช-ขยายผล ควรพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงกับชุมชนบานหนองโรง คือ ระดับ
ความรุนแรงของปญหายังไมมากนัก คนในชุมชนเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน พรอมเปดโอกาสให
เด็กและเยาวชนเขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ไมมองวาเด็กและเยาวชนเปนปญ หาเปนภาระที่
คนในชุมชนตองรับผิดชอบ อีกทั้งเปนชุมชนที่อยูใกลกระแสการพัฒนาและไดรับผลกระทบจากภายนอก
คอนขางเร็ว แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน คือ การดําเนินการเอง
โดยชุ มชนด ว ยศั ก ยภาพและทุ น ทางสั ง คมที่ โ ดดเด น ของชุ ม ชน และการหนุ น เสริ ม วิ ท ยาการใหม จ าก
หนวยงานภายนอก โดยมีขอควรคํานึงถึง คือ ศักยภาพของผูนําชุมชน ความเขมแข็งของสมาชิกชุมชน
ความสอดคลองกับทุนทางสังคม และการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน พื้นที่ที่จะนํารูปแบบไปปรับใช ผูนํา
ชุมชนตองมีศักยภาพในการหลอมรวมสมาชิกชุมชนใหเขามามีสวนรวม ยอมรับขอจํากัด และขอเสนอแนะ
จากภายนอกชุมชน ชุมชนตองมีทุนทางสังคม เดนของชุมชนที่สมาชิกในชุมชนยึดถือปฏิบัติรวมกันมา ซึ่งจะ
เปนการงายตอการรวมคนเขามารวมทํางานเพื่อชุมชน
ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ประมวลเปนรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ดังภาพ

การพนันใน
เด็กและเยาวชน

ภาคเอกชน

ความรวมมือแบบพหุภาคี
ภาครัฐ

นักวิจัย

ชุมชน

เตรียมชุมชน
คนหาปญหา ความตองการ

วางแผนการดําเนินงาน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

ทุนทางสังคม: ทุน
ทรัพยากร และ
ศักยภาพชุมชน
ป จ จั ย ภายใน: ศั ก ยภาพและ
บทบาทผูนํา ความเขมแข็งของ
ชุ ม ช น / อ ง ค ก ร ชุ ม ช น
คุณลักษณะสมาชิกชุมชน

ลงมือปฏิบัติ ขับเคลื่อนงาน
ประเมินและติดตามผล

ประเมินศักยภาพชุมชน หาภาคี
เตรียมความพรอมชุมชน คนหาภาคี

ภาคประชาสังคม
อื่นๆ

เสริมสรางศักยภาพชุมชนและพหุภาคี

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
แบบมีสวนรวม

การขับเคลื่อนงานแบบมีสวนรวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรงอยาง
ตอเนื่อง การขยายผลเชิงกระบวนการ ภาครัฐควรให
การสนั บ สนุ น และการให ค วามสํ า คั ญ กั บ ภาค
ประชาชน ยกระดับการทํางานของภาคประชาชน

พัฒนาสูความเขมแข็งและเครือขาย

การเรียนรู กฎหมาย
และวิธีการจัดการ
สมัยใหม
ปจจัยภายนอก: การไดรับการ
สนับสนุน และการยอมรับจาก
หนวยงานภายนอก และชุมชน
อื่นๆ

การสืบสานงานเยาวชนอยางตอ เนื่อ ง สรางบทบาทมี่
เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน การใชกระบวนมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผลักดันสูแผนพัฒนาระดับตําบล

การปรับใช-ขยายผล: เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนระดับความรุนแรงของปญหายังไมมาก ที่อยูใกลกระแสการ
พัฒนาและไดรับผลกระทบจากภายนอกเร็วโดยมีขอควรคํานึงถึง คือ ศักยภาพของผูนําชุมชน ความเขมแข็งของ
สมาชิกชุมชน ความสอดคลองกับทุนทางสังคมของชุมชน และการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนมีความรู ทักษะ ความตระหนัก และเกิดกระบวนการเรียนรูใ นการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนพนันแบบมีสวนรวม

บทคัดยอ

กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ใจอารีย และผูชวยนักวิจัย นายโสภณ แดงมาศ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กระบวนการวิจัย
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ABSTRACT

Multi-party Participatory Process for Prevention and Address Gambling Problems in Children and Youth
of Nongrong Community, Phanom Thuan District, Kanchanaburi Province
By Associate Professor Dr. Apichat Jiari and Assistant Researcher Mr. Sophon Dangmas
Department of Human and Community Resources Development
Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus

The major objective of this research was to synthesize multi-party participatory process for
prevention and address gambling problems in children and youth of Nongrong community,
Phanom Thuan district, Kanchanaburi province. Participatory action research was conducted in 3
stages, namely: 1) preparation, 2) participatory action, and 3) synthesis of multi-party participatory
process for prevention and address gambling problems in children and youth through social capital.
Nongrong Community in Kanchanaburi province was selected as the study site. The study involved
200 community member participants and 65 external participants from various local organizations.
Data were obtained and analyzed with mixed qualitative-quantitative methods. In addition, the
lesson learned was reflected through a community forum.
It was revealed that Nongrong Community has gambling problem of children and youth was
not very serious. The community has a need for prevention and resolution to reduce the tendency
to increase strength. Nongrong community has the potential and social capital to participate in 6
aspects: 1) the abundance of local resources, 2) the local wisdom, 3) the way of life, cultural and
community traditions, 4) group integration, 5) relative relationships, and 6) leadership potential. Ban
Huai Sapansamakkee community forest is the most prominent community capital. Regarding the
implementation of participatory process for mobilizing prevention and address gambling problems
in children and youth, the evidence indicated that the process contributed to greater knowledge,
understanding, and awareness of the children and youth as a valuable human resource of the
community. The model of multi-party participatory process was the integrated between potential
and community capital, with emphasis on natural resources capital, namely, community forest
along with cultural and tradition capital, and human capital, combined with legal and learning
process. The result of the establishment of the Council of children and youth. In addition,
community researchers and community developers were created through the participatory research
process.
Based on the lesson learned, an exemplary model of multi-party participatory process for
prevention and address gambling problems in children and youth was delineated, comprising three
main stages, namely: 1) the development community potential and finding a party, 2) the
strengthening of community potential and party, and 3) the mobilization of sustainable
development based on community potential and readiness. External parties take action as

academic, financial, and policy supporters on the basis of “individual and community respect”, and
“the recognition of community as the problem’s owner”. Key factors for the success and
sustainability of this model included local leaders’ potential and roles, community strength,
community members’ supportive characteristics, and external supports as well as recognition.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
“...เยาวชนทั้งหลายที่อยูในวัยเรียน ยอมมีความมุงมั่นที่จะ ศึกษาวิชาการตางๆ ใหไดมากๆเพื่อ
นําไปใชทํา ประโยชนสรางสมความสุขความเจริญ ใหแกตัวเองตลอดจนสวนรวม แตการใชวิชา
ความรู นั้นจําเปน จะตองใชอยางถูกตองดวยคุณธรรมและความสามารถ ที่เหมาะจึงจะไดผลเต็ม
เปยม...”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ณ สนามศุภชลาศัย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2522
กระบวนทัศนและทิศทางการพัฒนาของโลกไดเคลื่อนตัวสูการเสริมพลังความเขมแข็งของคน
และชุ ม ชนเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในขณะที่ ป ระเทศไทยยั ง คงประสบสภาวะแวดล อ มและบริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปด
เศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใน
ปจ จุ บั น ที่ ยั งคงประสบป ญหาในหลายด าน เช น ป ญหาผลิ ต ภาพการผลิ ต ความสามารถในการแข งขั น
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตนการพัฒนาในทุกระดับสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศไทยตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม พัฒนาประเทศสูความสมดุล สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ในทุกมิติ
อยางบูรณาการเชิงองครวม ใหสามารถรองรับและพรอมเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งวิกฤติ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนการเสริมสรางศักยภาพของบุคคลใหมีความรู
และทักษะพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปลูกฝงคานิยมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางสรรคสังคม
คุณภาพใหเปนปกติสุข(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558)
สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย พบวา โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลง
เขาสูการเปนสังคมสูงวัย ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงคน
ไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรมสถานการณความยากจนมี
แนวโนมลดลง แตยังคงมี ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดคนไทยมีค วามมั่นคงทางสังคมมากขึ้ น
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วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นความ
เขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของชุมชนดวย
ตนเองไดดีขึ้นความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม
ปจจุบันกระแสสังคมเนนแนวคิดเรื่องการเปนหุนสวนและการมีสวนรวมในการพัฒนาระหวาง
ทุกภาคสวนของสังคมในบริบทพหุนิยมทางสังคมและวัฒนธรรม การสรางความรู ความเขาใจ ความเปน
ธรรม และความตระหนักเกี่ยวกับความแตกตางดานศักยภาพ จึงมีความจําเปนตอการสรางความสัมพันธ
ของคนในสังคม นอกจากนั้นการรักษาสมดุลระหวางคานิยมและวัฒนธรรมรากฐานกับกระแสโลกาภิวัฒน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเปนผลจากสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับ
ทองถิ่น ชุมชนภูมิภาค ประเทศและระดับโลกเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญในการจัดศึกษาเพื่อเสริมสราง
ศั กยภาพในการเรี ย นรู และตระหนั กรู เ กี่ ย วกั บ การเป น สมาชิ กที่ มีจิ ต สํ านึ ก มี ส ว นร ว มในการดู แลและ
รับผิดชอบตอสังคม
จากการรายงานสถานะดานสังคมของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 พบวา วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น คนในสังคมใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว
และขาดความรับผิดชอบ กรอปกับความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ย ง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโ ภคของคน (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558: 6-14) ปญหาหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เกี่ยวกับการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร
และการขยายตัวของเครือขายสังคมออนไลน คือ ปญหาการติดการพนันในกลุ มเด็กและเยาวชน ซึ่ ง
สอดคลองกับรายงานการวิจัย "โครงการเฝาระวังรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย" ของสํานักวิจัยเอแบค
โพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันรามจิตติ (2548) พบวา ปญหาที่รุนแรงที่สุด 5 อันดับแรก คือ
การพนันในกลุมเยาวชนอายุระหวาง 12 ถึง 24 ป โดยเฉพาะการเลนการพนันผานโทรศัพทมือถือและเวป
ไซตและการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร รวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํารวจสถิติ
สถานการณของการเลนพนัน พบวาประชาชนกวารอยละ 75 ในประเทศไทย เคยเลนการพนัน โดยสถิติที่
นาตกใจคือมีเยาวชนอายุนอยกวา 24 ป เลนพนันกวารอยละ 4 หรือเกือบ 2 ลานคน โดยการศึกษาทาง
การแพทย พบเหตุผลอยางชัดเจนวา การที่เด็กและเยาวชนเริ่มเลนพนันตั้งแตอายุยังนอยจะมีโอกาสติด
พนันสูงกวาเมื่อเลนการพนันในอายุมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดกลาววา “ผูที่มีปญหาการพนันอยางรุนแรงสวน
ใหญเริ่มเลนการพนันไดตั้งแตอายุยังนอย” นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีอัตราการติดการพนันไดอยางถูก
กฎหมายในหลายรูปแบบถึงรอยละ 3 ซึ่งสูงกวาผูใหญ 2-4 เทา และพบวามีผูปกครองเพียงรอยละ 5 ที่
พยายามจะหามบุตรหลานจากการเลนการพนัน" (ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก, 2556) และการศึกษา
ของมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2557) พบวา สาเหตุที่วัยรุนติดการพนันไดงายมี 4 ประการ ดังนี้ 1) สื่อ
อินเตอรเนตออนไลน มีการโฆษณามากมายบนโลกอินเตอรเนต สามารถเขาไปใชบริการไดอยางงายดาย
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2) เพื่อนแนะนําใหเลน และวัยรุนมีแนวคิดลองเลนดูดีกวา 3) รอนเงิน หรือมีความตองการวัตถุตามสมัย
นิยมสูง และ 4) ปญหาครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวา เยาวชนสวนใหญที่เลนการพนันอยูในสภาพแวดลอม
ที่เต็มไปดวยการพนัน เชน รานสนุกเกอรใกลบาน ที่มักมีตูมาอยูด วยเสมอ รานสะดวกซื้อมักมีนิตยสาร
ฟุตบอลที่มีอัตราแตมตอสําหรับเลนพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโตะบอลตั้งอยูรอบๆ มีเด็กเดินโพย
บอลไปชวนเลนพนันถึงในมหาวิทยาลัย
การพนั น ส ง ผลกระทบต อ พฤติ ก รรมและพั ฒ นาการของเด็ ก และเยาวชนโดยเฉพาะด า น
สมอง งานวิจัยดานการแพทยระบุชัดเจนวาการพนันเปนเกมที่สามารถทําลายสมองของเด็กและเยาวชนได
อยางถาวร องคการอนามัยโลกกําหนดใหพฤติกรรมติดการพนันเปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกวา
Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผูเลนการพนันจะมีความทุกขจากการเลนพนัน แตก็หยุด
ไมไดยังคงตองเลนตอไปนอกจากนี้พบวา เยาวชนที่ติดการพนันยังทําสิ่งที่ไมเหมาะสมและผิดกฎหมาย ดังนี้
ปลนชิงทรัพย รอยละ 60 ทํารายคนใกลชิด รอยละ 12 ขายทรัพยสินใชหนี้ รอยละ 9 ขายบริการทางเพศ
รอยละ 7 พยายามฆาตัวตาย รอยละ 6 และคายาเสพติด รอยละ 5 ตามลําดับ (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2557)
จากที่กลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ทีส่ งผลใหเกิดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผานทางโลกเสมือนจริงทําใหผูคน
มีความรูมากขึ้น เกิดเครือขายทางสังคมในโลกเสมือนจริ งซึ่งมีอิทธิ พลตอการดํารงชีวิตมากขึ้นทุกขณะ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรูผานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลา สําหรับคนที่ไมมีภูมิคุมกันและไมสามารถเลือกสิ่งดีๆ ไดดวยตนเอง จะเปนกลุมที่ตกอยูใน
ภาวะเสี่ ย ง ขาดการกลั่ น กรองในการเลื อ กรั บ และนํ า ไปปฏิ บั ติ แ ละถู ก ชั ก นํ า เข า สู ว งจรการพนั น ใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การพนันฟุตบอลออนไลน เกมสออนไลน หวยใตดิน เปนตน
ปญหาการติดการพนันในกลุมเด็กและเยาวชนไดมีความพยายามที่จะแกไขจากทั้งภาครัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของมากมาย ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคมใหเขา
มารวมมือกันปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน เพราะเยาวชนถือเปนทุนมนุษยที่มีคามหาศาลตอการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งเจตนารมณของภาครั ฐกับแนวทางดั งกลาวปรากฏในรางรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการสรางการมีสวนรวม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดังนี้
มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปน
พลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป าหมายและสาระที่ พึงมี ในยุ ทธศาสตร ช าติ ให เ ป น ไปตามหลั กเกณฑ และวิ ธี การที่ กฎหมาย
บัญญัติ ทัง้ นี้ กฎหมายดังกลาว ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทุก ภาคสวน อยางทั่วถึงดวยยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับได
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มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบ พื้นฐานที่สํา คัญของ
สังคม จั ดใหป ระชาชนมี ที่อยู อาศัย อย างเหมาะสม ส งเสริมและพั ฒ นาการ สร างเสริ มสุ ขภาพ
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริม และพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนรัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและ ความสามารถสูงขึ้นรัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส ใหสามารถดารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครอง
ปองกันมิใหบุคคลดังกลาว ถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้ งใหการบา
บัด ฟ นฟู และเยี ย วยา ผูถูกกระทาการดั งกล าวในการจัด สรรงบประมาณ รัฐ พึ งคํ า นึ งถึงความ
จําเปนและความ ตองการ ที่ แตกต างกัน ของเพศ วั ย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่ อความเป น
ธรรม
มาตรา 78 รัฐพึงสงเสริ มใหป ระชาชนและชุมชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศดานตางๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทังการตัดสินใจทางการเมือง
และการอื่นใด บรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน
นอกจากนี้ยุทธศาสตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ตั้ง
เปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของคน โดยเนนใหสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอ
การพัฒนาคน แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาศักยภาพคนวัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2558: 15-18) ทั้งการที่เยาวชนมีทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิตที่ดีจะสงผลใหเยาวชน
รูเทาทันขอมูลขาวสารและสารสนเทศ ไมตกเปนเหยื่อ หรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ไมดีสอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาคนของ ประเวศ วะสี (2550: 3-7, 116-122) กลาววา วิกฤตหนึ่งที่เปนผลพวงจากการ
พัฒนา คือ วิกฤตมนุษย โดยปญหาใหญของมนุษย คือ ความเครียดและพฤติกรรมการเบี่ยงเบน เชน ติดยา
เสพติด อาชญากรรม การพนัน เปนตน ซึ่งการจะแกไขปญหาวิกฤตไดมนุษยตองรวมมือกัน และกลาวถึง
พลังแหงความรวมมือวา มนุษยตองเรียนรูใหมที่จะรวมตัวรว มคิดรวมทํา ซึ่งหมายถึง ทุกภาคสวนของ
ประชาคม คื อ ครอบครั ว ชุ มชน วั ด มหาวิ ทยาลั ย และองค กรอื่ น ๆ จึ งจะเกิ ด เป น พลั งอํ านาจในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
จากแนวนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวคิดที่ กลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการแกไขปญหาการติด
การพนันของเยาวชนที่ดําเนินการเพียงองคกรเดียวโดยปราศจากกระบวนการมีสวนรวมไมวาโดยชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทําใหเกิดความไมยั่งยืนของการแกไขปญหาดังนั้นแนวคิดการแกไขปญหาแบบมี
สวนรวม โดยผลักดันใหองคกรชุมชนเปนหัวใจในการขับเคลื่อนงาน และมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสั งคมทํ าหน า ที่ ส นั บ สนุ น ภายใต ข อจํ า กั ด ของกฎหมายและบริ บ ทของพื้ น ที่ น า จะเป น
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ทางออกที่ดีที่สุด จนนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนได (อภิชาติ ใจอารีย, 2556) และลักษณะการทํางาน
แบบรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนในสังคม ถือวาเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนงานสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ได ในที่สุ ด ชุมชนถื อไดว าเปน สถาบัน ทางสั งคมที่ มีบ ทบาทสํ าคั ญอยางยิ่ งในฐานะที่เ ปน ศูน ยร วม
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของสังคมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ (อานันท กาญจนพันธุ,
2549: 219))
กระบวนการมีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันในเด็กและเยาวชน: ประเด็นวิจัย
พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีถือวาเปนพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศ อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่มีการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการคอนขางมาก จึงจําเปนตองมีการวางแผนการปองกันและแกไข
ป ญ หาการติ ด การพนั น ในเยาวชนซึ่ ง เป น ผลพวงที่ ต ามมาของการพั ฒ นาและการขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ขาดความสมดุล โดยเฉพาะการอาศัยศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ดังกลาว ซึ่ง
ศักยภาพของชุมชนสะทอนใหเห็นในรูปแบบของ ทุนทางสังคม (Social Capital) หรือทุนชุมชน คือ ชุด
ของทรัพยากรที่ฝงตัวอยูในความสัมพันธระหวางครอบครัวกับชุมชน ซึ่งเกิดประโยชนตอการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชน และกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทุนที่เปนมนุษย (Human Capital) หรือเปนเครือขาย
ทางสังคมและความสัมพันธระหวางผูใหญและเด็ก ซึ่งมีคุณคาตอการเติบโตของเด็ก ทุนทางสังคมอาจจะมี
อยูในครอบครัว และในชุมชนก็ได (Coleman, 1990: 300 ; 1994: 334 อางในจามะรี เชียงทอง, 2549:
162-163)ทุนทางสังคมที่ผูวิจัยสนใจที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือของภาคสวนตางๆ
ในสังคม เพื่อปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันในเยาวชน คือ ทุนชุมชนของชุมชนบานหนองโรงซึ่ง
เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับคุณคาความรู ภู มิปญญาและงานสรางสรรคที่เกิดจาการคนพบโดยผูทรงความรูใน
ทองถิ่ น (ดิ เ รก ป ทมสิ ริวั ฒ น และคณะ, 2547) อาจจะอยู ในลั กษณะที่ สั มผั ส ได และสั มผั ส ไม ได เช น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เปนตน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการ
ปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันในเยาวชนผานทุนวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่จะทํางานรวมกับประชาชนในชุมชนในลักษณะการมีสวน
รวมของภาคีการพัฒนาที่มีการทํางานรวมมือกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอื่นๆ ที่
เรียกวา “การมีสวนรวมแบบพหุภาคี”
การดํ า เนิ น การโดยอาศั ย แนวทางของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory
Action Research) ถื อว าเป น ยุ ทธวิ ธี ห นึ่ งที่ ส อดคล องกั บ ทั ศนะดั งกล าวข า งต น และสามารถนํ ามา
ประยุกต ใชในการปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรมและสร างความตระหนั กของประชาชนในชุ มชนได เนื่ องจาก
กระบวนการดังกลาวเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการแกปญหาของชุมชน
โดยชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการที่สอดรับกับบริบทของชุมชนไดทุกขั้นตอน
ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ (Whyte, 1991: 20) งานวิจัยนี้จึงเปนการนําแนวทางของการวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาปรับใชในการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน เพื่อรวมกันหาแนว
ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนติดการพนันผานทุนวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ชุมชนหนองโรง อําเภอพนม
ทวนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนชุมชนที่ตั้งอยูเสนทางการขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยวและบริการและจาก
การจัดเวทีคนหาปญหาและความตองการในการแกไขปญหาของชุมชนเบื้องตนกับแกนนําชุมชน เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการปาชุมชนฯ พบวา ปญหาหนึ่งที่ชุมชนเห็นวาเปนปญหาที่สําคัญ
และสรางผลกระทบโดยรวมตอภาพลักษณและการพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนใน
ชุมชนเลนการพนัน ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซตออนไลน และการพนันหวยใตดินซึ่งมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากชุมชนไมมีการจัดการที่ดี เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถตรวจสอบได
จากการวิเคราะหชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน
อยางไมเปนระบบ โดยจะเปนลักษณะที่ตางครอบครัวตางดูแลกันเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพชุมชน
ดานวัฒนธรรมที่จะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีส วนรวมเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา พบวา ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานที่ยังคงสืบ
สานอยู เชน การทําบุญกลางบาน การรองเพลงเหยยเปนตน
การศึกษาในครั้งนี้ จึงมุงที่จะคนหารูปแบบการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี ที่มีการประสานความรวมมือภายใตปจจัยเอื้อและเงื่อนไขของ
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมตางๆ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา
องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน ตลอดจนคนหาบทบาทที่เหมาะสมของแตละภาคสวนในการมีสวนรวมเพื่อ
นําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันในเยาวชนผานทุนวัฒนธรรมตอไป ซึ่งมีบทบาทสําคัญ
เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
ที่เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา รวมทั้งกระตุนใหชุมชนมีความสนใจและมีแนวทางการดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาอยางจริงจัง ทําใหเกิดความรวมมือในการวางแผนและรวมมีบทบาทในการคนหาแนวทางและ
กลวิธีในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมือตามศักยภาพของชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายภาครัฐและปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในชุมชนเอง
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วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก
เพื่อสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็ก
และเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงครอง
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนที่สามารถใชปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมแบบมี
สวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
คําถามวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงคขางตน มีดังนี้
1. ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพบริบททางสังคมเปนอยางไร และ
สภาพบริบททางสังคมดังกลาวเอื้อตอการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนมากนอยเพียงใด และอยางไร
2. สภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน
หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางไร เกิดจากสาเหตุใดเปนหลัก และสงผลกระทบ
อยางไรตอชุมชน
3. ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีศักยภาพและทุนทางสังคมอะไรบางที่โดด
เดน และสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
เลนพนันของเด็กและเยาวชนไดบาง
4. ชุมชนหนองโรงมีสถานภาพ และศักยภาพในการทํางานแบบมีสวนรวมของในรูปแบบพหุภาคี
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนในดานใดบาง และอยางไร
5. ในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันมีขั้นตอนการดําเนินการอยางไร เมื่อนํากิจกรรม หรือโครงการการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนที่รวมกันวางแผนมาขับเคลื่อน ผลการขับเคลื่อนเปนอยางไร มี
ปญหาหรืออุปสรรคใดบาง และปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จคืออะไรบาง
6. รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถานบันทาง
สังคมอื่นๆ เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนควรเปนอยางไร
6.1 กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
6.2 ป จ จั ย เอื้ อต อความสํ าเร็ จ และเงื่ อนไขของการมี ส ว นร ว มแบบพหุ ภ าคี มีอะไรบ าง และ
อยางไร
6.3 ขั้นตอนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมเปนอยางไร
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6.4 บทบาทที่เหมาะสมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถานบันทางสังคมอื่นๆ
ควรเปนอยางไร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร างความรวมมือขององคกรชุมชนและภาคสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและกลุมองคกรอิสระใน
ลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี โดยมีเปาหมายเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชนผานทุนทางสังคมมีขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้
ขอบเขตดานพื้นที่
งานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงคนหารูปแบบการสรางกระบวนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนกับภาคีการ
พัฒนาที่มีสวนไดสวนเสียในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี เพื่อ การปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยเลือกพื้นที่ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ ป น กรณี ศึ ก ษา ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลของการพั ฒ นาและการขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเปนทางผานของเสนทางการทองเที่ยว
ขอบเขตดานเนื้อหา
1. การมีสวนรวมแบบพหุภาคีเนื้อหาในสวนนี้จะเกี่ยวของกับ กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมของภาคประชาชน
แบบรวมมือรวมใจกับภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และสถาบัน
ทางสังคมอื่นๆ ในชุมชน
2. การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมเนื้อหาใน
สวนนี้จะเกี่ยวของกับกระบวนการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม และผลของการขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเยาวชนใน
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลในลักษณะกิจกรรมและเครือขาย
นิยามศัพท
การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนทุนทางสังคม หมายถึง การ
เคลื่อนไหวของชุมชนหรือประชาชนเพื่อตอสูผานทุนทางสังคม ซึ่งเปนการนําศักยภาพของชุมชนในทุกๆ
ด า น ทั้ ง คน ระบบวิ ธี คิ ด ความรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในรู ป แบบต า งๆ ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม และประเพณีทองถิ่นมาใชในการวางแผนและดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
เลนการพนันของเด็กและเยาวชนเชน การประยุกตหลักทางดานพุทธศาสนา หรือประเพณีที่ดีงามของ
ชุมชน เพื่อปลูกฝงคานิยมอันดีงามแกเด็กและเยาวชนในชุมชน เปนตน
ทุนทางสังคม หมายถึง สิ่งดีๆ ที่มีอยูในตัวคน ในกลุม ในชุมชน และสังคมที่ รอยรัดผูคนใหอยู
รวมกันแบบเปนเพื่อน พวกพอง ประดุจครอบครัว หรือเครือญาติพี่นองอันนําไปสูการรักในทองถิ่น รวมทั้ง
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ร อยรั ด ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ อัน ดี ร ะหว างคนกั บ ธรรมชาติ ที่ป รากฏออกมาในรู ป แบบระบบคุ ณค า ทาง
ความคิด องคความรู ภูมิปญญา และความสัมพันธอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบานหนอง
โรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะทอนออกมาในรูปแบบของทุน สังคมที่สัมผัสได เชน อาคาร
บานเรื่อง เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ เปนตน และทุนที่สัม ผัสไมได ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ระบบความสัมพันธทางเครือญาติ ศิลปะการเสดง เชน การทําบุญกลางบาน
ประเพณีเสียกระบาล รองเพลงเหยย เปนตน
การมีสวนรวมแบบพหุภาคี หมายถึง การประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาและจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนของทุกภาคสวนที่อาจเปนผูที่ไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนมีหนาที่ในการสนับสนุนปจจัยในการดําเนินการตางๆ โดยเนนไปที่ภาคประชาชน
และภาคีการพัฒนาผานทุนวัฒนธรรมชุมชน คือ ภาครัฐบาลทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและ
สถาบันทางสังคมอื่นๆในพื้นที่ เชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ สถาบันศาสนา เปน
ต น ซึ่ ง การมี ส ว นร ว มจะเป น ในลั ก ษณะตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จนสิ้ น สุ ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณี ณ ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยคาดหวังวาจะไดตัวอยางรูปแบบการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน คือ
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอื่นๆ ในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคีเพื่อ การ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการเล น การพนั น ของเด็ ก และเยาวชนผ า นทุ น ทางสั ง คม ที่ ป ระกอบด ว ย
กระบวนการก อเกิ ดการมีส วนร วม ป จจั ยเอื้ อต อความสํ าเร็ จและเงื่ อนไขของการมี สว นรว ม บทบาทที่
เหมาะสมของผูมีสวนรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันทางสังคมอื่นๆ และขั้นตอน
การดําเนินงานแบบมีสวนรวม ซึ่งหนวยงานหรือชุมชนที่ทํางานการพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถนําไป
ปรับประยุกตใชในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามชวงวัยตอไป
นอกจากนี้แลวคาดวาจะไดประโยชนอีก 2 ประการ ดังนี้
1. ชุมชนจะไดบทเรียนเชิงกระบวนการในการสรางความเขมแข็ง กระบวนการสรางการมีสวน
รวม กระบวนการวิเคราะหตนเอง (สถานภาพชุมชน) แนวทางการคนหาภาคีหนุนเสริมในการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมซึ่งขอมูลที่แสดงสถานภาพปจจุบัน
ของประเด็นปญหาที่ชุมชนมีมติรวมกันเพื่อแกไขจัดการ ผสานกับขอมูลที่ชุมชนรวมกันวิเคราะหสถานภาพ
ศักยภาพและความพรอมของตนเอง รวมทั้งโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนา โดยขอมูลดังกลาวสามารถใช
ในการวางแผนพัฒนาชุมชนในดานอื่นๆ ภายใตเงื่อนไขการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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2. ข อ เสนอทางเลื อ กเชิ ง นโยบายระดั บ ตํ าบล จั ง หวั ด และประเทศ จากผลการศึ ก ษาซึ่ ง ผ า น
กระบวนการมีสวนรวมและการระดมความคิดจากผูมีสวนเกี่ยวของ ผูวิจัยนําเสนอเชิงนโยบายเพื่อ การ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยมีบทบาทที่เหมาะสม
ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันทางสังคมอื่นๆ ปจจัยเอื้อและเงื่อนไขของการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเปนกรอบแนวคิด เพื่อใหประชาคมการพัฒนานําไปสานงานตอใหเปนยุทธศาสตรและ
มาตรการที่เปนรูปธรรม หรือการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ เพื่อผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติตอไปรวมทั้งการ
ยืนยันตอภาครัฐถึงศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาของตนเองภายใตการหนุ นเสริมที่
เหมาะสมตอไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษารูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น
ในการสํารวจวรรณกรรม เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้จึงเริ่มตนดวยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนเปนหัวขอแรก เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอ
การพัฒนาประเทศ ตามดวยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งจะชวยใหทราบรูปแบบของการพนัน
พิษภัยของการพนัน สําหรับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ผูวิจัยไดตรวจสอบแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมและแนวคิดเกี่ยวกับแผนแมบทชุมชน และสวนสุดทายเปน
สาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งผูวิจัยใช
เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในพื้นที่ชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ความหมายและความสําคัญของเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ประชากรหรือทรัพยากรมนุษยเปน ปจจัยสําคัญ
ยิ่งปจจัยหนึ่งในการกอใหเกิดการพัฒนา ถาประชากรของประเทศมีคุณภาพ คือ มีความรู ความสามารถ มี
ความอดทนขยั น ขั น แข็ ง ในการทํ า งาน มี วิ จ ารณญาณในการปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง ต า งๆ ให ส อดคล อ งกั บ
สภาพการณ ตลอดจนมีคุณธรรมแลว สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะเจริญรุด หนาไปไดอยาง
รวดเร็ว แตอยางไรก็ตามการที่จะใหประชากรของประเทศมีคุณภาพตามที่กลาวนั้นจะตองมีการพัฒนา
คุณภาพของประชากรโดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชนเสียกอน เนื่องจากเด็กซึ่งอยูในชวง
ปฐมวัยของชีวิตมีศักยภาพในการรับการพัฒนาทั้งรางกาย การเรียนรูและความคิดตลอดจนมีสวนรวมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติกําหนดวา “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา
สิบแปดปบริบูรณ สวน “เยาวชน” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาป
บริบูรณ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
อยางไรก็ดี สําหรับประเทศไทยไดดําเนินการปองกันและแกไขโดยมีแนวทางดําเนินงานออกเปน 2
ประการดังนี้ กลาวคือ ประการแรก จะเปนการดําเนินการในสวนของเด็กและเยาวชนที่ไมมีปญหาซึ่ง ไดแก
การสงเสริมในเรื่องการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูความสามารถยิ่งขึ้น การ
สงเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัยใหมีรางกายแข็งแรงโดยสนับสนุนการกีฬาประเภทตางๆ และการกวาด
ลางอบายมุขที่มีมากจนเกินไป อันจะทําใหคานิยมของสังคมเสีย ประการที่สอง จะเปนการดําเนินการใน
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สวนของเด็กและเยาวชนที่มีปญหาในดานตางๆ ทั้งทางดานรางกาย ครอบครัว เศรษฐกิจ หรือสังคม อาทิ
เชน ปญหาความยากจนของครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวพิการรวมทั้งเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดทางอาญา โดยมีการศึกษาคนควาถึงสาเหตุและปจจัยตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไข
และปองกัน ใหความชวยเหลือสงเคราะหและเยียวยาเพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถดํารงตนอยูในสังคมได
ตอไป ไมสรางภาระหรือปญหาขึ้นอีก การดําเนินการทั้ง 2 ประการขางตนนี้รัฐเปนผูยื่นมือเขามาดําเนินการ
ดวยตนเอง โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย
จากที่กล าวในข างตน แสดงใหเห็นวา “เด็ก ” และ “เยาวชน” ล วนกําลั งเติบโตเจริญวัยขึ้นมา
ทดแทนผูใหญ และจะเปนกําลังอันสําคัญของชาติตอไปในอนาคตจึงเปนทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็ก
และเยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี มีความประพฤติดี สุขภาพอนามั ยและรางกายแข็งแรง มีสัมมาชีพ มี
คุณธรรมและวัฒนธรรมประจําใจแลว ก็เปนที่เห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองประกอบดวยผูที่มี
ขีดความสามารถและมีคุณคาสูงสงผลใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองมั่นคง และพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้งใน
ภายหนา แตถาเด็กและเยาวชนในวันนี้ขาดการศึกษาอบรม มีความประพฤติไมดี มีสุขภาพรางกายออนแอ
ดํารงชีพโดยไมสุจริต อนาคตของชาติก็จะเต็มไปดวยพลเมืองที่มีปญหาแกสังคมในชาติและเปนตัวถวงความ
เจริญกาวหนาในดานตางๆ จึงไมสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญไปไดเทาที่ควร ดังนั้น เด็กและ
เยาวชนถือวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สมควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสประคับประคองสงเสริมและสนับสนุน
ในทุกวิถีทาง เพื่ อเด็กและเยาวชนจะไดเ จริ ญเติบ โตเป นพลเมืองที่ ดีของชาติในภายภาคหนาตอไป ซึ่ ง
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ชี้ใหเห็น
ถึงแนวทางในการพัฒนา คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบคุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน เปนแนวคิด
พื้นฐานใหเด็กและเยาวชนดํารงชีวิต และปรับตัวไดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (2554) ไดจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2554 – 2559 โดยมีรายละเอียด ที่สามารถสรุปได ดังนี้ 1) การสรางภูมิคุมกันใน
การดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน 2) การพัฒนาอยางเปนองครวม ทั้งดานสติปญญา อารมณ คุณธรรม
และจริยธรรม โดยใชสหวิทยาการ และบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 3) บูรณาการความรูเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ ความเขมแข็งทางจิตใจ ความคิดสรางสรรคลงในหลักสูตรการเรียนการสอน 4)
สงเสริมความรูและทักษะการใชชีวิตในทางที่ถูกตอง 5) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับ ทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพ และสงเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาที่หลากหลายตามความตองการของสังคม
และเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาใหเปนมืออาชีพ รวมถึงการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 6) ปลูกฝงความผูกพัน
กับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย และสํานึกรักบานเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักคําสอน
ทางศาสนา มีความพอเพียง มีสํานึกความเปนพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผูอื่น รูจักคิดอยางมี
เหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
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และประเทศชาติ 7) สงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กไดคนพบตนเอง โดยรูความตองการ ความถนัด และ
ศักยภาพของตนเองอยางแทจริง และ 8) พัฒนากระบวนการเรียนรูใหเด็กและเยาวชนมุงมั่นพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มีทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการทํางานสุจริต โดย
เนนใหผูเรียนมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความรูที่ผสมผสานกับประสบการณตรง และสามารถจัดระบบการ
จัดการความรูของตนเองอยางรอบดานรวมทั้งการพัฒนาทางดานภาษา เทคโนโลยี และความสามารถใน
การเชื่อมตอกับเครือขายภายนอกอยางสรางสรรค
โดยมี มาตรการพั ฒ นาคุ ณภาพเด็กและเยาวชน ที่ สํ าคั ญและสอดคล องกั บงานวิ จั ย นี้ คื อ การ
สนับสนุนใหชุมชน สังคม ภาคีเครือขายเขาใจปญหาและความตองการของเด็กและเยาวชน สงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการแกป ญหาใหสอดคลองกับความตองการของ
เด็กและเยาวชนอยางสรางสรรค รวมถึงการทําหนาที่เฝาระวังดูแลทั้งกาย จิต และพฤติกรรม ตลอดจน
พัฒนาระบบ และกลไกปองกันเด็กและเยาวชนจากปจจัยเสี่ยงตางๆ อาทิ เรื่องยาเสพติด เรื่องทางเพศ การ
พนัน การดื่มแอลกอฮอล
จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามชวงวัย โดยใหความสําคัญกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และที่สําคัญคือการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ใน
สังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดีของชาติ และเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาตอไป
ในอนาคต ซึ่งผูวิจัยจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาและจัดทําแผนแมบทการปองกันและแกไขปญหาการ
เลนพนันของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีตอไป
กฎหมาย นโยบาย และแผนตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน เปนทรัพยากรที่มีความเปราะบางที่ในดานรางกายและความคิด จึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา ปกปองและคุมครอง สําหรับประเทศไทยมีกฎหมาย นโยบาย และแผนตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่สําคัญ คือ 1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ได
กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนใน มาตรา 71 2) พระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญในเรื่องการกําหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตอเด็กในดานการอุปการะเลี้ยงดู
การสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพ และการสงเสริมความประพฤติเด็ก โดยอาศัยความรวมมือในการ
คุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน และเปดโอกาสใหทุกคนไดเขามามีสวนในการคุมครอง
เด็กทั้งในรูปแบบการแจง การรายงาน หรือการชวยเหลือเด็กเบื้องตน 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ไดใหหลักการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดกับการพัฒนา การคุมครองและโอกาส
ในการมีสวนรวมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม มีสิทธิดานการศึกษา สงเสริมใหมีความผูกพันตอ
ครอบครัว ภูมิใจในชาติไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณสมควร
แกวัย รูจักคิดอยางมีเหตุผล มีเจตคติและทักษะที่ดีตอการทํางาน มีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร
รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และตอสวนรวม มีสวนรวมในการแสดงออกทั้งโดยสวนบุคคลและเปนหมูคณะ
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ในรูปของสภาเด็กและเยาวชน ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยการสนับสนุนจากทุก
ภาคสวน 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2559 - 2564 ไดเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาทุนมนุษยใหมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใหความสําคัญกับการเสริมสรางคุณลักษณะคนใหมีจิต
สาธารณะ และ 5) นโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ด า นการพั ฒ นาเด็ กตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2559) เปนแผนระยะยาว เนนความสําคัญในการพัฒนาและคุมครอง
เด็กใน 4 เรื่องหลัก คือ การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การปกปองเด็กจากการถูก
ละเมิดหรือแสวงหาประโยชนและความรุนแรง และการตอตาน HIV/AIDS
ทั้งนี้ พระราชบัญญั ติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ คุมครองผูถูกกระทําดว ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
2550 ควรมีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากตองดําเนินการตอ
เด็กทุกกลุมที่จําตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ
จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ทิศทางการพัฒนา กฎหมาย นโยบาย และ
แผนตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค คุณลักษณะ
เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค แสดงให เห็น ความพยายามของทุกภาคสว นในสังคมที่จะพัฒนาเด็ กและ
เยาวชนใหกลายเปนขุมพลังในการพัฒนาประเทศ โดยตองไมละเมิดสิทธิและคุณคาความเปนมนุษยของเด็ก
และเยาวชน ซึ่งจากสถานการณในปจจุบันเด็กและเยาวชนถูกชักนําใหมีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนไปไดมาก
ตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดในสังคมไทย คือ ปญหาการติการพนันของเยาวชนที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้น ตามตัวแปรที่สําคัญตัวแปรหนึ่ง คือ การพัฒนาเครือขายอินเตอรเนตไรสายของประเทศไทย
แนวคิดเกี่ยวของกับการพนัน
การพนัน หมายถึง การพนันเปนเอกเทศสัญญาที่คูสัญญาไดใหคํามั่นซึ่งกันและกัน ฝายหนึ่งจะ
จายเงินหรือทรัพยสินแกอีกฝายหนึ่งแลวแตวาเหตุการณที่คูสัญญายังรูไมแนนอนอันหนึ่งจะไดปรากฏแก
คูสั ญญาว าแน นอนในทางใดเมื่ อปรากฏเหตุการณ ออกมาแน น อนในทางใดแล ว คู สัญญาที่ จ ายเงิน หรื อ
ทรัพยสินตามคํามั่นนั้น ไดชื่อวาเปนผูแพสวนคูสัญญาที่รับเงินหรือทรัพยสินตามคํามั่นไดชื่อวาเปนผูชนะ
(จี๊ด เศรษฐบุตร, 2540) ซึ่งสอดคลองกับนิยามของ รุงโรจน รื่นเริงวงศ (2524) วา การพนัน คือ สัญญาที่
กอใหเกิดการเสียเงินหรือทรัพยสิน โดยคูสัญญาถือเอาผลแหงเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน ซึ่งคูสัญญา
ไมมีสวนเกี่ยวของเปนเครื่องชี้ขาด
จากนิยามของการพนันดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การพนัน คือ การระทําที่ผิดตอกฏหมาย
ที่เกิดจากการใหสัญญาที่จะจายเงินหรือทรัพยสินของคนสองฝาย อาจแยกองคประกอบของการพนันตาม
กฎหมายไดดังนี้ 1) ตองมีการไดเสียเงินทองหรือทรัพยสิน และ 2) การไดหรือเสียนั้น ถือเอาผลของ
เหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนเปนเครื่องชี้ขาด (มีการเสี่ยง) นอกจากที่กลาวขางตน Durkheim (1951)
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ไดใชแนวคิด Anomie อธิบายพฤติกรรมการเกี่ยวกับการพนันในลักษณะที่มองวา การพนันเปนกิจกรรมที่
ชวยทําใหมนุษยสามารถแสดงออกถึงความสนุกสนานตื่นเตน และชวยเปดโอกาสใหแสวงหาความสําเร็จใน
ชีวิตไดดวย ซึ่งไมสอดคลองกับเปาหมายทางวัฒนธรรมที่ดีงาม แตการที่มนุษยจะเลนการพนันยอมมีสาเหตุ
มาจากหลากหลายป จ จั ย ที่ แตกต างกั น ไปตามบุ คคล โดยแนวคิ ด ดั งกล าวสามารถนํ ามาใช เ พื่ ออธิ บ าย
พฤติกรรมการติดการพนันของมนุษยได
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับมูลเหตุที่ทําใหคนเลนหรือติดการพนัน สามารถสรุปได
ดังนี้ 1) อยากร่ํารวย มีเงินทองจับจายใชสอยในชีวิตประจําวัน นับเปนมูลเหตุจูงใจที่สําคัญที่สุด 2) เลนการ
พนันเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3) การพนันเปนการเสี่ยงโชคที่ทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตนเราใจ 4)
การสรางแรงจูงใจเกี่ยวกับรางวัลที่จะไดรับ ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อผานสื่อสาธารณะตางๆ 5) การ
เขาถึงการพนันของประชาชนทําไดงาย และ 6) การชักจูงจากเพื่อน หรือคนรูจัก (ฐาจุฑา สมประสงค,
2542; ธนวรรณ ไพนุพงศ, 2544; พินิต วงษยี่กุล, 2544 และเสริน ปุณณะหิตานนท, 2531)
สวนผลกระทบทางลบที่เกิดจากการติดการพนัน พบวา คนที่เลนการพนันสวนใหญจะยิ่งจนลง
การพนันทําใหเกิดความขัดแยงเกิดขึ้นในชุมชน และไมสงเสริมความสามัคคีในชุมชน (ฐาจุฑา สมประสงค,
2542) สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาชนเมื่อเขาไปพัวพันกับการพนันนั้น จากการศึกษาของ
คงกริษ เล็กศรีนาค (2555: 132-146) ที่กลาวถึงผลกระทบของการเลนการพนันของเยาวชนวา ทําให
สูญเสียความมั่นใจ เกิดความเครียด ความสัมพันธกับครอบครัวและสังคม ไดแก การโกหกคนในครอบครัว
เพื่อการไปเลนพนัน การทะเลาะกับคนในครอบครั วเพราะการพนัน การขโมยเงิ นของคนในครอบครั ว
เพราะผลจากการพนันและตองกูยืมเงินมาเพื่อการพนัน ผลลัพธดานพฤติกรรมเด็กเกเรและการศึกษาของ
เยาวชน ไดแก การขาดเรียนเพราะไปเลนการพนัน การเสียสมาธิหรือหลับในระหวางเรียน ผลการเรียน
ตกต่ํา สุดทายนําไปสูการถูกจับกุม การติดยาเสพติด หรือเขาสูกระบวนการคายาเสพติด ดื่ม สุรา หรือสิ่ง
เสพติดอื่นๆ
ปญหาดังกลาวสงผลกระทบทางลบโดยรวมตอการพัฒนาอยางมาก เพราะเยาวชนเปนพลังสําคัญ
ที่จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต หากไดรับการชี้แนะ และปลูกฝงอุดมการณตางๆ ก็จะมีบทบาทตาม
ความคาดหวังที่พึงปฏิบัติตอบทบาทของเยาวชน ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมอื่นๆ ไดมี
ความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาประเทศ และปองกันและ
แกไขปญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยเฉพาะปญหาเยาวชนติการพนัน เพราะเปนปญหาที่สราง
ผลกระทบอยางกวางขวาง ดังสํานวนไทยที่วา “โจรปลนบาน 10 ครั้งไมเทาไฟไหมบานครั้งเดียว แตไฟ
ไหม บ า น 10 ครั้ ง ไม เ ท า เล น การพนั น ” การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วมี ความจํ า เป น ต อ งใช
กระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ในสังคม และตองแกไขใหสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ซึ่งมี
ความแตกตางกันทั้งทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแตละชุมชนจะมีทุนทางสังคมที่
สามารถนํามาตอยอดเพื่อบูรณาการในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนได โดยใชกรอบนโยบายของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา
แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม
การพัฒนาทุนทางสังคมเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการพัฒนาในการพัฒนาคนและสังคมไทยให
สามารถกาวสูสังคมความรู (Knowledge-Based Society) ไดอยางรูเทาทันทามกลางสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมโลก เนื่องจากประเทศไทยมีทุนทางสังคมที่ดีอยูมากมาย สามารถนํามา
เกื้อกูลใหคนไทยมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งยังชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครองของประเทศไทย โดยเฉพาะการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาซึ่งสังคมมีอยูมากมายทุก
พื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งที่เปนเอกลักษณของชาติ คานิยม ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมา
เปนกลไกในการพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพื่อการคงอยูของวัฒนธรรมไทยและการสรางความอยูดีมีสุขใหกับคน
ไทยอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การศึกษาทุนทางสังคม เปนการศึกษาเดี่ยวกับคุณคาที่มาพรอมกับคานิยม ความเชื่อ ความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่ น และงานสรางสรรค อันเกิดจากการศึกษาค นควาจากผู ทรงภูมิรู ซึ่ ง ดิเรก ปทมสิริวัฒ น
(2557) ไดกลาวถึง การใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรม คือ เปนคุณคาที่ชวยใหสังคมดํารงอยูอยางสมดุล
พึ่งพาอาศัยกัน สรางสินคาสาธารณะเพื่อใชรวมกันแทนที่จะเปนสังคมแหงการแยงชิง ใชในการผลิตสินคา
และบริการ เชน ศิลปหัตถกรรม งานฝมือ การแสดง ฯลฯ หรือมีประโยชนทางออม เชน สนับสนุนการ
ทองเที่ยว กรถายทอดความรูใ นลักษณะ Tacit knowledge ผานทักษะและความชํานาญที่ถายทอดจากคน
รุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง รวมทั่งชวยในการจัดระเบียบทางสังคม
ดังนั้น การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน จึงเปนพื้นฐานใหผูเรียนไดเกิดแนวความคิดในการที่จะ
นําเอาวัฒนธรรมที่ดีงามมาพัฒนาใหเกิดคุณคาและมูลคา อันสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีงามในที่สุด
ความหมายและองคประกอบของทุนทางสังคม
อเนก นาคะบุตร (2545) กลาวถึง ทุนทางสังคมในลักษณะของความเขมแข็งของชุมชนวา มิใชเปน
เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย แตหากเปนคุณคาเดิมที่สังคมไทยมีอยูแลว ไมวาจะเปนความมีน้ําใจตอกัน
การแบงปนซึ่งกันและกัน ความเอื้ออาทรตอกัน การเกาะเกี่ยวกันทางสังคม การรวมกลุมเปนองคกร หรือ
การจัดตั้งเปนเครือขายตางๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรผสมผสาน เครือขายโรงสีชุมชน เปนตน ทุน
ทางสังคมนี้ คือ พลังที่จะขับเคลื่อนชุมชนตางๆ ใหมีความสามารถในการเพิ่มมูลคาและทุนทางสังคมใหกับ
ชุมชนตนเองมากขึ้น มีความเทาทันตอปญหาและมีความสามารถในการจัดการกับปญหาไดมากขึ้น และ
ทายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองไดจริงในระยะยาวสวนประเวศ วะสี (2542) มองวา ทุนทางสังคมเปนพลัง
ทางสังคมในการแกปญหาวิกฤตของสังคมได โดยใหความหมายทุนทางสังคมวา “การที่คนมารวมกัน เอา
ความดีมารวมกัน เอาความรูมารวมกัน เพื่อแกปญหาของสังคม”
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นอกจากนี้ ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2557) รังสรรค ธนะพรพันธุ (2546) และอานั น ท กาญจนพั น ธ
(2558) ไดกลาวถึงทุนทางสังคมในทํานองเดียวกัน คือ ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธทางสังคม
หรือโครงสรางทางสังคมที่เราสามารถเรียกเอาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากมันได ตัวอยางของทุนทาง
สังคมที่มักถูกกลาวถึงคือ ความเชื่อถือไววางใจกัน (Trust) เครือขาย (Network) สถาบัน (Institution) ซึ่ง
ความสัมพันธทางสังคมหรือโครงสรางทางสังคมรูปแบบใดที่เปนทุนทางสังคมนั้น เราอาจพิจารณางายๆวา
ทายที่สุดแลวมันสามารถใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับเราไดหรือไมนั่นเอง
ดังนั้นทุนทางสังคมเกิดจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน กิจกรรมรวมมือกัน ยิ่งมีมากเทาไรก็อาจเปน
ผลดี ในแง ที่ ว า เกิ ด การเรี ย นรู รั บ รู และส งผ านข อมู ลข าวสารระหว างกั น ทํ าให เ กิ ดคุ ณค าบางอย างที่
สามารถยึดโยงและยอมรับรวมกัน ซึ่งคุณคาอันนั้นนั่นเองที่สวนหนึ่งเราสามารถเรียกเอาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากมันไดยกตัวอยางเชน ชาวบานในชุมชนแหงหนึ่งมีกิจกรรมรวมมือกั นอยูเปนประจํา ทําให
ชาวบานตางเรียนรูและเขาใจ หรือ "รูจัก" กันเปนอยางดี เปนผลใหเมื่อชาวบานตองการจัดตั้งกลุมออม
ทรัพยขึ้นมาเพื่อระดมเงินออมและปลอยกูเพื่อเปนแหลงเงินทุนราคาถูกใหคนในชุมชน มันก็จะเกิดขึ้นได
งาย เพราะเมื่อมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ก็ไมตองกลัววาจะมีการโกงกันหรือเชิดเงินหนีไป พูดอีกอยางก็คือ
เปนเพราะความไวเนื้อเชื่อใจกันนี่เองที่ทําใหชาวบานไดมีแหลงเงินทุนเพิ่มขึ้น เปนเพราะทุนทางสังคมนี่เอง
(ความไวเนื้อเชื่อใจกัน) ที่ทําใหชาวบานไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (แหลงเงินทุน)
นอกจากนี้ สุพรรณี ไชยอําพร (2547: 86) ยังไดสรุปความหมายของทุนทางสังคมไวในบทความ
เรื่อง “ทุนทางสังคม และความมั่นคงของมนุษย ทางเลือกทีรับผิดชอบตอสังคมของนักบริหารในยุคการ
เปลี่ยนแปลง” ไววามีความเปนนามธรรมสูง เปนลักษณะเดนของสังคมไทยประการหนึ่ งที่เอื้อตอการดูแล
ปกปองชุมชนไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงและยังเปนพลังขับเคลื่อนใหชุมชนสามารถสราง
ความเขมแข็งใหตนเอง เกิดการเรียนรูตอการแกปญหาภายในชุมชน และนําไปสูการพึงตนเองในระยะยาว
ทุนทางสังคมประกอบดวยลักษณะเดน คือ 1) ความเอื้อเฟอเกื้อกูลของคนในสังคม 2) สมัครสมาน รักใคร
กลมเกลียวกัน 3) สังคมมีการเรียนรู มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ 4) คนในสังคมนิยมสรางความดีแก
สวนรวม 5) สถาบันชุมชน/องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง 6) มีความสามารถในการพึงตนเองของชุมชนและ
7) ผูคนมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีจิตสาธารณะ
องคประกอบของทุนทางสังคม
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549) ไดใหองคประกอบหลักของทุนทาง
สังคม ไว 4 องคประกอบ ทีjมีบทบาทและลักษณะการยึดโยงใหเกิดเปนทุนทางสังคม ดังนี้ 1) คน มี
บทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ เมื่อมารวมตัวรวมคิดรวมทําในกิจกรรมตางๆนําความรูที่ตนเองมีอยูมาแลกเปลี่ยน
ก็จะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและกอใหเกิดประโยชนไดกวางขวางยิ่งขึ้น 2) สถาบัน มีบทบาทในการ
สนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนในชุมชนและสังคม ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข
3) วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตทีสืบทอดกันมายาวนานและเปนที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความหลากหลายใน
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แตละพื้นที่เปนในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีทีดีงาม คานิยม ความเปนไทยนอกจากนี้ยัง
มีวัฒนธรรมทีเปนในรูปของแหลงประวัติศาสตรโบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเปนตัวยึดโยงคนในสังคมให
ตระหนั ก ถึ ง รากเหง า ของตนเองเกิ ด ความหวงแหนภู มิ ใ จที จ ะรั ก ษา อนุ รั ก ษ และพั ฒ นาต อ ยอดเพื่ อ
ประโยชนตอตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศ และ 4) องคความรู ประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่นและ
ความรูที่เกิดขึ้นใหม โดยภูมิปญญาทองถิ่นเปนศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตของชาวบานทีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ เปน ฐานคิด และหลักเกณฑการกําหนดคุณคาและจริ ยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมา
ยาวนานจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง จากอดีตถึงปจจุบัน ทําให เกิดความหลากหลายของความรูที่นํามาใช
ประโยชนได และสรางสมดุลในการอยูรวมกันของคนและธรรมชาติไดอยางเกื้อกูลกัน ความรูที่เกิดขึ้นใหมที
นํามาใชในทางปฏิบัติไดมีความหลากหลายปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของชุมชนได
แนวโนมและโอกาสการพัฒนาทุนทางสังคม
แนวโนมและโอกาสการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2546 และวรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2548) พบวา คนไทยและสังคมไทยมีความ
ตื่นตั ว เห็ นคุ ณค าและประโยชน ของทุน ทางสั งคม ว าสามารถนํามาใชเ สริ มสรางวิ ถีชีวิ ตของครอบครั ว
ชุมชน สั งคม และประเทศให อยู รว มกั น อย างมี ความสุ ขยั่ งยื น ได ประเทศไทยมี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีผูรูภูมิปญญามากมายกระจายทุกพื้นที่ คนไทยมีฝมือมีความประณีตละเอียดออนในงานศิลปะ
ซึ่งถือเปนจุดแข็งและโอกาสที่จะใหบุคคลเหลานี้เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา รวมดูแล อนุรักษ
วัฒนธรรมของทองถิ่น รวมถึงการสรางสรรคผลิตภัณฑจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย
จากที่ กล าวมาข างตน สรุป ได วา ทุ น ทางสั งคมเป นสิ่ งที่ มีคุณคาตอวิถีชี วิต ของสั งคม ดั งที่ กล าว
มาแลว แตทุนทางสังคมหลายเรื่องมีความเปนนามธรรมสูง การนําทุนทางสังคมมาพัฒนาและใชประโยชน
ในการพัฒนาและแกไขปญหาตางในสังคมหรือชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี และตั้งอยูบนหลักการที่
สําคัญ คือ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาแบบองครวม การสรางความสมดุลและ
ความยั่งยืน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เนื่องจากทุนทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง
อาจมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธของสังคมโลก การเลื่อนไหลหรือการ
กระจายทางวัฒนธรรม จึงกอใหเกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรม การปลูกฝงใหเยาวชนไดตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและของทองถิ่นจึงเปนสิ่งจําเปนและเรงดวนที่จะตองอาศัยสถาบันทางสังคม
และทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการควบคุม เฝาระวังทางวัฒนธรรมปลูกฝงและสงเสริมใหมีใหเกิดขึ้น
เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อสืบสานและพัฒนาตอเนื่องสืบไป
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แนวคิดเกี่ยวกับแผนแมบทชุมชน
นับเปนเวลา 50 ปที่ผานมาผูคนตางรูจักและคนเคยกับคําวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
สังคมแหงชาติซึ่งดําเนินการและจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดย
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ได ทํ า ตามแนวทางการพั ฒ นาของธนาคารโลกที่ มุง จะพั ฒ นาประเทศให มีค วาม
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และพัฒนาใหเกิดความทันสมัย เชนเดียวกับการวางแผนพัฒนาของพื้นที่
ระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน ซึ่งนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนแผนพัฒนาชุมชนที่วางตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งจะเปนการรวมศูนยอยูที่สวนกลาง การแกไขปญหาและการ
พัฒนาชุมชนถูกกําหนดจากสวนกลางทุกเรื่อง ตั้งแตแนวทางแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณที่ตองถูก
จัดสรรจากสวนกลาง เปนแผนงานแบบสั่งการจากบนลงลาง ทําใหไมตรงกับความตองการและสภาพปญหา
ของชุมชนและทองถิ่นสงผลกระทบใหการพัฒนาที่ไมยั่งยืน การทําตามกระแส ขาดการสรางความรูสึกถึง
การเป น เจ าของปญหา และไมมีส วนร วมในการกํ าหนดชะตาชีวิ ต ของตนเองแมจ ะเป น เรื่ องที่ ส ามารถ
ดําเนินการเองไดจนนํามาสูแนวทางการพัฒนาจากฐานราก คือ การใหชุมชนรูจักการสรางแผนการพัฒนา
ชุมชนของตนเองขึ้นมาบนฐานขอมูลจากชุมชนดําเนินการโดยคนในชุมชนเองทั้งสิ้น จนเกิดเปนนวัตกรรม
ทางสังคมที่เรียกวา “แผนแมบทชุมชน” ขึ้น
แผนแมบทชุมชน คือ กระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน ที่รวมกันคิด รวมกันคนหา และเรียนรู
เพื่อให ชุมชนรู และเข าใจตนเอง โดยการสํ ารวจข อมู ลปญหาและศักยภาพ เป นเครื่องมือทําใหเ กิด การ
ทบทวนตนเองโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่น เพื่อกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง
โดยยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีความสัมพันธกับภาคีการพัฒนาแบบเปนหุนสวนการพัฒนา
แผนแมบทชุมชนจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาขีดความสามารถของคนใน
ชุมชน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสังคมและเอาชนะความยากจน ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของประยงค รณรงค (อางในธีรัศมิ์พูลนวล, 2555) ที่กลาววา แผนแมบทชุมชน คือ
ผลผลิตของการเรียนรูของชุมชน การเรียนรูของชุมชนเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา กระบวนการของแผน
แมบทชุมชนจึงเปนเครื่องมือประเภทหนึ่งที่จะทําใหคนในชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน แตการเรียนรูจาก
กระบวนการนี้เพียงทําใหเกิดแนวคิด ไดทิศทางที่ถกู ตอง ไดขอมูลใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดแตการ
จะใหเกิดผลเกิดการเปลี่ยนแปลงจะตองมีการนําแผนไปปฏิบัติ
นอกจากที่ ก ล า วข า งต น วิ ชิ ต นั น ทสุ ว รรณ(2545) ยั ง ได เ สริ ม ว า แผนแม บ ทชุ ม ชน หมายถึ ง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมของชุ ม ชนที่ กํ าหนดแผนพั ฒ นาหรื อทิ ศทางในการแก ป ญ หาในแต ล ะเรื่ อ ง
เอาไว โดยที่ ไมไดระบุงบประมาณเอาไว ดังนั้นแผนแมบทชุมชนจึงไมไดหมายถึงแผนของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง
ดังนั้นสามารถสรุปไดวา แผนแมบทชุมชนหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่เปน
ผลผลิตของกระบวนการเรียนรู เปนแผนแกนกลางของชุมชนที่ มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาเอาไว แผนแมบทชุมชนเปนเสมือนเสนทางที่จะนําชุมชนไปสูเปาหมายตามที่ชุมชนตองการ หรือ
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อาจจะกล า วว า แผนแม บ ทชุ ม ชน เกิ ด จากกระบวนการเรี ย นรู ข องคนในชุ ม ชน เป น แผนชี วิ ต แผน
ยุทธศาสตรที่กําหนดเปาหมายวา “ชุมชนจะไปทางไหน และจะไปใหถึงที่นั่นไดอยางไร” ไปดวยกัน ไป
พรอมกัน ไมใชตางคนตางไป จึงตองทําแผนรวมกัน เพราะเปนแผนของชุมชนไมใชของผูนํา เปนระบบการ
เรียนรูที่เรียนไปดวย ทําแผนไปดวย จึงเปนกระบวนการที่ใชเวลาจากนั้นก็เรียนตอไป คือ การนําแผนไปสู
การปฏิ บั ติ ทํ า ให เ กิ ด ผลต อ ชี วิ ต ชุ ม ชน ทํ า ให ชุ ม ชนพั ฒ นาไปสู ก ารพึ่ ง ตนเอง อั น เป น เป า หมายของ
กระบวนการเรียนรู
ทั้งนี้แผนแมบทชุมชนกอใหเกิดการศักยภาพของคนในชุมชน 3 ประการ ดังนี้ 1) คนในชุมชนได
เรียนรูจากความรูที่มีและพัฒนาความรูเปนความรูใหม โดยมีกระบวนการ วิธีการเครื่องมือและขอมูล 2)
คนในชุมชนไดมีการจัดการทรัพยากรของตนเองและชุมชน และมีความยั่งยืนและ 3) คนในชุมชนไดใช
ความรู/ ประสบการณมาพัฒนา (ธีรัศมิ์ พูลนวล, 2555)
กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
ธีรัศมิ์ พูลนวล (2555) ไดนําเสนอกระบวนการในการจัดทําแผนแมบทชุมชน ซึ่งประกอบดวย 5
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การคนหาคน/คณะทํางาน 2) ปรับกระบวนทัศน/วิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีใหคุณคา 3) การ
เรียนรูเพื่อใหรูจักตนเอง 4) การเรียนรูเพื่อใหรูจักโลกและสังคมภายนอกชุมชน และ 5) การกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาตนเองนอกจากนี้ การศึกษาของ รัตนติกาล ศิริ และคณะ (2558) พบวา กระบวนการในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับความตองการที่แทจริงของชุมชนศึกษา มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) ตอง
รูจักตนเอง 2) ตองรูจักรากเหงาและเอกลักษณ 3) ตองรูจักศักยภาพและทุน 4) ตองรูรายรับ รายจาย
หนี้สิน และปญหาตางๆ 5) ตองเรียนรูจักตัวอยางและความสําเร็จของชุมชนอื่น 6) ตองวิเคราะหขอมูล
คนหาทางเลือกใหมความตองการแทจริง และ 7) จัดทํารางแผนแมบทและประชาพิจารณแบบมีสวนรวม
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาการจัดทําแผนแมบทชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนา และการ
ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ขั้นตอนที่ 1 สรางวิทยากรการจัดทําแผนชุมชน ขั้นตอนที่ 2 เวที
การสรางความเขาใจของทีมวิทยากร ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมขอมูลขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ชุมชน ขั้นตอนที่ 5 ยกรางแผนชุมชน ขั้นตอนที่ 6 ประชาพิจารณแผนชุมชน ขั้นตอนที่ 7 นําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 8 ติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียน และขั้นตอนที่ 9 สงตอการพัฒนา เปนการทําให
ชุมชนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปนรากฐานที่สําคัญในกระบวนการตัดสินใจดานการพัฒนาและเปนสวนสําคัญที่
กอใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยผานการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม ชุมชนหรือองคกร ไดมีระดับ
การรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น การหาวิธีการแกปญหาโดยตองรวมคิด ตัดสินใจและวางแผน ตลอดจนการ
ปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมการพั ฒ นาหรื อ โครงการพั ฒ นาต า งๆ มี การติ ด ตามและประเมิ น ผลตลอดจนการ
บํารุงรักษา ในการพัฒนาสังคม ชุมชนหรือองคกรใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว (สุวิภา ไพรีพินาศ,
2546) สวน นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547) ไดกลาวเสริมวา การมีสวนรวมจะตองเริ่มตนตั้งแตขั้นตอนแรก
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จนถึงขั้นตอนสุดทายของโครงการพัฒนา สวนขอคนพบจากงานวิจัยของ ธรรมจรรย ตุลยธํารง (2546) ได
เสริมวา การมีสวนรวมยังเปนกระบวนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ชุมชนหรือองคกร
กอใหเกิดความพึงพอใจแกทุกภาคสวนในสังคม ชุมชนหรือองคกรและยังเปนการลดความขัดแยงที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ได ทั้ งนี้ เ พราะ สุ นี ย มั ล ลิ กะมาลย (2545) กล าวว า การมี ส ว นร วมนอกจากจะเป น การร ว มรั บ
ผลประโยชน ที่เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการพั ฒ นาและการมี ส ว นร ว มแล ว ยั ง ต องมี ส ว นในการระดมทุ น หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในสวนนี้อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นไดในการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดและการไดรับผลกระทบการกิ จกรรมการพัฒนา ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดย
ผลกระทบเชิงลบอาจจําเปนตองไดรับการชดเชย ดวยเหตุนี้จึงสนับสนุนกับคํากลาวในขางตนที่วา การมี
สวนรว มก อใหเ กิด ความพึงพอใจกับ ทุกภาคส วนในสังคม ชุ มชนหรือองคกรและชว ยลดความขั ดแยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได
นอกจากนี้ นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547) ยังกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมไววา การมี
สวนรวมเปนสวนสําคัญในกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่ง นันทวัฒน บรมานันท และ แกว
คํา ไกสรพงษ (2544) ไดกลาวเสริมวา การมีสวนรวมจะชวยทําใหประชาชนและภาคสวนตา งๆ รูสึกวา
ตนเองมี ส ว นที่ เ ป น ประโยชน แ ละมี ส ว นได ส ว นเสี ย ในกิ จ กรรมหรื อโครงการพั ฒ นา และยั ง ถื อ ว าเป น
สวนประกอบของกระบวนการประชาธิปไตยดวย สามารถนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สวน วันชัย วัฒนศัพท
(2544: 25-28) และ สํานักมาตรฐานการศึกษาและสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2545) ก็มีความเห็น
สอดคลองกับทั้งสามทานที่กลาวขางตน โดยสรุปและขยายความความสําคัญของการมีสวนรวมออกเปน 8
ประการ คือ 1) เปนการเพิ่มคุณภาพและน้ําหนักของการตัดสินใจ เพราะมาจากความคิดเห็นของทุกภาค
สวน 2) ชวยสรางฉันทามติในสังคม ชุมชนหรือองคกร เพราะการมี สวนรวมสามารถชวยสรางขอตกลงที่
มั่นคงและยั่งยืนได 3) ชวยลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมจะมีขั้นตอนที่ชัดเจน
ในการระดมทุนและทรัพยากรธรรมชาติ 4) เพิ่มความงายตอการนํากิจกรรมการพัฒนาไปสูการปฏิบั ติ
เพราะทุกภาคสวนมีสวนรับรูรายละเอียดของกิจกรรมตั้งแตตน 5) ชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาในกรณีที่มี
ความขัดแยงที่รุนแรง ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมไดคํานึงถึงความพึงพอใจของทุกภาคสวนในสังคม ชุมชน
หรื อองค กร ทั้ งผู ที่ได รั บ ประโยชน และผู เ สี ย ประโยชน ที่ควรได รั บ การชดเชย 6) ช ว ยดํ ารงไว ซึ่ งความ
นาเชื่อถือและชอบธรรม เพราะการมีสวนรวมถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย จึงนาจะทํา
ใหเชื่อถือไดวาเปนผลมาจากคนสวนใหญโดยไมละเลยคนสวนนอย 7) ชวยคาดคะเนความหวงกังวลของ
ประชาชนและความคาดหวังของสาธารณชน และ 8) ชวยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรค
ของภาคสวนตางๆ ในสังคม ชุมชนหรือองคกร ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมนับไดวาเปนเวทีที่เปดโอกาสใหเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนา ทุกภาคสวนจึงสามารถเขามามีบทบาทตาม
ศักยภาพของตนเองไดในทุกขั้นตอนหรือกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิน้ สุดโครงการพัฒนา
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จากที่กลาวในขางตน สามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมมีความสําคัญ คือ เปนการสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ชุมชนหรือองคกร ซึ่งเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดการจัดการที่ดี นําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ภาคสวนตางในสังคม ชุมชนหรือองคกรคาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ จนกอใหเกิด
ความพึงพอใจแกทุกภาคสวนและชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นได เปนกระบวนการที่สงเสริมวิถีแหง
ประชาธิปไตย และทายที่สุดจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
การมีสวนรวมหากมองในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา จะเป นกระบวนการที่ทุกภาค
สวนในสังคมเขามามีสวนรวมตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดแก การวิเคราะหชุมชน การวางแผน การ
ตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่
เกิดขึ้น หากมองในลักษณะที่เปนนัยทางการเมือง นับเปนการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนา จากการ
พัฒนาโดยภาครัฐมาเปนการพัฒนาที่ภาคประชาชนในชุมชนมีบทบาทหลัก การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปน
การคืนอํานาจ (Empowerment) ในการกําหนดการพัฒนาใหชุมชน นับเปนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชนในการจัดการควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยการผลิตที่มีอยูในชุมชน
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ Rose (อางใน สานิตย บุญชู,
2527: 7) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการสวนรวมไวดังนี้การมีสวนรวมตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจ
วาจะเลือกในการมีสวนรวมหรือ ไมที่สําคัญคือจะตองไมมีใครเปนนายใครหรือเปนนายแหงชีวิตใครและ
กระบวนการมีสวนรวมนั้นตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคและสามารถพึ่งพาตนเองซึ่งจะทําใหเกิด
ความรับรูในความสําคัญของการมีสวนรวมของตนเอง
รูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม
การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆนั้น มีรูปแบบการมีสวนรวมที่พบเห็นทั่วไป 3 รูปแบบ คือ 1) การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal
Participation) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน ฝายหนึ่งรูสึกดอย
อํานาจกวาหรือมีทรัพยากรหรือความรูดอยกวา 2) การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) รัฐ
เปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไร โดยที่รัฐไมรูความตองการของประชาชน ดังนั้นการมีสวนรวมก็
เพียงแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนเทานั้น และ 3) การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full
Participation) เปนการมี สวนรวมในทุ กขั้นตอนตั้งแตการคนหาและกําหนดป ญหา ความต องการ การ
ตัดสินใจในแนวทางการแกปญหาและความเทาเทียมกันของทุกฝาย (สํานักมาตรฐานการศึกษา และสํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา, 2545: 112-115) ซึ่งคลายคลึงกับที่ Cohen and Uphoff (1980: 324-328) ได
รวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว 3 รูปแบบดังนี้ 1) การมีสวนรวมแบบเปนกันเอง (spontaneous) ซึ่ง
เปนการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันเองเพื่อแกปญหาของตัวเองเปนการกระทําที่ไมไดรับความชวยเหลือ
จากภายนอกซึ่งนับเปนรูปแบบที่เปนเปาหมาย 2) การมีสวนรวมแบบชักนํา (induced) เปนการเขารวม
โดยความต องการความเห็ น ชอบหรื อการสนั บ สนุ น โดยรั ฐ บาลซึ่ งเป น รู ป แบบที่ เ ป น ลั กษณะทั่ ว ไปของ
ประเทศกําลังพัฒนา และ 3) การมีสวนรวมแบบบังคับ (coercive) เปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินการ
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ตามนโยบายของรัฐภายใตการจัดการของเจาหนาที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบ จากที่กลาวมา
จะเห็นไดวา เราสามารถพบรูปแบบการมีสวนรวมทั้งสามรูปแบบในหนวยงาน องคกรหรือชุมชนทั้งนี้ขึ้นอยู
กับบริบทของแตละหนวยงาน องคกรหรือชุมชน แตรูปแบบที่นาจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เปน ไปตาม
หลักประชาธิปไตยแลวนาจะเปนรูปแบบ การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation)และการมีสวน
รวมแบบเปนกันเอง (spontaneous) หรืออาจจะเปนรูปแบบเชิงบูรณาการ
จากที่กลาวมาแลวในขางตนวา ในกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจะตองเริ่มตนโดยทุกภาคสวน
ในชุมชนในรูปแบบพหุภาคีตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายของโครงการพัฒนา สําหรับขั้นตอนการ
มีสว นรว มนั้ นได มีนักวิช าการดานการพั ฒนาชุมชนแบบมี สว นรว มได นําเสนอไว คล ายคลึงกั น คือ อคิ น
รพีพัฒน (2547); บัณฑร ออนคํา (2539); วันชัย วัฒนศัพท(2544) และนรินทร ชัยพัฒนพงศา (2547)
ไดกลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมมี 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหาในชุมชนตลอดจนการกํ าหนดความตองการของชุมชนและมีสวนรวมในการจัดลําดั บ
ความสําคัญของความตองการ ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา โดยทุกภาคสวนใน
ชุมชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน
ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่ใช ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา
เปนขั้นตอนที่ทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนโดยสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและ
แรงงาน ขารวมบริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก ขั้นตอนที่ 4 การมี
สวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ทุกภาคสวนในชุมชนพึงไดรับจากการพัฒนา
หรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ และขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวม
ในการประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นตอนที่สําคัญ คือ ทุกภาคสวนในชุมชนตองรวมกันประเมินวาการ
พัฒนาที่ไดปฏิบัติไปแลวนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด
การขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จากพัฒนาการปรัชญาขั้นตอนวิธีการและบทบาทของผูที่เกี่ยวของในเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมที่ไดทบทวนวรรณกรรมตางๆสามารถวิเคราะหเพื่อทําใหแนวคิดถูกเชื่อมโยงสูภาคปฏิบัติ
มากขึ้นโดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
ปรัชญา และแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ทฤษฎีวิพากษ (Critical Theory) เปนฐานปรัชญาของกระบวนทัศนสังคมศาสตรเชิงวิพากษ โดย
เปาหมายของวิจัยเนนที่กระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความ
เสมอภาค ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ความคิด-ความเชื่อ การพัฒนาสังคม จนถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงปฏิรูป เพื่อหลุดพนจากกรอบความคิดความเชื่อ และวิถีปฏิบัติเดิมในสังคมความขัดแยง จนเกิดกลุมวิจัย
ที่อิงฐานคิดสังคมเชิงวิพากษ ซึ่งเรียกชื่อโดยรวมวา “การวิจัยเชิงวิพากษ (critical research) หรือ การวิจัย
แบบเสรี นิยม (liberatory research, emancipator research) หรือการวิจัยเพื่อสรางจิตสํานึ ก
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(conscientizing research) โดยครอบคลุมการวิจัยในชื่อตางๆ ตามจุดเนนของการวิจัย เชน การวิจัยแบบ
มีสวนรวม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ, 2555: 286)
การวิจัยปฏิบัติการมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับคุณคาของประชาธิปไตย (value of democracy)
คุณคาของความจริง ความยุติธรรม และการใชเหตุผลการวิจัย ปรัชญาพื้นฐานที่เปนแนวทางการทําวิจัย
ปฏิบัติการ คือ แนวคิดเชิงปรากฏการณนิยม (Phenomenology) ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับความจริงวา
ความจริ งแท แ น น อนไม จํ าเป น ต องไปตามกฎธรรมชาติ ที่ เ ป น สากลเสมอไป แต จ ะมี การเปลี่ ย นแปลง
(dynamic) เพราะธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเขาใจปรากฏการณทางสังคมที่เกิดจาก
มนุษยมีการรับรูใหความหมาย และแสดงออกตามความเชื่อ และเหมาะสมกับบริบทที่อาศัยอยู ณ เวลา
นั้นๆ และผูที่จะรูความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดดีที่สุด คือ ผูที่อยูในสถานการณนั้น เปนสมาชิก
ของสังคมนั้นๆ (กนกอร สมปราชญ, 2547) ทฤษฎีที่ชี้แนะแนวทางการทําวิจัยปฏิบัติการ คือ ทฤษฎีการ
วิเคราะหวิพากย (critical theory) ซึ่งเชื่อวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามศีลธรรมถูกกําหนดโดย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม กลุมชน ความเชื่อ คานิยม เพศ และการใหคุณคา ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมจะมีความขัดแยง การที่จะใหสังคมมีความสุขตองเขาใจ และเอาชนะความ
ขัดแยงนั้นๆ (Denzin and Lincon, 1994)
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ไดถูก
พัฒนามาจากปญหาของการพัฒนาหรือแกไขปญหาตางๆในสังคมที่ดําเนินการมายาวนานแตดูเสมือนวา
ปญหาตางๆในสังคมยิ่งสลับซับซอนยุงยากมากขึ้น (บุญนาค ตีวกุล, 2543: 93) ในขณะเดียวกันปญหาทาง
องคความรูที่เคยเชื่อวาเกิดมาจากการวิจัยที่ผูกขาดโดยนักวิจัยที่มีทฤษฎีมีระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือไดทาง
วิทยาศาสตรองคความรูบางสวนไดถูกนําไปชวยใหชีวิตความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น (อยางนอยทางวัตถุ) แต
หลายสวนที่องคความรูกับปรากฏการณจริงที่หลากหลายโดยเฉพาะทางดานสังคมศาสตรกลับมีชองวาง
มากขึ้นยิ่งไปกวานั้น คือความรูในดานเทคโนโลยีสวนมากจะเปนเรื่องเฉพาะดานก็จะแกปญหาไดเฉพาะจุด
และบางครั้ งตั ว เทคโนโลยี นั้ น ก็ได ส ร างป ญหาใหม ขึ้น มาอีกวนเวี ย นแบบนี้ ต ลอดไปจึ งไม ได ช ว ยให การ
แกปญหาตางๆเปนไปอยางมีผลหรือกลาวอีกนัยยะหนึ่งคือชองวางระหวางความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติดู
เสมือนวากวางขึ้นทั้งหมดนี้อาจเปนเพราะวาที่ผานมาเราไดมองขามธรรมชาติของความเปนจริงเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดกับมนุษยหลายประการดังนี้ (Mikkelsen, 1995: 26-36) ประการแรก ธรรมชาติของความเปน
จริงมันมีความสลับซับซอนสัมพันธกันไปหมดทั้งในระดับกวางและระดับลึก ประการที่สอง ทั้งในวงการวิจัย
และวงการการพัฒนาที่เกี่ยวกับชุมชนไดมีขอถกเถียงระหวางความเปนคนนอกกับคนในในกระแสความคิด
แบบเดิมที่เชื่อมั่นในอํานาจหรือพลังของวิทยาศาสตรของเทคโนโลยีและการจัดการจากผูรูผูที่เชี่ยวชาญผูที่
มีทรัพยากรมากกวาทั้งหมด และประการที่สาม “การมีสวนรวมของประชาชน” ตางมีนักวิชาการสนใจ
ศึกษากันอยางกวางขวางและเกิดขอโตแยงถึงการมีสวนรวมในหลายระดับ/หลายประเด็นทั้งในเรื่องการตั้ง
คําถามเริ่มแรกงายๆเพียงวาใครเปนเจาของการพัฒนานั้นใครเปนผูลงมือกระทําการพัฒนาและใครเปนผูมี
สวนรวมบางและรวมอยางไรซึ่งปรัชญาจํากัดความลอยๆวา “มีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน” นั้นมีการตั้ง
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คําถามตอการมีสวนรวมและศึกษาหาคําตอบทําใหเกิดการจํา กัดความการตีความที่หลากหลายโดยตางก็
พยายามเนนย้ําวาจะตองสอดคลองกับปรากฏการณจริงมีความนาเชื่อถือและสอดคลองกับปรัชญาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตโดยแทจริงแลวความออนไหวของปจจัยเงื่อนไขแตละพื้นที่ /แตละชุมชนซึ่ง
ตางก็ไมสามารถยึดติดทฤษฎีและแนวคิดอยางตายตัวแลยิ่งไมสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่เปนสูตร
สําเร็จจุดแตกหักของขอโตแยงจึงอยูที่เงื่อนไขที่เปนไปไดของแตละชุมชนดังนั้นความแตกตางหลากหลาย
ของรูปแบบการมีสวนรวมจึงทําใหวิธีการวิจัยยืดหยุนสูงและรวมไปถึงการใชระเบียบวิธีวิจัยก็จะตองยืดหยุน
ตามไปดวย
แนวคิดที่กลาวในขางตนสอดคลองกับขอเสนอของ สุภางค จันทวานิช (2551: 71-73) ที่กลาวถึง
การวิจัยกับการทํางานพัฒนาในชุมชนวาจําเปนตองปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใหมโดยให “คนที่อยูกับปญหา
ในชุมชนเปนศูนยกลาง” ตองทําใหการรวมกลุมรวมพลังดําเนินการแกไขปญหาอยางเปนระบบอาศัยความ
รวมมือจากนักวิชาการและนักพัฒนาจากภายนอกชุมชนดังนั้นจะเลือกเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกวา การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนวิธีการที่นาจะเหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนาหรือแกปญหาของ
คนที่อยูกับปญหาในบริบทของชุมชนโดยมีผูที่เกี่ยวของอยางนอย 3 ฝายแรก คือ ชาวบานอันประกอบดวย
แกนนํากลุมผูที่อยูกับปญหาฝายที่สองนักพัฒนาที่มีภารกิจในชุมชนทั้งที่มาจากหนวยงานของรัฐหนวยงาน
พัฒนาเอกชนหรือจากองคกรศาสนาการกุศลตางๆฝายที่สามนักวิชาการที่เปนนักวิจัยผูตองการแสวงหา
องคความรูแบบใหมเพื่อแกปญหาตางๆในชุมชนโดยมีกระบวนทัศนที่เฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm)
กับปญหาหนึ่งและเชื่อวาเปาหมายคือการแกไขปญหาและการพัฒนาใหมหรือปรับปรุงขอคนพบหรือทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนแนวทางที่จะทําใหเกิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับปญหารวมทั้งมีวิธีการวิจัยและจริยธรรม
ทางการวิจัยที่เหมาะสมทั้งสามฝายรวมใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส วนรวมเพื่อทําใหเกิ ด
กระบวนการเรียนรูทําใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหและจัดการปญหาของกลุมผูที่อยู
กับปญหาใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
โดยสรุปวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการที่นาจะสะทอนความจริง
ที่มีความแตกตางหลากหลายซับซอนและมีพลวัตไดดีที่สุดโดยไมมีรูปแบบตายตัวไมมีสูตรสําเร็จแตตองมีวิธี
วิ ทยาที่ เ ป ด กว าง–ยื ด หยุ น และความลงตั ว อยู ที่ส ถานการณ และการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมซึ่ ง ถ า หาก
พิจารณาตามขอสมมติฐานในการวิจัยแบบมีสวนรวมเปนวิธีการที่ทํารวมกันโดยนักวิจัยนักพัฒนา และผู
ปฏิบัติถึงแมดูเหมือนทั้งสองฝายจะมีบทบาทและแนวทางในการพัฒนาที่แตกตางกันก็นาจะอธิบายไดวา
ความแตกตางหลากหลายที่ผสมผสานอยางลงตัวนั้นเกิดจากการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดที่ตางกันของ
นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาให ส อดคล อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ เ ป น ไปได ใ นการปฏิ บั ติ ข องผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ผู ดํ า เนิ น งาน
(ชาวบาน) ที่เริ่มตนจากผูคนที่รอบรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเขาเปนประสบการณที่มีคุณคาตอการพัฒนา
ความรูและทักษะในการปฏิบัติเปนวิธีการที่มีอยูแลวในมือของพวกเขาที่จะนํามาพัฒนาตนเองใหกาวหนาได
จุดนี้จึงจะนับวาเปนจุดแข็งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและสงผลใหเปนความสําเร็จในการ
พัฒนาดวย
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หลักการและองคประกอบที่สําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Mikkelsen (1995: 37-40) ไดกลาวถึงหลักการและองค ประกอบที่สํ าคัญของการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถสรุปได 3 ประการ ดังนี้1) การมีสวนรวม (Participation) ของประชาชน
เปนหัวใจสําคัญของทั้งการพัฒนา และการแสวงหาองคความรู 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จําเปนตองมีการกระทํา (Action) เปนองคประกอบที่สําคัญ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมให
ความสําคัญกับ“กระบวนการ” หรือตามที่เรียกกันทั่วไปวา“ถอดประสบการณ” ซึ่งในตัวของมันก็เปนองค
ความรูอีกประเภทหนึ่งที่สําคัญมากเชนกันถาบริบทของการใชวิธีการคือตองการสรางศักยภาพใหกับคนที่
อยูกับปญหาในชุมชน และ 3) เปนเรื่องของ“กระบวนการเรียนรู” การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมี
องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ อี กประการหนึ่ ง คื อ เป น กระบวนการเรี ย นรู จ ากการทบทวนวรรณกรรมพอจะ
สังเคราะหไดวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของนักวิชาการนัก พัฒนาและชาวบานผานการวิเคราะห
ปญหาการวางแผนการปฏิบัติการและการติดตามผล
ดวยเหตุนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงไดถูกนําไปใชในหลายบริบท อาทิ ในองคกร ใน
โรงเรียน โดยเฉพาะในชุมชน โดยมุงเนนกระบวนการที่ชุมชนเปนเจาของ สรางทฤษฎี หาทางแกปญหาของ
ตนเองและผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมรับรูความจริง ซึมซับความรู วิธีคิดและในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ทํางานวิจัยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder)โดยผูวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและ
จุดเนนของการวิจัยได (Mikkelsen, 1995)
แนวคิด ดั งกล าวสอดคล องกั บ Wadsworrth (1998 อ างใน โสมสกาว เพชรานนท , 2546) ที่
กล าวถึ ง กระบวนการวิ จัย เชิงปฏิบั ติ การแบบมีส ว นร วมว าเป นรู ป แบบหนึ่ งในวิ ธีวิ ทยาการวิ จัย ซึ่ งเน น
กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูวิจัยและสมาชิกชุมชนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงของ
ชุมชนโดยเนนการยอมรับหรือเห็นพองจากชุมชน ในการกําหนดปญหา การเลือกปฏิบัติใดๆ ก็ตามจะเริ่ม
มาจากคนในชุมชน ดังนั้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่ ใช การจั ด การให ส มาชิ ก ชุ มชนมี ส ว นร ว มให มากที่ สุ ด ทั้ งนี้ คนในชุ มชนต องมี ส ว นร ว มในการคิ ด ริ เ ริ่ ม
วางแผนและตัดสินใจที่จะรวมในกิจกรรม รวมทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมตองสอดคลองกับสภาพความ
เปนอยู ปญหาและความตองการของชุมชน การวิจัยนี้จึงเปนการผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีของนักวิจัยกับความตองการและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งนําไปสูการเกิดองคความรู ความตระหนัก
และการปฏิบัติในกลุมประชากรเปาหมายเพื่อนําความรูที่เกิดขึ้นไปชวยแกปญหาในชุมชน (สิทธิณัฐ ประ
พุทธนิติสาร, 2546)
ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการที่ผูวิจัยไดเลือกกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชนและสอดรับกับสภาพปญหาจริงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ภายหลังดําเนินการทดลองปฏิบัติและประเมินดูความเหมาะสมในความเปนจริง ควบคุม
แนวทางปฏิบัติการ แลวนําผลมาปรับปรุงปฏิบัติการเพื่อนําไปทดลองใชใหมจนกวาจะไดผลเปนที่ พอใจ
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แลวจึงนําไปใชและเผยแพร โดยในทุกกระบวนการหรือทุกขั้นตอนของการดําเนินการนั้นอาศัยการมีสวน
รวมของคนในชุมชนเปนสําคัญ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทุนทางสังคม และการใชทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน พบวา ทุนทางสังคมของชุมชนมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
สามารถนํามาตอยอดเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางมากมาย เชน ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวอยางยัง
ยืนของชุมชนท าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (สุวรรณฤทธิ์ วงศชะอุม, 2553: 47-59)
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ทุนทางสังคม สามารถนํามาบูรณาการภายใตกลไกความรวมมือในการแกไขปญหา
และฟนฟูใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสรางความสันติสุข ทั้งนี้เนื่องจากทุนทางสังคมชวยสนับสนุนและ
เปนตาขายรองรับทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและเปนกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อรองรับการพัฒนาและแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําทุนทางสังคม
เปนจุดเริ่มตนและพัฒนาไปสูการชวยใหชุมชนเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานและแกไขปญหาที่มีอยูในชุมชน
ภายใตการหนุนเสริมของหนวยงานภาครัฐและสถาบันทางสังคมอื่นๆ (สุนทร นนทเกษ, 2559) และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ ทาหอม และคณะ (2558) ที่พบวา ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นสามารถนํามาใชเพื่อสรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ไดทั้งในรูปแบบของการจัดการน้ํา การสรางจิตรสํานึก ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การสรางธนาคารปุยหมักและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พรอมมีขอเสนอแนะวา ทุนทาง
วัฒนธรรมเปนทรัพยากรที่สะสมอยูในระบบความคิด ความเชื่อ คานิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนบานตามาที่ชาวบานเขาไปมีสวนรวมและชวยกันสืบทอด และนําความรูเผยแพร ให
คนรุนหลังไดนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน สวน
การศึกษาของวุฒิชาติ ทองศรี และคณะ (2556 และ 2557) ที่พบวา การใชทุนทางสังคม และทุน
วัฒนธรรมที่ มีอยูในชุ มชนสามารถนํามาปรับ ใชในการปองกั นและแกไขปญหายาเสพติ ดไดจ ริง และได
นําเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชนนั้นชุมชนไมสามารถพึ่งพาระบบการ
ดําเนิน งานของภาครัฐเพียงดานเดีย วได หากแตชุมชน จําเปนตองสรางกระบวนการภายในชุมชนโดย
การบูรณาการระบบการ ดําเนินงานภายในชุมชนคือ ระบบการสั่งการของผูนําทางการในชุมชน และระบบ
ประเพณี วัฒนธรรมชุมชนเขาดวยกัน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน ระบบผูนําทางการ
จําเปนตองใชบทบาท ของผูนําในชุมชนเปนตัวเชื่อมประสานทั้งคนในชุมชน และนโยบาย ภาครัฐใหกับคน
ในชุมชนไดรบั ทราบ แลวนํามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชนภายในใหสามารถสรางรูปแบบกิจกรรม
ในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งระบบวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถนํามาสรางแนวทางการ
ป องกั น และแก ไขป ญหายาเสพติ ด ได นั้ น จํ าเป น ต องอาศั ย เครื อข ายทางสั งคม การพึ่ งพาอาศั ย การมี
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ปฏิสัมพันธทางสังคม และการติดตอสื่อสารโดยสวนมากจะยังคงอยูในกลุมระบบเครือญาติ ระบบผูนําทาง
ธรรมชาติ ผูอาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน
นอกจากนี้ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับมูลเหตุที่ทําใหคนเลนหรือติดการพนัน สามารถ
สรุปไดดังนี้ (ฐาจุฑา สมประสงค, 2542; ธนวรรณ ไพนุพงศ, 2544; พินิต วงษยี่กุล, 2544 และเสริน
ปุณณะหิตานนท, 2531) 1) อยากร่ํารวย 2) เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3) เปนการเสี่ยงโชคทําใหเกิด
ความรูสึกตื่นเตนเราใจ 4) การสรางแรงจูงใจเกี่ยวกับรางวัลที่จะไดรับ 5) การเขาถึงการพนันของประชาชน
ทําไดงาย และ 6) การชักจูงจากเพื่อน หรือคนรูจัก
สวนผลกระทบทางลบที่เกิดจากการติดการพนัน พบวา คนที่เลนการพนันสวนใหญจะยิ่งจนลง
การพนันทําใหเกิดความขัดแยงเกิดขึ้นในชุมชน และไมสงเสริมความสามัคคีในชุมชน (ฐาจุฑา สมประสงค,
2542) สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาชนเมื่อเขาไปพัวพันกับการพนันนั้น จากการศึกษาของ
คงกริษ เล็กศรีนาค (2555: 132-146) ที่กลาวถึงผลกระทบของการเลนการพนันของเยาวชนวา ทําให
สูญเสียความมั่นใจ เกิดความเครียด ความสัมพันธกับครอบครัวและสังคม ไดแก การโกหกคนในครอบครัว
เพื่อการไปเลนพนัน การทะเลาะกับคนในครอบครั วเพราะการพนัน การขโมยเงิ นของคนในครอบครั ว
เพราะผลจากการพนันและตองกูยืมเงินมาเพื่อการพนัน ผลลัพธดานพฤติกรรมเด็กเกเรและการศึกษาของ
เยาวชน ไดแก การขาดเรียนเพราะไปเลนการพนัน การเสียสมาธิหรือหลับในระหวางเรียน ผลการเรียน
ตกต่ํา สุดท ายนําไปสูการถูกจับกุม การติดยาเสพติด หรื อเขาสูกระบวนการคายาเสพติด ดื่มสุรา หรื อ
สิ่งเสพติดอื่นๆ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน สะทอนใหเห็นถึงพิษภัยของปญหาการติดการพนัน โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ และแสดงใหเห็นผลลัพธอยาง
เปนรูปธรรมของความสําคัญของทุนทางสังคมหรือทุนชุมชน ซึ่งถือวาเปนตนทุนที่ทรงพลังที่ชุมชนสามารถ
นํามาบูรณาการเพื่อใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไดเปนอยางดี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยนําแนวคิดทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับแผนแมบทชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
การวิ จัยเชิงปฏิบัติ การแบบมี สวนรวม ตลอดจนงานวิจัย ที่เกี่ ยวของดังกลาวขางตน เปน ฐานคิดในการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการลงพื้นที่เพื่อศึกษา“กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน”โดยมีองคประกอบหลัก 3 ดาน ดังนี้
1. การศึกษากระบวนการพัฒนาของการมีสวนรวมของชุมชน จะตองศึกษาตั้งแตกระบวนการกอ
เกิ ด ของการมี ส ว นร ว ม การขยายตั ว ตลอดจนการดํ า รงอยู ข องของการมี ส ว นร ว ม เป น การศึ ก ษา
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในหนวยของสังคมเพื่อปรับสถานภาพทางอํานาจของคนในระบบ
โครงสรางอํานาจที่ดํารงอยูใหสูงขึ้นเพื่อเปนการรวมพลังของคนจํานวนหนึ่งเพื่อการแกไขปญหาที่ ประสบ
อยู ห รื อร ว มกั น กระทํ าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ให ไ ด รั บ ประโยชน ต ามที่ ต อ งการ มี การกํ า หนดเป าหมายและการ
ดําเนินการรวมกัน ซึ่งการรวมมือกันทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนและตอรองเพื่อการแกไขปญหาที่ชุมชน
เผชิญอยูใหหมดไป ทั้งนี้เพื่อเอื้อตอความสามารถในการแกปญหาใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพัฒนาของการมีสวนรวมของชุมชนไดยึดหลักการที่สําคัญ คือ กระบวนการมีสวน
รวมตั้งแตการคนหาปญหาหรือความตองการ การวางแผนและจัดลําดับความสําคัญ การดําเนินงาน การ
กระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมและการติดตามประเมินผล และการมีสวนรวมมีกระบวนการขยายผล
และสามารถดํารงอยู มีการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและสามารถพัฒนาศักยภาพของการมีสวนรวม เพื่อ
แกปญหาตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมจนชุมชนสามารถพึ่งตนเองได โดยใน
การศึกษาดังกลาวใชแนวคิดการกอเกิดหรือกอรู ปเพื่อพัฒนาเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการศึกษาถึง
พลวัตของการมีสวนรวมในชุมชนในเชิงพัฒนาการทางประวัติศาสตร การศึกษาดังกลาวทําใหเขาใจถึง
ลักษณะเฉพาะและเห็นพลังตางของชุมชนเพื่อตอบสนองหรือมีบทบาทในการแกปญหาของชุมชน โดยมี
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมตางๆ ในชุมชนทําหนาที่สนับสนุนและเชื่อมประสานกัน
อยางเหมาะสมลงตัวภายใตวัฒนธรรมหรือบริบทชุมชนและพัฒนาศักยภาพของการมีสวนรวมใหมีความ
เขมแข็งบรรลุสูการพึ่งตนเองของชุมชนในที่สุด
2. การศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่ชวยเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชนใหสามารถ
รวมกันแกปญหาและทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนและตอรองเพื่อการแกไขปญหาที่ชุมชนเผชิญอยูให
หมดไปได นั้ น จะพิ จ ารณาทั้ ง ป จ จั ย ภายในและป จ จั ย ภายนอก โดยป จ จั ย ภายในจะพิ จ ารณาจาก
ความสัมพั นธทางสั งคมของชุมชนปจ จัยดานผู นําชุมชนและคณะกรรมบริห ารองคกรชุมชน ปจจัยดาน
สมาชิกและกระบวนการมีสวนรวมในองคกร ปจจัยดานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ปจจัยดานการสรางเครือขาย ในสวนปจจัยภายนอกพิจารณาจากการไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
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ภายนอกชุมชนทั้งดนงบประมาณ ดานวิชาการและบุคลากร ตลอดจนแนวนโยบายของภาครัฐหรือกระแส
แนวคิดจากภายนอก
3. การศึกษาการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืนโดย
กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี จะเนนไปที่การรวมกันระดมความคิดของทุกภาคสวนเพื่อรวมกันหา
แนวทางในการสรางโครงการหรือกิจกรรม โดยเริ่มตนที่การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพนัน และเด็กและ
เยาวชน เพื่อมุ งทําความเขาใจเกี่ ยวกับ โทษและพิ ษภัยของการเล นการพนัน ที่จะมีผลทั้ งตอตัวเด็ กและ
เยาวชน และการพั ฒ นาโดยภาพรวมของชุมชนเอง และที่ สําคั ญที่สุ ด คื อ การทํ าความเข าใจเกี่ย วกั บ
พฤติกรรมตามชวงวัยของเด็กและเยาวชน และแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม ซึ่งถือวาเปนทุนของชุมชนที่
สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการจัดการกับปญหาและการพัฒนาชุมชนได แลวนําโครงการที่รวมกันสราง
ขึ้นมาไปดําเนินการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอไป จนนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางแทจริง
กรอบแนวคิดขางตน เปนเพียงแนวทางในการศึกษาในพื้นที่เทานั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพความเปนจริงของแตละพื้นที่ที่ศึกษาทางกายภาพ ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง
จากภายนอกชุมชน เปนตน
จากขอสรุปที่กลาวมาในขางตนสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังนี้
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บริบทชุมชน
 สถานการณปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชน
 ความตองการในการแกไขปญหา
 ศักยภาพและความพรอมของ
ชุมชน

ทุนทางสังคม/ทุนชุมชน
 ทุนมนุษย
 ทุนวัฒนธรรมประเพณี
 ทุนกายภาพ
 ทุนธรรมชาติ

การสรางกระบวนการมีสวนรวม
ภาครัฐ

ภาครัฐสวนกลาง: สถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานพัฒนาชุมชน
ภาครัฐสวนทองถิ่น:อบต.หนองโรง

ภาคประชาชน/ชุมชน

แกนนําชุมชน สมาชิกชุมชน ผูอาวุโส ปราชญ
ชาวบาน ผูรู กลุมสตรี เยาวชน คณะกรรมการปา
ชุมชน

กระบวนการ/ขั้นตอน
การมีสวนรวม

ภาคเอกชน

องคกรธุรกิจที่ประกอบการในพื้นที่ เชน โรงงาน
อุตสาหกรรม รานคา รานอาหาร

สถาบันทางสังคมอืน่ ๆ

สถาบันการศึกษา: โรงเรียน กศน. มหาวิทยาลัย
สถาบันทางศาสนา: วัด สํานักสงค
อื่นๆ เชน เครือขายปาชุมชน

บทบาทที่เหมาะสมของ
ภาคสวนที่เกีย่ วของ

ปจจัยและเงื่อนไขแหง
ความสําเร็จ

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชนกรณีศึกษา เพื่อมุงคนหารูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ผานทุนทางสังคม โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกอเกิดของการมีสวนรวม การขยายตัว ตลอดจนการดํารงอยู
ของการมีสวนรวม ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวม บทบาทที่เหมาะสมของแตละ
ภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบั นทางสังคมอื่น ๆ และขั้น ตอนการดําเนิ นการตาม
ประเด็นปญหาที่เปนความตองการของชุมชน
ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนเงื่อนไขในการมีสวน
รวมของชุมชนออกเปน 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม ศึกษาสภาพบริบททางสังคมเบื้องตนของชุมชน สถานการณ
ดานป ญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันและระดั บความรุน แรง และความรวมมื อของชุมชนในการทํ า
กิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลที่ไดเพื่อสรางเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษา
ระยะที่ 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความสัมพันธกับชุมชน ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิ จั ย ค น หาที ม วิ จั ย ในชุ ม ชน วิ เ คราะห บ ริ บ ทชุ ม ชน ค น หาป ญ หา เหตุ ข องป ญ หา จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คนหาภาคีการหนุนเสริม วิเคราะหศักยภาพและทุน
สังคมของชุมชน พัฒนา ศึกษาและติดตามผลแผนการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวม
ระยะที่ 3 การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีในการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
หัวใจของงานวิจัยนี้ คือ ชาวบานไดศึกษาขอมูลดวยตนเองและเห็นเสนทางการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน กระตุนใหชาวบานมีความตื่นตัวมากขึ้นในการเขามารวมมือกันวางแผนการพัฒนาและการปองกัน
และแกไขปญหาดวยตนเอง นับเปนจุดเริ่มตนของการทํางานที่เปนระบบ มีการนําขอมูลและความรูของ
ทองถิ่นมาพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหดียิ่งขึ้นไป
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ระยะที่ 1
การเตรียมความพรอม

 ศึกษาขอมูลเบื้องตนชุมชน สถานการณปญ
 หา
 สรางเกณฑการเลือกพื้นที่วิจัย

ระยะที่ 2
การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน: ชุมชน
หนองโรงอําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี

วิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน

การขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม

ระยะที่ 3
การสรุปบทเรียน/สะทอนผล

 สรางความสัมพันธกับชุมชนและกลุมเปาหมาย
 บริบทชุมชนเหตุการณสําคัญ


ชุดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุ ผลกระทบ ระดับ
ความรุนแรงจัดลําดับความสําคัญและรวมกันเลือกปญหา และ
คนหาภาคีหนุนเสริม



ฐานขอมูลศักยภาพความพรอมและทุนทางสังคมของชุมชน



แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ: กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ของแผน กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานตลอดจน
กําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช



ขับเคลื่อนงานแบบสวนรวมผานทุนวัฒนธรรม และสนับสนุน
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก



รับและประเมินผลประโยชนจากการพัฒนา



ประเมินผลการพัฒนาชุมชนเขารวมประเมินวา การพัฒนา
สําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด



จัดเวทีคืนขอมูล สะทอนผลวิจัยและรับฟงขอเสนอแนะ

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม/ทุนชุมชน
ภาพที่ 2 กรอบวิธีการวิจัย
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พื้นที่วิจัย
ผูวิจั ยเลื อกพื้นที่ ศึกษาแบบเจาะจงเพื่ อเป นกรณีศึกษา ไดแก ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพราะชุมชนหนองโรงเปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลของ
การพั ฒ นาและการขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและบริ การ เนื่ องจากเป น ทางผ านของเส น ทางการ
ทองเที่ยวจึงทําใหมีนักทองเที่ยวหรือบุคคลจากนอกพื้นที่เขามายังพื้นที่จํานวนหนึ่ง และมีการพัฒนาระบบ
การสื่ อสารไร สายรองรับนั กทองเที่ย ว ซึ่ งอาจจะเปน มูลเหตุให เด็ กและเยาวชนในชุ มชนเกิด พฤติ กรรม
เลียนแบบ และเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเขาสูเสนทางการพนันผานสังคมออนไลนจากเวปไซตตางๆ และ
เริ่มมีการรวมตัวของแกนนําชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆในชุมชน ตลอดจนมีการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เปนอยางดี และมีปจจัยเชิงบริบทที่เอื้อตอความสําเร็จในการทํางานแบบมี
สวนรวมดังนั้นผลการศึกษาชุมชนดังกลาว ผูวิจัยคาดวาจะไดขอสรุปรวมกันในการหารูปแบบการมีสวนรวม
แบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมอยาง
ยั่งยืน
นอกจากที่กลาวในขางตนเกี่ยวกับเกณฑในการเลือกพื้นที่วิจัยแลว ตัวผูวิจัยยังมีความสัมพันธที่ดี
กับชุมชนเปนระยะเวลากวา 10 ป เนื่องจากผูวิจัยและภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนไดใช
พื้นที่ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน สําหรับนิสิต
ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลหลัก
ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูอยางถาวร และปรากฏชื่ออยูในทะเบียนราษฎรตําบลหนองโรง ทั้ง
17 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 6,488 คน
ผูที่มีสวนรวมในการใหขอมูล
ผูใหขอมูลหลัก คือ กลุมคน ตัวแทนและบุคคลที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมชุมชนพื้นที่ศึกษาที่ผูวิจัยเลือกแบบ
เจาะจง และใชเทคนิค Snowball ในการคนหาผูใหขอมูลที่สอดคลองกับประเด็นปญหาและขอมูลวิจัย ซึ่ง
ประกอบไปดวยผูนําชุมชน คือ กํานันตําบลหนองโรง ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบ.ต. เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนกลุม
สตรี ตั ว แทนกลุ มเยาวชน ผู อาวุ โ ส และผู รู ของชุ มชน ตั ว แทนอาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ า น
ชาวบานผูมีสว นไดสว นเสีย ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่ ตัวแทนอาจารยจากสถาบัน การศึกษา คื อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตัวแทนภาคเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ คือ
บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG)และตัวแทนภาครัฐบาลอื่นๆ คือ เจาหนาที่อนามัย รพ.สต.บานหลุม
หิน และเจาหนาที่จากกรมปาไม ตัวแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ตัวแทนจากองคกรอิสระ คือ ตัวแทน
เครือขายเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เปนตน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติตอการเลนการพนัน ไดแก
เด็กและเยาชน อายุระหวาง 12 – 18 ป ดวยการสุมอยางงาย จํานวน 84 คน จากจํานวนเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุ 12-18 ป จํานวน 482 คน
กลุมตัวอยาง ในกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยรวมกับทีมวิจัยชุมชนและภาคี
เครือขาย จะคัดเลือกตัวแทนและรับอาสาสมัครเด็กและเยาวชนที่มีอายุอยูระหวาง 12-18 ป ที่อาศัยอยูใน
ชุมชน จํานวน 40 คน เขารวมกิจกรรมการขับเคลื่อน ตลอดจนการศึกษาผล การติดตามและประเมินผล
หลังการเขารวมกิจกรรม
บทบาทหนาที่ของผูวิจัย
ผูวิจัยถือเปนผูที่มีแนวคิดทางวิชาการ มีความรูเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัย เนื่องจากเปนผูที่
เจริญเติบโตจากบริบทที่แตกตางจากพื้นที่ที่ศึกษาวิจัย รวมทั้งไมใชผูที่จะใชชีวิตอยูในพื้นที่ศึกษาตลอดไป
ดังนั้นในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงถือวาผูวิจัยเปนคนนอกการศึกษาวิจัยนี้ ใชระเบียบวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนของภาคประชาชน กับภาคีการ
พัฒนาตางๆในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมการที่จะ
ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ เขาใจความหมายและพฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนในชุมชน ผูวิจัยจึง
จําเปนตองสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชนดวย ดังนั้นการรับรูถึงบทบาทหนาที่ของผูวิจัยจึงมีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวม และพฤติกรรมการใหความหมายของผูใหขอมูลที่จะสงผลตอความนาเชื่อถือของ
ขอมูลนั้นเอง ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดแสดงออกในบทบาทหนาที่ที่หลากหลาย คือ “คุณอํานวย”
นักวิจัยในชุมชน อาจารย และสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน (เปนลูก-หลานของผูใหญในชุมชน เปนนองของคน
วัยกลางคน เปนพี่ของคนวัยหนุมสาวและเยาวชนในชุมชน)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย เมื่อจําแนกตามประเภทของขอมูลที่เก็บผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้
เครื่องมือวิจัย ที่ใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน สภาพปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ทุน
ทางสังคมของชุมชน ประสบการณการแกไขปญหาการพนันแบบมีสวนรวมของชุมชน ไดแก
1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนเครื่องมือทีใ่ ชกับวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ
1.1 บริบทของชุมชนที่เอื้อตอการเขาไปพัวพันกับการพนันของคนในชุมชนและเยาวชน
1.2 ปญหา มูลเหตุของปญหา ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของปญหา และพฤติกรรมการ
ติดการพนันของเยาชน
1.3 ทุนทางสังคมที่โดดเดนของชุมชน
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1.4 ประสบการณการแกไขปญหาการพนันแบบมีสวนรวมของชุมชน โดยสรางขึ้นตามฐาน
คิดปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมของชุมชนใน 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานการบริหารและดานโครงสรางชุมชน
โดยผูวิจัย และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางขึ้นภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยขางตน หลังจากนั้นนําแบบ
สัมภาษณที่ส รางขึ้ นไปให ผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา นํ าแบบสัมภาษณมาแก ไขและ
นําไปใชในภาคสนาม และทําการแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณทุกครั้งที่ใชเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกับบริบทที่ศึกษาและตอบคําถามการวิจัย แบบสัมภาษณที่ปรับแกเพิ่มเติมแลวจะมีการนํา
กลับไปสัมภาษณซ้ําเฉพาะขอมูลที่ยังไมสมบูรณ
2. ขอคําถามในเวทีร ะดมความคิ ดเห็น การจัดประชุมกลุมย อย และเวทีสะทอนคิ ดและรับฟ ง
ขอเสนอแนะ
3. แบบวัดระดับทัศนคติตอการเลนการพนันและพฤติกรรมการเลนการพนัน เพื่อใชวัดระดับทัศนคติ
ตอการเลนการพนันของเยาวชนในชุมชน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการดําเนินงาน โดยผูวิจัย และ
ทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางขึ้นเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบ
ของ Likert’s scale จํานวน 12 ขอ รวมทั้งไดสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนการพนันดวย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผูวิจัย นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และเขาสูขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อหาคา IOC จากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับกลุมเยาวชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง (นิสิตชั้นปที่ 1) จํานวน 30 คน เพื่อ
หาคาความเชื่อมั่นตอไป ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเปนดังนี้ แบบวัดระดับทัศนคติตอการเลนการ
พนันและพฤติกรรมการเลนการพนัน ไดคา IOC อยูระหวาง 0-67-1.00และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.77
เครื่องมือวิจัย ทีใ่ ชเก็บขอมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
1. แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจโทษและผลกระทบของการเลนการพนัน เปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ จากขอคําถามที่เปนลักษณะการกําหนดสถานการณจําลอง โดยผูวิจัย
และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางขึ้น
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของเยาวชนที่มีตอกิจกรรมการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหา
เยาวชนติดการพนันผานทุนทางวัฒนธรรม ที่ผูวิจัย และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางขึ้น เปนคําถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scaleจํานวน 40 ขอ
ทั้งนี้เครื่องมือเก็บขอมูลทั้ง 2 ชิ้น ซึ่งผูวิจัย และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางขึ้นภายใตกรอบแนวคิด
การวิจัย หลังจากนั้นนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และเขาสู
ขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพือ่ หาคา IOC จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับ
กลุมเยาวชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง (นิสิตชั้นปที่ 1) จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นตอไป ผลการหา
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยเปนดังนี้
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 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจโทษและผลกระทบของการเลนการพนัน ไดคา IOC อยู
ระหวาง 0-67-1.00มีระดับความยาก-งาย เทากับ 0.30-0.75 คาอํานาจการจําแนก เทากับ
0.20-0.80 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.69
 แบบสอบถามความพึงพอใจของเยาวชน ไดคา IOC อยูระหวาง 0-67-1.00และคาความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.89
นอกจากเครื่องมือวิจัยทัง้ 2 ชุด ที่นําเสนอขางตน ผูวิจัยยังไดมีเครื่องวิจัยที่ใชเก็บขอมูลเสริม เพื่อให
ขอมูลที่ไดมีความถูกตองครบถวน ดังนี้
1. แบบสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม ซึ่งจะใชเก็บขอมูลพฤติกรรมทั้งของผูให
ขอมูลหลัก และเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในระหวางการทํากิจกรรมตางๆ เชน การจัดเวทีระดมความคิด การ
ประชุมกลุมยอย เปนตน ตอลดจนใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลกับกลุมเยาวชนหลังรวมกิจกรรม
2. บันทึกภาคสนาม เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการบันทึกจากการสังเกตในภาคสนามและใชบันทึก
เสริมจากการสัมภาษณ บันทึกนี้จะชวยในการสภาพการณในภาคสนามทั้งทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึง
บันทึกปรากฏการณในภาคสนามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยผูวิจัยจัดระบบการบันทึกภาคสนามออกเปน 3
สวน ไดแก บันทึกสั้น (jotted noted) บันทึกความคิดเห็นนักวิจัย (researcher inference notes) และ
บันทึกภาคสนาม (field noted)
3. เครื่ องมือบั นทึ กเสี ยงและภาพเหตุการณ เปน เครื่ องมื อที่ ชว ยให การใช แบบสัมภาษณมีความ
สมบูรณมากขึ้นและการบันทึกภาคสนามมีความชัดเจนมากขึ้น
การเก็บรวบรวมขอมูล
เทคนิคการเก็บขอมูลในการวิจัย ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารและหลักฐานตางๆ ในชุมชน
(documentary analysis) การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนจากคําบอกเลา (oral history) การเดินสํารวจ
สภาพแวดลอมในชุมชน (transect walk and guide field walk) การทําแผนที่ชุมชนจากการสัมภาษณ
(community mapping) การสัมภาษณแบบกึ่ งโครงสร าง (semi-structured interviewing) การ
สัมภาษณระดับลึก (in-depth interview) การจัดกลุมสนทนา (Focus-Group Discussion) การสังเกต
และการจดบันทึก (observation and field-note) การวิเคราะหปฏิทินชุมชน(community calendar)
การพูดคุยอยางไมเปนทางการ การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การจัดกิจกรรมคายเยาวชน การ
ทําแบบสอบถาม การทําแบบทดสอบ นอกจากนี้ ในขณะสัมภาษณและทํากิจกรรมตางๆ ผูวิจัยไดสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมของผูใหขอมูลที่ผูวิจัยอยูรวมในสถานการณนั้น เพื่อการเก็บและรวบรวมขอมูลนี้จะ
ชวยใหเข าใจพฤติ กรรมของผูให ขอมู ลวาสอดคลองกันกั บการให สัมภาษณ หรือร วมกิ จกรรม รวมทั้งใช
เทคนิคการสนทนาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความตรงของขอมูลระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม
ผูวิจัยทําการศึกษา วิเคราะหบทเรียนแหงความสําเร็จจากเอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจสภาพจริงและสัมภาษณแกนนําชุมชนเบื้องตนเกี่ยวกับสถานการณปญหาการ
พนันในพื้นที่และความรวมมือของชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลที่ไดเพื่อสรางเกณฑใน
การเลือกพื้นที่ศึกษา
ผูวิจั ยเลื อกพื้นที่ ศึกษาแบบเจาะจงเพื่ อเป นกรณีศึกษา ไดแก ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพราะชุมชนหนองโรงเปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลของ
การพั ฒ นาและการขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและบริ การ เนื่ องจากเป น ทางผ านของเส น ทางการ
ทองเที่ยว จึงทําใหมีนักทองเที่ยวหรือบุคคลจากนอกพื้นที่เขามายังพื้นที่จํานวนหนึ่ง และมีการพัฒนาระบบ
การสื่ อสารไร สายรองรับนั กทองเที่ย ว ซึ่ งอาจจะเปน มูลเหตุให เด็ กและเยาวชนในชุ มชนเกิด พฤติ กรรม
เลียนแบบ และเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเขาสูเสนทางการพนันผานสังคมออนไลนจากเวปไซตตางๆ และ
เริ่มมีการรวมตัวของแกนนําชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆในชุมชน ตลอดจนมีการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เปนอยางดี และมีปจจัยเชิงบริบทที่เอื้อตอความสําเร็จในการทํางานแบบมี
สวนรวม ดังนั้นผลการศึกษาชุมชนดังกลาว ผูวิจัยคาดวาจะไดขอสรุปรวมกันในการหารูปแบบการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
อยางยั่งยืน
นอกจากที่กลาวในขางตนเกี่ยวกับเกณฑในการเลือกพื้นที่วิจัยแลว ตัวผูวิจัยยังมีความสัมพันธที่ดี
กับชุมชนเปนระยะเวลากวา 10 ป เนื่องจากผูวิจัยและภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนไดใช
พื้นที่ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน สําหรับนิสิต
ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
ระยะที่ 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ผูวิจัยทําการเลือกพื้นที่ศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไวแลวลงพื้นที่เพื่อศึกษาหารูปแบบการมีสวนรวม
แบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดย
ดําเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรี ย มชุ ม ชน ขั้ น ตอนนี้ เ ป น การเตรี ย มความพร อมสู ก ระบวนการทํ างานร ว มกั น และ
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนา โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
1.1 สรางความสัมพันธกับแกนนําชุมชนและกลุมเปาหมายอื่นๆ ในชุมชน เนื่องจากการวิจัยนี้
เปนการศึกษาการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในชุมชน ซึ่งตองมีความเชื่อถือและใหความรวมมือในการ
วิจัยอยางเต็มใจ จึงจะทําใหงานวิจัยประสบผลสําเร็จ โดยการทําหนังสือประสานงานและขอความรวมมือ
จากทางมหาวิ ทยาลัยถึงนายกองคการบริห ารสวนตําบล หลังจากนั้นผูวิ จัยไดจัดประชุ มเพื่อแนะนําตั ว
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นําเสนอรายละเอียดของโครงการวิจัยและปรึกษาหารือ กับ นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง รอง
นายก ปลัด อบ.ต. เจาหนาที่ สมาชิก อบ.ต. สมาชิกสภา แกนนําชุมชน และตัวแทนประชาชนในชุมชน ณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
1.2 การติ ด ต อประสานงานกั บ หน ว ยงานและภาคี ที่เ กี่ ย วข อง เพื่ อขอความร ว มมื อจากทั้ ง
เจาหนาที่ภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยสะพาน ตัวแทนกลุมอาชีพ
ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุมเยาวชน ผูอาวุโส และผูรูของชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ตัวแทนคณะกรรมการปาชุมชน บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) และตัวแทนภาครัฐบาลอื่นๆ
คือ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เจาหนาที่อนามัย รพ.สต.บานหลุมหิน ตัวแทนสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน เจาหนาที่ปาไมจังหวัด ตัวแทนจากองคกรอิสระ คือ ตัวแทนเครือขายเยาวชนจังหวัด
กาญจนบุรี เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพรอมของทีมและเนนการมีสวนรวมจาก
ทุกฝาย
1.3 ประชุมรวมระหวางนักวิจัยและภาคีตางๆ ที่กลาวในขางตน ณ ที่ทําการปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย การดําเนินการวิจัยภายในพื้นที่และขอความ
รวมมือจากชุมชนเพื่อที่จะรวมกันในการวิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไขปญหา วางแผนการแกไข
ปญหา ลงมือปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผลรวมกัน
1.4 คนหาทีมวิจัยในพื้นที่ โดยการขออาสาสมัครจากสมาชิกชุมชนเพื่อเขารวมเปนทีมวิจัยใน
พื้นที่ ซึ่งไดอาสาสมัครเขารวมเปนทีมวิจัยที่มาจากทั้ง ผูนําชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมสตรี
ตั ว แทนเยาวชน ตั ว แทนชาวบ า น ครู โ รงเรี ย นวั ด ห ว ยสะพาน อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ า หมู บ า น
เจาหนาที่ตํารวจจาก สภอ.พนมทวน และเจาหนาที่จาก รพ.สต.บานหลุมหิน ซึ่งในที่ประชุมไดเสนอชื่อ
บุคคล 13 ทาน คือ
 นายสุวรรณวิชช เปรมปรีดิ์นายก อบต.หนองโรง
 วาที่รอยโทนครินทร ปรกแกว ปลัด อบต.หนองโรง
 นางบุญฑริก แชมชอย รองปลัด อบต.หนองโรง
 นายนิยม สารีวงศ คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน/อสม.
 นายสวงชํานาญกําหนด คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน/อสม.
 นายอินทร ไคลมี คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน/อสม.
 นางสมหมาย แกวประดิษฐตัวแทนกลุมสตรี/คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นางสายยุพิณ สมพรมทิพย รพ.สต.บานหลุมหิน
 ดาบตํารวจชาครติ สมพรมทิพย สภอ.พนมทวน
 คุณครูบุญธรรม สารีวงศ ครูชํานาญการโรงเรียนวัดหวยสะพาน/แมเพลงเหยย
 นางสาวกรรณิการ บุญธรรม ตัวแทนเด็กและเยาวชน
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 ตัวผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย ทําหนาที่วิทยากรกระบวนการในการชวนคิดชวนคุยเพื่อ
จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง
2. การวิเคราะหบริบททั่วไปชุมชน เปนการศึกษาประวัติชุมชน ลักษณะทางนิเวศวิทยาและดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการเมืองการปกครองในทองถิ่น เหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
บริบทชุมชนที่เชื่อมโยงกับการเกิดปญหาการพนัน โดยสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ประชากร เศรษฐกิจ สถานที่ตั้งชุมชนทางดานกายภาพ ใชการ
วิเคราะหเอกสารและหลักฐานจากหลายแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เชน แผนแมบทชุมชน
เปนตน
2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ประวัติการกอตั้งชุมชน ขอมูลทั่วไปดานสังคม วัฒนธรรม ความ
เชื่อ การเมืองการปกครองในทองถิ่น เหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีอิทธิพลตอความคิด ความ
เชื่อและแนวทางการดํารงชีวิตในชุมชน บริบทชุมชนที่เชื่อมโยงกับ การเกิดปญหาการพนันไดจากการเก็บ
ขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสรางกับผูอาวุโส ผูนําชุมชน
บุคคลสําคัญและแกนนําชุมชนแบบเจาะลึก จํานวน 15 คน รวมกับการสังเกต การสัมภาษณกลุมและการ
ลงพื้นที่สํารวจชุมชน
สวนขอมูลเกี่ยวกับการรวมมือกันของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน ความตองการการสนับสนุนหรือบริการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ไดจากการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกในกลุมผูนําชุมชนและตัวแทนจากภาคสวนตางๆ
3. การคนหาปญหา เหตุของปญหา ผลกระทบ และคนหาภาคีหนุนเสริม โดยรวมคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาที่พบทั้งหมดในชุมชน จัดลําดับความสําคัญและความตองการและรวมกันเลือกปญหา
ที่ชุมชนมีศักยภาพและความพรอมหรือชุมชนมีความตองการในการแกไขภายใตความรวมมือของภาคีการ
พัฒนามาหนึ่งปญหา เพื่อนําไปวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันของปญหาหรือความตองการ
และรวมกันวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตอไป โดยการประยุกตใชเทคนิคการประชุมแบบมี
สวนรวมอยางสรางสรรค (Appreciation Influence Control: AIC) เพื่อระดมสมองคนหาปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา คนหาสาเหตุ รวมกันเลือกปญหา และคนหาภาคีหนุนเสริม และทําใหเกิด
ความเขาใจและรับทราบสภาพปญหา ขีดจํากัดความตองการและศักยภาพของชุมชน ตลอดจนทราบแนว
ทางการของความชวยเหลือจากภาคีการพัฒนาเพื่อหนุนเสริมดวย โดยผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาปญหา
ของชุมชน กับแกนนําชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูสูงอายุ ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนจากหนวยงาน
ภาคีตางๆ คือ ตัวแทนครูจากโรงเรียน เจาหนาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหลุมหิน ตัวแทนจาก
คณะกรรมการปาชุมชน บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
จํานวน 60 คน ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง และที่
ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี เปดโอกาสใหผูรวมเวทีซักถามประเด็นสงสัย และใหขอมูลเพิ่มเติม
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นอกจากนี้ผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนยังไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เล น การพนั น ของเด็ ก และเยาวชน และเจาะลึ ก ไปที่ ก ารเล น พนั น ฟุ ต บอล โดยการสอบถามด ว ย
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 12 – 18 ป ดวยการสุมอยางงาย จํานวน
84 คน จากจํานวนเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 12-18 ป จํานวน 482 คน
จากนั้นจึงทําหนังสือเชิญภาคีการพัฒนาที่คาดวาจะสามารถหนุนเสริมกิจกรรมในชุมชน แลวจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม นําเสนอขอมูลสรุปสภาพปญหาปจจุบันที่พบทั้งหมดในชุมชน ปญหา
และ อุปสรรค ผลกระทบและความตองการของชุมชน พรอมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงขอเสนอแนะ
ในการทํางานจากภาคีหนุนเสริม เพื่อรวมกันแกไขปญหาอยางจริงจัง
4. การวิเคราะหศักยภาพ และทุนทางสังคมของชุมชนที่เอื้อตอการทํางานแบบมีสวนรวมเพื่อ
การปองกันและแกไขปญหาการเล นการพนันของเด็ กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal: PRA) โดยการลงพื้นที่สํารวจรวมกันและ
จัดเวทีระดมความคิดรวมกับผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
แกนนํ า คณะกรรมการกลุ ม ต างๆ ในชุ มชน ตั ว แทนชาวบ าน ผู อาวุ โ สของชุ มชน ตั ว แทนครู ตั ว แทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 60 คน ณ ที่ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี เพื่อ
รวมกันวิเคราะหประเมินศักยภาพ และทุนทางสังคมของชุมชนที่เอื้อตอการทํางานแบบมีสวนรวม ประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต และวิเคราะหศักยภาพของชุมชนหนองโรง
ในการทํางานแบบมีสวนรวม หากตองการดําเนินการไปสูความยั่งยืนจําเปนตองการการหนุนเสริมดาน
ใดบางและจากหนวยงานไหน รวมกับการทํา SWOT เพื่อรวมกันวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของชุมชน
เมื่อไดขอมูลดังที่กลาวมาในขางตนแลว นําขอมูลที่ไดมารวมกันวิเคราะหโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ภาคีการพัฒนา (นักวิจัย)และผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม แลวจัดทําเปนฐานขอมูลศักยภาพและทุน
ทางสังคมของชุมชน พรอมนําเสนอขอมูลทั้งหมดแกชุมชนและผูที่สวนเกี่ยวของเพื่อรับทราบ
5. การวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนําขอมูลทั้งหมดในขั้นตอนที่ 1-4 มาสรางเปนแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรงเชิงบูรณาการ เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันผานทุนทางสังคม ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับทีมวิจัยในพื้นที่ ตัวแทนชาวบานรวมกับภาคีการ
พัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบัน ทางสังคมอื่ นๆ ณ ที่ทําการป าชุมชนบานหว ยสะพานสามัคคี
จํานวน 2 วัน เพื่อรวมกันสราง “แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรงเชิงบูรณาการ
ผ า นทุ น ทางสั ง คม” กํ า หนดนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค ของแผน โครงการหรื องาน กรอบงาน วิ ธี การ
ปฏิบัติงาน ทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใชผูรับผิดชอบและบทบาทหนาที่ ตัวดัชนีชี้วัดและผลสัมฤทธิ์
ขั้นสุดทายที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้จะทําใหทราบแนวทาง กลวิธีการแกไขปญหาโดยชุมชนและภาคี
การพัฒนารวมกันคิดขึ้นมาเอง ทราบบทบาทที่ชัดเจนของแตละภาคีการพัฒนา
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5.2 จัดเวทีนําเสนอรายละเอียดตางๆ ของแผนฯ ทําประชาพิจารณและลงประชามติ เพื่อนํา
แผนแมบทดังกลาวไปใชดําเนินงานไดจริง โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง เปนประธานใน
การทําประชาพิจารณและลงประชามติ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง ซึ่งมีชาวบานเขา
รวมรับฟงรายละเอียด เสนอแนะและลงประชามติแผนแมบทการจัดการปาชุมชนบานพุเตย จํานวนทั้งสิ้น
60 คน
5.3 จัดประชุมกลุมยอยกับทีมวิจัยในพื้นที่ รวมกับตัวแทนชาวบาน และตัวแทนภาคีการพัฒนา
เพื่ อรว มกั นจั ด ทําโครงการการแก ไขป ญหาฯ ให ส อดคล องกั บ สภาพปญหาที่ เ กิ ดขึ้ น จริง ในการพั ฒ นา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน และการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน โดยที่
ประชุ มมี ความเห็ น ร ว มกั น ที่ จ ะจั ด ทํ าโครงการที่ เ กี่ ย วข องกั บ การสร างกลุ ม เด็ กและเยาวชนให มีความ
ตระหนักและรูเทาทั นพิษภัยของการเลน การพนัน รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของตนเองตอการพัฒนา
ชุมชน โดยใชชื่อโครงการ คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน มีแนวคิดหลักในการดําเนินการ
คือ การบูรณาการทุนชุมชนไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน ทุนภูมิป ญญา ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพยากร คือ ปาชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความ
ตระหนักรูและหางไกลจากการเลนการพนัน
5.4 หลังจากที่ไดโครงการการขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ โครงการ คายเยาวชน...รักษพง
ไพร หางไกลการพนัน ก็จะรวมกันในการจัดทําแผนปฏิบัติการหรือโครงการยอยตางๆ โดยประชุมกลุม
ดวยการประยุกตใชเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคในทีมวิจัยในพื้นที่ รวมกับกลุมแกนนํา
ชุมชน ตัวแทนชาวบาน และตัวแทนภาคีการพัฒนาตางๆ รวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการ โดยในแผนปฏิบัติ
การจะประกอบด ว ยโครงการย อ ยหรื อ กิ จ กรรม กลวิ ธี ใ นการดํ า เนิ น งาน ระยะเวลาการดํ า เนิ น งาน
ผูรับผิดชอบ งบประมาณทรัพยากร ความสามารถของชุมชน ความตองการของชุมชนและการหนุนเสริม
จากภาคีที่ชัดเจน
6. การขั บ เคลื่ อ นแบบมี ส ว นร ว ม ในขั้ น ตอนนี้ เ ป น การนํ า เอาแผนปฏิ บั ติ ก ารของโครงการ
ขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ ที่รวมกันกําหนดอยางชัดเจนแลวมาปฏิบัติจริงตามแผนการที่ไดกําหนดไว
ทางผู วิ จัย ชุมชนและภาคี การพัฒ นาอาจมี สว นรว มในการสนั บ สนุ นในดานตางๆ ที่ผู เ ขารว มโครงการ
ต อ งการ ในหลายลั ก ษณะ เช น สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละแรงงาน เข า ร ว มบริ ห ารงาน
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอกเปนตน
โดยลักษณะของกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ จะเปนกิจกรรมคายเยาวชน ซึ่ง
ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาไว คือ 2 วัน สวนรูปแบบของกิจกรรมจะใชกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบ
และหลังจากที่เยาวชนรวมกิจกรรมคายฯ แลว ทางผูวิจัย ทีมวิจัยชุมชน และภาคีที่เกี่ยวของจะเปดโอกาส
ใหแกนนําเยาวชนรวมกันคิดและวางแผนในการทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับเยาวชน และเปน
กิจกรรมที่เยาวชนไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมา
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การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ โครงการ คายเยาวชน...รักษพง
ไพร หางไกลการพนัน ในการดําเนินการสามารถแบงได 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ในการเตรี ย มการพั ฒนากิจ กรรมโครงการค าย
เยาวชนชุ มชนบ านหนองโรงที มวิ จัย ทํ าหนังสือเชิญคณะครู จากโรงเรีย นวั ด หว ยสะพาน แกนนําชุมชน
ตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเกี่ยวของเขารวมประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําโครงการคายเยาวชน และรายละเอียดการจัดการ
คายเยาวชน ณ ที่ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี จํานวน 1 ครั้ง
ขณะเดียวกันผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพนัน โทษและพิษภัยของการพนัน
แนวทางการปองกันแกไขการเลนการพนัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดคายพักแรม หลักการเปน
วิทยากรนําชมสถานที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางกิจกรรมคายเยาวชน
เมื่อได ขอมูลเบื้องต น ที มวิ จัย ไดทําใบสมัครเข าร วมกิจกรรม ซึ่งในใบสมัครจะมีขอมู ล
เบื้องตนของเด็กและเยาวชน เชน กีฬาที่ชอบเลน กิจกรรมยามวาง เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู พรอมแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการเขาคาย (Training Need
Assessment) นําไปสอบถามเด็กและเยาวชน ผานสมาชิกสภาตําบลทั้ง 17 หมูบาน และจัดประชุมหารือ
กับแกนนําชุมชนตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเกี่ยวของ
เขาเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการจัดคายเยาวชน สําหรับเปนแนวทางประกอบรวมกับ
ขอมูลดานการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน หลักการเปนวิทยากรนําชม
สถานที่กําหนดเปนโครงสรางและองคประกอบของโครงการคายเยาวชน
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการ (Action) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
พัฒนาหลักสูตรโครงการคายเยาวชนผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนประมวลขอมูลที่ไดรับจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาใชเปนแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมกับแกนนําชุมชน ตัวแทนเยาวชน ปราชญ
ชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเกี่ยวของเขา จํานวน 15 คน เพื่อสรางหลักสูตรคาย
เยาวชนชุ มชนบานหนองโรง ภายใตชื่ อ “โครงการค ายเยาวชน...รั ก ษพงไพร ห างไกลการพนั น ” ที่
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค 2) ความคิดรวบยอด 3) กิจกรรมการเรียนรู และ4)
การวัดและประเมินผล
จั ด ทํ า โครงการ เอกสารประกอบการจั ด ค า ยเยาวชน และเครื่ อ งมื อ ในการวั ด และ
ประเมินผล คือ แบบทดสอบวัดความรู และแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมและการดําเนินการของ
คายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง
หลังจากสรางหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวของแลว ทีมวิจัยไดจัดเวทีนําเสนอหลักสูตรกับ
ผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสมดานเนื้อหา ดานสํานวนภาษาของหลักสูตรทั้ ง
4 องคประกอบ และเครื่องมือวัดและประเมินผลและการพิจาณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน นํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
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ดําเนินการจัดคายเยาวชน ประสานงานกับสมาชิกสภาตําบลหนองโรง และแกนนําชุมชน
ทั้ง 17 หมูบาน รวมทั้งผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหวยสะพาน เพื่อตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของเด็ก
และเยาวชนที่ ส มั ครตามความสมั ครใจโดยผ า นการพิ จ ารณาทั้ ง ด า นความพร อมและการยิ น ยอมจาก
ผูปกครองเขารวมโครงการและทําเอกสารขออนุญาตผูปกครองเขารับการฝกอบรมหลักสูตร“โครงการคาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” จํานวน 69 คน
ประสานงานกั บ คณะกรรมการป า ชุ ม ชน เพื่ อ ขอใช ส ถานที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรม และ
จัดเตรียมสถานที่จัดคายเยาวชนประสานงานกับวิทยากรจากหนวยงานตางๆ ที่ใหการอนุเคราะหประชุม
ซักซอมทําความเขาใจกับทีมงาน ดําเนินการจัดคายเยาวชนตามตารางที่วางแผนไวณที่ทําการปาชุมชนบาน
หวยสะพานสามัคคี และพื้ นที่ปาชุมชน โดยใชระยะเวลาในการจัดคาย จํานวน 2 วัน ในลักษณะ Day
Camp หลังจากนั้นไดสรุปและประเมินผลการจัดฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 การสะท อนผล (Reflection) จั ดเวทีนํ าเสนอผลการศึกษาทั้ งในสวนของ
หลักสูตรโครงการคายเยาวชน และผลของการใชหลักสูตรแกชุมชนที่ประกอบด วย แกนนําและตัวแทน
ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน คณะครูอาจารย ตัวแทนเยาวชนและตัวแทนภาคีที่เกี่ยวของ พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะ ณ ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
เมื่อดําเนินการปฏิบัติตามแผน ไประยะหนึ่งไดทําการติดตามและสะทอนผลการดําเนินงาน เพื่อให
ทราบความกาวหนาและประเมินวาการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือนําไปการแกปญหาได
หรือไม หากยังไมบรรลุวั ตถุประสงคก็รวมกันหาปญหาอุปสรรคในการดําเนิน งาน สาเหตุและปรับปรุ ง
พัฒนาแผนปฏิบัติการหรือโครงการ เพื่อนําไปปฏิบัติใหมจนสามารถแกไขปญหาไดจริงโดยการประเมินจะ
ใชการสนทนากับกลุมแกนนําและตัวแทนจากภาคสวนตางๆ ทุกสิ้นเดือนและเมื่อสิ้นสุดโครงการจะทําการ
ประเมินครั้งสุดทาย พรอมสรุปผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหแกชุมชนรวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของทราบ
การพัฒนาการมีสวนรวมในการแกไขปญหา เปนการดําเนินการโดยการใชแนวทางการแกไขปญหา
ในขางตนมาพัฒนาการมีสวนรวมในการแกไขปญหา โดยใหชุมชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการ
พัฒนาและดําเนินการวัดประสิทธิผลของการพัฒนาโดยมีดัชนีวัดความสําเร็จ มีดังนี้ 1) ตัวชี้วัดดานการมี
สวนรวม ไดแก จํ านวนภาคีเ ครือขาย จํ านวนสมาชิ กชุ มชนที่เข าร วม ทีมวิจัย ชุมชน ศักยภาพและทุ น
วัฒนธรรมชุมชน 2) ตัวชี้วัดดานการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผาน
ทุนทางสังคมไดแก แผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาเยาวชนติดกรพนัน ความรูความเขาใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับโทษและผลกระทบของการพนัน แกนนําเยาวชน
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ระยะที่ 3 การสรุปบทเรียนและสะทอนผลวิจัย
จากขอมูลทั้งหมดที่ไดรับในขั้นเตรียมความพรอมและการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหขอมูลทั้งในระหวางการลงพื้นที่ศึกษาและหลังจากการดําเนินเสร็จสิ้นแลวมาสรุปเปนบทเรียนแหง
ความสําเร็จในพื้น ที่แลวจึงสั งเคราะหเปน รูป แบบการมี สวนรวมแบบพหุภ าคีเพื่อการปองกัน และแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม แลวนําเสนอขอคนพบในรูปแบบของการจัด
เวทีสาธารณะคืนขอมูลวิจัย พรอมรับขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเชิงการขยายผลงานวิจัยและเชิง
นโยบายในระดับพื้นที่และจังหวัดตอไป โดยมีกํานันตําบลหนองโรง ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบ.ต. เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนกลุม
อาชีพ ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุมเยาวชน ผูอาวุโสและผูรูของชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ชาวบานผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน ตัวแทนอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตัวแทนภาคเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ คือ
บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) และตัวแทนภาครัฐบาลอื่นๆ คือ เจาหนาที่อนามัย รพ.สต.บานหลุม
หิน เจาหนาที่ตํารวจจาก สภอ.พนมทวน เจาหนาที่ปาไมจังหวัด เขารวม จํานวน 71 คน
การวิเคราะหขอมูล
ในการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของขอมูลและขอคนพบ ผูวิจัยใชเทคนิคสามเสา
(triangulation technique) เพื่อใหเกิดการอางอิง การเชื่อมโยงและความสัมพันธสอดคลองกันของขอมูล
จากตางแหลงขอมูล (triangulation of sources) และตางวิธีการ (methods triangulation) ซึ่งจะเสริม
ใหผลการวิเคราะหมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น รวมทั้งใชวิธีการสะทอนผลจากเวทีชุมชนภายหลังจาก
การสรุปขอคนพบเบื้องตน (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ , 2555)วิธีการเก็บขอมูลได
ประยุกตเทคนิคของการวินิจฉัยชนบทแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal; PRA) โดยเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนในชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินการ (ปาริชาติ วลัยเสถียร และ
คณะ, 2548: 104-110)
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลรายวันและรายสัปดาหภายหลังที่เก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก การจัดสนทนากลุมและการสังเกตการจดบั นทึก แลวจัดขอมูลเปนหมวดหมู
เพื่ อให ทราบว าได ขอมู ลอะไรที่ ครบถ ว นแล ว และจะต องเก็บ ข อมู ล อะไรเพิ่ มเติ มอีกและวิ เ คราะห เ นื้ อหา
หลังจากเก็บขอมูลแลว เปนการวิเคราะหสรุปรวมโดยนําขอมูลทั้งหมดมาผสมผสานกันเพื่อวิเคราะหสรุปผล
เพื่ ออธิ บายรูป แบบการมี สว นรว มของภาคประชาชน ภาครั ฐ ภาคเอกชนและสถาบั น ทางสังคมอื่ น ๆ ใน
ลักษณะพหุภาคีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทั้งกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคี คือ
การกอเกิด การขยายตัวและการดํารงอยู ปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมของชุมชนและเงื่อนไขตางๆ บทบาทที่
เหมาะสมของภาคีพัฒนาและขั้นตอนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมดังนี้
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1. ขอมูลเชิงปริมาณ
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากร/กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดครัวเรือน เปนตน วิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
1.2 การวิเคราะหผลของการจัดคายเยาวชน ประเมินผลดานความรู ความเขาใจ และ
ความพึงพอใจ โดยใชสถิติพรรณนา ดังนี้ การแจกแจงความถี่ คารอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑการแปลผลตามวิธีการของ (Best, 1997: 190) แบบจําแนกแตละชวงยอยออกเปน
5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
1.00 - 1.49
ความพึงพอใจนอยที่สุด
1.50 - 2.49
ความพึงพอใจนอย
2.50 - 3.49
ความพึงพอใจปานกลาง
3.50 - 4.49
ความพึงพอใจมาก
4.50 - 5.00
ความพึงพอใจมากที่สุด
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึกการสํารวจ ขอสรุปจากการ
ประชุมกลุมยอยและการจัดเวที และการสังเกตพฤติกรรม ขอมูลเหลานี้นํามาตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล การจัดหมวดหมูตามประเด็นปญหาและทําการตีความจากขอมูลที่ได ตามกระบวนการวิเคราะห
เนื้อหาของขอมูล (Content Analysis) เพื่อสรุปประเด็นตามกลุมขอมูลและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
กลุมขอมูล ขอมูลที่ใชวิธีการเชิงคุณภาพจําแนกตามเนื้อหา มีดังนี้
2.1บริ บทของชุ มชน ประกอบดว ย ลักษณะทั่ วไปของพื้น ที่ชุ มชน ขอมูล ทางด านเศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครอง การศึกษา สุขภาพอนามัย สังคม วัฒนธรรมและความเชื่อ ปญหา สาเหตุของปญหา
ผลกระทบของปญหา และความตองการในการแกไขของชุมชน ประสบการณการทํางานแบบมีสวนรวม
ของชุมชน
2.2 ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน
2.3 การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม
2.4 รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของ
เด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ชุมชนหนองโรง: ชุมชนอุดมดวยวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษาเกี่ยวกับบริบททางสังคมของชุมชนหนองโรงผูวิจัยไดใชกระบวนมีสวนรวมกับสมาชิก
ชุมชนเปนหลัก โดยเริ่มตนดวยการรวบรวมขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน เชน ประวัติการ
กอตั้ งชุ มชน ข อมูล ทั่ วไปด านสั งคม วั ฒนธรรม ความเชื่ อ การเมื องการปกครองในทองถิ่ น เหตุการณ
สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อและแนวทางการดํารงชีวิตในชุมชน ดวยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูนําชุมชนและผูอาวุโสในชุมชน การเดินสํารวจชุมชน การศึกษาจากเอกสารและ
หลักฐานทางประวัติศาสตรของชุมชน การใชเทคนิคการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อวิเคราะห
สถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเยาวชนแบบมีสวน
รวม และประยุกตใชเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคเพื่อคนหาปญหา เหตุของปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและคนหาภาคีหนุนเสริม ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผู
มีสวนเกี่ยวของ ผูวิจัยนําเสนอขอคนพบเปน 3ตอนตามลําดับดังนี้
ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนเกาแกขนาดเล็กที่เกิดมีการบอกเลาและรายงานไวในเอกสารตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และตนรัตนโกสินทร เปนชุมชนที่ตั้งอยูในตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี
ชุมชนหนองโรง: ชุมชนเกาแกอุดมดวยวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนหนองโรง ประกอบดวยหมูบาน 17 หมูบาน โดยทั้ง 17 หมูบานมีอาณาเขตติดตอกันและ
เคยเปนชุมชนเดียวกันมาในอดีต เปนชุมชนเกาแก ที่ปรากฏหลักฐาน และคําบอกเลาของชาวบานมาตั้งแต
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และตนกรุงรัตนโกสินทร นักโบราณคดีของกรมศิลปากรสันนิษฐานวา บริเวณนี้
เปนที่ตั้งของชุมชนสมัยยุคโลหะ มีการขุดพบภาชนะสําริด ขวานหินขัด เครื่องปนดินเผา และวัตถุโบราณ
อื่นๆ ตลอดจนที่มีวิวั ฒนาการรวมกัน มาในดานการพั ฒนาและการเติ บโตของชุมชน จนมี การประกาศ
แยกตัวออกเปนตําบลอยางเปนทางการ ในป พ.ศ. 2490
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1. ประวัติความเปนมาของชุมชนหนองโรง
ตําบลหนองโรง เดิมเปนหมูบานในเขตปกครองของตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน ตอมาในป
พ.ศ. 2490 ไดมีการแบงเขตตําบลเพิ่มเติม เปนตําบลหนองโรง โดยมีหมูบานคือ บานหวยสะพาน บาน
หนองโรงและบานหลุมหิน เพียง 3 หมูบาน และสาเหตุที่ชื่อวาตําบลหนองโรงก็เพราะวา มีก ารแตงตั้ง
กํานัน ชื่อนายนาด วิเศษสิงห ซึ่งเปนคนบานหนองโรง และเนื่องจากหมูที่ 2 เปนหมูบานที่มีขนาดใหญที่สุด
ในบรรดาสามหมูบานเมื่อแยกตําบลจึงตั้งชื่อวา “ตําบลหนองโรง” ตามชื่อหมูบานที่กํานันอาศัยอยู
จากการสัมภาษณผูนําชุมชน พบวา ในอดีตชุมชนหนองโรง แบงเปน 3 หมูบาน คือ บานหนองโรง
บานหวยสะพาน และบานหลุมหิน และไดกอตั้งขึ้นเปนตําบลหนองโรงเมื่อ พ.ศ. 2452 ขยายเปน 7 และ
17 หมูบานตามลําดับ มีประวัติ คํากลอน ที่มาของชื่อทุกหมูบานตามลักษณะภูมิประเทศ ตนไม เชน บาน
หนองโรงมีที่มาจากการที่มีหนองน้ําเยอะ และในทุงนาจะมีตนสําโรงอยูเยอะบานหวยสะพาน มีชื่อมาจาก
การที่มีน้ําไหลผานระหวางสองหมูบานจึงทําสะพานเชื่อมระหวางสองหมู อันเปนที่มาของชื่อหวยสะพาน
เปนตน
จากการสัมภาษณ พบวา ชุมชนหนองโรงมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแตสมัยรัชการที่ 4 ขอมูลจากวัด
วิสุงคราม ในอดีต เมื่อวัดตองการสรางอุโบสถ พระเจาแผน ดินจะเปน ผูพระราชทานที่ดินสํ าหรับสราง
อุโบสถใหโดยตรงและมีการบันทึกขอมูลประวัติศาสตรไว ซึ่งลักษณะอุโบสถในสมัยนั้นจะเปนอุโบสถทรง
มหาอุตม คือจะมีลักษณะประตูทางเขาทางเดียว ในอดีตมีวัดทั้งหมดจํานวน 5 วัด ไดแก วัดหนองโรง วัด
เขาจําศีล วัดคงคา วัดบานดงและวัดบานคี ซึ่งใจปจจุบันมีการบูรณวัดใหมจํานวน 3 วัด ไดแก วัดหนองโรง
วัดเขาจําศีล และวัดคงคา สวนอีก 2 วัด คือ วัดบานดงและ วัดบานคี กลายเปนวัดราง หมดสภาพ ไมมี
พระสงฆจําวันและไมไดรับการบูรณะ กลายเปนไรมันสําปะหลังและทุงนามีประวัติวาชาวบานขุดพบของมี
คาจากซากวัด เชน งาชาง
นอกจากนี้ตําบลหนองโรงยังเปนตําบลในประวัติศาสตรไทยอีกตําบลหนึ่ง มีผูเฒาผูแกเลาตอกันวา
เปนตําบลที่เปนทางผานการเดินทัพ แตไมทราบวาแนชัดวาเปนทหารไทยหรือทหารพมาและยังเปนที่ตั้งพัก
คายของพวกเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้ง 2 (ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2484 และยุติในป พ.ศ. 2488) ปจจุบันยัง
มีอนุสรณทิ้งเปนรองรอยทางประวัติศาสตรใหคนรุนหลังไดศึกษาเปนจํานวนมาก เชน โบสถ เจดีย ฯลฯ
การเกษตรสมัยกอนจะเปนการเกษตรแบบไมใชสารพิษ เพราะดินและปามีความอุดมสมบูรณดี
แมลงศัตรูพืชมีนอย ฝนตกตามฤดูการ ขาวอุดมสมบูรณ ขาว 10 กวาไร ก็ไดผลผลิต 10 กวาเกวียนผลผลิต
มีเต็มยุงขาวตลอดจนไมมีที่เก็บ จนตองแบงขายเปนเงิน แหลงน้ําตางๆในชุมชนสามารถตักกินไดไมมี บาน
แตละหลังมีหนองประจําบาน มีปลาที่ไมมีสารพิษใหจับกิน เมื่อ พ.ศ. 2514-2517 มีโรงงานน้ําตาล และ
โรงงานมันสําปะหลังเขามาในชุมชนใกลเคียง 10 กวาโรง เขามาบุกเบิกการทําออย จากปาผืนใหญเริ่ม
ลดลง จากที่เลี้ยงสัตว กลายเปนขายที่ปลูกออย โรงงานกระดาษ และโครงการปลุกยูคา เขามา ก็ทําใหดิน
เลวพื้นดินมีความแหงแลงมาก จึงทําใหวิธีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนไป เชนการปลูกขาวที่มีการลงแขกลงแรง
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ชวยเหลือกัน กลายเปนตองใชเงินจางแรงงาน และคาสารเคมีตลอดระยะเวลาการผลิต พันธขาวทองถิ่นนับ
สิบชนิดชนิด ก็ไดสูบหายไปหมด จากแตกอนที่เนนการดําเนินชีวิตกับปาแบบไมใชเงินก็หันมาทําการเกษตร
แบบเชิงพาณิชยมากขึ้น สงลูกเรียนสูงๆตางถิ่นทําใหภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนหายไป
ในปจจุบันคนในชุมชนไดเห็นความสําคัญของการดําเนินชีวิตรวมกับปา จึงไดฟนฟูปาชุมชนขึ้นมา
ใหม โดยมีการยึดหลักกฎของธรรมชาติในการดําเนินงาน ชุมชนหนองโรงมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุม
และดอน ประสบปญหาน้ําทวมและน้ําแลงทุกป ชุมชนจึงมีการขอฎีกาจากในหลวงรัชการที่ 9 เกิดเปน
โครงการพระราชดําริหนองโรง 2556 เพื่อแกปญหาภัยแลง ซึ่งกอประโยชนกับพื้นที่ ประมาณ 1000 ไร แต
อาจจะยังไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด แตก็ถือวาเปนโครงการที่มีผลตอบรับดี ชุมชนไดประโยชน ตองรอการ
ขยายและพัฒนาในอนาคต
ตําบลหนองโรงไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2539 แบงพื้นที่การปกครองเปน 17 หมูบาน มีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
กํานันเสริม ไคลมี
นายเลิศ ทองกะไลย
นายสมศักดิ์ ภิญโญ
นายนันทวัฒน สัมมาทิตฐิ
นายสุวรรณ เปรมปรีดิ์
นายสุวรรณวิชช เปรมปรีดิ์

ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ.-พ.ศ.
ประธานสภาตําบล พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534
ประธานสภาตําบล พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
ประธานกรรมการบริหาร อบ.ต. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
ประธานกรรมการบริหาร อบ.ต. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

2. อาณาเขต ที่ตั้งชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง มีเนื้อที่ 152 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
95,931ไร มีอาณาเขตดานตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา และ ตําบลหนองกุม อําเภอบอ
พลอย จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากสั น เขาที่ พิ กั ด NR
611718 ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขา ถึงเขาใหญที่พิกัด NR 631743 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
สันเขาใหญ ผานเขาฝนที่พิกัด NR 660729 ผานเขาพลอง สิ้นสุดที่เขาสะบายอย ที่พิกัดNR 675717 รวม
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากเขา
สะบายอย ที่พิกัด NR 675717 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานเขาละปา ผานพิกัด NR 682707 NR
696692 NR 702673 ถึงเขากําแพงชองสาลิกา ที่พิกัด NR 704656 จากนั้นตัดตรงผานปาแลวตามแนวรั้ว
ศูนยปองกันและรักษาแนวปาภาคกลางกับวิทยาลัยการอาชีพแลวเลี้ยวขวาตามถนนบริเวณที่ดินมหาดไทย
ตามแนวรั้วสํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี – อูทอง ถึงทางแยกเขาไปดอนสระไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต ตามถนน รพช. เขาบานดอนสระ บริเวณถึงบานดอนสระบริเวณที่ดินนายเสงี่ยมแลวตามถนนตัดตรง
ผานทุงนาถึงคลองไสไกรวมระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกผานคลองซอยชลประทาน
1 ขามคลอง 1 ซาย ผานถนนสายกาญจนบุรี - อูทอง
ทิศใตติดตอกับตําบลทุงสมอ อําเภอพนมทวน ตําบลหนองขาว อําเภอทามวงและ ตําบล
แกงเสี้ยน อําเภอเมือง โดยมีแนวเขตเริ่มตนคลองไสไกชลประทาน ไปทางทิศตะวันตกตามคลองไสไก ถึง
คลองซอยชลประทาน 1 ขามคลอง 1 ซาย ตัดผานถนนสายกาญจนบุรี – อูทอง ระหวางกิโลเมตร ที่
17+500 เมตร ผานพิกัด NR 700574 ถึงจุดทางเกวียนสายทุงสมอ – หนองฝาย ตัดกันที่พิกัด NR 686578
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวียนสายหนองฝายผานคลองชลประทานโครงการหนองโรง ที่พิกัด
NR 676590 ไปทางทิศตะวันตก ตามลําหวยนาโชติหนองมะคา ตามลําหวยกะเพราสิ้นสุดที่เขาสอยดาว ที่
พิกัด NR 620586รวมระยะทางประมาณ 15.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมือง และ ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสันเขาสอยดาวที่พิกัด NR 620586 ทางทิศเหนือตามสันเขา
ผานเขาพนมยอ ผานถนนสายบานหวยดวน ที่พิกัด NR 621651 ผานบานหวยชักพระ ไปตามทางเกวียน
ผานเขาทุงขี้วัว ที่พิกัด NR 618687 ตามแนวสันเขาสิ้นสุดที่สันเขา ที่พิกัด NR 611718 รวมระยะทาง 15
กิโลเมตร (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 อาณาเขตและที่ตั้งชุมชนหนองโรง
ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง (2559)
3. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่ราบและที่ราบเชิงเขา สลับเนิน พื้นดินสวนใหญเปนดินรวนทราย
เหมาะแกการทําไรมันสําปะหลัง และเลี้ยงสัตว พื้นที่ราบมีการทํานา แตเนื่องจากตําบลหนองโรงไมมี
ระบบคลองชลประทาน การทําเกษตรกรรมจึงตองอาศัยน้ําธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรประสบปญหาการขาด
แคลนน้ํา ผลผลิตการเกษตรเสียหายเปนประจําทุกป(ภาพที่ 4-6)
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ภาพที่ 4-6 ลักษณะทางภูมิประเทศชุมชนหนองโรง
ลักษณะภูมิอากาศ
ชุมชนหนองโรง มี สภาพภูมิอากาศโดยทั่ วไปร อนชื้ น มี 3 ฤดู กาลเหมือนกั บภู มิภาคอื่ นๆ ของ
ประเทศไทย โดยจากสถิติอุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ย 22.39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 39.0
องศาเซลเซียส
ฤดูรอน ระหวาง กลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมฝายใตพักมาปกคลุม ทําใหมี
อากาศอบอาวทั่วไป โดยมีอากาศรอนจัดอยูในเดือนเมษายน
ฤดูฝน ระหวางกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เปนชวงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพักปกคลุม ทําใหมีฝนตกชุก
ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ โดยในชวงนี้ ความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทําใหอากาศหนาวเย็นและความแหงแลง
3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชุมชนหนองโรงมีระยะทางหางจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ80 กิโลเมตรหางจากอําเภอ
พนมทวน ประมาณ 30 กิโลเมตรมีถนนสายหลักหมายเลข 346 บางบัวทอง - กาญจนบุรี ตัดผานกลาง
ชุมชนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2450 และมีถนนที่ใชภายในหมูบานเปนคอนกรีต และถนนลูกรัง
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3.1 อาชีพและสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ปลูกมันสําปะหลัง ผักสวนครัวอายุ
สั้น พืชเศรษฐกิจอื่นๆ และเลี้ยงสัตว เชน โค และไกพื้นเมือง เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม เชน การ
ขายของปา เชน เห็ดโดน เปนตนการขายผลิตผลทางการเกษตร สินคาแปรรูปทางการเกษตร และอาชีพ
รับจางทําไร-ทําสวน และรับจางทํางานในหนวยงานราชการที่ตั้งในพื้นที่ ภูมิปญญาทองถิ่นที่พบในชุมชน
คือ การสานเปลไมไผ การแปรรูปและการถนอมผลผลิตทางการเกษตร เชน การแปรรูปตาล การทําเห็ด
โดนดองน้ําเกลือ การเจียระไนพลอย
เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนหนองโรงที่มีสภาพทางกายภาพเปนที่ราบเชิงเขา มีตนน้ําลําธาร ปาไม
และทัศนียภาพที่สวยงาม มีถนนสายหลักหมายเลข 346 บางบัวทอง - กาญจนบุรี ซึ่งเปนเสนทางที่ใช
เดินทางเพื่อการทองเที่ยว ในเขตอําเภอพนมทวนและอําเภอใกลเคียง ทําใหชาวบานมีการสรางเพิงแบบ
งายๆ สําหรับนําผลผลิตทางการเกษตรมาจําหนายใหแกนักทองเที่ยว นอกจากนี้ชาวบานบางรายยังได
ปรับปรุงสภาพบานของตนเองเพื่อประกอบกิจการโฮมสเตยเพื่อบริการนักทองเที่ยว และผูที่มาเรียนรูดูงาน
ในชุมชน และเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับชุมชน

ภาพที่ 7-8 เพิงขายผลผลิตทางการเกษตร และของปาริมสองขางทางหมายเลข 346
3.2 ประชากร
จากการรายงานขอมูลประชากรของสํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป พ.ศ. 2559
ชุมชนหนองโรงประกอบดว ย 17 หมู บาน มี จํานวนครั วเรือนทั้งสิ้น 2,526 ครั วเรื อน ประชากรทั้ งสิ้ น
จํานวน 6,754 คน แยกเปนชาย 3,327 คน แยกเปนหญิง 3,427 คน มีความหนาเฉลี่ย 44.43 คนตอตาราง
กิโลเมตร และหมูบานที่มีจํานวนครัวเรือนและประชากรมากที่สุด คือ หมูที่ 2 บานหวยสะพาน คือ มี 684
ครัวเรือน ประชากร 1,168 คน (รอยละ 17.29) หมูบานที่มีประชากรนอยที่สุด คือ หมูที่ 17 บานหนอง
สําโรง จํานวน 146 คน เนื่องจากเปนหมูบานที่เกิดขึ้นใหม

54
ตารางที่ 1 จํานวนครัวเรือน และประชากรชุมชนหนองโรงจําแนกตามหมูบานและเพศ
หมูบาน

จํานวน
จํานวนประชากร (คน)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
หมูที่ 1 บานหนองกระจันทร
117
190
200
หมูที่ 2 บานหวยสะพาน
684
591
577
หมูที่ 3 บานหนองโรง
89
140
153
หมูที่ 4 บานหลุมหิน
200
270
305
หมูที่ 5 บานหวยดวน
132
193
184
หมูที่ 6 บานนาพระยา
116
180
190
หมูที่ 7 บานวังรัก
117
202
202
หมูที่ 8 บานรางยอม
80
132
120
หมูที่ 9 บานใหม
120
178
179
หมูที่ 10 บานหลุมหินเหนือ
238
378
429
หมูที่ 11 บานดอนเจริญ
150
160
165
หมูที่ 12 บานรางขบ
83
146
142
หมูที่ 13 บานบอหวานอย
88
148
132
หมูที่ 14 บานดงพัฒนา
81
107
144
หมูที่ 15 บานหนองเสาธง
62
95
100
หมูที่ 16 บานบํารุงรักษ
92
135
141
หมูที่ 17 บานหนองสําโรง
77
82
64
2,526
3,327
3,427
รวม
*ขอมูลทะเบียนราษฎรอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รวม
390
1,168
293
575
377
370
404
252
357
807
325
288
280
251
195
276
146
6,754

จากการศึกษา พบวา ชุมชนหนองโรงในป พ.ศ. 2559 มีประชากรเพศชาย 3,322 คน และเพศ
หญิง 3,424 คน จะเห็นวามีประชากรเพศหญิงสูงกวาเพศชาย ซึ่งสงผลใหใ นชุมชนมีผูนําที่เปนเพศหญิง
คอนขางเยอะ และยังพบวา ชุมชนหนองโรงมีแนวโนมของประชากรที่ไมสูงนัก ในบางปจํานวนประชากร
ลดลงดวย (ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาประชากรตามชวงวัย พบวา ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2559 มี
ผูสูงอายุ 1,148 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ของประชากรทั้งหมด มีประชากรวัยแรงงาน คือ อายุ 18 - 59
ป จํ า นวน 4,315 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 63.89 ของประชากรทั้ ง หมด ซึ่ ง ยั ง ถื อ ว า มี ค นในวั ย ทํ า งานที่
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คอนขางมาก มีจํานวนประชากรในวัยเด็กปฐมวัย วัยเด็กวัยเรียนและวัยทํางานในพื้นที่ตําบลหนองโรง มี
จํานวนทั้งสิ้น 5,448 คน สอดคลองกับขอมูลมูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มสผส.) ที่กลาววา
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่
ตอประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ
65 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 14
ขึ้นไป (มูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มสผส.), 2556)นอกจากนี้ยัง พบวา ผูสูงอายุในชุมชน
ชนหนองโรง แมจะมีจํานวนคอนขางมาก แตยังจัดเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ สามารถดูแลตนเองได สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได
“..ชุมชนเราโชคดีครับ ถึงแมจะมีผูสูงอายุมาก แตผูสูงอายุแข็งแรง..บางคนยังลงมือทํานาเกี่ยวขาว
เองได บางคนปนตนไมได..อาจเปนเพราะพวกเราทํางานหนักมาตั้งแตเด็ก กินพวกผักหญาที่มีใน
ชุมชน รางกายเลยยังแข็งแรง..”
“..ผมอายุ 82 ละ แตผมก็ยังทําอะไรเองไดทุกอยาง ลูกเตาไมตองมาดูแลอะไรมากมาย..ผมกิน
กลวย กินสมุนไพรเปนอาหาร ไมคอยเจ็บปวย..ทุกวันนี้ก็ยังไปสํารวจปา ชวยเปนวิทยากรพาเดิน
ชมปาชุมชน..”
“..ตอนนีท้ าง อบ.ต. กําลังทําโครงการโรงเรียนผูสูงอายุครับ..เราก็รวมผูสูงอายุจากกลุมผูสูงอายุที่
กระจายกันอยูตามหมูบาน ใหมารวมกันวางแผน และทํากิจกรรมภายใตโรงเรียนผูสูงอายุ..เมื่อเชา
นี้ทานรองผูวาฯ ก็เพิ่งลงมาดูครับ..เราก็หวังวาโครงการนี้จะชวยใหผูสูงอายุของชุมชนเรามีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและมีความสุขครับ..”
“..อาจารยดูคณะพันปของเราสิ ทุกคนอายุเกิน 70 ป รวมกันมากกวาพันปอีก ทานยังสามารถ
ออกมาทํากิจกรรมรอยพรรษา สําหรับคณะศึกษาดูงาน และเรี่ยไรเงินทําบุญชวงออกพรรษาไดอยู
เลย..โดยเฉพาะยายหมาเลย 90 กวาแลว..”
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ตารางที่ 2 จํานวนประชากรชุมชนหนองโรงจําแนกตามชวงวัย
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชวงอายุ
นอยกวา 1 ปเต็ม
1ปเต็ม – 2 ป
3ปเต็ม – 5 ป
6ปเต็ม – 11 ป
12ปเต็ม – 14 ป
15ปเต็ม – 17 ป
18ปเต็ม – 25 ป
26ปเต็ม – 49 ป
50ปเต็ม – 60 ป
มากกวา 60ปเต็มขึ้นไป
รวม

ชาย (คน)
45
95
105
189
109
183
389
1,659
95
458
3,327

หญิง (คน)
38
103
97
137
88
102
372
1,683
117
690
3,427

รวม (คน)

83
198
202
326
197
285
761
3,342
212
1,148
6,754

ภาพที่ 9-10 คณะพันป กลุมผูสงู อายุชุมชนหนองโรงที่ยังคงสืบสานประเพณีรอยพรรษา
กลุมคนที่อาศัยอยูในชุมชนสวนใหญเปนกลุมคนไทยพื้นราบ ซึ่งปจจุบันถือไดวาเปนคนกลุมใหญมี
จํานวนมากที่สุด สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา รองลงมา คือ ทําไร เมื่ออพยพเขามาใน
พื้นที่ในชวงแรก พื้นทีส่ วนใหญยังเปนปาเขาไมสามารถทํานาและการเกษตรได จึงไดยึดอาชีพหาของปา ลา
สัตว ตัดไมขาย เพื่อเปนรายไดเลี้ยงชีพ ในเวลาเดียวกันก็ไดจับจองที่ดินหักลางถางปาใชไมเปนวัสดุกอสราง
ที่ อยู อาศั ย และกั น พื้ น ที่ ไว สํ า หรั บ ปลู กพื ช เช น ปลู กมั น สํ าประหลั ง ข าวโพด เป น อาชี พหลั ก บางราย
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปตามโรงเลื่อย รับจางเฝาไร รับจางทําไรของผูอพยพเขามาอยูกอน เมื่ออยูไป
นานๆ สามารถสะสมเงินทองหาซื้อที่ดินไดก็จะปลูกพืชไรในที่ดินของตน อาชีพเสริมอีกอาชีพ คือ คาขาย
จากการสัมภาษณชาวบานใหขอมูลสรุปวาวาเมื่อมีถนนหลวงสาย 346 ก็มีผูยึดอาชีพขายของริมทาง เชน
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ขายผลิตจากตาล ขาวหลามและสินคาอื่นๆ เปนตน ตอมากลายเปนศูนยกระจายสินคาเกษตรของชุมชน
ที่ตั้งบริเวณหนาวัดหวยสะพานริมถนนหลวงสาย 346 ไดแก ขาวสาร อาหารแหงและของใชจําเปนตางๆ
ขณะเดียวกันก็มีพอคาขายของปาและผลิตผลทางการเกษตรโดยไปรับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่นํามาสง
ตอเขาไปขายในตัวเมืองกาญจนบุรี สงผลใหชุมชนขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ
ในดานวัฒนธรรม วิถีชีวิตและงานประเพณีของกลุมคนไทยพื้นราบ สวนใหญจะเปนการสืบสาน
งานประเพณีตามเทศกาลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จึงเปนวิถีชีวิตแบบเดียวกับชาวไทยพื้นราบภาค
กลางทั่วไป รวมทั้งประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย การบวชนาค การแตงงานและการละเลนตางๆ เชน
รําวง กลองยาว รอยพรรษา โมง เปนตน ก็มีการปฏิบัติอยูอยางสม่ําเสมอในงานบุญเชนเดียวกับชาวไทยพื้น
ราบภาคกลางนั่นเอง
นอกจากกลุมคนไทยพื้นราบแลว ยังมีกลุมชาวจีนอาศัยอยูดวย จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา คน
เชื้อสายจีนอพยพเขามายึดอาชีพคาขายในชุมชนตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง แตมีจํานวนไมมาก
นักสวนแรงงานตางดาว เชน พมา เขมร ลาว ยังไมปรากฏวาเขามาอาศัยอยูในพื้ นที่เลย ทั้งนี้เนื่องจาก
ชุมชนยังเปนชุมชนเกษตรกรรมที่มีการพึ่งพาแรงงานจากคนในชุมชนสูง
การที่ชุมชนหนองโรงประกอบไปดวยกลุมคนที่ไมหลากหลาย สวนใหญเปนเครือญาติกัน ไดสงผล
เชิงบวกตอการพัฒนาชุมชน คือ การเปนเครือญาติกัน จึงมีความสัมพันธใกลชิด รูจักนิสัยใจคอกันเปนอยาง
ดี และมีประสบการณรวมกันในการกอตั้งชุมชน การแกปญหาตางๆ ในการประกอบอาชีพ จนเกิดเปน
ความผูกพันกัน รวมมือรวมใจ จนกลายเปนเอกลักษณในการอยูรวมกันฉันมิตร
“..ชุมชนเราเปนเครือญาติกันทั้งหมด รูจักกันแทบทุกคน..เอาเขาจริงๆ ตระกูลเกาแกมี 3 ตระกูล
ก็เปรมปรีดิ์ ไคลมี และสารีวงษ..”
3.3 วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนเกาแก มีการพัฒนาชุมชนมาอยางตอเนื่องบนฐานศักยภาพและทุน
ชุมชน จนไดรับการยอมรับใหเปนชุมชนตนแบบที่มีกระบวนการในการจัดการปาชุมชนบานหวยสะพาน
สามัคคี และกระบวนการขับเคลื่อนเกี่ยวกับมิติสุขภาวะของคนในชุมชนแตในชวงระยะเวลา 30 ปหลังที่
ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาด า นการท อ งเที่ ย ว โดยจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง เป น จั ง หวั ด ที่ อุ ด มไปด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทองเที่ยง จึงมีการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาดัง กลาว
ดว ยเหตุ ผ ลดั งกล าวลั กษณะวั ฒ นธรรมและประเพณี ของชุ มชนหนองโรงจึ งเป น ไปในลั กษณะของการ
ผสมผสานจากวั ฒ นธรรมและประเพณี เ ดิ ม ของคนในชุ ม ชน กั บ วั ฒ นธรรมจากนอกพื้ น ที่ ที่ ม าจาก
นักทองเที่ยวแตเนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพที่สวนใหญชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเกิด
มีวัฒนธรรมเดนที่นับเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชน ไดแก วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม คือ มีการตั้ง
บานเรือนอยูเปนกลุมตามบริเวณแหลงน้ําในชุมชน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธตอกัน
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แบบพี่นองที่มีประสบการณรวมกันมา และนับถือกันแบบเครือญาติ มีความเคารพผูอาวุโสในชุมชน มี
ความผูกพันกับปาและทรัพยากรธรรมชาติมากอนในอดีต เพราะหาอยูหากินอยูกับผืนปามาตั้งแตบรรพ
บุรุษ มีความกตัญูรูคุณในสิ่งที่มีคุณ
นอกจากนี้ ชาวบานหนองโรงทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 9 แหง (ตารางที่ 3) มีการจัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยในทุกป เชน ประเพณีสงกรานต การทําขวัญขาว การเลี้ยงยาย การทําบุญ
กลางบาน วันแมแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ งานกีฬาตานยาเสพติด เปนตนนอกเหนือจากคําสอนของคนเฒา
คนแกในเรื่องของการดํารงชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนําไปประยุกตใชและถายทอด
ไปสูคนรุนใหมแลวชาวหนองโรงยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเชื่อทาง
ศาสนา และพิธีกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ ตลอดจนองคความรูในเรื่องของอาหารและพืชสมุนไพร
ที่นําไปสูการพัฒนาระบบการผลิตอาหารเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตใหแกชุมชน
ตารางที่ 3 วัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนหนองโรง
ลําดับที่
1
2
3
4
5.
6
7
8
9

ชื่อวัด
วัดหวยสะพาน
วัดคงคา
วัดหนองโรง
วัดเขาจําศีล
วัดหลุมหิน
วัดหวยเจริญธรรม
วัดวังรักราษฎรบํารุง
วัดนาพระยา
สํานักสงคบานรางยอม

ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2329
ประมาณป พ.ศ. 2483 และบูรณใหม พ.ศ. 2548
พ.ศ.2482
พ.ศ.2231
พ.ศ.2484
พ.ศ.2483
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
19 สิงหาคม พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 11-12 วัดหวยสะพานและวัดคงคา
3.4 ลักษณะการตั้งบานเรือน
ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนที่มีลักษณะการตั้ง บานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมบาน ตามแหลงน้ํา
เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค การสัญจรและประกอบอาชีพ หลังจากมีการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน
คือ ถนนทั้งในชุมชน และระหวางชุมชน จึงทําใหคนในชุมชนเปลี่ยนจากการปลูกบานติดกับแหลงน้ํามาเปน
ติดกับถนน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 13-14 ลักษณะการตั้งบานเรือนของชุมชนหนองโรงในปจจุบัน
สวนลักษณะการปลูกบานเดิมเปนการปลูกบานไมชั้นเดี่ยวยกสูงเสาไม หลังคาจั่วแหลม พอลูก
ชายหรือลูกสาวแตงงานจะปลูกเรือนเชื่อมตอบานเดิม (ถือเปนบานหลักหรือบานพอบานแม) โดยมีระเบียง
เชื่อมตอจากบานเดิม หนาตางเปนไมแผนเดียว มีการเก็บยุงขาวไวในบาน มีหองโถงหรือลานอเนกประสงค
ไวเปนรวมคนในครอบครัว นั่งกินขาวพูดคุย การปลูกสรางไมตอกตะปู ใชการขัดไมทั้งหลังแทน มักไมลอม
รั้วกั้นอาณาเขต แตปจจุบันเปนบานกึ่งไมกึ่งปูน พื้นติดถนน ไมยกสูง ตั้งเปนบานเดี่ยว เปนหลังๆ ลอมรั้ว
กั้นอาณาเขต
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ลักษณะการสรางบานเรือนแบบดั้งเดิมโดยเปนการปลูกบานไมชั้นเดี่ยวยกสูง เสาไม หลังคา
จั่วแหลม พอลูกชายหรือลูกสาวแตงงาน จะปลูกเรือนเชื่อมตอบานเดิม (ถือเปนบานหลักหรือบานพอบาน
แม) โดยมีระเบียงเชื่อมตอจากบานเดิม หนาตางเปนไมแผนเดียว มีการเก็บยุงขาวไวในบาน มีหองโถงหรือ
ลานอเนกประสงคไวเปนรวมคนในครอบครัว นั่งกินขาวพูดคุย การปลูกสรางไมตอกตะปู ใชการขัดไมทั้ง
หลังแทน มักไมลอมรั้วกั้นอาณาเขต(ดังภาพที่ 15-20)

2.2
วงกลมสีแดง : ปลูกเรือนเชือ่ มตอ
บานเดิม (ถือเปนบานหลักหรือบาน
พอบานแม) โดยมีระเบียงเชื่อมตอ
จากบานเดิม

ยกใตถุนสูง

ยุงขาว

ภาพที่ 15-20 ลักษณะการสรางบานเรือนในยุคดั้งเดิม
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ลักษณะบานเรือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พ.ศ. 2555 – 2559 (เริ่ม
เปลี่ยนแปลง) โดยจะเปนบานเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ป พ.ศ. 2555 แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะบานเรือน เริ่มเปนกึ่งไมหลังคาสังกะสี ใตถุนไมสูงมาก ตั้งเปนบานเดี่ยว เปนหลังๆ ลอมรั้วกั้น
อาณาเขต

ภาพที่ 21-22 ลักษณะการสรางบานเรือนในยุคที่ 2
ลักษณะบานเรือนในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2560-ปจจุบัน)โดยจะเปนบานเรือน ปลูกเปนบาน
ปูน ตั้งเปนบานเดี่ยว เปนหลังๆ ลอมรั้วกั้นอาณาเขต
วงกลมสีเขียว : บานกึ่งไมกึ่งปูน

ภาพที่ 23-25 ลักษณะการสรางบานเรือนในยุคปจจุบัน

บานปูนทั้งหลัง พื้นติดถนน
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3.5 การศึกษาและการสาธารณสุข
ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนที่สนับสนุนและสงเสริมใหบุตรหลานไดศึกษา โดยพบวา เด็กในวัย
เรี ย นส ว นใหญ ได รั บ การศึ กษาทั้ งสถานศึ กษาในพื้ น ที่ และนอกพื้ น ที่ โดยมี ส ถาบั น ศึ กษาในสั งกั ด ของ
องค การบริห ารสว นตํ าบลหนองโรง มี อยู 3 แห ง คื อ ศูน ย พัฒนาเด็กเล็ กอนุ บ าล 3 ขวบ นอกนั้น เป น
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 6 แหง และศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน จํานวน 1 แหง จากการศึกษา พบวา สําหรับครอบครัวที่คอนขางมีฐานะดีจะสงบุตรหลานเขาไป
เรียนในตัวอําเภอพนมทวน และตัวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเดินทางไป-กลับ เพราะอยูไมหางไกลจากชุมชน
โดยเฉพาะในชวงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่ไมมีโรงเรีย นที่เปดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเลย และเมื่อสําเร็จการศึกษาตอนปลายสวนใหญก็จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
เปนสวนใหญ
ตารางที่ 4 สถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนหนองโรง
จํานวน จํานวน
อัตราสวน
นักเรียน
ครู
ครู : นักเรียน
1
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยสะพาน
23
1
1:23
2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหลุมหิน
23
1
1:23
3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาพระยา
29
1
1:29
4
โรงเรียนวัดหวยสะพาน
95
14
1:7
5
โรงเรียนบานวังรัก
55
4
1:13
6
โรงเรียนบานหลุมหิน
166
16
1:11
7
โรงเรียนบานรางยอม
21
5
1:5
8.
โรงเรียนบานหวยดวน
44
5
1:9
9
โรงเรียนวัดนาพระยา
52
5
1:11
ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง สํารวจขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559(2559)
ลําดับที่

สถานศึกษา

สาธารณสุข
ชุมชนหนองโรง นับเปนชุมชนที่มีภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับแพทยพื้นบาน เชน หมอพน หมอ
เปา หมอเหยียบ หมอนวด และสมุนไพร และชาวบานก็ดูแลรักษากับดวยแพทยพื้นบานมาอยางตอเนื่อง
รวมกับการรักษาตามหลักแพทยแผนปจจุบัน โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดําบลทุงสมอ ที่รับผิดชอบ
ดูแลชาวบาน หมูที่ 1, 2, 9 และ 11 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน ที่รับผิดชอบดูแล
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ชาวบาน หมูที่ 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 และ 17 นอกจากนี้ยังมีศูนยสาธารณสุขขอมูลฐานประจํา
หมูบาน จํานวน 17 หมูบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 17 หมูบาน

ภาพที่ 26 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน
สวนการดูแลทางดานอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน ใน
ชุมชนมีที่ทําการสายตรวจตําบลหนองโรง จํานวน 1 แหงศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
จํ า นวน 1 แห งศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองโรง
(ศป.ปส.อบต.หนองโรง) จํานวน 1 ศูนย และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหนองโรง จํานวน ๑ แหง
3.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ชุ มชนหนองโรง มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ เขตรั กษาพั น ธุ สั ต ว ป าทุ งใหญ น เรศวร สภาพพื้ น ที่ ป าไม ร อบ
บริ เ วณหมู บ า นเป น ป า เบญจพรรณที่ มี พั น ธุ ไ ม ขึ้ น อยู อ ย า งหลากหลายเพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไปชุมชนไดชวยกันจัดตั้ง ปาชุมชนขึ้น รวมถึงจัดใหมี
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
แหลงน้ํา
ตําบลหนองโรง มีลําหวยธรรมชาติที่สําคัญ6 สาย ดังนี้
- ลําหวยดวน
ระยะทาง
- ลําหวยวังตาเพลีย
ระยะทาง
- ลําหวยชักพระ
ระยะทาง
- ลําหวยทาตะแก
ระยะทาง
- ลําหวยรางยอม
ระยะทาง
- ลําหวยวังยายกวย
ระยะทาง

5,500
6,350
3,500
3,030
5,200
1,220

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
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นอกจากลําหวยสาธารณะตามที่กลาวขางตนแลว ในพื้นที่ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ยัง
พบแหลงน้ําซึมหรือพุน้ําขนาดเล็ก ที่ชาวบานเรียกวา น้ําตกหินหลุกหลิก ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติ
UNSEEN ของชุมชนหนองโรง
“..น้ําตกหินหลุกหลิก มีมาตั้งแตผมเปนเด็กๆ เขาไปวิ่งเลนในปาแลว มันไมเหมือนน้ําตกที่เรา
เห็นทั่วไปนะครับ..มันเปนจุดที่พุน้ําซึมออกมา แลวไหลเปนทางยาวลงไปในลําหวยหวยสะพาน..ที่
เรียกวา น้ําตกหินหลุกหลิก เพราะบริเวณนั้นมีกอนหินขนาดเล็กเยอะ เมื่ออยูในน้ํามันสะทอนกับ
แสง เห็นระยิบระยับสวยงามมาก..แตทุกวันนี้ดวยความที่มันแหงแลงบางปเราก็ไมเห็นน้ําซึมขึ้นมา
ครับอาจารย..เราก็หวังวาถาเรารวมใจกันดูแลปาของเราดีดี น้ําตกจะกลับมา..”
คําบอกเลาจากประธานปาชุมชน
ทรัพยากรปาไม
ตําบลหนองโรง มีพื้นที่ราบเชิงเขา ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทปาไมครอบคลุม
พื้นที่จํานวนมาก ชาวบานไดรวมกันจัดทําแนวเขตปา จัดตั้งขึ้นเปนปาชุมชน
ตารางที่ 5 แสดงเขตพื้นที่ปาในเขตตําบลหนองโรง
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อปา
ปาชุมชนบานหวนสะพานสามัคคี
ปาชุมชนบานรางยอม
ปาเขาใหญ
ปาทุงใหญ
ปาชุมชนบอหวานอย

จํานวนพื้นที่ (ไร)
2,247
300
1,600
7,500
300

ภูเขา
ดวยสภาพภูมิประเทศของชุมชนที่เปนที่ราบหอมลอมดวยภูเขา ดังนี้ เขาสอยดาวเขาใหญ เขา
กําแพงเขาทุงขี้วัวเขามะปรางคเขาสะบาเขาเตาและเขาพระ
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ภาพที่ 27-28 สภาพภูมิประเทศของชุมชนหนองโรงที่เปนที่ราบหอมลอมดวยภูเขา
ยอนรอยอดีต: บทเรียนแหงความสําเร็จการแกปญหาชุมชนแบบมีสวนรวม
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสบการณ ข องชุ ม ชนในการแก ป ญ หาชุ ม ชนแบบมี ส ว นร ว ม ผู วิ จั ย ได
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับแกนนําชุมชนซึ่งเปนคณะกรรมการโครงการฟนฟูชุมชนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหา
สังคมความยากจนเชิงบู รณาการ และการจั ด ตั้งป าชุ มชนบ านห วยสะพานสามัคคี และสั มภาษณแบบ
เจาะลึกกับที่ปรึกษาโครงการดังกลาว จํานวน 3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวัล สีจันทร จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจารยจักรกฤษณ โพธิ์แพงพุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และนาย
ยุ ทธภั ณฑ เตชะแก ว นั กวิ ช าการอิ ส ระ ร ว มกั บ การศึ กษาจากเอกสาร 2 ฉบั บ คื อ แผนแม บ ทชุ มชน
พึ่งตนเอง ตําบลหนองโรง และสรุปขอมูลพื้นฐานโครงการฟนฟูชุมชนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาสังคมความ
ยากจนเชิงบูรณาการและการจัดตั้งปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี สามารถสรุปบทเรียนการแกปญหา
ชุมชนแบบมีสวนรวม ไดดังนี้
บทเรียนการแกปญหาสังคมความยากจนเชิงบูรณาการ
ชุมชนหนองโรง ประสบปญหาเกี่ยวกับการทํากินมาอยางตอเนื่อง ปญหาที่สําคัญ คือ ปญหาภัย
แลง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เชน ทํานา ปลูกมันสําประหลัง ขาวโพด พืชผัก และ
เลี้ยงสัตว เชน โคเนื้อ กระบือ ไกพื้นเมือง เปนตน และมีอาชีพเสริ มนอกภาคเกษตร เชน การคาขายไม
ดอกไมประดับ ผลผลิตทางการเกษตร และรับจางคนในชุมชนมีรายไดมาจากผลผลิตทางการเกษตรและ
การจําหนายไมดอกไมประดับแกนักทองเที่ยวเปนหลักแตชาวบานก็ยังประสบปญหาดานการตลาด ราคา
พืชผลทางการเกษตรไมแนนอน ตนทุนการผลิตสูง จึงทําใหรายไดกับรายจายไมสมดุลกัน ภาระหนี้สินจึง
ตามมา ประกอบกับไมมีเงินออม และขาดหลักประกันในชีวิต
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แมจะมีปญหามากมายคนในชุมชนก็ไมไดยอมจํานนตอปญหาที่รุมเรา โดยผูนําชุมชนที่มีความ
เขมแข็ง และเสียสละเพื่อสวนรวม เปนแกนนําในการทํากิจกรรมการรวมกลุมคนหาปญหา แนวทางในการ
แกปญหาของตนเอง โดยผสมผสานความรูที่มีอยูทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนที่เหมาะสมกับบริบท
ชุมชน จนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ ง ทําใหมีหน วยงานตางๆ เขามาสนับสนุนการทํางานทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนอยางตอเนื่อง นําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูในดานตางๆ
ได เชน การรวมกลุมรานคาชุมชน กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย การจัดทําแผนแมบทชุมชน
เปนตน สามารถเปนศูนยการเรียนรูในทุกดาน ซึ่งมีคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ มาศึกษา และ
นําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาหมูบานของตนเอง โดยบทเรี ยนแหงความสําเร็จหนึ่งที่นับเปนจุดเริ่มตน
การทํางาน จนทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได คือ “การแกปญหาความยากจนของชุมชน”โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ ดังนี้
1. กระบวนการดําเนินงาน
แกนนําชุมชน นําโดย นายเสริม ไคลมี อดีตกํานันตําบลหนองโรง นายสุวรรณ เปรมปรี ดิ์ นายก
อบต. นายประยงค แกวประดิษฐ ประธานปาชุมชน และตัวแทนชาวบานไดจัดประชุมกลุมยอย เพื่อคนหา
แนวทางแก ไขป ญหาความยากจนของชุ ม ชน โดยมี การปรึ กษาหารื อจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง และมี
การศึกษาดูงานจากหลายพื้นที่ จนไดแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองตําบลทาเสาและแผนชุมชนแตละหมูบานที่
ผานกระบวนการวิเคราะหศักยภาพชุมชนและทุนทางสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวม หลังจากนั้นได
ดําเนิ นการตามแนวทางการแกไขปญหาที่มีความเหมาะสมกับ บริบ ทของชุมชนมีการจัดตั้ง ศูนย สาธิ ต
การเกษตรและรานคาชุมชนตําบลหนองโรง โดยมีเปาหมายหลักเพื่อลดรายจาย สรางรายไดใหชุมชน
เปนแหลงเงินออมและการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงการสรางกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการอีก
ดวย แตการดํ าเนินงานในชวงเริ่มตนยั งไมประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากขาดการใหความรวมมือจาก
ชาวบานและการหนุนเสริ มจากหนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของปจจุบันไดพัฒนาเปนรานคาประชารัฐเพื่ อ
ชุมชน และศูนยกระจายสินคาชุมชนโซนพนมทวน ตามนโยบายของภาครัฐ

ภาพที่ 29-30 ศูนยสาธิตการเกษตรและรานคาชุมชนตําบลหนองโรง
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ในป พ.ศ. 2546 ชุ มชนไดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สนับ สนุนงานวิ จัยแห งชาติ
(สกว.) ในการแกปญหาความยากจน ภายใตงานวิจัยเรื่อง การฟนฟูชุมชนทองถิ่นและแกปญหาสังคมและ
ความยากจน โดยมีจุดเริ่มตนที่สมาชิกในชุมชนทําการจัดเก็บขอมูลรายรับ รายจาย เงินออมและหนี้สิน
ครั ว เรื อ น โดยพบว า รายจ า ยส ว นใหญ จ ะเป น ค า ต น ทุ น การผลิ ต ค า อาหารและของใช จํ า เป น ใน
ชีวิตประจําวัน คาเชื้อเพลิงและคาเดินทาง แตพบประเด็นที่นาสนใจนําไปสูการแกไขปญหาของชุมชนใน
ที่สุด คื อ คาใชจายเกี่ยวกั บบัตรเติมเงิน และคาโทรศั พท ที่คอนขางสู งมากหลังจากนั้นได นําเสนอขอมู ล
ทั้งหมดแกสมาชิกชุมชน ทําใหชาวบานไดรับทราบขอมูลของแตละหมูบาน และรวมกันพิจารณาประเด็น
หลักๆ ที่พบจากข อมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายบางประเภทที่ สูงเกิ นความจําเปน และรายจายบาง
ประเภทที่สามารถลด ละ เลิกไดหากมีการวางแผนการใชจายที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
การชี้แจงขอมูลแกชุมชน สงผลใหชุมชนตื่นตัว อยากเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา รวมทั้ง
เริ่มตระหนักถึงปญหาการใชจายมากขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอการกําหนดทิศทางในการแกไขปญหาดานตางๆ
ตอไป เมื่อไดนําเสนอขอมูลวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและทําความเขาใจกับชาวบานในชุมชนแลว
หลังจากนั้นไดนําขอมูลดังกลาวไปจัดทําแผนเพื่อแกไขปญหาในชุมชนที่สามาถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยแบงเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) แผนการลดรายจาย สรางรายได 2) แผนสรางอาชีพเพิ่ม
รายไดแกชุมชน 3) แผนสรางเงินออม-แหลงทุน 4) แผนสวัสดิการชุมชน สรางความมั่นคงแบบเอื้ออาทร
และ5) แผนฟนฟูสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
2. ผลลัพธที่ชุมชนไดรับ
คณะกรรมการโครงการฟ น ฟู ชุ ม ชนท องถิ่ น เพื่ อแก ไ ขป ญ หาสั งคมความยากจนเชิ ง บู ร ณาการ
(2551) ไดสรุปผลจากการดําเนินกิจกรรม พบวา กิจกรรมดังกลาวทําใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นของชุมชนเอง โดยมีแผนแมบทชุมชนเปนเครื่องมือกระตุนใหชุมชนไดพัฒนาตนเอง ปรับแนวคิด
และไดเรียนรูกระบวนการจัดเก็บขอมูล และทํางานอยางมีระบบ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ชีวิ ตของชุ มชน สามารถแก ป ญหาได ต รงประเด็น และได เกิ ด กลุ มองค ชุมชนตามมาอีกหลายกลุ ม เช น
สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนพุ ทธวิ มุ ติ ส วั ส ดิ ก ารชุ ม ชน กลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคเนื้ อ -โคขุ น กลุ มแปรรู ป ผลิ ต ภั ณฑ ท าง
การเกษตร กลุมสตรีอาสาพัฒนา กลุมไมดอกไมประดับและสมุนไพร เปนตน
กิจ กรรมและกลุ มต างๆ อยู ภายใต การดู แลของศู นย เ รี ยนรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ เ กิด จากความ
รวมมือของชาวชุมชนกอตั้งขึ้นภายใตการหนุนเสริ มดานวิช าการ งบประมาณ และบุคคลากรจากกอง
การเกษตรและสหกรณ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 5 กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอพนมทวน สํานักงานปกครองอําเภอพนมทวน สํานักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สหพันธ
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เกษตรกรเพื่ อ การพั ฒ นาภาคตะวั น ตก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการฟนฟูชุมชนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาสังคมความยากจนเชิงบูรณา
การ (2551) ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุมตางๆ ในชุมชนที่ผานมา พบวา สามารถแบงกลุม
ตามความเข มแข็ ง ได 3 กลุม คื อ 1) กลุมที่ เข มแข็ งและกํ าลั งเจริญเติบ โต กลุ มเหลานี้มีจุ ดเดน คือ มี
คณะกรรมการที่ซื่อสัตย และเสียสละ สมาชิกมีความสามัคคีใหความรวมมือเปนอยางดี มีระเบียบขอบังคับ
ที่ชัดเจน มีระบบการบริหารงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการกระจายอํานาจ มีการพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง สามารถปรับทิศทางการทํางานตามสถานการณปจจุบันไดเปนอยางดี และที่สําคัญ คือ มีการ
ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ชวยสรางความเขาใจตรงกันของเหลาสมาชิก 2) กลุมที่คงที่และ
กําลังพัฒนา ลักษณะของกลุมนี้ คือ เปนกลุมที่สวนใหญเกิดขึ้นมาจากการกําหนดของภาครัฐ มีระเบียบ
แบบแผนที่แนนอน ไมสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณและมีคณะกรรมการตามระเบียบที่กําหนดไว
และ 3) กลุมที่ไมเขมแข็งตองไดรับการพัฒนา ลักษณะของกลุมนี้ คือ มีคณะกรรมการทํางานจํานวนนอย
และขาดความเสียสละ มีระเบียบไมรัดกุม สมาชิกเห็นแกประโยชนสวนตน ไมใหความรวมมือ เขารวม
กิจกรรมไมสม่ําเสมอ ขาดการเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและขาดการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสาร
แกสมาชิก
บทเรียนการจัดตั้งปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
ผูเฒาผูแกกลาวตอกันมาวาตําบลหนองโรงเปนเสนทางเดินทัพและที่ตั้งคายของทหารสมัยกรุงศรี
อยุธ ยา แสดงหลักฐานแวดล อมทางประวัติ ศาสตร ที่เ ชื่อไดว าตําบลหนองโรง เป นส วนหนึ่งของการทํ า
สงครามยุ ทธหั ตถีของสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช และชนะศึกในครั้งนี้ ทําใหพมาต องพ ายแพไป สิ่งที่
คนพบไดแก วัตถุโบราณที่ใชในการทําสงครามดังกลาว ทั้งเครื่องศาตราวุธ เครื่องประดับชางมา ลูกประคํา
มา รวมทั้งกะโหลกชาง กระดูกชางมาจํานวนมาก
ในสมัยสงคราโลกครั้งที่ 2 ตําบลหนองโรง ยังเปนที่ตั้งคายทหารญี่ปุน โดยมีอนุสรณรองรอยทาง
ประวัติศาสตรในคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู เชน โบสถและเจดียนอกจากนี้ มีการสรางทางรถไฟ ตัดไมทํา
หมอนรองรถไฟ ตอมามีการตั้งโรงงานกระดาษ และมีการขอใชพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณ ตัดไมรวก ไมไผมา
ทํากระดาษ ในป พ.ศ. 2515 – 2516 มีการสรางโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล โรงงานแปงมัน
สําปะหลัง โดยมีนายทุนเขามาสนับสนุนเงินทุนใหปลูกออยและมันสําปะหลัง ชาวบานจึงเริ่มปลูกพืช 2
ชนิดนี้เปนจํานวนมาก และเริ่มบุกรุกเขาไปในปาสาธารณะของชุมชน โดยมีก ารนําเครื่องจักรกล เชน รถ
แทรกเตอรเขามาทําลายปา สัตวปาไมมีที่อยูอาศัย สงผลกระทบที่ตามมา คือความแหงแลง ขาดแคลนน้ํา
อากาศรอนจากเหตุ การณดังกลาวจึงเป นที่มาที่คนในชุ มชนนําโดย นายเสริม ไคลมี อดีตกํ านัน ตําบล
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หนองโรง นายประยงค แกวประดิษฐ อดีตประธานปาชุมชน (เสียชีวิตแลว) และตัวแทนชาวบานไดมีการ
รวมตัวกันเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2517 เพื่อรักษาพื้นที่ปาชุมชน โดยมีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้
1. กระบวนการดําเนินงาน
ป พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบาน โดยมีนายประสงค แกวประดิษฐ (ลุงเปยก) ซึ่ง
ขณะนั้นดํารงเปนสารวัตรกํานัน เปนประธานคณะกรรมการหมูบานดังกลาว และเชิญผูบุกรุกทําลายปาเขา
ประชุมเพื่อหาขอตกลงในการยุติการบุกเบิกพื้นที่ปาชุมชน ตอมาในป พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดําริปารักษน้ําใหกับชุมชน ในป พ.ศ. 2520
นายประสงค แกวประดิษฐ (ลุงเปยก) ไดดําเนินการปลูกปาและทําเขตแนวปองกันไฟปา ควบคูไปกับการ
ดูแลรักษาปา ในป พ.ศ. 2529 มีการอบรมอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) เขาไปดูแลรักษาปาที่ถูก
ทําลาย ตอมาในป พ.ศ. 2541 มีการอบรมหลักสูตรปาชุมชน และรวมกันประชุม โดยที่ประชุมมีมติเปนเอก
ฉันทและเห็นชอบรวมกันใหเปนปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
ในป พ.ศ. 2542 ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมปาไมใหเปน
“ปาพืน้ บาน อาหารชุมชนดีเดนระดับเขต” เปนบทพิสูจนของความรวมแรงรวมใจ ชาวบานและชุมชนบาน
หวยสะพานไดขอสรุปวา กระบวนการจัดการปาชุมชน เนื้อแทแลวก็เพื่อที่จะใหเกิดการใชประโยชนทั้งใน
มิติทางดานนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนไปพรอมๆ กัน
ในป พ.ศ. 2543 ชุมชนสงชาวบานเขาอบรมในโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา และกลับมา
ตั้งกลุม รสทป. ขึ้นในหมูบาน ดูแลรักษาปาทั้งปาชุมชนและปาสงวนแหงชาติ (ปาหนองโรง) ที่อยูติดกัน มี
การระดมทุนสําหรับการดําเนินงานจํานวนหนึ่ง จนกระทั่งป 2543 ก็ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีใหเปน “พื้นที่ตําบลเขียวขจีดีเดน” ระดับจังหวัด
ในป พ.ศ. 2544 ร อยตํ ารวจตรี พั ฒนา สัมมาทิต ฐิ ราษฎรภู มิลํ าเนาอํ าเภอพนมทวน จังหวั ด
กาญจนบุรี ไดมีหนังสือขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอใหทางราชการขุดคลองชลประทาน
ตอเชื่อมจากคลองชลประทานเดิมที่รับน้ําจากเขื่อนแมกลอง (เขื่อนวชิราลงกรณเดิม) เพื่อสงน้ําใหราษฎรใน
เขตตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี -พนม
ทวนไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
ในป พ.ศ. 2546 – 2549 องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
การลงทุนทางสังคม (SIF) พอช. และ สสส. เปนตน ไปศึกษาดูงานการสรางศูนยเรียนรูปาชุมชน เพื่อเปน
แหลงเรียนรูใหกับคนในชุมชนที่สําคัญ คือ ป พ.ศ. 2553 – ปจจุบันบริษัทเครือซีเมนตไทย (SGC)
สนับสนุนงบประมาณตอเนื่องชุมชนพัฒนาฐานการเรียนรูตางๆ ที่เกิดจากปา จนสามารถขยายเครือขาย
ความร ว มมื อ ในการทํ า งานไปยั ง หน ว ยงานอื่ น ๆ คื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองโรง โรงเรี ย น
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วัดหวยสะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และกรมปา ไม จนกลายเปนแหลงอาหาร แหลงเรียนรูที่
สําคัญอยางยิ่งตอคนในชุมชนและนอกชุมชน
2. ผลลัพธที่ชุมชนไดรับ
จากการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาวา 40 ป ชุมชนสามารถทวงคืนผืนปา จากความ
พยายามของแกนนําในการตอสูและอนุรักษใหไดมาซึ่งผืนปาผืนเล็กๆ พันกวาไรของชุมชน นําไปสูพื้นที่ปาที่
เพิ่มขึ้นอีก 3 พันกวาไร นํามาซึ่งความภาคภูมิใจที่หาคามิได และกลายเปนพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การอนุรักษตอไปจนพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวมที่ทํางานในเชิงบูรณาการ
ทั้งในเชิงวิชาการและหนวยงานทุกภาคสวนในสังคมในระดับชาติและนานาชาติ มีประชาชน นิสิตนักศึกษา
นักเรีย น นั กการเมื อง ผู นําชุ มชน และนั กวิช าการทั้งในประเทศและต างประเทศมาเรี ย นรู ดู งานอย าง
ตอเนื่อง ที่สําคัญชุมชนยังคงรักษาแหลงอาหารของชุมชนจนสามารถสรางความมั่นคงดานอาหารใหแกคน
ในชุมชนอยางงมหาศาล โดยในแตละปมูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดรับจากปาชุมชนแหงนี้มหาศาลมาก เพราะ
เปนหาของปาของคนในชุมชน เชน เห็ดโดน ไมฝาง แย เปนตน

ภาพที่ 31-33 ผลผลิตจากปาชุมชนแหลงสรางรายได
แกคนในชุมชนและความมั่นคงดานอาหาร
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“...ป า ชุ ม ชนเป น ทุ ก อย า งของพวกเราครั บ อาจารย . ..เป น โรงเรี ย น เป น สวนสนุ ก เป น
หางสรรพสินคา เปนลมหายใจ...ปาทําใหคนในชุมชนหันกลับมาทํางานรวมกัน ทําใหเราดึงเยาวชน
เรากลับมา เพราะสมัยกอนเด็กๆ จะขับมอเตอรไซตเสียงดัง สรางความรําคาญเลนเกมส พอเราดึง
เขามารวมทําปา เขาดีขึ้นครับอาจารย...”
เสียงสะทอนถึงประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการรวมมือรวมใจกันทําปาชุมชน
นอกจากนี้ ป พ.ศ. 2546 ชาวบานเกิดแนวคิดในการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณคา
ของปา เพื่อสืบทอดเจตนารมณของชุมชนใหสืบทอดยาวนานโดยใชชื่อ กลุมเยาวชนบานหวยสะพาน
สามัคคีและดวยความโดดเดนในดานการแสดงรําเหยย ซึ่งเปนศิลปพื้นบานของชุมชนบานหวยสะพาน
สามัคคี ที่ไดถายทอดไปสูกลุมเยาวชน นําไปสูการผสมผสานเรื่องราวของการอนุรักษปา และการแสดงศิลป
พื้นบานไดอยางนาสนใจ และไดรับเชิญใหไปแสดงตามงานวันสําคัญตางๆ ดวยกระบวนการทํางานของกลุม
มีวิธีที่นาสนใจ ไมวาจะเปนการเขารวมประชุมผูใหญบาน และนําเสนอความคิดเห็นใหผูใหญไดรับทราบ
และเกิดความเขาใจ ในสิ่ง ที่กลุมเยาวชนกําลังดําเนินการ จนทําใหป พ.ศ. 2548 ทั้งปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี และกลุมเยาวชนบานหวยสะพานสามัคคี ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว

“...หลายครั้งที่พวกเราไดเห็นความพยายามของผูใหญในชุมชนที่ตองเสียสละทั้งเงิน ทั้งแรง และ
เวลาในการออกไปสํารวจปา ทําใหพวกหนูเกิดความภาคภูมิใจในปาผืนนี้ และอยากเขามาชวยงาน
สานตอไป พวกเราจึงมีการประชุมกันทุกวันเสารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เพื่อวางกิจกรรมที่จะทํา
กันในแตละเดือน…”
เสียงสะทอนทีป่ ากเลาความภูมิใจอันยิ่งใหญของเยาวชน
ความสําเร็จของชาวบานในการจัดการปาชุมชน คือ ป พ.ศ. 2554 กรมปาไม ไดอนุมัติและขึ้น
ทะเบียนปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีเปนปาชุมชนที่ถูกตองตามกฎหมายในป พ.ศ. 2555 กรมปาไม
รวมกับบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้งจํากัด (มหาชน) จัดโครงการคนรักษปาปารักชุมชนประจําปพ.ศ.
2555คัดเลือกปาชุมชนที่มีผลงานดานการดูแลรักษาปาชุมชนจากทั่วประเทศเขาชิงรางวัลถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรีโดยมีปาชุมชนจากทั่วประเทศเขารวมประกวดเกือบ
1,000 แหง ผลการตัดสินปรากฏวา ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี หมูที่ 2 ตําบลหนองโรง อําเภอ
พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีควารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เนื่องจากมีโครงสรางและแผนการจัดการปาที่
ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการดูแลปาได อยางเปนระบบใชผืนปาเปนศูนยกลางในการถายทอด
เรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน
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ภาพที่ 34 ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีบทเรียนแหงความสําเร็จของชุมชนหนองโรงในการแกไข
ปญหาดวยตนเอง
ที่มา: สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) กรมปาไม
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จากที่กลาวขางตน คือ บทเรียนแหงความสําเร็จ การแกปญหาชุมชนแบบมีสวนรวมของชุมชน
หนองโรง ที่แสดงใหเห็นวา คนในชุมชนมีประสบการณในการทํางานแบบมี สวนรวมกับหนวยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมอื่นๆ นอกจากนี้ชุมชนยังใหความสําคัญกับเด็ก
และเยาวชน โดยไดเคยมีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมาทํางานรวมกับผูใหญใน
กิจกรรมการจัดการปาชุมชนโดนใชวัฒนธรรมชุมชนเปนฐาน ดวยการผสมผสานเรื่องราวของการอนุรักษปา
และการแสดงศิลปพื้นบาน ออกมาในรูปแบบกิจกรรม ไดแก การเพาะตนกลา รวมปลูกตนไมในวันสําคัญ
ตางๆ เขารับการฝกอบรมวิทยากร เพื่อแนะนําผูเขามาเยี่ยมชมงาน มีการเพนทยาม ยอมผาเช็ดหนา เพื่อ
จําหนายหารายไดตั้งกองทุนออมทรัพยปาชุมชนขึ้น รวมไปถึงการแสดงรําเหยยตามสถานที่ตางๆ ในสําคัญ
ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้ไดสงผลถึงการปรับตัวของเด็กในชุมชน จากเมื่อกอนที่ไมเคยพูดคุยกัน แมวาบานจะ
อยูติดกันก็ตาม หรือบางครั้ง เด็กบางคนเดินผานผูใหญ ก็ไมยกมือไหว แตเดี๋ยวนี้ เด็กๆ รูจักกัน เกือบหมด
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันตลอด รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมใหเปนผูเคารพนบนอบ
แตปจจุบันกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไดลดความสําคัญลงเปนอยางมาก เนื่องจากกิจกรรมที
ปฏิบัติขาดความตอเนื่อง ขาดแกนนําเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ส วนใหญจะออกไป
ศึกษานอกชุมชน และเมื่อจบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ออกจากชุมชนไปเรียนในตัวเมือง
หรือตางจังหวัด บางสวนเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ยังคงอยูทํางานนอกพื้นที่ชุมชน
“...จริงๆ เราก็ยังใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนอยูนะ แตพอเราสรางรุนหนึ่งมาไมกี่ปก็ออก
จากชุมชนไป บางคนไปเรียนไปทํางานแลวไมกลับมาก็มี...มันเลยขาดความตอเนื่อง..เด็กที่อยูใน
ชุมชนก็ฐานะทางบานยากจน ไมสามารถไปเรียนในเมืองได ตองชวยครอบครัวทํางาน จะใหมา
ทํางานเพื่อชุมชนก็ไมเต็มที่ครับ...ตอนนี้มีนโยบายใหตั้งสภาเด็กและเยาวชนมา พอดีกับโครงการ
ของอาจารยและครับ เปนโอกาสของชุมชนในการหันกลับมารวมมือกันพัฒนาศักยภาพเด็กๆ กัน
อีกรอบ...เริ่มที่การพนันเลยก็ดีครับ เพราะตอนนี้เริ่มพบวามีการเลนพนันฟุตบอลกันพอสมควร...”
เสียงสะทอนจากผูนําชุมชน
จะเห็ น ได ว า ที่ กล าวมา ถื อเป น ประสบการณ ที่ดี ต อการทํ า งานแบบส ว นร ว มแบบพหุ ภ าคี เ พื่ อ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง
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ตอนที่ 2 สภาพปญหาความตองการ และความคาดหวังของชุมชนหนองโรง
จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็น การสัมภาษณเชิงลึกผูนําชุมชนและตัวแทนชาวบาน รวมทั้ง
ศึกษาจากเอกสารตางๆ เชนแผนแมบทชุมชน แผนชุมชนหมูบานทั้ง 3 หมูบาน และสรุปขอมูลทุนทาง
สังคม เปนตนเกี่ยวกับสภาพปญหาที่พบในพื้นที่ชุมชนและความตองการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
ผลการศึกษา เปนดังตอไปนี้
สภาพปญหาที่พบในพื้นที่ชุมชน สามารถแบงออกไดเปน 3 ดานใหญๆ คือ
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐานในการดํารงชีวิต
1.1ปญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและสําหรับกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะในชวง
ฤดูแลง น้ําจําไมเพียงพอตอการทํานา และการเกษตรอื่นๆ จนเปนที่กลาวติดตลกของคนชุมชนหนองโรงวา
“...คนที่นี่ทํานาปละ 4 ครั้ง แตไดผลผลิตแคครั้งเดียว หรือบางปอาจจะไมไดเลย..ทั้งนี้เพราะพอถึง
ฤดูทํานา ชาวบานก็จะไปหวานขาวรอน้ําฝน ปรากฏวาฝนทิ้งชวงขาวที่หวานก็เสียหาย..พอฝนมา
ใหมก็ไปหวานขาวอีก เจอฝนทิ้งชวงอีก เปนแบบนี้มาอยางตอเนื่อง..จนชาวบานบางสวนไดทําฏีกา
รองทุกขไปยังสํานักพระราชวัง และไดรับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 พระราชทานอางเก็บน้ํามาใหคนในชุมชน ซึ่งสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2556...”

ภาพที่ 35 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.2 ปญหาดานการคมนาคม เนื่ องจากสวนใหญถนนในหมูบานยังเปนถนนดิน อัดและถนน
ลูกรัง เมื่อใชงานไปนานๆ และในชวงฤดูฝนไดสรางผลกระทบทั้งฝุนละอองและการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
สรางความเสียหายตอทั้งคุณภาพชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน ดังตัวอยางขอมูลที่ได ดังนี้
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“...ชุมชนเรามีสภาพพื้นที่สูงๆ ต่ําๆ บางชวงเปนเนินเขา ถนนในหมูบานทุกเสนเปนถนนดินอัด
และถนนลูกรัง พอใชไปนานๆ ไมมีการบํารุงดูแล ก็เกิดเปนหลุมเปนบอ ในชวงฤดูแลงฝุนดินฟุงทํา
ใหบานเรือน และเสื้อผาที่ตากไวเปอนฝุนไปหมด...ยิ่งในฤดูฝนยิ่งไดรั บผลกระทบคอนขางมาก
เวลาชาวบานขนผลผลิตทางการเกษตรออกมาขาย บางคนรถลมผลผลิตเสียหายหมด...ปที่แลว ปา
ปราณีขนกลวยออกมาฝากขายที่รานคาชุมชน ถนนลื่นรถลมไดรับบาดเจ็บ ตองเสียคารักษาตัวไป
มาก...”
1.3 ป ญหาดานการติ ดตอสื่อสาร เนื่องจากในพื้ นที่ยังไมมีชุ มสายโทรศัพท จึ งไมมีโ ทรศัพท
สําหรับใชติดตอสื่อสารกับภายนอก ตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สรางรายจายใหกับชาวบานคอนขางมาก
สอดคลองกับขอมูลรายรับ รายจาย เงินออม และหนี้สินของชุมชน พบวาคาใชจายของชุมชนเกี่ยวกับคา
โทรศัพทเคลื่อนที่คอนขางสูง
1.4 ปญหาเกี่ยวกับไฟฟา เนื่องจากยังมีบางครัวเรือนที่ ยังไมมีไฟฟ าใชสอดคล องกับผลการ
สํารวจพื้นที่โดยรอบชุมชน พบวา ยังมีบานเรือนของชาวบานประมาณ รอยละ 5 ของจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด ที่อยูคอนขางหางไกลจากตัวชุมชนที่ยังไมมีไฟฟาใช ชาวบานตองใชเครื่องปนไฟ และแบตเตอรี่
แทน จึงสงผลใหเสียคาใชจายมากขึ้น
2. ปญหาคุณภาพชีวิต
2.1 ปญหาดานสุขภาพอนามัย จากการศึกษาพบวาเด็กและผูสูงอายุยังมีสุขภาพไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน และการบริการของสถานีอนามัยที่มีในพื้นที่เพียงแหงเดียวการบริการยังไมทั่วถึง ชุมชนจึง
เห็นควรวา ควรสรางประชาคมสุขภาพของชุมชนเพื่อใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการทําเกษตรผสมผสานใหมีกินตลอดปการใชสมุนไพร
และภูมิปญญาทองถิ่นทดแทนการใชสารเคมีและเพื่อความปลอดภัยของอาหารควบคูกับการเสริมสร างให
ชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพและเฝาระวังสุขภาวะของชุมชนทั้งโรคอุบัติใหมโรคระบาดซ้ําการมี
สุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดลอมที่นาอยูปลอดมลภาวะ
2.2 ปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จากการศึกษา พบวา เยาวชนในพื้นที่บางสวนยังไดรับ
การศึกษาไมสูงเทาที่ควร จบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลวเขาสูตลาดแรงงาน คือ ชวยทาง
บานทําการเกษตร รับจาง เปนตน และที่สําคัญเริ่มพบวา มีเด็กและเยาวชนในชุมชนสวนหนึ่งเขาไปพัวพัน
กับการเลนการพนัน โดยเฉพาะการเลนพนันฟุตบอลออนไลน และยาเสพติด
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“..เราปฏิเสธไมไดวาเด็กในชุ มชนของเราไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน เพราะเริ่มเห็นมาคน
แปลกหนาเขามาทวงหนี.้ .”
“..ปญหานี้มันมาพรอมกับการพัฒนาระบบอินเตอรเนต..เราผูปกครองไมรูเลยจริงๆ วาลูกหลาน
เราเขาไปเลนการพนัน มันตรวจสอบยาก..แตที่แนๆ มีการเลนเกมออนไลน แตจะพนันกันรึปาวไม
ทราบ..”
“..บานเรามีเด็กๆสวนหนึ่งเขาเลี้ยงไกชนขาย..แตก็แอบเลนพนันไกชนกันบาง เพราะถาไกชนของ
ตนเองชนะ ราคาก็จะสูงขึ้นเปนสิบเทาเลยครับ ..แตก็ไมมากหรอกครับ เขาเลนกันสนุก ติดปลาย
นวมเล็กๆนอยๆ...”
“...ตอนนี้ชุมชนเราเริ่มมีคนมาเชาพื้นที่นาจัดการแขงขันวัวลาน...เด็กๆ บานเรา หรือแตผูใหญเองก็
ชอบไปดู และเห็นวามีการพนันขันตอกันดวย...นี่ก็นับเปนอีกหนึ่งปญหาที่สุมเสี่ยงตอการที่เด็กของ
เราจะเขาไปมั่วสุมกับการพนันได...”

ภาพที่ 36 การจัดการแขงขันวัวลานที่คนนอกชุมชนเขามาเชาพื้นที่จัดในชุมชนบานหนองโรง
2.3 ปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาชาวบานเห็นความสําคัญ
ของปา แตสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบที่ตามมาอันเกิดจากการทําลายการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ยังมีอีก 5 ปญหา คือ 1) ชาวบานบางที่ยังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการจุดไฟเผาปาเพื่อใหพืชผัก
ปาบางชนิดออกยอกหรือออกดอก 2) ปญหาการจัดการกับขยะที่เกิดจากกิจวัตรประจําวันและเศษเหลือ
จากไรนา โดยพบวา ชาวบานสวนใหญยังจัดการกับขยะดังกลาวในลักษณะของการเผาเปดในที่โลง ซึ่ง
บางครั้งไดสงใหเกิดไฟปาดวย3) ปญหาการลักลอบเขาไปตัดไมและหาของปาจําพวกพันธุไมตางๆ ที่หายาก
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ใกล สูญพันธุ และเปนไมเ ดน ของพื้น ที่ปาชุมชน หรื อการเขาไปหาของปาในช วงเวลาและในอัตราที่ เกิ น
กํ า หนดร ว มกั น ตามกฎระเบี ย บของป า ชุ ม ชน 4) การขาดผู ทํ า หน า ที่ สื บ สานงานการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปาชุมชนแหลงทรัพยากรของพื้นที่ และ 5) ปญหาไม
แปลกปลอมเขามาเจริญเติบโตในพื้นที่ปา โดยเฉพาะผกากรอง ที่ขึ้นและขยายพันธุรวดเร็วมาก จนทําให
พันธุไ มทองถิ่นไมเจริญเติบโต
2.4 ปญหาการขาดความมั่นคงในชีวิต สําหรับปญหานี้สืบเนื่องมาจากการพื้นที่สวนใหญเปน
พื้นที่ที่ติดตอกับอุทยานแหงชาติ และหนวยงานราชการ ทําใหชาวบานสวนหนึ่งเขามาจับจองที่ทํามาหากิน
จึงทําใหไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินหรือบางรายมีแคหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ น.ส.3
จึงมีความรูสึกวาตนเองขาดความมั่นคงในชีวิต
3. ปญหาดานเศรษฐกิจ(รายได)
3.1 ปญหาแหล งเงินทุ นสําหรั บการประกอบอาชี พและดํ ารงชีพ พบวา ชาวบานขาดแหล ง
เงินทุนสําหรับกูยืมมาใชลงทุนในการประกอบอาชีพและดํารงชีพจึงจําเปนตองกูยืมจากนายทุนทําใหตอง
เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง และเกิดถาวะหนี้สินพอกพูน จึงมีความตองการการสนั บสนุนการระดมทุนใน
ชุมชน เพื่อการออมทรัพยในรูปแบบตางๆเชน กลุมสัจจะออมทรัพยสหกรณออมทรัพยการออมวันละบาท
ฯลฯเพื่อเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพและจัดสวัสดิการขั้นตนของชุมชนควบคูกับการสรางวินัยในการใช
จายรวมไปถึงการสงเสริมใหมีการออมสินทรัพยอื่นๆของคนในชุมชนเพื่อชวยลดรายจายเพิ่มรายไดในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตเชนการออมความอุดมสมบูรณของดินน้ําปาพืชผักผลไมและสัตวเปนตน
3.2 ปญหาดานอาชีพ สําหรับปญหานี้สืบเนื่องมาจากการที่ชาวบานบางสวนประกอบอาชีพ
รั บ จ า งทั้ ง ประจํ า และรายวั น จึ ง รู สึ ก ถึ ง การขาดความมั่ น คงในการประกอบอาชี พ ไม มีส วั ส ดิ ก ารใดๆ
โดยเฉพาะดานการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ พบวา ชาวบานสวนใหญยังมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จน
เกิดเปนภาวะหนี้สินทับซอนจากประเด็นปญหานี้ ทําใหคนในชุมชน จึงมีความตองการความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การตลาด เพื่อนํามาใชในการวางแผนการปลูกพืชใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานซึ่งคาดวาจะสงผลใหตนเองสามารถ
จัดการกระบวนการผลิต ลดตนทุนการผลิต และสามารถจัดจําหนายผลผลิตของตนเองไดอยางยุติธรรม
3.3 ปญหาผลผลิตทางการเกษตร สําหรับปญหานี้สืบเนื่องมาจากการขาดการสนับสนุนปจจัย
ตางๆ ของภาครัฐ ประกอบกับลักษณะทางภูมิประเทศที่เปนที่สูงและคุณภาพของดินคอนขางต่ํากลาวสงผล
ใหผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาคอนขางต่ําและไมไดมาตรฐาน ทําใหขายไมไดราคารวมถึงการไมมีตลาด
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รองรับที่แนนอน จําเปนตองจําหนายผานพอคาคนกลาง หากนําไปสงและหาตลาดเองจะทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้นไปอีก
ปญหาการเลนการพนั นของเด็ก และเยาวชน: ปญหาที่ชุมชนมี ความตองการ และความ
คาดหวังในการแกปญหาโดยกระบวนการมีสวนรวม
1. วิธีการศึกษาความตองการ และความคาดหวังในการแกปญหาของชุมชน
1.1 ผู วิจั ย จั ด เวที นํ าเสนอผลการศึ กษาป ญหาของชุมชน กั บแกนนํ าชุมชน ตั วแทนชุ มชน
ตั ว แทนผู สู ง อายุ ตั ว แทนเยาวชน และตั ว แทนจากหน ว ยงานภาคี ต างๆ คื อ ตั ว แทนครู จ ากโรงเรี ย น
เจ า หน า ที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพหนองโรงและบ า นหลุ ม หิ น จํ า นวน 60 คน ในวั น ที่ 23 – 24
พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง และที่ทําการปาชุมชนบานหวยสะพาน
สามัคคีเปดโอกาสใหผูรวมเวทีซักถามประเด็นสงสัย และใหขอมูลเพิม่ เติม
1.2 ทีมวิจัยนําปายแสดงปญหาของชุมชนบนกระดาน และใหผูรวมเวทีนําสติกเกอรสีแดงไป
ติดบนปายปญหาที่ตนเองเห็นวาสรางผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและมีความตองการใน
การแกไขปญหานั้นๆ มากที่สุด (ผลการศึกษาจะกลาวในลําดับตอไป)
1.3 นําเสนอผลการจัดลําดับตอผูรวมเวที เพื่อสอบทานถึงความถูกตอง
1.4 มติของที่ประชุมใหทีมวิจัย และตัวแทนชุมชน ใหศึกษาเชิงลึกถึงเกี่ยวปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชน ดวยการประชุมกลุมยอย เพื่อคนหาประเด็นปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชน โดยใหเนนที่เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 12 – 18 ป เนื่องจากเยาวชนที่มีอายุ 18-25 ป ใน
ชุมชนสวนใหญจะออกจากชุมชนไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และทํางานนอกพื้นที่ ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ประโยชน และเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชนไดอยางแทจริง จึงขอกําหนดใหศึกษา
จากเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 12-18 ป ซึ่งสวนใหญยังอาศัยและเรียนอยูในพื้นที่ ที่ชุมชนความ
ตองการแกไข หรือจัดการภายใตกรอบแนวคิดการแกไขปญหาดวยศักยภาพและความพรอมของชุมชน
และนําผลการศึกษามานําเสนอตอเวที เพื่อรับฟงขอเสนอแนะตอไป
2. ผลการศึกษา
ปญหาที่สรางผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน และความตองการในการแกปญหาของ
ชุมชนมีดังตอไปนี้
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2.1 ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน: ปญหาที่ชุมชนตองการแก
ปญหาที่ชุมชนเห็นวาสรางผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต และตอวิถีการดํารงชีวิต
ของคนชุมชน และมีความตองการในการแกไขปญหามากที่สุด คือ ปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชน รองลงมา คือ ปญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและสําหรับกิจกรรมทางการเกษตร ปญหาดาน
อาชีพ และปญหาแหลงเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ ตามลําดับ (ตารางที6่ )
ตารางที่ 6 การจัดลําดับความสําคัญและความตองการในการแกไขปญหาชุมชนที่สรางผลกระทบตอวิถี
ชีวิตชุมชน และชุมชนมีศักยภาพ/ความพรอมในการแกไขภายใตการมีสวนรวมได
ปญหาของชุมชน
1.ปญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและสําหรับกิจกรรมทาง
การเกษตร
2.ปญหาดานการคมนาคม
3.ปญหาดานการติดตอสื่อสาร
4.ปญหาดานการศึกษา
5.ปญหาดานสุขภาพอนามัย
6.ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
7.ปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.ปญหาการขาดความมั่นคงในชีวิต
9.ปญหาแหลงเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ
10.ปญหาดานอาชีพ
11.ปญหาผลผลิตทางการเกษตร
รวม
เยาวชน

ความตองการ (คน/รอยละ)
14
3
2
1
1
24**
1
2
4
6
2
60

23.3
5.0
3.3
1.7
1.7
40.0**
1.7
3.3
6.7
10.0
3.3
100

2.1.1 บริบทชุมชนหนองโรงที่เชื่อมโยงกับการเกิดปญหาการเลนการพนันในเด็กและ

จากการวิเคราะหรวมระหวางทีมวิจัย และกับแกนนําชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูสูงอายุ
ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนจากหนวยงานภาคีตางๆ เกี่ยวกับบริบทชุมชนหนองโรงที่เชื่อมโยงกับการเกิด
ปญหาการเลนการพนันในเด็กและเยาวชน ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพพื้น ที่ชุ มชนหนองโรงเป นพื้ นที่ เป ดติ ดต อกับ พื้น ที่ชุ มชนอื่น ๆ และพื้ น ที่
ธรรมชาติ ตลอดจนเปนพื้นที่ทางผานของเสนทางการทองเที่ยวทั้งเสนทางไป อําเภอเมือง อําเภอบอพลอย
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จังหวัดกาญจนบุรี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งประเด็นนี้ผู
มีสวนเกี่ยวของมีความเห็นวา เปนทั้งขอดีและขอเสียในคราเดี ยวกัน ขอดี คือ ทําใหสะดวกตอการเดินทาง
และติดประสารงานภายนอกชุมชน สวนขอเสียมองวา สภาพพื้นที่ที่เปดยากตอการควบคุมดูแลเด็กและ
เยาวชนอยางใกลชิด โดยมีตัวอยางเหตุการณที่ชุมชนเคยพบ คือ เด็กและเยาวชนชายในชุมชนนัดหมายกัน
ไปแขงขับรถวิบากในพื้นที่ปาชุมชน โดยมีการเลนพนันไปดวย หรือการนัดหมายกันไปเลนไพในปาชุมชน
เปนตน
“...เมื่อ 2 ปที่แลวคณะกรรมการปาชุมชนออกลาดตะเวนแลวไปพบวามีเด็กของเราและเด็กจากที่
อื่นนัดกันมาแขงรถ MSX ในปาชุมชน...ปรากฏวาไมไดแคแขงกันสนุกๆ แตมีการพนันกันดวยครับ
...”
เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการบริหารสวนตําบลหนองโรงมีการ
จัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน เพื่อใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายแกคนในชุมชน เพื่อใหสมาชิกชุมชน
เด็กและเยาวชนไดเขาถึงแหลงเรียนรูจากเว็บไซตตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาตนเอง เปน
การให บ ริ ก ารฟรี ซึ่ ง การพั ฒ นาส ว นนี้ อ าจจะมี ช อ งว า งทํ า ให เ ด็ ก และเยาวชน ส ว นหนึ่ ง ใช สั ญ ญาณ
อินเตอรเน็ตในการเลนการพนันออนไลน หรือแมกระทั่งเขาถึงแหลงอบายมุข และเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
“...อบต. ทําการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตชุมชน เราตองการใหเด็กๆ ของเราใชเพื่อการศึกษา...แต
ก็อยางวาครับอาจารย มันควบคุมยากมาก วาเด็กๆของเราใชทําอะไรบาง เพราะสวนใหญเขาเลน
ผานโทรศัพทมือถือ เขาไปเลนที่ไหน เวลาไหนก็ได...มันอาจเปนดาบสองคม เปนชองโหวที่เด็กๆใช
เปนชองทางเขาไปเลนการพนันออนไลนได...เราเคยเจอนะครับ...ไปเลนเกมออนไลน ถูกหักเงินไป
เยอะเลย...”
เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
3) ชุมชนหนองโรงไมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายตั้งอยูในพื้นที่ ทําใหเด็กและเยาวชนของชุมชนสวนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน ตองเดินทางไปศึกษาตอในโรงเรียนประจําอําเภอ โรงเรียนประจําจังหวัด และ
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในตัวจังหวัด นอกจากนี้ ยังพบวาผูปกครองในชุมชนสวนหนึ่งที่มีฐานะและกําลังทรัพยมี
ความเชื่อเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ไมเทากัน จึงสงบุตรหลานของตนเองไปศึกษายังโรงเรียน
ขนาดใหญ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในตั ว จั ง หวั ด เพราะเชื่ อ ว า บุ ต รหลานของตนเองจะมี โ อกาสเข า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีในอนาคตและมีชีวิต และหนาที่การงานที่ดี โดยเหตุผลดังกลาวขางตนสงผลใหเด็ก
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และเยาวชนไดรับอิทธิพลจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอกชุมชน และมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจถูกชักชวนใหเขาถึงหรือเขาไปพัวพันกับการเลนการพนันหรือ สิ่งอบายมุขตางๆ
“...อีกสวนหนึ่งที่สําคัญ คือ เด็กที่ไปเรียนนอกชุมชน มักจะรับเอาพฤติกรรมแปลกๆ มาแสดงให
เห็ น เช น การแต งกาย ท า ทาง คําพู ด รวมทั้ งการเลน เกมออนไลน หรื อการเล น พนั น ฟุต บอล
ออนไลน...ทําใหเด็กในชุมชนดูวาเทห ทันสมัยจึงทําตาม..เพราะเด็กกลุมนี้ควบคุมยาก เนื่องจากไม
คอยใกลชิดกับผูปกครอง และผูใหญในชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนคอยขางนอย...ออกไป
เรียนแตเชามืด กลับก็เย็น เสาร-อาทิตยก็ตองเรียนพิเศษอีก...”
เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
4) พฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคของผูใหญในชุมชน ผูปกครองสวน
ใหญในชุมชนยังคงเลนหวยใตดิน หวยรายวัน และลอตเตอรี่ เนื่องจากสวนหนึ่งชอบการเสี่ยงโชคและหวัง
รวยจากการเสี่ยงโชค จึงทําใหเด็กและเยาวชนยังเห็นพฤติกรรมการเลนการพนันของผูปกครอง และมีการ
เรี ย นแบบพฤติ กรรมและปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการเล น การพนั น ให มีค วามทั น สมั ย ขึ้ น คื อ การเล น หวย
ออนไลน
“...บางทีพวกเราเองนี่ละ อาจจะเปนแบบอยางที่ไมดีกับเด็ก...เราตองยอมรับวาสวนใหญคนใน
ชุมชนยังเลนหวย ซื้อลอตเตอรี่กันทั้งนั้น...เด็กๆ เขาอาจจะเลียนแบบเราก็ได...”
เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
2.1.2 ปญหาการพนันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน จากการศึกษาปญหาการ
เลนการพนันในชุมชนบานหนองโรง พบวา มีการเลนการพนันทั้งในผูใหญเอง โดยเฉพาะการเลนหวยใตดิน
ลอตเตอรี่ และหวยรายวัน ซึ่งมีการเลนมาอยางยาวนาน แตไมไดสรางผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตมาก
นัก ทั้งนี้เพราะคนในชุมชนไมไดทุมเงินเลนเพื่อหวังรวย รวมทั้งชุมชนเคยมีประสบการณในการวิเคราะห
ตนเองและทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแกปญหาความยากจนมาแลว สวนที่พบอีกสวนหนึ่ง คือ การเลนการพนัน
ของเด็กและเยาวชน ถึงแมชุมชนจะมองวายังไมอยูในขั้นวิกฤต เพราะเด็กและเยาวชนสวนใหญยังไมเคย
เลนการพนัน หรือเขาไปยุงเกี่ยวดวย แตจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง พบวา มีเด็ก
และเยาวชนสวนหนึ่งที่ยังคงเลนการพนันอยูทั้งหวย ไพ ชนไก พนันฟุตบอล และพนันเกม จากสถานการณ
ดังกลาว แมจะยังไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักในชุมชน แตจากการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ของชุมชน และรานอินเตอรเน็ตที่เปดในชุมชน ไดสงผลใหรูปแบบการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ปรับเปลี่ยนเปนการเลนพนันออนไลน ทั้งพนันฟุตบอลออนไลน เกมสออนไลน ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครอง
ตรวจสอบไดยาก และสําคัญที่สุด พบวา พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งเปลี่ยนไป ดังนี้
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1) การใชเวลาสวนใหญไปกับการเลนเกมสออนไลน หรือสื่อออนไลนตางๆ ในโทรศัพทมือถือ
2) ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายนอยลง เชน ลืมทําการบาน ชวยงานทางบาน
นอยลง เปนตน
3) การโตเถียงกับผูปกครอง อันเปนผลสืบเนื่องจากการขาดความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย จึงทําใหผูปกครองวากลาวตักเตือน และนํามาสูการโตเถียงและความขัดแยงกัน
ในที่สุด
4) การโกหก เมื่อตองการใชเงินเพื่อการเลนการพนัน หรือเสียการพนัน เด็กและเยาวชนบาง
สวนเริ่มที่จะโกหกผูปกครอง เพื่อใหไดเงินมาเลนการพนันมากขึ้น
นอกจากนี้ยังพบดวยวา มีคนนอกชุมชนเขามาเชาพื้นที่ของคนในชุมชนจัดการแขงขันวัวลาน
ซึ่งการพนันเขามาเกี่ยวของดวย จากเหตุการณดังกลาวทําใหคนในชุมชนบานหนองโรงตางวิตกวาเด็กและ
เยาวชนในชุมชนจะถูกชักชวนใหเขาไปเลนการพนันมากขึ้น โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นรวมกันวาเด็กและ
เยาวชนจะเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และปจจุบันปญหาเกี่ยวกับการเลนเด็กและเยาวชน
ถึงแมวาจะไมไดมีความรุนแรงหรืออยูในภาวะวิกฤต แตเปนปญหาที่คนในชุมชนตองใหความสําคัญหาก
ชุมชนไมจัดการกับปญหาดังกลาว คาดวาจะสงกระทบเปนลูกโซและกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การ
ฉกชิงวิ่งราว การลักขโมย การโกหกคดโกง และที่จะเลวรายที่สุด คือ การเขาสู เสนทางการคายาเสพติด
หรือการกออาชญากรรม
“...ป ญ หาการพนั น ของชุ มชนเรา ส ว นใหญ ก็จ ะว า ผู ใหญ นี่ ล ะที่ เ ล น กั น โดยเฉพาะหวยใต ดิ น
ลอตเตอรี่ แตไพนี่แทบไมมีเลย เพราะมันผิดกฎหมาย ที่อื่นอาจจะพบวามีการเลนไพไฮโลตามงาน
ศพ แต ชุ มชนของเราไม มีเ ลยครั บ ท านเจ าอาวาสห ามเด็ ด ขาด และทุ กคนในชุ มชนก็ ให ความ
รวมมือเปนอยางดี...โดยรวมแลวถือวาปญหาฯ ยังไมถึงขึ้นวิกฤต ยังไมปรากฏการลักเล็กขโมยนอย
หรือฉกชิงวิ่งราวเอาเงินไปเลนการพนัน...ในเด็กๆ ก็อาจจะมีบางที่โกหกพอแมเพื่อขอเงินไปเลน
เกมส ซึ่งก็มีไมมาก เพราะเราขอความรวมมือไปยังรานเกมใหชวยดูแลใหดวย ซึ่งก็ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี...”
สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
“..จริงๆ ปญหาที่ชุมชนเราเปนหวงและเฝาระวังมากที่สุด คือ ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ
และการขาย แตเปนปญหาที่แกไขยากมากๆ..คาดวามีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย สิน และตองใชหน วยงานที่ เกี่ย วของคอนขางเยอะ เช น ตํ ารวจ...พวกเรามองวามั นเกิ น
ความสามารถชุมชนในการัดการแกไขปญหาดวยตนเอง...ทีนี้นอกจากปญหาเรื่องการทํากินแลว
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ชุมชนของเราใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนมากๆ เราถือวาเขาจะกลายมาเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาชุมชนในอนาคต..ในอดีตที่ผานมาเราเคยสรางทีมเด็กและเยาวชนมาชวยกันทํากิจกรรม
อนุรักษปาชุมชน แตตอนนี้เด็กๆกลุมนั้นก็โตเปนหนุมสาวกันหมดแลว บางคนก็ไปเรียนตอที่อื่น
บางคนก็มีครอบครัวตองทํามาหากินไมมีเวลามาทํางานเพื่อสวนรวม..ที่ผานมามีเด็กในชุมชนสวน
หนึ่งไมไดเรียนตอ..และเริ่มเห็นเด็กของเราสวนหนึ่งไปยุงเกี่ยวกับการพนัน โดนเฉพาะฟุตบอล ที่
กําลังพัฒนามากๆ ในประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต..พวกเราเห็น
ดวยวา ถาชุมชนของเรามารวมมือกันปองกันและแกไขปญหานี้ ไวแตเนิ่นๆ จะดีกวาตองมาตาม
แกไขทีหลัง...ตัดไฟเสียแตตนลม...”
สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
นอกจากนี้ผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนยังไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เล น การพนั น ของเด็ ก และเยาวชน และเจาะลึ ก ไปที่ ก ารเล น พนั น ฟุ ต บอล โดยการสอบถามด ว ย
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 12 – 18 ป ดวยการสุมอยางงาย จํานวน
84 คน (จากจํานวนเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 12-18 ป จํานวน 482 คน) ผลการศึกษา พบวา
พฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน ประสบการณการเลนพนัน พบวา เด็ กและ
เยาวชนสวนมาก ไมมีประสบการณในการเลนพนัน โดยรอยละ 57.1 ไมมีประสบการณเลน หวยบนดิน/ใต
ดิน/ลอตเตอรี/่ หวยรายวัน รอยละ 66.3 ไมมีประสบการณ พนันประเภทไพ ลูกเตา และรอยละ 92.8 ไมมี
ประสบการเลนพนันฟุตบอล
การเลนพนันของคนในครอบครัว พบวา พอ-แม ของเด็กและเยาวชน สวนมาก รอยละ 53.0 เลน
พนันนานๆ ครั้ง พี่นองของเด็กและเยาวชน สวนมากรอยละ 63.0 ไมไดเลนการพนัน และญาติของเด็กและ
เยาวชน สวนมากรอยละ 47.6 ไมไดเลนการพนันประเภทการเลนพนันของคนในครอบครัว พบวา คนใน
ครอบครัวของเด็กและเยาวชน สวนมากเลน หวยบนดิน/ใตดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวันคิดเปนรอยละ 66.7
รองลงมาคือไมไดเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 25.0 และการพนันที่พบไดนอยที่สุดคือการพนันฟุตบอล คิด
เปนรอยละ 3.6
ความสนใจในฟุตบอล พบวา เด็กและเยาวชนสวนมาก รอยละ 58.3 มีความสนใจในฟุตบอลการ
ติดตามการแขงขันฟุตบอล พบวา เด็กและเยาวชน รอยละ 42.9 จะติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูที่
ตนเองสนใจ และรอยละ 27.4 เฉพาะคูที่มีการถายทอดสดความชื่นชอบตอทีมฟุตบอล พบวา เด็กและ
เยาวชนสวนมาก ไมมีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ คิดเปนรอยละ 75.0 แตมีผูจัดการทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ คิดเปน
รอยละ 54.2 และรอยละ 59.8 ไมมีดาราฟุตบอลที่ชื่นชอบ โดยรอยละ 53.0 รูจักการพนันฟุตบอลแตไมได
เลนพนัน

84
เพื่ อ นที่ เ ล น การพนั น พบว า เด็ ก และเยาวชน ร อ ยละ 73.8 มี เ พื่ อ นที่ เ ล น การพนั น ฟุ ต บอล
นอกจากนี้ พบวา การมีสวนกับการเลนพนันฟุตบอล พบวา เด็กและเยาวชน รอยละ 78.6 มีสวนเกี่ยวของ
กับการพนันฟุตบอล ด
การลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล พบวา สื่อที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด ไดแก โทรทัศน รองลงมา คือ อินเตอรเน็ต เพื่อน หนังสือพิมพ และวิทยุ ตามลําดับ
ทัศนคติของเด็กและเยาวชนบานหนองโรงตอการเลนการพนัน
ทัศนคติตอการเลนพนัน พบวา เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเลนการพนันโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวก
ตอการเลนการพนันในระดับมาก 2 ขอ คือ การพนันทําใหคนขาดความรับผิดชอบ ( X = 3.62, S.D.=
1.09) และคนที่เลนพนันมีปญหาเรื่องเงินไมพอใชเปนประจํา ( X = 3.52, S.D.= 1.23) และระดับ
ปานกลาง 3 ขอ คือ การพนันทําใหมีสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายแยลง ( X = 3.29, S.D.= 1.15) การ
พนันเปนกิจกรรมที่สังคมรังเกียจ ( X = 3.24, S.D.= 1.08) และการเลนพนันทําใหไมคอยมีคนใหความ
เคารพนับถือ ( X = 3.11, S.D.= 1.15) ตามลําดับดังตารางที่ 7
สวนทัศนคติเชิงลบตอการเลนการพนันโดยรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.12, S.D.= 0.19)เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงลบตอการเลนการพนัน อยูในระดับนอยทุกขอ
ดังตารางที่ 7
ผลการศึกษาในสวนนี้สะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชนบานหนองโรงมองเห็นวาการพนันเปนสิ่งที่
ไมดีตอตนเองและสังคม แสดงวาสถานการณการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนยังไมถือวารุนแรง จน
ยากต อการแก ไข ซึ่งที มวิจั ยจะไดนํ าเอาขอมูลส วนนี้ไปใช ในการวางแผนการพั ฒนาศักยภาพ และการ
ปองกันและแกไขปญหาตอไป
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ตารางที่ 7 ทัศนคติของเด็กและเยาวชนบานหนองโรงตอการเลนการพนัน
ทัศนคติตอการพนัน
ทัศนคติเชิงบวก
1. การเลนพนันทําใหไมคอยมีคนใหความเคารพนับถือ
2. การพนันทําใหคนขาดความรับผิดชอบ
3. คนที่เลนพนันมีปญหาเรื่องเงินไมพอใชเปนประจํา
4. การพนันเปนกิจกรรมที่สังคมรังเกียจ
5. การพนันทําใหมีสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายแยลง
รวม
ทัศนคติเชิงลบ
1. การพนันทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
2. การพนันทําใหไดรับการยกยองนับถือจากเพื่อนหรือคนใกลชิดและ
สรางจุดเดนใหกับตนเอง
3. การพนันทําใหเขาสังคมไดงายขึ้น
4. การพนันชวยผอนคลายจากความเครียด
5. การพนันเปนกิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการอีกลักษณะหนึ่งไมเปน
การกระทําผิด
6. การพนันทําใหมีความกลามากขึ้น
7. การพนันทําใหรูสึกวาไมตกยุคหรือเชย
รวม

X

S.D.

n=84
แปลผล

3.11
3.62
3.52
3.24
3.29
3.36

1.15
1.09
1.23
1.08
1.15
0.21

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.89

0.93

1.92

0.93

นอย
นอย

2.13
2.37

1.00
1.06

2.05

0.97

2.13
2.37
2.12

0.99
0.89
0.19

นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

2.2 ความคาดหวัง: ภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตอการปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชน
จากการนําเสนอขอมูลพฤติกรรมและทัศนคติในเวที รวมกับการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปญหา
การเลน การพนัน ของเด็กและเยาวชนและแนวทางการจัด การปญหาผลการศึกษาพบวา ชุมชนมีความ
คาดหวังตอการแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมดังนี้
2.2.1 สร างแผนการพั ฒ นาศั กยภาพเด็ กและเยาวชนของชุ มชนหนองโรงอย า งเป น
รูปธรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และแผนแมบทชุมชนตําบลหนองโรง
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“...ณ ตอนนี้เราตองยอมรับกันแลวละวา ปญหาการเลนการพนันในเด็กๆของชุมชน เปนปญหาที่
เราจะมองขามไมได เพราะขอมูลที่อาจารยศึกษามาแสดงใหเราเห็นวา มีเด็กในชุมชนของเราสวน
หนึ่งเริ่มเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน โดยเฉพาะฟุตบอลออนไลน ซึ่งเราตรวจสอบกันคอนขาง
ยาก...ถาพวกเรายังเห็นวาเด็กและเยาวชนของเรานับเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต
พวกเราที่เปนผูใหญตองลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง ตองเปดโอกาสใหกับเขา มองขาม
เรื่องในอดีต...เราตองวางแผนการพัฒนาเด็กๆ ของเรา กําหนดใหอยูในแผนชุมชนเลย...”
สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
2.2.2 สร างกระบวนการการทํ างานแบบมี สว นรว มในการแกไขปญหาของชุ มชนทั้ งนี้
เพราะชาวบานมีความเห็นสอดคลองกันวาการทํางานแบบมีสวนรวมจะกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคน
ในชุมชนชวยสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นนําไปสูการเปนชุมชนพึ่งตนเองและเขมแข็งสามารถตั้งรับและสู
กับปญหาตางๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองในชุมชนและปญหาจากภายนอกที่สรางผลกระทบถึงชุมชน ดังเชนความ
คิดเห็นที่สะทอนผานเวที ดังนี้
“...กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจถึงรากเหงา
ของปญหาที่แทจริงยอมรับและเรียนรูที่จะคิดแกปญหารวมกันของชุมชนหนองโรงชวยใหปญหาที่
คิดวาใหญ กลับดูเล็กลงไดดวยการสรางการมีสวนรวมของชุมชนหันกลับมาทบทวนถึงอดีต มอง
ปจจุบัน และสรางอนาคตที่สดใสรวมกันและ ควรจัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนอยาง
ต อเนื่ อ งสม่ํ า เสมอร ว มคิ ด ร ว มทํ าร ว มกํ าหนดแนวทางและกิ จ กรรมการพั ฒ นาของชุ ม ชนที่ ยึ ด
หลั กการพึ่ งพาตนเองด ว ยศั กยภาพทรั พยากรภู มิป ญญาวิ ถีชี วิ ต วั ฒ นธรรมและสิ่ งแวดล อมใน
ทองถิ่นโดยนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุคนหาทางออกนําไปทดลองปฏิบัติ
จริงมีเครือขายการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูมีการตอยอดปรับใชประโยชนโดยใชแหลงทุนใน
ชุมชนอาทิกองทุน ต างๆของหมู บาน/ชุ มชนเป นต นพั ฒนาความตองการของชุ มชนให เป นแผน
ชุมชนไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่นแผนยุทธศาสตรจังหวัดและแผนอื่นๆตามความ
เหมาะสม..”
สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
2.2.3 สรางคนและเครือขาย โดยชุมชนมีความคาดหวังเปนอยางยิ่งวาการคนหาทุนชุมชน
และเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกัน และการแกไขปญหาของชุมชน โดยเฉพาะการปองกันและ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันบนพื้นฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1) สรางความตระหนักรูของชุมชนใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของเด็กและ
เยาวชนในฐานะทุนมนุษยที่จะเปนกําลังสํา คัญตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต และความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของการเลนการพนันทั้งตอตนเองและสวนรวม
2) สรางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนัน
บนพื้นฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทาง
สังคมตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เปนตน
3) สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนรอบขางในการปองกันและแกไขปญหา
เด็กและเยาวชนเลนการพนันบนพื้นฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญ
4) เสริมสรางขีดความสามารถและองคความรูขององคกรชุมชนในการปองกัน
และแกไขปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันบนพื้นฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญให
เปนภาคีหลักรวมกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของโดยมีการใชและแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม
“...การขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเรื่องสําคัญ เพราะการพนันมันผิดกฎหมาย
อยางนอยๆ เราตองขอความชวยเหลือจาก สภอ.พนมทวน...และที่สําคัญอาจตองทําความเขาใจ
กับชุมชนรอบขางดวย ตองทํางานรวมกันดวยรึปาว...บางทีชุมชนขางๆ มีพนันวัวลาน เด็กเราก็
ขามไปเลน...”
สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน
การใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหาปญหา วิเคราะหหาสาเหตุและผลกระทบของ
ปญหา และสํารวจความตองการในการจัดการกับปญหาของชุมชนภายใตศักยภาพของชุมชนเองรวมกับ
นับเปนกระบวนการที่ชวยสรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของการแกปญหาของชุมชนดวยความ
รวมมือรวมใจกันของคนในชุมชน และทําใหชุมชนทราบถึงขอจํากัดของชุมชนในดานตางๆ ตอการพัฒนา
ชุมชนดวย
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ตอนที่ 3 ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาเยาวชนเลนการพนันแบบ
มีสวนรวม
ศักยภาพของชุมชนเปนศักยภาพในระดับกลุมเปนองครวมของศักยภาพที่เกิดจากสมาชิกแตละคน
หรือศักยภาพในระดับปจเจกรวมมือกันเมื่อเกิดผลลัพธหรือผลประโยชนขึ้นมาทุกคนยอมมีสิทธิมีสวนใน
การเปนเจาของดังนั้น การที่ชุมชนตระหนักรูถึงปญหาสามารถคิดวิเคราะหหาแนวทางแกไขดําเนินการ
แกปญหาดวยชุมชนเองและติดตามประเมินผลเพื่อนํามาซึง่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดําเนินงาน
ใหประสบความสําเร็จจึงจําเปนตองมีการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนหนองโรงในการทํางานแบบมีสวน
ร ว ม ผู วิ จั ย จึ งได ดํ าเนิ น การจั ด เวที ร ะดมความคิ ด กั บ แกนนํ าชุ ม ชน สมาชิ ก องค การบริ ห ารส ว นตํ าบล
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แกนนํา คณะกรรมการกลุมตางๆ ในชุมชนและตัวแทนชาวบาน เพื่อประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต และวิเคราะหศักยภาพของชุมชนหนองโรง
ในการทํางานแบบมีสวนรวม ผลการดําเนินการเปนดังนี้
การวิเคราะหชุมชนหนองโรงแบบมีสวนรวม
การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของชุมชนหนองโรงผูวิจัยได
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากคนในชุมชนทุกระดับรวมทั้งการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
อาทินโยบายการพัฒนาชุมชนตามแผนแมบทชุมชนตําบลทาเสา การเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
และสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปเปนตนซึ่งจะมีผลกระทบทั้งดานบวกและลบตอการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. จุดแข็งของชุมชนหนองโรง
1.1 ชุ มชนหนองโรงจั ด เป น พื้ น ที่ ที่มีทรั พยากรธรรมชาติที่อุด มสมบูร ณ และสวยงาม ทั้ ง
ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และแหลงน้ําเพื่อกิจกรรมการเกษตรและการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมี
ปาชุมชนและปาหัวไรปลายนาที่ชาวบานรวมกันดูแลอยางเปนทางการ มีสภาพภูมิศาสตรหลากหลายโดย
ประกอบดวย ภูเขาหินปูนปาไมแหลงน้ําพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรและแหลงทองเที่ยวที่นิยมของชาว
ไทยและตางชาติ
1.2 ชุมชนตั้งอยูในภูมิประเทศที่การคมนาคมสะดวก มีถนนหลวงชนบทเชื่อมตอระหวางอําเภอ
พนมทวน อําเภอเมือง และอําเภอบอพลอย รวมทั้งเชื่องโยงสูอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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1.3 เปนที่ตั้งของแหลงประวัติศาสตรโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่โดดเดนแหงหนึ่งของ
เมืองไทย กลาวคือ เปนพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมโดดเดนมีหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติมีภูมิปญญา
ชาวบานและทองถิ่น
1.4 ชุมชนหนองโรงนับเปนชุมชนที่มีทุนทางสังคมของชุมชนคอนขางเยอะและหลากหลาย
ไดแก ทุนทรัพยากร ไดแก ปาชุมชน ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา ที่โดดเดน ไดแก การทํานา การ
ทําขวัญขาว เพลงเหยย รอยพรรษา ทําบุญกลางบาน ทุนมนุษย ไดแก ผูนําชุมชมที่มีวิสัยทัศนไดรับการ
ยอมรับ ทั้งผูนําอยางเปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งปราชญชาวบาน สวนทุนกายภาพอาจจะไม
โดดเดนมากแตก็มีใหเห็น คือ ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพาน
2. จุดออนของชุมชนหนองโรง
2.1 ที่ดินสวนใหญที่ชาวบานครอบครองไมมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งผลกระทบตอความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน และขาดโอกาสในการหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
2.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางสวนขาดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน ขาดการแสวงหาความรูใหม เพื่อนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน ขาด
การกระตือรือรนและจิตสํานึกในการทํางาน แสวงหาความสะดวกสบายและขาดความรับผิดชอบ
2.3 ประชาชนยังขาดการรวมกลุม และการสงเสริมอาชีพยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียวและเกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2.4 ป ญหาเด็ กและเยาวชน พบว า เด็ กและเยาวชนในชุ มชนบางส ว นไม ได ศึกษาต อ และ
วางงาน จึงจับกลุมมั่วสุม มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเชน ขับมอเตอรไซตเสียงดังรบกวน เลนเกมสออนไลน
การพนันฟุตบอล ยาเสพติด และลักขโมย เปนตน
2.5 ประชาชนบางสวนยังไมตระหนักและสนใจการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม มีการ
ใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย สิ้นเปลือง ขาดจิตสํานึกในการหวงแหน ขาดแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีผล
ในทางปฏิบัติจริง ขาดความเขาใจในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร
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3. โอกาสในการพัฒนาชุมชน
3.1 นโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการเชนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สงเสริมให
ทองถิ่นปกครองและพัฒนาตนเอง เปนตน รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบั นเปดโอกาสและเอื้อประโยชนใน
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาตนเอง
3.2 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศนโยบายดังกลาวไดสรางโอกาสที่ดี
แกคนในชุ มชนที่จะนําเอาผลผลิ ตทางการเกษตรของตนเอง นํ าเอาของปาที่ หาไดจากปา เช น หนอไม
เห็ดโคน น้ําผึ้ง เปนตน มาวางขายบริเวณ 2 ริมฝงถนน นอกจากนี้ยังพบวาคนในชุมชนสวนหนึ่งเริ่มมีการ
ลงทุนในการปรับปรุง และกอสรางบานของตนเองขึ้นมาเปนโฮมสเตย รานอาหารรานกาแฟ เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในพื้นที่
3.3 มีสวนราชการหลายองคกรตั้งอยูในพื้นที่ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต
2 สํานักงานการศึกษานอกระบบตําบล กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ 133 สหกรณการเกษตร
อําเภอพนมทวน เปนตน สงผลใหมีภาคีเครือขายที่เปนองคกรภาครัฐและองคกรอิสระที่เขามาหนุนเสริม
การทํางานของชุมชน
3.4 ชุมชนบานหนองโรงยังคงสภาพเปนสังคมชนบทอยูมาก มีรูปแบบความความสัมพันธกัน
แบบเครือญาติ ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีตอการสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม เพราะมีความขัดแยงในพื้นที่
คอนขางนอย
4. อุปสรรคของชุมชนในการพัฒนา
4.1 การเชื่อมโยงการคมนาคมในหมูบาน และระหวางชุมชนพบวา เสนทางคมนาคมภายใน
หมูบานของชุมชนยังเปนทางลูกรัง และทางดิน ซึ่งในฤดูฝนจะสรางปญหาในการสัญจรไปมาของคนใน
ชุมชน และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมาก
4.2 ระเบีย บกฎหมายที่ เ กี่ย วข องยังไม เอื้ อต อการพั ฒนาการศึกษาของทองถิ่ นทํ าใหการ
ปฏิบัติงานขาดความคลองตัว
4.3 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคมปญหาการ
แพร ร ะบาดของยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง การตอบรั บ กระแสบริ โ ภคนิ ย มและวั ฒ นธรรมตะวั น ตกของ
ประชาชน
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4.4 ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจนจึงใหความสําคัญกับเรื่องปากทองมากกว าการพัฒนา
ดานการศึกษา
4.5 เด็กและเยาวชนสวนใหญสนใจสื่อและสังคมออนไลนมากเกินไป ทําใหขาดแรงจูงใจในการ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา และเขาสูเสนทางการเลนเกมและพนันออนไลนมากขึ้น
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ตารางที่ 8 การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของชุมชนหนองโรง
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1.สภาพพื้ น ที่ ข องตํ า บลเหมาะสมแก ก ารทํ า 1. บุ ค ลากรของ อบต.บางส ว นขาดความรู ด า น
การเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการ

2. มีทรัพยากรปาไมที่สมบูรณ และมีปาชุมชนที่อุดม ปฏิบัติงาน ขาดการแสวงหาความรูใหม เพื่อนํามา
สมบู ร ณ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ห ลายแห ง จนเป น แหล ง ปรับใชในการปฏิบัติงาน ขาดการกระตือรือรนและ
อาหาร แหลงสรางรายไดใหแกคนในชุมชน รวมทั้งมี จิตสํานึกในการทํางาน แสวงหาความสะดวกสบาย
กระบวรการจั ด การป า ที่ ดี จนเป น แหล ง เรี ย นรู ที่ และขาดความรับผิดชอบ
สําคัญ

2. ประชาชนยังขาดการรวมกลุม และการสงเสริม

3. ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภายในตํ า บลมี ห ลากหลาย อาชี พยังมีระบบความคิด หรื อการประกอบอาชี พ
สามารถนํามาตอยอดใชในชี วิตประจําวันและการ แบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียวและเกษตรกร
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ มชนได เช น การทํ าข าวเกรี ย บ ยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การทําเห็ดโคนดอง การทําขนมตาล เปนตนรวมทั้ง 3.ปญหาวั ยรุ น เยาวชน ว างงาน จับ กลุ มมั่ว สุม มี
มีแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใน พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ตําบล แตแหลงโบราณสถานมีขนาดเล็ก ยังไมไดรับ 4. ประชาชนบางสวนยังไมตระหนักและสนใจการมี
ความสนใจจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการทํ า นุ ส ว นร ว มในการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม มี ก ารใช
บํารุงรักษา อยางจริงจัง

ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย สิ้นเปลือง ขาดจิตสํานึกใน

4. เสนทางคมนาคมสวนใหญไดรับการพัฒนา และ การหวงแหน ขาดแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีผล
พื้ น ที่ ตํ า บลมี ถ นนสายหลั ก ผ า น เช น ถนนสาย ในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง ขาดความเข า ใจในการแก ไ ข
กาญจนบุรี – อูทอง

ปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร
5. การถือครองที่ดินของชาวบาน สวนใหญชาวบาน
ครอบครองไมมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งผลกระทบตอความ
มั่ น คงในการดํ า รงชี วิ ต และอาชี พของคนในชุ มชน
และขาดโอกาสในการหาแหล ง เงิ น ทุ น ในการ
ประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
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ตารางที่ 8 (ตอ)
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. มีสวนราชการหลายสวนตั้งอยูในพื้นที่สงผลใหมี 1.ระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องยั งไม เ อื้ อต อ การ
ภาคีเครือขายที่เปนองคกรภาครัฐและองคกรอิสระที่ พัฒนาการศึกษาของทองถิ่นทําใหการปฏิบัติงาน
เขามาหนุนเสริมการทํางานของชุมชน

ขาดความคลองตัว

2. นโยบายภาครัฐกระจายอํานาจสูการพัฒนาทองถิ่น 2. ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
เช น การพั ฒ นาเกษตรกรรม เป น ยุ ท ธศาสตร ก าร เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคมปญหาการแพร
พัฒ นาของจังหวั ด กาญจนบุรี โอกาสที่ จะขอรั บการ ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งการตอบรับ
สนับสนุนงบประมาณจึงมีมากรัฐบาลสงเสริมและให กระแสบริ โ ภคนิ ย มและวั ฒ นธรรมตะวั น ตกของ
ความสําคัญการพัฒนาผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ ประชาชน
สตรี และเด็กรัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกัน 3.ประชาช นส ว นใหญ มี ฐ านะยากจนจึ ง ให
ปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ

ความสําคัญกับเรื่องปากทองมากกวาการพัฒนา

3. สภาพสังคมชนบท มีความสัมพันธกันแบบเครือ ดานการศึกษา
ญาติ มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย

4. เด็ กและเยาวชนส วนใหญ ส นใจสื่ อและสั งคม
ออนไลนมากเกินไป ทําใหขาดแรงจูงใจในการเขา
มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษา และเข า สู
เสนทางการเลนเกมสและพนันออนไลนมากขึ้น
5. การคมนาคมในหมูบาน และระหวางชุมชน
พบวา เสนทางคมนาคมภายในหมูบานของชุมชน
ยังเปนทางลูกรัง และทางดิน ซึ่งในฤดูฝนจะสราง
ปญหาในการสัญจรไปมาของคนในชุมชน และการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมาก
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ภาพที่ 37-42 การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของชุมชนหนองโรง
ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาเยาวชนเลนการพนันแบบ
มีสวนรวม
จากการศึกษาทุนชุมชน หรือทุนที่ไมใชเงินของชุมชนหนองโรง ตามแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมของ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ที่ ห มายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป น มู ล ค า หรื อ มี คุ ณ ค า ที่ มิ ใ ช เ งิ น ตรา แต ห มายถึ ง สิ่ ง อื่ น ๆ ที่ มี
ความสํ าคัญตอชีวิตความเป นอยูของคน เชน ทุ นทรัพยากรที่ กอให เกิดผลผลิตที่เ ปนความรู ภู มิปญญา
ประสบการณของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีปจจัยบริการทางโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ไดแก
1) ทุนมนุษย หมายถึง คุณสมบัติดานตาง ๆ ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน ที่มีคุณสมบัติในดานสุขภาพ
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อนามัย อายุขัย/ ดานการศึกษาภูมิปญญา ขีดความสามารถ/ ดานฐานะทางเศรษฐกิจ ความยากจน ร่ํารวย
ของคนในครัวเรือน ความรูภูมิปญญา 2) ทุนวัฒนธรรมประเพณีหมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชน
ใช เพื่ อการดํ ารงชีพรวมทั้งความไวเ นื้ อเชื่อใจ การยอมรั บ ซึ่งกัน และกัน ความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจน
วัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน 3) ทุนกายภาพ หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การดํารงชีวิต หรือเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชน เชน การคมนาคม
ขนสง ระบบไฟฟา ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูก
สรางตางๆ และ 4) ทุนธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดศักยภาพ
ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แหลงน้ําธรรมชาติ
ผลการศึกษา พบวา ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปนอีกตําบลหนึ่งที่มีทุน
ชุมชนที่โดดเดน สามารถนํามาตอยอดเพื่อพัฒนาชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1. ดานความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ชุมชนบานหนองโรง มี
สภาพพื้ น ที่ เ ป น ภู เ ขาสู ง สลั บ กั บ ที่ ร าบเชิ ง เขา และที่ ร าบริ ม แหล ง น้ํ า มี ป า ไม ล อ มรอบทั้ ง หมดมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ สรางอาหารใหกับ
ชุ ม ชนและรายได เ สริ ม ให กั บ ชุ มชนอย า งต อ เนื่ อง เช น หน อ ไม ผั กหวานป า เห็ ด ต า งๆ รวมทั้ ง สั ต ว ป า
ประกอบกับชาวบานซึ่งอาศัยอยูบริเวณพุน้ําที่ถือวาเปนตนแบบของนักอนุรักษเพราะไดดูแลรักษาความ
สมบู รณ ของป าไม บ ริเ วณหัว พุ น้ําไว พร อมกั บ การตื่น ตั วของชุมชนในด านการอนุ รักษ ปาไม ที่ มีการจั ด
กิจกรรมรักษาปาอยางตอเนื่อง เชน การสรางฝายชะลอความชุมชื้น การปลูกปาวนเกษตร การทําแนวเขต
ปาชุมชน ตั้งกฎระเบียบในการรักษาปาในรูปแบบปาชุมชน ทําใหสภาพทรัพยากรในชุมชนหนองโรงยังคง
ตอบสนองชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนไดบาง โดยเฉพาะผูดอยโอกาสสามารถนํารายไดจากปา
สรางรายไดใหกับครอบครัวได
2. ดานองคความรูและภูมิปญญาของชุมชนพบวา ชุมชนหนองโรง มีองคความรูและภูมิปญญาที่
หลากหลาย มีผูเชี่ยวชาญมากมายทั้งดานสมุนไพร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและของปา การจัก
สาน และงานฝมือ โดยองคความรูและภูมิปญญาที่ขึ้นชื่อของชุมชน คือ ภูมิปญญาในการอนุรักษปาชุมชน
บนฐานคิดที่วาคนจะเขาไปจัดการใหนอยที่สุด แตอนุรักษโดยอาศัยธรรมชาติชวยฟนฟูตัวเองภูมิปญญาการ
แปรูปผลิตผลทางการเกษตรและปา เชน การสานเปล การทําเห็ดโคนดอง เปนตน จนกลายเปนสินคาที่มีผู
ตองการจากภายนอกชุมชนเปนจํานวนมากและองคความรูที่สําคัญอีกประการ คือ องคความรูจากการ
ประสบการณของคนในชุมชนที่รวมมือกันแกปญหาความยากจนของชุมชน โดยการหนุนเสริมจาก
หนวยงานภายนอก
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3. ดานการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนพบวา ชาวชุมชนหนองโรงสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ โดยวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดนที่สุด คือ การทํานา ซึ่งจะมีพิธีกรรมที่ตามมากมากมาย เชน
การทําขวัญขาว การเผาขาวหลาม รวมถึงกาลเลน เชน การรองเพลงเหยย การรอยพรรษา การตีกลองยาว
รําวง เปนตน ะหากเปนพิธีกรรมหรือประเพณีของชุมชนทุกคนในชุมชนจะเขามามีสวนรวมกันอยางตอเนื่อง
โดยวัดยังเปนศูนยรวมทางดานจิตใจของคนในชุมชน เปนการรวมกลุมของเครือญาติและเพื่อนพองใหมาพบ
กัน จึงมีความรักและความสามัคคีในชุมชน
นอกเหนื อ จากคํ า สอนของคนเฒ า คนแก ใ นเรื่ อ งของการดํ า รงชี วิ ต และการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนําไปประยุกตใชและถายทอดไปสูคนรุนใหมแลวชาวบานหนองโรงยังคงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ธรรมชาติ เชน การทําบุญกลางบาน กระแบะกระบาล การทําบุญปาชุมชน ตลอดจนองคความรูในเรื่องของ
อาหารและพืชสมุนไพร ที่นําไปสูการพัฒนาระบบการผลิตอาหารเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตใหแก
ชุมชนหนองโรงและใกลเคียงตอไป

ภาพที่ 43-44 พิธีเสียกระบาลหรือกระแบะกระบาลที่ชาวชุมชนหนองโรงรวมกันสืบสาน
จากที่กลาวไวขางตนวา วัฒนธรรมเดนของชุมชนบานหนองโรง คือ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ ที่ชาวบานมีความผูกพัน เคารพผูใหญผูอาวุโส ทุกคนรักและเคารพซึ่งกันและกัน
มีความผูกพันกับธรรมชาติ ทั้ง ดิน น้ํา ปาไม มาตั้งแตอดีต มีความกตัญูรูคุณในสิ่งที่มีคุณ มีความเคารพ
เกรงกลั ว ต อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เกรงกลั ว ต อ บาป กลั ว ถู ก ตํ า หนิ กลั ว ถู ก ลงโทษทางสั ง คมและกฎหมาย ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของชื่น ศรีสวัสดิ์ (2543) ที่กลาววา วัฒนธรรมแบบชาวนาหรือแบบเกษตรกรรม
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ นับเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตองานการพัฒนาชุมชน
4. ด า นการรวมกลุ ม เครื อข า ยองค ก รชุ มชนพบว า ชุ มชนบ านหนองโรงมี การรวมกลุ ม และ
กิจกรรมที่ห ลากหลาย เชน กลุ มทางดานอาชีพ กลุ มทางดานเกษตรกรรม กลุมทางดานฌาปนกิจ กลุ ม
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ทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม กลุมเยาวชน กลุมสตรี กลุมออมทรัพย กลุมระดับชุมชนและระดับตําบลที่
หลากหลายทํ า ให ชุ ม ชนมี เ วที แ ลกเปลี่ ย น เรี ย นรู แ นวคิ ด และการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง มี กิ จ กรรมที่
หลากหลาย รวมทั้งมีการหนุนชวยจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอยางหลากหลายเชนกัน
5. ดานความสัมพันธทางเครือญาติพบวา ชุมชนบานหนองโรงมีรูปแบบความสัมพันธทางเครือ
ญาติ เนื่ องจากส วนใหญ มีชาติ พัน ธุ เดี ย วกั น คื อ เป นคนไทยพื้น ราบ ที่อพยพมาจากแห งหนเดี ย วกั น มี
ความสั มพัน ธ แบบพี่น องและนั บ ถือกั นแบบเครือญาติ นอกจากนี้ยั งมีป ระสบการณในการกอตั้ งชุ มชน
รวมกันมา จึงทําใหชุมชนไมคอยมีความแตกแยก มีการเกื้อหนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไปมาหาสูกัน
อยางตอเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนาชุมชนรวมกันมีความเชื่อในผูนําทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ มีการยอมรับเชื่อถือในระบบราชการ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ มีวิถี
ชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย
6. ดานศักยภาพของผูนํา พบวาผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการของชุมชนบาน
หนองโรง เป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู มี ก ระบวนการคิ ด ในเชิ ง เหตุ แ ละผลที่ ลุ ม ลึ ก ชั ด เจนเป น ระบบและมี
ประสบการณในการเปนผูนําและการบริหารจัดการที่ดี รูจักตนเองและความตองการของตนเองและ/หรือ
ชุมชนโดยรวมตลอดจนรูเทาทันนโยบายของภาครัฐสามารถวิพากษวิเคราะหผลดีผลเสียและหาแนวทางที่
เหมาะสมกับชุมชนของตนเองไดดังนั้นจึงสามารถเลือกสรรและตอรองกับภาครัฐไดอยางมีประสิทธิผล
ประกอบกั บ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การโดยการจั ด แบ งหน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบแก แกนนํ าตาม
ความสามารถในดานตางๆเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทําสรางความรูสึกเปนเจาของ
รวมกันนับเปนขุมพลังที่สําคัญของชุมชนในการพัฒนาอยางมีเอกลักษณเปนตัวของตัวเองมุงสูเปาหมาย
ตามที่ชุมชนทองถิ่นตองการทําใหชาวบานยอมรับในความสามารถและนับถือผูนําของตนเอง
จากที่กลาวมีทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงเอกภาพในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบานหนอง
โรงและศักยภาพของชุมชนในการสรางการมีสวนรวมกับคนในชุมชนใหมีความรูรักสามัคคี เห็นคุณคาของ
ปาชุมชน เคารพเชื่อฟงผูนํ าและกฎระเบีย บของชุมชน และมีการรวมพลังเปนน้ําหนึ่งใจเดี ยวกัน อีกทั้ ง
ประสบการณที่ดีของชุมชนในการแกปญหาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ โดยการหนุนเสริมจากหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งศักยภาพดังกลาวของชุมชนนับเปนปจจัยเชิงบริบทที่เอื้อตอการจัดการปาชุมชนอยางยั่งยืนได
ดังแสดงในภาพที่ 45
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บริบทชุมชน

ชุมชนเกาแก วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม มีวิถีชวี ิตแบบเรียบงาย เคารพผูอาวุโส
มีความสัมพันธแบบเครือญาติ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ

ปญหาของชุมชน
 โครงสรางพื้นฐานการดํารงชีวิต: น้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร การคมนาคม การติดตอสื่อสาร และ
ไฟฟา

 คุณภาพชีวิต: สุขภาพอนามัย การศึกษา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมั่นคงในชีวิตและ
อาชีพ

 เศรษฐกิจ (รายได): แหลงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
อาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร

 สังคม: สังคมผูสูงอายุ ยาเสพติด เด็กและเยาวชนเขาไป
พัวพันการพนัน เกมสออนไลน กระแสบริโภคนิยม

บริบทชุมชนกับปญหาการเลนพนันในเด็กและเยาวชน
พื้นที่ชุมชนเปด

การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตชุมชน
ไมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคของ
ผูใหญ

ความคาดหวังของชุมชน

สรางรูปแบบ/แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อแกไขปญหา
ของชุมชน

เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการพัฒนา
ชุมชนรวมกับผูใหญ/สรางเครือขาย

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม: ปาไม สัตวปา พุน้ํา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น: ภูมิปญญา
การอนุรักษและการหาอยูหากินรวมกับปาไม
การจัดการน้ํา การแปรรูปผลผลิต

ศักยภาพของผูน ําชุมชน: มีภาวะผูน ํา มี
ความรู มีกระบวนการคิดเชิงเหตุ-ผล มีการ
บริหารจัดการที่ดี เปนที่ยอมรัยของชุมชน

ทุนชุมชน/ศักยภาพของชุมชนบานหนองโรง
ในการทํางานแบบมีสวนรวม

ประสบการณการทํางานแบบมีสว นรวม: การจัดการปาชุมชน แกปญหาความยากจน
การดํารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี: นับถือ
ศาสนาพุทธและสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์วฒ
ั นธรรมแบบ
เกษตรกรรม วิถีชวี ิตทีเ่ รียบงาย

การรวมกลุม และเครือขาย: มีกลุมองคกร
ภายในชุมชนที่หลากหลาย เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน

ความสัมพันธทางเครือญาติ: คนพื้นราบ
และกลุม ชาติพนั ธุ มีประสบการณรวมกัน
นับถือกันแบบเครือญาติ เคารพผูอ าวุโส

การปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรงแบบมีสวนรวม
ภาพที่ 45 ทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนบานหนองโรงในการทํางานแบบมีสวนรวม
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ตอนที่ 4 พลังชุมชน: การทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณา เพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันแบบมีสวนรวม
ผูวิจัยและชุมชนบานหนองโรงไดรวมมือกันคนหาปญหา สาเหตุและผลกระทบของปญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน และคนหาทุนชุมชนและศึกษาศักยภาพของชุมชนในการแกไขปญหาดวยตนเองผานการ
จัดเวทีรับฟงและระดมความคิดเห็น จึงไดมีมติในการแกไขปญหาของชุมชนตามศักยภาพและความพรอม
ของทุนชุมชน คือ การสรางการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีการพัฒนาตางๆ ในการปองกันและแกไข
ป ญ หาการเล น พนั น ของเด็ ก และเยาวชนเนื่ อ งจากเห็ น ว า ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพทั้ ง ทางด า นผู นํ า ชุ ม ชน
คุณลักษณะของสมาชิกชุมชน และปจจัยทางสังคมของชุมชนที่เอื้อตอการดําเนินงาน โดยเล็งเห็นวา การ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนจําเปนที่จะตองมีแผนหรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม บนฐานทุนชุมชนที่โดดเดนที่สุด ไดแก ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
คือ กิจกรรมปาชุมชนบูรณาการกับองคความรูทางวิชาการจากหนวยงานภาคีที่เขามาหนุนเสริมและทุน
ชุมชนดานอื่นๆ ทั้งทุนมนุษย คือ ผูนําและปราชญชาวบาน ทุนวัฒนธรรมทองถิ่น ไมวาจะเปนการรองเพลง
เหย ย การรํ ากลองยาว การย อมผ า จากสี ธ รรมชาติ เป น ต น จํ า เป น อย างยิ่ งที่ จ ะต องจั ด การถ า ยทอด
กระบวนการเรียนรูไปสูเยาวชนในพื้นที่ ที่ประชุมไดมีมติใหนําผลการศึกษาในขางตน มาจัดทําเปนแผน
หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ และนําไปสูการทําจัดทําโครงการ คาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันโดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินการ คือ การบูรณาการทุนชุมชน
ไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน ทุนภูมิปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุ นทรัพยากร คือ ปาชุมชน เพื่อ
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจาก
การเลนการพนัน ภายใตการทํางานแบบมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ที่ผูวิจัยเนนการ
สร างการมีส วนร วมของสมาชิ ก ในชุมชนก อนที่จ ะนํา ไปสู การสร างความร วมมือกั บภาคี ก ารพัฒนา
ภายนอกชุมชน สําหรับผลการศึกษาในสวนนี้ผูวิจัยขอนําเสนอ4 หัวขอยอย ดังนี้ 1)การจัดทําแผนหรือแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ที่ประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติการทําแผนฯ และ
ผลการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน 2) ผลสําเร็จเชิงประจักษจากการขับเคลื่อนงานแบบมีสวนรวม 3) ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จ และ 4) บทสรุป: กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีในการจัดทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
โดยมีกระบวนการการทํางานแบบมีสวนรวม และผลการศึกษา ดังนี้
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การจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
การบูรณาการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เปนกระบวนการหรือชุด
กิจกรรมในชุมชนที่มีลําดับขั้นตอนที่จะสะทอนใหเห็นถึงแนวคิด และแนวทางในการสงเสริมใหประชาชน
กลุมองคกรชุมชนและคนในชุมชน แสดงศักยภาพและความสามารถในการจัดการแกปญหาและดําเนิน
กิจกรรมชุมชนที่แสดงใหเห็นวาชุมชนมีความสามารถที่จะคนหาศักยภาพ รับรูปญหาและรวมการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนดวยตนเองไดอยางยั่งยืน
ในขณะเดียวกันกระบวนการบูรณาการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ก็
เป น ตั ว บ ง ชี้ อั น หนึ่ ง ถึ ง ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนหนึ่ ง ไม ไ ด อ ยู ที่ ชุ ม ชนนั้ น มี
ความสามารถที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดผลดี หรืออยูที่ชุมชนนั้นไมมีปญหาใดอยูเลย หากอยูที่วาชุมชน
นั้นมีกระบวนการชุมชน ที่แสดงใหเห็นวาชุมชนมีความสามารถที่จะคนหาศักยภาพรับรูปญหาและรวมทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหา และเพื่อเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาที่มีอยูใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
การบูรณาการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ บานหนองโรงมีลักษณะเปน
กระบวนการแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน ซึ่งการจัดทํา แผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ มีลักษณะเปนองครวม ที่บูรณาการระหวางทุนชุมชนและ
วิธี การจั ด การเรี ย นรูด ว ยตนเอง ภู มิป ญญาท องถิ่ น มาตรการด านกฎหมาย และวิทยาการใหม ๆ และ
ครอบคลุมทุกมิติตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีกระบวนการการทํางาน ดังนี้
1. ขั้นตอนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม
ผูวิจัย ไดจัดเวทีกับแกนนําชุมชน คณะกรรมการองคตางๆในชุมชน เชน คณะกรรมการปาชุมชน
ตัวแทนกลุมสตรี ผูอาวุโส และตัวแทนชาวบานเพื่อรวมกันวิเคราะหศักยภาพของชุมชนและคนหาการหนุน
เสริมจากภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน นําขอมูลที่ไดรับรวมกันสรางเปน“แผนการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ”ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนแมบทชุมชนตําบลหนองโรง และ
นโยบายของภาครั ฐในการจัด ตั้งสภาเด็กและเยาวชนของชุ มชน ซึ่งกระบวนการจั ดทํ าแผนการพั ฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมของชุมชนบานหนองโรง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้

101
1.1.การเตรียมวิทยากรกระบวนการ
วัตถุประสงค
เพื่ อ เตรี ย มวิ ท ยากรกระบวนการ และจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให เ ป น ไปด ว ยความ
เรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
แนวทางดําเนินงาน
1) เตรี ย มที มวิ ทยากรกระบวนการ โดยค น หาบุ คคลที่ อยู ในชุ มชนบ านหนองโรง และจาก
หนวยงาน/องคกร/เครือขาย โดยจะตองเปนผู มีความรู ความสามารถและเขาใจในกระบวนการจัดทํ า
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เปนผูมีประสบการณในการเปนวิทยากรแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ รู เทคนิ คการจัดเวทีกระบวนการจัดทํ า แผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ซึ่งในที่ประชุมไดเสนอชื่อบุคคล 13 ทาน คือ
 นายสุวรรณวิชช เปรมปรีดิ์นายก อบต.หนองโรง
 วาที่รอยโทนครินทร ปรกแกว ปลัด อบต.หนองโรง
 นางบุญฑริก แชมชอย รองปลัด อบต.หนองโรง
 นายนิยม สารีวงศ คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นายสวงชํานาญกําหนด คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นายอินทร ไคลมี คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นางสมหมาย แกวประดิษฐตัวแทนกลุมสตรี/คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นางสายยุพิณ สมพรมทิพย รพ.สต.บานหลุมหิน
 ดาบตํารวจชาครติ สมพรมทิพย สภอ.พนมทวน
 คุณครูบุญธรรม สารีวงศ ครูชํานาญการโรงเรียนวัดหวยสะพาน/แมเพลงเหยย
 นางสาวกรรณิการ บุญธรรม ตัวแทนเด็กและเยาวชน
 ตัวผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย ทําหนาที่วิทยากรกระบวนการในการชวนคิดชวนคุยเพื่อ
จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง
2) ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการรวมกันประชุมออกแบบการจัดเวทีในแตละขั้นตอน ดวย
การกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคที่ใช รวมทั้งวิท ยากรหลัก และวิทยากร
ผูชวย
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3) ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการรวมซักซอมแนวคิด กระบวนการ เทคนิค วิธีการ ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับวิทยากรกระบวนการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
4) ผู วิ จั ย และที มวิ ท ยากรกระบวนการเตรี ย มประเด็ น การพู ด คุ ย ในเวที เช น แนวคิ ด ของ
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เนื้อหาของการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนเชิงบูรณาการ เตรียมขอมูลทั่วไปของชุมชนลวงหนา เชน ขอมูลสภาพของพื้นที่ของชุมชน
อาณาเขตของชุมชน ประชากรและครัวเรือน การประกอบอาชีพ รวมทั้งประเด็ นปญหาที่สําคัญๆ ของ
ชุมชนนั้นๆ
5)ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการเตรียมพื้นที่ เชน เตรียมคน เตรียมสถานที่ที่มีความพรอม
สําหรับการจัดเวที เตรียมอุปกรณและสื่อที่ใชในการจัดทําเวที
ผลที่ไดรับ
ไดทีมวิทยากรกระบวนการจัดทํา แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบู รณาการ ที่
ประกอบดวยบุคลากรจากทั้งภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ซึ่งเปนผูที่มีทักษะและประสบการณจัดทํา
แผน และทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนผูที่อยูใกลชิดกับพื้นที่ชุมชนหนองโรง
จํานวน 2 ทาน คือ ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย นางสายยุพิณ สมพรมทิพย นักวิชาการสาธารณสุข จาก
รพ.สต.บานหลุมหินดาบตํารวจชาครติ สมพรมทิพย สภอ.พนมทวนโดยทั้ง 2 ทานนับเปนนักพัฒนาและ
จิตอาสาทีท่ ํางานในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรงมาอยางตอเนื่องรวมกับตัวแทนชุมชนอีกจํานวน 9 คน
1.2 การเตรียมชุมชน
วัตถุประสงค
เป น การเตรี ย มความพร อ มให กั บ ประชาชน กลุ ม แกนนํ า ชุ มชน องค ก รชุ ม ชนและองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่ ใหมีความเขาใจในแนวความคิด กระบวนทัศน และกระบวนการจัดทํา
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ บทบาทความรับผิดชอบของฝายตางๆ ตลอดจน
การสรางความผูกพันและการคนหาบุคคลที่อาสามาเปนกลุมแกนในการดําเนินงาน
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แนวทางดําเนินงาน
การเตรียมชุมชนนับเปนกระบวนการที่สําคัญมาก ทั้งนี้เพราะเปนกระบวนการสรางความเขาใจ
รวมกันของทีมผูวิจัย และคนในชุมชน โดยผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการ ไดจัดเวทีทั้งรู ปแบบที่เปน
ทางการและไมเป นทางการ คื อ การเปดเวทีอยางเปนทางการ จํานวน 2 ครั้ง การพูดคุ ยภายหลั งการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การพูดคุยในรานชุมชน และการพูดคุยในกิจกรรมรวมตางๆ ของชุมชนมี
รายละเอียดในดําเนินการดังนี้
1) ชี้แจงกับตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีความเขาใจแนวความคิด กระบวนทัศน และแนวทางการจัดทําแผนโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน ที่มุงสรางความเขมแข็งใหชุมชน ที่เนนกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกฝายและมีการ
กระทํารวมกัน
2) จัดเวทีเพื่อคนหา และกําหนดตัวบุคคล และกลุมอาสาสมัครที่จะเปนผูนําในการผลักดันการ
ดําเนินงานตางๆ ตามกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ โดยเนน
ความสมัครใจและใหคนในชุมชนเปนผูเสนอเอง
ผลที่ไดรับ
กลุมแกนนําชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขาใจและมีแนวคิด
ตามกระบวนทัศนใหม พรอมที่จะเขารวมในกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิง
บูรณาการ แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน ผลกระทบและการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนัน และ
บทบาทความสํ าคั ญของเด็ กและเยาวชนต อ การพั ฒ นาของชุ ม ชน และมี กลุ มแกนนํ า อาสาเข าร ว มใน
กระบวนการ
1.3 การประเมินศักยภาพของชุมชน ทุนชุมชนและคนหาภาคี
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนในพัฒนาศักยภาพและการปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนในแงของโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็งและขอจํากัดของชุมชน ศึกษาทุนทางสังคม
ของชุมชน ทั้งทุน วัฒนธรรมประเพณี ทุนกายภาพทุนทรัพยากรและทุนมนุษย รวมทั้งคนหาภาคีภายนอก
หนุนเสริมการทํางานของชุมชนแบบมีสวนรวม
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แนวทางดําเนินงาน
การประเมินศักยภาพชุมชนเปนกระบวนการที่จะชวยใหชุมชนรูจักตนเอง รูวาชุมชนของตนเอง
นั้นมีจุดแข็ งและขอจํ ากัด และมีทุนทางสั งคมอะไรบางที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาชุมชน และรูจั ก
วิธีการขอความรวมมือเพื่อการหนุนเสริมการทํางานจากหนวยงานภายนอกชุมชนในลักษณะ “พหุภาคี”
ซึ่งผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการ ไดจัดเวทีกับตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยในการจัดเวทีแตละครั้งไดเชิญตัวแทนจากหนวยงานภายนอกชุมชน
เขารวมดวย มีรายละเอียดในดําเนินการดังนี้
1) ชี้แจงใหกับตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีความเขาใจในการประเมินศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เด็กและเยาวชนในแงของโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็งและขอจํากัดของชุมชน ศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน
จํานวน 1 ครั้ง ณ ที่ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
2) รวมกันกําหนดแนวทางขั้นตอนในการดําเนินงานและทําความเขาใจรวมกับผูที่เกี่ยวของทุก
ฝาย
3) กําหนดประเด็นของขอมูลที่จะทําการศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญไดแก ประวัติหมูบานหรือ
ชุมชน บริบททางสังคมของชุมชนบานหนองโรง ปญหาในการพัฒนาชุมชนที่ผานมา รวมทั้งคนหาศึกษาทุน
ทางสังคมของชุมชน
4) รวบรวมขอมูลตามประเด็นที่กําหนด โดยอาจแบงเปนกลุมๆ ทําการเก็บ ขอมูลจากแหลง
ตางๆ เชน ขอมูลที่มีอยูแลว บันทึกรายงานของหนวยงานตางๆ การสอบถามจากผูรูและชาวบาน การ
ประชุมกลุมยอย แลวจึงนํามารวมกัน ชวยกันตรวจสอบ ปรับปรุงใหสมบูรณ
5) การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดมาแยกแยะและหาความสัมพันธในมิติตางๆ และ
นําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพและการปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนทุนทางสังคมของชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอกที่จะเขามาหนุนเสริมการ
ทํางานซึ่งขอมูลเหลานี้ จะเปนพื้นฐานสําคัญในกระบวนการทํางานขั้นตอไป
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ผลที่ไดรับ
1) ขอมูลศักยภาพของชุมชนในการทํางานแบบมีสวนรวม เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการ
เลนพนันของเด็กและเยาวชน ชุดขอมูลทุนทางสังคมของชุมชน ประสบการณการทํางาน ปญหาและการ
แกไขปญหาการดําเนินการพัฒนาชุมชนในชวงเวลาที่ผานมและขอมูลเกี่ยวกับภาคีการพัฒนาจากภายนอก
2) คนในชุ ม ชน กลุ ม แกนนํ า องค ก รชุ ม ชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามเข า ใจถึ ง
สถานภาพที่แทจริงของชุมชนชุมชนทั้งในแงปญหา ขอจํากัด และศักยภาพรวมทั้งเกิดความตระหนักรูและ
สํานึกรวมในการที่จะชวยแกปญหาของชุมชนและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนในการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน และที่สําคัญที่สุด คือ การจัดการกับปญหาของตนเองได
อยางยั่งยืน
1.4 การกําหนดวิสัยทัศน แนวทางและจุดมุงหมาย
วัตถุประสงค
เปนการระดมพลัง ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และความรักที่ประชาชน และครอบครัวมีตอ
กันและกัน และตอพื้นที่ชุมชน หมูบาน ตําบล มาสรางหรือกําหนดความมุงหวังในทํางานรวมกัน
แนวทางดําเนินงาน
ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการ ไดจัดเวทีกับตัวแทนคนในชุมชน กลุมแกนนํา ตัวแทนกลุม
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและตัวแทนจากหนวยงานภายนอกชุมชน เพื่อนําผลการวิเคราะห
ศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนทุนทางสังคมของชุมชน
และภาคี การพัฒ นาจากภายนอกที่ จะเข ามาหนุ นเสริ มการทํ างาน เพื่ อใหร วมกั นกํ าหนดเปน วิสั ยทั ศน
จุดมุงหมาย และแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เด็กและเยาวชน
ผลที่ไดรับ
ชุมชนมี วิสั ย ทั ศน จุด มุ งหมาย และมี กรอบแนวทางในการพั ฒ นาเด็กและเยาวชน และการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนที่ใหทุกฝายยึดมั่นรวมกัน นอกจากนี้ คณะทํางาน
ที่ ป ระกอบด ว ย ที ม วิ จั ย ตั ว แทนชุ ม ชน องค กรชุ ม ชน กลุ ม แกนนํ า องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และหนวยงานภาคีตางๆ มีจุดมุงหมายในการทํางานที่ชัดเจนรวมกัน
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แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง
สภาเด็กและเยาวชน ต.หนองโรง
(กอตั้งเดือน กันยายน 2560)
แผนการปองกันและแกไขการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง
วิสัยทัศน
“ใช ทุน ชุ มชนเป น ฐานในการขั บ เคลื่ อน/พั ฒ นาศั กยภาพเด็ กและเยาวชนตํ าบลหนองโรงได ต ระหนั กรู
เกี่ยวกับพิษภัยของการเลนการพนัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน”
วัตถุประสงค/เปาหมายของแผน
1. เด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงมีความรูความเข าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการ
พนัน
2. เด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงมีความตระหนักรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน
3. เด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงมีทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน เพื่อการรูเทาทันสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลนการพนัน

1.5 การกําหนดยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
เพื่อใหการพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงเปนไปตามวิสัยทัศน และบรรลุตาม
จุดมุงหมายจะตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และความพรอมของชุมชน
โดยกลยุทธการจัดการจะเปนตัวเชื่อมระหวางวิสัยทัศน และจุดมุงหมายกับการกําหนดกิจกรรมการจัดการ
ในแงของการกําหนดขอบเขตและลักษณะของการใชทรัพยากรตางๆ ของการดําเนินงาน
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แนวทางดําเนินงาน
ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับตัวแทนคนในชุมชน กลุมแกน
นํ า ตั ว แทนกลุ ม องค ก รชุ ม ชน องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น และตั ว แทนจากหน ว ยงานภายนอกชุ มชน
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมายโดยพิจารณาความเปนไปได
ของทางเลือกตอไปนี้
1) มีแนวทางใดบางที่ชุมชนสามารถดําเนินการเองไดตามศักยภาพและทุนที่ชุมชนมีอยู
2) มีแนวทางใดบางที่มีปจจัยหรือการสนับสนุนจากภายนอกเอื้ออํานวยและสนับสนุนใหชุมชน
ทําไดตามศักยภาพและทุนของชุมชนที่มีอยู
3) มีแนวทางใดบางที่ชุมชนจะตองการดําเนินการ แตชุมชนยังไมพรอม หรือมีขอจํากัด จะมี
ทางเสริมความพรอมหรือลดขอจํากัดของชุมชนไดหรือไม ตองทําอะไรและตองขอความรวมมือ หรือการ
สนับสนุนจากภาคีการพัฒนาใดบาง
ผลที่ไดรับ
ชุมชนใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก โดยประสบการณในอดีต คือ
ชุมชนเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมปาชุมชน แตการดําเนินการยัง
ไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล กลุมเปาหมายชวงนั้นคือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบปาชุมชนบานหวยสะพาน
จาก 4 หมูบาน (หมู 1 หนองกระจันทร หมู 2 หวยสะพาน หมู 9 บานใหม และหมู 11 บานดอนเจริญ)
โดยเปนแกนนําเยาวชนรุนใหญประมาณ 20 คน และสมาชิกกวา 42 คน ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาซึ่งผลการดําเนินการในชวงแรกถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางสูง สงผลใหกลุมเด็กและ
เยาวชนมีการรวมกลุมเปน “กลุมเยาวชนบานหวยสะพานสามัคคี” ดําเนินกิจกรรมหลักๆ 4 กิจกรรม คือ
 รวมฟนฟูปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี โดยรวมกันเพาะกลาไมเพื่อใชในการปลูก
ปา รวมทําแนวกันไฟ
 จัดกิจกรรมหาทุนในการดําเนินกิจกรรม เชน งานมัดยอมยาม ผาเช็ดหนา ฯลฯ
 อบรมการเปนวิทยากรเพื่อใหความรูเรื่องการอนุรักษกับเยาวชนรุนหลัง และรวมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ
 แสดงรําเหยยเพื่อการรณรงคปลูกจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ
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จากการดํ าเนิน การที่ กล าวขางตน ทําให กลุมเยาวชนบานห วยสะพานสามัคคี ได รับ รางวั ย
ลูกโลกสีเขียว ประเภทเยาวชน ในป พ.ศ. 2548 แตหลังจากนั้นกิจกรรมของกลุมเยาวชนเริ่มซบเซาลงและ
ขาดความต อเนื่ อง เพราะเยาวชนรุ น แรกบางส ว นออกไปศึ กษาในตั วเมื อง เมื่ อสํ าเร็ จ การศึ กษาระดั บ
การศึกษาก็อยูทํางานตอ จึงขาดการสงตองานสูเยาวชนรุนตอมา แมจะมีปญหาดังกลาวแตก็แสดงใหเห็นวา
ชุมชนบานหนองโรงมีกลยุทธการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เหมาะสม ชัดเจน คือ ใชทุนทรัพยากร คือ ปา
ชุมชน เปนแกนหลัก รวมกับทุนมนุษย คือ ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และทุนวัฒนธรรมประเพณี คือ
เพลงเหยยสําหรับใชในการวางกรอบทางเลือกดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ
1.6 การกําหนดโครงการ กิจกรรม
วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันกําหนดโครงการ กิจกรรมที่เหมาะสม เปนไปไดและสอดคลองกับ ศักยภาพของ
ชุมชนทุนทางสังคมของชุมชนและกลยุทธที่วางไว เพื่อสานตอ เสริมสราง สิ่งที่ชุมชนทําไดดีอยูแลวใหดี
ยิ่งขึ้น หรือเพื่อบรรเทาขอจํากัดและแกไขปญหาในดานตางๆ ของชุมชน
แนวทางดําเนินงาน
ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับทีมงานซึ่งเปนอาสาสมัครจาก
ชุมชน เพื่อจัดทําโครงการออกแบบกิจกรรม แลวจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับตัวแทนคนในชุมชน กลุม
แกนนํา ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและตัวแทนจากหนวยงานภายนอกชุมชน
เพื่อรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับ ศักยภาพของชุมชนทุนทางสังคม
ของชุมชนและกลยุทธที่วางไว โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้
1) รวมกันตรวจสอบวามีกิจกรรม และโครงการอะไรบางที่ชุมชนทําอยูแลวและเปนประโยชน
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมาย/เปาหมาย และสอดคลองกับกลยุทธ ก็ใหเลือกไว
2) รวมกันพิจารณากิจกรรม และโครงการวามีเพียงพอที่จะแกไขปญหาหรือบรรลุวิสัยทัศนและ
จุดมุงหมายหรือไม ยังมีกิจกรรม โครงการใดอีกหรือไมที่ควรทําเพื่อชวยแกไขปญหาโดยกิจกรรมที่จะทํา
เพิ่มเติมนั้นควรจะสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน หรือเปนไปเพื่อมุงแกไขจุดออนและขอจํากัด
3) แยกกิจกรรมออกเปน 3 กลุม คือ
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(1) กิจกรรมทีช่ ุมชน สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง
(2) กิ จ กรรมที่ ชุ มชนไม ส ามารถดํ าเนิ น การได เ อง แต ส ามารถได รั บการสนั บสนุ น จาก
องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง กําหนดขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล
(3) กิจกรรมที่ชุมชน และองคการบริหารสวนตําบลหนองโรงไมสามารถดําเนินการไดดวย
ตนเองทั้งหมดหรือบางสวน ก็กําหนดเสนอขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ในพื้นที่ หรือองคกรเอกชนตางๆ
4) พิจารณาและจัดลําดับความสําคัญของโครงการและกิจกรรมใหชัดเจน
ผลที่ไดรับ
โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง การปองกันและแกไข
การเลนการพนันของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงที่หลากหลาย โดยใชศักยภาพและทุนชุมชนเปนฐาน
และเปนการผสมผสานระหวางวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเขากับแนวทางการจัดการแบบใหม
อยางลงตัว เพื่อการพัฒนาแบบองครวมของชุมชน
1.7 การเปดเวทีประชาพิจารณแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหคนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการ
พัฒนาตางๆ ไดเขามารวมกันพิจารณาความเหมาะสม และความเปนไปไดของการนําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง
ให ความเห็ นชอบ และร วมมือกัน ส งเสริ มสนับ สนุ น แผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรมในแผนการพัฒ นา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
แนวทางดําเนินงาน
ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการเปดเวทีประชาพิจารณ ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโรง เพื่อใหตัวแทนคนในชุมชน แกนนําชุมชน ผูใหญบาน กํานัน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน
ตั ว แทนสภาเด็ กและเยาวชนบ านหนองโรง นายกอบ.ต.และสมาชิ กองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทั้ ง 17
หมูบานประธานสภา สมาชิกสภาตําบลหนองโรง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทาเสาและตัวแทนจาก
หนวยงานภายนอกที่สนับสนุนทั้งหนวยงานที่เขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน และหนวยงานที่ยังไมเคยเขา

110
รวม แตมีภารกิจและขอบขายงานที่เกี่ยวของ เชน ตัวแทนจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน สถานีตํารวจภูธร
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน บริษัท สยามเฟอเรสทรี
จํากัด (SCG) สํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุ รีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และภาควิชาการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย และชุ มชน คณะศึ กษาศาสตร และพั ฒ นศาสตร มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ทยาเขต
กําแพงแสน จํานวนทั้งสิ้น 54 คน เขารวมรวมรับฟงรายละเอียดตางๆของแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเชิงบูรณาการ รวมแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะหรือเพิ่มเติมขอมูลตางๆ เพื่อให แผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เปนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
ที่สมบูรณ และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย และนําไปใชประโยชนไดจริง
ผลที่ไดรับ
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการที่ชุมชนจะใชเปนแนวทางในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนของตนเอง รวมทั้ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการใชเปนขอมูลในการสนับสนุนตอไป
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การทํางานแบบมีสวนรวมที่กลาวมาในขางตน ทั้ง 7 ขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปไดดังภาพที่ 46
การเตรียมวิทยากรกระบวนการ

การเตรียมชุมชน
จัดเวทีชี้แจง รับฟงความคิดเห็น

ประเมินศักยภาพชุมชน

ปฏิบัติการจัดทําแผน:
กําหนดวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร/กลยุทธ
โครงการกิจกรรม

ประชาพิจารณ

ภาพที่ 46 ขั้นตอนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง
แบบมีสวนรวม
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2. ผลสําเร็จเชิงประจักษจากการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
แบบมีสวนรวม
จากขั้นตอนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง
ทีมวิทยากรกระบวนการ ไดปรับประยุกตกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิง
บูรณาการแบบมีสวนรวมตามความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของบริบทชุมชนบานหนอง
โรง และรวมกันกําหนดเปาหมายและจัดทํา แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ให
เปนไปตามความตองการที่แทจริงของชุมชน
จากการรวมกันวิเคราะหผลการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ แบบ
มีสวนรวมของทีมวิทยากรกระบวนการ แกนนําชุมชน ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนคนในชุมชน รวมทั้ง
ตัวแทนจากหนวยงานภาคีตางๆ ไดขอคนพบทั้งในเชิงองคความรู บุคคล และกระบวนการที่งอกเงยจาก
การทํางานมาอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาเปนดังนี้
2.1 สรางแผน: แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
ผูวิจัย ทีมวิทยากรกระบวนการ ตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน และตัวแทนจากภาคสวนตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตามที่ไดกลาวขางตน ไดรวมกันวิเคราะหบริบทชุมชน ปญหาและ
ความตองการ ศักยภาพและทุนชุมชนที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาสรางเปน“แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ”
ภายใตแนวคิดการพัฒนาบนฐานทุนชุมชนการบูรณาการทุนชุมชนไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน
ทุนภูมิปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนทรัพยากร เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็ กและเยาวชน
ตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการเลนการพนัน ภายใต รูปแบบการทํางานแบบมี
สวนรวมและเปนการบูรณาการระหวางศักยภาพและทุนชุมชน โดยเนนที่ทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน
เปนแกนหลัก ตามดวยทุนวัฒนธรรมประเพณีและทุนมนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยาง
ลงตัว
1.2 สรางคนและเครือขาย: นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชนและแนวรวมจากชุมชน
กระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแต กระบวนการเตรียมทีมวิทยากรกระบวนการ การเตรียมชุมชน จนถึงการ
เปดเวทีประชาพิจารณแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ โดยใหชุมชนไดรวมกัน
ตัดสินใจถึงกระบวนการทั้งหมดของการดําเนินงาน รวมดําเนินงาน รวมเปนสวนหนึ่งของนักวิจัยชุมชนซึ่ง
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มาจากความสมัครใจเอง โดยการเปดโอกาสใหคนในชุมชนอาสาสมัครเข ามาเป นสวนหนึ่งของที มวิจั ย
กระบวนการเชนนี้สอดคลองกับทฤษฏีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่เสนอวา บุคคลที่เขามามีสวน
รว มในกระบวนการวิ จัย ต องเป น การสมั ครใจ ไม ใชการบั งคั บ (Whyte, 1991) นอกจากนี้กาญจนา
แกวเทพ (2552) ไดกลาวในทํานองเดียวกันเกี่ยวกับแนวคิดงานวิ จัยเพื่อทองถิ่น (Community-based
Research: CBR) วา เจาของปญหาตองเปนผูวิจัยเพื่อแกไขปญหาของตนเอง กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมดังกลาวนอกจากจะทําใหไดแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เชิง
บูรณาการแลว ยังเปน การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนทําใหเ กิดนั กพั ฒนาชุมชน และนัก วิจั ย
ชุมชนจิตอาสา ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ประยุตโต) (2551) ที่กลาววา การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน ควรเปนการพัฒนาที่
เนนคน เมื่อการพัฒนาที่คน และคนไดรับการพัฒนาในฐานะที่คนเปนปจจัยการกระทํา ก็พึงพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ รับผิดชอบ เปนตน แลวก็นําเอาการพัฒนาคนและคนไดรับ
การพัฒนามาเปนแกนกลางของระบบการพัฒนาองคกรหรือชุมชนใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป นอกนี้
แลวยังสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Thomuset al. (2004) ที่กลาววา การพัฒนา
มนุษยเปนรายบุคคลตองจัดกิจกรรมใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูทั้งในเชิงองคความรู และ
ทักษะ โดยในการศึกษาวิจัยนี้สามารถสรางนักวิจัยชุมชนและนักพัฒนาชุมชนรุนใหม จํานวน 1 คน คือ
นางสาวกรรณิการ บุญธรรม จนสามารถไดรับการคัดเลือกจากเยาวชนตําบลหนองโรงทั้ง 17 หมูบานให
เป น ประธานสภาเด็ ก และเยาวชนตํ า บลหนองโรงคนแรก เมื่ อวั น ที่ 9 กั น ยายน 2560 และได พั ฒ นา
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชนรุนเกาใหมีความรูความสามารถดานการวิจัยชุมชนที่มีผลงานโดดเดน และสามารถ
แสดงออกถึงการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพิ่มเติม จํานวน 4 คน คือ นายสวง ชํานาญกําหนด รอง
ประธานป าชุ มชน นายนิ ย ม สารี ว งศ กรรมการและเหรั ญญิ กป าชุ มชน นางสมหมาย แก ว ประดิ ษฐ
ประธานกลุมสตรี และคุณครูบุญธรรม สารีวงศ ครูชํานาญการโรงเรียนวัดหวยสะพานสามัคคีซึ่งจากการ
สะทอนตนเองเกี่ยวกับการทําวิจัยชุมชนของทั้ง 5 ทาน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 การสะทอนคิดของนักพัฒนาชุมชนและนักวิจัยชุมชนเกี่ยวกับการทําวิจัยชุมชน
ประเด็นการเรียนรู
1. องคความรู
เกี่ยวกับการวิจัย

2. กระบวนการวิจัย

3. ผลที่ไดจากการ
วิจัย

ตัวอยางความคิดเห็น
“...ลุงเคยชวยอาจารยทําวิจัยมาบาง..พอไดมารื้อฟนก็รูสึกวา...การทําวิจัย
จริงๆ แลวไมไดยาก เพียงแตพวกเราไมเคยรูวาสิ่งที่เราทําอยูนั้นก็คือ การทําวิจัย
นั่นเอง โดยเฉพาะการที่เรารวมมือกันคนหาปญหา แนวทางการแกไขปญหา และ
ลงมือแกไขปญหาดวยตนเองนี่ก็คืองานวิจัยที่ชุมชนทําเองได...”
 “...การทีห่ นูรวมลงพื้นที่ไปสัมภาษณชาวบานกับอาจารยและลุงๆ... แลว
นําเอาขอมูลมาจัดกลุมตามที่อาจารยกบแนะนํา หนูก็ทําไดไมรูสึกวายากอะไรเลย
ถาสิ่งนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของการทําวิจัย...เพียงแตตองมีพี่เลี้ยงอยางอาจารยกบ
คอยแนะนําดวย...”
 “..ไมเคยรูมากอนเลยวาสิ่งที่เราทําอยูทุกวันนี้ มันก็คือกระบวนการวิจัย
เพียงแตเรารวบรวมขอมูลและสิ่งตางๆ ไว ไมมีการนํากลับมารวมกันวิเคราะห
หรือหาความสัมพันธของขอมูลเทานั้นเอง มีแตการพูดคุยสรุปกัน ไมมีการบันทึก
เปนลายลักษณอักษร..”
 “..ตอนแรกอาจารยกบ บอกวาขออาสาสมัครทีมวิจัยชุมชน ผมก็เสนอตัวไป
เพราะเราเปนผูนําชุมชน...ก็กังวลมาก เพราะผมเรียนมาทางพระ ไมเคยรูเรื่อง
พวกนี้มากอน เคยชวยลุงเปยกเก็บขอมูลตอนเก็บขอมูลปา..แตเมื่อไดลงมือทํา
จริงๆ ทําเสร็จทุกครั้งก็จะมานั่งพูดคุยกันเพื่อสรุปเปนงานออกมา..และใหทีมชวย
ตรวจสอบ เสริมขอมูล อาจารยกบก็สรุปใหฟงเปนระยะๆ...ซึ่งก็ถือวาเปน
กระบวนการที่ไมยาก ชาวบานก็นาจะทําได เพียงแตชวงแรกอาจจะตองมีพี่เลี้ยง
กอนเทานั้นเอง...”
 “...การไดมารวมทําวิจัย เทากับเปนการมาเรียนหนังสืออีกครั้งของปา เพราะ
เวลาไปสัมภาษณชาวบานตองเขียนคําตอบของชาวบาน คําบางคําที่เขียนไมถูก
หรือไมเคยเขียนมากอนก็ตองกลับมาปรึกษาเพื่อนๆ และอาจารย จนทําใหอาน
ออกเขียนไดเพิ่มมากขึ้น...”
“...การที่อาจารยกบเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัย
ถือเปนการพัฒนาศักยภาพของคน...ดิฉันเปนครูก็ถือโอกาสนําความรูตรงนี้ไป
ใชไดดวย...การทํางานทําใหเกิดการเรียนรูและยกระดับความคิดของชุมชน แสดง
ออกไปใหคนนอกชุมชนไดรับรูวาชุมชนของเรามีของดีอะไรบาง เราสามารถดูแล
ปาของเราไดดวยตนเอง โดยไมมีความขัดแยงขึ้นทั้งระหวางคนในชุมชนและกับ
หนวยงานภายนอก...”

นอกเหนือจากนักพัฒนาชุมชนรุนใหม และนักวิจัยชุมชนแลว กระบวนการจัดทําแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมยังกอใหเกิด “กลุมแนวรวม” ซึ่งเปนผลจาก
คนในชุ มชนเกิ ด การเรี ย นรู และความตระหนั กในคุณคาของเด็กและเยาวชน ซึ่งถื อว าเป น ทุน มนุษย ที่
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ทรงคุณคาตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต จึงลุกขึ้นมาเปนแนวรวมในการทํางานในหลากหลายรูปแบบ เชน
บางรายยินดีใหการสนับสนุนดานทรัพยากรหากมีการจัดกิจกรรมตางๆ บางรายยินดีใหความรูเกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรม เชน การทําผามัดยอมจากสีธรรมชาติ เปนอาสาสมัครทําอาหาร เปนตน
1.3 สรางกระบวนการ: กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
จากการรวมกันวิเคราะหผลการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
แบบมีสวนรวมของทีมวิจัยชุมชน ทีมวิทยากรกระบวนการ ตัวแทนคนในชุมชน ผูอาวุโส ตัวแทนเยาวชน
แกนนําชุมชนรวมทั้งตัวแทนจากหนวยงานภาคีตางๆแมจะเปนชวงระยะในการทํางานสั้น ระยะเวลาเพียง
5-6 เดื อ น แต การทํ า งานเป น ไปอย างเข ม ข น และต อเนื่ อง จึ ง สามารถถอดบทเรี ย นหรื อ ข อค น พบเชิ ง
กระบวนการที่งอกเงยจากการทํางานมาอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาเปนดังนี้
1) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตั้งแตเริ่มการคนหาปญหาของชุมชน สาเหตุแหง
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา การวางแผนและจัดทําแผน และการสรุปผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ทําใหชุมชนรูจักตนเอง อันนําไปสูการจัดทําแผนแกไขปญหาที่สอดคลองกับความตองการ ศักยภาพและทุน
ชุมชนอยางแทจริง
2) การศึกษาปญหาระดับชุมชนตั้งแตปญหาที่ชุมชนสามารถวิเคราะหผานเวที การศึกษา
ปญหาผานการลงพื้นที่สํารวจชุมชน เหลานี้ทําใหชุมชนเกิดความตระหนักและตองการจัดทําแผนเพื่อแกไข
ปญหาดวยตนเอง
3) การรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากลงมือแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง เชน เด็กและ
เยาวชนเข า มามี ส ว นร ว มในการทํ า กิ จ กรรมต อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านภายในชุ ม ชน รวมทั้ ง การแสดง
วัฒนธรรมชุมชนแกคณะศึกษาดูงาน เชน รําเหยย ตีกลองยาว รําวงมาตรฐาน รวมทั้งการเปนมัคคุเทศก
นอย เปนตน
4) การประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องจะทําใหไดขอมูลที่เปนจริง สามารถแกไข
ปญหาได ซึ่งกระบวนการวิจัยคือการประเมินผลหลังการจัดเวทีทุกเวทีเพื่อนําการประเมินผลดังกลาวสู
กระบวนการพัฒนาแผนการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ
5) การทํางานแบบบูรณาการคือการสรางการมีสวนรวมที่หลากหลายระหวางชุมชนกับ
หนวยงานภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน ทําใหแนวคิด แนว
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ปฏิบัติ และผลที่ไดมีความหลากหลาย สอดคลองกับแนวทางแกไขปญหาชุมชนได พรอมทั้งมีหลากหลาย
หนวยงานที่พรอมเขารวมการแกไขปญหารวมกัน

การ

3. ปจจัยที่สงผลสูความสําเร็จในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณา
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ บรรลุผลไดดวยปจจัยตอไปนี้

3.1 การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส ว นรว มเป น การเป ด โอกาสให ชุ มชน หน ว ยงานภาครั ฐ
องคกรเอกชน องคกรทองถิ่น ในพื้นที่ไดเสวนา ถกเถียง คนหาสาเหตุ คนหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
จึงนําไปสูปจจัยแหงความสําเร็จได
3.2 ชุมชนมี ส วนร ว มในการรั บผลประโยชน จ ากกระบวนการวิ จัย เพราะกระบวนการทํ า
แผนการพั ฒนาศักยภาพเด็ กและเยาวชนเชิงบู รณาการ เปน การศึ กษาปญหาสู การพัฒนาชุ มชน ผาน
แผนการปฏิบัติ งาน ทําใหชุ มชนตระหนักถึงผลประโยชน ที่ไดรั บ จึ งเขามามีสว นร วมกระบวนการวิจั ย
นําไปสูปจจัยแหงความสําเร็จ
3.3 การสนับสนุนจากหนวยงานทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ที่มีงบประมาณและบุคลากร เชน
องคการบริหารสวนตําบลหนองโรงบริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) รานขนมเปยะครูสมทรง บริษัท
วี ที เทพอํานวยสเกล จํากัด ธนาคารออมสิน จํากัด เปนตน ทําใหกระบวนการวิจัยเกิดความสําเร็จ เปนไป
ดังที่ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคไว
3.4 การเขารวมกระบวนการวิจัยจากหลากหลายกลุมเปาหมาย เชน ผูนําชุม ชน ผูนําทาง
ธรรมชาติ ผูนําเครือขายดานการจัดการทรัพยากร ผูนําดานอาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ
นักวิชาการตาง ๆ ทําใหไดแนวคิดที่หลากหลาย สอดคลองกับการพัฒนาอยางแทจริง
นอกเหนือจากปจจัยสูความสําเร็จทั้ง 4 ขอตามที่กลาวในขางตน ผูวิจัย พบวา เงื่อนไขที่อาจจะ
เปนอุปสรรคตอการวางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชน คือ นโยบายการพัฒนาของจังหวัด และรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาทางดาน
สังคม การศึกษาและทรัพยากรมนุษย ซึ่งนโยบายภาครัฐ คอนขางใหความสําคัญกับการพัฒนากิจกรรม
ผูสูงอายุเปนอยางมากเพื่อตอบสนองนโยบายดั งกลาวชุมชนจึงใหความสําคัญและจัดกิจ กรรมเกี่ยวกั บ
ผูสูงอายุจนกลายเปนวาระของชุมชน เชน การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ การอบรมอาชีพ การเฝาระวังติดตาม
ภาวะซึมเศราผูสูงอายุ เปนตน แตก็นับเปนโอกาสที่ดีเปนอยางยิ่งที่นโยบายดานทรัพยากรมนุษยตลอดชวง
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ชี วิ ต ของภาครั ฐ ที่ ส ง มาในระยะหลั ง ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก และเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 แกไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
มาตรา 22 กําหนดใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาลขึ้น โดยมีสมาชิกประกอบดวย
เด็กและเยาวชนที่อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนั้น และใหมีคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน/เทศบาล ประกอบดวย ประธานสภาคนหนึ่ง และผูบริหารอีกไมเกิน 24 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือเทศบาล เพื่อใหคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล
ปรึกษาหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบล/เทศบาล และดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล/เทศบาลนั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
4.บทสรุป: กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทํา แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเชิงบูรณาการ
กระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ แบบมีสวนรวม นําไปสู
ผลทั้งในเชิงกระบวนการ และผลผลิตไดแก กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม แผนการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ และนักวิจัย/นักพัฒนาชุมชน ดังสรุปในภาพที่ 47
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•เตรี ยมวิทยากรกระบวนการ

กระบวนการ
ทํางานแบบมี
ส่วนร่วม

•เตรี ยมชุมชน
•ประเมินศักยภาพ/ทุนชุมชน
•กําหนดวิสยั ทัศน์/จุดมุง่ หมาย
•กําหนดกลยุทธ์
•กําหนดแผนงาน/โครงการ
•ประชาพิจารณ์

ภาคีการพัฒนา

ผลทีได้ รับ

•ภายใน: แกนนํา ชาวบ้ าน เยาวชน ปราชญ์ ครู
•ภายนอก: SCG มรภ.กาญจนบุรี มก. สภอ.พนม
ทวน รพ.สต.

•แผนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
•นักพัฒนา นักวิจยั แนวร่วม
•กระบวนการทํางานแบบมีสว่ นร่วม

•กระบวนการทํางานแบบมีสว่ นร่วมนําไปสูก่ าร
จัดทําแผนทีสอดคล้ องกับบริ บทชุมชน

ข้ อค้ นพบ

•ชุมชนมีความตระหนัก
•การรับผลประโยชน์ทีเกิดขึ นจากลงมือแก้ ไขปั ญหา
ของชุมชนด้ วยตนเอง
•การประเมินผลการทํางานอย่างต่อเนื องจะทําให้ ได้
ข้ อมูลทีเป็ นจริ ง
•การทํางานแบบบูรณาการคือการสร้ างการมีส่วน
ร่วมทีหลากหลายระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาคี
การพัฒนา

ภาพที่ 47 กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
ชุมชนบานหนองโรง
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ตอนที่ 5 การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
เลนการพนันแบบมีสวนรวม
การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม ดวยการเสริมสรางจิตสํานึก และเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันแกเด็กและเยาวชนเปดโอกาสใหเยาวชนไดศึกษาประวัติความ
เปนมาของชุมชนและคนหาจุดเดนของชุมชนจนสงผลใหเยาวชนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองและ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ การปลูกผังและ
สร า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ โทษและพิ ษ ภั ย ของการเล น การพนั น แก เ ด็ ก และเยาวชน ตลอดจนการ
เสริมสรางทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน เพื่อการรูเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการ
เลนการพนัน ใหกับเด็กและเยาวชนของชุมชนทั้ง 17 หมูบานเปนกิจกรรมหลักของโครงการวิจัยนี้จําเปน
อย างยิ่ งที่ จะต องได รั บความร ว มมือจากทุ กๆฝ ายทั้ งภาคราชการองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น และภาค
ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเปน กําลังสําคัญของชาติในอนาคตจําเปนที่จ ะตองไดรับ การปลูกฝ ง
จิตสํานึกที่ดีดว ยโครงการวิจัยนี้จึงประสงคที่จะใหเยาวชนที่อาศัยอยูในชุมชนบานหนองโรง ไดพัฒนาตนเอง
ใหสามารถแสดงบทบาทการการเปนสมาชิกของชุมชนที่จะเปนอนาคตที่สําคัญในการพัฒนาชุมชนตอไปซึ่ง
กิจกรรมที่ไดจัดใหกับกลุมเยาวชนคือ กิจกรรมคายเยาวชน การฝกอบรมเปนวิทยากรนําชมสถานที่ รวมถึง
การศึกษาดูงานและการสรางเครือขายเยาวชน
1. วัตถุประสงคของการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ประการ ดังนี้
1.1 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดสี งเสริมกระบวนการเรียนรูจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของการเลนการพนันและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน
1.2เพื่ อ สร า งเครื อข ายเยาวชนเสริ ม สร า งทั กษะชี วิ ต แก เ ด็ กและเยาวชน เพื่ อ การรู เ ท าทั น
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลนการพนัน
2. เปาหมาย
เยาวชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรง ทั้ง17หมูบาน อายุ 12 - 18 ปกําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5– มัธยมศึกษาปที่ 6 เปนเยาวชนที่สนใจกิจกรรมดานจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ประมาณ 40 คนตามความสมัครใจ
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3. การขับเคลื่อนงานและผลการขับเคลื่อน
สําหรับกระบวนการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมผูวิจัย ทีมวิจัยชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภาคสวนตางๆ ได
จัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดคายเยาวชนชุมชน
บานหนองโรง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดสี งเสริมกระบวนการเรียนรูจนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน และสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลน
การพนัน แลว ผู วิจัย ทีมวิจัยชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภาคส วนตางๆ ก็สานตอดวยการเสริมสราง
ประสบการณใหกับเยาวชนดวย กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนดานตางๆ ของเยาวชนตามแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตลอดจนความตองการของ
ชุมชนและความสมัครใจของเด็กและเยาวชน โดยในชวงนี้จะใชระยะเวลาในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ประมาณ 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
3.1 การจัดคายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง
3.1.1ขั้นตอนการจัดคายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง
ขั้น ตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ในการเตรี ย มการพั ฒนากิจ กรรมโครงการค าย
เยาวชนชุ มชนบ านหนองโรงที มวิ จัย ทํ าหนังสือเชิญคณะครู จากโรงเรีย นวั ด หว ยสะพาน แกนนําชุมชน
ตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเกี่ยวของเขารวมประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําโครงการคายเยาวชน และรายละเอียดการจัดการ
คายเยาวชน ณ ที่ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี จํานวน 1 ครั้ง
ขณะเดียวกันผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพนัน โทษและพิษภัยของการพนัน
แนวทางการปองกันแกไขการเลนการพนัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดคายพักแรม หลักการเปน
วิทยากรนําชมสถานที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางกิจกรรมคายเยาวชน
เมื่อได ขอมูลเบื้องต น ที มวิ จัย ไดทําใบสมัครเข าร วมกิจกรรม ซึ่งในใบสมัครจะมีขอมู ล
เบื้องตนของเด็กและเยาวชน เชน กีฬาที่ชอบเลน กิจกรรมยามวาง เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู พรอมแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการเขาคาย (Training Need
Assessment) นําไปสอบถามเด็กและเยาวชน ผานสมาชิกสภาตําบลทั้ง 17 หมูบาน และจัดประชุมหารือ
กับแกนนําชุมชนตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเกี่ยวของ
เขาเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการจัดคายเยาวชน สําหรับเปนแนวทางประกอบรวมกับ
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ขอมูลดานการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน หลักการเปนวิทยากรนําชม
สถานที่กําหนดเปนโครงสรางและองคประกอบของโครงการคายเยาวชน
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการ (Action) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
พัฒนาหลักสูตรโครงการคายเยาวชนผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนประมวลขอมูลที่ไดรับจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาใชเปนแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมกับแกนนําชุมชน ตัวแทนเยาวชน ปราชญ
ชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเกี่ยวของเขา จํานวน 15 คน เพื่อสรางหลักสูตรคาย
เยาวชนชุ มชนบานหนองโรง ภายใตชื่ อ “โครงการค ายเยาวชน...รั ก ษพงไพร ห างไกลการพนั น ” ที่
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1)วัตถุประสงค2) ความคิดรวบยอด3) กิจกรรมการเรียนรู และ4)
การวัดและประเมินผล
จั ด ทํ า โครงการ เอกสารประกอบการจั ด ค า ยเยาวชน และเครื่ อ งมื อ ในการวั ด และ
ประเมินผล คือ แบบทดสอบวัดความรู และแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมและการดําเนินการของ
คายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง
หลังจากสรางหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวของแลว ทีมวิจัยไดจัดเวทีนําเสนอหลักสูตรกับ
ผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสมดานเนื้อหา ดานสํานวนภาษาของหลักสูตรทั้ง
4 องคประกอบ และเครื่องมือวัดและประเมินผลและการพิจาณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน นํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
ดํา เนิ นการจั ดค า ยเยาวชน ประสานงานกับ สมาชิ กสภาตํ าบลหนองโรง และแกนนํ า
ชุมชนทั้ง 17 หมูบาน รวมทั้งผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหวยสะพาน เพื่อตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของ
เด็กและเยาวชนที่สมัครตามความสมัครใจโดยผานการพิจารณาทั้งดานความพรอมและการยินยอมจาก
ผูปกครองเขารวมโครงการและทําเอกสารขออนุญาตผูปกครองเขารับการฝกอบรมหลักสูตร“โครงการคาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” จํานวน 69 คน
ประสานงานกั บ คณะกรรมการป า ชุ ม ชน เพื่ อ ขอใช ส ถานที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรม และ
จัดเตรียมสถานที่จัดคายเยาวชนประสานงานกับวิทยากรจากหนวยงานตางๆ ที่ใหการอนุเคราะหประชุม
ซักซอมทําความเขาใจกับทีมงาน ดําเนินการจัดคายเยาวชนตามตารางที่วางแผนไวณที่ทําการปาชุมชนบาน
หวยสะพานสามัคคี และพื้นที่ปาชุมชน โดยใชระยะเวลาในการจัดคาย จํานวน 2 วัน ในลักษณะ Day
Camp หลังจากนั้นไดสรุปและประเมินผลการจัดฝกอบรม

122
ขั้นตอนที่ 3 การสะท อนผล (Reflection) จั ดเวทีนํ าเสนอผลการศึกษาทั้ งในสวนของ
หลักสูตรโครงการคายเยาวชน และผลของการใชหลักสูตรแกชุมชนที่ประกอบดวย แกนนําและตัวแทน
ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน คณะครูอาจารย ตัวแทนเยาวชนและตัวแทนภาคีที่เกี่ยวของ พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะ ณ ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
ขั้น ตอนการจั ด ค ายเยาวชนชุ มชนบ านหนองโรงโครงการค า ยเยาวชน...รั ก ษ พงไพร
หางไกลการพนัน สรุปไดดังภาพที่ 48

123
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพนันการจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมคายเยาวชน
หลักการเปนวิทยากรนําชมสถานที่ และงานวิจัยที่เกีย่ วของ

ขั้นตอนที่ 1
การวางแผน
(Planning)

สํารวจความตองการในการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนปาชุมชนบานหนองโรงกับเด็กและ
เยาวชน

จัดเวทีสนทนากลุมระหวางแกนนําและตัวแทนชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน คณะครู
อาจารย ตัวแทนภาคีที่เกี่ยวของ และผูว จิ ัย เพื่อสํารวจความตองการและความคาดหวังของ
ชุมชนตอเยาวชนในการรวมกิจกรรมคายรวมกันวางแผนการดําเนินงาน กําหนดวัตถุประสงค
ขอบเขตเนื้อหาสาระ เทคนิคกระบวนการและรูปแบบการวัดและประเมินผล

การพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนชุมชนบานหนองโรงแบบมีสวนรวม
ชุมชนและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นตอนที่ 2
ปฏิบัติการ
(Action)

จัดเวทีเพื่อนําเสนอหลักสูตรกับแกนนําและตัวแทนชุมชน คณะกรรมการปาชุมชนตัวแทน
เยาวชน คณะครูอาจารยและผูที่เกีย่ วของ
คนหาการหนุนเสริมกิจกรรม แบงบทบาทหนาที่ ประสานงานและรับสมัครเยาวชน

จัดคายเยาวชน โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันตามแผนที่วางไว

รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองของผลการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณสรุปเปนรายงานการศึกษา

ขั้นตอนที่ 3
การสะทอนผล
(Reflection)

จัดเวทีคืนผลการศึกษาแกชุมชนและรับฟงขอเสนอแนะ

ภาพที่ 48 การประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในจัดโครงการคายเยาวชน
ชุมชนบานหนองโรง
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3.1.2 ผลการดําเนินงานคายเยาวชน
1) การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปผล
คณะผูวิจัยไดจัดประชุมปรึกษาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา โครงการ
และรายละเอียดการจัด “โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” ในวันที่ 14 – 15
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ที่ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีผูแทนครูจากโรงเรียนวัด หวยสะพาน คณะกรรมการปาชุมชน ผูนําชุมชน ผูใหญบาน
ตัวแทน อบต.ทั้ง 17 หมูบาน ตัวแทนชุมชนและคณะวิทยากรคายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน สภอ.พนมทวน รพ.สต.บานหลุมหิน และเจาหนาที่จากกรมปาไมเขารวมประชุม
ผลจากการประชุมมีขอสรุปวาคณะครูจากโรงเรียนวัด หวยสะพาน ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สมาชิกสภาตําบลและสมาชิก อบ.ต. หนองโรงทั้ง 17 หมูบาน ตางมีความ
ยินดีและพรอมใหการสนับสนุนคณะผูวิจัยที่จะดําเนินการจัดการอบรมเยาวชนในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรง
ดวยหลักสูตร“โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” โดยใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับชวงเวลา
การอบรมและระยะเวลาการอบรมที่เหมาะสมคือเห็นวาชวงเวลาในการจัดคายเยาวชนควรเปนชวงปดภาค
เรี ย นไม ควรอบรมตรงกั บวั น หยุ ด เสาร-อาทิ ต ย เนื่ องจากเด็ กและเยาวชนสว นหนึ่ งต องชว ยผู ป กครอง
ประกอบอาชีพ เพราะเห็นวาการจัดกิจกรรมคายเยาวชนดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรียนรูนอก
สถานที่และเสนอใหเชิญครูแตละโรงเรียนที่ควบคุมเด็กนักเรียนเขารวมกระบวนการและขอใหทางทีมวิจัย
มอบเกียรติบัตรใหกับครูผูควบคุมดวยและเห็นวากําหนดระยะเวลาการอบรม 2 วัน เหมาะสมดีแลวรวมทั้ง
สนั บ สนุ น ให มีการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การในการพัฒ นาโครงการค ายเยาวชนร ว มกั น โดยพั ฒ นาหลักสู ต ร
โครงการค ายให สอดคลองกับ สภาพปญหาและความตองการของชุ มชน และโรงเรีย นเปน หลั กหากจะ
เพิ่มเติมเนื้อหาอะไรทีมวิจัยก็สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมไดโดยใหเหตุผลวาคณะครูไมมีประสบการณเกี่ยวกับ
การจัดคายเยาวชนมากนักนอกจากนี้ยังเห็นดวยที่จะใหมีการจัดคายกับเยาวชนที่มีอายุอยูระหวาง 12-18
ป กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5–ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 กอนเพื่อฝกฝนใหเปนแกนนําหรือพี่
เลี้ยงในการจัดคายเยาวชนในรุนตอไปในสวนของสถานที่จัดกิจกรรทางคณะกรรมการปาชุมชน พรอมให
การสนับสนุน และยินดีจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมในวัน เวลาดังกลาว
2) การจัดทําโครงการและวิทยากร
โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน มีเนื้อหาสาระที่บรรจุอยูใน
หลักสูตรการฝกอบรม 2 วัน ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมโดยทีมผูวิจัยไดจัดทําโครงการคาย
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เยาวชนฯ เพื่ อ การฝ กอบรมตามแนวทางที่ ได ป รึ กษาหารื อกั น รวมทั้ ง จั ด ทํ า เอกสารประกอบกิ จ กรรม
โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน มีองคประกอบ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนหนอง
โรงที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ/คายยาวชนมีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัย มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทักษะชีวิตในการรูเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลน
การพนันความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ และมีความ
ภาคภู มิใจในชุ มชนของตนเอง ได รั บ ความรู ความเข าใจและมี ทักษะในการเป น วิ ทยากรนํ าชมสถานที่
ตลอดจนการเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) ความคิดรอบยอดขอบเขตเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน ไดกําหนดความคิดรอบยอด เพื่อเปนหลักในการจัด
กิจกรรม โดยมีขอบเขตเนื้อหาสาระที่สําคัญ คือ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพนัน โทษและพิษภัยของ
การพนัน การพนันออนไลนเกมออนไลน ปาชุมชนบานหนองโรง และบทบาทของเด็กและเยาวชนกับ
การพัฒนาชุมชน
(3) กิจ กรรมการเรี ยนรู หลั ก การถ ายทอดเนื้ อหาผานวิ ทยากร ที่ นําเข าสู
กิจกรรมดวยสื่อวีดีทัศน สื่อธรรมชาติในทองถิ่น กิจกรรมกลุม บทปฏิบัติการ บทเพลงประจําคายและเกม
ทางการศึกษา ซึ่งกระบวนการที่ใชภายในคายเยาวชนครั้งนี้มุงที่จะสงเสริมใหเยาวชนเกิดการเรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสทั้งการฟง การคิด การเห็น และการเรียนรูจากเนื้อหาและกิจกรรมตลอดระยะเวลา 2 วัน
(4) การวัดและการประเมินผลการประเมินผลกิจกรรมคาย ใชแบบทดสอบ
วัดความรู กอนการเขาคายและหลังการเขาคาย และประเมินความพึงพอใจดวยแบบประเมินความพึงพอใจ
ภายหลังการเขารวมกิจกรรมคาย รวมกับการประเมินผลในเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวน
รวม การพูดคุยอยางไมเปนทางการ และการสัมภาษณ
วิ ทยากร ผู ทํา หน าที่ จั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู แก เ ด็ กและเยาวชนได แก ปราชญ
ชาวบาน ผูรูของชุมชนในเชิงประวัติศาสตร คณะกรรมการปาชุมชน วิทยากรจาก รพ.สต.บานหลุมหินและ
วิทยากรจาก สภ.อ.พนมทวน และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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พนัน

3) การประเมินผลของการจัดโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการ

ทีมผูวิจัยไดทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมคายเยาวชน พบวา เยาวชนที่เขารวม
โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน จํานวนทั้งสิ้น 48 คนจากทั้ง 17 หมูบานมีอายุอยู
ระหวาง 12 – 18 ป เมื่อผานการเขาคายเยาวชนฯ แลว เด็กและเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับการพนัน โทษ
และพิ ษภัย ของการพนันมากขึ้ น ซึ่ งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของศู นยสงเสริ มการศึกษาตามอัธ ยาศั ย
(2541) ที่พบวา กระบวนการคายเยาวชนสามารถสรางความรูความเขาใจกับผูที่เขารวมกิจกรรมคายให
สูงขึ้นได นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนตอการดําเนินการของโครงการ
คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันพบวา เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการคาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ทั้งดาน
ความรูและกิจกรรม ดานการนําไปประยุกตใช ดานเจตคติ และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก
ทั้งหมด
สิ่งที่ประทับใจที่สุดในการเขารวมโครงการ จากการสอบถามเยาวชนดวยการให
เยาวชนเขียนสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการเขาคายในครั้งนี้ พบวา เยาวชนชอบกิจกรรมคายที่สงเสริมการ
ทํางานรวมกันเปนทีม ทําใหรูจักเพื่อนใหมมากขึ้น ไดเรียนรูการอยูรวมกัน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเยาวชน
มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการเลนการพนันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการเดินสํารวจปา
ชุมชนบานหนองโรง ทําใหเด็กและเยาวชนเขาใจถึงความสําคัญของปาชุมชนกับวิถีชี วิตของคนในชุมชน
และกิจกรรมการจัดการปาชุมชนสามารถทําใหตนเองหางไกลหรือไมเขาไปพัวพันกับการเลนการพนันได
เขาใจถึงบาทบาทของตนเองตอการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังรูสึกภูมิใจที่ผูใหญใจดีที่ทําหนาที่ถายทอด
ความรูใหอยางไมมีการปดบัง และเปนกันเอง ดังตัวอยางการสะทอนความคิดเห็นของเยาวชนในภาพที่ 49
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ภาพที่ 49 ตัวอยางเสียงสะทอนถึงความประทับใจของเด็กและเยาวชนที่มีตอโครงการคายเยาวชน...
รักษพงไพร หางไกลการพนัน
(4) ผลสืบเนื่อง: สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง
หลังจากการจัดคายเยาวชนฯเปนเวลา 2 วัน ไดจัดเวทีใหเยาวชนที่เขาคายได
มีโอกาสในการประชุมระดมความคิดรวมกันตามลําพัง ในประเด็นที่วา “หลังจากการเขาคายฯแลวเยาวชน
ตองการทําสิ่งใดตอไป” โดยเยาวชนไดใชเวลาในการพูดคุยกันประมาณ 2 ชั่วโมง ผลที่ไดตามมาคือ เด็ก
และเยาวชนทั้ งหมดจะสมั ครเขาร วมเป น สมาชิก “สภาเด็ก และเยาวชนตํา บลหนองโรง” และพร อม
สนับสนุนการทํางานของ นางสาวกรรณิการ บุญธรรม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ทั้งนี้
ทางองคการบริ หารสว นตําบลหนองโรงไดนํ าขอมู ลพื้ นฐานของเด็ กและเยาวชนทุ กคนที่ สมั ครเข าร ว ม
โครงการคายฯ จากใบสมัครจัดพิมพทําเปนฐานขอมูลสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงอยางเปน
รูปธรรม
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ภาพที่ 50-51 บรรยากาศการประชุมระดมความคิดรวมกันของเด็กและเยาวชนในประเด็นหลังจากการ
เขาคายฯแลวเยาวชนตองการทําสิ่งใดตอไป

ภาพที่ 52-53 นางสาวกรรณิการ บุญธรรม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง
และสวนหนึ่งของเด็กและเยาวชนที่สมัครเปนสมาชิกประธานสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองโรง
(5) ปญหาและอุปสรรคในการจัดคายอบรมเยาวชน
 เนื่องจากชวงจัดการอบรมเปนชวงฤดูฝนทําใหการจัดกิจกรรมประสบ
ปญหาบางเชนการเกิดปญหาฝนตกหนักมากในชวงเย็นและเกิดพายุฝนสงผลใหกิจกรรมการอบรมตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการไปทําใหการอบรมในรุนนี้ขาดกระบวนการเรียนรูบางประเด็นไปบาง
 เยาวชนบางสวนขาดความตื่นตัว และไมคอยกลาแสดงออกในการทํา
กิจกรรมเนื่องจากไมเคยเขารวมกิจกรรมลักษณะนี้ที่มีเด็กและเยาวชนเขารวมจากทั้ง 17 หมูบาน และมีทีม
วิ ท ยากรค อ นข า งเยอะ ทั้ ง วิ ท ยากรในชุ ม ชนที่ เ ป น ผู สู ง อายุ ตํ า รวจจาก สภ.อ.พนมทวน เจ า หน า ที่
สาธารณสุขจาก รพ.สต.บานหลุมหิน และคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(7) ความคิดเห็นของเยาวชนที่เขารวมคาย
ตลอดระยะเวลา 2 วันของการเขาคายผูวิจัย และทีมงานไดสังเกตพฤติกรรม
และรวมพูดคุยอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการเขาคาย สรุปไดดังตารางที่
10
ตารางที่ 10 ตัวอยางเสียงสะทอนของเด็กและเยาวชนที่มีตอการเขาคายในดานตางๆ
ประเด็นความคิดเห็น
1. ความรูความเขาใจ

2. ความตระหนัก

3. ความเพลิดเพลิน

ตัวอยางความคิดเห็น
“...ผมก็จะงงๆหนอยเกี่ยวกับกฎหมาย..แตไดรับความรูเกี่ยวกับโทษของการ
เลนพนันออนไลนมากขึ้นครับ...”
“...การเขาคายครั้งนี้นอกจากจะไดรูจักเพื่อนใหม..ทําใหรูจักประวัติชุมชน
ประโยชนของตนไมในปาไดเดินปา..ที่สําคัญพี่ตํารวจใหความรูเรื่องโทษที่ไดรับ
จากการเลนพนันอีกดวย...”
“...ไดความรูเพิ่มขึ้น..การพนันนากลัวมาก นอกจากจะทําใหเสียเงิน อาจจะ
ดึงเราเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไดดวย...หนูสัญญาวาจะไมเลนการพนันคะ...”
“...การมาเขาคายทําใหผมรูสึกภูมิใจในชุมชนตัวเองมาก รูสึกขอบคุณคุณลุง
คุณปาที่มาชวยดูแล...รูสึกถึงความหวงใยของผูใหญใจดีในชุมชนที่ไมตองการให
พวกเราเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน การพนันเปนสิ่งไมดี ใครมาชักชวนก็ควร
ปฏิเสธไปครับ...”
“...รูสึ กสนุ กที่ ได เ ขาค าย ได ทํากิจ กรรม เช น ร องเพลง เลน ละคร..ผมมี
โอกาสไดออกมานําเสนอผลงานของกลุมผมดานหนาดวย..ตื่นเตนมากๆ แตเปน
ประสบการณที่ดีมากๆครับ...”
“...ถูกแมและอาจารยที่โรงเรียนบังคับใหมาแตเมื่อมาแลวมีความประทับใจ
มากคะ...พี่ๆ จัดกิจกรรมสนุกมากๆ ลุงๆปาก็ดูแลพวกเราดีมาก...หนูชอบเสื้อ
คะ เสื้อสวยโนใจหนูมาก...อาหารก็อรอย ขนมก็อรอย ดีไปหดทุกอยางเลย..
(หัวเราะ)..หนูคิดวาจะไดนําความรูที่ไดจากการเขาคายไปเผยแพรที่โรงเรียน...”

ในภาพรวมเด็ กและเยาวชนได แสดงความรูสึ กที่ สอดคล องกั นว าดีใ จที่ ได มี
โอกาสมารว มโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน และเปนที่นาภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเองที่ปาชุมชนของชุมชนไดรับรางวัลมากมาย ไดความรูเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะโทษของการเลน
การพนัน ขอเสียของการเขาไปพัวพันกับการพนัน ไดรูจักเพื่อนใหมและกิจกรรมตางๆที่จัดเปนกิจกรรมที่
สนุกสนานอยากกลับมารวมกิจกรรมอีกหากมีการจัดครั้งตอไป
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(8) ความคิดเห็นของชุมชนและภาคีตางๆ ที่เขารวม
นอกจากการเก็บขอมูลความคิดเห็นจากเยาวชน ผูวิจัยยังไดสัมภาษณตัวแทน
ชุมชนและภาคีตางๆ ที่เขารวมเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานเนื้อหาและหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และ
ความประทับในการจัดคายเยาวชนสรุปไดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ตัวอยางเสียงสะทอนของตัวแทนชุมชนและภาคีตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานเนื้อหาและ
หลักสูตร

2. ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู

ตัวอยางความคิดเห็น
“..การจัดเขาคายครั้งนี้จะไดปลูกฝงใหเยาวชนเห็น ถึงโทษของการเลนการ
พนั น ซึ่ งถื อ ว าเป น ป ญ หาทางสั ง คมอย างหนึ่ งของชุ มชนและประเทศชาติ . .
เนื้อหาเหมาะสมดี ครอบคลุ มและสอดคลองกับ สภาพป ญหาของพื้ นที่ และ
สถานการณปจจุบันของโลก ชวงเวลาก็เหมาะสมเนื้อหาการอบรมและวิทยากร
ก็ดีแตอยากจะใหเพิ่มเติมเนื้อหาดานวิชาการลงไปอีกหนอยเชน สังคมออนไลน
การพนันออนไลน และอยากจะใหเชิญวิทยากรที่มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายมา
บรรยายใหเยาวชนที่เขาอบรมฟงดวย เพื่อใหไดรับความรูทางวิชาการเพิ่มขึ้น.”
(ตัวแทนคุณครูโรงเรียนวัดหวยสะพาน)
“...ควรเนนการมีจิตสํานึกรวมกันการดูแลรักษาธรรมชาติและปาไมคนกับ
ปามีชีวิตรวมกันอยางสมบูรณการลดภาวะโลกรอนปญหาตางๆที่เปนปญหา
ระดับชาติที่จะแกไขโดยการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนรุนใหม ...”(ผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดหวยสะพาน)
“...เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูที่ใชในการเขาคายนี้สามารถนําไปปรับใช
กับทางโรงเรียนไดมาก..ถาครูที่มากับนักเรียนชวยสงเสริมกระตุนใหนักเรียนได
ถายทอดวิชาความรูที่ไดรับจากวิทยากรนําไปขยายผลกับหมูเพื่อนหมูนักเรียน
หมูญาติพี่นองจะเปนเรื่องที่ด.ี ..”(ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยสะพาน)
“...การที่ อาจารยออกแบบหลักสูต รให มีการบูร ณาการเรื่ องการพนัน กั บ
กิจกรรมการจัดการปาชุมชนซึ่งถือเปนทุนของชุมชนที่โดดเดนที่สุด วัฒนธรรม
ชุมชน และใชปราชญชาวบาน รวมทั้งผูอาวุโสใหเขามามีสวนรวมในการจั ด
กิจกรรมถือวาเหมาะสมมาก...เนื้อหาเชิงบูรณาการแบบนี้สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของชุมชนทําใหเด็กและเยาวชนสามารถเชื่อมโยงปญหาการเลนการพนันเขา
กับบริบททางสังคมของชุมชนตนเองได...” (ผูแทนจากบริษัท สยามเฟอเรสทรี
จํากัด (SCG))
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ประเด็นความคิดเห็น
2. ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู (ตอ)

3. ความประทับใจ

ตัวอยางความคิดเห็น
“...การทํากิจกรรมกลุมชวยใหเด็กๆ ไดเรียนรูที่จะอยูรวมกันรูจักการแบง
บทบาทหนาที่การทํางานแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันชวยทําใหเด็กๆ
เกิดความรูรักสามัคคีกันในอนาคตไดเปนอยางดี...”(รองปลัด อบ.ต.หนองโรง)
“...การกําหนดสถานการณสมมติแลวใหเด็กชวยกันระดมความคิดสามารถ
สงเสริมใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู ...เกิดความคิดเชิงสรางสรรครวมทั้งมี
ความสนุ ก ด ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู เ หมาะสมดี ค รั บ ..เน น ความสนุ ก สนาน
มากกว าที่ จ ะอ านเนื้ อหาทางวิ ช าการมากจนเกิ น ไป...” (ตั ว แทนจาก มรภ.
กาญจนบุรี)
“...ขอบคุณมากครับที่จัดกิจกรรมดีดี...เปดโอกาสใหเด็กเขารวมทํากิจกรรม
อยางเสมอภาค...อาจารยเชื่อไหมคะวาเด็กบางคนไมเคยรวมทํากิจกรรมแบบนี้
เลยวันนี้ดูพวกเขามีความสุขกันมากเลย...”(คุณครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน)
“...นึกยอนไปถึ งเมื่ อประมาณ 10 ปที่แลวที่ พวกเรารวมกันก อตั้งกลุ ม
เยาวชนบานหวยสะพานสามัคคีใหมาทํากิจกรรมการจัดการปาชุมชนการทํา
กิ จ กรรมวั น นี้ ผ มคาดหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า เราจะสามารถสร า งพลั ง ของกลุ ม
เยาวชนขึ้นมาไดอีกครั้ง...” (ตัวแทนคณะกรรมการปาชุมชน)
(9) ความคิดเห็นของทีมผูว ิจัยตอการจัดคายเยาวชนในภาพรวม

ทีมผูวิจัยมีความเห็นรวมกันวากิจกรรมโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร
หา งไกลการพนั น หรื อกิ จกรรมในลักษณะเดี่ ยวกัน นี้ นับ เป น กิ จ กรรมที่ดี ควรสนับ สนุน ให มีดํ าเนิ นการ
ตอเนื่องเพราะสามารถปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต และสิ่งที่ดีงามใหแกเยาวชน อีกทั้งยัง
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรูที่ถูกตอง มีทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม และที่สําคัญ
มีจิตอาสามากยิ่งขึ้นดวย รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทําแผนงานและจัดหางบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมดานนี้อยางตอเนือ่ ง อาจจะจัดกิจกรรมคายเยาวชนฯ ในดานอื่นๆ ใหแกเด็กและเยาวชน
อยางนอยปละ 1 ครั้งในชวงปดภาคเรียน
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ภาพที่ 54 ประมวลภาพกิจกรรมการจัดโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน
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3.2 การจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเยาวชนหางไกลการพนันสรางสรรคงานพัฒนา โดย
มีลําดับ ดังนี้
นอกจากการจั ด โครงการค า ยเยาวชน...รั ก ษ พงไพร ห า งไกลการพนั น แล ว ผู วิ จั ย ยั ง จั ด
กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนอีกหลายกิจกรรม เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับ เด็กและ
เยาวชนในการทํางานรวมกันของสภาเด็กและเยาวชนฯ หางไกลจากการเลนการพนัน มีความตระหนักถึง
โทษของการพนัน และการมีทักษะในการเปนวิทยากรนําชมสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ลักษณะการดําเนินงาน
1) ศึกษาดูงานของกลุมเยาวชนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ คือ เทศบาลตําบล
หนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ อศึกษาแนวคิดในการดํ าเนิน งานและนํามาปรั บ
ประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตอไป โดยผูวิจัยไดรับสมัครเยาวชนที่ผาน
การเขาคายมาแลว เปนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และไมมีภารกิจใดๆ ในวันที่ไปศึกษาดูงาน และรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไดเยาวชนที่มีความพรอม จํานวน 21 คน หลังจากนั้นจึงทําหนังสือขออนุญาต
ผูปกครอง
2) สํารวจและศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพันธุไม (ชื่อ ลักษณะเดน และการใชประโยชน)
ในเสนทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อใชเปนขอมูลในการเปนวิทยากรนําชมสถานที่ รวมทั้งการกําจัดขยะในปา
ชุมชน การกําจัดไมแปลกปลอม และการทําแนวกันไฟ ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมี
ลุงสวง ชํานาญกําหนด ลุงนิยม สารีวงศ ลุงรวม วิเศษสิงห ลุงอินทร ไคลมี และคุณครูบุญธรรม สารีวงศ
ผูรูในทองถิ่นเปนผูถายทอดความรูและประสบการณ
3) ฝกทักษะการรองเพลงเหยย การรํา การตีกลองยาว เพื่อใชรวมแสดงในงาน
ตางๆ ของชุมชน เชน งานออกพรรษา งานลอยกระทง และการแสดงตอนรับคณะศึกษาดูงาน รวมทั้งการ
รับงานแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบานของหนวยงานตางๆ เชน การแสดงเพลงเหยยและตีกลองยาว ในพิธีเปด
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน การแสดงรําวงพื้นบานในงานวัน
ออกพรรษา และงานวั น ลอยกระทงของชุ มชน โดยมี คุณครู บุ ญธรรม สารี ว งศ ป าชมพู ด ว งเดช ลุ ง
ไพรินทร แชมชอย ยายสําราญ บัวทอง เปนผูฝกสอนและถายทอดประสบการณ
4) การฝกทักษะการเปนวิทยากรนําชมสถานที่ โดยคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่
คอนขางกลาแสดงออก พูดดังฟงชัด และมีบุคลิกภาพดี จํานวน 20 คน ซึ่งการเสริมสรางทักษะการเปน
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วิทยากรนําชมสถานที่เปนความตองการของทางชุมชน ที่มีแผนการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนบานหนอง
โรงตามนโยบายการพั ฒ นาการท องเที่ ย วของจั ง หวั ด ด ว ยกิ จ กรรมนี้ ได รั บ การสนั บ สนุ น จากชมรมการ
ทองเที่ยวตําบลหนองโรง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผูวิจัยซึ่งถือวาเปนผูที่มีประสบการณใน
การเปนวิทยากรนําชมสถานที่เปนจัดประสบการณแกเยาวชนดวยตนเอง
ดังตัวอยางกิจกรรมที่เยาวชนปฏิบัติ ตามภาพที่ 55

ภาพที่ 55 ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเยาวชนหางไกลการพนันสรางสรรคงานพัฒนา:
สั่งสมความรูและประสบการณ
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3.2.2 ผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนการประเมินตามสภาพ
จริง พบวาตัวแทนเยาวชนที่ไปศึกษาดูงานทั้ง 21 คน ไดแสดงออกถึงความสนใจในงานตางๆ ที่กลุมเยาวชน
บานหวยสะพานสามัคคีทําเปนอยางมาก โดยสังเกตไดจากการพยายามตั้งคําถามเพื่อถามและการรวมทํา
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ไมแสดงอาการเบื่อหนาย
เยาวชนรูจักชื่อพรรณไม พรอมอธิบายถึงลักษณะเดนไดอยางถูกตอง ที่สําคัญคือสามารถ
แสดงบทบาทการเปนวิทยากรนําชมปาชุมชนใหแกคณะศึกษาดูงานไดเปนอยางดี การแสดงตอนรับคณะ
ศึกษาดูงาน รวมทั้งการรับงานแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบานของหนวยงานตางๆ เชน การแสดงเพลงเหยย
และตีกลองยาว ในพิธีเปดการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน การ
แสดงรําวงพื้นบานในงานวันออกพรรษา และงานวันลอยกระทงของชุมชนจนไดรับคําชมจากวิทยากรอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนไดแสดงออกถึงความสนใจในกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน คําถามที่เยาวชนมักจะถามอยาง
สม่ําเสมอ “วันนี้เราจะไปสํารวจปาที่ฐานการเรียนรูไหน” “อาทิตยหนาเราจะไดทํากิจกรรมอะไร” หรือ
“เมื่อไหร พวกเราจะไดทดลองเปนวิทยากรนําชมสถานที่” นอกจากนี้ยังมีคํากลาวที่แสดงถึงความพึงพอใจ
ที่ไดทํากิจกรรมรวมกัน เชน “วันนี้ สนุกจังเลย ไดเห็นปูในรองน้ําดวย” “ไมรูสึกเหนื่อยเลย แตตื่นเตนมาก
ที่ได”“ดีใจที่ไดไปแสดงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคนดูเยอะมาก ตื่นเตน..และดีใจที่ไดคาตอบแทนดวย
จะไดใชไปโรงเรียน”
ส ว นที มวิ จั ย ชุ มชน ตั ว แทนชุ มชน และผู มีส ว นเกี่ ย วข อง กล าวถึ งการพั ฒ นาของกลุ ม
เยาวชนโดยภาพรวมวา เยาวชนทุกคนมีความตั้งใจและกระตือรือรน ในการศึกษาหาความรู โดยสังเกตได
จากการเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ มีการซักถามประเด็นสงสัยจากผูใหญ จนทําใหเยาวชนสวนใหญ
สามารถพั ฒนาตนเองมาเปนวิ ทยากรนํ าชมสถานที่ รว มกับ ปราชญทองถิ่นไดเ ปน อย างดี และที่สํ าคั ญ
เยาวชนสวนใหญจะมีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น ไมเขาไปรานเกมส ใหความสนใจทํากิจกรรมของสวนรวม
มากขึ้น มีจิตอาสา และมองวา การที่หากิจกรรมใหเด็กและเยาวชนทําอยางตอเนื่อง เปนกิจกรรมที่เด็กและ
เยาวชนสนใจ สนุกสนาน รวมทั้งบางกิจกรรมที่ทําสามารถสรางรายไดใหดวย เด็กและเยาวชนจะใหความ
รวมมือเปนอยางมาก สําหรับปญหาของการขับเคลื่อนกลุมเยาวชนเทาที่พบ คือ เยาวชนบางคนมารวม
กิจกรรมไมคอยสม่ําเสมอ ซึ่งเปนเพราะติดภารกิจที่ตองชวยงานทางบานในชวงวันหยุด และผูปกครอง
เยาวชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการทํากิจกรรมวา ไมควรใชชวงวันหยุดเสาร -อาทิตย ที่บอยครั้ง
จนเกินไปนัก อาจจะจัดเฉพาะวันเสาร หรือวันอาทิตย อยางนอยเยาวชนจะไดมีเวลาชวยงานทางบานได
ดวย
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บทเรี ยนบางประการจากการขั บเคลื่ อนกลุ มพลั งเด็ก และเยาวชนชุมชนบา นหนองโรงเพื่ อ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวม
ผูวิจัย ทีมวิจัยชุมชน ตัวแทนชาวบาน แกนนํา คณะกรรมการปาชุมชน ผูรู ปราชญชุมชน ผูอาวุโส
ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนจากภาคีการพัฒนา ไดแก โรงเรียนวัดหวยสะพาน สถานีตํารวจภูธรอําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด
(SCG) สํานักงานปาไมจงั หวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ได
ประชุมกลุมยอยเพื่อสรุปบทเรียนจากการดําเนิน การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนอง
โรงเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมที่ผานมา ไดขอคนพบที่สําคัญ ดังนี้
1. การใชศักยภาพ จุดแข็ง และทุนทางสังคมของชุมชนทองถิ่นที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยว และเปนพลัง
ของชุมชนในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพื่อการจัดการและการแกไขปญหาเดียวกัน
หรือมี อุดมการณเดี ยวกั นจะสามารถทําใหการพัฒ นาชุ มชนเปน ไปไดอย างรวดเร็วโดยเฉพาะชุมชนที่ มี
รูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติหรือมีประสบการณในอดีตรวมกันมา
2. การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวน
รวมโดยใชทุนทางสังคม คือ ทุนทรัพยากร ไดแก ปาชุมชนของชุมชนบานหนองโรง ซึ่งเปนทุนที่มีความโดด
เดนที่สุด และเปนขุดแข็งที่สุดของชุมชน มาใชเปนหลักในการบูรณาการการทํางานและการวางแผนการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมกับทุน วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และทุนมนุษย รวมทั้งการบูร
ณาการองคความรูทางกฎหมาย กระบวนการสรางการเรียนรูที่พึงประสงค และการพัฒนาทักษะชีวิตที่
เหมาะสมกับสถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากกระแสทุนนิยม ซึ่งจําเปนตองสรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และภาคประชาสังคมอื่นๆ แลว
พัฒนาเปนรูปแบบการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนัน
แบบมี ส ว นร ว มใหม ขึ้น มา และมี องค กรที่ มีตั ว ตนมี บ ทบาทหน าที่ ที่ชั ด เจนเพื่ อป องกั น การคุ กคามจาก
ภายนอกและประสานงานการสนับสนุนและเชื่อมเครือขายการเรียนรูกับ ภายนอกจึงเปนทางเลือกหนึ่งใน
การสรางภูมิคุมกันในการปกปองพรอมทั้งยกระดับ การทํางานแบบมีสวนรวมเพื่อจัดการปญหาของชุมชน
ทองถิ่นไดดี
3. กระบวนการสนั บ สนุ น ทางด า นวิ ช าการจากภายนอกคื อ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
กระบวนการเรียนรู กระบวนการจัดการความรู เปนตน สามารถยกระดับการทํางานแบบมีสวนรวมเพื่อ
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จัดการปญหาของชุมชนทองถิ่นไดและยังสามารถที่จะเชื่อมโยงการเรียนรูไดในหลายระดับทั้งเครือขาย
ระดับชุมชน ระดับอําเภอ และระดับประเทศ
4. การที่ชุมชนตระหนักและใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน สรางแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน นับเปนแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม เพราะ
ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และที่สําคัญ คือ ทําใหเด็กมีกิจกรรมทํา และไมเขาไป
ยุงเกี่ยวกับอบายมุข ไมวาจะเปนการพนันหรือยาเสพติด
การพัฒนากระบวนทํางานอยางมีสวนรวมแบบพหุภาคี การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน
ควบคู กั บ กระบวนการเรี ย นรู อ ย างมี ส ว นร ว มกั บ ชาวบ า นทั้ ง ชุ ม ชนที่ ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ชุ ม ชน
ศักยภาพ ทุนทางสังคมของชุมชน วัฒนธรรมประเพณีจะทําใหการวางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนรวมทั้งขอตกลงกฎระเบียบปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมมี
ประสิทธิภาพไดรับความรวมมือและการยอมรับจากชาวบานแตในขณะเดียวกันการพัฒนาเฉพาะในระดับ
ชุมชนทองถิ่นนั้นไมเพียงพอตองมีการสนับสนุนเชิงบูรณาการการทํางานกับหนวยงานหรือสถาบันในระดับ
ที่สูงขึ้นทั้งในระดับตําบลอําเภอจังหวัดและประเทศอยางเปนระบบ
ตอนที่ 6 กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของ
ชุมชนหนองโรง
จากผลการศึกษาที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหเปนกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชนหนอง
โรง ในประเด็นตางๆ คือ กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคี คือ การกอเกิด การขยายตัวและ
การดํารงอยูของการมีสวนรวมแบบพหุภาคี ขั้นตอนการมีสวนรวม ภาคีการพัฒนาและบทบาทการมีสวน
รวม และปจจัยเอื้อตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีผลการศึกษา ดังนี้
1. กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เยาวชน: การกอเกิด การขยายตัวและการดํารงอยูของการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
การที่ชุมชนใหความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเริ่มตนที่การปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันนั้น สืบเนื่องมาจาก 2 สาเหตุสําคัญ ไดแก
1) ในอดีตเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง โดยเฉพาะในพื้นที่ รอบปาชุนชนหวยสะพาน
จํานวน 4 หมูบาน ไดรับการพัฒนาใหเขามามีสวนรวมในการดูแลปาของชุมชนบานหวยสะพาน และการ
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ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น คือ การรองเพลงเหยย สงผลใหเด็กและ
เยาวชนไดรับการพัฒนามาในทิศทางที่ถูกที่ควร ไดรับการยอมรับจากทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน ที่
สําคัญอย างยิ่ง คื อ การไดรั บรางวั ลลู กโลกสีเ ขีย ว จากบริษัท ปตท. จํากัด (หมาชน) ในป พ.ศ. 2548
ประเภทเยาวชน ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหชุมชน และเยาวชนที่ทํากิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของบุคคลและกลุมบุคคล ที่ทําดวยแรงกาย แรงใจ และดวยความมุงมั่น เปนความดีที่
สมควรไดรับการยกยองและเผยแพรเปน แบบอยางตอไปซึ่งเด็กและเยาวชนในรุนนั้นตางแยกยายกันออก
จากชุมชนเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีครอบครัว มีหนาที่รับผิดชอบจากการประกอบอาชีพหนาที่การ
งาน จึงไมไดเขามามีสวนรวมในการทํางานของชุมชน ประกอบกับชุมชนเองก็ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวใน
ระดับชุมชนเชนเดียวกันในป พ.ศ. 2548 จนทําใหปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีกลายเปนตนแบบของ
การจัดการปาชุมชนระดับประเทศ มีคณะศึกษาดูงานอยางมากมายทั้งในและตางประเทศ จนทําใหชุมชน
เรงพัฒนางานการจัดการปาชุมชนของตนเอง เพื่อรองรับทั้งคณะศึกษาดูงาน คณะนักวิจัย รายการสารคดี
รายการทองเที่ยว จนสงผลใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชนขาดความตอเนื่อง อีกทั้งการกระจาย
การพัฒนายังไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลและไดรับรางวัลระดับประเทศอีกครั้งในป พ.ศ. 2555 รางวัล
ปาชุมชนดีเดนชนะเลิศระดับประเทศ โดยโครงการกลายิ้ม "คนรักษปา ปารักชุมชน" อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกรมปาไม และบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง

ภาพที่ 56 รางวัลปาชุมชนดีเดนชนะเลิศระดับประเทศ พ.ศ. 2555 โครงการกลายิ้ม "คนรักษปา ปารัก
ชุมชน" อยูภายใตการกํากับดูแลของกรมปาไม และบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด
2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเปนผลจากสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาเทคโนโลยี ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร ที่ ส ง ผลให เ กิ ด การ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผานทางโลกเสมือนจริงทําใหเด็กและเยาวชนในชุมชนมีการเรียนรู
ผานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา แตมีเด็กและเยาวชนในชุมชน
บางสวนที่ไมมีภูมิคุมกันและไมสามารถเลือกสิ่งดีๆ ไดดวยตนเอง จะเปนกลุมที่ตกอยูในภาวะเสี่ยง ขาดการ
กลั่นกรองในการเลือกรับและนําไปปฏิบัติและถูกชักนําเขาสูวงจรการพนันในหลากหลายรูปแบบ เชน การ
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พนั น ฟุ ต บอลออนไลน เกมส อ อนไลน หวยใต ดิ น เป น ต น ตลอดจนกระแสวั ต ถุ นิ ย ม บริ โ ภคนิ ย ม ที่
แพรกระจายเขามาในชุมชน สงผลให วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนเริ่มเสื่อมถอยและใหคุณคากับความ
สนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว และขาดความรับผิดชอบ จากที่
กลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกี่ยวกับการเสื่อมถอยของ
วัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร และการขยายตัวของเครือขายสังคมออนไลน คือ
การที่กลุมเด็กและเยาวชนบางสวนเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน
จากความพยายามในอดีตตั้งแตป พ.ศ. 2546 หรือยอนไปกวา 14 ป ที่ชุมชนไดรวมกันสรางและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จนกอใหเกิดการรวมตัวของกลุมเด็กและเยาวชนในนาม “กลุมเยาวชน
บานหวยสะพานสามัคคี” แมจะเปนเพียงเด็กและเยาวชนเพียง 4 หมูบานไมครอบคลุมทั้งตําบล แตก็
นับเปนจุดเริ่มตนที่ดี การรวมกลุมในครั้งนั้นเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขามาทํางานการดูแลทรัพยากร
ปาไมของชุมชน โดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเปนฐานในการดูแลรักษาปา กลุมคนดังกลาว
จึงกลายเปนแกนนําในการทํางาน และขยายแนวคิดการดูแลปาผานบุคคลใกลตัวในเครือญาติ และเพื่อน
พองที่สนิท ชักชวนใหเขามาเปนแนวรวมในการดูแลปา และขยายสูการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ป ญ ญาที่ โ ดดเด น ของชุ ม ชนตามมา โดยชุ ม ชนได ใ ห ผู สู ง อายุ ซึ่ ง เป น ผู รู แ ละปราชญ ช าวบ า นถ า ยทอด
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาที่ดีงานใหแกเด็กและเยาวชน คือ การรองเพลงเหยย การรํากลองยาว
การทําขวัญขาว การทําขาวหลาม การทําดอกไมจากปอเตาไห เปนตน จนเด็กและเยาวชนมีทักษะดังกลาว
เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน สามารถทําการแสดงตอนรับคณะศึกษาดูงาน และรับเชิญไปรวมแสดงในงาน
ตางๆ และรายการทีวีมากมายเชน รายการทุงแสงตะวัน ตอน ดอกไมปาหวยสะพานออกอากาศวันเสารที่
29 มีนาคม 2557 ทางไทยทีวีสีชอง 3 รายการสารคดีชุด คนรักษปาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนของ
นักศึกษาชั้น ปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน สาขา
เทคโนโลยี ก ารโทรทั ศน และวิ ทยุ ก ระจายเสี ย งร ว มกั บ กรมป า ไม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหผลงานมีความถูกตองในดานเนื้อหาขอมูล และสามารถนํามาเผยแพรสูบุคคลทั่วไป ให
เกิดประโยชนมากขึ้น
จากที่ กล าวในขางต น นับ เป นการกอเกิ ด และการขยายตั วของการมี สว นร วมแบบพหุภ าคี เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพ และปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนอยางเห็นไดชัดจวบจนป พ.ศ. 2559
นายประยงค แกวประดิษฐ ประธานปาชุมชน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูนําที่ไดรับ
การยอมรับจากทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน โดยเฉพาะทานเปนผูบุกเบิกการดึงเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนรวมกับผูใหญและภาคีที่เขามาหนุนเสริมตาง จนไดรับการ
ยอมรับจากเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก โดยเด็กและเยาวชนมักจะเรียกทานวา “ลุงเปยก” ไดเสียชีวิตลง
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อยางกะทันหันดวยโรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน สงผลใหการทํางานอนุรักษปาของชุมชน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนหยุดชะงักไปพรอมกัน

ภาพที่ 57-60 ผลงานของเด็กและเยาวชนบานหนองโรงในการแสดงตอนรับคณะศึกษาดูงาน
รับเชิญไปรวมแสดงและรายการทีวี
เมื่อชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ และปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนดวย
ตนเองผานวิถีวัฒนธรรม ทําใหชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับหนึ่ง ตอมาในยุคสมัย
ที่ภาครัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษยตลอดชวงชีวิต จึงใหแตละตําบลจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนขึ้น และองคการบริหารสวนตําบลจึงพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองมาเปนการสงเสริมการมี
ส ว นร ว มของประชาชนในชุ ม ชน รวมทั้ ง การค น หาภาคี จ ากหน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมอื่นๆ ใหเขามาบูรณาการการทํางานรวมกันและหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชน และสร างอัต ลักษณ ทองถิ่นในรูปแบบการพัฒ นาการมีสว นรว มแบบพหุภ าคีเพื่ อ การ
พัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ไดแกการบูรณาการทุน
ทรัพยากร คือ ปาชุมชน รวมกับทุนวัฒนธรรมและทุนมนุษย ผสมผสานกับมาตรการทางกฏหมายและแนว
ทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรูสมัยใหม
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จากที่กลาวมาในขางตน สามารถสรุปพัฒนาการในการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนบานหนองโรง
ไดดังนี้
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2546-2548)

ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2549-2559)

ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2559 ถึง
ปจจุบัน)

ใชวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเปนฐานในการดูแลรักษาปา
ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว และการยอมรับจากคนในชุมชนและนอก
ชุมชน
มีห น ว ยงานภายนอกเข ามาหนุ น เสริ มมากขึ้ น ในลั กษณะการให
ความรู และจัดกิจกรรมฝกอบรม
ขยายขอบขายหรือบทบาทหนาที่สูการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาที่โดดเดนของชุมชน
มี ก ารแสดงต อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง าน ถู ก เชิ ญ ไปร ว มแสดงและ
รายการทีวี
ประธานปาชุ มชนเสี ย ชีวิ ต กิ จ กรรมการพั ฒ นาศั กยภาพเด็กและ
เยาวชนหยุดชะงักไปพรอมกัน
เด็กและเยาวชนบางสวนหั นไปพัวพันกับการพนันออนไลน เกมส
ออนไลน พนันฟุตบอล
รื้อฟนกิจกรรมเด็กและเยาวชนอีกครั้ง พรอมกระจายใหครอบคลุม
พื้นที่ทั้งตําบลสอดคลองกับนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน
องคการบริหารสวนตําบลลุกขึ้นมามีบทบาทหลักในการสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน มีการสรางความรวมมือในลักษณะการสราง
เครือขายการทํางานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และองคกรเอกชน มีองคความรูและกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น เกิดเปน
แนวทางการจัดการปาชุมชนของชุมชน คือ รูปแบบการพัฒนาการมี
สว นร ว มแบบพหุ ภาคี เพื่ อ การพัฒ นาศั กยภาพ และการป องกั นและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ไดแกการบูรณาการทุน
ทรั พ ยากร คื อ ป า ชุ ม ชน ร ว มกั บ ทุ น วั ฒ นธรรมและทุ น มนุ ษ ย
ผสมผสานกั บ มาตรการทางกฏหมายและแนวทางการส ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรูสมัยใหม
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จากการสั งเคราะห ข อมู ล พั ฒ นาการในการพั ฒ นาการมี ส ว นร ว มแบบพหุ ภ าคี เ พื่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนพบวา ชุมชนบานหนองโรงได
คนพบรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อ การพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไข
ปญหาการเลน พนัน ของเด็กและเยาวชนได แก การบูร ณาการทุน ทรัพยากร คือ ป าชุมชน รวมกั บทุ น
วัฒนธรรมและทุนมนุษย ผสมผสานกับมาตรการทางกฏหมายและแนวทางการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูสมัยใหม
2. ขั้นตอนการมีสวนรวม
การสร างการมี ส ว นร ว มของชุ มชนกั บ ภาคี การพั ฒ นาตางๆ เพื่ อ การพั ฒ นาศั กยภาพ และการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนโดยอาศัยหลักการ/แนวคิดการมีสวนรวม และทุน
ทางสังคมของชุมชนเปนฐาน ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเปนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในเชิงพื้นที่
ได 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 เตรียมความพรอมชุมชน และคนหาภาคี
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน และคนหาภาคี เปนขั้นตอนที่สําคัญที่ สุดในการเริ่มตนทํางาน
เพื่อพัฒนาชุมชน หรือแกไขปญหาของชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นการเตรียมชุมชน คือ การเตรียมทีมวิจัยชุมชนสรางความสัมพันธกับชุมชนผานการจัดเวทีชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ และทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการมีสวนรวมรวมทั้งการศึกษาดูงานในชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จและอยูในบริบทที่ใกลเคียงกัน 2) รวมวิเคราะหบริบททั่วไปชุมชน คือ การสํารวจ
และวิเคราะหบริ บทชุมชนอยางมีส วนรวมรวบรวมประมวล วิเคราะห และทําฐานขอมูลชุมชน จัดเวที
นําเสนอขอมูลเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และสรางความภาคภูมิใจใหแกคนในชุมชน ที่ไดเห็นวาชุมชนของ
ตนเองมีสิ่งที่ดีงามอยางไรบาง 3) รวมคนหาปญหา จัดลําดับความสําคัญและคนหาภาคี เปนการรวบรวม
ปญหาของชุมชน และสาเหตุ นําเสนอขอมูลกับชุมชนจัดลําดับความสําคัญ และใหชุมชนเปนผูเลือกปญหา
ที่ตนเองตองการแกไขและสามารถแกไขไดภายใตศักยภาพของชุมชน และที่สําคัญ คือ การคนหาภาคีหนุน
เสริมการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน และ 4) รวมวิเคราะหศักยภาพ และทุนทางสังคมของชุมชนที่
เอื้อตอการทํางานแบบมีสวนรวม เมื่อชุมชนตองการแกไขปญหาดานการจัดการปาชุมชน ขั้นตอนการ
ทํางานลําดับตอมา คือ การประเมินสถานภาพปจจุบันของปาชุมชน โดยจัดทําเกณฑและลงพื้นที่สํารวจปา
ชุมชน
ผลที่ ได จ ากขั้ น ตอนการพั ฒ นาศั กยภาพ คื อ 1) ชุ ดข อมู ลบริ บทชุ มชน ป ญหา สาเหตุ และ
ผลกระทบของปญหาตางๆ ที่ชุมชนประสบอยู ภาคีการหนุนเสริมชุมชน ศักยภาพและทุนทางสังคมของ
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ชุมชน 2) ทีมวิจัยชุมชน ผูนําและองคกรชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งตนเองมากขึ้น รวมทั้งคนในชุมชนมีความรู
มีความภาคภูมิใจในชุมชน และ 3) ภาคีหนุนเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และภาคประชาสังคมอื่นๆ
2.2 เสริมสรางศักยภาพชุมชน และพหุภาคี
การสร า งความเข ม แข็ ง เป น ขั้ น ตอนการของการนํ า เอาข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากขั้ น ตอนแรกมา
วิเคราะหเพื่อวางแผนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอก โดย
สรางเปนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม โดยใชทุนทางสังคมของ
ชุมชนเปนฐาน ในกระบวนการนี้ผูวิจัยดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การจัดเวที การประชุมกลุม
ยอย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนตน โดยเริ่มตนที่การจัดเวทีระหวางชุมชน กับภาคีการพัฒนาเพื่อ สราง
ขอตกลงรวมกันระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี และวิเคราะหหา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณา
การทั้งในมิติองคความรูและหนวยงาน สูการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม ดวยการสรางกระบวนการเรียนรูใน
การเป น นั กวิ จั ย ชุ มชน และนั กพั ฒ นาชุ มชน รวมทั้ งจั ด กิ จ กรรมให ความรู และสรางความตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของการทํางานแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง และที่สําคัญที่ของขั้นตอนนี้ คือ การทําประชา
พิจารณ เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากคนในชุมชน
ผลที่ไดรับจากขั้นตอนนี้ คือ ไดภาคีหนุนเสริมการทํางานของชุมชน แผนการพัฒนาศักยภาพ
และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม ไดกระบวน
เรียนรูการทํางานแบบมีสวนรวม และไดวิทยากรกระบวนการ นักวิจัยชุมชน และแนวรวมชุมชนในการการ
พัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
2.3 พัฒนาสูความเขมแข็งและเครือขาย
ในการพัฒนาสูความเขมแข็ง ชุมชนและภาคีการพัฒนารวมกันขับเคลื่อนงานตามแผนที่วางไว
ดวยการระดมทรัพยากรชุมชนมาดําเนินการทั้งทรัพยากรมนุ ษย ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และทุนทาง
สังคมอื่นๆ ภายใตการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนาในขั้นตอนนี้ถือเปนการปลดปลอยแนวคิดของคนใน
ชุมชน การขับเคลื่อนงานชุมชนจะตองเรียนรูการประเมินและการติดตามผลการดําเนินงานดวยตนเอง
ผ า นการค น หาเกณฑ ชี้ วั ด ที่ ชุ ม ชนสามารถดํ าเนิ น การได สุ ด ท ายคื อการนํ าไปสู ก ารทบทวนแผนการ
ดําเนินงานวามีจุดออนในสวนใด และการปรับใหเหมาะสมลงตัวในที่สุด ซึ่งบางครั้งจําเปนที่จะตองออกไป
เรียนรูนอกชุมชน เชน ชุมชนตนแบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชนตนแบบดานการทองเที่ยว ชุมชน
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ตนแบบดานการจัดการขยะชุมชน เปนตน ทั้งนี้ถือเปนการเรียนรูที่รวดเร็ว เปนการเปดโลกทัศนของชุมชน
และที่สําคัญเปนการสรางเครือขายการเรียนรูทางสังคมดวย โดยความเขมแข็งภายใตการตีความของชุมชน
จะเนนไปที่ประเด็นการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาของชุ มชน
ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาในตัวเอง และไมเขาไปยุง
เกี่ยวกับอบายมุข ทั้งการพนันและยาเสพติด อันเปนภัยที่คุกคามมากของชุมชน และการสรางกระบวนการ
เรียนรู และทักษะชีวิตที่รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวั ฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ดั ง นั้ น ในขั้ น ตอนนี้ จึ ง เป น การพั ฒ นาความเข มแข็ ง ทั้ งของคนในชุ ม ชนเอง และการสร า ง
ทรัพยากรมนุษยรุนใหมขึ้นมาทดแทนคนรุนเดิม
ผลที่ไดจากขั้นตอนนี้ คือ ชุมชนไดกระบวนการเรียนรูการทํางานแบบมีสวนรวมเกิดเครือขาย
การเรียนรูทางสังคม ที่สําคัญ คือ ไดกลุมเยาวชนที่มีความรู มีทักษะ และมีจิตสํานึกหรือมีความตระหนักใน
โทษและพิษภัยของการพนัน มีความตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน มี
หนาที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีความภาคภูมิใจตนเอง
โดยสรุป การขับเคลื่อนการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก
ไดแก 1) เตรียมความพรอมชุมชน และคนหาภาคี2) เสริมสรางศักยภาพชุมชน และพหุภาคีและ 3)
พัฒนาสูความเขมแข็งและเครือขาย เปนการทํางานอยางเปนระบบ และผลที่เปนรูปธรรม ดังภาพที่ 61
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8. รวมปรับ/พัฒนาแผนฯ

พัฒนาสูความ
เขมแข็งและ
เครือขาย

เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชน และพหุภาคี

7. รวมติดตามและประเมินผล
ประเมินผลตามวัตถุประสงค/เกณฑชี้วัด
6. รวมดําเนินการตามแผนฯ
ดําเนินโครงการการขับเคลื่อนกลุมพลัง
เยาวชนฯ
5. รวมวางแผน: จัดทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ
เขียนแผนบูรณาการ โครงการ/กิจกรรม

 วิเคราะหความเปนไปได
นําเสนอโครงการ ทําประชาพิจารณ
4. รวมประเมินศักยภาพ และทุนทางสังคม
ของชุมชน
จัดทําเกณฑและวิเคราะห SWOT

ลงพื้นที่สํารวจชุมชน
3. รวมคนหาปญหา จัดลําดับความสําคัญ
และคนหาภาคี
รวบรวมปญหา

เตรียมความพรอม
ชุมชน และคนหา
ภาคี

ชุมชนเปนผูเลือกปญหาตามศักยภาพ
คนหาภาคีหนุนเสริม

จัดลําดับความสําคัญ เลือกปญหามาแกไข

เครือขายการเรียนรูทางสังคม
สภาเด็กและเยาวชน
กระบวนการเรียนรู
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน/โครงการ
กระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม
นักวิจยั ชุมชน แนวรวม
ชุดขอมูลประเด็นปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชน
ชุดขอมูลศักยภาพ และทุนทาง
สังคมของชุมชน
ชุดขอมูลภาคีหนุนเสริม
ชุดขอมูล
ปญหาชุมชน

2. รวมวิเคราะหบริบททั่วไปชุมชน
วิเคราะหบริบทชุมชนอยางมีสวนรวม

ชุดขอมูลชุมชน

รวบรวมและทําขอมูลชุมชน
ประมวล วิเคราะห นําเสนอ ตรวจสอบ

สรางเปาหมายรวมกัน

1. ขั้นการเตรียมชุมชน
เตรียมทีมวิจัยสรางความสัมพันธ
จัดเวทีทําความเขาใจแนวคิดการมีสวนรวม

ทีมวิจัยชุมชน/คน ผูนาํ และ
องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง

ภาพที่ 61 กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนการแผนการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม
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3. รูปแบบภาคีการพัฒนาและบทบาทการหนุนเสริม
3.1 รูปแบบการมีสวนรวม
การสรางการมีสวนรวมแบบพหุภาคีจากผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน คือ แกนนําชุมชน ตัวแทน
ชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน กลุมสตรี ตัวแทนเยาวชน ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ภายใตความรวมมือ
ของหนวยงานภาครัฐ คือ องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่สํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรี เจาหนาที่
โรงพยาบาลส งเสริมสุ ขภาพตํ าบลบานหลุ มหิน เจาหน าที่ตํ ารวจจากสถานี ตํ ารวจภู ธรอํ าเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรีภาคเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ คือ บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) สถาบันอุดมศึกษา
คือ มหาวิทยาลัย ราชภัฎกาญจนบุ รี ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตร
และพั ฒ นศาสตร มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกํ าแพงแสน องค กรอิ ส ระและองค กรอื่ น ๆ คื อ
เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษารูปแบบการมีสวนรวม พบวา ลักษณะการมีสวนรวม
ไม ไ ด เกิ ด ขึ้ นตลอดเวลา โดยในแต ละกิ จ กรรมจะมี ร ะดั บการมีส วนร วมไม เท า กั น เช น กิ จ กรรมการ
วิเคราะหปญหาและความตองการ สวนใหญเปนบทบาทของชุมชนและนักวิชาการเปนผูดําเนินการ โดย
ภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับฟงขอมูลและใหขอเสนอแนะ สวนกิจกรรมที่ตองลงมือปฏิบัติแทบทุกภาคสวนจะมี
สวนรวมกับชุมชน เชน การจัดคายเด็กและเยาวชน ที่ภาคเอกชน รานคา และสถาบันทางการเงินมีบทบาท
ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและงบประมาณ สถาบันการศึกษาและภาครัฐที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนทาง
วิชาการและงบประมาฯ เชนวิทยากรใหความรู งบประมาณในการจัดกิจกรรม เปนตน
รูปแบบการมีสวนรวมเปนไปในลักษณะ ชุมชนหรือภาคประชาชนเปนผูมีบทบาทหลักในการ
ขั บ เคลื่ อ นงาน ภายใต แ นวคิ ด การบู ร ณาการการทํ า งานแบบมี ส ว นร ว มของภาคี ก ารพั ฒ นาทั้ ง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอื่นๆ โดยใชศักยภาพและทุนทางสังคมเปนฐานทั้งนี้ภาคี
การพัฒนาที่หนุนเสริมการทํางานของชุมชนลวนตางยึดหลักการที่สําคัญ คือ การเคารพชุมชนและผูคนใน
ชุมชน” และ “ปญหาของชุมชน...ชุมชนตองลงมือแกไขดวยตนเอง”
3.2 ภาคีการพัฒนา และบทบาทของผูมีสวนรวม
จากการศึกษา พบวา ภาคประชาชนหรือชุมชน ผูที่มีเขามามีสวนรวมหลักเปนกลุมผูนําชุมชน
ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ที่มีสถานะเปนผูมีความรูหรือเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนวา
มีความรู จะมีบทบาทเปนอยางมากในการตัดสินใจ สวนคนในชุมชนอื่นๆ จะมีบทบาทในการรับรูรับฟง
ขอมูล ใหความรวมมือในการดําเนินงาน การรวมบริจาคและระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน สําหรับ
ผูสนับสนุนจากภายนอก มีบทบาทหลักในการหนุนเสริมทางวิชาการ การบริหารงานตามหลักวิชาการ ให
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ขอมูล ขอเสนอแนะและคําปรึกษา สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ แนะนําแหลงทุน ใหสถานที่ในการ
ดําเนินงาน การจัดหาและบริหารทรัพยากร
1) ชุมชน ในการวิจัยนี้ ชุมชน ประกอบดวย ผูนําอยางเปนทางการ ผูนําตามธรรมชาติ
หรือไมเปนทางการ ผูอาวุโส คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมสตรี
กลุมแมบาน เปนตน สมาชิกชุมชน ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน และตัวแทนเยาวชน ซึ่งถือวาเปนภาคสวนที่
อยูใกลชิดกับปญหาของชุมชนมากที่สุด ชุมชนจึงเปนภาคสวนที่เห็นคุณคา และความสําคัญของเด็กและ
เยาวชน และตองสรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจนพวกเขาเกิดการเรียนรู มีทัศนคติที่ดี
และพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค จนสามารถรู เ ท า ทั น ป ญ หาหารเล น การพนั น และป ญ หาทางสั ง คมอื่ น ๆ
ภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิในใจชุมชนของตนเอง และจะกลายเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาตอการพัฒนา
ชุมชนในอนาคต สําหรับบทบาทของชุมชน มีดังนี้
(1) รวมกลุมสมาชิกในชุมชนทุกระดับ เพื่อรวมคิดรวมทํารวมพัฒนาโดยยึดหลักการ
พึ่งพาตนเอง ภายใตศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนโดยนําขอมูลชุมชนมาวิเ คราะหหาปญหาและ
สาเหตุคนหาทางออกนําไปทดลองปฏิบัติจริงบนฐานองคความรูและศักยภาพของชุมชน
(2) สรางการยอมรับจากภายนอก ดวยการลงมือปฏิบัติ รวบรวม และจัดการองค
ความรูชุมชนใหเปนระบบและรูปธรรม เพื่อแสดงใหหนวยงานภายนอกเห็นและยอมรับแนวทางการทํางาน
ของชุมชน โดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนผสมผสานกับหลักทางวิชาการผานการสราง
เครือขายการเรียนรูกับคณะศึกษาดูงาน
(3) สรางกระบวนการเรียนรู เพื่อถายทอดองคความรู ปลูกฝงเจตคติที่ดีสูเยาวชนรุน
หลัง ซึ่งเปนคนรุนตอไปที่จะเขามาเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาชุมชนตอไป
2) หนวยงานภาครัฐปจจุบันภาครัฐไดพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากเดิมที่เปน
การกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และโครงการมาเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในลักษณะภาคีการพัฒนาโดยใหชุมชนเปนผูจัดการดวยตนเอง ภายใตกลไกที่เอื้อตอการจั ดการโดยชุมชน
มากขึ้น ทั้งการออกกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําหนดเปนนโยบาย แผนงาน รวมทั้งการกระจายอํานาจการ
จัดการสูทองถิ่น
บทบาทของภาครัฐในการหนุนเสริมการมีสวนรวม มีดังนี้
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หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง ผูวิจัยและทีม
วิจัยชุมชนไดทําเอกสาร และเขาพบนายก อบต. สมาชิก อบ.ต. ปลัด อบต.และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยาง
เปนทางการเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ โดยในชวงแรกไดรับการสนับสนุนเพียงการใหขอเสนอแนะในการ
ทํางาน หลังจากผูวิจัย ชุมชนและภาคีตางๆ ไดดําเนินการขับเคลื่อนแผนฯและกิจกรรมกลุมเยาวชน เมื่อ
สรุปบทเรียน จึงไดนําแผนฯและบทเรียนเชิงประสบการณที่ไดรับไปนําเสนอกับองคการบริหารสวนตําบล
ทางองคการบริหารสวนตําบลสนใจในการดําเนินงานเปนอยางมาก พรอมกับบรรลุกิจกรรมของแผนแมบท
ตํ า บลเข า สู แ ผนการดํ า เนิ น งานในระดั บ ตํ า บล เพื่ อ รั บ การสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ บุ ค ลากร และ
ทรัพยากรการดําเนินงานตางๆ อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
หนวยงานภาครัฐสวนกลางพบวา การหนุนเสริมของหนวยงานภาครัฐสวนกลางแตละ
หนวยงานจะมีลักษณะไมแตกตางกัน คือ การสนับสนุนทางดานวิชาการ โดยใหขอเสนอแนะตางๆ ในการ
ทํางาน ใหองคความรูและวิทยาการใหมๆ เชน เจาหนาที่ รพ.สต. บานหลุมหินและเจาหนาที่ตํารวจจาก
สภอ. พนมทวน เจาหน าที่ จากสํ านั กงานปาไม จังหวัด กาญจนบุ รี ร วมเป นวิ ทยากรกระบวนการการจั ด
กิจกรรมเยาวชนและหนุนเสริมทั้งดานงบประมาณ ทรัพยากร องคความรู และบุคลากร
3) ภาคเอกชนหน ว ยงานภาคเอกชนถื อเป น หน ว ยทางสั งคมหนึ่ งที่ จํ าเป น ต องแสดง
บทบาทตนเองในการหนุนเสริมชุมชน เพื่อสรางความรวมมือในการจัดการกับปญหาของชุมชน โดยเฉพาะ
องคกรเอกชนที่มีการเคลื่อนตัวดานความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตแนวคิด CRS สําหรับงานการพัฒนา
ชุมชนบานหนองโรงไดพันธมิตรที่สําคัญ คือ บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG)ที่เขามาสนับสนุนดาน
วิชาการ งบประมาณและรวมรับผิดชอบตอชุมชนรอบสถานประกอบการในกิจกรรมการจัดการปาชุมชน
และทุกกิจกรรมของชุมชนทั้งที่ชุมชนรองขอและไมไดรองขอการสนับสนุน
4) องคกรพัฒนาเอกชน คือองคกรหนึ่งของสถาบันทางสังคมที่ทํางานโดยไมแสวงหา
กําไร เปนองคกรที่ทํางานใกลชิดกับชุมชน และเปนที่ยอมรับของชุมชนเปนอยางมาก จากการสังเคราะห
จากการทํางาน จากการศึกษา พบวา ชุมชนบานหนองโรงไดรับการหนุนเสริมจากองคกรพัฒนาชุมชน ดังนี้
เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบทบาทในการหนุนเสริม คือ การหนุนเสริมดานวิชาการ และ
คําปรึกษา โดยการถายทอดองคความรูใหมเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชนใหแกชุมชน สนับสนุนการทํางาน
ของเด็กและเยาวชนเพื่อการดูแลปาไม เปนพี่เลี้ยงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการเขามีสวนรวม
ในการอนุรักษและบริหารจัดการปาชุมชน
5) สถาบั น การศึ ก ษา (นั กวิ จัย และนั ก วิชาการ)นับ เปน หน ว ยงานที่ เป นขุ มพลั งทาง
ปญญา ประกอบไปดว ยนั กวิ ช าการและนักวิ จั ย เป นจํ านวนมาก การที่ สถาบั น การศึ กษาโดยเฉพาะใน
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ระดับอุดมศึกษาลงมาทําวิจัยรวมกับชุมชนจะชวยทําใหเกิดนักวิจัยชุมชนที่สามารถพัฒนา และแกปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนไดดวยตนเอง เกิดกระบวนการตอยอดองคความรู นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนไดในที่สุด
โดยการวิจัยนี้ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งบทบาท
สนับสนุน มีดังนี้
(1) หนุนเสริมการทําวิจัยรวมกับชุมชนผลักดันใหเกิดนักวิจัยชุมชนเพื่อถอดรหัสองค
ความรูที่อยูในภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนความรูที่เปดเผยและมีความเขมแข็งทางวิชาการมากขึ้นรวมทั้งเปน
แหลงขอมูลและที่ปรึกษาของชุมชน
(2) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถจัดการความรูและสรางกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน และกระบวนการสืบสานงานสูคนรุนหลังรวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นสูความยั่งยืนและ
ความเขมแข็งของชุมชน
(3) ให คําปรึ กษา และถ า ยทอดองค ความรู แ ละเทคโนโลยี ใหม ๆ ที่ จํ าเป น ต อการ
จัดการปาชุมชนและทรัพยากรทองถิ่น เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม การสรางฝายชะลอความชุมชื้น
เปนตน
นอกจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แหงแลว โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู
ในชุมชน และสํานักงานการศึกษานอกระบบตําบลหนองโรง ไดแสดงบทบาทการหนุนเสริมกิจกรรมตางๆ
ของชุมชนมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานวิชาการ และการใหคําปรึกษาที่ดี
6) สถาบันศาสนาถือเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับชุมชนอยางแนบแนน โดยเฉพาะชุมชน
บานหนองโรงที่วิถีชีวิตของคนในชุมชนผูกพันกับวัดเปนอยางมาก จนกลายเปนวัฒนธรรม และความเชื่อ
ของชุมชนที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา เปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนใหเปนปรึกแผน ทั้งยังชวย
หลอหลอมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมดวย จากการศึกษา พบวา วัดมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานไมเดนชัด
นัก บทบาทที่เดนชัดที่สุด คือเปนศูนยรวมใจเชื่อมโยงสายใยของคนในชุมชน
7) สถาบันทางการเงิน ผูวิจัยและชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของสถาบันทางการเงิน
โดยเฉพาะธนาคาร ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง ในการเปนแหลง
เงินกูเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนการสงเสริมดานอาชีพและการออม การเขามาหนุนเสริมกิจกรรมการ
จัดการปาชุมชน นับเปนอีกแนวทางหนึ่งของการสนับสนุนชุมชนได จากการศึกษา พบวา ธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณ ธนาคารออมสิน ไดสมัครใจเขาหนุนเสริมชุมชนในดานงบประมาณ และทรัพยากร
สําหรับจัดกิจกรรม ตลอดจนการใหขอเสนอแนะในการทํางาน
4. บริบทของชุมชนที่เ อื้ออํานวยตอการสรางการมีสวนรวมเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
การเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
บริบททางสังคมของชุมชน นับเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผลการศึกษาเปนดังนี้
4.1 ความสั มพั นธ ทางเครื อญาติ แ ละการเคารพผูอาวุโ สเป นป จจั ย สําคัญที่ กอเกิ ด ความ
สามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีความรักและความหวังดีตอกันเปนพื้นฐานของความ
รวมมือในการพัฒนาไปพรอมๆกัน
4.2 ลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของชุมชน ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนที่มีเสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวางพื้นที่ชุมชนอื่นๆ อําเภอและจังหวัดคอนขางสะดวกนับเปนผลดีตอการติดตอประสานงาน
ของหนวยงานภาคีตางๆ ที่จะเขามาหนุนเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
4.3 ผูนําที่มีความรูและการบริหารจัดการที่ดีผูนําชุมชนหรือแกนนําที่สําคัญในชุมชนที่รูจัก
ตนเองและความตองการของตนเองและ/หรือชุมชนโดยรวมตลอดจนรูเทาทันนโยบายของภาครัฐสามารถ
วิพากษวิเคราะหผลดีผลเสียและหาแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองไดดังนั้นจึงสามารถเลือกสรร
และตอรองกับภาครัฐไดอยางมีประสิทธิผลประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการโดยการจัดแบง
หนาที่ความรับผิดชอบแกแกนนําตามความสามารถในดานตางๆเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมคิด
รวมทําสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกันนับเปนขุมพลังที่สําคัญของชุมชนในการพัฒนาอยางมีเอกลักษณ
เปนตัวของตัวเองมุงสูเปาหมายตามที่ชุมชนทองถิ่นตองการ
4.4 การเกิดกระบวนการเรียนรู และการจัดการความรู โดยสังเคราะหจากบทเรียนและ
ประสบการณ ที่ชุ มชนประสบร ว มกั น มากลั่ น เป น ความรู ที่มุงเน น การแก ป ญหาอย างถู กวิ ธี เ ป น ไปตาม
ศักยภาพที่ตนมีโดยไมหวังพึ่งภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพียงฝายเดียวมุงแสวงหาความรวมมือและ
สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมตั้งอยูบนพื้นฐานที่เปนจริงและสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่นรวมทั้งมีการสรางกระบวนการเรียนรู และการสืบสานใหแกเด็กและเยาวชน ปลุกจิตสํานึกให
เห็นคุณคาในตัวเองและชุมชน
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4.5 ทุนทางสังคมพบวา ชุมชนที่มีทุนทางสังคม โดยเฉพาะทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย
และทุนวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาที่มาก จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน และ
การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแกไขปญหาดานตางๆ ใน
ชุมชนสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากกอใหเกิดการระดมทุนเพื่อใชในการดําเนินการที่พรอม
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชน
จากการสัมภาษณเจาะลึก ผูนําชุมชนคณะกรรมการปาชุมชน และผูรูในชุมชน และการจัดเวที
ระดมความคิดเห็น สามารถสังเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชุมชน
ไดดังนี้
5.1 ปจจัยภายในชุมชน
1) คุ ณ สมบั ติ ของผู นํา ชุ มชน การมี ส วนร วมของชุ มชนจะมากหรือน อยนั้ น ส วนหนึ่ ง
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูนําชุมชน ซึ่งผูนําชุมชนที่เปนลักษณะเอื้อใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนมีดังนี้
เขาถึง รูปญหาของหมูบานเขาใจความตองการของลูกบานมีความสนใจในงานมีความสามารถ มีศักยภาพ
เปนจุดรวมของชาวบานเห็นความสําคัญของปญหามีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย เสียสละ
จากการศึกษา พบวา สวนใหญผูนําชุมชนบานหนองโรงเปนผูนําที่ดีมีคุณธรรม ทํางาน
อยางซื่อสัตย รับผิดชอบเปนที่พึ่งใหกับคนในชุมชนได แตยังขาดศักยภาพในการวิเคราะหปญหาและแนว
ทางแกไขและไมรูจักแหลงขอความชวยเหลือมากนักอยางไรก็ตาม จากการประเมินในภาพรวม พบวาผูนํา
ชุมชนในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรงมีศักยภาพทั้งในดานคุณธรรมและความสามารถนอกจากนี้ ยังพบวา ผูนํา
ชุมชนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชนโดยเห็นวาการพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นเปน
หนาที่ มิใชการเสี ยเวลาเพราะกิจกรรมพั ฒนากอใหเกิ ดประโยชนแก ชุมชนและในส วนของการบริหาร
จัดการปาไมความเห็นวาควรเปนหนาที่ของภาครัฐรวมกับชุมชนเพราะชุมชนไมมีความรูในดานการบริหาร
จัดการส วนการที่ ผูนําจะทราบถึงความตองการของประชาชนนั้น สวนใหญ มักจะทราบจากการประชุ ม
รวมกันกับสมาชิก
2) คุณสมบัติของสมาชิกชุมชนที่มีความสําคัญตอการมีสวนรวมคือ(1) ความตระหนัก
ในปญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนของชุมชน รวมทั้งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะทรัพยากร
มนุษยที่เปนขุมกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต (2) มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
(3) พรอมเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน (4) ความเขาใจใน
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กิจกรรมของชุมชนและการประกอบอาชีพ อาชีพที่แตกตางกันยอมีผลตอการมีสวนรวม โดยเห็นวาอาชีพ
รับจางเปนอาชีพที่ทําใหสมาชิกไมคอยมีเวลาวางเขามามีสวนรวมในกิจกรรม (5) การใหความสําคัญ ให
ความเคารพผูใหญ ผูอาวุโสในชุมชนตลอดจนการมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และ (5) การเห็นคุณคา
ของชุมชน
จากการศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกชุมชนบานหนองโรง พบวาคุณสมบัติที่เดนชัดที่สุด
คือ จิตสํานึกรักทองถิ่นภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะทรัพยากรมนุษยที่
เป น ขุ มกํ าลั งสํ าคั ญในการพั ฒ นาชุ มชนในอนาคตรองลงมาคื อความตระหนั กถึ ง ป ญ หาหรื อการได รั บ
ผลกระทบรวมกันการสนใจรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆ และสุดทายคือความพรอมในการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชน เชน มีเวลา มีความสนใจ มีความตั้งใจและความรูความเขาใจตอความสําคัญ /ประโยชน
ของกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนซึ่งยังมีไมมากเทาที่ควร
5.2 ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอกชุมชน ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก และการ
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐและชุมชนอื่นๆ
1) การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พบวา ชุมชนบานหนองโรงไดรับการ
สนับสนุนดานเงินทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนหลายแหลง โดยอยูในรูปของกองทุนตางๆ เชน บริษัท สยามเฟอ
เรสทรี จํ า กั ด (SCG) สนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่ อ กิ จ กรรมการจั ด การป า ชุ ม ชนมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
กาญจนบุรี สนับสนุนดานงบประมาณและวิชาการ การอนุรักษพืชทองถิ่น ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน
สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ การจัดคายเด็กและเยาวชน เปนตน
สวนการไดรับขาวสารมักจะรับรูผานผูนําชุมชน ซึ่งไดรับแจงขาวสารในรูปแบบของการ
ประชุมผูนําชุมชน หรือจดหมายราชการ กลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมเด็กและเยาวชน (ปจจุบันยกฐานะ
เปนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง) กลุมผูนําชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กลุม
ผูสูงอายุ ยังไดรับการสงเสริมใหไปศึกษาดูงานในพื้นที่ตางๆ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหชุมชนเขารวม
กิจกรรมสาธิตตางๆ เชน กิจกรรมสงเสริมอาชีพ การทําเกษตรอินทรีย ฯลฯ อยูบางพอสมควร
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2) การไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐและชุมชนอื่นๆ จากการศึกษาพบวา
ชุมชนบานหนองโรงนับเปนชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับตําบล ระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด รวมทั้งการยอมรับจากชุมชนใกลเคียงในระดับปานกลาง
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนมีดังตอไปนี้ คุณธรรมของผูนํา ความสามารถของผูนํา การให
คุณคาทางสังคมของสมาชิกชุมชน ความตระหนักของสมาชิกชุมชน ความใสใจในกิจกรรมของชุมชน ความ
เขมแข็งของชุมชน และการไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับจากหนวยงานและชุมชนอื่นๆ เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ดังภาพที่ 62

1) ใหคุณคาระบบอาวุโส
2) ใหความสําคัญระบบเครือญาติ
3) ที่ตั้ง การคมนาคมสะดวก
4) กระบวนการเรียนรูชุมชน
5) ทุนทางสังคมโดดเดน
6) ผูนํามีความรูเชิงบริหาร

บริบทชุมชน

1) จิตสํานึกรักทองถิ่น
2) ภาคภูมิใจในทองถิ่น
3) เห็นความสําคัญเด็กและเยาวชน
4) ตระหนักถึงปญหาผลกระทบ
รวมกัน
5) เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนมีสวน
รวม

ความตระหนักของ
สมาชิกชุมชน
(ปจจัย
ภายในชุมชน)

1) เขารวมทํากิจกรรมหมูบาน
2) สามัคคีระดับหมูบาน/ครัวเรือน
3) แสดงความเห็นเพื่อชุมชน
4) ประชาคมเพื่อแกไขปญหา
5) จัดกิจกรรมเรียนรูในชุมชน
6) จัดทําแผนชุมชนที่สนองความ
ตองการของสมาชิก
7) สมาชิกรับผิดชอบตอหนาที่
8) กรรมการหมูบานขยันขันแข็ง
9) รักษากฎระเบียบกติการวมกัน
10) มีคนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

1) สนใจรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆ
2) มีความรูความเขาใจกิจกรรมที่จัด
ขึ้นในชุมชน
3) มีความพรอมเขารวมกิจกรรม ใน
ชุมชน เชน มีเวลา มีความสนใจ มี
ความตั้งใจ

ความเขมแข็งของ
ชุมชน
(ปจจัยภายใน
ชุมชน)

ความใสใจของ
ชุมชนตอกิจกรรมที่
จัด (ปจจัยภายใน
ชุมชน)

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
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ความสามารถ
ของผูนํา
(ปจจัยภายใน
ชุมชน)

1) กลาตัดสินใจ
2) มีความสนใจที่แกปญหา
3) กระตุนชาวบานรวมแกปญหา
4) มีศักยภาพวิเคราะหปญหาและ
แนวทางแกไข
5) รูจักแหลงขอความชวยเหลือ
6) รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
7) ทํางานอยางซื่อสัตย
8) มีความรับผิดชอบ

คุณธรรมของ
ผูนํา
(ปจจัยภายใน
ชุมชน)

1) การเปนที่พึ่งใหกับคนในชุมชน
2) นาเคารพ ศรัทธา
3) มีความนาเชื่อถือ
4) เสียสละ มีคุณธรรม

ไดรับการ
สนับสนุน
และยอมรับจาก
หนวยงาน
ภายนอก
(ปจจัยภายนอก
ชุมชน)

1) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
2) ไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสาร
3) พาไปศึกษาดูงานตางทองถิ่น
4) เขารวมกิจกรรมสาธิต/อบรม
5) ไดรับการยอมรับจากหนวยงานรัฐ
6) ไดรับการยอมรับจากชุมชนอื่นๆ
7) มีเครือขายการเรียนรูทางสังคม
8) มีภาคีการพัฒนาที่เหนี่ยวแนน

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ภาพที่ 62 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชน
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บทสรุป
ชุมชนบานหนองโรงตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีพิสูจนใหเห็นวาเมื่อทุกภาค
สวนทางสังคมมีความจริงใจตองานการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเขามาเปนภาคีการทํางานแบบมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนหันหนาเขาปรึกษาหารือกันเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหารวมกันโดยภาครัฐที่เกี่ยวของเปลี่ยนบทบาทตนเองมาทําหนาที่หนุนเสริมชุมชนเปน
เพื่อนของประชาชนจะชวยใหการดําเนินงานของชุมชนประสบความสําเร็จไดเร็วขึ้น ทุกภาคสวนตองไมมอง
วาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือเขาไปพัวพันกับการพนันหรือสิ่งยั่วเยาอื่นๆ เปนตัวปญหา
ตองกําจัด แตทุกภาคสวนตองยึดหลักการทํางานไดแก เปดตัวเปดเผยเปดใจเปดมุมมองเปดโอกาสสูการ
พัฒนา โดยนัยยะคือ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับกับการทํางานดานเด็กและเยาวชนตองปรากฏตัว ออกมาหนุน
เสริมการทํางานรวมกับชุมชน หรือใหความรวมมือเมื่อชุมชนรองขอ โดยทุกฝายที่ตกลงรวมกันขับเคลื่อน
งานจะต อ งเป ด เผยข อมู ล ที่ ชั ด เจนถู ก ต อ ง เช น ระดั บ ความรุ น แรงของป ญ หา ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ทรัพยากรที่สามารถจะหนุนเสริมไดจริง เปนตน ดวยการเปดใจพูดคุยกัน เพื่อไมกอใหเกิดความขัดแยงที่จะ
ตามมาในที่สุด และสุดทายตองเปดมุมมองยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันละกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการทํางาน
รวมกับชุมชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง ไดขอคนพบวารูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ดวยการบูรณาการทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน รวมกับทุนวัฒนธรรม
และทุ น มนุ ษย ผสมผสานกั บมาตรการทางกฎหมาย และแนวทางการส งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู
สมัยใหมถือเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนที่คนในชุมชนมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ คนในชมชน
เคารพซึ่ งกันและกัน รักในชุมชนของตนเอง เห็น ความสําคัญของคนทุกคนที่ จะเปนกํ าลังสําคั ญตอการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งตอไป
“...กระบวนการเรียนรูและทําความเขาใจถึงรากเหงาของปญหาที่แทจริงยอมรับในปญหา และเรียนรู
ที่จะแกปญหาดวยตนเอง โดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน สรางการมีสวนรวมของคน
ในชุมชนกอน...ใหทุกคนตระหนักในปญหา แลวรวมเรียนรูไปพรอมๆ กัน ไมวาชุมชนจะเกิดปญหา
อะไร เราก็จะสามารถฝาฟนไปไดดวยการสรางการมีสวนรวมของชุมชนหันกลับมาทบทวนถึงอดีต
มองปจจุบัน และสรางอนาคตทีส่ ดใสรวมกัน…”
เสียงสะทอนการทํางานทีมวิจัยชุมชน
จากการจัดเวทีคืนขอมูลและรับฟงขอเสนอแนะวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ที่ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
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บทที่ 5
สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ใชทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนเปนฐาน และสอดคลองกับปจจัยสนับสนุนความสําเร็จเริ่มตั้งแต
กระบวนการกอเกิดของการมีสวนรวม การขยายตัว ตลอดจนการดํารงอยูของการมีสวนรวม ปจจัยที่เอื้อตอ
ความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวม บทบาทที่เหมาะสมของแตละภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและสถาบั น ทางสั งคมอื่ น ๆ และขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การจนสามารถส งเสริ มความยั่ งยื น ด าน
สิ่งแวดลอมตามประเด็นปญหาที่เปนความตองการของชุมชน
ในการศึกษาผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยดําเนินการ 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม ศึกษาสภาพบริบททางสังคมเบื้องตนของชุมชน สถานการณ
ดานป ญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันและระดั บความรุน แรง และความรวมมื อของชุมชนในการทํ า
กิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลที่ไดเพื่อสรางเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษา
ระยะที่ 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความสัมพันธกับชุมชน ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิ จั ย ค น หาที ม วิ จั ย ในชุ ม ชน วิ เ คราะห บ ริ บ ทชุ ม ชน ค น หาป ญ หา เหตุ ข องป ญ หา จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คนหาภาคีการหนุนเสริม วิเคราะหศักยภาพและทุน
สังคมของชุมชน พัฒนา ศึกษาและติดตามผลแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวม
ระยะที่ 3 การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีในการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
หัวใจของงานวิจัยนี้ คือ ชาวบานไดศึกษาขอมูลดวยตนเองและเห็นเสนทางการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน กระตุนใหชาวบานมีความตื่นตัวมากขึ้นในการเขามารวมมือกันวางแผนการพัฒนาและการปองกัน
และแกไขปญหาดวยตนเอง นับเปนจุดเริ่มตนของการทํางานที่เปนระบบ มีการนําขอมูลและความรูของ
ทองถิ่นมาพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหดียิ่งขึ้นไป

157
ผูมีสวนรวมในการศึกษา (research participants) ประกอบดวย ผูนําชุมชน คือ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบ.ต. เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล กํานัน
ผูใหญบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุมเยาวชน ผูอาวุ โส
ปราชญชาวบานและผูรูของชุมชน ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่ ตัวแทนอาจารยจากสถาบันการศึกษา
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตัวแทนภาคเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ คือ
บริ ษั ท สยามเฟอเรสทรี จํ า กั ด (SCG) และตั ว แทนภาครั ฐ บาลอื่ น ๆ คื อ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจจากสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน และ
หนองโรง ตัวแทนจากสํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาการอําเภอพนมทวน ตัวแทนจากองคกร
อิสระ คือ ตัวแทนเครือขายเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เปนตนสวน
กลุมตัวอยาง ในกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการป องกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยรวมกับทีมวิจัยชุมชนและภาคีเครือขาย จะคัดเลือก
ตัวแทนและรับอาสาสมัครเด็กและเยาวชนที่มีอายุอยูระหวาง 12-18 ป ที่อาศัยอยูในชุมชน จํานวน 48 คน
เขารวมกิจกรรมการขับเคลื่อน ตลอดจนการศึกษาผล การติดตามและประเมินผลหลังการเขารวมกิจกรรม
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพเปนหลัก เสริมดวยวิธีการเชิงปริมาณ ประกอบดวย การ
วิเคราะหเอกสารและหลักฐานตางๆในชุมชน การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนจากคําบอกเลา การเดินสํารวจ
สภาพแวดลอมในชุมชน การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การสัมภาษณระดับลึกการจัดเวทีระดมความคิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกลุมสนทนา การวิเคราะหปฏิทินชุมชนการพูดคุยอยางไมเปนทางการ
การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม การจั ด กิ จ กรรมค ายเยาวชน การทํ าแบบสอบถาม การทํ า
แบบทดสอบ ทําบันทึกภาคสนาม บันทึกเสียงและภาพเหตุการณ นอกจากนี้ ในขณะสัมภาษณและทํา
กิจกรรมตางๆ ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผูใหขอมูลที่ผูวิจัยอยูรวมในสถานการณนั้น เพื่อการ
เก็บและรวบรวมขอมูลนี้จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของผูใหขอมูลวาสอดคลองกันกับการใหสัมภาษณหรือ
รวมกิจกรรม รวมทั้งใชเทคนิคการสนทนาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความตรงของขอมูลระหวางผูวิจัย
และผูใหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) สวนขอมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะหดวยสถิติพรรณนาเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งนี้ มีการยืนยัน
ขอมูลดวยเทคนิคสามเสา และทําการตรวจสอบขอสรุปจากเวทีสะทอนผล
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ มีดังนี้
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สรุปผลวิจัย และอภิปรายผล
ชุมชนหนองโรงมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแตสมัยรัชการที่ 4 ผูเฒาผูแกเลาตอกันวา ในอดีตเคยเปน
ทางผานการเดินทัพ แตไมทราบวาแนชัดวาเปนทหารไทยหรือทหารพมาและยังเปนที่ตั้งพักคายของพวก
เสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้ง 2 (ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2484 และยุติในป พ.ศ. 2488) ปจจุบันยังมีอนุสรณทิ้ง
เปนรองรอยทางประวัติศาสตรใหคนรุนหลังไดศึกษาเปนจํานวนมาก เชน โบสถ เจดีย ฯลฯสภาพพื้นที่สวน
ใหญ เปนพื้นที่ราบและที่ราบเชิงเขา สลับเนิน พื้นดินสวนใหญเปนดินรวนทรายเหมาะแกการทําไรมัน
สําปะหลังและเลี้ยงสัตว พื้นที่ราบมีการทํานาเพราะดินและปามีความอุดมสมบูรณดี ประชากรสวนใหญจึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมเดนที่นับเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชน ไดแก วัฒนธรรมแบบ
เกษตรกรรม คือ มีการตั้งบานเรือนอยูเปนกลุมตามบริเวณแหลงน้ําในชุมชน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
มีความสัมพันธตอกันแบบพี่นองที่มีประสบการณรวมกันมา และนับถือกันแบบเครือญาติ มีความเคารพผู
อาวุโสในชุมชน มีความผูกพันกับปาและทรัพยากรธรรมชาติมากอนในอดีต เพราะหาอยูหากินอยูกับผืนปา
มาตั้งแตบรรพบุรุษ มีความกตัญูรูคุณในสิ่งที่มีคุณ
สภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมี
สวนรวมของชุมชนหนองโรง
จากการศึกษา พบวา ชุมชนใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเล็งเห็นวา
เด็กและเยาวชนจะเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต สําหรับสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของ
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง พบวา มีเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนบางสวนเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน เชน การพนันฟุตบอลออนไลน การเลนเกมออนไลน หวย
ใตดิน ชนไก เปนตน และจากการสอบถามพฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนรวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัว พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญไมมีประสบการณการเลนการพนัน สวนเด็กและเยาวชนที่มี
ประสบการณการเลนการพนันจะเลนทั้งหวยใตดิน ไพ ชนไก ฟุตบอล เกมตู และยังมีเด็กสวนหนึ่งยังคงมี
พฤติกรรมการเลนการพนันอยูโดยเฉพาะหวยใตดิน และฟุตบอล นอกจากนี้ พอแมและญาติของเด็กและ
เยาวชน สวนมากเลนพนันนานๆ ครั้ง ประเภทการเลนพนันของคนในครอบครัวเลน มากที่สุดคือ หวยบน
ดิน/ใตดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวันนอยที่สุดคือการพนันฟุตบอล ทัศนคติตอการเลนพนัน พบวา เด็กและ
เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเลนการพนันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนทัศนคติเชิงลบตอการเลน
การพนันโดยรวมอยูในระดับนอย สะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชนบานหนองโรงมองเห็นวาการพนันเปน
สิ่งที่ไมดีตอตนเองและสังคม แสดงวาสถานการณการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนยังไมถือวารุนแรง
จนยากตอการแกไข และชุมชนประเมินวาปญหาดังกลาวยังไมถือวามีความรุนแรงหรืออยูในภาวะวิกฤต แต
เปนปญหาที่คนในชุมชนตองใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากชุมชนเล็งเห็นวา หากชุมชนไมจัดการกับ
ปญหาดังกลาว คาดวาจะสงกระทบเปนลูกโซและกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การฉกชิงวิ่งราว การ
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ลั กขโมย การโกหกคดโกง และที่ จ ะเลวร ายที่ สุ ด คื อ การเข าสู เ ส น ทางการค ายาเสพติ ด หรื อการก อ
อาชญากรรมในที่สุด ภาพลักษณที่ดีงามของชุมชนจะเสื่อมเสียไปในที่สุด ทั้งนี้เนื่องมากจากรูปแบบการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชนเริ่มเปลี่ยนไป คือ เปนการเลนพนันออนไลนผาโทรศัพทมือถือที่มีแนวโนมมาก
ขึ้น เพราะพอ-แมผูปกครองตรวจสอบการใชโทรศัพทมือถือของลูกหลานตนเองไดยาก รวมทั้งไมมีความรู
เกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ ดวย รวมทั้งในชุมชนมีการพัฒนาระบบการสื่อสารไรสาย มีราน
อินเตอรเน็ตมาเปดในชุมชนจํานวนหนึ่ง สงผลใหเด็กและเยาวชนเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ผลการศึกษาดังกล าวสอดคล องกับ การศึ กษาของคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แหงชาติ (2558: 6-14) ที่กลาววา ปญหาหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เกี่ยวกับการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร และการขยายตัวของ
เครือขายสังคมออนไลน คือ ปญหาการติดการพนันในกลุมเด็กและเยาวชนและการวิจัย "โครงการเฝา
ระวังรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย" ของสํานักวิจัยเอแบคโพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันราม
จิตติ (2548) พบวา ปญหาการพนันในกลุมเยาวชนอายุระหวาง 12 ถึง 24 ป โดยเฉพาะการเลนการพนัน
ผานโทรศัพทมือถือและเวปไซตเปนปญหาที่สรางผลกระทบรุนแรงของประเทศไทย และการศึกษาของมธุร
ดา สุวรรณโพธิ์ (2557) พบวา สาเหตุที่วัยรุนติดการพนันไดงายมี 4 ประการ ดังนี้ 1) สื่ออินเตอรเนต
ออนไลน มีการโฆษณามากมายบนโลกอินเตอรเนต สามารถเขาไปใชบริการไดอยางงายดาย 2) เพื่อน
แนะนําใหเลน และวัยรุนมีแนวคิดลองเลนดูดีกวา 3) รอนเงิน หรือมีความตองการวัตถุตามสมัยนิยมสูง
และ 4) ปญหาครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวา เยาวชนสวนใหญที่เลนการพนันอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไป
ดวยการพนัน เชน รานสนุกเกอรใกลบาน ที่มักมีตูมาอยูดวยเสมอ รานสะดวกซื้อมักมีนิตยสารฟุตบอลที่มี
อัตราแตมตอสําหรับเลนพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโตะบอลตั้งอยูรอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไปชวน
เลนพนันถึงในมหาวิทยาลัย
ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและ
เยาวชนแบบมีสวนรวม
ชุมชนบานหนองโรง เปนชุมชนประวัติศาสตรตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพื้นที่สวนใหญเปน
ที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงทีม่ ีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายของพรรณไมและสัตวปา
โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ที่ชาวบานเรียกชื่อตามพันธุไมเดนที่ขึ้นในพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศวา ปา
ชุมชนบานหวยสะพาน ลักษณะประชากรทั้งหมดคนไทยพื้นราบคนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ และรู
รักสามัคคีกันเปนอยางดี มีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ เคารพผูอาวุโส และเชื่อฟงผูนําชุมชน โดย
ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการของชุมชน ถือเปนผูที่มีภาวะความเปนผูนําสูง มีความรู
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม จนได รั บ การยอมรั บ จากคนในชุ ม ชนและภายนอกชุ ม ชนเป น อย า งดี ทั้ ง นี้
เนื่องจากตางมีประสบการณที่ผานความยากลําบากรวมกันในการดํารงชีวิต แกปญหาภัยแลงและผลผลิต
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ทางการเกษตรราคาตกต่ํา ยังมีประสบการณความสําเร็จในการทํางานแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความยากจนของชุมชน และการจัดการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จึงกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมเกษตรและภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นในชุมชน โดยมีอาชีพเสริม
ในการหาของปาขายแกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะเห็ดโคน และผักหวานปา นอกจากนี้ยังพบวา คนในชุมชนมี
การรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย
ชุมชนหนองโรงนับเปนชุมชนที่มีทุนทางสังคมของชุมชนคอนขางเยอะและหลากหลาย ไดแก ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่โดเดนที่สุด คือปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ที่โดดเดน คือวัฒนธรรมเครือญาติ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมชาวนา โดยเฉพาะการทํานา
การทําขวัญขาว เพลงเหยย รอยพรรษา ทําบุญกลางบาน ทุนมนุษย จากที่กลาวขางตน ทุนมนุษยของ
ชุมชนที่ไดรับการยอมรับ คือ ผูนําชุมชมที่มีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับ ทั้งผูนําอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมทั้งปราชญชาวบาน ที่มีทั้งองคความรูและประสบการณมากมาย เชน การแพทยแผนไทย
สมุนไพร พืชพันธุทองถิ่นการจักสาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สวนทุนกายภาพอาจจะไมโดดเดน
มากแตก็มีใหเห็น คือ ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพาน
จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน แสดงถึงศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนบานหนองโรงในการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมทั้งดานบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น คุณสมบัติของผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน ความเขมแข็งของ
กลุมตางๆ ในชุ มชน เป นตน ซึ่ งสอดคล องกับ ผลการศึกษาของ ศิริ พร พัน ธุลี (2553: 53)และ ศุ ภพร
ไทยภักดี และ พันธจิตต พรประธานสมบัติ (2550: 69-79) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา ศักยภาพของ
ชุมชนที่เอื้อตอความเขมแข็งของชุมชน คือ ศักยภาพดานผูนําชุมชน การมีปราชญชาวบานและภูมิปญญา
ทองถิ่น กลุมองคกรภายในชุมชน ทรัพยากรทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ
วัฒนธรรมเดนของชุมชนบานหนองโรง คือ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม วัฒนธรรมแบบเครือ
ญาติที่ชาวบานมีความรักความผูกพัน เคารพผูใหญผูอาวุโส เคารพซึ่งกันและกัน มีความผูกพันกับธรรมชาติ
ทั้ง ดิน น้ํา ปาไม มาตั้งแตอดีต มีความกตัญูรูคุณในสิ่งที่มีคุณ มีความเคารพเกรงกลัวตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกรง
กลัวตอบาป กลัวถูกตําหนิ กลัวถูกลงโทษทางสังคมและกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของชื่น
ศรีสวัสดิ์ (2543) ที่กลาววา วัฒนธรรมแบบชาวนาหรือแบบเกษตรกรรม วัฒนธรรมแบบเครือญาติ นับเปน
ปจจัยสําคัญที่เอื้อตองานการพัฒนาชุมชน
ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนบานหนองโรงในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนัน
ของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมสามารถนํามาบูรณาการภายใตกลไกความรวมมือในการแกไขปญหา
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ชุมชนได ทั้งนี้เนื่องจากทุนทางสังคมชวยสนับสนุนและเปนตาขายรองรับทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อรองรับการพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน นอกจากนี้ยัง
มีขอเสนอแนะเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการนําทุนทางสังคมเปนจุดเริ่มตนและพัฒนาไปสูการชวยใหชุมชนเกิด
พลังในการขับเคลื่อนงานและแกไขปญหาที่มีอยูในชุมชน ภายใตการหนุนเสริมของหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ (สุนทร นนทเกษ,2559) และสอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ ทาหอม และคณะ
(2558) ที่พบวา ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสามารถนํามาใชเพื่อสรางการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนไดทั้งในรูปแบบของการจัดการน้ํา การสรางจิตรสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการสรางธนาคารปุยหมักและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน พรอมมีขอเสนอแนะวา ทุนทางวัฒนธรรมเปนทรัพยากรที่สะสมอยูในระบบความคิด ความเชื่อ
คานิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของชุมชนบานตามาที่ชาวบานเขาไปมี สวนรวมและ
ชวยกันสืบทอด และนําความรูเผยแพร ใหคนรุนหลังไดนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน สวนการศึกษาของวุฒิชาติ ทองศรี และคณะ (2556 และ 2557) ที่
พบวา การใชทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนสามารถนํามาปรับใชในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดไดจริง และไดนําเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชนนั้นชุมชน
ไม ส ามารถพึ่ ง พาระบบการดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ เพี ย งด า นเดี ย วได หากแต ชุ ม ชน จํ า เป น ต อ งสร า ง
กระบวนการภายในชุมชนโดยการบูรณาการระบบการ ดําเนินงานภายในชุมชนคือ ระบบการสั่งการของ
ผูนําทางการในชุมชน และระบบประเพณี วัฒนธรรมชุมชนเขาดวยกัน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ระบบผูนําทางการจําเปนตองใชบทบาท ของผูนําในชุมชนเปนตัวเชื่อมประสานทั้งคนใน
ชุมชน และนโยบาย ภาครัฐใหกับคนในชุมชนไดรับทราบ แลวนํามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชน
ภายในใหสามารถสรางรูปแบบกิจกรรมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งระบบวัฒนธรรม
ชุมชนที่สามารถนํามาสรางแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดนั้น จําเปนตองอาศัยเครือขาย
ทางสังคม การพึ่งพาอาศัย การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และการติดตอสื่อสารโดยสวนมากจะยังคงอยูในกลุม
ระบบเครือญาติ ระบบผูนําทางธรรมชาติ ผูอาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน
จากการวิเคราะหชุมชน พบวา ปญหาหนึ่งที่ชุมชนเห็นวาเปนปญหาที่สําคัญ และสรางผลกระทบ
โดยรวมตอภาพลักษณและการพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนในชุมชนเลนการพนัน
ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซตออนไลน และการพนันหวยใตดิน ซึ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ หากชุมชนไมมีการจัดการที่ดี เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถตรวจสอบได จากการวิเคราะห
ชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวรวมกันอยางไมเปนระบบ
โดยจะเป น ลั ก ษณะที่ ต า งครอบครั ว ต างดู แ ลกั น เอง ทั้ งนี้ เ มื่ อพิ จ ารณาถึ ง ศั ก ยภาพและทุ น ชุ มชนด า น
วัฒนธรรมที่จะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหา
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พบวา ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานที่ยังคงสืบสานอยู
เชน การทําบุญกลางบาน การรองเพลงเหยย การจัดการปาชุมชน เปนตน
การขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม
1. กระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
การจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
การเลนพนันของเด็กและเยาวชนใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแตการชี้แจงเพื่อทําความ
เขาใจเกี่ยวกับโครงการวิจัย จนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ การสรุปบทเรียน และจัดเวทีเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
จากชุ มชนและภาคี การพั ฒ นากระบวนการดั งกล าวสอดคล องกั บ คุ ณลั กษณะพื้ น ฐานของการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่เสนอโดย Kemmisและ Wilkinson (1998: 23-24 อางใน ผองพรรณ
ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ, 2553: 291) ที่กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปน
การสรางการมีสวนรวมที่สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัย
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมดังกลาวทําใหเกิดนักวิจัยชุมชนและนักพัฒนาชุมชน เกิดแผน
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูร ณาการที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสามารถ
นํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง และคนในชุ ม ชนเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
กระบวนการมีสวนรวมเกิดเครือขายการเรียนรูทางสังคมคือ กระบวนการรวมกันคนหาปญหา สาเหตุแหง
ปญหา คนหาแนวทางการแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหาและการประเมินและติดตามผลเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและหลักการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น กลาวคือ งานวิจัยเพื่อทองถิ่น
เปนงานวิจัยที่สงเสริมใหชุมชนวิเคราะห และแกปญหาดวยตนเอง เนนการสรางกระบวนการติดอาวุธทาง
ปญญาแกชุมชน สรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยแกคนในชุมชน จนสามารถทํางานวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาของชุมชนได (สินธุ สโรบล, 2552)นอกจากนี้กาญจนา แกวเทพ (2552) ไดกลาวในทํานองเดียวกัน
เกี่ยวกับแนวคิดงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community-based Research: CBR) วา เจาของปญหาตองเปน
ผูวิจัยเพื่อแกไขปญหาของตนเอง กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวสอดคลองกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ประยุตโต)
(2551) ที่กลาววา การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน ควรเปนการพัฒนาที่เนนคน เมื่อการพัฒนาที่คน และคนไดรับ
การพั ฒ นาในฐานะที่ ค นเป น ป จ จั ย การกระทํ า ก็ พึ ง พั ฒ นาให เ ป น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู
ความสามารถ รับผิดชอบ เปนตน แลวก็นําเอาการพัฒนาคนและคนไดรับการพัฒนามาเปนแกนกลางของ
ระบบการพัฒนาองคกรหรือชุมชนใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป นอกนี้แลวยั งสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Thomus et al. (2004) ที่กลาววา การพัฒนามนุษยเปนรายบุคคลตองจัด
กิจกรรมใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูทั้งในเชิงองคความรู และทักษะ
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2. การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชน
การดําเนินกิจกรรมดวยรูปแบบที่หลากหลายโดยเนนการบูรณาการทุนทางสังคมในชุมชนมาใช
ประโยชน สามารถทําใหเยาวชนที่เขารวมโครงการมีความรูและความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของการพนันสูงขึ้นมีทักษะการแสดงวัฒนธรรมชุมชนและการเปนวิทยากรนําชมสถานที่ จนสามารถนํา
ชมสถานที่สําคัญในชุมชนแกคณะศึกษาดูงานไดเปนอยางดี สงเสริมความภาคภูมิใจและความมั่นใจใน
ตนเองแกเยาวชน ที่สําคัญที่สุด เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมกันจัดตั้งเปน “สภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองโรง” ตามนโยบายของภาครั ฐ ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก และเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 แกไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
มาตรา 22 กําหนดใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาลขึ้น โดยมีสมาชิกประกอบดวย
เด็กและเยาวชนที่อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนั้น และใหมีคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน/เทศบาล ประกอบดวย ประธานสภาคนหนึ่ง และผูบริหารอีกไมเกิน 24 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือเทศบาล เพื่อใหคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล
ปรึกษาหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบล/เทศบาล และดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล/เทศบาลนั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของศูนย
สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (2541) ที่พบวา กระบวนการคายเยาวชนสามารถสรางความรูความเขาใจ
กับ ผูที่เ ขาร วมกิ จกรรมคายให สู งขึ้ นได และสอดคล องกั บข อเสนอเกี่ย วกับ การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาคนของ
สุวรรณี คํามั่น (2551: 91-92) ที่กลาววา ควรสรางและพัฒนาเด็กใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ
และศีลธรรม ตลอดจนพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถระสูงขึ้น ผานการฝกอบรมและการเรียนนอกระบบ โดย
จัดหลักสูตรระยะสั้น สรางทักษะการคิดวะเคราะห แกปญหา ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม และสามารถรองรับ
เทคโนโลยีตางไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลที่ไดรับจากการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและ
เยาวชนแบบมีสวนรวมโดยภาพรวม
การขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมโดย
ภาพรวม ในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคีระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน ทั้งการ
สรางแผน การสรางกลุมเยาวชน และกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ แมจะเปนในชวงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 23 เดือน ผลที่ไดรับ มีดังนี้
3.1 สรางองคความรู คือ รูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนการบูรณาการระหวาง
ศั ก ยภาพและทุ น ชุ ม ชน โดยเน น ที่ ทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ คื อ ป า ชุ ม ชนเป น แกนหลั ก ตามด ว ยทุ น
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วัฒนธรรมประเพณีและทุนมนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยางลงตัวที่ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก ซึ่งประกอบดวยการใชศักยภาพของชุมชนเอง รวมกับการเปดรับแนวทางการจัดการ
ใหมๆ จากภาครัฐและหนวยงานภายนอก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนของ ประยงค รณรงค
ที่กลาวไวในการสัมมนาวิชาการเกษตร กําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2550 วา การแกไขปญหาของชุมชนโดย
คนในชุมชนลงมือดําเนินการเอง สามารถประสบความสําเร็จได แตจะนําไปสูความยั่งยืนไมได หากชุมชน
ปฏิเสธการชวยเหลือจากรัฐบาล และหนวยงานภายนอกชุมชน
3.2 สรางแผน คือ แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนภายใตแนวคิดการพัฒนาบนฐานทุนชุมชนการบูรณาการทุน
ชุมชนได แก ทุน มนุษย คือ ผูรู ปราชญ ชุ มชน ทุน ภู มิป ญญา ทุ นวั ฒ นธรรม และทุ นทรั พยากร เพื่ อจั ด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการ
เลนการพนันซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวุฒิชาติ ทองศรี และคณะ (2556 และ 2557) ที่พบวา การใช
ทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนสามารถนํามาปรับใชในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดไดจริง และไดนําเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยชุมชนนั้นชุมชนไมสามารถ
พึ่งพาระบบการดําเนินงานของภาครัฐเพียงดานเดียวได ชุมชนจําเปนตองสรางกระบวนการภายในชุมชน
โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน แลวนํามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชนภายในให
สามารถสรางแผนงาน และรูปแบบกิจกรรมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งระบบวัฒนธรรม
ชุมชนที่สามารถนํามาสรางแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดนั้น จําเปนตองอาศัยเครือขาย
ทางสังคม การพึ่งพาอาศัย การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และการติดตอสื่อสารโดยสวนมากจะยังคงอยูในกลุม
ระบบเครือญาติ ระบบผูนําทางธรรมชาติ ผูอาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน
3.3 สรางคนและเครือขาย คือ กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเปนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของชุมชน ทําใหเกิดนักวิจัย
ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน แนวรวมจากชุมชน และภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชนเพื่อหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชนในลักษณะพหุภาคี ซึ่งผลดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน ของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) (2550) ที่กลาววา เปาหมายของการพัฒนาคน อยู
บนฐานความเชื่อวา การพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่ชวยใหคนมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงตนเอง และ
พัฒนาศักยภาพใหสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพ สรางสรรค มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรี และแนวคิดของ มนัส
สุวรรณ (2549: 93) ที่กลาววา การเพิ่มศักยภาพและความสามารถของมนุษย ควรมุงเนนการเสริมสราง
ปญญาสรางสติ ความรูส ึกรับผิดชอบ และสรางทักษะในการแจกแจง วิเคราะหปญหาคนหาแนวทางในการ
แกไขปญหา
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3.4 สรางกระบวนการ คือ การปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมี
สวนรวม ไดชวยสรางกระบวนการเรียนรูการทํางานและกระบวนการสืบสานแบบมีสวนรวมแบบพหุภาคี
โดยมีชุมชนเปนหลักดวยการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะ และวิธีวิทยาของ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น กลาวคือ งานวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนงานวิจัยที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน
เพื่อคนหาวิเคราะห วางแผน และแกปญหาดวยตนเอง เนนการสรางกระบวนการติดอาวุธทางปญญาแก
ชุ มชน สร างกระบวนการสื บ สานงานแก คนในชุ มชน จนสามารถแก ไขป ญหาของชุ มชนได (กาญจนา
แกวเทพ, 2552)
รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของ
ชุมชนหนองโรง
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชน และภาคสวนตางๆนอกชุมชน เพื่อการป องกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง นับเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดพัฒนาศักยภาพ
ในเชิงการบริหารจัดการปญหาดวยตนเอง เพื่อประโยชนของชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบตอการ
กระจายอํานาจการพัฒนาไดอยางเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นจุดเริ่มตนจําเปนตองเนนที่การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน และคนในชุมชน การสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดโดยอาศัยปจจัยเกื้อหนุน
และศั กยภาพและทุ นของชุ มชนเปน ตัว นํ าและเป น ฐาน ทั้งนี้ภ าครั ฐบาล ซึ่ งเป นผู สนั บสนุ นการพัฒ นา
ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนจําเปนจะตองเขามาเสริมบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชนซึ่งถือ
วาเปนหัวใจหลักของการทํางานในลักษณะของพหุภาคีเปนการผนึกกําลังในการพัฒนานําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชน จากบทเรียนในกรณีศึกษาชุมชนบานหนองโรง สามารถสรุปรูปแบบการสรางกระบวนการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนไดดังนี้
1. ขั้นตอนการสรางกระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
จากงานวิจัยคนพบแนวทางการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ
1.1 เตรี ยมความพร อมชุมชน และคน หาภาคี เป นกระบวนการพัฒ นาศักยภาพของคนใน
ชุมชนใหมีความรูความเขาใจ และความตระหนักรู เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการพนัน ความสําคัญของ
เด็กและเยาวชน บทบาทของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน หลักการการแกปญหาของชุมชน และ
การทํางานแบบมีสวนรวม ดวยการรวมคนหาปญหาและความตองการของชุมชน วิเคราะหศักยภาพของ
ชุมชนและคนหาภาคีหนุนเสริม การคนหาทางเลือกในการจัดการกับปญหา และกระบวนการคนหาพหุภาคี
หนุนเสริมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการขอตกลงรวมกันในการทํางานแบบมีสวนรวม
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1.2 เสริมสรางศักยภาพชุมชน และพหุภาคีเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สามารถ
ดําเนินการไดโดย การสรางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนัน และอื่นๆ ทั้งนี้เพราะในกระบวนการสรางแผนแบบมีสวนรวม คนในชุมชนทุกระดับ และภาคีการ
พัฒนาจะตองมากําหนดเปาหมาย และแนวทางการจัดการรวมกัน และแผนฯ ดังกลาวตองสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง
1.3 พัฒนาสูความเขมแข็ง และสรางเครือขายการเรียนรู แนวทางที่จะนําไปสูความเขมแข็ง
และจัดการกับแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน คือ การนําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันเชิงบูรณาการ และอื่นๆ ลงไปรวม
ขับเคลื่อนและปฏิบัติจริงดวยคนในชุมชนซึ่งเปนผูที่อยูกับปญหา และรูเกี่ยวกับปญหาของตนเองเปนอยางดี
รวมกับภาคีการพัฒนา พรอมทั้งมีการประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงานอยางหลากหลาย มีการ
ทบทวนและสรุปบทเรียนเชิงปฏิบัติการ นําไปสูการปรับแกใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงตอไป โดย
การดําเนินการดังกลาวตองอยูภายใตศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน และการหนุนเสริมของภาคีการ
พัฒนารวมทั้งชุมชนจําเปนตองสรางเครือขายการเรียนรูทางสังคมกับชุมชนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางาน องคความรูและทรัพยากรการทํางานรวมกัน
2. ลักษณะและระดับการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
จากขอคนพบของการศึกษาบงชี้วา ลักษณะการมีสวนรวมแบบพหุภาคี เปนไปในลักษณะชุมชน
หรือภาคประชาชนเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงาน ภายใตแนวคิดการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน โดยภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอื่นๆ มี
บทบาทในการหนุนเสริมการทํางานของชุมชน บนฐานคิดที่วาตองเชื่อมั่นวาชุมชนมีศักยภาพเพียงพอใน
การจัดการกับปญหาของตนเอง เพราะชุมชนเปนเจาของปญหา และที่สําคัญตองเคารพคนในชุมชน ไม
กอใหเกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง สิทธิชุมชน ที่เสนอโดย
โสภารัตน จารุสมบัติ (2547: 4-4) ที่กลาววา สิทธิชุมชนเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตองใหความสําคัญ
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกัน การดําเนินการบนพื้นฐานสิทธิในความเปนเจาของ
และสิทธิในการใชทรัพยากรของชุมชนการมีสวนรวมมีลักษณะแบบเปนไปเองตามธรรมชาติตามวิถีของ
ชุมชนไมมีการบังคับหรือสั่งการจากหนวยงานใด โดยไดรับการหนุนเสริมจากภาคีการพัฒนาจากภายนอก
ตามขอจํากัดของชุมชน และที่สําคัญ คือ อํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในทุกระดับเปนของคน
ในชุมชน ซึ่งมีสองลักษณะ คือ การตัดสินใจผานตัวแทน และการตัดสินใจจากคนในชุมชนโดยตรงระดับ
การมีสวนรวมดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Fagence (1977: 122–125 อางใน ธีระพงษ แกวหาวงษ,
2544) คือ การมีสวนรวมที่แทจริง (Genuine Participation) อํานาจตองเปนของประชาชน (Citizen
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Power) ใหอํานาจในการตัดสินใจกับประชาชนผานตัวแทน (Delegated Poser) หรือประชาชนโดยตรง
(Citizen Control)นับเปนการมีสวนรวมในระดับสูงสุดและสอดคลองกับผลการศึกษาของสหประชาชาติ
(United Nation, 1981: 8) เกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน คือ เปนการมีสวนรวมแบบเปนไป
เอง (Spontaneous) ที่ประชาชนมีการรวมตัวกันเอง เพื่อแกไขปญหาของตนเอง โดยไดรับการชวยเหลือ
จากภายนอกนอยที่สุด
3. พหุภาคี และบทบาทการหนุนเสริมที่เหมาะสม
การสร างกระบวนการทํ างานแบบมี สว นร วม ในลั กษณะของพหุ ภาคี เ ปน รู ปแบบการกระจาย
อํานาจ และการใหสิทธิ์กับชุมชนในการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเอง โดยภาคสวนตางๆ ทางสังคม
ตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐทั้งจากสวนกลาง และสวนภูมิภาค ตลอดจนการสราง
บทบาทที่เหมาะสมในการหนุนเสริมการทํางานของชุมชน จากการศึกษา พบวา กระบวนการมีสวนรวม
แบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงภาค
ประชาชนและชุมชน เปนผูที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงานทุกระดับ ตั้งแตการรวมคนหาปญหา
จนถึ งการรว มรบผลประโยชน จ ากการดํ าเนิน งาน ส วนภาคีก ารพัฒนาจากภายนอกชุ มชนทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันทางการเงิน และอื่นๆ มีบทบาท
หลักคือ การหนุนเสริมดานวิชาการ คือ องคความรูและกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการองคกร และ
การใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน การสนับสนุนดานงบประมาณ สถานที่ บุคลากร และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรม รวมทั้งการเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และหลอมรวมความเปนปกแผนของคน
ในชุ มชน บทบาทดั งกล าวสอดคลองกั บแนวทางการเสริ มสรางบทบาทของภาคีการพั ฒนาของสุภ างค
จันทวานิช (2551: 71-73) ที่กลาวถึงการวิจัยกับการทํางานพัฒนาในชุมชนวาจําเปนตองปรับวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติใหมโดยให “คนที่อยูกับปญหาในชุมชนเปนศูนยกลาง” ตองทําใหการรวมกลุมรวมพลังดําเนินการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบอาศัยความรวมมือจากนักวิชาการและนักพัฒนาจากภายนอกชุมชนและ สุนีย
มัลลิกะมาลย (2545) กลาววา การมีสวนรวมนอกจากจะเปนการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พัฒนาและการมีสวนรวมแลว ยังตองมีสวนในการระดมทุนหรือทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในสวนนี้อาจจะ
กอใหเกิดความขัดแยงขึ้นไดในการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและการไดรับผลกระทบการกิจกรรม
การพัฒนา ทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงลบอาจจําเป นตองไดรับการ
ชดเชย ดวยเหตุนี้จึงสนับสนุนกับคํากลาวในขางตนที่วา การมีสวนรวมกอใหเกิดความพึงพอใจกับทุกภาค
สวนในสังคม ชุมชนหรือองคกรและชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
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4. ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จ
การวิจัยพบวา ความสําเร็จของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง มีปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 1) ความสามารถและคุณธรรมของผูนํา
ชุมชน โดยเฉพาะความสามารถในการสรางกระบวนการเรียนรูแกชุมชน ความรับผิดชอบและมีความนาเชื่อถือ
เปนที่ยอมรับ 2) คุณสมบัติของสมาชิกชุมชน เกี่ยวกับการใหคุณคาทางสังคม ความตระหนักในการเปนเจาของ
ปาชุมชนและทรัพยากรทองถิ่น และการเอาใจใสในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 3) ความเขมแข็งของชุมชน ความ
สามัคคีของสมาชิกชุมชนในการรวมกลุม และเสียสละเพื่อสวนรวม และ 4) การไดรับการสนับสนุนและยอมรับ
จากหนวยงานภายนอก
ตารางที่ 12 รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง
การมีสวนรวม
แนวทางการดําเนินงาน
รูปแบบการทํางาน รูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนการบูรณาการระหวางศักยภาพและทุนชุมชน
โดยเนนที่ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ คื อ ปาชุมชนเปนแกนหลั ก ตามดวยทุนวัฒนธรรม
ประเพณีและทุนมนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยางลงตัว
ขั้นตอนการมีสวน- ขั้นตอนการมีสวนรวมมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอมชุมชนและคนหาภาคี
รวม
2) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนและพหุภาคี และ 3) การพัฒนาสูความความเขมแข็ง
และเครือขาย
ลักษณะและระดับ ลักษณะการมีสวนรวม คือ ชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในทุกขั้นตอนหรือกิจกรรม ชุมชน
การมีสวนรวม
เปนเจาของปญหา ผูมีสวนรวมจากภายนอกชุมชนตองเคารพคนในชุมชน ไมกอใหเกิด
ความแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชน
ระดั บ การมี ส ว นร ว ม พบว า ชุ มชนและภาคี การพั ฒ นามี ส ว นร ว มทุ กระดั บ แต จ ะไม
เทากันในทุกกิจกรรมการขับเคลื่อน เปนไปตามศักยภาพ บทบาทหนาที่และความพรอม
ของแต ล ะภาคส ว น บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ไ ม ไ ด เ ป น คณะทํ า งานจะทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม ผ า น
กระบวนการทางสังคม
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ตารางที่ 12 (ตอ)
การมีสวนรวม
พหุภาคี และ
บทบาทที่
เหมาะสม

แนวทางการดําเนินงาน
ผูมีสวนรวมในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ปลั ด อบ.ต. เจ าหน าที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล กํ านั น
ผูใหญบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุม
เยาวชน ผู อาวุ โส ปราชญชาวบานและผู รูของชุ มชน ซึ่ งถือวาเปน หัว ใจหลักของการ
ขับเคลื่อนงานในทุกระดับการมีสวนรวม
ผูมีสวนรวมภายนอกชุมชนหนุนเสริมดานงบประมาณ วิชาการ และนโยบายไดแก
 ภาครัฐ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรีเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน และหนอง
โรง ตัวแทนจากสํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาการอําเภอพนมทวน มี
บทบาทหลักในการหนุนเสริมดานวิชาการและเชิงนโยบาย
 ภาคเอกชนในพื้นที่ ไดแก บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) มีบทบาทหลัก
ในการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการดําเนินงาน
 สถาบันการศึกษา ไดแก ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่ ตัวแทนอาจารยจาก
สถาบั น การศึ กษา คื อ มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตรและมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฎ
กาญจนบุรี มีบทบาทหลักในการสนับสนุนทางวิชาการและใหคําปรึกษา
 สถาบั น ทางการเงิ น ได แ ก ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร
ธนาคารออมสิน เปนตน มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ
 สถาบันทางศาสนา ไดแก พระ มีบทบาทหลักในการเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจใน
งานวิจัยนี้มีบทบาทไมชัดเจนนัก
 องค กรอิ ส ระที่ ไม แสวงหากํ าไร ได แก เครื อข ายป าชุ มชนจั งหวั ด กาญจนบุ รี
เครือขายเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เปนตนมีบทบาทหลักในการสนับสนุนทาง
วิชาการ ใหคําปรึกษาและงบประมาณ
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ตารางที่ 12 (ตอ)
การมีสวนรวม
ปจจัยสนับสนุน

แนวทางการดําเนินงาน

ปจจัยภายใน
1.คุณสมบัติของผูนํา
1.1 คุณลักษณะดานคุณธรรมของผูนําไดแก การเปนที่พึ่งใหกับคนในชุมชนนาเคารพ
ศรัทธามีความนาเชื่อถือเสียสละ มีคุณธรรม
1.2 คุณสมบัติดานความสามารถของผูนํา ไดแก กลาตัดสินใจมีความสนใจที่จะแกปญหา
ที่เกิดขึ้นกระตุนใหชาวบานมีสวนรวมในการแกไขปญหามีศักยภาพในการวิเคราะห
ปญหาและแนวทางแกไขรูจักแหลงขอความชวยเหลือรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทํางานอยางซื่อสัตยมีความรับผิดชอบ
2. คุณสมบัติของสมาชิกชุมชน
2.1 การใหคุณคาทางสังคมของสมาชิก ไดแก ใหคุณคาระบบอาวุโสใหความสํา คัญกับ
ระบบเครือญาติใหความสําคัญตอสิทธิชุมชนเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น
2.2 ความตระหนักของสมาชิกไดแก จิตสํานึกรักทองถิ่นภาคภูมิใจในทองถิ่น ตระหนักถึง
ปญหาหรือการไดรับผลกระทบรวมกัน เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน
2.3 ความใสใจในกิจกรรมของชุมชน ไดแก สนใจรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆมีความรู
ความเขาใจตอความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นมีความพรอมในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
3. ความเขมแข็งของชุมชน ไดแก เขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบานสามัคคีทั้ง
ในระดับหมูบานและครัวเรือนแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชนประชาคมเพื่อ
คนหาและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมเรียนรูในชุมชนจัดทําแผนชุมชนสมาชิกชุมชนมี
ความรับผิดชอบตอหนาที่กรรมการหมูบาน/ชุมชนรับผิดชอบขยันขันแข็ง
ปจจัยภายนอก
การได รั บการสนั บสนุ น และการยอมรั บจากภาครัฐและหน วยงานภายนอกชุ มชน
ไดแก ไดรับการสนับสนุนเงินทุนไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสารการไปศึกษาดูงานตาง
ทองถิ่นเขารวมกิจกรรมสาธิต/อบรมไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนอื่นๆ
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ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในการวิจัย การจัดเวทีนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอเสนอแนะจากภาคีการพัฒนา
ตางๆ เกี่ยวกับรูปแบบการสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในลักษณะพหุภาคี เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ความสําเร็จ และขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากปจจัย
การหนุนเสริม ผูวิจัยสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชน
1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
การจัดกิจกรรมคายเด็กและเยาวชนในงานวิจัยนี้ นอกจากจะทําใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการพนันมากขึ้นแลว ยังชวยยกระดับความตระหนักในหนาที่และบทบาทของ
เด็กและเยาวชนตอการพั ฒนาชุมชน ในฐานะทรัพยากรมนุ ษยอันทรงคุ ณคาของชุมชนอย างเห็นไดชั ด
ดังนั้นชุมชนควรสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
เขตกําแพงแสนควรพิจารณาการนําหลักสูตรคายเยาวชนไปใชในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในดานอื่นๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนความสนุกสนาน เปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความสามารถ
และความคิดเห็นไดอยางอิสระ สงเสริมการทํางานเปนกลุมเพื่อใหเกิดความรว มมือและปฏิสัมพันธระหวาง
กัน ทั้งนี้แตละกิจกรรมควรกระตุนใหเด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรูที่ถูกตอง จนสามารถนําไป
พัฒนาทักษะชีวิตของตนเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระตุนใหเด็กและเยาวชนรูสึกภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง อยากอยูเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองในอนาคต ควรมีการกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมใหเหมาะสมกับระยะเวลา การประเมินผล ควร
ประเมินใหครอบคลุมกระบวนการในการจัดกิจกรรมคาย เชน เทคนิควิธีการในการนําเสนอผลงานของ
เยาวชน ผลงานของเยาวชน การทํางานกลุม เปนตน ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยไดขอมูลที่ชัดเจนและสามารถ
นําไปใชในการพัฒนากิจกรรมคายในโอกาสตอไป
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
จากการจั ด เวที คืน ผลการศึ กษาและรั บ ฟ งขอเสนอแนะจากภาคี ที่เ กี่ ย วของต อประเด็ นการใช
กระบวนการมีสว นรวมในการดํา เนินงาน มีขอเสนอแนะต อบทบาทที่เหมาะสมของภาคีภายนอก ดังนี้
หนวยงานภายนอกชุมชนควรมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสรางการมีสวนรวมที่หลากหลายบนฐานคิด การ
เปนผูหนุนเสริมหรือผูสนับสนุนไมใชผูสั่งการ และการเคารพชุมชนและคนในชุมชน และชุมชนเปนเจาของ
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ปญหาและทรัพยากรทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวมตองเริ่มจากชุมชนและพัฒนาบนศักยภาพและ
ความพรอมของชุมชน
นอกจากนี้ ยังมี ขอเสนอแนะเกี่ ยวกับ หน วยงานที่ควรทําหน าที่ห รือบทบาทหลั กในการพัฒ นา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ดังนี้ หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองโรงตอง
แสดงบทบาทหลักในการชักนําใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุกด านๆ เพื่อสรางภูมิคุมกัน ไมใหเด็ กและเยาวชนบานหนองโรงเขาไปยุ ง
เกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด ผลักดันแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองโรงให มี ความชั ด เจนในการดํ า เนิ น งานและงบประมาณ ส ว นหน ว ยงานภาครั ฐ ส ว นกลาง ได แ ก
สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เปนตน สวนภาคสวนอื่นๆ ทางสังคมที่
แสดงบทบาทหลั กมาอยางต อเนื่ อง คื อ บริ ษัท สยามเฟอเรสทรี จํากั ด (SCG) สํ านั กงานปาไม จั งหวั ด
กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน และเครือขาย
ปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ที่หนุนเสริมดานวิชาการและงบประมาณ ในการพัฒนาชุมชนหนองโรงมาอยาง
ตอเนื่องโดยชุมชนและภาคีการพัฒนาตองรวมกันคนหาวิธีการที่จะนําไปสูการพัฒนาพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนใหมีความเปนรูปธรรม เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดสรางความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของการพนัน ตระหนักในหนาที่และบทบาทของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ประโยชนสูงสุด
จะเกิดแกทองถิ่นและชุมชนของตนเองในที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
จากขอคนพบในประเด็นที่วาการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถสงเสริม
ใหเกิดนักวิจัยชุมชน นักพัฒนาชุมชน และทําใหสมาชิกในชุมชนมีความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการ
ทํ า งานแบบมี ส ว นร ว ม ถื อ เป น การเริ่ ม ต น ที่ ดี ใ นการวางรากฐานการพั ฒ นาชุ ม ชนแบบมี ส ว นร ว ม ที่
สอดแทรกกระบวนการวิจัยเขาไปดวย ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการทํางานของชุมชนใหเปนที่ยอมรับได
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่ทํางานในลักษณะที่คลายคลึงกันในพื้นที่ควรมีการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ชุมชนบานหนองโรงอยางตอเนื่อง เพื่อใหพื้นที่ และกลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการพัฒนาในระยะ
เริ่มแรกสามารถดําเนินการตอไปไดเองอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ควรมีการขยายผลในเชิงกระบวนการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัยทองถิ่นใหกวางขวาง
มากขึ้น และการครอบคลุมความตองการและสอดคลองกับปญหาของชุ มชน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิ บัติ การแบบมีส วนรว ม ให ชุมชนเปน แกนหลักภายใตการหนุ นเสริมของนั กวิ ชาการ และหนว ยงาน
ภาครัฐ เพื่อสรางความเชื่อมั่นทางวิชาการใหกับงานวิจัยทองถิ่น เพราะงานวิจัยทองถิ่นนั้นเปรียบเสมือน
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การติดอาวุธทางปญญาใหแกชุมชน รูจักการวิเคราะหศักยภาพ และแกไขปญหาของชุมชนเอง และผลของ
การวิ จั ย นั้ น นํ า มาซึ่ ง แนวทางการพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งเป น ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งการ
กระบวนการวิจัยเปนการสงเสริมการเรียนรูของทุกคน การเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียนรูเกี่ยวกับชีวิต
ความเปนอยูของตนเอง
ขอเสนอแนะในการปรับใชขยายผล
จากผลการขับ เคลื่อนการขั บเคลื่ อนงานการป องกันและแกไขปญหาการเลนพนั นของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนตัวอยางรูปแบบการสรางการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
เพื่อการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน สําหรับการนํารูปแบบ
ดังกลาวไปปรับใช อาจจะมีขอจํากัดบางประการ เนื่องจากผลการวิจัยมาจากกรณีศึกษาที่ผูวิจัยเลือกพื้นที่
อยางเจาะจงกลาวคือ เปนพื้นที่มีประสบการณการเริ่มตนการทํางานแบบมีสวนรวมมาบางแลว และเปน
พื้นที่ที่เคยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาในอดีต อีกทั้งยังมีปจจัยทางบริบทดานสังคม
และวัฒนธรรมที่เอื้ออํานวย ดังนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับใช ดังนี้
การปรับใช-ขยายผล ควรพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงกับชุมชนบานหนองโรง คือ ระดับ
ความรุนแรงของปญหายังไมมากนัก คนในชุมชนเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน พรอมเปดโอกาสให
เด็กและเยาวชนเขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ไมมองวาเด็กและเยาวชนเปนปญหาเปนภาระที่
คนในชุมชนตองรับผิดชอบ อีกทั้งเปนชุมชนที่อยูใกลกระแสการพัฒนาและไดรับผลกระทบจากภายนอก
คอนขางเร็วแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนคือ การดําเนินการเอง
โดยชุ มชนด ว ยศั ก ยภาพและทุ น ทางสั ง คมที่ โ ดดเด น ของชุ ม ชน และการหนุ น เสริ ม วิ ท ยาการใหม จ าก
หนวยงานภายนอก โดยมีขอควรคํานึงถึง คือ ศักยภาพของผูนําชุมชน ความเขมแข็งของสมาชิกชุมชน
ความสอดคลองกับทุนทางสังคม และการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน พื้นที่ที่จะนํารูปแบบไปปรับใช ผูนํา
ชุมชนตองมีศักยภาพในการหลอมรวมสมาชิกชุมชนใหเขามามีสวนรวม ยอมรับขอจํากัด และขอเสนอแนะ
จากภายนอกชุมชน ชุมชนตองมีทุนทางสังคม เดนของชุมชนที่สมาชิกในชุมชนยึดถือปฏิบัติรวมกันมา ซึ่งจะ
เปนการงายตอการรวมคนเขามารวมทํางานเพื่อชุมชน
ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ประมวลเปนรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนดังภาพที่ 63
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การพนันใน
เด็กและเยาวชน

ภาคเอกชน

ความรวมมือแบบพหุภาคี
ภาครัฐ

นักวิจัย

ชุมชน

เตรียมชุมชน
คนหาปญหา ความตองการ

วางแผนการดําเนินงาน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

ทุนทางสังคม: ทุน
ทรัพยากร และ
ศักยภาพชุมชน
ป จ จั ย ภายใน: ศั ก ยภาพและ
บทบาทผูนํา ความเขมแข็งของ
ชุ ม ช น / อ ง ค ก ร ชุ ม ช น
คุณลักษณะสมาชิกชุมชน

ลงมือปฏิบัติ ขับเคลื่อนงาน
ประเมินและติดตามผล

ประเมินศักยภาพชุมชน หาภาคี

เตรียมความพรอมชุมชน คนหาภาคี

ภาคประชาสังคม
อื่นๆ

เสริมสรางศักยภาพชุมชนและพหุภาคี

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
แบบมีสวนรวม

การขับเคลื่อนงานแบบมีสวนรวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรงอยาง
ตอเนื่อง การขยายผลเชิงกระบวนการ ภาครัฐควรให
การสนั บ สนุ น และการให ค วามสํ า คั ญ กั บ ภาค
ประชาชน ยกระดับการทํางานของภาคประชาชน

พัฒนาสูความเขมแข็งและเครือขาย

การเรียนรู กฎหมาย
และวิธีการจัดการ
สมัยใหม
ปจจัยภายนอก: การไดรับการ
สนับสนุน และการยอมรับจาก
หนวยงานภายนอก และชุมชน
อื่นๆ

การสืบสานงานเยาวชนอยางตอ เนื่อ ง สรางบทบาทมี่
เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน การใชกระบวนมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผลักดันสูแผนพัฒนาระดับตําบล

การปรับใช-ขยายผล: เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนระดับความรุนแรงของปญหายังไมมาก ที่อยูใกลกระแสการ
พัฒนาและไดรับผลกระทบจากภายนอกเร็วโดยมีขอควรคํานึงถึง คือ ศักยภาพของผูนําชุมชน ความเขมแข็งของ
สมาชิกชุมชน ความสอดคลองกับทุนทางสังคมของชุมชน และการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน

เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีความรู ทักษะ ความตระหนัก และเกิดกระบวนการเรียนรูใ นการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนพนันแบบมีสวนรวม

ภาพที่ 63 รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
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ภาคผนวก
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
แบบวัดระดับทัศนคติตอการเลนการพนันและพฤติกรรมการเลนการพนัน
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจโทษและผลกระทบของการเลนการพนัน
แบบสอบถามความพึงพอใจของเยาวชนที่มีตอกิจกรรมการ
โครงการ
“คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน”
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แบบสอบถาม
เรื่อง ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
------------------------------------------------คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองหนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ..............ป
3. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาปที่ 1
 มัธยมศึกษาปที่ 2
 มัธยมศึกษาปที่ 3
 มัธยมศึกษาปที่ 4/ ปวช.1
 มัธยมศึกษาปที่ 5/ ปวช.2  มัธยมศึกษาปที่ 6/ ปวช.3
 ไมไดศึกษา
4. หมูบานที่พักอาศัย หมูท.ี่ .................................
5. รายได/คาขนม (บาทตอวัน).................................. บาท
6. แหลงรายได
 พอ-แม หรือผูปกครอง
 ทํางานพิเศษ
7. สมาชิกในครอบครัวของทานเลนการพนันหรือไม อยางไร
7.1 พอ-แม
 เลนพนันบอยครั้ง
 เลนพนันนานๆครั้ง
 ไมเคยเลน
7.2 พี่นอง
 เลนพนันบอยครั้ง
 เลนพนันนานๆครั้ง
 ไมเคยเลน
7.3 ญาติ
 เลนพนันบอยครั้ง
 เลนพนันนานๆครั้ง
 ไมเคยเลน
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8. สมาชิกในครอบครัวของทาน เลนการพนันประเภทใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 หวยบนดิน/หวยใตดิน/ลอตเตอรี/่ หวยรายวัน
 พนันประเภทไพ ลูกเตา
 ชนไก/ชนวัว/ปลากัด
 พนันฟุตบอล
 ไมเคยเลนการพนัน
9. ทานมีประสบการณเลนการพนันหรือไม อยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
9.1 หวยบนดิน/หวยใตดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวัน
 ไมเคย
 เคยเลนแตเลิกแลว
 ยังเลนอยู
9.2 พนันประเภทไพ/ลูกเตา
 ไมเคย
 เคยเลนแตเลิกแลว
 ยังเลนอยู
9.3 ชนไก/ชนวัว/ปลากัด
 ไมเคย
 เคยเลนแตเลิกแลว
 ยังเลนอยู
9.4 พนันฟุตบอล/พนันมวย/สนุกเกอร/กีฬาประเภทอื่น
 ไมเคย
 เคยเลนแตเลิกแลว
 ยังเลนอยู
9.5 พนันเกมตู
 ไมเคย
 เคยเลนแตเลิกแลว
 ยังเลนอยู
9.6 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
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10. ทานสนใจฟุตบอลอยางไร
 สนใจมาก (เลนหรือติดตามชมฟุตบอลเปนประจํา)
 สนใจ (ติดตามชมฟุตบอลเฉพาะนัดที่นาสนใจ)
 ไมสนใจ (ไมเคยติดตามชมการแขงขันฟุตบอล)
11. ทานติดตามการแขงขันฟุตบอลอยางไร
 ติดตามการแขงขันฟุตบอลทุกลีก ทุกประเทศ
 ติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูที่มีการถายทอดสด
 ติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูที่สนใจ
 ไมติดตามการแขงขันฟุตบอล
12. ทานมีความชื่นชอบตอทีมฟุตบอลที่มีการแขงขันหรือไม
12.1 มีทีมฟุตบอลที่ชื่อชอบ
 มี
 ไมมี
12.2 มีผูจัดการทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ
 มี
 ไมมี
12.3 มีดาราฟุตบอลที่ชื่นชอบ
 มี
 ไมมี
13. ทานรูจักการพนันฟุตบอลหรือไม
 รูจักและเคยเลนพนัน
 รูจักแตไมไดเลนพนัน
 ไมรูจัก
14. ทานมีเพื่อนที่เลนการพนันฟุตบอลหรือไม
 มี
 ไมมี
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15. สวนมากทานมีกิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนที่เลนพนันฟุตบอล
 ใช
 ไมใช
16. ทานไดติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอลจากสื่อตางๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
และใหทานจัดลําดับความสําคัญของสื่อนั้น (เรียงลําดับ 1-5 โดยลําดับ 1- สําคัญมากที่สุด ลําดับ
2,3,4 สําคัญรองลงมา และลําดับ 5- สําคัญนอยที่สุด)
หนังสือพิมพ ลําดับความสําคัญ...................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม
โทรทัศน ลําดับความสําคัญ........................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม
อินเตอรเน็ต ( facebook, line, instagram, twister) ลําดับความสําคัญ.........................
 ติดตาม
 ไมติดตาม
เพื่อน ลําดับความสําคัญ............................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม
วิทยุ ลําดับความสําคัญ.............................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม

189

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การพนันทําใหทานมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
การเลนการพนันทําใหไมคอยมีคนใหความเคารพนับ
ถือ
การพนันทําใหคนขาดความรับผิดชอบ
การพนันทําใหไดรับการยกยองนับถือจากเพื่อนหรือ
คนใกลชิด และสรางจุดเดนใหกับตนเอง
การพนันทําใหเขาสังคมไดงายขึ้น
คนที่เลนการพนันมีปญหาเรื่องเงินไมพอใชเปนประจํา
การพนันเปนกิจกรรมที่สังคมรังเกียจ
การพนันชวยผอนคลายจากความเครียด
การพนันเปนกิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการอีก
ลักษณะหนึ่งไมเปนการกระทําผิด
การพนันทําใหมีความกลามากขึ้น
การพนันทําใหสุขภาพจิต และสุขภาพรางกายแยลง
การพนันทําใหรูสึกวาไมตกยุคหรือเชย

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

ตอนที่ 2 แบบวัดทัศนคติตอการพนัน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานเพียงชองเดียว และกรุณา
ตอบใหครบทุกขอ
เกณฑการตอบมีดังนี้
5 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ถาทานมีความรูสึกคลอยตามขอความนั้นโดยสิ้นเชิง
4 เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นสวนมากตรงกับความรูสึกของทาน
3 ไมแนใจ หมายถึง ยังตัดสินใจไมไดวาขอความนั้นตรงหรือไมตรงกับ ความรูสึกของทานเพียงใด
2 ไมเห็นดวย หมายถึง ทานมีความรูสึกขัดแยงกับขอความนั้นเล็กนอย
1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความรูสึกขัดแยงกับขอความนั้นโดยสิ้นเชิง
ขอที่
ขอความ
ระดับ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 แบบสํารวจพฤติกรรม การเลนพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง
คําชี้แจง แบบสอบถามสําหรับผูที่มีประสบการณการเลนพนันเทานั้น
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมขอความตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ทานรูจักการพนัน ทั้งพนันฟุตบอล หวย ไพ เกมตู จากไหน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เพื่อนคนรูจัก
 ญาติพี่นองคนในครอบครัว
 สื่อมวลชน
 อื่นๆ (โปรดระบุ...................................................................)
2. ทานเริ่มเลนพนันครั้งแรกเมื่ออายุ...................ป
3. ทานเลนการพนันมาแลวกี่ป.....................ป
4. ทานเริ่มเลนพนันเพราะ [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เลนตามเพื่อน
 อยากลองเสี่ยงโชค
 หารายไดพิเศษ
 เพื่อความสนุกสนานในการเชียรฟุตบอล
 อื่นๆ (โปรดระบุ...............)
5. ทานเคยเลิกเลนการพนันหรือไมอยางไร ดวยเหตุใด
 เคยเลิกเลนแลว ปจจุบันเลนนานๆ ครั้งเพราะ...........................................................................
 เคยเลิกเลนแลว แตปจจุบันเลนเปนประจําเพราะ.......................................................................
 ไมเคยกดเลิกเลน เพราะ............................................................................................................
6. เหตุผลที่ทานเลนพนันในปจจุบัน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 คาดหวังวาจะมีรายไดเพิ่มจากการชนะพนัน
 ตองการความสนุกสนานตื่นเตนเราใจในการเชียรการแขงขันหรือลุนรางวัล
 ทําตามสมัยนิยม
 ตองการเขาสังคมกลุมเพื่อน
 ตองการไดรับการยกยองนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกลชิด
 เห็นวาเปนเกมกีฬาไมเปนการกระทําผิดที่รายแรง
 ตองการระบายความรูสึกที่ซอนเรนในจิตใจ
 การพนันทุกชนิด โดยเฉพาะฟุตบอลเลนงาย เขาใจงาย ยากตอการถูกโกง
 มีหนทางในการชนะ พนันไดงายสามารถวิเคราะหผลการแขงขันลวงหนาจากขอมูลขาวสารที่มี
การนําเสนอผานทางสื่อทุกรูปแบบ
 อื่นๆ ระบุ................................................................
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คําถามในสวนนี้เจาะลึกเฉพาะการเลนพนันฟุตบอล
6. ฟุตบอลที่มีการถายทอดสดทีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีผล เพราะ……………………………………………………………………………………………………………
 ไมมีผล
8. ทานมีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีทีมที่ชื่นชอบ มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 มีทีมที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 ไมมีทีมที่ชื่นชอบ
9. ทานมีดาราฟุตบอลที่ชื่อชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีดาราที่ชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 มีดาราที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 ไมมีดาราที่ชื่นชอบ
10. ทานมีผูจัดการทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 มีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 ไมมีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ
11. ทานชอบเลนพนันฟุตบอลระดับใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 ระดับสโมสร ตางประเทศ
 ระดับนานาชาติ
 ระดับสโมสรภายในประเทศ
12. ที่มาของเงินที่เลนการพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เงินจากพอ/แม ใหประจําเดือน
 เงินสะสม
 รายไดจากการทํางานประจํา
 รายไดพิเศษ
 อื่นๆ ระบุ.................................
13. ทานเลนพนันฟุตบอลกี่ครั้ง/สัปดาห..........................ครั้ง/สัปดาห
14. ในการเลนพนัน 1 ครั้ง ทานเลนพนันครั้งละกี่ค.ู .............................คู
15. จํานวนเงินที่ทานเลนพนันฟุตบอลตอครั้งโดยเฉลี่ย..............................บาท
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16. วิธีการจายเงินพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เงินสด
 โอนเงิน
 บัตรเครดิต
 อื่นๆ.........................
17. ขั้นตอนการจายเงินพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 กอนแขง
 หลังแขง
 ไมแนนอน
18. ถาแพพนันแลวเงินไมพอจาย ทานจะทําอยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 ยืมเพื่อน
 ผอนชําระ
 ไมจาย
 อื่นๆ.........................
19. ทานเขาถึงกับผูที่รับพนันฟุตบอลหรือโตะบอลอยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 ดวยตนเอง
 ฝากเพื่อน
 โทรศัพท
 อินเตอรเน็ต
 อืน่ ๆ ระบุ..........................
20. ทานทราบอัตราตอรองที่ใชในการแทงพนันจากแหลงใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เพื่อน
 หนังสือพิมพ
 โทรทัศน/วิทยุ
 อินเตอรเน็ต
 อื่นๆ ระบุ..........................
21. แหลงขอมูลที่ทานใชสําหรับการตัดสินใจในการเลนพนัน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 หนังสือพิมพทั่วไป
 หนังสือพิมพรายวัน
 รายการโทรทัศน/วิทยุ
 อินเตอรเน็ต
 อื่นๆ ระบุ..........................
22. ตั้งแตเลนพนันฟุตบอล หรือการพนันอื่นๆ ทานไดหรือเสียมากกวา
 ได
 เสีย
 ไมแนใจ
23. เงินทีไดจากการเลนพนันฟุตบอลใชทําอะไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เก็บออมไว
 ใชจายในสิ่งที่จําเปน
 ใชจายโดยไมไดคํานึง
 อื่นๆ.........................
24. ทานเคยถูกโกงเงินพนันจากการเลนการพนันฟุตบอลหรือการพนันอื่นๆ หรือไม
 เคย
 ไมเคย
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25. ทานเคยถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอลหรือการพนันอื่นๆ มากอนหรือไม
 เคย
 ไมเคย
26. ทานเคยไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูอาจารยเกี่ยวกับการพนันวาเปน
สิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรมหรือไม
 เคย
 ไมเคย
27. ทานตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอลหรือการพนันอื่นๆ หรือไม
 ตองการ  ไมตองการ
เพราะเหตุใด...........................................................................................................
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แบบทดสอบเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน
คําชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย X ทับขอที่นักเรียนคิดวาถูกตองที่สุด
1. การพนัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2543 หมายถึงอะไร
ก การเลนเสี่ยงโชคหรือใชฝมือโดยการวางเงินหรือสิ่งของเปนเดิมพัน
ข การวางแผนที่มีการวางเงินหรือสิ่งของเปนเดิมพัน
ค การเลนเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาดหรือความชํานาญ เลหเหลี่ยม
ง การกีฬาชนิดหนึ่งที่มีการเลนเปนหมูคณะเพื่อการผอนคลาย
2. การพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีกี่ประเภท
ก 2 ประเภท
ข 3 ประเภท
ค 4 ประเภท
ง 5 ประเภท
3. ประเทศไทย เริ่มมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ขึ้นบังคับใชครั้งแรก ตั้งแตวันที่เทาใด
ก 1 เมษายน พ.ศ. 2472
ข 1 ธันวาคม พ.ศ. 2472
ค 1 เมษายน พ.ศ. 2475
ง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2475
4. ประเทศใดตอไปนี้ เปนผูริเริ่มนําการพนันเขามาในประเทศไทย
ก จีน
ข เวียดนาม
ค พมา
ง ญี่ปุน
5. ขอใดตอไปนี้ ไมใช โทษของการพนันทางศาสนา
ก ผูชนะยอมกอเวร
ข ถอยคําของคนเลนการพนันไมนาเชื่อถือ
ค มีโทษจําคุก
ง ความเสือ่ มในทรัพย
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6. ทรัพยสินชนิดใดที่กลาวตอไปนี้ ไมใช เครื่องมือในการใชเลนการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478
ก เสื่อที่ใชปูรองการเลน
ข สรอยคอที่ผูเลนใชในการพนัน
ค โตะบิลเลียดไฟฟา
ง โทรทัศนที่พนันการชกมวย
7. ขอใด เปนที่มาของการติดการพนัน
ก เห็นคนในครอบครัวเลน
ข การชักจูงจากเพื่อน
ค อยูในชุมชนที่มีการเลนพนัน
ง ถูกทุกขอ
8. ขอใด ไมใช สาเหตุเปนจูงใจของการเลนการพนัน
ก เพื่อความบันเทิง
ข เสี่ยงโชค
ค หวังจะขยับฐานะ
ง สรางความสามัคคี
9. การเปดบอนภายในประเทศ ผูฝาฝนมีโทษจําคุกต่ําสุดไมเกิดกี่เดือน
ก 3 เดือน
ข 4 เดือน
ค 5 เดือน
ง 6 เดือน
10. กิจกรรมตามขอใด ไมใช การพนัน
ก รีรีขาวสาร
ข ปอกเดง
ค น้ําเตาปูปลา
ง แขงวัวลาน
11. ขอใดคือโทษทางกฏหมายของการพนัน
ก ไมมีคนคบคา เปนที่รังเกลียด
ข ถูกขับไลออกจากชุมชน
ค เสียคาปรับ รับโทษจําคุก
ง ครอบครัวมีปญหาแตกแยก

196
12. ขอใดคือผลเสียของการพนัน
ก ทําใหเสียทรัพย เปนหนี้
ข เปนที่รักของเพื่อนฝูง
ค เหงา เครียด โมโหราย
ง สุขภาพทรุดโทรม
13. การพนันผิดศีลขอใด
ก ขอ 5
ข ขอ 4
ค ขอ 3
ง ขอ 2
14. ขอใดเปนสถานที่ที่มีการพนัน
ก โรงเรียน
ข วัด
ค คาสิโน
ง สถานีตํารวจ
15. เมื่อโดนตํารวจจับจากการเลนการพนันจะไดรับโทษใดบาง
ก จําคุก
ข เสียคาปรับ
ค ทั้งจําทั้งปรับ
ง ไมไดรับโทษใดเลย
16. ขอใด ไมใช ลักษณะการเลนการพนัน
ก วงไพ
ข วิ่งมาราธอน
ค ฟุตบอลโตะ
ง แขงเรือพุง
17. เพราะเหตุใดการพนันจึงผิดกฎหมาย
ก ทําใหเสียเงิน
ข ทําใหเสพติด
ค ทําใหเกิดปญหาสังคม
ง ถูกทุกขอ
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18. ปญหาครอบครัวที่เกิดจากการเลนการพนันคืออะไร
ก มีปญหาทางการเงิน
ข ติดคุก
ค ผิดกฎหมาย
ง ครอบครัวอบอุน
19. พฤติกรรมของผูติดการพนันคือขอใด
ก มีฐานะร่ํารวย
ข ชอบเสี่ยงโชคทาทาย
ค ขยันทํางาน
ง โอบออมอารีมีน้ําใจ
20. ในประเทศไทยสัตวชนิดใดมักถูกใชเพื่อการพนัน
ก สุนัข แมว
ข หมู ชาง
ค วัว ไก
ง หมี เสือ
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน

-------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน นั้นแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูจัดกิจกรรมคายเยาวชนจะนํามาวิเคราะหเพื่อความสมบูรณของ
กิจกรรมคายเยาวชนโดยจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมเทานั้น และขอรับรองวา
ขอมูลที่ทานตอบในแบบสอบถามจะถือเปนความลับและนําเสนอขอมูลเปนภาพรวม ผูจัดกิจกรรมคาย
เยาวชนหวังเปนอยางยิ่งในการไดรับความรวมมือตอบคําถามที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด และ
ผูจัดกิจกรรมคายเยาวชนขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวย
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองหนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ..............ป
3. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาปที่ 1
 มัธยมศึกษาปที่ 2
 มัธยมศึกษาปที่ 3
 มัธยมศึกษาปที่ 4/ ปวช.1
 มัธยมศึกษาปที่ 5/ ปวช.2  มัธยมศึกษาปที่ 6/ ปวช.3
 ไมไดศึกษา
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย() ในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน
หัวขอ

ดานความพึงพอใจดานความรูและกิจกรรม
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมและหลักสูตรเกี่ยวกับคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
2. กิจกรรมคายเยาวชนมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู
3. กิจกรรมคายเยาวชนมีเนื้อหาครบถวน
4. เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
5. เนื้อหากและกิจกรรมารเรียนรูสามารถเขาใจไดโดยงาย
6. เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย
7. ขาพเจาไดรับความรูและทักษะจากการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
8. การเรียนรูดานทักษะในกิจกรรมคายเยาวชนสามารถปฏิบัติตามไดงาย
9. เนื้อหาการเรียนรูในกิจกรรมคายเยาวชนมีความสอดคลองกับเนื้อหาการ
เรียนการสอนในหองเรียนและชีวิตประจําวัน
10. เนื้อหาการเรียนรูในกิจกรรมคายเยาวชนสงเสริมการมีสวนรวม
ดานการนําไปประยุกตใช
1. ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมนี้ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได
2.ขาพเจาสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากกิจกรรมคายเยาวชนไป
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได
3. ขาพเจาสามารถนําความรูจากกิจกรรมคายเยาวชนไปใชประโยชนในการ
เรียนได
4. ขาพเจาสามารถนําทักษะจากกิจกรรมคายเยาวชนไปใชประโยชนในการ
เรียนได
5. ขาพเจาสามารถนําวิธีการถายทอดความรูของวิทยากรไปใชเปนแบบอยาง
สําหรับจัดกิจกรรมของขาพเจาได
6. ขาพเจาสามารถนํารูปแบบกิจกรรมคายเยาวชนไปใชเปนแบบอยาง
สําหรับจัดกิจกรรมของขาพเจาได

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปา นอย นอย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สดุ
(5)
(3)
(1)
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7. ขาพเจาสามารถสรางการมีสวนรวมระหวางเพื่อนขาพเจาในการเรียนได
8. ขาพเจาสามารถสรางการมีสวนรวมระหวางเพื่อนขาพเจาในการทํางานที่
อาจารยมอบหมายได
9. ขาพเจาสามารถสรางการมีสวนรวมระหวางเพื่อนขาพเจาในกิจกรรมของ
โรงเรียนได
10. ขาพเจาสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากกิจกรรมคายเยาวชน
สามารถประยุกตใชเพื่อพัฒนาชุมชนของขาพเจาได
ดานเจตคติ
1. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมที่ดี
2. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมที่มีประโยชน
3. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน
4. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมที่มีความนาสนใจ
5. ขาพเจาเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
6. ขาพเจาคิดวาจะชักชวนเพื่อนๆเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนในครั้งตอไป
7. ขาพเจาคิดวาจะเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนในครั้งตอไป
8. ขาพเจาคิดวาการประชาสัมพันธกิจกรรมคายเยาวชนมีความเหมาะสม
9. ขาพเจาคิดวาตนเองไดมีสวนรวมในกิจกรรมคายเยาวชน
10. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนสรางการมีสวนรวมระหวางขาพเจา
และเพื่อนของขาพเจา
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ดานการบริหารจัดการ
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
2. ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
3. วิทยากรที่มาบรรยายมีความเหมาะสม
4. สถานที่จัดกิจกรรมคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
5. สื่ออุปกรณในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
6. การประชาสัมพันธกิจกรรมคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
7. อาหารในกิจกรรมคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
8. การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
9. การอํานวยความสะดวกของกิจกรรมคาย
เยาวชนมีความเหมาะสม
10. ขาพเจามีความความพึงพอใจในกิจกรรมคาย
เยาวชน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
1. สิ่งที่ประทับใจที่สุดเมื่อไดเขารวมกิจกรรมคาเยาวชน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. หากมีเพื่อนหรือคนมาชวนใหเลนการพนันทาจะทําอยางไร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. เมื่อถูกชวนใหรวมกิจกรรมตอตานการเลนการพนันทานจะเขารวมหรือไม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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โครงการ
“คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน”
หลักการและเหตุผล
จากการรายงานสถานะดานสังคมของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 พบวา วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น คนในสังคมใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว
และขาดความรับผิดชอบ กรอปกับความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ย ง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโ ภคของคน (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558: 6-14) ปญหาหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เกี่ยวกับการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร
และการขยายตั ว ของเครื อข ายสั งคมออนไลน คื อ ป ญหาการเล น พนั น ในกลุ มเด็ก และเยาวชน และ
การศึกษาของมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2557) พบวา สาเหตุที่วัยรุนติดการพนันไดงายมี 4 ประการ ดังนี้ 1) สื่อ
อินเตอรเนตออนไลน มีการโฆษณามากมายบนโลกอินเตอรเนต สามารถเขาไปใชบริการไดอยางงายดาย 2)
เพื่อนแนะนําใหเลน และวัยรุนมีแนวคิดลองเลนดูดีกวา 3) รอนเงิน หรือมีความตองการวัตถุตามสมัยนิยม
สูง และ 4) ปญหาครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวา เยาวชนสวนใหญที่เลนการพนันอยูในสภาพแวดลอมที่เต็ม
ไปดวยการพนัน เชน รานสนุกเกอรใกลบาน ที่มักมีตูมาอยูดวยเสมอ รานสะดวกซื้อมักมีนิตยสารฟุตบอลที่
มีอัตราแตมตอสําหรับเลนพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโตะบอลตั้งอยูรอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไปชวน
เลนพนันถึงในมหาวิทยาลัย
การพนั น ส ง ผลกระทบต อ พฤติ ก รรมและพั ฒ นาการของเด็ ก และเยาวชนโดยเฉพาะด า น
สมอง งานวิจัยดานการแพทยระบุชัดเจนวาการพนันเปนเกมที่สามารถทําลายสมองของเด็กและเยาวชนได
อยางถาวร องคการอนามัยโลกกําหนดใหพฤติกรรมติดการพนันเปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกวา
Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผูเลนการพนันจะมีความทุกขจากการเลนพนัน แตก็หยุด
ไมไดยังคงตองเลนตอไปนอกจากนี้พบวา เยาวชนที่ติดการพนันยังทําสิ่งที่ไมเหมาะสมและผิดกฎหมาย ดังนี้
ปลนชิงทรัพย รอยละ 60 ทํารายคนใกลชิด รอยละ 12 ขายทรัพยสินใชหนี้ รอยละ 9 ขายบริการทางเพศ
รอยละ 7 พยายามฆาตัวตาย รอยละ 6 และคายาเสพติด รอยละ 5 ตามลําดับ (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2557)
จากที่กลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ที่สงผลใหเกิดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผานทางโลกเสมือนจริงทําใหผูคน
มีความรูมากขึ้น เกิดเครือขายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซึ่งมีอิทธิ พลตอการดํารงชีวิตมากขึ้นทุกขณะ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรูผานเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลา สําหรับคนที่ไมมีภูมิคุมกันและไมสามารถเลือกสิ่งดีๆ ไดดวยตนเอง จะเปนกลุมที่ตกอยูใน
ภาวะเสี่ ย ง ขาดการกลั่ น กรองในการเลื อ กรั บ และนํ า ไปปฏิ บั ติ แ ละถู ก ชั ก นํ า เข า สู ว งจรการพนั น ใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การพนันฟุตบอลออนไลน
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ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนชุมชนที่ตั้งอยูเสนทางการขยายตัวของ
ธุรกิจทองเที่ยวและบริการเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ที่สําคัญ อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการคอนขางมาก จึงจําเปนตองมี
การวางแผนการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันในเยาวชนซึ่งเปนผลพวงที่ตามมาของการพัฒนาและ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ขาดความสมดุล โดยเฉพาะการอาศัยศักยภาพของชุมชนใน
พื้นที่ดังกลาว ซึ่งศักยภาพของชุมชนสะทอนใหเห็นในรูปแบบของ ทุนทางสังคม (Social Capital) หรือ
ทุนชุมชนจากการจัดเวทีคนหาปญหาและความตองการในการแกไขปญหาของชุมชนเบื้องตนกับแกนนํา
ชุมชน พบวา ปญหาหนึ่งที่ชุมชนเห็นวาเปนปญหาที่สําคัญ และสรางผลกระทบโดยรวมตอภาพลักษณและ
การพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเยาวชนบางสวนในชุมชนเลนการพนัน ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซต
ออนไลน และการพนันหวยใตดิน ซึ่งกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถ
ตรวจสอบได จากการวิเคราะหชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาวรวมกันอยางไมเปนระบบ โดยจะเปนลักษณะที่ตางครอบครัวตางดูแลกันเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง
ศักยภาพชุมชนที่จะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา พบวา มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพัน ธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีอันดีงานที่ยังคงสืบสานอยู เปนตน
จากสภาพปญหาที่กลาวขางตน จึงเล็งเห็นวาการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี ที่มีการประสานความรวมมือภายใตปจจัยเอื้อและ
เงื่อนไขของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมตางๆ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
ศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน ตลอดจนคนหาบทบาทที่เหมาะสมของแตละภาคสวนในการมีสวน
รวมเพื่อนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันในเยาวชนโดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของ
ชุมชนจึงนํามาสูการจัดทําโครงการ คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันในครั้งนี้โดยมีแนวคิด
หลักในการดําเนินโครงการ คือ การบูรณาการทุนชุมชนไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน ทุนภูมิ
ปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการเลนการพนัน ภายใตการทํางานแบบมีสวน
รวม
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันแกเด็กและ
เยาวชน 2.เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนและคนหาจุดเดนของชุมชนจน
สงผลใหเยาวชนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ของเยาวชนตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ
3.เพื่อปลูกผังและสรางความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันแกเด็กและ
เยาวชน
4. เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน เพื่อการรูเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และ
พิษภัยของการเลนการพนัน
หนวยงานรับผิดชอบ
1. ภาคชุมชน ไดแก ตัวแทนชาวบาน แกนนํา คณะกรรมการปาชุมชน ผูรู ปราชญชุมชน ผูอาวุโส
2. องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
3. โรงเรียนวัดหวยสะพาน
4. สถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน
6. สภาเด็กและเยาวชนบานหนองโรง
7. บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG)
8. สํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรี
9. รานขนมเปยะครูสมทรง
10. บริษัท วี ที เทพอํานวยสเกล จํากัด
11. ธนาคารออมสิน จํากัด
12. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
13. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน
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เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนหนองโรงทั้ง 17 หมูบาน จํานวน 70 คนมีคุณสมบัติดังนี้
1) อายุ 12 - 18 ป
2) กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5– มัธยมศึกษาปที่ 6(จากโรงเรียนวัดหวย
สะพาน และจากชุมชน)
3) เปนเยาวชนที่สนใจกิจกรรมดานจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
2. เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคายเยาวชนในระดับมาก รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนหนองโรงที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ/คายยาวชนมีความรูความ
เข าใจและตระหนั ก เกี่ ย วกั บ โทษและพิ ษภั ย มี การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรม มีทักษะชี วิ ต ในการรู เ ท าทั น
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลนการพนันความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชน
ตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
การดําเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับรายละเอียดของ
โครงการ
2. ประชุมกลุมยอยกับทีมคณะกรรมการดําเนินงานชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อจัดทํา
หลักสูตรคายเยาวชน และคนหาภาคีการพัฒนาในการหนุนเสริมกิจกรรมโครงการทั้งในสวนของวิชาการ
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ
3. ประสานงานไปยังภาคีการพัฒนาเพื่อขอรับการหนุนเสริม
4. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ ติดตอทีมวิทยากร สถานที่
5. ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครเยาวชน
6. ประชุมเตรียมงานทีมทํางาน
7. ดําเนินงานตามโครงการคายเยาวชน ณ ที่ทําการปาชุมชน และปาชุมชนบานหวยสะพาน
สามัคคี
8. ประเมินผลและติดตามการดําเนินโครงการสรุปผลการดําเนินโครงการ
9.จัดเวทีสะทอนผลการดําเนินโครงการแกคณะกรรมการชุมชน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ และภาคีการ
พัฒนาที่หนุนเสริม
สถานทีด่ ําเนินโครงการ
ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี และปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
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งบประมาณ
1. คาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก/เยาวชน และทีมวิทยากร
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3. คาเสื้อ T-shirt
4. คาเอกสารประกอบการอบรม
5. คาวัสดุในการทํากิจกรรม
6. คาตอบแทนวิทยากร/คาของที่ระลึก
การวัดและการประเมินผล
การประเมินผลกิจกรรมคายเยาวชนฯใชแบบทดสอบวัดความรู และแบบวัด ทัศนคติ กอนการเขา
คายและหลั งการเขา ค าย ประเมินความพึงพอใจดวยแบบประเมิน ความพึงพอใจภายหลังการเขารว ม
กิจกรรมคาย
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
2 วัน ไดแก วันเสารที่ 14 และ วันอาทิตยที่ 15 ตุลาคม 2560โดยมีแผนการจัดกิจกรรมคายฯ
ดังนี้
กําหนดการและกิจกรรม
วันเสารที่ 14 ต.ค. 60
เวลา
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
07.00 - 08.00 น.
ลงทะเบียน/รายงานตัว
สภาเด็กและเยาวชนฯ
08.00 – 09.30 น. กิจกรรมที่ 1มารูจักกันเถอะ
ทีม วิทยากรHCRD
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน
- กติกาของคายและขอตกลง
- กิจกรรม Yes I can
- กิจกรรมนันทนาการ กลุมสัมพันธ ละลายพฤติกรรม
09.30 – 10.00 น. พิธเี ปด โดย นายก อบต. หนองโรง
อบต. หนองโรง
10.00 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการชุมชน
10.30 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 2 มหันตภัยใกลตัว...การพนัน
ด.ต.ชาคริต สมพรมทิพย
บรรยาย ประกอบสื่อการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู
เกี่ยวกับประเภทของการพนัน บทลงโทษทางกฎหมาย และ
บทลงโทษทางสังคม
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12.00 – 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การพนันออนไลน
ทีม วิทยากรHCRD
- นันทนาการ
- ดูคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการเลนการพนันออนไลน เชน
ฟุตบอล เกมส หวย เปนตนประมาณ 15 นาที
- วิทยากรและเด็กและเยาวชนรวมกันสรุป
- แบงเด็กและเยาวชนออกเปน 3 กลุม และเลนเกม20 คําถาม
โดยแตละกลุมใหยืนเรียงเปนแถว แลวสงตัวแทนออกมา
เลือกบัตรคําเกี่ยวกับการเลนพนันออนไลนแลวใบคําใหเพื่อนใน
กลุมชวยกันตอบ เมื่อตอบถูกก็สลับสมาชิกคนอื่นมาใบคําตอ
กลุมไหนตอบถูกไดมากกวาจะเปนผูชนะ และไดรับรางวัล
กําหนดเวลาให 10-15 นาที
รับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมที่ 4 ผีพนัน
ทีม วิทยากรHCRD
- นันทนาการ
- แบงกลุมเปน 5 กลุมๆละ 13-14คนใหระดมความคิดในประเด็นตอไปนี้
 การเลนการพนันมีผลดี และผลเสียอยางไร
 คนที่ติดการพนันจะมีลักษณะอยางไร
 เราจะหางไกลจากการเลนการพนันไดอยางไร

17.00 น.

ทีมวิทยากรจะบรรยายใหความรูเกี่ยวกับประเด็นทั้ง 3 อีกครั้ง
แลวแตละกลุมแลวนําขอมูลที่ไดมาวาดแผนภาพ mind map
และวาดภาพลักษณะคนที่ติดการพนัน
(โดยใหเวลาในการทํางาน 1 ชั่วโมง)
- แตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาชั้น พรอมตอบขอซักถาม
และรับฟงขอเสนอแนะจากทีม Commentator
- วิทยากรสรุป
สงเด็กและเยาวชนกลับบาน/ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 2
ใหเด็กและเยาวชนทุกคนสวมเสื้อทีม ในวันที่ 2
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วันเสารที่ 15 ต.ค. 60
เวลา
กิจกรรม
07.00 - 08.00 น.
ลงทะเบียน/รายงานตัว นันทนาการ
08.00 – 10.00 น. กิจกรรมที่ 5คุณคาปา คุณคาคน

10.00 - 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00น.
13.00 - 16.00 น.

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการปาชุมชน
และทีมวิทยากร HCRD
- เรื่องเลาชุมชน..เรื่องเลาจากปา ผูอาวุโส ผูรู แกนนํา และ
คณะกรรมการปาชุมชนมาบอกเลาถึงประวัติศาสตรชุมชน
และประวัติความเปนมาของปาชุมชน ที่เชื่องโยงกับวิถีชีวิตชุมชน
(30 – 40 นาที)
- แบงเด็กและเยาวชนออกเปน 3กลุม
ใหเดินสํารวจปาชุมชน ฐานทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน กับ
ทีมวิทยากรคณะกรรมการปาชุมชนและเขาฐานการเรียนรู จํานวน 3 ฐาน
ฐานการเรียนรูละ 1 ชั่วโมง ไดแก
ฐานการเรียนรู 1 เพื่อนรักในปาใหญ
ฐานการเรียนรู 2 ชวยตนไมลําเลียงน้ํา
ฐานการเรียนรู 3 มัดยอม
พักรับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมที่ 5 คุณคาปา คุณคาคน (ตอ)
และทีมวิทยากร HCRD
- ใหแตกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ สิ่งที่ไดรับจากการเขาฐานการเรียนรู
- วิทยาการประจําฐานการเรียนรู สรุปสาระสําคัญ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมที่ 5 รักษพงไพร หางไกลการพนัน
ทีมวิทยากรHCRD
- แบงเด็กและเยาวชนออกเปน 5 กลุมๆละ10 คน
เพื่อเขาฐานการเรียนรู 5ฐาน แบบเวียนฐานๆ ละ30 นาที
 ฐานการเรียนรูที่ 1 ตนกลาในปาใหญ
 ฐานการเรียนรูที่ 2 ปาหรรษา
 ฐานการเรียนรูที่ 3 ลูกเตา..รักษปา
 ฐานการเรียนรูที่ 4 สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง
 ฐานการเรียนรูที่ 5ทิ้งใหถูกที่..แยกสีใหถูกถัง
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16.00 – 17.00 น.

17.00 – 17.30 น.

- ใหแตกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ สาระความรู
ทักษะ และความประทับใจที่ไดรับจากการเขาฐานการเรียนรู
- วิทยาการประจําฐานการเรียนรู สรุปสาระสําคัญ
กิจกรรมที่ 7 บันทึกความประทับใจ
ทีมวิทยากร HCRD
-เด็กและเยาวชนรวมกันระดมความคิด เกี่ยวกับบทบาท
ของเด็กและเยาวชนกับการพัฒนาชุมชน แลวนําเสนอแนวคิดแก
ทีมผูใหญใจดี หลังจากนั้นผูใหญใจดีจะกลาวถึงแนวทางการสงเสริม
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนตอไปในทิศทางใด
- ทําแบบทดสอบหลังเรียน
- ทําแบบทดสอบความพึงพอใจ
พิธีปด และมอบเกียรติบัตร
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ประวัติการศึกษา และการทํางาน
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ป ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
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